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v minulom čísle HŽ sme Vám prisľúbili sondu do problému,
ktorý vznikol zrušením Komornej opery. Materiál, ktorý uverejňujeme aj po dohode s niektorými účastníkmi sporu, je len
obmedzene vyčerpávajúci: množstvo neoverených i neoveriteľ
ných informácií nám velilo nevn iesť zbytočný zmätok do situácie, napätej najmä kvôli sociálnym dôsledkom problému,
a radšej vyčkať na rozhodnutie Ministerstva kultúry SR. Na
jeho verdikt čakáme aj vo veci stále nevyriešenej budúcnosti
Národného hudobného centra a komplexu činností. ktoré
v súčasnosti zastrešuje... Prekvapila nás informácia, ktorú
nám pri prz1ežitosti jubilejných osláv štátnej filharmónie Košice, netradičného hosťa HŽ, poskytol jeden z vedúcich pracovníkov Krajského úradu v Košiciach: Týka sa niektorých snáh
o zmenu na poste riaditeľa orchestra... V tejto súvislosti by
sme radi upriamili Vašu pozornosť na oznam o príprave konferencie, o nečakane veľkom počte jubilujúcich slovenských
hudobných inštitúcii v tomto roku. Možno, že táto konferencia,
usporiadaná súbežne s priebehom Bratislavských hudobných
slávností. poskytne nielen informácie o ich náplni, histórii,
úlohách a perspektívach, ale aj prispeje k definovaniu priorít
hudobnej kultúry na Slovensku. Aj pre tieto témy ponúkame
na stránkach nášho časopisu priestor pre verejnú diskusiu .
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OPERNEJ HISTÓRIE

KOMORNÁ OPERA - KTO MÁ PRAVDU?
V predchádzajúcom čísle HŽ sme čitateľom prisľúbili, že
so zameriame aj no problém Komornej opery, ktorá rozhodnutím generálneho riaditeľa Dušana Jamricha ukonč í záverom tejto sezóny svoju činnosť, pričom takmer 30 členov orchestra KO príde o zamestnanie.
(Čítajte na strane 6.)
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NAŠl v AMERIKE
Skladbu slovenského skladate ľa Petra Zagora Apokalypsis
loannis uviedol no záver svojho abonentného cyklu súbor pre
súčasnú hudbu The Music Group of Philadelphia pod vedením oj
u ná s známeho Seáno Deiblero. No dvoch koncertoch 14. a 16.
mája vo Philadelphii bol osobne prítomný aj sklodater.

Úspešná slovenská bluegrassová skupino Fragment so speváč
kou Janou Dolókovou vystúpi 21. mája - 6. júna no Great American Music Festival, podujatí, ktoré je venované zachová vaniu
amerických hudobných tradícií o zastreší množstvo country, bluegrossových a folkových interpretov. Pozvanie no toto podujatie je
súčasťou ceny, ktorú získala skupino Fragment oko víťaz Európskeho šampionátu bluegrossových skupín vo Viedni. Slovenský
Fragment sa tak stol neoficiálne .najlepšou" európskou bluegrossovou skupinou.
(os)
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V Hudobnom živote č. 3/'99 sme
uverejnili rozhovor s Martinom
Plchom, riaditeľom OPUS, a. s.,
Zástupca orchestra Slovenskej filharmónie Pavel Hrubý nás požiadal
o uverejnenie otvoreného listu
M. Plchovi, v ktorom sa vyjadruje
k niekt orým výpovediam v u vedenom
rozhovore. Možnosť reagovať sm e
ponúkli aj riaditeľovi OPUS-u, no
do uzávierky sme jeho odpoveď neobdržali.

Vážený pán riaditeľ!
Pozorne som si preätal rozhovor s Vami
v marcovom vydaní Hudobného života
a nedá mi nereagovať na Vaše odpovede.

'Rudobný
život

Verím, že Vám ide o dokázanie zmysluplnosti a oprávnenosti fungovania
Opus-u, ale ten bol a dúfam zostane slovenským vydavaterstvom, prezentujúdm vysoké umelecké majstrovstvo slovenských umelcov. Poukazujete na
svojho predchodcu, p. prof. Miloša Jurkovi ča, že preferoval vydávanie klasickej
hudby, ale musím upozorniť na realitu,
že to boli práve nahrávky klasickej
hudby špičkových braúslavských orchestrov - Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester, Symfonický
orchester Slovenského rozhlasu, ktoré
držali Opus po roku 1990 až do dnes pri
existencii a boli najpredávanejším artiklom doma aj v zahraničí. Nemôžem
a ani nechcem Vám radiť, situácia, ako
ju poznám ja, nie je pre Vás vôbec Cahk.á
a jednoduchá, ale zdá sa mi zvláštne, ak
uprednostňujete spoluprácu s orchestrom Verkébo divadla v Moskve, alebo

OSOBNOSTI]

Komornou filharmóniou v Pardubiciach, pred domácimi telesami.
Co ma zarazilo najviac, je Vaše zavádzanie, neváham použiť toto slovo, na koľko vedome a práve na stránkach odborného časopisu zavádzate čitateľov.
Ako môžete povedať, že so Slovenskou
filharmóniou, dtujem: . sme spolupracovali aj spolupracujeme a dúfam, že sa
spolupráca bude naďalej rozvíjať ako doteraz•, keď viete, že od roku 1990 Opus
nerealizoval so Slovenskou filha rmóniou žiadnu nahrávku. Ako môžete tvrdiť, že máme vysoké finančné požiadavky, keď nik od Vás o nich nejednal.
Záverom Vám však predsa zaželám vo
Vašej práci veľa úspechov a ak obrátim
Vaše slová v prvej odpovedi, dúfam, že
.rudia rýchlo zistia existenciu Opus-u.·
S pozdravom
Pavel

UDALOSTI

ČASO P IS SLOVENSKEJ HU DO BNEJ ÚNI E

VYCHÁDZA M E SAČ NE
V NÁRODNOM HUDO BNOM CENT RE

MICHALSKÁ 10, 815

36

ŠÉFREDAKTORKA

P HDR. ALŽBETA RAJTEROVÁ
(TEL./FAX: +421 7 54433716)
R EDAKCIA

MGR . LÝDIA DOHNALOVÁ
HUDOBNÁ KRITIKA, PUB LI CISTIKA

(TEL./FAX: +421 7 54430366)

MGR. ANDREA SEREČINOVÁ

CD

RECE.NZIE, JAZZ, WORLD MUS IC

(TEL./FAX: + 4 21 7 54433716)

MGR. ELENA M LYNÁRČIKOVÁ
TAJOMNfČKA

(TEL. + 421 7 54430366)
MARKETING

MGR. MARTINA BIROVÁ
(TEL. + 421 7 54433532)
JAZYKOVÁ ÚPRAVA

DR. TIBOR HROZÁNI
SADZBA NÔT

0

SCRIPTORIUM MUSICUM
ADRESA REDAKCIE

MICHALSKÁ 10, 815 36 B RATISLAVA 1
E· MAIL: sloveditCPnetlab.sk
DESIGN A GRAFIKA

() CALDER
JuLO NAGY, Z uZAN A CíčELOVÁ
S ADZBA A LITOGRAFI E
S+S TYPOGRAFI K - A. SEDLÁČEK

T LAČ
EXPRESSPRINT, SPOL. sR. O.
Ro zši RUJE

PNS,

A .s .

Objodnówy na pndplatné prijíma lwhló paita,
doručavater, predajňa PNS a otredisl<o PNS. Objednávky
zo zahraničia .ybavuje PNS, a.s., Expedičné strediUo vývoz tlače, Kaiickó 1, 813 81 Bratislava. Objednávky
no predplatné prijímo tiež redakcia časopisu.
Neobjednané rukopisy so nevracajú.
Podávan;. navin<Ných zóoiolol< p<M>Ioné RPPBAPošta 12, dola 23. 9. 1993,
č. 102/03. lndt!<OVé čísla 49 215. ISSN 13 35- 41 40
NA OIÁLKE
ŠTÁTNA FILHAUlÓNIA KOIICE (FOTO: ARCHÍV)

2

ZA

BRANISLAVOM KRIŠKOM

BRATISLAVA

S menom odchádzajúceho Branislava
Krišku (7. l. 193 1 v Tisovci - 30. 4. 1999
v Bratislave) spájajú sa dejiny slovenskej
opery v období jej zrelosti. Styri desaťro 
čia, od polovice rokov päťdesiatych prakúcky až do posledných chvíľ, formoval
ich predovšetkým ako invenčný, štýlový
a skúsený režisér, ale aj ako dramaturg
a vysokoškolský pedagóg, ktorý odchoval
poltucet nasledovníkov (Revallo, Chudovský, Ho nčarivová, Bendik, Smolík. Lacková). Absolvent brnenskej Janáčkovej
akadémie múzických umení začínal v Košiciach ako búrlivák, odvážne bojujúci
o modernú podobu operného divadla: namiesto kolorujúcej a sodologizujúcej deskripcie obnažoval podstatu konfliktov
a javiskové svietenie povýšil z atmosférického na dramatický prvok (Jej pastorkyňa),
opájal sa dobovo konjunkturálnou technikou filmovej projekcie (Hoffmannove po·
viedky) , z odstupu ironizoval predlohy
(Lortzingov Pytliak) , či témy (Krejčího
Zmätok v Efeze), aktualizoval pnbehy nie
aby šteklili a šokovali, ale konkrétnejšie
oslovovali diváka (Beetbovenov Fidelio).
Od polovice šesťdesiatych rokov celé štvrť
storočie profiloval na scéne Opery SND
svoj inscenačný sloh, posúvajúc slovenské
operné divadlo od prvoplánovej popisnosti a iluzívnosti k umeleckej štylizácii a
k zdôrazňovaniu autonómnosti divadelnej
skutočnosti. Nikdy tvorivo neexbiboval vždy slúžil autorovi, jeho dielu. Rešpekto:
val štýl predlohy, hradal jej aktuálny dotyk
so súčasnosťou v jej podstate a štruktúre nevnáša! ho zvonku, nepokúšal sa kŕčo-

vito implantovať neimplantova teľn é .
V harmonickej symbióze zapájal do inscenačnej výpovede všetky zložky interpretácie, predovšetkým zložku výtvarnú, ktorá
v jeho prácach zodpovedala pojmu tzv.
akčnej scénografie takmer doslova. Oso·
bime pôsobivé vizuálne inscenačné tvary
dosiahol Kriška v spolupráci s Ladislavom
Vychodilom a kostýmovou výtva rníčkou
Helenou Bezákovou. Opernému hercovi
ponechával tvorivú slobodu, citlivo, bez
znásilňovania ho však jemne a taktne
usmerňoval, vtesnáva! do svojho videnia,
do štýlovej jednoty komplexného javiskového obrazu. Nie náhodou sa Kriškove inscenácie označovali za práce tímové.
V posledných sezónach vrátil sa Kriška na rodné
stredné Slo·
vensko a svo·
jimi skúsenosťami pomáhal
na poste umeleckého riaditera banskobystrickej opery vo vari
najpozoruhodnejšom a najtvorivejšom období jej štyridsaťročnej existencie. A to ešte stihol pôsobiť na VSMU a popri príprave operných
režisérov viesť operné štúdio, v ktorom
ponúkli nejednu dramaturgickú novinku
(napríklad ruské klasické tituly Dargomyžského, Cajkovského, Rirnského-Korsakova).
Za veľa vďačí Kriškovi pôvodná slovenská operná tvorba. Mnohé z diel naštudoval v ich premiérach, vúsol im prvú javis-
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kovú podobu a stal sa tak mimovolne ich
spoluautorom. Spomeňme aspoň Kriškove
scénické vízie Bázlikovej opery Peter a Lucia, náročný štylizovaný tvar Benešovej Hostiny, pokus o epické operné divadlo v Udat·
nom kráľovi Alexandra Moyzesa, malebnú
podobu Frešovej opernej rozprávky Martin
a slnko. Samozrejme, bol vel'kým režisérom
suchoňovským a cikkerovským. Krútňavu
inscenoval štyrikrát, aj v zahraničí (Nový
Sad); po rokoch schematizmu prvý v pôvodnej podobe (v Banskej Bystrici, 1963).
Vo dvoch výtvarne odlišných podobách sa
stretol so Svätoplukom. Spomedzi desiatky
dkkerovských inscenácií vynímajú sa dve
naštudovania Vzkriesenia (košické a bratislavské s odstupom pätnástich rokov), Hra
o láske a smrti (SND, 1973) a dve mimobratislavské premiéry Mistra Scroogea (košická
v osemdesiatych a banskobystrická v deväťdesiatych rokoch).
Kriškovou vel'kou láskou bol Janáček
a Pucdni, autori tak často umelo stavaní
proti sebe (nezabúdajme na Janáčka ,
plačúceho dojatím nad klavírnym výťa
hom Madame Butterfly), vel'kí divadelníci
na historickom pomedzí klasickej a modernej opery, autori hlboko súcitiaci so
svojimi hrdinami, pravda, každý na inom
stupni svojej osobnej letory i národnej
mentality. Kriška miloval Jenufu, hoci vari
životný úspech zaznamenal ohlasom Veci
Makropu/os, na čele tvorivého tímu, ktorého členmi boli Košler, Vychodil, Bezáková, Kittnarová... V slovenských pomeroch rehabilitoval Pucciniho: ako autor
pozoruhodnej monografie, no najmä ako
režisér. Siroká divadelná verejnosť iste
spomína na jeho Bohému, Tosku, Madame
Butterfly, či výtvarne oča rujúcu Turandot,
s ktorou v Bratislave debutoval- mne však
neschádza z mysle dusná, pochmúrna atmosféra veristickej jednoaktovky Pláš(. jej
elektrizujúce napätie s množstvom nedopovedaného, mimovolné pohľady, dotyky,
tá strašná frustrácia, beznádej aktérov príbehu, to neprekonateľné odcudzenie,
márny pokus vrátiť, čo odišlo. A hneď
vzápätí, v druhej polovici večera, slnkom
prežiarená ranorenesančná Florencia, kde
sme za horizontom tušili svietivo biele
múry Santa Croce, modrú stušku Ama,
ten nádejeplný úsvit nového veku ...
S Kriškom odchádza nielen množstvo
osobných divadelných spomienok, ale objektívne - kus našich operných dejín.

našej opernej histórie neubránia. Odišla
zakladateľská osobnosť a neoddeliteľná
súčasť Opery Slovenského národného divadla, právom ocenená titulom .zaslúžilá
umelkyňa".

Absolventka
brnianskej obchodnej školy,
dvadsaťročná

poštová úrad·
níčka, spievala
v bratislavskom
amatérskom
zbore, kde jej
pozoruhodný
hlas zaujal prof. J. Strelca. Potom popri zamestnaní študovala na Hudobnej a dramatickej akadémii u Jozefa Egema a už
ako študentka roku 1929 po prvýkrát stála
na javisku SND ako Veruna v Blodkovej
opere V studni. V tom čase často spievala aj
koncenne - okrem Slovenska napríklad pre Slovákov žijúcich v Maďarsku
i v Ceskoslovenskej spoločnosti vo Viedni.
V Opere SND desať rokov pôsobila ako
hosť, a stále angažmán získala až roku
1939. Medzi jej prvé operné postavy patrila Ježibaba v Rusalke, ktorá ju sprevádzala po celý umelecký život v naštudovaní dirigentov Vmcourka, Zunu, Chalabalu i Freša. K najvýznamnejším kreáciám
pani Gabčovej patrila jej vynikajúca Carmen a nezabudnutelhá Kostelníčka z Jej
pastorkyne v pozoruhodnej réžii F. Gavelu
a v hudobnom naštudovaní L. Holoubka.
Spievala aj Ňaňu v pamätnej Dombrovského réžii Eugena Onegina a vryla sa do
pamäti najmä v talianskych operách.
Janka Gabčová vytvorila pôvodné operné
postavy v dielach L. Holoubka (Stella,
Túžba, Svitanie), prežívala slávnostné
chvíle pri premiére Knítňavy, v ktorej
Skolnicu spievala 136-krát, Cikker na ňu
myslel, keď tvoril postavu Mary v Jurovi
Jánošíkovi, jej poslednou väčšou úlohou
bola nádherná Arma v opere Beg Bajazid
a s opernou činnosťou sa rozlúčila v postave Marfy vo filmovej podobe Vzkriese·
nia. Zostáva s nami jej umenie i láska matiek a múdrosť stareniek vložená do javiskových postáv, ale aj sálajúca z jej
osobnosti.
AllA CHRISTA VARKONDOVÁ

ZA ZDEŇKOU

PILKOVOU ...

JAROSLAV BLAHO

ODIŠLA NAJSTARŠIA
SLOVENSKÁ CARMEN
Deväťdesiatdva rokov je krásny ľudský
vek, no nostalgii za prvou slovenskou
altistkou Jankou Gabčovou-Karnaso
vou, nar. 14. 5. 1907 v Bytči, sa znalci
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Dr. Zdeňka Pilková, ktorá vo veku 67 rokov podľahla krutej chorobe, patrila k výrazným a medzinárodne uznávaným
osobnostiam českej muzikológie. Už jej
diplomová práca o melodrámach a singspieloch Jii'ího Bendu (o jej kvalitách svedčí to, že vyšla tlačou, čo sa pri diplomových prácach stáva celkom výnimočne)
predznamenala ťažisko jej vedeckých

záujmov. Bola ním česká hudba 18. storočia, keď Cechy dali svetu celý rad výrazn ých skladateľských osobností. Hlbka vedeckého spracovania a kvalita Pilkovej
muzikologickej tvorby sa uplatnili vo vyše
šesťdesiatich v zahraničí publikovaných
štúdiách a v pravidelných vystúpeniach
na zahraničných univerzitách a vedeckých konferenciách. Dr. Pilkovú ako
opravdivého experta poznali v USA, Nemecku, Kanade či v Holandsku, ale aj na
Slovensku, s ktorým ju spájali nielen vedecké záujmy, ale aj početné priateľské
zväzky. Dr. Pílková bola tiež významným
editorom českej hudby 18. storočia vo
významných nemeckých a amerických
ediciách. Významná bola aj jej pedagogická práca, doplňujúca pôsobenie
v Ústave pre hudobnú vedu CAV.
Keď som takmer pred polstoročím spoznal Zdeňku Pilkovú ako svoju spolužiačku, zaujala ma nielen svojou príťažli
vou a láskavou osobnosťou, ale aj šírkou
záujmov, medzi ktoré vtedy patril aj výrazový a folkl órny tanec. No nadovšetko
tým, že bola nesmierne usilovnou a obetavou študentkou a neskôr vedeckou
pracovníčkou, u ktorej sa osobné čaro
snúbilo s výnimočnými pracovnými výsledkami. Preto na Zdeňku Pilkovú nikdy nezabudnú ú, čo mali šťastie prichádzať
s ňou aspoň občas do styku, no najmä
tí, čo budú nadväzovať na jej vedecké
dielo.
lADISLAV MOKRÝ

JUBILEUM TIBORA
SEDLICKÉHO
21. ročník Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutočnil koncom apríla
t. r., sa začal konferenciou venovanou
životu a činnosti hudobného pedagóga
a dirigenta Tibora Sedlického pri príležitosti jeho 75. narodenín. Po prvýkrát
boli súčasťou trojdňového podujatia súťaže detských speváckych zborov Banskobystrického a Žilinského kraja a miešaných speváckych zborov. Vo fa rskom
kostole a v kine Urpín sa p redstavili
zbory z celého Slovenska a v záve reč
nom vystúpení 24. apn1a aj zahraniční
hostia- komorné spevácke zbory z Francúzska, Ciech, Chorvátska a USA.
Tibor Sedlický sa počas celého života
aktívne zapájal do činnosti speváckych
zborov - v Speváckom zbore slovenských
učiteľov, na vysokých školách v Martine
a Banskej Bystrid. Pôsobil ako ved úd a dirigent v speváckych zboroch Hron, Mladosť a viedol aj zbor banskobystrického
Konzervatória. V posledných rokoch sa
venuje najmä publi kačnej činnosti.
(TASR)
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BRANISLAV KOSTKA
1971 - narodený v Bratislave;
štúdium: Konzervatórium Bratislava (Zdenek
Bílek, Ján Karaba), VSMU (Ladislav Slovák,
Bystn'k Režucha, Róbert Stankovský) absolutórium roku 1995;
1990-1992 spevácky zbor Technik (asistent,
druhý dirigent); od roku 1995 umelecký vedúd
a dirigent súboru Musica vocalis; od roku 1995
umelecký vedúd a dirigent Speváckeho zboru
SĽUKu; spolupráca s divadlom Novej scény;
koncerty so Slovenskou filharmóniou . Státnou
filharmóniou Košice; väčšie dirigentské projekty:
balet Zvoník od Mauricea Jarra (Janáčkovo
divadlo Brno, 1994), Malá nočná hudba (Divadlo
P. O. Hviezdoslava).
Vlastné kompozíde:
Krvavá svadba (v rámd projektu Slovenského
komorného baletu. 1997); Edith Piaf(Východoslovenské štátne divadlo Košice. 1998) a ďalšie.
CD:
Duchovná a organová hudba M. Schneiderannavského (Musica vocalis) - Béla Ban ó k:
Orchestrálne diela (Tri vidiecke scény- priprava
Speváckeho zboru SĽUKu pre spoluprácu s
Budapest Festival OrcheStra, dir. Iván Fischer) Antonio Vivaldi: Magnificat, Gloria (Musica
vocalis) -Franz U szt: Via crucis (Musica vocalis)

ID Stúdium ...
Mal som výhodu viacerých pedagógov.
z ktorých každý mi poskytol niečo iné ...
Vďaka úsiliu prof. Slováka sme ešte mali
pravidelne k dispozícii študentsko-·filharmonický orchester; bolo to trošku na spôsob šokovej terapie vzhladom na nepatrné
skúsenosti študujúceho dirigenta. Napriek
tomu škola nemohla dať všetko a ťažko si
dokážem predstaviť niekoho, kto to vníma
inak. Stúdiu.m sa uskutočňuje akoby v inkubátore, vrátane štandardného repertoáru, ktorého znalosť je síce nevyhnutná, no
ku ktorému sa dostaneme - ak vôbec možno po dvadsiatich rokoch praxe.

ti Prax ...
S kolegom Igorom Bullom sme ešte počas
štúdia dostali šancu na Novej scéne ako asistenti. resp. korepetítori pri realizácii muzikálov, čo dosť ovplyvnilo moje smerovanie.
Okrem toho som využíval všetky možnosti,
ktoré u nás pre mladých dirigentov existujú,
a to sú hlavne spevácke zbory. Bez praxe
v amatérskych zboroch by som nebol pripravený na svoju terajšiu prácu v zbore
SĽUKu, veď som študoval orchestrálne dirigovanie a obligátny predmet zborového dirigovania sa prakticky nerealizoval. Kontakt
s orchestrom som mal v Brne, kde som hudobne naštudoval náročné baletné predstavenie a v Bratislave, kde sme spoločne
s Rasťom Stú rom naštudovali muzikál Malá
nočná hudba. V poslednom čase mi kontakt
s orchestrom u.možňuje spolupráca s ďenmi
súboru Musica aeterna. Nie je to však kontakt systematický, súvislý.
ID Veľký symfonický orchester?
Určite by mi mal chýbať. ale nie som z toho
nervózny. Asi všetko má svoj čas. Hoá slo-
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venská dirigentská realita bez ružových
okuliarov vôbec nie je optimistická. Pn1ežitosti sú vyčerpané a tam, kde ešte existujú,
sa zhoršujú v dôsledku nekompetentného
vedenia inštitúcií, argumentujúceho ekonomickým tlakom. Preto treba uchopiť
všetko, čo sa núka, a aj preto nie je možná
špedalizáda na určitú oblasť. Preto sa venujem jazzu. folkl óru, modernej hudbe, klasickej hudbe, starej hudbe. Rád
by som sa napríklad viac zaoberal starou
hudbou, ale u nás niet päť súborov a šesť
festivalov, kde by bolo možné vyvíj ať
činnosť.

D Stará hudba ako náhodná pn1ežitost?
nie je náhoda. Clovek všetko určitým
spôsobom ovplyvňuje sám. Predpoklady
pre aktivitu vo sfére starej hudby vyplynuli
zo spolupráce s trnavským zborom Musica
vocalis, v ktorom sa stretávajú prevažne
vysokoškolsky vzdelaní ľudia s dobrou poslucbáčskou skúsenosťou a dobrým hudobným vkusom. Bolo naším snom dostať sa
tam, kde sme sa napn'k.lad odtli s nahrávkou Vivaldiho diel. Vlastne sme si budovali
pn1ežitosť, nešlo teda o náhodu. A chceme
pokračovať: práve sme nahrali neromantické dielo romantika Franza Liszta Via crucis spolu s organovými skladbami Johannesa Brahmsa (Stanislav Surin) a pripravujeme CD s dielami G. F. Händela (Dixit
Dominus, Laudate puen).
D Stará hudba je vysoko špecializovaný odbor.
ktorý u nás nie je zaradený do osnov odborného
školstva, odbor. ktorý predpokladá prístup
k hudbe dos( výrazne sa odlišujúd od tradičného
prístupu vlastne ešte skôr. než otvoríme partitúru. Zvyšuje vám čas, pn1ežitos( venova( sa tejt!J'
problematike takrečeno . od piky"?
Stať sa odborníkom v tejto oblasti si vyžaduje vera úsilia. Ak chceme zaujať postoj
Nič

Dl Rl GENT

SKLADATH

k obrovskému množstvu detailov, ktoré pri
tom rozhodujú (platia tu zásady komorného muzicírovania), musíme mať nadhlad
a ten možno získať jedine obsiahnutím
a ideálnym pospájaním nekonečného
množstva informádí. Chce to dlhodobé
štúdium, pre ktoré u nás nemáme nijaké
podmienky .. . Moja práca so starou hudbou
je preto možná len vďaka ústretovosti a trpezlivosti Tudí z tejto scény. Hovorím o spoluprád s ďenmi súboru Musica aeterna na
čele s P. Zajíčkom. Je to malá skupina hudobníkov a ľudí s nimi spolupracujúcich,
osobností, ktoré v oblasti starej hudby vytvárajú tradídu, sú priekopníkmi takéhoto
pohTadu na hudbu a na jej interpretádu
a ktorí zároveň budujú poslucháčsku zá.
kladňu . I keď moja spolupráca s nimi sa dá
prirovnať hre futbalu trojročného chlapca
s otcom, keď otec necháva syna vyhrávať
a všetko je založené na otcovskej láske. Obdivujem toleranciu týchto hudobníkov,
ktorí mi poskytujú priestor pre to, aby som
mohol vniknúť do problematiky starej
hudby. Tak vznikajú predpoklady pre získavanie nenahraditeTných skúseností. Podobné mechanizmy v iných telesách u nás
neexistujú. Neexistujú asistentské miesta,
ani iné podobné možnosti. Po zmenách,
ktorými náš štát prešiel. nastal brutálny
strih, keď sa prestalo myslieť na vda veá,
na kontinuitu, na výchovu rudí. Skolstvo je
celkom odrezané od reality. Bude potrebné
zmeniť očakávania a orientádu študentov
nášho hudobného školstva: nemožno vychovávať iba sólistov, ktorí nebudú mať
možnosť uplatniť sa.
D ... pomaly už ani v orchestroch ...
Každý sa musí overa prísnejšie nad sebou
zamýšľať. prispôsobiť svoje štúdium i svoju
činnosť realite. Pevne verím, že rôznofarebnosť mojej terajšej činnosti bude nakoniec
tvoriť základ pre budúcu špedalizáciu.
D Možnos( zahraničného štúdia alebo majstrovského kurzu v oblasti starej hudby?
Takéto štúdium je viazané predovšetkým
na nástroje. V mojom prípade by bola možná špedalizáda na hru continua. Možno
sa tak stane v budúmosti. V súčasnosti
sa venujem niečomu veTmi podobnému
v .starom• jazze, lebo sa mi dostalo cti hrávať na klavíri v Bratislava Hot Serenaders.
Nachádzam tu veTa paralel so starou hudbou. Je to tiež skupina Tudí, snažiacich sa
spoznať a pochopi ť dobu vzniku hudby.
ktorej sa venujú, podobne ako je to v oblasti starej hudby. úloha klaviristu je tu podobná funkcii v barokovom basso conti·
nuo- tu sa to volá rytmika- a prináp je to·
tožný: hudba chápaná od basu, harmónie
a rytmu. Mám to rád a považujem túto
prácu za spôsob ako rozšíriť svoje vzdelanie.
Rl! HUDOBNÝ ŽIVOT] 5]1999
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Po roku sa podarilo Základnej umeleckej
škole Márie Hemerkovej v Košiciach ako
hlavnému usporiadateľovi znovu zorganizovať súťaž klaviristov vo veku od 6 do 15
rokov. 6. ročník podujatia ( 19.- 21. marca
!999 ) našiel pochopenie na Ministerstve
školstva SR, u mestských častí Košíc,
u primátora mesta Košice, u Asociácie uči
teľov hudby Slovenska i u sponzorov
a rodičov a po prvýkrát pod záštitou
Európskej únie hudobných súťaží pre
mládež, za ďena ktorej bola súťaž prijatá.
v Košiciach bol osobne prítomný jej generálny tajomník Dr. Eckart Rohlfs.
Tri poroty boli obsadené profesionálmi
zvučných mien - stačí spomenúť doc. S.
Zamborského, prof. E. Fischerovú a ďalších
zástu pcov zúčastnených krajín. Súťažilo
106 detí z IO krajín: z Ukrajiny, Maďarska,
CR Juhoslávie, Litvy, Ruska, Poľska, Bieloruska, Rumunska a Slovenska.
v najvyššej vekovej kategórii, rovnako
ako v ďalších, bol určený charakter súťaž
ného programu: v l . kole skladba z obdobia
baroka a romantizmu, v 2. kole z klasicizmu
a 20. storočia, ocenení boli prví piati. Výkony v najvyššej vekovej kategórii možno
hodnotiť ako vynikajúce, nie však natoľko
výrazné ako v predchádzajúcich ročníkoch.
Tohtoročný laureát Stanislav Christenko
z Charkova zaujal najmä štýlovým stvárnením diel Skriabina, Prokofieva, Moszkowského, a to popri Bachovi a Beethovenovi.
V Chopinovi sa mu darilo menej. Okrem

l. ceny získal od EMCY - Hindernithovej
nadácie - aj pozvanie na semináre komornej hudby v júli 2000 do Svajčiarska; toto
pozvanie mu na koncerte víťazov odovzdal
Dr. Rohlfs. Ďalší ocenení boli C. O. Popescová z Bukurešti a Veronika Bi:ihmová z Ceského Krumlova, ktorá aj na koncerte víťa
zov excelovala Hummelovou skladbou Variácie na Gluckovu tému (Armida) op. 57.
Tri najvyššie ceny druhej kategórie
12-13-ročných si odniesli súťažiaci z Kyjeva a až po nich sa urniesmili Zsolt Bertalan z Miškolca a Ladislav Patkoló z Topoľ
čian - ten ako
najúspešnejší
účastník
zo
Slovenska .
Získal preto aj
cenu, ktorú
venovala pani V. Fischerová z Mníchova - pozvanie na semináre klavírnej hry v januári roku 2000 vo Svajčiar
sku. Mená troch Kyjevčanov - Alexander
Chugaj (l. cena), Olga Kuznecovová a
Anastasia Dombrovskaja - sú pre budúce
klavírne súťaže práve také dôležité ako
meno pedagogičky z Kyjeva Tatiany Abajevovej, ktorá v žiakoch rozvíja nielen suverénnu techniku, ale najmä muzikantské
ó tenie a schopnosť meditovať, preniknúť
k slohovým a obsahovým stránkam diel.
Najpočetnejšia býva kategória detí do ll
rokov; tu predsedníčkou poroty bola prof.

Melánia Hermanová z Konzervatória v Košiciach. V kategórii sa objavilo niekol'ko výrazných talentov. Zaujali Lukáš Klánský
z Prahy, ďalej Liana Gevorgianová z Kazane, tretia bola Oľga Pisarovová z Kaliningradu s nezabudnuteľnými Variáciami na
meno Abegg od R. Schumanna, spontánne
.spievajúci• Alexej Rjabčenko (na snímke)
z Odesy a najmä víťazka v kategórii Sanja
Bizjaková z Belehradu ( žiačka prof. Zlaty
Malešovej ). Jej program s Bachom, Debussym, Mozartom vyvrcholil Chopinovou
Fantáziou - Impromptu ds mol op. 66, a to
bez najmenších technických klaviristických
problémov, s perlivou technikou, tónovou
a dynamickou farebnosťou hodnou obdivu.
Predstaviteľ EMCY Dr. Rohlfs s uznaním
hodnotil pripravenosť súťaže, jej medzinárodnú úroveň a zdôraznil potrebu konania
takýchto podujatí, pričom konštatoval aj
fakt, že za posledných lO rokov sa stále nepodarilo preklenúť hranice a že súťaže zostávajú vo východoeurópskych krajinách
izolované. Treba hľadať podstatu týchto
problémov a stretnutia usporadúvať nielen
vo východných krajinách. úlohou EMCY je
podľa neho dokázať preklenúť geografické
vzdialenosti, aby sa súťaže mohli spájať,
vzájomne komunikovať, ďalej poriadať výmenné koncerty, semináre, realizovať nahrávky. EMCY chce iniciovať nové podnety, aj preto s Nadáciou P. Hindemitha vo
Svajčiarsku vytvorili letný kurz, kde chcú
mladých ľudí stimulovať ľudsky i umelecky.
Podnety Dr. Rohlfsa by mohli byť užitoč
ným oživením 7. ročníka (roku 2001) koLÝDIA U RBANČ ÍKOVÁ
šickej súťaže.

ti Keby sa naskytla možnosť výberu z viacerých
rôznorodých pn?ežitostí?
Možno to vyznie alibisticky, ale vybral by
som si skôr podľa kvality interpretov, nie
podfa hudby. Pričom by to nemuseli byť za
každú cenu tzv. profesionáli. Aj vo svojom
terajšom zamestnaní ( SĽUK) som spokojný, lebo pracujem s ľuďmi, ktorí svoju
prácu majú radi a v tomto zamestnaní sa
neocitli vari len preto, že študovali svoj odbor a okrem neho nič iné nevedia.
ti SĽUK. ..
Spevácky zbor SĽUKu sa špecializuje
na folklór. Doba štylizácie je už viac-menej
za nami, teraz sa uprednostňuje naturálnejší prejav vo folklóre. Snažíme sa na to
reagovať ...
ti s operne školenými hlasmi...
... ktoré sa prispôsobujú. Viac spolupracujeme s Ľudovou hudbou SĽUKu, vyberáme
ďenov, schopných sólistického a naturálnejšieho hudobného prejavu. Máme však
aj dostatočný priestor pre slovenskú zborovú tvorbu, staršiu i novú na ktorú iné
zbory nemajú čas, prípactn'e ani kvalitu.
Kedže na Slovensku popri SĽUKu vlastne
neexistuje profesionálny komorný zbor

v pravom zmysle slova, snažíme sa vypfňať
toto biele miesto. Skoda, že je pomerne
málo príležitostí na verejné produkcie. Mechanizmus výberu telies je dnes u nás postavený na zvykových momentoch a potom sa stáva, že vel'ký zbor sa prispôsobí
požiadavke menšieho obsadenia, alebo sa
oslovujú amatérske telesá. Teda výber telies
na vystúpenia sa neuskutočňuje na základe
kvality a špecializácie. Je to tiež prejav neodborného prístupu.
ti Slovenský hudobný foklór ...
Náš postoj k všetkému slovenskému je
všeobecne mantinelový: buď sme nekritickí, tzv. hejslováci, alebo sa stránime všetkého národného. Na odborných školách
niet predmetu, ktorý by zasvätil hudobníkov do tradícií slovenského hudobného
folklóru, podobne ako je to u tanečníkov,
ktorí v rámci svojej profesionálnej prípravy
nevyhnutne musia prejsť školením v ludovom tanci. Tak vzníká priestor pre neodborníkov a slovenský hudobný folklór sa ocitá
akoby na izolovanom ostrove. Po symfonickej štylizácii, tak ako ju poznáme
z tvorby J. Cikkera, E. Suchoňa, T. Andrašovana a ďalších, nevieme čo s hudob-

ným folklórom. Neexistuje jeho prepojenie
s populárnou hudbou alebo s jazzom, hoci
všade na svete je to vel'mi aktuálne.
ti Skladateľ. ..
Podľa Juraja Beneša kompozícia nie je špeciálny dar alebo špeciálna čarodejnícka čin
nosť či kopnutie múzou, ale jednoducho
hľadanie systému. V kontakte s nástrojom
som nedokázal nehľadať; pri korepetovaní
moderného tanca som bol nútený improvizovať podľa požiadaviek choreografky. Prirodzene, začal som uvažovať o kompozícii,
čoho výsledkom je niekol'ko mojich baletov. Budem v tom pokračovať, lebo ma zaujíma možnosť spájať viaceré žánre. Nie
som jediný skladateľ, ktorého očaril tanec;
som nesmierne rád, že som prenikol do
čara pohybu, že som sa naučil chápať výrazové prostriedky tanca. Aj vnímanie tanca
sa totiž treba naučiť tak, ako sa treba naučiť
naplno vnímať hudbu, výtvarné umenie.
V spojení s tancom sa hudba ocime v celkom inej polohe. Je to pre skladateľa vel'mi
vzrušujúce. Clovek má na svoju vlastnú
hudbu skreslený pohľad, pokiaľ sa na ňu
nepozerá nezainteresovane z nadhľadu hudobníka či tanečníka. ti

DETSKÁ KlAVÍRNA SÚŤAŽ
v KoŠICIACH
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KOMORNÁ OPERA - KTO MÁ PRAVDU?
(Dokončenie

zo strany I .)
Verejné protesty hudobníkov sú známe, men ej známe sú aktivity v zákulisí, ktoré zahŕňali intenzívne rokovania na riaditeľskej úrovni (Dušan
Jamrich - Marián Vach, riaditeľ KO), na úrovni vnútroinštitucionálnej (orchester KO - Marián Vach), na úrovni odborárskej (zástupcovia orchestra
KO - prezident únie-Odborového zväzu profesionálnych hudobníkov Slovenska Karol Petócz) i na úrovni odborársko-ministerskej (Karol Petóczminister kultúry Milan Kňažko, resp. Karol Petócz a zástupcovia orchestra
KO - generálna riaditeľka odboru umenia Darina Kárová). O miere vzájomnej koordinovanosti týchto aktivít sa možno len domnie vať; po informaúvnych rozhovoroch s ich niektorými úča stníkmi skôr vzniká dojem nejednotného postupu.
Jedným z hlavných argumentov zrušenia Komornej opery, ktorá od roku
1997 pôsobila vo zväzku SND, je nízka umelecká kvalita jej produkcií (pozri vyhlásenie generálneho riaditeľa SND Dušana Jamricha z 12. marca).
Za ňu je zodpovedný výlučne dirigent telesa (teda Marián Vach), dôvodia
predstavitelia odborov, ktorí zároveň zdôrazňujú, že neš ťastím KO bolo jej
vaenenie do zväzku SND roku 1997. Názor Mariána Vacha je opačný: veď
práve od roku 1997, pod ochrannými krídlami SND, bolo podľa neho možné po prvýkrát od vzniku KO v konsolidovaných podmienkach sústrediť
sa na tvorivú prácu, ktorá v predchádzajúcich desiatich rokoch bola neustále ohrozovaná existenčnou neistotou súboru. Za tieto dva roky činnosti
sa Marián Vach áti zodpovedný aj za umeleckú úroveň, ktorá mala jednoznačne stúpajúcu tendenciu, pričom za prelomovú produkciu považuje premiéru Leon cavallovej opery Bohéma z decembra 1998 (vďenením do štruktúry SND sa okrem prístupnosti divadelnej techniky v tomto období vyriešil
problém spoluúčinkovania zboru Opery SND i spolupráca so sólistami Opery
SND, ktorá je v prípade samostatnej existende súboru vellni diskutabilná a
navyše nákladná, tvrdí Marián Vach ). K tejto konsolidácii podľa M. Vacha
prispel aj fakt získania náhradnéh o priestoru pre činnosť KO v Moyzesovej
sieni SF. Zároveň treba ko n štatovať, že KO zaznamenala v minulosti niekoľko medzinárodných úspechov, i keď azda nie so štandardnou produkdou
(operné predstavenia), ale najmä s koncennými vystúpeniami ...
Zaujímavosť na okraj: nikto z kompetentných činiteľov nebol za posledné
dva roky na predstavení či koncene Kom ornej opery ...
Situáda dnes: zástupcovia orchestra KO sú presved čení o tom, že KO (orchester) môže s dobrým manažmentom a s určitým minimálnym príspevkom zo štátneho rozpočtu existovať ako samostatná inštitúda. Generálna
riaditeľka Darina Kárová ich preto v tomto zmysle poverila vypracovaním
návrhu zriaďovacej listiny KO ako samostatnej organizácie v rezon e MK SR.
Myslia zodpovední činite lia aj na to, že problém orchestra KO nie je totožný s podstatne zložitejším a komplexnejším problémom Komornej
opery ako takej ?

Cakáme na rozhodnutie ...

r

Stanovisko ge n e rálneho riaditeľa Slo venského národ n ého divadla Dušana
Jamricha, uverejnené v d enn.í ku Práca
12. marca t . r.:
Som za to, aby sa zachovalo všetko, čo je funkčné a o čom rozhoduje predovšetkým priazeň
diváka. Rozhodnutie zrušiť Komornú operu
SND zdôvodň ujeme týmito skutočnosťami:
l. Komorná opera sa stala súčasťou SND administraúvnym rozhodnutím, čo znamená, že jej
umeleckí pracovníci sa nestali ďenmi SND na
základe konkurzu ako zaužívaného a praxou
overeného postupu. 2. Umelecká úroveň tohto
telesa je diskutabilná, čo je tým vážnejšie, že
vystupuje pod hlavičkou SND nielen na území
SR. ale aj v zahraničí. 3. Počas svojej existencie
si Komorná opera nevybudovala umelecký súbor (okrem orchestra nemá ani jedného sólistu,
resp. ďena zboru), repertoár, divácke zázemie
ani stabilný priestor na svoju ďnnost. Z tohto
dôvodu nemôže Komorná opera uviesť žiadnu
premiéru, resp. predstavenie bez úďnkovania
sólistov, príp. ďenov zboru Opery SND. 4. Hrací
a dramaturgický plán Komornej opery bol
náhodný, každý z premiérovaných titulov mal
iba niekoľko repríz, čím vlastne nedošlo k naplneniu tohto žánru a táto nedostatočná čin
nosť sa nahrádzala koncenmi, ktoré predstavujú podstatnú časť aktivít tohto súboru. 5.
Z uvedených skutočnosú je zrejmé, že Komorná opera nemá základné parametre samostatného umeleckého súboru, je nefunkčná
a nemôže pôsobiť bez pomoci Opery SND. Tým
vlastne stratila opodstatnenie existovať ako samostatná organizačná zložka SND. Toto tvrdenie platí tým viac, že Opera SND má všetky
predpoklady na uvádzanie tohto žánru ako prirodzenej súčasti svojho repertoáru. Vzhladom
na žánrovú totožnosť a personálnu odkázanosť
Komornej opery na Operu SND, je výhodnejšie
zabezpečí( uvádzanie komorného repertoáru
v rámci jedného súboru Opery SND, čím sa dosiahne podstatne vyššia úroveň a profesionalita
umeleckých výsledkov.
Analýza ďnnosti Komornej opery navyše
preukázala nízku výkonnosť tohto telesa
v spojení s mimoriadne nízkou návštevnosťou
realizovaných podujaú.
Na záver by som rád poznamenal, že ve-denie SND bude pri riešení pracovnoprávnych
vzťa h ov zamestnancov Komornej opery rešpektovať a dôsledne dodržiavať všetky platné
zákony a ďalšie súvisiace predpisy.
(Pripravila Anna Gregorová)
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PREŠOVSKÁ HUDOBNÁJAR '99 sa niesla
v znamení 700. výročia udelenia mestských
práv Prešovu, 40. výročia vzniku tamojšieho
Parku kultúry a oddychu, ktorý podujatie organizuje, ale neobišla ani fokt, že práve prebieha Rok kresťanskej kultúry na Slovensku
a hudobný svet si pripomína Rok Johanna
Strausa. Spomínané výročia i dobré skús~
nosti z minulých ročníkov dali pečať podujotiu, počas ktorého na ôsmich koncertoch
znela klasická hudba, operetné melódie, čer
nošské spirituály či gitarová hudba. V rámci
festivalu vystúpil aj súbor Musica aeterna.

