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Stretnutie HuM 1989 - záber zo záverečného koncertu Stretnutie HuM 1989 - záber zo skúšky orchestra (dlr. t:. Rajter) . 

VIAC DYNAMIZMU HUDO NEJ 
. 

V dňoch 2. ai 12. júla 1989·sa konalo v Piešťanoch 13. stretnutie Hudobnej mláde:le. Okolo 
68 á&stníkov (menej ako v minulých .Wníkoch) vytvorilo komorný orchester (poslucháči 
llovenských konzervatórif a VŠMU) a dievčenský zbor (zväčša členky klubov Hudobnej mlá
dde), ktoré už tradične v naštudovanf dirigentov Jána Praganta, t:udovfta lbijtera, Pavla 
TaHaského (orchester, resp. orchester + zbor) a Adriana lbijtera (zbor - pod pedagoglc
k:fm vedením Antona Kállaya) pripravili bohatý program záverečného koncertu, zostavený 
z diel skladateľov slovenských (V. Bokes- slovenské ľudové piesne, J. Hatrfk- Zátišia s hus
ruat), českých (B. Martinu- Otvfránf studánek za spoluúčlnkovanla sólistu SND P. Mlku
Wa a recitátora, poslucháča VŠMU D. Clnkotu; L. Janáčka- Suita pre sláčiky) a svetových 
(fastl z Haydnovho Oratória Ročné obdobia; ária z Gluckovej opery Orfeus a Eurydlka, 
C. Franck - Panis Angelicus, obe so spoluúčinkujúcim sólistom SND J . Kundlákom 
1 J. Fran~s- tance pre dvojité dychové kvinteto). 

Kto raz zalU atmosféru kaido.Wne usporiadaného stretnutia Hudobnej mládele v Pleš
tuoch, zaiste podľahol j eho čaru, ktorého pestrofarebnosť nie je daná Iba pôvabom mla
'-tl, tu zasnúbenej s hudbou, ale i množstvom ďalšfch fazlet. Z nich k nJÚknU§fm patri bez
"oblémové splývanie Keneráclí - ved' s mládežou okrem mladých nastávJÚúcich, l uf profe
sionálov pravidelne a s nadšenfm spolupracujú zrelš( l staršf pedagógovia, umelci, ktorf svo
jiai osobnosťami rozhodujúcou mierou spoluformujú nielen umeleckú náplň akcie, ale vo 
Yerkej miere určujú JÚ jej základnú umeleckú l ľudskú tóninu. Fakt, te počas desiatich dnf 
stretnutia sa tvrdo pracuje (bez jediného voľného dňa, o ktorého zaradenf by sa v budúcnos
d aomo dalo pouvalovat), aby sa nakoniec výsledok všetkých snafen( prezentoval pre vlast
IN potešenie účastnikov i pre radosť obecenstva (prevažne zahraničného, ktoré sa na záve
reätom koncerte v Kongresovej hale zakafdým z(de v hojnom počte), je celou touto muzi
kaatskou obcou prijfmaný so samozrejmosťou: ved' je to práca, ktorej výsledok je veľmi hma
tatefný - tu: počuteľný a závislý od osobného prfstupu kaidého jedinca. 

Hudobná mládel v Piešťanoch teda uf dávno a hlboko zapustila svoje korene. Má JÚ ako
-takú -jednorazovú - publicitu. Nemá však publicitu skutočnosť, te piešťanské stretnutia 
141ba reprezentačnou (z hľadiska organizačného i spoločenského) akciou hnutia, ktoré má 
Mju tradfciu, šfrku, hfbku (má ju?) i svoju každodennosť. Vari táto kaidodennosť je JÚ 
dedú (v tom nlijpozltfvnej~m zmysle) t.j. má svoje fungujúce, účelné mechanizmy, smeru
~ k presne formulovanému cieľu - to sme sa chceli dozvedieť od dlhoročného zanietené
lto predsedu Hudobnej mládefe skladateľa doc. Ivana Paríka. Jeho odpovede resp. úvahy na 
danli tému odkrývJÚÚ pohľad pod úspešný, radostný a chvályhodný povrch a odhaľujú pre
bapivo dlhý rad problémov ... 

Pozastavme sa ešte na chvíľu pri sviatočnej 
stránke nášho hnutia . Toto leto oslávila naša 
Hudobná mládež malé jubileum - po stre tnu
tiach v Humennom a v Žiline sme totiž našli 
trvalé pôsobisko v Piešťanoch , kde sme tohto 
roku boli už po desiatykrát. Poskytujú nám 
tu dobré prostredie, veľkú ochotu zo strany 
!:SU a jej riad i teľa dr. Zelenaya , mesto je zo 
Yietkých kútov Slovenska dobre prístupné 
a navyše tu v čase stretnutia prebieha medzi
národný hudobný festival. Letné stretnu tia 
už tradične bývajú vyvrcholením našej celo
ročnej činnost i , myslím si však, že tohtoroč-

114! podujatie a najmä jeho záverečný koncrrt 
patrili medzi to najlepšie, čim sme sa dote raz 
prelt:ntovali verejnosti. Isteže , bola to aj 
priaznivá zhoda okolnost í , ak s nami spolu
účinkovali skvelí sólisti Jozef Kundlák a Pe
ter Mikuláš, dirigenti dr. Ľudovít Rajter, Ján 
Pragant, Anton Kállay a Pavol T užinský, ako 
•i to, že tohtoročný zbor a orchester praco
vali v dobrom obsadení. Pravdou však je aj 
to, že záväznou ideou Hudobnej mládeže je 

spolupracovať iba s tými naj lepšími sloven
skými, prípadne českými umelcami . Myšlien
ka neoklamať mladých ľudí priemerom , mož
no fin ančne dostupnejším, prinavracia sa 
nám aj s úrokmi. Ak sa pozerám do minulos
ti , spolupracovali s nami alebo nás navštívili 
Ladislav Slovák , Bystrík Režucha, Marián 
Vach , Miloš Jurkovič, Pete r Michalica, Ma
rián Lapšanský, Ivan Klánský, Oto Ferenczy, 
Ladislav Burlas , Pe tr Eben, Ji fí Pilka a mnohí 
ďalši priaznivci Hudobnej mládeže . Stalo sa 
už pravidlom, že u slovenských skladate ľov 

objednávame skladby písané priamo pre Hu
dobnú mládež a tie to premiérujeme . Tak 
sme spolupracovali s Milanom Novákom, 
Ivanom Hrušovským , Ľudovítom Rajterom, 
Jurajom Benešom, uviedli sme skladby Vla
dimíra Bokesa, Ilju Zeljenku , Juraja Hatrí
ka a v tej to tradícii chceme, samozrejme , po
kračovať. 

Stretnutia sú teda výsledkom mimoriadne
ho úsilia sústredeného na jednu akciu. Jej vy
vrcholením - ako sme vyššie spomína li, je zá-

verečný koncert účastnikov, ktorí by - a je to 
ľahko pochopiteľné - Isto uvltali možnosť zo. 
pakovať toto reprezentačné vystúpenie. 

- Mnohí z nás sa už roky na to pýtajú , či 
s tačí , aby skutočným efektom IO-dennej ne
ľahkej práce bol jediný, hoci aj výborný kon
cert , a či by nebolo prospešnejšie zúročiť 
vklad našej práce na malom turné, povedzme 
pre mladých ľudí, pracujúcich v okolitých zá
vodoch. Táto myšlienka pochádza priamo od 
členov Hudobnej mládeže, ktorí by sa radi 
pokúsili priblížiť výsledky svojej práce práve 
tam, kde je akútna potreba estetického pôso
benia - v prostredí robotníckej a študujúcej 
mládeže. Tu by však mal prehovoriť Socialis
tický zväz mládeže a akciu tohto druhu si 
vziať za svoju. Zatiaľ jediným a verným šíri
teľom výsledkov našej práce je českosloven
ský rozhlas, ktorého redaktorka dr . Režu
chová so svojimi spolupracovníkmi sa zúčast 
ňuje na všetkých našich podujatiach a zúro
čuje ich vo svojich re láciách. To však nie je 
jediný problém. Stretnut ia v Piešťanoch , let
né tábory, jarné a jesenné stretnutia zástup
cov klubov, vlani založený Orcheste r Hudob
nej mládeže SSR, všetky tie to úspešné a pro
spešné akcie sú totiž iba vrcholom ľadovca, 
ktorého deväť desatín je ukrytých pod vo
dou . Na jednej strane máme sa naozaj čím 
pochváliť , na druhej strane máme až prive ľa 
problémov, v dôsledku ktorých je Hudobná 
mládež tak povediac rizikovým pracoviskom. 
Problémy činnosti Hudobnej mládeže sú ne
malé a skôr, ako by sme sa ich zbavova li , zdá 
sa mi niekedy, že sa nám hromadia . 

Prv než sa rozhovoríme o problémoch, ťa 
poprosím o stručné načrtnutie cieľov, úloh 
a štruktúry hnutia Hudobnej mládeže. 

