


Grafik, maliar, ilustrátor o sochár Miroslav Ci pár (1935) so označuje zo . totá l
neho výtvarníka": mol'uje obrazy, ilustruje kn ihy (vyše 30 titulov), je grafikom por 
excellence i protagonistom v navrhovaní log (Bratislavské hudobné slávnosti, 
Slovenská národná galéria, Galéria mesto Bratislavy o mnohé ďalšie). Taktiež so 
podpísal pod viaceré úspešné animované filmy, sochy i dielo z oblasti monumen
tálnej tvorby, jeho osobitý rukopis dizajnéra nachádzame no plagátoch, v knižnej 
o úžitkovej grafike. Zo mnohé ocenenia spomeňme aspoň vyznamenania v súťaži 
o najkrajšiu česko-slovenskú knihu (1968, 1969, 1970) o Vel'kého zlotého orla 
(Nice) zo ilustrácie k Aristofonovej Lysistrote. 

O Cipárovi so hovorí oko o nojvýroznejšom experimentátorovi.- h l'odočovi. 

Jeho záujem so vzťahuje no všetky ilustračné žánre o taktiež no kresbu. Z jeho 
bohatej tvorby treba pripomenúť ilustrácie k rozprávkam Márie Ďuríčkovej, zo. 
ktoré dostal mnohé ocenenia. Jeho dielo je inš pirované poetikou ľudovej sloves
nosti . 

Predstavené dielo Bielo kňažná - hudobníci je jednou z ilustrácií spomínanej 
knihy rozprávok Márie Ďuríčkovej Biela kňažná. 

op 

Miroslav Cipár: Biela kňažná - hudobníci. 1972 
l)o rtá n, akvarel, ce ruza. 
Rozmery: 16 x 12,6 cm 
Majetok SNG v Bratis lave 
Foto: Jarmila Učníková 
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číslo, ktoré držíte v rukách, nadobúda charakter dialógu: ozvali sa 
tí, ktorí sa cítili priamo i nepriamo oslovení tým, čo si prečítali na 
stránkach Hudobného života. Možno predsa len sa nám podarí 
postupne vytvoriť klímu, ktorá prispeje k otvorenosti pri riešení 
problémov hudobného života na Slovensku. že ich je dosť, o tom 
svedčí aj naša šestka. Okrem akútnych situácií, ktoré sú pravde
podobne iba vrcholom ľadovca (SF) a vyžadujú si neodkladné 
riešenia, tu tlejú permanenté problémy, na ktoré sme si dávno 
zvykli a ktoré považujeme za samozrejmos( V tejto súvislosti nás 
o. i. zaujal rozhovor s novým predsedom Festivalového výboru 
BHS, ktorý s úprimným počudovaním reagoval na otázku HŽ 
o tom, na základe akého záväzku, dohody vykonáva on sám i ce
lý výbor svoju činnosť. No to je predsa "stavovská česť" znela hr
dá odpoved. Naša otázka bola takto formulovaná preto, že Festi
valový výbor nie je orgánom poradným, ale autorským: to je tá 
kuchyňa, kde sa tvorí koncepcia a realizuje naše najväčšie, najat
raktívnejšie a najnákladnejšie hudobné podujatie. Bratislavské 
hudobné slávnosti nemajú intendanta, ani riaditeľa, ktorý je zod
povedný za umeleckú stránku tohto megapodujatia. Je ním, ako 
sa dočítate, Festivalový výbor, teda jeho c?enovia - ľudia, ktorí za 
to nemajú žiadnu garantovanú odmenu. Dávajú svoj um, svoj 
čas, svoje kontakty do nášho najvýstavnejšieho hudobného podu
jatia. Mimo svojich hlavných zamestnaní. Koľko času a pracov
ného nasadenia môžu venovať tejto čestnej úlohe? Vôbec tu nejde 
o spochybnenie úprimnej snahy celého výboru odviesť to najlepšie 
podľa vlastných schopností a možností. Naopak. Ide o to, že tu nie
kto vykonáva vysoko odbornú prácu (za ktorú môže byť verejno
stou chválený, ale aj zatracovaný) popri svojom hlavnom zamest
naní "len tak", pretože ide o česť. Isteže. Ale zapadá to presne do 
našej dobrej socialistickej tradície: za mozog sa neplatí, to je vec cti. 
Podľa toho istého receptu odmeňujeme učiteľov, lekárov, publicis
tov a pod. tak, ako ich odmeňujeme. Alebo vôbec nie ... 

Naším hosťom je tentoraz jeden z najpopulárnejších hudobní
kov na Slovensku: Juraj Bartoš hovorí o. i. aj o radostiach a úkla
doch permanentného prestupovania medzi dvoma hudobnými 
svetmi, no najmä o láske k svojej profesii ... 

V seriáli Od diela k dielu sa dočítate o jednom z kľúčových hu
dobných diel avantgardy 60. rokov, ktoré vyvolalo v čase svojho 
vzniku ostro vyhranené názory s príslušnými opatreniami ... 
Ďalšou kapitolou o hudbe 20. storočia pokračuje autorka tohto se
riálu zaradujúc hudbu do sociálnych, politických, spoločenských 
i širších umeleckých kontextov ... Fanúšikovia opery azda budú 
sklamaní z absencie reflexie poslednej tohtosezónnej premiéry 
v Opere SND. Dočkajú sa jej v budúcom čísle, pre ktoré pripravu
jeme okrem tradičnej kritiky obsiahlejší materiál, vrátane rozho
vorov s hlavnými autormi bratislavskej inscenácie Mozartovej 
opery Don Giovanni .. . Do pozornosti odporúčame dva dalšie prí
spevky, týkajúce sa hudobného divadla: správa o opernom festi
vale v Prahe a 23. pokračovanie nášho historického cyklu o Ope
re SND, ktoré prinášajú velmi veľa na tému opernej dramaturgie 
v súčasnosti i minulosti ... 

V moduláciách je popri dalších kapitolách našich stálych cyklov 
zaujímavá anketa o hudbe v spojení s tancom, v nadväznosti na 
čoraz úspešnejší projekt Bratislava v pohybe. 

Nie všetko, čo sme chystali do tohto čísla, sa doň vmestilo. Vám 
i nám to vynahradí letné dvojčíslo. 

Záverom naša trvalá výzva: názory u nás publikované nie sú 
jediné možné. Umožnite nám i ďalším čitateľom, aby sme nepôso
bili ako jednofarebná sociéta. Píšte. Tešíme sa na Váš hlas! 

Vaša redakcia HŽ 
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LISTY ČITATEĽOV 

Vážená pani Dohna/ová. 
s úprimným zauJmom som si prečítal 
Vašu recenziu (H2 200llč. 5) na kon
cert Komorných sóli stov Bratislava 
na Stredoeurópskom festivale koncert
ného umenia v Žiline, ktorý sa konal 
24. apríla. So zatajeným dychom som 
sledova l Vaše myšlienky o koncerte, 
citujem: ktorý vraj nikoho nezaujal. 
kde sólistické výkony trubkára Ľubo
ša Kamenského a hornistu Filipa Ko
váča boli zahádzané hlušinou povin
ného sprievodu , kde vlastne žiadna 
skladba nezaznela priaznivo, že sme 
hrali bez záujmu ... atď. Z týchto slov 
som mal priam pocit, že ste na koncer
te ani vlastne neboli. Ste zatiaľ jediný 
človek, ktorý sa o koncerte vyjadril 
v negatívnom tóne . Reakcie všetkých 
ďalších ľudí boli zatiaľ len a len pozi
tívne, vrátane ocenenia objavnej dra
maturgie, ktorá priniesla úplne no
vý rozmer na toto pódium. Alebo si 
niekto nepraje objaviť nové a nepoz
nané? 

Vo Vašej recenzii som sa nedočítal, 

prečo bol koncert zlý, nebol tam ani ná
znak analýzy jednotlivých výkonov po 
stránke umeleckej, či technickej. Z toh
to pohľadu to vlastne ani nemôžem po
kladať za kritiku! 
Hráčov tento moment veľmi mrzí, 

pretože si myslím, že orchester ako 
celok podal na tomto koncerte dobrý 
výkon a všetci hrali so zápalom a na
dšením, a koncert dopadol veľmi dob
re. Dali by sa krilizovať konkrétne 
miesta a úseky, ale to - ako som už 
spomenul - som sa vo Vašej kritike ne
dočítal. 

Absolvent kompozície no VŠMU v Bratislave 
z triedy prof. Vladimíra Bokesa MARIÁN LEJA

VA sa zúčastnil no skladateľskej súťaži Lodi
slov Kubik International Prize in Composi
tion, ktorú každoročne vypisuje floridská uni
verzita pre mladých autorov (do 30 rokov). 
Medzinárodná poroto, ktorej predsedal 
Krzysztof Penderecki, spomedzi 83 účastní
kov vysoko ocenila a diplomom s čestným 
uznaním ohodnotila Lejavovu skladbu Chant 
ďamour pre klavír, 2 violy a 2 violončelá. 
Najúspešnejší outori, medzi ktorých patrí oj 
náš účastník, dostali pozvani~ na letné skla
dateľské kurzy, ktoré v Prahe poriado hlovný 
vypisovateľ súťože, pôvodom český skladateľ 
Ladislav Kubík. LO 

Zostáva mi len veriť. že podobné re
cenzie nebudú v prípade Komorných 
sólistov Bratislava pravidlom. 

VLADIMÍR St ROTA, manažér orchestra KSB 

Vážený pán Sirota, 
dovolím si pár slovami reagovať na Váš 
otvorený list. Chcem Vás ubezpečiť. že 
som v<)bec nemala v úmysle Vám uško
diť. Napokon, pri Vašej profcsionálnosti 
a suverenite by som sa o to ani nepokú
šala. Vo svojom Liste .vraj" dtujete, žia ľ, 

dost nepresne ... Co sa týka mojej neprí
tomnosti na koncerte. o ktorom som si 
dovolila písať: samozrejme, nemienim 
prisaha(. ale mám podt, že (aspoň) fyzic
ky som dosť neprehliadnuteľná- svoj ná
zor som teda artikulovala na základe po
čutého, aj keď sa nezhodoval s výsledka
mi Vášho prieskumu či ankety u pubLika. 
O otázkach dramarturgie ste zrejme do
statočne poučili prípravný tím festivalu , 
môj skromný názor sa však stotožňuje so 
štatútom podujatia v zmysle - dat na 
tomto fóre priestor najmä mladým kon
certným umelcom - sólistom, pre kto
rých prezentádu napokon festival existu
je. O programových koncepdách sa dá 
diskutovať bez konca, aké je chápanie pre 
Vás optimálneho modelu ( s .novým 
a nepoznaným"), sa rada- zaiste i viace
rí kolegovia -oboznámim. Za tým, čo Vy 
považujete (alebo nepovažujete ) za kriti
ku nemienim pátrať. Svoj postoj a názor 
sa snažím vyjadrovať sebe vlastným spô
sobom, ale napokon, rada sa v tomto 
smere nechám Vanti, či Vašimi eventuál
nymi kondpientmi poučiť. Neosobujem 
si slovo arbitra, rada poskymem priestor 
na diskusiu ... LÝDIA DoHNALOVÁ 

CENY ALFREDA RAoOKA NA SLOVENSKO 

20. apríla sa v pražskom Národnom 
divadle konalo slávnostné odovzdávanie 
Cien Alfréda Radoka. Do ankety sa zapo
jilo 52 českých divadelných kritikov. 
Okrem iných, za Najlepší ženský herecký 
výkon bola ocenená Klaudia Dernerová 
zo vytvorenie hlavnej úlohy v inscenácii 
Šostakovičovej opery Lady Macbeth 
(Národné divadlo Praha). Cena za Naj
lepšiu scénografiu bola udelená Alešovl 
Votavovl, za scénu k Pucciniho Toske 
v réžii V. Morávka (Národné divadlo 
Praha). 
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OSOBNOSTI] U DALO ST l 

REAGUJETE 
0 ČOM PÍŠ E OPERNÁ KRITI KA? 

Ao: PRAŽANIA ODMIETLI NOVÉHO DALIBORA 

Po prečítaní recenzie popredného sloven
ského operného kritika Pavla Ungera na 
inscenáciu Dalibora v ND v Prahe v réžii 
J.A. Pitínského sa nejeden čitateľ HŽ, ako 
aj milovník alebo odporca operného žánra 
dostáva do rozpakov. Slovenské vnímanie 
tohto aristokratického divadelného žánru 
je viac-menej rozporuplné. Kým u nás 
prevláda názor spred päťdesiatich rokov 
a bežný operný kritik používa argumentá
ciu typu . na prvom mieste je spievanie", 
.priveľa réžie", .neprípustný režiserizmus 
v opere·, .nedostatočná úcta k autorovi", 
svet sa pohol o pár krôčikov ďalej. Ak 
v prípade operného žánru pripúšťame istú 
interdisciplinárnosť, teda hudobný a diva
delný nadhľad na žáner, musíme jasne 
formulovať prioritu. Ide o slovenský prob
lém, ktorý v civilizovaných operných pod
mienkach už dávno problémom nie je. 
Opera je čisto divadelným žánrom, kto
rého hlavným výrazovým a dramaturgic
kým prostriedkom je hudba. Bez divadel
ných súvislostí je v divadle táto hudba 
samoúčelná. Co tvrdím, nie je síce origi
nálne, ale v slovenských podmienkach 
azda ... 

Priznávam sa, nechcem a ani nemôžem 
byť obhajcom, ani odporcom pražského 
Dalibora, lebo som ho nevidel. Vyjadriť sa 
chcem skôr k spôsobu písania kritiky 

ÄKO SOM TO VNÍMAL JA . .. 

Nestáva sa mi často, že čítajúc recenziu sa 
s jej autorom nestretnem prakticky ani 
v jednom názore (HŽ 4/2001). Preto som 
sa rozhodol sformulovať aj svoj pohľad 
na koncert Slovenskej filharmónie dňa 
22. marca 2001 (zúčastnil som sa iba na 
koncerte štvrtkovom). 

Dirigentovi Arthurovi Fagenovi som 
nedôveroval už v okamihu, keď prvý raz 
zdvihol ruky. Z jeho vyžarovania bolo cítiť 
neistotu a nekoncepčnosť. Schubertova 
predohra Rosamunde pod jeho .vedením" 
znela ťažkopádne, miestami vulgárne, po 
ľahkosti. precíznej artikulácii, hravosti ne
bolo ani stopy. Orchester hral rak, ako di
rigent dirigoval. Nazdávam sa však, že 
štandardný výkon orchestra by mal byť 
vyšší aj v prípade dirigenta, ktorý nie je 
schopný prezentovať sa plnohodnotným 
názorom. 

Chopinove klavírne koncerty neustále 
prenasleduje mýtus, že sú brilantnou pre
zentáciou klavíra, no že sú nezaujímavo 
a zle inštrumemované. V období, keď som 
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a k odbornej /ne/argumentácii autora. 
Nemali by sme sa uspokoji( s málo kritic
kým prostredím a prijímaním .kladnej" 
alebo .zápornej" kritiky, ale mali by sme 
vyžadova( kritiku argumentujúcu. 

Ak sa autor ďánku zamýšľa nad . hlav
ným problémom· inscenácie. či totiž má 
zmysel aktualizova( túto operu alebo nie, 
mal by danú inscenáciu predovšetkým 
opísať. Slovo aktualizácia je príliš široký 
pojem na to, aby mal konkrétny význam. 

Každá divadelná inscenácia vyžaduje 
výklad, štylizáciu, výtvarný štýl, aktua
litzáciu atď ... Aktualizovať možno do istej 
doby, do súčasnosti, do viacerých dôb, ce
lú inscenáciu, iba čiastkový znak, iba urči
tú postavu, iba herectvo atď ... 

Podotýkam, že štylizácia už sama osebe 
je aktualizácia, aj keď sa celkom s týmto 
pojmom nekryje, no umožňuje súčasné
mu divákovi akcentovať podstatný diva
delný znak. Problém bude zrejme v ne
presnej, alebo zle používanej terminológii. 

Ak inscenáciu neopíšeme, dostávame sa 
do kategórie .kladná-záporná• kritika a tá 
je od odbornosti dosť vzdialená. 

J.A. Pitínský je jedným z najpoprednej
ších českých režisérov, ktorý si podľa môj
ho názoru zasluhuje kvalitnú a argumen
tujúcu kritiku. 

A preto si myslím, že bežný čitateľ oper
nej kritiky sa musí dozvedieť o inscenácii 
podstatne viac, ako je dojem recenzenta. 
Uznávam, že je podstatne jednoduchšie 
vystihnúť hudobné naštudovanie, ako aj 

sa s nimi prostredníctvom nahrávok 
a koncertov zoznamoval, som s logikou 
tohto mýtu súhlasil a ani marcový koncert 
v Slovenskej filharmónii by na tom nebol 
nič zmenil. Mal som však nedávno šťastie 
a dostal do rúk nahrávku realizovanú na 
dobovom klavíri, s orchestrom hrajúcim 
na dobových nástrojoch: Emanuel Ax 
a Orchestra of the Age of Enlightenment 
pod vedením Sira Charlesa Mackerrasa mi 
odhalili svet Chopinových klavírnych 
koncertov v celkom novom svetle. Or
chester nerealizuje iba jednotvárny a sta
tický sprievod, ale je sólovému nástroju aj 
aktívnym partnerom a prináša do diania 
pozoruhodné nuansy, ktoré som predtým 
nikdy nepočul. 

A nepočul som ich, žiaľ. ani na kon
certe Slovenskej filharmónie. Pravdu po
vediac, orchestrálny sprievod pod vede
ním dirigenta Arthura Fagena znel roz
pačito a bezradne. Veľkou radosťou však 
bola pre mňa možnosť počuť po prvý
krát vo veľkom romantickom repertoári 
Eleonóru Skutovú. Jej interpretácia 
Chopinovho Koncertu pre klavír a orchester 

spevácke výkony, ale opera má, ako som 
už spomínal. v prvom rade divadelný tvar. 

Málokedy je dobrá inscenácia v zhode 
s reakciou obecenstva a názorom odbor
nej kritiky. O to sa mi zdá menej vhodné, 
ak si odborná kritika prizýva na pomoc pri 
argumentácii divácku reakciu. Obecen
stvo reaguje iba na inscenáciu s režijným 
výkladom, ktorý narúša jeho bežné oča
kávanie. U nás je prevažná väčšina insce
nácií bez výkladu s aranžovaním do .ľava 
a prava·, kde obecenstvo reaguje nič ne
hovoriacim potleskom podľa bontónu. 
A práve tu by sa žiadala poburujúca reak
cia erudovaného recenzenta. Skoda, že je 
to naopak. Večná obhajoba nevymysle
ných inscenácií pochováva tvorivosť 

a vážne narúša hierarchiu skutočných 
hodnôt. 

Každé hudobno-dramatické dielo, ktoré 
sa neaktualizuje, alebo sa aktualizovať ne
dá, stráca divadelné opodstatnenie. Nad
časovosť diela je práve v aktualizácii, čiže 
v pretlmočení hodnotnej témy súčasnému 
divákovi. 

Autora recenzie si vysoko vážim, lebo 
patrí medzi .jedného až dvoch" cestujú
cich operných kritikov, ktorí pomáhajú 
vytvára( aké-také operné povedomie na 
Slovensku. Napriek tomu považujem za 
nutné vyžadova( aj od odbornej recenzie 
zvyšovanie náročnosti. Obávam sa, že ten
to problém sa netýka iba menovaného 
kritika a konkrétnej recenzie. 

M ARTI N BE NDIK 

č. 2 f mol op. 2 I bola farebná, dynamicky 
pestrá, aj tie najzložitejšie fioritúry a be
hy zneli v jej podani ľahko a vzdušne. 
Napriek svojmu debutovému vystúpeniu 
s našún prvým orchestrom si počas ce
lého koncertu udržala suverénny nad
hľad, jej hra bola prežiarená sústrede
nosťou, pokojom a radosťou. Velmi som 
ocenil, že jej Chopin nebol zbytočne sen
timentálny. A napriek tomu z jeho ro
mantickej poetickosti nič neubudlo! Veľ
mi si vážim, že Skutová ako interpretka 
ustúpila v tej najpatričnejšej miere do 
úzadia: nevyužila svoju interpretáciu 
na prvoplánovú sebaprezeotáciu, ale oa 
čo najadekvátnejšie tlmočenie hudob
ného zápisu. (Skoda, že orchester s di
rigentom ju v tomto úsili podporili iba 
minimálne.) Teším sa už teraz na jej 
Brahmsa! 
Vzhľadom na interpretačnú úroveň 

v prvej polovici koncertu som si z obáv 
pred príliš negatívnym zážitkom .Skót
sku" symfóniu od F. Mendelssohna Bart
holdyho už nevypočul. 

Ä DR IAN RAJTER 
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HOMMAGE A OSKAR ELSCHEK 

Ak veríme, že písané slovo o hudbe nie je 
diskreditovaním autentického znejúceho 
tvaru, ale vážnym pokusom o pochope
nie jej zákonitostí a že muzikológia je tou 
disciplínou, ktorá racionálnym či esejis
tickým pohľadom nazerá do viacdimen
zionálnych zákljí týchto zákonitostí 
s úmyslom slúžit"(no nie posluhovať) po
znaniu a ak pcxnačení úctou k veľkým 
mysliteľským duchom svetovej muziko
lógie hľadáme v domácich, relatívne mla
dých vývojových súvislostiach tejto dis
ciplíny záchytné body, kontinuitné črty, 
osudové zvraty, osobnostné vklady, stret
neme sa s dielom Oskara Elscheka, dnes 
sedemdesiatnika. Ďalšie riadky chcú byť 
skromným vyjadrením úcty k doterajším 
výsledkom tohto človeka syntetického 
rozmeru, ktorý svoju lásku k hudbe, naj
mä tej, čo videl zaradenú do jedinečnosti 
domáceho kultúrneho kontextu, premie
tal do reálnej každodennej práce báda
teľa, odmietal rekvizity pohodlnosti, spo
liehania sa na overené tradície, nechuť 
riskovať, uzatváranie sa do zákuú vlast
ných vedeckých záujmov, prenikal do 
hlbky a zároveň videl šírku problémov 
a povinností. 

Už v momente nástupu do ústavu hu
dobnej vedy SAV, roku 1954, mal čerstvý 
absolvent hudobnovedného štúdia na Fi
FUK v Bratislave vyhranený záujem o ľu
dovú pieseň (a tu pôsobí dodnes). Jeho 
pričinením sa začala odvíjať impozantná 
dynamika činnosti etnomuzikologického 
oddelenia tohto ústavu, jednak nadväzu
júca na profesionálny disciplinárny zá
klad Elschekovho učiteľa prof. Jozefa 
Kresánka, jednak idúca ďalej, postibujúc 
aj oblast viachlasného spevu, inštrumen
tálnej hudby i tanca a v kontakte s mo
dernými trendmi svetovej etnomuzikoló
gie usilujúca o perfektnú dokumentáciu 
celej šírky slovenskej ľudovej hudobnej 
tradície. Popri vlastnej obetavosti dispo
noval Elschek aj organizačnými schopno
sťami, mladších spolupracovníkov vedel 
zapáliť pre zmysluplnú prácu pri počet
ných terénnych výskumoch i v nekoneč
ných hodinách spracovávania a vyhod
nocovania získaných nahrávok, najprv 
zvukových, neskôr aj audiovizuálnych. 
Tu, v komplexe získavania pramenného 
materiálu, jeho analyzovania, hodnote
nia a sprístupňovania, sa kryštalizoval 
vedecký a osobnostný rozmer Elscheka
syntetika, presadzujúceho popri obdive 
k hudbe tvrdú prácu, hľadajúceho adek
vátne bádateľské metódy. Nie náhodou sa 
na kond 60. rokov jeho zásluhou (za po
moci vrstovníka, vynikajúceho akustika 
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a teoretika Miroslava Filipa) vôbec začali 
na pôde slovenskej hudobnej vedy ove
rovať exaktné metódy analýzy hudob
ného materiálu pomocou (vtedy ešte 
u nás kurióznych) počítačov. O pracov
nom výkone Elschekovho tímu nech sve
dčia prosté čísla: roku 1956 disponoval 
Ústav hudobnej vedy zvukovým archí
vom so 60 mg páskami s cca 600 piesňa
mi, začiatkom 70. rokov to bolo 1500 pá
sok s vyše 50 000 piesňami, v súčasnosti 
je na tomto pracovisku archivovaných 
vyše 150 000 zápisov ľudových piesní, 
110 000 zvukových záznamov a 850 fil
mových a audiovizuálnych dokumentov. 
Tým sa toto pracovisko dostalo na po
predné miesto v európskych etnomuzi
kologických inštitucionálnych súvislos
tiach a Elschekovo meno a jeho prostred
níctvom i slovenská hudobná veda sa 
vážne začali brať na vedomie. 

Elschekovi bolo od počiatku jasné, že 
etnomuzikologická aktivita sa nezúroču
je len v uzavretých, akokoľvek exakt
ných podmienkach pracoviska, ale že 
svoj zmysel nadobúda poskytovaním vý
sledkov širšiemu okruhu záujemcov, 
edičnou činnosťou v podobe knižných 
publikácií a gramoantológií. Do konca 
60. rokov uverejnil (v spolupráci so svo
jou manželkou Alicou) tri syntetické mo
nografie o slovenskej ľudovej piesni. 
Fakt, že boli vydané v Osvetovom ústave, 
svedčí o dôraze na praktické vyústenie 
vedeckého výskumu. Roku 1959 pripra
vil na vydanie prvý zväzok zbierky Slo
venských ľudových piesní od Bélu Bartóka, 
čím sa zača l odstraňovať temer polstoro
čný dlh Slovenska voči odkazu tohto vy
nikajúceho maďarského vedca a umelca. 
Brilantná úvodná štúdia k tomuto zväz
ku predstavuje 28 ročného Elscheka už 
ako vynikajúceho analytika a syntetika, 
dovoľuje nahliadnuť do šírky jeho vedo
mostí a hlbky koncepčného myslenia. 
Podmienky pre prácu na pôde ústavu ne
boli vždy priaznivé, o čom svedčí skutoč
nosť, že druhý zväzok Bartóka vyšiel až 
po dvadsiatich rokoch a tretí stále čaká 
na vydanie. 

Vo fáze najdynamickejšej akúvity etno
muzikologického oddelenia úHv sa kon
com 60. rokov vyhraňoval dvojaký báda
teľský interes dnešného jubilanta: na obla
st ľudovej inštrumentálnej hudby na 
Slovensku metódami etnoorganológie 
a na problémy systemaúky hudobnej ve
dy. V prvej oblasti vyústil do,syntetického 
monografického spracovani;! celého inš
trumentária v podobe dvoch gramoanto
lógií, ako aj dvoch knižných publikácií, 
ktoré encyklopedicky kompletne a analy
ticky fundovane informujú o našej nástro-

járskej a hráčskej tradícii domáceho (Slo
venské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny, 1991) 
i zahraničného záujemcu (Die slowakischen 
Volksinstrumente, Leipzig 1983). Zároveň sa 
jazykovo skvele vybavený Elschek začal 
odborne etablovať aj v medzinárodnom 
bádateľskom kontexte. Jeho pričinením sa 
nadviazali kontakty s poprednými inštitú
ciami v zahraničí, najmä s International 
Council for Traditional Music (ICTM) pri 
UNESCO, s Medzinárodnou spoločnosťou 
pre hudobnú vedu i s etnomuzikologický
mi pracoviskami v jednotlivých krajinách 
Európy aj ostatného sveta. V rokoch 
1975-1990 pôsobil ako predseda študijnej 
skupiny pre analýzu a systematiku v rám
ci ITCM, participoval aj vo vedení študij
nej skupiny ľudových nástrojov. Výborné 
organizačné schopnosti - vycibrené na 
cykle domácich, každoročne konaných et
nomuzikologických seminárov s medziná
rodnou účasťou (tohto roku sa uskutočnil 
dvadsiaty deviaty) - potvrdil roku 1997 
pri realizácii veľkolepého Celosvetového 
kongresu ITCM (s vyše 150 účastníkmi) 
v Nitre. 

Druhej záujmovej ob la sú- systematike 
hudobnej vedy - venoval Elschek pozor
nosť v súlade s ambíciou nastoliť v discip
linárnom teréne hudobnej vedy systémo
vý poriadok, vnútornú konzistentnosť 
i diferencovanosť a zbaviť ju rekvizít eu
rocentrizmu. Rozhodnosť, s akou so svo
jím konceptom oboznamoval najskôr 
českú a slovenskú muzikologickú sociétu 
(na konferencii roku 1970 v Morava
noch) a potom aj v zahraničných reno
movaných odborných periodikách, vzbu
dzovala záujem, rešpekt i diskusiu. Vý
sledkom viacročného cizelovania tohto 
konceptu je knižná monografia Hudobná 
veda súčasnosti ( 1984), etablovaná ako zá
kladná učebnica, ktorá pre svoje kvality 
vyšla aj v nemeckej verzii (1992). Tým 
sa Elschekove myšlienky, šírené jeho 
účasťou na odborných konferenciách 
v Európe i zámorí, dostali k zahranič
nému záujemcovi v koncentrovanej po
dobe. 

Bolo by úlohou rozsiahlejšej štúdie 
zhodnotiť Elschekovu akríbiu, vývoj 
a šírku jeho odborného profilovania -
veď jeho bibliografia zaznamenáva l3 
knižných a 7 audiovizuálnych monogra
fií, vyše 200 odborných štúdií vo vedec
kých zborníkoch a publikáciách (príznač
né pre jubilantovo medzinárodné vedec
ké postavenie je, že vyše polovica z nich 
je publikovaná v cudzojazyčnej podobe). 
Na tomto mieste pripomeňme, že neráz 
ide o riešenie základných a naliehavých 
problémov oboch spomenutých okruhov. 
Pre jeho životnú filozofiu bolo pritom 
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príznačné, že napriek sústredeniu na ve
decké povinnosti sa neuchýlil do pozície 
bádateľa uzavretého do intimity svojej 
pracovne, ale svoj esprit a iniciatívu za
pájal všade tam, kde bola potrebná kon
krétnu pomoc pre slovenskú hudobnú 
kultúru. Pre Elscheka, etnomuzikológa 
bolo samozrejmé, že sa angažoval aj v . te
réne" -pri organizovaní folklórnych fes
tivalov na Slovensku, pri súťaži rozhla
sových nahrávok, alebo formou drama
turgickej spolupráce so SĽUK-om, kam 
sa musel uchýliť v druhej polovici 80. ro
kov, keď bol nútený nakrátko odísť z ce
loživotného pôsobiska. Aktívny bol však 
aj na inom poli - výnimočné bolo jeho 
pôsobenie na poste šéfredaktora mesač
níka Slovenská hudba v rokoch1964-1971 , 
ktorý sa jeho pričinením zmenil z krot
kého periodika Zväzu slovenských skla
dateľov na modernú revue, zasvätene 
informujúcu o aktuálnych otázkach 
a problémoch domácej i európskej hu
dobnej kultúry. Stačí sa začítať do niekto
rých čísel časopisu z tohto obdobia, aby 
bolo zrejmé, ako Elschekovi záležalo na 
akulturačnej koncepcii otvárania okien 
domácej kultúry do sveta, na vetraní 
zákutí, na prekonávaní izolácie. V tejto 
činnosti sa naplno prejavila aj jeho 
občianska angažovanosť. V príspevku 
Clovek-hudba-spoločnos( v l O. čísle ročníka 
1971 Slovenskej hudby sa nebál naplno 
vysloviť diagnózu byrokratickej, umŕtve
nej a mocenskej podoby domácej hudob
nej kultúry a nivelizovania kreativity. Tá
to odvaha spôsobila, že spomenuté číslo 
sa v dejinách prvého odborného periodi
ka na Slovensku stalo nadlho číslom po
sledným, Oskara Elscheka vylúčili zo 
Zväzu slovenských skladateľov s násled
nými postihmi. Svedčí o jeho vnútornej 
sile, že práve vtedy sa nevzdal. ale na
opak, ro7behol viaceré projekty najmä 
v medzinárodnom meradle, koncentro
val sily na základné výstupy v už spome
nutých oblastiach muzikologického bá
dania. Svoje edičné skúsenosti uplatnil 
pri odbornom vedení viacerých sé rií; 
spomeňme Musikethnologische Jahresbib
liographie Europas (v spolupráci s Ivanom 
Mačákom a Erichom Stockmannom), na 
pôde materského Ústavu hudobnej vedy 
rad Musicologica Slovaca (et Europea), Semi
narium ethnologicum, a po roku 1989, 
keď sa stal riaditeľom ÚHV SAV, Abstracts 
in Ethnomusicology a Musico/ogica actualis. 
V posledných rokoch sa významným 
edičným činom jubilanta stal titul Dejiny 
slovenskej hudby ( 1996), syntetické dielo, 
prezentujúce vývoj od najstarších čias 

po súčasnosť. napísané po temer 40-roč
nej pauze od vzniku prvého titulu tohto 
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typu, dielo, pre vznik ktorého zapálil via
cerých svojich mladších kolegov. 

Neodmysliteľnou súčasťou Elschekovej 
aktivity je jeho pedagogická činnosť. 

Hoci sa práci so študentmi venoval už 
v 60. rokoch, naplno sa jeho schopnosti 
za katedrou mohli prejaviť až v posled
nom období. Pre Elschekovu osobnosť 
bolo charakteristické, že svojimi kvalita
mi sa presadil najmä v zahraničí: v ro
koch 1987-1988 pôsobil ako hosťujúci 
profesor na Vysokej hudobnej škole 
F. Liszta v Budapešti, roku 1988 bol habi
litovaný na viedenskej Univerzite, kde 
pôsobí dodnes (od roku 1992 ako profe
sor) , hosťoval aj na Univerzite v Ham
burgu. Po revolučných zmenách sa roku 
1989 ujal vedenia znovu samostatnej Ka
tedry hudobnej vedy na Filozofickej fa
kulte UK v Bratislave, kde poslucháčov 
zasväcoval do problematiky domácej et
nomuzikológie i mimoeurópskych hu
dobných kultúr. Jeho rozvinuté medzi-

JuBILANTI: L. KAčtc (vtAvo) A O. ELSCHEK 

národné kontakty umožnili pozývať pro
fesorov z rakúskych a nemeckých uni
verzít na hosťujúce prednáškové pobyty 
do Bratislavy, takže študenti mohli získa
vať širší rozhľad. V súčasnosti pôsobí 
Elschek, popri povinnostiach na zahra
ničných pracoviskách, ako profesor na 
Katedre etnológie Univerzity Cyrila 
a Metoda v Trnave. 

Každý, kto pozná osobnosť jubilanta, 
uvedomuje si význam jeho doterajšej ak
tivity a potvrdí, že ide o ďoveka vzác
nych ľudských kvalít, ktorý nepozná aka
demickú chladnosť ani pýchu, ktorý stojí 
za svojimi názormi, netaktizuje a neťaží 
zo svojich schopností. o človeka, temer 
nepoznajúceho únavu, snažiac sa pomôcť 
všade tam, kde to považuje za potrebné 
a užitočné, ochotne sa rozdávajúceho 
a nepoľavujúceho v čistote svojej cesty, 
obklopeného priaznivým rodinným záze
mím. Tak ho vnímajú jeho spolupracov
níci, priatelia a žiaci - v ich mene si autor 
tohto príspevku dovoľuje stále sviežemu 
a duchom mladému sedemdesiatnikovi 
Oskarovi Elschekovi úprimne zaželať 

vera zdravia a pracovnej pohody. 
ĽUBOMÍR CHALUPKA 

JUBILEUM HUDOBNÉHO 
HISTORIKA 

Doslova ma zaskočila neuveriteľná správa, 
že Mgr. art. Ladislav Kačíc, PhD., náš 
popredný hudobný historik, sa 27. mája 
dožíva okrúhleho životného jubilea. Pre
kvapilo ma to preto, že za tie roky, čo sa 
poznáme, akoby ho čas nebadane obchá
dzal. Stále je rovnaký, mladistvý vzhľa
dom, elánom, srdcom i dušou. Nezmenil 
sa, iba odborne rástol a množili sa výsled
ky jeho neúnavnej práce. 

Po ukončení štúdia hudobnej teórie na 
VSMU nastúpil roku 1973 do vydavateľ
stva Opus ako redaktor, neskôr ako vedú
ci redakcie hudobnín a kníh o hudbe. Už 
vtedy som ho poznal ako skromného, sve
domitého a seriózneho pracovníka. Roku 
1982 sa stal pracovníkom ústavu hudob
nej vedy SAV a od roku 1997 pôsobí v Sla
vistickom kabinete SAV. 

V rámci výskumu starších dejín sloven
skej hudby sa špecializoval najmä na ob
dobie baroka. Dominantou jeho záujmov 
sa stala predovšetkým hudba reholí (fran
tiškáni. jezuiti, piaristi). Na prvý pohľad by 
sa mohlo zdať, že táto tematika nie je prí
liš atraktívna ä výdatná na očakávané vý
sledky. Ale systematický výskum húžev
natého a usilovného bádateľa priniesol 
svoje ovocie. L. Kačíc objavil, odkryl 
a znamenite spracoval široké spektrum, 
bohatstvo tvorby, osobností, centier hu
dobného života tejto málo prebádanej 
stránky našej kultúrnej minulosti. Možno 
povedať. že bez jeho sústavnej a sústrede
nej bádateľskej činnosti by sme dnes len 
málo vedeli o hudobnej kultúre tejto 
v ústraní kvitnúcej oblasti. Kačíc si vydo
byl meno kvalifikovaného odborníka 
i v stredoeurópskom priestore. 

Jeho záujmy a bádateľské aktivity však 
sú širšie, zahŕňajú rôzne otázky svetskej 
a duchovnej slovenskej i európskej baro
kovej tvorby. Osobitnú pozornosť venuje 
napríklad hudbe pre klávesové nástroje, 
aspektom problematiky štýlu, dobovej in
terpretačnej praxi, periodizácie, prechod
ného obdobia medzi barokom a klasiciz
mom a i. Jeho výskum sa dotýka aj 
starších i neskorších epôch dejín hudby. 

L. Kačíc sa javí ako rozhľadený, erudo
vaný, zodpovedný, presný vedecký pra
covník, ktorý ide ad fontes. Jeho publiká
cie a pramenné vydania sú pripravené 
s vedeckou akríbiou. Je obetavým pracov
níkom, v zápale o vec neraz kladie medzi 
profesionálne a privátne záujmy znamien
ko rovnosti. Jeho práce sú transparentne 
štylizované, čitateľné aj pri zložitejších 
problémoch. 

(Dokončenie na str. 6) 

5 



OSOBNOSTI] U DALO ST l 

(Dokončenie zo str. 5) 
Bádateľská, publikačná, editorská, re

dakčná, vedecko-popularizačná činnosť 

jubilanta je úctyhodná. Jeho dizertačná 
práca Hudba reholí na Slovensku v 16.-19. 
storočí ( 1998) výstižne charakterizuje je
ho hlavné pracovné zameranie. Je auto
rom kapitol Od stredoveku po renesanciu 
a Hudba baroka ~syntetických Dejinách 
slovenskej hudby ( f996). Publikoval okolo 
50 štúdií. pram'l!nných edícií. monogra
fických prác, súpisov a ďalší tucet pôvod
ných vedeckých príspevkov v zahraničí 
(Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Ceská 
republika, Poľsko). Aktívne sa zúčastnil 
na početných vedeckých podujatiach, 
konferenciách a pod. doma i v zahraničí 
(v uvedených krajinách). Okrem toho 
pripravoval päť medzinárodných muzi
kologických konferencií a bol odborným 
garantom a zároveň editorom prísluš
ných zborníkov. Ďalej venoval monogra
fickú pozornosť viacerým skladateľským 
osobnostiam (Budinský, Roškovský, Det
telbach, Zrunek, Peťko a ďa lší), bol vedú
cim, ako aj spoluriešiteľom viacerých 
grantových projektov, napísal niekoľko 
hesiel do nemeckej encyklopédie MGG. 
Je editorom štyroch CD nahrávok. Jed
nou z charakteristických čŕt Kačicovej 

práce je snaha pripraviť a oživiť v archí
voch sa nachádzajúce hudobné pramene 
dávnych storočí na koncertoch, v mas
médiách, na zvukových nosičoch, aby sa 
svedectvá a pamiatky starej hudby stali 
živou súčasťou dnešného hudobného 
života. 

Popri ťažiskovej výskumnej práci je bo
hatá i jeho vedecko-popularizačná čin

nosť. Koncipuje sprievodné texty k CD 
nahrávkam, programovým bulletinom SF, 
recemie publikácií. koncertov, operných 
predstavení. CD nahrávok v odbornej tlači 
a vedeckých periodikách a treba spome
núť i jeho prednáškovú činnosť. Ochotne 
konzultuje a radi študentom, kolegom, in
terpretom. Obetavo spolupracuje a je ná
pomocný pri príprave rôznych akdí. Je 
aktívnym členom viacerých odborných 
komisií. 

Ladislav Kačíc zanechal nezmazatel'nú 
stopu na poli slovenskej hudobnej histo
riografie a zdvihol latku nárokov vedecko
výskumnej práce v uvedenej oblasti. Zo
stal skromným, tichým ďovekom. Iba ak 
sa schuti zasmeje, výbuchy smiechu prela
mujú hrádze a stoja za všetky drobné. Pra
jem mu k .okrúhlotinám" pevné zdravie, 
aby aj naďalej mohol plodne a perfektne 
pracovať pri odhaľovaní hodnôt našej hu
dobnej minulosti a ich oživení v dnešnej 
praxi. · 

PAVO L POLÁK 
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JUBILUJÚCI ROVESNÍCI 

S ODSTUPOM NIEKO ĽKÝCH MESIAC OV OS LAVUJ Ú TOHTO ROKU TRAJA POPREDN Í 

SLOVENS KÍ SKLADATELIA Š ESŤDES I ATE PIATE NARODENINY. TRAJA ROVESNÍCI , SVED KOVIA 

PRUDKÉHO ROZ MACHU SLOVENSKEJ HUDOBNEJ AVANTGARDY 60 . ROKOV, TRI OSOBITÉ 

REFLE XIE ONOHO . ZLATÉHO VE KU ", TRI ZÁSADNE ODLI ŠN É Ž IVOTN É PÚTE. 

V 60. rokoch bol sy
nonymom avantgar
dy, dnes už takmer 
30 rokov píše hud
bu v štýle začiatku 

l 9. storočia: Ladjs
lav Kupkovič (17. 3. 
1936). Oblúk, ktorý 
spája jeho kompozičné začiatky s prísta
vom, v ktorom zakotvil, preklenul život pl
ný radikalizmu na tom i onom brehu. 
Zradca avantgardy? Málokto rozumel to
mu, čo počul, keď sme si v druhej polovici 
70. rokov tajne, z rúk do rúk podávali zo 
západného Nemecka prepašované pásky 
s jeho najnovším i skladbami: Mozart? 
Hummel? Weber? sme hádali na pravidel
ných hudobnohádankárskych stretnutiach 
u prof. Albrechta. Kto pozorne počúval. 
spoznal, že tu niečo nie je s kostolným po
riadkom. Ale uhádnuť spočiatku nikto ne
vedel... Potom sme si zvykli. No asi málo
kto pochopil . . . Keď konečne opäť navšúviJ 
Slovensko, odkiaľ roku 1969 emigroval 
do SRN, kde dodnes žije ako už emeritný 
profesor na Vysokej hudobnej škole v Han
noveri, potešil nás jeho dávny, nákazlivý 
smiech. Nevyhol sa otázkam: prečo tento 
obrat v kompozícii? Odpovedal: .Načo je 
táto (.nová") hudba, keď ju nik nechce? 
Pre koho to má byť, keď sa o ten anachro
nizmus nikto nezaujíma? A aj keby to bo
lo pre niekoho, prečo mám tak písať, keď 
tak písať nechcem? Nejde ani o skúsenosť. 
svojho času som tak dosť písal. Teraz 
chcem tak komponovať. ako práve kom
ponujem; mimochodom, keď to niekto ne
chce počúvať. nech to nepočúva. Ale oni 
to počúvajú (často veľmi radi), oni to hrajú 
(tiež veľmi radi), keď sa však majú vyjad
riť. straší tá stará ideológia vo všetkých hla
vách: dnešný skladateľ musí komponovať 
atonálne! Mimochodom, čisto .hudobná" 
choroba. V maliarstve sa už dlhé roky zno
vu predmetne maľuje a nikoho nenapadne 
požadovať od dnešného maliara abstraktné 
obrazy. V literatúre sa ešte skôr ukázalo, že 
text bez sémantického obsahu sa nedá čí
tať...· A inokedy: .Je načase, aby sa hudba 
opäť stala hudbou.· 

Ladislav Kupkovič bol vždy radikálny, 
pohyboval sa na mantineloch. bez obáv zo 
zošmyknutia, pádu. Vždy zospJ verný svo
jim extrémom, len vymenil strany. Tento 
radikalizmus sa v ňom snúbi s mimoriad
nym hudobným talentom: na začiatku svo
jej hudobníckej dráhy bol huslistom (o. i. 

ďenom SF), založil a viedol aj za hranicami 
Ceskoslovenska slávny a legendárny súbor 
pre súčasnú hudbu Hudba dneška. Bol jed
ným z nemnohých slovenských skladatel'ov, 
ktorí v 60. rokoch vo svojich dielach apliko
vali prísne postupy seriálnej kompozície. 
Neskôr čoraz viac radikalizoval svoje kom
pozičné prostriedky, sústreďujúc sa na čoraz 
drsnejší zvuk, na netradičné nástroje v ne
tradičných kombináciách, na aleatoriku, na 
nový spôsob zápisu. Bol jednoznačne najod
vážnejším experimentátorom slovenskej 
hudby 60. rokov, organizoval megaprojety 
(o. i. v rámci Smolenických seminárov, naj
mä však v prvých rokoch po emigrácii 
v SRN), ktoré mali charakter happeningu ... 
Kupkovič sa nezmenil. Iba vymenil 

mantinely. No do dejín slovenskej hudby 
sa zapísal bezpečným balansovanim naj

mä na jednom z nich. ALŽBETA RAJTEROVÁ 

Dušan Martinček 

( 19. 6. 1936) svojou 
profesionálnou dvoj
odborovou prípravou 
(štúdium kompozíde 
i hry na klavíri zavŕšil 
na Vysokej škole mú
zických umení v Bra
tislave ročníkom 1961/62) sa prihlásil -
a to nielen symbolicky- k starej dobrej mu
zikantskej tradicii, vyžadujúcej od sklada
teľa rovnaké majstrovstvo a pohotovosť 
v kompozičnom remesle i v oblasti interpre
táde. Dokázal to presvedovo už na svojom 
diplomovom koncerte, kde uviedol svoje 
Dialógy pre klavír a orchester; ktorými u kon ol 
nielen štúdium kompozície (Ján Cikker), 
ale súčasne aj štúdium hry na klavíri (Ru
doU Macudzinski). V tejto dvojodborovosti 
pokračoval na mnohých koncertoch doma 
i v zahraničí, uvádzajúc i vlastné skladby, 
pričom postupne začala dominovať jeho 
skladate!Ská aktivita. Hod bol úzko spätý 
s idiomatikou klavíra, jeho skladateľské 
myslenie napriek štatisticky prevažujúcej 
tvorbe pre tento nástroj už od začiatkov 
v sebe implicitne zahŕňalo širšie než len pia
nistické gesto. Trochu zjednodušujúce, jed
nostranné označenie . klavírny skladateľ", 

ktoré mu dala oficiálna i neoficiálna verej
nosť. sa čoskoro ukázalo ako krátkozraké. 
A keď sa v 80. rokoch objavili v jeho tvorbe 
také skvosty ako Sláčikové kvarteto, Animation 
pre 35 sláčikov. Prerušené ticho pre orchester. slá
čikové kvinteto Koexistencie a ďalšie, nebolo 
pochýb: to, čo sme tušili akoby zašifrované 
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v jeho dovtedajšej tvorbe, odrazu vytrysklo 
s udivujúcou silou a presvedčivosťou maj
strovstva, nepotrebujúceho nijakého advo
káta. Ak bolo jeho dielo známe v zahraničí 
i dovtedy, tak odteraz sa stalo rešpektova
nou súčasťou širšieho kultúrneho kontextu, 
ako o tom najlepšie svedčí stály záujem nie
len renomovaných interpretov (dirigent 
Alexander Rahbari, Ensemble Wiener Col
lage, Brno Quartett, klaviristi Doris Konra
dová, Eugen Indjica mnohí další) , ale aj vy
davatelstiev (Imermusik Schmiilling); ako 
jediný zo slovenských skladatelov bol zara
dený do svetoznámej hudobnej bibliotéky 
Paula Sachera v Bazileji. A v neposlednom 
rade svedectvo o tomto . prieniku" podáva 
početná zahraničná hudobnokritická a teo
retická reflexia, zaraďujúca Dušana Mar
tinčeka k najpoprednejším východoeuróp
skym skladateľom. Za všetkých v tejto 
súvislosti oddtujem slová amerického skla
dateľa a hudobného teoretika Davida Bab
cocka, ktorý napísal: .Martinčekovo štvor
časťové Sláčikové kvarteto pokladám za jedno 
z najoriginálnejších a najpresvedčivejších 

diel tohto druhu od vzniku monumentál
neho cyklu B. Bartóka, čo znamená, že pat
rí do tej istej kategórie, do ktorej patria Lu
toslawského kvarteto a kvartetá E. Cartera.· 
(D. Babcock: Dušan Martinček. An In/rodu
dion to His Music. Boosey & Hawkes, Lon
don) Doposiaľ spomínané profesionálne ak
tivity významne dopfňa aj skladatelova pe
dagogická činnosť. V súčasnosti pôsobí ako 
profesor kompozíde na Vysokej škole mú
zických umení v Bratislave. O tom, ako dô
kladne dbá o komplexnú .výbavu· svojich 
adeptov, svedčí aj skutočnost. že viacerí 
z jeho absolventov úspešne stážovali na re
nomovaných hudobných učilištiach v za
hraničí (Viedeň, Londýn, Tel Aviv). 

Neutíchajúca kompozičné aktivita 
a predovšetkým neomylné stratégia vnú
tornej logiky hudobného myslenia jubilu
júceho skladateľa nás oprávňujú, aby sme 
plní očakávania zaželali autorovi mnoho 
síl na jeho tvorivej ceste objavovania no
vých hudobných svetov. 

Ivan Parík (17. 8. 
1936) podobne ako 
mnohí iní slovenskí 
hudobníd mal to šťas
tie, že svet umenia 
spoznával v inšpirujú
com prostredí albrech
tovského domu na 
Kapitulskej ulid v Bratislave, ktorý jeho 
.frekventanti" dodnes označujú za svoju 
.alma mater· a to nielen zo sentimentu. 
Práve tu by som hľadal korene Parikovho 
univerzalizmu, rozhľadenosti a významo
vých prienikov najmä do hudby, výtvar-
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ného umenia a poézie, ktoré determinujú 
jeho tvorbu do dnešných čias. 

Po konzervatoriálnych štúdiách (kompo
zída, dirigovanie) viedla jeho cesta logicky 
na Vysokú školu múzických umení, ktorú 
absolvoval roku 1962 v kompozičnej triede 
Alexandra Moyzesa. Neobyčajná erudova
nosť ho už od počiatku priam pred určila po
pri skladateľskej aj na pedagogickú a orga
nizátorskú činnosť, v čom mi pripomína 
Paula Hindemitha, ktorého skvelý pn1dad 
dokázal bez akejkoľvek vonkajšej pózy 
transponovať na naše pomery. Mám tu na 
mysli nielen jeho zakladateľskú úlohu le
gendárnych Smolenických seminárov pre 
súčasnú hudbu, ale aj dlhoročnú aktivitu 
v hnutí Hudobnej mládeže až po ním inido
vané "drábske semináre., revitalizujúce ideu 
tvorivých stretnutí najmä mladých hudob
níkov a výtvarníkov. A nemôžem nespome
núť ani jeho pedagogickú dráhu, ktorá je od 
ukončenia vysokoškolského štúdia vzáme 
kontinuitne spojená s Vysokou školou mú
zických umení v Bratislave. Th pôsobil naj
prv na Katedre teórie hudby, na ktorej prof. 
Oto Ferenczy vytvoril skutočnú oázu tvori
vého, ambidózneho a pritom kolegiálneho 
prostredia, neskôr potom na Katedre sklad
by a dirigovania, kde od roku 1990 až do
dnes pôsobí ako profesor kompozíde. Kedže 
nikdy nepatril k pasívnym pozorovatelom 
života, bolo iba prirodzeným vyústením je
ho vypestovaného zmyslu pre spoluzodpo
vednosť za ved verejné, že počas pôsobenia 
na škole prešiel - pokia!' sa dobre pamä
tám- takmer všetkými akademickými post
mi, vrátane funkde rektora ( 1994-1997). 