V znamení biblického motta Ja som Cesta,
Pravda a livot... so niesol dvojdňový festival
katolíckych speváckych zborov a skupín Aleluja '99, ktorý sa kona l v apn1i v Sabinove. Na 3. ročníku nesúťažnej prehliadky
sa zúčastnilo okolo 300 účinkujúcich z ~
lého Slovenska a Porska. V podaní kapiel,
speváckych zborov a iných umeleckých formácií zazneli gospelové skladby v štýle
rocku, folku, jazzu, ropu i va forme chvál.
Festivo l bol tohto roku po prvýkrát obahac
tený aj tanečnou a divadelnou evanjelizáciou, ako aj stretnutiami jeho zhruba

SOO
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účastníkov so zástupcami rehorných
inštitútov a kongregácií Slovenska .

Východná so zmenami
Tohto ročný 45. ročník svetoznámeho folklórneho festivalu v rázovitej podtatranskej obci
Východná (okres Liptovský Mikuláš) so uskutoční počas prvého júlového víkendu - v dňoch
2. až 4. júla. Predstaví so no ňom približne
tisíc účin kuj úcich z piatich krajín. Hlavnou
myšlienkou trojd ňového FFV bude návrat k rudovým tradíciám, ktoré no ňom predstaví
v prvý deň podujatia aj SĽUK.
(TASR)
ti HUDOBNÝ ŽIVOT)

5)1999

.
IX. Stredoeurópsky festival

koncertného umenia
Ži linská Fatra opäť zažia ril a mladosťou
žilinský Dom umenia Fatra zažiaril opäť
po roku na Stredoeurópskom festivale
koncertného umenia mladými interpretmL ktorí sa predstavili medzinárodnej porote hudobných kritikov (s predsedom Janom Dehnerom) a plnej koncertnej sále.
Uznaním pre najlepšieho je tradične Cena
kritiky a účasť na dalšom ročru1m festivalu.
žilinský festival každoročne priláka aj
širokú škálu kritikov, publicistov a redaktorov zo Slovenska a čiastočne i zo zahraničia. Stretnutie rôznych generácií je tu
ideálnou príležitosťou pre dialógy o hudbe
a interpretácii, platformou na výmenu
skúseností.
9. ročník festivalu ohlásil niekoľko
zmien, ktoré za organizujúcu agentúru
Slovkoncert objavila Slávka Ferencová, už
po piaty krát .Alfa a Omega" festivalu:
O aké zmeny ide a čo bolo ich príčinou, na
to sme sa za organizujúcu agentúru Slovkoncert spýtali Slávky Ferencovej, ktorá je
už po piatykrát .alfou a omegou" festivalu: .Cieľ festivalu a jeho podstata ostali
nezmenené. Prioritou zostáva prezentácia
mladých koncertných umelcov, laureátov
medzinárodných interpretačných súťaží.
K zmenám však muselo dôjsť znížením
počtu koncertov na jeden koncert denne.
Nie je to, pochopiteľne, absencia kvalitných interpretov, dôvody sú všeobeme
známe- nedostatok finančných prostriedkov. Platí príslovie: Za málo peňazí málo
muziky. Čiastočne sa to dotklo aj sľubne sa
rozvíjajúcich študentských workshopov,
resp. sympózií, ktoré sa tohto roku nekonajú."
Počas siedmich večerov sa predstavili
siedmi mladí interpreti zo Slovenska,
česka, Poľska a Maďarska, komorné, fiiharmonické a vokálne telesá s hosťujú
dmi dirigentmi (Štátny komorný ochester
Žilina s T. Koutru'kom a R. Stankovským,
štátna filharmónia Józefa Elsnera Opole
s dirigentom J. Powolným, Slovenský komorný orchester s B. Warchalom, Komorní sólisti Bratislava s dirigentom
A. Popovičom a Slovenský filha rmonický
zbor so zbormajstrom J. Rozehnalom),
s ktorými vystúpila väčšina sólistov. Dramaturgia ponúkla prierez štýlovými obdobiami od baroka po súčasnosť. diela slovenských skladateľov (I. Zeljenka, P.
Zagar) nevynímajúc. Najväčší ohlas u ži-
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linského publika mal Slovenský komorný
orchester B. Warchala s minuloročným
víťazom festivalu flautistom Henrikom
Wiesem, ktorý potvrdil svoje kvality vo
Flautovom koncerte d mol od C. Ph. E. Bacha. Dramaturgickým spestrením bolo vystúpenie francúzskeho gitarového tria Le
Trio de Guitares de Paris.
žilinský dom umenia Fatra oslovil tohto
roku naozaj mnoho poslucháčov a potvrdil. že Žilina dýcha atmosférou festivalu
z roka na rok intenzívnejšie.
Najviac nádejí sa však tradične vkladalo
do mladých sólistov. Tentoraz sa viac zdôraznila slovenská .struna· a treba povedať, že úspešne. Poľský huslista Bartolomiej Niziol a maďarský violončelista
László Fenyo napriek
priaznivým
bulletinovým
preferenciám
boli veľkým
sklamaním.
Bartolomiej
Niziol
síce
zvládol techniku nástroja,
Moza r tov
Husľový koncert č. l bol
v jeho interpretácii len
M ATEJ DRLI ČK A
jemnou, sla dučkou mozartovskou .guľôčkou", lahodnou spevnou kantilénou romantického rázu. Jeho
hra by mohla byť excelentným predmetom pre teoretické diskusie o .neštýlovosti" interpretácie klasicizmu. Zvukovú
disproporciu celého koncertu mal však na
svedomí najmä podpriemerný výkon
Opolskej filharmónie s drsným a nekompaktným tónom.
Maďarský violončelista László Fenyó si
zvolil komorný repertoár - Brahmsovu
Víolončelovú sonátu e mol, Bartókovu Rapsódiu č. l a Dvoi'ákovo Rondo g mol. Myšlienkovo náročné diela, najmä Brahmsova sonáta, predpokladajú duchovnú zrelosť interpreta, hlboký ponor, vnútorný dialóg
s každou notou. Fenyó bol po výrazovej
stránke nezúčastnený, jednotlivé frázy či
väčšie celky zostali nepreátené. Napriek
nádhernému tónu violončela nedokázal

vcelku zaujať. .rozvibrovať" zmysly, vedomie i podvedomie poslucháčov.
.Jemný" klavirista, • vášnivý" čelista
a .chladná" huslistka, tak by sa mohlo
stručne charakterizovať zoskupenie česko
slovenského Iľi a Concertante (Veronika
Jariišková-Pešková - husle a Peter Jarušek - violončelo zo Slovenska a Jifí Kollen - klavír z česka.) Nevelíni ideálne
spojenie pre komorné zoskupenie a interpretacm Beethovenovho Trojkoncertu
C dur s presnými klasickými kontúrami.
Nezúčastnenosť sólistov na budovaní
celku diela, výraznú sústredenosť na svoj
part (najmä u huslistky) a pn1išnú spontánnosť vlastného temperamentu nemohol vyvážiť ani vynikajúci výkon štátneho
komorného orchestra Žilina.
Veľkou nádejou, najmä slovenskej časti
poroty, bola organistka Zuzana Ferjenčí
ková. Jej polorecitál otvorila Improvizácia
na vlastnú tému, ktorou zaujala napriek
tomu, že by jej bolo možné vyčítať azda
určité formové nedostatky. V Regerovej
Fantázii na chorál • Wachet auf, ruft uns die
Stimme" a v Lisztovom Prometheovi (úprava
J. Guillou) Ferjenčíková precenila svoje možnosti. Technické nároky (najmä
v kontrapunktických úsekoch), výber registrov (Reger) a jednoliaty .ťah " tektoniky diel predpokladajú väčšiu interpretačnú zrelosť. F erjenčíková je však nepochybne veľkým talentom.
Najväčšiu polemiku vyvolalo u poroty
slovenské dychové kvinteto Con m edia
dell'arte (Tomáš Jánošík - flauta, Ivan
Danko - hoboj, Peter Kajan - fago t, Matej
Drlička - klarinet, Igor Bielik - lesný roh,
Ladislav Fančovič - klavír). Keďže nepoznáme kritériá .dolného" bodovania,
môžem hovoriť len za tých, ktorí v hre
kvinteta našli sviežosť. zápal. súhru, zreteľné frázovanie, výrazovú šírku, technickú vyspelosť, vzájomný dialóg... akoby
jednu dušu, ktorá vie, čo je to hudba a vie
ako ju hrať. Okrem .klasického" Kvinteta
d mol od A. Rejchu súbor s istotou vstú pil aj na pôdu 20. storočia v Sextete pre
dychové kvinteto a klavír od F. Poulenca.
Dychové nástroje nadobudli v 20. storočí,
a najmä vo Francúzsku, ďalšie zvukové a
výrazové rozmery a kvinteto im presne rozumie.
Nepochybne najväčšími favoritmi 9. roč
níka festivalu boli slovenskí interpreti, al-

7

~

SLOVENSKÁ HUDOBNÁ KULTÚRA 20. STOROČIA
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V ZRKADLE ZRODU A VYVOJA PROFES IONALNYCH HUDOBNYCH INSTITUCII
MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCIA V RÁMCI BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLÁVNOSTÍ

29. 9.-1.

10.

1999

BRATISLAVA, ZICHYHO PALÁC

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: SLOVENSKÁ MUZIKOLOGICKÁ ASOCIÁCIA PRI SLOVENSKEJ HUDOBNEJ ÚNII

Roku 1999 si pripomíname jubileá viacerých základných
inštitúdí hudobného života na Slovensku. Zámerom konferende s medzinárodnou účasťou je pripomenúť okolnosti
zrodu, resp. zániku, štruktúru a etapy vývoja jednotlivých
inštitúcií a ich podiel na profilácii a srratigrafii profesionálneho hudobného života na Slovensku.
Tematické okruhy konferencie:
l . Kultúra a umenie v minulosti a súčasnosti z hladiska spoločenských potrieb.
2. Hudobná kultúra na Slovensku- vzťah centra a regiónov.
3. Hudobná kultúra a odborné školstvo.
4. Funkda štátu a hudobná kultúra na Slovensku.
5. Vývoj slovenskej hudobnej kultúry v zrkadle hudobných
inštitúcií.
6. Slovenská hudobná kultúra v stredoeurópskom kontexte
- paralely a odlišnosti.
Komplex problematiky inidovanej v uvedenej téme, resp.
tematických okruhoch predpokladá historické, sociologické,
kulturologické a teoretické prístupy k jeho prieskumu.
Prvoradým deľom konferende nie je zhromaždiť historické
fakty (ich dokumentáda je skôr východiskom konferende),
ako skôr inidovať diskusiu k súčasným problémom hudobnej
kultúry na Slovensku, z ktorej môže vyplynúť objektívna diagnóza a analýza súčasného stavu a návrh riešenia kl'ú - čových
problémov ako vedecká expertíza pre štátne orgány - najmä
pre Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva SR.

Jubilujúce hudobné inštitúcie na Slovensku
1919 -založenie Družstva Slovenského národného divadla
v Bratislave;
1919- založenie Hudobnej školy pre Slovensko, neskôr (od
roku 1928) premenovanej na Hudobnú a dramatickú akadémiu pre Slovensko, resp. (od roku 1941)
na Státne konzervatórium;
191 9 -založenie Univerzity Komenského, kde sa na Filozofickej fakulte o dva roky neskôr otvorila Katedra (seminár) hudobnej vedy;
1929 -vznik Symfonického orchestra bratislavského rozhasu;
l 949 - vznik Slovenskej filharmónie;
1949 -otvorenie Vysokej školy múzických umení;
1949 -vznik folklórnych súborov Lúčnica a SĽUK;
1954 -vznik Slovenského hudobného fondu;
1954 - l. ročník folklórneho festivalu vo Východnej;
1959- vznik spevohry pri Divadle J. Gregora-Tajovského;
1959 -začatie činnosti pedagogických inštitútov, neskôr pedagogických fakúlt v mestách Trnava, Nitra, Banská
Bystrica, Prešov, pripravujúcich učiteľov hudobnej
výchovy pre základné školy;
1969 -začatie činnosti Státnej filharmónie Košice;
1969 - otvorenie Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici;
1969 -začiatok činnosti umeleckej agentúry Slovkoncen;
1969 - začiatok činnosti Hudobno-informačnéhoho strediska pri SHF;
1974 - vznik Státneho komorného orchestra žilina.

-

Prípravný výbor konferencie sa prostredníctvom časopisu HUDOBNÝ ŽIVOT obracia na čitatelov, ktorí
na základe svojich skúseností a vedomostí môžu prispieť k navrhovanej analýze a diagnóze, aby svoje pomatky
sprístupnili verejnosti. Casopis Hudobný život sa v tomto roku bude priebežne venovať jubilujúcim
in štitúciám. Okrem toh o hodlá prípravný výbor konferencie vydať z podujatia zborník, v ktorom nájdu svoje
miesto nielen prednesené referáty, ale aj písomne zaslané príspevky.

~

tistka Petra Noskaiová a klarinetista Matej
Drlička. Petra Noskaiová potvrdila svoju
profesionalitu na pôde historicky pouče
nej interpretácie starej hudby napriek
užšiemu priestoru pre vlastnú interpretádu oproti ostatným súťažiacim (účinko
vala Jen v 2. a 7. časti Händelovho Dixit
Dominus). Širšia verejnost (aj odborná!) na
Slovensku sa s týmto . staro-novým• interpretačným štýlom zoznamuje len postupne, hod jeho prezentáda popri tradič
ných orchestrálnych či vokálnych zoskupeniach je jednoznačným prínosom.
Rozdielnosť oboch prístupov bola zjavná
aj na záverečnom koncerte festivalu so
štátnym komorným orchestrom žilina,
Slovenským filharmonickým zborom s di-
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rigentom R. Stankovským a sopranistkou
A. Hlavenkovou.
Cenu kritiky za rok 1998 zaslúžene získal klarinetista Matej Drli čk a . Koncert pre
klarinet, sláčikový orchester, harfu a klavír od
A. Coplanda poskytuje širokú škálu pre
uplatnenie zvukových, výrazových a technických možností nástroja, s ktorými je
Drlička dokonale oboznámený. A ako
vníma víťaz festivalu podmienky a možnosti úspešnej prezentácie na zahranič 
ných sú ťažiach? • V porovnaní so zahraničnými klarinetistami je tu hneď niekoľ
ko rozdielov. Prvý je v kvalite nástrojoV,
ktoré sú na Slovensku neporovnateľne
nižšie. Týka sa to aj notového materiálu:
na medzinárodných súťažiach sa vyžadujú

originálne vydania, ktoré sú pre nás väčši 
nou cenovo ťažko dostupné. Ďalším problémom je neinformovanosť o zahranič
ných súťažiach . propagačné materiály
akoby sa niekde strácali. Tretím vážnym
problémom je stagnácia názorov na
súčasnú interpretáciu. Zvukové možnosti
nástroja sa rozširujú (stará hudba, trancúzska škola) a my zostávame stále pri
svojich predstavách ... Mladí slovenskí interpreti sa v medzinárodnej konkurendi
presadzujú dosť ťažko."
Žilinský festival - aj keď v tenšom kabáte - prebehol aj tento rok úspešne.
preto len dodajme. že .aj málo je niekedy
viac". la
ALEXANDRA SCHM IDTOVÁ
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štátna ilharmónia
.
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J{oszce
PRI PRÍLEŽITOSTI 30.

VÝROČIA ZALOŽENIA ŠFK SA 16.

APRÍLA

KTORÝ BOL ZÁROVEŇ OTVÁRACÍM KONCERTOM

44·

USKUTOČNIL

SLÁVNOSTNÝ KONCERT1

KOŠICKEJ HUDOBNEJ JARI.

ZIŠLI SA NA ŇOM PRIATELIA A PRIAZNIVCI ORCHESTRA1 BÝVALÍ RIADITELIA1 PREDSTAVITELIA
KULTÚRNEH01 SPOLOČENSKÉHO A POLITICKÉHO ŽIVOTA1 NA ČELE S PRIMÁTOROM A VEDÚCIMI
FUNKCIONÁRMI KRAJSKÉHO ÚRADU V KOŠICIACH .

AJ

HUDOBNÝ ŽIVOT BOL PRI TOM A POKÚSIL SA

ZACHYTIŤ NIEČO ZO SLÁVNOSTNEJ 1 RADOSTNEJ A PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRY VEČERA.

ŠTÁTNA FILH ARMÓNIA KOŠICE NA

.Radosť,

INAUGURAČNOM

krásna iskra bohov... "
( FRIEDRICH VON SCHILL ER)

Citát zo Schillerovej údy na radosť symbolizuje pocity všet kých. ktorí sa 16. apnla zúčastnili na slávnostnom koncerte
pripomínajúcom 30. výročie založenia a prvého koncertného
vystúpenia Státnej filharmónie Košice - vtedy zároveň otváradeho koncertu 14., dnes už 44. ročníka medzinárodného
festivalu Košická hudobná jar. Po predohre Leonóra III zaznela
Beethovenova 9. symfónia, naštudovaná a uvedená nestorom
slovenského dirigentského umenia Dr. Ľudovítom Rajterom
za spoluúčinkovania Speváckeho zboru mesta Bratislavy a só~HUDOBNÝ

ŽIVOT]
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KONCERTE

16.

APRÍLA

1969

listov Adriany Dernerovej. Jany Stolfovej-Bandovej, Jozefa
Kundláka a Gustáva Beláčka. Preplnená koncertná sieň Domu
umenia vyžarovala spokojnosť, slávnostnosť i radost ďenov
filharmónie.
Pred tridsiatimi rokmi,
keď pod taktovkou Bystríka Režuchu zazneli prvé tóny nového symfonického telesa, panovala v tej istej koncertnej
sieni, ktorá vtedy patrila Parku kultúry a oddychu, rovnaká
eufória ako dnes. Na onom koncerte svojou prítomnosťou
uvítali zrod filharmónie Ján Cikker, Alexander Moyzes, Jozef
Grešák, Tibor Frešo, Ladislav Slovák i mnohí ďalší. Vítali ho

9

najmä tí nadšend a milovníd hudby, ktorí sa mnoho rokov
dožadovali vzniku takejto inštitúde, resp. orchestra na východnom Slovensku. Svedčia o tom nielen historické dokumenty, ale aj nejeden pokus o vytvorenie profesionálneho orchestra v časoch dávnejšie minulých, pokus zväčša iba krátkodobý. Už roku 1903 založili ďenovia Košickéhohudobného
spolku z vlastných prostriedkov a za podpory rôznych príspevkov orchester Košického hudobného spolku, ktorý pôsobil jednu koncertnú sezónu. Roku 1934 vznikla z iniciatívy
mestských orgánov Košická filharmónia s dirigentom Bedi'ichom Holečkom, vtedajším riaditeľom košického rozhlasu,
ktorá však tiež mala krátke trvanie. V sezóne 1947/48 tu bol
pokus založiť Východoslovenský symfonický orchester s dirigentom F. X. Divišom. V ďalších rokoch plnil úlohu chýbajúceho profesionálneho koncertného telesa orchester Východoslovenského národného divadla a od roku 1956 Košický rozhlasový orchester.
Až roku 1968 sa podarilo dosiahnuť. že na základe uznesenia SNR v auguste 1968 bola vydaná zriaďovacia listina a štatút SFK ktorej prvým riaditeľom sa stal muzikológ a hu-

Do roku 1970 sa za dirigentským pultom objavilo len málo
hostí: Ladislav Slovák, Ján Pragant a Vojtech Gabriel. Zo zahraničia prichádzali dirigenti až v druhej sezóne: Takashi Asahina z Japonska, Z. Churodze z Moskvy, Jacques Houtman
z Francúzska, F. Celis z Belgicka. Znamená to, že takmer celá
dirigentská, šéfovská, ba aj dramaturgická práca spočívala v začiatkoch na pleciach Bystríka Režuchu. Hosťujúci sólisti prvej
sezóny prichádzali sčasti z vlastných radov, resp. z českoslo
venska (K. Petróczi. L. Neshyba, M. Karin, M. Pokorná, T. Melmuka, P. Michalica), sčasti zo zahraničia - violončelistka
A. Thauerová a huslista B. Kundel.
O umeleckej erudídi orchestra v prvých rokoch jeho existencie svedčia okrem záznamu z prvého koncertu SFK vysielaného košickým rozhlasom v priamom prenose na celonárodnom okruhu Ceskoslovenského rozhlasu, aj nahrávky,
ktoré sa zachovali z vystúpení s dirigentom I. Bezrodným na
festivale Košická hudobná jar.
Už v lete 1969 sa uskutočnil prvý koncertný zájazd filharmonikov do Talianska. V nasledujúcich tridsiatich rokoch
hosťovala SFK v mnohých krajinách sveta: v USA. v Hong-

dobný kritik Dr. Lubomír Cížek, šéfdirigentom Bystrík Režucha, koncertným majstrom Karol Petróczi, vedúcim prevádzky Dr. Ladislav Olekšák.
Inauguračný koncert vtedy 47-ďenného orchestra sa uskutočnil 16. apn1a 1969; jeho zakladatelia ním prezentovali verejnosti nielen výsledky prípravných prác a trojmesačného
štúdia uvádzaného programu, ale aj umelecké ambície pre
roky budúce. Po úvodnej Beethovenovej predohre Leonóra III
zaznela Haydnova Symfónia G dur, .Oxfordská", diela, dokumentujúce odhodlanie venovať sa hudbe obdobia klasicizmu - tomu najlepšiemu prostriedku na cizelovanie kvality
a budovanie kmeňového repertoáru. Cikkerove Spomienky
boli vyjadrením vzťahu a záväzku voči súčasnej slovenskej
tvorbe, kým Lisztova symfonická báseň Les préludes predznamenala snahu budovať časť repertoáru z populárnych diel
symfonickej literatúry, najmä z obdobia romantizmu. O vzťa
hu k hudbe baroka svedčia o. i. diela Bacha, Händela, Vivaldiho, ktoré ešte do konca roku 1969 zazneli na koncertoch
mladého orchestra. Už v tomto ranom období však nechýbala
ani hudba obdobia romantizmu a s priazňou obecenstva sa
stretli aj diela českýc h skladateľov 19. a 20. storočia . O ich
uvádzanie sa zaslúžil najmä Ladislav Holoubek, ktorý bol popri Režuchovi dirigentskou oporou predovšetkým v prvých
rokoch tvorivej práce. Popri jeho piesňovom cykle zazneli
v tom období zo slovenskej hudobnej tvorby diela Dezidera
Kardoša, Mikuláša i Alexandra Moyzesovcov.

kongu, Mexiku, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Spanielsku, TUrecku, Maďarsku, Grécku atď.
Od okamihu vzniku SFK sledovali jej činnosť kritici
a publidsti na stránkach mnohých celoštátnych i miestnych
denníkov a časopisov Slovenská hudba, Hudební rozhledy. Pre
samotných filharmonikov bol mimoriadne povzbudzujúci
ohlas ich výkonu na prvom vystúpení v Prahe roku l 972
v časopise Hudební rozh/edy: . Státna filharmónia Košice sa po
prvýkrát predstavila pražskému obecenstvu 25. apríla 1972
v Dvorákovej sieni. Napriek svojej mladosti je tento orchester
veľmi dobre pripravený nástrojmi i hráčmi. Najsympatickejšími črtami nového orchestra sú mladosť hráčov a živý
dramaturgický vzťah k domácej súčasnej tvorbe. Pozoruhodným dielom boli Améby východoslovenského skladateľa
J. Grešáka ... Náročná Straussova symfonická báseň Don Juan
ukázala v niekoľkých najťažších miestach dnešné technické
hranice orchestra. Nutne musíme uznať. že latka bola postavená veľmi vysoko a že medzi našimi telesami môže hrať orchester z Košíc významnú úlohu. Obe skladby potom ukázali
veikú disciplínu a snahu všetkých ďenov. Po tejto stránke
bola celková atmosféra až výnimočná ... • (Jaroslav Smolka,
HR jún 1972 /č. 6.
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Tri desaťročia tvorivej umeleckej práce
znamenali pre inštitúciu, členov orchestra, jej vedenie
i celú hudobnú kultúru v tomto regióne zásadné zmeny
ti H U DOBN Ý Ž IV OT)
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v systéme koncertného života rozdelením sezóny na abonentné koncertné cykly. prebiehajúce od jesene do jari s pravidelným ukončením sezóny koncertmi pre mladých umelcov - konzervatoristov alebo vysokoškolákov - a na medzinárodný festival Košická hudobná jar v máji a júni.
Organizátorom KHJ a Medzinárodného organového festivalu
sa SFK stala až roku 1991, dovtedy spolupracovala na príprave oboch podujatí s agentúrou Slovkoncert pod dohl'adom
ministerstva kultúry. ktoré kládlo isté dramaturgické požiadavky.
Dlhoročným problémom SFK bola skutočnosť, že v Dome
umenia bola podnájomníkom Parku kultúry. ktorý síce zohral významnú úlohu pri založení festivalu KHJ. no zlaďova
nie činnosti orchestra nebolo vždy jednoduché pre rôznosť
záujmov oboch inšititúcií. Budova Domu umenia prešla do
správy SFK až roku 1994.
Trvalou ambíciou členov orchestra bolo muzicírovať
v menších inštrumentálnych zoskupeniach (komorné orchestre, komorné súbory); z nich najdlhšie pôsobilo Košické
kvarteto so štatútom samostatného telesa( l981-1991 ) a Dy-

Hentšel a zvukový majster Ing. Gejza Toperczer. Prostredníctvom týchto nahrávok dosiahla interpretačná erudícia orchestra mimoriadnu úroveň.
Do roku 1990 sa vďaka dobrej spolupráci a priaznivejšej
ekonomickej situácii SRo zaznamenávali významnejšie koncerty SFK, ktoré aj v súčasnosti umožňujú sledovať rast kvality výkonov orchestra. Tieto záznamy podávajú svedectvo aj
o vzťah u SFK k slovenskej tvorbe: počas doterajšej existencie
premiérovala SFK celkom 79 diel slovenských autorov. Tento
úctyhodný počet sa však z hladiska súhrnu celkove vyše
1200 uvedených diel javí v inom svetle. (Pri týchto číslach
treba mať na pamäti, že mnohé diela domácej i svetovej proveniencie sa viackrát opakovali.
Záverom treba pripomenúť. že ak SFK má v súčasnosti dostatočné poslucháčske zázemie, potom je to dôkaz neustálej
starostlivosti o výchovu a estetické názory najmä mladých
l'udí. Mnohé z koncertov mávajú až nečakaný ohlas. Je to pre
filharmonikov záväzok do budúcnosti. V súvislosti s novým
zriaďovateľom (Krajský úrad namiesto Ministerstva kultúry
SR). s ubúdajúcimi možnosťami nahrávať a s celkove zložitou

chové kvinteto. Niektorí ďenovia orchestra sa presadili ako
sólisti. zbormajstri a dirigenti.
Roku l 988 sa začalo obdobie intenzívneho nahrávania
SFK pre svetové značky (DCD. Naxos. Marco Polo, RB.
OPUS), ktorého výsledkom je okolo 150 kompaktných diskov s nezvyčajne rozsiahlym repertoárom. Mnohé
z týchto nahrávok boli vysoko hodnotené v prestížnych svetových časopisoch (Gramophone, Fanfare a pod.); o ich zvukovú a režijnú kvalitu sa zaslúžili hudobný režisér Rudolf

ekonomickou situáciou ich čaká nové obdobie. Dnešná úroveň 80-ďenného orchestra s prevahou novej generácie vysokoškolsky vzdelaných hudobníkov a dôvera v umelecký prínos súčasného šéfdirigenta Tomáša Koutníka však dovol'ujú
optimisticky pozerať na budúcnosť SFK. tejto neodmysliteľ
nej súčasti našej hudobnej kultúry. ktorú dôstojne reprezentuje na ktoromkol'vek kontinente.

tubonúr čížek
Možno preháňam, ale počiatky spolupráce s B. Režuchom boli fantastické, mali neobyčajné čaro. Vykonávali sme práce. ktoré by dnes nikto nerobil. Hodiny sme diskutovali o tom. či toho alebo onoho účastní
ka konkurzu vybrať a ku ktorému pultu ho posadi( Na otvárací koncert ŠFK skúšal vtedy 46-c'?enný orchester (okrem Košičanov v ňom
boli hojne zastúpení hudobníd z rôznych slovenských a českých miest)
3 a 112 mesiaca. V začiatkoch som sedával na všetkých skúškach,
0 ktorých sme si s Režuchom tiež vymieňali názory. Bol to vtedy báječný
kolektív. vzťahy boli postavené na vzájomnom rešpektovaní a všetko
sa riešilo v priateľskom ovzduší. Isteže sme niekedy boli trošku prenáhlení a z hladiska dnešných požiadaviek by som vtedajšie výkony
asi ťažko podpísal. Neporovnatelný je aj dnešný zvuk orchestra: stal
sa telesom. za ktoré sa nikto nemusí hanbiť a ktoré je zrelé na export.

Anna Kováiová
Ako pracovníčka povereníctva som bojovala za vznik ŠFK a sledovala som jej činnosť od samého začiatku. Som velmi rada, že po pôvodnej nechuti krajských úradov sa nakoniec ukázal ich žic'?ivý vzťah
voči filharmónii.
Na obdobie. keď som zastávala fun kdu riaditeľky ŠFK. spomínam
v súvislosti s problémami, ktoré sme museli denno-denne riešiť.
Z nich k najprvoradejším patrilo kúrenie: chodila som vtedy viac do
kotolne ako na skúšky. Ďalším problémom bola potreba dobudovať
orchester kvalitnými hudobníkmi. Radostnou spomienkou je organ.
na ktorý sa nám podarilo získať peniaze a napokon ho postaviť.
Treba však podotknú( že veľkú zásluhu na ňom má Ivan Sokol.
Koncertná sieň získala na kráse a príťažlivosti a obohatila sa programová ponuka.

b
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Bola som tiež veľmi hrdá na to, že sme dvakrát úspešne (aj v médiách) hosťovali
v Prahe, čo považujem za významnejšie ako
pozitívny ohlas na zájazdoch do Talianska,
Svajčiarska a pod. Oba spomínané koncerty
boli úspešné a mali výborné kritiky.

ŠÉFDIRIGENTI ŠFK

Bystn'k Režucha (1968- 1981)
Stanislav Macura (1981 - 1983)
Ladislav Slovák (1983- 1985)
Richard Zimmer (1985- 1990)
Johannes Wildner (1990- 1992)
Bystrík Režucha (1993- 1995)
Stanislav Macura (1995- 1996)
Tomáš Koutník (od roku 1998)

a všetko sa hralo, všetko sa nahrávalo. Som
šťastný, že filharmónia sa dožila bez väčšej
ujmy svojej tridsiatky. Dodnes patrím k SFK
ako jej inventár. A fandím jej do ďalších
rokov.

Irena Medňanská
Cítim sa dnes slávnostne a som zároveň dojatá. Výročie je zakaždým pn7ežitosťou ukáza(, že inštitúcia je životaschopná, potrebná,
lebo ľudia si na ňu zvykli a je súčasťou kulSÓLISTI A SÚBORY ŠFK
túrneho života mesta; verme, že ním zostane
Ivan Sokol, organ (od roku 1974)
aj v budúcnosti. Veď dnes treba znižova( poMarián Lapšanský, klavír
čet koncertov z finančných dôvodov, klientela
má iné záujmy. To cíti( nielen vo veľkých
(1975- 1978)
mestách, ako sú Košice, ale aj v teréne. SFK
Stanislav Zamborský, klavír
(1981-1991)
v minulosti pravidelne účinkovala v Spišskej
Košické kvarteto (1981 - 1991)
Novej Vsi, Vranove, ale i v Poprade, no najmä v Prešove, kam chodievala v dvojmesač
RIADITELIA ŠFK
ných intervaloch, a tohto roku sa nám horkoťažko podarilo zabezpeči( vystúpenie orchesLubomír Čížek (1968- 1971)
tra na záver Prešovskej hudobnej jari. SFK
Anna Kovái'ová (1971 - 1980)
prestala plni( svoje poslanie ako východosloVladimír Čuch ran (1980-1986)
venský orchester, ktorému vždy slúžila.
Jozef Podprocký (1986- 1988)
Veľmi nám to chýba najmä vo väčších
Irena Medňanská (1988- 1991)
Jozef Podprocký
mestách.
Július Klein (od roku 1991)
Riaditeľom som bol, bohužial, iba krátke obNa svoje trojročné pôsobenie vo fun kdi riadobie kvôli zdravotným problémom. No kým
diteľky spomínam veľmi rada, lebo som zasom ním bol, snažil som sa, aby sa moje skladby na koncertoch SFK
žila zmenu systému, keď sa veľa politických udalostí premietlo do žineuvádzali. Na druhej strane to je, žial, jediný orchester na Slovenvota filharmónie. tažiskom činnosti orchestra bolo vtedy nahrávasku, ktorý interpretoval všetky moje diela. Som mu za to jednak zanie, ktoré neraz síce spôsobovalo hudobníkom tzv. ponorkovú
viazaný,jednak ho obdivujem. Ale nebyť filharmónie, niet ani mňa.
chorobu, na druhej strane ich to však umelecky veľmi stimulovalo.
Od prvej chVI7e som žil s týmto orchestrom v úzkom spojení. Predtým
Badateľný vzostup umeleckej úrovne v tom období možno jednosme s B. Režuchom, s l. Sokolom pripravovali dramaturgiu ... Vďaka
značne pripísať intenzívnemu nahrávaniu. To malo aj iné výhody:
filharmónii vznikli aj komorné zoskupenia, sólisti a pod. Vďaka
v tom čase sme dostali koncertné krídlo zn. Bäsendorfer, takže sme
tomu, že boli oni, písal som, čo som písal, lebo som mal komu,
mohli na inej úrovni robi( klavírne koncerty.
Vladimír Cuchran
Som rád, veľa z toho, čo sme urobili počas
môjho funkčného obdobia, sa dodnes udržalo
a rozvíjalo sa.
Myslím na zmenu pravidelného koncertného dňa, na mnohé dramaturgické ťažiská,
na založenie tradíde detských koncertov, ale
aj na garáže, ktoré sme vtedy kupovali. Dodnes sem rád chodievam, lebo ma vo filharmónii prijímajú vždy s otvoreným náručím
ako hudobníka aj ako človeka.
Ze/a/ by som filharmónii, aby hrala na takej úrovni, akú som práve teraz zažil na koncerte Sanktpeterburskej filharmónie pod taktovkou Jurija Temirkanova. Verím, že tomu
tak bude. Lebo s vynikajúdm dirigentom
SFK už teraz dokáže veľmi veľa.

NA OTÁZKY

HŽ ODPOVEDÁ

RIADITEC ŠFK JÚLIUS KLEIN

D Od roku 1996 patrí štátna filharmónia Košice pod
krídla Krajského úradu, t.j. nepodlieha priamo Ministerstvu kultúry SR. Aké sú s tým pre orchester spojené
výhody a nevýhody ?
Vcelku to vnímam ako pozitívum, nielen z hladiska geografickej blízkosti. Nakoniec je vo svete bežné, že takéto ume lecké telesá existujú v pôsobnosti nižších štátnych orgánov
alebo miest. Predovšetkým nevidím v tomto presune degradáciu našej inštitúcie. A - povedané obrazne - čo je lepšie:
byť druhým na Slovensku alebo prvým v kraji? Mám pocit,
že nadriadené úrady berú ŠFK velíni vážne, ako dôležitú inštitúciu, ktorá môže perfektne reprezento vať mesto, kraj i Slovensko.
D ŠFK je od roku 1991 hlavným a jediným organizátorom medzinárodného festivalu Košická hudobná jar.
Ako zabezpečuje ŠFK prostriedky na toto finančne náročné podujatie?
Festival pripravujeme z vlastných prostriedkov, prevažne bez
osobitného účelového príspevku. Celý rok šetrime, aby sme
KHJ mohli realizovať . Stojí nás to enormné úsilie. Zohnať
sponzora je dnes obrovský problém, väčší ako v uplynulom
12

roku. A šetriť na vlastných nákladoch už sotva možno: nepripúšťam alternatívu šetriť prostredníctvom redukcie počtu zamestnancov, pretože ak máme zostať klasickým symfonickým
orchestrom, musíme počet hudobníkov skôr zvýšiť. Nemôžeme redukovať ani v oblasti administratívnych pracovníkov. Naopak, tí sú vyťažení až po hranicu prípustnosti. Keďže
máme v správe Dom umenia, vykonávame aj iné činnosti,
napríklad reklamnú a podnikateľskú činnosť a tie slúžia na to,
aby sme mohli realizovať svoju hlavnú činnosť. Aj vďaka
týmto aktivitám sme dnes už na viac ako 30 % sebestační voči
štátnemu rozpočtu.
tli Núti vás ekonomika do umeleckých kompromisov?
Umelecké kompromisy robúne už preto, že sme na Slovensku. Vzťahuje sa to na umelcov, na notový materiál (postihnutý je repertoár počnúc od impresionistov až po súčasnosť) .
Pokiaľ ide o h osťujúcich umelcov, veľkou oporou sú nadácie,
zahraničné kultúrne inštitúty na Slovensku. Tieto inštitúde
môžu poskytnúť podporu aj pri zabezpečovaní nákladných
notových materiálov ... Verím, že napriek spomínaným kompromisom produ.)mjeme dobrú hudbu. A verím, že väčšina
obecenstva (s výnimkou hudobných teoretikov a . fajnšmekrov") nedostatok v repertoári až tak veľmi nepociťuje. Postupujeme totiž veľmi zodpovedne pri tvorbe dramaturgie; zob HUDOBNÝ ŽIVOT)
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stavujú ho šéfdirigent, pracovníci dramaturgie a koncertný
majster, ktorý pozná problémy orchestra. Návrh koncertného
plánu dostane na posúdenie aj vstupenková pokladníčka,
ktorá má skúsenosti s obecenstvom a s niektorými jej pripomienkami sa zaoberáme.
ti V minulosti odznel na pódiu ŠFK úctyhodný počet
premiér diel slovenských skladateľov. Súčasná tvorba
všade na svete žije vďaka interpretom, bez ktorých nemôže existovať. Aká je súčasnosť v ŠKF z tohto hľa
diska?
Vychádzame zo spomenutých zásad, preto musíme so súčas
nou tvorbou nakladať veľmi citlivo. Do roku 1993 sme na
otváracom koncerte KHJ zvyčajne premiérovali slovenskú
skladbu. Ustúpili sme od tejto praxe, lebo nie je k dispozícii
potrebný počet hodnotných a pre obecenstvo p rijateľných
diel. Musíme selekto vať aj v tejto sfére. Slovenské dielo za -

bou veľmi harmonickou a postupne sme repertoár rozširovali. Ceny vstupeniek sú tiež velí:ni dôležité vzhľadom na ich
prístupnosť najmä sociálne stredným vrstvám obyvateľs tva .
Sociálne nadpriemerným vrstvám na cene nezáleží, navyše
obvykle práve títo ľudia dostanú vstupenky zdarma. Mojím
krédom je, že štátna dotácia sa musí preniesť až k posluchá čovi ...
ti Robili ste v p osledno m čase prieskum obecenstva?
Nie, nerobili sme špecifický prieskum, ale ó time postupné
omladzovanie publika. S poslucháčmi sme v neustálom kontakte a snažíme sa čoraz viac podchytiť mládež. Navštevujeme stredné a vysoké školy a na odbornej úrovni informujeme o našich koncertoch. Organizujeme koncerty pre školy,
kde využívame mladých interpretov a hráme predovšetkým
tzv. programové diela, ktoré možno uviesť p ríťažlivým sprievodným textom. Pokiaľ ide o abonentné koncerty, sporní-

ŠTÁTNA FILHARM ÓNIA KO ŠICE DNES

radíme, keď sa nám to hodí. Uvedomujem sL že jednou
z našich úloh je propagovanie slovenskej tvorby, podľa možnosti aj v zah raničí. V prvom rade však chceme propagovať
skladateľov z nášho regiónu.
b Na Slovensku (a nielen tu) sa spravidla cudne
skryje, resp . .,prepašuje" súčasné dielo do inak .,trhákového" programu. Neuvažujete o prístupe z druhej
strany, t.j. prejsť do ofenzívy a prezentovať verejnosti
uvedenie nového diela v podobe mimoriadnej udalosti, zabaliť ho do obalu, ktorý vyvolá zvedavosť?
Keby sme na to išli z tej to strany, opäť by prišli iba .,fajnšmekri", nezapôsobilo by to na širšie masy. Považujem za mimoriadne dôležité to, aby štát vyďenil prostriedky na uvádzanie
súčasnej slovenskej hudby tak, ako to robia iné štáty.
ra čo konkrétne sa podľa vás dá robiť v záujme prijateľnosti tzv. náročnejšej hudby pre širšie obecenstvo?
O niektorých metódach sme už hovorili. Keď nám začiatkom
90. rokov ľudia utekali z koncertných sál, začali sme s hud-
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nané cielené .,dávkovanie" čoraz náročnejšej hudby prin áša
plody: dnes už si naše obecenstvo rado v)rpočuje Mahlera
a hudbu obdobia impresionizmu. Postupne sa dostaneme aj
k hudbe tohto storočia.
ti (Ktoré sa pozajtra skončí...)
Uvádzanie súčasnej hudby (nielen slovenskej) je nesmierne
zložitý fenomén. Je to téma na dlhú diskusiu . Mali by sa ňou
zaoberať hlavne skladatelia, ktorí by sa mali zamyslieť nad
tým, pre koho píšu.
Rád by som spomenul aj asi 150 - členný Kruh priate ľov
hudby pri ŠFK ktorý je barometrom našej činnosti. členovia
Kruhu s nami spolucítia a sú pozitívnymi kritikmi. Schádzame sa s nimi viackrát v sezóne. Keď hodnotia naše koncerty, som ako na súde, ale je to veľmi prospešné pre ďalšie
napredovanie inštitúcie.
ll:! V minulosti koncertovala ŠFK pravidelne v celom
kraji, najmä v Prešove. Je táto prax stále živá?
Je to teraz slabšie.
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ti Kvôli nákladom alebo pre nezáujem?
Aj - aj. Dobrý kontakt máme s Humenným, pričom používame aj nové spôsoby financovania týchto koncertov.
ti ŠFK má úctyhodný počet nahrávok. Na hráva sa aj
v súča snosti? Robia sa kompromisy z hladiska umeleckého?
Naším prioritným záujmom je, aby nahrávka, ktorú realizujeme, bola kvaHtná, preto sa stáva, že som niektoré projekry
odmietol. Treba však vysloviť vďaku značke HNH, ktorá prispela k tomu, že meno SFK je dnes známe na celom svete.
V súčasnosti menej nahrávame pre HNH. ale spolupracujeme
s inými, najmä americkými a francúzskymi značkami.
b Zájazdy?
V poslednom období zaznamenávame pokles ponuky zájazdov- myslím si, že sa to netýka len nás. Z finančných dôvodov sa záujem sústreďuje skôr na komorné orchestre, resp.
na redukované symfonické orchestre. V uplynulom roku sme
realizovali niekol'ko zájazdov (Maďa rsko, Turecko- Ankarský
festival. Mexiko. kde sme boli ako prvý symfonický orchester
zo Slovenska). No nie som príliš optimistický. Na svetových
koncertných pódiách dominujú ruské orchestre.
ra Na Slovensku sa hovorí o nedostatku dobrých di-

rigentov. Zdá sa, že v mladej generácii je niekoľko zaujímavých osobností. Ako sa stavia váš orchester
k možnosti dávať šance týmto mladým začínajúcim dirigentom?
Je našou povinnosťou dávať priestor mladým dirigentom
a som presvedčený, že SFK si túto povinnosť dobre plní, dáva
príležitosť mladým. aby si odskúšali svoje schopnosti. Podľa
mňa je SFK je vo vzťahu k mladým dirigentom jedným z naj tolerantnejších orchestrov na Slovensku. Vytvorili sme miesto asistenta-dirigenta; pripravuje skladby pre dirigentov, ktorí
nemôžu absolvovať kompletný skúškový cyklus, ale diriguje
aj vlasmý koncert.
ra Je to bežná prax aj vo svete.
Lenže vo svete to funguje ináč. Pnležitosť dirigovať profesionálny orchester dostanú len vynikaj úd umeld. Musí všsak konštatovať. že hudobníd SFK sú v tomto smere velín.i tolerantní.
ti Co vás najviac tlačí alebo trápi? Co by ste urobili,
keby ste odrazu mali dostatok prostriedkov?
Predovšetkým by som zvýšil plary, dal do poriadku našu budovu. A rád by som obnovil zastamý nástrojový park. Mnohé
hudobné nástroje sú ďa l eko po dobe ich životnosti a stále sa
na nich hrá. Rád by som pozýval svetových umelcov ...