- Hudobná mládež je organizovaná na bá
ze klubov. Prevažnú väčšinu členov našich 
klubov tvor! stredoškolská mládež, z nej naj
mä gymnazisti. Vysokoškolská mládež s vý
nimkou lekárskej fakulty v Martine sa na na
šich akciách zúčastň uje iba sporadicky. Prav
da , klubová činnosť na Slovensku nemá zďa
leka také tradície, ako je tomu v Čechách 
a na Morave. Radi by sme vide li samostatnú 
aktivitu klubov, ktoré nechceme viesť za ru
čičku a nariaďovať , čo a ako majú robi ť. Od
porúčame klubom, aby žili svojimi vla tnými 
záujmami, aby ich činnosť bola viazaná 
na miesto ich pôsobenia , s poznávaním kul
túrnej minulosti svojho regiónu - zámerne 
hovorím kultúrnej, nakoľko nechceme ob
medzovať činnosť našich klubov iba na hu
dobné aktivity, naopak, myslíme si, že kon
takty s literatúrou, divadlom, výtvarn ým 
umením , to všetko treba chápať ako súčasť 

, v 

EZI 
našej čin nosti. Treba však dodať , že- ako je 
to v amatérskych hnutiach pravidlom - čin
nosť j ednotl ivých klubov priamo závisí od 
nadšencov, ktorí v konkrétnom mieste pôso
bia. Treba konštatovať , že máme kluby am
biciózne, dobre funguj úce , ale rovnako aj 
kluby stagnujúce , pracuj úce iba stereotypne. 
Sčast i nám kluby zanikaj(a. ale tak isto nové 
vznikajú. Dnes ich na Slovensku registruje
me vyše tridsať s počtom členov nad 2500. Či 
je to veľa, alebo málo, ťažko povedať ; vzh ľa

dom na niektoré naše špecifiká a problémy je 
to toho času asi maximum, čo sme mohli do
s iahnuť. Hnutie má svoj sekretariát pri Slo
venskej fi lharmónii. Jej r iaditeľ dr . Mokrý 
bol jediný, ktorý sa prezie ravo 
o vznik Hudobnej mládeže usiloval , vediac, 
že - vo l'ne citujem ,.nijaká kultúrna inštitúcia 
sa nezaobíde bez svojho publika a toto sa 
musí cie l'avedome vyhl'adávať". Pravda, po
hnútok , ktoré či nnosť Hudobnej mládeže 
motivujú , je viac. Nesporne pozitívnou čin
nosťou Slovenskej filharmónie a aj Státnej 
filharmónie v Košiciach sú abonentné cykly, 
adresované mladým poslucháčom . O krem 
toho sa všals: usilujeme - prost redníctvom 
Slovkoncertu - spo lupracovať s Kruhmi pria
teľov hudby, na základe ponukového listu 
poriadame pre naše kluby koncert né poduja
tia , prípadne besedy so skladateľmi . Na jar
ných a jesenných stretn utiach zástu pcov klu
bov poriadame modelové koncerty, podne
cujeme a dávame námety na aktívnu a spon
tánnu prácu členov Hudobnej mládeže. Po
tiaľ by to všetko bolo v poriadku, avšak - a to 
prejdem k problémom - prvým a určuj úcim 
limitom možností je neutešený stav sekreta
riátu Hudobnej mládeže; hlboko si vážime 
obetavosť a ochotu našej dl horočnej tajom
níčky M. Ružičkovej. avšak agenda , organi
zácia a problémy Hudobnej mládeže už dáv
no presahujú kapaci tu jedi nej pracovnej sily. 
(Ak by niekto namietal, že k dispozícii je aj 
ďa lšia pracovn íčka , s poľutovaním konštatu
jem, že pok iaľ tak bolo, alebo je , sú to krát
kodobo zmluvne zabezpečené a pritom para
lelne študujúce sily bez vnútorného zaujatia 
pre vec). Viesť kluby, udržiavať s nimi pravi
delný kontakt, zabezpeči ť pre ne koncertnú 
či nnosť , besedy, spolupracovať so Slovkon
certom, zabezpeči ť 3, resp. 4 náročné celo
slovenské akcie, na to treba tím spolupracov
níkov rovnako platených ako aj dobrovo ľ
ných. T u stoj íme pred rozporom medzi tým, 
čo by sme chceli a mohl i a medzi tým, čo nás 
limituje , čo nám bráni dať hnutiu Hudobnej 

Pokračovanie na 6. str. 
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ukočnil i v šk. roku 1988/89 dve triedy denné
ho štúdia a jedna trieda ŠPZ. 

Spomedzi študentov klávesového odboru 
zaujali dve absolventky z triedy P. Minárika: 
A. Czizmadiová - interpretovala Toccatu 
c mol J . S. Bacha a Suitu op. 14 B. Ba rtóka 
vystihla štýl oboch diel, vyrovnala sa s tech
nickými problémami a zaujala pôsobivým vý
razom. L. Kolenčíková v náročnej 2. klavír
ne j sonáte op. 14 5 . Prokofieva výborne zvlád
la technické problémy skladby i výstavbu 
najmä tretej časti. 

Recitálovým programom z diel V. Li.ibec
ka , J. S. Bacha, F. Liszta a K. Slavického ab
solvoval v' hre na o rgane Roman Still, z triedy 
R . Gráca. Svojím výkonom dokázal , že je 
hráčom dobre technicky a muzikálne dispo
novaným, k interpretácii pristupoval s nad
hľadom a suverenitou ; má všetky predpokla
dy zaradiť sa medzi novú úspešnú generáciu 
organového umenia . 

V dychovom odbore najlepšie výkony po
dali Ingrid Lužicová (z triedy E. Kopsovej) 
- v Koncerte pre fl autu D dur KV 314 
W. A . Mozarta (so symfonickým orchestrom 
Konzervató ria, dir. A. Vykydal) zaujala jas
ným tónom, štýlovo č is tým výrazom a pôso
bivou muzikálnosťou, Monika Spálová 
(z triedy E. Hargaša)- kultivovane inte rpre
tovala Koncert pre hoboj B. Martinu a Mário 
Vlk (z t riedy E. Bombaru), ktorý absolvoval 
. . 

a os 
Trochu v anonymite ozna movacích pro

striedkov, akoby bokom od ,rušného kultúr
neho centra Bratislavy, uskutočnila sa v ruži· 
novskom Dome ČSSP Darnica uprostred leta 
výstava Anna Hiilblingová-maľba. Od 6. 7. 
do 20. 8. tu vystavovala 29 svojich o lejov 
z rokov 1984-1989 popredná slovenská hus
listka, známa z huslist ické ho dua Hôlblingov
cov. Má však za sebou už i pomerne boha
tú VÝ,tvarnú činnosť, ktorá sa postupne vy
víja, formuje, prehlbuje . Ako sama hovorí : 
" ... výtvarné umenie je fantastickou formou 
sebarealizácie, pre mňa ohromnej relaxácie a 
vyjadrovacím prostriedkom, ktorý mi umož
ňuje v neobmedzenej miere uplatnil' moju 
fantáziu. Na rozdiel od hudby nepotrebujem 
predlohu... pracujem výlučne na základe 
predstavy, dokonca je možné vychádzal' z ná
hodného objavu a rozvíjal' ho l'ubovoľným 

spôsobom ad absurdum." 
Možno do te jto kategórie témy a jej vario

vania patrí a j obraz Ikaros - s postavou mlá
denca, hlboko zamyslenou, či narieka júcou 
pred alebo po vzlete k slnku. Namiesto vtá
čích krídel - motýlie , v tichej kontemplácii 
nad osudom ,,l'udských !karov", ktorí - na 
spôsob gréckej báje - vždy znovu vzlietajú 
k výšinám - aj za cenu t ragických pádov. Ich 
krásne sny vid í Anna Hôlblingová a ko motý· 
lie krídla - plné jasavých farieb. Tou istou 
témou - len v abstraktnejšom a viac dimen
ziálnom výklade - je inšpirovaný a j obraz Ne
splnená túžba. Mám pred očami i j ej Fúgu -
obraz , v ktorom dominuje ľudské ucho , ob
klopené .,fúgou" fa rieb, té mou, o ktorej sa
motná autorka rada hovorí ako o "tónoch vo 
farbe". 

Úzkost i dnešného č loveka , je ho pochyb
nosti , závra t z nekonečna, pocity samoty, ví
zie priam surrealistickej imaginácie- to všet
ko je st.vá rnené šte tcom známej hudobníčky 
tak osobito a myšlie nkovo sýto , že d ivák strá
ca vopred vypestované predsudky o "že nskej 
maľbe" , či umení. A nna Hôlbli ngová j e 
vo svojich obrazoch predovšetkým nádherne 
zrelý, bohatý, krásu cítiaci a myšlie nky raz
dávajúci súčasník . Styridsat'ročná - to je tak 
trochu i vlastný portrét vyrovnanej, no ešte 
stá le snívajúcej ženy , celej akoby zaliatej 
upokojujúcim slnečným svetlom. Hľadanie 
pokoja a vyrovnanosti (Duch hôr, prírodnou 
scenériou inšpirované obrazy) sú pre túto 
osobitú umelkyňu aspoil také príznačné , ako 
znepokojujúce otázniky o našonx vnútorne 

Koncertom pre 2 klarine ty op. 35 F. Kramá
ra spolu s kla rine'tistom v. Stvrteckým. Kon
cert zahrali s technickou zručnosťou kultivo
vane a presvedčivo. Veľmi dobrú 'Úroveň mal 
aj výkon Petra Pútca (trieda F. Sedláka) 
v Konce rte pre trúbku Es dur J. F. Ne rudu . 

V strunovom odbore Ľ . Ďurďovičová 
(z triedy J . Bobka) interpretovala náročný 
Koncert pre husle a o rcheste r A dur KV 219 
W . A. Mozarta. Tale ntovaný Mário Košík 
(z triedy J. Bobka) sa v husľovom koncerte 
J . Sibeli a predstavil ako technicky a výrazovo 
vyspelý žiak. Jarolím Ružička (z triedy 
M. Slávika) v I. časti Husľového koncertu 
D du r L. van Beethovena op. 61 demonštro
val technickú vyspelosť a kultivovaný tón. 