Pan'kova tvorba napriek všetkým korelá
dám, ktoré sa pri jej hodnotení zvyknú pri
pomínať, mala a má punc osobitosti, neopa
kovatelhosti a nefalšovanej, nepredstieranej 
úprimnosti. Za svoj vysoký status vďačí jed
nak neobyčajnej prepracovanosti až k aké
musi perfekcionizmu, jednak schopnosti 
presvedčivo tlmočiť výrazové polohy sia
hajúce od introvertnej meditáde až k polo
hám dramatickým, i keď jeho naturelu je 
predsa len bližšia poetika intímneho a lyric
kého hudobného výrazu. Nad všetkým však 
dominuje zvuková a tvarová kultivovanosť. 
oslovujúca vnímavého poslucháča s nevtie
ravou naliehavosťou. Pritom je aj interpre
tačnou výzvou, pútajúcou zdravú objaviteľ
skú zvedavosť. presne v zmysle Boulezovho 
presvedčenia, že každé hodnotné umelecké 
dielo v sebe ukrýva isté tajomstvo, ktoré je 
stimulom, vždy znovu a znovu podnecujú
dm záujem interpretov i poslucháčov. Nech 
toto tajomstvo jubilamových opusov ďalej 
rozširuje rady .zvedavcov· a nech sklada
teľova tvorivá iskra naďalej obohacuje tvár
nosť nášho hudobného života. 

RUDOLF BREJKA 

ZA ALEŠOM VOTAVOM 

Nebolo možné si Ťa 
nevšimnúť. Neznámi 
obdivovali Tvoj impo
zantný fyzický zjav, 
pre známych sa s ním 
nerozlučne spájal aj 
Tvoj výnimočný cre
ator spiritus. 

Možno by si neuveril, ale ako prvé sa do 
Teba, milý Aleš, zamilovali banskobystrické 
deti. Už dávno sú to viac ako pubertiad, ale 
na Tvoj vernovsky pôsobivý vynález skazy 
v pekle sa jednoducho zabudnúť nedá. 
Výťah pre Káču s Marbuelom bol skvelý as
poň tak, ako bolo skvelé opotrubované 
syčiace druhodejstvové pekelné podsvetie 
s nezamestnaným Ludferom na hojdačke. 

Dospelé diváctvo si prililincoval v hľadis
ku inak. Rozhodol si sa pre netradickosť 
videnia iného podsvetia, tentoraz gluckov
sky orfeovského. Reformátorsky si grécku 
mytológiu vymenil za egyptský svet me
galitickej stavby posmrmého života faraó
nov a v miniaturizovanej podobe si schlie
mannovsky hladal v priestore pod pyramí
dou priestor pre vel'ké refonnné divadlo ak
tuálnych spoločenských ponovembrových 
zmien. Spomínam si, ako hodnota Tvojej 
umeleckej výpovede provokovala až do ta
kej miery, že aj operný .pekelník" Jaroslav 
Blaho kapituloval a priznal v Národnej ob
rode umelecké elýzium Tvojho rukopisu. 

Nezabudnem na stretnutie po Tvojom ná
vrate z rímskej stáže. Villa Mediá 11 tak uča
rovala, že si sa jej nevedel zbaviť a, ako si mi 
povedal. v priečelí si ju dal postaviť aj na bys
trickom javisku. Jej optickým zošikrnením si 
zošikmil zároveň aj všetko bezcharakterné 
vo Verdiho Luise Miller. Koľké .bravó• v po
radí si na otvorenej scéne inkasoval? 

Nezabudnem ani na Tvoje písačky z Do
mina. Iritovali tre[nosťou aj zadieračstvom, 
fackali zápemíkov. Fušoval si do remesla 
teoretikom opery s takou grádou, že si 
udobroval na diaľku votavovskýtn infor
mačným akčným rádiom. Papral si sa aj 
s wagnerovskou modlou, ľúbostne si pra
hol po estónskej murgerovskej bohéme. 

Naposledy si excelentne skóroval v Tosce. 
Tento Tvoj scénografický skok s hodnotou 
beamonovského olympijského výkonu 
ostane určite neprekonaný. Bol jedinečný, 
neopakovatelhý a neprekonatelhý. 

Milý Aleš, rozbíjal si pomaly a uvážlivo, 
s nadhľadom a s posunom pre budúmosť. 
Nanovo si staval takmer všetko, čoho si sa 
v Banskej Bystrid za desať rokov pôsobenia 
aj hosťovania dotkol. Som rada, že som pri 
Tvojej nádhernej deštrukd.i mohla byť naj
prv chvíľu Tvojou kolegyňou, neskôr kritic
kou obdivovatel'kou. MÁRIA GLOCKOVÁ 
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HZ MARTIN MAJKUT DIRIGENT 

-narodený 1975 
-štúdium: Konzervatórium Bratislava - or-

chestrálne dirigovanie (Zdenek Bílek). kla
vír (Karol Toperczer) - 1989-1995; VŠMU 
Bratislava- zborové dirigovanie (Elena Sa
rayová, do roku 1998), orchestrálne dirigo
vanie (Bystn1< ReJ!cha - 1995-2000) 

-súťaže- 1987 l . cena v klavírnej súťaži Mi
nisterstva školstva (krajské kolo), 1999 -
účasť na Medzinárodnej dirigentskej súťaži 
G. Fitelberga v Katovidach 

- 2000-200 l - stáž v Slovenskej filharmónii 
a doktorandské štúdium na VŠMU (Ondrej 
Lenárd) 

-dirigentská prax: 1995-2000 koncerty so SF. 
SOSR. SF Košice. Sliezska filharmónia. súbor 
Musica aeterna. Orchester Komornej opery a 
Symfonický orchester VŠMU; zbormajster: 
1997-1999 asistent dirigenta v mládežníc
kom zbore ECHO. zbormajster komorných 
zborov Camerata Bratislava, Musica vocalis 

- 1999 - založenie vlastného vokálneho sú
boru Vod festose. s ním vystúpenia na fes
tivaloch na Slovensku a v Cesku 

- spolupráca s dirigentmi Andrew Parrou. 
Stephen Stubbs. Simon Standage. Peter 
van Heyghen. Marie Laure Teissedre 

-klavirista a spevák: koncenná aktivita v ob
lasti komornej hudby (klavír). sólista a zbo
rový spevák s orientáciou na starú hudbu 

Rl Absolvovali ste štúdium dirigo-
vania, ale pravidelne sa venujet e 
interpretácii starej hudby. Ako 
k tomu došlo? 
Prostredníctvom zborového spevu. Náho
da mi umožnila spolupracovať s Janom 
Rozehnalom a s jeho zborom Camerata 
Bratislava, ktorý u nás vo vokálnej oblasti 
naštartoval orientádu na historicky pou
čenú interpretádu. Tento svet ma čoraz viac 
upútaval a čoraz viac som doň prenikal. 
Rl Mali ste možnosť zahlbiť sa do 
tejto problematiky štúdiom litera
túry, prameňov? 
Snažún sa študovať a rozširovať svoje ve
domosti, v tom mi veľmi pomohli kon
takty s ľuďmi, ktorí sa s touto problema
tikou dlho zaoberajú. a to popri domá
dch aj renomovaní zahraniční špedalisti. 
Rl Vo vašom život opise ch ýba štú di
um v zahranični, resp . krátkodobý 
pobyt na špecializovaných kurzoch . 
Snažil som sa doma využiť všetko, čo sa 
dalo. No pravdepodobne ma neobíde 
nejaké pôsobenia v zahranjčí- už to po
alujem ako nevyhnutnosť. 
Rl Co by st e si vybrali? 
Orchestrálne dirigovanie, ktoré ma fas
dnuje zo všetkých hľadísk. Záleží však 
aj od osobnosti, u ktorej by som prípad
ne mohol študovať. 
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Rl Princípy interpretácie starej hud
by už dávno prenikli aj do moder
ných symfonických orchestrov, kam 
ich vnášajú osvietení dirigenti. Má
te záujem pôsobiť v tomto zm ysle? 
Poznám rôzne dirigentské prístupy 
a predpokladám, že sa postupne vypro
filuje môj vlastný spôsob interpretáde, 
no som presvedčený, že historické štú
dium, historický pohľad na hudbu je 
dnes už nevyhnutnosťou. Vo význam
ných svetových orchestroch sa tento 
trend už prejavuje. 
Rl Máte pocit, že brat islavské od
borné školy vás vyzbrojili dostatoč

n ým množstvom informácií a vedo
most í? Poskytli vám všet k y mož
nosti vzdelávania vo zvolenom 
odbore? 
Žiaľ, me. Najväčšún handicapom je fakt, 
že sme maU pramálo príležitostí praco
vať s orchestrom či so zborom- štúdium 
bolo skôr teoretické. 
Rl Studentsk ý orchester? 
Studentský orchester VSMU predovšet
kým nemá jasne definovanú (aspoň ja 
o tom neviem) náplň svojej činnosti. Ci 
má byt prospešný pre hráčov, teda či ho 
majú dirigovať renomované osobnosti, 
ktoré budú učiť hráčov hrať. alebo či má 
byt prístupný pre študentov dirigova
nia, aby sa mohli .oťukať" ... No kým 
sme sa my aspoň sem-tam dostali 
k školskému orchestru, dnes s nún štu
denti-dirigenti už vôbec nepracujú. 
Rl Máte návrh na riešenie? 
Treba zvoliť model. podľa ktorého má 
školský orchester fungovať. Na vý
znamných školách v zahra~ičí majú di
rigenti k dispozícii orche~ter zložený 
z profesionálov, ktorí sú za túto prácu na 
škole zaplatení. Pokiaľ viem, Hudobná 
fakulta vyvíja aktivity v tomto smere. 

Rl Ste prvým dirigentom-šťastliv

com na Slovensku, čo dostal príle
žitosť pôsobiť v nejakej forme 
v p rofesioná lnom symfonickom or
chestri, d okonca v Slovenskej fil
harmónii. Odkiaľ vyšiel podnet na 
túto novinku? 
Podnet vyšiel z ministerstva kultúry. 
Môj absolvetnský koncert so SF bol pri
jatý veľmi priaznjvo, čím som sa stal 
vhodným kandidátom. 
Rl V akej pozícii ste v SF? 
V júni sa končí moja jednoročná staz 
v SF. Nebol som asistentom dirigenta. 
Náplňou stáže bola účasť na orchestrál
nych skúškach. Mal som možnosť sedieť 
aj v orchestri a vidieť, ako hudobníd 
vnímajú dirigenta. Popri tom mi pán šéf
dirigent Lenárd umožnil v rámci svojich 
skúšok postaviť sa pred orchester. Ne
mohol som síce pracovať s orchestrom, 
ale mohol som si overiť, ako reaguje na 
moje gestá. Taká bola dohoda pri nástu 
pe na stáž. V tomto zmysle sa splnili mo
je očakávania a veľa som sa naučil. 
Rl Bude SF v tomto projekte po
kračovať? 

Neviem o tom. Doprial by som to ale 
každému mladému dirigentovi. 
Rl So SF budete spolupracovať aj 
v budúcej sezóne. 
Táto spolupráca súvisí s témou môjho 
doktorandského štúdia. Vypracoval som 
projekt cyklu rodinných koncertov, vrá
tane scenára a moderovania. V budúcej 
sezóne budem mat možnosť realizovať je
den takýto koncert. Ak bude môj projekt 
životaschopný, dajú mi aj ďalšiu príleži
tosť. Chcem totiž vyskúšať aktívny prístup 
k mladému poslucháčovi. Inšpiroval som 
sa pritom Bernsteinovými koncertmi pre 
mladých poslucháčov. Na každom kon
certe by som chcel upriamiť pozornosť 
mladých poslucháčov na hudbu z iného 
zorného uhla. Okrem toho dostal som 
možnost (pôvodne neplánovanú) dirigo
vať SF na tohtoročných otváraách kon
certoch lemých festivalov v Piešťanoch 
a v Trenčianskych Teplidach. 
Rl Aký repertoá r je vám najbližší? 
Neviem to jednoznačne definovať. Keď 
doma počúvam hudbu len tak, pre ra
dosť. rue je lO hudba orchestrálna, ale 
zväčša stará hudba, ale aj diela moderné, 

• ktoré nemám možnosť počuť naživo. 
ti Ste zást an com intenzívneho 
skúšania s orchestrom? 
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Som zástancom detailnej práce, lebo po 
zvládnu ú detailov sa hudobníd na koncer
te môžu väčšmi sústrediť na celok diela. 
b Váš osobný, dosiahnuteľný profe
sionálny cieľ? 
Byť dobrým, výborným dirigentom ... 
Nestanovujem si limity, ani si nťJrúfam 
predpovedať priebeh svojho života. 
Chcem stále na sebe pracovať a zároveň 
spolupracovať s čo najlepšími hudob
níkmi. Ešte dva roky budem doktoran
dom, v rámci čoho vyučujem solfeggio. 
Pokiaľ ide o dirigentskú prax, momen
tálne som nabitý skúsenosťami a po
znatkami zo svojej stáže a najviac zo 
všetkého by som potreboval každoden
nou prácou tieto vedomosti zúročovať. 
No obávam sa, že na Slovensku pre to 
nie je priestor, preto by som bez váha
nia (i keď s ťažkým srdcom) využil kaž
dú príležitosť či ponuku zo zahraničia. 
b Prijali by ste funkciu šéfdirigenta 
(nemyslím hneď na SF)? 
Pravdepodobne nie, neátim sa na to zre
lý a nazdávam sa, že mladému dirigento
vi to môže skôr poškodiť. Tlak v takejto 
funkcii je obrovský, veď dirigovanie je 
len jedna z činností šéfdirigenta. Sú tu 
záležitosti administraúvne, personálne, 
pritom treba stále študovať nový reper
toár, rozširovať si obzor ... Svoju budúc
nosť zatiaľ vidím skôr vo funkcii dru
hého dirigenta, asistenta šéfidirigenta 
a pod. Momentálne však riešim hudobné 
problémy, zaoberám sa svojím hudob
ným prejavom, snažím sa zdokonaľovať. 
A na škole ma s niekoľkými kolegami 
poverili vypracovaním syláb na solleg
gio, čo považujem za dôležitú výzvu. 
tli Co by ste zmenili v hudobnom ži
vote na Slovensku? 
Zatiaľ si netrúfam kompetentne odpo
vedať na takúto otázku. Mal som 
príležitosť hlbšie nahliadnuť do existu
júcich štruktúr života orchestra a spo
znal som ich zložitosť. Takže sa vy
stríham vyslovovať jednoznačné tézy. 
Zmeny sa nedajú uskutočniť zo dňa na 
deň, potrebujú dlhodobé riešenia. Fakt 
je, že hudobná oblasť príliš nenapredu
je, pričom sa väčšinou hovorí o nedo
statku finančných prostriedkov. Prav
dou je aj to, že proces výchovy mladých 
hudobníkov nie je napojený na prax 
a chýba tu jasná koncepcia. A spoločen
ská klíma na Slovensku nepridáva na 
atraktívnosti umeleckých povolaní. .. 
Možno raz zas prídeme na to, že nielen 
chlebom je aovek živý ... b 

PRIPRAVILA LA 
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BALADA o ČLOVEKU 
Na zadnej strane fotografie .Spomienka 
na starého otca, ktorého som nepoznal" 
z roku 1992 (na obr.) možno objaviť 

drobný literárny text: . Odišiel do vojny, 
z ktorej sa nevrátil. Ostala po ňom trúb
ka. Premenami v spomienkach zazna
menala trvalú premenu na rodovú re
likviu." Tento záznam hodnotiacej spo
mienky, vyvolaný pohľadom na starú 
trúbku s vojenskými ozdobami, napísal 
Vlastimil Horák .vopred", ako .li
terárne predznamenanie fotografického 
hľadania". Ako určenie zmyslu fotogra
fie, ktorá mala .znieť nielen spomien
kou, ale aj zdôvodnenou hrdosťou na 
rodinný vzťah k hudbe. 

Fotografoval vtedy práve 27 rokov. 
Od roku 1965, keď mu manželka - zdr
venému maminou smrťou - kúpila Fle
xaretu. Mal vtedy .za sebou" takmer 
polovicu slávneho obdobia Bratislav
ského komorného združenia, ktoré za
ložil a ktorého bol umeleckým vedúcim 
a dirigentom v rokoch 1951- 1986. Po
chádza z Moravy od Kyjova (nar. 1926, 
Moravany). Otec Václav, skladateľ ma
lých žánrov a hráč na lesnom rohu, ho 
. uviedol" do hudby. Po štúdiu v Brne 
(1941-1943, 1945-1947) pokračoval 
v Bratislave u prof. E. Suchoňa, J. Cikke
ra, J. Strelca a K. Schimpla. Roku 1951 
absolvoval odbor dirigovanie. 

• V lete tu vraj ešte sedávaJ," zaspomí
nal si roku 1993 na mŕtveho otca. K ná
zvu pripojil: .Jesenná melanchólia pri 
príležitosti smrti môjho otca. Na starý 
klobúk a dáždnik padá jesenné lístie. 
Lístie odchodu, lístie rozlúčky.· Je to fo
tografia striedmo aranžovaná, ale plno
zvučná, rytmicky presná ako jeho hud
ba. Azda môžeme použiť aj charakteris
tiky, ktoré uvádzala hudobná kritika 

o jeho dirigentskej prád, azda môžeme 
hovoriť o precíznom frázovaní a snahe 
o plný zvuk. Veď je to vyznanie syna
hudobníka otcovi-muzikantovi. 

Najvýraznejšie fotografie pochádzajú 
z rokov osemdesiatych a deväťdesiatych. 
Je to fotografia z roku 1984. Vízia a sny·, 
inšpirovaná smrťou otca. Z roku 1991 
pochádza .Daidalov žiaľ", fantázia s pa
dajúcimi pierkami a textom, ktorá hovo
rí, že .Rozviate perie z Ikarových krídel 
nachádzame každodenne na cestách 
nášho malého sveta". Potom roku 1992 
vzniká v rámci cyklu .Rozdelenie" foto
grafia .Nevyhnutnosť opustiť domov". 
Ulita tu symbolizuje domov. Niektoré 
z ulít sú rozbité, zničené. Opustené. 

Vlastimil Horák však popri ľudských 
osudoch vidí a zobrazuje aj neľudské 

premeny blizkych. Plný boľavého roz
horčenia nad .delením pozostalosti" vy
tvára napríklad roku 1993 .Premenu 
príbuzných na upírov". Ruvajúcu sa 
dvojicu rúk dopfňa niekoľkými lapidár
nymi atribútmi. 

Má za sebou významné vystúpenia 
v Košiciach (Hudobná jar 1957), v Pieš
ťanoch (festivall961) a na BHS (1975), 
slávne koncerty z hudby Händela, 
Haydna a Bacha ( 1959-1960), desiatky 
premiér slovenských skladateľov 20. sto
ročia. Ako prvý s československým ko
morným orchestrom dirigentsky vystu
poval na Wiener Festwochen ( 1967, 
1969, 1971). Dirigoval pohostinsky aj 
orchestre v Ostrave, Zlíne, Brne, Koši
ciach, v zahraničí vo Viedni a Grazi. Bol 
umeleckým šéfom hudobného vysiela
nia rozhlasu. A pri tom všetkom dozrie
val aj ako umelec obrazu a slova, ako 
osobitý fotograf a komentátor fotogra
fického vyznania lásky k ľudskosti, ro
dine, hudbe, obrazu a tvaru. 

RADISLAV MATU ŠÍK 

KALEIDOSKOP 

KoNZERVATÓRIUM v ŽILINE si v tomto roku pri
pomína 50. výročie svojho založenia. Na
priek tomu, že ťažiskové oslavy sa uskutočnia 
až no jeseň, pedagógovia a študenti k tejto 
udalosti prispeli už na jar. Pripravili a insce
novali v Mestskom divadle (19. a 20.4.) ope
ru Henryho Purcella Dido a Aeneas. V hlav
ných úlohách sa predstavili E. Ondreášová, 
V. Zajakavá, l. Lukáčová, M. Martáková, 
P. Bršlík, P. Kabela a ďalší. Spevácky zbor pri
pravil Štefan Sedlický, pohybovú spoluprácu 
mala Alžbeta Lai ková, komorný orchester di
rigoval Marek Bohunický. Predstavenie v réžii 
Jany Orhovej sa stretlo u publika s vel'kým 
úspechom a ocenením. LO 
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MIESTO PRE ... 

Prof. Miloša Jurkoviča, 
predsedu Festivalového výboru 
Bratislavských hudobných slávností 

~ Od apríla toh
to roku ste pred
sedom Festivalo
vého výboru BHS 
(ďalej FV). Kto 
nesie plnú zod
povednosť za or
ganizáciu tohto 

najväčšieho slovenského hudobného 
podujatia, keď festival je zastrešova
ný Hudobným centrom a ďalšími 

orgánmi BHS sú Direktórium a Sek
retariát? 
Za ekonomicko-organizačné otázky zod
povedá Hudobné centrum, za stránku 
programovú Festivalový výbor. Direktó
rium, ktoré tvoria ex offo riaditelia Slo
venskej filharmónie, Opery SND, riadi
tel'ka HC, predseda Festivalového výbo
ru, je nadradené výboru. Podľa najnov
šieho (ešte neschváleného) návrhu štatú
tu má byť Direktórium rozšírené o ďal
ších členov. Ide o primátora hlavného 
mesta Bratislavy, ktoré by malo postupne 
spolupracova( na zabezpečení BHS, po
dobne, ako je to v prípade Prahy a Pražs
kej jari, kde sa mesto výrazne podieľa na 
realizácii svojho najväčšieho hudobného 
festivalu. V budúcnosti by sa BHS nema
li konať . z poverenia Ministerstva kultú
ry SR", ako je to zakotvené v zatiaľ plat
nom štatúte, ale v spolupráci s ním, resp. 
s jeho podporou. A adjektívum festiva
lu - Bratislavské ... - by už nemalo byť 
jednoduchou ozdobou, ale obrazom reál
nej štruktúry a podpory tohto podujatia 
a prejavom skutočnej decentralizácie .. . 
úalšími členmi Direktória by sa mali stať 
ústrední riaditelia verejnoprávnych médií 
na Slovensku (SRo a STV), ktorí môžu 
účinne spolupracovať na medializácii 
BHS. Ako vieme, Slovenský rozhlas pra
videlne vysiela prenosy alebo záznamy 
z BHS, problémy pretrvávajú zatiaľ so 
Slovenskou televíziou. Účasť ústredného 
riaditeľa STV v Direktóriu možno bude 
impulzom pre to, aby sa televízia viac ve
novala nášmu festivalu, ktorý je naj
väčším hudobným podujatím na Sloven
sku, s veľkou tradíciou, s nadväznosťou 
na Medzinárodnú asociáciu festivalov. Je 
to naše okno do sveta, od ktorého by sa 
nemala dištancovať ani verejnoprávna 
televízia. Súkromné médiá to za ňu robiť 
nebudú. 
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Pripravujeme tiež etablovanie ďalšieho 
orgánu -čestného predsedníctva, ktorého 
členmi by boli popredné osobnosti z oblas
ti umenia a predstavitelia spoločenského, 

politického a hospodárskeho života kraji
ny. Veríme, že festivalu dodajú lesk, váž
nosť a príťažlivosť po všetkých stránkach. 
ICl Aký je kompetenčný vzťah medzi 
Direktóriom a výborom vo veciach 
programových, umeleckých? 
Direktórium je podľa štatútu najvyšším 
orgánom, v zásade však nezasahuje do 
záležitostí umeleckého charakteru. Vý
konným orgánom je teda Festivalový vý
bor, ktorý býval deväťčlenný, dnes nás je 
sedem. Predpokladám, že v počte a v zlo
žení. v akom teraz pracuje (Peter Zagar, 
Zuzana Martináková, Ida Cernecká, Peter 
Zajíček, Ondrej Lenárd, Izabela Pažítko
vá), môže byť veľmi funkčný. 
tli Výbor rozhoduje konsenzom, hla
sovaním, resp. sú rozdelené úlohy 
podia odbornosti jeho členov? 
Keď sme uvažovali o zložení výboru, neš
li sme primárne po menách, ale po odbor
nosti: nie je náhodou. že tu máme sk.lada
tel'a, muzikológa, koncertného umelca, 
špecialistu pre starú hudbu a ex offo ve
dúcu Sekretariátu BHS. Jediný problém 
vznikol pri pozvaní hudobného riaditel'a 
SF Ondreja Lenárda za člena výboru (kto
rým bol aj v minulosti). Vzhladom na jeho 
osobitý názor na zloženie FV odmietol 
členstvo v novej zostave, do ktorej bol po
zvaný. 
ll Aká je pozícia predsedu FV? Ste 
koordinátorom, alebo máte rozhodu
júce slovo? 
Túto otázku doteraz nikto takto nepoložil. 
rovnako ako nebola ešte položená otázka 
o spôsobe fungovania výboru - konsen
zom alebo hlasovaním. Výhodou relatívne 
malého orgánu je to, že konsenzus sa dá 
pomerne ľahko dosiahnuť. Názory sa for
mujú diskusiou, ktorá vedie k nejakému 
výsledku. Ak sa rozhoduje o veľmi špeci
fickej otázke, napríklad z oblasti starej 
hudby, tak s istotou budeme rešpektovať 
hlas Petra Zajíčka. Na druhej strane v zá
sadných otázkach určite bude rozhodujú
ce moje slovo - pravda. nie v pomere I : 6 
proti všetkým, ale napnldad v prípade .re
mízy•. A keďže každý z nás má svoj . vlast
ný piesoček", vieme si váži( názor toho 
druhého a dôverovať mu. 
ICl Sú členovia FV - autori BHS -

' v pracovnoprávnom vzťahu k HC, 
resp. čo ich zaväzuje vy~onávať túto 
zodpovednú, vysoko odbornú prácu? 
Stavovská česť. Clenovia FV nie sú a po
kia!' viem, ani v minulosti neboli v pra-

covnoprávnom vzťahu v relácii s touto 
funkciou. 
~ Nový FV vstúpil do hry vo fáze vy
sokej pripravenosti tohtoročného fes
tivalu. Cosi také sa v normálnom sve
te sotva môže stať: nový výbor nie je 
takmer za nič zodpovedný ... 
Otázku ste postavili dramaticky a odpoveď 
v rovnakej tónine by znela: Keď si dnes 
prečítame naše noviny, zistíme, že žijeme 
v nenormálnom svete . Prečo by teda tu 
mali byť pomery normálne? Ale teraz váž
ne: napriek tomu, že väčšina projektov 
BHS 200 l bola pripravená predchádza
júcim FV, nemienime sa zbavovať zodpo
vednosti , i keď až ten nasledujúci ročník 
bude úplne . náš". 
~ Bratislavské hudobné slávnosti 
majú svoju osnovu, dobre zabehané 
štruktúry. Mám na mysli systém or
chestrálnych a komorných koncer
tov, ich počet, v rámci festivalu Tri
búna mladých interpretov a pod .. 
Predpokladám že vy, a možno aj čle
novia FV, ste prišli s novými predsta
vami o fungovaní BHS v najbližšej 
budúcnosti, najneskôr počnúc ro
kom 2002 ... 
Je to otázka vel'mi komplexná. BHS nie sú 
festivalom špecializovaným napríklad na 
súčasnú hudbu, na klasiku a pod. Je to 
festival. ktorý má osloviť veľmi široké 
spektrum publika. Tento princíp vo funk
čnom období terajšieho FV určite zacho
váme. Ide o pestrosť ponuky, o to, aby si 
poslucháč mohol vybrať to, čo ho zaujíma. 
Nerád hovorím o peniazoch, ale nevy
hnem sa tomu. Determinujúcou zložkou 
pri rozhodovaní a náplni festivalu je eko
nomika, otázka: čo si môžeme a čo si ne
môžeme dovoliť. FV síce vysloví ideálne 
predstavy, ktoré sa . napasujú" na realitu 
a výsledkom je kompromis; treba sa 
snažiť. aby to bol kompromis dobrý. Po
dobne to bude aj s BHS 2001. Súčasný 
a nesporne aj minulý FV by bol schopný 
pripraviť mimoriadne atraktívny program. 
Sme však limitovaní naším nízkym roz
počtom .. Preto napnl<lad angažujeme taký 
zahraničný orchester, ktorý sa v Bratislave 
zastaví v rámci rozsiahlejšej zájazdovej 
trasy, čím ušetríme na cestovných nákla
doch. Sme mimoriadne radi. ak sa môže
me dohodnúť na programe, ktorý vyho
vuje našim predstavám; to však často nie 
je možné .. . 
ra Vnucuje sa otázka, často vyslovo
vaná najmä v kuloároch, či nevoliť 

radšej menej, ale kvalitných podujatí 
oproti ich kvantite: BHS v minulosti 
tvrdošijne zotrvávali na ponuke troch 

~ HUDOBNÝ ŽIVOT) 6)2001 



OSOBNOSTI] UDALOSTI 

koncertov denne s neraz veľmi nepre
svedčivou kvalitou. 
Zaťali ste do živého. Táto otázka je stále 
aktuálna a zároveň vel'mi citlivá. Tradícia 
je 37-ročná. Nevieme. aké by boli násled
ky náhlej radikálnej redukcie. či v krajšej 
a prosperujúcejšej budúcnosti by pol ná
vrat k pôvodným rozmerom vôbec mož
ný. Prenasleduje ma otázka redukcie 
kvantity v záujme zvýšenej kvality, vel'a 
o nej uvažujem a bude celkom aktuálna 
vo chvíli, keď začneme rozmýšľať o BHS 
2002. ktoré budú už realizáciou našich 
predstáv. 
ll BHS aj tohto roku bude prehliad
kou domácich a zahraničných symfo
nických orchestrov. Vieme, že hosťu
júce orchestre pohltia najväčšiu časť 
rozpočtu, je to nesmierne drahá 
záležitosť. Preto len vo výnimočných 
prípadoch k nám zavítajú špičkové 
svetové orchestrálne telesá ... 
Zato však tohto roku to budú popri or
chestroch z Moskvy a Bonnu aj celkom at
raktívne orchestre zo Spanielska či lrska, 
ktoré prinášajú svedectvo o vzdialenej hu
dobnej kultúre ... 
1'11 Dovolím si zopakovať otázku: vari 
napriek zložitosti ekonomickej situá
cie má nový FV predstavu o inová
ciách, o koncepcii, ktorá nemusí zlik
vidovať tradíciu, ale môže ju ozvlášt
niť, akosi vniesť čerstvý vietor do 
starých zabehaných štruktúr. 
Máme predstavu o akýchsi dramaturgic
kých blokoch, ktoré by prenikali rôznymi 
typmi koncertov - od sólových, komor
ných až po orchestrálne koncerty a preja
vili by sa v prezentácii určitého štýlového 
obdobia alebo geografickej proveniencie 
a pod. Toto je predstava, ktorú vellni za
svätene presadzuje Peter Zagar. Ukáže sa, 
čo z toho sa bude dať realizovať. 
1'11 V programe BHS 2001 ma zaujalo 
päť koncertov s piatimi rozsiahlymi 
vokálno-orchestrálnymi dielami, kto
rých obdobie vzniku prechádza deji
nami hudby od baroka po súčasnosť 
a zahŕňa dokonca atraktívnu sloven
skú novinku. A tu hneď nadviažem: 
ako plánujete v budúcnosti prezento
vať súčasnú slovenskú hudbu? 
Už do BHS 2001 sa nám podarilo zaradi ť 

koncert, v rámci ktorého sa budú prezen
tovať najzaujímavejšie diela z prehliadky 
Nová slovenská tvorba. Je to novinka. 
pričom chcem poznamenať, že v tomto 
smere sa budeme pohybovať skôr obozret
ne. veď- ako som spomínal - sme festiva
lom pre široké poslucháčske vrstvy. Popri 
súčasnej slovenskej hudbe máme na mys-
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li aj slovenskú tvorbu 20. storočia i staršiu . 
Rok 200 l bude z tohto hľadiska trošku 
poddimenzovaný. no v budúcnosti nasta
ne mierny posun. 
1'11 V rámci BHS vidím priestor najmä 
pre slovenskú hudbu minulých storo
čí (vrátane 20. storočia), pre ktorú 
niet veta priestoru na špecializova
ných podujatiach ako je Melos-Étos 
alebo Nová slovenská hudba. 
Je jednou z mojich priorít, aby slovenská 
.klasika" dostala v rámci BHS primeraný, 
dôstojný priestor. 
1'11 Slovenskí koncertní umelci na BHS 
2001 nie sú zastúpení veľmi početne. 
V rámci celého festivalu vystúpia len 
traja slovenskí dirigenti, čo je smutné 
a zároveň signifikantné pre súčasnú 
situáciu v našej krajine. Ale program 
nehýri ani menami slovenských inš
trumentalistov-sólistov ... Aká je vaša 
predstava o budúcnosti z tohto hľa
diska? 
Máte pravdu, že o hýrení sa nedá hovori( 
no treba spomenú(. že okrem troch diri
gentov je tam aj pät zbormajstrov a sedem 
inštrumentalistov zo Slovenska, z toho 
traja so samostatnými recitálmi - to zasa 
nie je až tak vel'mi málo, nehovoriac 
o spevákoch. Na zastúpenie slovenských 
koncertných umelcov však v budúcnosti 
budem osobne dohliadať. 
ra Štátna filharmónia Košice je v slo
venských reláciách vynikajúcim or
chestrom, na BHS však dostáva 
zväčša málo atraktívne príležitosti. 
Tohto roku napríklad príde do Brati
slavy len preto, aby sprevádzala 
účastníkov TIJI... 
Je pravdou, že koncerty mimobratislav
ských orchestrov sú v rámci BHS zväčša 
menej navštívené. Možno je na vine dra
maturgia. V budúcom ročníku nebude TI
JI. teda možno bude viacej priestoru na 
prezentáciu aj týchto telies- bude však aj 
na nich. aby ponúkli niečo. čo zaujme. 
ra Vašou srdečnou záležitosťou je jazz, 
ktorému BHS v minulosti venovali 
jedno podujatie ... 
A pokiaľ budem vo funkcii, budeme v tej
to tradícii pokračovať. Nechceme však ko
pírovať atmosféru Jazzových dní. Mám 
rád jazzové koncerty na spôsob Jazz in the 
Philharmonie. Moja predstava je zamera
ná skôr na komornejšie koncerty. 

A keď už je reč o srdcových záležitos
tiach. mám ešte jednu: na úvod BHS vy
stúpi Orchester Hudobnej mládeže Slo
venskej hudobnej spoločnosti- malo by to 
byť posolstvo generácie, ktorá zanedlho 
bude preberať štafetu. 

ra Opera SND na BHS: jej riaditeľ je 
ex offo členom Direktória, no jej ak
tívnu účasť v rámci festivalu mnohí 
vnímajú ako nedostatočnú. 

Na druhej stran e Opera má pocit nedosta
točnej podpory zo strany BHS ... Podľa 
mojej predstavy by repertoár Opery v čase 
BHS nemal byť súčasťou festivalu en bloc. 
Mali by sa vytipovať 2-3 predstavenia 
s poprednými hosťami, ktoré by mali byť 
súčasťou programu BHS. 
ra Bývalo dobrým zvykom, že v rámci 
BHS bola premiéra v Opere ... 
Tohto roku to nevyšlo, zato bude operný 
koncert pri príležitosti životného jubilea 
Petra Dvorského. ak všetko vyjde podl'a 
plánu .. . 
ll Jednou z pekných tradícií BHS sú 
koncerty Medzinárodnej tribúny 
mladých interpretov (TIJI), na kto
rých sa po predchádzajúcom výbe
re na základe vypočutia nahrávok 
prezentuje mladá interpretačná ge
nerácia z celého sveta a laureáti bez 
súťažného stresu dostanú príležitosť 
vystúpiť v spolupracujúcich rozhlaso
vých staniciach. 
Po niekol'kých rokoch váhavého vývoja, 
neprimeranej kvality zasielaných nahrá
vok sa situácia stabilizovala a rozhlasové 
stanice v rámci Európskej vysielacej únie 
sú vel'mi kooperatívne. Na druhej strane 
je účasť UNESCO, z ktorého iniciatívy 
toto poduja tie vzniklo, dnes už iba for
málna . Rád však konštatujem. že v po
rovnaní s ďalšími európskymi mestami. 
ktoré sa pravidelne striedajú s Bratisla
vou v organizovaní MTMI, poskytuje 
naše mesto. náš festival najdôstojnejšie 
a najatraktívnejšie prostredie pre mla
dých umelcov. 
ll Sekretariát BHS pracuje dlhé roky 
v mirtiatúrnych a vzhľadom na 
význam a rozsah festivalu nedôstoj
ných priestoroch. Zmení sa táto situá
cia? 
V návale práce na príprave BHS sme ne
stihli uvažovať o tomto probléme. Máte 
plnú pravdu a určite podnikneme kroky 
na zlepšenie situácie. 
ll Niekdajšie presscentrum BHS bo
lo dobre fungujúcim, dynamickým, 
informujúcim, príjemným organiz
mom festivalu. Táto dobrá tradícia 
sa v poslednom čase celkom vytra
tila ... 
Nevedel som o tomto probléme, ale 
dôležitost presscentra je indiskutabilná 
a pokia!' je potrebná náprava, určite ju 
urobíme. ll 

PRIPRAVILA LA 
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PREZENTÁCIA 

Pôvodne pozývala Slovenská illhannó
nia so Slovenskou umeleckou agentúrou 
Pat-Ex na tlačovku 7. júna pri príležitos
ti ukončenia Medzinárodného festivalu 
vážnej (sie!) hudby Bratislavská hudob
ná jar 2001 a ukončenia koncertnej 
sezóny Slovenslej filharmónie. Deň 
predtým však llfiStal .výbuch" v podobe 
správy TASR podľa ktorej hudobný ria
diteľ a šéfdirigent Slovenskej illhannónie 
Ondrej Lenárd abdikoval zo svojej funk
de. Nečudo, že do popredia hojne na
vštívenej tlačovky sa dostala táto správa. 
Informovali o nej generálny riaditeľ SF 
Ing. Jozef Tkáčik, hudobný riaditeľ a šéf
dirigent SF Ondrej Lenárd a predseda 
Umeleckej rady SF Jozef Luptáčik. 

A toto sú fakty: 
Hudobnému riaditeľovi a šéfdirigento

vi SF Ondrejovi Lenárdovi v najbližších 
mesiacoch vyprší zmluva so SF, preto 
generálny riaditeľ Ing. Jozef Tkáčik vy
zval Umeleckú radu SF (volený zastupi
teľský orgán orchestra) v zmysle plat
ného organizačného poriadku inštitúde, 
aby sa vyjadrila k predlžení u zmluvy do
terajšieho hudobného riaditeľa a šéfdiri
genta Ondreja Lenárda. Umelecká rada 
SF písomne oznámila generálnemu ria
diteľovi svoje jednohlasné súhlasné sta
novisko s predlženún tejto zmluvy. (Po
zri ďalej *.) Nato hudobný riaditeľ a šéf
dirigent SF Ondrej Lenárd oznámil svoj 
odchod z vedenia SF a ukončenie akej
koľvek spolupráce s touto inštitúciou, 
v ktorej ako šéfdirigent a neskôr ako hu
dobný riaditeľ a šéfdirigent v jednej oso
be pôsobil od roku 1991. 

Prítomní novinári, zväčša outsideri, 
kládli otázky, ktoré svedčili o tom, že 
majú problémy túto situádu pochopiť. 
V odpovediach dostali niekoľko doplňu
júdch informácií, no či im prispeli k ob
jasneniu celej príhody, nevedno. Dozve
deli sa, že kameňom úrazu je hlasova
nie - pardón: prieskum (podľa predsedu 
Umeleckej rady SF Jozefa Luptáčika), 
ktorým si Umelecká rada SF zisťovala 

náladu ďenov orchestra v otázke zotrva
nia Ondreja Lenárda vo funkdách. (*Nič 
na tom, že v Bratislave tvrdošijne koluje 
neofidálna správa, podľa ktorej toto hla
sovanie- pardón: prieskum- vyšlo v ne
prospech hudobného riaditeľa a šéfdiri
genta SF Ondreja Lenárda.) Podľa gene
rálneho riaditeľa lng. Jozefa Tkáčika je 
takýto spôsob nevhodný, samotného 
umeleckého riaditeľa a šéfdirigenta On-
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dreja Lenárda uráža takýto postup vzhla
dom na jeho vek, význam a zásluhy. 
Na otázku, či sa orchestre aj inde zvyknú 
vyjadrovať k výberu svojich hudobných 
riaditeľov, resp. šéfdirigentov, sa noviná
ri dozvedeli (od predsedu Umeleckej ra
dy SF Jozefa Luptáčika), že áno, naprí
klad Viedenskí filharmonid a Berlínsky 
filharmonický orchester. Pán predseda 
UR pritom zabudol pripomenúť, že Vie
denskí filharmonid sú súkromným spol
kom so samosprávou a s iba jednou sek
retárkou , ale bez riaditeľa, resp. šéfdiri
genta a bez mesačného platu, a že 
ďenovia tohto spolku sú vlasme zamest
nancami viedenskej Stámej opery a tam 
sa ich nikto nepýta, či súhlasia so šéfdiri
gentom alebo s riaditeľom, ba nevyjad
rujú sa ani k repertoáru opery, k hostu
júdm dirigentom a pod. A pokiaľ ide 
o Berlínsky filharmonický orchester, ten 
vznikol pred 118 rokmi tiež ako súkrom
ný spolok, dnes je spravovaný a podpo
rovaný Magistrátom mesta Berlín, 
pričom si uchoval mnohé zo svojich pô
vodných práv. Naprfklad právo zvoliť si 
hudobného riaditeľa (šéfdirigenta). Mož
nosť vyjadriť sa k výberu svojho šéfa však 
majú aj mnohé iné orchestre na celom 
svete. No pravdepodobne sú vo väčšine 
tie orchestre, ktoré nemajú k tejto otáz
ke veľa čo povedať, tobôž rozhodovaL 
Takže porovnávať možno s tým aj 
s oným. Co keby sme začali s porovná
vaním kvality? Viedenskí filharmonici 
a Berlínsky Wharmonický orchester sú 
dnes dva najvýznamnejšie, lebo najkva
limejšie orchestre v Európe, možno aj vo 
svete ... Slovenská illhannónia by mohla 
byť slušným orchestrom ... 

Novinári z uvedenej t lačovky asi odiš
li zmätení. Možno si niektorí z nich 
kládli otázku, prečo sa zjavný nesúlad 
v názoroch jednotlivých ďenov vede
nia, nevyjasnenost kompetencií rieši 
tvárou tvár voči médiám? Prečo sa taká 
významná umelecká inštitúcia, akou SF 
nesporne je, musí prezentovať takýmto 
škandálom, zaváňajúcim až fraškou? 
Komu to poslúži? ... 
Tlačovka v SF pokračovala na tému 

záverečného koncertu Medzinárod
ného festivalu vážnej hudby Bratislav
ská hudobná jar. Novinárov okrem ve
denia SF a riaditeľky ager;núry Pat-Ex 
informovali aj niektorí sólisti závereč
ného koncertu. Sálu opu~tili predseda 
Umeleckej rady SF Jozef Luptáčik a veľ
ká časť novinárov. 

AR 
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Pre Hallé Orchestra so sídlom v Liverpoole sa 
bezpodmienečne blýska na lepšie časy. Jeho no
vý umelecký vedúci Mark Elder oznámil v mó
ji začiatok novej týždňovej rezidencie orchestra 
v Musikvereinsaal vo Viedni (v marci 2002), 
nového ,Composer-in-ossociotion', ktorým so 
stone Colin Motthews (Motthews nedávno 
skomponoval časť Pluto k známym Planétam 
od Gustava Holsta), program novej progresív
nej sezóny s názvom ,Scattered Sparks" (Roz
ptýlené iskry), ktorá bude skúmať ako konflikt 
na začiatku 20. storočia ovplyvnil hudobných 
skladaterov. Hallé ďalej od roku 2003 nahradí 
City of Birminghom Symphony Orchestra s di
rigentom Simonom Rottlom no každoročnej 
vysoko uznávanej medzinárodnej súťaži Leeds 
Piano Competition o nakoniec Chief Executive 
Hollé John Summers vyhlásil výborné finančné 
výsledky zo posledný rok: prekročenie plánu ož 
o 250 000 GBP. Hollé Orchestra účinkoval oj 
no tohtoročnej Pražskej jari. VP 

Ludano Berlo prevzal umelecké vedenie 
na európskom hudobnom projekte L' orte 
a la fuga v rámci Lirica Sperimentale 
v Spolete. Ide a novú transkripciu o kom
pletizáciu Bachovho Umenia fúgy zo 
účasti niekarkých významných európskych 
sklodoterov o hudobných inštitúcií. Všetky 
nové skladby (vrátane Beriovej novej inš
trumentácie Bachovho nedokončeného 
Conttupunctus XIX) zazneli premiérovo 
koncom mája, d'aliie koncerty boli v Lyo
ne, Den Haagu o Londýne. Klavírna sklad
bo, ktorú Luciana Berie napísal roku 2000 
k 75. narodeninám Pierra Bouleza, bolo 
zároveň akýmsi myilienkovým jadrom 
sklodoterovej prvej klavírnej Sonáty. Jej 
premiéru uvedie začioktom júla v Zurichu 
Andrea Lucchesini, ktorý dielo následne 
zahrá vo viacerých talianskych o francúz
skych mestách. LA 

Nunc dimittis (Simonov chválospev) na text 
Nového Zákono (Lukáš 2:29-35), v zhudobne
ní Arva Pärta bude mať premiéru v auguste 
v rámci festivalu v Edinburghu. Kompozícia 
vzniklo na objednávku Zboru St. Mary' s Ca
thedral. Spolu s Magnificat je tento spev sú
časťou večerných služieb anglikánskej cirkvi. 

Tému exilu, jeden z dramaturgických ok
centov tohtoročných londýnskych Proms, 
zvolili usporiadatelia tohto impozantného 
hudobného festivalu pri pn1ežitosti 50. vý
ročia úmrtia Arnolda Sc:hOnberga. Okrem 
Schonbergových kompozícií (Nottumo, 
Pe/leas a Melisonda, Variácie pre orches
ter, Zjasnená noc, Pierrot Lunaire), zaznejú 
v letnom Londýne Webemovu inštrumentá
cia Schänbergovej Komornej symfónie č. 1, 
Sc:héinbergovo úprava Stroussovha valčíka 
Rosen aus dem Siiden, d'olej Pärtove Frat
res, Bortókov Hrad /cnieža(a Modrofúzo 
i Boulezove Notations. LA 
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ČÍRENIE TALENTOV 2001 
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ A TVORIVÁ DIELŇA V HRE NA HUSLIACH, VIOLE A VIOLONČELE - DOLNÝ KUBÍN, 30. APRÍL - 3· MÁJ 

Je pre mňa potešením opäť písať o Círení 
talentov a konštatovať. že napriek ne
priaznivým okolnostiam, ktoré sprevá
dzali 5. ročník, sa dobrá vec podarila 
a v Dolnom Kubíne počas troch májo
vých dní demonštrovali mJadé talenty zo 
šiestich krajín Európy silu svojho talentu 
znásobenú erudídou pedagógov. 

Tak, ako celé slovenské hudobné dia
nie, i tohtoročné Círenie talentov po
značila smrť Bohdana Warchala. Kúzlo 
a príťažlivosť. ale aj váha jeho osobnosti 
dodávali súťaži i tvorivej dielni vždy pečať 
výnimočného a významného stretnutia 
a umeleckých zážitkov. Neľahkú úlohu 
mali preto aj komorný orchester Archi di 
Slovakia a jeho umelecký vedúd Fran
tišek Figura, ktorí doslova v poslednej 
chvíli zachraňovali situáciu navodenú 
neúčasťou Slovenského komorného or
chestra . Príprava koncenu laureátov po
sledného ročníka súťaže, ktorý býva už 
tradične akýmsi slávnostným úvodom 
Círenia talentov, sa preto niesla v zname
ní zvýšeného náporu na psychickú kon
dídu mJadých sólistov. Napriek tomu pri
niesol úvodný koncen kvalitné a umelec
ky hodnotné výkony Lucie Kopsovej 
a Anežky Drmolovej z Bratislavy, Mirosla
va Arnbroša z Prahy a Many Surovej 
a Jeremija Vitalija z Ľvova. Nemalú úlohu 
zohrala pri ich úspechu umelecká a ľud
ská rozvaha a skúsenosť Františka Figuru. 

Na súťaž Círenia talentov sa tohto roku 
prihlásilo 66 účastníkov zo Slovenska, 
Ceska, PolSka, Maďarska, Ruska a Ukraji
ny. Tlak na najvyššie umiestnenia bol 
v dôsledku vysokej úrovne výkonov naj
mä v nižších kategóriách mimoriadne 
vel'k:ý a ja som len žasla nad množstvom 
nadaných detí. ktoré vyrastajú na Slo
vensku v tejto generácii. Po uzavretí fi
nálového kola súťaže l. kategórie boli or
ganizátori súťaže prinútení umožniť po
rote delenie cien. (Ešte v minulom roč
ru'k:u sa delili ceny len v prípade úplnej 
matematickej zhody na stotiny bodu.) 

Ozdobou finálového kola súťaže sa stal 
výkon ll-ročnej Markéty Janouškovej 
z Prahy, ktorá sa napokon stala aj laureát
kou celej súťaže. Jej interpretáda Sarasate
ho Baskického Cllpriccia niesla znaky vysokej 
profesionality po technickej i interpretač
nej stránke. Vel'k:ý talent a vynikajúce pe
dagogické vedenie (Jiií Fischer) tu prinies
li zrelé ovode. Ceny udel'ovala medziná
rodná porota na čele s Petrom Michalicom. 
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M . JANOUŠKOVÁ, NOSITHKA HLAVNEJ CENY 

Hlavná cena: 
Markéta Janoušková, CR 

Husle 
l. kategória: 

1. Orest Smovzh, Ukrajina 
2. Patrik Žigmund, SR 

3. Karol Daniš, SR 

ll . kategória: 
1. Markéta Janoušková, CR 

2. lászló Nyóri, H 
3. Lucio Baráthová, SR 

111. kategória : 
1. Terézia Pfívrotskó, CR 
2. Lukáš Novotný, CR 

3. Anna Koczmorek, PR 

IV. kategória: 
1. Adriana Mogyorovó, SR 

2. Ondrej Tengler, CR 
3. Róbert Oláh, SR 

Viola 
1. Martin Adamovič, SR 
2. Kláro Hegnerovó, CR 
3. Andrej Molokhov, Ukr. 

Violončelo 

1. Anna Kuzinovó, Ukrajina 
2. Pavol Mucha, SR 

3. Hona Bojtošová, SR 

Cena pedagógovi: 
Mário Korlíkovó, SR 

Jil'í Fišer, CR 

Cena karepetítorovi: 
Imre Pusker, Maďarsko 

Cena za interpretáciu skladby autora 
20. storočia: 

Anna Kuzinovó, Ukrajina 

Cena za interpretáciu súčasného sloven· 
ského autora: 

Anna Koczmorek, PR 

Cena najúspešnejšiemu, najmladšiemu 
súťažiacemu zo Slovenska: 

Karol Daniš 

Cena primátora mesta Dolný Kubín: 
Martin Adamovič, SR 

Koncen na pamiatku B. Warchala a na 
oslavu jeho posolstva uvádzal v spoluprá
ci s Viliamom J. Gruskom Peter Michali
ca, ktorý bol aj sólistom koncenu. S ver
kým záujmom všetkých účastníkov Círe
nia talentov a obyvateľstva Dolného 
Kubína a širokého okolia sa stretol kon
cert Dalibora Karvaya, ktorý svojich 
priaznivcov ani tentoraz nesklamal. 

Zdá sa, akoby zdroje energie tvorivého 
a organizačného tímu V. J. Gru ska- L. Vaj
dulák boli nevyčerpatelhé, obrovskú orga
nizačnú záťaž takýchto akdí zvládajú totiž 
bez viditelhých problémov. (Viliam Gruska 
viedol. usmerňoval a moderoval koncertné 
projekty súťaže po úraze, ktorý by slabšie 
povahy zložil na nemocničné lôžko.) 