Karol Petróczi - koncertný majster
Keď vznikla SFK. splnil sa jeden z mojich snov. Predtým som bol
koncertným majstrom rozhlasového orchestra, ale mal som vždy
túžbu hra( na pódiu, nielen na mikrofón. Bola to akási idée fixe,
ktorá ma sprevádzala od školských lavíc. Fluidum tohto orchestra od
jeho počiatkov každopádne poskytovalo mimoriadnu pn7ežitos( rezo·
nantnej duši plne sa uplatni( Som rád, že mi tento orchester pomohol dosta( sa tam. kde som. Nie po stránke spoločenskej, ale z hľa
diska vedomia, pocitu, že rozumiem veciam oveľa lepšie než predtým.
Na tom majú tento orchester a ľudia okolo neho nesmiemuzásluhu ...
SFK je dnes konsolidovaným. profesionálnym telesom, schopným
poskytnú( poslucháčovi adekvátny, očakávaný umelecký zážitok. Na
druhej strane. isteže. je mnoho vecí, ktoré si c?ovek vie predstavi( ináč.
Viem si predstavi( spoločnos( okolo seba, ktorej všetci príslušníci sú
plní nadšenia. Ale to asi nie je možné...
Som veľkým prívržencom mladých. Snažím sa presadi( v programoch filharmónie mladých inštrumentalistov, spevákov, dirigentov.
S menom SFK sa spája napn1dad raketový vzostup kariéry Róberta
Stankovského, pričom mám rados(, že na tom mám svoj podiel.
Vo všeobecnosti je však angažovanie mladých dirigentov vážny prob·
lém. lebo orchestre sa bránia tomu, aby na nich niekto skúšal svoj talent. SFK je však známa svojou ústretovosťou voči mladým dirigentom zo Slovenska i zo zahraničia. Záleží do veľkej miery na tom. ako
sa mladý dirigent chopí poskytovanej pn7ežitosti. Mám trošku pocit,

že mladým ľuďom chýba istá dávka skromnosti. Keď ponúkneme
školský koncert, neraz akoby to prijímali s dešpektom. Chcú začat'
hneď Mahlerom ...
Želám filharmónii, aby si spomenula na časy, keď prevládalo nadšenie. Neviem, či to je možné, azda pn7evom mladej krvi do orchestra
sa to vari čiastočne obnoví. A želal by som každému c7enovi orchestra,
aby mohol dôstojnejšie ži( Chápem, že hudobné umenie nikdy nepatrilo na vrchol pyramídy potrieb spoločnosti, ale tak ďaleko, na konci
hierarchie hodnôt, nebolo nikdy, ako je to dnes u nás.
Mária Komúciková, dramaturgička
Málokto sa zamýšľa na tým, že orchester vlastne realizuje Dostojevského výrok • krása spasí svet". Je úžasné byť pri tom, podieľať sa aspoň trošku na vzniku krásy. Výsledkom činnosti orchestra je koncert,
90 minút hudby, resp. krásy. Nemáme z toho nijaký materiálny zisk.
nie sme z toho sýtejší, hoci to sú idey, ktoré dnes vládnu; ale ja sa domnievam, že hudba, ktorá odznie na koncerte, napráva nalomenú
skutočnos(. ktorú dnes žijeme a dáva nám možnos( prežit' pôvodnú,
autentickú skutočnost: Sama mám skúsenosť- a to je v súlade s Dostojevským -že hudba robí ľudí lepšími. Má to teda zmysel, preto som
veľmi šťastná, že môžem by( pri tom. Som očarená ľuďmi, ktorí tu pracujú: sú dobrí a robia všetko, čo je v ich silách, idú naplno, čo mnohokrát nie je ocenené. Pre mňa je to nová. prekvapujúca skutočnos(
a teším sa tomu.

Rudolf Schuster - primátor Košíc
Stáma filharmónia Košice je nielen vynikajúcim reprezentantom mesta. ale je predovšetkým ukážkou, že druhé najväčšie
mesto na Slovensku má vyspelý orchester, ktorý dokáže hrať
s akýmkoľvek partnerom-dirigentom či spevákom svetového
mena, akým bol napríklad Pavarotti. Velín.i si vážim všetkých
tých. ktorí stáli pri zrode orchestra, ktorí vydržali a dodnes sú
jeho nosnými piliermi. Tých. ktorí sa nedali odradiť vtedy, keď
bolo ťažko. Všetkých. ktorí sa vystriedali pri tvorbe. ale aj pri interpretácii krásnej hudby. Orchester získal vera ocenení aj vďaka
významným hosťujúcim svetovým dirigentom. Vážim si aj te-

rajšieho riaditeľa, ktorého pozída nie je vôbec závideniahodná.
Som presvedčený. že mesto Košice sa raz bude podieľať na
financovaní SFK i divadla, ako to je bežné vo svete, no treba
nájsť správny model financovania, aby mestá dostávali to, čo
dostávajú na západe. Viem však. že takýto orchester potrebuje nielen finančné prostriedky, ale potrebuje aj ducha, aby
ho sám mohol šíriť. Mesto sa preto snaží pomôcť filharmónii.
pokiaľ ide o prieótory, vytvárať dobré podmienky. zdravú atmosféru pre jeho existendu .. .
Blahoželám SKF a ďakujem jej za všetko, čo pre toto mesto
i Slovensko urobila.
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Ing. štefan Vranovský, prednosta Kraj ského úradu
Košice
~ Od roku 1996 je Krajský úrad zriaďovateľom ŠFK. čo to
pre vás ako p rednostu KÚ znamená, k čomu vás to zaväzuje, aký to pre vás mamená prínos?
Budem úprimný. V tejto fáze je pre nás každá inštitúcia,
ktorá nevie na seba zarobiť. záťažou. No v pozícii, v ktorej sa
nachádzam, to nemôžem chápať takto. Celoslovenský problém nedostatku peňazí na školstvo, zdravotníctvo a kultúru je
dôsledkom zlej ekonomickej situácie a slabej výroby. Na druhej strane riadenie alebo kontakt s takouto kultúrnou inštitúciou znamená mať určitú propagáciu, ale niekedy aj inšpiráciu v práci, lebo umelci väčšinou vykonávajú svoju profesiu s takým zanietením, že by mohli byť príkladom aj pre
ekonomickú sféru.
a Nesporne vás ťaží situácia, keď nemôžete viac podporiť
túto inštitúciu. Ale jej určite pomôže aj vaša morálna
podpora.
Nie je to tak, že by sme vôbec nemohli finančne podporiť
SFK. ale sme limitovaní rámcom daných možností. Sám nie
som spokojný s tým, čo poskytujem. Pokiaľ ide o morálnu
podporu: aj vzájomný blízky vzťah je niekedy vzpruhou.
Mgr. Milan Biath, vedúci odboru kultúry na Krajskom
úrade Košice
a Aké problémy, záväzky - okrem finančných - so sebou
prináša zodpovednosť za inštitúciu, akou je šFK pre vedú ceho odboru kultúry na KÚ?
Nechcem hovoriť o problémoch, myslím si. že po zážitku
z dnešného koncertu, ktorý sa práve skončil, mám predovšetkým dobrý pocit z toho, že takéto hudobné teleso, teda
druhý symfonický orchester na Slovensku, sídli práve v Košiciach. Som rád o to viac, že toto teleso, resp. inštitúcia patrí

pod Kú v Košiciach a že stojím na čele odboru, ktorý ju
priamo riadi. SFK nesporne patrí už do dvorany slávy interpretácie vážnej hudby a toto miesto jej už nikto nemôže vziať.
Bezpochyby si získala mnohých priaznivcov a obdivovateľov.
Je mi ľú to - a je to viac-menej už vecou verejnou - že okolo
vedenia telesa nastali šumy. Zaoberáme sa tým a hľadáme
príčiny, prečo v takom kvalitnom súbore, akým je filharmónia, je určitý počet ľudí, ktorí nie sú spokojní s vedením.
Chceme nájsť kompromis. Zrejme ani SFK neminie nové výberové konanie na funkciu riaditeľa: tam sa potvrdí, kto je na
čele tejto inštitúcie najpovolanejší.
~ V súčasnosti sa mačne obmedzila prax ŠFK pravidelne
koncertovať mimo Košíc. Táto aktivita je z finančných dôvodov veľmi obmedzená. Máte možnosť zo svojej pozície
túto činnosť podporiť či oživiť? Veď mestá, kam ŠFK predtým pravidlene dochádzala, jej absenciu určite pociťujú ako
veľké ochudobnenie.
Nevidím problém v tom, aby SFK chodila do miest Košického, alebo aj iných krajov. Možno celý problém je v tom, že
ďenovia orchestra vidia lepšie možnosti zárobku účasťou
na koncerte mimo hraníc SR a orientujú sa týmto smerom.
Tým som naznačil aj jeden zo zdrojov nespokojnosti niektorých ďenov orchestra, ktorí vidia lepšiu cestu v komerč
nom zameraní SFK. Nemyslím si, že toto je správne smerovanie.
~ Problém absencie ŠFK v mimokošických centrách teda
nie je predovšetkým problém finančný?
Nie. Z ro zpočtu SFK sa dajú uskutočniť podujatia aj mimo
Košíc. Teda niet dôvodu pre to, aby ich SFK nerealizovala.
Pokiaľ ide o mňa, budem podporovať všetky podujatia, ktorými budú prezentovať svoje umenie v Košiciach, ale aj
mimo nich, aby estetický zážitok z orchestra, ktorý pôsobí
v Košiciach, mali obyvatelia nášho celého kraja. ~
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von Dohnónyi, Sirom Rogerom Norringtonom, Kentom Nogonom o mnohými d'alšími.
Medzi sólistami sezóny no&ódzóme mená
oko Anne Sophie von Otter, Andreas Scholl,
Juľ10 Vorady, Thomas Hampson, Gidon Kremer, Oleg Moisenberg, Zoltán Kocsis, Rudolf
Buchbinder, Elisabeth leonskojo, DonieiBorenboim, Tzimon Borto, Julian Rochlin, Ivo
Pogorelich, Alfred Brendel, Mariana Lipovsek, Bo Skovhus; v rámci komorných koncertov vystúpia o. i. Kim Koshokshion, Thomas
Zechtemoir, Kyung-Wa Chung. Sabíne Meyer,
Felicity L.ott. Borodinavo kvarteto, HogenQJartett, Albon Berg Q.lartett o mnohí d'olší.
Konc:ertnó sezóna so zočne 5. novembra oneskorene kvôfi priebežne prebiehajúcim rekonštrukčným prócam Konzerthausu. Na
jeho programe je SchOnbergovo vel'kolepé
vokólno-symfoni<ié dielo Gmrelieder. Pod
taktovkou Vladimíro Fedosejevo no ňom
účinkujú W~ener Symphoniker a Slovenský
filharmonický zbor.
r.

Goetheho (Mohlerova 8. symfónia no otváracom koncerte, piesňové večery s programom
zostaveným z piesní no Goetheho texty od
rôznych sklodoterov). Ďalšími hosťami festivalu sú M. Rostropovič, Pierre Boulez, Gunter
Wond, Colin Davis, The King' s Singers,
Heinrich Schiff o početné špičkové symfonické orchestre. Jedným z hlavných projektov
festivalu je už tradične orchestrálno akadémia, ktorej dva koncerty budú dirigovať
Ch. Eschenboch o M. Rostropovič; v rámci
workshopu noštudujú mladí hudobníci o. i.
Carré od K-H. Stockhausena.

No tlačovej besede koncom opn1o predstavil
generálny tajomník Wiener Konzerthous
Christoph Lieben-Seutter program abonentných koncertov v sezóne 1999-2000, ktoré
predstavujú 80-85% koncertnej činnosti (vyše
250 podujat11 tejto inštitúcie. Zvyšných
15-20% sú osobitné projekty: festival súčas
nej hudby Wien modem, festival starej
hudby Resonanzen, jarný festival - Friihlingsfest o letný festival - Wtener Musikfestívol.
Koncertná sezóna je rozdelená do 34 temotických abonentých cyklov najrôznejšieho zamerania - od orchestrálnych, vokálnych, komorných, klavírnych, piesňových, orgonovjdl, operných cez populárne, detské,
mládežnícke koncerty, jazz, rudovú hudbu,
hudobno-literárne podujatia ož po cykly starej o novej hudby o cyklus s rodiocimi so
hviezdami (.rising stors1. K ťažiskovým projektom nesporne patrí niekorko koncertov
s tvorbou J. S. Bacho (Ton Koopmon, Heinridt Schiff, Murray Perahia o i.) pri pn1eži1Dsti 250. výročia sklodoteravho úmrtia, hosťujúce orchestre (Oevelond Orchestra, london Symphony Orchestra, Gewondhousorc:hester, Oty of Birminghom Orchestra,
Wtener Philhormoniker, Wiener Symphoniker,
klongforum Wien s dirigentmi Pierreom
Boutezom, Sirom Simonom Rottleom, Wolftangom Sowollischom, Kurtom Sonderlintorn. Valerijom Gergijevom, Christophom
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ScHLESWIG-HOLSTEIN MusiK FESTlVAL
bude tohto roku prebiehať od 11. júla do
29. augusto o bude zahŕňať spolu 20 kon-

certov v 37 rôznych priestoroch v rôznych
mestách o obciach Slezvicko-Holštejnsko.
Ťažisko dramaturgie je francúzsko hudba
(hosťujúcimi umelcami sú o. i. Kotio o Morielle lobeque, súbor les To lens lyrique) o
250. výročie narodenia Johanna Wolfganga

MENUHIN IN MEMORIAM

Vzápätí po spró\'e o smrti Jehudiho
Menuhina so veta hudobníkov rozhodlo
vzdať hold vel'kému umelcovi: v marci so
uskutočnil koncert Danielo Borenboimo
o Maxima Vengerovo v Berlíne a Vadim
Repin vystúpil v Pori!i s programom, ktorý
mol pôvodne dirigovať sám Menuhin.
IIIÓNIA OSUDU?

Krátko pred svojou smrťou nahovoril Yehudi
Menuhin port rozprávača v nahrávke 3. symfónie .Koddish"leonordo Bernsteina (Erato).
Koddish je židovskou modlitbou zo smrť
o v Bernsteinovom diele odznejú okrem
iného slová: .Poviem Vám môj vlastný koddish". Nahrávka s dirigentom Yutokorn Sodom získalo Dioposon D'Or.

15

100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY

Alexander Moyzes
Dychové kvinteto B dur op. 17
Ľubomír

Chalupka

oky 1928-1933 predstavujú vo vývoji mladého
prevážila úcta k štýlovo-estetickým a pedagogickým zásadám
V. Nováka, jednak mohla korektívnu úlohu plniť aj ·kritika.
Alexandra Moyzesa, autora l. symfónie, ktorou
absolvoval štúdium na pražskom Konzervatóriu.
ktorá perom Ivana Ballu vyčítala Moyzesovým avantgardne
rozhodujúcu etapu kryštalizácie individuálneho
inšpirovaným skladbám uvádzaným v Bratislave . luxusné
kompozičného štýlu. Poznamenávalo ju osvojovanie rozmaexperimentovanie" a "emocionálnu c h ladnosť". V neposlednitých, až protikladných podnetov. Ak v spomenutej absolnej miere to bola aj skutočnosť. že Moyzes začal pôsobiť ako
profesor na kompozičnom oddelení bratislavskej Hudobnej
ventskej práci Moyzes zvládol tradičný typ symfónie. presvedčil o svojej profesionálnej technickej zdatnosti a obohatil doa dramatickej akadémie. Za normu svojej pedagogickej aktivity a výchovy k profesionalite si od začiatku uložil rozvíjanie
vtedajšie úzke druhovo-žánrové zázemie slovenskej hudby
Novákových akademických zásad, vychádzajúcich z nevyo náročný útvar, tak sa v nasledujúcich opusoch prejavila
skladateľova otvorenosť aktuálnym inšpiráciám európskej
hnutného osvojovania kompozičných techník odvodených
z tradície barokového inštrumentálneho kontrapunktu, klahudby, s ktorými sa mohol oboznámiť počas študijného pobytu v Prahe. Je zaujímavé, že práve v čase, keď si Moyzes
sicky prehľadnej, evolučne koncipovanej formy a romantickej inštrumentácie. Tieto zásady považoval za východisko
získané odborné vzdelanie rozširoval dvojročným štúdiom na
prísnej autokritickosti a tvorivej sebadisciplíny ( čo ho viedlo
Majstrovskej škole pražského Konzervatória u Vítezslava Nováka (v rokoch 1928- 1930), napísal skladby, v ktorých zák postupnej revízii, resp. "vylepšovaniu" vlastných starších
skladieb) a viedol k nim aj svojich žiakov.
merne prekračoval vkusový obzor svojho učiteľa a orientoval
Už v Sláčikovom kvartete uplatnil Moyzes prináp tematickej
sa na avantgardné štýly, z ktOrých žila tvorba jeho českých
a tektonickej koncentráde evolučnej formy tak, že na pôde
vrstOvníkov- naprílad Jaroslava Ježka a Emila Františka Buriana. Expresionisticky drsné harmónie v piesňovom cykle
jednej časti kombinoval trojdielnu sonátovú formu so štvorčas
Farby na palete op. 4 a v orchestrálnej Ouvertúre op. lO (ňo u
ťovým rozvrhom sonátového cyklu a kontrasty preklenul
ukončil Majstrovskú školu), určitý civilizmus a .nová vectechnikou variačného obmieňania jedného motivického výnosť" vo West pocket suite pre husle a klavír op. 7 (s názvami
chodiska, s dôrazom na irnitačné vzťahy. (Tieto postupy sú
charakteristické práve pre tvorbu V. Nováka už od čias Klavírzáverečných častí Andante di Blues, Vivace di fox) boli svedecneho tria Quasi una bal/ata z roku 1902 a vo vyhranenej podobe
tvom Moyzesovho prirodzeného. novátorsky orientovaného
záujmu o to, čo sa na konci dvadsiatych
ich nachádzame v jeho vrcholných symfonických i komorných kompozíciách.)
rokov javilo mladej generácii hudobníkov ako príťažlivé a protikonvenčné.
Je známe, že Novák vyžadoval od svojich slovenských žiakov skladby, v ktoNa druhej strane v tomto čase vzniklo
rých mali v záujme osvojenia tektonicSláčikové kvarteto Es dur op. 8 a Dvanásť šarišských ľudových piesní op. 9, kde sa Moykej disciplíny využiť tradičné variačné
formy - passacagliu, ciacconu alebo
zes hlásil ku kompozično-estetickej
fúgu, zjednodušiť faktúru, uprednostňo
sústave V. Nováka a hľadal nový pomer
k slovenskému hudobnému folklóru.
vať tematické hudobné myslenie v diaTakýto štýlový rozptyl Moyzesovej
tonických kontúrach a inšpirovať sa
tvorby sprostredkoval výsledky, ktoré
štrukturálnymi osobitosťami slovenského piesňového folklóru. Do akej
niesli aj črty zretemého épatizmu, snahy
miery bola Novákova pedagogická zánekompromisne vnášať do slovenského
sada určujúca pre dotvorenie Moyzepovedomia postupy avantgardnej poetiky. Jazzová sonáta pre dva klavíry z rosovho individuálneho štýlu, to dokumentuje popri Kvartete najmä 2. symfónia
ku 1932 bola však poslednou skladbou
tohto typu. K následnej zásadnej rea mol op. 16. V nej prišlo ku kodifikácii
tých kompozičných zásad, ktoré sa stali
dukcii mnohosti inšpirácií a k upevňova
niu kompozičnej disciplíny dochádzalo
konštantami pre ďalšiu skladateTovu
u Moyzesa z viacerých dôvodov- jednak
A. MovzEs
tvorbu a priebežne sú prítomné vo všet-
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kých Moyzesových dielach až po posledný opus -12. symfóniu.
Je to spôsob budovania celku na základe postupnej evolúcie
motivických incipitov, zjednocovania rozsiahlejšej tektonickej
plochy návratnosťou motívov, zhusťovania variačnej práce
ako základu gradácie, symetrie a proporčnosti.
Dychové kvinteto B dur op. 17 napísal Moyzes bezprostredne
po sústredenej práci na 2. symfónii. Jeho päťčasťový cyklický
rozvrh, zodpovedajúci suite - Introdukcia, Variácie, Scherzo, Intermezzo. Finale - vzdušnosť a zvuková apartnosť komornej
zostavy, pripomínajúca typ ranoklasicistických kasácií, struč
nosť motivických nápadov a náladové kontrasty určujú z hľa
diska s kladateľa psychologicky odôvodnenú kompenzačnú
polohu tvorivého oddychu, pohody, invenčnej bezprostrednosti skladby. Suitovú cyklickosť uplatnil Moyzes už vo West
pocket suite a Divertimente. Napriek stavebnej podobnosti a niektorým zhodným technickým postupom (ostinato) spfňa
Dychové kvinteto iný tvorivý zámer, než spojiť rad pôsobivých
náladových obrázkov do celku. Susedstvo závažného symfonického projektu určilo syntetický rozmer tohto opusu,
stme ľujúceho rozptylový charakter Moyzesovych inšpirácií
v prvom tvorivom období. Možno ho považovať za komorný
pendant 2. symfónie. Ak sa ako pozoruhodný javí spôsob
výstavby v tejto symfónii, založený na prieniku sonátovej
a variačnej formy spôsobom postupného zrodu základných
myšlienok, na sústavnej konfrontácii expozičnosti a evoluč
nosti s prvkami reminiscencie, kombinatoriky a kontrapunktických variačných techník, tak analogické postupy nachádzame uplatnené aj v Kvintete. Odlišné zvukové prostredie
a najmä skromnejšie rozmery komornej kompozície - celé
Kvinteto trvá 18 minút, teda len o dve minúty viac ako l. časť
2. symfónie- vyžadovali od Moyzesa úspornosť a osobitú metódu koncentrácie. Postupná príprava a gradácia hudobného
materiálu v rámci symfonického procesu je v komornom prostredí nahradená lapidárno sťou a skratkovitosťou .
V tomto zmysle je zaujímavá koncepcia Introdukcie: nie je
len časťou charakteristicky otvárajúcou suitový cyklus, ale
predstavuje tiež motivický a náladový koncentrát myšlienok
celej skladby. Vzhľadom na inovačné riešenie vzťahu detailov
a celku, aj pre skladateľa príznačný typ zjednocovania výrazových kontrastov stavebnou pnbuznosťou motívov, uvedieme podrobnejšiu charakteristiku priebehu časti. Slávnostne pôsobiaci fanfárový vstup (Pr. l ) v B dur obsahuje
Pr. l
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štrukturálne elementy záväzné pre jednotlivé nápady v celej
skladbe. Je to predovšetkým interval čistej kvarty, ktorý nachádzame jednak v tvare klasickej funkčnej väzby dominanty
a toniky (J-b), jednak hneď aj v modálne zakotvených transpozíciách (ces-fes, as-des, ces-ges). Stúpajúci sled v triole
( príznačn ý napríklad pre viacero tematických incipitov v dielach V. Nováka, prítomný o. i. aj v Moyzesovom Sláčikovom
kvartete a v hlavnej myšlienke expozície 2. symfónie) tvorí jeden z činiteľov figuratívneho ostinatového pohybu v jednotlivých častiach Kvinteta. Protipohyb v triole fagotu implikuje
inverzné varianty motivických tvarov. Malosekundový a maloterciový . povzdych" hoboja, resp. klarinetu v závere vstupného tematického celku naznačuje charakter kontrastných
myšlienok, ktoré bezprostredne po úvodnej intráde nastupujú ako súčasť výrazovej transformácie iniciálnych tvarových elementov. Slávnostne pôsobiaci úvodný zdvih sa v rytmickej diminúcii uplatňuje v .roztopašne" popiskujúcej
flaute, súčasti scherzovite rozihranej hudby, vystuženej rytmicky pravidelným sprievodom; ďalšie motivické obmeny sa
postupne citujú v jednotlivých nástrojoch komornej zostavy.
Atmosféru gracióznosti, bezstarostnosti a pohody, ktorú
poznáme z tvorivého prostredia neoklasicizmu, napríklad
z tvorby predstaviteľov parížskej Sestky (Milhaud, Poulenc),
nenaruší ani stručná reminiscencia na úvodnú intrádu. Ná sledná meditatívne ladená epizóda, využívajúca sekundové
a terciové .povzdychy" zo záveru úvodného motivického
konglomerátu, zastupuje pomalú čas ť sonátového cyklu. Jadrom tektonického rozvrhu Introdukcie v zmysle gradačného
vyvrcholenia je päťhlasné fugato, varírujúce v inverzných podobách a umelých (tesných) imitáciách tému (Pr. 2) , ktorá je
ďalšou metamorfózou vstupných elementov (intervaly
kvarty, malej tercie, malej sekundy, triola). Po odznení fugata
sa pripomenú predchádzajúce témy v zrkadlovej následnosti,
upevňujúcej symetrickú stavbu časti.
Pr. 2

Druhá časť Kvinteta - Variácie- poukazuje na konvenčnejší
typ kompozičnej práce. Východisková téma (Pr. 3) je diatonickou výstavbou (aj tu je zašifrovaný štrukturálne dôležitý
interval kvarty z Introdukcie), priezračným harmonickým prostredím a mäkkým lyrizmom pnbuzná vedľajším myšlienkam
v sonátových častiach l. i 2. symfónie. Moyzesova melodickoharmonická invencia tu dosiahla taký stupeň špecifickej
transformácie nápevov ľudovej piesne, ktorý sa v ďalšom rozvoji skladateľa stal záväzným typom jeho kantability idylického zafarbenia. Päťdobá artikulácia melodickej frázy (v šesť
dobých metrických celkoch) upozorňuje na mo žnosť skladateľovho špecifického transformovania rubatového prednesu
v niektorých slovenských ľudových piesňach . Premeny iniciálnej témy v ďalších siedmich variáciách sa nevzďaľujú od
klasických zásad variačnej práce - téma zostáva celistvá, obklopená totožným harmonickým prostredím, figuratívne
a rytmicky ozdobovaná. Po uvedení v hoboji postupne zaznieva v klarinete, lesnom rohu, flaute. Z tohto konvenčného
sledu sa vymaňuje šiesta variácia, kde synkopický pohyb
podmieňuje vzrušenejšiu deklamáciu témy v hoboji, voči
ktorej vystupuje protitéma v lesnom rohu (obnažujúca spomenutý interval čistej kvarty). Priezračnosť hudby a jej jemné
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Finale skladby, jediná časť písaná v sonátovej forme, je
budované na vnútornom kontraste myšlienok. Prvá z nich
(Pr. 5) je utváraná z troch nápadov pripomínajúcich motivické tvary z Introdukcie (aj so zastúpením kvartového
a terciového intervalu) a zo Scherza. Vedľajšia myšlienka expozície je citátom, resp. ďalšou variáciou témy z druhej časti
Kvinteta. V stručnom rozvedení sa spracúva len prvý myšlienkový materiál. Repríza cituje expozíciu v temer nezmenenej
podobe. Moyzes tu teda prostredníctvom reminiscencie zdôraznil myšlienkové stmeľovanie rozmanitých prvkov do
celku, čo sa objavuje aj vo finálnych častiach jeho symfónií.
Pr. 5
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náladové modulácie poukazujú tiež na Moyzesovu blízkosť
k Novákovej invencii (konkrétne v intímnej atmosfére Slováckej suity).
V Scherze, tretej časti Dychového kvinteta, sa rozvíja typ vtipnej, vitálne plynúcej hudby (jej korene možno M1dať
v scherzách Beethovena, Mendelssohna, resp. znovu V. Nováka- konkrétne v scherze z jeho Serenády D dur), s ktorou
sme sa stretli už v Introdukcii, kde evokovala atmosféru pohody až humoru. Moyzes zachoval trojdielny tradičn ý pôdorys príznačný pre tento druh. úvodné takty Scherza svedčia
o tom, ako sa zmenila úloha harmonických disonancií v skladateľovom vývoji - napriek tomu, že tu vzniká štvortónový
malosekundový cluster, neznie tento súzvuk drsne, ani expresívne, ale farebne ozvláštňujúco a ako podklad pre diatonicky tvarovaný pohyb tvorí organickú súčasť novo átenej
harmónie. V strednom diele, v Triu, zaznieva hudba, poukazujúca na štylizáciu niektorých prvkov inštrumentálnej hry
ľudových muzík - bourdonová kvintová zádrž v base, presun
metrického akcentu na lahkú dobu (tzv. duvaj), harmonické
priečnosti imitujúce nedoladené nástroje. Znovu sa vybavujú
paralely s Novákovou Slováckou suitou, teda s intímne-nehonosným typom folklórnych štylizácií, ktorý sa u Moyzesa
v neskoršom tvorivom období rozvinul v komorných opusoch (napríklad v inštruktívnom cykle Štyria hudci a v sláči
kových kvartetách).
Aj v Intermezze, v predposlednej časti Dychového kvinteta, sa objavujú folklórne inšpirácie v ústrednom motíve, evokujúcom
fantazijne uvofu.enú hru na pastierskej píšťalke (spútanú však
konvenčným metrickým usporiadaním a trojdielnou formou).
(Pr. 4) Šrukturálne dôležitý interval kvarty je tu zastúpený nielen v melodickej línii, ale aj vo vertikálnych súvislostiach- kvartové paralelizmy evokujú sónickosť francúzskej proveniencie.

Kvality Dychového kvinteta, skladby sršiacej šarmom, tvorivým nadhľadom a muzikantským vtipom, zaujali aj pri jej premiére na xm. Medzinárodnom festivale ISCM v septembri
1936 v Prahe. Bola to historicky prvá prezentácia skladby slovenského autora v náročnej medzinárodnej konkurencii na
špičkovom svetovom podujatí venovanom súdobej hudbe.
Kritik Ivan BaUo, ktorý sa zúčastnil na festivale, mohol s uspokojením kvitovať úspech skladby, .v ktorej si v harmonickej
jednote podávajú ruky sviežosť a pôvab invencie s jemnou,
priam kúzelnou zvukovosťou, dômyselne vtipná kompozičná
práca s intimitou nálady" (Slovenský denník, roč. XVIII/ 1935,
č. 206). Pochvalne sa o skladbe vyslovili aj českí kritici. Prostredníctvom pražského úspechu sa Kvintetu otvorila cesta do
sveta. V januári nasledujúceho roku skladbu uviedol francúzsky komorný súbor v Paríži na koncerte Tritonu. Vtedajší kultúrny atašé československého veľvyslaneava v Paríži Miloš
Šafránek (priateľ a neskorší monografista popredného čes
kého skladateľa Bohuslava Martinu) napísal Moyzesovi o nadšenej interpretácii diela, pričom spomenul, že •. .. prítomní
skladatelia A. Roussel, F. Schmitt, D. Milhaud aH. Baraud sa
veľmi pochvalne vyslovili o kvintete. Chvália si jeho krásnu
muzikalitu a bohatosť. " Kvinteto zaradili do svojho repertoáru
aj ďalšie súbory a zakrátko uviedli vo viacerých európskych
mestách (napríklad v Bruseli, Londýne, Kodani, štokholme,
Berlíne, Berne, Budapešti, Belehrade a Záhrebe). Partitúru
vydalo lipské nakladateľstvo Sirnrock. Skladateľ dostal roku
1936 za skladbu Ce11u Slovenskej krajiny.
Po čase sa Moyzes k Dychovému kvintetu vrátil a roku 1942
ho zinštrumentoval pre symfonický orchester bez toho, že by
(ako pri podobných rekonštrukciách zvykol) zasiahol do tekb HUDOBNÝ ŽIVOT)
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tonického a myšlienkového plánu skladby. Iba pôvodná zvuková výslednica, daná zostavou dychových nástrojov, dostala
pridaním sláčikovej sekcie jemnejší charakter. Pod názvom
Malá symfónia podľa Dychového kvinteta (3. symfónia B dur pre
malý orchester) op. 18 (bol to autorov dar otcovi, skladateľovi
Mikulášovi Moyzesovi k jeho 70. narodeninám) uviedli dielo premiérovo v roku 1943 v Berlíne a o rok neskôr v Bratislave.
Dychové kvinteto B dur op. 17 predstavuje v koncentrovanej
podobe komorného útvaru zaujímavý mikrokozmos osobitej
tvorivej poetiky, ktorou disponoval vtedy 27 -ročný skladateľ.
a ktorá sa stala záväznou aj pre jeho zrelý umelecký profil.
Niektoré paralely tohto diela s 2. symfón iou svedčia o tom, že
Moyzes mal v čase písania oboch skladieb silne vyvinutý
zmysel pre klasický ideál poriadku a rovnováhy, dokázal eliminovať expresivitu a emocionálne výkyvy romantickej
hudby a odvodiť si aj z tvorby svojho učiteľa , romantika
V. Nováka tie prvky. ktoré mohli podporovať jeho protiromantické postoje. Stalo sa historickou skutočnosťou skladateľovho ďalšieh o vývoja, že pn1don k programovým inšpiráciám a úžitkovej hudbe nevplýva! vždy priaznivo na pestovanie tohto ideálu. Azda aj preto sa Moyzes úpenlivo snažil

t~

2. DETSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ J.
ZUŠ

Pramene:
Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur op. 17; Malá symfónia (3. symfónia)
B dur op. 17a, panitúry (archív SHF). nah rávky (fonotéka HIS SHF)
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Súťažné

kategórie
l. kategória
ll. kategória
Ili. kategória
IV. kategória
V. kategória
Vl. kategória
VIl. kategória

podmienky

rok narodenia
narodení do 31. 12. 1991
narodení roku 1990
narodení roku 1989
narodení roku 1988
narodení roku 1987
narodení roku 1986
narodení roku 1985
Súťažný

1.-111. kategória

N.

znovu ho nachádzať - napn'klad v posledných dvoch sláčiko
vých kvartetách.
Vzhľadom na dôležito sť postavenia Dychového kvinteta nielen vo vývoji individuálneho štýlu Alexandra Moyzesa, ale aj
v rámci umeleckej kryštalizácie celej generácie slovenskej hudobnej moderny v medzivojnovom období je zarážajúce, že
táto skladba nie je zaznamenaná na zvukových nosičoch
a nie je k dispozícii ani v podobe partitúry. (Pôvodné vydanie
v Simrockovom nakladateľstve nie je dostupné). Ostáva dúfať. že pripravovaná kompletná edícia záznamov Moyzesovho symfonického odkazu sprístupní 3. symfóniu - orchestrálnu verziu Kvinteta, hoci je aktuálna aj nahrávka komorného originálu. ll

časový

limit

4 - 5 min.
4 - 6 min.
5-7 min.
5-8 min.
6- 8 min.
7-10 min.
8- 12 min.

Na dvojkolovej súťaži sa zúčastnilo spolu

repertoár

30 súťažiacich. Porota udelila spolu

1. skladba z obdobia klasicizmu s uprednostnením skladieb
J. N. Hummela

2. skladby slovenských skladateľov a hudobných tvorcov, ktorých mená
sa viažu k hudobnej histórii Bratislavy
IV.-VII. kategória 1. skladba od J. N. Hummela
2. skladba od slovenských skladate ľov a hudobných tvorcov, ktorých mená
sa viažu k histórii hudobného života Bratislavy
Počet skladieb je ľubovoľný, časový limit však treba dodržať.
Všetky skladby pred nesú žiaci naspamäť.
Z organizačných dôvodov nemožno akceptovať viac ako 100

účastníkov.

Strojom vyplnené prihlášky zasielajte do 21. mája 1999 na adresu: Medzinárodná nadácia
J. N. Hummel a obnova kultúrneho ded ičstva, Ventúrska 9, 811 01 Bratislava.
Účasť v súťaži je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku 300,- Sk na účet:
Istrobanka 10073-315010/ 4900
Na prihláške u ve ďte:
- meno a priezvisko súťažiaceho
- dátum a miesto narodenia
- adresu bydlisko, adresu ZUŠ, meno o priezvisko pedagóga, podpis a pečiatku školy
- súťažnú kategóriu
- meno sklada te ľa
- názov, tóninu, časti a minutáž skladieb,
- uveďte, či máte záujem o ubytovanie a stravovanie (cestovné, ubytovanie a stravovanie si
hradí účastník sám).
Ako prnohy zašlite: kópiu rodného listu a fotografiu súťažiaceho, potvrdenie o zaplatení
účastníckeho poplatku.
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ONESKORENÉ BLAHOŽELANIE

Celoslovenská súťaž žiakov konzervatórií
v hre na plechových dychových nástrojoch
so uskutočnila vo februári l r. v priestoroch
Konzervatória v Bratislave. Zastúpené boli
konzervatóriá z Košíc, Žiliny, Banskej Bystrice, Toporčian a Bratislavy. Súťaž vypísalo
MŠ SR, súťažilo sa v hre na lesnom rohu,
trúbke, poza une a tube. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch vekových kategórií:
l. kategória 1. - 4. ročnnk
ll. kategória 5. - 6. ročnnk

26 cien.
Ako víťazi jednotlivých kategórií sa umiestnili:
Lesný roh - l. kategória
1. miesto nebolo udelené
Lesný roh- ll. kategória
1. miesto Karol Nitran, Bratislava
Trúbka - l. kategória
Čestné uznanie l. stupňa Peter Mihár, Žilina
1. miesto nebolo udelené
Trúbka - ll. kategória
1. miesto Maroš Podhajský, Bratislava
Stanislav Dávid, Žilina
Pozauna - l. kategória
1. miesto nebolo udelené
Pozauna -ll. kategória
1. miesto Marek Bubn ič, Bratislava
Tuba - l. kategória
1. miesto Patrik Sobodka, Topol'čany
Tuba - ll. kategória
1. miesto Pavol Poliak, Košice

Francis Poulenc
K 100. výročiu narodenia takmer neznámeho skladatel'a

ŽivoT
Narodený 7. januáro 1899 v Paríži
v rodine podnikotero, zoklodotera farmaceutickej továrne, dnes známej pod názvom Rhône-Poulenc. Stúdium hry no klavíri u Ricardo Viňeso, priotera Cloudeo
Debussyho o Mouriceo Rovelo.
1921- 1924 štúdium kontrapunktu
u Charlesa Koechlino.
Parížsko Sestko vzniká roku 1919 pod
duchovným vedením Erica Sotieho oko
viac-menej náhodné zoskupenie mladých sklodoterov, stretávojúcich so od
roku 1917- 1918 o uvádzajúcich spoločne svoje najnovšie dielo. Trvalým podporovoterom o usmerňovoterom skupiny
so stol Jean Cocteau.
Roku 1935 so začalo Poulencovo
dlhoročná spolupráca so spevákom Pierreom Bemoceom.
Svoj osobný protest proti okupácii Francúzsko v druhej svetovej vojne vyjadril
Poulenc v kompozíciách, najmä
v kantáte Figure humaine.
V osobnom živote bol zroniterný, neraz
so zmietajúc v krízach; nebol ženatý,
mol však dcéru, o ktorú so vzorne storol. Žil striedavo v Paríži o no svojom vidieckom sídle v Tourroine, obrúbený tamojšími obyvotermi.
30. januáro 1963 Francis Poulenc náhle
zomrel vo svojom parížskom byte no následky srdcovej pnnody.
DIELO (výber)

Scénické diela
Les biches (balet, 1923)
Aubode (balet, 1929)
les onimoux modeles (balet,
1940-1941)
les mamelles de Tirésios (opera, 1944)
Diologues des carmélites (opera,
1953- 1956)
La voix humoine (tragédie lyrique, 1959)
Scénická hudba k hrám Cocteouo,
Girodouxo, Shakespeara, Anouilho,
Moliero o d'olších.
Filmová hudba
ZloiY A CAI'PEUA

Chanson a boire (17. storočie, 1922)
Sept chonsons (Apollinoire, Eluord,
legrond, 1936)
Litonies de lo víerge noir (zbor o organ,
1936)
Omša (1937)
Solve regina (1941 )
Figure humoine (Eiuord, 1943)
Quotre motets pour le temps de Noel
(1951/1952)
laude des Saint Antoine de Podoue
(1957- 1959)
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l. Môj kánon je inštinkt.
2. Nemám nijaké zásady a som na to hrdý.
3. Nepridržiavam sa nijakého kompozičného systému, chvalabohu! (Systém pre mňa znamená
súbor 'trikov'.)
4. Inšpirácia je vec natoľko tajuplná, že je lepšie nevysvetľovaťju.
( 1936, odpoveď na anketu Claudea Rostanda)

Francis Poulenc patrí k tým s kladateľom 20. s toročia , ktorých tvorba sa dodnes stretáva s kontroverznými reakciami. Ideály Tahkosti, n ezáväznosti, jednoduchosti, . music hallu H, vedomej provokácie, ktoré začia tkom dvadsiatych rokov tohto storočia
veľmi zjednodušujúco spájali a v tomto zmysle charakterizovali hudbu ďenov
parížskej šestky, akoby nebolo možné o dmyslie ť si
práve od Poulenca, napriek
tomu, že od svojich kompozičných za čiatkov, korešponduj úcich s obdobím vystúpen ia š estky na scénu
európskej h udby, prešiel
nie nepodsta tným vývojom. Spočiatku kompozičný
autodidakt (v mladosti študoval Poulenc sústavnejšie
iba hru na klavíri, ktorú
celý život praktizoval ako
koncertný umelec - vynikajúci sólista i sprevádzač,
dlhoročný partner popredn ého francúzskeho barytonistu Pierrea Bernaca) sa
neskôr nie koľko rokov
FRAN CI S POU LEN C
sústredene venoval štúdiu
kontrapunktu pod dohľa dom Charlesa Koechlina a veľmi pozorne sledoval búrlivé
cesty hudby od Debussyho po Bouleza. Od tridsiatych rokov je jeho tón už menej provokaúvn y a od začiatku druhej svetovej vojny až do smrti dochádza k prehlbovaniu
výpovede jeho kompozícií, najmä v oblasti drkevnej hudby, kde zanechal diela, zaraďujúce sa k najvýznamnejšej tvorbe svojho druhu v 20. sto ročí.