Z triedy 'J . Pazdéru absolvovali traja hus
listi recitálovým programom. Ivo Raška 
v skladbách J. S. Bacha , L. v. Beethovena , 
C. Saint-Saensa a na jmä A. Moyzesa sa 
predstavil ako temperamentný hráč. Beata 
Magdolenová už počas štúdia patrila k mimo
riadnym tale ntom , čo potvrdila aj svoj im ab
solventským recitá lom (Sonáta pre husle 
a čembalo E dur BWV 1016 J . S. Bacha , So
náta c mol E. H. G riega, Me lódia a meditá
cia op. 42 č. l a 3. P. I. Čajkovského a Cigáň 
M. Ravela). Umelecká rada konzervatória 
je j udelila titul Najlepší absolvent roku 1989. 

Brila ntná a svieža bola aj interpretácia 
Rudolfa Daca v Mozartovej sonáte C dur 
KV 296, Chaussonovej Poéme op . 25, M . de 

", 

v n.as 

A. HOibllngová: Ikaros (1988) 
Snímka: archív autorky 

· rozbúrenom svete (Samota, Farebný sen, Zú
falstvo, Smútok). Rôznorodé, vskutku poly
fónne témy a prístupy Hôlblingovej vyvolá
vajú rešpekt nad bohatosťou jej myslenia 
a cítenia. Tu - na rozdie l od minulých výstav 
- sa prezentuje vyslovene hudobnou témou 
snáď iba v zámerne archaizuj úcom obraze 
Hudba starých majstrov, predchnutom jem
nou nostalgiou. Ale podvedomé vibrovanie 
rytmu , farieb , vzle tov i stíšení " hudby v ma
liarke" je vlastne prítomné aj. v štruk turálne 
zaujímavo stvárnených témach , či priam .,da
liovských" víziách (Baroková krajina, Vá
pencová bohyi\a, Častý sen, Samota , Krajina 
s ihlanom, Strom života .... ). To , čo je zjed
nocujúce pre Hôlblingovej maliarsky ruko
pis , je určite bohatá farebnosť , záľuba v širo
kej palete sýtych i jemne difere ncova ných 

·" kaskádach" farebných plôch, z ktorých skla
dá svet prírody a l'udskej duše. V A nne Hôl
blingovej sa me ta foricky sprítomi\uje ikarov
ská téma stálej túžby vzl ietnuť k slnku -
s nádejou , že nám nespáli svojou silou kreh~ 

ké krídla fantázie a túžby po kráse . .. 
T. URSfNYOVÁ 

old odnej zemi 
Hudbou zaslúžilého umelca Svetozára Stračinu a veršami zaslúžilého umelca 

Pavla Koyša v podaní národného umelca Karola Machatu začal sa 30. augusta ve
čer na nádvorí Zvolenského zámku nový program Slovenského l'udového umelec
kého kolektívu Moja rodná, venovaný 45. výročiu SNP a 40. výročiu založenia sú
boru. Na slávnostnej premiére bol prítomný člen Predsedníctva a tajomník 
úv KSS Gejza Šlapka, minister kultúry SSR Pavel Koyš a ďalší hostia. Program 
v réžii národného umelca Martina Ťapáka prezentoval scénické spracovanie cha
rakteristických čŕt, javov a nálad, vzťahov l'udí a ľudového umenia výrazných et
nografických regiónov Slovenska a slovensko-moravského pomedzia. Všetky tri 
umelecké zložky SEUK.-u, hudobná, tanečná i spevácka, vzdali svojím vystúpe
ním hold rodnej zemi a prostredníctvom jej l'udových tradícií v metaforickom 
oblúku aj jubilujúcemu súboru, ktorému už tlieskal celý svet. tSTK 

Fallovej Španielske j suite a v Brahmsovom · 
Scherze C dur. Rovnako kval itne vyznela a j 
Fantázia E. Suchoňa na koncerte so symfo
nickým orchestrom školy. Za mimoriadny in
terpretačný prejav mu udelila U melecká ra
da konzervatória titul Najlepší absolvent ro
ku 1989. 

Violisti Juraj Oláh a Ján Cút (z triedy 
A. Lakatoša) sa predstavili v polorecitálo
vom programe . J. Oláh svoj náročný pro
gram (G . Ph. Telemann , C. M. v. Weber 
a P. Hindemith) podal zanietene s muzikant
skou iskrou . J. Cút (A. Ecdes, F. Schubert, 
D . Martinček) zaujal predovšetkým pôsobi
vým a fa rebne bohatým tónom. 

G itarista Miloš Tomašovič (z triedy 
J . Zsapku) technicky čisto a zvukovo kva lit
ne zahral skladby F. Sora , J. Albeniza, H. 
Villu-Lobosa, L. Be rkeleya a F. Tarregu. 

Výrazným talentom disponuje gita rista Bo
ris Bertók (z triedy A. tv·tenšíka). Technicky 
suverénne a vel'kým, sonórnym tónom pred
niesol skladby L. de Narvaeza, D. Scarlatti
ho , L. Bronwera a predovšetkým J. S. Bacha 
a F . Sora. Jeho interpretácia i rozsiahlych fo
rie m pôsobila súdržne , nosne , zachovávajúc 
vnútornú logiku diela. 

V speváckom odbore úspešne absolvovali 
Ivan Čížek a Gustáv Beláček (z triedy 
R. Szíicsa) , Ladislav Hallon, Ingrid Smolin· 
ská a Margita Heregová (z triedy Z. Livoro
vej) , Ľubica Juríková a Miriam Zemková 

(z triedy A. Bukoveczkej) . Lýdia Bolebru· 
chová, Katarína Kmet'ová (z triedy R. lllen· 
be rgerovci). a Simona Saturová (z triedy 
M . Fidle rovej-Sopirovej). Najúspešnej~u 
absolventkou sa stala Yvetta Tannenberge
rová (z triedy Z. Livorovej). Má persprektív· 
ny lyricko-kolo ratún;y soprán, so symfonic· 
kým orchestrom konzervatória predniesla 
árie z opier A. Thomasa, G. Verdiho a Ch. 
Gounoda. Získala 3- ročné štipendium v ber· 
línskej Státnej opere. 

Mário Košík okrem huslí absolvoval aj di· 
rigovanie . So symfonickým orchestrom kon
zervatória uviedol Symfóniu D dur- Pražskú 
KV 504 W. A. Mozarta a presvedčil, že je 
skutočne výrazným talentom. Riaditeľ kon
zervatória mu ude lil za obidva absolventské 
výkony mimoriadnu pochvalu. 

V akordeónovom odbore absolvovali lldl
kó Ktirthyová (z triedy prof. V. Fickerovej) 
a Zuzana Némethová (z triedy T. Rácza). 
V pôsobivo zostavenom recitáli akordeóno
vých duet odzneli sklaQ!Jy A. Vivaldiho, 
J . S. Bacha, L. Janáč~ a . V. Trajana, J. Stan· 
zeyho , L. Weinera , D . Scarlattiho aT. Lund· 
quista. Obidve absolventky zaujali pozoru· 
hodnou muzikalitou a komornou súhrou. 
Umelecká rada konzervató ria im obom ude· 
lila titul Naj lepší absolvent roka 1989. 

·UR· 

Beethovenov Hradec 

o pät' .na výbornú 
Severomoravský zámok Hradec nad Mora

vid hostil v júni umeleckú klaviristickú mlaď 
z celej Československej socialistickej republi· 
ky na 28. ročníku hudobnej sút'aže o cenu 
Beethovenovho Hradca. Známu a závažnú ce
loštátnu sút'až poriada Kultúrne stredisko zá m
ku Hradec v spolupráci s ĽSU v Opave 
a českým hudobným fondom v Prahe. Zášti· 
tu preberá rada Severomoravského KNV 
v Ostrave a ONV v Opave. Celkovému prie
behu pomáha Janáčkova filharmónia z Ostra
vy, Slovenský hudobný fond v Bratislave, 
Dom kultúry v Tepliciach a Hudební nástroje 
v Hradci Králové. Myslím, dost' činiteľov na
to, aby sa nel'ahká a nie priliš atraktívna ak
cia podarila. 

Zadelenie do troch vekových kategórií -
I. k ategóri a do 18 , Il. kategória do 21, 
III. kategória do 30 rokov - umožňuje všet
kým klaviristom z konzervató rií , vysokých 
škôl, ale aj ĽSU i súkrom ne študuj úcim, uká
zať svoju hudobnosť , techn'ickú vyspelosť 
a vzťah ku klavírne j interpretácii na širokom 
výbere skladieb, kto rý poskytuje okrem po
vinných opusov Beethovena a Liszta aj cfalšie 
diela od romantizmu až po súčasnú českú 
a slovenskú tvorbu. Aj keď pri posudzovaní 
výkonov je dominan tná interpretácia Beet
hovenových sklad ieb, univerzálnosť schop-
ností odzrkadľujú aj ostatné. . 

Zvláštnosťou súťaže je prvé kolo, v kto rom 
sa v snahe o absolútnu obje kt ívnos!' inte rpre
tujú anonymne - pod číslami - povinné 
skladby (jedna Beethovenova a Lisztova). Je 
to však zároveil i ve rejný koncert , kde počet· 
né obecenstvo po zásluhe odmeňuje výkony 
potleskom. Je to vždy veľmi poučné a pro
spešné , poukazuje na súčasnú celoštátnu 
úroveň a i nterpretačné tre ndy. 

