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ROČNÍK XXX. 

Návrat k hodnotám 
l napriek tomu, te som sa v posledných 

d1Toch dozvedel, citujem, "nie je zvykom, aby 
redakcia bola informovancí," oce1Tujem odva
liLI S/o1•enského rozhlasu, vlády, štcímych tí ra
dov a organizácií, ktoré "vylrfadávaj1í" styk s 
periodikami a prejavuj1i enormn.Í' ~áujem o 
to, aby sa informácie dostá1•ali v neskreslenej 
a viery·hodnej podobe tomu, komu patria. 

Reč bude však o inom. SJo,·enský ro~.hlas -
prostrednícfl'om prof Miloša Jurkoviča a 
Jé/dirigenta Symfonického orche.\lra Sloven
ského rozhlasu Róberta Stankovského - na 
nedávnej tlačovej konferencii informoval o 
wujfmavom projekte •najblitšej koncertnej 
činnosti. Samozrejme, I'Šetci vieme, !.e ro:lllas 
a SOSR exi.wujú u!. dávno, ale c•o sa "l'(lľilo" 
l ' mww:.lrskej kuchyni, si celkom oprtÍ1•11e11e 
nechali na tlac•ov1í ko11[erenciu (informo1•ala 
o tom dokonca STV l ). Cas tot i!. tak letí. a po
dujat( - o čom sa hovorí 11!. dcívno, ale dobre 
je, le v na.fom hlavnom meste vv1ikd žiaduce 
konk11renčné prostredie -je v Bratislave na 
záver roka SIÍStredn);Ch dačo viac, ako ich je 
možné zachytit' (na pôde SHÚ pac/li otázky. 
prečo sa 1•lilšia c•ast' projektO\' nereali:11je 
mimo Bratislavy). V takomto tempe si ani ne-
11\'edomlljeme, !.e náš najstar.fí a najaktívnejší 
orchester oslav11je 70. rokov SI'Ojej existen
cie. Kde!.e sú rie časy, keď sa v rok11 1929 :;o 

sa/6nnel10, presnejšie povedané prfle!.itosme 
zostavovaného orchestra pre potreby progra
mul[ormoval orchester, ktorý pod takmer de
sat'ročllým vedením českého dirigenta Fran
ri.fka Dyka začal kllíst' základy lmd1íceho 
symfonického orchestra. 

To je ale zatiaľ iba avfzo. pretože roz/10-
dujúce s/o\'0 b11de patri( dramaturgii koncer
tov a hlav11e jed11otliv);mumelcom. ktor! remo 
projekt b11dú realizova(. Chcem 1•šak v tejto 
súvislosti pripomemít'fakr, !.e roz/1/as pre ní ro 
príležitost' pripravil bulleti11na vysokej infor
mačnej úrovni. Ul v b11lleti11e k prvému kon
cert/l 11achádzame l. c•ast' zamýš/(m ej série 
článkov "Z histórie Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu" z pera Dr. Lodislm•a 
Mokrého, ktoré súčasníkovi majú pripomenliľ 
nielen najdôležitejšie etaJJY vý1•oja orchestra, 
ale aj podiel ll jednotlivých osobností - o kto
ľ);ch 11!. najmladšie generácie, žiaľ. veľa ne
vedia - na 11me/eckom formovaní orchestra. 
Zlomyseľnfk by povedal, nac'o tie informácie, 
nech si ich každý vyh/'adá sám, veď napokon, 
keď mal "sym[o1Tdk" piit'desiatk11. v OPUS-e 
vyšla o 1Tom knižka - ako tíčelov); ncíklad pre 
roz/1/as - !.iaľ, z pera nepo1•olanélw amora, 
kde sa isté fakty obišli, sú skreslené. ba do
konca SJJOiitizol•ané. Dúfam, l e je príhodná 
chvfľa, aby sa všetko napravilo. (Zrejme poj
my infomiOI'anost' a propagácia sa lmd1í 11 

nás ešte dlho zamie1Tat'.) 
Vedenie Úsek11 h11dobných telies a agen

tcílnej činnosti .1· celým štábom spolllpracov
níkov a s finančnou podporo11 zmtjfmavých 
sponzorov (samozrejme 11ie tých, o ktorých 
sme sa 11edáv11o dozvedeli 11a tlac•ovej ko11[e
re11c ii mi11isrra k11/túry•. krorf wk šľacheme a 
nezišt11e podJJOrili v rámci pred1•olelmej kam
pa Ile svoje "vy ,•ole11é" i11št i11ície a hlal'lle ich 
Iéfov) pripravilo cykl11s orga/IOV);ch kollcer
tov pod Pyramídou a séri11 ko11cerrov Sym
[ollického orchestra SR, ktoré b11dú 11a.fej ve
rejllosti, s akrfvno11 účast'o11 osolmosrf, ktoré 
formovali toto teleso (a [ /la niektoré "v_l;llim
ky"), pľlj)()IIIÍIIat' 1•sk111ku historické postave
nie a súčas11ý zcístoj ro:;h/as11 ako IWjdôld.i
tejšieho prod11cema h11dby '' 11ašej h11dobnej 
kultúre (podrobný program JJrillesieme ' ' lm
dúcom čfsle ). Prm•da. t i1•ot j e 11!. tak.i': člm•ek 
mie11i a zdrm•ie mení. Skoda, !.e nemohlo dôjsť 
k p/ánovaném11 vysrtípeni11 prof Ľ11dovíta 

Rajtera práve na prvom miiiiiiOt)ížd,Tovom 
ko11cerre. 

Dôle!.ito11 je aj sklltOČIIosľ. l e tieto podllja
tia budú priamymi prenosmi sprosrredkm•ané 
najJiriej verejnosti. A JJreto nie je momentál
ne d6/el ité, kro si ako in[ormcíci11 ;,ískal a pre 
koho, dôle!.iré je, !.e ide o 11!.iročmí komullikd
cill. MARIÁN J URfK 

, v 

z 
SSk 2. 12. 1998 

Huslista Félix Lajkó na Bratislavských jazzových dňoch predviedol ukážky zo svojho sugestívne
ho majstrovstva. Sn frnka Svorad Štolc 

Bratislavské jazzové dni 
najväčší festival na Slovensku 
SLAVOMÍR. KREKOVIC 

Každým rokom dlho očakávaný festival - Bratislavské jazzové dni Corgoň - čo

skoro oslávi svoju štvrťstoročnicu. Už po dvadsiaty štvrtý raz vládla v Spoločen

skej sále PKO, na prasknutie p lnej divákov, tri dni vzrušená atmosféra, akou sa vy

značuje Jen a Jen toto podujatie, na Slovensku zatiaľ ( .. a bohužiaľ) ojedinelé. 

Okolo osemnásť hodín hudby najrôznejšieho druhu zaručovalo, že si prišiel na 

svoj e každý, a ako sa ukázalo, nemusel to byť Jen ortodoxný jazzový priaznivec. 

(Pokračovanie na 4. strane) 



Košické jubilejné zastavenia 
V dňoch l O. a l l . novembra s i naši 

koš ickí hudobní priate lia pripomen uli 
nieko l'ko mi Iý ch jubi lejných súvis lostf. 
Pozýva li na s lávnostné odhalenie pa
mätnej tabule Ladislavovi Holoubkovi 
pri prfležitosti jeho nedožitých 85. na
rodenín, na budove Štátneho divadla 
(v blfzkosti pamätnej tabule J . Borodá
ča) , ktorá má nielen Koš ičanom , ale aj 
návštevníkom pripomínať pôsobenie 
tohto skladateľa , dirigenta a šéfa opery. 
Hovoril' o zásluhách Ladis lava Ho
loubka pre ume lecký rozvoj koš ickej 
opery a hudobného života mesta je pre 
zasvätencov a pamätníkov tohto obdo
bia nosením dreva do lesa, ale pre sú
časnosť a najmä budúcnosť je to téma 
stále ak tuálna. Holoubkovo košické 
pôsobenie v rokoch 1955 až 58 a 1966 
až 1975, kedy odiš iel do dôchodku, za
nechalo v tamojšom prostredí výrazný 

umelecký rukopis v kvalitnení inter
pretačnej úrov ne kole ktívnych telie č i 
sóli stov, ale najmä v pozoruhodnom 
naštudovaní jednotlivých titulov. 

Na pri ateľskom stre tnut í, po odhale
ní pamätnej tabule, zišli sa okre m 
dnešných aj bývalí ó listi koš ickej 
opery. Za prítomnosti pani Luc ie Gan
zovej-Holoubkovej a predstav iteľov 
mesta u skutočnilo sa spomienkové 

číková g lobá lne zhodnotila Holoubko
vu umeleckú osobnosť. Na majstra Ho
loubka si potom zaspomínali Boris Ve
lat, Roman Skrepek a auto r tohto prís
pevku . 

V predvečer odhalenia tabule sa ko
nalo v divadle slávnostné predstavenie 
opery Richarda Wagnera Blúdiac i Ho
lanďan , v ktorom hlavnú úlohu Holan
ďana tvárnil František Balún, dirigo
val šéfdirigent Bori · Ve lat , obaja jubi
lujúc i. 

Terajší päťdesi atni k František Balún, 
ume lecký riadite ľ košickej ope ry, je s 
týmto telesom zrastený už od roku 
1977. Vytvoril tu vel'kú galériu barytó
nových postáv z domáceho i svetového 
repe1toáru. Spomei1me tie najdô ležitej
š ie : Markfz POS[I z Ve rdiho Don Car
lo a, Gróf Luna z Verdiho Trubadúra, 
Rigoletto z rovnomennej Ve rdiho ope
ry, Scarpia v Pucciniho Toske, najnov
šie Holémďan vo Wagnerovom Blú
diacom Holanďanovi a predovšetkým 
jeho životná kreácia hlavnej postavy v 
C ikke rovej opere Mr. Scrooge, kto rú 
nedávno stvárnil aj na scéne banskoby
strickej opery- (i počas hosťovani a na 
BHS). V súčasno ti na ňom leži bre
meno ex ist enčného "fundusu" košickej 
opernej scény, ktorá po rokoch ekono
mického, a po Jedne i po litického ex
perimentovania, sa ocitá vo vážnej 
ume lecko-personálnej a ekonomickej 
kríze. (Za spomienku toj í in formácia, 
že pre uvedenie Suchoňovej Krútňavy 
toto di vadlo nedostalo z fondu Pro 
Slovakia ani ha lier, ale odporúčanie, 
aby radšej hrali Nabucca. Aj tak sa 
dá .. . a le niečo iné !). · 

Boris Velat 

kých titulov, ako boli Novákove balety 
Signorinu Gioventu a Nikotfna, Grešá
kov balet Radúz a M ahuliena, lšu 
Krejčího náročná partitúra komickej 
opery Pozd viženf v Efeze, C ikkerov 
Mr. Scrooge a ďalš i e. Boris Ve lat sa 
aktívne až do dnešných dní prejavuje 
pedagogicky, je auto rom scénických 
hudieb, spolupracoval s ban kobystric
kou opernou scénou. Svoje edemde
s i atpäťročné j ubileum oslávi l naštudo
vaním Wagnerovej opery Blúdiaci Ho
lanďan . 

Terajším košickým aktérom , pô obia
cim na najzodpovednejš ích postoch, 
okrem blahože lania pripájam aj žela
nie , aby sa im podarilo prek lenúť sú
časný, pre hudobné umenie nepriazni
vý stav s nádejou, že "dobré časy" sa 
do Koš íc opäť vráti a. 

MARIÁN JURÍK 
Snímky: O. Béreš 

tre tnutie , na ktorom Dr. Lýdia Urban-

Terajší šéfdirigent Bo
ris Velat pôsobí v Koši
c iach už od roku 1953. 
Za ten čas pod jeho tak
tovkou zne li stovky oper
ných a baletných pred
stavení najrozmanitejšej 
štýlovej a kompozičnej 
proveniencie. Hoci sa Ve
latovi pripisovala akési 
prvenstvo v interpretác ii 
talianskeho repertoáru, 
myslím si, že je 10 len či as
točná pravda. Bol som 
účastníkom jeho skve
lých, muzikant ky plno
krvných naštudovaní ta- Jubilujlici Frantikk Baltin (vpravo) v rozhovore s Dr. M. Juríkom. 

Poslanie koncertnej speváčky 

Povolanie koncertného speváka nemá v 
slovenskej hudobnej kultúre takú tradíciu, 
vážnosť a spoločenskú rezonanciu, ako vo 
velKých európskych hudobných kultúrach. 
O to viac si zaslúžia našu úctu tí, ktorí v ne
ľahkých podmienkach, za menšieho záujmu 
uspori adateľov koncertov, prinášajú obe
censtvu pohľad na diela piesňovej literatúry, 
tlmočia i vokálne party omší, oratórií, kan
tát a ďalších vokálno-inštrumentálnych kom
pozícií. Jednou z najvýznamnejších. takto 

sa orientujúcich osobnostf. je Hana Stolfo
vá-Bandová, mezzosopranistka, ktorej kul
tivovaný, sugcstfvne zafarbený hlas oživi l 
na stovkách koncertov doma a v zahraničí 

vcl'ké množstvo hudobnej literatúry. 
Rodáčka z moravského Prostejova našla 

po štúdiách na bratislavskej VSMU u Márie 
Kišoňovcj-Hubovcj a na Moskovskom kon
zervatóriu v triede Jevgenija Nesterenka 
svoj druhý domov na Slovensku. Dnes ako 
zrelá umel kyňa odovzdáva poznatky a skú
senosti poslucháčom VSMU. Mnohí z jej 
žiakov dosiahli výsledky. zasluhujúce si 
uznanie. 

Dielam slovenských tvorcov venuje už 
roky mimoriadnu pozomo ť. Jej interpretač
ný prístup sa vyznačuje citlivým kreovaním 
myšlienkového a duchovného posolstva skla
dieb. Nemenej intenzívne a aktívne pristu
puje Hana Stolfová-Bandová k skvostom 
piesňovej literatúry. Posolstvo piesne vždy 
hľadá v originalite kompozičného riešenia, 
v štýlovej zakotvenosti piesne, ale aj v po
chopení a precftení jej literárneho východis
ka. Náladu a expresívny rozmer jednotli 
vých piesňových opusov vždy kreuje s tvo
rivým nadhľadom , s veľkou ľudskou a ume
leckou silou. Možno práve preto jej najviac 
prirástol k srdcu vokálny odkaz Gustava 
Mahlera. V jeho hudobnej poetike vždy je
dinečne vystihla onen mahlerovský pocit 
tragiky a smútku, ktorý a často odvíja od 
polôh tanečne uvoľnených a bezprostred
ných, ono pikantné balansovanie medzi 

myšlienkovou hfbkou a jemným nádychom 
hudobnej sentimental ity, ono typicky mah
lerovské hľadačstvo, z ktorého sa rodí nová 
ľudská dimenzia. 

Umelecký a štýlový záber Hany Stolfo
vcj-Bandovej je široký. Popri romantickej a 
modernej piesni sa špecializuje na oratoriál
ny a kantátový repertoár. Spolupracovala s 
mnohými vcl'kými dirigentskými osobnos
ťami . Zanietene a štýlovo presvedčivo tlmo
čí barokový a klasicistický repertoár (zákla
dy štýlového prednesu získa la v súbore Mu
sica aeterna), nezabudnuteľné sú jej stvár
nenia altových a mezzosopránových partov 
Händclových oratórií, ale aj kompozície od
rážajúce pocitové a skúscnostné vrstvy člo

veka 20. storočia. 
Umenie Hany Stolfovej-Bandovej vy

chádza z techn ického perfekcionizmu, 
ktorý vždy stojí v službe štýlovému a vý
razovému rozmeru tlmočeného diela. Veľ
ký tónový rozsah, schopnosť vyjadrenia a 
odt ienenia najjemnejších štýlových nuan
sí, dômyselná práca s farbou hlasu a pre
dovšetkým základný umelecký pohľad na 
hudbu nic ako na priestor na exhibíciu 
speváckej techniky a virtuozity, ale ako na 
priestor, ktorý má vďaka interpretovi zís
kať duchovnú dimenziu vytvárajúcu ko
munikáciu medzi ľuďmi - to sú základné 
at ribúty speváckeho umenia Hany Stolfo
vej-Bandovej. Rozvíjala ich do svojho ne
dávneho životného jubilea a zo srdca jej 
želáme, aby nimi obdarovávala svojich 
poslucháčov - na Slovensku a v zahraničí
aj dlho po ňom. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Na hudobnom Slovensku 
je to tie% tak 

Tento mu/ý, 1111 konci 20. sro!OCiu wk trochu absurd· 
ný prfbch sn odohral pred 11 vyvrcholil rm koncerte l 
tvorby súču;nýc/t slovenských sJ.Iadarcľov v Moyzeso
vej sieni SF dtlll 28. októbra 1998 o 19. h. ÚtinJ.ujúct 
boli v tlom rmju: nemenovnný lndič filharmónie, nemt· 
novllný rindircf lillwnnónie a nemenovaný k/uvím) 
umelec, porcnciomf/ny interpret mojej skladby na spo
mínanom koncenc. Inkriminovanou skladbou bolo 
"Perpetuum mobile" pre prcparovuný kln1•fr, skladba. 
ktoro ut veľitkror 7liZJJc/n nn dom.1cich i ZJJhrnničnfcb 
p6di:fch (v podan( n:fšho umelc.1 nn Slovensku cc/J.o1o 
štyrikrát) :1 nikdy n nik cle nebo/ s jej u1·cdením najmtnU 
problém. a to tmi nn Srcimvayoeh v zahroničf. Pre úp/ml 
infom10vano~f čirarefn. ktorý sklnclbu nepočul, dodá· 
vam.le sk luc/bu vyulfvn - podľi1 výberu interpreta - ti/IS· 
tocmí alebo celkovú prcparociu , rnín k/:1víro, a ro fXJfOO. 
cou Mrku papiera prilo:lenél1o na sr runu a silncj§ic pn· 
r/ačenýc/1 kt!skov pliwclfny nn clevimich tónoch kla•ín 
(čittslocná prcpurtlcin), resp. e§rc s ľahko prilotcnfmt 
valčekmi plnsrelfny 1111 zosulvujúcich tónoch (cc!Ao1·i 
prcpnrilciu). Ďalš fm ozviii.M uj1icim prvkom skladby 1 
hra rytmických ligtír 11 kvll7i rýchle/to tremola nohami 
nn pec/ll/och klnvfro. Aj keď ?inc/nn prcpnrácia nic je JR 
klnvfr 1íplnc ndkodnll (ne.fkodný nic je ani dotyk SOÚII 

pr..wmi. lebo sn nfm prcmlštl 1111 srruny vlhkost a mastno
ta z prs rov). miero "poškodcnit1" mfsrroja je únosná a pn· 
jatcfnll. inllč by Stl vo svcrc ul presne 60 rokov SITJJIIy 
klnv(m ncprep:trovnli (prvýknlr to urobil John Cage v 
sklndbe Bacclwnale vr. 1938). Jediný výrnzncjš(fwrb. 
c:tp prcparocic je. lc stt nfm môJe naruši( presné na/IJdr. 
nic srnín k/avfm. preto je zaradenie ďalšej lla1ímtj 
sklnclby tw konccne po sk luc/be vyuffvajúccj prepaŔCIII 
strún dos( problematické. 

Vrofme Sil však J. n:f§mu prlbelw. Začal sa, keď ní1 
nemenovaný ladič nemo/Jol mies( myšlienku. Je .11 111 

"jeho" k/uv(ri bude !Jmf vyššie oplsnným "suro,fm" 
spôsobom 11 Lnčnl obe!J:fcl.wf orgnnil:ftorov konrertu. 
členov Prcdscclnfcrvn Slovenskej sekcie IS CM. aby llJOo 

ju skladbu z progmmu sriu!J/i. Nepochodil. Jeho hlls 
vš11k dofuhol k nemenovunému riaditeľovi lilharmóntt, 
rcn lto vypočul a p.1r !Jod(n pred konccnom mHmu kl• 
v(mcmu umelcovi sprosrrcclkov;mc odk,1zul. i c nesnue 
mt koncene použi( klt1vfr "iným ako šwndardným SJIÔ!O' 
bom" (cirtlr). ŕ/uclobnf zrwlci 11 slovenských pomerov 
"ncznalci" by wkému odk:uu ani neporozumeli. lebo ,.rtf 
či mohw rcclmiku prcpanlcic, kronl su vo svete pouilv1 
60 rokov. povulova( Ln nešwnclnrclmí? Ku cti nášho tfi. 
vfmeho ume/eu s/úli. lc najprv vllhul, či rnkýro "neŠIJD. 
clnrclný" prfka/ poslúc!Jnuf. napokon sn všnJ. rozhodol. 
uk o sn rolhodol - lc nariadenie poslúchne. A ro i napritt 
clo/wvámniu orgmli/iltoro koncenu, odvolllvajúceho Sl 

na porušenie umelcom podpfsunej zmluvy o od•edmí 
výkonu. bu i napriek ubelpcčeniu orguniz610111 o JR· 
V7ntf plnej lodpovednosti ll! odohrorie skladby umtl· 
com. 06vod. ktorý ntf.flto umelca k rakémuro rozhodnu. 
riu viedol, nebudem ro7pitvllva(. lebo ho poznáme 1ktci 
· srmc/1 ... (Kým sa~ mls po 40 rokoch rorn/iry sranúiJIOo 
/aj s/oboc/né bytosti. nepočúvajtíce "nešrandlll'dné" pri· 
kazy, mus( Dunajom pretiecť ešte asi veľmi, veľmi 1·e& 
vody ... ! Aspotl l e mfš umelec skurocný d/Jvod nehratll 
skladby čcsrnc pn:d publikom Zllhltlsil, čfm vy••o/al po
bavenie v slllc ... 

Summa summarum: Prfbc!J spustil priveľmi snaiivý 
ladič. ktorý si potreboval ~výšiť sebtweclomie nadptácou 
z,1Sfllwjdcou ai clo umeleckej clrmnnrurgic; jeho smeč 111 
pn1wzzolicilllnil riuclircľ /i/!Jannónic, ktorý nie je profe· 
siontf/nym lwclobm'kom 11 pmvclcpodobne netušil, nký111 
konci 20. srorocia "nešwnclnrclný" pn'ktlL vydáva - v nt· 
prospt.'CIJ riaclitclí1 .1 vec/čt. Je si ro neoveril. o to protnl" 
mcjšie vš11k komtl: psyc!Jologicky zusrrošujúci ocinoi: 
prflwzu clop:tclol nn h/uvu nepripmvcného klavírneho 
umelca. ktorý jednoducho podľi1!Jo/. 

Z to!Jro nwlého pnôclw vychllclz.1 niekoľko sfce zcJan. 
/ivo absurclnýc!J. ale ak bude pnôch precedensom. úplne 
/ogicJ.ýc/1 ponuučcnf pre našu !Juclobnú obce i pre mňl. 
Sklnclmc/ia. ak chcete. aby vaše skladby boli na Slo•cn· 
sku bel problémov hrané, v 1iadnom prípade nepouží
vajte nds1rojové techniky novšie ako 60-ročné. /nrerpre
ri. domtlci i lllhraničnf. skladby použfvajúce takéto oj

strojové techniky na svoje slovenské vystúpenia ani ne· 
študujte, lebo tu si ich jednoducho nezahrátc. A ponau· 
čcnie pre mtla: Budem sa mus icl 1.micril s tým, že teriló
rium pre uplatnenie mojej skladby "Perpetuum mobile" 
bude najbližšfch x rokov celý okolitý svet mimo 
Slovenska. Len by mu 7 .• aujfmalo, kolko x rokov musí 
ešte prejs(, aby sa 60-ročn:l š tandt~ rdnil technika vo sve1e 
stala štandardnou aj na Slovensku?! 

IRIS SZI!OHY 

Víťazný zbor z Vranova 
16. a 17. oklóbra sa v ových Zámkoch pod 

z.'\štilou árodného osve1ového cemra u kutoč· 
ni la 3. celošttltna súfažntl prehliadka komorných 
speváckych zborov. Odbo má po rola udelila naj· 
vyš~ie ocenenie komornému miešanému zboru 
z Vranova nad Topľou Socielas Camica, ktorý 
vedie Stefan Eperješi. Druhú cenu získal 
Miešaný komomý spevácky zbor Ars vocalis z 
Banskej Bystrice a 1rc1iu ženský komorný zbor 
Chorus Seraphicus z Bralislavy. 

Upozornenie 
Dovol\tjcme si oznám iť spolupra

covnfkom i abonentom, že od l . no
vembra t. r. sú prečfs lované naše tele
f.l?nne stanice: 
' šéfredaktor: 544 335 32 

redakcia: 544 303 66 (tf/fax) 
Redakcia 



D-vaja z R .... sk.a 
Lazar Berm·an - "Solženicyn klavíra" 
o ruskej škole a o inom 

všetko sa un ifikuje a stráca sa rozmanitosť. 

e Trúfli by ste si na úlohu hudobného pro
gnostika? 

1-lľadím na záplavu mladých ľudí, ktorí sa 
pripravujú do života, sú zapálení, nabit í vedo
mosťami , sú výborne technicky pripravení, usi
lujú sa nad svoje sily- a predsa -čo ich čaká? 
To je otázka! Som presvedčený, že iba tf naj
lepší nájdu uplatnenie v medzinárodnom mera
dle, iba niekofko percent z celej muzikantskej 
populácie. Ostatn í sa musia zmieri ť so životom 
v hudbe bez vefkého lesku svetových scén. 
Samozrejme, aj to má svoju cenu, lebo hudbu 
potrebuje človek aj v malom meste. Zároveň 
vidíme, ako som už povedal, že hudobný život 
"podražel..." Ale taký je život! Som presvedče

ný, že tak je to aj v iných oblastiach ľudských 
činností. Dúfam, že mladí hudobníci majú dos!' 
v iery vo svoje sily, že sa budú us i lovať pre
môcť nástrahy koncenného biznisu a vydržia. 
Tf najschopnejší budú odmenení. Ak sa spolu 
stretneme v t reťom t is ícročí, možno postrehne
me nejaké zmeny k lepšiemu, možno viac ľudí 

bude potrebovať hudbu a jej emócie. Sám nev i
em. Všetci tí mladí hudobníci - Slováci, Češi , 
Japonci , Francúzi , Rusi - všetkým že lám, aby 
sa im darilo. 