Táto skupina (par{žska Sestka), ktorá sa vytvorila počas vojny, nemala spočiatku nijaký iný základ než ten, že sa tu prosto združilo niekoľko priateľov. bez spoločného cieľa . Neskôr sa však postupne začali objavovať spoločné názory a tie nás spojili veľmi pevne. Bola to reakcia proti hmlistosti a zároveň návrat k melódii, ku kontrapunktu, predznosti, jednoduchosti atď. ...Najlepšie
na našej tlupe je to, že nás združujú len veľmi všeobecné myšlienky a že teda zostávame zvrchovane rozdielni, pokiaľ ide o realizáciu našich zámerov .. .
Poulenc však svojimi verbálne deklarovanými kompozičnými maximami skôr podporil odbornú mienku ( .zhýčkaný amatér") o skladačkovitom charaktere svojich diel.
v ktorých zdanlivo bez zábran spájal neraz značne nesúrodé materiály, vyzdvihujúc
tento postup na úroveň osobitej kompozičnej cn osti. Najväčšou Poulencovou hudobnou autoritou bol Igor Stravinskij, ktorého každé dielo dôkladne študoval a velmi
často počuteľne reflektoval vo svojich vlastných kompozíciách; znejú v nich však aj
početné alúzie na hudbu viacerých ďalších skladateľov. Vnímavý Poulenc vyhľadával
kontakty aj s predstaviteTmi 2. viedenskej školy, neskôr sa pravidelne zaujímal
o tvorbu Pierrea Bouleza a ďal ších mladších súčasn íkov.
ll HUDOBNÝ ŽIVOT) 5)1999
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Veľmi dobre viem, že nie som jedným z tých skladateľov, ktorí vytvárali harmonické inovácie ako Igor [Stravinskij], Ravel alebo Debussy, ale myslím si, že tu je priestor pre novú
hudbu, ktorá sa nevyhýba používaniu názvukov iných ľudí. Nebolo to tak aj v prípade
Mozarta-Schuberta?

Popredné miesto v Poulencovej tvorbe zaujíma vokálna hudba, ktorú v literatúre
i v ostatných umeniach mimoriadne rozhľadený skladateľ väčšinou písal na básne
Paula Eluarda, Guillauma Apollinaira a Maxa Jacoba, čo platí rovnako o jeho počet
nej piesňovej tvorbe, ako aj o dielach zborových- a cappella i so sprievodom. Ak odhliadneme od troch baletov z dvadsiatych rokov, vidíme, že Poulenc obrátil svoju pozornosť na tvorbu diel hudobno-dramatického žánru až počnúc rokmi štyridsiatymi,
p ri čom tu popri škandále v súvislosti s uvedením dadaisticko-surrealisticko-transvestickou . opérou bouffe" Les mame/les de Tirésias l Tiresiasove prsníky (text: G. Apollinaire) vytvoril dve ďalšie kľúčové diela: hudobnú drámu Dialogues des carmélites na text
G. Bernanosa (venovanie znie: "Na pamiatku mojej matky, ktorá ma voviedla do
hudby [bola Poulencovou prvou učiteľkou klavíra, pozn. red.], Claudea Debussyho,
ktorý mi vnukol chuť písať, Claudia Monteverdiho, Giuseppe Verdiho, Modesta
Musorgského, ktorí tu boli mojimi vzormi.") a monodrámu na text Jeana Cocteaua
La voix humaine- 45-minútový vrcholne dramatický, bolestivý monológ (Poulencov
komentár: .Myslím, že som musel prejsť metafyzickou a spirituálnou úzkosťou Dialógu karmelitiek, aby som nezradil strašidelnú ľuds kú ú zkosť nádherného textu Jeana
Cocteaua. ")

Od hudobníkov sa učím techniku, spisovatelia
a maliari ma zásobujú ideami.
Vďačím mu za všetko, čo viem o klavíri, a môj
klavírny štýl je výsledkom jeho školenia.

(O Ricardovi

Viňesovi)

Písa( to, čo sa mi zachce, vo chvíli, keď mám na
to chu(- to je moja skladateľská devíza.
Ľudskému hlasu venoval Poulenc aj rad
zborových dieL upredno stňujúc obsadenie a cappella. Medzi nimi La Figure
humaine na text Paula Eluarda bolo vyjadrením jeho intenzívneho vnútorného odporu voči okupácii Francúzska. Nemenej
J EAN COCTEAU : FRANCIS POULENC
významné sú početné Poulencove diela
sakrálne, plné introvertnosti a pokory
(.Moja koncepda cirkevnej hudby je v zásade priama a - ak to možno tak povedať - familiárna ... Žiadne Te Deum pre Notre Dame."). Zvláštnu zmienku v tejto
kategórii si zasluhujú Stabat mater, živé Gloria (podľa autora inšpirované Gozzoliho obrazmi, na ktorých veselí anjelid vyplazujú na seba jazyky, resp. benediktínskymi mníchmi, ktorí s vykasanými kutňami hrávajú futbal ) a Sept répons de ténebres/Se dem responzórií temnôt - azda najhlbšie, najdojemnejšie skladateľovo duchové
dielo.
Vo výpočte ťaži skových diel Poulencovej celoživotnej tvorby nesmieme zabudnúť
na sólové inštrumentálne koncerty, ktoré sú vlastne jeho jedinými, pravidelne sa na
koncertných pódiách objavujúcimi skladbami, ani na najvýznamnejšie komorné
diela, ako Sexteto pre dychy a klavír, a na sklonku života napísaný rad sonát pre rôzne
dychové nástroje a klavír.
Oblúk je teda obrovský: od provokujúceho, všetkému sa smejúceho mladíka po
dramatického, vášnivého, hlbavého umelca, ktorý napriek množstvu priznaných
vplyvov zostal sám sebou: najmä otvorenosťou mysle, nezvyčajnou vynachádzavosťou melodických línií, mimoriadnou hudobnou inteligendou a trvalou kontroverznosťou svojej osobnosti i tvorby.

V minúte vyschol svieži prameň, z ktorého prýštila hudba. Už nikdy si nevypočujeme, ako sa rodí ·
lá zázračná, tajomná rovnováha medzi novým a klasickým dedičstvom majstrov, to robustné
a akoby sedliacke vynachádzanie melódií, v ktorých sa spája umelosť a detská sviežosť, v ktorých
orchestrálna masa slúžila našim textom, namiesto aby si nimi poslúžila ...
Jean Cocteau po smrti Francisa Poulenca

b

HUDOBNÝ Ž IVOT)

5)1999

Zbor a orchester
Stabat mater (1950)
Gloria (soprán, zbor o orchester, 1959)
Sept répons des ténebres (detský soprán, mužský o chlapčenský zbor, orchester, 1961)

Piesne
no básne Apollinoiro, Cocteouo, Jocobo,
Ronsordo, Eluordo, Aragone, Desnoso,
Rodigueto o ďalších.
Komorná hudba
Sólové klavírne skladby (sonáty, suity)
Sexteto pre dychy o klavír (1932- 1939)
Sonáty pre husle o pf (1943/ 1949), pre
violončelo o pf (1948), pre flautu o pf
{1956), pre klarinet o pf (1962), pre
hoboj o pf (1962)
Orchester
Concert chompétre pre čembalo o orchester (1927-1928)
Concerto d mol pre 2 klavíry o orchester (1932)
Concerto g mol pre organ, sláčiky
o tympány (1938)
Suity z baletov
Sinfonietto (1947)
Koncert pre klavír o orchester {1949)

Autorská bibliografia
Emmonuel Chobrier (1961)
Moi et mes omis (1963)
Journa l de mes mélodies (1964)
Correspondence, 1915-1963 (1963)
Štúdie, články, o. i. o sklodoteroch
Chobrier, Rovel, Debussy, Stravinskij,
Satie, Prokofiev, Milhoud, Bortók,
Britten o i.
Poulenc na CD (výber)

EMI POULENC CENTENARY EDITION
Zv. 1: Piano and chamber music
EMI CMS 5 66831 2 (5CD)
Zv. 2: Concertos, sympúhonic and religious works
EMI CMS 5 66831 2 (5 CD)
Zv. 3: Stoge works and contotos
EMI CMS 5 66843 2 (5 CDS)
Zv. 4: Mélodies and songs
EMI CMS 5 66849 2 (S CD)
Les Momelles de Tirésios - Le Bol Mosqué
S. Ozowo, J.-P. Fouchécourt, B. Bonney,
W. Holzmoyr, Soito Kinen Orchestra
Philips 456 5041-2

Diologues des Cormélites
K. Nagano, C. Dubosc, J. von Dom,
Lyon Opera Chorus and Orchestra
Virgin VCD l 59221 2 (CD)
Solve Regina - Ave verum corpus Chanson Francoise - Seven chonsons Un soir de neige ...
The Sixteen, H. Christophers
Virgin

ve l 59311 2

Figure humoine - Motets...
The Sixteen, H. Christiophers
Virgin l 59192 2
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"Tutto nel mondo eburZa"
alebo

najtvrdší Verdiho oriešok
Bratislavské divadlo a jeho publikum operný odkaz Giuseppe
kladnou skriňou slovenského operného umenia, nuž bolo by
Verdiho miluje. na druhej strane však ho pozná iba
trápne, keby cúvlo pred síce komplikovaným. no vo svete
v obmedzenej miere. Dramaturgia mu komplexný pohľad zabežne uvádzaným projektom. Iná je otázka, či k naštudovahatala dvoma bariérami. Prvú postavila pred Rigoletta, z ranej
niu Falstaffa pristupoval súbor s náležitou zodpovednosťou ,
pätnástky opier uvolhila na krátky čas Macbetha a na 30 roresp. či bol zvolený optimálny tvorivý tím. Zrelé dielo totiž
kov v hybridnej verzii Nabucca; druhá stála až do ostatného
patrí do rúk zrelých interpretov.
apn1ového víkendu za Ote/lom. Po 67 rokoch sa na dosky
V partitúre Falstaffa je zakomponované všetko, či už ide
Opery SND vrátil posledný javiskový Verdiho opus. jeho geo orchester, alebo o výrazovú charakteristiku postáv. Ba predniálny Falstaff
loha určuje i javiskový aranžmán. Je vecou dirigenta, režiséra
Prívlastok v superlatíve nie je frázou. K pochopeniu
a výtvarníka, ako s daným materiálom budú narábať. Budúd
Falstaffa treba dozrieť. tak ako k jeho kompozičnému tvaru
šéfdirigent bratislavského súboru Rakúšan Wolfdieter Maurer mal dobrý úmysel obnažiť farebné, dynamické a rytmické
dozrel skladateľ, završujúd touto operou svoju dlhú a úspešbohatstvo orchestra. Zároveň sa snažil o čo najpreóznejšie zlanú umeleckú púť. Nie je to Verdi kantilénových árií a uzavretých čísel, je to však
denie ansámblov a o súvýsostne jeho vlastný
zvuk vokalistov s inšslovník, pod vplyvom
trumentalistami. O to
osobného vývoja i histoby napokon išlo kažrickej reality dovedený
dému dirigentovi. V nedo štádia dokonalosti.
malej miere sa MaureOkolo 80-ročného Verrovi podarilo ud ržať čis
diho prekvital verizmus,
totu muzicírovania na
Wagnerovo dielo bolo
prvej premiére, kde
uzavreté, o slovo sa hlámal k dispozícii vydbsili nové slohy. Falstaff
renejšie sólistické obsanestráca povestnú verdidenie. V konštelácii provskú spevnosť. tá je
vého večera by som mu
však zašifrovaná do zloadresoval iba požiažitejšej štruktúry, stavia
davku smelšieho vyna ansámblových vokálnášania orchestrálneho
nych plochách a hus zvuku a jeho zrovnoprávnenia so speváctejšom, charakterizačne
obsažnejšom orchestri.
kymi výpoveďami. Pri
vedení alternatívneho
Interpretov nesmie poP. MI KULÁŠ (FA LSTAFF) A E. ŠENIGLOVÁ ( FORDOVÁ)
sólistického zoskupenia
mýliť shakespearovské
sa už väčšina jeho energie musela sústrediť na udržanie ryt·
literárne žriedlo, ani jeho starší operný prepis Ottom Nicolaiom. Verdi nenapísal komédiu o šašovi, ktorého výčiny
mickej kompaktnosti javiska, takže orchester ostal matnejší.
Kolíziám v chúlostivých ansámbloch sa však nie celkom pošteklia bránicu publika. ani romantickú burlesku. Vyzbrojený
darilo zabrániť. rovnako dynamická hladina sólistov často
životnými skúsenosťami si dovolil s veľkou dávkou nadhl'adu, múdrosti, s pochopením pre ľudské cnosti i slabosti
zbytočným exponovaním intenzity zakrývala nuansy a tým
predostrieť emocionálne rýdze posolstvo. Sála z neho láskavý
i zmysel či hudobnú pointu viacerých čísel. Pokiaľ ide o ob·
úsmev, zavše irónia i súdt, no predovšetkým umelecká zresadenie - a to do kompetencie dirigenta rozhodne patrí losť a kompozične nenapodobitelhé majstrovstvo.
myslím si, že prehreškov bolo viacero. ba prihovoril by som
Dôvodov. prečo sa Falstaffna bratislavskej scéne neobjavil
sa za dočasné zviditernenie iba jednej. avšak dokonale pripra·
tak dlho. je viac. K tým najpodstatnejším bude asi patriť jeho
venej sólistickej zostavy.
vysoká interpretačná náročnosť a obava dramaturgov, či obeRéžia Pavi!J. Smolíka si zvolila za východisko partitúru
censtvo prijme . inéhoMVerdiho. Mlčanie prerušila nová ina jej analýzou dospela k záveru, že menej riskantné je oprieť sa
o autorský rukopis než hľadať výkladové posuny. Ani mechascenácia, ktorú pred striedaním šéfovských postov naplánovalo predchádzajúce vedenie divadla. SND by malo byť výnické oživenie pokynov z predlohy ešte nie je hotovým re-
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ceptom na dosiahnutie autentickej atmosféry. Režisér musí
zo živého materiálu vytesať presné typy, da ť ich konaniu obsah a zmyseL vyb udovať medzi nimi väzby a vzťahy. Vo
Falstaffovi sa stretávajú takpovediac dva svety: mužský a ženský. Ten prvý (Falstaff a Ford) má priestor pre záletnicke kúsky i žiarlivostné scény a je podrobený skúškam dám. Ten
druhý, stelesnený temperamentnými a noblesnými windsorskými paničkami, určuje rytmus zápletkových situácií. Smolíkovi sa darilo predovšetkým vtedy, keď sa mohol oprieť
o charakterotvorné umelecké osobnosti. Na také však natrafil iba v časti prvého pánskeho obsadenia. Pokiaľ musel kreovať profily z neutrálnejšieho materiálu, ostávali vágn e, približné, bez špecifickej charakteristiky. Ku cti režiséra patrí, že
sa vystríhal karikuj úcich a groteskujúcich polôh i vulgarity.
A tiež - čo je dôležité v jeho osobnom vývoji -aj istého bednárikovského komplexu, ktorý viac či menej z jeho prác vykúkal. Vcelku praktickú scénu n avrhol Vladimír Čáp, debutant v bratislavskej opere, keď drevenú konštrukciu obklopil
ma ľova ným horizontom a jej rotáciou odhalil dejisko z rôznych perspektív. Podobne kostým y Ľudmily Várossovej
smerovali k staroanglickému renesančnému štýlu.
Už som naznačil, že jedno obsadenie by n ovej inscenácii
rozhodne neurobilo hanbu. Predovšetkým Peter Mikuláš,
netradične v barytónovej role, vychutnal celú škálu Falstaffových charakteri začných polôh. Profil rytierskeho dobyvateľa
ženských s ŕdc primárne odvinul z vokálneh o prejavu, bohato
diferencovaného, na ktorý nadviazali osviežujúce a výstižné
herecké akcie. Hlasovo bol vynikajúci, barytónová tessitura
mu nerobila najm enšie problémy, zaujal verdiovským štýlom
i p recíznosťou v ansámbloch . Rovnako upútal Vladimír
Chmelo ako temperamentný, v geste výrazný, no nepreafektovaný Ford. Chmelov svieži. kovovo lesklý barytón znie
voľne a prierazne v každej polohe, pri čom dominuje v jasných, štíhlych výškach. Obaja alternanti zostali v tieni. Martin Babjak s kutočne nemôže ísť z roly do roly, no predovšetkým charakterovým postavám nedokáže poskytnúť dostatok osobnostného zázemia a skúseností. Fakt, že rozsah
partu mu vyhovuje, že vie vyspievať všetky noty, nesta čí ani
na to, aby jeho Sir John dostal aspoň hrubé črty. Oveľa radšej

by som Babjaka videl v kostýme Forda, pre ktoréh o zasa Jánovi Ďurčovi chýba väčši a technická istota, vyrovnanosť po lôh i cit pre verdiovskú poetiku.
Ziať, inscenátori nepochopili, že rolu Alice. i napriek tom u,
že takmer stále sa pohybuje v ansámbloch, určil Verdi vedúcim mladodramatickým soprán om. Eva Seniglová síce nedisponuje pravým verdiovským timbrom, no part aspoň vyspievala technicky, rytmicky a intonačne presne. Nemožno to
celkom povedať o Lilli Larinovej v druhom obsadení; bola
ťažkopádnejšia, tvrdšia a v polohách nie dostatočne vyrovnaná. Príliš v ústraní zostala Denisa Slepkovská ako Meg.
Herecky bola matná a vokálne i napriek ušl'achtilému timbru
sa jej tón málo niesol. Vari naj vďa čnejšou figúro u dámskeho
kvarteta je Mrs. Quickly. Jitka Sapara-Fischerová je ešte
stále primladou interpretkou tejto charakterovej postavy, má
však pre ňu sýtosť hlbokej polohy i hereckú ra finovanosť.
Ľú to mi bolo pre dstavi teľky bezradnej Denisy Hamarovej,
ktorá svoj oprávnený debut mala absolvovať v priliehavej
partii. Jozef Kundlák si zdatne poradil s n evel'kým, no náročným Fentonom, zatiaľ čo Simonovi Somorjaiovi lyrika
i výšky spôsobili isté technické problémy. Adriana Kohútková bola poetickou, elegantne frázujúcou Nanettou, Andrea Dudášo vá pôsobila menej plasticky, mala i menšie
problémy s dychovou rezervou. Z ďalších postáv bol Peter
Oswald kultivovanejším Dr. Cajusom než forsírujúci Jozef
Ábel, predstavili sa tiež Igor Pasek a Ivan Ožvát (Bardolfo), Mikuláš Doboš a Juraj Peter (Pistola).
Nakoniec iba poznámku k prevádzke Opery SND. Všimol
som si, že po troch aprílových premiérach (polovica rolí je
obsadená trojmo) sa v máji dostáva Falstaff na program iba
raz. Neviem si dobre predstaviť, ako bude fungovať súhra
ansámblov, keď v budúcnosti sa jednotliví sólisti dostanú
k svojim partom raz za dva-tri mesiace. Uplatnenie blokových prvkov pri takom type dieL ako je Falstaff (ale i mnoho
iných), považujem za nevyhnutné. Napokon, obzrime sa
za hranice, alebo spýtajme sa sólistov, či im väčšmi nevyhovuje skoncentrovať sa na jednu rolu ako preskakovať štýly
a žánre. D
PAV EL UN G ER
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OPERA SND v SEZÓNE 1999/ 2000
V minulom čísle sme uverejnili informáciu
o dramaturgickom pláne Opery Slovenského národného divadlo no sezónu
1999/ 2000. Po uzávierke sme z Opery
SND dostali správu o dodatočnej úprave
dramaturgického plánu, ktorú bolo potrebné urobiť z umeleckcrprevádzkových
dôvodov. Po Verdiho opere Nabucco
(premiéra 8. októbra 1999, dirigent
R. Štúr, réžia Z. Lacková, scéno V. Čáp)
o Suchoňovej Krútňave (premiéra 9. decembra 1999, dirigent B. Štefánek, réžia
J. Jakubisko, scéno J. Svoboda) tretím premiérovým titulom sezóny bude namiesto
pôvodne plánovanej Donizettiho opery
Dcéra pluku nové naštudovanie opery
Nápoj lásky toho istého autora (premiéra
25. februára 2000, dirigent O. Štefánek,
réžia P. Smolík, scéno V. Čáp). Štvrtým pre-

miérovým titulom ostáva Werther Julesa
Mosseneto (premiéra 19. opnlo 2000, dirigent W. Mourer).

Mark Elder, réžia Robert Carsen),
Wognerovo opera Tristan a /zo/da
(Triston: Ben Heppner, lzoldo: Jane
Eoglen, dirigent James Levine, réžia
Dieter Dorn) a dielo z prelomu 19. a 20.
storočia, ktoré doteraz nebolo inscenované v Met - Lehárovo Veselá !Idom
(v hlavných úlohách Frederico von
Stade, Elizabeth Norberg-Schulz, Plácido
Domingo, Poul Groves o cl., dirigent
Andrew Davis, réžia Tim Albery).
Plán budúcej sezóny dopÍňojú dielo
vel'kého talianskeho repertoáru
(Rossini, Verdi; o. i. Gabriela Beňačková
oko Desedemono), Puccini, Donizetti,
Wognerov Prsteň, Händelovo opera
Giulio Cesare, Mozartova Figarova
smdba, Debussyho Pelléas a Melisonda, Schonbergov Mojžiš a Áron,
šostakovičova Lady Macbeth a cl.
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METROPOLrrAN OPERA 1999/2000

Metropolitan Opera v New Yorku privíta nové tisícročie štyrmi novými produkciomi, ktoré zahŕňajú jednu svetovú
premiéru (kompozičnú objednávku
Met) - novú operu Johna Harbisono
The Great Gatsby podro románu
F. Scotta Fitzgeralda (titulné úlohy spievajú Down Upshow, Suson Graham,
Lorraine Hunt, Jerry Hodley o cl., dirigent James Levine, réžia Mark Lamos),
dolej dielo, ktoré takmer 75 rokov nebolo inscenované v Met - Mefistofele
od Arriga Boito (Mefistofela: Samuel
Romey, Faust: Richard Leech, Margaréto: Moria Guleghina, dirigent
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Súčasné opery v Budapešti
Sändor Szokolay: Szávitri. Opera zo sveta indických povestí
o víťazstve lásky nad smrťou. Libreto podľa Endreho Illésa napísal Sändor Szokolay. Dirigent Géza Oberfrank, réžia Gábor
Kerényi-Miklós, scéna Erzsébet T\íri, kostýmy Rita Velich.
Účinkujú : Lajos Miller, 1\inde Frankó, Ferenc Valter, László
Báräny-Paál, Jolän Sänta, Attila B. Kiss, Sändor Kecslés, Katalin Benei, Csaba Airizer. Premiéra 30. januára 1999, Maďarská
štátna opera v Divadle Tálie.
Jänos Vajda: Leonce és Léna. Opera v troch dejstvách. Libreto
podľa rovnomennej hry G. Biichnera napísal Szabolcs Várady.
Dirigent Géza Tôrôk, réžia Gyorgy Fehér, scéna Zsolt Khell,
kostýmy Gyôngyi Szakács. Účinkujú: Tamás Sziile, Attila Fekete, Ingrid Lenesi, Ákos Ambrus, Bemadett Wiedermann,
Andrea Meláth, Ferenc Gedesits, Gábor Kállay, Anta Pataki.
Premiéra 26. marca 1999, Maďarská štátna opera.
Koniec 20. storočia ponúka úvahy a paralely s predchádzajúdm storočím aj na poli hudobného divadla. Jedným z výcho·
disk porovnávania môže byť trojhviezdie autorov talianskeho
operného neba Donizetti, RossirtL Bellini, ktorí priam bez prestania produkovali stále nové a nové opery, nielen očakávané
obecenstvom. ale aj požadované intendantmi operných
divadiel pre každé staggione.
Táto situáda sa nezmenila ani
v ďalších desaťročiach. Sám
Richard Strauss. ktorého
tvorba sa definitívne uzavrela
pred päťdesiatimi rokmi. napísal ešte sedemnásť javiskových diel. Svetový trend posledných desaťročí však už
vykazuje opačný vývoj skladateľskej aktivity a obecenstvo tiež uprednostňuje meSÁVITRI - ZÁBER
nej náročné staré tituly.
Je teda nevšedným sviatkom. ak v Budapešti v priebehu
dvoch mesiacov "pokrstiW dve nové operné diela známych
osobností, Sándora Szokolaya a Jánosa Vajdu.
Szokolay je nesporne najproduktívnejším a z hladiska žánrovej pestrosti najrozmanitejším autorom; jeho opusy sa evidujú už trojciferným číslom. Nedávno premierované javiskové dielo Sávitri je s kladateľovou šiestou uvedenou operou.
Szokolay zvyčajne čerpá námety z literárnych diel takých
významných autorov, ako sú García Lorca (Krvavá svadba).
William Shakespeare (Hamlet), László Németh (Samson) či Nikos Kazantzakis (Ecce Homo) . Aj teraz jeho hudobnú fantáziu
oplodnil poetický román Endre ho lliésa História o láske a smrti,
čerpajúci námet zo starodávnych indických mýtov. Krehká
dievčenská bytosť Sávitri sa dozvie o proroctve, predpovedajúcom. že Satjavan bude môcť s ňou žiť iba rok; napriek
tomu sa s ním. nič netušiadm, vydá na spoločnú cestu. Nepomôžu však sebaobetovania: po roku sa objaví Jáma. boh
smrti, a vezme si Satjavanovu dušu. Začína sa zápas medzi
ženou a bohom a Sávitri svojou láskou a vytrvalosťou dosiahne to, že Jáma ustúpi a vráti dušu mladému mužovi.
Okrem Hamleta som videl všetky doterajšie Szokolayove javiskové diela. Fascinuje ma ich hudobný jazyk, ktorý sa ako
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akýsi pružný obal vždy prispôsobí téme. Aj história Sávitri je
odetá do mystickej a prekrásnej lyrickej hudby. ktorá majestáme vrcholí v dramatickom súboji medzi Sávitri a Jámom.
Podľa slov režiséra predstavenia je Szokolayova hudba "rozochvievajúco-erotická a vášnivá, moderná svojím melodickým
a rytmickým charakterom. Citové. lyrické a zvukomalebné
úseky sa súmerne miešajú s dramatickými a prevapujúcimi
akustickými efektmi."
Nielen hudba, ale aj celý javiskový tvar (réžia Gá bor Kerényi-Miklós. scéna Erzsébet Túri. kostýmy Rita Velich) sú
na vynikajúcej úrovni. Hudobnú zložku riadi stály dirigent
Szokolayových opier Géza Oberfrank. Z vyrovnanej speváckej garnitúry spomeniem vynikajúcu mladodramatickú
Tiinde Frankó v titulnej postave a markantného Csabu
Airizera v kostýme boha smrti.
Je známe, že v literárnom odkaze Georga Bi.ichnera (zomrel
23 - ročný) sa zachovalo okrem dvoch dokončených javiskových diel aj jedno torzo. Z neho Alban Berg vo svojej opere
Wozzeck vytvoril kl'ú čové operné dielo storočia. Historickú
drámu Dantonova smrť zhudobnil roku 1948 rakúsky skladater
Gottfried von Einem a komický príbeh Leonce a Lena nedávno
odel do operného rúcha ako svoju tretiu operu János Vajda.
Leonce. princ rozprávkovej
nse Popo. sa kvôli štámemu
záujmu má oženi ť s Lenou,
princeznou zo susednej ríše
Pipi. Mladí ľudia sa nepoznajú. ale ani jeden z nich
nechce počuť o vynútenom
manželstve, preto sa vydajú
na vandrovku do sveta. Počas cesty, na ktorej Leoncebo sprevádza jeho druh
Valerio, kým Lena putuje so
svojou vychovávateľko u, sa
náhodne stremú a. samoZ INSCENÁCI E
zrejme. zaľúbia sa. Po rôznych ťažkostiach a útrapách sa konečne dostanú domov a teraz už z vlastnej vôle predstúpia pred oltár.
Vajda k tejto pôvabnej rozprávke zložil príjemnú a veľmi
vtipnú hudbu v podobe kvázi trojčasťovej symfónie. Prvá a záverečná časť majú ironický charakter s reminiscenciami v podobe citátov a melodických prvkov z rôznych diel hudobnej literatúry. Vrcholom irónie je dtát pochodu z Aidy pri nástupe
smiešne biednej štátnej nse Popo. Stredná časť, akási lyrická
romanca s pentatonickou melodikou, stredobodom ktorej je
vyznanie vzájomnej lásky, vynikajúco dotvára a spestrí atmosféru diela. Vtipná réžia a scéna (Gyorgy Fehér, Zsolt Khell)
sa nevyhli zraniteľn ým momentom. hudobná zložka (dirigent
Géza Tôrôk ) je na vynikajúcej úrovni. Popri výbornej a m árnej Ingrid Kertesi (princezná Lena ) defiluje celý rad najmladšej speváckej generácie ako Bemadett Wiedermann.
Andrea Meláth. Akos Ambrus a veľký objav Attila Fekete (Leonce) s prekrásnym vyrovnaným tenorom. Súdiac
podl'a reakde obecenstva, Leonce a Lena bude mať úspešný javiskový život, podobne ako predchádzajúca Vajdova opera
Mario a kúzelník (podľa Thomasa Manna) . ktorá pred desiatiDÚ
rokmi zaznela aj na scéne SND v podaní hosťuj úceho súboru
budapeštianskej Státnej opery 1:11
JozEF VARGA
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Gruberovej návrat do Francúzska
Francúzsky juh, pôvabný kraj Provensálska, Azúrového pobrežia a Prímorských Alp, je vyhľadávaný nielen dobre situovanými vyššími spoločenskými vrstvami, ale je aj miestom
dlhodobých pobytov významných výtvarníkov ako Marc
ChagalL Henri Matisse, Pablo Picasso či Fernand Léger. Jeho
hlavné mesto Nice (Nizza) patrí dnes Francúzsku, ale jeho
francúzs ka história nemá viac než 136 rokov. Nachádza sa
takmer na hranici s Talianskom, má toľko obyvateľov ako
Bratislava. operu, filharmonick ý orchester, sálu Acropolis,
múzeum moderného umenia, moderné stredisko Arenas,
historické staré mesto (k jeho atrakciám patrí ortodoxn)•
chrám, kópia Chrámu Vasilija Blaženého v Moskve, doku mentujúci obľúbenosť mesta i kraja v kruhoch dávno bývalých ruských panovníkov a šľachty) a hlavne zvedavé publikum, zhýčkané kasínom, pohodlným životom atraktívneho
turistického centra. Nice má svoj vlastný festival súčasnej
hudby, festival sakrálneho umenia, pravidelné koncerty v hoteloch, ale aj koncerty v školách a okrajových štvrtiach,
kde pravidelne účinkuje
filharmónia .. . Toto mesto, hoci taktiež bojujúce
o prostriedky i o publikum, si môže dovoliť luxus pozvať Placida Dominga a Editu Gruberovú
v jednej opernej sezóne.
Opera Nice sa teší
priazni regiónu a úspešne
odoláva i konkurencii malej, ale o to honosnejšej
opery v Monte Carlo.
Atraktívne divadlá v
Aix-en-Provence a Marseille sú priďaleko na to,
aby mohli odlákať okrem
turistov i domáce publikum. Dnes je Opera Nice
mestským divadlom. Na
EDITA GRUBEROVÁ jej mieste stálo od roku
1776 Divadlo Maccaroniho, ktoré sa roku 1789 stalo Kráľov
ským divadlom. Neskôr bolo zbúrané, znovu postavené, premenované na Cisárske (roku 1860) a nakoniec na Mestské
divadlo ( 1871). Ako nejedno európske divadlo, i toto v Nice
zažilo požiar a jeho ničivú silu. Počas prezentácie Lude di
Lammermoor roku 1881 dokonca v jeho plameňoch zahynulo
70 hostí. Nová budova s kapacitou 1200 miest píše svoju históriu od februára 1885. Je dielom architekta Francoisa Auna,
ktorého projekt prešiel definitívnym schválenÍm Charlesa Garniera, staviteľa slávnej parížskej opery a opery v Monaku.
Opera je prevádzkovaná podobne ako iné malé európske
divadlá: niekoľko inscenácií sa naštuduje bez alternácie
a uvedie v blokoch po 5-6 predstaveniach v jednej sezóne.
V tejto sezóne tvorí dramaturgiu šesť titulov veľkého operného repertoáru (Popoluška, Tristan a Izolda, Macbeth, Dcéra
pluku, Tosca a Fidelio), 21 koncertov a štyri baletné inscenácie.
~aditeľ opery a zároveň režisér Gian Carlo del Monaco (syn
sla~neho tenoristu Maria del Monaco), čerpajúd zo svojich
skuseností v nemeckých divadlách, sa neobmedzuje len na
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bežný francúzsky operný repertoár a zatraktívňuje ponuku
významnými hosťujúcimi umelcami.
Edita Gruberová sa celých sedemnásť rbkov neobjavila na
francúzskych operných javiskách. Zásluhou Giana Carla del
Monaco však vo februári t. r. hosťovala v Nice v inscenácii Donizettiho opery Dcéra pluku. Dielo je príťažlivé nielen bel cantom, ale aj svojou historickou zviazanosťou s Francúzskom,
kde ho autor skomponoval, kde zažil jej premiérové uvedenie
v parížskej kornickej opere l l . februára 1840, a kde sa do roku
1917 každoročne vracalo na svoju premiérovú scénu. Vzniklo
už v čase Donizettiho kompozičnej zrelosti, niekoľko rokov po
Anne Boleynovej, Nápoji lásky a Lucii di Lammermoor. Je to milá
opera buffa v módnom štýle vtedajšieho Paríža, ľahká, plná
krásnych melódií a humoru. Nie je to však dielo lacné a povrchné a triumfuje nad podobn ými operami svojich francúzskych súčasníkov Boildieua, Aubera či Adama. Edita Gruberová sa ukázala vo svojej plnej umeleckej kráse, a to nielen
speváckej, na ktorú sa teší každý meloman a hudobný kritik,
ale "zakoncertovala" si aj
h erecky. Gian Carlo del
Monaco sa ujal réžie
a urobil všetko pre to, aby
sa publikum pobavilo
presne tak, ako sa na
pravú buffu patrí. Hýrivá
farebná scéna a pôsobivé
kostýmy vojakov z čias
Napoleona, rakúskych
sedliakov a falošných
šľachticov (od Michaela
Scotta) dovolili rozohrať
vkusnú frašku. Réžia je
plná drobných zábavných
detailov: tvorcovia nepoužili monumentálne kulisy, iba jednoduché plátna. Hudobný riaditeľ
Marcello Panni sa moDcÉRA PLUKU v Ni c E
hol oprieť o kvalitný orchester, ktorý je silnou stránkou Opery Nice. Na scéne dominovala Edita Gruberová. Robila priam zázraky, vyčíňala ako
chlapčisko, chvíľku ako mladý vojak, potom ako spevák na ramenách svojho partnera či na jeho chrbte, bola šarmantná ...
Už len zdvihnúť ťažkú zástavu, ostať na točni, ktorú dvíhajú
mocní chlapi do výšky, a to z podrepu, vyžaduje veľkú fyzickú
námahu! Pravdaže, jej najväčším tromfom vždy bol a bude vokálny prejav. Táto rola jej sedí, stvá rňuje ju preózne a dôkladne. Tvorba melodických línií, um, s akým vie gradovať
z nečujných pianissím až do plného rozozvučania stále nádherného koloratúrneho soprán u, sú na hranici možného. Rolu
Dcéry pluku kreovala dosiaľ trikrát, a to výh radne v réžii Del
Monaca. Prvýkrát to bolo v Zurichu pred jedenástimi rokmi,
neskôr v Barcelone a po tretíkrát vo februári tohto roku v Nice.
Jej partnermi boli sľubný americký tenorista Gregory Kunde
ako Tonio, Talian Maurizio Picconi ako Sulpice a mladý francúzsky tenorista z Nice Gilles San Juan ako • vojvodkyňa
z Krackenthorpu". Ostáva nám tešiť sa, že si Editu Gruberovú
budeme môcť užiť v tejto istej produkcii v októbri tohto roku
vo Viedni ... tli
V i ERA Po LAKO V I ČOvÁ
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DVA POZDRAVY Z APRÍLOVEJ
REDUTY
Apríl v Slovenskej filharmónii akoby
chcel byť aj dňami francúzskej hudobnej kuchyne. Začali sa hneď v prvý,
teda poveľkonočný týždeň. Tesne po
sebe zneli skladby Francisa Poulenca,
Arthura Honeggera, Alberta Roussela
(a to sa ešte do uzávierky tohto čísla HŽ
nevošiel posledný apnlový predvíkend
s hudbou Mauricea Ravela). Skutočne
hojná úroda galskej kultúry. Ale to je
dobre, pretože priamych dotykov s hudbou spoza Álp máme až neuveriteľne
málo. Z toho, čo apríloví aktéri v Slovenskej filharmónii ponúkli. je na tom
repertoárovo najlepšie Koncert pre dva
klavíry a orchester d mol od Francisa
Poulenca. Už som ho tu zažil tri-štyrikrát a vždy na mňa zapôsobil priam
zázračne oslobodzujúca a inšpirujúco.
Tentoraz sa oň postarali profesionáli
prvého stupňa: klavírne duo Marián
Lapšanský - Eugen Indjič a dirigent
Leoš Svárovský (8. a 9.apríla). Všetci
traja si úspešne poradili s brilanciou,
šarmom, temperamentom a iskrivou
nápad itosťou tohto diela. Tempový dialóg medzi dvoma sólistami možno občas
zakolísal, boli to však mizivé okamihy,
hneď eliminované, takže nezasahovali
do globálneho zážitku.
Lapšanský - Indj ič boli hrdinami a svoju úlohu splnili so cťou. Pristavím sa
však ešte pri mene Leoš Svárovský. Už
som neraz skonštatoval, že je osobnosťou, akú by hráči Slovenskej filharmónie pred sebou mali v ídať čas t ejšie. Je
dirigentom, ktorý nie je obdarený len
výnimočnou muzikalitou a intelektom,
ale Svárovský je zrejme aj schopným
.kantororn•, vie pôsobiť na kolektív aj
výchovne a reg ulovať tak chod vecí síce so zapáleným srdcom, ale zároveň
s chladnou hlavou. Prvým číslom jeho
večera bola Haydnova Symfónia G dur
Hob. 1:1 OO, "Vojenská•. Napriek tomu,
že (a to konštatujem veľmi n erád a proti
svojej srsti) ma sklamali nekoncentrovaní a rozhádzaní dychári, v Svárovského Haydnovi som pocítil čosi. čo
v Slovenskej filharmónii nebýva zvykorn: esprit a senzibilitu voči výstavbe
dynamickosti, fráz. V limitovanom zvukovom teréne Haydnovej symfónie dokázali Svárovský a hráči SF diferencovať
detaily šikovnejšie ako obvykle.
Tromfom Leoša Svárovského a celého

koncertu (a jedným z tromfov celej jubilejnej sezóny SF) bola 3. symfónia
Bohuslava Martinú. Neviem, či som ju
u nás už vôbec niekedy počul a ak aj
áno, muselo to byť veľmi dávno. Rok
1999 je sčasti aj rokom tohto majstra
(zomrel v roku 1959), jeho vrcholné
symfonické dielo malo preto v dramaturgickom pláne SF plné opodstatnenie.
Leoš Svárovský vyťažil z výnimočnej
partitúry obrovský zážitkový potenciál.
Na svoje si prišli temná dráma, prudké
zlomy a nečakané poryvy, kvetnatosť
inštrumentácie (2. časť), pokora a rezignácia v závere. Symfónia sa vyvíjala hrdinsky, neustále sa drala vpred a nedovolila ďoveku oddýchnuť si. Pri 3. symfónii totiž na oddych nemá človek
nárok ... Zasa som si raz v duchu povedal: bravo!
IGOR JAVORSKÝ

IVAN SOKOL

bulletin koncertu, má blízko k svojráznej poetike Leoša Janáčka. čosi ako
nádherne vytvarovaný, ušľachtilý samorast. plný vnútorného aj vonkajškového dynamizmu. Organová symfónia
možno narobila hráčom SF vrásky na
čele . Je zložitým, členitým exkurzom do
atypických intonácií a bizarných rytmických situácií, je zvláštnou kombináciou maestosa a rudirnentárnosti Grešákovho myslenia. Pre tých záujemcov,
ktorých hudobná tvorba na Slovensku
naozaj zaujíma, bola táto dramaturgická
položka poučným a podnetným útulorn. Nehovoriac o tom, že Ivan Sokol
zasa za organom exceloval.
Po náročnom Grešákovi prišli chvlle
oddychu a výdychu: Concerto da camera
pre flautu, anglický roh a orchester od
Arthura Honeggera. O pravú pohodu
na pódiu sa postarali obidvaja sólisti:
Vojtech Samec a Ladislav Roth, prví
hráči Slovenskej filharmónie. Concerto da
camera, to je . delicatissimo•, čo sólisti
plne rešpektovali. Mali úspech a tým sa
postarali aj o úspech Honeggerovej vďač
nej, u nás však obchádzanej skladby.
Na iný výraz ako Honegger v skladbe
Concerto da camera vsadil Albert Roussel
v 3. symfónii g mol. Po 3. symfónii Bohuslava Martinú zapad la ďalšia trojka
veľmi pozitívne. Robustný organizmus
diela, jeho tvarový a výrazový radikalizmus, extrovertno sť. nekompromisnosť
robia z neho opus zrozumiteľný vari
každému vyznávačovi hudobných krás.
V podaní SF zaznelo v Braúslave naposledy asi pred tromi desiatkami
rokov. Uprostred apríla sa s ním našim
hudobníkom darilo a Roussel vniesol
do Reduty atmosféru ozajstného nadšenia.
MT

Ponuka francúzskeho tovaru pokračo
vala hneď týždeň po triumfe Leoša Svárovského a klavírneho dua Marián Lapšanský- Eugen Indjič. 15. a 16. apríla
dostali príležitosť Arthur Honeggera Albert Roussel. Koncert bol zároveň príležitosťou pre dirigenta Bystríka ReNEDEtNÉ MATINÉ
žuchu. Ten je všeobecne známy okrem
Pre hudobného kriúka je nesmieme zainého aj tým, že vždy usilovne propagoval hudobnú produkciu slovenských ujímavé sledovať nástup novej interpreskladateľov. Spolu s organistom Ivatačnej generácie - práve tej, ktorá ešte
ani neopustila priestory školy a už vstunom Sokolom pokračovali v tejto dávpuje na koncertné pódium. Komorný
nej tradícii a pred dvoch Francúzov zakoncert v Mirbachovom paláci, ktorý sa
radili do programu Organovú symfóniu
Jozefa Grešáka. História vie byť niekedy konal 28. marca, ponúkol takúto
veľmi krutá a nežiďivá. Tvorba Jozefa
príležitosť mladej huslistke Uršule Hrdinovej z triedy profesora Jozefa KoGrešáka je jedným z dôkazov toho.
Jeho mimoriadny talent bol vždy vysta- pelmana. Interpretačným partnerom
vovaný tvrdej konfrontácii s aktivitami - U. Hrdinovej bola vskutku renomovaná
jeho generačných vrstovníkov (Suchoň,
klaviristka Elena Händlerová.
Pri počúvaní prvých tónov BeethoveMoyzes) a nebol nikdy docenený. Prinovej Sonáty Es dur č. 3 op. 12 pre husle
tom Grešákova poetika, ako uviedol aj
Rl HUDOBNÝ ŽIVOT] 5]1999

a klavír som sa pokúšal vcítiť do pocitov
mladej huslistky, ktorá objavuje veľko
lepú mohutno sť Beethovenovej hudby.
Beethoven bol pre mňa a pre moju generáciu onou rajskou záhradou, do ktorej sme vstupovali s posvätnou bázňou.
žiaľ, záhradou, v ktorej na nás číhali
nebezpečenstvá vlastnej nedokonalosti - vlastného zlyhania ...
Tieto pocity zaiste prežívala i Uršula
Hrdinová. Nebudem tu bilancovať
množstvo problémov, ktoré sa vyplavili
na povrch. Zásadnejší nedostatok bol
v tom, že sústredenosť a zaujatosť technickými problémami spôsobila výrazovú vlažnosť. Jednoducho nebolo v silách U. Hrdinovej sústrediť sa na to najpodstatnejšie - na muzicírovanie.
Dramaturgické klišé káže začať koncert
najstarším štýlovým obdobím a postupne sa chronologicky prepracovať k
súčasnosti. V budúcnosti by som porušil
toto pravidlo a na Beethovena by som si
trochu počkal.. .
Vynikajúcim štartom tohto malého
husľového recitálu mohol byť napríklad
neoklasicisticky orientovaný Prokofiev - jeho Va/se, Gavotte, Mazurka
z baletu Popoluška. Tu sa začala mladá
huslistka muzikantsky prebúdzať. Tu sa
začala taká potrebná uvoľnenosť. No
nielen nad Beethovenom sa interpretačne zmrákalo, ale i nad F. Kreislerom.
Počúvajúc jeho Recitatív a Scherzo pre
sólové husle, mal som pocit istej citovej
zdržanlivosti. Clovek môže byť vo verbálnej komunikácii zdržanlivý, chladný,
racionálny. No v interpretácti, podobne
ako v tvorbe, je potrebná emocionalita,
vrúcnosť, fantazjjnosť a tiež jedinečná
tvorivá a racionálna schopnosť sklbiť
veci do osobnostnej výpovede. Ľahko sa
to píše, ale veľmi ťažko sa slová napfňajú činmi. Pre koho však nebude
hudba veľkým božským tajomsrvom,
ten bude vždy len hrať- rue interpretovať...