Počet súťažiacich býva vždy približne rov
naký, v tomto roku bolo v l. kategórii 31, 
v II . kategórii 15 a v ll I. kategórii 8 klaviris
tov. Celková úroveň súťažiacich bola dobrá , 
no vyslovene . šp ičkové typy sa neobjavil i, 
skôr le n s perspe ktívou do budúcnosti. 
V každej kategórii boli tri ceny a čestné uz
nan ia , cfale j osobi tná cena za najlepšiu inter
pretáciu Beethovena, za najlepšiu interpretá
ciu českej a slovenskej súčasnej skl adby. 

Nosite ľmi prvých cien sa stali : Igor Paleea-
1. kategória (Pardubice), Peter Mallnek -
II . kat. (konzervatórium Praha) , VIlém Val
koun - II I. kat. (Pardubice). Ceny za najlep
šiu beethovenovskú interpretáciu získali: Ju 
Jiraský - l. kat. (Pardubice) , Alena Jaútko
vá II . kat. (VSMU Bratislava), Vilém Val· 
koun - Il. kat. (Pardubice). Cenu ČHF zís· 
kalí : Róbert Fuchs - l. kat . (Plzeň) , Peter 
~alínek - ll . kat. (konzervatórium Praha), 
Václav Krahulík - III. kat. (AMU Praha). 
Ceny SHF: Denisa Ďurinová -I. kat. (kon· 
zervató rium Bratislava, Václa.;a Čemollor· 
ská- ll. kat. (Ostrava). 

Vyvrcholením súťaže bol koncert víťazov; 
treba konštatovať, čo nebýva vždy zvykom, 
že po náročnom súťažnom maratóne sa všet· 
kým na koncerte výborne darilo, ba niektor! 
svoje výkony ešte umocnili . Veľký úspech 
obecenstva získala D. Ďurinová (J. Cikker: 
T atranské po toky) a V. Valkoun (L. v. Beet· 
hoven: Kladrny koncert c mol) s Janáčkovou 
filharmóniou z Ostravy za dirigovania TOIÚo 
ša Koutníka. Návštevnosť a záujem o toto 
podujatie boli tak veľké, že doslova nestačili 
stoličky v sále - teda o rganizácia jedinečná, 
keď be rieme 'do úvahy, že zámok je malá lo
kal ita, kam treba prísť zo vzdialenejšlch 
miest. 

Prínosom, pre všetkých účastníkov bol aj 
záverečný seminár , ktorý zahájila dr. Ľubl 
Ballová. Venovala sa významu Beethovenov· 
ho diela a jeho tvorivého odkazu. Zasl. 11111. 

prof. Dagmar Baloghová z Prahy, ktorá bola 
aj predsedkyňou poroty, fundovaným a ne
konvenčným spôsobom hovorila o interpre· 
tačných problémoch klavírneho diela L. vao 
Beethovena a zaradila do seminára aj otvore
nú hodinu s povinnou skladbou lll. kategórie 
(Beethoven : 32 variácií c mol). 

Vydarené bo li aj ďalšie akcie o. i. vystúpe· 
nie komorného súboru Kaemika conl 
z Ostravy , výstava Beethoven v portrétoch 
súčasníkov inštalovaná na zámku a výtvarni 
súťaž žiakov ĽSU Hudba a my, na ktorej sa 
podieľali aj žiaci ĽSU z Košíc , Prešova a Ru
žomberka. 

e Komorný mládetnícky spevácky zbor pri Gymnáziu E. 1bälmanna s dlrl-nto• 
Petrom Schunom z Neuruppinu (NDR) sa predstavil ll. augusta t. r. v BaJrdejicmiQI~l 
ľoch s p~om zostaveným zo zborovej 1\'orby od 14. storoaa po s~asn,Oit. 
diela súčasných nemeckých skladateľov, z ktorých viaceri pfiu priamo pre toto 
lá lnterpretat!ná úroveň, liroký diapazón farebných a dynamických moinostf, dt 
nes roznych ltýlových obdobi, oceňované v dotenqlej viac ako ZO.rot!nej tinnosd 
na domácich l zahranit!ných zborových festivaloch, roztlieskal! po zásluhe plnli 
sálu U~bného domu Ozón. Koncert sa uskutot!nil v "'mel pobytu tohto zboru • 
ho Detského speváckeho zboru pri ODPaM v Prelove. 
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Kultúrne leto '89 
Letné kontorné koncerty 

Ak nezáujem obecenstva pokladáme za 
prvoradé kritérium oprávnenosti nejakej ak
cie, tak štvrtkovým letným komorným podu
jatiam MDKO musíme prisúdiť .,zelenú" na 
celej čiare . Voči usporiadateľovi nemožno 
mať podstatnejšie pripomienky, jedine snáď, 
že intenzita zvuku krátkeho koncertného 
kri dl a bola· pre priestor Barokového nádvo
ria primalá, zatiaľ čo v Klariskách zvučalo 

dlhé kridlo (a tam v pondelkovom cykle po
dujati SHF odznelo viacero klavírnych reci-
tálov!) až priveľmi . · 

Nevieme, akými rôznymi kanálmi sa pre
vádza( nábor, ale záujem i rezonancia publi
ka boli viac než uspokojivé; väčšin a podujatí 
bola beznádejne vypredaná. pričom výrazný 
podiel tvorili zahraničn! návštevníci. 

Dramaturgia cyklu pôvodne 6 podujatí 
v časovom priestore od 20. júla do 24. augus
ta 1989 bola pestrá - nezvyklé kombinácie 
nástrojov, komorné ansámbly, menej fre
kventovaní autori- umelecká úroveň od pri
najmenej uspokojivej až vynikajúcu. 

Na prvom podujatí (20. 7. v Klariskách) sa 
predstavili dvaja sólisti - Tibor Kovács, vio
lista a cimbalista spolu s akordeonistom Ti
borom Ráczom. V druhej polovici večera ho 
sprevádzala klaviristka Katarína Dibáková. 

Kým čembalové continuo má cvendživý 
zvuk, ale dlhšie doznievanie , u akordeónu 
rýchle striedanie akordov (nie všetky boli do
konale č isté) vyznieva prisucho, krátko , ne
zvykle a prikláňam sa k názoru , že aj neštýlo
vo. Co do výsledného zvuku je kombinácia 
violy a akordeónu prij ateľná a pomerne vy
vážená. (G. Ph . Telemann : Sonáta pre violu 
a continuo). Dominovala výrazná muzikalita 
T. Kovácsa, ktorý dokázal barokové plochy 
"utiahnuť" svojim individuálnym vkladom na 
solídnej interpretačnej úrovni. 

Kovács sa predstavil aj ako cimbalista, 
opäť v duu s akordeónom (1. Stravinskij). 
V tomto prípade však nemožno už hovoriť 

o prijateľnej súhre, pretože i ntonačne cimbal 
(vďaka vlhkému prostrediu Klarisiek) nelad il 
s akordeónom a aj dynamické vypracovanie 
plôch bolo pomerne jednotvárne. 

T. Rácz v Sonáte c mol G. P. Plattiho, 
v Lundquistových Metamorfózach a v Cap
ricciu A. Repnikova potvrdil špičkové niveau 
medzinárodnej triedy. Akordeón ovláda su-

ve;énne, s bohatou výrazovou škálou. tech
nikou plne stojacou v službe výrazu. pamäio
vo spol'ahlivý. V Duu pre akordeón a klavír 
P. R. Olsena a v Troch skicách J . Bažanta 
spolupracovala s Ráczom klaviristka K. Di
báková. Z hľadiska náročnosti percepcie sú
časnej hudby nebola druhá polovica večera 

najatraktívnejšia, presvedčivosť výrazu, elán 
a znameni té technické zvládnutie vyvolalo 
však viac než priaznivú odozvu obecenstva. 

Vystúpenie S-č lenného vokálnoinštrumen
tálneho súboru Musa antiqua sloveniae 
(27. júla- Barokové nádvorie) sa orientova
lo na stredovekú ta liansku hudbu. Ilúziu sto
ročí pomáhali vyt várať o. i. dobové kostýmy 
a réžia príchodu či odchodu hudobníkov za 
zvukov renesančnej hudby. Umelecký vedúci 
súboru V. Rusó prevzal aj funkciu moderáto
ra, recitá tora renesa nčnej poézie. Okrem to
ho, že je znämym a osvedčeným hráčom na 
klávesových nástrojoch (tentoraz na spinete 
- i v sólových skladbách) , uviedol sa aj ako 
muzikant, ovládajúci aj ďalšie nästroje. 
Všetci traja inštrumenta listi súboru - Daniela 
a Vladimir Rusóovci, a Juraj Korec striedavo 
hrali na rôznych dychových a strunových do
bových nástrojoch (kópiách). V prvej časti sa 
strieda li čisto inštrumentálne a vokálnoin
štrumcntálnc skladby anonymných tvor
cov z 12.- 14. storočia (vokalistami telesa sú 
Peter Luknár a Daniel Hlásny). Druhú skupi
nu tohto nesporne podnetného a vydareného 
večera tvorili d iela J. da Bologna. D. di Flo
rcntia, F. Landino aG. Ciconia. Vďaka svo
jim muzikantským kvalitärn neponúka súbor 
poslucháčom akademicky strnulú , zakonzer
vavovanú hudbu. lež každému dielu vtláča 

punc sugestívneho, pulzujúceho rnuzicí rova
nia. V kontexte celého cyklu predstavovalo 
ich vysttlpcnie jeden z naj úspešnejších a naj
atrakt ívnejších programov. 

3. augusta srne pri vítali (opätovne na Ba
rokovom nádvorí. IO. 8.) Trávničkovo kvar
teto. Ansámbel sa predstavil na čele s Ale
xandrom Jablokovom, ktorý vyst riedal dl ho
ročného primária V. Kovára. 