Lazar Berman. j eden z mtjznámejších rus
kých klaviristov konca 20. storočia. popri kon
cennej kttriérc sa v posledných rokoch venuje 
aj mladým kluviristom. Odovzdáva im svoje 
sktísenosti v Taliansku, kde žije, a počas dvoch 
jtílových týžcliíov aj v Piešťanoch na M lK '98. 
Aj tu učf tajomstvám interpretačného umenia. 
Je jedným z najvýraznejšfch pred tavitefov to
ho. čo zvykneme ako terminus technicus OZIW

čovať "ruská klavírnu školu ". V zástupe jej 
preclswvitefov su Laznr Berman povnžujc z;t 
jedného z posledných mohykánov. Na otázku, 
ako on viclf zmeny v poswvenf hudobného pe
dagóg<~ nil konci 20. storočin voči 19. storočiu 
poveclitl: 

Je 10 otázka veľmi obsiahla a ťažko na ňu 
stručne odpovedať. Dala by sa o tom napísať 
kniha, nic jedno -, a le viaczväzková. Teraz sa 
síce zaoberám aj pedagogickou činnosťou, ale 
moje pos1avenie v tejto s fére nie je d lhodobé. 
Seriózne sa jej venujem asi 8 rokov. Dovtedy 
som z rozl ičných príčin tieto možnosti nemal, 
preto som sa venoval predovšetkým koncertnej 
kariére. Aj teraz je koncenovanie mojou prio
ritou. Preto si netrúfam vyčerpávajúco hovoriť 

o tom, ako sa zmenilo postavenie pedagóga v 
súčasnost i. Vedel by som to iba sprostredkova
ne, a iba z vlastnej krátkej skúsenosti . V kaž
dom prípade sú tu vefké tradfcie, dané historic
kými osobitosťami. 

Nazdávam sa, že pre•hudobný pedagogický 
profesionalizmus je veľmi dôležitý cit pre zod
povednosť za to, čo robím a prečo to robím. 
Uvediem prfklad. Už v 19. storočí združil oko
lo seba talentovaný pedagóg Zverev veľa nada
ných ruských detf. Uči l ich, často bezplatne, 
žili u neho, chodili spolu na koncerty ... medzi 
nimi boli napr. aj Skrjabin, Rachmaninov a 
ďalš f. Nie všetci sa stal i významnými hudob
nfkmi, ale to nie je dôležité. Základ bol polože
ný a mnohí ho nasledovali . Tak vyzerala osob
ná zaangažovanosť v hudobnej výchove ešte aj 
na konci minulého storoč i a. A dnes? 

Som realista, sám hrám, konceriUjem, po
znám veľa hudobníkov, ktorí aj vyučujú. Tí, 
ktorí koncertujú málo, majú možno iný názor 
ako j a. A le ja 10 vidím takto: dnešní mladí kla
viristi , keď si vydobyjú povesť medzinárodnej 
hviezdy, nechcú uči ť. Tak to bolo napr. u S. 
Richtera, aj Emil Gilel trochu uči l , ale nechal 
IO, ani Sofronický nemal vefký záujem o peda
gogickú prácu, aj keď ju robil veľmi poctivo. 
Preto dnes mnohí cestujú za prácou do cudzi
ny. V zahraničí sa však často dostaví rozčaro
vanie, lebo ľudia tu nezriedka rozmýš ľajú v 
rámci "peňazí" . Ako som už povedal. hudobný 
život "podražel". 

e Ako by ste stručne načrtli osobitosti ruskej 
klavírnej školy. Je to fenomén, ktorý má svoju 
históriu, sóčasnosť a azda aj budúcnost...? 

Pokúsim sa o 10 . Ruská klavírna škola sa za
slúžene preslávi la na celom svete. Možno, že 
základnú úlohu zohralo 10, že Rusko bolo vždy 
trochu izolované od ostatnej Európy. Korene 
izolacionizmu boli rôzne. Na jednej strane to 

Snímka archív 

Z galérie ruských basových spevákov j e
den z naj ... Jevgenij Nesterenko Sft preslávil 
prcclov.šetkým v poswvách ru. kých, ale aj 
wli<~nskych opier ... M ožno práve láto po
vesi' špecia /is/U na ruský a wliansky rcpcr
loár pritiahht clo Pie.šťan množslvo mléldých 
spevákov na j eho hodiny. Predslilvuje si, 
aké velké by bolo jnvisko, keby na iíom sl á
li opemé poswvy zo vše/kých insccnácif, 
ktoré počas svoj ej medzinárodnej pevác
kej karié1y spiev;t/. Z nich by urči lc nick/o
ré boli bl iž.šie jeho srdcu. ako sa priznal v 
kra/Učkom rozhovore, lebo na viac nebolo 
času. Povedal: 

Mohol by som menovať množstvo po
stáv, ale veľmi ťažko by som s i z nich teraz 

nebolo dobré, lebo izolácia separovala od 
mnohých kultúrnych vplyvov. Ale pre vznik 
špecifického ruského umenia, teda aj hudobné
ho, priniesla svojské pozitíva, keď v jednotnej 
atmosfére mohlo vznikať niečo nenapodobi teľ
né, bez vplyvov iných škôl ... Tak to bolo v 
Rusku azda až do revolúcie, keď sme boli stále 
v izolácii, lebo kontakty s ostatnou hudobnou 
Európou boli pomeme obmedzené, ale nie úpl
ne. Prichádzalo k nám menej umelcov než inam 
a ich výber podliehal istý m vplyvom. Tak 
vznikla akás i typická ru ká hudobná este ti ka, 
v lastná ruskému nalllrelu , charakteru , ktorá ak
ceptovala ruskú záľubu v speve- Rusi vždy ra
d i spievali , sólový spev bol obľúbený, spomeň

te si len na 10 množstvo romancí ... Jeden z prv
kov ruskej klavírnej školy má teda určite kore
ne v ruskom obdive k piesni, spevu, spevnosti, 
kantabilnosti. Tak asi vzniklo "spievanie na 
k lavíri". Ďalší prvok - polyfonickosl' stvárne
nia mnohohlasu v ruskej klavírnej interpretácii 
môže mať korene vo vyvinutom cite pre zboro
vý spev, ktorý má v Rusku tiež vefké tradície. 
Preto v hre ruských klavíri tov vždy možno 
počuť nejaký hlavný hlas, a le vedľajšie hlasy 
sú plastické. To všetko sa prepliela a dáva in
terpretácii nenapodobiteľné, charakteristické 
črty . Moho l by som menovať ďalšie prvky, ale 
rozhovor je na IO prikrátky ... 

e Aké ďalšie vonkajšie okolnosti pôsobili 
na osobitosti ruského pianizmu? 

Nemali by sme zabúdal' na IO, kofko "nešťas
tí" prežila "Rossija" v priebehu storočí na vlast
nej koži a kofko nešťast ia priniesla iným náro
dom. Je to tragická skúsenost' a určite v mno
hom vplývala na ruské umenie. teda aj na hud
bu. Elementárne ľudské šťast ie sa lu vždy veľmi 
ťažko vykupovalo. Preto majú ruskí umelci, hu
dobníci, interpreti, teda aj klavi risti, väčšinou 
vyv inutý c it pre bôľ, smútok , ncšt'astic, bezná
dej . Vedia sa vcítil' do vefkých citov a tvorivo 
ich pretransformoval' do umeleckých prejavov 
v dramatických situáciách. Ruská lite ratúra 
nikdy nebola literatúrou "sýtych ľudí" ... Tiež 
vznikala z podobnej biedy. Podobne aj hudba ... 
Tragickosť na jednej strane, pravda hrdosť na 
vefké činy, vefké emócie na druhej strane. To 
bolo typické pre ruské in terpretačné umenie. 

e Hoci už niekolko rokov žijete v Talian
sku, určite ste oboznámený so zmenami v 
Rusku. Ako vnímate charakter premien? t.o z 
toho má hodnotu? 

Áno, nastali vcfké zmeny. Rusko už nie je 
také izolované, zmenila sa politická situácia a 
samotný život si vynútil veľa zmien. Rozhlas, 
te levízia, video, nové štýly, osobné kontakty, 
počúvan ie platní z celého sveta - prichádza k 
nám veľa nového, aj takého, čo je ruskej kultú
re cudzie. Uvedomi l som s i, že tcnnfn, ako 
"ruská škola", "talianska škola", "nemecká 
škola" - to je niečo, čo už stráca opodstatne
nosť. Typické prvky sa rozplývajú v príva le 
nových znakov, ktoré do seba kultúra pohlcu
je. Preto sa mi zdá, že 10 bude v budúcnosti asi 
menej interesantné, lebo sa stierajú rozdiely, 

e Aká je budúcnosť toho, čo ruské interpre
tačné umenie darovalo nielen Európe? 

Som skeptik. Žiaľ, "ruská klavírna škola" 
akoby sa strácala. V súča nost i dochádza k in
ternacionalizácii škôl, stie rajú sa rozdie ly . Nie
kedy sa mi zdá. že som jedným z posledných, 
ktorí ešte patria do tejto "klasy", ako posledný 
mo hykán, ktorý ešte hrá podľa overených tra
dičných princípov interpretácie. 

e Po celom svete pôsobí vera ruských klavi
ristov, huslistov - myslím, že "ruská hudobná 
škola" ešte má šance ovplyvňovať interpretač
né umenie v Európe .. 

Nie, nie som toho názoru. Nie som taký 
optimista! Ruská škola má na Západe mnoho 
nepriateľov, aj medzi hudobnfkmi. Neskrývajú 
10. Panuje všeobecný názor, že záplava do
brých ruských profes ionálov do orchestrov i 
sólistov, je vlastne nebezpečens tvom pre do
mácich hudobníkov. ohrozuje ich postavenie a 
prfležitosti. Nie je v tom nič osobné. Kým zá
padné štý ly sú postavené na akademizme, rus
ké vyzdvi huj(! "dušu". Akoby na Západe plati 
lo , že čfm menej c it u, tým lepšie, a u nás na
opak: čím viac citu, iým lepšie. Ľuďom sa na
ozaj páči , keď hrá ruský klav irista. Vn ímajú je
ho rozmanitú citovú výbavu. Okrem toho so
ciálne postavenie ruských hudobníkov sa zvrtlo 
tak, že často aj veľmi dobrí klaviristi , a le nielen 
oni, sú prinútení žít' za hranicami a tam praco
vať. Naprfk lad aj my, no nie kvôli lepšiemu ži
votu , lebo ja by som naozaj rád žil v Rusku, ale 
teraz sa 10 nedá. Doma akoby to bolo ťažšie. 

e Bolo niečo pozitívne v ruskom hudobnom 
školstve v nedávnej minulosti? 

Ak si odmyslíme všetko zlé, čo predstavoval 
soviets ky režim, hudobné umenie malo vefkú 
podporu. Asi to bolo z idealistických pohnú
tok. Rus i boli vždy idealisti , lietajú v oblakoch. 
vypúšťajú rakety, družice, a le zabúdajú na 
drobnosti všedného života ... Idey, idey, idey. 
Tento idealizmus dával s ilu mnohým pedagó
gom. Vidím napr. ako sa učí v Taliansku: pe-

Jevgenij Nesterenko: 
Mladým spevákom odporúčam kurzy 
vyberal, lebo celkom iné m i boli b lízke v 
mlad osti, a iné m i prirástl i k s rdcu te raz. 
Určite v iem , že jedna IO bola vtedy a j e do
posiaľ - postava Rusi ana z O linkovej opery. 
Na tomto kurze som s i dokonca zaspomínal 
- j ed na speváčka spievala na hodine kavatí
nu Ľudmily z tejto opery a spomenul som s i 
na svoj debut v Boľšom teatr i. S postavou 
Rus lana som debutoval v mi lánskej La 
Scale, kde sme boli s d ivad lom na zájazde. 
Ďalej by som moho l menoval' pos tav u 
Bor i a Godunova z rov nomennej o pery, 
ktorú považujem za "operu opier" . Postava 
Godunovaje "ro lou ro lí" ... Spieva l som j u v 
nespočetných inscenác iách d oma i v zahra
ničí. Len z Borisov Godunov by bol "zástu p 
postáv" ... Bo risa som sp ieva l aj v Bratis la
ve, podobne ako Filipa z Verd iho Dona Car
lo sa. Aj túto postavu mám veľmi rád . Zho
do u okolnos tí mi otvorila cestu clo vefké ho 
ope rného sveta. V La Scale 10 bola moja pr
vá talianska postava - uvádzala sa vtedy pri 
pr íležitosti 200. výročia otvorenia La Scaly. 
Vypočftavan ie ďal ších mojich obľúbených 
operných postáv by bolo zd fhavé, ale musím 
priznať, že n iektoré z nic h už nesp ievam. 

V duchu mi napadlo, že spevák musf ve
diel: kedy ktorú poswvu opu. liť, ktorej d;tť 

prednos!' - slovom, ako si skladať kaleido
skop opemých pos1áv vzhľadom mt svoj 
hlas, vek, kedy príležitosť využi l' i l kedy ris
koval: Pre/o sa pý tam: aký j e j eho názor mt 
atmkcie typu "/re /enori" na šwdiónoch i l o 
mánii európskeho publ ikEt počúvať operné 
árie m1 fu tbalových ihriskách. Odpovedá 
diplomalicky: 

Myslím s i, že prvýkrát 10 bolo orig inálne, 
zauj ímavé, d okonca zábavné. Vtedy sa ce
nil nápad. Nik nepoc hybova l o to m, že sú to 
výborní opernf speváci. Poznám ich osob
ne, sú to skve lí speváci, spieval som s ni mi 
a viem, že majú med zi sebou kore ktné vzťa
h y. Keď pripravi li te nto projekt, neboli s 
ním žiad ne p roblé my. Bol to iba akýs i do
plnok ich plnohodno tnej opernej kariéry. 
Zaujímavé, že teraz 10 už v nímam skôr ako 
a trakci u , ktorá akoby mala nahrad il' niečo z 
minu lých č ias, keď boli všetci rovnako ak
tívn i na operných scé nach . Akoby 10 malo 
predfžiť život na scéne, udržať záujem pub
lika o nic h. Vie m to pochopi ť ... 
ĎM.šia moja olázka je akási scestná, pý

lam sEt, či mu nikdy nebolo /líto 1oho, i e 
ako basový spevák nemohol slván1ovať po
swvy mladých mi /ovnfkov. klorí viičšinou 
majtí lenorové hlasy. 

dagóg učí a hľadí na hodinky, kedy to skončí, a 
ďal š í žiak ... Všetko akoby sa menilo na penia
ze. Niet tu takej osobnej zainteresovanosti na 
budovaní základov hudobnej profesionali ty, 
akú som poznal v Rusku. Lenže, my vieme, že 
10 možno robil' aj inak, veď aj ja chcem zarobit' 
peniaze a viem, že túto prácu možno robil' s pl
ným nasadením. 

e t.o pokladáte za najpálčivejšť problém vo 
vývoji mladých klaviristov, novej generácie 
ruského interpretačného umenia? 

Na rôznych súťažiach počúvam veľmi šikov
ných ruských klaviristov, vnímam v ich hre čr
ty, ktoré sú odleskom onoho ťažkého života, 
ktorý sa v Rusku usadil. Sú ak ísi akoby tvrdí, 
zlostní, oponujú, lebo vedia, že aj napriek skve
lým výkonom nemajú perspektívu . Možnosť 

dobre sa uži vit' svojím umením je doma priam 
nedostupná a sú trochu záv istli ví, draví, skú
šajú možnosti , ako na 10. Kým v minulosti 
čas tým s lovom v Rusku bolo slovo "láska", 
dnes j e 10 skôr "žestokosť". Žije sa tam veľmi 
ťažko, čo ľudí nevyhnutne stigmatizuje. Mladí 
. a tomu ešte neved ia bránil', sú plní ideálov , 
kým realita je krutá. Niekedy badám, že sa usi
lujú preventívne zbavovať zbytočných emócií, 
ktoré sú im už takmer záťažou . Je to smut né ... 

e Pred chvťfou ste skončili vyučovaciu ho
dinu na Medzinárodných interpretačných kur
zoch v Piešťanoch. Ako sa cítite tu, v tomto 
malom hudobnom centre, a aká bola t1roveň 
tohto ročníka? 

Som lu už štvrtý rok a rád sa priznám, že 
veľmi ľúbim atmosféru tohto kurzu. Študenti tu 
bývajú rôzni, ako všade. Podobá sa to iným 
kurzom. Prvé roky tu bývalo veľa ruských pe
dagógov, teraz sa 10 mení. D. Šafran zomrel, l. 
Bezrodnyj tiež, aj Grač sem často chodi l, te raz 
sa kurz orienwje aj na pedagógov z iných kra
jín a rozširuje sa pale ta ponúkaných nástrojov. 
Viem, aká je situác ia na iných kurzoch v za
hraničí, prel o chápem, že aj lu sa zatiaľ žije ťaž
ko a usporiadať takýto kurz stoj í veľa peňazí. 

Ešte k niečomu sa musím priznať. Od augus
ta 1968 mám akýsi osobný pocit viny (?), hoci 
osobne som nebol zodpovedný za nič z toho, 
čo vtedy postih lo vašu krajinu . Podobný vzťah 
mám k pobaltským krajinám, ktoré si tiež veľa 
vytrpeli a žijú možno chudobnejšie ako vy. 
Preto veľmi často, keď prichádzam učiť alebo 
hrať do týchlo krajín, otázka honoráru ma ne
zaujíma. Záleží mi na to m, aby som práve lu 
bol naj lepší. Nuž, napraviť veľa nemôžem, ale, 
tak mi káže moje srdce. 

e Pamätáte si ešte na vaše prvé významné 
interpretačné úspechy v zahraničí? 

Pamätám si na môj debut v Paríži. Francúz
ski kritic i vedeli vžd y písat' pohotovo, odváž
ne, občas aj plytko, ale sviežo, s postrehom ... 
Spomínam si, že vtedy som hral veľmi drama
tický program, ok rem iného aj Lisztovu Dan
teovskú sonátu, a za svoju hru som s i vyslúžil 
označenie "Solženicyn klavíra". Krit ic i vy
chádzali z predpokladu, že ruskí klaviristi, kto
rí nemôžu hovoriť slovami slobodne o pome
roch vo svojej krajine, hovoria o tom prostred
níctvom hudby. S. Richter a M. Rostropovič 

patri li podľa nich tiež do tejto skupiny. Tak ma 
pomenovali "Solženicyn klavíra" ... 

Tofko z rozhovoru so "Solženicynom klav í
ra" , s ruským klav iristom, ktorý má "pamäť" -s 
Lazarom Bermanom, kto rý svoje činy riadi 
podľa svojho srdca. 

Priznám sa , niek toré posta vy by som bol 
býval rád zaspieva l i zahral na scéne . A le 
podo bné túžby som mal aj v súv is losti s di
rigovaním, hro u na klav íri č i hus liach . 
Preto rád využívam 10, čo mi môj hlasový 
odbor po núka. Nest'ažujem si, veď aj ako 
Rus lan môžem by t' milovníkom .. . Nahrá
d zam s i 10 spievaním ruských romancf, kto
ré m iluje m. Prctransponujem tenorový part 
do basové ho a spievam ... 

Bl fžime s;t k budove, kde Jevgenij Nes
/erenko "dáva hodiny". Celkom sponlánne 
hovor(, ako ho pole.šilo, že okrem učenia 

mal prfležitosť usporiad;tť na Slovensku šty
ri vokálne konceľly a dodáv;t: 

Pri tejto príležitosti sa c hcem poďakovať 
o rganizáto ro m majstrovských kurzov za ic h 
výbornú príp ravu . Viem, ako t'ažko sa dnes 
usporadúva taká náročná akcia . Všetko tu 
bo lo veľm i dobré. Mys lfm, že p iešťanské 
ku rzy sa stávajú veľmi dô ležitým prvkom 
pr i d ozrievan í mladé ho i n terpretačného 
umenia na S lovensku. Majú už dobrú po
vesť. A je to vyn ikajúca príleži t osť pre m la
d ých spevákov a inte rpretov vôbec . Odpo
rúčam j u všetkým ... A želám všetkým , ktorí 
chodievajú na piešťanské "mas terklassy", 
veľa úspechov. 
Keďže sa tíspe.šne bl fžime ;tj k záveru de

s;tť-č;tsťového mar<tlónu piešť;wských roz
hovorov, využfvam ttíto prfležilosť ét pripá
jam Sit k prianiu aj ja. Nabudtíce posledný 
rozhovor - hosť: Sergej Kopčák, slovenský 
ba is/a v MET. 

Pripravila MESKA PUŠKÁŠOV Á 



(Dokončenie zo str. l) 

Bratislavské jazzové dni · 
najväčší festival na Slovensku 

"~Ol6~l#-,4Č~" 
Z účinkujúcich, ktorí mal i možno trochu 

nevďačnú úlohu - navodiť na úvod každého 
koncertu patričnú atmosféru, ro.whriať du
še jazzuchtivých fanúšikov a pripraviť pô
du pre ďalšie vystúpenia, zrejme najlepšie 
ob tálo príležitostné L.druženic popredných 
slovenských jazzmanov na zač i atku po
sledného - nedeľného večera. V kapele pod 
názvom Burian - TatM International Band 
ukázali okrem lídrov (gitara - klávesy) a 
zároveň autorov skladieb svoje hráčske 
schopnosti basgi tarista Juraj Griglák a za
hraniční hostia: bubeník Johan Sven son a 
David Spack na perkusie rôzneho druhu. 
Zaznelo pomerne suverénne fusion, ktoré 
hneď spočiatku zaujalo pozornosť. Napriek 
(maximálnym?) snahám hudobníkov však 
už ďal š ie vystúpenie možno súhrnne ozna
čiť len nálepkou "solídny nadštandard". 
Nebolo to skrátka "ono", tá pravá, uvoľne
ná a pritom strhujúca show. Skladby, v 

Courtney Pine Snfmka Zuzana Nieplová 

ktorých celkom zaujímavo sólovali najmä 
technicky nepochybne zdatní traja Jurajo
via (teda Burian, Tatár a Griglák), inkl ino
vali svojím vyznením najviac k popjazzu, 
nad ktorým visí hroziaci výkričník : pozor, 
kli šé! Inak bolo príjemné vidieť hrať Juraja 
Buriana opäť elektrický jazz (a nie zle), 
keďže v poslednej dobe sa objavoval väčši
nou v role sprevádzača popových interpre
tov. Tak či onak, vystúpenie tejto medziná
rodnej formácie vyznelo omnoho presved
čivejšie, ako temer hodinové defilé ďalšie
ho "rozbiehača": nitrianskej pohodovej pop
jazzovej kapely s vtipným a nápaditým 
názvom a, žiaľ, už o niečo menej nápaditou 
hudbou - Pod jesť. Čo možno mladým víťa
zom súťaže Jazzové Vianoce '97 najviac 
vytknúť, j e nedostatok zmyslu pre dyna
mické odstupňovanie č i gradáciu skladieb 
a, ako som už spomínal, málo originality. 
Do úplne odlišného súdka spadá vystúpe
nie tretieho, sobotňajšieho interpreta, kto
rým bol mladý český gitarista Roman Po
korný. Ten sa prezentoval naozajstným a 
nefalšovaným jazzom, presnej šie- pre nic
koho srdce oblažujúcim, pre iných miesta
mi trochu uspávajúcim mainstreamom v 
triovom obsadení (s kontrabasom a bicími). 
Nuž, nemožno vyhovieť každému ... 

l loci zámerom tvorcov plagátu k tomuto 
podujatiu bo lo zjavne prideliť každému z 
účinkujúcich nápis veľkosti prislúchajúccj 
jeho kvalitám, po vystúpeniach môžeme 
konštatovať, že to neplatí tak celkom pre -
ne. Hneď druhý interpret, juhoslovansko
maďarský "šialený" huslista Félix Lajkó 
ukázal, že napriek (a možno práve kvôl i) 
štýlovej nezaraditeľnosti do priehradky "jau" 

môže ísť o strhujúce predstavenie. Ani tech
nické poruchy mladého virtuóza nedokáza
li odradiť, a tak zišiel dolu medzi divákov 
hrať aj bez mikrofónu. Jeho pripodobnenic 
k Ive Bittovcj s inšpiráciami (napríklad) vo 
folk lórc i spontánnym spevom by nebolo 
úplne bez styčných bodov. Nešlo vonkon
com o technické predvádLanie sa, rýchle a ener
gické ostinátne figúry boli len prostried
kom a nie cieľom vyjadrenia. Pre mňa 
osobne to bol jeden z vrcholov piatkového 
večera. Na druhom mieste vystupoval v so
botu rakúsky saxofonista Wolfgang Pusch
nig so svojou formáciou. Znova žánrovo -
našťastie- nic celkom zaraditcľné predsta
venie. Plné objavovania i humoru, experi
mentu a nepravidelných rytmov, ktoré pri
nútili celú sálu pozorne počúvať. Úplne 
osobitého rázu však bo la nedeľná pódiová 
performance francúzskeho kvarteta Arfi, 
za názvom ktorého sa skrýva patafyzická 
"Asociácia pre výskum imaginárneho fol
klóru". Zvuky rozličných detských hrači
ek, č i iných "generátoťov" vskutku pôsobi
li vtipne a osviežujúco. Najmä keď s nimi 
bola spojená pódiová akcia (bubeník vyšiel 
spoza bicích a "hral sa" s vláčikmi, mag
netmi aj igel itovými vreckami). Za zmien
ku stojí tiež hra klávesistu, ktorému z ná
stroja namiesto obvyklých tónov vychádza
li najncobvyklejšie zvuky. Napriek tomu 
sa však v niektorých momentoch potvrdi 
lo, že členovia Arfi vonkoncom nesiahli k 
takýmto avantgardným prostriedkom pre
to, že by nevedeli dobre hrať. Bol to expe
riment, ktorý nielen pobavil, ale aj rozšíril 
obzory ("Aj toto môže byť hudba ... "). 