Počúvajúc ďalej Faurého Berceuse op.
16, povedal som sL že malý závan
z citového sveta interpretky sa zrazu
objavil. Dovtedy som mal pocit, že
Uršula Hrdinová síce hrá na husliach,
ale nevie, čo je to premietnuť citovú
škálu ďoveka do nástroja. Veď v tej hre
by mala byť láska, sklamanie, žiarlivosť,
hnev, pokora, zmyselnosť, posvätnosť jednoducho celá živá ľudská bytosť
by sa mala v hre zrkadliť. Bolo šťastím
pre Uršulu Hrdinovú, že jej partnerkou
bola znamenitá Elena Händlerová,
~torá muzikantsky dotvárala všetko,
co sa dotvoriť dalo. Bez jej vkladu by
mal celý koncert o niekol'ko tried posu-
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nutú

úroveň.

To treba

jednoznačne

povedať.

No a na záver ešte stručná zmienka
o koncertnej transkripcii Figara z opery
Barbier zo Sevilly od M. Castelnuova
Tedesca. Presnejšie, pred meno tohto
sk ladateľa by bolo potrebné vpísať
i meno G. Rossiniho. Treba povedať, že
Castelnuovo Tedesco sa majstrovsky
zhostil tejto neľahkej tvorivej práce.
Veď z notoricky známej opernej árie vytvoriť príťažlivú koncertnú transkripciu,
to je neľahká vec. Navyše Tedesco nezabudol predovšetkým na Rossiniho hudobný úsmev, ktorý neraz podčiarkol
alebo .prekreslil" do tvaru karikatúry,
grotesky. Niektoré momenty hudobne
zveličil, dal im zámerný úsmevný pátos.
Išlo o báječnú hudobnú hru. I po interpretačnej stránke išlo o vrchol programu.
IGOR BERGER

Koncert z tvorby slovenských skladateľov, ktorý bol ll. apríla v Mirbachovom paláci, dal podnet hľadať také súvislosti, ktoré pravdepodobne presahujú rámec bežnej recenzie. Skôr, než
spomeniem programovú skladbu tohto
komorného koncertu, žiada sa povedať,
že na nemalom dramaturgickom projekte sa podieľa li Moyzesovo kvartet o
a klaviristka Daniela Varínsk a . Dobre
postavená dramaturgia zaradila istotne
nie náhodou na úvod J. L. Bellu a jeho
Nokturno pre sláčikové kvarteto. Možno si niekto povie, v čom môže byť
dnes, na sklonku nášho storočia, zaujímavý tento skladateľ. Mám však pocit,
že inakšie sme počúvali Bellu v minulosti a inak ho vnímame dnes. Zdá sa, že
čas kryštalizuje hodnoty. Koho dnes zaujíma, že Bella bol oneskoreným bardom romantizmu? Kde sú hranice, kde
sa končí jeden sloh a začína sa ďalší? Život a tvorba, to nie sú lexikálne ohraničené údaje. To, že sa Bella vo svojom
Nokturne hlási k slovenskej ľudo vej
piesni, môže byť dnes priam detinsky
dojímavé. Bella bol skutočným romantikom - možno naivným, možn o oneskoreným, no istotne úprimným. K interpretácii azda len toľko, že najmä Moderato i Larghetto by som chápal mäkšie,
teda s menším expresívnym nasadením.
Záverečné Allegro commodo už bolo celkom adekvátne.
Kto by bol pred niekoľkými desaťro 
čiami povedal, že sa raz Ladislav Kupkovič ocitne v dramaturgickom sused stve s J. L. Bellom- a ešte k tomu v tonálnom romantickom šate? Ak je Bella
v dobrom slova zmysle oneskoreným

a tak trochu i osamoteným romantickým
bežcom, tak Kupkovič je navrátilcom do
lona romantikov. Umelec kráčajúci na
čele avantgardy sa vrátil do sveta tonálnej hudby. Bizarný obrat oproti Stravinskému, ktorý vo svojom poslednom období konvertoval k atonálnemu mysleniu. Iniciály pre sláčikové kvarteto sú
čistou romantickou hudbou. Nijaký neoromantizmus, nijaká poučenosť z toho,
čo sa odohralo v našom storočí. Drobné
romantické perokresby. Kantiléna s harmóniou a oáza vnútorného pokoja. Povedané slovami Adorna, novšia hudba
komponovaná na staršiu hudbu; poznámka, ktorú opäť nemožno chápať záporne, veď bola cielená na Stravinského.
Pravda, i Kupkovičove Inidály, podobne
ako celú jeho hudbu, budeme po urči
tom odstupe vnímať ináč ...
Zeljenkova Sonáta pre viol ončelo
a klavír - premiéra (bola napísaná pre
violončelistu J. Slávika) si zachováva
odstup od toho, čo nazývame stretávaním sa s hudbou predchádzajúcich slohových období. Nie, že by sa k nim Zeljenka nikdy nepribližoval, ale bol tu
vždy istý racionálny odstup, istá zdržanlivosť, či obchádzanie transparentných
návratov. Tak sa javí kompozičný naturel tohto skladateľa. Nuž a z takýchto
aspektov treba posudzovať i Sonátu,
ktorá má dve evidentne čitate ľné plochy. Tá prvá je spevná, zvnútornená, do
seba zahľadená, uvažujúca, snívajúca
a tá druhá dramaticky hravá, senzitívna, rozvášnená. Tá prvá ide ponad
čas, tá druhá ho pripomína - ďení, rozdeľuje , počíta ho, pohráva sa s ním
a podsúva nám jeho existenciu. Violonče lo s klavírom (skvele ho stvárnila
D. Varínska) tvoria homogénny celok.
I J . Slávik potvrdil, že je povolaným interpretom Zeljenkovej hudby.
A teraz opäť do iného sveta s Godárovou hudbou Dép/oration sur la morte de
W Lutosfawski pre sláčikové kvarteto
a klavír z roku 1994. Povedané slovami
autora, .ide o smútočnú spomienkovú
kompozíciu, ktorá na báze poetickej
a hudobnej symbolickej väzby oplakáva
smrť velikána". Nebudem tu menovať
citáty, ktoré boli v tejto hudbe použité.
Veď myšlienková symbolika je len prostriedkom, ktorý slúži vyššiemu cieľu .
Smrť a živá hudba, pominuteľnosť a nesmrteľnosť. Minulosť si tu podáva ruky
s prítomnosťou (Lutostawski, Bartók,
Godár, Chopin). Citát z Chopinovej Mazurky c mol op. 30 č. l ako malý zázrak,
ako zjavenie sa múzy na krehkých strunách sláčikov. Klavír ako krehká vízia ...
Godár je kompozičný čarodejník. Vie
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pracovať

s časom . s nápadom, vie odkedy má čo spraviť - n ie ako remeselník. ale ako umelec. Celá hudobná
minulosť je mu klávesnicou, na ktorej
dokáže hrať a tvoriť podobne ako napríklad A. Sch nittke. ktorý vo svojom
neogotickom Sv. Floriánovi prinavrátil
hudbu do lona ideačného umenia (pojem. ktorý nastoľuje Sorokin v knihe
Kríza nášho veku). I Godár vykročil
v jeho šľapajach.
Záverečnou bodkou koncertu bolo
Malovcovo 7. sláčikové kvarteto - premiéra. Žiaľ. toto dielo bolo i bodkou za životom i tvorbou skladateľa. Z prvého poču 
tia by som azda ani nevedel vypovedať
zámer, či vysloviť isté hodnotenie. Pred
majestátom smrti by mal každý zmlknuť.
Cas ako neúprosný sudca vysloví i tu
svoje posledné slovo. A bude to slovo
hodnomejšie než názor jedného ďoveka .

skej Sestky Frandsa Poulenca. Neoklasicisticky orientované dielo zaujalo sústredenosťou formy, pričom v Hrubovčákovej našlo adekvámeho interpreta.
Využitím modov orientálnej hudby inšpirovaný opus E. Blocha Baal Shem Nigun zaujal vďaka nadšenému muzicírovaniu mladej umelkyne.
Klaviristka Mária Heinzová svojou
spoluprácou s obidvoma sólistami opätovne potvrdila vysoké inštrumentálne parametre. Na výslednom dojme
prednášaných opusov sa podieľala prinajmenšom rovnocenne partnersky. Je
muzikantkou so značným emocionálnym arzenálom, technicky výborne vybavená, priebojná aj citlivá.

I GOR B ERG ER

7. apn1a v Zrkadlovej sieni Primaciál-

hadnúť,

Na matiné 25. apríla v Mirbachovom
paláci sa predstavila manželská dvojica - Albert (trombón) a Zuzana
(husle) Hrubovčákovci .
Trombón ako sólový nástroj na koncertnom pódiu nebýva príliš frekventovaný. Albert Hrubovčák, prvý trombonista SE reprezentuje v tomto odbore
u nás špičku. Je majstrom v ovládaní
nástroja, ktorý má okrem iného obmedzenú sólistickú literatúru. pohybuje sa
zväčša na úrovni vyššieho populáru.
O tom sme sa mohli presvedčiť už
v úvodných Dvoch tancoch pre trombón
a klavír od J. M. Defaya. Najimponujúcejšou stránkou Hrubovčákovho výkonu bola intonačná spoľahlivosť a eli·
minovanie ťažkopádnosti. príznačnej
pre charakter nástroja. V druhom tand
(sambe) vystúpil do popredia pozaunistov zmysel pre účinný a akcentovaný
rytmický spád. O schopnosti diferenciáde tónu nás presvedčili Morceau Symphonique od F. Gauberta i záverečná
Improvizácia pre sólový nástroj od E.
Grespu. Žiadalo sa však zaradiť do programu aj niečo od slovenského autora.
Zuzana Hrubovčáková je toho času
pos l ucháčkou v husľovej triede Mgr.
Márie Karlíkovej na VSMU (3. ročník).
Jej hra nesie črty rukopisu pedagogičky:
dôraz na účinné vedenie línií, na kresbu
oblúkov, intonačnú dôslednosť, tvorbu
sýteho. dos tatočne vystupňovaného tónu. Výber repertoáru, ktorým sa umelkyňa predstavila, vnucoval dojem, že je
typom viac objektívnym ako introvertným.
Svoj tvorivý naturel demonštrovala
v Sonáte pre husle a klavír od ďena paríž-
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VIEDEŇ - BRATISLAVA
neho paláca sa predstavilo medzinárodne renomované Joseph Hay dn
Trio. (Herald Kosík - klavír, Verena
Stourzhová - husle, Hannes Gradwohl
-violončelo). S jednou menšou personálnou zmenou (huslistka) existuje súbor už sedem rokov. Zišli sa na eisenstadtskom Konzervatóriu, pokračovali
na Vysokej hudobnej škole vo Viedni,
dva roky - v rámci štipendia - na známej Schuola Superiore internazionale
di Musica da Camera del Trio di llieste
v Taliansku. V súlade s názvom ansámblu venujú sa hráči prevažne tvorbe
predstaviteľov viedenského klasidzmu.
V tejto súvislosti ich čaká okrem iného
uvedenie i postupné nahrávanie všetkých 34 klavírnych trií Josepha Haydna
na CD.

JOSEPH HAYDN TRIO

Ich výkon sa vyznačoval vysokými
profesionálnymi parametrami: sú zdatne technicky fundovaní, v úsilí komorne muziórovať dokážu sa navzájom počúvať. jeden druhému prispôsobovať
a potláčať svoje individuality. Sú ansámblom vzácne vyrovnaným, čo sa.
premieta do zvukovej homogénnosti:
Sympatickí mladí umelci predviedli
v úvode jeden z opusov Josepha Hayd-

na - Trio Es dur Hob. XV:28. Nesnažia sa
stoj čo stoj vyzdv i hovať zemitosť. skôr sa
sústreďujú na spevnosť, plastiku, eleganciu, priezračnosť faktúry. Vzájomná
korešpondencia nástrojov bola priam
vzorová. Tempá mali správnu rýchlosť,
výsledok vyznieval jednoducho, bez
zbytočného pátosu, presvedčivo.
O pn1dadnom vzťahu k hudbe nášho
storočia svedčilo súčasné dielo rakúskej
proveniencie. Za osobnej účasti autora
Wernera Schulzeho, profesora na viedenskej hudobnej univerzite, uzatvorilo
Trio prvú polovicu programu opusom
Deux Mouvements op. 5a. Je to skladba,
ktorá dokáže zaujať sústredenosťou výrazu, správnym dávkovaním rozvíjania
tém, účinnými kontrastrni. Prvá časť
nesie nezvyklý názov: Téma bez variácií.
Ako sme sa dozvedeli v rozhovore s autorom, bola inšpirovaná osobitou atmosférou dvilizáciou takmer nedotknutých Faerských ostrovov. Má nezvyklé
metrum: 34-štvrťový takt. je polyfónne
traktovaná. Pochopiteme, v snahe uľah
čiť si pri štúdiu orientáciu používajú interpreti pomocné taktové čiary. Autor
sa usiloval vyjadriť touto hudbou taneč
nú slávnosť obyvateľov ostrova. Je to
dielo v inšpirácii a faktúre nevšedné,
zaujímavé a účinné. Druhá časť je Epitaf s mottom: Ako útržok času (Wie ein
Ausschnitt der Zeit). Nad ostinatným pohybom klavírnych disonancií sa rozvíja
spevná meditatívna hudba v navzájom
sa prepletajúcich sláčikoch. Tému preberá aj klavír. Žiada sa však tretia, opätovne rýchla časť. To bol nielen podt
poslucháčov, ale podľa slov autora si finále žiadali aj samotní interpreti. Prvú
polovicu nebýva zvykom ukončiť práve
meditádou. Nezanechala však rozpačitý
dojem - presvedčila.
Záverečné Trio Es dur op. l OO od
Franza Schuberta kládlo svojou technickou sadzbou na hráčov vysoké nároky. Aj keď toto dielo nevyznelo tak
suverénne ako repertoár prvej polovice
programu, bolo v ňom dosť vydarených
úsekov, muzikantsky presvedčivých
plôch. A strhujúci elán hráčov napokon
triumfoval. Obecenstvo si vynútilo prídavok (Schumann).
VLADIMÍR Č ÍŽIK

KONCERT V OPERE
V rámci cyklu Komorné koncerty
v opere som si 28. marca po prvý raz
vypočul komorný orchester ďenov SND
s názvom I Musici del Teatro s umeleckým vedúcim Vladimírom Harvan om . Súbor vznikol roku 1997 z inida·
l'd HUDOBNÝ ŽIVOT) 5)1999

tívy popredných člen ov orchestra
Opery SND. V období likvidácie mnohých umeleckých telies či zoskupení je
poteš iteľné stretnú ť sa s mladým fungujúcim telesom. Skoda len. že na ta·
kýchto koncertoch nesedia likvidátori
našich kultúrnych hodnôt. Prirodzene, umelecký súbor existujúci necelé
dva roky je v štádiu dramaturgickej
profilácie. Popri umeleckom raste ne·
možno dnes zabudnúť na komerčné
ciele, ktoré sú často existenčne rozho·
dujúce.
Môj prvý dojem z počúva nia Mozartovho Divertimenta D dur KV 136 pre
dvoje huslí, violu, violončelo a kontra·
bas bol priaznivý. Sprievodným znakom
interpretácie je zvuková priamočiarosť,
spontánnosť. Jedným slovom, Mozart
taký. ako ho cítia n ové nastupujúce ge·
nerácie. Poslu cháč je vždy v zajatí istých
vžitých nahromadených predstáv, či je
to interpretácia na historických nástrojoch alebo interpretácia vyrastaj úca
z pocitového sveta dnešného človeka.
Pokiaľ sú splnené základné profesionálne kritériá, treba akceptovať každý
prístup. To isté sa vzťahuj e i na inter·
pretáciu Corelliho Concerta grossa d mol
op. 6 č. 4 pre dvoje huslí, sláčiky a con·
tinuo.
S interpretáciou Haydnovho Koncertu
C dur pre violon če lo a orchester však
súhlasiť nemožno. Juhokórejská violon ·
čelistka Hee-Son g Songová . prekvapila· ne pochopiteľným výkladom
Haydnovej hudby. Exponované úseky
tohto prekrásneho koncerta ntného
diela technicky nezvládla, najbolesmejšia však bola intonácia: samá približ·
nosi. nepresnosť. Adagio bolo nevkusne
preromantizované. tempá trpeli vážnymi kolíziami. Po orchestrálnej intro·
dukcii (Allegro molto) napr. nastúpila
violon čelistka s celkom novým tempom. Prekvapený komorný orchester sa
začínal prispôsobovať a výsledok - samá
kolízia. Nepoznám dôvody, prečo k nám
takíto sólisti zo zahraničia prich ádzajú.
Nech sú však akékoľvek, rozhodne nie
sú umelecké.
V záverečnej časti koncertu odznelo
Mozartovo Divertimento F dur KV 138
pre dvoje huslí, violu, violončelo a kontrabas a Vivaldiho Styri ročné obdobia op.
8, pre husle. sláčiky a čembalo (La Primavera. L'Inverno). V oboch dielach or·
chester potvrdil svoje kvality. Vladimír
Harvan sa mi páčil ako huslista. ako
umeleckého vedúceho som ho vnímal
trochu menej. Miestami bude potrebné .pritvrdiť• súhru. ísť po jednotnej
ZVUkovej línii, nepovoliť nijakú približ-
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no sť. (Teleso musí znie ť ako jeden
nástroj.)
Držím palce tomuto komornému
orchestru a bolo by dobré, keby uvažoval o dramaturgii v zmysle svojho názvu I Musici del Teatro a orientoval sa výraznejšie na barokovú a klasicistickú
opernú tvorbu. prípadne na hudobné
divadlo 20. storočia. Bol by som rád.
keby m u neublížili nekompetentné výroky a rozhodnutia nemuzikantov, hovoriacich v mene našej hudobnej kul·
túry.
IGOR BERGE R

ŠKO VO

VIEDNI

Komorné orchestre majú takmer vždy
väčšiu šancu reprezentovať našu vlasť
na medzinárodných hudobných po·
dujatiach v blízkych aj vzdialených
krajinách než veľké symfonické te·
Iesá. Popri warchalovcoch hrá z tohto hľadiska čoraz závažnejšiu úlohu
štátny komorný orchester Žilina.
(V za hraničí vystupuje pod názvom
Slowakische Sinfonietta). Jeho prezentácia nesúvisí iba s možnosťou operatívne presúvať komorný orchester. ale
aj s dobrými kontaktmi a výbornou obchodnou činnosťou manažmentu te·
lesa.
10. apríla vystúpil Státny komorný
orchester .Zilina na viedenskom Jarnom
festivale, prinášajúcom pestrú ponuku
programov, medzi ktorými domin ujú
dve tematické línie. Prvú usporiadatelia
festivalu venovali fenoménu StrauB.
druhá, nesú ca názov Hudbou k prežitiu,
resp. Hudba pomáha prežiť. prináša
kompozície autorov, ktorí tvorili vo
fašistických koncentračných táboroch
(Krása. Haas, Ullmann, Klein, Schul·
hoff). Státny komorný orchester vystúpil v ďalšom, takpovediac doplnkovom
bloku festivalu, v ktorom dram aturgia
predstavuje publiku neznáme kompozíde. uložené v bohatom archíve vieden ·
skej Spoločnos ti priateľov hudby. Pre
vystúpenie žilinčanov vybral šéf archívu a dramaturg Otto Biba neznáme
orchestrálne kompozície Carla ·czer·
ného. skladateľa, ktorého poznajú predovšetkým klaviristi - s jeho etudami sa
totiž stretávajú od prvých krôčikov pri
klaviatúre až po obdobie zrelosti. SKO
Žilina vystúpil pod taktovkou svojho
stáleho hosťujúceho dirigenta Japonca
Tsugia Maedu.
Z diela veľkého klavírneho pedagóga
(bol žiakom Beethovena a vychoval
okrem iných aj Ferenca Liszta) zaznela

Predohra c mol, Variácie na cisársku pieseň
od Josepha Haydna op. 73 a 2. symfónia
D dur op. 78 1. Prvá kompozícia je juveníliou a prináša ukážku monumentálneho, slávnostného štýlu. Variácie sú
zaujímavé tým, že Haydnovo kompozičné vých odisko nemonumentalizujú
(na rozdiel napn'klad od neskoršej Smetanovej Triumfálnej symfónie). ale prinášajú sťaby pohľad na Haydnovu pieseň v rôznych životných situáciách, pri
rôznych pn1ežitostiach (od pastorálnobukolických až po salónne, melancho·
lické či mierne patetické). Pomerne
náročnú skladbu h ral virtuózne a so
zmyslom pre osciláciu medzi klasicistickým východiskom a ranoromantic·
kou výrazovosťou klavirista Hans
K ann.

Czerného 2. symfónia takisto osciluje
m edzi klasicizmom a romantizmom.
Autor mal svoje vzory p ravdepodobne
v Beethovenových predposledných
dvoch symfóniách, avšak beethovenov·
ský ideál kompozičnej práce zostáva
u Czerného len v rovine vonkajšej
formy, z hladiska vn útorných obsaho·
vých a myšlienkových parametrov sa
svojmu geniálnemu učiteľovi len ťažko
vyrovná. Czerny koncipuje niektoré
časti symfónie ako žánrové hudobné
obrázky, čo korešponduje s predroman·
tickou poetikou, k slovu sa dostanú aj
názvuky na ľudovú pieseň. V tom sa
viac približuje raným romantikom, napríklad vo Viedni pôsobiacemu čes·
kému skladateľovi Janovi Václavovi Hugovi Vonškovi.
Ako dramaturgické ozvláštnenie
Czerného kompozídí v dramaturgii fi.
gurovali populárnejšie a účelové sklad·
by jeho učiteľa Beethovena: Gratulačný
menuet WoO 2, Sesť lendlerov WoO 15
a Triumfálny pochod WoO 2a.
Tsugio Maeda sa usiloval viesť orches·
ter k sústredenému výkonu, v jeho
koncepcii dominoval pohľad na naj·
závažnejšiu expresívnu rovinu interpretovaných skladieb. Podarilo sa mu naplniť obsahové posolstvo Czerného skla·
dieb prirodzenou melodikou, pregnantne pulzujúcou rytmikou. ale aj
hudobnou atmosférou korešpondujú cou s duchom prvej tretiny minulého
storočia. Státny komorný orchester li·
Iina, ktorý je pravidelným dlhoročným
hosťom tak viedenského Jarného festi·
valu ako aj Wiener Festwochen, sa
predstavil v reprezentatívnom priestore
Brahmsovej sály v budove Spoločnosti
priate ľov hudby vo veľm i dobrom
svetle.
MILO S LAV BLAH YNK A

29

KLAVÍRNY RECITÁL
WLADIM ÍRA MARTINKU
V rámci interpretačných kurzov klavírnej hry prof. Evy Pleškovej zo Švajčiar
ska sa v sále Základnej umeleckej školy
v Dolnom Kubíne predstavil ll. apríla
svojím recitálom Vladimír Martinka,
bývalý žiak Konzervatória v Žiline, toho
času absolvent Hudobnej akadémie
v Bazileji v triede prof. Rudolfa Buchbindera. Hneď v úvode zaujímavého
programu ponúkol nezvyčajnú konfrontáciu dvoch Bagatel od Hanuša Domanského s Francúzskou suitou G dur od
Johanna Sebastiana Bacha.
Už Bagately upozornili na Martinkovu
mnohostupňovú diferencovanosť klavírneho zvuku. Citlivá premena farieb
v rámci pokojného pulzu oboch skladieb akoby uvádzala pomyselný rozhovor s Bachom, ktorého skladba vzápätí
nasledovala. úvodné takty sedemčasťo
vej suity G dur sa rozrástli do bezsta-

rostného, mnohorakého rozhovoru tém
a tanečných rytmov, ktoré zneli sviežo
a mladícky. Je neuveriteľné, ako prirodzene nadviazala Bachova skladba,
komponovaná pred 250 rokmi, na farebnú paletu Domanského Bagatel. Nasledujúca Sonáta d mol op. 31 č. 2 od
Ludwiga van Beethovena v podstate
len rozšírila už prezentované parametre
hry o beethovenovskú dravosť. Klavirista v nej Shakespeara nehľadal, ale
odkrýval. Sonáta bola prirodzene vystavaným celkom, pôsobiacim jednoducho
a sviežo. Záverečné Allegretto uspokojovalo i uzatváralo, bolo vkusné a krásne. Po zdanlivej kulminácii v Beethovenovi sa poslucháči tešili na ťažisko programu. A vskutku si prišli na svoje. Sonáta
l . IO. 1905 od Leoša Janáčka bola zvukovo výrazná, vyrovnaná - slovom
zrelá. Hlbku Predtuchy so záchvevmi
víťazstva a janáčkovsky narušovaným
hudobným tokom vystriedala rozorvaná, no utišujúca, meditatívna Smrť.

Finále recitálu patrilo Estampes Claudea Debussyho. Prvá časť - Pagody
akoby ešte brzdili vyvrcholenie programu, no otvárali zvukovú škálu impresionizmu, ktorá zažiarila naplno v nasledujúdch častiach. Farebnou zvukovou pestrosťou korešpondovala s úvodnými Bagatelami a tým nevtieravo
premostila celý program. Definitívnu
rozlúčku s poslucháčmi priniesla až záverečná vlastná Improvizácia.
Pri rekapituládi tohto umeleckého
zážitku si znovu pripomínam dominujúci prvok hry: kultúru a diferencovanosť klavírneho zvuku. V tomto duchu
si klavirista zrejme zvolil i celý program,
ktorý síce vylúčil bravúrnu virtuozitu
(zvládnutie dramaturgie bolo o to náro čnejšie), ale na druhej strane vytvoril
bázu pre mnohostrannú komunikáciu
s ním. A v tom spočíva interpretačná
zrelosť tohto výborného, nádejného
klaviristu.
KLÁRA CEN KOVÁ

Z REDUTY DO STOKY
je ozaj iba na skok. Ale to iste nebol dôvod,
prečo na pódium nezávislej divadelnej scény
Stoka prišli koncertovať francúzsko-americký klavirista Eugen Indjič a slovenský
klavirista Marián Lapšanský. Ešte vo štvrtok a piatok večer (8. a 9. apn1) vynikajúco
spoločne koncertovali v Redute. Nadmieru
vydarený výkon si prišli vylepšiť do priestorov Stoky (10. apn1), kde ten istý koncertný
kus podrobili dôkladnej skúške na tamojších
dvoch . kvalitných " pianínach -za pomod
Malomestského komorného orchestra Požoň
sentimentál. Táto informáda mala byť pointou celej recenzie, vyvrcholením a .najväčším úderom · pre čita tela. Nestalo sa, už
je to na papieri!
Začnem inak: Ak chcete v Bratislave získať punc tolerantného koncertného poslucháča a prežiť nezvyčajné hudobné zážitky,
nuž .,abonentné koncerty" v Stoke sú na to
dos( dobrým miestom, lebo tu sa na sláve
MKO-PS občas priživia aj zahraničné
hviezdy. V Stoke už . hosťovali " Jin Bárta,
Magda Hajóssyová, Ilja Zeljenka. Spolu
s Lapšanským si do životopisov bude písa(
už aj Eugen Indjič, že . koncertoval v Stoke"!
Bolo to milé gesto muzikantského porozumenia zo strany špičkového klaviristu, ktorého
ešte Anton Rubinstein ako začínajúceho klaviristu označil za výnimočného. Nápad s pozvaním vzklíčil na minuloročných MlK
Piešťany. E. Indjič zahral . niečo pekné mazúrkovité od Chopina " a spolu s Lapšanským aj od Dvofáka: . slovanskotanečné
v 9 moľ. Na záver znelo už spomínané re-
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pete Poulancovho Koncertu pre dve pianína
Bruckner- Scherzo z 9. symf (pre zablúv d mol. M. Lapšanský sa tradične blysol dilcov z Reduty),
výňatkami z nekonečného príbehu FibiNiečo pekné z Fibicha a Niečo pekné
chových hudobných miniatúr, postrehov z Dvofáka (študentom-pianistom v sále),
o slečne-žiac7<e Anežke Schultzovej. V zhode M. Piaček - Was ich nicht mit meinem Hers príčinou vzniku vybral časti: Prsty, Dlaň,
zen sagen kann (pokúšal sa, ale nepovePrsia, čo mladé publikum patrične ocenilo ... dal to),
Kde malo publikum prsty a dlane nePhilip Glass - Koyaanisqatsi (pre sektu
viem ... Ale smiechu a veselej nálady tu bolo minimalistov), Brahms: Va/se-Intermezzo
dosť. Dôvodov bolo hneď niekoľko: nefalšo(dezen od Brahmsa) a opäť.·
vaný imidž malomestského muziárovania,
Najväčší úder - Dallas (zvuc7<a pre vyznápomerne vysoká intonačná stabilita, priateľ
vačov TV-seriálov-country music),
ská súhra, výber a zostava skladieb, ale
Barták - Mikrokozmos (aj minority
najmä hudobné aranžmány, imitujúce rôzne v sále sa potešili),
štýly, využívajúce pri tom čaro kombinádí
Chopinovo . niečo pekné" - (bolo utešenou
používaného nástrojového parku: sláčiky, gimazúrkou) a posledný úder:
tary, fagot, flauta, akordeón, klavír, bicie.
Kavaradosiqatsi - v štýle .a la KoyaNiektoré nástrojové spojenia samy osebe po- anis" (tolerančný test pre ctiteľov Toscy),
skytovali hudobne vzdelanému publiku poSting - Mesiac nad Bourbon Street (keby
tešenie z vtipných aranžérskych nápadov. Po- tak Sling vedel!.. .)
a finále: Poulenc: Koncert pre dve pianína
mlčím o tom, že táto valaská škola inštrumentáde je typickou črtou repertoáru súboru a malomestský orch.
Písané slovo nikdy nenahradí živú
Požoň sentimentál. Na tomto koncerte si najviac zaaranžoval M. Piaček, no aj P. Zagar hudbu. Toto bol iba pokus o prenesenie neaJ. Kmi(ová. Klaviristi Indjič a Lapšanský se- formálnej úsmevnej pohody z koncertnej
deli v publiku, bolo vidiet: že pán Indjič, po- siene Stoky na svetlo.
Koncert sa konal na podporu nepodvestný svojím zmyslom pre humor, spontánne
prijal atmosféru koncertu a smial sa vša- porenej Stoky, čím vôbec nechcem poveda(,
de, kde to inštrumentačn é prekárac7<y ponÚ· že keď pôjdete najbližšie okolo nejakého
. abonentného koncertu • v tamojších prieska li.
No a aby ste si mohli aspoň prečítať . niečo toroch, že tam musíte vojsť.. . Ale keby
pekné" o ich repertoári, uvádzam, ako to. predsa, tak vedzte, že sa oplatí, lebo IUIposledy tam koncertovali: da capo al
bolo zahrané + môj komentárik:
Najväčšie údery - Eurovízia (pre televízfine ...
nych maniakov),
MEŠKA PušKÁŠOVÁ
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Z PRAŽSKÝCH
RECITÁL Z. PETERKOVÉ
AJ. ARDAŠEVA
byl dramaturgicky mimorádne pi'ipraven ý koncert. Skvelá klarinetistka
a skvelý klavírista se rozhodli krome
sólové interpretace obohatit poslucha če také společnou komorní hrou.
Výsledkem byl večer srupňujíá se radosti z prodchnuté hudby hraných autoru. Igor Ardašev hrál Schumannovu
Sonátu g moll op. 22 a Bohuslava Martinu, Ludmila Peterková Sequmzu IX
Ludana Berla a společne interpretovali Brahrnsovu Sonátu Es dur op. 120
č . 2 a Sonátu Frandse Poulenca. Schumann a Martinu - tak riizní auton
a presto, že jejich díla vyznela v dané
rozdílnosti stylu i formy- pojila je Ardaševova osobnost, spedfičnost jeho
interpretace, kterou vidím v naprosté
predznosti a neokázalé, až cudné
vroucnosti. Pevnost úhozu, krása tónu
a dynamická variabilnost provázejí zahloubanou, meditativní polohu výrazu; a ta je výchozím bodem interpretační nadstavby tohoto výjimečného
pianisty. Proto jak v Schumannove
skladbe, tak ve skladbe Martinu jsou
stylové rozdíly premosteny jednotným
dechem interpreta a dávají posluchači
pi'íležitost, aby si odlišnost poslouchané hudby zaradil sám. Ludmila Peterková dociluje v sólových místech či
skladbách podobné výjimečnosti jako
Igor Ardašev, neboť i v její interpretad
se pojí technická dokonalost s neokázalosú. Beriova Sequenza IX svou obtížnosú vyžaduje interpreta vybaveného
všemi schopnostmi, nejen technikou a
kvalitou tónu či dechovou oporou pro
.nekonečné" délky nekterých not, ale
v prvé rade schopnosti nad daným notovým zápisem kouzlit. Dynamické
odstiny, glisanda a čtvrttóny, barevné
nuan ce tónu . prázdného" či naopak
chvejivého kouzlem oparu. V této celistvosti je skladba bravumí ukázkou
vyspelosti interpreta a Ludmila Peterková vedela, pro č toto dílo zaradila na
program. Klarinetistka s klavíristou
společne prednesU protipólné sonáty Brahmsovu a Poulencovu. Obe jsou
kompozicemi veku zralosti svých
tviircii a slyšíme v nich kumulované
charakteristické prvky kompoziční
tvorby. To samé átili jedineční interpreti koncertu a predstavili se v souhle, kterou Ize paradoxne charakterizovat stupnemjejich sólových zkušeb HUDOBNÝ Ž IVOT]
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KOMORNÝCH KONCERTOV

ností. Igor Ardašev hrá! obe sonáty
s Ludmilou Pererkovou nikoli jako doprovázeč, ale jako rovnoprávný partner, což je sice álem každého dua, ale
což ne vždy slyšíme. Klarinetistka rovnež nemela potrebu okázalosti sólistického projevu, jen ž jí notový part
umožňoval, a vedia s klavírem dialog.
Byl to dialog soustavný, tviirčí a obohacujíá.

KUBELÍKOVO TRIO
Již sedm let spolu hrají Shizuka Ishikawová, Karel Fiala a Kvita Bylinská
v Kubelíkove triu a jejich poslední recitál v komomím cyklu Ceské filharmonie pi'inesl tfi krásná dHa: Beethovenovo trio Es dur, op. 70, č. 2, Elegické
trio g moll Sergeje Rachmaninova a Trio
fmo/l op. 65, Antonína Dvoráka. Senzitivnost projevu je hlavním interpretačním znakem tohoto souboru a tato
senzitivnost zákonite podle stylových
období hraných skladeb nariistala či
ubývala. V úvodním Beethovenovi
však housle zvukove (jak barevnosú,
tak intenzitou) nevyrovnávaly souzvuk, v první vete znel klavír až na
hranid zvuku komorní souhry. Violoncellista Karel Fiala je sólista velkého tónu a s klavíristkou rázného
úhozu Kvitou Bylinskou si výrazove
konvenují a barevne se doplňují.
V Beethovenove díle však Shizuka
Ishikawová, sólistka z prvoradých,
zustávala v ústraní. Emodonálne vzepjaté trio Rachmaninovo dává prostor
sólovému uplamení jednotlivých nástroju. Stejnou pi'íležitost dalo i houslistce a ta v sólovém projevu zaznela
tak, jak jsme na její hru zvyklí.
v celku souznení však housle neznely vii dčím nejvyšším hlasem. Teprve Dvorákovo dílo pi'ineslo vyrovnaný zvuk a tím i ukončení úvah, zda
to není houslistčin nástroj, který její
tón zakulacuje. Dvorákova hudba ji
podnítila k emotívne stejne vzepjatému výkonu jako ostatní partnery
a sjednotila tak zvukovou rovinu (výrazové sjednocení všech trí bylo
evidentní od první skladby). Dornnívám se, že pi'es toto vyrovnávání
v záveru jsou interpreti violoncella
a klavíru jiného rodu než houslistka.
Neobyčej ne zpevný a barevne krásný
tón Karla Fialy je ve své podstate robusmí, viidčí roli klavíru razancí
úhozu splňuj e Kvita Bylinská více než

dost. Shizuka Ishikawová je jim výrazove velmi blízká, avšak tónove ne
vždy stejne priirazná.

lEONIDA$ KAVAKOS
Mladý recký houslista Leonidas Kavakos na svém recitálu téhož cyklu
Ceské filharmonie prednes) zajímavý
a neotrelý program. Krome Brahrnsovy tretí sonáty d moll zahrá!
skladby méne uvádené: Fantazii Arnolda Schônberga a sonáty Eugena
Ysaye (pro sólové housle) a Bély Bartóka (č. l ). Interpretace techto del
ukázala, že Kavakos má úžasnou techniku a sytou intenzitu tónu. Zákonite
tím oslnive naplnil zejména Ysayeovu
Sonátu-baladu, v níž samozrejmost
technické obtížnosti hrave preklenul
a ješte dal vyznít v ní zašifrované
melodice. Jeho výkon byl bravumí
a presto muzikantsky široce pojatý.
Schiinbergova Fantazie evidentne patií
ke skladbám, které houslistu lákají
a pi'itahují. Jeho ponorení se do nesnadného a posluchačsky ne zrovna
vdečné ho díla pi'ineslo vysoce profesionální výkon a obohacení. Brahmsova sonáta, tak známá, tak nesmíme emodonální a zpevná, však
ukázala na polohu, kterou houslista
ješte nenaplňuje zcela. Pomalá veta
znela v jeho podání pií1iš rozvláčne
a místo neokázalé, ale vrouá melodič
nosti ziistalo tiché, až prázdné piano.
Bartókova hudba je houslistovi evidentne nejbližší - rytmičnosú, zvukovou sytostí, technickou obtížností.
I když pomalá druhá veta ukázala totéž, co v Brahmsove Adagiu (piana
místo vroucnosti), krajní rychlé vety
sršely irnpulsivnosú, brisknosú a temperamentem.
EvA VfrovÁ

KALEIDOSKOP]
Deväťčlenný Festivalový zbor (dirigent
Martin Majkút), ktorý so pa prvýkrát
predstavil verejnosti v rámci Dní starej
hudby '98 v Bratislave, účinkoval s mimoriadnym úspechom no spoločnom
projekte so súborom Musica floreo
v rámci workshopov pražskej Týnskej
školy, ktoré vyvrcholili koncertom na
Pražskom hrade, kde pod vedením Simono Standogeo predviedli začiatkom
mája operu Scylla et G/aucus od J. M.
Lecloiro. Vzápätí dostal zbor ponuku na
účinkovanie na prestížnom festiva le starej hudby vo Valticioch v auguste t. r.
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Viedenské primadony v SND
Jaroslav Blaho
viezdnymi veče rmi v bratislavskej opere na začiatk u tridsiatych rokov boli určite predstavenia
Wagnerovho Blúdiaceho Holanďana ( 1930), Mozartovho Onosu zo Serailu ( 1931 ), ď Albertovej
Nížiny (1931) či Verdiho Aidy ( 1936), v ktorých sa v hlavných
úlohách predstavili vý lučne sólisti štátnej opery. Taký únos
musel byť doslova lekciou mozartovskej interpretáde, veď
Gerhanová (Konstanza) a Norbert (Osmin) sa predstavili vo
svojich profilových salzburských partiách! Nemenšún sviatkom bývali večery s viedenskou dramaúckou primadonou
Máriou Némethovou, ktorú k nášmu mestu viazali pnôuzenské vzťahy a spomienky na školské roky. Azda aj preto sa
od prvého vystúpenia roku 1926 (Aida ) vracala na javisko
SND pravidelne rok čo rok, niekedy i viackrát za sezónu; až
do anšlusu a Mníchova, sporadicky ešte aj potom - naposledy
v roku "víťazného Februára", ktorý spustil železnú oponu
izolácie a na dlhé desaťročia zmrazil aj naše kontakty s viedenským operným centrom. Zo svojich galarolí, ktoré obdivovali aj v Scale a Covent Garden , Paríži a Ríme, predviedla
Némethová u nás viackrát Toscu a v Turandot sa predstavila

H

MÁRIA NÉMETHOVÁ

ADELE KERNOVÁ

tesne po braúslavskej premiére ( 193 1). Dramatický materiál,
ktorý sa v masových scénach Pucdniho labutej piesne víťazne
niesol nad rozmerným orchestrálnym a zborovým aparátom,
bol taký elasúcký a pohyblivý, že sa súbežn e dokázal vyrovnať aj s nárokmi Kráľovnej nod či Konstanze - tú druhú predstavila Némethová v Bratislave aspoň na koncerte. Castejšie sa
objavovala v kostýme Leonory z Trubadúra či Rachel z Halévyho 2idovky, obecenstvo SND spoznalo aj jej Ameliu z Maškarného bálu, Wagnerovu Sentu a Mascagniho Santuzzu.
Mimoriadny záujem vzbudili aj dve vystúpenia Very
Schwarzovej roku 1933. Predstavovala exkluzívny typ divy,
v ktorom sa snúbili predpoklady spevácke a herecké s atraktívnym zjavom, čo umelkyň u na vrchole kariéry dokonca doviedlo k niekol'koročnému prerušeniu opernej činnosú, ktorú
zamenila za žiaru efekmých reflektorov veľkooperemých
produkcií vrátane berlínskej premiéry Lehárovho Cároviča.
Jej Leonora z Trubadúra a najmä Carmen očarili Bratislavu už
po comebacku na operné javisko.
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O čosi menej exaltovanú atmosféru mali hosťovania Marie
Gerhartovej (Gilda, 1935) a Adely Kemovej (Rosina, 1935),
dvoch viedenských i salzburských koloratúrnych primadon
v období, keď staršia odovzdávala pomyselné žezlo mladšej.
Pánska mozanovská superhviezda, tenorista Richard Tauber, nám v polovici tridsiatych rokov predviedol celkom inú
zložku svojho bohatého repertoáru - Pucciniho Rudolfa
( 1934) a Pinkertona (1936) i Bizetovho Dona José ( 1935).
Dramaturgické ambície Ka rla Nedbala siahali až k naštudovaniam Tristana a Izoldy ( 1934) a Parsifala ( 1935). Keďže však
v súbore na titanské tenorové partie nemal vhodného tenoristu, pozval na premiéry i reprízy viedensko-bayreutského
predstavitel'a oboch rolí, Nóra Gunnara Graaruda (v reprízach Parsifala vystúpil aj Jozef Kalenberg). Románska romantika a najmä verizmus boli doménou "lieblinga" niekol'kých
generácií viedenského publika, Angličana Alfreda Piccavera - jeho Dona José privítala však Bratislava ( 1934) už
zjavne za zenitom. To nemožno povedať o slávnej wagnerovskej mezzosopranistke Marii Olczewskej (umeleckým menom Marie Berchtenbreiterovej), ktorá ponúkla svoju Car-