Statút súťaže sa postupne modifikuje na 
základe skúseností z jednotlivých ročníkov 
a názorov zúčastnenej pedagogickej obce. 
Tohoročné Círenie sa otvorilo i pre violo
nčelistov, v dhlšom ročníku plánujú orga
nizátori tiež súťaž v komornej hre. Tá bude 
istou modifikádou a pokračovaním tvori
vých dielní s majstrom B. Warchalom. 

Treba len dúfa( že potendál pedagó
gov na Slovensku - o tých tu hlavne 
ide - vystačí na prípravu sólistov i ko
morných ansámblov na súťaž. 

Círenie talentov za svojej päťročnej 
existende získalo mnoho skalných fa
núšikov z radov pedagógov ZUS i konzer
vatórií na Slovensku i v zahraničí. Do 
Kubína ich privádza profesionálny záu
jem a schopnosť prezentovať sa výsledka
mi svojej kvalitnej práce. Mnohí ďalší 
však doteraz cestu do Dolného Kubína 
nenašli, hod táto súťaž, spojená s tvorivou 
dielňou, ponúka popri dôraze na vysokú 
kvalitu zakaždým aj iné, variabilné formy. 

Podnety, ktoré účastníd získavajú, sú 
bohaté a mnohostranné a pre mladých 
pedagógov môžu znamenať vynikajúce 
profesionálne usmernenie a inšpirádu. 

V bulletine tohoročného Círenia sa na
chádzajú aj mená pedagógov, ktorých zás
toj na tejto súťaži s medzinárodnou úča
sťou vzbudzuje rešpekt. Ako ináč hodnotiť 
pedagóga, ktorý príde s tromi-štyrmi žiak
mi svojej triedy a tí dokonca zápolia vo 
finálovom kole o medailové umiestnenia! 

Môžeme si len žela( aby slovenské hu
dobné školstvo oplývalo pedagógmi typu 
Margity Procházkovej (ZUS Senec, ZUS 
Dunajská Streda) a Jany Spálovej (ZUS 
J . Kresánka, Bratislava, ZUS Modra). ra 

MÁRIA KARLÍKOVÁ 
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MLADÍ KLAVIRISTI 
v KoŠICIACH 

Keď roku 1993 ZUS Márie Hemerkovej 
v Košidach na podnet učitel'ky J. Bár
thovej, s podporou MS SR usporiadala 
l. ročník klavírnej súťaže pre deti vo 
veku do 15 rokov, nik netušil, do 
akých rozmerov-la toto podujatie v bu
dúcnosti vyvinie. Vďaka podpore orga
nizátorov, sponzorov a priaznivcov 
vstúpila táto súťaž do kontextu hudob
ného života Slovenska a vďaka úrovni 
dosiahla vysoký kredit. Roku 1998 
v nórskom Oslo počas generálneho za
sadnutia Európskej únie hudobných 
súťaží pre mladých (EMCY) boli naša 
košická súťaž a Asodácia učitel'ov hud
by Slovenska prijaté za riadnych čle
nov. Po účasti generálneho sekretára 
EMCY Eckharta Rolfsa predminulý 
rok, sa na tohtoročnom podujatí 
zúčastnil Frank Reich, ktorý opäť ko
nštatoval vysokú úroveň košickej 
súťaže. Najlepšej účastníčke, Anastasii 
Dombrovskej z Ukrajiny, laureátke 
7. ročníka súťaže, udelila EMCY sym
bolickú cenu, grafiku nemeckého vý
tvarníka Ulricha Langenbacha. Ona, 
ale aj ďalší laureáti súťaže dostávajú 
zároveň príležitosť koncertovať na via
cerých európskych pódiách. V troch 
medzinárodných porotách pracovali 
osobnosti hudobného života pod ve-

VÝSLEDKY 7· ROČNÍKA MEDZINÁRODN U 

KLAVÍRNU sÚŤAŽE KoŠICE 2001 

l. kategória 

1. Richard Reiprich,Česko 

2. Dorjo Lebedkino, Ukrajina 

3. Marino Povlovičovo, Juhoslávia 

ll. kategória 

1. Andrej Lunjov, Ukrajina 

2. Andrej Krištof, Slovensko 

3. Štefan lvkovič, Juhoslávia 

111. kategória 

1. Anastosio Dombrovsko, Ukrajina 

2. Oleksonder Poljokov, Ukrajina 

3. Predrog Jovonovič, Juhoslávia 

Cena prezidenta SR - Richard Reiprich, 

Česko 
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dením Petra Toperczera z pražskej 
AMU. 

Na súťaži sa zúčastnilo 85 klaviristov 
z ll európskych krajín - Ceska, Juho
slávie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľ
ska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Bul
harska a Slovenska. Súťaž sa konala 

P. JOVANOVIČ 

v troch koncertných sieňach, účastníci 
si pochvaľovali najmä prostredie kon
certného štúdia Slovenského rozhlasu 
v Košidach. Tí, ktorí sa prebojovali na 
najvyššie priečky, mali možnosť pred
staviť sa na Koncerte víťazov v Dome 

Cena EMCY - Anostasio Dombrovska, 

Ukrajina 

Cena primátora mesta Košice 

za najúspešnejšieho účastníko z Košíc -

Michal Kentoš 

Cena Hudobného fondu 

zo najúspešnejšie predvedenie slovenskej 

skladby -Juraj Ružička, Slovensko (E. 

Suchoň: Toccata) 

Pré mia Nadácie Českého hudobného 

fondu zo najúspešnejšie predvedenie 

českej skladby - Andrej Krištof, Slovensko 

(K. Slovický: Balada, 12 malých etud - výber) 

Zvláštna cena - účasť no Húdobných 

prázdninách vo Švajčiarsku .! Andrej 

Krištof, Slovensko - najlepší slovenský 

účastník 

umenia na klavíri Bosendorfer, rovna
ko, ako víťazi z minulých ročníkov na 
podujatí zvanom Koncert po rokoch. 
Účinkovali na ňom Lukáš Vondráček, 
víťaz z roku 1995 a Poliak Artur Hes. 
Oba koncerty boli verifikáciou správ
nych rozhodnutí porotcov spred rokov, 
rovnako ako na tomto ročníku súťaže. 
Peter Toperczer ocenil vysokú úroveň 
súťažiacich a s radosťou konštatoval. že 
sa znovu objavilo niekoľko výrazne 
talentovaných, dobre vedených, per
spektívnych klaviristov zo Slovenska. 
Okrem víťaza v kategórii najmenších, 
Richarda Reipricha ( 1990), rodáka 
z Košíc, dnes reprezentanta CR, sa na 
stupeň víťazov dostali najmä účastníci 
z Ukrajiny, u ktorých bolo možné obdi
vovať výsledky výborného pedagogic
kého vedenia. 

Zoznámili sme sa s novými tvárami, 
výraznými typmi a talentovanými 
mladými interpre tmi, ako i s novými 
menami autorov venujúcich sa klavír
nej tvorbe, no najmä, utvrdili sme sa 
v radostnom poznaní, že mladá gene
rácia je na budúcnosť pripravená, 
miluje hudbu a rozumie jej. A to je po
pri ocenení práce pedagógov, orga
nizátorov a samozrejme samotných 
aktérov - súťažiacich, najpozitívnejšie 
konštatovanie na margo tohto hodno
tenia. 

LÝDIA URBANČÍKOVÁ 

Cena Bacsa Tiborné 

zo najúspešnejšie predvedenie maďarskej 

skladby - Martino Krajňáková, Slovensko, 

Andrej Ljunov, Ukrajina 

o Predrog Jovonovič, Juhoslávia 

Cena pre najlepšie ho poľského 

účastníka -Julio Woloňsko 

Cena Hudobnej spoločnosti 

Hemerkovcov pre pedagógov -

Milada Reiprichová, Česko, Natalia 

Grydnevo, Ukrajina a Totjono Abojevo, 

Ukrajina 

Cena pre najmladš ieho účastníka -

Martino Krajňáková (1993) 

Čestné uznanie 3. kategórie -

Peter Duchnický, Slovensko 
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TADEÁŠ SALVA 

ZNOVUOBJAVENÝ 

Kúpele Lúčky sa stali na pár posledných 
májových dní miestom spomienok na tu
najšieho rodáka, hudobného skladatel'a 
Tadeáša Salvu. V dňoch 25.-27. mája sa tu 

na konferencii venovanej jeho• tvorbe 
stretli muzikológovia a skladatelia - pred
stavitelia staršej generácie, ktorí Salvu po
znali osobne, aj my mladší. oslovení jeho 
dielom. Organizátormi podujatia pod náz
vom Osobnos( skladateľa Tadeáša Salvu v slo
venskom a európskom kontexte boli nadšená 
z radov členov hudobnej obce, ktorí mali 
k jeho osobnosti a dielu blízky vzťah . Kon
ferencia sa niesla v príjemnej pracovnej 
atmosfére, kde sa prezentácie príspevkov 
striedali s premietaním videodokumentov 
a vol'nou diskusiou. Súčasťou dvojdňo

vého stretnutia bola aj návšteva rodného 
domu, pracovne a miesta posledného od
počinku skladate[a. 

Účastn íci konferencie, ktorí Tadeáša 
Salvu poznali osobne, reflektovali vo svo
jich príspevkoch aj jeho osobnosť, ako 
skladatel'skú, tak aj !'udskú. Stretnutie 
otvoril Ivan Parík svojím Vyznaním, kde 
uviedol niekol'ko spomienok na Sa lvu
spolužiaka i priatel'a. Vyzdvihol sklada
tel'ovu snahu o narúšanie zaužívaných 

Začiatkom júna t. r. pozvalo Národná sek
cia lFPI Slovensko zástupcov médií no 
tlačovku, no ktorej informovalo o kampani 
proti čoraz viac so vzmóhojúcemu nezá
konnému kopírovaniu CD nosičov. 

Táto kampaň, ktorú IFPI organizovalo 
o ďalej bude organizovať vo svojich člen

ských štátoch, chce upozorniť no kritickú si
tuáciu v oblasti hudobného priemyslu, keď 
pirátske kópie poškodzujú výrobcov zvuko
vých o zvukovo-obrazových nosičov o glo
bálne ohrozujú trh, čo podľo IFPI môže 
viesť k jeho úplnému zrúteniu. 

Stav hudobného priemyslu no Slovensku 
v rokoch 1998- 2000 

V polovici 90. rokov zaznamenal sloven
ský hudobný priemysel obrovský nárast oj 
vďaka etablovaniu nadnárodných hudob
ných vydavateľstiev, ktorý vyvrcholil roku 
1998. Roku 1999 nasledoval kotostrofólny 
prepad poklesom tržieb členských firiem ož 
o 26,3%. Podľa odhodu tento pokles v pre
dojí CD nosičov členských firiem doplnený 
o ne-členov v tom istom roku činil osi 32%. 
Príčiny boli rôzne: zhoršená ekonomická si
tuácia, nízko kúpno silo, oslabenie kurzu 

itl HUDOBNÝ ŽIVOT) 6)2001 

konvencií a na druhej strane jeho ľudskosť 
a pokoru. Autorka referátu Biografia Ta
deáša Salvu (Spomienky na brata) Margita 
Gramová priblížila život skladatel'a, ob
dobie jeho štúdií i jeho neskoršie pôsobe
nia na slovenskej hudobnej scéne. Speciál
ne sa zamerala na Salvovo pedagogické 
účinkovanie na nitrianskej Pedagogickej 
fakulte. Ladislav Burlas v Spomienkach 
na Tadeáša Salvu zaradil skladatel'ovu tvor
bu do širšieho kontextu spoločensko-poli

tickej situáde v bývalom východnom blo
ku. Netradičný a značne subjektívny vý
klad Salvovho diela ponúkol Norbert 
Adamov - Sa/vov modernistický prístup 
v Requiem aeternam. Jeho koncepda a chá
panie duchovného rozmeru v spomínanej 
liturgickej skladbe podnietili širokú disku
siu väčšiny zúčastnených na tému séman
tickej interpretáde hudobného diela. Vý
kladu konkrétnych hudobných diel sa vo 
svojich príspevkoch venovali aj ďalší dva
ja referenti. tubomír Chalupka, Koncert 
pre klarinet a problém expresie, vyzdvihol na 
pozadí dôkladnej znalosti pramenného 
materiálu kontrastné inšpiračné zdroje 
skladatel'a. Mária Glocková upozornila 
v Prameňoch v opere Margita a Besná na 
dôležitost dešifrovania vizuálnych i hu
dobných symbolov v partitúre diela. Pod
netné syntetické poňatie osobnosti a rvor-

HUDOBNÝ PRIEMYSEL 
,.KOPÍROVANIE ZABÍJA HUDBU" 
slovenskej koruny, 7% dovozná prirážka 
spojená s nárastom cien, o nástup nových 
technológií o nelegálne šírenie hudby pro
stredníctvom internetu oko oj nelegálne ko
pírovanie. Roku 2000 bol rokom stabilizá
cie, bo dokonca predajnosť v členských fir
mách lFPl stúplo o 1,9%, čo je vzhľadom no 
predchádzajúci prepad nepresvedčivé po
silnenie trhu. Zároveň však doplnenie tohto 
údajo o odhad nečlenských firiem naznaču

je roku 2000 14% prepad oproti roku 1999. 
Podobné poklesy predajo nastali v Če
chách, v Nemecku o vo Francúzsku, kde tú
to skutočnosť tiež pripisujú nelegálnemu 
kopírovaniu. 

Situácia roku 2001 je zatiaľ stabilná, ne
bol však zaznamenaný nijaký nárast. 

Podobne kritická je situácia vo všetkých kra
jinách Európy, v Spojených štátoch, v Kanade, 
Latinskej Amerike, Japonsku, v Austrálii. 

No otázku Hudobného života, v okom 
pomere so no trhu objavujú nelegálne kó
pie nosičov s hudbou klasickou, sme od 
zótupcov lFPl Slovensko dostali informáciu, 
že takéto výpočty nie sú k dispozícii, no po
čet nezákonných kópií nahrávok vážnej 
hudby je údajne zanedbateľný. 

by skladatel'a prezentoval Egon Krák 
v príspevku Poznámky k hudobnej ideograjii 
Tadeáša Salvu, hovoriacom o špedfikách 
zobrazovania ideí a posolstiev v jeho tvor
be. O potrebe intenzívnejšej muzikologic
kej reflexie a hodnotenia Salvovho diela 
v širšom kontexte európskej hudby hovo
ri l v referáte Tadeáš Salva- skladateľ a peda
góg Anton Steinecker. Dojemné a hlbo
ko !'udské vyznanie o troch stretnutiach 
s umelcom predniesol v Pohľade jedného 
skladateľa Jevgenij Iršai. Na záver vystú
pila s rekapituláciou najdôležitejších zna
kov a Inšpiračných zdrojov v diele Tadeáša 
Salvu Zuzana Martináková. 

Treba vyzdvihnúť a oceniť snahu všet
kých tých, čo prispeli k zorganizovaniu 
muzikologickej konferencie, zmyslom kto
rej bolo otvoriť diskusiu nad už uzavretým 
dielom skladate[a. Veríme, že toto stretnu
tie bude mať pokračovanie aj na budúd 
rok, keď by jeho súčasťou mali okrem se
minárov byt aj koncerty z tvorby Tadeáša 
Salvu. Plánuje sa aj založenie nadáde ne
súcej jeho meno. Zámerom týchto aktivít 
je sprístupnenie stále aktuálnej Salvovej 
tvorby a zároveň vytvorenie tradície pravi
delných stretnutí členov širokej hudobnej 
obce, ktoré by pritiahli aj mladých muzi
kológov a koncertných umelcov. itl 

MARTINA PLANČÁROVÁ 

No otázky, týkajúce so vysokých, možno 
premrštených cien CD nosičov oko jedného 
z možných dôvodov nelegálneho kopírova
nia, uviedli zástupcovia Národnej sekcie 
lFPl SR, že tie zodpovedajú čoraz vyšším vý
robným nákladom. 

IFPI upozorňuje, že 
- Originálne CD nosiče sú vyrábané tech

nológiou lisovania. 
- Kópie CD nosičov sú vyrábané technoló

giou noporovonio. 
- Kopírovanie neznižuje samotnú kvalitu 

nahrávky, no problém je skôr v kompati
bilite. Vypálený CD nosič nehrá no každej 
CD mechanike. Kvalitná mechanika pre
hráva len kvalitné lisované nosiče. Množ
stvo nekvalitne vypálených CD nosičov 
možno dokonca prehrávať len v mechani
ke no ktorej boli vypálené. 

- Tzv. drop out je výpadok v signále na
hrávky spôsobený nízkou kvalitou vypoľo
vocieho zariadenia. 

- CD-R môže poškodiť trvalejšie pôsobenie 
svetlo. CD-R zmatnie o signál nie je čitateľný. 

- Vypálený CD nosič so poškodí oveľa rah
šie oko originálny. 
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Juraj Bartoš 
JE ROVNAKO DOMA NA KLASICKOM KONCERTNOM PÓDIU AKO V JAZZOVOM KLUBE, S ROVNAKOU ĽAHKOSŤOU A PRI RODZENOSŤOU 

INTERPRETUJE NAJ,}'IRTUÓZNEJŠIE PARTY HUMMELOVHO KONCERTU l JAZZOVÝCH IMPROVIZÁCIÍ. Tu l TAM OČARÍ POSLUCHÁČOV RADOSŤOU , 
SPREVÁDZAJÚCO"' KAŽDÉ J EHO VYSTÚPENIE. lA POSLEDNÝCH DESAŤ ROKOV ZÍSKAL DLHÝ RAD DOMÁCICH A NAJMÄ ZAHRANIČNÝCH CIEN, 

VYZNAMENAWÍ A MEDZINÁRODNÝCH UZNAN Í. JE ZAKLADATEĽOM , ORGANIZÁTOROM, PRVÝ TRUBKÁROM l ARANŽÉROM VYN IKAJÚCEHO 

JAZZOVÉHO ORCHESTRA BRATISLAVA HoT SERENADERS, S KTORÝM SA VENUJE HISTORICKEJ INTERPRETÁCII RAN ÉHO JAZZU 20 . A 3 0 . RO KOV 

MINULÉHO STOROČIA. SPOLUPRACUJE S VEDÚCIMI OSOBNOSŤAMI MEDZINÁRODNEJ JAZZOVEJ SCÉNY A REPREZENTOVAL SLOVENSKÉ 

INTERPRETAČNÉ UMEN IE NA MNOHÝCH ZAHRANIČNÝCH KONCERTNÝCH ZÁJAZDOCH SLOVENSKEJ FILHARMÓN IE. V ROZHOVORE S ALŽBETOU 

RAJTEROVOU SA AN I NÁHODOU NEZM IEN IL O EVIDENTNÝCH ÚSPECHOCH SVOJEJ MLADEJ, NO UŽ BOHATEJ HUDOBN ÍCKEJ KARIÉRY. 

b Ste obojživelník, rovnako udomácnený a uznávnaný 
v klasike a v jazze. Boli ste ním už vtedy, keď ešte ne
bolo módou získavať popularitu "hosťovaním" v iných 
žánroch .. . 
Som presvedčený o tom, že jazz a klasika je tá najhoršia kom
binácia -prestupy z jedného do druhého sú ve !'mi napäté ... 
V skutočnosti som sa dostal od jazzu k . vážnej" hudbe. Bolo 
to zásluhou rodinných pomerov, môj ho o sedem rokov 
sta ršieho brata, ktorý dostal do daru trombón. Ja som sa mu, 
samozrejme, musel vyrovnať. Ale na trombón som mal krát
ku ruku, preto mi kúpili trúbku. Za 50 korún. V podniku, kde 
pracoval otec, rozpúšťali kapelu a nástroje predávali. Aj som 
sa k nej správal ako ku kusu plechu -od zlosti, že mi to ne
jde, som ju vyhadzoval z okna na 
l . poschodí. Doteraz ju mám, aj tak 
vyzerá. 
1!:1 Kto vás učil? 
Začal som hrať ako sedemročný a z 
mojej strany išlo o . hec· . Pretekal 
som sa s bratom ... No a chodili sme 
na Moravu, kde strýko s brantranca
mi mali kapelu, ktora hrávala vždy v 
piatok a sobotu. Tam mi prischJo že
lanie baviť l'udí. Nie ako .bavič" 

(dnes je toto slovo dosť sprofanované 
a má značne pejoratívny zmysel), ale 
baviť ľudí hudbou - s tou najlepšou 
možnou - aby sa l'udia dobre cítili. Vo vážnej hudbe by som 
to nazval pocitom katarzie, v jazze pocitom odviazanosti -
princíp aj výsledok sú rovnaké, len štýl, spôsob je iný . .. Tam 
na Morave to boli tanečné zábavy, kde sa hrala najmä dy
chovka, ale obsadenie zodpovedalo štandardu kapely 40. ro
kov - 2 saxofóny, trúbka, trombón - teda niečo medzi dy
chovkou a jazzovou kapelou. Neskôr k tomu pribudla rytmi
ka a hral sa bigbít. .. Tam sa !'u dia bavili . Zostal z toho vo mne 
pocit zadosťučinen i a, keď sa l'udia bavia .. . Aj som sa vždy 
snažil hrať to, čo ma baví. Preto aj zosta lo pri obojživelnosti: 
dostal som sa na konzervatórium, kde sa učila . vážna• hud
ba a tá ma tiež bavila. 
b Základy ste získali teda ako autodidakt? 
Autodidakt, ale brat, ktorý bol už školený, ma naučil noty, 
písal mi ansámblové sóla, iné som si hral podľa ucha, čo bo
la veľmi dobrá škola. Učil som sa na sólach Louisa Arm
stronga. 

ZUS som navštevoval krátko. Neviem hrať na klavíri, lebo 
až tesne pred prij ímacími skúškami na konzervatórium som 
sa dozvedel, že to je povinné. Na konzervatóriu som tiež 
chcel hrať iba na trúbke a na vysokej škole sa to už nedaJo do
behnúť. Chýba to. 
b Na oboch školách sa vyučovala asi len "vážna" 
hudba. 
Áno. Mal som šťastie, že ako jeden z mála adeptov h ry na 
trúbke som na konzerva tóriu i na vysokej škole chodil k do
centovi Kamilovi Roškovi. On mi dal aj nahrávky Mauricea 
Andrého, čo bola (dodnes je) alfa a omega hry na trúbke. An
dré sa prednostne venoval barokovej hudbe, ktorá sa dnes 
hrá na dobových nástrojoch, ale jeho štýl a prístup k mate-

riálu mi je vel'mi blízky, pretože vý
sledkom je skutočná hudobná krása, 
zázrak zosobnenia hudby ... V tom 
čase sme aj so spolužiakmi strávili 
obrovské množstvo času diskusiami 
o tom, ako treba dýchať - bolo to 
výlučne o klasickej technike. Jazzová 
línia sa popritom vinu la svojím živo
tom. 

~ 1!:1 Jazzová interpretácia je v Ame
~ rike, ale často aj v Európe už 
: v programe odborných škôl. Ne
~ chýba to u nás? 
~ Dnes je vzájomný presah jazzu s kla

sikou taký výrazný, že by bolo na prospech oboch sfér, keby 
sa viac spoznali a zblížili. 

Crossover trendy sú vel'mi silné a jazz dospel do štádia, keď 
inštrumetnalisti podávajú úplne klasické výkony, pokia!' ide 
o techniku a obtiažnosť, a improvizované jazzové sóla sú 
priam koncertmi. Z dejín hudby 20. storočia vieme,že jazz 
ovplyvnil množstvo .vážnej" hudby, ktorá je dnes už klasic
kou a naopak. Vo sfére, ktorej sa dnes venujem, teda v hud
be do 20. a 30. rokov 20. storočia, sú aranžmány, ktoré v tom 
čase vznikali napríklad v Anglicku, v inštrumentácii jedno
značne fúziou vážnej hudby s jazzovou interpretáciou. 
1!:1 Ako sa možno odpútať pri interpretácii Haydna 
od sÓčasného interpretačného štýlu v hre na trúbke, 
pozrfačeného aj jazzom? 
Keď hrám klasiku, konkrétne Haydna, ktorého hudba je ste
lesnením klasicizmu, zabudnem, ako sa hrá jazz. Nesmiem na 
to ani len myslieť. No snažím sa do svojej interpretácie dostať 
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tú harmóniu, ktorá vzniká pri improvizovaní, t.j. snažím sa 
na pódiu vytvoriť príjemnú atmosféru, nielen kvôli ľuďom 
(lebo to by bolo tak trošku herectvo). Neviem si predstaviť. že 
by som mal hrať s vážnou tvárou, bola by to pre mňa trauma, 
čo by ľudia určite vycítili. Spomínam si, keď som ako študent 
konzervatória začal chodiť do Reduty na koncerty (dovtedy 
som nevedel, čo to je Reduta), odchádzal som niekedy veľmi 
unavený. Bol to prehnane silný zážitok, pretože som bol 
zvyknutý na atmosféru tancovačiek a velmi na mňa pôsobila 
stiesnenosť. ktorú som videl flél interpretoch, a ktorá na
značovala, že to, čo hrajú, je ťažké. Preto sa snažím navodiť 
v sebe pocit uvoľnenia, už aj preto, že sám zápasím s trémou. 
Neviem si predstaviť, že by som sa na pódium postavil s váž
nou tvárou, jednoducho pri hraní sa musím usmievať. 
Chcem hrať hudbu z radosti. A to je charakteristické pre jazz. 
1\.I je kolektívna práca natoľko silná, že akonáhle sa objaví 
niekto, kto nemá hudbu rád, alebo koho neteší fakt, že si ide 
zahrať, toho tí ostatní diskvalifikujú, viac s ním nebudú hrať. 
tli Nemalo by to byť tak aj v klasike? 
To je to, čo sa z jazzu snažím preniesť do Haydna. To je to ma
ximum - viac sa nedá. 
tli Stiesnenosť, ktorá na vás doliehala z interpretácie 
klasickej hudby, má niečo do činenia aj so schopnosťa
mi. Uvoľnenosť prichádza vtedy, keď niečo veľmi dob
re ovládam. 
Presne. Keď nie som si stý, že dohrám, je ťažko byt uvoľne
ný. Keby sa to však napriek tomu podarilo, dohrám to 
s väčšou cťou a dobre to dopadne. Keď si nahovorím, že to 
neviem, ešte viac to pokazím. Ale to zabiehame do tajnej in
terpretačnej technológie. To by malo byť predmetom seminá
ra . Clovek musí mať v sebe mechanizmus, ktorý si naštartu
je, keď je zle. Nemôžem očakávať, že celý život, zakaždým, 
keď idem na pódium, je všetko super. Clovek má svoje prob
lémy, ktoré sa musia riešiť. Na zájazde v Holandsku so SF mi 
začalo pískať v pravom uchu a nebolo mi veľmi veselo: pri 
hraní Hummelovho koncertu v Rotterdame som počul všet
ko s kvintou, a to rozladenou. Povedal som si: teraz je tu 
15 minút muziky, treba ju zahrať najlepšie ako viem, a s ra
dosťou. Pomohlo. 
b V tom bol veľký Bohdan Warchal.. . 
Jednoznačne. Chcel by som dodať, že vedome sa snažím za
pájať pravú i ľavú hemisféru. Keď sa učím, fakty sú dané 
v notách, aj na to potrebná technika a všetky ďalšie potrebné 
informácie o hudbe, ktoré sa snažím stále rozširovať- to je tá 
ľavá strana, no pritom hrať tak, ako by to bola moja improvi
zovaná hudba. Teda snažím sa spojiť dvojicu skladateľ - in
terpret. Tretím ďánkom tohto reťazca, ktorý je podrrúenkou 
pre dobrú hudbu, je poslucháč. Bez prepojenia skladateľ- in
terpret- poslucháč to nemôže fungovať. Je pre mňa čudné, 
keď si niekedy sklada teľ vyžiada, aby sa po uvedení jeho 
skladby netlieskalo, ibaže ako z piety voči niekomu. Veď po
slucháč sa na hudbe zúčastňuje najviac tým, že dáva najavo, 
ako sa mu to páčilo. A to je veľká vec ... 
b Hudba je o komunikácii.. . 
A komunikácia v jazze je oveľa výraznejšia. No myslím si, že 
vo vážnej hudbe je rovnako potrebná, lebo napätie medzi 
písaným hudobným textom a tým, čo sa nadto vkladá do in
terpretácie, môže byť zdrojom ešte väčšej radosti. Veď na 
koncerte sú aj ľudia, ktorí uvádzané dielo už poznajú. Keď 
príde niečo, čo ich prekvapí, čo je nové, majú ešte vzrušu
júcejší zážitok. A to, čo sa snažím dostať do vážnej hudby. 
Nič viac. V klasike je človek zbavený od paternov, ktoré sa 
cvičia od rána do večera a ktoré síce rozcvičia techniku, ale 
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mentálne zväzujú. Je to dril, ktorý z človeka robí motorickú 
bytosť. Je to ako fabrická práca. Jazz je kreatívny tým, že 
vždy niečo popiera. Keď sa v 20. rokoch začala šíriť po ce
lom svete černošská hudba, popierala všetko, čo bolo do
vtedy. Potom popierala samu seba. Aj Schônberg povedal, 
že neobjavil nič nové, všetko bolo už u Mozarta a sám ob
rátil len pomer: z istých, u Mozarta výnimočných postupov, 
urobil princíp. 
b Tri orchestre na javisku v opere Don Giovanni, kto
ré súčasne hrajú tri tance, k ažd ý v odlišnom metre, 
rytme- výsledkom je polyrytmika a polymetrika, kto
rá je jedným z princípov kompozície 20. storočia ... 
Tento poznatok, ktorý som získal na prednáške profesora Bo
kesa, mi orvoril celkom nový pohľad na súvislosti. Horizon
tálny princíp sa dostal do vertikály. Je to podobné aj v jazzo
vej improvizácii. Sú totiž dve improvizácie: lineárna a verti
kálna. Lineárna je o melódii a vertikálna o harmonickom 
hraní. Výsledkom sú veľmi zaujímavé momenty. 
tli Možno sa improvizáciu naučiť? 
Treba sa s ňou seriózne zaoberať, absorbovať všetko, čo sa dá, 
získať čo najviac znalostí, ale vo chvili, keď vkročíme na pó
dium, treba na všetko zabudnúť, a iba hrať. Tam už je všetko 
jedno, je neskoro na sebareflexiu; tam treba hrať smerom 
von, nie dovnútra . Okrem toho sa človek nesmie snažiť hrať 
lepšie, než vie. To je základné pravidlo, čo mi vštepil môj pro
fesor. Je to veľká vec, najmä u trubkárov, pretože keď hrám 
s predstavou, ako krásne by to všetko malo znieť a precením 
svoje dispozície, potom hrám horšie než v skutočnosti do
kážem. Nikdy sa to nepodarí opačne ... To isté platí v impro
vizácii. Stupnice, harmóniu, počúvať, ako to robia ostatní, to
tiž tí, ktorých kopírujeme, lebo nemáme inú možnosť. Aj oni 
kopírovali svojím spôsobom, navzájom sa ovplyvňovali: každý 
večer sedeli v inom klube a počúvali, čo bolo ovda rýchlejšie 
a efektívnejšie - žili z ústneho podania, od generácie ku ge
nerácii. Keďže my túto možnosť nemáme, živíme sa nahráv
kami, našou alfou a omegou. Keď sa ale postavím na pódium, 
ide už o bezprostrednú akciu hudobníkov, ktorá je podlože
ná, predtým strávenými hodinami, rovnako ako v klasike, ale 
iným spôsobom. O čo viac je toho v pozadí, tým lepšia je aj 
improvizovaná hudba. Pravda, viem o tom, resp. snažím sa 
vedieť. čo hrám, keď in1provizujem, ale na mieste zaberá mo
mentálna inšpirácia a komunikácia s ďalšími hudobníkmi na 
pódiu. 
tli Improvizácia bola nedelitelnou súčasťou v hudbe 
obdobia baroka. Uplatňujete svoju improvizačnú 
schopnosť aj v tejto hudbe? 
Pokladám za svoj veľký nedostatok, že som ešte neprelúskal 
literatúru, kde je to opísané. Pre mňa je zatiaľ smerodajný zá
pis, i keď sa snažím o isté vybočenie, no netrúfam si to robiť 
za každú cenu, ako napn1dad Ludwig Gtitler, ktorý vydal ba
rokové trúbkové kompozície s úpravami, ktoré sú podľa mňa 
samoúčelné a nijako sa nezhodujú s tým, čo som sa dozvedel 
na kurzoch Miroslava Venhodu. Nechcel by som za každú ce
nu skfznu( do takéhoto obalového klišé, preto zatiaľ vychá
dzam z materiálov, ktoré sú pre mňa záväzné (nahrávky), ale 
zatiaľ si na viac netrúfam. Ale veľmi rád by som sa tým za
oberal. Tiež mám obavu, aby som sa nedostal do situácie, keď 
ma niekto označí za jazzmana, ktorý hrá vážnu hudbu. 
b Nemyslím si, že vás takto vnímajú. 
Dávam si na to pozor. 
b Aj v jazze hráte "starú hudbu" .. . 
Je to akýsi jazzový barok, veď je tam veľmi veľa kontrapunk
tu. Jazz akoby bol vývojom vážnej hudby v kocke - pol tisíc-
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ročia v jednom storočí. 20. roky - barok, ďalej swingová 
hudba, ktorá s fenoménom zvaným riff (opakovanie motí
vu, z ktorého bola poskladaná celá téma) priniesla oveľa 
jednoduchšie motívy rytmicko-melodické - klasicizmus, až 
po romantický extrém bigbandov so sláčikmi, ktoré hrali 
piesne, ako napríklad Sinatra a nakoniec bebop, ktorý to 
všetko poprel a zača l byť užšie profilovaný pokiaľ ide o po
slucháčstvo; a napokon sa začalo oddeľovanie populárnej 
hudby od jazzovej, ktoré boli dovtedy spojené, tiež analo
gicky s vážnou hudbou a tou druhou. A keď vezmeme 
súčasný jazz, kto~ému sa nebránim, tam máme hudbu po
stavenú na polyf'ýtmoch, ako to hrá Vienna Art Orchestra. 
Dnes je tomu t.ak aj s vážnou hudbou. Ten, kto ju chce pl
nohodnotne vnímať, musí byť fundovaný, musí mat skúse
nosti s inou hudbou, ktorá ho k tomu privedie. Tak je to aj 
v jazze. Veľké množstvo poslucháčov svojho času očividne 
odradil free jazz. Aj tu sa trošku narušilo troj spojenie skla
dateľ - in terpret - poslucháč. Niekedy, žiaľ, an i interpret 
a skladateľ neťahajú za jeden koniec. 
lb Dotkli sme sa starej hudby v klasike ... 
Mám tu vážne nedostatky. Orientujem sa na konkrétne spô
soby hrania, ktoré mi konvenujú. Ide, pravda, o všeobecne 
uznávané prístupy, ale z iných 
pohľadov môžu byť diskuta
bilné. Keby som si kúpil klarí
nu, orientoval by som sa 
iným smerom a snažil by som 
sa hrať iným spôsobom starú 
hudbu. Ja hrám na moder
nom nástroji. A zdá sa mi 
čudné hrať na nástroji, ktorý 
v tejto podobe má 60-70 ro
kov, spôsobom, ako sa hra lo 
na klaríne pred niekoľkými 
storočiami. To sa ani dobre 
nedá. 

sa k tomu nedostal. A to sa nedá robiť len tak, mimocho
dom. Je to môj veJ'ký sen a dúfam, že to stihnem. Ale čas 
hrozne beží. 
lb Ako prebieha vaše prestupovanie z jazzu do klasiky 
a naopak: je to náročné? 
Je. Z klasiky do jazzu, to je relax, ale naopak je to veľmi na-
pínavé. 
lb Dôvod je technický? 
Samozrejme. Spontaneita pri jazze vytvára obrovskú zátaž na 
klasický nátisk. A v celkovom spôsobe hry je problém najmä 
pri modernom jazze. Pri starom jazze, ktorý hrávam, to nie je 
také náročné, hoci tam zasa vzniká iný problém: nehrá sa na 
modernom nástroji s iným nátrubkom, čo mi niekedy spôso
buje väčší problém. Prestupovanie z jedného žánra do dru
hého je dobre možné, ak je pomer vyvážený. Co sa týka váž
nej hudby, je to dlhodobý problém pre trubkárov a všetky 
. menšinové" nástroje. V dramaturgii orchestrov je pre trúb
ku veľmi málo priestoru. Zväčša ide o Haydna a Hummela 
a priestor dostanú veľké osobnosti, alebo domáci hráči. 
lb Jednou z príčin je azda aj nedostatok literatúry pre 
trúbku, čo možno prekvapuje, veď trúbka sa - ako 
v~etky hudobné nástroje- v 19. storočí enormne vyví

jala . .. 

lb Na klávesových nástro
joch sa dá sčasti simulo
vať spôsob hry na star~ích 

BRATIS LAVA H o T SERENADERS 

Zarážajúce je, že v období hu
dobného klasicizmu a najmä 
romantizmu nevzniklo viac li
teratúry. Azda to možno vy
svetliť tým, že na konci baro
ka vymrel stav klarínistov -
takže z obdobia klasicizmu 
máme iba koncert Nerudov 
a Haydnov. Hummel už patrí 
jednou nohou do romantiz
mu ... Romantizmus je z tohto 
hľadiska pre mňa celkom ne
pochopiteľný. Azda to súvisí 
s faktom, že tu dominoval 
záujem o veľké veci ... kto
vie.. . možno ešte prežíva l 

typoch klávesového nástroja napríklad tým, že nepo
užíva pedál, hrá sa non legato - teda možno sa pri
spôsobiť dobovým požiadavkám. S trúbkou to nie je 
možné? 
Dispozícia modernej trúbky je v zásade odlišná od klaríny. Jej 
zvuk je postavený na najnižších alikvotoch, kým klarína vy
užíva alikvoty najvyššie. Je to preto celkom iná farba, inten
zita tónu, iný spôsob hrania. Na klaríne sa hralo všetko podľa 
ucha, lebo otvory sú pomôckami súčasnosti. Je to veľmi zau
jímavé. Podľa mojej teórie treba vedieť všetko zaspievať, aj 
vtedy, keď hráme na nástroji, kde to nie je potrebné, lebo je
ho technické vymoženosti sú veľmi nápomocné. K zvuku 
starého nástroja sa možno priblížiť tým, že sa človek za cenu 
obrovskej námahy bude snažiť hrať sonórne. Róbert šebesta 
vo svojej kritike na môj výkon v koncertoch Nerudu a Mar
cella napísal, že som neukázal celý diapazón nástroja. Preja
vil tým základnú neznalosť veci, pretože hrať na trúbke ticho, 
napríklad v Marcellovom hobojovom (trúbkovom) koncerte 
je to najťažšie na svete - na trúbke už nič ťažšie neexistuje. 
Jediná možnosť priblížiť sa k charakteru starého nástroja je 
hrať sonórne. 
li2 Skú~ali ste hrať na barokovom nástroji? 
Skúšal, ale nemám vlastný nástroj. Je to pre mňa veľká, dl
hodobá výzva. Ale kvôli mojim hek tickým aktivitám som 

predsudok z obdobia klasicizmu. A možno bola a je chyba 
v nás, trubkároch: možno skladadatelia nema li možnosť po
čuť kvalitného trubkára. 
lb Trúbka mala odjakživa signálnu funkciu, zohrávala 
dôležitú úlohu v boji... 
Počnúc Jerichom ... Možno práve vďaka tomu prežívala a na 
druhej strane možno preto po stáročia nedostávala iné úlohy. 
Dodnes prekvapuje poslucháčov virtuozita na tomto nástroji. 
Azda aj preto, že v dôsledku problémov s nátiskom a tvorbou 
tónu dlho trvá, kým sa hráč na trúbke dostáva do základného 
štádia počúvateľnosti, do ktorého sa hráči na iných, napríklad 
sláčikových a klávesových nástrojoch dostávajú oveľa skôr. 
Keď klavirista po prvýkrát zahrá tón, je už oveľa ďalej ako 
trubkár. Handicap sa zväčšuje aj tým, že dychári nemôžu 
cvičiť toľko ako hráči na iných hudobných nástrojoch. I keď 
je penzum nôt, ktoré musia ovládať. oveľa väčšie. Poslucháč
sky zážitok zo začínajúceho trubkára je deprimujúci. 
lb Dychári investujú priamo zo svojej fyzickej podsta
ty v)ac ako hráči na iných nástrojoch: okrem rúk po
tre~ujú aj pl'úca, dych ... 
Dajme tomu .. . Aj ústa sú vel'kou alchýmiou. Dnes to vní
mam ako niečo vefmi jednoduché. Problémom je iba prísť na 
to ako. Naše školstvo je dobré, systém výučby profesora Roš
ku je veľmi dobrý, je pedagógom na správnom mieste. Ako-
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náhle sa .posadia" základy - a to je vel'mi individuálne, veď 
každý má inak zuby, pery, niektorí majú vel'ké anomálie, ale 
dá sa nájsť spôsob- potom to už nie je také náročné a ide len 
o množstvo práce, ktoré tomu treba venovať. Zásady treba 
aplikovať na vlastné telo, ktoré kladie odpor. Najhoršie je, ak 
nezafunguje model pokus-neúspech - môže sa to zle skonči(, 

hod by mohlo ísť o talentovaného jedinca. Teda najväčší 

problém: prísť na to -ako. Veľkú úlohu zohráva aj int.uícia. 
Objaviť správnu chvíl'u a vedieť ju analyzovať. Dôležitosť se
bareflexie, intuície. Správny tón" v správnom čase, na správ
nom mieste - to sú rozhodujúce momenty. Pre trubkára je 
tento proces dlhodobejší než pri iných nástrojoch. 
ICl Vyučujete? 

Učím rád, ale mám stále vel'ké resty voči sebe; potrebujem do
behnúť množstvo strateného času ... doktorandské štúdium .. . 
ICl Bratislava Hot Serenaders - jazzový orchester je sú
bor tesne spojený s vašún menom ... 
Práve sme ma li desiate výročie založenia, ale korene siahajú 
hlbšie do minulosti. Prvýkrát sme v Bratislave zahrali takúto 
hudbu s orchestrom, ktorý mal iný názov a bol zostavený len 
pre jednu pn1ežitosť. Z hudobníkov, ktorí tu hrali, sa postup
ne formovalo teleso, ktorému brat vymyslel názov, vyrábal 

J . STIVÍN, J. BARTOŠ, P. DE RIVEIRA, 0 . G ILLESPIE 

aranžmány a od roku 199 1 kapela naplno funguje v stabili
zovanom zložení. Je to súbor zameraný na starý jazz a jeho 
autentickú interpretáciu, opretú nie o dobové písomné mate
riály, ale o materiály zvukové. To znamená, že notu po note 
rekonštruujeme aranžmány z nahrávok, a snažíme sa hrať 
spôsobom, akým hrali hudobníd na tých to nahrávkach. To je 
obrovská výhoda voči rekonštrukdi starej hudby z pred
záznamového obdobia. 
ICl Ako je to s autorským zákonom? 
To je rébus. Neviem, ako to je s autorskými právami kon
krétnej nahrávky. Notové záznamy neexistujú, a keby boli, 
museli by byť autorizované . Tým, že ich napíšeme, sme ne
zneužili tlačený materiál. Problém je s aranžérom, ktorý po
dľa mojich skúseností nemá nijaké práva .. . 
ICl Podobných orchestrov ako sú Hot Serenaders je na 
svete viac. Zaujímajú vás spoločné projekty? 
Už niekol'ko rokov funguje hot-jazzový duel, žia!', už nie 
v Pezinku, ale v Trenčianskych Tepliciach. Pozývame tam naj
lepšie európske orchestre. Dostali sme velmi priaznivé ohlasy 
na naše prvé CD. Brian Rust, ktorého si veľmi vážim, napísal 
desiatky fundovaných kníh o tejto hudbe a zozbieral všetky 
nahrávky od počiatku jazzu do roku 1942, zaznamena l obsa
denie orchestrov, matrice, čísla nahrávok atď. - a to s ko
mentármi, ktoré svedčia o tom, že všetky nahrávky počul. 

ICl HUDOBNÝ ŽIVOT] 6 ] 2001 

Napísal mi, že by si želal, keby v Anglicku existovala aspoň 
jedna taká kapela ako sú Hot Serenaders. 
ICl Na náš rozhovor st e priniesli fotografie, ktoré zachy
távajú vzácne a nevšedné chvíle z vášho hudobníckeho 
života. Pospornínajte si s nami ... 
Na najstaršej z nich je spomienka na jam session. Dizzy Gille
spie navštívil Prahu so svojou kapelou, ktorej ďenom bol aj 
Paldto de Riveira, jeden zo známych kubánskych imigrantov, 
významný hispánsky jazzman. Zahral si vtedy aj Jirka Stivín. 
Bol to nádherný zážitok, sen, ktorý sa mi predtým ani len ne
sníval. Bolo to v Prahe roku 1990, keď Dizzy Gillespie preja
vil želanie zahrať si s tunajšími hudobníkmi. V tom čase som 
hrával s Emilom Viklickým, tak sme tam išli a bolo to veľmi 
príjemné stretnutie s jedným z najlepších trubkárov po Lou
isovi Armstrongovi. 
ICl Ako to funguje, keď sa stretnú jazzoví hudobníci, kto
rí sa doteraz osobne nikdy nevideli a majú spolu hrať? 
Záleží od toho, na akej úrovni sú hudobníd. Môže sa stať, že 
je tam vynikajúd h udobník a tí ostatní sa .netrafia", resp. sú 
na inej úrovni a potom to eventuálne vôbec nefunguje, i keď 
poslucháči môži mať podt, že všetko je o. k. Je to celé o ko
munikádi. Cím je lepšia komunikáda od začiatku, tým lepší 

S LIZOU M I NELLI 

je výsledok. Akonáhle sa tam postaví niekto, kto sa chce len 
ukazovať. má to krátke trvanie- počuť to, aj vidieť. 
ICl Dohovárate sa predtým ... 
Povieme si tém u a tóninu - to sú dve najdôležitejšie ved. Nie
kedy stačí téma, lebo tónina je evidentná. Dohovor je dosť 
krátky a vel'mi jednoduchý, horšie je to s rnimoverbálnym 
dohovorom na pódiu, to je trošku zložitejšie. 
ICl Liza Minelli .. . 
Obrázok je z roku 1992 alebo 1993. S Lizou Minelli je Pan ko 
Markovič a bubeník, ktorý dirigoval 80-ďenný orchester. 
Liza Minelli nemala dirigenta. Turné sa nazývala Three Star 
Tour a my sme sprevádzali Shirley Bassey, Raya Charlesa 
a Lizu Minelli. Bolo to fenomenálne. Na skúške som si ju ani 
nevširnol, až kým nezačala spievať. Nijaké nafukovačky, nija
kí bodygu ardi, ale keď večer prišla na pódium, ani neotvori
la ústa a už boli l'udia z nej hotoví. Je to obrovská osobnosť. 
A celý večer - hodirtu a pol - to udržala. Som presvedčený, 
že by utiahla aj tri hodiny. Obrovský zážitok, veľké sá ly, 
nadšené obecenstvo ... 
ICl Stretnutie s prezidentmi Clintonom a Havlom ... 
... v jazzovom klube Reduta na Národní ti'íde, na ktoré by 
som dnes možno ani nešiel, lebo mám trošku dešpekt voči ta
kýmto akdám. AJe vtedy to bolo vel'mi príjemné. Dovtedy 
sme mali predstavy o politikoch ako o neprístupných, ne-
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dotknuteľných ľuďoch a bolo nepredstaviteľné, aby si pohla
vár zahral na saxofóne v klube. Bola to pre nás obrovská ra
rita. Clinton je veľmi príjemný a bezprostredný. Tam, pravda, 
nešlo o hudbu, hoci z toho vzniklo cédéčko. ale o stretnutie, 
o akt, o deklarovanie iného spôsobu myslenia politikov, 
o tom, že im ide o komunikáciu, že chcú byť jednými z nás. 
ti Havel k tomuto novému imidžu prispel vel'rni vý
raznou mierou. 
Bol som dokonca veľmi rád. že tam bol aj on, a nielen prezi
dent USA. Po odstupe rokov to beriem veľmi relativisticky. 
z iného pohľadu;~ myslún si. že keď je aovek desať rokov 
v politike, nemô~ ho to obísť. Keby sa dnes taká situácia ma
la opakovať. ur9bil by som to len preto. lebo z toho bude zá
bava, alebo možnosť reklamy ... Vidíte, aj nás to deformuje. 
ti Ako hrá Clinton? 
Ako prezident. 
ti Mali ste možnosť rozprávať sa s ním? 
Bolo to presne v spomínaných intenciách: čo sa hrá atď. Ale 
bolo to veľmi príjemné- s každým si podal ruku . 
ti Váš hudobný sen. 
S Loulsom Armstrongom si už 
zahrať nemôžem a pokiaľ ide 
o ostatných . .. Skôr mám sny 
o miestach: strašne rád by som 
išiel do New Orleansu, a do New 
Yorku na miesta, kde bol kedysi 
bebop. na 52. ulicu, ktorú sa teraz 
snažia rekonštruovať. Chcel by 
som to vidieť. nasať atmosféru ... 
Iste, rád by som si aj zahral ... 
D Vzali by vás v americkom 
klube na chvíl'u do muzi
kantskej partie? 

ale to neviem. Nemyslím si. že s našou technológiou vyriešime 
počas svojho života ~vramejšie ved než pred 300 rokmi. Sme za
ťažení somárstvami. ktoré nás oberajú o produktívny čas. 
ti Počúvate veta hudby? 
Relatívne dosť. a to hudbu, akou sa práve zaoberám, a to veľmi 
intenzívne. Priznám sa, že jej mám oveľa viac. než počúvam. 
ti Co vás najviac zaujíma mimo hudby? 
Rád zbieram staré veci, staré plame. staré gramofóny, rádiá. 
ti Funkčné? 
Áno. 
ti To aby ste si odpočúvali originál z 20. a 30. rokov? 
Ano. Je to veľmi zaujímavé. Zvuk starého rádia je celkom iný. 
Mám aj nový gramofón, špeciálne postavený na tento účel 
v Anglicku. Mám rád staré časy. Nezbieram ved hodnotné ... Len 
čo sa mi páči a na čo mám. Skriňu za 30 000 si nekúpim, žiaľ. 
ti Ako vnímate hudobnú scénu na Slovensku? Ste tu pl
ne využitý? 
V oblasti .vážne( hudby sú známe dramaturgické problémy. 
ktoré nezmeníme. No všeobecne sú príležitosti veľmi obmedze

né. níto sezónu som už chcel 

Nemyslím si, že to funguje bez 
predchádzajúceho kontaktu. 