Britský čierny saxofonista Courtney Pi
ne bol jedným z očakávaných mien festiva
lu, keďže mnohí si ho pamätajú z jeho vy
stúpenia v Bratislave spred desiatich ro
kov. Vtedy vyvolal nadšenie okrem iného 
svojou rýchlou hrou. To sa opakovalo i 
tentoraz, hoci v inom kontexte. Jeho sprie
vodná skupina posunula celé vystúpenie 
smerom k netrad ičnej diskotékovej pro
dukcii - jedným z jej členov bol DJ, "hrajú
ci" na dvoch gramofónoch, ďal ší spoluhrá~ 

zase obsluhoval sam pier a počítač - hudob
né nástroje budúceho s toročia (?). Spojenie 
hip ho pu a jazzu sme na "džczákoch" vide
li už niekoľkokrát a vždy vyvolalo v publi 
ku rozporuplné reakcie. Na j ednej strane 
tvrdý, monotónny, miestami až nepríjemný 
strojový rytmus, na druhej exhibicionistic
ky poňaté "nekonečné" a fascinujúce sólo
vé j azdy ( ... jazzdy?) coltraneovského rázu, 
v ktorých sa hlavný protagonista, odetý 
ktovie prečo v maskáčoch, ncostýchal hrať 
i na dvoch nástrojoch zároveň. Potom, ako 
počas celého koncertu komunikoval s obe
censtvom (donútil ho dokonca spievať! ), 
vôbec neprekvapilo, keď na záver zišiel z 
pódia a stále hrajúc vošiel medzi jasajúcich 
divákov. Za L.mienku stojí speváčka, ktorá 
miestami svojím kvalitným speváckym 
prejavom uisťovala, že ešte stále ide aj o 
jazz. Zato však :íánrovo čisté vystúpenie 
predviedla o deň neskôr pravá "dáma jaz
zu" Michele Hendricks, sprevádzaná kla
sickým jazzovým ansámblom (saxofón, 
klavír, kontrabas, bicie). Skupina vytvorila 
výborný podk lad pre technicky naozaj ob
divuhodný a pri tom prirodzený a šannant
ný spev. Dcéra speváka Jona Hendricksa 
(ktorého sme tiež videli na Jazzových 
dňoch) v ničom nezaostáva za svoj ím sláv
nym otcom, z j ej hlasu pri scatovaní vyža
rovala radosť a spontánnosť. Najzaujíma
vejšie a originálne pôsobili j ej vlastné kom
pozície (napríklad moment spevu v súzne
ní so saxofónom). V neobvyklom obsadení 
hrala v nedeľu americká "vrecková dy
chovka" - Pocket Brass Band Raya An
dersona. Jej líder vydával zo svojho trom
bónu rôzne pazvuky, krochkanie, kvíka
nic, nedal i sa však zahanbiť ani ostatní č le
novia formácie (suzafón, bicie a na trúbke 

bývalý člen j azzrockových Blood, či 

Swcat And Tears - Lew Soloff). Veru, aj z 
takéhoto obsadenia sa dá napriek jeho ur
č itej j ednostrannosti "vytrieskať" L.aujíma
vá a humorná hudba. A opäť známy, no aj 
teraz úspešný trik s prechádzaním sa me
dzi divákmi , ktorým sa naskytol veselý 
obraz dychovky, mašírujúcej naprieč cc
lou sálou. 

Záver každého večera mal patriť hviez
dam prvej veľkosti . Či to tak naozaj bolo, 
je ťažké posúdiť, v každom prípade ale vy
stúpenie troch koncertných "ťahákov" ne-

Peter Lipa a F~lix Lajkó 

bolo sklamaním. Údajne tretia naj lepšia 
j azzová vokálna skupina na svete - dám
sko-pánske kvarteto New York Voices -
predviedla so svojimi sprievodnými hudob
níkmi (basa, bicie, perkusie) show, v ktorej 
vyzneli spevácke kvality všetkých členov 
(Kim Nazarian - soprán, Laurecn Kinhan -
alt, Darmon Mcader - tenor a Peter Edridge 
- bas). Tu vystúpil do popredia predsa len 
trochu odlišný spôsob prejavu od černoš
ských vokálnych zoskupení, ktoré mi pri
padajú viac spontánne, a istým spôsobom 
viac "jazzové". Ten feeling tu nepochybne 
bol, inak sympaticky pôsobiaci New York 
Voices však do programu zaradili aj úpra
vy piesní Paula Simona z ich poslednej 
platne, ktoré napriek bezchybnej interpre
tácii pripomínal i skôr koncert popovej le
gendy ako hlavnej hvieL.dy jazzového fes
tivalu. 

Informácie o Charliem Hunterovi, ktorý 
hrá na j ednom nástroji basovú linku i gita
rové party, vzbudzovali L.vedavosť už nic
koľko dní pred koncertom. A jeho vystúpe
nie bolo naozaj zlatým klincom druhého 
koncertného večera - na troch basových a 
piatich gitarových strunách svojho neob
vyklého nástroja hral naozaj tak, ako všetci 
očakával i . Spolu s technicky výbomým 
vibrafonistom Monte Croftom a Willardom 
Dysonom na bicích nástroj och vytvoril 
skutočne ilúziu, že hrajú štyria hudobníci . 

Larry Coryell Snfmka Zuzana Nieplová 

Úderný funky rytmus síce neroztancoval 
davy, L.ato však treba oceniť výkony inštru
mentalistov. Nemôžem si však odpustiť rú
hačskú myšlienku, že je možno lepšie mať 
na ovládanie basgitary a gitary dvoch mu
zikantov, ako j edného. Nutnosť hrania ba
sového podkladu predsa len asi trochu zvä
zuje ruky pri improvizácii ... 

A to najlepšie, ako sa patrí, na koniec: 
úplným vrcholom celého trojdňového kon· 
certného maratónu sa stal podľa očakáva
nia koncert jazzrockovcj legendy, gitaristu 
Larryho Coryella s hudobníkmi, združený· 
mi pod hlavičkou Eleventh House (čo je 
názov Corycllovej skupiny zo sedemdesia
tych rokov). Sklamanie, ktoré sa v sále 
rozhostilo po oznámení o ochorení jedného 
z najočakávanejších sólistov tohto vystú· 
penia - trubkára Randyho Breckera, vystrie· 
dalo onedlho nadšenie. Pretože to, čo Št}
ria hudobníci po trochu rozpačitom úvode 
zahrali, nemohlo nechať žiadneho jauové
ho nadšenca chladným. Predovšetkým: vir· 
tuózne ovládanie nástroja nebolo samo
zrejmosťou len pre Larryho Coryella, ale aj 

Snfmka Ján Lorincz 

pre jeho spoluhráčov (najmä Richarda Bo· 
na - basa a A lphonsa Mouzona - bicie). A 
navyše nechýbalo tu nasadenie a fenome
nálna zohratosť, ktorú diváci patrične oce
nili. A tiež výborné kompozičné či aran
žérske nápady (toto mot no chápať aj ako 
memento pre iné fusion skupiny, ktoré sa 
tento rok v PKO obj avili !). Naonjstné 
majstrovstvo so všetkým, čo k tomu patrí. 
Striedanie elektrickej a akustickej gital) 
pôsobilo kontrastne a oživujúce, hoci "živ· 
šiu" produkciu si už beztak hádam ani ne· 
viem predstaviť. Na rozdiel od svojho bra
tislavského temer frcejazzového vystúpe
nia v roku 1983 sa Coryell "na staré kole· 
ná" prinavrátil viac-menej k smeru, ktor) 
j e divácky asi najpríťažlivcjší, a Lahral aJ 
niekoľko starších skladieb z obdobia pô· 
vodnét:o Eleventh house. Vytýkať mu 
možno azda len trochu prehnaný exhibi· 
cionizmus, z čoho pramenil pocit, že "tento 
gitarista hádam ani nevie hrať inak ako 
strašne rýchlo". A le medza, za ktorou už 
číha samoúčelnosť, nebola tentokrát pre
kročená: pri t ohtoročnom rekordnom- dru· 
hom prídavku už nadšeným a burácajúcim 
publikom úprimne zaskočení hudobníci 
takmer nevedeli, čo majú hrať a na pódiu sa 
odohrávala excelentná jam session. V po· 
rovnaní s hviezdnymi maniermi a úctyhod· 
nou aparatúrou minuloročného hosťa - štý· 
Jovo možno podobného gitaristu Al Di 
Meolu (ktorý bol mimochodom svojho ča· 
su Coryellovým obdivovateľom), vychá· 
dza skóre jednoznačne v pro pech tohto 
koncertu. Standing ovations boli teda na 
mieste. 

S potešením možno konštatovať, že 
tento ročník Bmtislavských jazzových 
dní vyznel omnoho menej rozpačito ako 
minulý. Snahy dramaturgov o žánrová 
pestrosť nevybočili za hranice ónosnosti 
a priniesli bratislavskému publiku množ
stvo dobrej hudby. Hoci sa netancovalo, 
ale dominovalo stístredené počávanie, at
mosféra bola - ako takmer vždy - vyni
kajtíca (odhliadnuc od sporadických tech
nických problémov, ako napríklad prťliJ 
horliví ochrankári, ktorí nechceli niekedy 
dovnátra pustiť ani novinárov, ani samot
ných áčinlrujácich ... ) a to je pri podujatí 
tohto druhu a formátu neprehliadnutelli 
pozitívum. Ostáva dúfať, že aj zásluhou 
usporiadatelov bude ďalší a jubilejný -
dvadsiaty piaty ročn.fk jazzových dní 
Corgoň skutočným bonbónikom. 

SLA VOM:ÍR KREKOVIC 



Dni starej hudby '98 
PAVOL POLÁK 

V dňoch 19.-26. októbra t. r. sa už tretíkrát 
uskutočnil festival Dni starej hudby v Bratisla
ve, ktoré svojou špecifickosťou a zameraním zna
menajú dosť významné obohatenie hudobného 
života nášho mesta. Bežný návštevník kon
certov a milovník hudby možno ani netuší, aká 
bohatá a obj avná j e "nc.~:náma" scéna starej hud
by, aká široká j e j ej škála v oblasti foriem, dru
hov, smerov, obsadenia, techník, výrazových 
prostriedkov, programov, národných štý lov, zvu
kovej palety, obsahových .~:ámerov . Pojem stará 
hudba sa v stručnos t i nedá presne definoval'. Jej 
výklad j e rôzny, j ej hranice nic sú presné. Defi
nícia starej hudby ako hudby s prerušenou inter
pretačnou tradíciou ut sama osebe je "stará". 
Najmä od čias, kedy sa j ej hranice rozšírili , za
hrňujú aj epochy, kde interpretačná tradícia nik
dy nebola prerušená. 

Vo vyspelých hudobných centrách hnutie so 
zameraním na starú hudbu začalo v druhej polo
vici nášho storočia . Odt iaľ sa šírilo po celom 
kultúrnom svete. Na Slovensku sa pozornosť 

venovaná starej hudbe začala prebúdzať onesko
rene, čo bolo zapríč i nené o. i. kultúmo-politic
kou orientáciou počas social ist ickej éry a z toho 
plynúcej izolácie od svetových trendov. Preto 
prvé kroky boli málo efektívne, cesty ki\Jkaté, 
výsledky nepresvedč ivé. Avšak po nej akom ča
se nastal obrat. Hlavnú zásluhu na rozvoji hnu
tia starej hudby u nás má pro f. Ján A lbrecht, za
kladateľ súboru Musica aeterna. Po prechode na 
používanie dobových nástrojov sa ansámbel stal 
hlavným nositeľom akttvít na tomto poli . Sústav
nou, c ieľavedomou , intcnlfvnou prácou, na čele s 
umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom , dospel 
v priebehu niekoľkých rokov k umelecky vyspe
lej , náročnej profesionálnej interpretačnej úrov
ni a stal sa aj v medzinárodných súvislo. tiach 
jedným z renomovaných telies tejto orientácie. 
Je súborom SF, vychoval si svoje obecenstvo, 
koncertuj e v zah ranič í a má svojich priaznivcov. 
Súboru ide pri oživení hudby dávnej ších storočí 
o tzv. historicky vernú , dobe vzniku kompozíci í 
blízku in terpretačnú prax, s historickými ná
strojmi, praktikami atď. Spomíname to preto, le
bo viacerí z popredných priekopníkov hnutia 
starej hudby - dirigenti , inštrumental isti, spevá
ci - sa ~ tali ""oboj~ i ve lníkmi", teda aj obhajcami 
historických, aj modcmých i nterpretačných mo
dalít. Plat í to, pravda, len pre isté oblasti a obdo
bia starej hudby. U nás v tomto smere prevláda 
č iemo-bie lc myslenie - teda striktné buď-alebo. 

k dispozícii vera kompozícií tohto druhu a 
skladba tak mohla primerane vyplniť medzeru. 
Na koncerte odznela i pozoruhodná novinka, 
premiéra skladby Dies irae pre s láč i ky a čemba
lo od slovenského sk ladateľa Petra Zagara, ktorá 
vznikla na z.1kladc objednávky Centra pre starú 
hudbu. Ide o dielo originálne, impulzívne, nabité 
energiou a espritom. O.~:vcny 1\Jdovej hudby, ryt
micky korenené štruktúry. svieža invencia, 
umiemené moderné výrazové prvky svedčia o 
vkuse a komunikatívnosti mladého skladateľa . 

Druhý koncert bol venovaný významnému, 
istý čas v Bratislave pôsobiacemu barokovému 
skladate ľovi Samuelovi Capricomovi, ktorý Z.1-
stával post "directora musicac" evanjelickej 
cirkvi a. v. a výberu z j eho zbierky žalmov Opus 
musicum. Účinkovalo A lbrecht Collegium, voľ
né združenie hudobníkov z okruhu Musica ae
tema v menšom a meniacom sa zložení, ktoré 
svoj e meno zvolilo na pamiatku zakladateľa sú
boru. Účinkovali Kami la Zajíčková (soprán), 
Helga Bachová (soprán). Petra Noskaiová (alt), 
Martin Majkut (tenor), A lexander Floriš (tenor), 
Jozef Hečko (barytón), Igor Valcntovič (bas), 
Peter Zaj íček (husle}, Miloš Valent (husle), 
Peter K iráľ (v io lončelo), Peter Guľas (organ). Z 
uvedenej zbierky nznclo S skladieb, medzi kto-

Obaj a pochádzajú z oblasti Moravy, obaja istú 
dobu pôsobili v Bratislave. Kým Krommer si 
poslúžil idiómom viedenského klasicizmu, Z im
mermann j e vo svoj om J>OZoruhodnom kvartete 
originálnej ší, ide svojimi cestičkami . Úsmevné, 
idylické dielo v pôsobivej kvartetovej sadzbe 
bolo osviežením večera . Treba vyzdvihnúť dra
maturgiu koncertu a úsil ie Petra Zajíčka, ktorý 
sa zasadzuje o prezentáciu neznámych sk ladieb 
v programoch. V druhej časti koncertu zaznelo 
slávne Mozart ovo klarinctové kvinteto K V SS I , 
avšak v podobe, v akej ho nepoznáme, totiž s 
originálnym zvukom basctového klarinetu, ná
stroja, pre ktorý Moz.1rt koncert pôvodne konci
poval. Nie je bez zaujímavosti , že tento nástroj , 
ktorý má oproti klarinetu rozšírený spodný re
gister o celé dva tóny, vynašiel a zhotovil bratis
lavský nástrojár Theodor Lotz. ástroj sa ne
skôr dostal mimo používania. M o7.art tento part 
prepísal pre klarinet a originálny rukopis sa 
stratil. Tento part však bolo možné rekonštruo
vať. Zvláštnym zážitkom bolo počuť toto známe 
dielo v originálnom zvuku - rozdiel nie j e malý. 
Part basetového klarinetu predviedol j eden z ex
pertov na tomto pol i, .~:námy holandský klarine
tista Eric Hoeprich, ktorý sa aj sám podieľa l na 
rekonštrukcii nástroja. Netreba vari ani dodať, 

že j eho i nterpretačný prístup bol vcíkým zážit
kom a vzorom dokonalosti. Pravda, kvarteto 
hralo s urč i tým citovým odstupom, čo nie j e v 
duchu tejto plnokrvnej hudby. Svojím sústrede
ným výkonom najviac uspokoj il čelista. 

Na ďalšom koncerte pod názvom Soirée a 
Vienne sa predstavila sólovým recitálom Kami-

Vyvrcholením spomínaných ambícií sa tali 
Dni starej hudby. ktorých usporiadateľmi sú Cen
trum starej hudby s j eho predsedom Petrom Za
jíčkom a RaRa Musica, spoluusporiadatcľmi 
Mestské kultúmc stredisko, Hudobné múzeum 
SNM , Hudobná a tanečná fakulta VŠM U a Mu
sic Forum, ku ktorým sa pridruži l dlhý rad spon
zorov a podporovateľov. Organickou súčasťou 
koncertných produkcií bolo viacero odborných 
seminárov, ktoré sa konal i na Hudobnej a taneč
nej fakulte VŠM U. Festivalové koncerty sa kona
li na viacerých miestach, vždy v primeranom, dô
stojnom štý lovom prostredí: Kostol Naj svätej šej 
Troj ice, Malý evanjelický kostol, Koncertná s ieň 
Klarisky, Hudobná s ieň Bratislavského hradu. 
Za .~:v láštnu zmienku stojí obsahovo a výtvame 
vzome riešená programová brot úra. 

Elizabeth Wallfiscbová a poslucháč VŠMU Peter Michalík na workshope. Snímka Ján Lôrincz 

Úvodný koncert bol j edným z najpozoruhod
nej ších umeleckých činov . Úč i nkoval i Mu ica 
aeterna (um. vedúci Peter Zajíčck) a osobitne 
zostavený festi valový 7bor, ktorý pripravi l zbor
majster M art in Majkut, poslucháč VŠM U a rad 
sólistov - spevákov .l viacerých krajín: Jana 
Pastorková (soprán), Kami la Zajíčková (soprán), 
Howard Crook (kontratcnor), Hervé Lamy (te
nor), István Kovács (barytón), Stanislav Beňač
ka (bas). Aparát úč i nkujúcich svedomite a s 
nadhľadom pripravi la dirigentka Marie-Laure 
Teissedrc. Program umožnil hlboko načrieť do 
sveta u nás málo známej francúzskej vokálno
inštrumentálnej hudby stredného baroka. Na 
programe bola i premiéra sk lad by súčasného 
slovenského autora. Koncert bol ukážkou pri
bl íženia dnešných interpretačných predstáv o 
podobe znenia tejto hudby vo svojej dobe. Na 
rozdiel od historického .~:vuku, technický prí
stup dirigentky (s taktovkou) zodpovedá dneš
ným .~:vyklost iam. Vynikajúci vokálni sól isti 
vytvárali celok, ktorý korešpondoval s perfekt
ne pripraveným zborom a orchestrom. Osobitne 
treba vyzdvihmíť obsadenie continua siedmimi 
hráčmi . Aparát účinkujúc ich vytvoril dokonalý, 
zvukovo homogénny celok. 

Popri majstrovskom žalme Henryho du Mon
ta estetickým vyvrcholením večera bolo uvede
nie priam geniálneho žalmu reprezentatívneho 
skladateľa Michela-Richarda de Lalandcho. skla
daj úci sa z 12-tich úsekov. Škoda, že nezaznel 
na záver večera . Po prestávke bola na programe 
zádušná omša Jeana Gillesa, ktorá v podstate 
neveľmi prekročí rámec solídnej úžitkovej hud
by, hoci v programovej kn ihe j e vyzdvihnutá 
ako dielo, patriace " ... k najslávncj ším kompozí
ciám vo Francúzsku ta panovania Ľudovíta 
X IV.". Je mysliteľné, že v tejto dobe ešte nebolo 

rými bol i kratšie organové sk ladby od Johanna 
Jacoba Frobergcra. Capricomovc skladby za
znel i v rôznej zostave spevákov. Vokálne party 
obsahuj ú náročné virtuózne koloratúry a prvky 
tal ianskeho koncertantného štýlu, ktoré majú 
neraz inštrumentálny charakter. Speváci brilant
ne zvládl i technicky náročné party a reprezenta
tívnym spôsobom prezentovali domácu dobovú 
tvorbu, ktorá stála na výške európskej produk
cie. Frobergerove skladby sa navzáj om podoba
li , a.~:da s výnimkou Fantázie. Možno to bolo da
né použitým organom. ktorý slúži ináč ako ge
neralbasový nástroj. mo:lno .~:voleným tempom 
- vcelku sa nedarilo .Gabrániť dojmu istej j edno
tvárnosti. 

Ďalší koncert dosť ncobvyklc pozostával zo 
sólového recitálu známej "hviezdy" hry na ba
rokových husliach Eli7abeth Wallfischovej . 
Umelkyňa neostala nič dlžná svojmu renomé. 
Keď sa poobhliadneme po kompozíciách pre 
tento sólový nástroj, zistíme, že preň existuje 
celkom pekná l iteratúra, menej však zo staršie
ho obdobia. Bolo preto príjemným poučením a 
prínosom spoznať sólové husľové kompozície z 
angl ickej zbierky Johna Playforda Division 
Violin (Edward Finch, Thomas Baltzar a i.) z 
predbachovského obdobia. Sú to pozoruhodné, 
vtipné skladbičky. ktoré využívajú zvláštnosti 
sólového nástroj a. Vyvrcholením recitálu bol i 
111. Partita a 111. Sonáta od J. S. Bacha. Pani 
Wallfischová disponuje vzácnou technickou 
zručnosťou oboch rúk . .l j ej hry vyžaruje uvo
rneno ť, ľahkosť, vidici i počuť. že hra j ej pôsobí 
radosť. Jej interpretácia j e neobyčajne priehľad
ná, členenie logické, art ikulácia plastická, akor
dy rozk ladá do podoby arpeggia. Vo forte síce 
trocha forsíruje, ale jej piano má množstvo odti
eňov a nuansf. Jej zvuková kultúra a štý lové cí
tenie sú naozaj nevšedné. 

Na ďalšom koncerte opäť vystúpilo A lbrecht 
Collegium, tentokrát vo formácii s láč ikového 
kvarteta v zložení: Peter Zajíček (husle), M iloš 
Valent (husle} , Mn Gréncr (viola), Peter Ki ráľ 
(v io lončelo) a ako zahraničný hosť Eric Hocp
rich (basetový klar inet a klarinet). Nekonvenč
ný. príťažlivý program komornej hudby Mozar
tovej doby pozostával z klarinetového kvarteta 
Franza V inzenza Krommera (Kramára) a s láč i 
kového kvarteta popredného reprezentanta k la
sicizmu na Slovensku Antona Z immem1anna. 

la Zaj íčková, ktorá na tomto festivale vystupo
vala veľakrát. Spoluúčin koval Richard Fuller, 
ktorý hral na svojom dobovom fortepiane. Pro
gram opäť pozostával z hudby obdobia klasiciz
mu. Sólistka mala na programe po tri piesne od 
Josepha Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta 
a po j ednej od ich súčasníkov Leopolda Kože
luha a Antonína Rejchu, klavirista prispel po 
j ednej sk ladbe od tých istých autorov - teda opäť 
to bol dramaturgicky dobre pripravený pro
gram. K . Zajíčková mala svoj vcíký deň, č i ve
čer. Speváčka mala "dušu na dlani" a svojím vo 
všetkých polohách vyrovnaným hlasom, so zmys
lom pre štýlovú čis totu sa plne angažovala z.1 
oduševnelý prednes náročných piesní. Kla
virista j ej bol spoľahl ivým a prispôsobivým 
partnerom. Pri prednese k lavírnych skladieb 
ako sólista na hammerklavieri však vyvolal roz
paky. Jeho technika bola na pomcme slušnej 
úrovni, ale skladby odohral bezvýrazne, mono
tónne, bez akcentov, v j ednej dynamickej rovi
ne, fádne. 

Ďalší večer patril poľským hosťom. Súbor l l 
Tempo v zložení Agata Sapiecha (umelecká ve
dúca, husle), Maria Dudzik (husle), Marcin Za
lewski (viola da gamba), Juliana Stawarz (čem
balo, organ) predviedol pod ti tulom " Hudba na 
poľských dvoroch v 17. storočí" zaujímavý pro
gram z inštrumentálnej tvorby u nás veľmi málo 
známych sk ladateľov: Adam Jarzebski , Andrzej 
Rohaczewski , Adam z Wagrowca, Marcin Miel
zewsk i, Stanislav Sylwcstcr Sz.1rzyňski, ako aj 
zahraničných autorov Johann Jacob Froberger, 
Tarquinio Merula, Giovanni Battista Fontana, 
Kasper Forster jun. Predvedené skladby ukáz.1-
li . že domáca tvorba sa vyrovnala dobovému 
európskemu priemeru . V porovnaní so Sloven
skom, v Poľsku bol i odl išné predpoklady pre 
tvorbu - u ná neboli dvory s kultúrnym záze
mím pre rozvoj hudobnej tvorby. Nie sú to sfce 
nejaké geniálne skladby, majú však sol ídnu úro
veň, i keď mnohé sú si podobné, s i mitačnou 
technikou a bohatými inštrumentálnymi kolora
túrami ; viaceré majú programové názvy, kto
rým poslucháč i vo svoj ej dobe rozumel i. Súbor, 
dobre oboznámený s dobovými interpretačným i 
praktikami, presvedčivo t lmočil skladby, z kto
rých vzbudila záuj em napr. Jarzebského sklad
ba Chromatica. 

Nespomým vyvrcholením festivalu bol záve-

rečný koncert s Musikou aetemou, anglickým 
dirigentom, čcmbalis tom a ŠJ>eCial istom Johnom 
Tollom a sólistami Janou Pastorkovou (soprán), 
Noémi K issovou (soprán), Jennifer Ellisovou 
(soprán), Johanncsom Chumom (tenor). V prvej 
časti odznel i dve symfónie anglických súčasn í

kov Haydna a Mozarta, Thomasa Arneho a 
Samuela Wcsleya. ll necľ po prvom takte bolo 
zrejmé, že nás čaká nevšedný umelecký zážitok. 
Len málokedy hrá Musica aeterna, posilnená o 
niekoľkých hráčov na dychové nástroje (napr. 
prírodné lesné rohy) tak presvedč i vo a sústrede
ne ako pod inšpiratívnym vedením Johna Tolla, 
ktorý sa pre.~:entoval v naj lepšom svetle. Spo
znal i sme ukážky zrelej pôvodnej anglickej 
symfonickej tvorby obdobia klasicizmu. Zaují
mavé sú originálne črty tej to hudby - poukážmc 
napr. na lesné rohy, ktoré v pomalých častiach 
symfonickej tvorby viedenského klasicizmu 
mlčia , kým práve tu majú sóla. 

Druhá časť koncertu bola vyhradená uvede
niu Intermezza La Cantcrina od Josepha Hayd
na, l-Job. XXV 11 1:2, ktorého premiéra sa prav
depodobne uskutočnila počas karnevalu r. 1767 
v Bratislave. Mohli sme sa presvedčiť, že 
Haydn, právom označovaný za otca symfónie a 
s láčikového kvarteta, sa mohol stat' aj otcom 
opery klasicizmu, keby bol žil a tvoril v prostre
dí, kde j e aj čulý operný život a keby bol mal 
dobrých libretistov. Predvedenie j eho Inter
mezza každopádne ukázalo, že na to mal všetky 
predpoklady. Predstavenie, ak to chceme tak 
nazvať, sa uskutočn i lo v akomsi poloscénickom 
tvare v réžii Zuzany Lackovej v čiastočne za
temnenej Hudobnej sieni Bratislavského hradu 
s použitím rôznofarebných rcnektorov a niekoľ

kých nevyhnutných rekvizít. Kostýmovaní spe
váci vystupoval i s plochými. teda dvoj rozmer
nými frizúrami a klobúkmi z bielo-č ierneho 

kartónu, ich tváre boli rovnako natreté bielou 
farbou a primerane "kamevalovo" nal íčené. 