Dramaturgia vystúpenia zohľadnila aj za
radenie slovenskej skladby (Zeljenka: Musi
ca slovaca), ktorých v celom cykle bolo mc
nej ako šafränu! Poradie čísel (Zeljenka, 
Dvorák. Schumann) z hľadiska výrazového 

Dni organov~ hudby 
Pri hodnotení tradičného le tného poduja

tia v Hudobnej sieni Bratislavského hradu 
muslme zohľadniť viacero kritérií : patrí sem 
kvalita jednotlivých výkonov, úroveň celého 
cyklu vo vzťahu k predchádzajúcim , prispô
sobenie sa neplsaným dramaturgickým záko
nom letných cyklov, spôsob, akým si chcé 
ten-ktorý umelec získať uznanie publika. 
Z tohto hľadiska mal každý koncert svoju vý
raznú osobitosť . 

Na úvod (1 3. 8.) sa predstavil Vladimír 
Koiuba z Kyjeva. Vytlačený program, ktorý 
sa napokon úplne zmenil , avizoval, že po 
ukážkach skladieb nemeckého baroka si vy
počujeme aj diela súčasných sovietskych au
torov, no ani toto očakávanie sa nesplnilo. 
Ko~uba interpretoval Bachovu Passacagliu , 
tri chorálové predohry a Toccatu a fúgu 
F dur. Dobre zvládnuté úseky sa strieda li 
s menej vydarenými . rušivo pôsobili neade
kvátne staccatá , chýbala plynulosť a prccizita 
detailov. Umelec hral s mladíckym, až tro
chu nerozvážnyrn elánom , so snahou o suve
rénny prednes, výsledok však často nezodpo
vedal zámeru. Dramaturgiu druhej časti tvo
rilo "pestré vše ličo": klav írne koncerty v 
transkripcii, dro.bnosti málo známych roman
tických autorov, no aj Musorgského Veľká 
brána kyjevská. 
Súčasná hudba sa ozvala len v závere: Ré

vélations od D. Pinkhama. Snaha pri blížiť 
sa výberom skladieb netradičnému letnému 
publiku a ukázať aj iný typ organovej hudby 
tu zrejme pre kročila hranice únosnost i. V 
prlpade perfektného zvládnutia klasickej 
časti programu by sme však aj populárnu časť 
posudzovali asi zhovievavejšie. 

V mnohých smeroch bol úplným opakom 
koncert Kamily Klugarovej z Brna. Decent
ná (až príliš) a štýlovo vyhranená drama tÚr
pa sa obmedzila na D. Buxtehudeho, J . S. 
Bacha a P. Ebena, no len na jeho chorálové 
variácie , resp. Toccatovú fúgu na počesť 

Buxtehudeho. Prednes Klugarovej patril 
k najserióznejšlm v rámci cyklu , bol prísne 
ltýlový, tcmpovo vyrovnaný. technicky bez-

Joachim Dalitz Snímka: archív Hž 

chybný. Z hľad is k a .. letnej dramaturgie'· päť 
skladieb chorálovcj prcdohry č i part ity bolo 
snáď predsa len trochu vera. Svoju povestnú 
virtuozitu ukáza la ume lkyňa len v záve rečnej 
Ebenovej skladbe. 

Isté cxotikum sl'uboval koncert japonskej 
organistky Mari Kodamaovej (20. 8.). Žiaľ , 
z pôvodného programu aj tu osta li len tros
ky. Úvodné Pastoralc C. Francka vyznelo 
rozpači to , v príliš pomalom tempe. s neade
kvátnymi agogickými cez(mtmi. Oveľa lepšie 
nczapôsobi l ani Bachov Koncert C dur (pod
ľa Vivaldiho). Cclkovä štýlová koncepcia bo
la vzdialená näšmu chápaniu. V druhej časti 
predniesla vlastnú sui tu Štyri ročné obdobia 
v Japonsku , zjavne ovplyvnen(• modernou 
francúzskou hudbou, s nieko l'kými zauj íma
vými näpadmi . V jednot livých časti ach však 
používala rovnaké výrazové prostriedky, 
takže náladové diferencovanie ročných ob-

Musa antiqua Slovenlae 

pôsobenia nebolo priam najšťast nejšie. V zä
vcrečnom Schumannovom Klavírnom kvi n
tete Es dur op. 44 spol uúči n koval totiž klavi
rista Christian Elsas z NSR (o 4 dn i sa pred
stavil so samostatným recitälom v Kla ris
käch), ktorý síce prcukäza l zmysel pre ko
mornú hru , najmä v dynamickom tvarovaní, 
celkove však predviedol skôr remeselnú ru ti
nu než vnútorné zaangažovancjšiu spoluprá
cu. 
Reprodukčný štýl trávničkovcov charakte

rizuje intenzívna miera tvorivého elánu popri 
dôkladnom zvládnutí parametrov komorné
ho muzicírovania. Takýmto prlstupom opun
covali tak Zeljenku ako aj Dvoi'ákovo kvar
teto G dur op. l 06, ktoré predstavovalo ume
lecký vrchol večera. 

Medzi najväčšie prínosy a umelecké zäžit
ky patrilo vystúpenie f>anochovho kvarteta, 
súboru Seve ročeskej štätncj filharmónie 
v Tepliciach (Barokové nádvorie 17 . 8.). 
Predniesol dva opusy svetovej kvartctovej li
teratúry (Haydnovo D dur op. 76 č . 5 a 
Schubcrtovo Es du r op. 125 č. l) a na zúver 
v spolupráci s M. Lapšanským Dvofákovo 
Klavírne kvinteto A dur op. 8 1. 

Ccskí hostia znameni te ovládajú svoje par
ty, vychutnávali jemné výrazové odtienky, 
dokäzali výrazne odlíši ť nálady jednotlivých 
častí. Hrali s prirodzenou samozrej mosťou 
a ľah kosťou . vi rtuózne náročné časti plynuli 
akoby samovoľne. hudobná inteligencia sa 
snúbila s clänom, dravosťou a spevnosťou . 

dobí sa talo iluzórnym. Ako prídavok uvied
la M. Kodama ešte vlastnú Fantáziu. 

Joachim Dalitz (N DR) sa v nasledujúcom 
koncerte predstavil v tom naj lepšom svetle. 
Dve ve l'ké diela J. S. Bacha- Fantáziu a fúgu 
g mol a Passacagliu c mol - predniesol so sa
mozrejmou suverenitou. bez najmenšieho 
zakolísania. udržujúc povestný .. železný" 
rytmus: Drobné výhrady majú čisto okrajový 
charakter: napríklad namiesto jasného kon
trastu legato - staccato uplatiíoval umelec 
akoby permanentné non legato, čím sa hra 
stala trochu strohou, málo kont rast nou. 
miestami samoúčelne .. ozvl áštňoval" art iku
láciu , pred zävcrom fúgy zaradil voľnú im
provizáciu. 

Okrem Bacha predniesol ukäžku z tvorby 
F. Coupcrina. s presvedčivým akcc ntovaním 
výrazových osobitostí starej francúzskej hud
by. Pre lúdium a t a nečnú fúgu G. Litaiza a na 
záver Duprého Variácie na vianočn(l picseií. 
Treba zdôrazniť. že Dali tz aj bez "exotic
kých" transkripcií, výl učne interpretáciou 
originálnych organových sklad ieb dosiahol 
maximálny posluch áčs ky efekt - a to je cenné 
poučenie. 

Slovenské organové umenie zastupovala 
v rämci cyklu Katarína Hanzelová (23. 8.). 
ktorá celkom netradične zarad ila do svojho 
programu len Bachovu tvorbu. Úvodom za
znela slävna Toccata a fúga d mol , poznačená 
zjavnou ne rvozitou umelkyne. V Partite 
c mol (BWV 767) sa však upokojila a irn po
nujúci výkon podala vo Fantázii a fúge g mol. 
Keďže túto skladbu hral pred ňou aj Dalitz. 
porovnávanie sa núkalo celkom samozrejme. 
Hoci Hanzclová hrala s vervou. predsa sme 
postrádali ten .. železný" rytmus, ktorý posu
nul umelca z NDR na prvé miesto v rámci 
tohtoročného cyklu. Po prestávke siahla 
umelkyr'ía po Triovej sonáte G dur (triovým 
sonätam sa organisti dosť dôsledne vyhýbajú 
pre náročnosť interpretácie týchto komor
ných, no tempovo a motoricky exponova
ných sklad ieb). Hanzelová zvládla Sonátu 
dobre, len pomalá časť bola masívne regis
trovaná, žiadalo sa viac poetickosti ako kon
trastu k rýchlym čast iam. Näročné Prelúdium 
a fúga e mol vyznelo majestätne, s iažkým 

Snímka: Ilja Mlchalič 

Účinkovanie M. Lapšanského v Dvofáko
vi predstavovalo vcl'mi šťastn ú spolupräcu 
osvedčeného. skúseného hudobníka - ko
morného hráča pa r excellence! Ťažko určiť, 
kto koho viac inšpiroval, či klavi rista hráčov 
kvarteta alebo naopak. 

Paletu súborov orientujúcich sa na staršie 
štýlové obdobie obohatilo záverečné poduja
tie cyklu, v rámci ktorého sa predstavil súbor 
Harmonia antiqua ((>. Kosorín - hoboj, 
I. Prista~ - fagot, K. Fllipovič - violončelo 

a P. Minárik - spinet a klavír. Barokové nád
vorie. 24. 8.). 