S PREZIDENTMI B. CLINTONOM A V. HAVLOM V PRAHE 

s klasikou skončiť. A ešte stále ro 
vo mne tlie. Ten prechod zo žán
ra do žánra v prípade nevyrov
naného pomeru je veľmi zložitý. 
Clovek sa potom óti ako nahý 
v tŕní ... S jazzom je to inak. Keď 
chcem hrať, hrám. Hod za vel'mi 
zlých podmienok z hľadiska 

miesta, obecenstva. Môžem si 
pozvať hudobníkov, s ktorými sa 
mi dobre hrá ... Tiež môžem na
hrávať, pravda zadarmo, ale as
poň niečo po mne zostane. Ale aj 
tu to môže vyjsť nazmar. S nebo
hým Robom Stankovským sme 

V New Yorku je obrovské množstvo vynikajúcich hudobníkov, 
a všetci sa snažia hrať, hod sú minimálne odmeňovaní: hrajú 

za 50 dolárov. A sú to tí isó, čo chodia po svete ako hviezdy, 
hrajú na festivaloch za 2000-3000 dolárov. Ale iba občas ... Ke
by niekto prišiel a povedal by, že si chce zahrať, asi by si mys
leli, že nie je celkom v poriadku, pokiai hovorúne o zabeha
ných a známych kluboch, kde hrajú špičkoví jazzmani. 
ti Co je pre vás relax, resp. oddel'ujete profesiu od pri
vátnej sféry? 
Na to niet ani času. Veľmi rád chodím na plaváreň, kedysi do 
Centrálu, ktorý už neexistuje, mám bicykel. zatiai v pivnici 
a dúfam, že v lete to bude lepšie. Relaxujem vždy v opačnom 
žánri. Keď robím jazz, relaxujem v klasike a naopak. Veľa času 
trávim s počítačom, hrám sa ako všetci muži. Robím somariny, 
ktoré mi robia radosť - odmením sa, ako sa vraví, vymoženos
ťami, ktoré nás síce zahubia, ale tešia. Na druhej strane by som to 
všetko rád poslal špecializovaným inštitúciám a začal by som pí
sať perom. Aj to je dobrý relax. Rád by som písal aj husím brkom, 

Tohtoročný VIENNA JAZZ fESTIVAL {VJf) so uskutoční od 19. júna do 8. 
júla. V rámci veľkorysého plánu by mol jazz tvoriť len jeden s jeho 
ťažiskových bodov. Podľa organizátora festivalu Fritzo Thomo vstupuje 
VJF do novej éry, ktorej centrálnou témou bude ,World Music'. No 16 
pódiách teda návštevníci uvidia nielen tváre jazzových legiend Chicko 
Coreu, Herbieho Honcocko, Billyho Cobhomo, Al Di Meolu, alebo 
Marcusa Millera, ole tiež viac, či menej známe osobnosti World Mu
sic, o~o sú Kholed, skupino Simentero, Eliodes Echoo, Poco De Lucio, 
Vera Bná o mnoho ďalších. V žánrovom zastúpení so myslelo samo-
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v rozhlase na jeseň 1998 nahrali s orchestrom cédéčko (Haydna, 
Hummela, Tomasiho), po ktorom (okrem Tomasiho) niet ani 
chýru ani slychu. Nebolo ani zmluvy. Nevedno, kam sa pásky po
deli. Snažím sa preto tie nemnohé koncermé vystúpenia sú
kromne nahrať. napnKlad s Bratislavskými komornými sólistami. 

Z existenčných dôvodov však ďovek musí robi( kompro
misy, investovať množstvo času do toho. aby vyžil. Je to vel'
mi napínavé. 

Problém je aj s poslucháčstvom, s inšitúdami, so všeobecno
vzdelávaóm školstvom, s absendou estetického ótenia ... Jed
noducho: je to u nás vel'ká motanica, uzavretý kruh, do kto
rého sa ťažko dá vstúpiť. Všetko by sa dalo. len treba nájsť silu, 
ktorá ved pohne inak. Možno, až sa ešte viac otvoria hranice 
a podarí sa integrovať do Európy, prestane byť Slovensko bláz
nivým ostrovom. akým je teraz. Sami sa z toho nedostaneme. 
Sme malý ostrov, ktorý zachvátila ponorková nemoc. Závidíme 
si. bojíme sa jeden druhého ... Múry okolo domov sú niekedy 
drahšie ako celý barák. ti 

zrejme oj no fanúšikov rocku, blues, funku, alebo modernej tanečnej 
hudby. Medzi inými no VJF vystúpia napr. David Byrne, Patti Smith, či 

trip-hopová hviezda Tricky. K festivalu neodmysliteľne patria oj ďalšie 
otrokfie, akými sú dixielandový parník, výstavo fotografií, filmové pro
jekcie o pre fanúšikov internetu pohotové internetové spravodajstvo, 
či orftine tlačová konferencia. Chýbať nebudú oni bezplatné koncerty, 
kde je ponuka rovno ks> štedrá. Ako tip môžu poslúžiť mená dvoch ra
kúskych gitarových hviezd Harryho Stojku o Karla Rotzero. 

www yjennojozz org 
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100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY 

Ilja Zeljenka 
Osvienčim 

kantáta pre zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester 

Najpreferovanejším žánrovým 
okruhom v období administra
tívneho usmerňovania hudob
nej tvorby na Slovensku v pät
desiatych rokoch bola vokálna 
hudba, pretože vhodne vole
ným textom sa v nej mohli bez
prostredne postulova( atribúty 
straníckosti. ideovosti a zrozu
miteľnosti ako dôležité súčasti 
vtedy presadzovaného sodalis
tického realizmu. Ujala sa naj
mä produkda kantát, počnúc 
tzv. ľudovými kantátami (čo bol 
viacdielny výtvor typu ľudovej 
alebo masovej piesne s klavír
nym sprievodom) cez rozsaho
vo malé kantáty až k monu
mentálnym vokálno-inštru
mentálnym útvarom, určeným 
zväčša pre sóla, miešaný zbor 
a symfonický orchester. V ro
koch 1949-1953 vzniklo vyše 
60 kantát, pričom konjunktu
rálna motiváda, úžitkový cha
rakter a nižšia umelecká úroveň 
spracovania diskreditovali kva
litu, k akej slovenská hudba do
spela zásluhou la/mu zeme pod
karpatskej z roku 1937 od Euge
na Suchoňa či Cikkerovho 
Cantus filiomm z roku 1940. Po 
fáze vnútornej averzie sklada
telov voči vynucovanej žánrovej 
orientádi (v rokoch 1954-1957 
nevznikli- až na výnimky v po
dobe študentských kompozídí 
nijaké kantáty) sa na sklonku 
tohto desaťročia znovu vynori
la oficiálna požiadavka písať 
v záujme . upevnenia sodalistic
ko-realistických prinápov hu
dobnej tvorby" diela programo
vo adjustované a tématicky 
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Ľubomír Chalupka 

Múzeum 
Mikuláš Kováč: Osviečim 1958 

anjelov 

za veľkým, 
studeným sklom 
kopia sa vlasy ľudí: 

šedivé vlasy 
starého remeselníka, 
plné prachu, 

čierne vlasy ženy. 
previazané 
belasou stuhou, 

zlaté vlasy dievčatka 
a na nich 
červený motýľ. 

Kdeže ste odišli, 
ľudia ostrihaní? 

za veľkým, 
studeným sklom 
vychudnuté tašky, 
kufn'ky papierové: 

Szabados János, 
Budapest. 

Pierre Fontaine, 
Mar.;eille. 
Svoboda Jiií, 
Olomouc. 

Kdeže ste odišli, 
ľudia s prázdnymi rukami? 

za veľkým, 
studeným sklom 
vŕzgajú protézy invalidov: 

drevené nohy 
a remence zoschnuté 
jak dávno mŕtvy pavúk. 

gumené ruky, 
od živých lakťov 
odtrhnuté. 

Kdeže ste odišli, 
beznohí ľudia? 

Odišli sme všetd 
do belasého neba 
čiernym komínom. 

Nebo je plné 
beznohých anjelov, 
anjelov očíslovaných, 

s vyrazenými zubami. 

Veľký bože, 
morný a spravodlivý, 
hrajú ti na harfách. 
keď sa n udíš? 
2 

Po každom, kto odíde, 
zostane niečo 
na tejto zemi. 

l po vás tu niečo zostalo. 

Zostali chlpaté deky, 
vyrobené z našich vlasov, 
(sú teplé, pod nimi 
sa sladko spí). 

Zosta li po nás 
mäkké kefy, 
vyrobené z našich vlasov, 

(dobre sa nimi leštia čižmy, 
na nový pochod pripravené). 

Zostalo mydlo, 
vyrobené z našid1 kostí 

(pení, ruky sú po ňom 
voňavé, čisté). 

A zostal oblak, 
veľký, čierny oblak, 
z ktorého stále prší. 
prší 
do vody, ktorú pijete, 
prší 
na kvety, ktoré voniate, 
prší a večne bude pršať 
na vaše hlavy, 
na vaše pleda. 

A kde zostali vaše hlasy? 

Je ticho, 
je veľké ticho na tejto zemi. 

Vták, 
ktorý bol vtákom. keď sme boli mladí. 
vták, 
ktorý bol škrelďavým mäsom, 
keď sme hladom zomierali, 
vták, 
ktorý sa z našej krvi napil, 

spieva naším hlasom. 

Počujete? 

konkretizované. V tejto suvts
losti sa pripomínali aj .špecific
ké" možnosti kantátovej kom
pozíde. V snahe vyhovieť do
bovej požiadavke skladatelia 
nadväzovali na kompozične 

štandardizovaný tradičný typ 
príležitostného útvaru (kantáta 
Povstanie od Jozefa Grešáka, ~u
mí hora rodná od Simona Jurov
ského, záverečný diel tetralógie 
Pamätníky slávy od Andreja 
Očenáša, 4. Symfónia od Jána 
Zimmera) s minimom hľadania 
novších možnosó stvárnenia 
vztahu slova a hudby, voľby 
náročnejších textov a formo
vých koncepdí. K rehabilitádi 
kantáty ako útvaru závažného, 
vyslovujúceho sa k naliehavým 
témam hudobne presvedčivým 
a inovačným výkladom textu, 
ako prvý prispel príslušník mla
dej skladateľskej generáde Dja 
Zeljenka. 

Napriek tomu. že Zeljenka sa 
v dovtedajšej tvorbe venoval 
inštrumentálnej kompozícii, 
nebol typom autora, ktorý na
chádzal zdroje expresivity len 
v autonómnych vlastnostiach 
hudobného materiálu. Mal 
blízko aj k iným druhom ume
nia -literatúre a maliarstvu, je
ho záujmy smerovali aj do ob
lasti filozofie a prírodných vied. 
To potvrdil už dtlivým zhudob
nením textovej predlohy Bala
dy pre zbor a orchester ( 1957) 
i skúsenosťami, ktoré získaval 
intenzívnym kontaktom s fil
movými tvorcami pri písaní 
hudby k dokumentárnym fil
mom. V priebehu roku 1959 sa 
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zoznámil s rukopisnou podobou básne Osvienčim od banskobys
trického rodáka Mikuláša Kováča, svojho vrstovníka (narode
ného roku 1934), ktorá zapôsobila naňho poeticky novo stvár
nenou a prenikavou reflexiou osudov l'udí, umučených počas 
druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore. 

Spôsob, akým mladý básnik vyjadril protest voa zlu a násiliu 
na pozadí emodonálne prenikavého clialógu s mŕtvymi, zmysel 
pre účinnú skratku a sugestívnosť metaforických obrazov, inš
pirovali Zeljenkovu senzibilitu a invendu na volbu vokálno
inštrumentálnej kompozíde pre miešaný zbor, dvoch redtáto
rov a orchester, v k~ej chcel umocniť a hudobnými prostried
kami transformovať základné posolstvo básne. Pre jeho 
postihnutie zvolil !lekonvenčné prostriedky. Text básne sa stal 
osou tektonického rozvrhu, Zeljenka ho prebral doslovne, re
špektoval v záujme uzavretého hudobného oblúka aj trojclielnu 
stavbu básne (čo bolo v súlade s jeho afinitou k trojdielnej re
prízovej hudobnej forme už od študentských kompozídí) . Pri
tom musel riešiť základný problém: ako špecificky hudobne vy
jadriť svoj súhlas s obsahom básnickej predlohy tak, aby ten zo
stal zrozumitemý a pritom hudba aby neskfzla do mechanickej 
deskriptívnosti a jednoduchej ilustraúvnosti. V slovenskej hud
be pestovaná tradída kantáty s dominandou spievaných sól 
a zborových tutti ako nositeľov výpovede sa Zeljenkovi videla 
málo príťažlivou. Autentickú podobu poetickej reflexie považo
val za vhodnú a dostatočne nosnú vrstvu základného napätia 
a dramatickej apelaúvnosti. Preto zachoval celistvosť a bezpro
strednosť úOnku básnického textu tým, že ho v rytmicky mo
delovanej deklamácii uraJ dvom redtátorom. V záujme pod
aarknutia významového jadra básne- hlasu mŕtvych zo záhro
bia - použil v strednom cliele reproduktory, nielen ako 
zosilňovače zborom deklamovaného slova, ale aj ako Onitel' 
spriestomenia zvuku a plastickejšej výrazovej rezonande. 

Charakteristickou črtou Zeljenkovho vývoja bola muzikalita 
viac spontánne kreovaná než radonálne determinovaná. Spo
menuli sme (pri prezentácii 2. klavírneho kvinteta, HŽ č. 3/2001 ), 
že skladatel' neinklinoval k jednému inšpiračnému žriedlu eu
rópskej hudby 20. storočia, ale že nachádzal podnety v tvorbe 
viacerých osobností- blízki mu boli Honegger, Prokofiev, Sos
takovič i Webem. Rozmanitosť kompozičných techník a štýlov 
viazaných na tie mená dokázal bez eklektických nánosov pre
klenúť a koncentrovať do priestoru výbušnej expresivity, v pre
pája ní kontrastov hľadal súvislosti i tektonický zmysel. pričom 
komponoval v dostatočnej vzclialenosti od normatívneho na
pfňania technických pravicliel. V hudbe Osvienčimu, dopísanej 
zaaatkom roku 1960, nachádzame prvé zhrnutie skladatel'o
vých predchádzajúdch skúseností z dbrenia vlastnej muzikali
ty, jeho schopnosť pružne oscilovať medzi tracličnejšírni a novší
mi tvarmi a vrstvami štruktúrovania hudobného celku. Suges
tívnosť poetických obrazov evokovaných Kováčovou básňou 
nezdôraznil len epicky, paralelitou hudby k textu, ale zvolil aj 
hudobné prostriedky, zrnierňujúce atmosféru hrôzy a zúfalstva 
meditatívnymi, katarzne presvetlenýrni tónmi súdtu a porozu
menia, tichého žial'u, tónmi, ktoré v kantáte dominujú. Slúžia 
skladateľovi ako základ pre krátke, ale o to účinnejšie dramatic
ké vzopätia, výkriky a gradácie, ktoré znepokojujú, a le 
neohlušujú prázdnym dramatickým gestom. 

Príznačný pre kompozičnú stratégiu prepájania kontrastov je 
hneď zaaatok skladby. Výkrik celého orchestra, bohatý na cliso
nande, vzrušivé rozkmity meloclickej línie, otvorenosť fráz, to 
všetko svedčí o Zeljenkovej znalosti konštruktívnych a zvuko
vých clispozídí atonálneho priestoru (overovaných už v komor
ných rozmeroch 2. klavírneho kvinteta). Skladateľ sa pohybuje 
temer v hierarchickej rovnocennosti 12 tónov v chromatickom 
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kontinuu, ale nesiaha po variabilite dodekafonickej techniky. 
Drsnosť výkriku pramtní z polytonality, malosekundové vzťahy 
tradičných terdových akordických štruktúr (napríklad prvé 
akordy skladby zlučujú as+ a, resp. b + h durové kvintakordy) 
viac pripomínajú svet Stravinského a Honeggera než hudbu 
Schänberga. Z tejto inidálnej polohy apelu, upútania pozornos
ti, sa vyďeňuje následný apartný zvuk skupiny ladenýd1 idia
fónov a klavíra, kde do popredia vystupuje polyrytmika, repeti
tívnosť figúr a nekonvenčná farebnosť komornej zostavy, atmo
sféra je pokojnejšia a reflexívnejšia. (Pr. l) 

Pr. l 
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Dôležitým nositel'om zmien expresivity v Osvienčime je melo
dika. Tá generuje vzrušenosť. úsečnosť a nervozitu, charakteris
tickú pre nepokojný profil Zeljenkovej hudby, určenú fragmen
táme tvarovaným motívom, ktorý je nabitý energiou, vyplý
vajúcou z väčších intervalových skokov (s prevažujúcim 
zástojom veľkej septimy a malej nóny). (Pr. 2) lným typom me-

Pr. 2 
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locliky je pohyb v úzkoambitovom priestore, uplatňovaný v po
lylineámom tkanive a prinášajúd nové zvukové výslednice. Eš
te zretemejšie ako v Kvintete sa v intervalovej štruktúre melo
clických línií a v spôsobe ich odvíjania zračí genéza tzv. bunky, 
štvortónového modelu, ktorý tonálno-modálne novo koncen
troval Zeljenkov kompozičný vývoj v 70. rokoch. Tieto línie sa 
objavujú jednak v sekcii sláčikov, jednal častejšie poznačujú 
hlasy zboru, najmä v miestach meditatívneho osvetlenia dôleži
tých slov v básnickej predlohe. (Pr. 3) 
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Už v prvom cliele skladby siahol Zeljenka aj po uannom 

urnomení redtovaného textu redukovaním inštrun1entálneho 
mnohohlasu a zvukovej masívnosti do krehkej, webemovsky 
. odhmotnenej" faktúry, kde útržky súvislejšej melodiky zastu
pujú izolované intervaly a tóny. Tým sa dodel'uje nový zvuko
vý vzťah medzi významovo zreteme deklamovaným slovom 
a punk:tualisticky náznakovou faktúrou. (PR. 4) Z tohto pro
stredi~ sa ako ďalšia, a to kontrastná vrstva vymaňuje meloclic
ký typ lyrických monológov, zverených sólovým husliam. Majú 
súvislú kantabilnú kŕesbu a hrou vo vyšších oktávových po
lohách sprostredkujú silný lyrizujúd účinok, kompenzujúd 
napätie, prítomné v texte (konkrétne miesto, kde redtátor .čí-
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Pr. 5 

ta" menovky väzňov z rôznych krajín, odsúdených na smrť) 
(PR. 5) V tejto súvislosti je zaujímavé, že obnaženie svietivého 
a upokojujúceho zvuku sólových huslí s lyrizujúdm až katan.ne 
pôsobiadm účinkom sa objavilo v dvoch protivojnovo ladených 
kompozídách Zeljenkovho učiteľa Jána Cikkera, písaných 
v 40. rokoch (kantáta Canrus jiliomm a symlonická báseň Vojak 
a matka, v ktorej je predpísaná redtáda poetického textu); Zel
jenka ho použil v Dramatickej predohre pre orchester a v l. symfó
nii). Je zrejmé, že tu možno hovoriť o pnbuznosti emodonálne
ho nasýlenia hudby učiteľa a žiaka, o volbe toho istého média 
lyrizáde v prostredí dramaticky pointovanej výpovede, o nie
ktorých paralelách, a to napriek viacerým štýlovo-technickým 
diferendám medzi tvorivými východiskami Cikkera a Zeljenku. 

Jadrom expresívneho účinku Zeljenkovej kantáty je nápad, 
použitý v strednom diele. Na umocnenie sugestívneho obrazu 
dialógu s mŕtvymi zo záhrobia zvolil skladatel' nový spôsob de
klamáde textu. K predchádzajúdm zapojeniam textu do hu
dobného tkaniva - od rytrnizovaného prednesu určeného red
tátorovi cez polyfónne spracované kľúčové sentende Kováčo
vých veršov určené zboru až po nivelizádu významovej 
určitosti slova spievanún na samohlásku .a" - pripojil zborový 
predpis mnohohlasného šepotu (.Odišli sme všetd do belasého 
neba . .. "), ktorého sugestívny účinok je umocnený reproduk-
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wrmi, zosilňujúdmi aj redtátorovi zverený text. Súznenie jas
nosti oznamu s polyfónne skresleným významom slov, smeru
júdm až k nezrozumiteľností, symbolizuje vzťah reality a vízie, 
života a smni. Spedfickým spôsobom apeluje na tých, ktorí zo
stali mimo dosahu infema koncentračných táborov. 1\.1 vrcholí 
skladateľova invenčnosť v nachádzaní (po prvýkrát v slovenskej 
hudbe) nekonvenčného riešenia vzťahu slova a hudby vo vo
kálno-inštrumentálnej kompozídi. ktoré priblížilo Osvienčim 
k tým tendendám európskej avantgardnej hudby 50. rokov, 
ktoré rozn1ani1ým spôsobom využitia l'udského hlasu dosaho
vali novú farebnosť a expresívne polohy. (PR. 6) 

Od prvých kompozídí. písaných ešte v rokoch štúdia, expo
noval Zeljenka hudobné motívy, nápadné ostro načnnutým 
a diferencovaným rytmickým profilom. K inovačným vrstvám 
kantáty možno začleniť pružné narábanie s rytmickými tvarmi 
-jednak spätými s melodickou kresbou motívov a sprostredku
júdrni ich diferencovanosť, jednak združujúdmi sa aj do poly
rytrnických celkov, ktoré nemajú natoľko regulovať pohyb ako 
skôr podmieňovať nové sonické kvality. Napríklad polyrytmic
ký blok v sláčikoch. sprevádzajúd šepoty zboru lO-tónovým 
clus!Iom, je realizovaný šryrmi spôsobmi artikuláde. (PR. 7) 
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Clustrové, šumovo pôsobiace bloky tvoria protipól tradičným 
akordicko-harmonickým prostriedkom venikálnej zvukovosti. 
Ak sme spomenuli, že Zeljenka v kantáte Osvienčim využíval ce
lý 12 tónový priestor (v nadväznosti na svoje staršie kompozí
de ho využíval voľne. až .protisystémovo"), plaú to aj pre .dra
maturgiu" clusiiov. Dominujú 5-8-tónové bloky, jediný .meto
dicky" zostavený dvanásťtónový súzvuk sa objavuje v závere, 
v pianissime uzatvára skladbu. 

Skladatel'ovo zaujatie textom básne, ktoré vplývalo na troj
dielny formový pôdorys kantáty, bolo podporené aj rozmiest
nením troch vel'kých gradačných vzopätí, pointovaných 
dynamickým zdvihom orchestrálneho zvuku (s dôležitou 
farebnou spoluúčasťou .drsných" nátrubkových dychových 
nástrojov). Ove la väčší priestor pre elastické kontrasty vo všet
kých štrukturálnych úrovniach celku je zverený sláčikovým 
nástrojom a zboru, podporeným sekciou biách a sporadickými 
.pnnovorrni" drevených dychových nástrojov. Aj v inštrumen
tačnom stvárnení, výbere a kombinádi nástrojov sa prejavil 
Zeljenkov zmysel pre nové farebno-sonické kvality a účinok 
kontrastov, bez nánosov experimentovania, koncentrovaný na 
ústredné myšlienkové vrstvy kantáty. 
Báseň Osvienčim od Mikuláša Kováča, zaradená do zbierky 

Zem pod nohami, vyšla roku 1960, v čase, keď mal Zeljenka 
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skladbu už dokončenú. Zakrátko sa na stránkach mesačníka 
Mladá tvorba, venovaného prezentádi tvorby mladej literárnej 
generáde, rozvinula polemika - priamo inšpirovaná Kováčo
vou prvotinou - o smerovaní mladej slovenskej poézie, 
o vzťahu básnikov k riešeniu napätia medzi .realizáciou estetic
kých a spoločenských del'ov", medzi .senzuálnosťou a reflexív
nosťou", medzi .žiarerúm slov a myšlienkou·. Hoci sa tejto 
generádi priznalo právo na vlastné videnie i s konštatovaním, 
že .ešte nedospeli k syntéze", bola to polemika vyvolaná publi
kovanými dielami. Ináč sa riešila situáda v oblasti hudby, kde sa 
v tom čase o slovo.)1lásila mladá skladate!Ská generáda. Hod 
Zeljenkov Osvienčill sa mal krátko po dokončení naštudovať 
a uviesť- v tom ČllSe sa uzatvárala súťaž, vypísaná Zväzom skla
datel'ov k 15. výročí u ukončenia druhej svetovej vojny- nastú
pila opatrnosť a konzervatívny vkus zväzových funkáonárov, 
ktorým prekážalo novátorské riešenie mladého skladatela. Par
titúra Osvienčimu sa uložila do archívu a z prípadu sa stávala le
genda (skladba je nehratelhá, .karikuje" sa v nej l'udský hlas, 
pou7jté kompozičné prostriedky nie sú v súlade so socialistic
kým realizmom), ako aj svedectVo tvrdošijne udržiavaného 
dogmatického postoja k tvorbe, vedúceho k medzigeneračným 
sporom. Na druhej strane argumentoval Zejenkov generačný 
druh Roman Berger vo svojej hodnotiacej analýze, že kantáta je 
preniknutá autorovým sklonom ku kompromisom a použité 
kompozično-technické prostriedky sú v rozpore s poetikou do
bovej Novej hudby. Roku 1964 sa uskutočnila stereonahrávka 
skladby v pražskom rozhlase a až koncom apríla 1965 - vyše 
5 rokov po jej vzniku - bola v podaní Slovenskej filharmónie 
pod taktovkou tudovíta Rajtera (pôvodne mal záujem dielo 
naštudovať Ladislav Slovák) premiéra kantáty v Bratislave. 
V ohlase kritiky sa konštatovalo, že napriek určítým technicko
realizačných nedostatkom (pan reátátora zanikaJ, reprodukto
ry neboli najlepšie rozmiestnené) .nestratila skladba nič zo svo
jej aktuálnosti". (Slovenská hudba 9, 1965, č. 6, s. 272-3) . Rajter 
si trúfol Osvienčim o dva roky neskôr uviesť so Slovenskou ili
harmóniou na Varšavskej jeseni - bolo to prvé a doteraz po
sledné vystúpenie slovenského orchestrálneho telesa na tomto 
renomovanom festivale súčasnej hudby. Medzitým sa skladba 
umiestnila na popredných miestach medzinárodnej skladateľ
skej sútaže UNESCO, čo jej otvorilo možnosti na uvedenie 
v ďenských štátoch tejto organizááe. Doma kantáta zaznievala 
sporadicky (jedno jej naštudovanie v osemdesiatych rokoch sa 
stalo východiskom pre druhú gramonahrávku). 

Pri návratoch k Zeljenkovmu Osvienčimu si uvedomujeme, že 
dielo - už zbavené dobových mýtizujúdch nánosov - nie je len 
historickým dokumentom jednej fázy skladateľovho vývoja, jeho 
muzikality a kompozičnej vynachádzavosti na prelome 50. a 60. 
rokov, ale aj vnútorne individualizovaným a sugestívnym protes
tom proti zlu a násiliu. Ak sa v sprievodnom slove k panitúre 
skladby konštatovalo pred 35 rokmi, že sila kantáty spočíva v jej 
.apelatívnej ú6nnosti na aoveka, útočí na jeho ľudskosť a l'aho
stajnosť, vraáa ďoveka, hladiaceho cez prizn1u svojej krutej mi
nulosti, sebe samému, núti ho zamyslieť sa nad osudom svojím 
i tých druhých, nad svojou minulosťou i prítomnosťou, nad svo
jún svedomím" (P. Falún), možno tieto tvrdenia konfrontovať 
s dnešným posluchom Zeljenkovej hudby, ktorý môže inšpirovať 
na ich potvrdzovanie, ale aj nachádzanie nových významov. 

Pramene: 
Ilja Zeljenka: Oswieczym, partitúra, Supraphon Praha-Bratislava l 967 
nahrávky: Slovenská filharmónia (J. Pántik, K. Prochotský), dir. 

Ľ. Rajter, Supraphon 18753, Praha 1967; Symfonický orchester 
Ceskoslovenského rozhlasu v Batislave (J. Pántik, V. Durdík), dir. 
O. Lenárd, OPUS 9 l 12 1276 Bratislava 1982 
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JAROSLÁVA- OSLAVY PRVEJ JARI V NOVOM nsfCROČf bol názov minifestiva-
lu, 14. Expozície novej hudby v Sme (23.-27. má jo). Pod mottom Jo no 
Skácela (.Když doslechl se,/ že je jaro,/ nic nemeškal/ o hned tom šel/ 
o poklonil sej švestkám v kvetu./ domu se vrocel cestou včel.•) pripra
vil dramaturg podujatia Jaroslav Šťastný program, ktorého nezvyčoj
nosť, novosť podčiarkol oj netradičný priestor - opustený brnenský to
várenský areál Voňkovko: .Expozice nové hudby v mesíci lásky 
o v magicky inspirujícich prostorách Voňkovky je pokusem využít so
uznení mezi tvonvými silami prírody o tvurčími snahami soudobých 
umelcu. 

No rozdíl od prá ní utopistu se dosud nepodarilo plne propojit sou
dobou hudbu se všedním životem - její prezentoce zustává stále zále
žitostí výjimečných situocí .. ." hovorí dramaturg v programovom letáku 
,.Joroslávy•. Pri koncipovaní programu tohto roku oj v budúcnosti ide 
preto o .prezentáciu súčasnej hudby v kontexte so súčasným umením 
... vo forme novo poňotých slávností•. 

Prvý večer tvorili dielo Američana Danielo Goodeho (o. i. multikultúr
ne kompozícia Eight Thrushes), no druhom podujatí bol prezentovaný 
projekt Víta Zouhoro (Coronide, baroková opera 21. storočia, v kombi
nácii so sarkastickými epigramami J. H. Krchovského), tretí večer bol 
,tichou slávnosťou• s Anjelmi Marie Jiráskovej v spojení s hudbou Mo
reko Kopelento (Radostná zves( podľa Morka), protogonistkou štvrtého 
projektu - Setkání s nezvykem - bolo multižánrová anglická speváčka 
Sarah Froncesová, hosťujúca so svojím súborom Synchronicity. Závereč
ný projekt festivalu pod titulom Veľký tanec patril súboru VAPORI del 
CUORE. V anotácii k vystúpeniu slovenských hostí so dočítame: ,Ne
popsotelný intelektuálne-taneční ná rez z Bratislavy. Všechno jinok! Su
per skupino prvoligových slovenských hráču o improvizujících sklodote
lu poprvé v Brne." Zo touto super reklamou so skrývali členovia super 
skupiny Marek Piaček, Ronald Šebesta, Ľubomír Burgr, Peter Zagar, 
Martin Bu rios, Daniel Matej, zvukár Roman Loščiok o tanečníčka Mani
ko Čertezny. 

Svedkovia informovali: úspech Slovákov bol mimoriadny. 
Dve sprievodné akcie v Dome umenia doplnili hlavný program Jaro

slávy. ,Prechádzka Ružičkovým sadom• bolo prehliadkou ukážok z me
dzinárodnej súťaže elektroakustickej o počítačovej hudby Musica no
vo, ktorej tvorcom je jej popredný český predstoviter Rudolf Ružička. 
Druhým sprievodným programom bol recitál sklodatera o klorinetistu 
Danielo Goodeho. la 
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OPERA 2001 

5· fESTIVAL ČESKÉHO HUDEBNÍHO DIVADLA PRAHA 

Letošní Festival hudebního divadla Pra
ha (4. l. - 24. 2.), podruhé pod ruízvem 
Opera, byl pátým ročníkem bienále, ko
naného od roku l 993 pod záštitou dosa
vadních ministru kultury Ceské repubH
ky a s podporou Národního divadla 
a ostatních vícesouborových divadel 
Ceské republiky. Hlavní poradatel festi
valu, Jednota hudebního divadla, jej 
charakterizuje jako .jedinou periodickou 
prehlídku reprezentativních inscenací 
všech profesionálních českých a morav
ských operních souboru a nekterých 
umeleckých škol". Podoba festivalu se 
menila - druhý a tretí ročník obsahoval 
krome oficiální části venované operním 
souborum i část alternativní, do níž pa
ti'ily inscenace operou inspirované (napr. 
Prodaná nevesta v podání brati'í Formanu 
a Studia Ypsilon, Cirnrman v ríši hudby 
a další). Ctvrtý a pátý festival (1999 
a 200 l) se tohoto programového nad
lehčení vzdal, minulý ročník byl tematic
ky omezen na českou operu, letošní fes
tival se svým tematem .Opera jako di
vadlo tady a teď" se pro tentokrát 
v podstate vrátil k puvodní podobe festi
valu, v níž byl program určován bez dra
maturgického vymezení, pouze s ohle
dem na kvalitu jednotlivých inscenaá. 
Obohacením obou posledních ročníku 
byla účast jednotlivých umeleckých škol. 

Festival zahajovala již tradične insce
nace hostitelské scény, jíž bylo a je Ná
rodní divadlo, tentokrát to byl Wagneruv 
Tristan a Iso/da, dirigovaný vynikajícím 
Jii'ím Koutem a v režii J. A. Pitínského. 
Jihočeské divadlo hostovalo s Mozarto
vým Donem Giovannim (dirigent Milan 
Kaňák, režie Miloslav Veselý), Moravské 
divadlo Olomouc pi'ivezlo Offenbachovy 
Hoffmannovy povídky (dirigent Miloš Ma
chek, režie Josef Charvat), Slezské divad
lo Opava Poulencovy Dialogy Karmelitek 
(Petr Sumník, Fr. Preisler st.), Mestské 
divadlo ústí nad Labem Janáčkovy Pňno
dy /išky Bystroušky (Norbert Baxa, Josef 
Novák). Janáčkova opera Národního di
vadla v Brne predvedla Andrey Chérue
ra Umberta Giordana (Jaroslav Kyzlink, 
Stanislav Moša), Divadlo F. X. Saldy Li
berec predstavilo svého Otelia (Martin 
Doubravský, Antonín Nekovái'), plzeňs
ké Divadlo J. K. Tyla Smetanovu Hubičku 
(dirigent Petr Kofroň, režíe Karel Bro-
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žek). Státní opera Praha nabídla ve své 
budove první operu B. Martinu Voják 
a tanečnice v režíi Nicoly Raaba (a Davida 
Pountneyho) pod taktovkou Vojtecha 
Spurného, ostravská opera (Národní di
vadlo moravskoslezské) uvedla Divadlo 
za bránou téhož skladatele (dirigoval 
Paolo Gatto za režíe Michaela Tarama) . 

v části venované školám jsme videU 
Brittenovo Utahování šraubu (RAMU 
v koprodukci se Státní operou Praha), 
Janáčkova konzervator pilvezla Veselo
hru na moste B. Martinu, Konzervator 
Pardubice (ve spolupráci s Východočes
kým divadlem) predstavila Smetanovu 
Hubičku, Komorní opera JAMU v Brne 
Monteverdiho Odysseiiv návrat do vlasti
s velmi citlivou hudební interpretaó (di
rigent Marek StryneJ), ale v o to necitli
vejší režii Bohuslavy Kráčmarové). Praž
ská Konzerva tor se pochlubila puvabnou 
hríčkou svého mladého sklada tele Simo
na Vosečka tižkovské dvojzpevy- ve vtipné 
režii Reginy Szymikové, dirigoval Robert 
Jindra. Do této části festivalu byla zai'a
zena také Komorní opera Orfeo Brno 
s Telemannovým Pimpinonem (dirigent 
Josef Stanek, režie kolektiv). 

Součástí Festivalu hudebního divadla 
Praha je již od jeho počátku udelování 
.Libušek" za nejlepší výkony souboru 
i jednotlivcu. V roce 1999 a !etos vypsala 
Jednota hudebního divadla cenu za nej
lepší inscenaci, za nejlepší ztvárnení 
hlavní role, za nej lepší ztvárnení vedlejší 
role, cenu laické poroty a poprvé i cenu 
reditelky festivalu. Jako nejlepší inscena
ci označila korruse kritiku libereckou in
scenaci Verdiho Otelia v u~sném soused
srví opavských Dialogii karmelitek, které 
získaly cenu i'editelky festivalu. Cenou 
za nejlepší roH odmenila porota emerit
ních ďenu pražského Národního divadla 
Sergeje Ljadova za roH Tristana, cenu za 
vedlejší roH získala Yvonna Skvárová ja
ko Brangaena v téže inscenaci. 

Vedie pražského 'Iii stana, který vynikal 
zejména výkonem orchestru, zaujala po 
stránce dramaturgické, ale také inscenač
ní a hudební pi'edevším Poulencova ope
ra Dia logy kamtelitek. Opavský operní sou
bor se jako obvykle vypjal k témer nad
lidskému výkonu pod vedením svého 
mladého dirigenta Petra Sumníka, mezi 

"jednoilivými výkony zde zaujala zejména 

Anna Barová v epizodní roli umrraJIO 
prevorky. Nejvíce hlasu nkméne získala 
Iiberecká inscenace Verdiho Otelia, dirigo
vaná Maninem Doubravským a režírova
ná Antonínem Nekovárem- Rakušanem 
českého puvodu. Dominoval jí pevecko
herecký výkon S. Orla jako Jaga a také 
výkon Michaela Reruéra nejen v útulní 
roli Otelia, ale také Andrey Chéniera 
v brnenské inscenaci. Zajímavou drama
turgickou a insccnační novinkou byl Vo
ják a tanečnice B. Martinu (Státní opera 
Praha), ale také neoti'elá podoba Smela
novy Hubičky v režjj Karla Brožka (Divad
lo J. K. Tyla Plzeň). Potešila sHbnost vý
konu začínajíóch umelru: basisty Zdeňka 
Plecha (JAMU, Janáčkova opera ND Br
no), mezzosopranistky Petry Lintymero
vé (HAMU, Moravské divadlo Olomouc), 
ale i již zkušenejší Eleny Gazdíkové (Mo
ravské divadlo Olomouc). Nejvíc mne 
osobne potešily malé komorní opery Si
mona Vosečka pod názvem tižkovské 
dvojzpevy (Konzervator Praha), které 
s humorem a lehkostí naznačily možnou 
perspektivu tohoto divadelního druhu. 

Pi'es všechny problémy zejména fina
nčního rázu je produkce operních sou
boru Ceské republiky stále zajímavá po 
mnoha stránkách. V bohaté palete rru
mopražských divadel i na umeleckých 
školách najdeme porád ješte talentované 
umelec, nad jejichž nedostatkem tak čas
to bezúčelne pláčeme. úroveň jednotli
vých souboru je jako kdykoHv jindy zá
vislá na odbornosti a odvaze vedení sou
boru, na schopnosti nalézat vhodné 
spolupracovníky, na umení sestavovat 
tvl1rčí týmy. Práve v málo obratném ma
nagementu je nejvíce rezerv u všech 
našich operních divadel bez výjirnky. 

0LGA JANÁČKOVÁ 

KALEIDOSKOP] 

Od 15. júna do 6. júla sa uskutoční v Kremnici 
FESTIVAL PETRA MICHALICU. Jeho pariadaterom je 
známy slovenský huslista. Koncerty sa uskutočnia 
v prostredí atraktívnej pamiatky gotického domu 
z 15. storočia, s raritným architektonickým prv
kom, tzv. diamantovou klenbou. Dom bol v rámci 
reštitučného konania odovzdaný pôvodnému maji
terovi P. Michalicovi. Počas štyroch týždňov, vždy 
v piatok o 18. h, sa uskutočnia komorné koncerty, 
na ktorých sa okrem hlavného pariadatera vystrie
dajú čembolistko M. Dobiášová, duo manželov 
Zsopkovcov, sláčikové kvarteto Tahiti a súbor 
Music for o While. Id 
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fESTIVAL ZABUDNUTEJ HUDBY V TARNOVE 

Vo svete existuje celý rad hudobných 
festivalov so špeciálnym dramatur
gickým zameraním. V pol'skom asi 
120-tisícovom meste Tarnov však každo
ročne prebieha festival, ktorý je svojím 
zacielením jedinečný v celosvetovom 
meradle. Zaznieva tu hudba zabudnu
tých či málo hrá-Jiných sklada tel'ov 
a diela pre nezvyklé nástrojové zoskupe
nia. Postupne sa festivalové dianie rozší
rilo aj do viacerých historických a sakrál
nych priestorov v okolí Tarnova. 

8. ročník Medzinárodného fest iva
lu zabudnutej h ud by, ako znie oficiál
ny názov podujatia, sa konal l. až 
8. mája pod záštitou poľského Minister
stva kultúry, pol'ského prezidenta Andr
zeja Kwasn iewského a kultúrnych inšti
tútov Slovenska, Ciech, Spanielska, Ta
lianska a Maďarska. Okrem umelcov 
z týchto krajín koncertovali spolu s do
mácimi umelcami aj umelci z Francúzska 
a Ukrajiny. Spolu 14 súborov a sólistov 
uviedlo 28 koncertov aj v ďa lších 20 pol'
ských mestách. Za zmienku stojí, že fes
tival nemá komerčný charakter a že 
vstup na všetky koncerty bol volhý. 
Potešiteľné pre slovenskú hudobnú 

kultúru bolo bohaté zastúpenie sloven
ských interpretov na festivale, po polskej 

NADVÄZOVAN lE 
NA TRADÍCIU 

Znalcom dejín hudby je taliansko Ferrara 
pojmom, spájajúcim so s vývojom grego
riánskeho chorálu (neďaleký benediktín
sky kláštor bol centrom výučby chorálu 
ož do 16. storočia) o renesančný dvor ro
diny ďEste bol jedným z najvýznamne
jších centier rozkvitajúcej talianskej rene
sančnej hudobnej kultúry. No túto veľkú 

tradíciu so mohli odvolať iniciátori pro
jektu Ferrara Musica, keď so roku 1989 
magistrát mesto a región Emi lio-Romog
no rozhodli poskytnúť sídlo významné-
mu európskemu orchestru. V rokoch 
1989- 1997 bol týmto orchestrom Cham
ber Orchestra of Europe, od roku 1998 
ním je Mohler Chamber Orchestra. Od 
roku 1994 Ferrara Musica rozšírilo svoje 
aktivity organizovaním medzinárodnej 
koncertnej sezóny, ktorej úroveň je porov
nateľná s najvýznamnejšími európskymi 
hudobnými centrami. Popri koncertoch tu 
v spolupráci s Mestským divadlom vo Fer
rare realizujú operné produkcie o nahráv
ky s vedúcimi spoločnosťami. Čestným 

účasti vlastne najpočetnej šie. Hosťami 

fes tivalu boli: Akordeónový orchester 
Konzervatória z Košíc s dirigentom prof. 
Vladimírom Cuchranom, Komorný or
chester z tej istej školy pod vedením ria
diteľa školy Bartolomeja Buráša, súbor 
starej hudby Musa ludens s umeleckým 
vedúcim Jánom Piptom, súbor starej 

SÚBOR MUSICA HISTORICA PREŠOV, 

NOWY WIŠNICZ 2001 

hudby Musica historica Prešov s umelec
kým vedúcim Karolom Medňanským 

a klavírne duo Ľudmila Kojanová a Pavel 
Novotný. Každý zo súborov vystúpil na 
festivale viackrát. Akordeónový orches
ter hral v Kol. Buszowe, Miechowe 
a v Siemianowiciach, Komorný orchester 
v Tarnove a v Bochnii, Musa ludens 
v Plešne a v Tarnove, Musica historka 

~ 
COMUNE Dl FERRARA 

FERRARA 
MusicA 

prezidentom Ferrara Musica je Claudia 
Abbodo. 

Pre skvalitnenie akustického prostredia 
koncertnej sezóny, ktorá prebieha tiež 
v Mestskom divadle, vyhotovili roku 1990 
flexibilnú drevenú akustickú mušľu (jej inš
talácia je možná oj v iných priestoroch), 
vďaka ktorej patrí ferrorské di~odlo oj 
k vyhľadávaným priestorom p're záznamy 
no hudobné nosiče. Ferrara Musica však 
oj naďalej venuje osobitnú pozornosť 
otázkam akustiky koncertných o divodel-

Prešov v Siemienowiciach, v Nowom 
Wišnicze a v Dolege a L Kojanová s Pav
lom Novotným v Bialsku-Bialej a v Skier
niewiciach. 

Pisa tel' týchto riadkov sa aktívne 
zúčastnil na tomto festivale, čo neumož
ňovalo návštevu koncertnýd1 podujatí, 
avšak hriali umelecké úspechy dvoch 
slovenských umeleckých kolektívov, na 
koncertných vystúpeniach ktorých sa 
predsa len mohol zúčastniť: Komorné
ho orchestra košického Konzervatória 
s dirigentom Bartolomejom Burášom 
v Kostole Filiponow v Tarnove a súboru 
Musa ludens v zrkadlovej sále Komerč

nej banky v Tarnove. Koncert tohto sú
boru zaznamenávala poľská štátna tele
vízia. 

Svojou prítomnosťou poctila tarnov
ské vystúpenia súborov Musa ludens 
a Musica historica Prešov v barokovom 
kostole v Nowom Wišnicze kultúrna 
atašé Vel'vyslanectva Slovenskej republi
ky vo Varšave a riaditel'ka Slovenského 
kultúrneho inštitútu vo Varšave pani He
lena Jacošová. Toto vystúpenie taktiež 
zaznamenávala poľská štátna televízia 
z Varšavy, kwrá z celého festivalu pripra
vuje dokumentárny film . 

K A RO L M EDŇANSKÝ 

ných priestorov. Roku 1993 so vo Ferrore 
konal prvý kongres CIARM {Medziuniver
zitného centro pre akustiku o hudobný 
výskum), roku 1995 o roku 1998 ďalšie 

konferencie no rôzne o vždy aktuálne 
otázky akustiky najmä v historických di
vadelných budovách. 

Ferrara Musica intenzívne spolupracuje 
s rozhlasom o televíziou RAI, ktoré realizu
jú pravidelné záznamy, resp. priame pre
nosy o relácie o projektoch realizovaných 
v rámci sezóny. 

V spolupráci s fe rrorskou Univerzitou 
(založenou 1391) organizuje Ferrara Musi
co vzdelávacie projekty. 

Z inicitotívy Claudia Abbodo organizo
valo Ferrara Musica roku 1999 kampaň 
solidarity s titulom Nástroje pre Kubu, 
ktorej výsledok - hudobné nástroje - ve
novali mladým kubánskym hudobníkom 
o hudobným školám. V spolupráci o zo 
výdatnej finančnej podpory talianskej vlá
dy dostali mladí kubánski hudobníci mož-

• nosť študovať no majstrovských kurzoch 
v Európe. 

(LA) 
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Abonentné koncerty 26. a 27. apríla ma-
li pre návštevníkov dva magnety. Popred
ného japonského dirigenta Kazuhiko 
Komatsu a nášho famózneho trubkára 
Juraja Bartoša. Hosťujúci umelci a dobrá 
skladba programu (Toru Takemitsu, Ale
xander Aruťuňan a Antonín Dvoi'ák) do
kázali takmer zaplniť auditórium SF. 
Rekviem Toru Takemitsu je síce dielom tak
mer polstoročným, no je v ňom načrtnutý 
projekt kompozičného premostenia ja
ponskej hudby smerom k európskej kul
túre. Pri počúvaní tejtO hudby som sa od 
začiatku do konca nedokázal zbaviť poci
tu, že medzi smútočnou kantilénou 
a štruktúrovaním sadzby je hrubá deliaca 
čiara. Dirigent výrazne vyzdvihol kantilé
nu, no dopria l poslucháčovi započúvať sa 
aj do bohatej modá lnej spleti hlasov, 
pričom bola čitateľná tvorivá poučenosť 
francúzskou hudbou i druhou viedenskou 
školou. Komatsu kládol dôraz na výrazné 
dynamické kreovanie hudby, na rozpo
znanie čitateľných štuktúr, na farebné 
tieňovanie hlasov. Jednoducho, rozozna
teľnosť viacvrstvovosri hudby bola domi
nujúcim fenoménom jeho koncepcie. 
A treba povedať, že orchester SF zareago
val na tútO dirigentovu požiadavku dô
sledne. SmútOčnú hudbu Toru Takemitsu 
vystriedal v prvej časti program u Koncert 
pre trúbku a orchester As dur od Alexandra 
Aruťuňana. Nebudem sa podrobnejšie 
rozpisovať o okolnostiach a podmienkach 
vzniku tohto koncenantného diela. Stačí 
keď spomeniem, že dielo vzniklo roku 
1950, teda v období silného ideologického 
tlaku na duchovnú slobodu celej armén
skej ku ltú ry. A ru ťuňan sa jednoznačne 
obrátil čelom k arménskej ľudovej melodi
ke, no v snahe o úst retOvosť sa jeho h ud
ba často nachádza na križovatke štýlov, 
ktoré smerujú k vyššiem u populáru ... Zdá 
sa, že práve v takýchtO hraničných situá
ciách môže interpret presunúť význam 
diela do rôznych polôh. Stalo sa tak záslu
hou nášho znamenitého trubkára Ju raja 
Bartoša. Vďaka širokému interpretačnému 
diapazónu - od baroka až po jazz - vedel 
presne dávkovať Aruťuňanov koncertant
ný sloh. Bartoš ho pochopil ako svieže, ús
mevné, slnkom zaliate dielo. Svojou priro
dzenou m uzikali10u otupil h roty úsekov 
s veselovravnou výrečnosťou . Nechcel do
minovať vždy a všade. Počúval svojho or
chestrálneho partnera a prenechal mu 
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v dialógu dôležité miestO i úlohu. Jeho vý
kon bol prijatý s nevšedným nadšením -
a treba poveda(. že celkom oprávnene. 

Návraty k veľkým nesmrteľným hodno
tám minulosti sú správnym nasmerova
ním každej dramaturgie. Veď široké spek
trum poslucháčov neraz pretO prichádza 
na koncerty. Chce počuť v živom koncerte 
s orchestrom dielo, ktoré ho celé roky, ba 
dlhé desaťročia oslovuje. K takýmto prog
ramovým magnetom patrí D\ oi'ákova 
Symfónia č. 9 e mol op. 95, .Novosvetská". 
Dirigent Kazuhiko Komatsu neprišiel, 
naštastie, s nijakým interpre tačným expe
rimentovaním vo výklade Dvoi'ákovej No
vosvetskej. Skôr by som povedal, že ťažil 
zo skúsenosti a znalosti orchestra, ktorý 
má toto dielo hlboko zažité a naštudované 
s celou plejádou veľkých dirigentských 
osobností. Komatsu sa preto sústredil na 
celostné uchopenie diela, na dynamickú 
plasticitu a symfonický spád hudby. Ne
rozkladal a neoslaboval vžitú predstavu 
diela. Skôr rozdúchaval u hráčov zdravú, 
prirodzenú muzikalitu a spevnosť nástro
jov a skupín. Potvrdil. že dobrý dirigent sa 
učí od orchestra. Preto bol jeho výkon ne
smieme prirodzený a akceptovatemý or
chestrom i poslucháčmi. 

ra ra ra 
Predposledný koncert cyklu D a E 3. 
a 4. mája bol stretnuúm s Beethovenom, 
Schubenom, rakúskym dirigentom Marti
nom Sieghartom a orchestrom a zborom 
SF. Beethovenova Symfónia č. 2 D dur op. 36 
opäť potvrdila, že s každým hosťujú dm diri
gentom sa mení interpretačný prom i úro
veň SF. Už Adagio molto. Allegro con brio pre
kvapilo poslucháča absenciou presnosti, 
jednoznačnosti, zvukovou nevyrovnano
sťou nástrojových skupín. Chýbalo mi isté 
koordinačné nuidum dirigenta. Sieghanovo 
gesto sa ukázalo ako kontraprodukúvne. 
Prepojenosť a previazanosť na hru orche~
trá lneho telesa tu takmer neexistovala. 
Scherzo. Allegro bolo u štvané, preto i nervóz
ne. Ešte i v pomlčkách bolo átiť chvat, ne
dočkavosť. Sláčiky by mali znjeť výrazne
jšie, čitatelhejšie. Celému Scherzu a potom 
i záverečnej čast i Allegro molto chýbali vnú
tOrná sloboda a priezračnosť. Najkrajšie úse
ky symfónie preleteli ako smršť a zanechali 
po sebe prázdnotu a chlad. Všetko bolo 
v rukách dirigenta; tá nepochopiteľná 

uponáhlanost. vízia lacnej brilantnosti. Veď 
Beethoven musí byť majestátny ešte 
i v scherze. Vnútorná sila a oheň jeho hud
by musia vyžarovať i v allegre. Beethoven je 
nesmierne chúlostivý na metrické a tempic
ké hodnoty. Aj Symfónia D dur má svoje 
vnútorné priam vesmírne pulzovanie, ktoré 

nesmie byť narušené. Orchester SF musel 
pociťovať tieto bolestné stránky interpretá
cie, veď už imerpretoval toto dielo s veľký
mi dirigemskými osobnosťami a neraz na 
vynikajúcej urovni. 

Schubertova Omša č. 6 Es dur D 950 pri
niesla našťastie obrat k lepšiemu. Zname
nite pripravený zbor SF, ako aj sólisti 
A. Kohútková (soprán), D. Slepkovská 
(alt), J. Kundlák a O. Klein (tenor), 
G. Beláček (bas) dodali tomuto dielu pre
krásny duchovný rozmer. Neviem prečo, 
ale v programovom bulletine - 52. kon
cenná sezóna 2000-200 l -nebola zmien
ka o druhom tenore. Je to zdanlivo malič
kos(. no pri realizácii a naštudovaní diela 
môžu vzniknút i nepríjemné starosti. 
Zo zákulisia viem, že Otakar Klein sa po
hotOvo a vysoko profesionálne zhostil tej· 
to úlohy. Verím, že medzi riadkami som 
povedal i 10 ostatné ... 