Čiastočne sa pohybovali na pódiu, vymieňal i si 
miesta, gestiku lovali atď. Spomínam si na polo
koncertantné predvedenie Mozartovej opery 
Únos zo serailu na hudobnom festivale v Stutt
garte s dirigentom Johnom Eliotom Gardinerom 
a jeho súborom (Konstancu mimochodom spie
vala naša Ľuba Orgonášová) v telocvičn i. 

Orchester bol umiestnený v strede, speváci vo 
večernom úbore čiastočne stáli, čiastočne sa 
preháňa li v priestore. K vartcto rakúsko-americ
ko-maďarsko-s lovenských vokálnych sól istov v 
Bratislave sa ukážkovo zhostilo svojich úloh -
hlasove, výrazovo, herecky. Tvorilo homogén
ny, vyrovnaný celok. kde vynikala najmä 
ústredná rola priam ideálne stclcsiíujúccho J. 
Chu ma so svojím svetlým, j asným, priebojným, 
pl nozvučným. pre llaydnovu hudbu priam pre
durčeným tenorom, perfektne spfňajúc aj požia
davky hereckého výkonu a zreteľnej artiku lácie. 
J. Toll , ktorý dirigoval od čembala , preukázal 
svoje dôverné znalosti na pol i sprievodu secco 
recitatívov, kde použi l širokú paletu rôznych 
spôsobov sprievodu podľa afektov a situác i í. 
Obecenstvo náležite ocenilo tento vrcholný vý
kon, ktorý bol zároveň aj ocenením pre tých, 
ktorí tento vzorný festival pripravili . 

Integrálnu súčasť Dní starej hudby tvoril i 
workshopy. Elizabeth Wallfischová vysvet ľova
la a na dvoch poslucháčoch VŠM U a konzerva
tória demonštrovala svoje predstavy o štý lovej 
interpretácii Bachových skladieb na barokových 
husliach. Z jej prej avu vyžarovala charizma, 
uvoľnenosť, be.~:prostrednosť, hravost' pri prístu
pe k práci. John T oll zasa osvetlil úlohu hráča 
cont inua pri sprievode na príklade Monteverdi
ho opemcj tvorby. Na oboch seminároch v po
predí tála základná idea, z ktorej vychádzala 
dobová inštrumentálna hudba, totiž zo slova, z 
textu a v ňom vyjadrenom afekte. V tom čase sa 
hudba definovala pojmom "Lvuková reč" (Matthe
son). Prev ládajúcou bola afektová teória, ktorá 
veľmi podrobne rozoberala túto problematiku. J. 
Toll pri čembale demonštroval a poukazoval , že 
každý akord, spoj enie akordov, ba každý tón 
continua sa viaže na vyjadrenie afektov, obsiah
nutých v texte a j eho zhudobnení. E. Wall fi 
schová zasa poukázala na programové a obsa
hové asociácie pri hre na husl iach a spojenie so 
slovným textom v "č istej" inštrumentálnej hud
be. E. Hoeprich hovoril o basctovom rohu a na 
príklade Stamicovho klarinctového koncertu 
usporiadal praktickú výuku úryvku skladby. A . 
Sapiechová hovorila o problema! ike poľskej slá
čikovej hudby v 17. s toročí. 

Na záver by som si dovol i l vys loviť kritickú 
pripomienku. Ťažiskom Centra starej hudby je, 
ako vieme, Musica aetcma a j ej umelecký vedú
ci Peter Zajíček . Vysoko si vážim aktivity a úro
veň týchto umelcov. A le náplň fest ivalu bola 
takmer výhradne v ich rukách. Preto by poduj a
t ie mohlo niesť aj názov Festival Musica aeter
na, Aeterna a j ej hostia a pod. Pos l ucháč od fes
t ivalu azda očakáva stretnutie viacerých súbo
rov. Jedna l as tov ička ešte nerobí j ar. Iste: festi
valu sa zúčast ni l rad vynikajúcich špecialistov a 
to j e náročné aj po hmotnej st ránke. A lc pri po
čte štvrť stovky sponzorov a podporovateľov az
da by sa aj tu niečo mohlo robiť. Aj tak však 
usporiadanie takého ambiciózneho podujatia v 
zložitých spoločenských a finančných pod
mienkach hranič! skoro s malým zázrakom. 



Hovoriť či písať o Varš;1vskej j eseni ne
možno len tak. Žiada si to niečo viac. 
Chvíllru postáť, vzdať bold tradícii a poob
zerať sa po šíro-šírom meniacom sa poli 
sóčasnosti. Poobzerať sa a konštatoval, že 
práve rámec a obsah tohto festivalu určujú 
dva zdanlivo paradoxné pojmy. Tradícia. 
ktorá je písaná životopisom festivalu už 
úctyhodných štyridsať rokov, a súčasnosť, 
ktorou neúnavne dramaturgia naplňa rá
mec svojho prestížneho medzinárodného 
pódia. 
Súčasná hudba - pre jedných pojem 

vágny, vzbudzujúci nedôveru, pochyb
nosti, efemérny pocit. Pre iných žriedlo 
poznania, dobrodružstvo určované kine
tickým pulzom, nepokojným sledom otá
zok bladania a napredovania. Odkiaf -
kam ... ? A práve skupina "tých druhých" 
sa rada každoročne koncom septembra 
vracia do porskej metropoly okúšať avan
túry, ktoré dokáže poskytnóť súča ·né 
umenie na tmdičnom festivale súčasnej 
hudby. 

OBJAV DESAŤROČIA 
Pred polrokom som mala vzácnu príle

ž itosť stráv iť niekoľko dní v Tampere na 
festivale súčasnej fínskej hudby. Bolo 10 
pre mňa nevšedné stretnutie s umením ne
opozeraným, neopočúvaným. Bolo 10 od
halenie nových. takmer nepoznaných zón ... 
Fínsku, či vôbec severskú hudbu v našich 
zemepisných šírkach nie veľmi poznáme. 
Niekoľko mien, niekoľko skladieb ... Vte
dy, v lej mrazivej severskej jari , som sa 
Slretla s hrejivým prostredím dobrej hud
by. S tónmi, ktoré odhaľujú svel oveľa šir
ší než limilllje tých pár mien či skladieb. 

A na 1e111o poznatok (alebo objav desať
roči a) vsadil aj renomovaný festival, ku 
ktorému sa 41 rokov upierajú oči a uši 
všetkých, ktorí h ľadajú odhalenia v no
vom umení. apokon, majú čo stále vo 
Varšave nachádzať? Dôvtipná dramaiUr
gia festi va lu vsadi la na šťastnú kartu, ob
rátila sa na sever, k hudbe Škandinávie. 
ktorá v zákutí akejsi pomyselnej enklávy 
kultivovala svoj fundament , aby sa na 
sklonku desaťroči a (aj storočia) rozbehla 
do sveta a presvedč ila o svojej kvalite. 
Tak teda, mono a predznamenanie 41. 
Varšavskej jesene znelo PÓLNOC, či že 
SEVER '98. Zdôvodnenie je jasné, napo
kon výstižne charakterizované dramatur
gickým tímom festivalu slovami Rafala 
Augustyna: " ... Fľilncúzsko v 20. rokoch, 
Nemci a Taliani v 50., Polif1ci v 60., Rusi 
v 80 .. v desiatej dekáde každý. kto sleduje 
novú európsku hudbu, hľad{ IW sever ... " 

Najobsiahlejšie percento v skladbe fes
tivalových programov zaujali teda kom
pozície spomínaných krajín (platí 10 aj o 
interpretoch). nepatrnou vzorkou bola pre
zentovaná domáca poľská produkcia a eš
te menším dielom participovali inokrajní 
skladatelia. 

VEKTOR SEVERU 
Mono, či určujúci titul - PÓLNOC '98, 

nebol len výsadou festivalu. Varšavská je
seň bola jedným z podujat í obsiahleho 
projektu, ktorý v rozl ičných po ľských 
mestách a sídlach topograficky obsiahol 
takmer v~et ky oblasti umenia aj vedy, 
vrátane rôznych interaktívnych v~iz ieb . 
Kto chcel, mohol byl' účastníkom priam 
fantastických akcií. Jednou z nich bolo 
napríklad podujatie s názvom či podtitu
lom Internet k:ick-off. Zahfňalo sériu 
stretnut í, na ktorých sa aktívne zúčast ňo

vali compulerové laboratóriá s hudobný
mi špecialistami vo Varšave, Oslo, Hel
sinkách. Udia lo sa akési "zosynchronizo
vanie" rozličných bodov - zvuku , času , 

priestoru ... Fantázia, či ·en, ktorý napfňa 
ľudský um konca ti s ícročia ... Varšavský
mi koncertnými sálami však znela hlavne 
hudba. Desiatky skladieb posvätených 
ľuds kým dotykom a múzickým extraktom 
nadzmyslových hodnôt, zvaným Talent. .. 

epočula som všetk y, no napriek lomu 
som si mohla vyberať v žírnej ponuke. 

Recitál trubkára H äkww Harden bergera 
a pozaunistu Christiana Lindberga z Nór
ska bol apartnou ukážkou, ako sa dá serví
rovať tzv. vážna hudba na spôsob šou. 

S pohľadotn na sever 
LÝDIADOHNALOVÁ 

Mala som možnost' okúsiť už aj v minu
losti , že takýto nadľahčený štýl produkcie 
má na Severe, vďaka viacerým zoskupe
niam, živnú pôdu a zdravé podhubie. Obaja 
muzikanti v niektorých skladbách (L. 
Berio, F. Hogberg) s náznakmi štylizova
ných ko týmov pobavili publikum, ale naj
mä presvedč ili o ohromných možnostiach 
oboch nástrojov (Folk Rabe, Ch. Sansom, 
A. Hillborg). Napriek lichotivému odľah 
čenému tónu, najväčšmi mi zaimponovala 
z atmosféry sa mierne vymykajúca, vrúc
na trúbková kontemplácia T. Takemitsu 
Paths-In memoriam W. Lutoslawsk:i. Obdi
vuhodne bri lantný pozaunista Ch. Lind
berg postupne v priebehu festivalu rástol 
do pozície int erpretačnej hviezdy. a pó
diu sa vynoril ešte trikrát. Vždy, ešte skôr 
než zača l so svojou muzikant ky presved
či vou produkciou, publikum ho vítalo fre
netickým aplauzom. Jednoducho favorit. 
Charizmat ický muzikant , ktorý dokáže 
ľahko a bez pátosu rozdávať radost' a po
hodu. 

Skupina mladých Nórov tvorí komomé 
zoskupenie s výrečným názvom CapUI 
Ensemble. Je 10 zoskupenie ambiciózne, 
muzikálne, nadšené. V ich podaní som 

Karin Rebguist 

počula kde-čo. lslandsko-nórski autori, na
sledujúci za sebou v profesionálnej dis
ciplinovanosti sa nejak zvlášt' jeden od dru
hého neodlišovali (A. Jngolfson, H. Abra
bamsen, V. - Matti Puumala). Potešil 
zdatne vystavaný, ukážkovo interpretova
ný (Signín Edvalsdóllii) Huslový koncert 
H. Tómassona. A znova sa objavi la sym
patická dávka humoru. Nech príde z kto
rejkoľvek strany (najmä však tej "sever
nej'"), vždy výdatne osvieži festivalový 
dej. Tentokrát ho do nadšeného orche ·tra 
vpustil Atli Heimir Sveinsson v podobe 
pôvabného Ocelandic Rapu. V podstate 
triviálny materiál (obsedantné motivické 
jednotky, rytmické vzorce, "predobraz" 
prebraný z islandského "rimuru ") vymo
deloval autor do pôsobivého a vtipného 
rondového celku, osviežil ho "ozajstnými" 
rapovými sprievodmi , tlieskaním, píska
ním a inými zvukovými doplnkami. Bol 
lo efektný a milý žart . s plezírom interpre
tovaný a s vďačnost'ou prijatý. 

Ako zjavenie zapôsobila švédska skla
dateľka Karin Rehquist Fascinujúca bola 
jej skladba pre sólovú naulu s názvom 
Wings. Na krídlach subtílneho a pritom 
sugestívneho zvuku dokáže táto autorka 
maľovať krehké, apartné poetické obráz
ky. Zreteľne ma oslovila aj vo vokálnych 
skladbách, ktoré zneli v rámci atrakt ívne
ho, medzinárodne interpretačne obsade
ného vokálno-komorného koncertu . Dve 
piesne pre ženský hlas a altový saxofón, 
ale najmä Davids nimm pre tri ženské hla
sy, podmaňovali priam prvoplánovanou 
rudimentámost'ou, afinitou k folklóru, a to 
nielen v oblasti intervalových a rytmic
kých štruktúr, ale aj v spôsobe vokálneho 
výrazu a prejavu (drsný, rovný tón, ostro a 
tvrdo nasadené vysoké tóny, dlhé súzne
nie minimálnych intervalových ambitov, 
glisandá ... ). Všetko 10 vytváralo myste
riózne pozadie, pastierske ozveny z archa
izujúcich nápevov starých švédskych pies
ní. Zvláštna a podmaňujúca atmosféra 
sprítomňujúca a evokujúca napríklad aj 
poetiku reži érskeho rukopisu Ingmara 
Bergmana. 

Príchuť ságy, drsnej , seversky neúpro
snej , naplnenej symbolikou a stredovekou 
mystikou, aktuálnym apelom aj meditá
ciou, nás oslovovali v efektnej skladbe 
Nóra Lasse Thoresena Fire and Light pre 
dve speváčky, 5 inštrumentalistov a zbor. 
Skladba je "rozkomponovaná" do priesto
ru, využívajúc aj miestnosti za hlavným 
auditóriom (zbor). Doplnená a podporená 
je elektronikou, bazíruje na pilierovej po
zícii bicích, ktoré (teda hráč) zosobňujú s 
náznakmi teatrálnej akcie zreteľný symbol 
fabule. Skladba je silnou, syntetickou aj 
synkretickou kompozíciou. Takou, ktorá 
absorbuje hudobné jednotky niekoľkých 
storočí, opierajúc sa o fil ozofiu nadčaso
vých hodnôt. 

Kompozícia Dána Pelle Gumunsena
Holmgreena Triptykon (Veľký orchester 
poľského rozhlw;u. dir. Antoni Pi/ch) de
monštruje štýl "novej prostoty". Orchestrál
na sekcia plynie v jednoznačných, lapi
dárnych priezračných tokoch. Určujúcou 

silou sú sólové perkusie. Skl adateľovým 

interpretom a možno povedal' spoluauto
rom bol jeho krajan, strhujúci Gen Mor
tensen. Na pódiu menil pozície a miesto, v 
l . časti "ob luhoval" kovové perkusie so 
spoluúčasťou lulti orchestra, v druhej ich 
vy trieda! za drevené lej najrozličnejšej 

proveniencie a znenia (spolu so sláčikmi ) 

a v tretej vygradoval priam extaticky na 
bubnoch (opM s 1u11i orchestrom). Aký 
uragán dokázal tento sympatický Viking 
rozpútať na pódiu, do akého organistické
ho dynamizmu sa vypäl, bolo fascinujúce. 
A publikum šalelo. 

Fínsky A vami! Ensemble dirigoval ráz
ny Mikko Fmnck. Prezentovali napospol 
fínsku hudbu. Po "štandardnom" Jukka 
Koskinenovi (Ululation) zvukovo apar1-
nej nemo Jukka Tiensuu, podporenej elek
tronikou, známa autorka Kaija Saariabo, 
ktorá žije vo Francúzsku a kompozične sa 
orientuje prevažne na elektronické médiá. 
Počula som niekoľko jej skladieb a všetky 
sa mi navzájom ponášajú, opierajú sa o 
podobnú osnovu. Solar pre inštrumentál
ny ansámbel a 2 keybordy čerpá zo zvu
kových inštrumentálnych prameňov , ich 
kombinácií, jednak vzájomných, jednak 
umocňovaných a "filtrovaných" elektro
nickými cestami . Akokoľvek, v kompozí
ciách K. Saariaho nachádzam viac sofiz
mu ako spontaneity. 

Magnus Lindberg je 1. č. vo svete najzná
mejším a "najimportovanejším" fínskym 
autorom. Už v Tampere si ma získala jeho 
skvelá a podmaňujúca orchestrálna Aura, 
dedikovaná pamiat ke Witolda Lutoslaw
ského, neskôr i ďalš ie jeho skladby. To, čo 
zanechal v mojom vedomí teraz, na Var
šavskej jeseni, potvrdila znova jeho Arena 
ll pre komorné zoskupenie. Lindberg sa 
cez rozličné experimentálne trasy vo svo
jej reči dopracoval do "zmierlivej" podo
by. Do osobitého jazyka, ktorý je aj pou
čený, aj nasýtený umnými podnetmi , aj 
vyrovnaný, klasicky vyvážený a o. obitý. 
Lindberg je skladateľ s nevšedným talen
tom, intuíciou, citom a profesionálnou 
zdatnosťou , ktorá posl ucháčov i dokáže 
vytvoriť skutočnú estetickú pohodu. 

Aj keď som nemala možnosť zažiť kom
pletnú severskú ponuku na Varšavskej je
seni , myslím , že sa mi podarilo vy loviť as
poň niekoľko "perličiek" , ktoré mi zotrva
jú v pamU!i. Napokon, utvrdili ma v dekla
rovanej pravde, že na konci rokov devät'
desiatych a oplatí "pozerať na Sever" ... 

Z POESKEJ TVORBY 
Počas prítomnosti na festivale som ne

stihla veľa domácich skladieb. Aj z toho 
menšieho percenta, ľuiUjem, že som napr. 
o. i. nezachytila jubilejný autorský kon
ceri Zygmunta Krauseho, ktorého produk
cie popri muzikantskom poučení zname
najú vždy aj úsmevnú pohodu. 

So sprievodom spomínaného Veľkého 
sy mfonického orchesrm poľského rozhla
su (dir. A. Wit) som počula dve pozoru-

hodné skladby. So skvelým sólistom Bo
risom Pergélmenščikovom 2. violončelový 
koncert Krzystofa Meyera, skladbu šitú 
na "fazónu" ólistu, zohľadňujúcu nástro
jové delikátnosti , so zvl ášť rozvinutou a 
zdôraznenou melodickou klenbou. Druhá 
skladba pre mňa znamenala prekvapenie
Studium pre akordeón (M. Andrysek) a 
orchester, predčasne zomrelého autora 
Andrzeja Krzanowského. Prekvapenie v 
zmysle apartného ustrojenia, akejsi proce
suálnej "statickosti ", zvukovej dôvtipnos
ti , v sukcesiách evokujúc archaizujúci typ 
concerla. A prekvapenie aj vo zvukovej 
presvedči vosti . V spôsobe koloristiky, 
akú dokázal autor vyčaroval' t'ažiac z ná
stroja a inštrumentálnych kombinácií 
priam netušené nuansy. 

Pelle Gumunsen-Holmgreen 

A. Krzanowski bol "prítomný" aj na 
koncerte Sliezskeho k vélrtcw, v podaní kto
rého (okrem skladieb A. Berga, B. Sren
sena a P. Norgarda (zaznel dojímavý a 
impresívny Reliéf d.la Andrzeja od Ale
xandra Lasona, zasvätený pamiatke tohto 
autora. 

Dvakrát: žijúca, živá legenda - Krzystof 
Pendereck:i. Prítomnosť jeho skladieb v 
programoch znamenala evidentne zvýk 
nú pozornosť zo strany návštevníkov kon
certov. Nuž, Poliaci dokážu prejavovať 
svoju hrdosť ... Hosťujúc i MDR orchester 
Leipzig s dirigentom l . Kulitzkcm uviedol 
o. i. Pendereckébo l. symfóniu z roku 
1973. Bol to zážitok, nepociťovala som 
túto "starú" skladbu ako anachronizmus. 
V susedstve napr. s Lachenmannovou 
kompozíciou vyznievala zmysluplne, poľ· 
sky zvukovo "fundamentálne" a delikát· 
ne. Sonoristika ako fonnotvorná jednotka 
je lu podporená- aj keď v. úzadí - aj ostat
nými pevnými zložkami . Takto organizo
vaná hudba ma ani dnes nenudí a tento 
klasik posledných desaťroč í ma dokáže 
tonizovať osobitým pohľadom s rekapitu
láciou "zašlých" rokov. Druhý Pendcrec· 
ki , ktorého som mala možnosť vo Varšave 
zažiť "naživo", bol Koncert pre klarinet (s 
výborným Dimitri Ashkenazym a orchest
rom Sinfonia Varsovin. dir. l . Kélspszyk). 
Skladba je vlastným autorovým prepraco
vaním violového koncertu. Bolo zaujíma
vé sledoval' v priam čítankovej podobe re
flex iu a lransmutáciu skladateľovho vývo
ja a štýlu. Farba a zvuk sú tu už v 'cudnom 
odstupe, v prídavných pozíciách k domi· 
nujúcej klasickej mol ivickej melodickej 
zložke, s pevnou disciplínou a logikou 
rozpriadajúc dej koncertu . 

V skladbách - aj mimo nich - viackrát 
bolo artikulované meno a umelecké po· 
solstvo Witolda Lutoslaw kého. Jeho 
duch aj odkaz akoby sa neustále vznášal i 
v koncertných festivalových sálach ... 

Premiérovo odznelo aj (festivalom ob
jednané) Requiem da camera - s témou 
W. Luto lawského, od Romana Bergera. 
Nepočula som ho už, žiaľ, ale verím, že 
neostane výsadou prvých interpretov, Da
ni sh Tria, a že sa skoro dostane do pozor
nosti aj u nás ... 

Uplynul 41. ročník trad ičného festivalu 
súčasnej hudby. Každý, kto mal možnosť 

"naba li t' sa" z jeho bohatej nádielky, zaiste 
neoľutoval. Napokon, dramaturgická vy
naliezavosť a pružnosť môžu naozaj slúžil 
ako príklad. 

Varšavská jeseň vo svojej ponuke roka 
1998 ~xponova la okolitému svetu "objav 
desaťr~ ia" PÓLNOC, čiže SEVER '98. 
Čím nás prekvapí nabudúce? 



... 
~EKTRUM 

Untenie klavírnej hry Busoni v Amerike a potom v ZUrichu, kde sa ve
noval koncertnej i kompozičnej činnosti ( IS kon
certov zameraných na vývin k lavírneho koncertu). 
Roku 1919 dostal ponuku v iesť majstrovskú tried u 
kompozície na Pruskcj akadémii umení v Berlíne. 
Po jeho návrate (v januári 192 1) sa v Berlíne usku
točnili tri tilhannonické koncerty venované Bu
soniho tvorbe. Štátna opera (Leo Blcch) uviedla 
jeho opery Arlecchino a Turandot. Busoni koncer
toval v Londýne, Berlíne a naďa lej vyučoval. Bol 
tiež č lenom poradného výboru prvých Slávností 
komornej hudby v Donaucschingcnc na podporu 
súčasnej hudby. 

MILOSLAV STAROSTA 

Predpokladaj od ;wčiatku. že na k/avfri je všet
ko možné: i vtedy. nk sn ti to vid[ nemožné. alebo 
11k j e to naoz:1j wk. 

Venuj svojmu technickému 11parátu takú sw
rostlivost', aby si bol pripmvený 11 vyzbrojený na 
všetko. lb<~ Wk dokážeš pri cvičenf z:uncr.iť všetky 
svoje si ly n11 duchovný obsah novonaštudov:mej 
ski<Jdby. Technické problémy ť11nebudú zclrlhmll: 

Nehraj nikdy neporiadne, m1i vtedy. tik 1:1 nikto 
nepočtÍV<I, 11/ebo 11k Stli i daná chvfľ11j11vf Ilko málo 
d61ežitá. 

(Ferruccio Busoni : Pm vid/á cvičenh1 pre kla vi 
ristov) 

Ferruccio Busoni 
Fenuccio Benvenuto Busoni (Ferruccio Dante 

Michelangelo Benvemuo Busoni), jeden z najvý
znamnejšlch zjavov pianist iky 19. i 20. storočia , 
skladat eľ, dirigent, spisovateľ, hudobný estetik a 
bádateľ, editor tvorby J. S. Bacha, F. Liszta, k lavírny 
pedagóg, univerzálne vzdelaný mysliteľ, mimo
riadne ovplyvnil vývoj hudobného umenia 20. sto
ročia. Bol spolutvorcom nového interpretačného 

štýlu, ktorým pripravi l pôdu pre novú "modernú" 
školu klaviristov (Hofmann, Rachmaninov, Petri, 
Schnabel a i.). Narodil sa l. aprfla 1866 v Empoli 
v Toskánsku (Taliansko), zomrel 24. júla 1924 v 
Berlíne. 

Okolo r. 1900 už bol jedným z najprom inent
nej ších klaviristov polisztovskcj epochy a t iež 
plodným a vynikajúcim skladateľom. Náčrt novej 
estetiky umenia tónov bol J:ormuláciou jeho snáh o 
nový klasicizmus. Jeho cieľom bolo zbavil' hudbu 
pút romanticko-psychologického prepínania a na
hradiť ju prchľadnosťou a forn1ovou prísnosťou . 

Na prelome s toročí patril k významným vyda
vateľom diel J. S. Bacha a F. Liszta. Jeho redakcie 
sa vyznačujú novým ponímaním Bachovej hudby, 
vyplývajú z dlhého a dôkladného štúdia. Busoniho 
zámerom bolo všeobecné rozšírenie štúdia Bacho
vých k lavírnych diel ako základu hudobného 
vzdelania, ba jeho štúdium mienil povýšiť na "vy
sokú školu klavírnej hry". Jeho vydania Bacho
vých Invencií vychádzali už od r. 1890. Dielom 
Bacha sa zapodieval celé desat'ročia, a tak postup
ne vychádzali jeho redakcie Tcmpcrovaného kla
víra i ďalších skladieb. A táto aktivita sa odzrkad
lila i na jeho vlastnej tvorbe a cslclickýdl názo
roch. Výrazným podnetom bolo, keď r. 1910 Bu
sonimu poskytli v Amerike poprední hudobní teo
retici nemeckého pôvodu - Bernard Z ichn a W il
helm Middelschuhe - výsledky svojich historic
kých výskumov i vlastné výklady podstaty polyfó
nie. S obdivom o nich napísal: 

" ... Uprostre(/ takmer automatizovanej sociálnej 
lllllšinéric, medzi kwnennými kock111ni s vyše dv<~d
siatimi podlažiami. ktoré thžkopádne 11 bez prfkras 
signalizujú nové storočie v Novom svete, sedia tf
to äv11ja muži a pracujú m1umcnf gotiky." ( 191 O) 

Hoci v dnešnej dobe klavírna pedagogika pova
žuje Busoniho redakcie za súčasť historického vý
vinu názorových prúdov na prelome 19. a 20. sto
roč i a, v období svojho vzniku zohrali významnú 
úlohu. Štúdium diel hudobného baroka, vrátane 
tvorby J. S. Bacha, tvori lo v minulosti prirodzenú 
súčasi vyššieho hudobného vzdelania sk ladateľov, 

akými boli napríklad Mozart, Beethoven, Chopin, 
Liszt, Mendelssohn, Brahms a ďalší, avšak inšpi
rovalo aj mnohých tvorcov 20. storočia (Busoni , 
Bartók, Hindemith. Šostakovič, Ščedrin). Ba v 
tvorbe Busoniho i Bartóka vidíme snahy o obrodu 
novej tvorivost i inšpirované dvesto rokov starým 
systémom v duchu tzv. barokového univerzaliz
mu. 