JARMILA N ovoTN Á A RICHARD TAUBER

G UN NAR GRAARUD

men vo vrcholnej forme ( 1927), vystúpenie však akosi zapadlo uprostred inej plagátovej ponuky. Zato hosťovania jej
hlasovej kolegyne Rosette ..Pirošky" Andayovej vzbudili
vždy vel'kú pozornosť, a to nielen u maďarsky hovoriaceho
obecenstva SND. Táto "ohnivá" altistka, ktorá bola sólistkou
Staatsoper plných štyridsať rokov, spievala u nás okrem Amneris a malej úlohy Háty v Predanej neveste (!) viackrát svoju
profilovú Carmen, s ktorou sa vo Viedni po prvý raz predstavila už ako osemnásťročná! Andayovej krajana a kolegu Kolomana von Patakyho počula Bratislava ako Cavaradossiho
(1927) a Hoffmanna (1931), rodáčku z Lučenca Margit Bokorovú v úlohách pre jej profil dosť okrajových - ako Saffi
z Cigánskeho baróna ( 1936) a Pani Fluthovú z Nicolaiových
Veselých paničiek (1937) . Bokorová, premiérová Zdenka
drážďanskej Arabľ)ly, potom Octavián zo Salzburgu, uplatnila
sa počas druhej svetovej vojny aj v Metropolitan opere, podobne ako ďalší maďarský spevák, barytonista Sándor Svéd.
ktorý svoj u impozanmú kariéru takisto začínal v opere
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.........
na Ringu a ktorý v tom čase hosťoval v SND ako Rigoletto
a Scarpia (1935).
V decembri 1936 a potom na jar 1937 spievala v SND svoju
exportnú Leonoru z Trubadúra, ale aj Smetanovu Libušu (!)
záhrebská sopranistka Zinka Kuncová. V lete 193 7 zažiarila
pod Toscaninim v sopránovom parte Verdiho Rekviem na salzburskom festivale a krátko nato, po členstve v súbore $tátnej
opery a opery pražského Nového nemeckého divadla, prijala
na plné tri de saťroči a členstvo v Metropolitan, aby sa pod menom Zinka Milanov stala vari najvyhľadávanejším verdiovským sopránom prvej dekády povojnovej éry. Ďalšími slovanskými príslušníkmi viedenského ansámblu, ktorých koncom tridsiatych rokov Bratislava privítala, boli spinto
tenorista Bulhar Todor Mazaroff (Radames, 1936, 1938,
1939) a lyrický tenorista Slovinec Anton Dermota (Alfred
v Traviate, 1936, neskôr vari desiatka vystúpení v sezónach
Slovenskej republiky).
Ceská vokálna škola, ktorá ešte v prvej tretine 20. storočia
mala rad zástupcov na popredných svetových scénach. mala
svoje silné zastúpenie aj v medzivojnovej Viedni. Popri dramatickej sopranistke Zdenke Zikovej (v SND Marenka,
1933, a Aida, 1936) bol to predovšetkým efektný zjav Jarmily Novotnej, ktorá v tých rokoch, podobne ako Tauber,
udivovala v dramaturgii takej odlišnej. akú predstavuje Mozart na jednej strane a Lehár na strane druhej. V rokoch
1932-1937 sme zaregistrovali v SND 16 Novomej vystúpení- Smetanovu Karolínu a Marenku, Cajkovského Tatjanu,
Verdiho Gildu a Violettu, Pucciniho Mimi a Butterfly. Opera
SND za Nedbalovcov privítala aj trojicu svetoznámych vie denských sólistov, ktorí mali v osobných dokumentoch ako
miesto narodenia uvedené Brno: slávneho tenoristu Lea Slezaka (Eleazar v Židovke a Assad v Goldmarkovej Kráľovnej zo
Sáby, 1926 ). vynikajúceho mozartovského basistu Karla
Norberta-Novotného, ktorý chodil do Bratislavy doslova
zaspievať si svojho obľúbeného Kecala ( 1925-1930), ale prezentoval sa aj Gounodovým Mefistom (1928) a v Salzburgu
takým obdivovaným Osminom ( 193 1). Popri týchto dvoch
brnianskych Cechoch dopfňal trojicu brniansky Nemec
Alfred Jerger, prvý Mandryka Straussovej Ara be/ly ( 1933)
a v SND tridsiatych rokov postupne Escamillo ( 1934). Amonasro (1936), barón Ochs (1937).
Galéria viedenských sólistov, ktorých sme v období medzi
dvoma svetovými vojnami privítali na scéne opery Slovenského národného divadla, zahŕňa ešte mnoho ďalších mien.
Dnes sú zaujímavé skôr už iba pre operných historikov.
Z tých osobností. ktoré stále prechádzajú z lexikónu do lexikónu, spomeňme ešte meno prešovskej rodáčky, sopranistky
Rose Pauly (1894-1975 ). Jej Elektra (podľa Richarda
Straussa jeho najväčšia Elektra) a Maria z Wozzecka prešli do
opernej histórie. V dvadsiatych rokoch boli jej domovské
scény v Berlíne a až po Hitlerovom nástupe k moci preniesla
ťažisko svojej činnosti do pražskej nemeckej opery a do
Viedne. V SND vystúpila jediný raz: v roku 1931 ako Martha
v ď Albertovej Ní'žine.
Rozpadom československa v priebehu jesene, zimy a jari
1938/39 a odchodom Karla Nedbala z Bratislavy skončila sa
jedna veľká éra opery Slovenského národného divadla. Už
rok predtým Hitler anektoval Rakúsko, čoskoro sa rozhorel
vojnový požiar. A hoci do Viedne bolo aj naďalej iba šesťde
siat kilometrov, hoci začiatkom štyridsiatych rokov boli obe
mestá ešte mimo dosahu spojeneckých bombardérov, hoci sa
manifestačne hlásala spriaznenosť slovenskej a veTkonemeckej kultúry, kontakty Bratislavy s opernou Viedňou (až na

ll HUDOBNÝ

ŽIVOT]

5]1999

nepodstatné výnimky) ustali. Priznám sa. že celkom spoľah
livé vysvetlenie pre tento úkaz nemám. Je to však stále fakt
a zá roveň aj dnes, po polstoročí. status quo. Lebo to, že vo
Viedni zarábajú naši sólisti (od reprezentatívnych vystúpení
v Staatsoper až po pofidérne koncerty .na chodníku"), že ja
a moji kolegovia si každú návštevu Staatsoper musíme odstáť
najprv pred pokladňou a potom v hľadisku- to má ku skutočným kontaktom naozaj ďaleko. rtl

/~
A LFRED PICCAVER

Roserre AN DAYOVÁ

KOLOMAN VON PATAKY

SÁNDOR SvÉD

LOTTE LEH MANOVÁ

TODOR MAZAROFF

Leo SLEZAK

ROSE PAULYOVÁ
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ZUZANA LACKOVÁ
V

/"

/"

/"

/"

/"V

REZISERKA, SCENICKA VYTVARNICKA
.., PRIMA LA MUSICA, POJ LE PAROLE."

Zuzana Lacková je absolventkou scénografie a opernej rez•e
na VŠMU a majstrovského kurzu opernej réžie Ruth Berghausovej. Roku 1994-95 režírovala Hindemithove opery Sancta
Susanna a Morder, Hoffnung der Frauen na VŠMU, roku 1998 sa
podpísala pod inscenáciu Mozartovej Figarovej svadby vo Východoslovenskom štátnom divadle v Košiciach a v tom istom
roku spolupracovala na poloscénickom uvedení Haydnovej opery La cal!lerina v rámci Dní starej hudby v Bratislave.
V sezóne 1999-2000 pripravuje réžiu Verdiho opery Nabucco
v Opere SND.

Môj vzťah k hudbe vnímam ako vec velíni intímnu. Všetky
pokusy popísať ho sa mi zdajú patetické až banálne. Hudba
totiž bola vždy celkom prirodzenou súčasťou môjho života.
Intenzívne som vnímala maminu klavírnu hru i doma počú
vanú hudbu. Aj ja som chodila na klavír- mala som však k nemu rozporuplný vzťah - neobl'ubovala som dril
nutný na profesionálne zvládnutie
nástroja, unikala som k hre z listu, lákala ma objaviteľská stránka v dotyku
s nástrojom. Mame som však dodnes
vďačná, že ma presvedčila dokončiť aspoň základný cyklus na ZUŠ - je pre
mňa dôležité vedieť si zahrať hudbu,
s ktorou pracujem. A je pre mňa príjemné m ôd si zahrať aj len pre vlastné
potešenie.
(?Vždy som oscilovala medzi dvoma
j l
pólmi - výtvarným a hudobným. Ťažko
som sa rozhodovala pre zameranie
strednej školy, nakoniec zvíťazilo nové
a nevyskúšané - výtvarno. Hudbu som
však intenzívne vnímala a mala som
Z UZANA LACKOVÁ
samozrejme svoje veľké skladatel'ské
lásky. Objavenie Skriabinovej symfonickej tvorby vo Svetlanovovej interpretácii sa zmenilo v niekoľkoročnú posadnutosť. Inšpirovala moje pokusy o voľnú textilnú tvorbu. Poéma
extázy ma fascinovala dovtedy netušenýrni farbami a priestormi, blatovanie klavírnych prelúdií bolo najkrajším dialógom s mojou zmätenou dospievajúcou dušou. Skriabinova 2.
symfónia sa vtedy spolu s rozprávkami Hermanna Hesseho
stala aj bezprostredným podnetom pre prvý autorský diva delný počin na povale rodičovského domu, ktorý síce nikdy
neuzreli divácke oči, ale bol rozhodujúci pre moje ďalšie profesné sebauvedomenie /smerovanie/hl'adanie. Uvedomila
som si, že hudba nie je paušálne prenesiteľná a že musím hl'adať inú platformu pre prirodzené spojenie rôznych kategórií
umeleckej tvorivosti, platformu, kde zostane zachovaný
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priestor pre ich autonómnosť, a kde sa vzájomnou syntézou
ich kvality znásobia: stalo sa ňou hudobné divadlo.
Pri realizácii opery alebo iného hudobnodramatického tvaru
je rozhodujúdm prvkom štruktúra hudobného diela. Snažím
sa ju vyabstrahovať a následne hľadám pre ňu pendant vo vizuálnej podobe. Nálady a farby prídu až potom. Keď sa zachová základný štruktúrny pôdorys, potom sa všetko ostatné
samo do neho vďeňuje, dosadzuje. Netreba nič znásilňovať,
ani úzkostlivo hľadať, len pozorne prečítať, čo je v hudobnej
predlohe zakódované. Hudba je teda presným vodidlom pre
stvárňovanie v inom médiu, pre vizuálnu podobu v zmysle
farby, priestoru, tvaru, aranžovania postáv a dalších prvkov,
ktoré vstupujú do realizačného procesu viacmediálneho projektu. Jedinečný v tomto zmysle je Mozart, u ktorého sú charakterisitka postáv, ich vnútorného a vonkajšieho sveta, ich
vzájomné vzťahy i charakteristika situácie tak fantasticky zakomponované, že
naozaj celá akcia, vedenie postáv celkom
prirodzene a plynule vychádza z gesta
s.
hudby, pričom ešte stále zostáva dostatok priestoru i pre vlastnú tvorivosť hercov-spevákov. V konkrétnej realizácii,
pravda, záleží už na dobrej koordinácii
predstáv celého realizačného tímu,
najmä režiséra s dirigentom. Nezhoda
v chápaní hudby alebo nedostatočná
spolupráca môžu mať velmi negatívny
dopad na výsledný tvar produkcie, ak
iné chápanie toku, rytmu hudby naruší
pohybové vedenie postáv. A môže sa straúť aj podstata toho, čo skladateľ napísal.
Stremuúe so Skriabinom mi teda
otvorilo cestu pre kvalitatívne iné vnímanie hudby. Postupne ma oslovovali
- AUTOPORTRÉT
vždy iné prvky hudby, k čisto pocitovému vnímaniu pristúpil zážitok racionálny. Myslím na Stravinského, Brittena, Prokofieva, do istej miery aj na šostakoviča s jeho odcudzením, extrémnymi citovými polohami a sebairóniou. Podobne vnímam teraz aj Bacha, ktorého
uprednostňujem pred romanticky vzrušenou hudbou plnou
citových vzplanutí. Fascinuj e ma rafinovanosť a poézia, až organizovaná afektovanosť barokovej hudby. A rad ďalších
skladatel'ov, resp. kompozícií, ktoré boli kl'účové v mojom živote, napn1dad Schnittkeho Concerto grosso, Bartókova opera
Hrad kniežaťa Modrofúza, Stravinského Oidipus rex, oratórium
F. Martina Le vin htrbé, Debussyho Pelléas a Melisanda, Monteverdiho scénický triptych, Bachove klavírne skladby, diela
A. Pärta, G. Kančeliho, ale aj album Officium s Hilliardovcaroi
aJ. Garbarkom, či jazz alebo etnická hudba. 1:1
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NEZAVISLI
v prvom dvojčísle tohtoročného Hudobného života sme hovorili o tzv. vel'kej päťke - skupine spoločností. ktoré sa delia
o podstatnú časť globálnych ziskov v hudobnom priemysle.
Akúsi protiváhu týmto mamutím koncernom tvorí skupina
menších spoločností, ktoré sa zvyknú zjednodušene nazývať
. nezávislí". " Ma losť" spo ločností je však iba relatívna - v porovnaní s naozaj obrovskými nadnárodnými spoločnosťami,
ako je Warner Music či Universal. Veď napríklad jednu z najznámejších nezávislých znaôek Harmonia Mundi dnes tvorí
. pavúk" spoločnosti v ôsmich krajinách a väčšina z nezávislých má vybudovanú solídnu celosvetovú distribučnú sieť.
Spoločným menovateľom nezávislých znaôek je orientácia
na klasickú hudbu, jazz, world music, teda tzv.• nekomerčne
žánre. úspešná existencia týchto spolo čností však dokazuje
povrchnosť tejto nálepky. V distribučnej politike "nezávislých" sa dá vystopovať akási kooperácia - vo viacerých krajinách ponúka jeden . nezávislý" distributér viaceré nezávislé
značky. Na Slovensku je takýmto distrubutérom spoločnosť
DIVYD.

spela k širšiemu akceptovaniu gitaristov ako rovnocenných
jazzových sólistov- svoje prvé vel'ké pn1ežitosti tu dostali napríklad Pat Metheny, či Bill Frisell.
Koncom 70. rokov začala spoločnosť obracať pozornosť na
súčasnú klasickú hudbu. Inšpirátorom vzniku ECM New Series bola hudba estónskeho skladatel'a Arvo Pärta - práve
jeho Tabula Rasa sa stala prvým titulom edície, ktorej mottom
je hľadanie súvislostí medzi minulosťou a súčasnosťou. Frekventovanými autonni ECM New Series sú, okrem spomínaného Pärta, John Adams, Meredith Monk, Steve Reich, Gyorgy Kurtág, Alfred Schnittke, Mikolaj Górecki, Gija Kančeli,
ale i Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio či
Dmitrij šostakovič. ECM je značkou originálnych dramaturgických projektov a výrazných interpretačných osobností stačí spomenúť Bachov Dobre temperovaný klavír, Sostakovičove Prelúdiá a fúgy op. 87 s Keithom Jarrettom, Fratres od
Avo Pärta s Gidonom Kremerom a Jarrettom, či početné nahrávky violistky Kim Kashkashian.
Oveľa skôr, ako sa world music stalo okrídleným spojením,

G•roolli.onCMio
TIOUDtlor~esL:~I'd

"•Itl• Strtt,....•-•c:,..!f;l•• w .....
.....~o

~·•""n.uo

30. výročie svojho vzniku si v tomto roku pripomína Edition of Contemporary Music, známa pod skratkou ECM.
Manfred Eicher, ktorý ju zakladal a dodnes sa aktívne podieľa
na jej dramaturgii, mal koncom 60. rokov pravdepodobne
túžbu priviesť na svet hudobné vydavatel'stvo, ktoré by produkovalo to, čo mal rád. Eichler bol totiž predtým sám aktívnym hudobníkom a producentom, venujúcim sa jazzu
i klasickej hudbe. Okrem toho správne vyátil vhodný čas pre
vznik spoločnosti, ktorá by dala priestor jazzu a súčasnej
hudbe v čase, keď si hudobný priemysel všímal najmä rock
a veľkí jazzoví interpreti boli neprávom odsúvaní.
Jedným z prvých hudobníkov, ktorí sa objavili na platniach
ECM, bol nórsky saxofonista Jan Garbarek. Ten svojimi aktivitami v rámci tejto spoločnosti dnes dokonale zosobňuje
hlavnú filozofiu značky - premosťovať hudobné žánre a historické obdobia. Veď čím iným sú jeho improvizácie s The Hiliard Ensemble, ak nie inteligentným a vkusným crossoverom? Jednými z najúspešnejších jazzových projektov ECM sa
stali sólové koncerty klaviristu Keitha Jarreta, Ô album
Chicka Coreu Return To Forever. ECM výraznou mierou pri-
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začala ECM vydávať etnickú hudbu z celého sveta. Dnes jej
katalóg obsahuje indické rágy, pakistánsku vokálnu hudbu,
škandinávsky folklór či argentínske tango .
• K eď som začínal, asi pred 10 rokmi s NAXOS-om, nemal
som vysoké ambície, okrem jednej - produkovať klasiku na
CD s cenami, ktoré by sa blížili cenám LP." To sú slová Klausa
Heymanna, zakladatel'a a majitel'a spoločnosti HNH International, ktorá sa pre širokú hudbymilovnú verejnosť stala predovšetkým synonymom cenovo prístupnej značky NAXOS.
Spoločnosť má dnes rozsiahlu celosvetovú distribučnú sieť
a aj keď snaha predať čo najrýchlejšie čo najväčšie množstvo
CD čo najväčšiemu počtu ľudí je v prípade tejto značky snáď
provokujúcejšia ako u iných, sympatická je čitatefuá edičná
politika, často zahŕňajú ca dlhodobné projekty - kompletné
nahrávky diel jedného autora. Do konca roku 2000 plánuje
NAXOS zaplniť svoj katalóg 2000 titulmi - tempo súčasnej
produkcie vyjadruje počet 15 nových titulov mesačne . Logika
káže, že výroba v podniku, ktorý chce predávať svoje výrobky
za oveTa nižšie ceny ako všetci ostatní, musí mať aj nižšie náklady. NAXOS oslovuje umelcov, ktorí často nie sú medziná-
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distribúcia a predaj renomovaných
hudobných vydavateľstiev:

rodne etablovaní (velKé percento interpretov tvoria umelá z bývalého východného bloku, aj zo Slovenska), napriek tomu ich nahrávky zvyknú byť často
priaznivo hodnotené odbornou kritikou. Plánujú sa vydať napnldad komplety
orchestrálnych diel B. Bartóka, O. Messiaena, či symfónií B. Martinu.
Pôvodná myšlienka značky Marco Polo, ktorá vychádza tiež v HNH, prinášať menej známe, resp. neznáme tituly známych skladateľov, sa postupne
rozšírila na nahrávky diel neznámych autorov. Marco Polo sa tak stal zna č
kou repertoárových rarít. Momentáln e sa v tomto katalógu nachádza okolo
2500 titulov, ktoré nenájdete nahraté na CD žiadnej inej značky.
HNH má aj vlastnú jazzovú edíciu a pod značkou Artaria Edition sa venuje vydávaniu starej hudby.
AS
(Pokračovanie v ďalšom čísle.)
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PREISNER LÁME REKORDY PREDAJNOSTI

CD Zbigniewa Preisnera Rekviem pre m ôjho priateľa, venované slávnemu
režisérovi K. Kieslowskému, získalo platinovú platňu zo 60 000 (!) predaných
kusov v Po ľsku . Nahrávka si udržuje výborné pozície v rebríč koch predajnosti
klasickej hudby no celom svete - napríklad vo Veľkej Británii so v marci umiestňovalo v prvej desiatke a no Novom Zélande dosiahlo aj prvé miesto.
(HŽ recenzova l v čísle 1- 2/ 99.)
GUSTAV lEONHAIU7r 7o-ltOČNÝ

Jeden z kľúčových umelcov edície Das Alte Werk (Teldec) Gustav Leonhardt
oslávil svoju viac oko päťdesiatročnú kariéru a životné jubileum kompletom
21 CD pod názvom Gustav Leonhardt Edition. Komplet zahŕňa legendárnu
nahrávku Goldbergových variácií a veľa titulov sa dostane oj do pripravovaného projektu Bach 2000.
REMIXOVANÝ REICH

Steve Reich so osobne zúčastnil no show v parížskom nočnom klube ľEnfer,
ktorá so charakterom podobalo skôr na akciu hodnú udalosti v pop-music.
Večierok bol venovaný prezentácii nového albumu Reich Remixed (Nonesuch),
na ktorom známi diskdžokeji, napríklad DJ Spooky, DxNote, či Mantronik, spracovávajú v duchu techno známe Reichove ,hity".
(Warner/ as)
Najnovšie prieskumy amerického hudobného priemyslu naznačujú zmeny
v správaní sa rôznych vekových skupín zákazníkov. Okrem iného sa zistilo, že
podiel najdôležitejšej cieľovej skupiny 15 až 29-ročných no celkovom zisku
z predaja hudobných nosičov so vlani znížil zo 42 no 39 percent. Internet
a technológia MP3 získali síce iba jednopercentný podiel, ole dostupnosť h
šírenej internetom by mohla viesť k zlomom v kategórii 15 ož 29-ročnýc:h.
Podiel ľudí nad 30 rokov na celkovom zisku prekročil vlani 50-percentnú hranicu - pred desiatimi rokmi to bolo 34 percent.
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SÚŤAŽ SPOLOČNOSTI

DIVYD

NAPÍŠTE MENO SÚČASNÉHO ESTÓNSKEHO HUDOBNÉHO SKLADATEĽA,
VÝZNAMNÉHO PREDSTAVITEĽA SAKRÁLNEJ HUDBY, KMEŇOVÉHO AUTORA
VYDAVATECSTVA

ECM

RECORDS.

Zo správnych odpovedí vylosujeme výhercu CD
sp omínanéh o c;:stónskeho skladatel'a .
Odpovede na súťažnú otázku posielajte na adresu redakcie.
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Naznačili sme už, že v mnohých ohladoch
môžu byť melódia a harmónia chápané
ako dva aspekty toho istého hudobného
procesu. vera z toho, čo sa povedalo v ka·
pitole venovanej harmónii, sa týka tiež
melódie. Obzvlášť tvrdenia o spojení afric·
kej melodiky s európskou harmóniou. Ale
sú tu aj dva ďalšie momenty: existencia
bluesovej stupnice a príbuznosť medzi mo·
delmi reči a melodickými tvarmi.
Otázkou pôvodu bluesovej stupnice sa
zaoberalo mnoho historikov. Pre nedosta·
tok dokumentácie a pre zväčša amatérsky
muzikologický prístup väčšiny autorov
píšucich o jazze sa však len velíni málo
miesta venovalo otázke genézy a úlohe
bluesovej stupnice v prehistórii jazzu. Takmer každý autor popisuje, niekedy dokonca analyzuje zloženie bluesovej stupnice
a jej použitie. Takmer ani jeden sa však neodvážil povedať, ako
a prečo vznikla. Jediný, kto do istej hlbky preskúmal túto
otázku. bol Winthrop Sargeant vo svojej pozoruhodnej (ob·
zvlášť v čase jej vzniku) knihe Jazz: Hot and Hybrid.
Sargeant dospel k prekvapujúco konkrétnemu zisteniu, že
bluesová stupnica v jazze sa skladá z dvoch identických tetra ·
chordov (Pr. 1).

Treba zdôrazniť, že pri speve v paralelných kvintách alebo kvartách chápe
Afričan tóny týchto druhých hlasov, čo sa
týka ich dôležitosti a funkcie, ako rovnocenné so základnou melódiou. Prevahu
nezíska v nijakom momente ani jeden
z hlasov. Sú si jednoducho navzájom ekvivalenmým . harmonickým• variantom.
Jedno zo Sargeantových najbrilantnejších zistení sa týka použitia blue note
na t reťom a siedmom stupni. Hovorí:
• V pasážach hot jazzu .. . bola tendencia
intonovať blue note na siedmom stupni
o niečo nižšie a o nie čo stabilnejšie ako
blue note na treťom stupni. • Doklad o tom
nájdeme opäť v africkej melodickej praxi.
Povedali sme si už, že pokiaľ išlo o zníženú intonáciu, týkala sa
septimy (resp. citlivého tónu). Tercia mohla byť tiež znižovaná,
ale len ako harmonický ekvivalent septimy. V inom prípade sa
spievala v podstate ako veľká tercia. Postupom času, keď sa
v Amerike vyvinul celý koncept blue tonality, sa, prirodzene,
pôvodne striktne vokálne zvyky Afričanov postupne strácali
a vyvinula sa prax používania celého rozpätia od malej až k ver·
kej tercii a od malej až po veľkú septimu .
Pri štúdiu terénnych nahrávok slávnej Dennis-Rooseveltovej
expedicie v Kongu, Sargeant poznamenáva, že .sa v nich blue·
sová stupnica, charakteristická pre hudbu amerických černo
chov v podobe, v akej sa používa v Amerike, nenachádza. Použitie zníženej septimy je však časté. · Sargeant nemohol nájsť
v afrických nahrávkach úplnú bluesovú stupnicu, pretože
v spomenutej podobe naozaj v africkej hudbe neexistuje. Vyvinula sa totiž z melodicko-harmonickej praxe príznačnej pre africkú hudbu a ako sa ukázalo, až po kontakte s európskou har·
mániou.
Teraz môžeme ľahko pres kúmať fakt, ako bluesová stupnica,
len čo bola jej typická podoba viac či menej ustálená, podrnie·
nila vytvorenie štandardnej akordickej postupnosú blues. To sa
uskutočnilo výberom konkrétnych harmonických fu nkcií
a konkrémych postupnosó z európskej harmonickej zásoby,
ktoré nielenže vyhovovali melosu blues, ale boli jeho presným
harmonickým odvodením.
Cez harmonickú viacznačnosť (v zmysle európskych tonál·
nych cenúer), ktorú si černosi priniesli z Afriky, je možné objasniť tiež štruktúru a charakter riffu. Tento hudobný prostriedok
je samozrejme overa neskoršieho pôvodu. To však nesmie viesť
k záveru, že je belošského pôvodu, alebo že nesie známky
európskeho dedičstva. Naopak, nemá žiadneho západného
predchodcu. Riff obsahuje niekoľko základných afrických
•
prvkov.
Definujme si riff ako relatívne krátku frázu, ktorá sa opakuje
v rámci meniaceho sa akordického sledu. Pôvodne mal funkciu
sprievodného prostriedku, neskôr - v ére swingu - sa však do·
stal do popredia v tzv. riffových skladbách.
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Poukázal ďalej na to, že v blues- obzvlášť v jeho najranejších
a najmenej komercionalizovaných nahrávkach (napríklad v na·
hrávkach Bessie Smith) vystupujú tieto tetrachordy úplne oddelene. Zvyčajne sa nepoužívali obidva naraz, ale iba jeden
z nich. V náročnejších formách jazzu, alebo v jeho inštrumen·
tálnej improvizovanej podobe sa, samozrejme, používali obidva
tetrachordy už v 20. rokoch. V ranom jazze, alebo v jeho jednoduchších formách však hudobníci zriedka prekračovali štvor·
tónové hranice niektorého z tetrachordov.
Sargeant tiež správne analyzoval funkcie štyroch tónových
výšok vo vzťahu k základnému tónu c (Pr. IA) a k dominant·
nému tónu 9 (Pr. IB). Sípky označuj ú smer, ktorým sa tóny nemenne pohybujú. I keď Sargeant tušil africký pôvod bluesovej
stupnice, nemohol v tom čase ve dieť. že jej delenie na dva iden·
tické tetrachordy pochádza priamo l. z kvartovej a kvintovej
. harmónie" afrického spevu a 2. z tendencie africkej melodiky
pohybovať sa okolo centrálneho tónu.
Prvým bodom sme sa už do istej miery zaoberali v kapitole ve·
novanej harmónii. Tiež sme poukázali na to, že i keď africká melodika má tendenciu zdôrazňovať pentatonizmus, nie je vôbec
nezvyčajné použitie subdominantného a citlivého tónu. Ak zahr·
nieme úeto dva tóny do pentatoniky, dostaneme v európskej
hudbe známu diatonickú stupnicu. Keď Afričan z kmeňa nazvaného Jonesom 8-5·4 [pozri Hž 4/99] harmonizuje tóny tejto stupnice v paralelných kvartách a kvintách, vzniknú úeto stupnice,
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ktotých kombináciou dostaneme všetky tóny bluesovej stupnice:
Pr. 3
u
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•

(Hranatá nota označuje blue note, výška ktorého môže kolísa( v rozsahu viičšom
ako po/tón, pohybujúc sa medzi zníženou a zvýšenou intonáciou predpísanej tÓ·
novej výšky.)
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Dvojhlu v kvintách

(Noty s čiernymi hlavic"kami označujú . harmonické" tóny.)
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Príklad 4 zobrazuje riff umiestnený nad tromi základnými
akordmi blues (l, IV, V). V pôvodnej riffovej tradicii zostáva riff
pri posune harmonického sprievodu nezmenený. úplná diatonická zhoda medzí tonálnym centrom melódie a harmónie sa
nachádza len v 3. a 4. takte. V l. a 2. takte je melódia koordinovaná s harmóniou len na základe tónu es, ktorý predstavuje
blue note (blue tercia) podkladového akordu C. V 5. takte je konflikt medzi melódiou a harmóniou ešte výraznejší. vytvárajúc
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vlastne primitívny druh bitonality. Opätovne zdôrazňujem, že
ani africkí, ani americkí černosi (prinajmenšom spočiatku) neuvažovali v týchto diatonických kategóriách. Cernosi si naopak
neuvedomovali ani tonálne centrá v európskom zmysle. Harmonická nejednoznačnosť ich hudobného myslenia im preto
dovoľovala hrať melódiu. ako v prípade vyššie uvedeného riffu.
v rámci rôznych tonálnych centier.
Prostredníctvom riffu černosi udržiavali aj ďalšiu základnú
črtu, ktorá odlišuje africkú hudbu od väčšiny ostatných .primitívnych" hudobných kultúr, celý inda-arabský blok nevynímajúc. Ide o skutočnosť. že africká hudba je založená na repetí·
cii. kým inda-arabská na variácii. Riffová repetitívnosť úplne
korešponduje s repetiúvnym štruktúrovaním afrických piesní
a tancov. Napokon. špecifický tonálny vzťah riffu k jeho sprievodnej harmónii v blues poukazuje napríklad na (harmonicky)
prednostné postavenie kvárt a kvínt. Videli sme, že ve ľa afric·
kých kmeňov môže ľubovorne prechádzať do kvartových
a kvintových harmonických ekvivalentov [pozri H2 4/99). Vo
všeobecnosti však nepoužívajú obidva ekvivalenty v rámci jednej piesne. pretože jednotlivé piesne patria obyčajne b uď k jednej, alebo k druhej tradícii. Casta však kmene, ktoré spievajú
určité piesne v kvartách, spievajú iné piesne v kvintách.
S týmto problémom úzko súvisí tendencia afrických melódií
pohybovať sa okolo centrálneho tónu. Jazz túto tendendu využíva rovnako v prípade blues ako aj v prípade riffov. Doslovne
tisícky príkladov blues a riffov dokazujú fakt. že tieto melódie sa
pohybujú okolo centrálneho tónu, zvyčajne v malom rozsahu
kvinty alebo kvarty. To však nevyhnutne neznamená, že sa takýto centrálny tón stáva aj základným tónom tóniny. Jednoducho sa pokladá za centrálnu tónovú výšku, okolo ktorej sa pohybujú ďalšie tónové výšky, čo však neznamená, že tu existuje
hierarchia vzťahov ako v európskej diatonickej harmónii. V jazzavej melodike sa takýmto spôsobom uchovala africká tradícia
vytvárať malé .melodické okruhy", Sargeantovými slovami,
zoskupené okolo centrálneho tónu v rámci tetrachordálnych
celkov. To sa priamo alebo nepriamo zhoduje s európskym diatonickým princípom s prioritnou pozíciou základného tónu a je
to ďalší príklad prežitia africkej hudobnej tradíde v európskom
hudobnom rámci.
Doteraz sme sa z blue notes zaoberali len septimou a terciou.
A čo s kvintou, ktorú jazzoví hudobníd zvyknú nazývať .zmenšená kvinta"? Je zaujímavé, že Sargeant berie s rezervou jej
existenciu: .Počul som dokonca rozvíjať teóriu o kvinte ako
'blue note', i keď som nikdy nenašiel presvedčivý dôkaz, ktorý
by túto teóriu potvrdzoval." Faktom je, že zmenšená kvinta
existuje už v mnohých nahrávkach z 20. rokov. Co sa týka jej
príbuznosti s africkým hudobným dedičstvom černochov.
všetky uzávery sú zatiaľ pred časné . Existuje však nie koľko
možných hypotéz. ktoré by mohli príležitostne poskytnúť bohatý priestor pre ďalší výskum.
Sú dve možnosti. Prvá je založená na skutočnosti. že zvýšený
subdominantný tón, ako sme sa už zmienili. za istých podmienok existuje i v africkej hudbe. Preto nebol úplne cudzí sluchovým návykom amerických černochov. Otázka rozdielu medzi
zväčšenou subdominantou a zmenšenou dominantou (resp.
kvin tou) je irelevantná, pretože Afri čan neuvažuje v kategóriách vnútorných tonálnych vzťa h ov. A ak by existovali zreteľne
ustálené mikrotonálne rozdiely medzi týmito dvoma enharmonicky zhodnými stupňami, černosi by nemali problém pokladať
ich za jeden a ten istý. najmä preto. že v prípade blue notes dochádza k značnej výškovej variabilite.
Je tiež možné, že počiatok vývoja zmenšenej kvinty spadá do
20. storočia. Mohol by byť výsledkom kombinácie dvoch trendov. Prvý súvisí so vzrastajúcou prepracovanosťou a vornosťou,
s akou černosi používali západný diatonický systém a s vývojom
chromatiky v európskej umelej hudbe - hoci druhá možnosť
sa zdá menej pravdepodobná. Druhý trend súvisí
s používaním . harmonickej" tercie mnohými afric-

kými kmeňmi, najmä tými zo západnej Afriky. Zmenšená kvinta
v tomto prípade mohla vzniknúť pri neúmyselnom pokuse po užiť
terdové ekvivalenty.
Dôležitý je poznatok, že kvinta ako blue note sa v jazze takmer
vždy používa v spojení s blue note- terciou. Ak skonštruujeme
tetrachord, ktorý bude obsahovať tieto dva tóny (čierne noty
v pr. 5) a bude zhodný s dvoma ďa lšími spoločnými tetrachordarni (celé noty) . uvidíme, že tetrachord s blue note- kvintou
je v paralelnom vzťahu veľkej terde k vrchnému (septimová
blue note) tetrachordu, a v paralelnom vzťa h u malej terde
k spodnému (blue note- terda) tetrachordu. Keďže u Afričanov.
podobne ako Európanov, . na 'terciovosti' participujú veľká
i malá terda " (Jones), môže tento úvod k ekvivalentným modelom týkajúdch sa blue note- kvinty zodpovedať cíteniu. ktoré
si černosi priniesli z Afriky.
Pr.5

Je tu ešte otázka príbuznosti rečových modelov s melodickými tvarmi. Autori zaoberajúci sa jazzom poukazovali v minulosti na túto príbuznosť - predovšetkým vo vzťahu k blues veľmi zjednodušujúco. V posledných rokoch sa však uskutočnili
pokusy, skúmajúce vzťahy medzi modelmi reči a melódie u rodených Afričanov. I keď sa zistenia týchto výskumov nie vždy
zhodujú v detailoch, spravidla sa zhodujú v jednom dôležitom
fakte: africké melódie využívajú prostriedok. ktorý bol nazvaný
. presúvanie centra". Cast melódie sa bude pohybova ť okolo
.zamýšľaného centra" spôsobom, ktorý úzko koreluje s osobitými . melodicko-tonálnyrni" črtami africkej reči. V bežnej pra xi
môže tento segment nahradiť ďalší, ktorého . zamýšrané centrum· sa posunie vyššie alebo nižšie, ale v ktorom melódia dôsledne zachováva rečové kontúry.
Nie je to to isté, čo nachádzame vo vokálnom blues, a v náznakoch v jeho inštrumentálnych odvodeninách? Netreba azda
opakovať. že vokálne blues je viac spievanou rečou ako s ku toč
ným spevom, a že ako také veľmi úzko sleduje rečové kontúry.
Africké . presúvanie centra• sa vyskytuje celkom samozrejme
v 5. a 7. takte dvanásťtaktového blues. Ako môžu potvrdiť niektoré príklady, nemusí to, samozrejme. platiť vždy; na druhej
strane sa však takéto presúvanie centra vyskytuje vo väčšine
príkladov blues. Takýmto spôsobom sa uchovali africké črt y,
ktorých pôvod sa môže z povrchného pohradu javiť ako
výhradne európsky. tli
VÝBER z KNIHY GuNTHERA ScHULLERA: EARLY JAZZ. ITS RooTS AN D Mu·
SICAL DEVELOPMENT (OXFORD UNIVERSITY PRESS, NEW YORK 19B6), PRELC>ŽIL AUGUSTÍN REBRO.
KALEIDOSKOP]

33. ročn ík Jozzového festivalu v Montreux so uskutočn í 2.-17. júla

t. r. Čestným hosťom festivolu je Brazília, odkiaľ pochádzajú účinku
júci Chico Cesor&Friends, Ney Motogrosso, Milton Noscimento,
Elbe Romalho o Aroketu. Ďalej no festivale vystúpia: Pot Metheny,
David Son born, Fourploy, Kevin Mohogony, Boney James, George
Duke, Kenny Gorrett, Mark Turner, Gabriela Anders, oko aj objav
roku 1997 klavirista Brod Mehldou.
Novinkou je prvý ročník súťaže jazzových klaviristov. Organizátori
chcú nadviazať na odkaz veľkých klaviristov, ktorí no tomto festivale
vystúpili - oko napríklad Bill Evans, Duke Ellington, Count Basie,
Dave Brubeck, Keith Jarrett, Chick Coreo, Herbie Honcock, či
Michel Petruccioni. Víťa z súťaže získa 10 000 švajčiarskych frankov
o angažmán v Montreux roku 2000 a no Medzinárodnej konferencii
jazzových pedogóg_ov v New Orleans v tom istom roku.
Kontakt: Fondotion du Festival de jazz de Montreux, 3 Sentier
de Collonge / Case postele 126, CH-1B20 Montreux-Territet,
www.montreuxjozz.com

la HUDO B NÝ Ž IVOT) 5)1999

FENOMÉN FRANK SINATRA (12. 12. 1915 - 14. 5· 1998)

.,Do čerta s kalendárom, v deň keď zomrie Frank Sinatra, je dvadsiate storočie za nami" - konštatuje s istou novinárskou nadsázkou David Hajdu (americký publicista špecializovaný na staršiu
populárnu hudbu) v knihe Discovering Great Singers Of Classic Pop.
Sinatrova smrť pred rokom zdefinitívnila koniec jednej éry. Sám
sa označoval za posledného .,saloon singer", čiže barového speváka. Samozrejme, myslel tým východiskovú atmosféru, repertoár a či as točne spôsob podania. Inak by sme ťažko hladali speváka, ktorý z barovej uzavretosti prerástol do sveta globálnej
mediálnosti. Jeho nahrávky (asi 1500 piesní rôzne preskupených
v nespočemých vydaniach na starých .,šelakoch", dlhohrajúcich
platniach a kompaktných diskoch), filmy (hral v 60 celovečer
ných snímkach), lásky, odchody zo scény a opätovné príchody ale tiež drobné detaily každodenného života - boli a sú "majetkom" Tudí celej planéty. Ako zdanlivý kontrast bulvárneho
mediálneho záujmu a extravaganmého hviezdneho štýlu života
pôsobí hlboká introvertnosť Sinatrovho prejavu. Ďalš ím nápadným a ojedinelým znakom je spojenie masového ohlasu u širokého obecenstva s obdivným ohlasom u predstaviteTov intelektuálnej a hudobnej elity.
Bel canto a jazz
Lubomír Dorllžka' definuje Sinatrov spevácky
prístup ako spojenie rétorického s melodickým.
Uvádza paralelu s talianskymi spevákmi sedemnásteho storočia, ktorí prechádzali od Cacciniho
a Monteverdiho recitatívu,
parlanda a ariosa k plynulejšiemu a súvislejšiemu
FRANK SiNATRA
spôsobu spevu. ktorému
sa hovorí bel canto . •Naučil se vykrýva! tóny v rejsti'íkovém
zlomu i v horní části svého hlasového rozsahu presne podle pravidel bel canta, ale používal toho jen tehdy, kdy to podle jeho
odhadu odpovídalo celkovému výrazu príslušné pasáže. Na rozdíl od černošských zpeváku se nikterak nehnal do nejvyššího
rejsti'íku a rozhodne už jej neforsíroval; pritom se neváhal
v každém okamžiku položil do melodie a zpívat. skutečne zpívat tak jako se zpívá pod italským modrým nebem." K Doružkovej charakteristike dodajme: Sinatra disponoval tiež unikátnou schopnosťou zaspievať pieseň tak, že je v nej zrozumiteľné
každé slovo, dokázal aj banálnemu textu vtisnúť poetickú silu
a ešte navyše jeho podanie má sugesúvny interpersonálny rozmer. Jeho úspechy vyplývali v mnohom aj z tejto schopnosti
spievať adresne, takže poslucháčky majú dojem, že adresátmi,
napríklad milostných textov, sú konkrétne ony- každá jednotlivo (v angličtine: one to one singing).
Otázkou je, prečo tohto rodáka z mestečka Hoboken (kde sa
Frank Sinatra narodil 12. decembra 1915 v prisťahovaleckej talianskej rodine) zaraďujeme do seriálu o jazze. Do akej miery
Sinatra vôbec patrí do sveta jazzu? Nie je nič ľahšie, ako Sinatru
z hladiska jazzového purizmu vykázať za hranice jazzu, do sféry
komerčnej populárnej hudby a tam sa zaoberať jeho hodnotením. Nemôžeme však obísť zdanlivo vonkajškovú okolnosť:
Sinatrove začiatky bigbandového swingového speváka spadajú
do času, keď swingová hudba znamenala rovnako jazz, ako aj
dobovú populárnu hudbu.
Pred štartom profesionálnej kariéry bol Sinatra častým hosťom v newyorských jazzových kluboch. Mal rád Fatsa Wallera,
niekoľkokrát navšúvil vystúpenia Billie Holidayovej (tiež sa narodila roku 1915, ale účinkovať začala skôr) a jeho neskoršia
kariéra ukázala výbornú kompatibilnosť s hviezdami jazzového
spevu. S obľubou nahrával a účinkoval najmä s Ellou Fitzgeralb HUDOBNÝ ŽIVOT] 5 ] 1999
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dovou a Louisom
Armstrongom. Spoločné ótenie ich spájalo
napriek tomu, že Sinatra sa na rozdiel
od nich nezameral
prednostne na hu dobnú stránku, vôbec
sa nevenoval scatovému spevu a nosnosť textu bola preňho niekedy dôležitejšia
ako melódia.
Najzákladnejším pôvodným vzorom Franka Sinatru bol nepochybne Bing Crosby. Ako sedemnásťročný so svojím dievčaťom - nastávajúcou prvou manželkou a matkou všetkých
troch svojich detí - Nancy Barbatovou navštívil v marci 1933
klubové vystúpenie Binga Crosbyho, ktoré považoval zaprelomové vo svojom živote. Sinatra vtedy pošepkal svojej vyvolenej: . I could do that, I could sing like Bing Crosby." (.Mohol by
som to dokázať. mohol by som spievať ako Bing Crosby. ") Obaja
tomu bez výhrad uverili a Frank Sinatra sa práve v tomto momente definitívne rozhodoL že sa stane profesionálnym spevákom. Stý! Binga Crosbyho spočíval v osobitom .pornrnkávaní"
(preto ho nazývali: crooner) a jeho civilný spôsob spevu vychádzal z prirodzenej dikcie hovorovej reči. Sinatra od začiatku nechcel byť ďalším Crosbym; ležé rnos ť kontrastne nahradil plným
vložením sa do piesne a v duchu svojho talianskeho backgroundu plne využil prirodzené hlasové dispozície.
Sinatra vo svojich začiatkoch (1939-1942) s orchestrami Harryho Jamesa a Tommyho Dorseyho spoznal postavenie bigbandového speváka, purujúceho autobusom z jedného mesta do
druhého, a to v tieni slávnych inštrumentalistov. Gunther Schuller podrobne analyzuje toto obdobie a okrem iného konštatuje:
.Od začiatku bolo zjavné, že ide o nový typ speváka. V základe
spoľahlivo absorboval jazzové cítenie a priniesol nový prístup vo
frázovaní melódií piesní; v tomto smere ani Bing Crosby nemohol konkurovať Sinatrovej senzitivite a interpretačnej predstavivosti. Subtilné jazzové ótenie i nenápadný a pritom všadeprítomný beat, dokonca i v pomalých baladách, sa stali spoznávaóm znamením jeho interpretácie. Podobne ako jeho šéf, Tommy
Dorsey, mal to, čo hudobníci nazývajú . prirodzený čas· (natural
time) a ten má máločo do činenia so striktným metronomickým
časom - je to skrátka perfektný feeling. Na rozdiel od mnohých
spevákov a pseudospevákov tej doby, Sinatra mimoriadne dobre
intonoval. A opäť: nebola to študovaná intonácia. jednoducho
mal pre ňu .prirodzené uši" (natural ear)'. Pripomeňme, že
Gunther Schuller pozná Sinatrove nahrávky mimoriadne dôkladne a zblízka (v rokoch 1945-1947 participoval ako hornista
na nahrávkach, ktoré Sinatra realizoval s dirigentom a arartžérom Axelom Stordahlom pre Columbiu) a v knihe The Swing Era
na konkrétnych pn1dadoch rozoberá predovšetkým spôsob Sinatrovho frázovania, vychádzajúci z Dorseyovho trombónového
poňatia . Medzi Tommym Dorseyom a Frankom Sinatrom bolo
často napätie, to však Sinatrovi nebránilo v tom, aby sa od
svojho kapelníka čo najviac naučil. Najviac ho zaujala Dorseyova
elegantná interpretácia dlhých fráz, ktoré zahral zdanlivo bez
nadýchnutia. Vo svojich pamätiach Sinatra píše: .Tommy sa
akoby nenadýchol počas šestnástich taktov. Ako to robí? Sedával
som tak, aby som ho mohol zboku pozorovať a objavil som, že
v kútiku úst sa cez malú medzeru nenápadne rýchlo nadýchne
počas dlhého tónu- niekedy v strede frázy. Keď to vie on, prečo
by to nedokázal aj spevák? l)ímto štýlom hrali mnohí trombonisti. ale ani jeden nedokázal hrať tak uvolhene ako Dorsey.
V porovnaní s ním ostatní pôsobili nervóznym dojmom. Mne sa
postupne podarilo dosiahnu( so svojím hlasom ten istý efekt."'