Najväčším prekvapením pre mňa bolo 
to, že v prípade Schubenovej omše stál 
pred orchestrom a zborom SF akoby iný 
dirigent. Vyžarovali z neho sústredenosť 
a vysoká profesionalita: anj stopa po ne
dočkavosti, upachtenosti. Treba podot
knút, že zbormajster Jan Rozehnal zna
menite pripravil zbor SF na túto veľkú 
úlohu. Veď ide o vel'ké kvantum náročnej 
zborovej sadzby, ktorá je primárnym no
siteľom celej omše. Je to Schubertova veľ
ká vízia hudby 19. storočia. Profetický po
hľad do ďalších desaťročí. ktorých sa už 
Schubert nemohol dožiť. Je zaujímavé, že 
Agn us Dei duchovne nadväzuje na Mozar
tovo Rekviem. Asi nebudem ďaleko od 
pravdy, ked poviem, že je to Schubertova 
malé rekviem- rozlúčJ..a so svetom. Z in
terpretácie vyžarovalo presvedčenie, že 
táto jedinečná omša svojou hodnotou 
musí osloviť každého. Zo sólistov nemož
no vyzdvihnúť jednotlivé mená. Celé vo
kálne kvinteto bolo vzácne vyrovnané. 

To, že zriedkavo uvádzaná Schuberto
va Omša č. 6 dostala priestor v našich 
abonentných koncertoch, je dobré. Zdá 
sa, že veľkou úlohou dramaturgov je 
prebúdzať do života to, čo je života
schopné. I hudobná kritika m usí tieto 
ambície oceniť a zaznamenať. 

Ďa lšie stretnutie so Slovenským komor
ným orchestrom Bohdana Warchala 
bolo vlastne i posledným abonentným kon
certom cyklu A a B 17. a 18. mája. 
Na jeho čele stál tentoraz hosťujúci český 
dirigent Jaroslav Krček. Považujem za 
správne konfrontovať tento súbor s hosťu
júdmi dirigentmi, prípadne i s hosťujúcimi 
interpretmi a dirigentmi v jednej osobe. 
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Bolo pre10 zaujímavé počúvať Händelovo 
Concerto grossa c mol op. 6 č. 8. HWV 326 
v tomto interpretačnom zoskupení. Zaují
mavé nielen pre poslucháča, ale i pre SKO. 
Jaroslav Krček vedome stlmil jeho zvukovú 
priebojnosť: Händelovu hudbu nechápal 
konfrontačne a koncertantné zápolenie sa 
skôr odohrávalo v polohách dialógu, istej 
zmierlivosti. SKO síce strácal tým čosi zo 
svojho tradičného virruómeho vzrušeného 
prejavu, no zároveň ll zásluhou dirigenta 
ponoril do bohatej dynamickej plurality. 
Krček hľadal dialóg v spevnosti, v transpa
rentnom vynášaní kantilén jednotlivých 
nástrojových skupín. Jeho prístup bol tvori
vý a pre SKO iste aj poučný, nakol'ko uká
zal i iné možnosti koncertantného zápole
nia. Trochu síce oslabil interpretačný ruko
pis telesa, no z dlhodobého hľadiska môžu 
mať takéto špedfické prístupy blahodarný 
účinok. Z interpretáde Händelovho diela 
bolo čitatel'né, že Krček je typ dirigenta, kto
rý tvorí i uvažuje; je to umelec nesmieme 
rozhľadený, s vel'k:ým vzdelanostným záze
mím. Tento filozofický rozmer sa preniesol 
i na interpretádu. 

Vlastne celá prvá polovica programu pat
rila G. F. Händelovi. V interpretácii sopra
nistky Nao Higano sme si vypočuli najskôr 
redtatív a áriu Kleopatry z opery Giulia Ces
are HWV 17 .se pieta di me non senti" -
a potom z rovnomennej opery opäť áriu 
Kleopatry .Da tempeste il legno infranto". 
Po stránke interpretačnej (súdiac podľa 
koncertu dňa 17. mája) vyšla jednomačne 
lepšie ária .Se pieta...· . Výrazovo bol pre
pracovaný i redtatív k tejto árii, čo treba 
hodnotiť ako vklad, pretože práve redtatí
vom sa venuje malá pozornosť. pričom ony 
sú dôležitou súčasťou árie. Problémy sa ob
javili až v druhej árii, ktorá je technicky 
značne náročná. Händel tu potrápil sopra
nistky a postavil id1 pred neľahkú úlohu. 
Veď množstvo fioritúr treba zvládnuť s bri
lantnou lahkosťou a mäkkosťou, akoby išlo 
o vec nesmieme samozrejmú. Počeu1é sko
ky a pasáže plné zvratov sú zaťažkávacou 
skúškou pre každú sopranistku, ktorá sa na 
túto úlohu podujme. Celkom evidentne mi 
v prekrásnych ozdobách chýbali lesk, !ah
kosť. samozrejmosť. Práve naopak, intonač
né približnosti a nevyrovnanosť sa stali 
sprievodnými znakmi interpretáde. Priro
dzene, l'udský hlas je živý nástroj a ten oka
mžite vie a vnútorne prežíva svoje vlasmé 
prehrešky. To má dopad i na farbu hlasu a 
potom i na celý prejav. Problém a dôvody 
technického zvládnutia či nezvládnutia sú 
velíni zložité - je to komplex príčin. Spola
hlivým spolupartnerom v oboch áriách bol 
SKO a dtlivo reagujúd dirigent. 

Je dobré, že sa v záverečnej časti progra
mu objavil J. S uk a jeho Serenáda Es dur pre 
sláčikový orchester op. 6. Krček pochopil sí
ce Sukovu hudbu ako vrúcny emodálny 
vzlet mladého skladateľa, no zároveň i ako 
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pevne a logicky ohraničenú formu, ktorá 
dáva vnútornú logiku i poriadok celej hud
be. Opäť sa dostali k slovu spevnosť sláčikov, 
schopnosť plasticky modelovať a miešať far
by nástrojov. SKO tu v sebe spoznal i tú ro
mantickejšiu tvár. Verím, že sa budeme 
i v novej koncertnej sezóne stretávať s tou
to romantickou tvárou a podobne i s hosťu
júdmi dirigentmi, ktorí síce narušia tradič
ný interpretačný štýl. no na druhej strane 
prinesú nové názory, nové pohľady - čo je 
nesmierne dôležité pre ro7voj každého 
umeleckého telesa. 

Vstupujeme teda do obdobia, v ktorom 
môžeme začať bilancovať. sumarizovať 
a klásť si otázky. Aká bola vlastne 52. kon
certná sezóna ... ? 

IGOR BERGE R 

Záverečný koncert 52. koncertnej sezóny 
Slovenskej filharmónie pripravila naša vr
cholná koncertná inštitúda naozaj efektne. 
Ako sa na takúto udalosť patrí, účinkujúd
mi boli jej domovské telesá: Slovenská ni
harmónia, Slovenský filharmonický 
zbor (zbormajster Jan Rozehnal) a šéfdi
rigent Ondrej Lenárd. Dramaturgia dala 
koncertu názov Slávne operné zbory, z čoho 
bolo od počiatku zrejmé, kde bude ohnisko 
oboch koncertných večerov (24. a 25. 
máj). Slovenský filharmonický zbor, ktorý 
trvalo patrí k najlepším európskym zboro
vým telesám (v budúcoročnom abonent-

skladatel'ov), druhá kompaktná (akoby pro
fi1talianskej opery) a všetko c;a odohrávalo 
v 19. storoä. Koncert začala (ve!Ini výstiž
ne) predohra Carostrelecod C. M. von Webe
ra, ktorá v Nemecku roku 1821 otvorila ces
tll obrovskému vývoju romantickej opernej 
tvorby v celej Európe. Prierez tohto vývoja 
sme mohli sledovať a počúvať priamo 
v koncertnej sále. Najprv z Nemecka 
(Weberov Carostre/ec, Wagnerov Blúdiaci Ho
lanďan), trochu netypicky z Talianska (ozaj
stný skladatelský skvost Verdiho libretistu 
A. Boita v zborovej scéne Salve Regina z ope
ry Mefzstofeles), úplne typicky z Francúzska 
(ako ináč, finále Bizetovej Carmen) a nako
niec aj z našich, slovanských koreňov: 
úvodný zbor Dvoi'ákovho Dmitrija a Borodi
nove Polovecké tance z opery Knieža Igor. 

Pestrý a vzrušujúd program, ktorý všetd 
interpreti predviedli s najväčším nasadením 
(dokonca takmer bez jedinej .chybičky"), by 
sa na wmto mieste mohol aj skončiť. Ne
smieme dusno, ktoré zahalilo uzavreté pries
tory Reduty, a masa l'udí v hľadisku i na pó
diu totiž už nedokázali v druhej polovid 
koncertu vystupňovať percepčné kanáliky 
pos.lucháča na žiadané maximwn. Tento pri
rodzený atmosferický jav však nijako nena
rušil štandardne špičkový výkon Sloven
ského filharmonického zboru, takže známe 
Verdiho a Mascagniho zbory (z opier Don 
Carlos. Aida, Trubadúr. Sila osudu, Sedliacka 
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nom pláne viedenského Konzerthausu je 
angažovaný ako jediný interpret zo Sloven
ska!), dostal u nás doma tú najväčšiu poctu: 
zakončiť filharmonickú sezónu samostat
ným celovečerným .redtálom·. 

Napriek tomu, že v Opere SND, vzdiale
nej niekoľko metrov od SF. sa presne v tom 
istom čase konala premiéra Mozartovej 
opery Don Giovanni, bola v piatok Reduta 
nabitá (o koncert bol vraj zo strany poslu
cháčov nebývalý záujem už riiekol'ko me
siacov vopred). Pomerne htttný program 
Uedna predohra a 13 zborov) bol proporčne 
rozdelený do dvoch samostatných blokov 
(oddelených tradičnou pauzou), pričom tá 
prvá bola rôznorodá (zbory od rôznych 

česť a Guglie/mo Rate/if!) odzneli ako dôstojní 
reprezentanti vrcholnej talianskej opery 19. 
storočia. Nakoniec, i keď nie na poslednom 
mieste, treba vyzdvihnúť jednak mladých 
dllapcov z Bratislavského chJapčeského 
zboru, ktorí svojím spevom vel'kou mierou 
prispe.Ii k sugesúvnemu zážitku z Boitovej 
medi tá de Salve Regina, jednak krátke sólové 
vstupy sopranistky Henriety Lednárovej 
a basistu Vladimíra Kubovčíka . 

Myslím, že také spontánne a zaslúžené 
. bravó", aké sa ozvalo v onen piatkový 
večer takmer okamžite po posledných tó
noch kon cenu z jednej z lóží. by mali naši 
filharmonid zažívať ve !In i často ... 

ALEXANDRA ScHMIDTOVÁ 
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JAR V ROZHLASE 

Rozhlasové symfonické orchestre mnoho 
rokov stáli na čele progresívnych drama
turgických snáh o uvádzanie málo zná
mych i neznámych diel renomovaných 
skladateľov, či o uvádzanie nových diel 
súčasných skladateľov. Boj o publikum 
však v posledných rokoch poznačil výber 
i zostavu koncertných sezón, pričom v sna
he nájsť užší kontakt s publikom docl{ádza 
aj v programoch rozhlasových orchestrov 
ku kompromisom. Cyklus koncertov Sym
fonického orchestra Slovenského roz
hlasu počas uplynulých rokov získal pevné 
miesto v bratislavskom hudobnom živote 
a tešil sa z hojnej návštevnosti. Priazeň 
publika je však vrtkavá, čoho dôkazom bo
li i jarné koncerty v rozhlasovom stánku 
hudby. Vhodne sklbiť výber dramaturgicky 
objavných skladieb s poslucháčsky atrak
úvnym repertoárom a ponúknuť ho v do
konalej symbióze s interpretačnou zložkou, 
to je jedna zo stále otvorených otázok i jed
na z ciest, ako upútať letargického poslu
cháča a prilákať ho do koncertných siení. 

• Veľkonočný koncert" 5. apríla sa niesol 
v znamení vokálno-inštrumentálnych kon
frontácií pod taktovkou hosťujúceho čes
kého dirigenta Stanislava Macuru. Na 
úvod koncertu zazneli Dve árie na fragmenty 
textu Stabat Mater pre vyšší hlas a orchester 
od Ivana Pan'ka, ktoré vznikli okolo roku 
1988 ako časť pripravovaného rozsiahleho 
oratória. Dve krehké piesne v podaní sop
ranistky Jany Pastorkovej boli poznače
né počiatočnou neistotou sólistky, ktorá 
neprenikJa bezo zvyšku do vrúmej emo
cionálnosti intímnej spovede autora. Frag
mentárny charakter a hlboko filozofický 
bolestný odkaz piesní by však výraznejšie 
vyznel v súvislosti so záverečnou Omšou 
B dur od Josepha Haydna ako s nasledujú
cou vzdušnou a jasnou Symfóniou č. 5 B dur 
od Franza Schuberta. Interpretácia Schu
benovho symfonického opusu, naplne
ného hravým čarom života a oslavujúceho 
život, prezrádzala mimoriadne koncentro
vanú skúškovú fázu. Orchester presne rea
goval na každé dirigentovo gesto, dôsledne 
budujúce celkovú architektúru kompozície 
založenej na dynamickom a tempovom 
pláne, nádherne vyrovnanej zvukovosti 
a precíznej tematickej práci. Inšpirujúci 
osobnostný vklad dirigenta sa prejavil 
i v prekvapivo spontánne interpretovaných 
rýchlych častiach a ľúbezne sa vinúcej me
lodike, charakterizujúcej toto dielo ušľach

tilej viedenskej pohody. Po prestávke sa 
Haydnovej Omše B dur .Schôpfungsmesse· 
Hob. XXII: 13 popri Symfonickom orchestri 
Slovenského rozhlasu ujali sólisti Jana 
Pastorková, Marta Beňačková, Simon 
šomorjai, Stanislav Beňačka a Sloven
ský filharmonický zbor so zbormajstrom 
Janom Rozehnalom. V predposlednom 
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vacsom vokálno-inštrumentálnom opuse 
Josepha Haydna sa snúbi symfonická pred
stavivosť a vynachádzavosť s ohlasmi sak
rálnych diel barokových majstrov, kde 
sólové party nie sú až také exponované. 
Vzhľadom na to technické nedostatky 
a zvukovú nesúrodosť kvarteta sólistov 
prekryl u7 tradične vysoko profesionálny 
výkon filharmonického zboru i majstrov
ská práca dirigenta s orchestrom. 

Májový koncert, venovaný výročiu 

ukončenia druhej svetovej vojny, patril 
opätovnému vystúpeniu mladého sloven
ského dirigenta Mirka Krajčiho v čele 
Symfonického orchestra Slovenského roz
hlasu. V prvej polovici programu spolu 
s violončelistom Jozefom Podhoran
ským ponúkol svoju koncepciu Dvorá
kovho Koncertu pre violončelo a orchester 
h mol op. l 04. Výrazná prvá časť violonče
lového koncertu, kde pátos zápasí s cito
vou vrelosťou, bola poznačená intonač

nou neistotou a technickými problémami 
sólistu. Voľnejšie chápané tempá nechali 
chladnou aj bolestne roztúženú kantilénu 
pomalej časti, či rytmicky pregnantnú 
mužne rozhodnú tému záverečnej časti. 

Predvedenie jedného z najkrajších a po
slucháčsky najvďačnejších koncertov, 
v ktorom sa nerozozvučali najjemnejšie 
skladateľove dynamické i rytmické finesy, 
postupne strácalo švih i pôvabnú poéziu. 
Druhá polovica programu bola zostavená 
z diel korešpondujúdch s podtitulom má
jového koncertu a priniesla Monumento per 
sei mi/ion i od Petra Kolmana a Symfóniu č. 2 
od amerického skJadateľa Samuela Barbe
ra .• Na pamiatku tých, čo zahynuli - na 
výstrahu tým, ktorí prežili" - v duchu 
motta Kolmanovej skladby Monumento per 
sei mi/ion i sa niesla hlboko sugestívna vý
poveď autora, ktorú v jednočasťovej kom
pozícii zo 60. rokov umocňovali vibratá 
a glissandá sláčikov, expresívna výpoveď 
dychov, či mučivý výkrik orchestra v kon
traste s decentne stavanými plochami 
zvukov a záverečným chorálom sólových 
huslí. Uvedenie tejto skladby bolo nespor
ne dramaturgickým obohatením rozhlaso
vého koncertného cyklu. Skoda však, že 
pred poloprázdnou sálou. Záverečná Sym
fónia č. 2 . Air force" Samuela Barbera, 
z ktOrej na koncertných pódiách prežíva 
najmä druhá lyricko-poetická časť pod 
názvom Nočný let, pôsobila aj vďaka samot
nej kompozícii akosi rozpačitO. Po invenč
nej stránke trochu . riedke" dielo pôsobilo 
miestami skôr ako sprievod vizuálnych 
vnemov než ako svojbytné symfonické 
dielo. Nečudo preto, že autOr sám s ním 
nebol spokojný a partitúru neskôr zničil. 

Poznanie obohacuje, takže zostáva ve
riť, že v progresívnych dramaturgických 
snahách bude koncertný cyklus Symfo
nického orchestra Slovenského rozhlasu 
pokračovať. A. G. 

-~(l]~[lt::t~···--

AVANTGARDA V SYNAGÓGE 

ll. mája sa v Samorínskej synagóge- At 
Home Gallery uskutočnil komorný kon
cert. Podieľali sa na ňom traja interpreti: 
Ro nald Šebesta (klarinet), Monika 
Štreitová-Popelái'ová (flauta) a Jozef 
Lupták (violončelo). 

Skôr než sa zmienim o programe, chcel 
by som upozorniť širšiu verejnosť, že v tom
to akusticky ideálnom priestore bude istOt
ne v budúmosti zaznievať komorná hudba 
- najmä súčasná. Bolo by preto potrebné 
7.ainvestovať do tejto pamiatky, ktorá sa za
chránila iba zázrakom. 

A teraz už k samotnému koncertu, kto
rý bol malou sondou do hudby dneška. 
Karlheinz Stockhausen v skladbe In 

Freundschaft pre sólový klarinet ( 1977) na
stolil akúsi hudobnú paralelu príbuznosti 
sekundových intervalov a skutočnej du
chovnej spriaznenosti myšlienok, kumulu
júcich sa do spomínaných počiatOčných 
sekundových intervalov. Zdá sa, že Ronald 
Sebesta našiel tvorivý prístup k tejto hud
be, ktorá si vyžaduje viac než len interpre
ta. Skôr partnera, ktorý spolu so sklada
teľom uvažuje o hudbe. I Jozef Lupták na
smeroval svoju interpretačnú výpoveď 

týmto smerom. V Ligetiho Sonáte pre sólo
vé violončelo ( 1947-1953, v tvorivej gené
ze najstaršie dielo, ktoré tu odznelo) osci
lovala hudba na zázračnej hrane dvojpor
trétu medzi barokovou kantilénou na 
jednej strane a latentnou víziou maďarskej 
ľudovej melodiky na strane druhej. Všetko 
v polohách snivého tušenia, dotvoreného 
kfzavou kolísavosťou harmónie. Tá akoby 
rámcovala irelevantnosť hudby a stručný 
fantazijný skladateľov komentár k spomí
nanej dvojmyšlienke. Po Benešovej staršej 
Sonáte pre sólový kJarinet z roku 1981 na
sledovala skladba nesmierne zaujímavá -
Ontogenesis pre sólovú flautu od Petry Ba
chratej ( 1996). Skladba bola poznačená 
hľadaním a nachádzaním širšieho interva
lového priestoru, ktorý autorke poskytoval 
nový záber pri práci s hudobným tvarom. 
Jemné dotyky s ľudským hlasom a myš
lienkové bohatstvo ukazujú cestu nevy
šliapanú a nesmierne zaujímavú. Bola tu 
tvorivo narušená istá opotrebovanosť 

chromaticko-diatonickej selekcie v práci 
s hudobným materiálom. Látka, z ktorej 
Bachratá tvarovala svoju hudbu, vykazuje 
znaky širšie chápanej rudimentárnosti. Jej 
hudobné myslenie vybočuje z teritória eu
rópskej ohraničenosti a vstupuje do roz
mernejšieho priestoru. A treba práve toto 
v súvislosti so skJadbou Ontogenesis vysloviť 

a povzbudiť skladateľku na tejto ceste 7.a 
hľadaním najarchaickejších hudobných tva
rov. Z jedného diela nemožno ešte konštru
ovať ďalekosiahle u1.ávery. No bol to pre 
mňa prekrásny zážitok i dôkaz toho, že člo
vek je nekonečne tvorivý. Monika Streito-
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vá-Popeláfová akoby bola skutočným inter
pretačným spolutvorcom tejto hudby. Azda 
sa vraciame k približovaniu rovnocenného 
významu skladatel"a a interpreta - v tom 
najarchaickejšom ponímaní .... 

Nasledujúca skladba Ko Lho pre Oaulll 
a klarinet od Giacinta Scelsiho bola nepre
tržitým procesom vzďal"ovania a približo
vania sa dvoch zvukových línií. dvoch tva
rov, dvoch farieb a nezávislosti myšlienok. 
Scelsi svojou hudbou navodil priam audio
vizuálnu predstav#dvoch línií v priestore 
a čase. Flauta a klarinet pútavo tvarovali 
tieto vízie stretáv~nia sa a rozchádzania. 

Záverečná skladba koncertu patrila ne
dávno zosnulému lannisovi Xenakisovi 
a jeho Charisme pre klarinet a violončelo 
( 1971 ). Charisma je možno malým komor
ným autoportrétom bráilského Gréka -
skladateľa, ktorého kompozičný odkaz je 
naozaj charizmatický. V tejto hudbe súzvu
kov nadväzujúcich na seba je každý tvar 
apartný. Nielen farba tvaru (klarinet- vio
lončelo), ale i jeho priestorové, intervalové 
rozloženie, diapazón hraničných tónov zo
hrávajú veľmi dôležitú úlohu. Súzvuk sa 
zrazu stáva pre poslucháča zážitkom: jeho 
existencia, trvanie, doznievanie a očakáva
nie príchodu nového zvukového zážitku. 
Toto extrémne vertikálne vnímanie hudby 
si môže dovoliť len Xenakis; presnejšie, 
môže si to dovoliť každý skladateľ, len nie 
s týmto účinkom. Preto je pre mňa Xenakis 
fenomenálnou bodkou za hudbou 20. sto
ročia. Ním sa niečo končí i začína. Možno 
jedným z možných nových začiatkov je už 
spomínaná skladba Ontogenesis. 

Z komorného koncertu v šamorínskej 
synagóge som odchádzal s myšlienkou na 
prvé vety, ktoré sú v Knihe Genesis, že svet 
bol stvorený z ničoho. To slovíčko znie 
v hebrejčine doslova .toh u va vohu•; mô
žeme ho chápať ako nič, ale i ako prahmo
tu, alebo ešte presnejšie ako chaos a jeho 
premenu na niečo elementárne, z čoho 
vznikol svet. Sporrúnarn to preto, lebo ve
rím, že nová hudba sa bude obracať k pra
meňom a premenám najarchaickejšíd1 ele
mentov, bez uvedomovania si hraníc a ho
rizontov. Povedzme, ako hudba malej 
modrej planéty v nekonečnom vesmírnom 
priestore. 

IGOR BERGER 

RosrROPOVIČ vo VIEDNI 

Dirigujúci majscer sveta violončiel - týmito 
slovami predstavil svoj z troch koncertov 
pozostávajúci minicyklus časopis Spoloč
nosti priatel'ov hudby vo Viedni Musik
freunde, v centre ktorého bola jedna z naj
významnejších osobností hudobného sve
ta posledných piatich desaťročí: Mstislav 
Rostropovič. Na prvom koncerte cyklu 
sa pretlstavil ako sólista v Straussovej 
symfonickej básni Don Quixote s Vieden-
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skými filharmonikmi (dirigent Seiji Oza
wa), na druhom muzicíroval s Orches
trom Hudobnej univerzity vo Viedni a na
pokon dirigoval Viedenských filharmoni
kov (Cajkovskij: 5. symfónia, Sostakovič: 

JO. symfónia). Okrem toho usporiadal na 
pôde viedenskej Hudobnej univerzity 
majstrovský kurz .. 

Zúčastnil som sa na druhom koncerte 
cyklu .Rostropovič• a šiel som naň s ver
kým napätím a očakávaním. Možnos( vidie( 
na vlastné oči violončelistu, ktorý v druhej 
polovici 20. storočia premiérova! prakticky 
všetky významné koncenantné kompozície 
pre violončelo (celkom okolo 120 premiér), 
diela Sostakoviča, Prokofieva, Chačaturia
na, Lutoslawského a Briuena nevynímajúc, 
umelca, ktorý je 7Jjúcou legendou, sl'ubova
la už vopred nezabudnutel'ný zážitok. Ro-

stropovič dodnes zastáva kl'účovú poztau 
v hudobnom živote súčasnosti. Okrem só
listických vystúpení diriguje popredné sve
tové orchestre (o. i. bol dlhoročným šéfdiri
gentom National Symphony Orchestra vo 
Washingtone, vo Viedenskej štátnej opere 
roku 1995 premiérova! operu Alfreda 
Schnittkeho Gesualdo) a údajne má aj roz
hodujúce slovo v najvýznamnejších hudob
ných agentúrach, pokia!' ide o .vyrobenie• 
novej hviezdy. 

Sála bola nabitá energiou. Nechýbali 
v nej ani veľký operný .guru· Marcel Pra
wy a rakúsky kancelár Wolfgang Schiissel 
s manželkou, ktorí vošli do sály bez 
ochranky, ako jednoduchí návštevníci 
koncertu. Rostropovičova charizma po je
ho príchode do sály naplnila celý priestor 
a átil som, že poslucháči sa plne a bez
výhradne odovzdajú do rúk jeho umenia. 
Na programe bol Koncert pre violončelo, 

sláčiky a basso continuo G dur i V 413 od An
tonia Vivaldiho, Koncert pre violončelo 

rokové" koncerty .• Chcem pracoval ob-
• zvlášť so sláčikmi, vybral som preto reper

toár, v ktorom je iba málo dychových 
nástrojov a malé obsadenie.· (Citované 
z časopisu Musikfreunde.) Obsadenie or
chestra ( 10-8-6-4-3) bolo v súlade s dnes 
rozšíreným štandardom (nie s dobovými 
konvenciami). Prekvapilo ma, že čembalo 
bolo súčasťou orchestra iba vo Vivaldiho 
koncerte, u Boccheriniho a Haydna ostalo 
nevyužité. Orchester hral absolútne pres
ne a aktívne (epiteton .mimoriadny· by 
som však použil iba v prípade, že by som 
koncert porovnával s bežnou úrovňou 
koncertnej produkcie u nás) a maestro na 
svojom violončele predvádzal farebné 
a dynamické nuansy, pre mňa dosial' ne
počuté a netušené. Jedným slovom, čaro
val. Prekvapilo ma pomerne rýchle tempo 
v l. časti Haydnovho koncertu a neuveri
tel'ný ohňostroj virtuozity, na hranici 
technických možností (ale perfektne!) 
predvedená 3. časť toho istého diela. Keď 
konštatujem, že kritérium štýlu nehralo 
na tomto koncerte nijakú úlohu, myslím 
to iba ako opis skutočnosti. To, čo Rostro
povič predvádzal, bolo totiž naprosto pre
svedčivé a dokonalé a nevdojak som poza
budol na to, že .toto tempo, toto frázova
nie, táto agogika" sú z hľadiska dobových 
konvencií neadekvátne. Opäť raz som za
žil to, že najpresvedčivejšia interpretácia 
oslovuje viac srdcom ako rozumom. Mys
lel som na to obzvlášť počas nádherných 
pomalých častí. Jediné, s čím som si neve
del rady, boli kadencie v Haydnovom kon
certe. Mal som dojem, že nekorešpondujú 
s charakterom hudby, pričom kadencia 
l. časti sa mi navyše javila ako neprimera
ne dlhá. Až po koncerte som sa dozvedeL 
že ich autorom bol Rostropovičov priatel' 
Benjamin Britten .... Bez Bacha pre mňa 
neexistuje život, • vyznal sa raz Rostropo
vič, a v posledných rokoch niet pre neho 
azda ani koncertu bez Bacha, obecenstvu 
sa totiž za potlesk vždy poďakuje aspoň 
jednou časťou z jeho violončelových suít. 
Tentoraz to bola Sarabanda z 2. suity d mol, 
ktorá v Rostropovičovom podaní zaplnila 
sálu vesmírnym pokojom. 

Po prestávke koncertu odovzdal rakús
ky kancelár Wolfgang Schiissel Rostropo
vičovi najvyššie rakúske štátne vyzname
nanie, Cestný kríž pre vedu a umenie 
l. triedy. Vo svojej krátkej reči zdôraznil 
a ocenil nielen Rostropovičovu úlohu 
v hudbe 20. storočia, ale aj jeho angažo
vanie sa za ľudské práva a uvol'ňovanie 
politických napätí. Zo Schiisselovej reči 

bolo zrejmé, že sa nielen zúčastnil aj na 
predchádzajúcom koncerte Rostropo
vičovho cyklu, ale že je aj vel'kým milov-

a sláčiky D dur G 479 od Luigiho Boccheri- • 
niho a Koncert pre violončelo a orchester C dur 
Hob. Vllb: l od Josepha Haydna, teda .ba-

níkom a znalcom klasickej hudby vôbec. 
Rostropovič sa poďakoval iba niekol'kými 
slovami a- hudbou ... 1!1 

ADRIAN RAJTER 
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V Banskej Bystrici sa tešili 
Dožinkový veniec s farebnými pentl'ami nad hlavami, dvaja 
slamení atrapoví .vesničané" , budiaci dojem púťovej .atrak
ce", akože predávajúci v ponálo~h akože keramiku a naplno 
.rozpálené slnečné" javisko, tvorili nemenné celooperné scé
nografické plató najpopulárnejšej Smetanovej opery Predaná 
nevesta. Aj keď sa .nevesta• na plagátoch riadi trhovou eko
nomikou Slovenska a .neprodává se· - inscenačná ekonomi
ka už naplno funguje mechanizmami českými: nevesta je 
vskutku .Prodaná" kostýmami, scénou, hudbou, choreogra
fiou , jazykom aj réžiou. Iba výkony sú slovenské, banskobys
trické. Posledná premiéra 30. marca vytvorila v Státnej ope
re v počte doterajších naštudovaní v súbore remízu s počtom 
skladatel'ových prepracovaní tohto diela. Vždy išlo o korekt
né inscenácie, rešpektujúce v prvom rade realizmus klasickej 
predlohy. Strelka režijnej invenčnosti sa nezbláznila ani ten
toraz, akceptovala rokmi konzervované scény (nie vždy už 
scénky) diela, predstavujúce český národný hudobný poklad. 
Stará dobrá . Prodanka" so svojím neprekonateľným muzi-

O. HROMADOVÁ (MARRENKA) A s. MATI$ (JENÍK) 

kantským optimizmom (negatívna spoločensko-sociálna ro
vina sa v diele tlmí aj dnes) získala už v minulosti nespo
chybniteľne trvalý umelecký kredit nielen na našich javis
kách. Pravidelne vstupovala dokonca do našich domácností. 
S celoštátne bezplatnou permanentkou prostredníctvom TV 
pravidelne pri príchode nového roka angažovane agitovala. 
Stačila iba ochota v posilvestrovskej nálade naladiť sa napr. 
na tóny • Verného milování" či na vstupné zborové číslo. 

Všetci sme boli pri tom, keď sa v období bez Pána Boha začí
nalo každoročne práve s ním. Keď išlo o Smetanu, aj socialis
tickí ideológovia zatvárali uši a dočasne si osvojili liberálnejšie 
prejavy tolerancie. I keď časom predsa len stratila novoročná 
opera čosi z diváckeho záujmu, nikdy neznížila kredit jej 
autora. A že je Smetana aktuálny - či populárny? -aj dnes, 
o tom svedčí posledná česká verzia na slovenskom javisku. 

V časoch modernizácie (aj národnej) klasiky sa dal očaká
vať inovovaný výklad. V predlohe je aj kde a aj ako. Napriek 
tomu sa optický šok nekonal. Vedenie opery sa istilo a radšej 
pozvalo za inšpektorku režijnej bezpečnosti pri práci záruku 
v osobe Jany Andelovej-Pletichovej z ostravského Ceska. 
Na prvý pohľad bolo evidentné, že dielo nedevalvovala. 
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Naopak, poznajúc problematiku rýchlo pochopila, že ak Pre
danka stojí a padá na typologii a petrifikácii postáv, tak nie 
všetci sú pre ňu vyhovujúci. Možno taktne pornlčala a radšej 
zvolila variant l'ahšieho priebehu realistického konania, bez 
detailnejšej práce v charakterokresbe postáv. Nepretvárala, 
nedorábala, skôr pevne narábala s maliarskou paletou rudi
mentárnosti, bola poctivou maliarkou českého vidieka a de
dinských obrázkov. Zo základných farieb iba opatrne do
rniešavala, nerobila korekcie. Evidentne vychádzala zo vži
tých a rokmi ctených zvyklostí. Napriek tomu .domachliJa• 
niektoré kolektívne scény. V snahe dramaticky vypointovať 
hudobný aj javiskový priestor bez bázne .zneucťovala" tan
com a dupotom priestor iný, priestor stola. Ten- rešpektujúc 
tradíciu - slúžil vždy ako stôl obety pre (Božie) dary a ako 
priestor zostával vždy čistý a nedotknutý. Aj spravidla hu
dobne či milenecky intímna scéna sl'ubu verného milovania 
zmenila priestor. Stala sa .moderne· verejnou pripravenou 
.produkciou·. špeciálne pre tento slávny duet privlečú totiž 

B. SMETANA: PREDANÁ NEVESTA l. BULLA - DIRIGENT; J. ANDELQ

VÁ - PLETICKOVÁ - RÉŽIA; A. BABRAJ - SCÉNA; E. lAPLETALOVÁ -

KOSÝMY; J . KYSELÁK - CHOREOGRAFIA . 

• vesničané" voz a na ňom sa .akt lásky" v sene pod plachtou 
vykoná. Napokon celkovú lyrickosť a intimitu diela narúšali 
aj pričasté (miestami zbytočné) nástupy z hl'adiska. A nad
merná hlučnosť komediantskej scény chcela byť asi dobovou 
paralelou (či konkurenciou?) dnešnej decibelománie . Podl'a 
výsledného režijného útvaru vychádzala režisérka nesporne 
z už spomenutej stabilizovanej typológie postáv. Niektoré po
šmyknutia boli predsa Jen príliš okaté, takže nebolo jasné, či 
ide o zámer, alebo o vlastnú aktivitu účinkujúcich. V tom prí
pade hľadali nenájditel'né. V postave Kecala, kde plaú sku
točne nomen-omen, sa k prototypu pseudofilozofujúceho de
dinského dohadzovača pridružila okrem .kecania" aj vlast
nosť nadmernej slinotvorby. V záchvatoch Kecal slinil na 
všetkých tak, že jeho neodmyslitel'ná rekvizita plnila skutoč
ne pôvodnú funkdu dáždnika a stratila častokrát iba honor
nú doplnkovú funkciu majitel'a. V hudobnom prejave Igora 
Lacka (Kecal) absentovala aj nevyhnutná diferenciácia, po
stihujúca v zápise viacrozmernosť komickosti figúry. A navy
še, keď divák čakal basový lesk, ozvala sa iba matnosť tónu. 
Postava, ktorá je vo všeobecnosti herecky aj spevácky bra
vúrna, efektná, miestami strácala dych a spôsobovala defek-
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ty. Druhou mimoriadne vďačnou postavou je Vašek. Ak mu 
a priori prisúdime naivno-nevinnú infantilitu a adolescenmú 
zakrpatenosť. potom prvopremiérový Peter Schneider 
predstihol všetky očakávania. Neuveriteľným spôsobom po
stavu niekoľkokrát .prekotil" nevkusným smerom (samo
zrejme, za výdatnej .pomoci" zabávajúceho sa publika) 
a akokoľvek by sa bol do konca opery snažil, kladnú odozvu 
by asi nebol našiel už u nikoho zo zúčastnených na prípad
nom reálnom akte svadobného predaja. Celkovým prejavom 
rozhodne patril viac do ústavnej opatery ako na miesto adep
ta nádejného žení<ja. Je preto obdivuhodné, že Marenka 
(Oľga Hromadova) odolala jeho .cirkusovému vábeniu" 
a zachovala si javf5kovú súdnosť vo svojom konaní. V jej in
terpretádi v tomto kontexte stále hrozil možný .pád" do sub
retnej polohy, ktorá vzhľadom na jej dlhodobo prezentované 
viac operetné než operné postavy mala reálne dispozíde. Aj 
preto možno boli niektoré hudobné miesta chudobné o vrúc
nejšie prejavy tak v hereckej, ako aj v speváckej Línii. Takmer 
zločinne mi počas predstavenia prichádzala na um myšUenka 
škrtu . jej" veľkej a dokomponovanej árie. Ci nešlo v pôvod
nej verzii napokon iba o operetný príbeh? Posledný z hlav
ných predstaviteľov Stanislav Matis (Jeník) má už dosť po
stáv za sebou na to, aby mohol byť istejší v hereckom aj spe
váckom prejave. Navyše, keď je typovo v divadle .doma• 
práve na dedine. Napriek tomu zanechal rozkolísaný výkon 

aj celkový dojem. 2iaľ. aj uňho absentovali prirodzená ľudská 
neha a vrúcnosť. dty,.a tie ak nie sú dominantné, tak sú urči
te viac ako dôležité v tejto opere. Chlad a akademizmus boli 
neraz spoločným menovateľom celého hudobného výsledku. 

Nakoniec komplexná hudobná implantácia je vždy vecou 
dirigenta . Brilantný začiatok tejto opery, ktorý chce bravúru 
najmä tempickú, predpokladá hlavne bezproblematickú do
konalosť technickú. A tam ostal orchester dlžníkom. Nebol to 
značkový sekt na úvod, ale iba sviatočnejší dedinský polde
cák. O kvalitách Igora Bullu sa nedá pochybovať, bezchyb
nosť v orientácii partitúry demonštruje vždy. Vždy však ostá
va aj (či iba?) na platforme akademizmu, bez vnútorného po
stihu a s adekvátnym posunom smerom k javisku aj 
orchestru. Bariéra ostychu emocionálne sa prejaviť prostred
níctvom hudby ostane asi dlhodobejším handicapom tohto 
inak technicky skvele vybaveného dirigenta. 

Miest na polemiku by sme určite našli aj viac. Nebolo v mo
jom záujme numericky mapovať tieto detaily, informaúvne 
som iba nastavila vlastnú optiku na mnohokrát inscenované 
dielo, v ktorom nieto čo pokaziť. ale ani nieto čo urobiť ináč, než 
ponúkla rokmi overená divadelná prax. Tak to bolo aj v prípade 
banskobystrického naštudovania. V kontexte celej dramaturgie 
nejde o nijaký významný posun či režijný akt, aj keď Predaná 
nevesta patrí na zlaté stránky českej národnej histórie. 11:1 

MÁRIA GLOCKOVÁ 

HUDBA V TELEVÍZII 
ZRIEDKAVÁ RADOSŤ Z TELEVÍZNEHO MÉDIA 

{ZÁZNAMY KLASICKEJ HUDBY V PROGRAMOCH NEMECKÝCH TELEVÍZ10 

V nederňojšie dopoludnie 20. mája vysielali v rámci sviatočného koncert- mnohých filmových či TV výtvoroch. Myslím tu s radosťou o uspokojením 
ného programu nemecké televízie 3Sot o BW-SW spolu sedem skladieb oj no staršie orchestrálne nahrávky nemeckých o francúzskych režisérov, 
klasickej hudby. Zasvätenci vedia, že toto množstvo nie je v spomenutom počnúc trebárs dirigentským o zároveň režisérskym prínosom Ko rajo no-
vysielacom čase výnimkou. Väčšinou so k nemu pridávajú minimálne ďa- vým. Z dnešného pohrodu (možno) prekonané, v každom prípade však zo-
lšie dva po nemecky vysielajúce TV ujímové o inšpirujúce televízne kre-
kanály (napr. BR, WDR, ZDF atď.). ácie tohto umelca odštartovali re-

Pozoruhodnú kvantitu však (tok- Nedeľa 20· mája žisérsky záujem o symfonický, 
isto väčšinou) zatieňuje ešte poza- 3Sot, 9.15: Gustav Mohler: 4 piesne z cyklu Chlapcov zázračný roh pre komorný ansámbel i ďalšie noprí
ruhodnejšio kvalito. Kvalito v naj- soprán o orchester. Julione Bonsenová - soprán, MDR Sinfonieorchester, klad zborové či sólové obsadenia. 
širšom význame _ televíznej di- dirigent Manfred Honeck. Nahrávka z Dómu v Mogdeburgu roku 1992. S pribúdajúcim časom stúpa 
menzie - slovo. Opäť je možné len 3Sot, 9.45: Gustav Mo hier: Symfónia č. 10 Fis dur - Adagio. Symfo- priamo úmerne akosť technických 
vyzdvihnúť známu nemeckú dô- nický orchester Stredonemeckého rozhlasu, dirigent Daniel Nozoreth. parametrov. Tie však samy osebe 
slednosť, erudovanosť, nápaditosť, Nahrávka z Dómu v Mogdeburgu z roku 1997. určite nestačia. A sme opäť no zo-
založenú jednak no cennej tradícii, BW-SW, 10.15: Anton Bruckner: Te Deum, Symfónia č. 6 A dur. Roz- čiotku ... 
jednak no aktívnom, iniciatívnom hlasový symfonický orchester (SWR) Stuttgort, dirigent Roger Norring- Poďme však k obsadeniu 0 dro-
0 precíznom prístupe k nej. ton, sólisti Sylvia Greenbergová, Monico Groopová, John Aler, Carsten moturgii. Obsadenie koncertu nie 

Technická kvalito: v spomenu- Stobell, Rozhlasový zbor (WDR) Käln, Vokolensemble (SWR) Stuttgort je síce prácou televízie, získanie 
tom čase odznelo síce sedem sklo- BW-SW, 11.30: William Wolton: Crown Imperial, Rozhlasový symfonic- autorských 0 vysielacích práv no 
dieb v dvoch televíziách, neprekrý- ký orchester (SWR), dirigent Roger Norrington. Nahrávky vznikli no festi- sedem interpretov - .megohviezď -
voli so však - po odvysielaní prog- vole vo Schwetzingene roku 2001. klasiky trebárs no jedno dopolud-
romu jednej (3Sot) nasledovali BW-SW, 11.35: Béla Barták: Sláčikové kvarteto č. 5. Nahrávka z roku nie si však určite vyžaduje značnú 
koncerty no ďalšej (BW-SW). Že by 1979. dávku manažérskej zručnosti . 
náhoda? Z viacročnej skúsenosti Myslím, že mená autorov, diel, 
môžem potvrdiť - určite nie. Stočí zrejme trocha dobrej vôle o spolu· interpretov, ich rodenie, oko oj ročenie záznamov hovoria o mnohom. 
práce oj medzi ,konkurenciou•. (Fa kt platný osi vždy o všade ... ) Ako so Okrem iného oj o nodčosovosti TV záznamov klasickej hudby. 
však dá hovoriť o konkurencii v klasickej hudobnej kompozícii? Je vari Je azda zbytočné zaoberať so no tomto mieste výkonmi nemeckých 
Beethoven . lepší" oko Bach? Alebo Monteverdi .lepší' než Purcell? rozhlasových orchestrov alebo dirigentov oko Nozoreth či Norrington. 

Konkurencia? Azda keby identické dielo bolo interpretované rôznymi Kvalito, patriaca k týmto menám, bolo (oj) no TV koncertoch v nedeľu 
umelcami (notobene v tom istom čase no dvoch staniciach). To som však 20. má~o prinajmenšom potvrdená. 
počas mojich desaťročných nedeľných dopoludní pri nemeckých televí- Telev1zio bez pravidelnej živej koncertnej skúsenosti nestačí. Po ví-
ziách ešte nezažil. A tu so môže začať rozprávanie o kvalite umeleckej. zuálnej stránke má všok..veľkú výhodu pred oudioreprodukčnými systé-
Z kamerového o režisérskeho umenia som viac zachytil skutočne v ne- mami (rozhlas, CD o pod.). Načim ju využiť. MÁRIO SEDLAR 
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KONCERT GRAMOPHON-U 

JEDEN KONCERT & DEVÄT HVIEZD 

Najatraktívnejšou májovou udalosťou vo svete klasickej hud
by v Londýne bol nepochybne koncert časopisu Gramophon 
(8. mája) v Barbican Centre. Toto vysoko uznávané perio
dikum, ktoré formuje mienku bez 7Veličovania miliónov vy
znávačov hudby, oslavovalo 25. výročie svojho vzniku. Caso
pis vyšiel po prvý raz roku 1976, a asi len málokto si vtedy 
uvedomil. akú dôležitosť nadobudne o štvrťstoročie neskôr. 
Dnes ho verejnosť ako aj odborníci považujú za jedno z naj
významnejších meradiel kvality či potenciálnej trhovej ús
pešnosti (?) nových nahrávok a citácie z recenzií v Gramo
phone si žiadny umelec nezabudne pridať k svojmu životopi
su. Ceny Gramophonu, na ktoré tak mnohí interpreti, 
manažéri, agenti, producenti či orchestrálne telesá netrpezli
vo čakajú, sa udeľujú každý rok v októbri, a niet sa čo čudo
va(. že výsledky sa okamžite odrazia v počte predaných kusov 
tej-ktorej ocenenej nahrávky. Napríklad medzi dirigentmi ve
die v počte získaných Gramophon ocenení John Eliot Gardiner 
(ll), ktorý v jednom roku získal dokonca tri ceny, v čom sa 
mu vyrovnal zatiaľ jedine Karajan. Medzi orchestrami je na 
prvom mieste London Symphony Orchestra s úctyhodným 
počtom 12 ocenení. Samotný koncert mal podobu akejsi 
módnej prehliadky hudby, v ktorej podtitule bolo cítiť viac 
symbolizmu než umeleckej ctižiadosti - na programe boli 
hviezdy prvej kategórie ako 
Riccardo Chailly, Richard 
Hickox, Ian Bostridge s Ju
liusom Drakom (klavír), 
Stephen Kovacevic, Anto
nio Pappano, Sir John Eliot 
Gardiner, Vernon Handley 
a zlatým klincom programu 
mal byť Kennedy . Každý 
účinkujúci si mohol vybrať pri
merane vhodnú skladbu, ktorú 
potom James Jolly - editor 
Gramophon-u - uviedol a pri-
dal k nej korenisté historky KENNEDY VČERA ... 
alebo podľa dobrého anglic-
kého zvyku vtipno-suchý komentár, tentokrát viažuci sa na 
účinkujúcich. Ani v Londýne nie je veľa koncertov, kde by 
bolo možné za jediný večer uzrieť takúto zostavu hudobnej 
smotánky, no na počudovanie asi väčšiny hostí a divákov, sá
la Barbicanu nebola ani zďaleka plná. Skoro nepochopiteľné; 

kde hľadať príčinu? Najpravdepodobnejšie slabá marketingo
va kampaň -londýnske publikum je fenoménom samo o se
be a správa sa prinajmenšom podivuhodne. Pri úplnom pre
tlaku podujatí všetkého druhu väčšina rudí si zvykla spoliehať 
sa iba na informácie, ktoré im pristanú takpovediac priamo 
predo dvermi. Možnost byt zaznamenaný na .maillng !isť už 
takmer všetkých umeleckých organizácií, čiže poštou dostá
vať informácie napríklad o plánovaných koncertoch, je úplne 
zdarma, preto najmáženejším teritóriom každého marketin
gového oddelenia je práve správna databáza cielená na záuj
mové skupiny. V tomto prípade sa pravdepodobne marketin
gový tím mylne spoľahol iba na veľké mená, ktoré mali byť 
hlavným magnetom, no a výsledok nepotvrdil pravidlo, kto
ré takmer bez výnimky platí v každom inom meste Veľkej 
Británie, ale nie v Londýne. 
Keď Richardovi Chaillymu navrhli možnosť účinkovať na 

tomto predstavení, jeho prvá reakda bola:. Určite musíme za
hrať niečo 7 Verdiho!" Vybral si predohru k pomerne málo 
hrávanej opere l vespri siciliani, ktorá, interpretovaná v ne
zvyčajne rýchlom tempe, mala za úlohu naladiť a hlavne ro
zohriať publikum. Chailly diriguje s veľkou priezračnosťou 
a London Symphony Orchestra, ktorý sa podujal na neľahkú 
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úlohu hrať na jedinom koncerte pod taktovkou piatich, štýlo
vo vel'mi rozličných dirigentov, podá na domovskej pôde 
v Barbicane spoľahlivý výkon takmer vždy. Richard Hickox sa 
prezentoval skladbou Fredericka Deli usa The Walk to the Para
dise Garden, čo je pôvodne výňatok z jeho opery A Vil/age Ro
meo & Juliet, ktorá sa však do koncertnej či opernej histórie 
nikdy nezapísala, a to ani v rod nom Anglicku. Delius bol an
glickým skladateľom začiatku 20. storočia, komponujúcim 
v neskororomantickom štýle. Na programoch sa dnes objavu
je už len zriedkavo, jeho vášnivým stúpencom bol napríklad 
Sir Thomas Beecham, ktorý jeho skladby často dirigoval. kto 
vie, či nie aj preto, že ho s ním spájalo silné priateľské puto. 
Sladkastá, typicky postromantická skladba určite vzbudila 
zvedavos(. no po nej už každý s napätím očakával tri Schu
bertove piesne (Die Forelle, An die Music & Erlkänig) v podaní 
lana Bostridgea s klavírnym sprievodom Juliusa Drakea. 
Bostridgeov .anglický tenor· je na nahrávkach presvedčivý, 
v skutočnosti je však pomerne slabý a Bostridge na javisku 
jednoducho nepôsobí práve prirodzeným dojmom- jeho pre
jav je vcelku školácky. Niekedy sa priam obávate, aby sa na 
javisku psychicky nezrútil. Vtedy si treba zatvori ť oči a iba po
čúva(. traumatický obraz tak zrazu zmizne za krásou tónu 
a výbornej deklamácie. Po krátkom interludiu Stephena Ko
vacevica (Schubert: lmpromptu D 899 č. 3- Kovacevic ho hrá
val ako l O-ročný!) nasledoval opäť Verdi- predohra k La for
za del destino pod vedením budúceho umeleckého vedúceho 
Royal Opera House, Covent Garden Antonia Pappano. Pap-

pano je mimoriadne talento
vaný hudobník a dirigent a je 
aj výborným klaviristom. Ako 
32 -ročný bol menovaný za 
hudobného riaditera Théatre 
Royal de la Monnaie v Bruse
li, kde pôsobí dodnes a nikto 
nepochybuje, že v jeho sym
patickej osobe slávny operný 
dom získa spoľahlivého vodcu 

~ s patričným rozletom inšpirá
- cie. John Eliot Gardiner, ako 
~ vždy s úžasným zmyslom pre 

. .. A DNES rovnováhu formy a pre vypra
covanie detailu, uviedol Du

kasovu symfonickú báseň Učeň čarodej. A to sa už blížime 
k poslednej časti programu, ktorou mal byt Elgarov Husl'ový 
koncert s dirigentom Vemonom Handleyom a sólistom Kenne
dym. Kennedyho (pôvodne Nigela Kennedyho) predchádza 
povesť famózneho huslistu, ktorý chce síce prekročiť tieň štan
dardnej rutiny koncertov, no pre orchestre a všetkých zaintere
sovaných predstavuje hotovú katastrofu. V poslednej chvíli 
zrušené koncerty, aroganmé správanie, požadovačnos(. nespo
ľahlivosť či nerniesme poznámky, to všetko neprispieva k jeho 
popularite v zákulisí. Ako inak, ani tento koncert sa nevyhol 
škandálu, Kennedy jednoducho pred celou sálou oznámil. že 
kvôli neschopnému manažmentu LSO, ktorý sa bezpríkladným 
spôsobom postaral o to, aby nemal dosta tok času na skúšky, od
voláva Elgara a zahrá radšej Bachove Partity a navyše dodal . ale 
sľubujem vám, že Elgara vám tu predsa len raz zahrám, ale 
s iným orchestrom!• Po dvoch partitách, keď potlesk obecen
stva už konečne takmer utíchol a ručička hodín sa blížila k pol 
jedenástej, sa zrazu znovu objavil na pódiu a začal horúčkovito 

rozprávať o podpore dvoch charít (ktorým bol výťažok z kon
certu venovaný), ktorých mená radšej ani neuviedol. a dlhšia 
pauza nasvedčovala tomu, že si ich nepamätaL Nakoniec po
znamenal. že je celkom rozohratý, a preto zahrá ešte ďalšie par
tity ... a tak .child prodigy• Menuhinovej školy hraJ Bacha ob
lečený do spodnej polovice vojenskej uniformy, vo vojenských 
čižmách a s extravagantným šálom. Ostáva už len zodpovedať 
otázku, kde sa podela jeho geniálna hra? ti 

VANDA PROCHAZKOVÁ 
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Na strune súčasnej opery 
Jaroslav Blaho 

V
ýskum rep~oára prvej štvrťstoročnice opery Sloven
ského národného divadla v Bratislave, osobitne ro
kov 1920a 1938, nás presviedča, že súčasná tvorba 

mala v ňom pevné miesto. Nesmieme zabúdať, že okrem za
hraničných diel patrí k tejto dramaturgii aj široká plejáda čes
kých titulov, a to od žijúcich klasikov Foerstera či Nováka až 
po Weinbergera a K. B. Jiráka. A takisto nemožno obísť to, že 
Richard Strauss, Zemlinsky, Wolf-Ferrari, ba istý čas aj Ja
náček práve v tomto období žili a tvorili, reprezentujúc veľmi 
výraznú súčasť skladatel'ského kontextu. Pravda, každý ume
lecký šéf nemal vo vztahu k súčasnej tvorbe rovnaké ambície, 
čo do istej miery súviselo aj s celkovým kultúrno-politickým 
ovzduším. Zuna začiatkom 20. a Vincourek na prelome 30. 
a 40. rokov bojovali o nové obecenstvo. Ich situácia bola iste 
zložitejšia než za Karla Nedbala, ktorý už požívaJ dôveru ne
mecko-maďarskej vrstvy bratislavského publika, ba aj vie
denskej kritiky, pričom mal oporu aj v ekonomike riaditeľa 
SND Antonína Drašara, ktorý dokázal nájsť peniaze aj na .ne
výnosné" súčasné projekty. 