"Bach je základom, L iszt vrcholom, obaj a ti 
sprístupnia Beethovena" - v týchto slovách sa zr
kadlí j eden z Busoniho programov. Pianista podľa 
Busoniho musí vládnuť technikou (na ceste k jej 
ovládnutiu zdôrazňuje úlohu myslenia), ale tiež 
uplatňovať vlastnú inteligenciu. hudobné, literárne 
i filozofické vzdelanie. Umelec musí mat' charak
ter, ci t, temperament. fantáziu, poéziu a napokon -
onen fascinujúci magnetizmus .. . 

Busoni dosiahol vysoký st upeň virtuozity vlast
ne bez významnej šieho učiteľa . Pochádzal z hu
dobníckcj rodiny. Otec, Ferdinando Busoni (nar. r. 
1834), bol klarinetistom. matka, Anna Weiss-Bu
soniová (dcéra nemeckého maliara Josepha Fer
dinanda Weissa a j eho talianskej manželky), bola 
skúsená koncertná pianisti ka. Fcrruccia učil hudbe 
spočiatku otec. Debutoval ako 7-ročný (24. ll. 
1873). Roku 187S ho ako 19-ročného počul vo 
Viedni hrať Anton Rubinštcjn. Tu sa stretol i s F. 
Lisztom, ktorého hra bola Busoniho celoživotným 
vzorom. Busoniho prvý koncert vo Viedni (8. 2. 
1876) za spoluúčinkovania huslistu Arthura Niki
scha bol veľmi úspešný. Eduard llanslick v cuen 
Freien Presse ( 13. 3. 1876) ocenil k lavírnu hru, 
kompozičné a improvizačné schopnosti dieťaťa. 

Anton Rubinštejn odporúčal Busonimu vzdat' sa 
načas koncertnej činnosti a venovať sa výlučne 
štúdiu. A tak v 14-ich rokoch začína študovať 
kompozíciu u Dr. Wi lhelma Meyera v Grazi. Na
prcdoval neobyčajne rýchle. Po I S -mesačnom štú
diu sa lúč il koncertom, kde okrem Beethovenovej 
Sonáty c mol, op. Il i , a Schumannovho Koncertu 
a mol odznel i aj vlastné skladby: Sláčikové kvar
teto, op. 19, Prelúdium a fúga. op. 36, a 67. žalm 
pre zbor a orchester. 
Začína sa život koncertného klavi ristu a sklada-

teľa . Ako I S-ročný sa stáva členom Reale Acca
demia Filannonica v Bologni a získava diplom za 
kompozíciu i hru na klavíri . Vo Viedni koncertuje 
r. 1883 (Bach, Beethoven, Chopin, Liszl i vlastná 
tvorba). J. Brahms ho odporúča C. Rcineckcmu do 
Lipska, kam sa Busoni r. 188S presťahoval. Tu 
spoznal E. H. Griega, P. l. Čajkovského, G. Mah
lera. Ch. Sindinga. Čoskoro vzbudil záujem vý
znamných vydavateľov (Kalmi, Peters, Brcitkopf 
a Härtcl) i výrobcov klavírov (Julius Bllithncr, 
Theodore Stcinway, Ludwig Boscndorfer). Vzni
kajú ďalš ie skladby, napr. 7 klavímych sonát, etu
dy, Variácie i Klavírny koncert , op. 39, so šcst'
hlasným mužským zborom v piatej časti . Busoni
ho klavírna faktúra sa obohatila o nové prvky ok
távovcj a akordickcj hry, martcllatá, sklzy, v kom
pozícii smeruje k jednote horizontály s vertikálou, 
uvoľňovaním tonality "vysoko rozvinutou polyfó
niou" až k postupným snahám o emancipáciu di
sonancie. 

V polovici osemdesiatych rokov sa začal zapo
dievať úpravami Bachových organových diel. 1-1. 
Riemann mu sprostredkoval pôsobenie v llelsin
kách, kde sa zoznámil aj so svojou budúcou man
želkou Gerdou, dcérou švédskeho výtvar-
níka C. A. Sjostranda. S Lisztovým 
žiakom Bcrnhardom Stavcnha
gcnom r. 1889 cestovali do 
Wcimaru. kde Stavcnhagen 
viedol maj strovskú trie
du. Na prvej Rubinštcj
novcj súťaži (r. 1890) v 
Sankt Peterburgu Bu
soni získava prvú ce
nu za kompozíciu a 
na sút'aži sa zúčast
ňuje aj ako klavirista. 
V tom istom roku na 
návrh Antona Rubin
štcjna dostáva profe
súru na cárskom Kon
zervatóriu v Moskve, 
kde v tom čase vyučova

li Nikolaj Rubinštejn, P. l. 
Čajkovsk ij, N. Rimsk ij-K or
sakov, A. G lazunov. Avšak už 
r. 189 1 Steinway sprostredkúva 
Busonimu pôsobenie na New En
gland-Conservatory v Bostone a o rok ne-
skôr sa s man(.clkou a synom Benvcnutom usádza 
v New Yorku. 

V Bostone s dirigentom Arthurom Nikischom 
prvý raz uviedol Bcethovcnov 4. klavírny koncert. 
Popri bohatej koncertnej činnost i však 26-ročný 
Busoni pociťoval nespokojnosť s dosiahnutými 
výsledkami a na dva roky koncertovanie prerušil. 
Roku 1894 sa vrát il do Berlína, kde pulzoval čulý 
koncertný život. Iba postupne si tu získal všeobec
nú pozomosť. Organizoval a spoluúčinkoval na 
štyroch koncertoch, dramaturgicky zameraných 
na predstaviteľov klavírneho koncertu - od J. S. 
Bacha po F. Liszta. Programový bulletin, vlastne 
SO-stranová knižka, obsahovala historické a inter
pretačné pohľady na predvádzané diela. l takýmto 
spôsobom Busoni vychovával publikum. 

Busoni sa veľmi intenzívne venoval aj vyučova
niu hry na klavfri. Ako pedagóg rešpektoval indi
vidualitu svojich žiakov a podporoval ich snahu o 
umeleckú samostatnosť. Ž iaci ho nasledovali vša
de, kde vyučoval č i viedol interpre tačné kurl:y 
(Weimar, Viedeň, Basel , Bologna). Medzi žiakov, 
ktorých neraz vyučoval zdarma a aj neskôr im ne
zištne pomáhal, patrili napr. Gregor Beklemishof f, 
E. Blanche!, Augusta Coulow, Severin Eiscnbcr
ger, Etelka Freund, L. T . Grucnbcrg, Philipp Jar
nach. Leo Kcstcnberg. Frieda Kindler, Vera 
Maurina-Prcss, Selim Palmgren, Egon Petri, Leo 
Sirota, Eduard Stcuermann, Heinrich Kosnick, 
Theodor Szäntó, Kurt Weil a M ichael von Zadora. 

Spolupracoval s mnohými vynikajúcimi osob
nosťami , ale i mladými talentovanými skladateľ
mi. V rokoch 1902- 1909 v Berlíne inicioval cy
klus 12 koncertov s Berlínskym filharmonickým 
orchestrom. V jeho rámci zazneli nové. zriedkavo 
uvádzané sk ladby. Busoniho zámerom bolo "otvo
riť dvere mladým, neznámym, chudobným umel
com a každému žij úcemu skladateľovi verejne 
predviesť jeho vydarené dielo". Diskusiu. ktorú 
tieto koncerty vyprovokovali, sotva možno s nic
čím porovnávať. 

V časoch, keď medzinárodné postaven ie Bu
soniho-klaviristu bolo nesporné. povesť skladateľa 

si musel ešte budov at'. Rané obdobie jeho 1 v orby 
reprezentujú novoklasicistické diela (klavírne 
skladby, dve sláč i kové kvartetá, Husľová sonáta, 
op. 29, ocenená Rubinštejnovou cenou, piesne). 
Stredné obdobie vrcholí Koncertom pre klavír a 
orchester s mužským zborom. Tretie obdobie, 
charakteristické hľadaním nových výrazových 
prostriedkov, zahfňa Indiánsky denník. suitu Tu
randot, Bcrccusc-élégiaquc, op. 42, octurnc 
symphonique, op. 43, a Indiánsku fantáziu. Vzni
kajú štyri zošity k lavírnych skladieb A n die Ju
gcnd ( 1909), Elégie, 6 Sonarín , S-zväzkové peda
gogické dielo Klavierlibung, Fantasia contrappun
tistica (4 vcrl ic - štvrtá pre dva k lavíry). Busoni 
bol i autorom opier: Die Brautwahlna námet E. T. A. 
Hof fmanna ( 19 12), Turandot (Gozzi) a Arlccchi
no na vlastné libreto ( 191 8). Operu Dr. Faust do
končil Busoniho žiak Ph. Jarnach, prvý raz bola 
uvedená v Drážďanoch. 

V rokoch prvej svetovej vojny ( 19 1S- 19 19) ži l 

29. mája 1922 Busoni vystúpi l posledný raz - s 
Berlínskymi tilhannonikmi predniesol Becthovc
nov S. koncert pre klavír a orchester. Pretrvávajú
cc ochorenie srdca sa zhoršovalo a navyše sa k ne
mu pridružila aj finančná núdza. Fcrruccio Busoni 
zomrel 24. j úla 1924. 

Hľadanie nového hudobného výrazu - to je 
"cantus finnus" väčšiny Busoniho spisov. Okrem 
už spomfnancj základnej estetickej štúdie, po jeho 
smrti súborne vyšli viaceré práce - pod názvom 
Von der Einheit der Musik. 

Busoniho umelecké pôsobenie bolo nepredsta
viteľne mnohostranné. V mladosti rád interpreto
val veľké diela a ich súbory. Počas štyroch veče
rov doká7.al zahrať napríklad štrnásť klavírnych 
koncertov s orchestrom. V New Yorku r. 19 11 zara
dil do programu svojho koncertu 4 Chopinove 
Balady, 6 Lisztových Etud, 2 Legendy a Fantáziu 

Don Juan: v Londýne hral svoj cfalší typic
ký program: Beethovenovu Hammer

klavier-Sonatu, op. 106, Chopi
nove 4 Balady, Polonézu As 

dur a Lisztovu Fantáziu Ro
bert diabol. Do jeho re-

pertoáru patrili L isztova 
Sonáta h mol , prvý raz 
ako cyklus verejne 
uv iedol kompletné 
Chopinove Etudy i 
j eho 4 Balady, Ba
chove Goldbergov
ské variácie. vlastné 
transkripcie jeho or
ganových diel č i Cia
cconu d mol pre husle 

atcľ. S pribúdajúcimi 
rokmi svoj repertoár po

stupne obmedzoval a ku 
koncu života hral iba Ba

cha, Mozarta a niekoľko Beet
hovenových skladieb. a rozlúč

kových koncertoch v Berlíne r. 
1922 hral iba Mozarta - jeho 12 koncer

tov pre klavfr! 
V transkripciách naďväzoval na svojho veľkého 

predchodcu F. Liszta. U Busoniho sa pojem tran
skripcie spája s idcalistickou predstavou hudby, 
podľa ktorej umelecké dielo j estvuje vo vesmíre 
ako čistá forma, pre ktorú jednoduchá notácia ale
bo interpretácia znamenajú už akt transkripcie. 
Pritom skladateľský zápis považoval za prvú tran
skripciu hudobnej idey, iniCJl>rctáciu diela za jeho 
druhú transkripciu. Transkripcia žila v j eho vedo
mí ako všeobecný princíp stvárňovania základné
ho hudobného materiálu. V tomto zmysle už každ(! 
intepretáciu považoval za transkripciu hudobného 
diela. ;;. Zaujímavý je tiež Busoniho pohľad na 
Beethovcnove klavírne skladby, ktoré vníma ako 
transkripcie pôvodných orchestrálnych diel, po
kým väčši na Schumannových orchestrálnych diel 
mu pripomína úpravy pôvodných klavírnych diel. 
Tieto "procesy premeny" boli už od začiatku pred
metom rôznych hodnotení. Problematiky sa dotý
ka aj vzájomná korešpondencia s A . SchOnbcr
gom. v ktorej vyslovuje kri t ické výhrady voči 
Busoniho snahe uverejnil' jeho 2 klavírne kusy, op. 
ll , vo vlastnej úprave. Busonimu išlo o možnost' 
lepšej "koncertnej interpretácie" úpravou klavírnej 
sadzby. Podľa jeho názoru klavíru, ako nástroju "s 
krátkym dychom", treba pomáhal' a vylepšenia sa 
dotýkali notácic, dynamiky, frázovania, plošného 
i priestorového rozšírenia, dodania k lavírnej zvu
kovosti nových kvalít. Po obsiahlej korešponden
cii Schonberg Busoniho úsilie odmietol: 

"Považujem predsa za nemožné uverejniť moju 
skladbu ti spolu s ňou jej úpmvu. ktorá ukazuje. 
;1ko by som ro bol mohol urobiť Jcp.~ ic ... M oja k hl
v fmn t:1k1tír11 nic je výsledkom neschopnosti. 11/c 
výrazom pevnej vôle. určitých sklonov ,1 Junuwreľ
ne zreteľných pocitov. Čo su nedeje. nic je preto. 
že to nem6žcm. uic preto, že to nechcem." 

Schonberg teda tvrdo obhajoval svoj kompozič

ný zámer. Stanoviská oboch umelcov, týkajúce sa 
notácic a transkripcie, sa zjavne rozchádzali, čo 
Schonberg formu loval takto: 

" ... (tmnskripcia) vná.5a to. čomu sa vyh)lbam. 
äodávu to. čo by somnikäy nebol mohol nájsť, vy
nccbáv<Jto. čo S<Jmi zd;f nevyhnutné. vylepšuje to. 
v čom som ncdok01wlý a nedokonalým musfm 
ostať." 

(Z listov A. Schänberga. F. Busonimu. 24. 8. a 
28. 8. 1909) 

Busoni bol zberateľom a vydavateľom Liszto
vých diel. K 100. výročiu Lisztovho narodenia 
(r. 1911 ) uviedol v Berlfnc na šiestich k lavírnych 
večeroch obrovské celky z jeho klavímej tvorby. 
Boli 10 pamätné akcie nielen z hľadiska veľkolepej 
dramaturgie. ale vniesli do pianistickcj iniCJl>rc
tačnej tvorby novú estetickú kvalitu. Lisztove die
la v podaní Busoniho boli zjavne zbavené neskoro
romantického introvc11ného prcpínan ia, charakte
ristického pre interpretáciu konca 19. storoč ia. 
Spočiatku sa to prieč i lo predstavám "starých znal
cov", napokon však pochopili , že ide o triumf sku
točne veľkého interpretačného ducha, o novú in
terpretačnú estetiku. 

Busoni bol teda tvorcom nových princípov pia
nistickcj interpretácie - zjavne nového - takzvané
ho "ascntimentálncho" interpretačného štýlu (Ota
kar Zich), evokujúceho v i nterpretačnej oblasti tiež 
akýsi druh "novoklasicizmu", č i para lelu s týmto 
kompozičným a estetickým smerovaním v hudbe 
20. storočia . Racionálne ovládnutá dramaturgia i 
11oblesa interpretácie bez prchnaného výdaj a ener
gie, koncentrácia na obsahovú podstatu - často bez 
výrazného vonkajšieho efektu , h ľadan ie poetickosti 
vo vyslovene technických dielach - 10 boli niekto
ré znaky Busoniho interpretácie. Inde zasa (Lisz
tove parafrázy) nachádz:nnc dôraz na formových, 
polaritnc odlišných kvalitách, opä!' bez prejavov 
prcbujnelej romantickej fantázie. Evidentné je 
skôr vystihnutie akejsi dokumentárnost i tejto tvor
by ( i menej hraných, či "slabšfch" diel), skúmanej 
akoby z istého odstupu , nadhľadu . 

Busoniho interpretačné majstrovstvo sa zacho
valo na niekoľkých zvukových záznamoch systému 
Welle-mignon z r. l 90S, ako i na starých grame
platniach (dnes už, našťast ie, i v prepisoch na mo
dernejších zvukových nosičoch). ll istorické zvuko
vé záznamy, pochopi teľne nemohli verne zachyti ť 

Busoniho hru, poskytujú iba čiastkovú predstavu o 
majstrovstve jednej z najväčších postáv histórie 
k lavírnej hry. 

apokon ešte poznamenajme, že na princípe 
st várňovania plôch sa zakladá aj príbuznosť medzi 
Busoniho typom hudobnej interpretácie a tvorbou 
hudobného baroka. Busoniho hľadan ie celku a ce
listvosti interpretácie sa premietlo do pojmu tak
zvanej " terasovitej výstavby" klavírnych diel Ba
cha. Ten bol definovaný v okruhu žiakov a pokra
čovateľov Busoniho (José Vianna da Molla) v ča
se, kecf sa bežná interpretácia Bacha ešte utápala v 
precitlivcnom romantizme ( 1904). 

Metodické dielo Klavicrlibung ( l . vydanie - S 
zošitov, 2. vydanie - l O zošitov) rozoberá základ
né princípy Busoniho techniky, akou bola techni
ka pružne fixovaného celého ramena a j ej rozma
nité formy, princípy polohových prstokladov i 
učenie o racionalizácii pianistických predstáv. čo 
súvisí s pojmom tzv. "technického frázovania", 
ktoré sa spočiatku týkalo iba oktávovcj techniky. 
Busoniho žiak Egon Petri ho neskôr rozšíril i na 
iné druhy klavírnej techniky. Ide o významný pr
vok racionálnejšieho budovania automatizmov 
zručnosti , bez ktorých nemožno dospieť k vrchol
ným virtuóznym prejavom. V celom procese však 
prvoradú úlohu zohráva myšl ienková práca. V 
Prclúdiách z Bachovho Tcmpcrovaného klavíra 
videl Busoni zasa akési " univerzálne kľúče". zá
kladné modely tvarov klavímcj faktúry. ktoré po
slúžili ako východiská pre celý cľalší vývoj klavír
nej techniky. 

"Architektúra, sochárstvo. litcmtulil " m<~líw 
stvo stí staré il zrelé umcnh1 s pevný mi princfpmi <1 

istými cieľmi. Vznikli počas tisfcročncj cesty, kro
rá s:1 podobá ceste planéty pravidelne opisujúcej 
svoju kruhovitú dráhu. Nilprick tejto pm vide/nosti 
Sil však budtí vždy opiiľ obnovov:d <1 mhldmír: V 
porovnanf s tý mito umeniami Sil nám hudb11 j;1vf 
11ko diet'a. ktoré sa sfce mwčilo clwdit: ale treba ho 
ešte viesť. l c to JXUIIIil. k torá ešte nič neprežila, un i 
nepretrpcla. Sam:1 ešte nevie. do čoho je z;1odctá. 
nic je si vedomá výhod. ktoré v nej driemu. l c ro 
z,1zmčné dieťa, ktoré už m6žc cla( ľudstvu mnoho 
pekného. dieťa, ktoré clok;fzalo mnohých potešiť il 
ktorého dilry Sil vo všeobecnosti považujtí Z<l úpl
ne vyzreté. 

J-ludba ilko umenie. európska hudba. je sotvil 
šty risto rokov swrá <1 je v štádiu vývoja, Ziltiaľ v 
prvorn srupni dnes ešte nepredvfdllleľného vývoju 
a n<1priek tomu m,1už svojich k lilsikov il posviilllé 
tradfcie. Pod tmdfciami rotumieme Silclrovtí mas
ku. oätlilčok živo/il , ktorého originál j e po rokoch 
spmcováv;miil rukami nespočetných majstrov už 
/en hádankou. Veď už Cherubíni vo svojej učebni
ci kolllropunktu hovor{ o "swrých majstroch ". 

Sfonnulov,1 /i sme pravidlá. princfpy. zákony a 
použfvame ich u diet'ma, ktoré ešte nepozná pocit 
zoäpoveclnosri. /-loci je roro dieti1 e.štc mliidé. má 
j ednu ž i11rivtí vlastnost: ktorou sa odlišuje od všet
kých svojich swršfch "kolegov". A práve túto zát 
račmí vlastno ľ t vorcovia 7~1konov a pravidiel ne
chcú vidieť. pretože icl! pravidhl il zákony by vy§li 
naznwr. A wk obchádzajú fakt. že m1še did1 st1 
ncäotýk:1 nolwmi zeme. ale VäláŠ:I sa! Vôbec ne
podlieha zemskej prft:1žlivosti a wk mer nemá telo. 
Alebo lepšie povedané: jeho telo je prics vitné. l e 
z vučiacim vzduchom. wkmcr prfroäou sr1motnou 
ajc sloboäné. Sloboäuje všiik niečo. čo ľuťlhlnik
dy típlnc nepochopili. 11ni típlne neprežili. Ľ.uäiaju 
nedokážu spozmiť ani ilkceptovar: 

A mk Sil snaži,1nevididposlanie dier:1r:1 a spulllá
vajtí /10. Vtnášujúce sa stvorenie Sil musf. ako kilždý 
iný. podrobi( pmvidlám slušnosti. musí chodil po 
zemi il len málokedy si smie poskočil'. hoci jeho naj
vyššou mdosfou by bolo vzlietnu( clo vý.šin za dú
hou a spolu s oblakmi sa vznášať pred tv.1rou s/nki1. 

1/udbil vtnikla ilko slobodné umenie a sloboda je 
aj jej cieľom. Tý m. že nieje vi,n:má tw nič hmotné, 
rane sa twjdokotwlcjším odzrk<~dlcním prírody 
pomedzi všetkých umenf. Ani poézii! s:1jej ncm6-

žc vyrovnať v jej "ncmatcriálnosti ": hudba Sil doká
že zlwstir: ale i ried potokmi, vie byľ dokonMým 
pokojom. ale i n;1jdiv.šou búrkou ... zus;1hujc člove
ka 1111jimcnzfvnejšfmi pocitmi, típlne nez,1vi Jými 
od m<11eri.1/ncho vyjildrcnia ... " Ferruccio Busoni 

"Čo hľud;fte? Povedzte! A čo očakávate?" 
"Neviem. llľad;fm neznáme!" 

"Čo poznám, je be7 hr.míc. Cllccm ešte viac. 

Cllýbilllli posledné slovo." 

(Z Busouiho libnJta k opere Der Mlichtige 

Zauberer podľa Joscplla Arthura von Gobincaua) 
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Názov CD nahrávky Voices from He<~

ven už na prvý pohľad vzbudzuje veľkú 
zvedavosť. Vysvetľuje ho však textový 
komentár I l arvcyho Sachsa, ktorý objas
ňuje dramaturgický a edičný zámer titulu. 
Z neho a napokon aj z počúvania nahráv
ky vyplýva, že ide o výber liturg ickej ale
bo v širšom zmysle slova duchovnej hud
by, vyjadrujúccj istú konkrétnu, kolektív
nu myšlienku . Táto myšlienka nadobudla 
konkrétne formy v auguste 1997, keď j eho 
svätosť Pápež Ján Pavol ll. navštívil Paríž, 
kde celebroval v rámci Svetových dn í 
mládeže svätú omšu pod holým nebom. 

Nahrávky, ktoré vznikli z koncertov, mali 
v tom čase ľudstvu sprostredkovať základ
nú myšlienku podujatia - nádej ! A to nie
len nádej na mier na celom svete, ale aj 
nádej na lásku medzi rô111ymi rasami, ná
rodmi a nábožcnstvami sveta. Mnohí po
slucháči boli 1. tohto proj ektu hlboko doj a
tí. čo sa odrazilo aj v angažovaných výko
noch zúčastnených umelcov, ktorých vy
stúpenie malo veľký medzinárodný ohlas. 
V dôsledku toho niektorí umelci, ktorí sa 
zúčastnili tejto produkcie, sa vyj adril i, že 
sú ochotní spoluúčinkovať aj na ďalších 

časti ach tohto projektu, ktorý by mal v do
hľadnej dobe nas ledovať. A utor sprievod
ného textu sa domnieva, že j e to j edine 
ľudský hlas, ktorý môže doslovne vyjadri ť 
všetky emócie a posolstvá ľudstva, preto
že odj akživa bol tým najlepším vyjadro
vacím prostriedkom kresťanskej idey nielen 
v dielach anonymných stredovekých mní
chov, ale aj v dielach sk ladateľov minu
losti i ~účasnosti . 

Po ozrejmení si tohto " ideového" záme
ru nahrávky, ktorá vyšla tohto roku, do
stáva sa aj jej počúvanie, ale aj hodnotenie 
do celkom indi viduálneho a špecifického 
svetla. Repertoár nahrávky j e veľmi pestrý 
a pozostáva z 15 čísiel , od Monteverdiho 
počnúc, až po súčasnú mladšiu generáciu 
reprezentovanú menami Johna Tavenera a 
Érica Lcviho. 

CD nahrávku otvára D omine <1d adiu
v<~ndum z Montcvcrdiho opusu Vespro 
della Beata Vergine, hneď na začiatku na
vodzuje konkrétnu duchovne introvertnú 
atmosféru . Ďalej je tu ukážka z Bachovej 
Omše b mol , slávne L<~crimos<~ z Mozar
tovho Rekviem, časť z Haydnovho Stvo
renia, Sane/L/s zo Schubertovej Omše 
D 950, slávne Va pensiero suli <1/i domte z 
Verd iho Nabucca, mezzosopránové a ba
rytónové sóla Pie l esu a Libem me z 
Faurého Rekviem, Brucknerovo motetto 
Locus iste, Gounodova A ve M <1ri<1 <1 tď. 

Záver CD nahrávky vrcholf ukážkou Glo
ri<l in cxcclsis Dco od Francisa Poulenca a 
hudbou najnovšej generácie súčasnej pop
moderny Song for A thenc od Ang ličana 

Johna Tavencra (skladba zaznela aj na po
hrebe princezny Diany 6. septembra 1997 
vo Westminster Abbey) a l Believe od 
Érica Lcviho a i. 