PosoLSTVO
JAZZU

ll.

The Voice: Sinatrov Klub osamelých duší
Už ku koncu angažmán u Dorseyho (1941-1942) vznikol nový,
dovtedy nepoznaný jav. Mladistvé obecenstvo prestalo vnímať
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efektné sóla lídra a iných slávnych jazzmanov a s nadšením sledovalo nového speváka. Keď sa ale z úzkeho okruhu zainteresovaných fanúšikov stal celoamerický ošiaľ a k fanatickému obdivu dievčatiek sa začali čoskoro pridávať aj staršie ročníky, po
prvý raz v dejinách populárnej hudby sa o jav viac ako hudobná
kritika (tá považovala sinatromániu za krátkodobú módu) začali zaujímať odborníci zo sféry sociálnej psychológie. Sám Sinatra poznamenal: .Psychológovia hľadali príčiny a napísali
množstvo často dosť odťažitých teórií, pritom im to viem jednoducho vysvetliť. Boli to vojnové roky, doba neznesiteľnej osamelosti. Ja som predstavoval chlapca zo susedného drugstoru,
ktorý odišiel na vojnu. · •
Počas vojnových rokov 1943-1945 bol základným Sinatrovým
spolupracovníkom aranžér a dirigent Axel Stordahl a nesmierne
zaujímavé je, že v tom čase takmer výlučne nahrával pomalé sentimentálne balady (pre značku Columbia), ktorých sentimentálne texty plne dotovali emociálnu klímu dobovej atmosféry.
Napriek tomu najväčším hitom týchto rokov bola pieseň v rýchlom tempe napísaná priamo pre Sinatru jeho vtedajšími dvornými autormi Juleom Styneom a Sammy Cahnom: Saturday
Night Is The Lonliest Night In The
Week (nahraná 14.
ll. 1944), v ktorej
swingovo- tanečné
tempo navodzovalo asociáciu bezstarostnej atmosféry
predvojnových rokov, no text hovoril o aktuálnej osamelosti (.Sobotný
večer je ten najosamelejší večer
v týždni - chodím
sám a asi vyvesím
svoje slzy von, aby
uschli").
Prevažnú väčšinu repertoáru tvorili v tej dobe piesne 20. a 30.
rokov, už vtedy považované za .staré". Išlo jednak o diela .veľkej
päťky " skladateľov americkej populárnej piesne (Kern, Berlin,
Gershwin, Rodgers, Porter), ale aj mnohých ďalších (Hoagy Carmichael. Jimmy McHugh, Harald Arlen, Vernon Duke a i.). Práve
Sinatrova interpretácia týchto piesní výrazne upozornila na ich
nadčasové kvality (prelomové . spevníky• - songbook Elly Fitzgeraldovej, ktorá nahrala sériu 200 základných piesní vo viacplatňových autorských albumoch, vznikli v 50. rokoch) . Silou Sinatrovej osobnosti hudobne náročné piesne zo swingového obdobia
(predovšetkým melódie z muzikálov) nadobudli novú vlnu popularity. Sinatrov vkus pri výbere piesní dosť presne korešpondoval s vkusom jazzových inštrumentalistov, takže okruh týchto
piesní tvorí až do súčasnosti základ jazzového repertoáru. Na
druhej strane fenomenálny úspech Sinatru (ale aj viacerých, dnes
už menej známych súpútnikov) zároveň znamenal koniec slávnej éry inštrumentalistov. Medzníkom bol štrajk federácie hudobníkov, ktorí v rokoch 1942- 1943 ochromil nahrávanie swingových skladieb, počom sa už scéna diametrálne zmenila. Opäť sa
spoľahnime na Schullera, ktorý konštatuje: .Po druhej svetovej
vojne mala bigbandová scéna nový vzhlad. Speváci dokonale
ovládli pole a v atmosfére povojnovej prosperity každý z nich
hl'a dal veľký populárny hit -a to cez dospievajúcich. Výsledkom
bolo, že jazz - a jeho najpopulárnejší prejav swing - bol hnaný
do marginálnosti a tam bol akoby udusený. V reflexe sebaobrany
jazz v polovici štyridsiatych rokov vyvinul nové modality výrazu:
bebop, v ktorom dominovali malé combá, a to takmer bez
spevákov.·•
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Chairman of the Board
Udalosti z konca 40. a začiatku 50. rokov dočasne dávali za
pravdu tým, ktorí tvrdili, že Sina trov úspech je len otázkou pominuteľnej módy. Jeho život a piesne vždy tvorili autentickú
jednotu: zatiaľ čo počas prvého obdobia sinatrovského davového šialenstva patrili k jeho najväčším hitom piesne venované
bezmedznej láske jeho manželky (l Got A Woman Crazy For Me,
She's Funny That Way), alebo vyjadrujúce otcovskú pýchu nad
narodením prvej dcéry (Nancy With The Laughing Face) , rovnako
v zhode s osobnými problémami sa dostavila aj profesionálna
kríza, a to na všetkých frontoch. Na vystúpeniach strácal hlas
(hlasivkové hemoroidy), v Columbii ho noví Iudia nútili do lacného .odrhovačkového" repertoáru, s ktorým nechcel mať nič
spoločné. Výsledok sa dostavil v podobe prudkého poklesu predaja platní, navyše prišla séria krízových momentov osobného
charakteru: rozvod s Nancy Sinatrovou, zničujúci turbulentný
vzťah a následný rozvod s Avou Gardnerovou - mohli by sme
pokračovať... K napätiu prispieval Sina trov agresívny vzťah
k novinárom (vrátane inzultádí a následných súdov), ktorí ako
odvetu nesledovali kriticky len jeho súkromný život. ale i súdne
nedokázaný vzťah k mafii (fotografie v spoločnosti ma[iánskych basov na Kube) a ku komunizmu (podľa Sinatrovho námetu vznikol Oscarom ocenený dokument so scenáristom
Albertom Maltzom, v ktorom Sinatra na tú dobu nezvykle ostro vyjadruje svoje názory proti rasovej segregácii a sociálnej
nespravodlivosti a v ktorom spieva pieseň pôvodne napísanú
pre Paula Robesona: The House I Live In).
Sinatra správne pochopil, že pre to, aby sa vrátil ako spevák,
musí uspieť najprv ako herec. To sa v plnej miere podarilo v rokoch 1953-1954, keď akoby zázrakom získal úlohu v Zinnemannovom illme Odteraz na večnosť (From Here To Eternity)
a vzápätí za ňu dostal Oscara (za vedľajšiu úlohu). Pritom bol napriek predchádzajúcim účinkovaniam vo výlučn e hudobných
filmoch - ako herec nováčikom. Tento úspech naštartoval na
ďalšie tri desaťročia postavenie Sinatru ako popredného herca
nezávislého od spevu, čo potvrdil v mnohých filmoch rôznorodých kvalitatívnych stupňov.
úspech herca skutočne viedol k obnoveniu úspechu speváka.
Sinatra opustil Columbiu a do roku 1961 nahrával pre značku
Capitol'. V tom čase znížil v repertoári počet starších štandardov
v prospech pôvodných skladieb, z ktorých sa mnohé zaradili
k . nestarnúdm melódiám" práve vďaka jeho podaniu. V rokoch
víťazného ťaženia rock and rollu sa Sinatra stal pre nastupujúcu
generáciu symbolom nezaujímavého konzervativizmu, no pre
generáciu rodičov bol stále personifikáciou ich živomých snov
a ambídí. Vďaka úspechu zabezpečil v spolupráci s vynikajúcimi
aranžérmi (najmä Nelson Riddle a Billy May) kontinuitu swingového modelu a poukázal na pretrvávajúce možnosti jeho vnútorného vývoja. V päťdesiatych rokoch mal Sinatra rozhodujúci
vplyv na vytvorenie dodnes relevantného typu mainstreamovej
speváckej hviezdy pop music, zakotvenej vo swingovom východisku. Líniu s výrazným jazzovým átením v tomto smere predstavovali predovšetkým černošskí speváci (o. i. Nat King Cole,
Billy Eckstine, Sammy Davis jr.) a dôraz na spojenie swingu, kantilény a pop music preferovali predovšetkým .sinatrovskí" speváci talianskeho pôvodu, ako napr. Frankie Laine, Tony Bennett,
Perry Como, Dean Martin, Vie Damone. úspech spevákov prisťa
hovaleckého a černošského pôvodu znamenal demonštráciu realizácie amerického sna v Roosveltovom poňatí a Sinatra bol v päť
desiatych rokoch neodiskutovateľným lídrom tohto okruhu spevákov. Preto prezývku . The Voice" (z druhej časti 40. rokov)
vystriedalo označenie .Chairman of the Board".
V roku 1961 sa začína najrozporuplnejšia éra v Sinatrovom
živote. Vo výraznej nadprodukcii začal nahrávať pre vlastnú fir·
mu Reprise (len v priebehu prvého roku existencie firmy vydal
sedem LP), zintenzívnil svoje podrtikateľské a umelecké aktivity v Las Vegas, kde pomohol vybudovať rozprávkový imidž
miestu lesku, zábavy, hazardu a veselia. Okruh jeho priateľov
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(tzv. Rat Pack) sa zaslúžil o to, že Las Vegas sa natrvalo stalo miestom hudby minimálne
dotknutej inak všetko zapfňajúcim rockom. Výrame tiež prehlbil svoju angažovanosť vo
vysokej politike. kde napriek mnohým podozrivým momentom (neustávali nedokázané
náznaky spojenia s talianskym mafistickým podsvetím) vyznával demokratické prinápy.
ktoré presadzoval od svojej mladosti. Tajomstvom najviac zahalená je jeho panidpáda na
zvolení prezidenta Johna Kennedyho: po úspešnej spo l očnej kampani totiž ich vzťahy postupne nápadne ochladli Ue podozrenie, že nový prezident na radu svojho otca spretŕhal
kontakty s kruhmi, ktorým čias točne vďačil za zvolenie. a práve ro mohlo viesť k atentátu).
Casť projektov z nadprodukcie 60. rokov znamenala dôkladnejší Sinatrov príklon
k jazzu. než predtým. V niektorých albumoch programovo udržiaval repenoár swingovej éry (I remember Tommy, Sinatra Swings) a vyslovene ako jazzový spevák sa prezentoval
najmä na spoločných platniach s Countom Basiem (Sinatra - Basie. 1962 a At Sands,
1966). s Dukeom Ellingtonom (Frands A. a Edward K.. 1968). vzácne jazzový feeling prezentuje aj jediná LP s combom. ktoré zostavil jeho stály klavirista Bill Miller (Sinatra and
Sextet Live In Paris, 1962 ). Zaujímavé spestrenie znamenala tiež spoločná platňa so skladateľom bossa novy (Francis Albert Sinatra and Antonio Carlos Jobim. 1967). To všetko vysvetľuje. prečo Sinatra ani vo svojom kome rčnom období nestratil priazeň jazzovej kritiky a obecenstva. takže aj v šesťdesiatych rokoch obsadzoval popredné miesta v anketách odborných jazzových časopisov.

Old Blue Eyes Is Back
Po roku 1965 sa Sinatrova rozporu plnosť zvýšila. Začal nahrávať .odrhovačky" toho typu.
proti ktorému v predchádzajúdch rokoch brojil (napr. dueto s dcérou Nancy: Something
Stupid- 1967, najväčší úspech v tomto smere znamenala pieseň B. Kaempferta: Strangers
In The Night). Zároveň však fasdn ujúcu novú kvalitu priniesli reminiscenčné piesne (predstavujúce moderný typ šansónu). ktoré pripravovali jeho odchod zo scény i následný
comeback a ktoré preto až v 70. a 80. rokoch zazneli s plnou naliehavosťou . Pomocou
piesní It Was A Very Good Year (Ervin Drake. 1965) a My Way (Paul Anka/Jacques Revaux/
Claude Francois. 1968) naučil svoju generádu poézii starnutia, ale zároveň nebývalá naliehavosť posolstva týchto piesní mu zabezpečila generačne nešpedfikované obecenstvo.
Roku 1971 modifikááou textu piesne It Was A Very Good Year ohlásil. že po tridsiatich veúni
dobrých rokoch odchádza zo scény (bolo to po smrti jeho otca a po úmrtí viacerých blízkych priateľov) . Prvý veľký comeback prišiel v októbri 1974. keď s orchestrom Woodyho
Hermana vystúpil na dnes už legendárnom koncene v newyorskej Madison Square Garden (záznam vysielala aj československá televízia ). Zvyšok Sinatrovho života predstavovali
ojedinelé návraty na scénu pod heslom: starý modrooký je späť. Svoj posledný skutočne
veľký nový hit nahral Sinatra roku 1979: prebral ho z filmového muzikálu New York. New
York. Obsah tohto muzikálu vychádza z prostredia zájazdových swingových orchestrov
a zachytáva tiež rozdelenie jazzu a populárnej hudby; mapuje tak aj Sina trovu životnú skúsenosť. Ambiáózny počin ešte znamenalo nahratie plame L.A. Is My Lady (s Quincy Jonesom ako aranžérom a kapelníkom) a samozrejme dve CD s duenni s najrôznorodejšími
osobnosťami jazzu. rocku a pop music z roku 1993.
Prihlásenie sa k Sinatrovmu dielu znamenali každoročné oslavy jeho narodenín (monumentálne boli najmä oslavy 80. narodenín) a nepochybne zvýšený záujem o jeho dielo
prinesie tohoročný 15. máj. keď po prvý raz nebudeme môd hovoriť o Frankovi Sinatrovi
ako o žijúcej legende. Viaceré diela počernej Sinatrovskej literatúry7 sa končia konštatovaním, že v jeho prípade nešlo .len· o najlepšieho speváka generááe, ale zároveň aj
o neprekonateľný bod. ktorý priviedol populárnu hudbu vyrastajúcu z koreňov swingovej éry do sféry špecifického umenia. A kedZe komplex historických okolností. počas ktorých tento výsledok vznikoL sa už nemôže opakovať. je reálne, že Sinatra už v tejto
oblasti natrvalo ostane neprekonatelhým pojmom kvalitatívneho vrcholu jednej etapy
vývoja. (a
Poznámky
Lubomír DorM.ka: Sinatra- Nťpŕekročitelná hranice? (Melodie 1978. č. 7, s. 213).
'Gumher Schuller: The Swing Era. (Oxford University Press. N. Y. C. 1989, s. 688- 689.)
' Citované pod!a sprievodnej brožúry k CD: Frank Sinatra, Complete Edition Volume 4 (Masters 0( Jazz). Tam
ho prebrali z publikácie Frank Sinarra: In His Own Words (compiled by Guy Yarwood, Omnibus Press. London 1982).
' Nancy Sinatra: Frank Sinatra. An American Legend (GPG, Santa Monica 1995).
' Schuller: op. cit., s. 688.
' Capitol v priebehu 90. rokov vydal kompletne jeho nahrávky obdobia 1953- 1960 na 40 CD v luxusn om
kufríku (ale samozrejme nahrávky vyšli aj v rôznorodých užších výberoch). Podobne aj Columbia vydala
. komplet nahrávok z rokov 1943 - 1952 na dvanástich kompaktoch.
NaJpodrobnejšie zaznamenanie Sinatrových životných osudov (deň po dni) a tiež kompletnú diskografiu
podra piesni (nie podra jednotlivých albumov) prináša citované dielo jeho dcéry Nancy Sinatrovej (vyšlo
vo dvoch vydaniach, a to 1995 a 1998). !>alej uveďme okrem doteraz citovaných diel: Gary Doctor: The
Smatra Scrapbook (Citadel Press. N. Y. C. 1991 ). Will Friedwald: Jazz Singing (Maanillan- Sribneťs, N. Y.
C. 1990), John Ridgwa y: The Sinatrophile (John Ridgways Books. Birmingham 1991 ). John Rockwell: Si·
natra. An American Classic (Random House. N. Y. C. 1991 ).
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COLTRANE CHANGES
(doslovne coltronovské zmeny)
Termín označuje osobitú koncepciu
akordických postupností, ktorú
predstavil John Coltrane albumom
Giant Steps z roku 1959. Ide v princípe o substitúciu (t.j. nahradenie)
bežného štvortaktového kadenč
ného akordického vzorca ll- Vl- l- l
(v C dur: D- / G7f Cf C). namiesto
ktorého Joh n Coltrane použil zložitejšiu akordickú postu p nosť
(D-Eb7/ Ab B7/ E G7 f C) s tromi moduláciami do tónin vzdia lených navzájom o interval veľkej te rcie. V súvislost i s tým táto su bstitučná procedúra dostala tiež priliehavé
pomenovanie tritonic system. Najznámejšou skla dbou, ktorej harmonický plán vychádza výhradne
z akordických postupností co/trane
changes, so stalo titulná skladba
spomenutého albumu Giant Steps.
Vzorovým príkladom uplatnenia
co/trane changes ako substitučnej
procedúry je skladba Countdown
z toho istého albumu, ktorá vznikla
harmonickým preprocovaním
skladby Tune-up od Milesa Davisa.
Podobne podrobil Coltrone čiastoč
nému harmonickému preprocovoniu na svojom ďalšom albume
My Favorite Things skla dbu But Not
For Me od Georgea Gershwina.
Co/trane changes so zväčša hrávajú v rýchlom tempe, čo kladie vysoké nároky no harmonickú predstavivosť a pohotovosť hudobníkov.
Kedže co/trane changes zachovávajú tonálne východisko i zakonče
nie pôvodnej akordickej postupnosti
ll - V7 - l - l (resp. prvý i posledný
akord sú v oboch prípadoch zhodné), používajú so často oko náhrada len jednej zo zložiek hudobného
procesu - buď harmonickej, alebo
melodickej (ktorá, samozrejme, tiež
kopíruje harmonický priebeh),
pričom druhá zložka zostáva nezmenená. V takom prípa de vzniká
výrazovo veľmi účinné harmonickotonálne napätie, ktoré má svoje
dôležité postavenie medzi výrazovými prostriedkami
moderného jazzu.
se
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PEZINSKÝ JAZZ &

Hor DANCE

DuEL

sa v pezinskom Dome kultúry u s kutočnil tretí
Pezinského Jazz & Hot Dance Duelu. Hudobný festival,
svojho druhu jediný v našich zemepisných šírkach, už po tretíkrát
(môžeme hovoriť vlastne o tradíái) ponúkol svojim stálym (usudzujúc podľa štýlového oblečenia) i novým návštevníkom možnosť prežiť neopakovateľnú . ilúziu·, nadýchanú atmosférou dávnych harlemských tancovaďek, ku ktorým okrem publika bažiaceho po dobrej zábave a tand patrila vždy dobová swingová
(v najširšom zmysle slova) hudobná produkda a v neposlednom
rade i onen .bojový" rozmer medzi konkurenčnými kapelami, zakomponovaný do názvu festivalu. Na dvoch proti sebe postavených pódiách, oddelených tanečným parkerom, sa bez zbytočných
prestávok v duchu dobových hudobných súbojov (tzv. battle of
Dňa

9. a IO. apríla

ročník

derom a dixielandového Alli Jazz Bandu zo Serede si vari ani nenárokovali dosiahnuť tie najvyššie interpretačné dele. Z ich hry
však sršala autentickosť a prirodzená muzikalita. Výkon speváčky
Alli Jazz Bandu bol dokonca velíni príjemným prekvapením.
Dcéra kapelníka disponuje mäkkým lyrickým sopránom, ktorý dokáže byť sladký, . naivne" erotický, pripomínajúc Marilyn Monroe,
no na rozdiel od nej Andrea Cervenková-Chotárová dokáže nač
rieť aj do expresívnejších výrazových polôh.
Pezinský Jazz & Hot Dance Duel aj tohto roku dokázaL že je
podujatím, ktorému sa darí šťastne spájať prvky .ľudovej" zábavy
s náročným hudobným zážitkom.
se

SPRIEVODCA INTERNETOM
www konzerthous.ot
Viedenský Konzerthous je jedným z centier medzinárodného hudobného diania. Jeden z členov viedenského hudobného trojlístka
(spolu so Štátnou operou o Musikverein) prechádza v súčasnosti
rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá so realizuje počas plnej koncertnej
prevádzky. Internetová stránke tejto hudobnej inštitúcie ponúka nielen fakty o jej histórii, informácie o známych festivaloch, oko sú napríklad Resononzen či Wien Modern, ole oj možnosť objednať si
vstupenky.
www.schott-music.com
Schott Musik International vzniklo (pochopite ľn e vo
svojej dobovej podobe) už roku 1770 v Moinzi. V súčasnosti je
známe najmä svojím rozsia hlym notovým katalógom hudby 20. storočia, ktorý Vám bude zoslaný cez internet, ok so zaregistrujete.
Schott však vydáva oj niekoľko nemeckých hudobných časopisov,
nopn1dod Dos Orchester, či Neue Zeitschrift rur Musik. Aj tie sú prezentované no výtvarne veľmi príťažlivej stránke, ktorá ďalej prináša
informácie o histórii vydavateľstvo , fotografie o zá kladné informácie o vydávaných skladate ľoch, katalóg kníh, rock-pop-jazz, kontakty
no medzinárodnú sieť dnerov i časopis Schott Aktuell.

Vydavateľstvo

BRATIS LAVA HOT SERENADERS

bands, podujatia, pri ktorých viaceré kapely súťažili o priazeň publika) striedali najreprezentatívnejšie postavy a skupiny, ktorými
disponuje súčasná bohatá a v mnohých prípadoch obdivuhodne
(i v európskom meradle) kvalifikovaná česká a slovenská scéna revivalistického hnutia old time music, hot jazzu a swingu.
Ceskú stranu zastupovali už tradične tri vedúce pražské orchestre tohto hnutia- Originálny pražský synkopický orchester (ďalej OPSO) pod vedením Pavla Klikara, Pražský swingový
orchester (PSO) Jana Matouška a Ondiej Havelka so svojimi
Melody Makers. Profesionalita a dôsledná štýlovosť, s akou
všetky tri telesá popri pódiovej prezentácii (nedostižný entertainerský prejav Ondieja Havelku) pristupujú predovšetkým k spracovaniu .povinného· repertoárového odkazu swingu (OPSO,
PSO), prípadne starej českej a slovenskej populárnej hudby (Melody Makers), možno dnes pôsobí už ako samozrejmosť. Ide však
o výsledok dlhodobého procesu, na zaďatku ktorého stál majster
Pavel Klikar a jeho OPSO, ktorý tohto roku oslavuje 25. výroďe
svojho založenia. Tu sa rodila v priebehu desaťročí široká hráčska
(a tiež sólistická) základňa, i osobnosti lídrov ako Ondiej Havelka
alebo Jan Matoušek, dnes s vlastnými bigbandami, koncepciami,
prípadne s novou generačnou hudobníckou vetvou. Tou je najmladšie pražské zoskupenie Shaffer' s Riffers (vedie ho klavirista
Havelkových Melody Makers a zručný aranžér Jakub $afr), ktoré
malo v Pezinku svoju slovenskú premiéru za spoluúčasti vokálneho kvarteta The Swings, s obľúbenými irnitádami inštrumentálnych wali-wah efektov (podľa vzoru slávnych Mills Brothers).
Slovenská alternatíva .paul-whitemanovského" bigbandu Melody
Makers a jediná profesionálna konkurencia českým účastníkom
.duelu· Bratislava Hot Serenaders s umeleckým vedúcim Jurajom Bartošom uviedla tohto roku ako svojho hosťa nemeckého
speváka Henryho de Wintera s jeho štýlovou rekvizitou v podobe
živého psa, oddane počúvajúceho na pódiu hlas svojho spievajúcebo pána. Zvyšok prítomných zástupcov slovenskej scény predstavovali amatérske zoskupenia v tom najlepšom
zmysle slova. Výkony old time bandu Funny Fellows na čele s riaditeľom festivalu Romanom Fé-
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Blahoželáme!
No našej redakčnej e-mailovej adrese so objavilo zaujímavá správo.
19-ročný Slovák Povel Surovy z Kysočo v Juhoslávii so v obrovskej
konkurencii 944 web stránok z celého sveto umiestnil v súťaži The
Dotmusic Reoders · Choice Aword so svojou stránkou venovanou
anglickej skupine E-17 no 6. mieste.
(www.dotmusic.comfawards99/ list.osp, members.xoom.com/ e17)
Internetová verzia smerodajného amerického hudobného periodika
Billboard začalo no internete s vysielaním Ródia Billboard, ktorý je
doplnkom rebríčka The Billboard Hot 100. Rádio môžete počúvať
no adresách http:/f www.billboardrodio.com a lebo http: / f www.broodcost.com/ music/ billboord.
(TASR)

Známa slovenská speváčka populárnej hudby Tatiana Hubinská,
ľúbená predovšetkým v šesťdesiatych o sedemdesiatych rokoch,
zomrelo náhle 6. opn1o vo veku 54 rokov. T. Hubinská sa narodila
18. septembra 1944 v Pon'ži o o dw roky neskôr sa s rodičmi vnitilil:ll
do CSR. V rokoch 1963 -1967 pôsobila s Combom Gustóva
manna, neskôr oj sa skupinou Jurojo Velčovského. V10ckrát
levíznu súťaž Vyberte si pesničku o výraznú popularitu v jej
kalí piesne Cosanow, Halo baby, bolo boy, ale najmä hit ,.,
psík z repertoáru Sandy Sbowovej.
Mesto Konsos City postavilo jozzovej legende Chorliemu ,Birď Pol'
kerovi bronzový pomník, ktorý je umiestnený v historickej štvrti Vine
Jazz. Parker začal svoju kariéru v Konsos City oko 15-ročný. Hrával
tu po boku Countq Basieho o Dizzie Gillespieho. Potom odišiel do
New Yorku, kde· bol jedným zo zoklodoterov bebopu. Tu oj v roku
1955 zomrel vo veku 36 rokov.
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VLASTA REDL
A SKU PINA, .. KTERÁ SE JMENUJE
KAŽDÝ DEN JINAK".

,Folker s dušou rockero· - tento kdesi použitý popis už dlhšiu dobu nevypovedá
o všetkom, čo môžeme nájsť v hudbe speváka o hudobníka Vlastu Red lo. Je rodeným muzikantom v pravom význame
tohto slovo, osobitou postavou moravskej
hudobnej scény o jeho osobnosť by si iste
zaslúžilo viac miesto, oko len priestor recenzie v časopise.
V prípade Redlo nemáme do činenia
s obyčajným folkrockom, oni popom, folklórom, jozzom či blues, ole so všetkým zóroveň. A to tok umne spojeným o zaranžovaným, že to ča sto ťažko rozoznáme.
Koniec koncov, načo oj ...? No Slovensku
so Redl objavuje zriedkavo, ole pravidelne: raz - dvakrát do roko ho má možnosť vidieť oj tunajšie publikum - treba
povedať, že často snáď ož nekriticky
nadšené.
No poslednom vystúpení no trad ičnom
mieste - v Dome kultúry Zrkadlový háj
v bratislavskej Petržalke - so v priestoroch koncertu tlačilo vyše šesťsto divákov.
(V usporiadateľoch zrejme vyhralo vnútorný boj túžba po zárobku nad bezpečnostnými predpismi. Zo 120-korunový
lístok so poniektorým ušlo iba miesto
no podlahe ... ) V čom vlastne spočíva
príťažlivosť tvorby Vlastu Red lo o jeho
skupiny?
Je zvláštne, že u našich západných susedov so v ,populárnejšej hudbe" o folku
výraznejšie presadili práve osobnosti pôvodom z Moravy. Stočí spomenúť Ivu
Bittovú, Vladimíro Mertu, Jaromíra Nohovicu, Jaroslava Hutku, Karla Krylo, skupiny Buty, Dunaj o mnohých ďalších. Vel'o
z nich so napokon oj inšpirovalo moravskou ľudovou hudbou. To, že folk
a folklór majú k sebe blízko, je známe.
S rockom je to zložitejšie. Red lovi so podarilo postaviť no pevne stojaci spoločný základ rockový rytmus s ľudovou melodikou
a harmóniou, čím so zoraďuje (možno
nevedomky) do mohutného o všeobj ímajúceho svetového prúdu world music.
Spojenie lokálnych hudobných vplyvov so
svetovými je možné uskutočniť rôznymi
spôsobmi: prístupom z opačného brehu

so môže popýšiť napríklad cimbalovka
Jirího Povlicu Hradišťan - mimochodom
oj s touto formáciou Redl nezriedka vystupuje. Ľahko je o spojení písať, ťažšie je
ho zrealizovať - oj kombinácio dvoch rôznych žánrov môže splodiť gýč, nepodarok
či paródiu oko čoko lvek iné. Tomu so vša k
vie charizmatická osobnosť veľkého formátu s prirodzeným muzikontským cítením tvorivo vyhnúť. U nás so infiltrovonie
ľudových prvkov do rocku inteligentne podarilo zvládnuť azda len Mariánovi Vargovi o oj to iba čiastočne. Redlovi so to
darí takmer vždy: jediné, čo by som mu
azda vyčítal, je niekedy ož príliš vel'ký záber do podozrivých zákutí popu - odľah
čuje ho však neodmysliteľným vtipom
a iróniou (,My jsme taková podbízivá kapela .. ."), prítomnou v každom geste či
akorde.
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rôzne domixovoné zvuky) nástrojov o s dynamikou je tu dovedené priam do dokonalosti o vytvára svieži dojem, hoci niekedy mám pocit, že ide o zakrývanie už
poslobších melódií a ošúchanejších harmonických spojov. V citlivom striedaní
zvukových plôch so prejavuje zohratosť
skupiny. Netojená radosť z hry o hudobnícky nadhľad patria k základnej výbave
každého vystúpenia Redlovej skupiny.
Vygrodovoný bratislavský koncert spestrilo vystúpenie pôvodom ostrovského virtuózneho mondolinistu Radima Zenklo,
teraz žijúceho v Kalifornii. Obdivuhodnou
prstovou technikou, umocnenou netrodič
nosťou nástrojo, so Zenklovi podarilo vystúpiť no .vrchol" večera. Koncert bol
podľa očakávania výborným zážitkom a tak som úprimne zvedavý, či so Vlostovi
Red lovi podarí nabudúce prísť s niečím
novým o prekvapivým.
SLAVOMÍR KREKOVIČ

KALEIDOSKOP]

VLASTA REDL

Vlasto Redl kráča no čele pelotónu,
zo spojenia moravského folklóru o rocku. Do týchto vôd nie náhodou
často .zabrúsia" spomínané Buty, hoci no
komerčnejších vl nách: napokon ich frontmon Radek Postrňák bol istý čas gitaristom v Redlovej kapele AG Flek. Viac
k zemitému o drsnejšiemu poňatiu tejto
syntézy so zase prikláňa vizovická folkrocková úderka Fleret, s ktorou Redl - oko
inak - tiež spolupracoval.
Ale späť k vystúpeniu: posledné albumy
Vlastu Redla, rovnako oko oj jeho koncertné vystúpenia so skupinou, ,která se
jmenuje každý den jinok", so vyznač uj ú
väčšou oronžérskou pestrosťou oko predošlé - hranie so s farbami akustických
(mandolíno, gitary, klavír, perkusie) i elektrických (gitary, basgitara, syntetizátory,
ťožioceho

Indický skladateľ o interpret klasickej
hudby Ananda Šonkor zomrel
26. marco v Kalkate vo veku 50 rokov
no zlyhanie srdca. Šonkor bol pionierom
fúzie tradičných indických o západných
hudobných nástrojov o štýlov. Jeho
tvorbu ovplyvnil okrem iných oj Jimi
Hendrix. Anodo Šonkor bol synovcom
slávneho hráča no citaru Roviho
Šonkoro.

CAsA DE LA TROVA

Interpreti z novej nahrávky world
music Caso de la Trova, ktorú vydala firma Detour (HŽ recenzoval
v čísle 4/99) vystúpili v marci na

známom festivale trovy v Santiagu. V apn11 sa predstavili parížskemu publiku v rómci prezentácie pripravovaného nového albumu.

orld music world music world music world music world music
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RE cE N z l E
GIACOMO PuCCINI
TURANDOT

(:livý záznam zo Zakázaného mesta
Pekingu)
Giwanni Casolla, Sergej Larin, Barbara
Frittoli
Orchester a zbor Maggio Musicale
Fiorentino, dirigent Zubin Mehta
RCA Red See/, 1998

Operných CD kompletov Turandot - podobne ako iných diel
Giacoma Pucciniho - nie je
málo. Nahrávka, ktorá sa nedávno dostala na trh, sa však
od predchádzajúcich líši. Vznikla
na autentickej pôde, pod voľnou
oblohou starého pekinského paláca, ako záznam živého predstavenia zo septembra 1998.
Vtedy sa v ôsmich večeroch
ocitla Pucciniho labutia pieseň
po prvýkrát vo svojej pravlasti,
teda tam, kde sa príbeh o krutej
čínskej princeznej a jej nešťast
ných nápad.níkoch podľa Gozzioho rozprávkovej predlohy
odohral. Išlo o prenesenú
a upravenú inscenáciu festivalu
Maggio Musicale Fiorentino
v režijnej podobe Zhanga Yimou
(scéna i kostýmy údajne verne
kopírovali historické reálie)
a pod taktovkou Zubina Mehtu.
Nádvorie paláca dynastie Mingovcov, dnešného ľudového paláca kultúry, pojalo každý večer
32 tisíc divákov. Išlo teda o veľ
kolepú produkciu, sólisticky
viacnásobne alternovanú, z ktorej vzišla zaujímavá, živou atmosférou podporená CD i video
nahrávka.
V prípade Turandot je vždy
najzaujímavejšie obsadenie titulnej postavy, vyžadujúcej drama tický soprán s razantnou vysokou polohou. Dnes veľa ideálnych interpretiek tohto partu
nenájdeme a medzi vari poltuctom na svetových scénach kolujúcich sopránov prevažujú Američanky. Giovanna Casolla, 1\J.randot tohto live záznamu, je
ako Talianka skôr výnimkou .
Ide o dobrý vokálny typ, s timbrom hlasu zrkadliaceho charakter .principessy di gelo"
(ľadovej princeznej), pevného
a kovového dramatického sopránu so sýtou hlbkou a prieraznou vysokou polohou . Možno
občas v najexponovanejšej
výške zopár ojedinelých tónov
má väčšie vibrato, či znie trocha
ostrejšie. Nie je to však dôvod,
ktorý by diskvalifikoval Casollovej pozíciu jednej z najhodnovernejších 1\J.randot dneška.
Sergej Larin vo svojom Calafovi
kombinuje pucciniovskú expresivitu s plastickou lyrikou, svoj
spinto tenor neforsíruje do kraj nosti, hoci tušíme jeho limity
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ako v zmysle dramatickosti, tak
aj vo vysokej polohe. Neznamená to, že má s výškami problémy, avšak ani ich nezdobí
efektnejšou korunou. Mimoriadne emotívnou a ušľachtilo
sfarbenou Liu je Barbara Frittoli,
ktorej obe árie majú vysokú vokálnu kultúru, delikátnu frázu
i potrebný tragický podtón.
Spoľahlivým Timurom je Carlo
Colombara, rovnako dobrú úroveň má trio ministrov v podaní
Josého Fardilhu, Francesca
Piccoliho a Carla Allemana.
Zu bin Mehta za dirigentským
pultom dal Pucciniho opere potrebný pátos, veľkolepo vygradoval masové scény, no na druhej strane nepribrzdil ani lyrickú
a citovo ladenú rovinu diela.
Florentský festivalový orchester
a zbor sa zhostili svojej úlohy
bezozvyšku.
PAVEL UNGER

tlltlltlltll
VLADIMÍR GODÁR
MUSIC FOR CELLO

World Premiére Rerording
Jozef Lupták, Peter Mikuláš, Eleonóra
Skutová-Slaničková, Adriana Antalová,
Komorní sólisti Bratislava l Anton
Popovič

Slovart Records 1999

Vladimír Godár ( 1956) patrí
k tým vyvoleným skladateTom,
ktorých pozná nielen úzky
okruh hudobných profesionálov,
ale aj širšia verejnosť záujemcov
o hudbu i umenie vôbec.
Už krátko po skončení štúdií
(VŠMU 1975-1980) zažil svoj
skladateľský debut uvedením
orchestrálnej kompozície Partita
roku 1984 a odvtedy zažíval ďal
šie a ďalšie úspechy spočiatku
doma, potom aj v zahraničí
(Concerto grosso, oratórium Orbis
sensualium pictus, klavírne trio
Talizman, Dariačangin sad pre
violu, violončelo a orchester
a iné).
V čom spočíva podmanivá sila
Godárových kompozícií? Možno
práve v schopnosti oživiť už
dávno zabudnuté, objaviť nové
súvislosti už poznaného, viesť
neustály dialóg s tradíciou.
Poslucháč má pritom pocit, že
túto hudbu dôverne pozná, že je
s ním geneticky spojená,
a predsa odkrýva nové vzťahy,
nové dimenzie. Vzniká akýsi po cit fascinácie zo znovuobjavovania už dávno zabudnutej minulosti prostredníctvom súčasného
jazyka (sie!) výrazových prostriedkov hudby.
Profilové CD V. Godára obsahuje tri diela z najnovšej periódy a jedno staršie dielo - Sonátu na pamäť Viktora šklovského
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(reprezentanta ruského forma lizmu) pre violončelo a klavír
( 1985), ktorá odráža spomínaný
dialóg s tradíciou v podobe asociácií na romantickú hudbu
a zároveň transformuje hu dobný materiál na spôsob práce
v elektroakustickom štúdiu.
V Barkarole pre violončelo, sláči
kový orchester, harfu a čembalo
(1993/1995) tvorí kompozičné
východisko Venezianisches Gondellied z Piesní bez slov od Felixa
Mendelssohna Bartholdyho,
z ktorej autor prevzal takt, tó ninu a melodický tvar. Emmeleia
pre violončelo a klavír ( 1994) je
podľa Platóna krásny, ušľachtilý,
mierový (nie bojový) tanec.
Skladba vznikla pre festival
Večery novej hudby venovaný
Erikovi Satiemu, ktorý sa vo
svojej tvorbe tiež inšpiroval antickým dedičstvom. Bikít Gilgameš pre bas a violončelo ( 1998)
je zhudobnením Gilgamešovho
náreku zo slávneho Eposu o Gilgamešovi v originálnom asýrskom jazyku. Hudobná dikcia
vyrastá z rétorických princípov
a z emocionálneho prežívania
smrti a straty blízkeho ďoveka.
La Canzona refrigerativa dell arpa
di Davide pre violončelo a harfu
( 1999) je autorovým hudobným
vyjadrením vzťahu k Rembrandtovmu obrazu Saul a Dávid
a k tomuto biblickému pnbehu
vôbec. Autor zaujímavým spôsobom konfrontuje zvukovo-výrazový svet dvoch odlišných
strunových nástrojov - violončela a harfy, pričom harfa má terapeutickú funkciu, keď svojou
páčivou a ušľachtilou melódiou
vyháňa zlého ducha zo Saula.
Z UZANA M ARTINÁKO VÁ
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RACHMANINOV LIVE
IN BoLSHOI

Michail Petuchov, Peter Feranec
Opus 1999, 91 2672-2

Kto dnes siahne po nahrávke
Rachmaninovho Klavírneho koncertu č. 3 d mol op. 30 či Korsakovových Troch zázrakov z opery
Cár Saltán, ten si istotne pozorne
prečita interpretov, ktorí túto
ruskú hudbu stvárnili. V prípade
nedávneho titulu z vydavateľ
stva OPUS je to Orchester Veľ
kého divadla v Moskve, klavirista Michail Petuchov narodený
vo Varne (Bulharsko) a slovenský dirigent Peter Feranec.
Každý milovník či znalec klavírnej tvorby vie, re~p. tuší, čo
znamenal pre klavírnu litera túru Sergej Rachmaninov a najmä jeho Klavírny koncert č. 3.
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Kto dokázal rozospievať klavír
tak ako Rachmaninov? Vo svojej
dobe azda len Chopin či Liszt.
Ano, Rachmaninov je v klavírnej tvorbe ojedinelý fenomén.
Možno naňho nazerať z akéhokoľvek zorného uhla. Tak, ako
rozumel Mozart či Verdi ľud 
skému hlasu, tak rozumel Rachmaninov klavíru. Jeho klavír je
orchestrom. Stojí na križovatke
dvoch storočí - pričom neopúšťa
ani to devätnáste, ani to naše
dvadsiate storočie. Je Rusom
i svetoobča nom . Jeho vlasť je
preňho kontinentom - podobne
ako Amerika. Kto chcel po ňom
komponovať klavírne diela, nemohol prejsť ponad jeho tvorbu
nevšímavo. Klavirista Michail
Petuchov dôverne pozná mohutnosť Rachrnaninovej hudby,
jeho nevšednú poetickosť
a v pravom zmysle slova vyspieval jeho klavírnu sadzbu. Samozrejme, orchester a klavír sú tu
jedným nástrojom - jednou klaviatúrou, ktorú nemožno od
seba oddeliť. a Feranec s Peruchovom takto pochopili svoju
interpretačnú úlohu, svoj podiel
na stvárnení tejto symfónie pre
klavír a orchester. Takto ju pochopil i skvelý orchester, ktorý
je nositeľom i nterpretačnej tra dície Rachmaninovej hudby,
a to nielen tej koncertantnej.
Tí, čo poznajú tento klavírny
koncert z iných nahrávok, majú
príležitosť porovnávať, sledovať

premeny interpretačného
ideálu.
V susedstve s Rachmaninovým koncertom sa ocitá i hudba
Nikolaja Rimského-Korsakova.
Rozprávkový opar Troch zázrakov
vyrastá nielen z archaických
ruských intonácií, ale i z očaru 
júcej inštrumentácie, keď každý
nástroj, každá nástrojová skupina vp lieta svoj hlas do veľa
vravnej imaginárnej hudby.
Zvuková nevšednosť orchestra
N. Rimského-Korsakova, veľ
kého znalca nástrojových farieb,
je celkom jedinečná. Skvelá interpretácia len podčiarkuje bohatosť tejto hudby.
I GOR BERGER

bbtiD
MIRO BÁZLIK
5PECTRA

World Premiére Recording
Slovart Records 1999

U Mira Bázlika (1931) sa snúbi
talent skladateľa a klaviristu
s talentom matematika. K jeho
hudobným láskam patria Bach,
Beethoven, Brahms, ale aj ďalší
velikáni klasicisticko-romantickej európskej hudby. Dôraz na
tli HUDOBNÝ ŽIVOT)
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kontrapunkt (Bach) a tematicko-formovú zložku (Beethoven) charakterizujú aj Bázlikove
diela, v ktorých na báze tohto
dedičstva vzniká nový výrazový
či tektonický prvok. Bázlik podobne chápe aj prácu skladateľa
v elektroakustickom štúdiu,
ktorá sa zásadne neodlišuje od
tej tradičnej. Namiesto tónov sa
tu narába so zvukovými tvarmi,
pričom postup je analogický
s procesom vzniku skladby pre
akustické nástroje.
Spektrá ( 1970-1974; skladba
získala čestné uznanie v Boswile
roku 1974) vyrastajú z idey
elektroakusúckej premeny a výkladu Bachových prelúdií a fúg
(vždy prvá zo štyroch) z Dobre
temperovaného klavíra. Tieto metamorfózy a komentáre možno
uvádzať aj koncertne, a to tak,
že sa najprv naživo zahrá Bachovo prelúdium a fúga a potom zaznie k tomu prislúchajúca
časť z elektroakustického cyklu
(Prelúdium a fúga cis mol - Pieta,
Prelúdium a fúga dis mol- Immersion, Prelúdium a fúga f mol - Apokalypsa, Prelúdium a fúga G durConcertino, Prelúdium a fúga
a mol - Aria, Prelúdium a fúga
h mol- Adieu).
Celkom iný výrazový svet
predstavujú folklórne podfarbené elektroakustické skladby Pastierska balada ( 1977) a Bačovská
elégia (1983). Zaujímavá je Balada o dreve ( 1987), ktorej východisko pre elektronické spracovanie tvorí tematický úsek
z Violového koncertu Bélu Bartóka.
ZuZANA MARTINÁKOVÁ

Rl tata
MAUR ICE RAVEL
BOLÉRO, PAVANE POUR UNE
INFANTE DÉFUNTE, ÄLBORADA
DEL GRACIOZO, MA MERE
ľoYE , DAPHNIS ET CHLOÉ
(1. SUITA), lA VALSE
českýfilharmonický zbor l Josef Vese/ka,
českáfilharmónia l Serge Baudo,

Antonio Pedro/k
SUPRAJ>HON, SU3406-2 Oli; 1999.