Oskar Nedbal sa odvážil iba na tri súčasné tituly zahranič
nej proveniencie, z ktorých istým prínosom bol trojdejstvový 
Casanova od poľského skladatel'a Ludomira Ró:iyckého 
(1884-1953). Tvrdého naštudovanie z februára 1926 niele
nže zažilo honosnú premiéru za účasti autora, pol'ských hu
dobníkov, divadelníkov, diplomatického zboru, ale malo zrej
me aj slušný ohlas u obecenstva, o čom svedčí na súčasné 
dielo relaúvne vysoký počet šiestich repríz. Rói.yckého hud
ba má lyrický náboj, výraznú melodiku, živé, tanečné rytmy, 
farebnú inštrumentáciu, zmysel pre zveličenie a grotesku, aj 
pre javiskovú akciu. Postavu Casa novu vytváral obľúbený te
norista Chorovič, čo zrejme slobodné devy aj bratislavské 
operychtivé paničky privádzalo do vytrženia. 

Už predtým, na jeseň 1923, sa v SND hrala jednoaktovka 
Josepa Hatzeho Návrat. Dielko s námetom podobným Ta
jovského Hriechu napísal chorvátsky skladateľ, žiak Mascag
niho, ešte pred prvou svetovou vojnou. Koketuje s chorvát
skym folklórom i s talianskym verizmom a bolo dirigentským 
debutom dvadsaťtriročného Zdenka Folprechta. Séf opery 
Národného divadla z Belehradu Stevan Hristič v decembri 
1929 dirigoval v SND premiéru svojej jednoaktovky Súmrak. 
Dramatickej epizóde z druhého dielu Vojnovičovej Dubrovníc
kej trilógie rozvláčna a monotónna hudba zodpovedali len má
lo. únavná melodická deklamácia zahlušila aj pozoruhodné 
detaily v harmónii aj inštrumentácii. oboch inšpirovaných 
verizmom. 

Mesiac po tragickom záhrebskom skone svojho strýka pre
miérova! Karel Nedbal Prokofievovu rozprávkovú grotesk
nú fériu Láska ku trom pomarančom (24. januára 1931). Ces
koslovenská premiéra diela, ktoré v Európe ako prvý naštu
doval päť rokov predtým v Kolíne Eugen Szenkar, 
spôsobovala svojou nevšednou avantgardnou poetikou prob
lémy nielen publiku, ale aj časti kritiky: štylizácia, prvky gro
tesky, commedie del'ane, divadla na divadle (.obecenstvo" 
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vstupuje do príbehu a komentuje ho); žánrové oscilovanie 
medzi rozprávkou a satirou, ironickou recesiou. Zdá sa, že re
žisér Vilím si s týmto hybridným útvarom vcelku poradil, ryt
mom javiskovej akcie dokázal preklenúť mozaikovitosť celku, 
deliac bohatý pnbeh iba dvoma prestávkami. To isté plaú 
o Karlovi Nedbalovi: pozoruhodné detaily sklbil do impo
zantného celku, nezostal dlžný ani výraznej rytmike, ani 
svietivej farebnosti partitúry. V Ladvenicovej hýrivej výprave 
s duchom diela korešpondovali viac ostré kubistické tvary 
než ťažká farebnosť. primeraná azda rozprávkovej polohe 
diela, ale už nie polohe ironického odstupu autora, ani 
vzdušnosti jeho partitúry. Keď referent Slováka na účet Pro
kofieva napísal, že sa .zadúša západnou technikou a zvlášť je
ho slaviansky koreň je hodne zoslabený", asi netušil, že po
dobné nálepky prilepí na dielo obludná estetika ždanovov
ského socialistického realizmu! 

Sukov žiak, zručný eklektik, flámsky skladatel' Ignaz 
Lilien sa na európskom medzivojnovom javisku etabloval 
svojou efektnou operou Beatrys. Sú v nej mondénny bar aj 
stredoveký kláštor, tango aj cirkevné spevy, herecky i spevác
ky exponovaná titulná postava exaltovanej mladej mníšky 
(H. Bartošová), postava diabla aj Bohorodičky, úlohy, pripísa
né personifikovaným zmyslom (zrak, jazyk). Hralo sa vo vý
prave Vlastislava Hofmanna, urobenej pre pražské ND; Vilim 
vkusne riešil divadelné efekty, o ktoré v diele nie je núdza, 
a Alexander Moyzes chválil Folprechta, že .plasticky podal 
komplikovanú partitúru". Premiéra Lilien ovej opery sa usku
točnila v máji 1932. 

V novembri 1933 sa spolu s Dvorákovou krátkou komé
diou Tvrdé palice dostala na scénu SND ani nie polbodinová 
etuda mladého francúzskeho avantgardistu Pierra Octava 
Ferrouda Chirurgia. Ferroud, jeden z priekopníkov atonálnej 
hudby vo Francúzsku, zahynul o pár rokov neskôr pri auto
nehode. Sarkazmus hudobnej reči, farebná, rafinovaná or
chestrácia a ostré rytmy sú priliehavým šatom pre jednodu
chý pnbeh Cechovovej poviedky o tom, čo si v zubárskom 
kresle vytrpí kostolník, ktorý sa za neprítomnosti lekára zverí 
do rúk drsnému Jekárovmu sluhovi. Miniatúra priniesla dve 
skvelé kreácie: Arnold Flôgl opäť raz dostal možnosť bezhra
nične exhibovať v karikatúre sluhu Kurjatina- prekvapením 
bol však kostolník Vonmiglasov v podaní Janka Blahu, akoby 
predpovedajúci umelcove plastické charakterové figúrky 
z posledných rokov činnosti. 

Po bratislavskej návšteve Ferrouda pricestoval do nášho 
mesta na premiéru svojho Kriedového kruhu (november 1934) 
aj Alexander Zemlinsky. Dva roky predtým presídlil 
v predtuche hnedého teroru z Berlína do Viedne, rok pred
tým premiérova! Kriedový kruh v Zurichu. Staré východné po
dobet~stvo, ktorého libreto vychádzalo z Klabundovej hry, 
hranej krátko predtým aj v činohre SND, chytilo poslucháča 
.tklivo teskným spodným tónom jemne modelovanej hudby" 
a znamenalo nesporný čin dramaturgický aj inscenačný. Oce
nila to nielen kritika, ale aj ovácie plného hľadiska- svedec-
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tvo, že v 30. rokoch mala opera SND už premiérové publi
kum, ktoré dokázalo absorbovať aj náročnejšiu umeleckú vý
poveď. Nedbalova hudobná zložka, diskrétna, pritom plná 
sugesúvnej výrazovosti, sa vyznačovala komornou zvukovou 
vybrúsenosťou, priezračnosťou pletiva hlasov orchestrálnych 
a vokálnych; režisér Sulc na vzdušnej, nepopisnej a nezapra
tanej scéne dokázal dať orientálnej rozprávke dych baladic
kosti a rozprávkovej krehkosti, pričom .scénické dianie ply
nie v harmónii s temporytmom hudobného prúdu, nie sú tu 
žiadne naturalizmy a zbytočné detaVy, pohyb a mimika sú ús
porné, prevláda jarná štylizácia" (Ballo). Z množstva pozoru
hodných sólistických zástojov (Flogl, f{ezníčková) vynímala 
sa strhujúca Haitang M. Formanovej, naopak, herecky i spe
vácky sa v role princa Pao nedobre cítil S. Hoza, ktorého po
tom v reprízach vystriedal J . Jaroš. 

Všedný deň prícesmej krčmy s množstvom živých figúrok. 
nesúcich so sebou svoje zdanlivo všedné osudy - túto po
viedku A. P. Cechova spracoval do podoby opernej jednoak

stávala strhujúca kresba ovzdušia krutosti, fundamentalistic
kého konzervativizmu, korupcie, negramotnosti v širšom 
zmysle, než je neschopnosť čítať a písať. Sulcova Katarína je 
dusená prostredím, svokrom, manželom, len raz sa vzbúri, po
tom nasleduje dominový efekt, k slovu sa dostávajú vášne od
pútané z reťaze. Uprostred celku sa Su lc snaží nezanedbať de
taily, ale vyhýba sa popisnosti. Aj vďaka točniam vťahuje di
vákov do centra dejového prúdu, nedá im vydýchnuť. Dráma 
naberá na tempe, rúti sa do katastrofy. Točňa je stredobodom 
Trostrovej scény, pootočením sa dostávame do rôznych reálií. 
Strhujúce je posledné dejstvo: čierny kruhový horizont, mos
tík diagonálne cez javisko, projekčný náznak vody, sivé, mor
bídne svietenie. Javiskové svetlo exponuje Sulc nielen ako at
mosférický, ale aj ako dramatický prvok a nie náhodou 
v programe uvádza aj majstra svietenia - V. Morysa. 

V pane starého lzmajlova vytvoril jednu zo svojich život
ných úloh Arnold Flogl: obludne drsný, zmietaný pudmi 
frustrovaných hrdinov ruskej literárnej klasiky. V scéne, keď 

tovky rumunský skladatel' Con
stantin Nottara. Dielko Na veľkej 
ceste dožilo sa v máji 1935 jediného 
predstavenia. Za zmienku stojí, že 
je to prvý zo slovenských prekla
dov A. Flogla z arzenálu opery 20. 
storočia. Do Mníchova 1938 bolo 
ich ešte niekol'ko - pri profilových 
číslach (Sostakovič, Rocca) dal 
však šéf súboru prednosť českému 

Slovenské národné divadlo 
zbičuje Sergeja, a potom, keď zo
miera, diváci ótili .srdce v hrdle"! 
Skoda, že prvá dáma súboru Mi
lada Formanová nedokázala ísť 

v ústrednej postave proti svojmu 
naturelu. Bola pasívna a namiesto 
živočíšneho vampu blížila sa viac 
trpiacemu typu inej ruskej Katarí
ny (Kabanovovej). 1\Jpo pasívnu 
postavu jej manžela podľa Ballu 
.výtečne podal" Dr. Janko Blaho, 
navyše aj .výtečne maskovaný". 
Sergeja stvárnil Jaroslav Jaroš 
a charakterový, mocný tenor Fran
tiška Hájka niesol sa víťazne nad 
orchestrom v brilantne napísanej 
scéne, keď opitý mužík nájde mŕt
volu zavraždeného lzmajlova. Aj 
ďalší majstri portrétnej drobno
kresby si prišli na svoje - Ruth
Markov v postave popa, Zavrel vo 
výstupe policajného komisára. Vý
raznú epizódu mladej prostitútky 

Riaditel : Aoloa Dnšar ,Z,;,, -~~ !(vV 

Ruská ,.Lady "acbethu 
fiiATEaiNA ISMAJLOYAJ 
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prekladu. 

t\~tcrina l.jvnvn;. l•m•jluva . . 
lin••·ll l~ .. ,.~ovit lsmajluv 
(l.,ri• ľimoft-jttvtč lamajlov 
St•rJ!t·i. robotník . 
( ltrhoinl'k, nmflk . 
,u,w~. ku4.h~rko . 
Sl:iru~ . . . .. 
l'c•p ..... . 
l'nlicaJný lcon•iaôr . 
P.in utitd . .. 
Strotnik • . . . 
n.:..t .. jnlk .. .. 
Sonjdlle .. , . 
Stori lrttlonlc yAa . 
Stor)· trut:an« . 
Strát.nuaj•t~r . . 
Mutlk . . 
Ml~u.lenK . 
Mlódnk . 

Po malom nedorozumení (Not
tara) prišiel vel'ký čin, ktorý sa staJ 
podkladom legendarizovania brati
slavskej opery 30. rokov na niekoľ
ko generácií. Právom. Opera SND 
uviedla v československej premié
re ako druhé európske divadlo (po 
Stokholme) v tej dobe toľko disku
tované (v stalinskom ZSSR - aj 
v slobodnom svete) dielo mladého ~~;~~'''."k 
Dmitrija Sostakoviča Ruská lady "'"'' · 
Macbeth (23. ll. 1935). Protekčne 
získaný notový materiál umožnil iba štyri, zato vypredané a 
nadšene aplaudované predstavenia. Na premiére si dali 
schôdzku divadelníci, hudobníci a kritici z Prahy, Viedne, Bu
dapešti, Záhrebu. Z Viedne prišiel okrem tucta dopisovateľov 
aj Max Brand, ktorý operu prekladal do nemčiny, dirigent 
Fritz Bloch, režisér Herbert Graf, celé vedenie Volksoper. 
Zdenek Nejedlý sedel vedľa sovietskeho pražského veľvyslan
ca a na premiére bola aj delegácia Zväzu sovietskych spisova
tel'ov. Prvú reprízu vysielala francúzska rozhlasová stanica 
Tour Eiffel. Pod naštudovanie sa podpísala optimálna zostava 
-dirigent Karel NedbaJ, režisér Viktor S uic a scénograf Fran
tišek Troster. Nedbalov orchester hýril, zbor sa prekonáva] 
a v trestaneckom obraze gradoval priam strhujúco. O hudob
nom naštudovaní píše A. Horejš v Robotníckych novinách: 
• úžasná gradácia . .. prekvapujúca a dni vá zvukovosť ... pevná 
logika zložky orchestrálnej i vokálnej ... v tempách a zvuku 
šiel Karel Nedbal do najkrajnejších medzí!" 

Gradácia tiesnivej atmosféry bola príznačná aj pre Sulcovu 
javiskovú víziu diela. Naturalizmus, na ktorý predloha zvá
dza, nahradil baladickým realizmom, plným zobrazovacej 
fantázie. Hýril invenciou, drámu vedel odľahčiť grotesknými 
intermezzami (scéna so sudom, opitý mužík), ale v centre zo-
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. MilatJa Fo•rm.tltU\_. 

. J>r . . l.:t.nko Ul:.hu 

. Arnold Fh1,!1 

. Jarotl.av .l .. rull 
franliiek llak·k 

. fl...&.:n:~ H.ul;tl..ll\;a 
Horia An:lu1'uv 
Zd. Kuth. \'\arie"' 

. k arol i'.avh:l 

. Junf Ma~íek 

. Karol Kold 

. Jindrich Fikf' 

. Uda Kutancud 

. 7.ita l-"f'e4o\'á 

. U. , · • ,..\~·hí,.nv 

. l\·,;an hnkn 

. Juuf Mr~~ 

. J:..n t\ttJM.·c~)· 
1\nlun \ 't·NI) 

. Wudulf lk-f'~m:..nn 

. h ;.n hu&.u 
.J .. ,...( Hl.~t.:a 

Sonetky vytvorila L. Komencová a ako stará trestankyňa 
mihla sa javiskom 23-ročná Zita Frešová. Nadšenie bolo všeo
becné- vedomie umeleckej udalosti evidentné. Iba anonym
ný referent Slováka si povzdychol, že v Národnom divadle 
hrajú .bol'ševickú operu". 

Dve novinky sa objavili na plagáte v prvých mesicoch roku 
1936. V januári jednoaktoka Sámum od mladého Viedenčana 
Fríedricha Blocha. Expresívna, výrazovo až hektická hudba 
a príbeh podľa Strindbergovej drámy o žene-ničitel'ke: mladé 
arabské dievča Biskra zvádza a sadisticky ničí francúzskeho 
okupačného dôstojníka- príbeh ako z intifády! Spevácky, he
recky i tanečne náročný pan hlavnej hrdinky zverili Fol
precht s Vilímom Helene Bartošovej, Francúza hral Karel 
Kalaš, Biskrinho domorodého milenca Dr. Janko Blaho . 

V marci nasledovala rozmernejšia dráma Hlad od ruského, 
v parížskej emigrácii žijúceho klaviristu a skladatel'a Alexan
dra Cerepnina ml. Naturalistický pnbeh podia hry Leonida 
Andrej eva premiérovali vo Weimare ( 1928) a v SND mal pre
miéru československú . Folprecht podporil dramatické prúdy 
postmusorgskovskej partitúry, akcentoval jej inštrumentálnu 
farbistosť. Historka zo študentsko-bohémskeho prostredia, 
sveta snov i biednej reality, v ktorej hlavná hrdinka O 1-0 l 
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končí ako prostitútka, nenašla však adekvátnu pozornosť in
scenátorov. Výprava sa tentoraz poskladala z fundusu, herci 
hrali každý .na vlastné triko". Aj tak však svoj nekaždoden
ný charakterotvorný potenciál naplno využili A. Flägl (Ono
frij) aH. Bartošová v rozporuplnej postave nešťastnej Ol-Ol. 

V obkľúčení dvoma titulmi slovanskej proveniencie dosta
lo sa roku 1937 na bratislavské javisko víťazné dielo sklada
teľského konkurzu milánskej Scaly z roku 1934, opera Lo
dovica Roccu Dibuk. Predtým však ešte Nedbal s Vilímom 
naštudovali operu Cár Kalojan od bulharského skladateľa 
Panča Vladigerovll, rozmerné historické plátno z bulhar-

P. VLADIGEROV - C ÁR KALOJAN . SCÉNA J. lADVENICA (1937) 

ských dejín 13. storočia. Na malebnej Ladvenicovej scéne, 
ktorá sa viac trafila v interiéroch ako v prirozprávkovo maľo
vanej architektúre exteriérov, sa to len tak hmýrilo zbormi 
a baletnými scénami. Znela hudba, v ktorej sa neraz až pn1iš 
prvoplánovo ozýval balkánsky melos vedľa štylizovaných ar
chaizujúcich tónin a odkazov modernejšej západnej hudby. 
Prevládala ilustratívnosť, v kresbe dramatických charakterov 
potom povrchnosť. aj preto, že libreto svojím záberom sledu
júce štátnické aj inúmne problémy, naložilo si priveľkú por
du. Titulného cára Kalojana v československej premiére vy
tvoril K. Zavrel, hriešnu cárovnú Máriu M. Formanová 
a križiackeho šľachtica Balduina S. Hoza. 

14. apríla 1937 mala v SND československú premiéru ope
ra Lodovica Roccu 
Dibuk. Libretista Re
nato Simoni (s jeho 
menom sa stretávame 
aj pri Pucciniho Tu
randot) spracoval do 
trojdejstvového tvaru 
s prológom ruskú ži
dovskú predlohu (in
scenovanú aj Vach
tangovom) o prev
teľovaní duší mŕt

vych. Roccov Dibuk 
bol vo svojej dobe hi
tom a za tri roky, kto
ré uplynuli medzi 
jeho milánskou a bra
tislavskou premiérou, 
stihol viac než desiat-
ku naštudovaní nie

L Rocco: D1su K, (M. FoRMANovÁ), 1937 

len v Taliansku, ale aj vo Francúzsku, Poľsku, Juhoslávii 
a Spojených štátoch. Sugestívnosť námetu zrejme preklenula 
náročnosť modernej partitúry, pretože naštudovanie sa doži-

lo ôsmich repríz. Aj táto premiéra privítala opernú kritiku 
okolitých metropol a f>rítomný autor bol svedkom nefalšova
ného úspechu svojho opusu. Pričinili sa oň presné. vyvážené 
Folprechtovo naštudovanie, Sulcova réžia, Zelenkova výpra
va a choreografia hosťujúceho Joe Jenčíka. Sulcova inscená
cia zdôrazňovala opäť dramatickú funkciu svietenia, nosnosť 
divadelného znaku. vytvárala účinné mizanscény, presne 
viedla postavy. Max Herzfeld v Pressburger Tagblatt hovorí 
o .majstrovskom diele Suka", o inscenácii. ktorá je .až do 
údesu výrazná". Opäť je použitá točňa. obrazy v synagóge, 
dome boháča (ZavŤel), aj v pracovni rabína majú prízračnú 
atmosféru. V poslednom dejstve, keď rabi Ezriel (Flôgl) vy
háňa ducha z tela nešťastnej Leah (Formanová), je javisko 
otvorené až do hlbky, prázdne. iba tmavé závesy a jediné bo
dové svetlo. Atmosféru inscenácie plasticky popisuje M. M. 
Dedinský vo svojej šulcovskej monografii: .Jeho synagóga 
nemá sten y, iba línie a krivky -jeho svadba má úškrab pe
kelnej haravary - jeho rabínske zaklínanie buráca ako po
sledný súd. Nikde kulisy - iba herci. Všade sochy a idey ... 
Svetlo mu slúži ako iskra Prometheovi, tvorí ním život a ne
konečné významy.· Okrem spomínaných protagonistov sa 
jemnosťou a nehou prejavu vyznamenal Dr. Janko Blaho 
v postave mladého talmudistu Hanana. 

Známy slovinský hudobný etnograf Božidar Sirota napí
sal na námet majstra dubrovníckej renesancie Marina Držiča 
jednodejstvovú komédiu Dubrovnícke fašiangy (originálny ná
zov Stanac). Jednoduchý, veselý príbeh o tom, ako si dubrov
nícki študenti vystrelia zo sedliaka, je sprevádzaný archaizu
júcou hudbou s nefalšovaným ľudovým podtónom (etnogra
fia!) . Dielko naštudoval Karel Nedbal, Flägl okrem réžie 
a autorstva prekladu bol aj interpretom ústrednej komickej 
postavy. 

Rozporných hodnotení sa dostalo trojdejstvovej Vdove Raš
linke od chorvátskeho skladateľa Antona Dobroniča, profe
sora Hudobnej akadémie v Záhrebe, žiaka V. Nováka. Je to 
oddychová, vidiecka komédia s nenáročnou hudobnou re
čou, viac popisnou ako dramatickou. Sympatickí milenci 
(Bartošová, Hoza) pospevujú v ľudovom tóne; bohatá, mla
dým neprajná vdova sa vyjadruje paródiou svetskej hudby 
veľmajstrov (ponášky na Traviatu); kým komický púťový spe
vák sa celkom dobre pohybuje v cirkevných tóninách. Pred
stavenie m.alo úspech a bolo akousi neplánovanou bodkou za 
súčasnou zahraničnou dramaturgiou Karla Nedbala. Nie všet
ko v nej malo rovnaké hodnoty. Niečo bolo skôr myslené ako 
odľahčenie repertoára (veselé jednoaktovky), niečo ako daň 
kultúram, s krorými prvorepublikové Ceskoslovensko malo 
úzke vzťahy (Juhoslávia, Rumunsko), niečo neprešlo sitom 
času (ani dobový hit Dibuk). Premiéra Zemlinského Kriedového 
kruhu a najmä československé premiéry Prokofieva a Sostako
viča zostávajú však nezmazateľnou Nedbalovou zásluhou. 

Počas vojnových sezón, keď sa s omladeným súborom bu
doval v slovenských prekladoch základný kmeňový reperto
ár, pre súčasnú zahraničnú operu nezostávalo priveľa priesto
ru. Napriek tomu tie štyri premiéry, orientované na novinky 
.spriatelených kultúr" (nemecká, chorvatská, talianska, bul
harská), neboli premrhanou investíciou. V prvom rade to pla
tí o jednom z prvých zahraničných uvedení Egkovho Peer 
Gynta (marec 1941). V básnickom preklade Márie Rázusovej
Martákovej pripravili Vincourek s Vilímom Egkovu operu ne
celé tri roky po jej berlínskej premiére. Jednu z repríz dirigo
val aj skladateľ, v tÓm čase regulárny dirigent berlínskej Stát
nej opery. Kaleidoskopický tvar množstva scén, konverzačný 
charakter, výrazná rytmická zložka, zaručujúca stále hudob-
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né napätie, burleskné črty, 
ktoré nepohrdnú parodic
ky použitým hymnusom, 
pouličným popevkom, 
polkou, jazzom. Hlasovou i 
hereckou kresbou triumfo
val v titulnej role Franjo 
Hvastija, v spevácky naj
vďačnejšej partii Solvejg 
upútala Marka Medvecká 
nielen svojím sopránom, 
a le aj cudným, zd ržanli
vým gestom a pohybom. 
Na malej ploche postavy 
prezidenta brilíroval Flôgl. 
V spevných úlohách král'a 
trollov a Hrdzavej dvojica 
Blaho- Bartošová. W. EGK: PEER GYNT (F. HvASTIA), 

Vel'ké plátno historickej 1941 
opery Salambo (podľa Flau-
bertovho románu) od bulharského, na premiére osobne prí
tomného sklada teľa Veselí na Stojanova ( 1942) naštudova
li dirigent Vincourek (s presilou zvuku) a režisér Vilím na 
stiesnenej, masovým výjavom málo vyhovujúcej Vécseyovej 
scéne. Na svoje si prišli zbory (zbormajster Vladimír Meličko), 
aj baletný súbor (choreograf Maximilián Froman). Expono
vaný titulný part zverili L. Svobodovej. 

Oproti nárokom nadneseného historizmu bol renesančný 
svet Ľúbostnej knmédie neskorého veristu Riccarda Zandona
ia ( 1943) pre súbor osviežením. Vécseyova iluzívna výprava 
mala potrebnú atmosféru, najmä južanské teplo a jas; v typoch 
comédie del'arte si prišli na svoje herci, vedení citlivou Vilimo
vou rukou, aj Holoubkovou 
spol'ahlivou taktovkou, naj
mä Cesányiová (Lucia), 
Blaho (Renzo), Schutz 
(Don Ferrante), Gabajová 
(Donna Mercedes) a Fltigl 
(richtár Spingarda). 

Divácky najúspešnejšou 
opernou komédiou v tých
to sezónach bola však l'u
dová opera vtedajšieho 
záhrebského operného šé
fa Jakova Gotovaca Era 
z onoho sveta (premiéra 
v SND 3. 10. 1943). Jedno
duchý príbeh, blízky slo
venskému divákovi, nená
ročná melodickosť dalma
tínskej l'udovej piesne, 

R. lANDONAI: ĽúBOSTNÁ KO MÉ

DIA, (A. FLÔGL), 1943 

tanečnost, kroje, vtipná zápletka, živé charaktery, zmysel pre 
gradáciu, zbor ako dramatický prvok (divadelne účinné libre
to dramatika Begoviča) boli zárukou reprízovosti. Holoubek 
dirigoval spamäti, ale podl'a kritík bez južanského tempera
mentu. Zo sólistickej zostavy, ktorú mal režisér Fltigl k dispo
zícii, bola vraj Bartošová v dievčenskej postave July prizrelá, 
Gabčová ako jej macocha naopak primladistvá a Hoza 
v ústrednom parte Era viac mužný hrdina ako chlapčenský 
nezbedník (v reprízach hosťoval aj slávny Josip Gostič). Naj
viac sa páčili v bohatej kresbe vznešeného sedliaka ruský ba
sista Boris Jevtušenko a Franjo Hvastija v preňho nezvyklej 
komickej postave mlynára. ra 
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Nemecký skladateľ Werner Egk (1901 - 1983) so narodil pred 
100 rokmi. Študoval vo Frankfurte a Mníchove (o. i. u Carla 
Orffa), žil striedavo v Mníchove, Berlíne a Taliansku. Roku 1932 
napísal svoju prvú operu Columbus, po ktorej roku 1935 nasle
dovala opera Die Zaubergeige. Jeho prvé javiskové dielo napísa
né po vojne, faustovský balet Abraxas, bolo po niekoľkých pred
staveniach roku 1948 v Nemecku stiahnuté z programu pre údaj
nú obscénnosť. V rokoch 1950- 1953 bol Egk rektorom berlínskej 
Vysokej hudobnej školy, roku 1958 sa stal prezidentom Nemec
kej hudobnej rady. 

Na rozdiel od mnohých svojich nemeckých rovesníkov Egk ne
pokračoval v kompozičnej tradícii v línii Reger - Hindemith; jeho 
hudobným inšpiračným zdrojom bola francúzska hudba prvých 
desaťročí 20. storočia a tvorba Igora Stravinského. Eg k upredno
stňoval ostré disonancie a živý rytmus vo svojej hudbe. Hoci na
písal aj veľký počet orchestrálnych a vokálnych diel, ťažiskom je
ho tvorby boli diela javiskové (operu Peer Gynt naštudovala aj 
Slovenské národné divadlo; pozri štúdiu J. Blahu v tomto čísle), 
neraz čerpajúc námety legiend - faustovskej a donjuanovskej 
(Joan von Zarissa) a dejín (Columbus, Casanova). la 

Pred 50 rokmi (4. júna 1951, Boston) zomrel Sergej Kusevickij (nar. 
26. júl 1B74 v Rusku), jeden z najväčších amerických dirigentov 20. 
storočia. V Moskve študoval hru no kontrabase; bol to jeden z piatich 
nástrojov, no ktoré mohli študenti získať štipendium. Po ukončení štú
dio so stol členom orchestra Veľkého divadla o od roku 1896 dával 
recitály po celej Európe. Napísal niekoľko drobných skladieb pre svoj 
nástroj a s Glierovou pomocou oj svoj známy Koncert pre kontrabas 
o orchester. Od roku 1907 študoval dirigovanie v Európe (Berlín) a už 
roku 190B mol úspešný dirigentský debut v Londýne. Jeho manželka 
pochádzala z rodiny majetného ruského obchodníko s čajom, čo 
umožnilo Kusevickému roku 1909 založiť hudobné vydavateľstvo Edi
tions Russes de Musique, ktoré uzavrelo zmluvy s najväčšími ruskými 
skladateľskými osobnosťami (Prokofiev, Rachmoninov, Skriobin, Stra
vinskij o d'.). V tom istom roku založil orchester, ktorého úlohou bolo 
propagovať diela vydávané v Editions Russes. S týmto telesom zorga
nizoval o. i. tri veľké lodné zájazdy pozdrž Volgy. Kusevickij bol osobit
ne nadšeným interpretom tvorby Alexandra Skriabina, ktorého Pra
méteo o Poému extázy premiérovo! roku 1910 v Londýne. Po revolúcii 
roku 1917 odišiel z Rusko do Berlína, Ríma o Porižo, kde založil vlast· 
né koncertné cykly s ďalším vlastným orchestrom, ktorý o.i. premiéra
vol Ravelovu inštrumentáciu Musorgského Kortiniek (objednanú Ku
sevickým) oko aj Honeggerov Pacific 231. Kusevickij dirigoval oj pro
dukcie Musorgského o Borodinových opier. Od roku 1924 bol 25 
rokov šéfdirigentom Bostonského symfonického orchestra o z tejto 
pozície výrazne ovplyvnil hudobný život v USA oko jeden z trojice veľ
kých amerických dirigentov (Toscanini, Stokowski). Stal sa nadšeným 
propagátorom súčasnej americkej tvorby o pravidelne objednával 
pre svoj orchester nové skladby (Barber, Copland, Harris, Piston, 
Schuman a d'.). K 50. výročiu Bostonského symfonického orchestra si 
objednal Stravinského talmovú symfóniu, Ravelov Klavírny koncert, 
diela Hindemitho, Gershwina, Prokofieva, Rousselo od'. Roku 1941 
založil Berkshire Music Center - letnú školu s vlastnou koncertnou 
sieňou na poriodonie verejných koncertov. 
Medzi jeho žiakov patril aj Leonard Bernstein. Po smrti svojej manžel
ky Kusevickij založil no jej pamiatku Americkú hudobnú nadáciu, kto
rej cierom je podpora objednávok nových diel skladoterov no celom 
svete. Jedným z prvých podporovaných autorov bol Benjamin Britten, 
ktorý na objednávku nadácie napísal operu Peter Grimes. Od roku 
1950 Kusevickij finančne zabezpečil archív všetkých partitúr objedna
ných jeho nadáciou v Librory of Congress. S Bostonským symfonic
kým orchestrom nahral veľké množstvo LP. 
Kusevickij bol mimoriadne temperamentným o emocionálnym diri· 
gentom, ktorý vo svojej interpretácii veľmi voľne narába l s tradičný
mi názormi no hudbu 1B. o 19. storočia. Jeho tlmočenia ním objed
naných diel mali nadlho modelový charakter. (Podra NGDMM) 

lo 
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NoVÝ NÁVRAT , , , 
K EXPERIMENTALNYM A AVANTGARDNYM FORMAM UMENIA 
PO DRUH EJ SVETOVEJ VOJNE 

Zuzana Martj,!áková 

ŤAŽKÉ SOCIÁLNE A POLITICKÉ POMERY, VYVOLANÉ SVETOVOU KRÍZOU, KRUTÉ DÔSLEDKY FAŠIZMU A VOJNY SA zÁKONITE ODRAZILI V POSTOJI UMELCOV. TECHNICKÁ RE

VOLÚCIA UŽ VÔBEC NEZARUČOVALA POKROK V OBLASTI SPOLOČENSKD-POLITICKÉHO WvOJA A VIERA V OPTIMISTICKÝ RACIONALIZMUS MEDZIVOJNOVÉHO OBDOBIA SA 

VYTRATILA. lOGICKÉ PRINCÍPY KUBIZMU, GEOMETRICKÉHO EXPRESIONIZMU, ALE ANI OBJEKTÍVNY RACIONALIZMUS NOVEJ VECNOSTI A NEOKLASICIZMU NEVYHOVOVALI 

NOVEJ SITUÁCII. DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA BOLA V POROVNANÍ S PRVOU OVEtA DRASTICKEJŠIA A BRUTÁLNEJŠIA. NÁDEJ V NOVÝ ŽIVOT A NOVÉ MOŽNOSTI TVORBY VOt· 

NÝCH UMELECKÝCH PREJAVOV PO PRVEJ SVETOVEJ VOJNE, SPOJENÚ AJ S VIEROU V POKROKOVOSŤ IDEÍ VEtKEJ OKTÓBROVEJ SOCIALISTICKEJ REVOLÚCIE, VYSTRIEDALI 

SKLAMANIE, BEZNÁDEJ A ZÚFALSTVO, VYVOLANÉ DÔSLEDKAMI NEDEMOKRATICKÉHO WvOJA TOTALITNÉHO KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V RUSKU l NEKOMPROMISNÉHO 

FAŠIZMU V EURÓPE, KTORÉ VYÚSTILI DO NOVÉHO VOJNOVÉHO OŠIAW. TRAGÉDIA SPOČÍVALA AJ V OBROVSKEJ INTOLERANCII VOČI AKÉMUKOĽVEK UMELECKÉMU PREJA· 

VU, KTORÝ SA NEZHODOVAL Čl UŽ S METÓDOU SOCIALISTICKÉHO REALIZMU ALEBO OBMEDZENE CHÁPANÉHO NACIONALIZMU FAŠISTICKEJ DOKTRÍNY. 

Z takejto klímy sa mohol zrodiť [ilozofický a literárno-ume
lecký existencializmus. hlásajúci absurdnosť. odcudzerúe ao
veka v technickom a racionálnom svete, pričom do popredia 
sa dostáva otázka bytia ako prejavu vlastnej subjektívnej ak
tivity, ktorá je zárukou pravej ľudskej slobody. Filozo(ia ab
surdity je uvedomením si subjektívneho života ako sledu 
náhodných udalostí a rozdielu názoru individuálneho od ma
sového, od ktorého odlíšením človek riskuje svoj život 
(Albert Camus- poviedka Cudzinec, 1942), pričom vzbura vo
či pozemským i nadzemským (svetským a náboženským) 
hodnotám môže znamenať osloboderúe a návrat k sebe sa
mému (Jean-Paul Sartre- 1943, prvá existencialistická diva
delná hra Muchy, ktorá zároveň predstavuje vzburu proti 
nemeckým komandám a Bytie a nič. Pokus o fenomenologickú 
ontológiu, dielo ostro kritizované zo strany kresťanskej i mar
xistickej pozície). Clovek nesie sám zodpovednosť za svoj 
osud, ktorý si stále nanovo musí pre seba vytvárať. Ľudské 
vedorrúe je subjektívne a nedokáže sa objekúvne vnímať sa
mo, len prostredníctvom iných reflexií, ku ktorým patrí aj 
umerúe, nastavujúce zrkadlo v procese sebaspoznávania. Sar
trov výrok *vykúpeme umením" bol východiskom pre mno· 
hých umelcov, ktorí sa ocitli v slepej uličke. Znamenal pre 
nich nový pocit istoty a na spôsob existencialistickej hlavnej 
tézy *byt znamená konať" začali uprednostňovať proces tvor
by pred samotným umeleckým produktom. Na rozdiel od rôz
nych podôb medzivojnových a tiež počas druhej svetovej voj· 
ny ešte pokračujúcich prejavov realizmu, neorealizmu, čias
točne surrealizmu či magického realizmu, novej objektívnosti 
či historizmu, ale aj abstraktného geometrického realizmu, 
v ktorých prevládal logický, objektívny prináp, presúva sa 
ťažisko umeleckej tvorby na subjektívny výraz, gesto, akciu, 
ako na odraz náhodného, nelogického, osobnostného preja
vu. Dôležitú úlohu hrá opäť reakcia podvedomého, na rozdiel 
od surrealizmu stále menej sa opierajúca sa o predmetnú 
skutočnosť. s ktorou postupne stráca kontakt. 
Z aspektu vývojovej kontinuity bola dôležitá výstava ab
straktného, resp. bezpredmetného umenia v Bazileji v roku 
1944 (rok úmrtia Mondriana a Kandinského) s názvom Kon
krétne umenie, ktorej irúciátorom a tiež vystavovateľom bol 
Max Bill (v rokoch 1927-1929 študoval v Bauhause a založil 
tiež časopis abstraktlkonkret). Terminologicky táto výstava od
kazovala na názor Thea van Ooesburga, podľa ktorého bez
predmetné umerúe nie je abstraktné, ale konkrétne vzhľa· 

dom na prítomnosť zákonitosú, nachádzajúcich odraz v prí
rode v podobe geometrických foriem a numerických pome
rov (Doesburg uverejnil svoju definíciu roku 1930 v Mani
feste konkrétneho umenia vo svojom časopise Art Concret).' 
Mondrianova najnovšia tvorba z newyorského obdobia (po 
roku 1940), charakteristická rytrrúckou dynamikou fareb
ných plôch (Boogie Woogie séria obrazov), vykazovala súvis
losti s opartom (optical art), ktorý v povojnovom období roz
vinul Victor Vasarely (už roku 1935 ho anticipoval svojím 
Harlekýnomľa mal výraznejší vplyv na niektoré ďalšie ume
lecké smery povojnovej avantgardy. 

Dôležitým centrom kultúrneho a umeleckého západného 
sveta sa stali Paríž a tzv. tcole de Paris (Parížska škola), ku 
ktorej sa svojím štýlovým prejavom radiH rozdielni umelci. 
Ich spoločným znakom bolo vyrovnávanie sa s výrazovými 
možnosťarrú individuálneho maliarskeho gesta a odmietanie 
fašistického štátneho umerúa, tiež umeleckej metódy socialis
tického reaHzmu a v dôsledku toho všetkých iluzionistických 
a predmetných diel. 
Spoločnou orientáciou bolo abstraktné maliarstvo, ktoré 

v USA dostalo označenie abstraktný expresionizmus, kým vo 
Francúzku a Európe sa ujal skôr pojem lyrická abstrakda,' ale 
postupne aj označenia ako informálne umenie.' tachismus' 
a action painting.• Aj keď tradícia abstraktného umenia siaha 
už k prvým dvom desaťročiam 20. storočia, umelci povojno
vého vývoja odmietaH abstraktný geometrizmus, založený na 
logických prinápoch. Ich princípom bol prvok náhody, ne
kontrolovaný, intuitívny prejav. Hlavnýrrú reprezentantmi sa 
stali Georges Mathieu, Hans Hartung, Pierre Soulages, Wols 
(skratka jeho mena Wolfgang Schulze), Jean Dubuffet a ďal
ší. ktorí však netvorili ucelenú umeleckú skupinu. Na výsta· 
ve roku 1948 v parížskej galérii Allendy vyjadril jej hlavný 
organizátor Mathieu spoločný zámer tohto umeleckého sme
rovania, ktorým bolo skoncovanie s racionálnym a intelek
tuálnym ponímaním umeleckej tvorby v prospech impro· 
vizácie a rýchlosti realizácie obrazu. Tomu zodpovedá vol'ný 
rukopis, hrubé, ale aj kaligrafické ťahy, dôraz na gesto, vyvo· 
lávajú<;e dojem pohybu. 

Drujlým významným centrom bol New York, kde po vy
puknutí fašizmu a druhej svetovej vojny našli azyl mnohí 
európski umelci (Chagall, Ernst, Léger, Mondrian, Lipchitz 
a iní). Freudovská psychoanalýza, ktorá prenikla do umenia 
surrealizmu, sa obohatila o jungovskú interpretáciu, hľadajúc 
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príčiny stavov podvedomia nie
len v individuálnych zážitkoch, 
ale aj v univerzálnych archety
poch, reprezentovaných mýtmi 
a symbolmi. V obrazoch Jackso-
na Pollocka sa tak prelínajú už 
koncom 30. a v 40. rokoch tzv. 
biomorfné štruktúry (zvieracie, 
rastlinné) s indiánskymi prvka
mi, u Arshila Gorkyho sexuálne • 
symboly, u Williama Baziotesa 
mýtické a archetypálne javy 
v podobe protozoických podmor
ských živočíchov. Ich prejav re
prezentuje ešte štádium nie cel
kom čistého abstrakcionizmu 
s náznakom na realitu (napr. 
Gorkyho Agónia), ktorý sa po
stupne vytrácal. Proces maľby 

sprevádzal automatizmus, kto- GeoRGES MATTHIEU: AaSTRAKCIA. 

rého korene možno nájs( v dada- 1958, oLEJ - DETAIL 

istickej poézii a v surrealistickej 
malbe v spôsobe podvedomej, ratiom nekontrolovanej reak
cie. Rok 1947 bol dôležitý z dvoch aspektov: nezávisle vzni
kajú tachismus (tašizmus) a action painting. Technika spočívala 
v zámernom zahaľova ní akýchkol'vek predmetných či figura
tívnych asociácií prúdmi a stekajúcimi potokmi terpentíno
vých a emailových farieb tak, aby sa všetky jasné pevné kon
túry prekryli a narušili. V tom istom čase vznikol akýsi va
riant tašizmu v USA v podobe action painting, ktorého 
podstatou je nová technika nanášania farieb na plátno už nie 
klasicky štetcom, ale rozprskávaním (dripping), či liatím far
by priamo z plechovky. Plátno je pritom rozprestreté na pod
lahe, čo viac zodpovedá technike malby v piesku indiánskych 
umelcov, k tradícii ktorých sa Pollock, autor tejto techniky, 

hlásil. Pollockova tvor
ba predstavuje rozchod 
s paletou, maliarskym 
stojanom a štetcom 
v prospech využívania 
palíc, špachtlí, nožov, fa
rieb zmiešaných s pies
kom, sklenených črepín 
a nezvyčajných mate
riálov. Základným roz
dielom oproti pôvodnej 
technike malby je rých
lost samotného procesu 
tvorby, ktorú neskôr roz
vinul Georges Mathieu 
implantáciou nového 
rozmeru do výtvarného 
umenia - tempa (roku 
1958 sám hovorí o fáze 

HANS HARUNG: procesu tvorby obrazu za 
H-30 - DETAIL niekoľko sekúnd). K ďa-

lším dôležitým autorom 
abstraktného expresionizmu patrili William Baziotes, Wil
helm de Kooning, Mark Rothko, Adolph Gottlieb, Clyfford 
Still, Philip Guston, Franze Kline, Barnet Newman a iní, kto
rí tiež spolupracovali so skladateľmi, patriacimi k reprezen
tantom americkej avantgardnej a experimentálnej hudby pr
vej polovice 20. storočia a neoavantgardy po druhej svetovej 
vojne. Dielo Jacksona Pollocka sa rýchlo stalo známe aj 
v Európe, kde počas výstav v Benátkach a Miláne roku 1950 
rezonovalo s novým moderným ótením doby, najmä svojou 
schopnosťou vniesť do procesu tvorby dimenzie pohybu a dy
namizmu (svoj vplyv tu zohral aj film) v podobe gesta a ak
cie a vytvorilo tak akýsi umelecký most medzi Amerikou 
a Európou. 

Determinizmus v hudbe - totálny serializmus 

Vývoj v oblasti hudby vykazuje v mnohých aspektoch prí
buzné znaky. Spoločná bola dezorientácia i existenčná otázka 
ako ďalej. V Nemecku, ktoré bolo dovtedy krajinou s vysoko 
rozvinutou umeleckou kultúrou, vznikla chaotická situácia. 
Mnohé diela boli zničené, mnohí autori zakázaní, viacerí 
umelci emigrovali do zahraničia, najmä do USA. Prvé povoj
nové roky sa sústredili na rehabilitáciu umenia, označeného 
fašizmom ako entartete Kunst. Organizovali sa výstavy, kon
certy a kurzy, kde sa znovuobjavovali diela reprezentantov 
expresionizmu, neoklasicizmu, novej vecnosti i geometric
kého abstrakcionizmu a spočiatku sa hrala hudba Hindemit
ha, o niečo neskôr Stravinského, a to najmä z neoklasicistic
kého obdobia, v tom čase viac korešpondujúceho s publikom. 
Bartók prerazil najskôr vo Francúzsku, v Nemecku vznikla 
tzv. banókovská vlna až v rokoch 1952 a 1953. Schonberg 
a sklada telia druhej viedenskej školy boli v prvých povojno
vých rokoch prijímaní len užšími odbornými kruhmi a širšie 
akceptovanie ich tvorby ako východiska pre širšie štýlové 
smerovanie hudby serializmu nastalo až roku 1952, no naj
mä v lete 1953 (venované oslavám nedožitých 70. narodenín 
Antona von Weberna) v rámci Medzinárodných prázdnino
vých kurzov (Internationale Ferienkurse fiir Neue Musik) 
v Darmstadte, ktoré sa už pár rokov po vzniku' (1946) stali 
medzinárodne uznávaným podujatím, prezentujúcim najno
všiu kompozičnú produkciu. Záujem o skladateľov druhej 
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viedenskej školy u mladých skladatel'ov vyvolal Darmstadt už 
roku 1948, keď boli uvedené Schonbergove dodekafonické 
diela a o tejto metóde prednášal významný teoretik dodeka
fónie René Leibowitz. V tom čase však dodekafóniu vo svojej 
tvorbe zužitkovali viacerí skladatelia stredného veku, ktorí 
významnou mierou prispeli k vzniku povojnovej vlny seria
lizmu. Patril k nim Wolfgang Fortner, ktorý už od druhej 
polovice 40. rokov využíval dodekafóniu v kombinácii s mo
dalitou. Boris Blacher (skladateľ baltského pôvodu) sa za
oberal nielen 12-tónovou štruktúrou melódie, ale aj mate
matickými proporciami v oblasti metrorytmiky a organizácie 
taktov (tzv. variabilné metrum). Vytvoril celý rad javiskových 
diel, v ktorých mu išlo predovšetkým o neustále zmeny sta
vov (niečo na spôsob nového románu, kde sa stráca rozprá
vačský charakter a nastupuje prelínanie stavov, symbolika 
predmetov, alebo existencialistickej literatúry tzv. prúdu ve
domia), napätie a gestiku. Vo svojej Abstraknej opere č. l (nú
ka sa tu zaujímavá analógia s abstraktným expresionizmom) 
z roku 1953 bez textu dospieva k desémantizádi použitím len 
zvukovo-farebných hlások na spôsob dadaistickej poézie. Iný 
rozmer priniesla hudba Oliviera Messiaena, ktorá v sebe 
spája mystiku, symboliku, surrealistický podtón i dodekafónii 
podobnú racionálnu organizáciu v podobe vlastných modov 
symetrickej tónovej štruktúry v rámci oktávy. Sám pozname
nal, že podobne ako on komponuje, mohol André Breton 
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tvori( básne, či Max Ernst mal'ovať svoje obrazy. Pritom náz
vy jeho skladieb nie sú konkrétne, skôr abstraktné vízie, pri
pomínajúce síce obrazy z náboženského či svetského sveta, 
no predovšetkým vypovedajúce o stave duše, vlastných sub
jektívnych prežívaniach. Prítomný je tu najmä aj onen mo
ment inšpiráde mimoeurópskymi kultúrami využitím indic
kých a hinduistických rytmov, tiež vnášaním prírodných ele
mentov (podobne ako u Pollocka či iných abstraktných 
expresionistov) napodobňovaním vtáčieho spevu. Pre Karla 
Amadea Hartmanna kompozída nemá byt hrou s umelo 
vytvorenými post~i. ale akýmsi druhom vnútorného mo
nológu prostredníctvom tajuplnej zakódovanej reči tónov 
a zvukov, farieb "a rytmov hudobných textúr a gest. Jeho 
kompozičná reč v povojnových rokoch odráža spracovanie 
vplyvov Bachovho kontrapunktu, Webemovej ekonomickos
ti a tónovej organizáde (študoval uňho v rokoch 1941 l 1942), 
Bergovej výrazovosti a Blacherových variabilných metric
kých jednotiek. V Taliansku hlavne Luigi Dallapiccola re

stupov (spomeňme si na uprednostňovanie času a priestoru 
vo výtvarnom umení'). Napriek pokrokovosti idey zažilo jej 
uvedenie v Darmstadte roku 1952 škandál! Stockhausen sa 
postupne odpútal od punktuálnej metódy orientovanej na 
rozmiestnenie tónov ako bodov v priestore a začal sa zaují
ma( o väčšie celky, akési organizované tvary, navzájom dife
rencované odlišnými vlastnosťami (napríklad rýchlo, ascen
dentne, husto oproti prevažne descendentne, ticho, rozvláč
ne atď.), ktoré nazval Gruppen (skupiny) . Toto nové viac 
syntetické videnie väčších celkov vyvolali aj jeho skúsenosti 
s prácou v elektronickom štúdiu v Kolíne (od roku 1953) 
a predtým pobytom u Pierra Schaeffera v Paríži, zakladateľa 
tzv. musique concrete, ktorý experimentoval s nahranými zvuk
mi z prírody či z prostredia, v štúdiu ďalej spracovávanými 
pomocou prístrojov. Možno aj tzv. konkrétna hudba stojí blíz
ko idey tzv. konkrétneho umenia geometrického abstrakcio
nizmu, ktorý nachádza svoje opodstatnenie vo vede 
a v prírodných zákonitostiach. Stockhausen aplikoval seriál

prezentoval líniu do
dekafonickej a seriálnej 
hudby; oboznámil sa 
s ňou už v 30. rokoch, 
v čase rozkvetu neoklasi
dzmu, ktorého objekti
vizmus nevyhovoval je
ho predstavám o hudbe 
ako nositeľke subjektív
nej a len sebe sa zodpo
vedajúcej pravde. Jeho 
hudba - najmä javisková 
a vokálno-inštrumentál
na - tiež prekypuje indi
viduálnym subjektívnym 
výrazom, expresívnou 
dramatickosťou, sym
bolickosťou, osobnou an
gažovanosťou (apeL pro
ces, žaloba), s hľadaním 
adekvátnych kompozič
ných prostriedkov, z kto
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nu metódu aj na elek
tronické kompozície 
z toho obdobia: Elektro
nische Studien l a Il 
(1953, 1954), kde seria
lizuje frekvenčný raster, 
spájanie zvukov, ich 
miešanie zo sínusových 
tónov a podobne (tvorí 
tak periodické zvuky, 
ktoré nepozostávajú 
z čiastkových harmonic
kých tónov ako pri pri
rodzených zvukoch, 
produkovaných akustic
kými nástrojmi), pričom 
ešte viac vystupuje do 
popredia otázka priesto
rového šírenia a dislo
kácie zvuku. Koncept 
Stockhausenových grúp 
prekonal úzko vyme
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K. STOCKHAUSEN: I<REUZSPIEL 

rých sa pre neho najvhodnejšou stala dodekafonická metóda. 
Z aspektu presadenia serializmu mala vel'ký význam pre

zentácia Messiaenovej skladby Mode de valeurs et ďintensités 
pre klavír (Mody hodnôt a intenzít) v Darmstadte, ktorá 
spustila lavínový efekt v komponovaní deterministických 
skladieb v tzv. seriálnej metóde (organizácia nielen paramet
ra výšky, ale aj dľzky, dynamiky, rytmu, metra, artikuláde 
a pod.) a vyvolala enormný záujem mladých skladateľov 

o štúdium v Paríži v Messiaenovej triede. Aj keď Messiaen 
nepoužil radovú techn iku v zmysle Schônbergovej dodekafó
nie (výšku tónov organizuje na modálny spôsob, čiže tóny sa 
môžu pred vyčerpaním radu opakovať), napriek tomu inšpi
roval k seriálnej technike, ktorá veľmi rýchlo zachvátila hu
dobné prejavy Európy i USA. Hlavnými reprezentantmi sa 
v Európe stali vtedy mladí autori ako Karel Goyvaerts, Karl
heinz Stockhausen, Pierre Boulez, Hans Werner Henze, Luigi 
Nono, Henri Pousseur, Ludano Berio a iní. Stockhausen, 
ovplyvnený Messiaenovými Mode de valeurs et ďintensités 
a Sonátou pre 2 klavíry od Messiaenovho žiaka Goyvaertsa, 
skomponoval už roku 195 1 svoju prvú punktuálnu skladbu 
Kreuzspie/ (Krížová hra) pre hoboj, basklarinet, klavír a bicie, 
založenú na presne vypracovanom pláne a determinovaných 
postupoch a myšlienke kríženia časových a priestorových po-
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dzený serializmus smerom k akejsi abstraktnej, v priestore re
alizovanej hudbe drsného až expresívneho výrazu, čo je evi
dentné najmä v jeho skladbe Gruppen pre tri orchestre 
(1955-1957), ktoré svojím rozmiestnením pred publikom i po 
stranách publika a dirigované tromi dirigentmi prinášajú rôz
ne vrstvenia, zmeny a kumulácie zvuku. Stockhausen konti· 
nuitným vývojom postupne dospel k indeterminizmu a za
komponovaniu prvku náhody a slobodnej volby do procesu 
tvorby a interpretácie. 