Z uvedeného prehľadu j e evidentné, že 
ide o projekt novodobého, percepčne ši ro
ko koncipovaného návratu k duchovným 
hodnotám ako prejavu odporu voči aké
mukoľvek násiliu a bezpráviu. V tomto 

zmysle j e evidentné, že proj ekt oslovil 
státisfce mladých poslucháčov na celom 
svete novo, net radične koncipovaným ide
ovým posolstvom, z ktorého vyviera veľká 
nádej pre budúcnosť bez vojen, diktatúr, 
rasovej , event. náboženskej diskriminá
cie. Či j e to utópia alebo realita, j e iná vec. 
Faktom však zostáva, že na brakom predi
menzované trhy zvukových nosičov sa 
vďaka firme Deutsche Grammophon /Po
lyGram, dostáva do príbytkov verejnosti 
sampler ukál.ok z overených a trvácnych 
hodnôt. 

T itul je príťal.li vý aj 1. hľadiska interpre
tácie. Najsilnejším magnetom j e tu mladá 
vychádt.ajúca spevácka hviezda, rímska 
meuosopranistka Cecilia Bartoli (nar. 
1966), ktorá si t.ískala mimoriadne priaz
nivé medt.inárodné postavenie v mezzo
sopránovom koloratúrnom odbore, j amä 
ako skvelá interpretka Rossiniho zabud
mllých, alebo M ozartových málo hraných 
opier (napr. Lucio Silla). Aj na malých 
ukážkach (Bach, Gounod, Fauré) Cecilia 
Bartolli dokumentuje svoj veľký štý lový 
zmysel pre mezzosopránový koloratúrny 
repertoár, čo zvrchovane prej avila v na
hrávke Rossiniho opery Turek v Talian
sku s d irigentom Riccardom Chaillym. V 
ukážke 1. Faurého Rekviem sa pekne 
uplatňuje mladý a nádejný basbarytón 
Bryn Terfel a CD nahrávku uzatvára dnes 
už legendáníy Andrea Bocell i s Leviho 
skladbou l Believe, ktorá pripomína 
Bocelliho interpretačný štý l z CD Ro
manza. 

Zborové a orchestrálne part ie s primera
ným štýlovým pochopením, no najmä s 
adekvátnou zvukovou kulti vovanosťou 

interprellljú Zbor a orchester Národnej 
akadémie Santa Ceci lia z Ríma pod tak
tovkou medzinárodne ostrieľaného M y
ung - Whun Chunga, nedávneho umelec
kého šéfa parížskej opery Bastille. 

Nahrávka Voices from Heaven v kaž
dom prípade vhodne osloví širokú vrstvu 
poslucháčov s duchovne angažovanou hud
bou. llovorí sa, že menej j e niekedy viac. 
Bude to zrejme platit' aj v tomto prípade, 
keď poslucháčov i postačí krátka ukážka 
dobrým interpretačným predne om na 
uspokojenie umeleckých i duchovných 
potrieb. Aj to je dnes cenná devíza, ktorú 
treba nielen oceniť, ale v dobe klesajúceho 
záujmu o vážnu hudbu aj podporiť . Upo
zornenie na túto nahrávku v tomto pred
vi anočnom čase môže viacerým posluchá
čom priniesť kus dobrej , kulti vovanej a 
myšlienkovo cennej hudby. 

SCHUMANN 
Dichterliebe, op. 48 - Liederkreis, op. 24 
Matthias Goeme - barytón 
Vladimir Ashkenazy - klavír 
DECCA l PolyGram 458 - 265 - 2 

Priznám sa, že so spevom nemeckého 
barytonislll Matthiasa, Goemeho som do
siaľ nemal možnost' bl ižšie sa zoznámiť. 

Preto stretnutie L. jeho CD nahrávkou zo 
Schumannovej piesňovej tvorby bolo tak 
trochu dobrodružstvom. 

Barytonista Matthias Goeme základy 
vokálneho štúdia absolvoval u Dietricha 
Fischera-Dicskaua v Lipsku a u slávnej so
pranistky Elisabeth Schwarzkopfovej. Z 
hľadiska umeleckého vývoja je to na prvý 
pohľad zvláštna kombinácia, avšak veľmi 
zásadná pre speváka usilujúceho sa pocho
piť a osvojiť si konkrétny umelecký inter
pretačný štý l. V danom prípade je to veľká 
tvori vá, ale aj i nterpretačná tradícia nemec
kej vokálnej hudby. Fischer-Dieskau, ako aj 
Elisabeth Schwarzkopfová predstavujú v 
oblasti interpretácie nemeckej piesňovej l i
teratúry istý štýlotvorný interpretačný ide
ál, ktorý j e de facto platný dodnes i napriek 
niektorým nát.orom o jeho akademickosti . 
To je však diskusia na inú tému. M atthias 
Goeme získal od svojich uč iteľov, a aj z via
cerých medzinárodných speváckych súťaží 
dokonalý základ princípov interpretácie, 
ktoré modeloval v spoluprác i s Andreasom 
Hacflingcrom na schubcrtovských recitá
loch, ale aj na tvorbe skladateľov, ako sú 
Braunfels, Schrcker či Eisler, významný 
predstav iteľ novodobej modemej nemec
kej piesňovej tvorby. V tomto zmysle zo
znamovanie sa s Gocmeho schumanovským 
reci tálom bolo isté dobrodružstvo, pretože 
ma nútilo vráti ť sa k nahrávkam jeho spo-

mínaných učiteľov. 

Hlasový a muzikálny predpoklad Goer
neho je evidentný a navyše sa interpretač

ne zdokonaľoval aj L.ásluhou takých osob
ností, ako sú Abbado, Ashkenazy, Bloms
tedt, Chailly, Dohnányi, Herreweghe či 

Kun M asur. Gocrncho vokálny prejav v 
p iesňach Roberta Schumanna na jednej 
strane rešpektuje základné princípy ne
meckej vokálnej piesňovej tradície, avšak 
vďaka svojmu hlasovému fondu, bohatému 
na flex ibilné nuansovanie výrazu s obdivu
hodnou frázovacou technikou, prináša do 
zaužívanej interpretačnej praxe aj nové 
prvky. Goeme chápe Schumannove pies
ňové opusy ako básne v tónoch. 

Oba Schumannove piesňové cykly, Bás
nikova láska, op. 48, ako aj Piesňový kruh , 
op. 24, sú reprezentačnými dielami spo
medzi vyše 250 piesní nemeckého maj stra 
vokálnej miniatúry. Schumann, sám zdat
ný literát, dokázal texty nielen veľmi citli
vo chápať, ale hlavne hudobne ich pre
transponoval' do piesňovej formy. Nie ná
hodou veľká časť j eho piesní j e na Heineho 
texty, ktoré Schumannovmu romantické
mu kompozičnému ideálu vyhovovali vari 
najlepšie. Heineho básnická obrazotvor
nosť sa v Schumannovej hudobnej vízii 
mení raz na poetickú melanchóliu, inoke
dy je to veľký vnútorný zápas alebo ro
mantické rojčenie. No najčastejšie tu ide o 
rovnocenný dialóg básnika a hudobníka 
(avšak básnik z hľadiska obsahu textu hrá 
prím). Preto Schumann tak exaktne vyža
duje dokonalú deklamáciu lova, ktorú do
konca podriaďuje melodickej l ínii , a ne
smierne dôležitú úlohu zveruje klavírne
mu partu. 

Z týchto základných tvori vých čft musí 
prameni( aj interpretácia Schumannovho 
vokálneho štý lu . Goerne ho rešpektuje v 
pravom zmysle slova. Riadi sa zásadou, že 
myšlienka, j ej tvar, obsah, citový a drama
tický náboj sú dôleži tej šie než j eho, dajme 
tomu čisto spevácke ambície. Popravde 
povedané, k takémuto i nterpretačnému vý
kladu sa poslucháč musí dopracovať nielen 
niekoľkonásobným počúvaním, ale aj schop
nosťou prijať ho ako tvorivý výklad, bez in
dividualistických ambícií. 

Vladimír Askenazy, klavirista a dirigent 
(dnešný šéfdi rigent Ceskej filhannónie), je 
Goernemu skutočne maj strovským partne
rom. Nielen po technickej stránke, ktorá je 
tu samozrejmá, ale ako veľmi dôležitý tl
močník Schumannovho bohatého harmo
mického a štylistického maj strovstva. 
Chvíľami som mal pocit, že Askenazyho 
klavírny part , ale aj hra, najmä v dohrách, 
má silne dominujúci charakter (tak si to 
údajne predstavoval aj sám Schumann). 
Askenazy je však mladému, veľm i nádej
nému barytonistovi aj veľm i silnou oporou 
ako inšpiratívny tvorivý "hnací motor", 
ktorý z p iesňových miniatúr práve veľkole
pou zvukovou koncepciou vystaval účinný 
celok (pauzy medzi jednotl ivými piesňam i 

sú minimálne, majú dynamický a výrazový 
podtext, sú skôr akýmsi tušeným gestom 
tvoriacim prechod z j ednej výrazovej polo
hy do druhej). 
Oceňujem počin fi rmy DECCA, že dala 

dohromady svetovo presláveného klaviris
tu a mladého speváka pre interpretačne ta
ký náročný projekt , ako sú tieto dva Schu
mannove cykly . Rovnako treba tiež pozi
tívne hodnotiť poč i n f irmy PolyGram, že 
takýto " nekomcrčný" titul dodala na náš 
trh. Vyplňuje veľmi c i teľnú medzeru práve 
v takomto repertoári a pre mladých adep
tov speváckeho interpretačného umenia 
môže byť veľmi osožným poučením. 

Schumannovým piesňam a ich interpretá
ci i sa u nás totiž venuje veľmi malá pozor
no · ť. 

Antonín Dvofák 
Koncert na rozlóčk:u 
Shigeko Takeya - klavír 
Ewald Danel- husle 
Jozef Podhoranský - violončelo 
Diskant 0043-2 

Do tretice titul z domácej produkcie. 
Dramaturgicky veľmi sympatický titul, kto
rý obsahuje populárne a obl\íbené diela An· 
tonína Dvoráka, s ktorými pred odchodom 
do Ameriky, v roku 1892, uskutočnil po 
českých a moravských mestách velké kon· 
certné turné. Ide o skladby, ktorými Dvo
rák pred odchodom z vlasti chcel symbolic· 
ky povedať, že odchádza do cudziny ako 
český hudobník, ako vlastenec, ktorý na 
svoju domovinu i pri j eho rastúcej medzi· 
národnej sláve nemieni zabudnúť. Dvofák 
ako klavirista so svojimi konzervatoriálny· 
mi priateľmi a kolegami, huslistom Ferdi· 
nandom Lachncrom a v iolončelistom Ha· 
nušom Wihanom, absolvoval vyše 40 kon· 
cenov "na rozlúčku". 

Interpretačná zostava recenzovanej CD 
platne reprezentuje výber z tých Dvofá· 
kových skladieb, ktoré sa na rozlúčkových 

koncertoch najčastejš ie hrali. Na realizácii 
nahrávky sa popri domácich protagonis· 
toch, huslistovi Ewaldovi Danelovi a vio-

lončeli s tovi Jozefovi Podhoranskom, po
dieľa j aponská klaviristka Shigeko Ta· 
keya. Pre úplnosť treba dodať, že táto am· 
biciózna a talentovaná klaviristka po štú· 
diu v Tokiu získala veľké skúsenosti na 
Hudobnej akadémii v Hamburgu, kde na 
tamoj šom Konzervatóriu začala aj svoju 
pedagogickú kariéru. Popri sólistickej čin· 
nosti j e predovšetkým aktívnou komornou 
hráčkou a v tomto postavení má za sebou 
bohaté medzinárodné skúsenosti , ktoré 
uplatňuje aj v spolupráci s našimi umelca
mi v rámci dua alebo tria, ale aj ako sólist· 
ka komorného ansámbl u Slovenskf sólisti. 

Repertoár CD pozostáva z nasledujúcich 
Dvorákových skladieb: Romantické ku~y. 
op. 75, piata časť z cyklu K/id (ktorú 
Dvorák upravil pre "roL.Iúčkové konceny" 
pre violončelo z klavírneho cyklu Zo Šu· 
mavy), známeho Ronda g mol pre violon· 
čelo a klavír, op. 94, a nahrávku uzatvára 
slávne trio Dumky, op. 90. 

Pre tento repcnoár, vyznačujúci sa pre
dovšetkým kantabilnou zvukovosťou, inter
pretačnou ľahkosťou a typicky dvofákov
skou premenl ivosťou nálad, tanečných , ale 
aj subtílnych prírodných a introvertných 
obrazností, vždy akcentujúcich českú ná· 
rodnú zemitosť , preukázali všetci interpreti 
náležitý zmysel a výraz. Osobitne vyzdvi
hujem partnerstvo j aponskej klaviristky, 
ktorá sa dokázala tak prirodzene a muzi
kantsky spontánne "doladiť" s oboma sláč1· 
kármi. Ukázala, že komorná hra je jej sil
nou doménou a Dvoráka má nielen dobre 
"odpočúvaného", ale aj vnútorne zažitého. 

V skromnej, ba až minimálnej domácej 
produkcii CD s vážnou hudbou, j e táto na· 
hrávka, podobne ako ostatné z produkcie 
súkromnej firmy DISKANT, pomaly jedi· 
ným priestorom na realizovanie sa našich 
koncertných umelcov na zvukových nosi· 
čoch . Isté drobné pripomienky (týkajúce sa 
napr. koncfzncjšej stavebnej skfbenosti nie· 
ktorých skladieb) nechávam v tejto chvfli 
stranou, pretože by mohli s predchádzajú· 
cim tvrdením vyznieť akademicky a kontra· 
produktívne. V situácii, čo sa produkcia 
zvukových nos ičov na Slovensku ocitla v 
predsmrtnej agónii, radi oceňujeme každú 

·.tpiciatívu a poctivý muzikantský výkon. 
ktorý kult ivuje pos lucháčske zázemie do
mácimi zdrojmi. 

MARIÁNIIÚ 



... 

Kolokviu.tn 
Slovenskí skladatelia 

Katedra Hudobnej vedy na FF UK v spo
lupráci so Slovenskou sekciou ISCM usku
točnili za výdatnej pomoci sponzorov a ak
ti vi ty pár jednotl ivcov v posledných októb
rových dňoch projekt Slovenskí skladatelia 
19 18- 1998. 

Kolokvium a koncerty s domácou témou. 
s domácimi účastníkmi. v domácom pro
stredí. kde každý pozná každého a všetci 
spolu majú zlú náladu. V priestore pozna
menanom otázkami , kadiaľ by sa mal uberať 
slovenský skladateľ v ekonomicky bojujú
cej spoločnost i. 

Témy referátov sa pohybovali od všeobec
no kultúrnych. polit ických. ideologických. 
sociálnych, sociologických problémov až 
po konkrétnu tvorbu a skladateľské osobnos
ti. Z pozadia plastického spektra sa rýchle 
vynori la dominantná téma vUzby vzťahu 

tvori vého človeka k štátu, resp. zodpoved
nosť štátu za profil kultúrneho obrazu kraji
ny. Pravda, názory sa v tomto smere rôznili . 
Na mieste bude konštatovanie, že kolo
kvium tieto otázky nevyrieši. to napokon 
nebolo ani jeho cieľom . Reflex ia vo všet
kých formách verbálneho prejavu, od teore
tickej práce až po všeobecne ladenú výpo
veď o tvorbe, je neodmysliteľným spojova
cím čl ánkom medzi recepciou a výsledkom 
tvorivého procesu - dielom. 

Dynamizovaná bola problematika zo stra
ny muzikológov•a organizátorov. udivujúca 
bola reakcia bezprostredne dotknutých -
sk l adateľov. Bola podivuhodne "tichá", až 
na cennú výnimku korektného a hutného 
diskusného príspevku J. Pospíšila. Z relá ge
nerácia sa asi ešte stále nevie oslobodiť od 
vzťahu "dávania" a "požadovania" zo strany 
štátu, a preto je j ej dezorientácia pochopiteľ

ná ako aj letargia v otázke obhajoby vlastnej 
veci. M ladá generácia sa správa už celkom 
inak. Otvorene, vecne a bojovne zastáva 
svoj e názory. veľakrát i protichodné. Učí sa 
veľmi rýchlo akceptovai zmenenú situáciu a 
prevažne nechce nič počui o vzťahu štát -
umenie. Preto je súčasný stav produkcie -
reprodukcie - recepcie chúlostivým a zrani
te ľným miestom kultúrnej praxe, ale aj kul
túrnej politiky. Kolokvium si uložilo za cieľ 

dotknúť sa týchto c itli vých bodov kultúrne
ho rozvoj a v našom štáte. vrátane reflexie 
problémov aj iných štátov v Európe. o čom 
svedč ila účasť i otvorene zaujaté diskusie 
počas celého trvania podujatia. 

To, že problematika má širší dosah. než 
by sme si mys leli, potvrdil príspevkom pria
teľ slovenskej hudby, znalec všeobecnej si-

tuácie a stavu vývoja súčasnej hudby F. Rei
ninghaus v príspevku Slovenská hudba? 
Pohľad zvonka kriticky a vecne osvetlil po
zíciu recepcie nášho umenia v zahraničí. Ne
jeden účastn ík si potom položi l otázku. čo 
robi la propagácia pre naše umelecké pro
dukty pUťdesiat rokov? A Reininghaus otvo
reným priateľským lovom vedel o čom ho
vorf. l. Polcdňák v téme Tradicc a moder
nosi problém nejenom slovenský zachyti l 
mnohovrstevnosť pohybov výs ledkov ume
leckej tvorby v spleti rôznorodo hodnotia
c ich prístupov. Výslovne apelatívne vyznel 
príspevok . Hrčkovej Slovenskí skladate
lia - quo vadis?, adresovaný skladateľom s 
výzvou. aby vystúpi l i z tieňa dnes už dobro
voľne volenej defenzivnej pozície. 

Ku konkrétne ladeným patri l prí pevok 
O. Smetanovej , ktorá podala obraz o mož
nostiach. snahách a bariérach pri presadzo
vaní našej produkcie v zahraničí v referáte 
Slovenská súčasná hudba v zahraničí - po
hľad zvnútra. Podobne ladený bol aj obsah 
referátu J. Pašnfka Promena sociálnfho po
staveni hudebnfch skladatclu v České re
publice po roce 1989. D. Koch konkrétne 
naznač il . čo dosiahli nórski skladatelia pri 
stabil izovaní svoj ho sociálneho postavenia 
v referáte Skladatelia nastupujú do akcie -
boj o sociálne a ekonomické práva po r. 
1945. Aj referát l. Kureta Slovinská hudba 
dnes - medzi trhom a štátom potvrdi l všeo
becnosť konfliktnej pozície kultúry a ekonó
m ie. Zároveň sa ukázalo. že dôvod k pesi
m izmu je len povrchová reakcia - v skutoč
nosti sú situácie riešiteľné, za predpokladu 
nasadenia energie, vôle a nápadov, pravda. 
len v pripadc uvoľneni a a demokrati zácie 
spoločenských štruktúr. 

E. Ostlcitncrová v príspevku Port réty skla
dateliek v 20. storoči reagovala na podiel žien 
vo sfére tvorby. apriek faktu . že otázky 
rovnoprávnosti žien v civ i lizovanom svete 
sú navonok mimo diskusie. predsa nie sú ta
ké samozrejmé v prípade kompozície. 

Na stále aktuálnu tému prehovoril H. Loos 
v príspevku Národnosť ako smernica a krité
ri um. V informáciami nasýtenom referáte 
na konkrétnych prík ladoch Beethovena a 
Schumanna - v súvislosti s názorovým for
movaním. propagáciou. vydavateľskou č in
nosťou . ideovou formotvornosťou - dokazo
val manipulovanie osobnosti ideológiou a 
ku lt úrnou polit ikou štátu. Poukázal, ako j e 
mol.né dospieť od umeleckého činu k "slúžia
cemu" umeniu. Svojskú tému volila J. Len
gová - Chvály a obrany slovenského (alebo 

Na pulze hudobnej výchovy 
Problematika výchovy a vzdelávania, jej 

štruktúra, obsah, formy a metódy - vo vzťa
hu k vývoju modernej spoločnost i - vzbud
zuje živý záuj em nielen medzi pedagógmi, 
ale aj v širšej verejnosti. Tú to sk utočnosť 
pok ladáme za prirodzenú, lebo potreby, sú
visiace s perspektívami rozvoja mnohých 
krajín (aj vzhľadom na nové i ntegračné 
možnosti), vedú k zvýšenej pozornosti o 
otázky ekonomické. sociálne a kultúrne, 
ako aj o tie, ktoré súvisia s kva lifikovanou 
prípravou j edinca na jeho budúce povola
nie, s rozvojom j eho osobnosti na úrovni 
zodpovedajúcej blízkym a vzdialenej ším 
perspektívam spoločnosti. S narastajúcimi 
nárokm i na oblasť výchovy a vzdelávania 
súvisia i požiadavky prípravy učiteľov ako 
aj rozvoj pedagogických vied ( i z hľadiska 
j ednotlivých odborno-vedných disciplín). 
V oblasti výchovy k hudbe máme konkrét
ne na zreteli učiteľov hudobnej výchovy a 
hudobnú pedagogiku ako vednú disciplínu. 
V súčasnost i s uvedeným okruhom otázok a 
požiadaviek - viažucich sa na výchovu a 
vzdelávanie k hudbe - už neodmysl i te ľne 
súvisí i bádateľská obl asť. najmä ak sa za
meriava na systemat ické riešenie aktuál
nych úloh i z antici pačného hľadiska. Ďalej. 
ak táto bádateľská sféra disponuje takými 
vedecko-výskumnými metódami. ktoré 
umožňujú riešiteľom získať potrebné údaje, 
ich klasifikáciu, adekvátnu interpretáciu a 
hodnotenie. To znamená. materiál na vedec
ké zdôvodnenie súboru ich argumentov vo 
vzťahu k výchovno-vzdelávacím zámerom 
a spoločenským c ieľom. 

Práve posledne uvedeným či niteľom sa v 
hudobno-pedagogickej a hudobno-výchov
nej oblasti nevenuje vždy dost atočná a 
včasná pozornosi aj vzhľadom na prudko sa 

rozvíjajúci vývoj hudby. Častým dôvodom 
j e fakt , že k zhodnoteniu hudobno-vedec
kých výs ledkov pre pedagogickú prax sa 
pristupuje pomerne neskoro (aj v iných ved
ných odboroch, napríklad pri štúdiu vplyvu 
nových technológií na hudobnú komuniká
ciu), čo ovplyvňuje vývoj a šírenie hudby. 
Spomínané oneskorenie (pretrvávajú už 
niekoľko desaťročí) nepriaznivo ovplyvňuje 
aj znižovanie praktického významu hudob
no-teoretických poznatkov pre pedagogic
kú prax, významu exaktnej ších pracovných 
metód, naprík lad pri vyhodnocovani vý
chovno-vzdelávacieho procesu, počtu pod
netov pre rozvoj hudobných aktivít atď. V 
priamom výchovno-vzdelávacom procese -
vzhľadom na súčasný hudobný pohyb - sa 
to prejavuje precxponovaným akcentom na 
hudobnú tvorbu minulosti (viac-menej kon
čiacu 19. storočím). pretože (muzeálne) 
prostriedky hudby a viac-menej aj na tradič
né metódy j ej sprístupňovania. Naznačené 

disproporcie sa do pozornos l i pedagógov 
zača li dostávať až v čase. keď proce onto
genézy hudobného perc ipienta bol už vý
raznej šie vystavený pôsobeniu mnohých 
net radičných nových podnetov (i ncgativ
nych). V 20. storočí prichádzali a prichádza
jú v celkom nezvyčajnom poradi (vplyv 
médií na dieťa od jeho narodenia. vplyv hud
by v u rči tom prostredi. naprik lad na konzu
máciu drog atď.), tempe a pod . Vzhľadom 

na uvedené poznamenávame. že nové pred
poklady pre kvantitativny ako aj kvalitatív
ny rozvoj hudobnej výchovy sa u nás začali 

vytvárať najmU ich zavedením do v'eobec
ného výchovno-vzdelávacieho systému. na
miesto predmetu spev. Zmena sa ncodzr
kadli la len v novom názve predmetu. ale 
súvisela i s j eho obsahovou premenou. 

aj iného) skl adateľa v historickom priereze. 
Zaujala postoj k vplyvu prostredia na sociál
ny status tvorcu. k žánrovosti vo väzbe na 
funkcionálnosť produktu smerom k adresá
tovi a " financierovi" a napokon osvetli la stav 
i možnosť získavania odbornej vzdelanosti a 
s tým súvis iace viazanosti na sociálne pro
stredie. V inom zmysle koncipoval svoj 
príspevok M. Blahynka Spoločenské poza
die opernej tvorby Jána Cikkera. Autor sa 
zameral na poslednú etapu opernej tvorby 
skladateľa. odkrývajúc v nej kritický postoj 
voči spoločenskému režimu a poukázal tak 
na "skry té" posolstvo tvorcu a jeho " tichý" 
protest. Tým dal v istom zmysle názorom o 
tomto probléme nový impulz a posun. 

K slovu sa prihlásili aj interpreti . C. D ia
novský systematicky, s hlbokou znalosťou 
profesionálne vyspelého interpreta našiel 
správnu formuláciu pre svoj prístup k 32 in
venciám l. Zeljenku. Deši froval obraz tvori
vého zmocnenia sa skladby od technických 
detailov, cez infonnatívny text notového 
záznamu a z neho tlmočený záži tok, pre kto
rý musí interpret nájsť spôsob. 

D. Matej v príspevku Što de l ať?, E. Krák 
v Správe o stave hudobnej kultúry na Slo
vensku a J. lršai v Existencii o existencii 
renektoval i svoje postoje, názory, vzťahy 
tvorivých ľudí k prostrediu a skúsil i vtipne, 
intel igentne, odpútaní od falošných emócií 
ohraničiť svoju pozíciu a obháj iť j u v súčas
nom kultúrnom svete. 

Tri večerné koncerty súčasnej hudby boli 
mienené nielen ako ukážka produkcie, ale 
mali dopomôcť k "dozneniu" kon ferenčného 
programu. Z nich bolo pozoruhodných nie
koľko vystúpení aj z i nterpretačného aj kom
pozičného hľadiska. 