Dramaturgia a orientovala na tvorbu ba
rokových majst rov. najmä na zostave h ráčov 

vyhovujúcu triovú sonátu (J . B. de Boismor
tier, J. Ph. Kriegcr, G. Frescobaldi a G . F. 
Händel). Medzi komorné čís la zaradili dva 
vokálne opusy interpretované mezzosopra
nistkou Boženou Gráfovou . 
Z inštrumentalistov najpriaznivejšC dojem 
zanechal hoboj ista Peter Kosorín. Najviac 
vyťažený bol f>. Minárik , ktorý striedavo hral 
con tinuo na spine te a na klavíri sprevádzal 
B. Gráfovú. Yo vokálnych čís l ach sa obaja 
snažili t voriť s výrazným emocionálnym ná
bojom, v konečnom vyznení však neadekvát
nymi agogickými výkyvmi nadobúdali príliš 
romantický charak ter. U J. Kriegcra (Triová 
sonáta d mol) tcmpové prechody neboli do
statočne plynulé, isté a nevyzneli prirodzene 
a uvoľnene. 

VLADIMiR CtžiK 

zvukom (mnohí organisti akcentujú skôr 
vzrušený, dravý tok prclúdia). V umierne
nom tempe fúgy zrctcl'nc vyzneli aj zrýchlené 
úseky, no predimcnzovaný pedál neadekvát
ne zdôraznil basový, dopl ň ujúc i hlas. Nároč
ne zostavený program - po počiatočnej ner
vozite - vyznel celkove pozitívne. 

Na tohtoročných Dňoch organovej hudby 
boli zastúpené tri kontinctny (!). Boli sme 
zvedaví, či J ames Welch (USA) prekoná 
predchádzajúce výkony. Táto otázka napo
kon stratila svoj prvoradý význam vzhľadom 
na iné osobitosti Wclchovho programu a in
tcrprctäcie. U tohto umelca v sympatickej 
fo rme dominovala hravosi. Prejavi lo sa to 
v zaradení Fanfár od R. Proluxa a skladbi
čiek v štýle .. Fiotcnuhr" (Rondo J . Hewitta 
a Sonáta J . S. Carvalha) . kde umelec de
monštroval svoju perlivú manuälnu techni
ku. Z tradičnej tvo rby sme počul i Bachovu 
Toccatu a fúgu E dur , presvedčivo koncipo
vanú - až na nic celkom precíznu rytmickú 
a tónovú vyrovnanosť . Vzorne vyznelo 5 ká
nonických variácií toho istého majstra. Re
gcrova Introdukcia a passacaglia d mol bola 
trochu hrmotnú a miestami menej k riš täľovo 
priczračná ako sme zvyk nutí. V programe 
zaujali Yariäcic na Marsei llaisu od C. Balba
stra (aj s bojovými. zvukomalebnými scéna
mi) , ďalej ukážky z tvorby starších i súčas
ných amerických autorov. Zaujímavé , že 
4 chorälové predohry súčasných autorov 
(J. Lcavitt, G. Near. D. Wood, E . L. Die
mer) sa nevyznačoval i tradičnou hfbkou 
a vrúcnosťou, ani čisto moderným pre tave
ním pôvodných predlôh. ale radostnou uvoľ
nenosťou a živou rytm ikou, pričom harmo
nicky ncvybočili z rámca tradičných vzorov. 
Záverom sme poču l i Variácie na tému Ame
rika od Ch. lvcsa. Svoj sklon k hravosti de
monštroval umelec aj na Bachovej Toccate 
d mol so vsuvkami vol'ne improvizovaných 
fa ntazijných úsekov. 

Celkove poskytol organový cyklus zaují
mavý. vel' mi variabilný výber koncertov a až 
na dva výkony splnil očakävanie. 

LADISLAV DÓSA 



SÓLISTKA SF ANDREA ŠESTÁKOV Á 
\ 

Cesta. k majstrovstvu 
Patrí k strednej vrsh'e generácií slovenských huslistov. Po ukončení konzervatória v Bratislave a Moskve ab

solvovala umeleckú ašpirantúru - taktiež na Konzervatóriu P. I. Č~kovského v Moskve. Má za sebou husľové 
kurzy vo Weimare, Laúcutc, je nositefkou Beethovenovej ceny zo súťaže L Spohra vo Freiburgu v NSR. V ro- ! 

koch 1980-87 bola sólistkou Štátneho komorného orchestra v Žiline, v marci 1987 sa stala koncertnou m~ster- · 
kou Slovenského komorného orchestra, v sezóne 1988/89 i sólistkou tohto telesa. Súčasne pôsobí ako docentka 
na VŠMU. Na Medzinárodný deň hudby - l. októbra 1988 - jej udelili Cenu Zväzu slovenských skladateľov 
a koncertných umelcov Za vynikajúcu interpretáciu súčasnej slovenskej hudby. Nahrala dve profilové platne 
(tretia sa realizuj_e) a d'aUích päť titulov vzniklo v dobe, kedy bola Andrea šestáková primáriom Bratislavského 
kvarteta (1974-80). Patrí k špičke slovenských koncertných umelcov, o čom presviedaqú ~ jej vystúpenia na
príklad na poslednom ročníku prehliadky Nová slovenská hudba, kde objame predniesla skladby Hatríka 
a Szeghyovej. Má však vyhranené názory ~ na iné štýlové obdobia, čo dokazujú zvlášť sólistické vystúpenia so 
ŠKO Zilina a SKO. . 

1 
Vá~ vzt'a h k slovenskej tvorbe- a skúsenosti s jej uvádzanim hrôzy uvedo mujem. koľko skladieb by som ešte chcela naštu-

u nás, do ma? dovať. uviesť, koľko dobrej hudby je na svete- a čas ta k rýchlo 
- Kto by ma l i nterpretovať diela našich autorov , ak nie sl o- uteká! Jeho diktát ma prenasleduje aj pri štúdiu . Ak sa roz-

ven~k í ko ncertn í umelci? U7 počas štúdia v Moskve u L . Ko- hodnem pre nie ktorú skladbu, musim predovšetkým vedieť, 
gana a neskô r D . Cyganova ~om sa ve novala husľovým sklad- koľko času má m na jej naštudovanie . Z to hto poznania sa od-
bám A . Moyzesa , E . Suchoňa . D . Kardoša, L. Burlasa ... Za- víja ďalšia práca. D ielo treba zvládnuť nielen rytmicky, into-
umieni la som si. že každý ro k naštudujem jedno dielo slove n- načne, technicky stavebne, ale aj osobnostne . Témy skladby 
ského autora. Hrala ~om ich ua rô znych študentských ko ncer- mi často znejú v ušiach - na ulici, pred spaním, prosto: všade . 
toch , pri slávnostných príležitostiach , obohacova la som si nimi M ám fo tografickú pamäť. ktorá mi pomáha pomerne rýchlo 
repertoár. Po p ríchode do mo v bola - prirodzene- väčšia po- zvládnuť notový text . V komornej hre sú však noty akousi 
nuka súčasných die l. naj rnä zo strany zväzu skladateľov. Hrala .. poistkou '· pre pamäť . Ak je skladba poct ivo naučená, na-
som nielen slovenské. ale i české, viaceré sovietske a bulhar- prie k postavenému pultu je hraná spamä ti. To dáva interpre-
ské , č i iné ~kladby súča~n íkov. Zia l'. obyčajne pred málopočet- tovi pocit väčšej uvoľnenost i vo sfére fa ntázie. umoži\uje mu 
nýrn publikom, v~ičšinou 1. radov členov ZSSKU . Na bežné zaangažovať sa h lbšie do obsahu diela. Pri štúdiu som ni kdy 
koncerty, ktoré absolvujem mimo Brat islavy. môžem uplatniť nebola na klo nená bezduché mu opakovaniu hudobných úse-
sloven~ké d ielo iba vtedy. ak sú jeho hodno ty už preverené kov, ale každ ý raz si dávam konkrétne úlohy. Leonid Kogan 
vi acn á~ohným úspešným uvedením pred širš ím obecenstvom. vždy zdôrazňoval prácu hlavy nad obyčajným drilom . Musím 
Čím sa riadite p r i výhere skladieb? počuť mimo nástro ja čo chcem zahrať - až poto m to prenášam 
- Vodidlo m je mi myšlienka Davida O istracha, že si inter- do konkrétnej podoby. Ak to robím opačne . uši si rýchlo 

pre t má vybe rať iba t n ~é d iela , ku ktorým si nájde vzťah . Veľa zvyknú na chybné postupy. Poto m je ťažko prebudovať za fixo-
rob í zvedavosť , do jem z prvé ho prehrania notového zápisu, vaný stereotyp . To zdôrazňuj em aj svojim žiakom. Keď sa ma 
výrazovo-farebné možnosti skladby. Stáva sa aj to, že mi autor pýtajú . kol'ko majú cvičiť . hovorím: nezáleží na hodinách - ale 
die lo venuje . čo je ist;í výzva a partnerská tJcta . Spomínam na na intenzite a správnosti štúdia . 
po nuky, pri ktorých som vedela , že pôjde iba o jedno u vede- Má žena-sólistka nejaké špecifické vlastnosti? 
nic . Vtedy človek váha, či ~a vklad do tvorivej práce vôbec - Dnes sa v to mto ohrade rozdiely stie rajú . Buď si dobrý 
o pat í. No, s odstupom času , keď si uvedomím o hlas publika alebo zlý. Je jedno. či ide o ženu, a lebo muža. Možno sú ženy 
a kriti ky , viem , že som urobila dobre. Mrzí ma, že vydavateľ- emocionálnejšie. ale v umení to ne musí byť pravidlom. Napo-
stvo OPUS nemá záujem o určité diela slovenskej hudobnej li- kon - čo je mie ra emocio nality? Nad tým treba uvažovať vo 
te ratúry. Týka sa to napríklad llusľového koncertu A . Moyze- vzťahu k jedincovi, ktorý je jej nosite l'o m a prijímateľom . 
sa . alebo jeho Poetickej ~uit y ... Obe diela patria ku skvostom k dobe, v kto rej žij eme . v rá mci štýlov, ktoré interpretujeme 
do mácej husrovcj literat úry. Myslím. že zdôvodne nie : .. platňa atď. Ú lo ha sólistky vyžaduje množstvo dispozícií - po va ho-
bude nepredaj ná", neo bstojí. Najideálnejš í je taký zostavova- vých , psychických (ak už nehovoríme o primárne muzikant-
tcľský prístup . keď ~a na g ramo platni súčasné dielo kombinuje ských), ale snáď aj istú d~vku šťastných o kolností. Každo pád-
s klas iko u. ne však tvrdú prácu. 