Bo/éro je legenda, akási obdoba
mýtu o tzv. americkom sne
v hudbe (hocikto má šancu preraziť, len treba konať). Ibaže
Ravel už nebol hocikto, keď
komponoval Bo/éro. Je však
pravdepodobné, že ani on sám
nepredpokladal taký okamžitý
a trvalý úspech tejto skladby na
objednávku. Najčastejšie sa pri
nej hovorí o inštrumentácii ako
o alfe a omege. Mňa rovnako
zaujíma aj samotná .matéria"
skladby, totiž stavba melódie
(ustavičné pritakávanie ťažkej
dobe a nadstavovanie krátkych
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motívov, čím sa narúša symetrickosť frázy) a jej súhra s harmonickou zádržou, pretože nielen rytmus je tu výrazným statickým prvkom. Základným
momentom pri takomto monoliúckom prúde hudby je voľba
tempa. česká filharmónia nahrala Bo/éro aj s Li borom Peškom (SUPRAPHON IO 3633-2
031; 1985) a je zaujímavé porovnať túto nahrávku s Baudovou interpretáciou z roku 1962
alebo 1964 (informácie na obale
neumožňujú určiť, ktoré zo
skladieb boli nahrané roku
1962, navyše sa tu uvádza, že
ide o digitálnu nahrávku, čo je
vzhľadom na uvedený rok vylúčené). Baudo zvolil pomalé
tempo, jeho interpretácia je
o viac ako o dve minúty dlhšia
než Peškova. Neprekážalo mi to,
až kým neprišla pasáž, keď melódia zaznieva už v takmer orchestrálnom pléne, s dominantným zvukom trúbok. Od tohto
momentu sa z Bo/éra stáva akýsi
nájazd tankov podobný známej
časti zo 7. symfónie Dmitrija Sostakoviča. Myslím, že spôsob
tvorenia tónu hráčov na trúbkach nezodpovedá tanečnému
charakteru skladby; pn1iš sa presadzujú, a to aj vtedy, keď ide
o vnútorné hlasy. Pešek modeluje ich zvuk ovel'a detailnejšie
a proporcionálnejšie.
Súbor nahrávok na recenzovanom CD má však iné prednosti. Predovšetkým poskytuje
prehl'ad o Ravelových dielach
pre orchester, ktoré sú úzko
späté s jeho klavírnou tvorbou.
Okrem Bo/éra a baletu Daphn is et
Chloé má každá skladba rovnocennú klavírnu verziu; záujemcovia o ravelovskú techniku inštrumentácie dostávajú teda
praktickú pomôcku. Pedrottiho
interpretácie Pavany a cyklu
Moja matka hus sú vdmi poetické a vyžaruje z nich pokoj
sviatočného dňa . Aj zvyšné výkony Bauda mi umožnili zabudnúť na rozpaky z Bo/éra. Zvuk
nahrávok je hádam nadštandardne dobrý a nezvádza brať
ohľad na tridsaťpäťročný odstup.
Naopak, v istom zmysle som
ocenil väčšiu zvukovú .prítomnosť, teda úroveň modulácie,
a z toho vyplývajúcu čitatel'nosť
v porovnaní s novšou Peškovou
nahrávkou, ktorá je nasnímaná
s oveľa väčším dynamickým rozpätím, najmä v spodnej časti dynamickej škály, čo si vyžaduje
.nadštandardne" dobrú reprodukciu a absolútne ticho pri počúvaní. Povedzte, kam sa má
ďovek dnes schovať, aby to ticho našiel? Sprievodná brožúrka

CD obsahuje kvalitný text
o skladbách v štyroch jazykoch
a titulná stránka je výtvarne
vkusná, bez zbytočnej opisnosti.
PETER ZAGAR
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ANTONÍN DvoRÁK
S LÁ Čl KOVÉ KVARTETÁ Č. 4 E MOL {SINE OP.),
Č . 5 F MOL OP. 9
PANOCHOVO KVARTETO
Supraphon DDD ll 1453-2 131
Praha 1999

Dôkaz o tom, že česká hudobná
kultúra ani v podmienkach trhového hospodárstva a náporu
popmusicového balastu nezanevrela na svoje umelecké dedič
stvo a v staronovej firme Supraphon predkladá projekty, ktoré
svedčia nielen o úcte k vlastným
hodnotám, ale aj o schopnosti
ponúknuť ich záujemcovi, podáva recenzovaný titul. Predstavuje štvrtú nahrávku z kompletného radu venovaného komor nej tvorbe Antonína Dvoiáka.
To koreluje so sústredeným
záujmom českých muzikológov
o Dvoi'ákovo dielo (urtextové
vydávanie partitúr z objemnej
tvorby tohto veľkého romantika
a pozoruhodná viaczväzková
kritická edícia skladateľovej korešpondencie). Dvoi'ákova
hudba tvorí nielen historický
exponát, ale aj stále živú a lukratívnu ponuku pre domáceho
i zahraničného muzikofila
a v reprezentatívnej edičnej podobe i zaslúžený obchodný zisk.
Sústredenie pozornosti na kompletný Dvoi'ákov odkaz nesie riziko vydávania i takých výtvorov, ktoré na jednej strane nereprezentujú štandardnú
kompozičnú kvalitu, na druhej
strane však negujú bežnú dramaturgickú pohodlnosť (sústredenie len na multiplicitné
edičné verzie úzkeho výberu
opusov) . Dvoi'ákova komorná
hudba si však takúto veľkorysú
pozornosť zasluhuje, lebo tvorí najmä v zoskupení sláčikového
kvarteta - priebežný a výstižný
dokument formovania
a rýchleho dozrievania skladateľovho inštrumentálneho átenia, zmyslu pre kompaktnosť
komorného zvuku i priestor pre
overovanie špičkových podnetov a budovanie vlastného typu
muzikality. V poradí štvrté Sláči
kové kvarteto e mol vzniklo na
prelome 60. a 70. rokov ako posledné z trojice kvartet, kde sa
tridsaťročný skladateľ plne za ujal pre aktuálne inšpirácie z novoromantickej európskej hudby:
počuteľné sú názvuky na Wag-

nera a Liszta najmä v oblasti
harmonickej farebnosti, vynachádzavosti i modulačnej smelosti a dramaticky koncipovaného evolučného toku (netradičné trojčasťové ďenenie - bez
originálnej scherzovitej, či taneč
nej časti - stmelené do attacca
plynúcej hudby). Piate Sláčikové
kvarteto f mol op. 9 vzniklo
v šťastnom období skladatdovho
života (úspech premiérového
uvedenia vokálno-inštrumentálneho hymnu Dedicové Bílé hory
i citové vzplanuúe k Anne čer
mákovej, ktorá sa v roku
dokončenia skladby, roku 1873,
stala jeho manželkou) a má síce
tradičnejšie kontúry (štvorčasťo
vosť), ale pritom vyniká aj
sústredenejšou kompozičnou
prácou. Je zaujímavé, že toto
kvarteto sa svojho času nedoč
kalo premiéry (údajne pre .nedostatok kvartetového slohu")
a Dvoi'ák potom niektoré myšlienky použil v iných kompozíciách. Piate sláčikové kvarteto
však prináša plnokrvnú hudbu,
v nárokoch na hráčov až virtuózne rozvinutú, dramaticky
vzrušen ú a citovo zanietenú.
Posluchový zážitok z Dvoi'ákovej hudby je intenzívny nielen vďaka zvukovo-technicky
kvalitnej nahrávke, ale aj zásluhou zanietenej interpretácie
oboch diel Panochovým kvartetom. Toto teleso s 30 - ročnou aktivitou, ovenčené viacerými medzinárodnými úspechmi, sa
sústavne venuje českej komornej tvorbe (máme v pamäti
napríklad jeho perfektnú nahrávku - ešte na LP platniach komplemých kvanet Bohuslava
Martinu). Ani ku dvoi'ákovskému kompletu nepristúpilo s pietou, ale s vedomím dotyku so
živými kompozičnými hodnotami. Táto zanietenosť panochovcov je v mnohom príbuzná
s interpretačným nasadením
nášho Moyzesovho kvarteta
(čo sme si mohli overiť napríklad v novembri minulého
roku, keď panochovci uviedli
na koncerte v Bratislave Symetrické kvarteto Jozefa Malovca,
ktoré majú aj moyzesovci v repertoári). Kontakt s recenzovanou nahrávkou - ale nielen
s ňou - možno odporúčať každému priaznivcovi romantickej
komornej kompozície. Veď ako
buklet (s textom v štvorjazyč
nej mutácii) prezrádza, z Dvoi'á kovej komornej tvorby doteraz
vyšlo v novej edícii už ll titulov.
ĽUBOMÍR CHALUPKA
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IVA BITTOVÁ
CLASSIC

Supraphon 1998, SU 3371·2 931,
JJ skladieb

Iva Bittová je zjavenie -jej
hudba je balzamom na komer·
dou dennodenne presycované
uši. Takých osobností nie je
vera, preto sa na každú jej ďalšiu
platňu vrhám (iste nie sám)
s príjemným očakávaním. Treba
povedať, že doposiaľ ho nikdy
nevystriedal pocit sklamania.
Ani tentoraz, a to napriek tomu,
že Iva už dodnes nahrala vari
okolo pol tucta albumov.
Bittovej prejav, často zaraďo·
vaný kamsi medzi . alternatívnu
hudbu", nie je vôbec žiadnou
. alternatívou•. Samozrejme, už
na prvé počutie je iný ako
všetko ostamé a už preto musí
byť výnimočný. Je jednoducho
nápaditý a vynachádzavý, priro·
dzený a spontánny, fascinujúci
vo svojej expresívnosti, vytŕča·
júci z priehradiek ... nič viac a nič
menej. To napokon celkom stačí,
málokto to však dokáže. Akýkorvek bližší pohlaď na ktorúkorvek
skladbu najnovšieho CD pred·
chádzajúce slová potvrdzuje.
Co je však na albume Classic
predovšetkým zaujímavé
a hodné spomenutia, je Bittovej
približovanie sa ku sfére takzva·
nej vážnej hudby (odhliadnuc od
toho, že - paradoxne - striktne
vzaté rúč také neexistuje). Na·
značuje to už jej úvodná štvor·
časťová kompozícia Quatuor pour
Cora, v ktorej identifikujeme Bit·
tovej charakteristický rukopis,
avšak v predvedení sláčikového
kvarteta. Ako autor niekoľkých
skladieb dalej figuruje dokonca aj
Leoš Janáček (presahy vážnej
a moravskej rudovej hudby)! Inš·
pirácia rómskym folklórom
v spojení so starou hudbou sa
objavuje v skladbe Missa Zingarica
(autori Miloš šu!droň sr. a Miloš
štedroň jr.), piesne zo starých ru·
kopisných zbierok z územia Slo·
venska (Levočský ki1ndonál, Melo·

diarium Anny Szirmay-Keczerovej),
pretvorené - ako aj všetko
ostamé- na obraz Ivy Bittovej,
prezrádzajú jej vrúcny vzťah
k hudobnej tradícti tohto re·
giónu. Nebyť istej neobvyklosti
tohto pomenovania, dovolil by
som si povahu hudby Ivy Bitto·
vej označiť ako .syntetickú • .
Na rozdiel od predchádzajú ·
cich plamí sa v albume Classic
s prizvanými hudobníkmi rozši·
ruje paleta zvukových možností,
čo prezentovanej hudbe dodáva
novú dimenziu. Možnosti nezo·
stávajú nevyužité - spomerúem
Martina Opršala a jeho perkusie,
či klarinet a panovu flautu Mi·

CD
chata Zpeváka . Dievčenský zbor
Letky z Lelekovic, s ktorým sa
Iva nedávno predstavila aj
v Bratislave, podčiarkuje hravosť
a te mperament celej tvorby. Pes·
trosť v službách sugestívnej
hudby - tak by sa dalo v kocke
zhrnúť dianie na tomto CD (na ·
pokon, o skvelej hudbe sa vždy
píše ťažko, jej podstata akoby
prekfzavala pomedzi prsty... ).
Korene muzikality i primárnej inšpirácie Ivy Bittovej sia·
hajú k folklóru. A, ako sa uka·
zuje, nielen k moravskému.
Zostáva však pre mňa nezodpo·
vedanou otázkou, prečo má nie·
koľko slovenských rudových
piesní (Ej né do nas, Vyletéla holubičlca), nahrarých takmer bez
úprav - kvázi . autenticky",
v podtitule .Moravská lidová·.
Pochybujem, že by nebodaj Iva
sama nevedela, čo spieva, preto
z trestuhodného omylu podo·
zrievam zostavovatera bukletu.
Iva Bittová je zatiar stále jed·
nou z mála muzikantských osob·
ností v našich končinách, ktoré si
po dlhé roky udržiavajú vysokú
úroveň. A to dokáže málokto.
Možno stačí byt iba tvorivý ...
SLAVOM ÍR KR E KOVIČ
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PIANO Co N CERTOs
BORKOV EC & EBE N
RHAPSODIC VARIATIONS
SLAVI CKÝ

AniDnín Jcmdík, František RIIuch, Czech
Philhllrmonk Orchestra l KarelAnčerl
Pan/Dn 1999

Tento titul Pantonu v edícii Ceská
hudba XX. století prináša diela
významných osobností českej
hudby, skomponované približne
v polovici nášho storočia Pavel
Boikovec ( 1894-1972) patril
k pokrokovým umelcom svojej
doby, ktorí sa združili do tzv. Sku·
piny Mánes uej aenom boli aj Ja·
roslav Ježek, Iša Krejčí, Václav
Holzknecht a iní). Klasicky vyško·
len ý Boikovec (študoval u Josefa
Suka) menil svoj kompozičný šrýl
inšpiráciou drsnejších a odvážne·
jších harmónií nemeckého expre·
sionizmu, ale aj dobovej hudby
tzv. všedného dňa na spôsob skla·
daterov parížskej šestky. Jeho 2.
klavírny koncert ( 1948·1949), do·
kumentujúci blízkosť výrazového
sveta Hindemitha, Stravinského i
Honeggera, je sklbený jednotiacim
tematickým materiálom, ktorého
základom je nápev ľudovej piesne
O hŕebľčku zahradnľcký. Výsledkom
je zaujímavá, výrazovo bohatá
(od lyrizrn u až k vypätým drama·
tickým polohám) skladba s vír·
tuózne riešeným klavírnym partom.

Klemen t Slavický (1910)
napísal svoje Rapsodické variace
v prvej polovici 50. rokov
(1953), v čase, keď vari najsil·
nejšie dominoval ideologický
tlak zhora diktovanej umeleckej
metódy tzv. socialistického rea·
lizmu. V tomto smere Slavický
neprepadol lacným, . rudu zro·
zumiteCným" kreáciám, ale nad·
viazal na folkloristicko-impresio·
rústický štýl reprezentovaný
medzivojnovým obdobím Novákovej školy a ďalej ho rozvíjal.
Rapsodickosť, pastorálnosť či ba·
ladickosť boli tie výrazové svety,
ktoré najadekvátnejšie vyjadro·
valí vzťah k tradícii i k živému
odkazu svojho národa.
Iný svet predstavuje Koncert pre
klavľr a orchester ( 1960-1961 ) od
Petra Ebena ( 1929), ktorý skla·
dater venoval svojmu pedagó·
govi, slávnemu českému klaviris·
tovi Františkovi Rauchovi
( 1910-1996). Eben sa tu zameral
na riešenie problematiky klavír·
nej štylistiky, ktorá nekopíruje
postupy veľkých osobností klavír·
nej literatúry, no zároveň vyrastá
z prirodzených daností nástroja.
Výsledkom je dielo, nadväzujúce
na výdobytky európskej mo·
derny, kladúce veľké technické
i výrazové nároky na interpreta.
Z UZA NA M ARTINÁKOVÁ
[!l (!l (!lb
B IRELI lAGREN E ENSEMBLE
ROUTES TO D JANGO - BIRELI
SWING ' 8 1

2CD, l J + 15 skladieb. Jazzpoinc,
distribúda DJVYD
Píše sa rok 1978 a v jednom
štrasburskom klube sa niekol'kí
šťastlivci stávajú svedkami ne·
všedného debutu. Na programe
je duo dvoch rómskych jazzo·
vých gitaristov. Prečo nevšed·
ného? Jeden z nich, sólista virtuózne ovládajúci svoj nástroj,
má totiž v tom čase iba... jede·
násť rokov. Tým zázračným
dieťaťom bol Pierre Bireli Lag·
rene. Jeho talent nezostal nepo·
všimnutý- zakrátko vzbudil
pozornosť osobností veľkého for·
má tu. O dva roky neskôr kon·
certuje mladík so svetoznámym
huslistOm Stephanom Grapellirn,
o ďalší rok už podniká spoločné
turné so živými gitarovými le·
gendami: Pacom De Luciom, Al
DiMeolom
a Johnom McLaughlinom. A tak
už rúč nestálo v ceste účasti na
festivale v Montreaux a štipen·
diu na Berklee College v Bostone (... a tiež vystúpeniu na
Bratislavských jazzóvých dňoch ).
Tradícia rómskych jazzových
gitaristov sa datuje už od trid·
siatych rokov, keď jej pevné zá.

klady položil .nesmrteľný"
Django Reinhardt. Vplyv jeho
neskorého obdobia je bada teľný
ešte dodnes u mnohých - a nielen jazzových - hudobníkov,
štýlovo a technicky z neho vychádzal vo svojich začiatkoch
práve Bireli Lagrene. Dosved·
čuje to aj dvojalbum Routes to
Django - Bireli swing '81, ktorý
vo zvukovej podobe konzervuje
práve toto obdobie a je Lagrenovou debutovou platňou (gitarista mal vtedy štrnásť rokov!).
Dnes máme opäť na striebornom disku z pôvodného stutt·
gartského vyvateľstva Jazzpoint
(u nás distribuuje firma DrVYD)
možnosť počuť nielen historický
dokument, ale aj takmer dve
hodiny výborného, virtuózneho
tradičného jazzu. Co sa dá
o tomto albume napísať z dnešného pohfadu? Zostava Bireli
Lagrene Ensemble je trochu iná,
než to bolo zvykom v tridsiatych
rokoch- chýbajú husle (s Rein·
hardtom hrával práve Grapelli),
ale objavuje sa napríklad sopránsaxofón. Nespútanému sólovarúu hlavného protagonistu sekunduje občas bratislavský ro·
dák a zároveň šéf spomínanéh o
vydavaterstva Jan Jankeje na
kontrabase, prípadne ďalší (nemeckí) jazzmani, postov sprie·
vodných gitaristov sa ujali Gaiti
Lagrene a Tscbirlo Loeffier.
Nuž, treba uznať, že Bireli
Lagrene dokáže na akustickej gi·
tare hrať neuveritdne, dokonca
aj keď odhliadneme od jeho·
veku . Nemožno mu vyčítať aniv tom čase azda ešte p riveľké pridŕžanie sa veľkého vzoru,
ktoré sa popri názve platne
a štýlovom zameraní prejavuje
niekde interpretáciou Django·
vých skladieb (veľkú časť al·
bumu však tvoria aj opusy
z Lagrenovej dielne, ovplyvnené
Reinbardtom). Napriek tomu,
že hudba na tomto CD je stále
v intenciách tradičného jazzu
a swingu, podiel improvizácie na
výsledných skladbách je výrazne·
jší- sú väčšinou v rýchlom, sviž·
nom tempe, aby Lagrenova prs·
tová tecbrúka mohla náležite vy·
rúknúť. Obava, že hudba sa
dostane pod jarmo exhibície, je
však našťastie neopodstamená.
Bireli bol už v tomto veku (od·
hliadnuc od dočasnej štýlovej
jednostrannosti) .hotovým" gita·
ristom: nechýba mu ani tech·
nika, ale ani feeling, rozvinuté
harmonické myslenie a invencia.
A hod sound oboch platní je tak·
mer stále ten isrý, neopočúva sa
rýchlo ...
SLAVOMÍR K R E KOVI Č
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Začiatky koncertov o 19.00
tel. 07/54 43 33 51
Ut 18. 5. - MSSF
Moyzesovo kvarteto; M. Beňačková,
al~ J. Zsapka, gitara
Respighi, Verdi, Giuliani, Puccini
Št 20. 5. a Pi 21. 5. - KS SF
SF/ O. Lenárd
Smetana
Ut 1. 6. - MS SF
Musica aeterna/ P. Zajíček; M. Lesná, flauta,
R. šeb~ta, klarinet a ď.
1. Haydn, K. Stamitz, W. A. Mozart
So 5. 6. - KS SF- 16.00
Viva/di
Ut 15. 6. - MS SF
Moyzesovo kvarteto; M. števove,
B. Hóz - lesné rohy
Haydn, Mende/ssohn-Bartholdy, Beethoven

Tei.:088/ 724193
Pi 14. 5., So 15. 5. T. Popovič Z. Hájková: Otrpaslíkovi nosál'kovi
št 20. 5. M. Stewart - J. Herman:
Hello, Dolly
So 22. 5. L. Calafert: Jeden bohatý,
traja chudobní
Po 24. 5. Maruška
Ut 25. 5. G. Verdi: La Traviata

OPERA A BALET SND
Zač.

o 19.00 - tel./ fax: 07/54433890
Pi 14. 5. G. Puccini: Tosca
So 15. 5. L Minkus: Don Quijote (balet)
St 19. 5. P. l. čajkovskij: Labutie jazero
(balet)
št 20. 5. G. Puccini: Bohéma
Pi 21. 5. G. Puccini: Bohéma
So 22. 5. W. A. Mozart: Únos zo Serailu
Ut 25. 5. G. Verdi: Otello
št 28. 5. G. Donizetti: Lucia di Lammermoor
So 29. 5. Orff: Carmina burana - Verdi:
Requiem (balet)
Po 31. 5. G. Verdi: Don Cartos

RÁDIO DEVÍN

Ne 16. 5.
10.35 ABC o hudbe
10.50 Nederné matiné (Beethoven,
Schumann, Janáček)
13.05 Z ponuky EBU - Mníchovský
rozhlasový symfonický orchester/ L Maazel
19.15 Dialóg,- s hudbou- Romantické
balety
20.00 E Suchoň v obraze slovenských
hudobných dejín
21.00 J. Massenet: Werther
Po 17. 5.
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(Rachmaninov, Skriabin)
Ut 18. 5.
10.15 Operné matiné (Blahušiaková,
Mikuláš)
15.10 Spieva Giulietla Simionato
15.50 Svetová klavírna tvorba - S. Richter
(Schumann, Weber)
19.35 Skladatelia, diela, interpreti

~ID!!I.IlJZ!II!!!!····
(Gershwin, Kfenek)
: · ·
23.05 Slovenské interpretačné umenie

Jll

• ·

Zač.

St 16. 6. - ZS PP - 19.00
Ars antiqua Austria

o 19.00, tel./ fax: +421/ 7/ 325741

St 19. 5. Evanjelium o Márii

št 20. 5. Anjel
Pi 21. 5. Krár Dávid
So 22. 5. Krár Dávid
Po 24. 5. Pokrvní bratia
So 29. 5. W. Shakespeare - R. Polák:
ŠOkspeare
Ne 30. 5. W. Shakespeare - R. Polák:
ŠOkspeare

J.

BORODÁČA KOŠICE

Tel. 095/ 62211234
St 12. 5. Zo života hmyzu
št 13. 5., Po 17. 5. Na skle marované
So 15. 5. Labutie jazero
Po 17. 5. La Traviata
Ut 18. 5. Syffidy - Krvavá svadba - Edith Piaf
St 19. 5., št 20. 5. Pokrvní bratia
PI 21. 5. Bludný Holanďan
So 22. 5., Ne 23. 5. Prebudená Amazonka
ut 25. 5., St 26. 5., Št 27. 5., Pi 28. 5. Oliver
So 29. 5. Francúzsky balet
Po 31. 5. Figarova svadba
DIVADLO

J.

,.
•
Dom umenia Fatra, zač. o 19.00
Tei.:089/620979
št 13. 5. ŠKOI T. Koutník;K. Mfchaeli soprán, L Peterková - klarinet
Suchoň, Cop/and, Wolf, Beethoven·Witt
št 20. 5. Suchoňova kvinteto; N. Higano soprán, S. Čápová·Vizváryová - klavír,
J.Figura- flauta
Suchoň, Franqais, Mozart, Sadao Bekku,
Sada Haridao
Št 27. 5. ŠKO/ R. Stankovský; P. Katina akordeón, J. Talich - husle
Dibák, Mozart, Beethoven

ZÁBORSKÉHO PREŠOV

Tel.: 091/ 725764
St 12. 5. Pokrvní bratia
Št 13. 5., Pi 14. 5. My Fair Lady
ut 18. 5., St 19. 5. Choreopastorále
Po 24. 5. Porská krv
~ 25. 5., St 26. 5. čardášová princezná
St 27. 5., PI 28. 5. Z pesničky do rozprávky
Ile 30. 5. Vlk a sedem kozliatok
Pt 31. 5. Kocúr v čižmách
11:1 HUDOB NÝ ŽIVOT]

(Móži, Gajan, Šimčisko, Alexander)

St 19. 5.

19.15 Ztvorby l. Albeniza

~m!EII!I!········ 13.35 Renesančná hudba (Marenzio,

Št 13. 5. Ples v hoteli Savoy

DIVADLO

VÝBER

HZ

SLOVENSKÝ ROZHLAS

Tel.: 57273479, 57273458,57273480
Verejné koncerty
Št 3. 6. - 19.30
Záverečný koncert sezóny
SOSR/R. Stankovský; N. Higano- spev,
V. Šimčisko - husle
E. Suchoň, K. l. Kobayashi, C. Debussy
So 5. 6.- 17.00
Koncert ku dňu deti
Detský a mládežnícky spevácky zbor
SRo/ J. Rychlá
Po 7. 6. - 18.00
Jerusalem Lyric Trio
A. lshak - soprán, W. Eisler-Kashy - flauta,
A. Stemfield - klavír
št 17. 6. - 18.00
Folklórny koncert venovaný tvorbe
E Suchoňa
OWN SRo, Orchester a miešaný zbor
SWKu, Detský a mládežnícky spevácky
zbor SRo/ J. Rychlá

~tiiiDm••······Viedeň -Bratislava
~

22. 40, STV2 Leto bude o päť minút 1
Portrét výtvarníka Petra Klúčika
St 19. 5.
17. 50, STV1 Album svetovej hudby
Ne 23. 5.
10. OO, STV2 Poltón l Dvojtýždenník
o gospelovej hudobnej scéne
21. 55, STV2 Prechádzky operetou l
Madame Pompadour

5]1999
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St 12. 5.
16.15, STV2 Poltón 1 Dvojtýždenník
o gospelovej hudobnej scéne
17.50, STVl Album svetovej hudby l Klip
vážnej hudby
So 15. 5.
11.30, STVl Gitarová škola
Ne 16. 5.
13.00, STVl Nederné matiné 1 Koncert
Petra Michalicu a jeho hosti
Po 17. 5.
15.00, STVl Gitarová škola
17.50, STV1 Album svetovej hudby
22. 30, STV2 Ludwig van Beethoven:
Koncert pre husle a orchester
Odur
Tibor Kováč - husle, Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu, R. Stankovský

Gesualdo, Lasso, Schutz)
16.00 Svetová zborová hudba (Milhaud,
Kodály, Britten, Hindemith)
19.30 Skladatelia, diela, interpreti (Suk,
Prokofiev, Schänberg)
23.05 Musica Slovaca (Cikker, Ferenczy,
Kardoš)
Št 20. 5.
00.00 Z ponuky EBU- Filharmonia
narodowa Warszawai S. Skrowaczewski
9.15 Ztvorby M. P. Glinku
19.35 Z ponuky EBU (P. Burmester- klavír)
23.30 Hudba 20. storočia
PI 21. 5.
10.20 Symfonické matiné (Liszt, Strauss)
16.00 Hviezdy koncertných pódií
(M. Argench - klavír)
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(Milhaud, Hindemith, Stravinskij)
So 22. 5.
11.30 Spevom k srdcu (SWK)
13.05 Dotyky s operou
15.05 Akcenty, rezonancie
(hud. publ.)
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(Brahms, Dvofák)
Ne 23. 5.
10.05 Nederná organová hudba
na historických organoch
10.35 ABC o hudbe
10.50 Nederné matiné (Beethoven,
Mendelssohn-Bartholdy)
20.00 Musica sacra
21.00 R. Wagner. Tannhäuser

10.15 Symfonické matiné (Mozart, Uszt,
Schubert)
13.35 Chvála čembala (Rameau, Bach,
Rigler, Viva/di)
16.35 Skladatelia, diela, interpreti
(Strauss, Brahms, Sibelius)
22.05 K70. výr. SOSRu
Ut 25. 5.
15.10 Vokálno-inštrumentálna tvorba
(S. Rachmaninov: Zvony)
19.35 Skladatelia, diela, interpreti (Mozart,
Mendelssohn, Martinu)
23.05 Slovenské (dychové) komorné súbory
St 26. 5.
13.35 Z ponuky EBU (Choir of the King's
Consort)
19.35 Skladatelia, diela, interpreti (Dukas,
E/gar, D'lndy)
23.05 Musica Slovaca (Rajter, Urbanec,
Mikula, Frešo)
št 27. 5.
00.00 Z ponuky EBU - Švédsky rozhlasový
orchester Stockholm/ M. Franck (Nielsen,
Sibelius)
10.20 Operné matiné (Merrit, Studer,
Domingo, Te Kanawa)
12.00 M. Pollini- klavír (R. Schumann)
18.30 Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydika
23.30 P. Hindemith: Rekviem pre tých,
ktorí milujú
Pi 28. 5.
13.35 J. S. Bach: Brandenburské koncerty
č. 1, 2, 4
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(Respighi, Stravinskij, Berg)
So 29. 5.
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(Beethoven: Missa so/emnis)
Ne 30. 5.
10.35 ABC o hudbe
10.50 Nederné matiné (Aibinoni,
Beethoven, Mozart)
13.05 Z ponuky EBU - Bertínsky
filharmonický orchester/Ch. Eschenbach
(Berlioz, E/gar, Brahms)
19.15 Dialóg,- s hudbou (C. Franck)
20.00 Deň deti v Medzinárodnom dome
rodiny
Po 31. 5.
19.35 Skladatelia, diela, interpreti (Purce/1,
Mozart, Beethoven)
Ut 1. 6.
15.10 Spieva H. Behrens (Weber,
Beethoven, Wagner, Raven
19.35 Skladatelia, diela, interpreti (Bizet,
Perry, Edwará)
23.05 Slovenské interpretačné umenie
(K. Toperczer, Fii harmonické kvarteto)
St 2. 6.
13.35 Pravoslávne spevy
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
(Čajkovskij, Dvofák, Chačaturian,
Rachmaninov)
23.05 Musica Slovaca (Rusó, Kubička, Cón,
Godár, Szeghyová)

št 3. 6.
00.00 Z ponuky EBU (Les Talents-Lyriques)
12.00 Slávne transpozície pre husle a klavír

Pl4. 6.
19.35 Skladatelia, diela, interpreti
Korsakov, Debussy, Mesevi, Nielsen)
16.00 Hviezdy koncertných pódií (V. Talich)
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19.35 Skladatelia, diela, interpreti (Britten,
Schumann, ČajkovskiJ)
21.00 Offenbach: Hoffmannove poviedky
HVIEZDA

FM

-

VÝBER HZ

100, 3 MHz (Bratislava), 88, 8 MHz (Nitra),
97, 6 MHz (Banská Bystrica)
začiatky relácií vždy v piatok o 23. OO
14. 5. Space Music 1 wortd music (Igor
Krempaský)
21. 5. Jazz Today 1 súčasné jazzové trendy
(Vlado Šmidke)
28. 5. Space Music 1 world music (Igor
Krempaský)
4. 6 Jazz Today 1súčasné jazzové trendy
(Vlado Šmidke)
11. 6 Space Music 1world music (Igor
Krempaský)

18. 6 Jau Today 1 súčasné jauové trendy
(Vlado Šmidke)
25. 6 Space Music 1wortd music (Igor
Krempaský)
NHC- SLOVKONCERT

St 2. 6. Bardejov, ZUŠ
LKojanová a P. Novotný - klavír
Debussy, Bizet, Case/la, Novák, Grieg

št 3. 6. Žiar n/ Hronom, Rím-kat kostol
SKO/ B. Warchal
Viva/di
Po 7. 6. Sečovce, ZUŠ
V. Tokár - akordeón
Bach, Scarlatti, Uszt, Dubois, Trojan,
Zo/otariov, Kusiakov
So 12. 6.
SKO/ B. Warchal; M. Fajéáková - husle
Purce/1, Händel, Viva/di

Ne 13. 6. - 10.30 - Bratislava, Mirbachov
palác, Koncert Spolku slovenských
skladaterov venované nedožitým 50.
narodeninám P. Cóna P. a M. Drtičkovi,
A. Stepanov
Cón, Kubička, Krák
Ut 15. 6. Rimavská Sobota, Rím-kat.
kostol
D. šebestová-Zsapková - flauta, J. Zsapka gitara
Quantz, Viva/di, Visér, Giuliani, Villa-Lobos,
Almeida, Borne
VIEDEŇ -

BRATISLAVA

St 16. 6. - 20.00 - Zrkadlová sieň PP
Ars Antiqua Austria
Muffat, l. S. Bach, Weichlein, Viva/di,
Farina

Stnlss. Ullter Dellner 1111111111
pri pnležitosti l!JO. výročia úmrtia
skladatera potrvá od 6. 5. - 29. 9.1999,
denne 9.00-18.00 h. Historisches
Museum der Stadt Wien, Karlsplatz

Me*! - Flerelz 11111
Úf'8lla
Výstava potrvá do 6. 6. 1999, denne
10.00-18.00 h. Palais Harrach, Wien,
Freyung 3

Die Prac*t -

OPRAVA

Prosíme vážených čitaterov, aby si opravili chybnú informáciu z HŽ č. 1- 2/ 99, v ktorej sme na str. 7 nesprávne
uviedli novozvolené predstavenstvo Spolku koncertných umelcov. Správne má znieť: Ján Vladimír Michalko predseda, Eva Blahová - podpredseníčka, Daniel Buranovský, Eva Kamrlová, Ida Černecká, Ján Slávik, Marián
lapšanský, Miloš Jurkovič, Stanislav Zamborský, Jozef Podhoranský a Emil Culinka.

~ SÚŤAŽ

v

HZ

Mus 1 c

FORUM

SúŤAŽ MUSIC fORUM
UVEĎTE NÁZOV TROCH SLOVENSKÝCH ORCHESTROV,
KTORÉ V TOMTO ROKU OSLAVUJÚ VÝZNAMNÉ VÝROČIE
SVOJHO ZALOŽENIA

Zo správnych odpovedí vylosujeme výhercu,
ktorý v redakcii Hl obdrží kupón na výber hudobnín
v predajni Music Forum .
Odpovede zasielajte n a adresu redakcie HŽ s uvedením
adresy, tel. čísla, príp. faxu odosielatefa.
Vý h erkyňa súťaže

BURZA]

Topľou

BURZA]

Pred ám dva 120-ročné hudobné nástroje
(mandolíno, citara), funkčné, vo veľmi
dobrom stave.
Kontakt: M. Kováči k, Kmeťovo 9,
038 61 Vrútky, tel. 0842/ 284907
Predám pio nino zn. Rosler, anglická mecha nika Cena 30.000,- Sk.
Tel. 246921.
Predám 69-bosovú harmoniku DELI CIA.
Cena d ohodou.
Tel.: 07/ 65423215 po 20.00 hod.
0905/ 487715

48

811. 02 Bratislava, Pa lackého 2 , TelfFax 07 5 4418139

Music forum Hž 4 / 99: Marcela Eperješiová, Vranov nad

Bezplatná čitatel'ská inzercia

BURZA]

noty • partitúry • CD •knihy o hudbe

Ústredný riaditel' Slovenského rozhlasu vypisuje
KONKURZ
do Symfonického orchestra v Bratislave no vol'né miesto
- č len skupiny kontrabasov
- hráč no 2. klarinet
Pod mienkou je ukočené konzervatórium. Záväznú prihlášku, podrobný životopis o kópiu dokladu o vzdelaní pošlite no adresu:
Slovenský rozhlas
Orchestrálno kancelária
P.O.Box 55, Mýtno ul. 1, 817 55 Bratislava 15
do 16. 5. 1999
Termín konkurzu, miesto konania oko oj ďalsie podmienky oznámime uchádzačom písomne.

B U RZA)
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NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM- SLOVKONCERT
,
POZVVA
MUSICA SACRA
FESTIVAL DUCHOVNEJ HUDBY

13.6 - 5.7.
NtTRA

•

P1 EŠŤANSKÝ

FESTIVAL
18.6. - 28.8.

•

HUDOBNÉ LETO
TRENČIANSKE TEPLICE
12.6. - 1.8.

•

HUDOBNÉ LETO
V DUDINCIACH
4.7.- 22.8.

•

K úPHNÉ HUDOBNÉ LETO BoJNICE
20.6.- 3.8.

MEDZINÁRODNÉ HUDOBNÉ LETO
BARDEJOVSKÉ KÚPELE
4.7.- 5.9.

•

TATRANSKÉ HUDOBNÉ LETO
TATRANSKÁ OBLASŤ
JÚ L- AUG UST

•

HUDOBNÉ LETO
NA SLANICKOM OSTROVE UMENIA
4.7.- 25.7.

•

KULTÚRNE LETO
21.6. - 30.8.

1

99

B RATI SLAVA
USPORIADATE!::
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO BRATISLAVA
V SPOLUPRÁCI S NHC - SLOVKONCERTOM

NÁRODNÉ
HUDOBNÉ
CENTRUM

Vydavateľská

sekcia

Národného hudobného centra

si Vám

dovoľuje

ponúknuť
svoju produkciu

KLAVÍRNA TVORBA
C. Czerny: Prvé cvičenia op. 599 ......................... ................ ............. ... ..
J. S.Bach: Malé prelúdiá ....................................................................... .
S. Heller: Etudy ...................................................................................... .

HUS[OVÁ TVORBA
V. Korínek: Slovenské l'udové piesne.................................................... 80.J.F.Mazas: Melodické etudy pre husle, op. 36 ................ ........ .... ........ .. 80.-

GITARA
F. Sor: Etudy............................................................................................ 60.-

KOMORNÁ TVORBA
J.L.Bella: Komorná hudba pre sláčiky ............................................. ...... 150.J.L.Bella: Skladby pre husle, violončelo (fagot alebo harmónium)
s klavírnym sprievodom .......... ............................................... 150.-

ORGANOVÁ LITERATÚRA
M . Schneider-Trnavský: Prelúdiá pre organ ...... ....... ............................ 120.-

VOKÁLNA HUDBA
E.

Suchoň:

Slovenská omša, Tri modlitby.............................................. 60.-

MUZIKOLOGICKÁ LITERATÚRA
J. Kresánek; SJ.ovenská !udová

pieseň

zo stanoviska hudobného ,... 90.M. Filip: Súborné dielo l. .. ).................... /............ ................................... 1
M . Filip: Súborné dielo ll. ...................................................................... 1
Režucha - Parík: Ako čítať partitúru .................................................. ..
L Burlas: Hudba- komunikačný dynamizmus .....................................

Národné
hudobné
centrum
M ichalská 10
815 36 Bratislava
te l: 07/5443 5291
fax +tel: 07/54433716

PERIOD IKÁ
Slovenská hudba ..................................... :...... ........................................_...il!
Hudobný život ...........................•••...........•...........................................