Výber z 32 invencií l. Zeljenku v inter
pretácii C. Dianovského sa stali prík ladom 
tvorivosti klaviri stu. Diferencovaná techni
ka úderu, práca s pedálom, schopnosť racio
nálne sprostredkovať a vyvolať cmotivny 
zážitok a vôbec celková kultúra znenia, boli 
prospešné pre strohé skladby a stal i sa ukáž
kou prepoj enia invencie sk ladateľa a schop
nosti interpreta. Cyklus piatich piesní E. 
Suchoňa Ad Astra patrí ku k lasickým hod
notám slovenskej tvorby. V interpretáci i so
pranistky . Higanovej (klavír S. Čápová) 
sú toho času 'najkrajším a bezchybným in
terpret ačným uchopením v súlade s komor
nou šty l istikou, s intel igenciou premyslené
ho konceptu cyklu. Wicgenlied, veľmi pekne 
interpretovaný mczzosopranistkou D. Šlep
kovskou (klavír D. Buranovský) od R. Ber
gera. dramaturgicky určite ladi l s vál.nosľou 
Suchoňa. Berger intenzívne oslovuje poslu
cháča hfbkou a humanitným záberom zde
denej myš lienky. Podobné ladenie j e sledo
vateľné v Exode, l. časť pre organ, v inter-

Hoci predmet hudobJ1á výchova predstavo
va l vývojovo a kval itatívne vyšši typ inšti
tucionálnej výchovy. napriek tomu nedoká
zal žiaka uspokojivo pripraviť na chápanie 
mnohých javov súvisiacich s hudbou (spo
čiatku aj možno preto. že vtcdaj~ i a kvalifi
kačná štruktúra vzdelávania učiteľov hudob
nej výchovy nebola ešte rozvinutá). Prav
dou však j e i skutočnosť, že hudobná vý
chova sa počas prípravy jedinca ncsústre
ďovala na celé spekt rum spoločensky rea li 
zovanej hudby. Nevšímala si dost atočne 

oblast' populárnej hudby, vývoj nových hu
dobných technológií (najmti súvisiacich s 
technickým rozvojom atď.). ku ktorým bol 
subjekt privádzaný hlavne funkcionálnymi 
výchovnými procesmi. 1. j . mimoinštituc io
nálneho vzdelávania. Je tiež pravdou, že v 
oblasti hudobnej výchovy existoval a exis
tuje veľký blok výchovných akti vít . ktoré sa 
opierajú o bezprostredný vplyv okolia a vý
chovy nešpccifických štruktúr hudobného 
života j edinca. Hoci sa vo funkcionálnom 
výchovnom procese často vyskytujú neštan
dardné, špeci fické postu py (problém zúže
ného výberu hudby, skry tá možnosť "mani
pulácie" s hudbou na rôzne neadekvátne 
účely), napriek tomu pozorujeme v spomí
naných typoch výchov aj prejav pozitívnej 
snahy zosúladiť hudbu s funkciou inak za
meraných výchovných procesov. Silu a vý
znam funkcionálneho procesu výchovy te
da nemožno podceňovať; ako vziah medzi 
oboma typmi výchov sa môže javiť aj ako 
konkurenčný. M ôže však byi i harmonicky 
vyvážený, naj mU ak bádateľské štúdium do
káže tento vzťah rozpoznať dost a t očne hl
boko na to. aby ho dokázal pren iesť i do vý
chovno-vzdelávacej praxe. To znamená. aby 
medzi dôležitými úlohami hudobnej výcho
vy dominovali tie, ktoré vo väčšej miere (v 
porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami) 
umožnia pri prav iť j edinca na "stretnu tie" s 
pol y funkčnosťou hudby. Inak povedané, 

prctáci i J. V. M ichalku. s narastaním až do 
monumentu. Organistov muzikálny a záro
veň racionálny prístup našiel uplatnenie aj 
vo dvoch ďalších skladbách večera. Job od 
P. Ebena a Kyric na pamäť Konštantína fi
lozofa l. Paríka sú skladby pre znalého orga
nistu. ale aj chápavého poslucháča. V tomto 
smere sa pohybovala aj Paríkova M edi tácia 
nad textom Jacopone da Todi ho (M. Štr·ei
tová-Popelái'ová, nauta. a Z. Fcrjcnč íková, 
organ). Materiálovo sú sk ladby až asketické 
a organizačne bezchybne vyvážené medzi 
tvarovaním a časom , ich štý l je komorný a 
napriek tomu obsahuje latentnú veľkoleposť. 

Klavírne duo- E. a M . Škutovci- si zvoli
lo atraktívnu skladbu Drei Stíickc flir zwci 
Klaviere G. Liget iho. Sú interpretačne atrak 
tívnou dvoj icou na vrchole svoj ho umelec
kého prejavu. 

Posledný koncertný večer bol poznačený 
dynamizmom interpretačných schopností 
ansámblu Veni. Entuziazmom, presvedč i 
vým prejavom. hudobnou spontancitou a 
dramaturgiou ciel i l na očakávani a súčasné
ho recipienta. Zameraním ansámbel odsu
nul otázky osci lujúcc medzi pojmami ume
lecký - neumelccký, tvorba - produkcia do 
oblasti bezkomentárového poľa. Veni inter
pretuje hudbu pre súčasnosť. pre danú chví
ľu. Trocha nostalgie, triviality. reflexie mi
nulých slohov. trocha minimalu. trocha 
post.. . to všetko je sumárom súčasného dy
namizmu života. 

Farba a zvuk iste hrajú svoju úlohu u M. 
Piačeka (" things go bcltcr w ith tamagochi", 
" M ladý bratislavský sól ista pre komorný 
súbor") v nich technika a c ieľavcdomosi 
vtipne nahrádzajú úspornosť invencie. Svoj
rázny je prejav M. Burlasa ("building a new 
society". "záznam siedmeho dňa"). priamy 
atak na večerné pohodlie v koncertnej sále. 
ápaditosľ, ost rosť, muzikalita našli tu svoj 

priechod a estetikou "škaredého" útočí na 
pos lucháčov, prczcntujúc napokon niečo 
pekné. Naša súčasnosť je nielen mnohoraká, 
ale aj protichodná. 

Návrat k európskej tradíci i v prcncscnom 
zmysle predstavuje P. Zagar v Triu (pre 
k larinet. v i o lončelo a klavír) a v K vintete 
(pre klarinet. husle. violu. viol ončelo. k la
vír) . Je priiažli vý v zameraní su na ~úhru a 
hru vo všeobecnom zmysle slova. Nepopic
rateľná j e tu náklonnosť k muzicírovaniu v 
komornom kolektíve tak , ako to poznáme z 
hudby európskej hudobnej kultúry. Napo
kon D. Matej (Dve uspávanky. jaunc-blcuc
rouge) urobil s vážnym tónom obrat k hu
dobnej bezprostredno ti. T radíciou stabili 
zovaná "scrióznosi " dostáva hladší tón a 
nadobúda inú kval itu. adekvátnu novej ge
neráci i. 

INGEBORG ŠIŠKOVÁ 

aby bol schopný "využíval'" ju pre svoje po
treby a zároveň sa vyhnúť dysfunkčnému 
pôsobeniu hudby atď. Avšak riešenie kvali
tatívne nových javov, súvislostí a problé
mov. ktorými je dnes hudobná výchova ob
klopená, nic j e už i točné zužovať len na vše
obecnú výchovno-vzdelávaci u oblasť. Veď 

okrem inšti túci i, ktoré usk utočňujú prípra
vu budúcich uč i teľov hudobnej výchovy, 
dôležitá úloha pripadá aj masovo-komuni
kačným prostriedkom i ce lému nášmu hu
dobnému životu s jeho proporcionalitou. 
dramaturgiou. rek lamou. organizačnou prá
cou atď. Závažnosť uvedených oblastí spo
číva v tom. že sa vo veľkej miere podieľajú 

na hodnotovej orientáci i j edinca, na rozvoj i 
j eho osobnosti, na získavaní nových argu
mentov v prospech významu hudobného 
vzdelávania v spoločnosti atď. V súvislosti 
s predchádzajúcim textom nepovažujeme 
za neopodstatnené ani uvedenie nasledujú
cich otázok. Koľkých žijúcich slovenských 
hudobných skladateľov a ich produkciu bu
de poznai stredoškolská mládež v porovna
ní so slovenskými spisovateľm i a ich tvor
bou? Nebolo by užitočné niektoré koncert 
né podujatia presunúť z hudobného centra 
Slovenskej republiky (ako i z niektorých 
ďal ších hudobných centier) do každého 
okresného mesta. aby sa v nich mohol roz
vinúi hodnotný. pravidelný ce l oročný hu
dobný život na profesionálnej úrovni (vrá
tane organi.wčnej a spo l očenskej stránky)? 
Nemali by byi v ce loštátnych hudobných 
komisiách. radách a pod. rovnomerne za
stúpení zástupcovia j ednot li vých k rajov 
Slovenskej republiky? Atď .. atcľ. Pre urči t ý 
okruh č it a te ľov sa môžu zdať tieto otázky; 
provokat ívne. Na druhej strane môžu byľ 
aj podnetom na odhaľovan ie ich vzájom
ných súvislostí, hľadanie riešení, na do
siahnutie optimálnych východísk či ich 
realizácii. 

JOZEF VEREŠ 



ta~~~~~~~~~ o 
S prevahou pretniér 
Cyklus autorských koncertov. na kto

rých sa schádzajú priaznivci pôvodnej 
tvorby v Mirbachovom paláci, rozkvito l 
do ďa lšej sezóny. 25. októbra dramatur
gia ponúkla štvoricu autorov. konštelác iu 
mien, ktoré neprekvapujú. ba naopak. vy
skytujú sa v programoch pomerne fre
kventovane. Dušan Martinček , Pavol Ba-

~ 

Juraj Beneš 

gin, Ilj a Zeljenka a Juraj Beneš. Program 
ubieha l v pohode. v prcvládajúcom nczá
viiznom duchu. 

Dušan Martinček , autor priam genetic
ky napoj ený na klavír, čoraz častejš ie 

opúšt'a teritórium svojho favorizovaného 
nástroja. a tomto koncerte uviedol Peter 
Michal ica jeho Verso fine ... pre sólové 
husle. A k sme očakáva l i martinčekovsky 

príznačnú hfbavú, kontemplatívnu dik
ciu. museli sme byt' mierne prekvapení. 
Tento autor s mocnou všeobecnou a mu
zikantskou erudíciou. t.volil tentokrát ecs
tu ľahš i eho odporu. Pret.entoval skladbu 
- drobničku . margináliu . Vystaval ju z la
pidárnej myšlienky, motívov, ustroji l ju 
do prchľadného až transparentného tvaru, 
nasýtil hudbou - ncposviitil ju však svo
j ím osobnostným dotykom. Takým, na 
aký sme uňho zvyknut í. llus ľové Verso 
fi ne ... uplynulo - at.da v iac t.a l iečavo -
zanechajúc echo étericky prchajúce ... 

Podobnú dochut' poruč il a aj premiéra 
Ilj u Zeljenku, Sonatína pre vio lu a klavír 
(Milan Telccký a Helena Gáfforová). A 
tu sa mi núka, práve na pol i bohatej Zel
jcnkovej tvorby, malé pristavenie na ost
rovoch formy sonatíny. Len tak náhodou 
sa obraciam k pribl ižne rok starej k lavír
nej Sonatíne (Dana Sašinová), ktorá ma 
dokáL.a la svojou plnosiou a jadrnosiou 
nadchnúi. V nej Zeljenka. verný svojmu 
maj strovstvu. povýšil formu, reflektujúc 
v nej dôsledne a seriózne procesy. Teda 
nic epizódky, č i evolučné náznaky. ale 
vystava l dôs ledný, "vážne myslený" tvar. 
Spomínam to popri violovej Sonat íne 
práve preto, /.c táto, vyrastajúc na podob
nej kompozičnej osnove, ncprchovori la 
natoľko zásadnou rečou . A kcentuje melo
dickú k lcnutost', servíruje všetky kompo
zičné zlol.ky vo vysokopro fcsionálncj ad
justáci i. vrátane autorových intcrvalo
vých a rytmických elementov ... , vnímam 
ju však ako "j ednu z mnohých". Síce in
vcnčnú , aj ži vú hudbu. tvorenú však ako
by "en passant". 

A k v prípade ďa l šej premiéry vyslovím 

jedným dychom meno interpreta (i nter
pretov) a autora, nerobím tak náhodou. 
Fagoti sta Peter Hanzel (klavírny sprie
vod Valéria Kellyová) svojou tvori v os
ťou a hudobníckou akurátnosiou pôsobia 
na kompozičné "okol ie" stále inšpi ratív
ne. Z rejme tak ako. i oslovili aj Pav la Ba
gina, ktorý s konkrétnou dedikáciou skom-

Snímka Milan David 

eonoval Styri kusy pre fagot a klavír. 
Styri časti plynú v muzikantskej sukcesi i . 
v exponovaní pôsobivých kontrastov. 
meditatívnych zákutí, gioccosných zá
bleskov, s mimoriadne prcžitou sólovou 
čast'ou - kadenciou. Styri kusy ncfrapujú, 
ale ani nczrádzajú pocti vý kompozičný 

rel iéf svojho tvorcu. 
A napokon tretia premiéra, skladba s 

nekonvenčným, aj mierne i rit ujúcim t it u
lom a obsahom. Juraj Bcnd a jeho klavír
na A lice was beginning to get very tircd 
of sitting by her sister on the bank and of 
having nothing to do (Elena Letňanová). 
V skladbe prvoplánovo evidujeme inter
valové konštelácie, ich "posuny", tema
tickú a tektonickú logiku a ucclenost', s 
gradáciou v "zahustenej " vypiitcj ploche 
( účinnost' so synteti zérom). horizontál
no-vertikálne súvzt'al.nosti . cit pre farbu, 
priestor ... "Univerzálne" prvky. ktoré svo
jimi konšteláciami i vnútornou syntaxou, 
ale aj vonkajším i nš p i račným zdrojom 
dokážu navodi l' otázky. Spytovala som 
sa, prečo Carroll , prečo k lavír, prečo 

tak ... ? Priznám sa, rozprávkové fantasma
góric A lice v ríši divov som si nedokázala 
dôvernej šie osvojiť. M oj e subjekt ívno 
však v tomto prípade vôbec nic j e podstat 
né. Carrollovská splct' fabul í - ako ma na
v igoval autor hudby- je naplnená symbol
mi , ktoré dokážu napríklad v skl adate ľov i 

evokoval' inšpiratívne paralely. Benešova 
skladba je prvou zo zamýšľaného (teraz 
ešte nevedno č i perspekt ívne rozv inutého) 
proj ekt u. ktorý by mohol a mal vyrásť zo 
substrátu carrollovskcj poetiky. Tak ako 
A lice ... j e autoreflcxiou, kompotičným 
"opisom" procesov hudobného mysleni a, 
tak by za ňou mali nasledovať ďa l š i e, aké
si analytické pohľady na skladobnú tech
nológiu a myslenie. A traktívna myšlienka, 
ktorá by bola hodná ďalších rozvedení a 
pokračovan í. Po reálnom ~ t rctnut í s unu
denou A l icou sediacou so svojou sestrou 
na lav ičke .. - dúfajme. Dáva totiž tuš iť 

mnohé priestory. ktoré sliedia a sídlia za 
ňou ... LÝDIADOHNALOVÁ 

Zn.a•n.en.itý reci-tál 
V druhom ročníku VSM U študuje v 

triede M árie Karlíkovcj vynikajúca Zu
t.ana Paštéková. Už počas konzervato
riálnych štúdií sa túčastn i l a viacerých 
husľových súťaží, oclkiar si pri niesla rôz
ne ocenenia. Po celú dobu vedená j ednou 
pedagog ičkou . prepracovala sa na úcty
hodnú úroveň , výrazne dokumentovanú 
celovečerným recitálom (4. ll .) v Zrkad
lovej sieni Primaciálneho paláca v Bra
tislave. O ncpochybnom podiele na úspe
chu dobrého pedagogického vedenia ne-

možno pochybovať. aopak. čoraz pre
svedč ivejš ie sa javí, že M ária Karl fková 
patrí medzi našich úspešných pedagó
gov. Výrečné svedectvo o tom znova po
dala j ej žiačka Z. Paštéková. s k lavírnou 
spoluprácou Jany agyovcj-Juhászovcj . 

Úvod programu tvori la Sonáta D dur. 
op. 5, č. l od A. Corelliho. V iac zaujala 
poly fonickými čast'ami , ich krásnym frá
zovaním fugatových tém, ale rovnako s 
uznaním sa treba zmieniť o č i st ote jej 
stvárnenia po stránke technickej. štý lo-

vej, umeleckej a hudobno-obsahovej . 
Náročnejšou prev ierkou j ej interpretač

ných dispodci í bola Janáčkova Husľová 
sonáta ( 19 13), ktorá vznikala v období 
autorovho príklonu k sociálnej tematike 
(Sumárovo clít č, Taras Bulba, Večné 
evanjelium a i .), čo poznači l o aj celkový 
charakter sonáty. komponovancj v obdo
bí autorovho úsilia o uvedenie Jej pastor
kyne na scénu D v Prahe. M ajstrovské 
hus ľové dielo, v hudobnej tematike už 
naznačujúce elementy nápcvkových into
nácií, disponuje rapsodickou hutnosťou 
rubát. rudimentárnou silou zemitosti. 
stvárnenej bravúrnou obraznosiou. Inter
pretka mohla práve adekvátnym predne
som uspokoj il' i vysoké nároky posluchá
čov. Potvrdila to aj sólovou Cadcnziou 
per vi o l ino od Ladislava Bu riasa, veno
vanou nášmu rodákovi K arolovi Dobiá
šovi. žijúcemu v USA. Svojím výkonom 
suverénne t dôraznila obsahové zamera-

nic skladby. 
Sólová sonáta Posadnutost' od E. Ysayea. 

na tému stredovekého chorálu Dies irac. 
silne pripomína niektoré časti Fantastic· 
kej symfónie ll. Berlioza. Sól istka pred
niesla skladbu so širokým výrazovým 
potenciálom - od uš ľachti lo pôsobivých 
lyricko-melancholických nálad. až po vy
vrcholenie v távcrcčných Fúriách. V ce
lom programe, vrátane skladby T zigane 
od M . Ravcla, mladá umel kyňa štedro 
rozdávala pôsobivý umelecký. zážitok. 
umocnený krá. ou líni í pohybov pravej 
ruky. v irtuót.nou schopnosťou obidvoch 
tónotvorných orgánov a cit l ivou manuál
nou zručnosťou . Jej umelecký výkon sľu· 

bujc ešte ďa l š ie zdokona ľovan ie. Priali by 
sme jej, aby sa stala ozdobou slovenskej 
i n t erpretačnej kultúry a živým svedec
tvom dobrej pedagogickej práce. 

Pozoruhodný výkon huslistky 
a husl iach začala hrať v piatich ro

koch. Ako mimoriadny talent j u pred
časne prij ali na brat islavské K orlZer
vatórium. Potom nasledoval i konfron
tác ie interpretačných kvalít na domá
c ich i medzinárodných s úťaži ach , účin
kovania s rôznymi orchestrami, nahráv
ky pre rozhlas a televíziu a systematic
ké rozširovanie repertoáru, čcrpajúceho 
zo všetkých vývinových epoch hudob
nej histórie. Pod vedením svojho peda
góga Jindr icha Pazderu rozvíj a už pl 
ných desat' rokov Veronika Pešková-Ja
rošk:ová svoje d ispozíc ie. K vôli osved
čenej spolupráci odišla po zán iku fede
ratívnej republ iky do Prahy, kde j e tiež 
Pazderovou žiačkou v 3. ročn íku na AMU. 

V spolupráci so znamenitým k laviri 
stom Petrom Jifíkovsk:ým zača la pro
gram (8. ll .) v Mirbachovom paláci 
prednesom Husľovej sonáty A dur, 
op. 162a, od F. Schuberta. ešlo však o 
dielo "na zohriatie" ako východisko pre 
technicko-umelecký vzostup náročnosti 
programovej línie. Už pri prednese toh
to diela bolo zjavné, koľko tvorivej du-

Veronika Pešková-JarMková 

chaplnosti dvojica vkladá do forrnova
nia výs ledného tvaru skladby, v ktorej 
sólistka premyslene stváriíovala jednot
livé úseky. Pri jednotl ivých časti ach sa 
javi l od l išný prístup v kval ite tvoreného 
tónu. Kým druhá a štvrtá vyzneli v opti 
málnej v ital ite, s primeranou romantic
kou vervou, v tretej čast i A nclantino, pri 
uprednost ňovan í kantability, zvuk hu
sieľ znel zádumč i vo. med itatívne. 

Podobný prístup bolo možno zazna
menať aj pri prednese Ysayeovej So
náty cl mol, op. 27, pre sólové husle. 
Sústavný rast technici zmu a manuálnej 
v irtuóznosti interpretov podmieni l fakt, 
že sa dnes atda viac než v dávnejšej mi
nulosti dostáva do programov tvorba 
tohto belgického tvorcu, ktorý v tech
nických nárokoch, v požiadavkách ume
leckej pohotovosti, vo vo ľbe výrazo
vých prostriedkov prevýšil svoj ich (aj) 

legendárnych husl istických predchod
cov, akokoľvek ovenčených predstava· 
mi o nepredstihnuteľnosti . Jeho sklada· 
tcľs ko- interpretačné umenie j e pre kaž
dého huslistu ozaj stnou previerkou 
kva lít. Stúdiom j eho šiestich hus ľových 
sonát mladí umelci získajú ostrohy in· 
t erpretačného majstrovs tva. Popasovala 
sa s nimi aj V eronika Pešková a s abso· 
lútnou i stotou priblížila autorovo dielo 
očakávaniam poslucháčov. V j ej hre sa 
vystriedalo všetko, čo formuje dokona
lý prednes. Nechýba v ňom emotívne 
pôsobivý lyrizmus i dramat ické vzostu
py, vrcholy, rap ·odickosť i romantický 
pátos, vz let melodickej koloristiky i hut
nosť akordickej expresiv ity, brilantné 
pasáže i kontrapunkticky rozvíjaný tok 
hudobných l íni í. Toľká mnohot várnosť 

v jedinej skladbe, oži vená ušľachtil ým 
zápolením interpretky, ktorá nezostala 
d ielu nič dlžná, si zasluhuje úprimné 
uznanie i obdiv. 

Záver programu tvorila Sonáta D dur, 
op. 94a, S. Prokofieva. A znova sme re
gi ·trovali prejav majstrovstva veľkého 

tvorcu i oži vovateľky j eho notového 
záznamu, ktorým autor pomáhal formo
vať vývin hudobného umenia. Hoci sa v 
tomto opuse javí ako umiernený pred
st avi teľ moderny, dokonca s výraznými 
prvkami roman! ic kej hudobnej reči, 

svoj prejav nezj ednocluši l natoľko, aby 
harmóniou, mc locl icko-tematickou tvár
nosťou a rytmo-metrickými štruktúrami 
nepodával svedectvo o svoj om podiele 
na formovan( hudby 20. storoči a. Aj v 
tomto diele mladá umelecká dvoj ica 
dokumentovala vycibrenú muzika litu, 
zmysel pre citli vé formovanie štýlu. 

ostalg ické melódie sú nezabudnuteľné 

a zásluhou krásneho prednesu zostá
vajú v povedomí rovnako intenzívne 
akq,. ich proti pólne, oslnivo virtuózne 
hudóbné p lochy. Bol to silný, s uzna
ním kvitovaný umelecký zážitok. 

MICHALPALOVť:fK 



Bratislavský chlapčenský zbor v Kanade 
Hoci je turné Bratislavského chlap

čenského zboru v Kanade už mi
nulosťou , ohlasy na koncerty, 
ktoré te leso zrea lizovalo , zazna
menávame do dnešných dní. 

Na prelome júna a júla usku 
točnil Bratis lav ký chlapčenský 
zbor, jeho dirigentka Magdaléna 
Rovňáková, sóli tka a hlasová 
pedagogička zboru Darina T ótho
vá a klaviris tka Viera Doubková 
takmer trojtýžde nnú koncertnú 
cestu po štáte Ontario. Popri účas
ti na Medz iná rodnom hudobnom 
festivale v St. Catharines pri Nia
garských vodopádoch odzneli veľ
ké chrámové koncerty v ďalších ka
nadských mestách: Montreale, Otta
we, Toronte, Hami ltone, Mid lan
de a Owe n Sound (2 koncerty). 

James Ross v The Hami ltom 
s pectator o. i. píše: " ... Soprány, 

obvykle koruna chlapčenského 

zboru , mali laserové zaostrenie, 
vyvolávajúce predstavu nehrdza
vejúcej ocele . Sedel som tam a 
obdivoval zvuk, čo rezonoval 
vôkol a napfňal klenbu katedrá
ly ... čudujúc sa, odkiaľ prichádza 
tento ohromný, plný a slávnost
ne vede ný zvuk. Keď vystúpi la 
ich hlasová pedagog ička , opra
nistka Darina Tóthová a zaspie
va la Panis angelicu Césara Franc
ka, všetko bolo jasné . Všetc i 
zne li ako ona. V lád la hlasom 
úžasnej s ily a č istoty ... ". 

V septembri koncertoval 
Bratis lavský chlapčenský zbor 
vo Švajč iarsku , kde v Kated rá le 
sv. Petra v Ženeve prednieso l 
dva c hrám ové koncerty. Sólis t
kou koncertov bola skvelá so
pranistka opery SND Ľubica 
Vargicová. -ab-

Festival cirkevnej hudby v Komárne 
Slávnostnou sv~itou omšou v Kostole sv. Ondreja, na ktorej účinkovalo jedenásť slo

venských a maďarských speváckych zborov, vyvrcholil 24. l O. druhý deň festivalu cir
kevnej hudby Harmonia Sacra Danubia '98. Súčasťou programu bolo aj stretnutie od
borníkov cirkevnej hudby, svätá liturgia v pravoslávnom kostole, sprievod spevokolov 
na Námestí generála Klapku a verni sáž malieb Dariny Gládišovej v galérii Rehoľného 
domu benediktínov. 

Zo slovenských zborov sa predstavil Pravoslávny spevácky zbor Kostola sv. Trojice 
zo Svidníka, Slovenský spevácky zbor Adorem us z Vrábeľ, Voces Selyziensis zo 
Želiezoviec, Concordia, ámorníček a Schola Marianum z Komárna. Z Maďarska 
účinkovali Dievčenský zbor Bélu Bartóka z Pécsu, Dychový orchester refonnovanej 
cirkvy v Tate, zbory z agykorosu, Szobu a Komárom u. Svätú omšu celebroval pápež
ský prelát z Budapešti József Torok. Podujatie pokračovalo nasledujúci deň v kosto
loch Komárna a maďarského Komáromu. 

Covent Garden Opera 
do nového nícha 

Renovácia a prestavba slávneho lon
dýnskeho operného domu Covent Garden 
opera bude stáť 250 miliónov libier. Počas 
niekoľkých sezón bude mus ieť operný sú
bor hrať v rôznych náhradných priesto
roch. Finančná situác ia na rekonštrukciu 
budovy je však veľmi nepriazni vá. Naj
väčší podiel finančných prostriedkov sa 
očakáva z výnosov árodnej lotérie. Sú
časná vláda na druhej strane tlačí na vede
nie opery, aby bol uvoľnený väčší podiel 
vstupeniek za nižšie ceny, či že aby opera 
bola prístupná aj pre menej majetných zá
ujemcov o operné a baletné predstavenia. 