Ktoré skladatel'<ké osobnosti súčasnej slovenskej hudby máte Od roku 1983 učíte na VŠMll. Máte v husľovom odbore do-
na zreteli , ak hovoríte o svojom stabilnom repertoári? statok talentov? 

- Som asi jedinou huslistkou, kto rá má naštudované celé hu- - Sú ro ky úrodné a neúrodné. Skutočný talent sa v jednotli-
sl'ové dielo A lexand ra Moyzesa. S radosťou hrám je ho skladby vých odboroch vyskytne snáď raz za päť ro kov. A po to m - sú 
doma i v zahran ičí. Všade sa stretávajú s o hlasom . M~ímc však posl ).lch áči vyso kej školy. ktorí počas štúdia pokračujú ve l'mi 
naštuclované aj skladby Suchoňa . Kardoša, Burlasa, Ma lovca, rýchlo, a potom sa ich vývoj zastaví. V Moskve sme boli v roč-
Salvu , Jlatr íka , Szeghyovcj a ďalších . nfku 40 a dnes sa sólovej hre venujeme asi desiat i. 

Konzultujete skladby pri štúdiu s autorom alebo pokladáte Prečo je to tak? 
interpretačné umenie za a utonómne'? - Podstatu tvorivej osobnosti tvorí nie len ta le nt. ale aj sym-

- Každá konzultácia s autorom je prínoso m , môže mno hé b ióza intelektu. ambícií. fyziologické a psychologické pred-
de ta ily objasniť. A le p ravdo u je i to . že súčasné skladby posky- po klady a i. Myslím, že dnešným mladým fuďom chýba viac 
tujú nedozie rne mo.lnosti výrazovo-fare bné ho dotvorenia . ctižiadosti a húževnatosti. Individuálny prístup k tale ntu by si 
Stáva sa i to , že au tor mä inú predstavu, ale akceptuje verziu mali žiaci váži i a viac ho využívať- bez ohradzova nia sa ... Dal-
inwrpreta , ::t k ho 1c nto svojo u koncepciou presvedč í. Sólista šia vec je výchova k samostatnosti. U nás žiaci, ba i absolventi 
musí rešpektovať jedno tný oblúk die la. stavebnú stránku , čle- neustále ko nzultujú u pedagóga. J e to čiastočne dobré 
n i t o~ť a t.ákladn ý výraz - ale jemnosti. detaily dokážu mno hé i zlé ... R az sa človek totiž musí osamostatni i a mať vlastn ý n;í-
pozclvihnúl, či osvetl i ť. zor! Po návra te z Moskvy osobne pracujem sama . Radu od 

Ako študujete? iných príjmem , zamyslím sa nad ňou - ale koncepčné veci si 
- Ka.ld ý má svojský prístup. Niekedy sa viem nadchnúť už musím riešiť sama. Osobnost' rastie úlo hami. 

pri počutí nového d ie la. vtedy vznik ne o kamžitý vzťah a inšpi- Využívate poznatky z moskovských ~túdii vo svojej pedago-
rácia. ktorá pr iam že nie ku ~1í1cliu. Ne raz si v~ak d ielo a jeho gickej práci'! 
krásy podman ia inte rp reta až postupne. Casto si s trochoou - Iste . aj tie. Ale sledujem aj metodiky iných. niele n soviet-

S nfmka F. ChiaJioae 

skych pedagógov. Dnes je veľký prehľad o koncert nom dianí. 
osobnostiach nástrojovej hry. je tu konfron títcia zvukových 
záznamov rôznych interpretov svetového mena: to všetko zvy
šuje náročnosť na pedagogickú a só listickú prácu. Jedno však 
neustále zdô raz1'\uje m : zfavovať v náro koch na terajších poslu
cháčov VŠMU by znamenalo zn ižovať latk u kvalit y nielen pre 
dnešo k. ale i do budúcnosti. V to mto smere treba brai zretef 
najmä na prudký vývoj interpre t ačného umenia na ce lom sve
te . Čo stačilo včera. dnes už sotva obstoj í, .. 

Čo vo vás zanechalo pôsobenie na mieste sólistiky v ŠKO? 
- Po ukončen í moskovských štúdií bÓla som dlhší čas pri

má rio m Bratislavského kva rteta . Hrala ~om vcfa komornej 
hudby - ale mala so m málo sólistických príležitostí. Sólistika 
mi neustá le chodila po ume . hoci počas ašpirantúry o pror. 
D . Cyganova ~orn prenika la zvláši do zákonitostí komornej 
hry. Po tom prišlo v mojom osobno m živote k btým krízam. 
Keď som mala pocit. že všetko sa predo mnou rúca. dostala 
som ponuku zo Žil iny. To bola vcl'mi dô ležitá a krásna etapa 
v mojo m rudsko m a ume lecko m vývine. Nemuse la som nikoho 
prosi i o sólistické možnosti. dostala som ich to l'ko . kol'ko som 
chce la . T u som našla svoj nový domov . tvorivt:1 atmosféru. úlo
Hy. rozši rovala som si repertoár . zmapovala som dom {lei terén 
na koncertova nie . začala som čast ejšie chodii i do zahranič ia. 

A vaše pôsobenie v SKO? 
- Keď mi Bohdan Warchal ponúkol miesto koncert nej maj

sterky. dlho som vá hala . Práve pre vyššie spo mínané žilinské 
po znatky. Nakoniec som sa rozhodla nast úp i ť do SKO (l. 3. 
1987). Moje pôsobe nie v to mto svetoznámom orchestri bolo 
dvoj ročné. Warchalova hra mi vždy imponova la svoj ím tem
pe rame ntom a iskrivosio u. Ale postupne u mila znovu preva
žova la túžba po širšo m sól istickom uplatnení. Kto pracoval 
u warchalovcov. iste vie . že SKO je te leso mimo riadnych náro
kov na intenzitu práce . A tak. hoci som i tu mala l času na čas 
só listické možnosti . au to nómny rozvoj so m musela - pochopi
terne - podriadiť vnúto rnému životu súboru. jeho skú~kam. 
vysttlpeniam . zújazdo m. Napriek všetkému - hola to cenná, 
skúsenost' a o bo hacuj úce d va roky v mojo m živote. Vedra pe
dagogickej pnícc. klo ní ma ~dmi baví. m;ím možnosť lepšieho 
časového plánu. prípravy svoj ich vysttlpení. priestor na štú
di um nových skladieb . Ver ím. že sa postupne obnoví moja 
spolupráca s o rche trami doma i v za hran ič í : rnda by som plá
novitejšie uskutočJíovala nah rávky pre rozh las. O PUS. prí
padne Cs. te levíziu . 

J>ripravila : TERÉZIA URSfNVOVÁ 

Róbert Stnnko•·ský, mlndý di ri jlcnt Stá tnej filha r 
m ónie Ko~ice , pôsobil od l O. ma rca do 17. apríla 
1989 ako dirigent v USA. Po hosfovuniach vo viace
rých československých i zahraničn)•ch orchestroch 
(NOR, Spaniclsko, Mt: R, ZSSI{, Rakí1sko) bolo to 
prvé Stankovského ÚS I>C~né í1činkovan ie v zámorL 

Prvýkrát v zámorí ... ganovéhn knm:erlu - d1ía l l . mäja '"m na\ludoval 
Mozartovu Korunovačntl om\u (' dur- "l SF Ko!i
cc a mladými 'lovcn,kými 'pcvakmi . S Ko\ickým 
'PL'V<íckym zhornm učitdov. k1orý inl~rprc· w~;Jito
to d ielo . id<:m v septe mbri na z;ijanl do NSR. 
12. jilla ,om mal v Prahe konce rt "l Symfonickým 
orchc,lro m l l radec Kn'1lové a 7ačiatkom 'cp1cmhnl 
d iriguje m Karlovar,k ý ' ymfonkky orchc,tcr. Tálo 
'pnlupníca ' česk ými lclc,ami 'a zinlcnzí,nila po 
mojo m ví(az, tvc na cclo,;l<ílncj dirigcnl\~cj 'úllli 
v l l radci Krúlové v roku I<JX7. V 'CJli~Olhn maQ. 
ka Z<íjazd >O SOC R do Talia n,ka . Dllfam. že nad• 
le j ' a hudc rozvíjať moja 'polupníca > Vcf~ým~ye. 
fonick ým orc hc-t rom lip>kchn rozhla,u. ' 