Pierre Boulez spoznal dodekafóniu cez priameho svedka 
jej vzniku René Leibowitza, ktorý v Paríži po vojne dirigoval 
viaceré Schônbergove diela. Tie zasiahli mladého Bouleza tak 
silne, že cez ne - podl'a jeho vyjadrenia - dospel k .osviete· 
n iu". Vo svojich dielach z rokov 1946- 1948 na jednej strane 
aplikuje dodekafonickú metódu, na strane druhej sa inšpiru
je ryrmickými osobitosťami mimoeurópskej hudby, ktoré mu 
sprostredkoval predovšetkým jeho pedagóg Messiaen. Veľmi 
skoro si však uvedomil úskalia dodekafonickej a seriálnej me
tód~ ktorej riešenie videl vo vytvorení tzv . • integrálneho se
rializmu·. Vo svojom článku Schänberg je mŕtvy ( 1952) sa kri
ticky stavia proti Schônbergovým dodekafonickým dielam, 
ktorým vyčíta predovšetkým zamieňanie témy s radom a zo
trvávanie na pozídách tradície v oblasti metrorytmických 
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i formových postupov. 
Podľa Bouleza flexibil
ný či integrálny seria
lizmus umožňuje vrátiť 
hudbe jej podstatu 
v podobe rozmiestne
nia všetkých chroma
tických výšok a regis
trov, využitia mno
hotvárnej farebnosti 
zvuku popri vylúčení 
pravidelnej pulzácie 
metra, tradičnej sadz
by, homofónie a poly
fónie. Podobne ako 
Stockhausen, aj Boulez 
sa už rok pred ním pre
zentoval na inom festi
vale súčasnej hudby 
v Donaueschingene 
skladbou Polyphonie X ARsHILE GORICY: AGÓNIA (1947) - DETAIL 

pre 18 sólových nástrojov ( 1951. X nie je písmeno ani rímska 
číslica, ale znamená symbol vzájomne sa krížiacich štruktu
rálnych línií) v multiseriálnej, t.j . totálnej predeterminovanej 
organizácii tónových výšok. dľzok, intenzity a farby. Skladba, 
ktorej výraz bol suchý, odosobnený, vyvolala - podobne ako 
neskôr Stockhausenov Kreuzspiel- škandál. úvaha nad týmto 
neúspechom viedla Bouleza k utvoreniu individuálnej kon
cepcie, spočívajúcej v transformácii dodekafónie a serializmu 
s debussyovským impresionizmom na originálny svojský pre
jav. Prvou skladbou bolo Le marteau sa ns ma ft re ( 1953-1956), 
ňou nielen získal slávu, ale dokázal tiež, že na rozdiel od vý
razovo strohých seriálnych kompozícií je napriek totálnej se
rializácii všetkých parametrov skladby možné vytvori( sviežu, 
emocionálne pôsobivú hudbu. 

Situácia v USA bola do istej miery podobná európskej. Pô
sobenie európskych skladaterov ako Hindemith, Schonberg, 
Stravinskij, Varese a iní, ale aj možnosti koncertných tour
né a štúdií amerických skladateľov v Európe v prvej polovi
ci 20. storočia zblížili tieto dva geograficky vzdialené svety. 
Po druhej svetovej vojne podobne pokračuje rozvíjanie 
neoklasicistickej orientácie, ktorú skladatelia postupne 
kombinovali alebo neskôr nahradili serializmom, resp. no
všími zvukovými možnosťami, ako ich priniesla avantgarda 
prvej polovice 20. storočia (futurizmus, dadaizmus, Cowel
love clustre, Varesove sonoristické kompozície a podobne). 
Takýmto vývojom prešiel napríklad Elliot Carter, v tvorbe 
ktorého možno vidieť pozoru hodnú analógiu s výtvarným 
umením od expresionizmu cez novú objektívnosť a neorea
lizmus až k abstraktnému expresionizmu. Carter sa zaoberal 
problémom plynutia hudby v čase a namiesto pravidelného 
rytmu, jednoduchej pulzácie, bez taktových čiar komponu
je priam timbrové skladby, charakteristické zložitými 
a komplexnými kontrapunktickými textúrami a vzájomne 
sa prelínajúcimi vrstvami, ktoré nazýval veľkými hudobný
mi akciami a gestami: prvou skladbou v tomto štýle je I. sláči
kové kvarteto ( 1951 ). Polyfonická asymetrická viacvrstvovosť 
má však svojho predchodcu u Charlesa Ivesa, ktorý už vo 
svojej pozoruhodnej skladbe Unanswered Question pre trúb
ku, štyri flauty a sláčiky z roku 1906 emancipuje disonan
ciu, používa nepravidelné až atematické hudobné tvary 
s vlastným tempom, metrorytmickým členením a výrazom 
v simultánnom priebehu, atonálnu harmóniu a zvláštnu 
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zv u kov osť. Podobne, 
ako sa uberal vývoj 
smerom k znovuob
javeniu dodekafónie 
a rozvinutiu serializ
mu, aj Carter a celý 
rad ďalších sklada
teľov využíva 12-tó
novú organizáciu, 
všeintervalové rady 
a webernovskú textú
ru. Aj Igor St ravin
skij sa po smrti Ar
nolda Schonberga (Los 
Angeles 1951) inten
zívne zaoberá dode
kafóniou a serializ
mom, ktoré kombinu
je s diatonikou a ato
nalitou, pričom do
spieva až k dodekafo

nicky prekomponovaným dielam (Threni, 1958; Movements, 
1959; Variations for Orchestra. 1964; Requiem Canticles, 1966). 
Záujem o dodekafóniu a webernovský serializmus aj s apli
káciou na všetky parametre hudobného diela sa prejavoval 
na americkom kontinente spočiatku nezávisle od európ
skeho vývoja, o čom svedčí aj tvorba Miltona Babbitta, 
ktorý dospel k tzv. integrálnemu serializmu už koncom 
40. rokov. 

Paralelne s týmto vývojom sa rozvíja hudba využívajúca 
prvok náhody, inšpirácie výtvarným umením v podobe gra
fickej notácie, časopriestorovými a netradične riešenými poe
tickými i prozakkýnti textami, zároveň vznikajú projekty, 
stavajúce na akci i, jedinečnej udalosti (happeningy, music 
action), netradičných formách prepojenia rôznych umení 
(performance, sound sculptures, fluxus akcie a podobne), 
ktoré sa niekedy s menším oneskorením v hudbe, nie však 
v ostatných druhoch umenia v rôznych podobách, často ne
závisle objavujú aj v Európe. li:J 

(Pokračovanie v nasledujúcom čísle) 

Poznámky 

' Už od roku 1931 existovala vo Francúzsku spoločnosť Abstraction
Création, ktorej cieľom bolo presadzovať Konkrétne umenia; od 
roku 1946 tieto iniciatívy prevzal v Paríži Salon des Réalités Nou
velles a roku 1948 v Miláne spolok umelcov Movirnento a ne conc
reta (MAC). 

' Vasarely koncom 60. rokov k svojmu štýlu poznamenal: . Objek
tívne videné, v mojich obrazoch ide o dvojdimenzionálne formo
vo-farebné kompozície alebo o viacdimenzionálne štruktúry, 
na ktorých sa rovnakou mierou podieľajú intuícia, veda a techni
ka.· (364) 

' Dôraz sa kládol na voľný spôsob používania a nanášania farieb 
a vyvolávania obrazov z podvedomia. 

• Výraz informell označoval európske umenie, založené na psychic
kej improvizácii. 

' Termín tašizmus (zo slova la tache=škvrna) prvýkrát navrhol roku 
1950 Michel Seuphor na označenie techniky, ktorú už roku 1947 
prezentoval na výstave v parížskej Galerie Drouin svojimi 40 ob
ra7mi vo Francúzsku žijúci nemecký maliar Wols. 

' Označuje abstraktné alebo poloabstraktné maliarstvo, ktoré vzniká 
prudkými pohybmi rúk a ramien. V Európe sa mu hovorilo aj ges
tické maliarstvo. 

' Vtedy boli viac ?a merané na prezentáciu interpretačného a domá
ceho nemeckého skladateľského umenia. 
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BARUCH MYERS 
hlavný rabín pre Slovensko 

Táto rubrika má názov Hudba, ktorú mám rád. Keď ma oslovili, 
aby som do nej prispfl. povedali mi, že do tejto pravidelnej rub
riky prispievajú nehudobníci. Názov rubriky a definícia jej pri
spievateľov majú pre mňa osobný význam a iróniu. 

Irónia: od mojich štrnástich rokov som bol presvedčený, že sa 
stanem profesionálnym hudobníkom a takmer o ničom inom 
som nesníva!. Práve v tom čase som začal študovať kompozíciu 
na Juilliard School of Music v New Yorku. Keby mi vtedy niekto 
povedal, že raz sa budem vyjadrovať z pozície ne hudobníka. vy
smial by som sa mu. 

Osobný význam: názov rubriky, Hudba, ktorú mám rád, presne 
vystihuje problém, s ktorým som sa ako mladý hudobník ne
ustále pasoval. Co sa mi na hudbe páči? A hlavne, ako písať hud
bu, ktorá by sa páčila druhým? Nazdávam sa, že tieto dve otázky 
spolu súvisia: ľudí vzrušuje hudba, v ktorej sa odráža entuziaz
mus skJadateľa. V tomto príspevku by som chcel hovoriť o obi
dvoch myšlienkach. 

Najprv o autorovi: musím povedať. že keď mi rubriku charak
terizovali ako rubriku nehudobníkov, 
nesúhlasil som celkom s takou cha
rakteristikou v súvislosti s mojou 
osobou. Pani šéfredaktorka potom 
charakteristiku spresnila: do rubriky 
prispievajú ľudia, ktorých hlavným 
zamestnaním nie je hudba. To je veľ
mi dôležitý rozdiel. 

Pozvanie prispieť do rubriky je vý
sledkom rozhovoru v týždenníku 
Domino fórum. v ktorom som opísal 
moje hudobnícke korene. Bol som te
da hudobníkom. A hudobník sa ni
kdy nemôže stať nehudobníkom. 
Hudba môže v milovníkovi hudby 
driemať. ale nikdy nemôže zmiznúť. Vždy vypláva na povrch. 

Pokiaľ ide o hlavné zamestnanie, jeden z najvplyvnejších ame
rických skJadateľov, Charles !ves, bol majiteľom poisťovne. Ak 
môže byť lves riaditeľom poisťovne, prečo nemôže byť Myers ra
bínom? 

A teraz k hlavnej téme rubriky: hudba, ktorú mám rád. Hud
bu som odjakživa vnímal ako formu komunikácie - tlmočím 

niečo zo seba druhým. Určite to nie je jediný spôsob chápania 
hudby. Postupne. ako som dospieval. revidoval som svoje poňa
tie hudby ako spoločného zážitku, na rozdiel od trocha egocen
trickej idey tlmočenia mojich myšlienok druhým. Z tohto stano
viska je hudba zážitkom, na ktorom sa podieľajú skladatelia, in
terpreti a poslucháči. 

Tak či onak, moje rané predstavy o kompozícii spočívali v sna
he komunikovať. Myslím si, že som túto paradigmu podvedome 
prevzal z iných umeleckých oblastí. ako sú literatúra a výtvarné 
umenie. To ma nútilo klásť podobné otázky, aké si kladú spiso
vatelia a maliari. NapríkJad. malo by umenie verne odrážať 
súčasnú realitu, alebo by malo byť okienkom do ideálnejšej. ešte 
nedosiahnutej reality? Pamätám sa. že to všetko nevyhnutne vy
ústilo do pocitu frustrácie. Totiž: hudba jednoducho nemôže re
prezentovať myšlienky tak, ako slovo či obraz. 

Zaiste ani vzťah medzi slovom či obrazom a myšlienkou, kto
rú reprezentujú, nie je dokonalým vzťahom . jedna ku jednej". 
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Nevyhnutná nejednoznačnosť jazyka a obrazu vytvára viacdi
menzionálny aspekt, ktorý tvorí jadro umeleckého vyjadrenia. 
Hudba sa však nemôže ani priblížiť spôsobu, akým sa slová či ob
razy spájajú s myšlienkami v literatúre a vo výtvarnom umení. 
Výtvarné umenie môže niečo zobrazovať. alebo môže byť ab
straktné. V porovnaní s výtvarným umením je hudba spravidla 
abstraktná. 

vera rokov ubehlo. kým som pochopil. že veľkosť hudby spo
číva práve v jej neschopnosti zobraziť určité myšlienky. Do istej 
miery mi v tomto pomohlo štúdium chasidskej fil ozofie. Nigun, 
čo v preklade znamená melódia, predstavuje najvyššiu formu 
spirituality práve preto, lebo prekračuje hranice slov. Hudba nie 
je teda iba iným médiom vo vzťahu k tomu, čo tlmočí. Jej účinok 
na poslucháča zasahuje do hlbšej, bazálnej roviny. Hudba pôsobí 
na ďoveka celkom inak, oveľa hlbšie. Mimovoľné pohyby nohou 
či nutkanie tancovať sú výlučným prejavom sily hudby. Túto moc 
možno využiť na pozdvihnutie ľudí. alebo na ich degradáciu. 
Hudba dokáže urýchliť náš zostup smerom k najnižším pudom. 

alebo nás dokáže zdvihnúť smerom 
k najvyšším cieľom. Závisí to od hu
dobníka. 

Nechápte to, prosím. zle. Nie som 
zástancom marxistickej myšlienky 
o tom, že umenie musí slúžiť sociál
nym cieľom. a nehovorím ani, že for
ma sa musí podriadiť funkdi. Tejto 
myšlienke je venovaná veľká pozor
nosť v knihe Svedectvo, ktorú jej autor. 
Solomon Volkov. vydáva za Sostako
vičovu autobiografiu. Vyplýva z nej, 
že sovietska koncepcia formy. ktorá 
je podriadená funkcii, zvyčajne vied
la k priemernému umeniu a zároveň 

vôbec neprispela k naplneniu cieľov spoločnosti. 
Táto konceptualizácia umenia mala za cieľ odlíšenie sa od zá

padnej .buržoáznej" filozofie hlásajúcej umenie pre umenie. Ne
správnosť údajnej západnej predstavy o umení pre umenie ne
spočíva v jej morálnej neprijateľnosti, ale v jej historickej ne
udržateľnosti. Žiadna forma vyjadrenia sa nedá vytrhnúť z jej 
sociálneho kontextu. 

Pravda zrejme leží niekde medzi týmito dvoma filozofiami. 
Presnejšie, pravda leží mimo nich. Dobrý umelec nemôže vedome 
zneužiť svoj umelecký výraz na presadzovanie sociálneho posol
stva. Nemôže však ani vedome tvoriť v umeleckom vákuu, her
meticky izolovaný od života a spoločnosti. 

Pýtate sa. čo môže umelec robiť? Spontánne tvori(. využívajúc 
svoje city aj remeslo, tlmočiť svoje videnie sveta obecenstvu. Vý
rvarník vkladá určitý vizuálny zážitok do rámu. Skladateľ vkladá 
do rámu určitý zvukový zážitok. Ak má umelec čo poveda(. jeho 
posolstvo sa ukáže bez zvláštnej snahy. Ak nemá, nepomôže 
žiadna snaha. 

Dúfame, že to posolstvo tam je. Ak sa môžeme rozhodnúť me
dzi Vfllývaním na druhých a samých seba spôsobom, ktorý nás 
zušľachťuje, ktorý prehlbuje naše sebapoznanie, alebo spôsobom, 
ktorý nás degraduje 'll ktorý potláča našu prirodzenú spiritualitu, 
potom by sme sa mali rozhodnúť pre prvú z alternatív. !iii 

(PRELOŽIL PETER ZAGAR) 
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modulácie 
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SÚČASNÉHO TANCA 

BRATISLAVA V POHYBE SA TOHTO ROKU KONAL 

UŽ PO PIATY RAZ. FESTIVALJ E REPREZENTATÍVNOU 

PREZENTÁCIOU SLOVENSKÉHO SÚČASNÉHO TA· 

NEČNÉHO UMENIA V KONFRONTÁCII S RENo

MOVANÝMI ZAHRANIČNÝMI SÚBORMI. 0RGA· 

NIZÁTOROM FESTIVALU JE AsOCIÁCIA BRATISLA

VA V POHYBE NA ČELE S RIADITEtKOU MIROS· 

LAVOU KOVÁROVOU. JEHO ÚROVEŇ SA Z ROKA 

NA ROK ZLEPŠUJE, FESTIVAL SA TEŠÍ VYSOKEJ NÁ· 

VŠTEVNOSTI ODBORNÉHO l LAICKÉHO PUBLIKA. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JAZZ] WORLD MUSIC] FOLKLÓR] •• • 

Hudba a súčasný tanec 
otázky a odpovede v pohybe 

NA TOHTOROČNOM FESTIVALE (11.-19. MÁJA) 

BOLO PREZENTOVANÝCH DVANÁSŤ CHOREOGRA

FICKÝCH DIEL - ŠESŤ DOMÁCICH A ŠESŤ ZAHRA· 

NIČNÝCH . PREDSTAVENIA SA KONALI VÄČŠINOU 

V DIVADLÁCH ARÉNA A STOKA, S NAJVÄČŠÍM 
OHLASOM SA STRETLI AKRAM KHAN COMPANY 

Z VHKEJ BRITÁNIE, PROJEKT RING FELIXA RUCKERTA Z NEMECKA A Z DOMÁCICH VEČER DVOCH CHOREOGRAFIÍ TWINS ŠTÚDIA TANCA BANSKÁ BYSTRICA. 

SPRIEVODNÝM PODUJATÍM FESTIVALU BOL TROJDŇOvÝ SITE-SPECIFIC PROGRAM V BRATISLAVSKÝCH ULICIACH POD NÁZVOM NoVÝ RITUÁL 1/, AKO AJ TEORE

TICKÉ PREDNÁŠKY ZAKLADAJÚCEJ ČLENKY DANCE CRITICS AssOCIATION DEBORAH JOWITTOVEJ Z USA. 

Tanec so od nepamäti spája s hudbou. Choreogrofovio dnes čoraz 
častejšie oslovujú skladateľov o hudobníkov, aby pre nich skompo
novali hudbu presne vyhovujúcu ich predstavám. No vzťah hudby 
o súčasného tanca sme so v e-mailovej ankete opýtali niekoľkých 
slovenských choreografov, pravidelne spolupracujúcich so sloven
skými skladateľmi o hudobníkmi. 

1. Aké predstavenia z hľadiska objavného prepojenia hudby 
a tanca vás zaujali na tohtoročnom festivale Bratislava v po
hybe? 

2. ?referujete pre stavanie choreografií, resp. pri kontaktných im
provizáciách prevzatú hudbu, alebo inklinujete k pôvodnej hudbe 
• šitej" na mieru? 

3. Aké hudobné žánre o štýly uprednostňujete (vážno hudba, po
pulárna hudba, jazz, etnická hudba)? 

4. Oo akej miery determinuje objednaná hudba výsledný tvar 
choreografie a naopak? 

5. Mnohí profesionáli z hudobnej obce rozpačito prijímajú stava
nie choreografií na hudbu, ktorá pôvodne nebola určená pre javis
ko. Naopak, choreografovia radi .vykladajú" aj tzv. absolútnu hud
bu. Aký je Váš názor? 

6. Oo akej miery je hudba rovnocenným partnerom tanca? 
7. Možno robiť tanec bez hudby? 

Petra Fornayovó (choreografka, tanečníčka o predsedníčka Aso
ciácie súčasného tanca) 

l. Nenozývolo by som to objavným prepojením, ole to nič neme
ní no zážitku, ktorý mi poskytlo predstavenie Ring nemeckého tvor
cu Felixa Ruckerto, kde pre mňa okrem tanečníkov-manipulátorov 
(v pozitívnom zmysle slovo, našťastie) výraznú rolu zohralo práve 
hudba v ,živom• podaní (pozn. PŠ: autori-hudobníci Christian Mey
er o Ulrike Hooge). Takisto hudba Tono Popoviča pre choreografiu 
Zuzany Hójkovej Tak dávno som ti nenapísalo Štúdio tanca Banská 
Bystrica mo v istých pasážach doslova dvíhalo zo stoličky. A nako
niec musím spomenúť hudbu Petra Grollo, ktorú som si .odžilo" oko 
interpretka (pozn. PŠ: v choreografii In a Minor Key) o ktorá bolo 
viac než len obyčajným .podmozom". Bolo presne tým, čo dokáže 
posunúť vašu polohu no javisku, čo dokáže pomôcť tanečníkovi náj
sť v sebe požadovanú emóciu o dostať ju zo seba. 

2. Vždy, keď počujem nejakú dobrú skladbu, tok si vravím, že by 
bolo hriechom nepoužiť ju pre tanec. Niekedy vám hudba samo po
núka pohyb - čo môže byť dosť nebezpečné. Nemám rodo popis
nosť pri práci s hudbou. Z toho mólo skúseností s vlastnými cho
reografiami či koncepciami predstavení môžem o sebe usudzovať, 

že mo niekedy dosť baví trochu so trýzniť o pracovať s no prvé po
čutie neveľmi páčivou hudbou. 

3. Vóžnu hudbu (inšpiruje mo tvorbo barokových skladateľov, tiež 

súčasná tvorbo), blues, príjemný .džezík" (nie disharmonické .šiole
nostvó"). 

4 . Tok oko všetko, čo so nachádza no javisku (alebo v priestore 
hraného dielo), či už materiálne prítomné alebo len cítené, so na
vzájom ovplyvňuje, tok oj dvojica hudba-tanec je jednoducho inou 
existenciou oko samostatné .fungovanie" tanca o hudby. Ale hudba 
obzvlášť - zo všetkých iných divadelných elementov - determinuje 
tanec dosť neuveriteľným spôsobom. Niekedy so dokonca stone, že 
by som si naozaj prialo hýbať so ináč, ole prvý vnem, ktorý zo sklad
by mám, akoby pretrval o vyhral nad všetkými neskoršími snahami 
zmeniť kvalitu tanca. A keď už so mi to podarí, ostane napríklad 
zrýchlený dych, zbytočné napätie . 

S. Myslím, že väčšinou cítiť, prečo si choreograf vyberie tú-ktorú 
skladbu. Ak je preňho natoľko potrebná, má svoj vlastný dôvod po
užiť práve onen .kus", potom som zo. Nechcelo by som vy-/používať 
znóme skladby, dokonalé o čarovné, s podtextom: je to krásny kus, 
bude to oj krásne predstavenie. Asi ide vždy v prvom rode o celok, 
o kompletne vnímané dielo, kom by akákoľvek použitá hudba malo 
jednoducho .patriť". Napríklad už len tým, že je krásno. 

6. Zase to záleží od rozhodnutia samotného choreografa. Ak si 
chce z hudby urobiť sluhu, tok si ho z nej urobí. To však neznamená, 
že by to muselo byť no škodu veci - ide o to, čo so tým chce do
siahnuť (či zasiahnuť). 

7. Rozhodne áno. 

Peter Groll (choreograf, tanečník o hudobný sklodotel') 
l . Dánsko skupino (pozn. PŠ: Gronhoj Dons). Hudobník z Perzie 

(pozn. PŠ: Ali Reza Roh im ion) hral magicky (pozn. PŠ: no tradičných 
perkusióch tombak, dof, doyereh o shurtibox). Hral celým človekom. 

2. Keďže som skladateľ o choreograf v jednej osobe, tvorím ob
raz oj zvuk súčasne. 

3. Nepoužil by som oni jeden z ponúknutých. Pre každý kus je 
vhodná iná, ole hlavne scénická hudba. To je špecifická hudba. 

4. Hudba je nositerom atmosféry. Môže ju posunúť k lepšiemu, 
ole oj naopak, niekom, kde už prestáva korešpondovať s pô
vodnou ideou. Priamo pôsobí no city. Divák si môže zatvoriť oči, 
ole zvuk stále pôsobí. Mám tú výhodu, že si môžem hudbu upra
viť podl'o tanca o naopak. Dôležitý je výsledok o jednota. Myš
lienka. 

S. Odpoviem oko skladateľ: je to zvláštne, oko pôvodná myšlien
ka alebo nálada, ktorú ste cítili pri skladaní, je rozdielne (o často 
veľmi rozdielne) chápaná, cítenó o použitá. 

6. Keď so vyjadrujem tancom, snažím so o konkrétnu myšlienku. 
Keď hudbou, ide skôr o čisté hudobné vyjadrenie, ktoré je abstrakt
né. Pri tvorbe hudby pre tanec tvorím hudbu, ktorá je podriadená 
tancu, myšlienke v ňom, hudbu, ktorá nesie výslednú atmosféru. To 
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znamená, že hudba pre tanec podlieha iným kritériám aka čista 
koncertná. 

7. Celkom bez hudby áno. Ale v úplnom tichu nie. No existuje úpl
né ticho? A keď sú zvuky použité pre umenie, nie sú náhodou tiež 
hudbou? 

Zuzana Hójkovó (choreografka, tanečníčka o riaditeľka Stúdia 
tanca Banská Bystrica) 

1. Nemôžem veľmi porovnávať, pretože som videla iba jeden 
večer pred naším predstavením (pozn. PS: večer dvoch choreografií 
Twins). Rado by som~ok uviedlo predstavenie, ktoré mo v posled
nom období z tohto hl'odiska doslova fascinovalo (videlo som ho 
v Berlíne) - a to bolO predstavenie svetoznámej choreografky Soshy 
Waltzovej s názvom S, s originálnou hudbou od Jonothona Beplera. 
Prepojenie ma neuchvótilo len po stránke umelecko-tvorivej, ole bo
lo dokonalé aj po technickej stránke. 

2. Jednoznačne inklinujem k pôvodnej, resp. originálnej hudbe. 
Využívať už skomponovanú hudbu pre svoje tvorivé vyjadrenie mi je 
v tomto čase už veľmi cudzie, je to, akoby som chcelo vstupovať do 
niečoho uzavretého, do skončenej výpovede svojou vlastnou. Upred
nostňujem dialóg so skladateľom, v ktorom koncepcio o tvorivá idea 
môžu ož do úplného konca podliehať zmenám o vzájomnému 
ovplyvňovaniu ... 

3 . Mám vel'mi rado súčasnú vážnu hudbu o v tej 
mám osi oj najviac vedomostí, ale zaujme mo vera vecí 
aj z iných žánrov - hoci nikdy neviem, čo je práve ,in". 

4 . Idú ruka v ruke a podľa toho so determinujú o zó
roveň oj potvrdzujú. 

5. Poznám takýto pohľad hudobníkov no vec, ole 
pamätám sa oj no časy, keď málokto z nich chcel 
u nás pre tanec komponovať ... takže choreogrofovio, 
ktorí chceli ísť ďalej, chtiac či nechtiac siahali už po 
skomponovaných dielach, neurčených pre javisko. 
Hoci som už napísalo oko najradšej pracujem jo, zó
roveň by som chcelo dodať, že výsledný tvar dielo 
vždy určuje jeho opodstatnenosť - to znamená, že aj 
jo samo som videlo mnoho zaujímavých diel, ktoré ne
vznikli na originálnu hudbu. Stúdia tanca má vo svo
jej umeleckej línii ako jeden zo zámerov vznik pôvod
nej hudby o choreografie preto, aby bol podnietený 
záujem o komponovanie súčasnej hudby pre tanec. 

6 . Do takej miery, oko sú si vo vzájomnej úcte rov
nocenní skladateľ a choreograf. 

7. Dá. Tok isto oko hudba bez tanca. 

Milan Kozánek (choreograf o tanečník) 
1. Ring. 
2.Keby som si mohol vybrať, vo väčšine prípadov by som si zvolil 

pôvodnú hudbu. 
3 . To závisí najmä od témy o obsahu choreografie. 
4 . Moja predstava je toká, že hudba o choreografia so majú na

vzájom dopfňoť o tok vytvárať výsledný tvor. 
5. To je veľmi individuálno záležitosť. Nemyslím, že väčšino pro

fesionálov je proti tomu, aby so tvorili predstavenia no hudbu, kto
rá pôvodne nebolo určená pre javisko. Nevidím nič neobvyklého 
v tom, ok človek (nemusí byť oni choreograf) má chuť hýbať so, tan
covať no hudbu, ktorá ho zaujme. 

6 . Hudba o tanec ako umelecké médiá sú v tom najbližšom .prí
buzenskom" vzťahu . 

7. Áno, dá. 

Zuzana Kozánkovó (choreografka o tanečníčka) 
1. Nevidelo som všetky predstavenia, takže so neviem k otázke vy

jadriť. Avšak z predstavení, ktoré som videlo zo posledný polrok, mo 
veľmi zaujalo predstavenie Škára choreografky o tonečníčky Lucie 
Holinovej z Bratislavy, kde spojilo súčasný tanec s koncertom roc
kovej skupiny Med. Ovo svety no javisku, ich odlišnosť o prepojenie. 

2. To závisí vždy od konkrétnej produkcie. Čo ňou chceme povedať, 
akým spôsobom chceme pracovať. Ideálno pri tvorbe je spolupráca 
so skladateľom alebo s hudobníkmi, keď je to viac o živých ľuďoch o 
o živej skúsenosti. Niekedy však oj prevzatá hudba spfňo potrebné 
požiadavky. Ak celkom zapadne do predstavy choreografa, dá sa vy
užiť. Nikdy ju však nenechóvom celkom ,cudziu". Jemné prispôsobe
nie tanečnému dielu pre javisko je, podľa mňa, vždy potrebné. 

3 . Súčasnú hudbu, v istej miere oj nové štýly - ambient, house, 
techno, niekedy oj world music. 

4. Pri spolupráci so skladateľom ide práve o to - nájsť rovnováhu 
medzi hudobnou kompozíciou o choreografiou. V procese tvorby sú 
zaujímavé neustála spolupráca o hl'odonie spoločnej ,reči" tok, aby 
so tanec o hudba netrieštili v záujmoch. Sú obdobia, keď tanec mož
no determinuje hudbu o naopak, keď hudba determinuje viac tanec. 
Cieľom je byť no spoločnej ceste. 

5. Kde je napísané, že list, ktorý spadne zo stromu no zem, musí 
tom oj zostať o zhniť, aby posilnil živiny v pôde? Kde je napísané, že 
si ho nemôžem vziať, vysušiť, zarámovať o zavesiť no stenu oko 
umelecké dielo? Kde je napísané, že to alebo ono nie je určené pre 
javisko? Všetko je relatívne. Ak so to urobí s citom o po zrelej úvahe, 
prečo nie?! 

6. Do takej miery, do okej to pripustíme. V niektorých predstave
niach výber hudby spôsobí, že je ož toká dominan
tná, že ju tanec nedokáže .prehlušiť" . Keď hudba prí
liš určuje tanec - myslím tým presné napojenie so no 
hudbu v rytme, tempe, v atmosfére, v určitej dejovej 
línii - je to z môjho pohľadu zastaraný spôsob práce. 
Vyžaduje si síce námahu choreografa (vtesnať tanec 
do hudby), ole chýba mi tom nový život. Keďže tvorí
me tanečné predstavenia, ide nám hlavne o to, čo 
tancom chceme vyjadriť, čo ním môžeme vyjadriť. 

Hudba, i keď je pre nás dôležitá, vstúpi do tvorby ož 
po ujasnení tejto otázky. Dokonalé je, keď sú hudba 
i tanec rovnocennými partnermi o keď jedno nepo
piera druhé. 
7. Tanec možno robiť bez hudby. Má napríklad svoj 
vlastný rytmus, ktorý je sám osebe dostačujúci. Ak je 
tanec bez hudby, vystúpi no povrch viac jeho fyzická 
podstato, čo je nesporne zaujímavé o prinesie do 
predstavenia novú atmosféru, dynamiku, dramatur
gickú zmenu ... No druhej strane divák nie je no také 
niečo zvyknutý, preto to často prijíma ťažšie. Tanec 
možno robiť bez hudby, ole všetko s mierou. 

Anna Sedláčková (choreografka o tanečníčka) 
1. Nie som si celkom istá, že to bolo o prepojení tanca o hudby. 

V choreografii Rush (pozn. pôvodná hudba Andy Cowton) predsta
venia Akrom Khon Company som síce vnímalo výbušnú energiu ta
nečníkov, servírovonú po dávkach, ole ešte viac som si uvedomova
lo silu o možnosti zvuku, ktoré využil skladateľ Angie Atmodjojo 
(pozn. PS: v choreografii Loose in Flight toho istého predstavenia). 
Ten prostý zdroj o kom ož so dá doviesť. Bolo to fascinujúce. 

2. Pri improvizáciách rodo pracujem s hudobníkmi. Pri tvorbe 
predstavení som pn1iš zaujatá procesom o možnosťami, ktoré so vy
nárajú, takže nemôžem formulovať svoje myšlienky príliš vopred. Po
trebovalo by som sklo dotera často v procese, o to je u nás ťažké. Ta
kže častejšie pracujem s hudbou prevzotou, ktorú väčšinou dlhšie 
poznám. 

3 . Asi všetky, záleží no súvislostiach. 
4. Jo som spolupracovalo s hudobnými sklodotel'mi dvakrát. V pr

vom prípade bol pohybový koncept dosť silný o vydržal (hudba mu 
dodalo spirit), v druhom nie. 

5. 'Ak mám dôvod, nemám zábrany. 
6~ Celkom rovnocenní sú osi i bo vtedy, ok rovnocenne spolupra

cujú. Ale v podstate nerada príliš teoretizujem. 
7. Áno, je to fajn, ole dobrá hudba podporí. líCI 

PRIPRAVIL PAVOL ŠUŠKA 

modulácie 
44 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
líCI HUDOBNÝ ŽIVOT) 6)2001 



> 
o 
~ 

o 
a: 

>
z 

'LLJ 

~ 

o 
z 
UJ 

u.. 

'UJ 

> 
o 
N 

N 
<( 

..... 

....... 
a: 
w 
\!) 

a: 
w 
cc 
a: 
w 
Vl 

Vl 

c( 

~ 

a: 
o 
\!) 

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

štandardy 
a 

• pop Jazz 

V PUTOVANÍ JAZZOVOU SCÉNOU POSLEDNÉHO DESAŤROČIA MINULÉHO STOROČIA (KTORÁ PLYNULE PRERASTÁ DO SÚČAS
NOSTI) SME UŽ REFLEKTOVALI TREND ZNOVUAKTUALIZOVANIA EVERGREENOVÉHO REPERTOÁRA V PODANÍ NOVEJ GARNITÚ

RY SPEVÁKOV. DvOJ PROFIL DIANY KRALLOVEJ A KEVINA MAHOGANYHO (HUDOBNÝ ŽIVOT 2000/ 12) NAZNAČIL LEN VR

CHOL I:ADOVCA. TERAZ SA POKÚSIME TENTO POHI:AD ROZŠÍRil SPEVÁCI VYCHÁDZAJÚCI Z JAZZU A POP MUSIC MINULOSTI 

TOTIŽ TVORIA SILNÝ TREND A ICH ÚSPECHY MÔŽEME OBJEKTIVIZOVAl (NAPRÍKLAD POMOCOU ČÍSEL DOKUMENTUJÚCICH 

POČET PREDANÝCH PLATNÍ, PRESTIŽNÉ OCENENIA, UM I ESTNENIA V RÔZNYCH ANKETÁCH). Do TOHTO TRENDU PATRIA PRE

DOVŠETKÝM MLADÉ OSOBNOSTI, KTORÉ OKREM SPEVU PREZENTUJÚ SPRAVIDLA Al POZORUHODNÉ INŠTRUMENTÁLNE ( RES

PEKTÍVE SKLADATErSKÉ A ARANŽÉRSKE) VÝKONY. ICH PRÍSTUP NIE JE POZNAMENANÝ DOGMATICKÝM, BEZDUCHÝM NAPQ

DOBŇOVANÍM; JE PRE NICH CHARAKTERISTICKÝ HLBOKÝ vzTAH K HUDBE, S KTOROU VYRÁSTLI A KTORÚ CITLIVO PRETAVU

JÚ DO SVOJBYTNEJ PODOBY. POPULARITA NOVEJ GARNITÚRY SPEVÁKOV LOGICKY ZAPRÍČINILA ZNOVUOBRÁTENIE 

POZO~OSTI NA SPEVÁKOV MINULÝCH DESAŤROČÍ. ZVLÁŠTNYM JAVOM go. ROKOV JE OBJAVENIE SPEVÁKOV STARŠÍCH ROČ
NÍKOV, KTORÍ Z RÔZNYCH DÔVODOV V .PRIRODZENOM• ČASE NEUSPELI A SVOJU KARIÉRU ZAČALI VO VEKU, PRÍZNAČNOM 
SKÔR PRE ODCHOD DO DÔCHODKU. 

HARRY CONNICK, JR.: PODOZRIVÝ ÚSPECH 

Boom nových spevákov .starej školy• so začal koncom 80. rokov 
nástupom zaujímavej o fascinujúcej osobnosti o tou je Horry Con
nick, jr. Meno seniora však v hudobnej sfére nehľadajte: bol 
(o pravdepodobne oj je) v New Orleonse osobnosťou známou oko 
obvodný prokurátor o v živote juniora so tento fakt stol význam
ným, keďže svoje prvé vystúpenie absolvoval oko šesťročný práve 
no inaugurácii svojho otca do funkcie. Horry Con nick teda pochá
dza z New Orleonsu (nar. 11 . septembra 1967); tu získal povesť 
zázračného dieťaťa o neskôr miestnej mladej celebrity. Vystupoval 
v legendárnych kluboch francúzskej štvrte oko detská kloviristickó 
atrakcia o oko desťročný so stol žiakom otca bratov Morsolisov
cov - Elliso Morsoliso. Ako osemnásťročný odišiel do New Yorku 
študovať klavír (Manhattan School of Music) o svoje demo na
hrávky poslal do Columbia Records. Connickovi v profesionálnom 
živote spravidla všetko išlo ľahko - oj tentoraz bolo odpoveď priaz
nivá o udalosti dostali rýchly spád. Svoj prvý album (Harry 
Connick, jr., Columbia 1987) nahral devätnásťročný Harry 
Connick v triu s fenomenálnym kontrabasistom Ronom Carterom 
o bubeníkom Jeff .Toin• Wottsom. Išlo výlučne o inštrumentálne 
nahrávky - prijatie albumu bolo priaznivé, nie však výnimočné . To 
však stočilo no to, aby dostal roku 1988 ďalšiu šancu; tentoraz už 
so svojím triom nahral platňu Twenty (názov naznačil jeho vek) . 
Obe platne pomohli Connickovi získať angažmán v luxusnom klu
be Oo k Room v hoteli Algonquin o ukázalo so, že Connick má naj
väčšie úspechy oko spevák o klavirista v jednej osobe. 

Nahrávky zaujali filmového režiséra Robo Reinero - v tom čase 
priprovujúceho film When Harry Met Sally s Billym Crystolom 
o Meggie Ryonovou v hlavných úlohách - ktorý mu ponúkol spolu
prácu no tomto fenomenálne úspešnom filme. Pre When Harry Met 
Sally nahral Connick viacero štandardov (o. i. Love Is Here To Stay, 
But Not For Me, Autumn In New York, Let· s Cali The Whole Thing 
Off), ktorých text tvoril kontrapunktický komentár k deju. Ústrednou 
melódiou filmu so stalo pieseň It Had To Be You o k filmu vyšiel oj 
jeho soundtrock. Úspech bol okamžitý o celosvetový, album so stol 
multiplotinovým o predznamenal nové obdobie záujmu o jazz o pop 
music swingového typu. 

Ďalšie úspechy Harryho Con nicka Jr. sú také výrazné, že ho do is
tej miery odcudzili svetu jazzu o pri snahe niekom ho zoradiť so nú
kajú označenia oko semi-jazz, pop-jazz o pod. Väzbu no svet veľkej 
komercie podčiarkujú strohé údaje: Con nick má no svojom konte je
den zlotý, ďalej tri platinové o štyri multiplotinové albumy. Okrem 
mnohých nominácií vyhral dvakrát Grammy, spieval v celosvetových 
televíznych prenosoch z odovzdávania Oscarov o Golden Globe, má 
sieť fon klubov atď. Rovnako .podozrivá" je oj jeho všestrannosť: vo 
svojich projektoch so predstavuje oko sólový klavirista (25, 1992), lí
der neworleonského dixielandu (Eieven, 1992), prezentuje svoj big 
bond rozšírený o sláčiky, ktorý hrá výlučne jeho aranžmány (o. i. 
Blue Light Red Light, 1991, We Are In Love, 1990, When My Heart 
Finds Christmas, 1993, Come By Me, 1999), venuje so tiež rhythm 

and blues o funky music (She, 1994, Star Turtle, 1996). Je toho priveľa 
no to, aby bolo možné no všetky tieto aktivity primerane so sústrediť 
(o to nechávame bokom Connickove herecké aktivity v hollywood
ských filmoch či televíznych show). No druhej strane Connick vyni
kajúco zvládol mnohé aspekty jozzového výrazivo: je skvelým big
bondovým aranžérom (ovplyvnený predovšetkým okruhom Basieho 
aranžérov z 50. rokov), suverenným moinstreomovým klaviristom 
o samozrejme predovšetkým skutočne skvelým o príťažlivým swin
govým spevákom, ktorý oko svoje vzory uvádza postsinotrovských 
.salónnych" spevákov (napr. Tonyho Bennetto o Mela Tormého). 

PIZZARELLI : RODINNÝ PODNIK 

Horry Connick poukázal no nový potenciál uplatnenia retroswingu 
o pri miernom zjednodušení môžeme no konjunktúru spievajúcich 
inštrumentalistov - ktorá vypuklo po jeho prvých úspechoch - opli
kovať zákonitosti dopytu, stimulujúco pôsobiaceho no ponuku. 
.Obojživelníci" (inštrumentalisti-speváci; do tejto sféry od čias Arm
stronga o Wollero prispelo mnoho osobnost0 z množstvo možných 
prístupov stále znova o znova preferujú koncept Not King Cala. 
V tomto smere vystupuje do popredia gitarista-spevák John Pizo
relli : .Hudba trio Not King Cala zapríčinilo, že robím to, čo robím." 
No prvý pohl'od má prístup Connicko o Pizzorelliho mnohé spoloč
né znaky, je tu však jeden, pre vnímavého poslucháča podstatný, 
rozdiel V protiklade s Connickovou chomeleónskou diverzifikáciou je 
Pizzorelli stále verný odkazu Not King Cala. Aj vtedy, keď interpre
tuje repertoár Beatles alebo súčasné populárne hity, celkom pri ro
dzene cítime hlboké podhubie swingového frázovania o ďalších 

náležitostí tohto typu prejavu. Swing preňho nie je predmetom štú
dio o návratu, ole nodčosovou hudbou, v ktorej vyrastal o ktorú ni
kdy neopustil. Jeho otec, slávny o dodnes aktívny gitarista Bucky Piz
zorelli, hral v 70. rokoch v skupine Bennyho Goodmono, ktorý bol 
v ich rodine častým hosťom . A takmer každodenne so Pizzorelliovci 
stýkali so susedom, tenorsoxofonistom Zootom Simsom o John si 
s ním oko dieťa domo často zohral. 

John Pizzorelli so narodil 6. apríla 1960. Začiatkom 80. rokov 
hral najčastejšie v gitarovom duete s otcom o neskôr so svojou 
skupinou v kluboch luxusných hotelov (tieto miesto sú dodnes zó
kladom jeho existencie). Dlho so zdalo, že zostane v tieni svojho 
otca, ož prišiel rok 1994, keď vyšiel jeho disk Dear Mr. Cole v pô
vodnom inštrumentáriu colovského trio s optimálnymi spoluhráč
mi - klaviristom Bennym Greenom o kontrabasistom Christianom 
McBridom (oboch no podobne zamerané projekty využíva i Dio
no Krollovó). Po úspechu albumu Dear Mr. Cole si Pizza rei li v ďa

lších rokoch ponechal formát trio o lo Not King Cole. Od začiat

ku do súčasnosti v ňom pôsobia klavirista Roy Kennedy o Johnov 
mladší brat, kontrabasista Martin Pizzorelli. Ich nahrávky so vý
borne predávajú (najväčší náklad dosiahol album Meets The 
Beatles o u recenzentov najlepšiu odozvu zasa získalo ďalšia poc
ta Coleovi P. S. Mr. Cole) o tok do diskografie Johna Pizzorelliho 
každoročne pribúdajú jeden až dva nové tituly. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DCÉRA A DEDIČKA 

Slávná dcéro Not King Cala Natalie Colová (nar. 6. 2. 1950, Los 
Angeles) nepatrí vo všeobecnom povedomí do spoločenstvo jazzo
vých spevákov o nehodí so oni do nášho seriálu venovaného osob
nostiam, ktoré so no scéne objavili počas 90. rokov. Od roku 1975, 
keď pre Capitol Records nahralo svoju prvú LP, v podstate nezmizla 
z hitparád o médií. Jej repertoár o spôsob podan io bol však značne 
vzdialený štýlu jej otca. Potom, čo v druhej polovici BO. rokov prežilo 
vážnu osobnú krízu, .j!ôklodne sledovanú najmä bulvárnou tlačou 
(závislosť od narkotík, pobyt v liečebni, rozvod ... ), bol jej triumfálnym 
comebockom olbu..- Unforgettable ... With Love (Elektro Records), 
ktorý zaznamenal rekordný úspech pri udeľovaní Grammy roku 
1992: bodoval v siedmich kategóriách (vrátane kategórie najlepší ol
bum roko o najlepšia pieseň roko - titulná pieseň albumu, ktorou je 
Notolino dueto s otcom, s jej partom nohrotým do pôvodného 
záznamu). Po tejto fenomenálnej odozve - keď spomenutej nahráv
ke nebolo možné uniknúť oni pri nákupoch v obchodnom dome či 
v hole letisko - ostalo poloha balodických evergreenov v ďalšej čos
ti 90. rokov prirodzenou dominantou prejavu Natalie Coleovej. 

Aj jo som prijal všeobecne pociťovanú tézu o vnútornej neouten
tickosti prerodu Natalie Colovej (motivovaného vonkajšími tlakmi), 
no tento dojem narušilo moja osobná skúsenosť. Zažil som ju v .jo
me levovej" šoubiznisu, o to v legendárnom hoteli Ceosor's Polace 
v Los Vegas, v sále, príznačne nazvanej .circus maxim us·. Speváčku 
sprevádzal rozšírený big bond so sláčikmi o drevami o v priebehu 
koncertu som si uvedomil, že koncept bigbondového sprievodu (ara
nžmán Alana Broodbento, v 70. rokoch dvorného spolupracovníka 
Woodyho Hermana) i spev Natalie Colovej presahujú rámec príťaž
livého reminiscenčného koncertu. To, čo som počul naživo, so pri
bližne kryje s jej albumom Stardust (Eiectro, 1996) o pri jeho počú
vaní mi už bolo zrejmé, že práve jozzový spev je speváčkinou novou 
úprimnou polohou - kalkulovaná bolo skôr tá predtým. Záber Na
talie Coleovej je poctou tradícii jozzového spevu, prekračujúcou rá
mec spomienok no otca. Niektoré piesne jej otec nikdy nespieval 
o ich zoradenie nemôže byť motivované ničím iným než vnútorným 
vzťahom, pretože nemožno počítať s ich úspechom u širšieho obe
censtvo. K prejavom .nezištnosti" patrí i uvedenie (no CD i spomí
nanom koncerte) balady veľkej postavy bebopu, klaviristu Teda Do
me rona lf You Could See Me Now, ktoré je zároveň poctou pôvod
nej interpretke Sarah Voughonovej. Ďalšia reminiscencia patrí 
Dinoh Woshingtonovej, ktorú si Natalie Colová pripomenulo jej naj
známejšou piesňou What A Diffrence A Day Made, o v mapovaní 
týchto väzieb by sme mohli pokračovať. 

. NoVÝ" CoLE: 
KARIÉRA SA ZAČÍNA PO ŠESŤDESIATKE 

V poslednej ankete čitateľov Down Beatu (december 2000) sú no 
5.- 7. mieste tri osobnosti, ktoré majú mnoho spoločného: Freddy 
Cole (nar. 1931), Jimmy Scott (nar. 1925) o Andy Bey (nar. 1939). 
Vonkajším spoločným znakom všetkých troch speváckych osobností 
je okolnosť, že v rokoch svojho prirodzeného umeleckého uplatnenia 
sme o nich nevedeli (rôzne rany osudu znemožnili rozvinutie ich ka
riéry) o ich neskorý nástup no svetovú scénu patrí k zaujímavým fe
noménom 90. rokov. V duchu tejto logiky všetkých troch menova
ných nájdeme oj v ankete kritikov, o to v kategórii talentov zosluhu
júcich väčšie uznanie, ktorá je spravidla vyhradená mladým, 
nastupujúcim interpretom. 