Iris Szeghy do Nemecka 
Iris Szeghy obdržala na základe kon

kurzu l O-mesačné sk l adateľské štipen
dium na r. 1999 v umeleckej komunite 
KUnstlerhäuser Worpswede pri Brémach 
v Nemecku. Stipendium pre nenemec
kých umelcov udeľuje organizácia KUn t
lerhäuser Worpswede v spolupráci . DA
AD v Berlíne. "Umelecká dedina" Worp
swede je najstaršou svojho druhu v 

emecku, pred vyše l OO rokm i jej prvý
mi obyvateľmi bol i napr. výtvarníci 
Paula Modersohn-Becker, Heinrich Vo
geler č i básni k Rainer Mari a Ri Ike. 

TIJI '98 
Tohtoročnú prehliadka mladých interpretov 
(TIJ l), ktorú pravidelne každým druhým ro
kom je v Bratislave súčasiou BHS, . a kona
la v Lublani. TIJI sa koná pod patronátom 
Európskej rozhlasovej únie a teda aj jej po
rota je zložená z reprezentantov núrodných 
rozhlasových staníc. Po prvý raz v tomto ro
ku bol v nej aj zústupca mimoeurópskeho 
rádia, pún eil Crory z kanadského rozhla-
u. ďa lší porotcovia boli zo Slovi nska. Fnm

cúzska. Portugalska. Ceska, SR a Slovenska. 
Po výberovom kole, ktoré sa konalo na jar t. 
r .. a v Lublani zišli siedmi kandidáti fi nále. 
z ktorých niektorí dostali možnosi hrai s or
che trom a niektorých usporiadateľ vybral 
pre polrecitálové vy lúpenie. Slovensko ma
lo v ohni dve želiezka- čelistu Petra Jaruška 
a speváka Gustáva Beláčka. Ukázalo sa, že 
tento ročník TIJ I mal neobyčajne vyvážený 
priebeh a výkony všetkých finali stov boli 
nadpriemerné. O to viac nás teší, že v takej
to sil nej konkurencii získal jeden z troch 
udelených laureátskych titulov Peter Jaru
šek, ktorý presvedč i l porotu svojou dravos
iou a expresivitou výrazu. Dalším laureátom 
. a stalo hu. fové duo Fischer - Souček z 
Prahy a ďa l ší čeli sta poľskej národnosti Ra
fa l Kwiatkowski. 
Úspech Petra Jaruška je dobrým signálom 
na tupujúcej generácie koncenných umel
cov a rozsiahla propagácia v európskych 
rozhlasoch. ktorá je faktickou cenou za titul 
laureúta. mu iste veľmi pomôže pri nástupe 
na koncenné pódiú. R 

Fernando Gonzáles pre Aulu UK 
Pod názvom Pozor. padá Aula, u skutoč

nil sa 5. l l. v priestoroch Univerzity Ko
menského benefičný koncen. Zorgani 
zovali ho študenti 3. ročníka propagácie a 
kulturológie Filozofickej fakult y UK. Vý
ťažok z koncenu bude venovaný na obno
vu Auly UK. 

V programe vystúpi li herečka divad la 
Astorka Szidi Tobiasová spolu s hudobní-

kom Milanom Vyskočánim . 

Hlavným bodom programu bolo vystú
penie svetoznámeho belgického gitaristu 
čílskeho pôvodu Fernanda Gonzáleza, 
ktorý spolupracoval aj s Lucianom Pava
rottim. Preplnená Aula UK odmenila toh
to svetoznámeho klasického gitaristu búr
livým potleskom. 

M. Rostropovičovi udelili Cenu Karla IV. 
Inte rpretáciou j ednej S ara

bandy Johanna Se bastiana B a
cha namiesto trad i čného ďakov

né ho prejavu sa M sti s lav Ros
tropovič poďakoval Karlovej 
univerz ite v Prahe za udele nie 
Medzinárodnej ceny Karla IV. 

Slávny v iolončel ista a šéf 
rus ké ho arche tra - dnes už 7 l 
ročný - pripo m e nul , že v Prahe 
sa pred 40 rokmi zoznámil so 
svojou krajankou G a linou Viš
nevskou, ktorou a o š tyri ro
ky neskôr oženil. 
Rostropovič sa- podobne ako 

jeho starý priate l' spisovateľ 

Alexander Solženicyn - odklo
nil od komunizmu a v roku 
1968, po okupácii Českosl o
venska vojs kami Varšavs kej 
z mluvy pod vedením Sovie t
skej armády, sa rozhodol, že v 
Prahe nevystúpi dovtedy, kým 

Wien Modem 
Festiva l Wie n Modern , kto

rý sa v hlav nom m este R a
kúska kona l od 3 l . októbra do 
30. novembra, m a l ús trednú 
tému "Na hranic i Európy ". N a 
prog ram e festiva lu zazne l i die 
la skladate l'ov zo Škandiná
vie, Rus ka, Rumun ka, Gréc
ka, Španie ls !<;a , Portugalska , 
Škót ka a Írs ka so zv láštnym 
z re te l'om na súčasnú hudbu. K 
dominantá m fes tivalu patrili 
konce rty Pie rra Bouleza, uve
denie opery "Noc" rakúskeho 
skladate l'a G eorga Friedricha 
Haaseho a i. Festival Wie n 
M o de rn z a ložil v roku 1988 
dirigent C laud io Abbado s c ie
Ibm propagovať vý'z namné die
la vytvore né p o roku 1945. 

ju neopus tí pos le dný sovie tsky 
vojak. 

"Môj ž ivot bol dlhý a šťastný, 
pre tože som vždy zostal verný 
láske a priate l's tvu ," vyh lás il 
hudobník pod stredove kými 
kle nbami pražskej unive rz ity 
založenej roku 1348 českým 

král'om a ríms kym c isárom 
Karlom IV. 

M s tis lav Rostropov i č je v po
radí tre tím laureáto m Ceny 
Karla IV. T ý mto ocene ním vy
z namenávajú vynikajúce sve
tové osobnosti ku ltúrne ho, ve 
decké ho a politic ké ho ž ivota. 
Pred Rostropov ičom cenu ude
lili francúzske mu filozofov i 
Paulovi Ricoeurovi a ne mecké
mu fyz ikov i, fi lozofovi a ex
prezide ntovi Friedrichovi von 
Weizsäckerov i. 

MDF Košice '98 
Záverečným jam session skonči l sa 

v Košiciach 4. ročník Medzinárod
ného džezového festivalu Košice '98. 

V priestoroch usporiadajúcej agen
túry GeS sa na úvod večera predsta
v ila dix il andová kapela Beale 
Street Band z Poľska v zložení Mar
gare t Cegielkowna (spev) , Jerzy 
Michal Booyk (klavír), Andrzej Mar
chewka (trúbka), Kazimierz Adam
czyk (kontrabas), Tadeus Gmyrek 
(trombón), Andrzej Popiel (bicie) a 
Tadeus Wito (klarinet). 

Záver festi va lu patril s lovensko
maďarskému kvarte tu, ktoré tvoril i 
Alapi István (gitara), Csanyi István 
(basa), Janko Koščo (keyboards) a 
Július Petrus (bic ie). Formácia, kto
rá sa vytvorila len na košické podu
jatie, vzhľadom na od riekn utie účas
ti dvoch hudobníkov z Maďarska, 

predviedla groove jazz miešaný s 
rockovými a funkovými prvkam i. 

Voľné miesto 
Slovenská filharmónia v Brat islave prijme ihneď redaktora. 
Podmienky: vS - hudobná veda 

zna losť angl. alebo nemec. jazyka 
prax v odbore vítaná. 

Informácie poskytuje personálne oddelenie SF, Bratislava- Reduta. Medená 3, tel. 
544 333 5 1 

Najnovšia ponuka vydavateľstva PolyGram 
Po výberoch pesničkárky Susanne 

Vega a legendy rockovej scény Dire 
Straits prináša vydavateľstvo PolyGram 
Slovakia niekoľko zaujímavých nov i
niek pre priaznivcov populárnej hudby. 

Pre milovníkov švédskeho dua AB
BA pripravilo po dvoch výberoch ich 
najlepších skladieb pod názvom Lo
ve Stories kolekciu piesní o láske. 
Popri Femandovi , Chiquiti te sú vo 
výbere aj piesne Like Angel, One of 
Us alebo The Winner Takes it All. 

Peter Dvorský a Pavol Habera po 
úspešnom projekte Svet lásku má pri
pravili ďa l š í spol očný projekt. Tento
raz je to živý album, pripravený z 
dvoch vianočných koncertov usku
točnených v Košiciach a v Bratislave 
v decembri 1997. Na oboch koncer
toch spevákov sprevádzala Slovenská 
fil harmónia pod taktovkou Rudolfa 

Geriho. Okrem v ianočných štandar
dov, akými sú Ave Maria, Tichá noc 
alebo zmes v ianočných kolied, sú na 
ňom napríklad aj piesne Severanka 
alebo Pieseň lásky. 

Kanadský rocker Bryan Adams pri
chádza na trh s novým albumom On a 
Day Li ke Today, obsahujúci okrem 
rovnomennej piesne bodujúcej v hitpa
rádach aj ďalších 13 piesní, medzi nimi 
aj duet s č lenkou Spice Girls Mel C. 

Luciano Pavarotti prichádza o 
záznamom už z piateho koncertu s 
priateľm i. Tentoraz prija li pozvanie 
Celine Dionová, Jon Bon Jovi, Eros 
Ramazzotti , Steve Wonder alebo 
Spice Girls. Na CD je cítiť nielen 
skvelú atmosféru koncertu , ale aj prí
jemné prelínanie klas ických žánrov s 
tými 'popovejšími '. 
(Neoznačené správy sú zo servisu TASR.) 



---

Národné hudobné centrum- Slovkoncert 
6. 12.- 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 

Dana Šašinová - Satury. k lav rr 
Suchorl. Schumtmn, Liszt 

9. 12.- 19.00 h Bratislava, Zrk.adlová sieň Prima
ciálneho paláca 
Vianočný koncen 
Stanislav Zamborský. klavrr 
Dcbussy. Mcssit~cn 

13. 12. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 
Mmej Drlička, klarinet 
Dušan Šujan, klavír 
Nao Hi_gano. soprán 
Silvia Cápová-Vizváry. klavír 
SLOVENSKÉ DYCHOV.t,KVINTETQ 
Marián Turner, nauta 
Igor Fábcra, hoboj 
Rormm Mešina, fagot 
Branislav Hóz, lesný roh 
Zeljenka. Brezovský, Jurovský. 
Vine ze 
V spolupráci so Spolkom sloven
ských sk ladateľov 

16. 12.- 18.00 h Dubnica nad Váhom, Kostol sv. 
Jakuba 
Zvcswjcmc Vám radosť 
V ianočný program 
MUSA LUDENS 

16. 12. - 18.00 h Nov6 Mesto nad Váhom, Výstav
ná sieňMKS 
V ianočný konccn 
Sólisti Opery SND 

17. 12.- 19.00 h Nitra, Ponitrianske mcizeum 
18. 12.- 19.00 h Levice, Dom kulttiry Družba 

CAPPELLA ISTROPOLITANA 
A lbinoni. Samnwnini. Pac/re/bel. 
Viva/di. Hiindel. Bach. Corel/i 

18. 12. • 19.00 h Nov6 Zámky, Rímskokatolícky 
kostol 
V janočný koncen 
MUSICA AETERNA 
Peter Zaj!čck , um. vedúci 

19. 12.- 16.00 h Bratislava, MKC Gaštanová 19 
Vianoce s Darinkou Laščjakovou 
a Mjlkou Došckovou 
Darina Laščiaková, spev, umelec-

v ; 

Statna opera 
Banská Bystrica 

4. 12.- 18.30 h Zakázan6 miesta 
7. 12.- 19.00 h Vianočný benefičný koncert 

Pre Občianske združenie KOM
PA a Združenie pre pomoc ľu

ďom s mentálnym postihnutím 
Úči nkujú : M. Babjak, J. Bab
jak, š. Babjak, hud. skupina 
DORA, K. Balciarová 
Klavfr - D. Turňová 

8. 12. - 18.30 h L. Janáček: Jej pastorkyňa 
l O. 12. - 18.30 h Zakázané miesta 
12. 12.- 18.30 h G. Verdi : Nabucco 
15. 12.- 18.30 h G. Donizelt i: Don Pasquale 

Východoslovenské 
štátne divadlo Košice 

Divadlo J. Borodáča Košice 
l. 12. - 19.00 11 ... romeo+ jtllia - BDT 
2. 12. - 19.00 h ... romeo+ jtllia - BDT 
3. 12. - l 0.00 h Ako išlo vajce na vandrovku 
3. 12. - 19.00 h Sylfidy - Krvavá svadba -

4. 12. - 10.00 h 
4. 12.- 19.00 11 
5. 12.- 10.00 h 
5. 12.- 14.30 h 
8. 12. - 10.00 h 
8. 12.- 19.00 h 
9. 12. - 10.00 h 
9. 12. - 19.00 h 

IO. 12. - 10.00 h 
10. 12. - 19.00 h 
l l. 12. - l 0.00 h 
l l. 12.- 19.00 h 
13. 12.- 14.30 h 
14. 12.- IO.OO h 
15. 12. - 19.00 h 

Edith Piaf 
Ako išlo vajce na vandrovku 
Figarova svadba 
Javor Zlobíjca 
Javor Zlobíjca 
Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Ako išlo vajce na vandrovku 
Dobrodružstvá sme16ho Zajka 
Aida 

Divadlo J . Záborského Prešov 
l. 12. - 19.00 h Pofskákrv 
2. 12. - IO.OO h My FairLady 
3. 12.- 19.00 h MyFairLady 
4. 12. - 19.00 h Viktóriaajejhusár 
6. 12. - l 0.00 h Kocór v čižmách 
6. 12. - 14 .OO h Kocór v čižmách 
7. 12. - l 0.00 h Kocór v čižmách 
9. 12. - 10.00 h Car<Wováprincemá 

l l . 12. - l 0.00 h Car<Wová princemá 
12. 12. - 19.00 h Pofská krv 
13. 12.- 14.00 h Vlk: a sedem kozliatok 
14. 12.- 10.00 h Vlk: a sedem kozliatok 
15. 12. - 19.00 h Car<Wová princemá 

ké slovo 
Ernflia Došeková, umelecké slo
vo 
Dušan Stankovský, klavír 

20. 12.- 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 
Juraj l:ižmarovič, husle 
Bt~ch. Sclmittkc. Ysay 
V spolupráci so Spolkom kon
cenných umelcov 

30. 12. - 19.00 h mohovec, Rímskokatolícky ko
stol sv. Michala 
Vianočný koncen 
Helena V csclská. soprán 
Marek Vrábel, organ 
Bt~ch. Sclruben . Gounod. Franck . 
Bizct. Fauré 

HUDBA NA HRADE 
Cyklus komorných koncertov v Hudobnej sieni 

Bratislavsk6ho hradu 
V spolupráci so Spolkom koncenných umelcov pri 
Slovenskej hudobnej únii a Hudobným múzeom 

Slovenského národného múzea 
6. 12.- 17.00 h MiJoHurkovič, nauta 

Ivan Sokol, organ 
B11ch. Tundcr, Händcl, M. Moy 
zcs. A. Moyzcs, Wcavcr. Parík 

13. 12.- 17.00 h JozefPodhoranský, violonče lo 
Ivan Gajan, klavír 
Agne!a Tóthová, soprán 
Róbert Pechanec, klavír 
Viva/di. St~mmanini, Francoucr. 
Pcrgolcsi. Bach. Mozan . Cajkov
skij, Schnciclcr-Trnavský. Liszt. 
Erod. Dvofák 

20. 12. • 17.00 h Anna Predmerská-Zó.riková, organ 
- Bratislavský chllij!Čensk:ý zbor 

Magdal6na Rovňáková,"'irigen tka 
Darina Tóthová, soprán 

.., 

Matej Slezák, tenor 
Peter Vazan, tenor 
Ján Bocko, bas 
Dana Hajóssyová, klavír 
Buch. Ccrerols, Temple, Couperin. 
Vu/pius. Mozt~rt. Gre/l. Se/wei
der-Trnavský. Rlllter 

Státny kom om ý orchester 
Žilina 

3. 12. - 19.00 h 
Dom umenia Predvianočný koncert Sym

fonického orchestra Konzer
vatória v Žiline 
Krška: Predohra pre orches
ter 
Suchoň: Vari la myšička ka
š ičku pre detský zbor a or
cheste r 
Brahms: Symfónia č. 54 
e mol, op. 98 
Detský zbor ZUŠ L. Árvaya 
v Žiline 
Zbonnajster: Anton Kállay 
Dirigent : Karol Kevický 

6. 12.- 10.30 h Milrulášskenedefnématiné 
Dom umenia pre rodičov s detmi 

Účinkujú : 
Detský zbor ZUŠ L. Árvaya 
v Žiline 
Jana Tarinová - moderátor
ka 
Karol Kevický - dirigent 
MilruW - hosf 

9. l 2. - l 9.00 h Vianočný koncert ŠKO 
Žilina 

l O. 12.- 19.00 h Suchoň : Fantázia B-A-C-H 
pre organ, s láči ky a bicie 

l l. 12.- 19.00 h Weber: Koncert f mol pre 
Dom umenia klari net a orchester 

Vianočné koledy v úprave 
M. Nováka pre detský zbor 
a o rchester 
Dirigent: Leoš Svárovský 
Organ: Imrich Szabó 
Klarinet: Bibiána Bieniková 
Popradský detský zbor 
Zbonnajster: Dr. JozefBtida 

17. 12. - 19.00 h Vianočný koncert 
CLOSE HARMONY 
FRIENDS 
Umelecký vedlici a sólista: 
Mario Fančovič, sólista Vo!ks
oper vo Viedni 
Staroanglické a americké 
koledy, černošské spir ituály 
a najslávnej šie v ianočné me
lódie 

V školskom roku 1998199 Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici 
organizuje 

VII. ročn ík 

D e tské ho hudo bné ho festi valu 
J á na C ikke ra 

od 29. a príla 1999 d o 2 . m áj a 1999 
Súčasťou festivalu je Detská interpretačná súťaž (DIS) v sólovej hre na klavrri . 
Vyhlasovateľom DIS je Min isterstvo školstva Slovenskej republiky. 
Na festi vale sa podieľajú : Nadácia J. Cikkera, Metský úrad v Banskej Bystrici. Okresný úrad v Ban· 

skej Bystrici, AUHS - člen SHS, Hudobný fond, Pro Slovakia, Štátna opera v Banskej Bystrici. PKO, 
Dom kultúry a sponzori . 

PROGRAM FESTIVALU 
29. april 1999 (štvnok) do 16.00 pri chod účastníkov. ubytovanie 

(prezentácia v ZUŠ Štefánikovo nábrežie 6) 

30. aprfl 1999 (pi:~tok) 

l. máj 1999 (sobota) 

18.00 otvorenie festivalu - l. fcsrivalový koncen: vylrebov:mie poradia súťažiacich v DIS 
l. kolo Dl S - 2. festivalový konccn 

2. máj 1999 (nedeľa) 9.00 
10.00 

ll. kolo Dl S- 3. festivalový koncen 
seminár pre pedagógov 
vyhlásenie výsledkov Dl S 
koncen najúspešnejšfch účastníkov DIS 

SúfAŽNÝ PORIADOK 
Dl S s:~ môžu zúčas t ni l všerci záujemcovia, ktorí splňajú podmienky súťaže, bez ohľadu na typ školy, ktorú navšte· 
vu jú. Súťaž nie je určená riadnym žiakom konzcrvarórif. 

VEKOVÉ KATEGÓRIE A CASOVÉ LIMITY 
l. kategória do l l r. ku dňu súťaže (30. aprrl 1999) 111. k :~ tegória do 15 r. ku dňu súťaže (30. aprrl 1999) 

l. kolo 4-6 min úr l. kolo 6·9 minút 
ll. kolo 4-6 minút ll. kolo 6-9 minút 

ll. kategória do 13 r. ku dňu súťaže (30. april 1999) IV. kategória do 19 r. ku dňu súťaže (30. aprfl l999) 
l. kolo 5-7 minút l. kolo 8-12 minút 
ll. kolo 5-7 minút ll. kolo 8-12 minút 

Casové limity v jednotlivých kategóriách sú z.1vlizné. pros! mc o ich dodrlanie. Mladš! súlaliaci môže súťažil 10 
vyššej vekovej kategórii. 

SúfAŽNÝ PROGRAM 
l. kolo - 11úfažiaci prednesú skladbu z obdobia baroka a z obdobia romanti11nu 
ll. kolo - >úfainý repenoár musí obsahovať skladbu z obdobia klasiciLmu :1 skladbu autom 20. storočia 
Hra naspamäť je podmienkou. 
V r. 1999 uplynie l O rokov od smni majstm Jána Cikkera. V VIl. roč. Dl S bude udelená zvláštna cena za najlepšiu 
interpretáciu skladby Jána Cikkera. 

POROTA A OCENENIA 
l. Výkony súla:íiacich hodnotf odborná porora. zostavená L pedagógov VŠMU. kor11.ervatórií a ZUŠ. 
2. Súla~ iaci. ktorí postúpia do ll. kola budú podľa počtu ziskaných bodov ocenení umiestnením v zlarom, stricbor· 

norn a bronzovom pásme. 
3. Súťažiac i , ktorý v Dl S z! ska najväčš! poče t bodov. bude ocenený titulom Laureát Detského hudobného festivalu 

Jána Cikkera. 
ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Prihlášky posielajte len na nami predpísanom formulári , vyplnené strojom alebo paličkovým p!smom do3l.jm· 
ra 1999 na adresu: Základná umelecká škola J. Cikkera 

Štefánikovo nábrežie 6 
974 OO Banská Bystrica 

Účastnfcky poplarok je Sk 500.- za osobu (l. j. Sk 500.- z:t účinkujúceho. Sk 500.- n pedagóga. prlp. Sk 500.· Zl 

poLorovatcľa). Túto >umu uhraďre polirovou pouká~.kou typu C na horeuvedenú adresu do 28. 2. 1999. 'a zadnú 
stranu poukáiky uveďte mená účas tníkov. za ktorých je účastnícky poplatok hradený. Cc,tovné hradf účastnliorn 
vysielajúca organizácia (sponzorsky. pri p. z fondov ZRPŠ). Stmvovanie (v študcnt>kejjedálni) a ubytovanie(inttr· 
nátneho typu) hrad! všetkým účas tníkom festivalu organizátor. V prípade. ic vám tento typ ubytovania nevyhovu
je, odporúč:ame vám využil hotelové služby vo vlastnej réžii. 
Účastnfcky poplatok sa v prípade neúčast i nevracia. 

....., 

Státna filhar:tltónia Košice 
2. 12. - 18.00 h PROJEKT '98 "PRE ROD" 

Autori: Helmut Bistika, Peter 
Rad k off 
Divadelný pcrforming (verni 
sáž) inštalácia (banket) 

2. 12. - 19.00 h Kaf6 koncert v spolupráci s fir
mou JUSTINA - Traditional 
Band Lučenec 

3. 12. - 19.00 h E. Suchoň: Symfonieta rustica 
N. Paganini: Husľový koncert 
č. l D dur 
P. l. Cajkovskij : Symfónia č. 4 
fmo! 
Dirigent: Róbert Stankovský 
Husle: Mauro Tortorelli 

13. 12. Predvianočný koncert pe fir. 
mu MULTllNVEST 
Dirigent : Tomá! Koullllk 
Or-gan: Ivan Sokol 
Košický spevácky zbor učite· 

ľov (zbormajster: K. Pecr6czi) 
T. Albinoni: Adagio pre organ 
a s láč ikový orchester 
O. P. Händel: Organový km
cen č. 4 
J. S. Bach: Suita č. 3 D dur. 
BWV 1068 
M. Schneider-Trnavský: Missa 
pastomlis (sólisti zo zboru) 

O bjed n ávk a p redplatné ho n a d v ojtýžd ennfk 

HUDOBNÝ ŽIVOT 
Hudobná súčasnost' - Rozhovory s osobnosťami domácej i svetovej hudobnej scény -

Portréty sk ladateľov a interpretov - Seriál o hudobnej tvorbe - Koncertný život - Recenzie 
kn ižných noviniek a CD nahrávok - Ope ra, ope reta, muzikál - Informácie zo zahraničia 
Profily slávnych osobnostf - Rozhlas a te!evfzia - Festivaly doma a v zahraničf - Hudobný ži
vot v regiónoch - Fej tóny - Inzerc ia - Servis HŽ 

Objednávky posielajte na adresu: 

HUDOBNÝ živOT, Michalská 10,815 36 Bratislava 

Priezvisko, meno, titul ................ ......... ... ....... .. ................................................ ......................... . 

Adresa ...... ............. ...... ............. ...... ......... ...................... ...... ......... ... ...... ... PSC ...................... .. 
Hudobný život objednávam pre ............................................................................................... .. 

Presná adresa ............................................................................................................................ . 

Predplatné hradí ........... ...... ............ ...... ........ .... ...... ..... ........ .. .................................................... . 

Adresa ............................................................. .. ................... .. . ,.... ... ...... .. PSC ...................... .. 
Objednávam Hudobný život od čísla .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . .. . .. Počet výtlačkov ........................ . 

Podpis .................................. ....... .... ...... ............. ...... ... ...... .... ..... ..... ... ... .. .................................. . 

Cena jedn6ho čísla 8,- Sk, celoročné predplatné 192,- Sk, polročné predplatné 96,- Sk vd
tane po§tovného. Pri objednávkach do zahraničia + poštovné. 

HUDOBNÝ Zl VOT - dvojtýldenník. Casopis Slovenskej hudobnej únie. Vychádza v Národnom hudobnom centre. Michalská IO. 815 36 Bmtislava. Séfredaktor: Dr. Marián Jurík. kldakcia: Katarína Zigová Gaqková redaktorka). Mf'. 
Lýdia Dohnalová (hud. kri tika. publicistika). Mgr. Elena Mlynárčiková (tajomníčka redakcie). Adresa redakcie: 815 36 Bratislava. Michalská IO. Tel./fax redakcie: 07/544 303 66. Wredaktor tel.: 07/544 335 32. fax: 07/544 301 88. Tlá 

itrianske t lačiame. a. s .. 949 50 Nitra. Rozširuje PNS. a. s .. objednávky na predplatné prijíma každá pošta. doručovateľ. predajňa PNS a stredisko PNS. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS. a. > .. Expedičné stredisko· v}1oz tlalr, 
Košická l. 813 81 Bratislava. Objednávky na predplatné prijíma tiež redakcia časopisu. Neobjednané nrkopisy sa nevracajú. Podávanie novinových zásielok povolené RPP BA - Pošta 12. dňa 23. 9. 1993. č. 1 02103. 1ndexovéčíslo 492 1 5. 