Viete, že o dvanásť rokov mladší brat Not King Cala, Freddy 
Cole - vynikajúci spevák o klavirista, je novou hviezdou scény 90. ro
kov? Ak áno, patríte k dobre informovaným o táto vašo vedomosť 
osi nie je staršia oko 3-4 roky. Pritom Freddy Cole mol vynikajúce 
predpoklady. V detstve zo bratom prichádzali do ich domu promi-

nentné návštevy: spomína na Duka Ellingtona, Counta Basieho či 
Lionela Homptono. Ako svoj prvý vzor však neuvádza brata, ale Bil
lyho Ecksteino (.Bol to fantastický spevák o neuveriteľne veľa som 
so naučil už oj vďaka tomu, že som so okolo neho motol"), ďalej 
Billie Holidayovú o Franko Sinatru. Freddy Cole dostal dôkladné 
vzdelanie; oko klavirista absolvoval Julliard School o New England 
Conservotory v Bostone. Po štúdiách nastúpil do skupiny Eorlo 
Bostico, kde v tom čase hral oj Benny Golson. V ďalších rokoch pre
cestoval Ameriku o svet oko klavirista o spevák v luxusných hote
loch, nahral niekoľko platní (často so známymi hudobníkmi) pre ob
skúrne spoločnosti o nedarilo so mu vymaniť z anonymity v očiach 
širšieho obecenstvo (k zriedkavým výnimkám patrili lokálne úspe
chy, napríklad zlotá platňa v Brazílii v BO. rokoch). Situácia so dia
metrálne zmenila v 90. rokoch: od roku 1993 mu vyšlo už osem dis· 
kov o v jazzových anketách so no popredných miestach umiestňuje 
od roku 199B. Azda svoju najúspešnejšiu platňu Merry Go Round 
vydal roku 2000 zo spolupráce s výbornou rytmikou, ktorú tvoria Jii'í 
Mraz o Curtis Boyd o základným Colovým partnerom je tu klaviris
ta o aranžér celého projektu Mol Woldron, svojho času sprevádza
júci Billie Holidayovú. Výsledok nadchol jozzovú verejnosť o recen
zent Down Beatu (august 2000) vyslovil názor, že týmto diskom 
Cole .potvrdil svoje postavenie nášho najvýznamnejšieho žijúceho 
jozzového speváka •. 

SCOTT: MELODRÁMA A LA HOLLYWOOD 

Životné príbehy dvoch ďalších osobností pripomínajú skrátený dej 
melodramatického hollywoodského filmu. Jimmy Scott pochádza 
z desiatich detí, narodil so 17. júla 1925 v Clevelande o v tomto 
meste žije dodnes. Séria nešťastí Jimmyho prenasledovala od det
stvo. Jeho matka Justíne, klaviristka v kostole, utrpelo fatálne zra
nenie po automobilovej nehode, otec nebol schopný udržať rodinu 
o tok deti umiestnili do sirotincov. Ďalšou ranou osudu bolo Jimmy
ho dedičná choroba, ktorou trpeli oj niektorí jeho súrodenci: tzv. 

Kollmonov syndróm, spôsobujúci narušenie tvorby hormónov - zo
stavil so mu rast, preto ho no začiatku jeho kariéry nazývali Little 
Jimmy Scott. Tento nedostatok so prekvapivo odstránil v tridsiatke, 
keď dorástol no normálnu výšku. Choroba zapríčinilo oj to, že mu 
v puberte nemutovol hlas o jeho kontrooltový rozsah má preto skôr 
chlapčenský (resp. ženský) než mužský charakter. To však jeho spe
váckemu uplatneniu nijak neprekážalo o len čo to bolo možné začal 
spievať v miestnych kluboch. Veličiny jazzu, ktoré prichádzali do 
Clevelandu, s ním rodi jomovoli - pamätným so stalo spoločné vy
stúpenie s Lesterom Youngom. Scottovým veľkým fanúšikom so stol 
slávny boxer Joe Louis, ktorý ho odporúčal Lionelovi Homptonovi 
o Scott so roku 194B stol súčasťou jeho orchestra. Tu realizované 
nahrávky však nevystihli Scottovu osobnosť, bodoval s nimi síce 
v anketách Billboordu medzi najlepšie predávonými skladbami 
rhythm and blues, no ďalšie roky potom neúspešne vysvetľoval, že 
je spevákom bolodických evergreenov. Toto mylné zoraďovanie do 
kategórie rhythm and blues ho poznamenala no celé 50. roky, pre
to jeho dva albumy pre firmu Savoy nemali zvláštny úspech. Veľký 
ctiteľ jeho speváckeho umenia - Roy Charles - so mu rozhodol po
môcť o roku 1962 s ním nahral pre svoju firmu Tongerine Records 
platňu, ktorá v plnej miere dokumentovalo Scottove predstavy. Tá 
však nikdy nevyšlo kvôli zmluvným komplikáciám, keďže firma Savoy 
tvrdi lo, že Scott je stále ich exkluzívnym spevákom. 

Ďalších dvadsať rokov žil Jimmy Scott v Clevelande izolovaný od 
hudobného diania (vystriedal oj rôzne nekvalifikované práce typu 
hotelový poslík) o keď so v polovici BO. rokov rozhodol opäť spievať, 

nik dôležitý so ním už nechcel zaoberať. Nečakaný obrat k lepšiemu 
priJiel v marci 1991, keď zaspieval no pohrebe svojho priateľa, spe
váka o skladateľa Doco Pomuso o capello Gershwinovu pieseň 
Someone To Watch Over Me. Medzi hosťami bol oj Seymour Stein 
z Warner Brothers Records, ktorého Scottov spev tok dojal, že o nie-
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koľko mesiacov bol no svete prelomový ol bum A// The Way so sprie
vodom jazzových hviezd prvej kategórie (Kenny Borron - p., Ron 
Carter - b., Grody Tote - dr. o hosťujúci sólisti). No nohróvkoch bo
lo cítiť, že spevák podáva bolodické evergreeny s naliehavosťou člo
veko, ktorého život závisí od spevu. O týchto nahrávkach speváčka 
Nancy Wilsonová vyhlásilo: ,Keď počujem Jimmyho, zasiahne mo 
jeho unikátne frázovonie. Jeho zvláštny hlasový timbre nopfňojú 
emócie, o to mu umožňuje to najdôležitejšie: rozpovedať príbeh, kto
rý dojme ož k slzám." Podobne reagovalo oj speváčka celkom odliš
ného zamerania: ,Jimmy Scott je jediný spevák, ktorý mo dokáže 
priviesť k plaču; tvrdí Madonna ... Veľkým, dlhoročným obdivovo
tel'om Scotta je Roy Charles, ktorý o ňom ešte začiatkom 60. rokov 
tvrdil: ,Ten človek je stelesnením feelingu. Definoval, čo je soul, ešte 
skôr, než so toto slovo vôbec začalo v hudbe používať." 

BEY: POZITÍVNY PRÍSTUP 

Keď Andy Bey vydal roku 1996 album Ballads, Blues & Bey (Evi
dence Music) - no ktorom účinkuje len sám (spev, klavír) bez sprie
vodu rytmickej sekcie, jeho prijatie nemalo charakter comebacku, 
skôr vyvolalo atmosféru nástupu nového objavu. Jeho predchádza
júci album totiž vyšiel v Spojených štátoch pred vyše dvadsiatimi 
rokmi o staré Beyove platne zo 60. o 70. rokov nemali širšie uplat
nenie. No popredných miestach jazzových on ki et so ocitol ož po vy
daní platne Ballads, Blues & Bey. Už sme spomínali 7. miesto v či
tateľskej onkete o ešte zaujímavejšia je anketa kritikov (Down Beat, 
august 2000): tu so Andy Bey umiestnil no druhom mieste v kate
górii spevákov zosluhujúcich väčšie uznanie o no štvrtom mieste 
v hlavnej speváckej kategórii (pred etablovanými osobnosťami, oko 
sú napríklad Bobby McFerrin, Tony Bennett o lebo Jon Hendricks). 

Ak hovoríme o Beyovej oneskorenej popularite, pripomeňme, že 
slávu si užil už v detstve (narodil so roku 1939 v Neworku, New Jer
sey). Ako šesťročný začal účinkovať v detských rozhlasových o tele
víznych programoch o oko štrnásťročný mol angažmán v divadle 
Apollo s orchestrom Louiso Jordono v show, nodväzujúcej no nie
kdajšie predstavenia Cotton Clubu. No mladý spevácky fenomén so 
prichádzali pozrieť mnohí prominenti. Andy Bey spomína predo
všetkým no priateľstvo so Sarah Voughonovou, s ktorou viackrát 
spoločne vystupoval v kluboch i v televíznej show Spotlight On Hor
lem o ktorú dodnes povožuje zo svoj najdôležitejší hudobný vzor. 
Koncom SO. rokov založili Andy Bey o jeho sestry So lome o Geraldi
ne vokálne trio Andy ond the Bey Sisters. Trio pôsobilo do roku 
1967, súrodenci nahrali tri albumy o najdôležitejším miestom pre 
ich uplatnenie boli veľké hotely v Los Vegos či exkluzívne nočné klu
by, najmä v Európe. Počas pôsobenia s triom si Andy Bey vypraco
val charakteristický spôsob spevu - barytónový rozsah rozšíril o pre
pracovanú fistulovú techniku, ktorú prebral z manier soulových čer
nošských spevákov. Po rozpadnutí trio so sestrami so jeho spevácky 
štýl uplatnil v rôznorodých kontextoch; účinkoval o nahrával s Ho
roceom Silverom, realizoval spoločné projekty s protagonistami jaz
zavej avantgardy, napríklad s Cecilom Toylorom o Gorym Bortzom. 
Napriek prominentnej spoločnosti, v ktorej pôsobil, nemal Bey v 70. 
o BO. rokoch širšiu popularitu, o to oni u špecializovaného obecen
stvo. Preto prijal, predovšetkým z existenčných dôvodov, ponuku pe
dagogicky pôsobiť v Rakúsku no Jozzovom inštitúte v Grazi. 

Ako sme už spomenuli, obrat k lepšiemu nastal v jeho kariére 
roku 1996, o to práve vďaka zvláštnym sólovým lyrickým nahráv
kam bolodických evergreenov. Odvtedy je opäť integrálnou súča
sťou jozzovej scény. Angažuje so no dobročinných koncertoch v 
prospech postihnutých AIDS o sám je HIV pozitívny. Mnohé texty 
bolodických evergreenov sú akoby ,šité no mieru• jeho životnej si
tuácie. Obecenstvo prežíva spolu s ním jeho príbeh o z pôsobi
vého podania dobre známych štandardov vzniká zážitok, no aký 
so nezabúda. li! 

Harry Connick, jr. (kompletná - Co

lumbia Records) 

19B7: Harry Cannick, Jr.; 19BB: 20; 

19B9: When Harry Met Sally, 1990: 

Lafty's Raach Souff/e; We Are In 

Love; 1991: Blue Light, Red Light; 

1992: Eleven; 25; 1993: When My 

Heart Finds Christmas; 1994: She; 1996: Star Turtle; 1997: To 

See You; 1999: Come By Me 

John Pizarelli (výber - 90. roky) 

1994: Dear Mr. Cote (RCA); 1996: After Hours (Novus); Leťs 

Share Christmas (RCA); 1997: Our Love Is Here To Stay (RCA); 

199B: Meets The Beatles (RCA); 1999: P.S. Mr. Cote (RCA); 

2000: Kisses In The Rain (Telarc); Let There Be Love (Telarc). 

Natalie Colovó (výber - 90. roky, 

Elektra) 

1991: Unforgettable ... With Love; 

1993: Take A Look; 1994: Holly & Ivy; 

1996: Stardust; 1997: This Will Be; 

1999: The Magic Of Christmas; 

Snowfall On The Sahara. 

Freddy Cole (kompletná - 90. roky, 

1993-199B Fantasy, od 1999 Telarc): 

1993: Circle Of Love; 1994: Always; 

1997: To The Ends Of The Earth; 

199B: l Want A Smile For Christmas; 

199B: Love Makes The Changes; 

1999: Le Grand Freddy. Sings Michel

le Legrand; 2000 Merry Go Round; 2001: Rio De Janeiro 

Blues 

Jimmy Scott (výber - 90. roky) 

1992: All The Way (Warner Brothers); 

1993: Lost & Found (Atlantic); 1995: 

Dream (Warner Brothers); 1996: Hea

ven (Warner Brothers); 2000: Mood 

Indigo (Fantasy); 2001: Over The Rain

bow (Fantasy); The Source (Label M). 

Andy Bey (výber - 90. roky, Evidence 

Music) 

1996: Ballads, Blues & Bey; 199B: 

Shades Of Bey 
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Večer trojklavírny 
alebo 
To tu ešte nebolo ••• 
30. MÁJ 2001, KC>MCERTNÉ ŠTÚDIO SLOVENSKÉHO ROZHLASU, 

BRATISLAVA 

Predposledný májový večer sa v Bratislave niesol v znamení čohosi 
výnimočného a nie tak často sa opakujúceho. Zažiť jazzový koncert 
už síce nie je až takou zvláštnosťou, tentoraz však o priazeň fanúši
kov súperili podujatia hneď dve. Prvým, už pár mesiacov rozhlaso
vaným a propagovaným, bola exhibícia holandskej (neodvóžim sa 
napísaťjazzovej) saxofonistky Candy Dulferovej v PKO a o niečo me
nším, propagáciou skromnejším, benefičný klavírny večer v Sloven
skom rozhlase, názvom parafrózujúci komédiu slávneho anglického 
dramatika. Výber závisel od jednotlivca, stupňa informovanosti 
a možno aj stavu peňaženky ... V každom prípade tá menšia .polo
vica" v rozhlase neoľutovala. Tu núkajúce sa zoskupenie interpretov 
bolo reprezentatívne nielen z hľadiska určitej etablovanosti a slávy 
na slovenskom jazzovom nebi (ak vôbec nejaké máme ... ), ale aj 
z hľadiska istej univerzálnosti účinkujúcich. Výber nezakrýval zámer 
medzižónrovej komunikácie, a to na tej najvyššej úrovni. Mená kla
viristu Mikuláša Škutu, kontrabasistu Juraja Grigláka a trubkára 
Juraja Bartoša sú s najväčšou úctou skloňované rovnako v klasic
kých koncertných sieňach i na jazzových pódiách. Nestora a špičku 
nášho jazzu Gaba Jo
náša predstavovať ne
treba, rovnako ako ani 
jeho súpútnika, saxofo
nistu Dušana Húšča

vu (tenorsax.). Novým 
a mladým impulzom bol 
ži linský saxofonista Ra
dovan Toriška (altsax.). 
Tretím klaviristom, záro
veň spoluscenáristom 
a režisérom večera bol 
Pavol Bodnár. 

Predstava troch kla- GABO JoNÁŠ 

vírov na pódiu vzbudzo-
vala v prvom momente nádych určitej megalománie či zvukovej pre
plne nosti. V myšlienkach sa núkali rôzne kombinácie a keďže kon
cert bol benefičný, moment očakávania ešte predlžova li úvodné 
prejavy členov predstavenstva Nadácie Markíza, Nadácie na vý
skum rakoviny a SAV. 

Dramaturgická koncepcia ponúkala tri kolá (sessions), v každom 
päť kompozícií, vždy s iným lídrom a finálne jam session. Líder mal 
právo na krištálovočistý a širokonosný zvuk krídla Steinway, sekun
dant sa snažil zo zvukovo trocha tmavšieho a menej výrazného Pet
rofa dostať to najlepšie a tretím, nie celkom pravým, ale zvukovo do
sť verným .klavírom" bol syntetizátor GEM-PRO. Ako prvý sa do boja 
pustil Pavol Bodnár. V úvodnej sólovej skladbe Confirmation od Char
lie Parkera sa zložito, ale bez zlievajúcich sa polyrytmických štruktúr, 
predstavil ako polyfonik, schopný čerpať z odkazu starých majstrov. 
Pri jeho vlastných kompozíciách, južansky ladenej Have A Good Time 
In Puerta Rico a Three Roses For Martina, sa k nemu postupne pri
dávali kontrabas a tenorsaxofón. Prvé oživenie so dostavilo pri pred
poslednej skladbe, klasike Colo Portera What Is This Thing 'ca/led Lo
ve, keď so k Bednárovi pridal Gabo Jonáš. Priniesol úžasné osvieženie 
a do hudby vstúpil element života a hravosti, a to aj napriek zložitej 
spleti rytmických fráz, ktorú predstavovali dva klavíry. 

Druhé kolo otvoril sélovo Gabo Jonáš svojimi kompozíciami Vio
la's Story a l Don't Know. V ďalšej, Song For Sandra, sa prvý raz vý
raznejšie predstavil Radovan Toriška. Zaujal vel'mi kultivovaným 
a príjemným tónom svojho altsaxofónu a aj napriek občasnému po
dľahnutiu zbytočnej virtuozite bol jeho výkon obdivuhodný. Vyni
kajúci bol duet s Mikulášom Skutom, v ktorom bolo slávna rozpráv
ková melódia Someday My Prince Will Come niekoľkokrát rozkús
kované a prešlo mnohými obmenami a variáciami. Prvý vrchol 
koncertu prišiel s Caravanom Duka Ellingtona, keď so druhý raz no 
javisku stretli všetci zúčastnení. V zaujímavo riešených aranžmá
noch si dychové nástroje navzájom preberali témy, pričom s nimi 
kontrastoval klavír v pozícii silne rytmického, miestami ož bicieho 
nástroja. 

Po prestávke sa no rod dostal najmladší z celej trojice hlavných 
účastníkov, večne oscilujúci medzi starou hudbou, hudbou 20. sto

MIKULÁŠ ŠKUTA 

ročia a jozzom Mikuláš 
Skuta. Rovnako oko je
ho predchodcovia sa 
predstavil dvoma vlost
nyml kompozíciami, 
Noname a svojou nie
len no Slovensku preslá
venou .témou" Zabud
nutá Bossa Nova. Za-

~ stretú atmosféru bossa ; 

:3 novy podporoval výra-
~ zom, citlivým a pres-

ným frázovaním Juraj 
Bartoš. S tónmi krídlov-

ky a jej koloritom so pohrával s úžasnou ľahkosťou a miestami už 
nezáležalo no tónoch, len no farbe. So/ar Milesa Davisa zasa patril 
Jurajovi Griglákovi, ktorý no svojom kontrabase predviedol netra
dičné technické (slopová techniko pri kobylke) a výrazové prostried
ky. Spoločný záver v tematicky veľmi náročnej kompozícii Five Billa 
Evonso bol ukážkovou onsámblovou súhrou, ktorú ešte k ďalšiemu 
vrcholu doviedol jom session na bluesovú dvanástku Centerpiece. 
V spoločných záverečných skladbách so najlepšie porovnávali indi
viduality troch hlavných predstaviteľov a nachádzali ich najtypic
kejšie polohy. Prístup ku klavíru bol u Pavla Bodnára akademickejší 
(v dobrom zmysle slovo) a v detailoch viac odôvodnitel'ný, Gabriel 
Jonáš vnášal do koncertu hravo energické ož živelné inšpirácie, kto
ré so prenášali oj no jeho spoluhráčov. No hre Mikuláša Skutu a na 
jeho myšlienkovo-motivickej práci bolo najviac cítiť univerzálnosť 

a absorbovanie hudby 20. storočia, resp. jej vzájomné prelínanie 
s jazzom. 

Na začiatku spomínaná zvláštnosť a výnimočnosť bolo príznačná 
pre celý koncert. K veľmi zaujímavému dramaturgickému nápadu 
sa pridali vynikajúci hudobníci, ktorí svojím prístupom a schopno
sťami spájať oj zdanlivo protichodné aspekty hudby celé podujatie 
pozdvihli a dali mu pečať spontánneho a nenúteného stretnutia. 
Konferencierom večera bol Ján Juráš, ktorý fundovane, ole pritom 
s humorom osobitne predstavil každú kompozíciu. Medzi jednotli
vými blokmi vnášal príjemné odľahčenie, ktoré uvoľňovalo napätie 

PAVOL BODNÁR 

trojhodinovej hutnosti 
hudby. 

Cestou z koncertu 
som sa zo zvedavosti za
stavil na chvíľu v PKO. 
Ohlušilo mo silo decibe
lov (nie však hudba) 
a tok v snahe nekaziť si 
vydarený večer som po 

~ chvíli odišiel. Bol som 
~ presvedčený, že dnes ve
..; čer som si z bratislavskej· 
.~ """"'"""'""'-...;. _ ponuky vybral správne ... 

PETER MOTYČKA 

modulácie 
48 
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JAZZOVÉ SÓLA] JAZZOVÉ SÓLA] JAZZOVÉ 

SOMEDA Y MY PRINCE WILL COME 
Composed by Franl 
Churcholl 

l 

lmprovised chorus by 
Wyn10n Kelly 
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fRANK CHURCHILL: SoMEDAY Mv PRINCE WILL CoME 
Wynton Kelly (1931-1971} bol výnimočným hudobníkom, ktorý patril medzi 
najrešpektovanejších mainstreamových klaviristov SO. o 60. rokov; napriek 
krátkemu životu bol najlepší z fenomenálnej trojice klaviristov Red Garland
Bill Evons-Wynton Kelly. 

Pevný rytmus (timing), bluesové cítenie, jednoduché, ale výrazné melo
dické frázy, schopnosť hrať vo všetkých, oj tých najrýchlejších tempách, zmy· 
sei pre výstavbu sól a ich gradáciu, vynikajúca schopnosť sprevádzať iných 
sólistov v rytmickej sekcii - to všetko sú dôvody pre jeho všeobecný obdiv. 
Miles Davis o ňom povedal: ,Wynton je zaparovačom pre cigaretu. Zapáli 
oheň a udržuje ho. Bez neho by sa nedalo fajčiť: 

Nečudo, že Kelly významnou mierou ovplyvnil mnohých súčasných klavi· 
ristov, z tých najznámejších napríklad Keitha Jarreto. 

Skladbu Someday My Princew Will Come napísal Frank Churchill v 3/ 4 tak-

~· 
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te. Kelly sa však (CD Somedoy My Prince Will Come, Vee-Jay 1992) rozhodol pre 
interpretáciu v 4/ 4 takte, aby tým ozvláštnil všeobecne známu tému. Pozoru
hodný je spôsob, oko Kelly koordinuje pravú ruku s rovou. Melódia pravej ruky a 
akordy ravej ruky do seba rytmicky presne zapadajú, navzájom sa dopfňajú o 
podporujú. Keď je v melódii pohyb, ravá ruka je úspornejšia o hrá iba stoccato
voné, dynamicky slabšie akordy. A naopak, tom, kde je melódia pasívnejšia, ole
ba v miestach predelov medzi frázami, hró ravó ruka ver mi výrazne. 

Všimnite si harmonické anticipovanie akordov ravej ruky, ktoré sú v mies
te poslednej osminovej noty taktu už akordmi novej harmonickej situácie 
ďalšieho taktu. (Tento harmonický posun naznačujú šípky.) Takýto spôsob ,se
basprevádzania" je jedným z motorov rytmickej sekcie o nositerom ,drivu·. 

Z hradisko melodicko-hormonického je Kelly typom klaviristu, ktorý hrá 
,in", teda v pôvodnej harmónii o melodické linky prísne odrážajú momen
tálnu harmonickú situáciu. 

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• modulácie 
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NEUJAHRSKONZERT 2001 

WIENER PHILHAR M ONIKER 

NIKOLAUS HARNONCOURT 

LTVE RECORDTNG, 2 CD, Teldec 
8573-83563-2 
Jolzmm Strauss /, Jolzann Strauss ll, 
Josef Strauss, Josep Ir Larma 

Niekdajší priekopník interpretá
áe starej hudby, zakladateľ dnes 
už legendárneho súboru Con
centus Musicus Wien, Nikolaus 
Harnoncourt, diriguje Novoroč
ný koncert Viedenských filhar
monikov! Je súčasný svet klasic
kej hudby už úplne naruby? Nie 
je. Väčšina dirigentov, apoštolov 
historicky poučenej interpretááe 
sa postupne prepracovala od re
nesančnej, resp. ranobarokovej 
hudby až po dnes bežný, klasic
ko-romantický repertoár (nie
ktorí. ako John Eliot Gardiner, 
zašli ešte ďalej), vediac, že . hud
ba je len jedna·, že vždy platí 
rovnaké kritérium: dôsledná 
pramenná a historická analýza 
notového textu. A tak, keď Har
noncourt diriguje hudbu dyna
stie Straussovcov a ich súčasní
kov, nedeje sa nič iné, ako keď 
diriguje Bacha či Mozarta: snaží 
sa získať čo najviac presných 
informááí o autentických tem
pách, dynamike, agogike, o re
akáácb dobového publika atď. 
Zmyslom tohto úsilia nie je vy
tvorenie muzeálnej kópie, to na
pokon v prípade hudby ani nie 
je možné. Cieľom je vzrušujúca 
interpretááa, plná premiérového 
elánu. Keď hrajú Viedenskí fil
harmoniá hudbu Straussovcov, 
hrá ju vlastne najautentickejší 
súbor pre túto hudbu, ako raz 
výstižne poznamenal Gardiner. 
Vo Viedni je totiž kontinuita 
uvádzania straussovského reper
toáru neprerušená od čias jeho 
vzniku. V Rakúsku existuje od 
čias ására Františka Jozefa aj ne
prerušená tradíáa vynikajúách 
vojenskýd1 dychových orches
trov. Harnoncourt konzultoval 
s viacerými kapelníkmi najmä 
detaily tempa pochodov (.Dva 
kroky za minútu viac alebo me
nej môžu rozhodnúť o osude 
bitky!", povedal Harnoncourt 

so 

Viedenským filharmonikom na 
skúške, parafrázujúc názory nie
ktorých vojenských dirigentov} 
a získané poznatky využil pri 
naštudovaní Radetzkého pochodu 
op. 228. Toto vari najslávnejšie 
dielo Johanna Straussa SL zazne
lo na Novoročnom koncerte 
2001 hneď dvaktrát: na úvod 
v originálnej verzii s oveľa štíh
lejšou inštrumentááou, v o niečo 
pomalšom tempe než na aké sme 
zvyknutí, a na záver koncertu, 
ako posledný prídavok v bežne 
hrávanej verzii, aj s .ritualizova
ným" potleskom publika. 

Ofiáálny program Novoroč
ného koncertu 200 l tvorili po
pulárne i menej známe diela. Do 
prvej skupiny patria valčíky Mor
genblätter op. 279, Seid umschlun
gen, Millionen op. 443 Johanna 
Straussa ml., Dorfschwalben aus 
Osterreich op. 164 Josefa Straussa, 
ako aj rýchla polka Vergniigungs
zug op. 281 Johanna Straussa ml. 
Po prvýkrát v repertoári novo
ročného koncertu zazneli polky 
Der Kobold op. 226, Elektromagne
tischt Polka op. ll O Johanna 
Straussa ml. a Harlekin op. 48 
Josefa Straussa. K 200. výročiu 
narodenia spolutvorcu vieden
ského valčíka Josepha Lannera 
(1801-1843) zaznel valči'k Die 
Schänbrunner op. 200, galop Jä

Lust op. 82 a Steyrische Tänze 
op. 165. Po skončení ofiáálneho 
programu nasledovali tri nevy
hnutné prídavky: prvý z nich je 
voľbou orchestra a dirigenta 
(tentoraz to bola pola Ohne Sar-

op. 271 Josefa Straussa), dru
hý a tretí sú už po desaťročia tra
díáou: valčík An der schänen blau
en Donau op. 314 Johanna 
Straussa ml. a Radetzky-Marsch 
op. 228 Johanna Straussa sL 

Nie je ťažké stručne sa vyjadriť 
ku kvalite takej produkáe, ktorú 
pripravili Viedenskí filharrnoniá 
pod vedením Nikolausa Harnon
courta: najvyššia kvaLita, zahrnu-

úctu k tradícii, technickú 
dokonalosť, nádherný zvuk 
a patričný emoáonálny vklad je 
totiž absolútnou samozrejmo
sťou. Už pri sledovaní priameho 
prenosu Novoročného koncertu 
2001 som mal neobyčajný záži
tok a CD, ktoré vyšlo už 8 dní po 
koncerte ako live nahrávka, jeho 
arn10sféru veľmi presvedčivo re
produkuje. Sú na ňom zazname
nané i potlesky, zostrihané na 
adekvárnu dlžku, takže nerušia, 
a pred va lčíkom Na krásnom mod
rom Dunaji i príhovor Hamonco
urta k pubLiku a novoročné . Pro
siti" Viedenských filharmonikov. 
To všetko vytvára presvedčivú 
ilúziu živého koncertu. Zvuk na
h~vkyje~roktt~mparentnt 

inžinieri a zvukári spoločnosti 
Teldec patria nesporne k svetovej 
špičke. K prvotriednemu produk
tu patrí i vkusný dizajn bookletu 
CD s početnými zlatohnedými, 
akoby histori?Ujúco ladenými fo
tografiami a átlivý, na informá
áe bohatý sprievodný text z pera 
Clemensa Hellsberga, predsedu 

rady Viedenských 
filharmonikov. Z neho krátky á
tát: .Počas skúšok bolo rovnako 
fasánujúce spozna( pod Ramon

vedením nové diela, 
(zdanlivo) dávno známe 

celkom nanovo a podrobiť 
previerke filharmonickú 

tradíá u prostred
níctvom pohľadu tohto analytic
kého a súčasne veľmi impulzív
neho hudobníka ... • 

Dodávam: Novoročné koncer
ty Viedenských filharmonikov 

ktívne sledujem už 15 rokov 
ten posledný pod vedením 

'""u•ou"" Hamoncouna považtt
za jeden z najlepších! 

A DRI AN RAJTER 

ll:lll:lll:II!Ua 

CHICO HAMILTON QUINTET 

STRINGS ATTACHED/ 

E THREE FACES OF 
CHICO, 
Warner Music/ WEA International 2000, 
9362478742 

Bubeníá majú medzi muzikant
mi zväčša špeáfické postavenie. 
V porovnaní s hráčmi na melo
dických nástrojoch sú len zried
kakedy sólistami, udivujúámi 
virtuozitou. Aj ich kompozičný 
podiel na hudobnom materiáli je 
menej obvyklý. Napriek týmto 
. handicapom• sa občas objaví 
osobnos(, ktorá vnášaním no
vých progresívnych línii prekročí 
zaužívaný stereotyp a množ
stvom energie dokáže vyburcovať 
a zauja( okolie. Takýmito nová
torrni a revoluáonármi boli na
pn'klad Max Roadl, Gene Krupa, 
Buddy Rich, Art Blakey, Al Fos
ter, Bilry Cobham, Vinnie Co
laiuta,tz mladšej generácie Jeff 
.Tain" Watts, Jeff Hamilton (od
porúčam velíni zaujímavú strán
ku www.drummerworld.com 
s množstvom informááí. foto-

dokumentááe a zvukových uká
žok}. Inú kategóriu tvoria bubc
níá, ktorí zasiahli do vývoja ako 
lídri; vnášaním nových inštru
mentačných a kompozičných po
stupov- napríklad Bill Bruford, 
Tony Williams. Dave Weckl či 
Chico Hamilton. 

Práve posledne menovaný. 
Chico Hamilton, jeden z hlav
ných predstaviteľov west coast 

bol verejnosti známy pre
dovšetkým ako novátor zvukovej 
farby. Dokázal spojiť na prvý po
hľad nehomogénne nástroje do 
zvukovo vyváženého hudobného 
celku a pre jazz objavil množstvo 
nových farebných odtienkov 
a kombinácií. Jeho zoskupenia sa 
stali doslovnou liahňou talentov, 
veď v priebehu niekoľkých ro
kov tam dozrievali osobnosti ako 
Eric Dolphy, Jinl Hall, Ron Car

Larry Coryell alebo Al Foster. 
začiatku jeho kariéry stál štu

orchester, kde sa spoznal 
Mingusom. Th pre-

od klarinetu k bicím. V obdo
keď hrával s Lionellom 

Lesterom Youngom 
Gary Mulliganom, ho ovplyv

nili práve hudobníá staršej školy. 
V polovici päťdesiatych rokov sa 

inšpirovať zvukovosťou kom
klasického jazzové ho tria 

violončela s flautou . Ponúkali 
mu nové možnosti rozvíjania 

spôsobov vedenia jednotlivých 
hlasov, jednoducho nový princíp 
hudobného myslenia. Albumom 
The Three Faces Of Chi co predstavil 
svoju mnohotvárnosť v kompozí
ái a odkryl další zo svojich po
tenáálov - schopnos( velíni citli
vého a deklamačne presného vo
kálneho frázovania. Objavením 
Erica Dolphyho, univerzálneho 
spoluhráča na flaute a všetkých 
plátkových nástrojoch, získal se
berovného experimentátora, kto
rý dokázal nad jeho na vrstvený
mi rytmickými plochami udržia
vať metodicko-harmonický tok 
a posúvať ho neustále vpred. Tie
to tendenáe však vzbudzovali 
ohlasy len v odborných kruhoch. 
Samostatnú melodickú líniu do
káže violončelista Nathan Gersh
man nevtieravo vklbiť na miesta, 
ktoré sú často spoznaterné až pri 
viamásobnej dôkladnejšej per
cepcii. Jazzové trio dopfňajú gita
rista Dennis Budimer a kontraba
sista Wyatt Ruther. V skladbách 
pre album prelomových, ako 
More Than You Know a Trinkets. 
sú myšlienky stále prerušované 
rytmickými a metrickými zmena
mi, pripomínajúc náznaky expre
sionistického vnímania a plynu
tia deja. Badať to aj v troch kom
pozíáách. v ktorých sa Chico 
predstavuje sólovo. 
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Spojenie tvrdšieho zvuku 
kvinteta a mäkkého sláčikového 
orchestra využil Chico pre svoj 
ďalší album z rovnakého obdobia 
s názvom With Strings Allached. Je 
to kombinácia, ktorá síce zosku
peniu trocha pridáva na fareb
nosti, no v jemnom sláčikovom 
zvuku sa stráca výrazovost. taká 
typická pre predchádzajúci al
bum. Jediným leskom na vrchole 
tejto príjemnej zvukovej kulisy je 
energickost dychových nástrojov 
Erica Dolphyho. chvírami atako
vaná Chicovým úmyselným na
rušovaním jednoliateho toku. 

CD vychádza v edícii Warner 
Jazz, ktorá vydáva historické 
profilové albumy jazzových 
a bluesových umelcov. Zámer 
editora o7Jvi( dnes už trochu za
budnuté nahrávky Chicovho 
kvinteta z konca pä (desiatych ro
kov je chvályhodný. Z toho is
tého roku ( 1959) však pochádza
jú ešte ďalšie tri albumy a tak je 
škoda. že namiesto .sláčikového" 
nesiahol radšej po klasike, ako sú 
napríklad Ellington Suite, alebo 
Gong East! 

PETER MOTYČKA 

KNÍHKUPECTVÁ 
v ktorých si m6iete kúpiť 

lasopis 
Hudobný !ivot: 

BRATISLAVA 
MUSIC FORUM (Palackého 2) 

PAVIAN MUSIC -ARTFORUM (Kozia 20) 
SLOVENSKÝ TATRAN (M1chalská 9) 

BONTONlAND Megastore (Michalská 25) 
KNfHKUPECTVO ZEVA (Jesenského 12) 

GUMP (lazaretská 13) 
DIVYD (Kiobu~nicka 2) 
EX LIBRIS (Michalská 4) 

Dr. HORAK (Medená 19) 
KONZERVATÓRIUM (Tolstého 11) 
HUDOBNÝ FOND (Medená 29) 

FFUK- KATEDRA HUDOBNEJ VEDY 
(Gondova 2) 
KOŠICE 

HUDOBNINY BARTHA (Komenského 5) 
PREŠOV 

KNIHY- PAPIERNICTVO (Hlavná 29) 
ŽI UNA 

Do plejády príspevkov k l OO. vý
ročiu smrti operného mága 
G. Verdiho prispela aj firma 
Teldec. Kompilácia Verdissimo 
(8573-66386-2) je na prvý po
hlad vefnzi nenápadným dis
kom: tuctový obal podfa mňa 
diskofila velmi neosloví, hoci 
naňho z neho hradí sám Verdi. 
Aj booklet je, žiaľ, vďaka svojej 
stručnosti takmer bezcenný: ob
sahuje iba názvy opier. interpre
tov a roky vzniku nahrávok. 
Opä( premárnená šanca- veď 
informácií o skladateľovi, spevá
koch nie je nikdy dosť ... Nedá 
mi nespomenúť dvojdisk, ktorý 
spoločne vydali DGG, Philips 
a Decca ako pilotný sampler 
k rozsiahlej verdiovskej edícii 
v nádhernej adjustácii, so živo
topisom Verdiho a sprievodcom 
všetkými jeho operami vrátane 
katalógu opier. fotiek, dobových 
kresieb, komentárov na l 03 
stranách (54 CD: 461 705-2, 
461 706-2. 461 707-2) 

Vráťme sa však k titulu Ver
dissimo. Triumfálny pochod 
z Aidy sa mi zdá pridlhý pre 
tento typ kompilácií- mohla za
znieť skôr nejaká ária Aidy ale
bo Amneris. Nahrávka pochodu 
z roku l 992 je však perfektná, 
povestné .aidovky" znejú maj
strovsky. podobne znie aj orches
ter Santa Cecilia Roma. Po tom-KN[HKUPECTVO ARTFORUM (Bottova 2) 

NITRA to pochode vchádza na .scénu· 
(predaJňa v budove Univerzrty K F.) jedinečný Pláci do Domingo so 
POD v~SKOM (Kupecká 7) svojou vstupnou vizitkou .Ce/es-

TRNAVA te Aida", kde znie nádhemý 
REMEDIUM- KNIHA (Hlavná 29) zvuk 4 violončiel a domin(g)uje 

KEŽMAROK • , . b hd' k'l 
COLOUR MUSIC (Hlavné nám. 3) carovny t1m re r ms e 10 teno-

ra. Domingov hlas je úžasný 
a tieto predajné stánky siete nielen čo do intenzity, ale aj čo 

MEDIAPRINT-I<APA do dôveryhodnosti slov, ktoré ve
v Trnave 

Dohnányiho ul. 
Bernolákov sad 

2elezm~ná stanica 
Vl~kovce 

v Pie«anoch 
W1nterova ul 
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nuje .svojej" Aide. Orchester 
Deutscher Oper Berlín vedie 
skúsený N. Santini. 

V populárnej scéne z Tra via ty 
Brindisi je bezkonkurenčnou 

Edita Gruberová (1992). Svojím 
prejavom doslova omráči neza
budnutefná diva Maria Ca/laso
vá, ktorej každé slovo vyviera 
z hľbky nepokojnej a nešťastnej 
Violetty. Všetky rubatá, accele
randá sú úžasne kreované a ja 
iba futujem, že som nemal šan
cu zaži( ju ... Nečudo, že jej vstup 

vrcholom celého CD. Nas/edu
takmer čerstvá nahrávka árie 

.Lunge da lei" s novou (pod fa 
nu'ía preceňovanou) hviezdou 
operných scén José Curom (2000). 
Pauzička, a už sme v Nabucco
vi a jeho známom Zbore lidov 
• Va pensiero!". Opäť si uvedo
mujem nádheru tejto melódie, 
ktorá vždy .zaberie", aj keď je 
vytrhnutá z kontextu celého die
la. Po pianissime zboru okamži
te zaujme nás i Gi/du Luciano 
Pavarotti so svojou • Questa 
o quella" z prvého dejstva Rigo
letta (1993). Aria sa skončí vet
mi rázne, a už je tu Sunú Jo, 
s dojímavým hlasom vstupujúca 
do známej .Caro name·. V úvo
de árie čarovne hrajú flauty 
a celkovú atmosféru dotvárajú 

no ešte stále znie pekne. Bolestne 
mužný hlas Plácida Dominga sa 
v árii .Ah si ben mio" z 2. dej
stva Trubadúra nádherne vlní. 
podporovaný výborným orches
trom berlínskej Nemeckej opery 

taktovkou Ne/la Santiho. 
Táto nádherná opera sa tak 
rýchlo vytratila z repertoáru 
opery SND- že by nedostatok 
soe~va.Kol'" V árii z opery Sila 
osudu exceluje svetoznámy 
Giuseppe Di Stefana, častý .spo
luspevák" Callasovej. Je zaují
mavé, že vstupy recitatívneho 
charakteru hrá celá cellová sku
pina lja som ich svojho času hrá
val sólovo.) Di Stefana je v skvelej 

v tom čase (/953) bol jed
ným z vedúcich svetových tenoris
tov (popri M. del Monacovi a C. 
Bergonzim). Len sa započúvajte 
do nádherného klarinetu, ktorý 
pripraví kantilénu a neskôr ko
mentuje zúfalý nárek tenoristu. 

na konci určite odmeňuje 
aj skvelého k/arinetistu ... Prelúdi
um k Maškamému bálu je vzá
pätí zaradené podla ~tn'ía celkom 
nevhodne - hoci ho možno vnímať 
ako odľahčenie po neuveriteľne 
intenzívnom prejave Di Stefana. 

Maškarným bálom pokra
čuje Richard Leech v árii .La 
rivedra nell' estasi". Jeho mäk
ký, zvučný tenor je komentova
ný mužským zborom spiklencov. 
Jerry Had/ty a Thomas Thomp
son spievajú po francúzsky v du
ete .Quel est ton nom?" zo Si
cílskych nešporov: je to skvelé; 
zvučný Hampsonov hlas, sprie-1-ii ______ iiiiiiioiiiiooiiiiiioooiiiiiiíj vodné klarinetové figurácie, 

husfové sóla i vefmi elegantne 
znejúce kontrabasy. Koloratúra 
S umo Jo v záverečnej kadencii je 
kryštáfovo čistá. Vždy, keď hrám 
Rigoletta, ma omráči vstup 
.Ella mi fu rapita ... ·do 2. dej
stva -nie je to ináč ani v prípa
de Luciana Pavarottiho a skve
lého orchestra MET pod taktov
kou Jamesa Levina - no a keď 
zaznie .Pamli veder le lagri
me·, c7ovekje v tom až po uši. 
Register Pavarottiho je neuveri
tefný, .Ca ra fanciulla" pred
náša s vrúcnosťou, pripomínajú
cou .magický" účinok tohto te
noristu na fanúšikov. Azda 
v najpopulárnejšej árii z Rigo
letta počujeme José Carrerasa: 

hlas v nahrávke .La donna 
mobile" z roku /993 nesie, po

chopiteľne, už známky únavy, 

Záver CD patrí môjmu favo
ritovi Mariovi del Monaco, ktorý 

áriu • Oh figli, oh figli 
z Macbetlta (1957) vo 
vrcholnej fomte. Monacov 

kovový tenor je mužný, nalieha
vý a dominuje nad skvostným 
turti orchestra. Nie je to však 
ukážka vystihujzíca Monaca. Po
dľa mňa tu mal zaznieť monológ 
zúfalého Otelia .Dio mi potevi". 

Aj keď je tento verdiovský výber 
určite zaujímavý, vedel by som si 
ho predstaviť aj v inej podobe. 
Chýbajú mi tu ukážky z Dona 
Carlosa, Otelia, Falstaffa ... Ale to 
· už vecou editora, ktorý bo/určite 
limitovaný faktom. že mnohí spe
váci nepatria do .. stajne· Teldecu. 
Možno o sto rokov ... ti 
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Št 21. 6. G. Donizetti: Lucia di Lammermoor 
Pi 22. 6. T. Frešo: Narodil sa chrobáčik 

P. Breiner. Beatles concerto grosso 

W::l:t!1!1!111JII!!···· 13.35 Svetoví virtuózi hrajú J. S. Bacha 
~ (G. Kremer, M. Maisky) 

(premiéra) 
So 23. 6. T. Frešo: Narodil sa chrobáčik 
So 23. 6. G. Rossini: Barbier zo Sevil~ 
Po 25. 6. T. Frešo: Narodil sa.~robáčik 
Ut 26. 6., St 27. 6., St 27. '-

Back: Rdlikant na strech~ (DAB Nitra) 

št 28. 6. M. Sládek - 1:. Feldek: Grand Pierrot 
PI 28. 6., St 30. 6. M. Sládek - [. Feldek: 

Grand Pierrot 

PI 22. 6. Medzinárodný festival detských 
folklórnych súborov 2001 

Ut 26. 6. Hurá na prázdniny 
Dievčenský zbor Canens a orchester 

P. Zajačka 
PI 29. 6. Spievajte s nami 

Škovran, Škovranéatá 
(spev. zbory) 

6.3 Momentum musicum 
komorných koncertov 

,!!Jil!lll!a!m!!···· P. Mucha, B. Barcíková, M. Krátky, 
~ O. Muchová, L Jančová, V. Jablokov, 

21. 6. Slovenský rozhlas - Štúdio 2, 
18.00 h 

Folklór rôznych národov, etnická hudba 
Španielska, Karibiku a nchomoria 

L Kopsová 
Kowalski, Samartini, Chopm, Fasch, Arufuňan 
St 20. 6. Klasici v treťom miléniu 
A. Ca ková, A. Dome, M. Fupšová, 

S. Janičkovič 
Schubert, Rossini, Dvoi'ák, Brahms a ď. 

21. 6. 
Z hudobnej ponuky EBU, Švédsky 

rozhlaSO'vj symfomcký orchester 
19.35 G. Mahler: 8. symfónia Es dur 
23.30 C. Orff: Carmina burana 

s L Poppovou 

Pi 22. 6. 
12.00 Legenda klavírnej scény 

M. Argerich 
15.00 Stretnutie nad partitúrou -

E.lršai 

23. 6. 
Majstri rahkej múzy (ŠK) 

15.00 Hudobná interpretácia, technika, 
emócie, intelekt 

19.05 Komorná hudba (ŠK) 

Ne 24. 6. 
10.05 Organová hudba (ŠK) 

E. Krivošiková, SKLO, Lagrima, 
Dl:uN/Miroslav Dudik a Peter Pamičan 
27. 6. Slovenský rozhlas - Štúdio 2, 
18.00 h 

Koncert BACH - CHOPIN 

10.35 Nederné matiné - Bartók, Franck 
~!JZ!IZ!I!!III!!II···· 13.05 Z hudobnej ponuky EBU, Symf. 
~ orchester a zbor pofského rozhlasu 

Miro Bázlik, klavír a sprievodné slovo 
Ne 24. 6. Ev. kostol sv. Trojice, 

Bratislava-Petržalka, 16.00 h 

•llBilJ!IIIIP!rJ····· Gabriel Fauré: Rekviem (benefičný 
koncert) 

E. Gregorová, soprán, P. Remenár, barytón, 
zbor a orchester Musica vocalis, Braňo 

Po 18. 6. Rencontres européennes 
Pressburger Philharmoniker, J. M. Händler, 

dirigen~ J. Rachlin, husle, viola, R. Lakatos, 
viola 

Bach, Mozart, Beethoven 
ry spolupráci s Rakúskym kultúrnym 

fórom) 

Kostka, dirigent 

-zarzr:IIIIID!I!Il!!!! •• št 21. 6. Dom umenia, 19.00 h 
~ Koncert poslucháčov VŠMU Bratislava 

medzinárodný gltaroYý festival Johanna 
Kaspira MertZJ 

ŠFK, A. Harvan, dirigen~ M. Kida, klavír 
Mozart, Rave/, Mendelssohn Bartholdy 
št 28. 6. Záverečný koncert sezóny 24.- 26. jún 

rámci festivalu: 3. ročník Medzinárodnej 
gitarovej súťaže 

ŠFK, T. Koutník, dirigen~ J. Bartoš, trúbka 
Čajkovskij, Aru(uňan 

WORLD MUSIC? - JAZZ? 

Počúvajte relácie trojice 

Vlado Šmidke - Igor Kremposký - Karol Novrkol 

k o ž d ý p i o t o k o 23.00 h 

HVIEZDA FM 
100,3 MHz (Bratislava) - 88,8 MHz (Nitra) -

97,6 MHz (Banská Bystrica) - 98,8 MHz 
(Liptovský Mikuláš) 

Slovenský rozhlas, Rádio regina Bratislava 
Mýtno 1, P.O. BOX 55, 817 SS Bratislava 

Tel.: 57273750-9, 57273764, Fox: 52495585 

VKV 104, 4 MHz SV 792kHz 
Pondelok - Piatok 

Ródiobudík 5.00 
Ródiotrh práce 8.35 
Hudobné pozdravy 11.05 
Spektrum 15.05 
Ozveny dňo 17.30 

Zo zlotého fondu 20.05 
Nočná goloxio po.· štv. 22.30 

Sobota 
Športkoktoil 13.00 
Hudobné pozdravy 14.05 
Bratislavské revue 15.05 

Neder a 

Nederníček 10.00 
Hudobné pozdravy 14.05 
Kultúrno revue 15.00 
rudio z križovatiek 17.00 
Ozveny dňo 17.30 

19.15 Dialó!ľt s hudbou - umelecký odkaz 
20. storočia 

L Janáček: Vec Makropulos 

25. 6. 
Nočný symfonický koncert (ŠK) 
Musica Slovaca (ŠK) 

Kanadskí organisti 

28. 6. 
19.35 Z hudobnej ponuky EBU, SOSR diriguje 

Ch. Eschenbach, sólista Ch. Halevi 
l. Xenakis, portrét skladatera 

30. 6. 
Majstri rahkej múzy (ŠK) 

15.00 Ferruccio Busoni a jeho estetika (ŠK) 
19.05 Komorná hudba (ŠK) 

- Štúdio Košice) 

· a ich hostia 
l Ord~~tJ>,r SO.I. Bulla, dirigen~ t Ludha, 

ŠOmoljai, A. Kohútková, l. Matyášová, spev 
U. 7., Stlpová s1eň ZVolenského zámku, 
19.00 h 

Piesne G. Verdiho v slovenskej premiére 
J. Kundlák, tenor, 1. Matyášová, soprán 
št 12. 7., naéové centrum - Zvolenský zámok, 

10.00 h 
Verdi na Slovensku 
Muzikologický a teatrologický seminár 
PI 13 7., Verké nádvorie Zvolenského zámku, 

21.00 h 
V. Belhni: Puritáni (slovenská premiéra) 
šo Banská Bystrica, M. Vach, hud. naštudovanie 

a dmgen~ L Lacková, réžia, soéna a kostýmy 

BURZA]BURZA]BURZA 

Absolventka vysokej školy, hráčka v komornom orchestri hrodá súrne 
ubytovanie v podnájme (do 2 000,- Sk mesačne), môže tiež doučovať 

hru na husliach. Tel.: 0903 / 936220. 

Divoká 
jazda na 

nt ry panoráma 
s -lankou Dolákovou 

nedeľa 18.55-19.55 

www.forte.sk 

BRATISLAVA 97,2/ BANSKÁ BYSTRICA 99,5/ ZVOLEN 92,6 
ZÁPAD 90,8/ ZÁPAD-SEVER 88,0 l JUH-STRED 88,0 MHz 
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BRATISLAVA 

MUSIC FORUM (Polockého 2) 

PAVIAN MUSIC - ARTFORUM (Kozia 20) 

SLOVENSKÝ TATRAN (Michalská 25) 

BONTON LAND SLOVAKIA (Michalská 25) 

KN IHKUPECTVO ZEVA (Jesenského 12) 

GUMP (Lozoretská 13) 

DlvYD (Bortókovo 6) 

EX LIBRIS (Michalská 4) 

Dr. HORÁK (Medená 19) 

KONZERVATÓRIUM (Tolstého 11) 

HUDOBNÝ FOND (Medená 29) 

FFUK - KATEDRA HUDOBNEJ VEDY (Gondovo 2) 

THE JUNGLE CAFE (Obchodná 42) 

KOŠICE 

HUDOBNINY BARTHA (Komenského S) 

PREŠOV 

KNIHY - PAPIERNICTVO (Hlavná 29) 

ŽILINA 

KNÍHKUPECTVO ARTFORUM (Bottovo 2) 

NITRA 

ASPEKT (predajňa v budove Univerzity K. F.) 

POD VŔŠKOM (Kupecká 7) 

TRNAVA 

REM EDI UM - KNIHA (Hlavná 29) 

KEŽMAROK 

COLOUR MUSIC (Hlavné nám. 3) 



ZVÄZ SLOVENSKÝCH liEČEBNÝCH KÚPEťOV A Ž~IEOIEL 
ITA AGENTÚRA, S.R.O . 

46. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL 

15. 6. - 25. 8. 
DoM UMENIA SKZ MK SR - KoNGREsovÁ HALA 

ita agentúra, s.r.o. 

s~~kúpwTr~Tep~ 
s6. HUDOBNÉ LETO TRENČIANSKE TEPLICE 

16. 6. - 25. 8. 
KONCERTNÁ SIEŇ - RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL 

g. HUDOB~É LETO BOJNICE 

17. 6. - 26. 8. 
HuŇADYHO SÁLA 

47· MEDZINÁRODNÉ HUDOBNÉ LETO BARDEJOVSKÉ KÚPELE 

25. 6. - 2g. 8. 
LIEČEBNÝ DOM AsTÓRIA 

HuDOBNÉ LETO DuDINCE 

2. 7· - 2Q. 8. 
LIEČEBNÝ DOM DIAMANT 