Ako k nemu došlo? 
- Bo l .,o m vla>l nc iba v N <.:w Yorku - na pozva

nic ume lecké ho vedúceho dvoch llonaj\ ích orc he
!olrov - T he Bronx S) mplmny Orche;tra a T he 
Prim' O rcheo, tra - pá na Robena Blacka . ktorý je 
o. i. čle nom medzinárod nej 'J>oločno;t i pre !> ÚČa!>nÚ 

hud bu ' USA . Videl ma na 'llia7i v Bc!oan~onc 
a pr<h trcdníctvo m Slovkonce rtu 'oa na pokon pozva
nic pre me nilo na reali tu. Krútko po príchode 
l l) . marca ,om v Le hma n Co nce n lia li uviedol 
s prvým 7 dvoch menova ných 01 cl1c..trov Mozart o 
vo Adag io a fúgu c mol KV 546, Klavírny koncert 
č . 24 c mol KV ~l)l a C'aj kov,J..é ho Se re míd u pre 
• l úči ky C dur o p .JS 'o , ym fo nickým o rche•t rom 
v Mc 1kin Conccn lia li. l l. 4. som ' a v dirigovaní 
miedal ' Robe n o m Blacko m . On uviedo l s T he 
Prim\ O rch e!ot ra dve \Úča,né die la ame rických skla
da lel'o v (Se th Slade ka a 1 ho ma,;J Duprcya) . mne 
pripadla úlo ha diri{\ova ( jedno .,Íi ča;,né ame rické 
dielo - A dag io p re !o l <"1čiky od W iliama T ho ma.,a 
McKinlcyho a Ma lú nočnú lludhu od W . A . Moza r· 
la . Na prvo m ko nce11c· Moza n ov klavírny ko nccrl 
vynik<ljúci m '>pôsobo m '>lv.írnil Ame ričan David 
Buechnc r. IHl\itcf b ron70vcj medaily z Medziná 
rodnej kh1\ írnej \ Íita1c kr:ífovncj Alžhe ty v Bru, cli 
(r . ll)K'l) a ďal; ích occne n1 (Lecd., . Mo.,kva atď. ) . 

Orche~tr~. ktoré si diri~:u• ul. 1101ria medzi profe
sionálne? 

- Su to profe~ion{llne tclc'> <'l. prvý je svmfonic kv 
a druhý komo rný o rcheste r . Sú to všetko techmck~ 

perfektní hr{lč i. rýchlo reagujúci na pokyny d iri
ge nta . Sú a ngažovaní do orc hestrov počas sezóny 
na 5-7 programov. zbytok času hrajú inde alcho sa 
živia v nehudobných zamestnaniach - udrž iavajúc 
, j vy!ooký umelecký štandard . hez ktorého hy 
v tv rdej konkurencii strat ili v hudúcnosli ak úkoľ
vek šancu na uplatnenie. Kladne prijímajú niele n 
pokyny d irigenta nhfadom ~ týlových vcd. ale aj síl
časné d iela. k to ré hrajú s veľkou chuťou . Pravda. 
a merické skladby dneška sú vilč~inou iné . než hy 
sme očakávali pod pojmom \Účasná hudba. Je 
v nich tende ncia po pomalých. romant icky v~znic
vajúcich čast iach . striedaných s me nej spevnými. 
zato džezom predeslinovanými rýchlymi ča,(;uni. 

Súvisi to s tradíciou americkej hudby alebo i s po
stavením súčasnej hudby v konkurencii iných hu
dobných s merov? 

- S jedným i druhým. Každopádne !oa mm'l'ic ký. 
skladatcf musí vedieť .. o h{u)a(" nielen umelecky. 
ale aj organizačne. Viičšinou je zamestnaný - vy
učuje v ško le a lcho pracuje v hudobnej inšt il tkii . 

• Konkrétne Mc Kinley je profc!oorom na U niw rzite 
v Bostone . Súčasnú hudhu podporu jí• huď mcccná · 
ši-,ponzori. a lebo sám skladatef si prenajme sá lu 
a orcheste r v presvedčení. že jeho d ielo prcrazí. 
upína. alebo na ňom zarohf. Samozrej me. to mu 
predchädza dó kladmí organizačná príprava (koho 
pozvať <ll ef. ). 

Co je typické pre súčasný koncertný život v l iSA? 

- Ahsnlúlnu zelenú mají1 'ovict,ki hudobní 
umelci. 

Mal si možnost' zažil' v New Yorku niektor~ ' 'Vni-
močné hudobné večery? · 

- Bo l 'om na koncerte New York Philha n nnnv 
O rchestra. ktorý dirigoval Eric h Lein>dorf. vidJ I 
Mllll v MET Rigoletta pod laklovkou Jamc'a Levi
IH! il zM:ito k som mal licž z Oo,lon Symphon \' O r· 
chestw pod taktovkou Seijiho Ozawu-, hu!>li,lkou 
Annou-Sophiou Mutte rovou . 

Bol tvoj prvý dirigentský knntakt s USA l>crspek
tivny? 

- Myslím . Žl' <inn . Mä m pí,omné doporučenie 
na ďalšiu 'polupr;ícu v USA - v hudúcno!>ti v Bo•
tonc. St retol snm sa 'mnohými žiado, úun i a me ric
kých •kladate fov. ahy som interpre toval ich d iela . 
Hlavne na koncert~ The Pri ms Orch~slra. ktorý sa 
v iac venuje inte rpre tácii !oÍJčasnej hudby. 

Co fa čaká na domácej pôde'! 
- D 1la .'i. m;íja som d irigoval v Cs. rozhla>c na 

verejnom koncerte SOCR - ho l to program k Me
dzinárodnému dňu detí . klorý sa nielen nahra l. a le 
aj nakrúcal pre potreby lclcvízic . Vy,túpi ti tu lau
reáti súťaží z b ratislavského konzervatória . Atrak
tívne 11<1 tomlo ko nce n e holo to. že SOCR , voj ho
nnrä r odovzda l na zakúpenie hudobných míS! rojov 
pre de tský orchester Domu pion ie rov a ml<ídcže 
K. Gottwalda v Brati, lavc . V rámci košickej Hu· 
dohncj jari - ako tretí koncert Medzinárodné ho or-

som ma l v nove mbri l lJKX koncert v 
wa ndhau>c. Dostal som tu ponuky 
a il činkovanic . V bud ilcc j scz!lm: 
v Bulharsku a v roku ll)lJI hy " 1m mal i 
Ko\ice v rakilsknm Ei,e n,ladtc. 
v SF. dirigujem 'pol u o; K. Pe lnk7im 
ko\icJ.. ýeh uč i lcfov . klnrý 'Jlrlllllítčinlkujc 
vážnych vo kálno-inSt rumcntálnych 
(napr. v Mozarto vej omši). 

x x x 
Oodajm~: Róhcrt Stankovský dirigoval v SF 

26. aprilu ~F Ko~ke s <lidami ll. Martinú, J, 
ll. Tmcčku a L. Bernsteina. Uva koncerty 
dy su stuli nielen osvieženhn rlr<tmalurol~llfl 
s napospol džezovou orientáciou, Yle 
žh•osf ou, energiou. vitalitou . ktort 
z mladého dirigenta a ,Jeho" dobre 
sa. J>rcsné, výrečné gesto, priam 
ta, neobyčajný temperumcnt a citová 
,. Bcnl!oteino••ej suite z West Side 
cháčov k apla uzu, ktor)• si vynútil 

TERÉZIA 
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Počítače & umenie 
Imrich Bertók, Ivo Janoušek: Počítače & umenie. Brati
slava, SPN 1989. 167 strán + farebná priloha. Cena 
26 Kčs. 

Mal som šťastie: zohnal som ~te jeden exemplár knihy, Bo
lo možné predpokladať veľký záujem čitateľskej verejnosti 
o titul tohto druhu. Počítače sú dnes vo všeobecnosti atraktív
nou témou a ľudi a si uvedomujú ich nezadržateľné pre nikanie 
do humanitných oblastí. Spojenie počítačov a umenia asociuje 
čosi "tajomné": príliš sme si zvykli zdôrazňovať v umení 
aspekt ľudského génia ako protipólu mechanických možností 
strojov, a medzitým sa ľudský génius prej avil práve v oblasti 
tých strojov. Na ich báze sa prudko rozvíja ume lá inte ligencia 
- vedecky riadne konštituovaná disciplína na rozhraní filozo
fie, matematiky a techniky. 

Knihu vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo- teda 
mal by do popredia vystupovať n áučný či výchovný aspekt. Je 
to dobré pre začiatok , pre prvú prácu toho druhu určenú širšej 
ve rejnosti. Problematika využitia počítačov v ume leckej či hu
dobnej tvorbe je zatiaľ u nás frekve ntovaná zväčša len v podo-

D. Fischer: Venuša. Kombinovaná technika s počítačovou 
kresbou, 1981 Snfmka: archfv HŽ 

be odborn ých štúdií, časopiseckých článkov alebo vysokoško l
ských skrípt (spomeňme naprík lad skriptá Janáčkovej akadé
mie muzických umční v Brne autora Rudolfa Ružičk u Vy
užití samočinných poč ítaču pri vzniku umčlcckých dčl se 
zvláštním zamčrením na hudbu a soudobou hudební kompozi
ci), jestvuje niekoľko málo prác z oblasti hudobnej a nalýzy 
(A. Sychra: Hudba a kybernetika , 1964; J . Ludvová: Mate ma
tické metody v hudební analyse. 1975; L. Ballová: Totožnosť 
a podobnosť meiódií, 1982- v slovenských podmienkach prie
kopnícka práca). Relatívne bohatšia je literatúra o počítačo
vej grafike. 

Publ ikáciu Počítače & ume nie podávajú auto ri ako úvod 
k ďalš iemu štúdiu. Jej cieľom je oboznámi ť čit ateľa so základ
mi teórie počrtačového umenia a so súčasnou praxou uplatňo

vania počítačov v rôznych ume leckých d ruhoch. Cita tcľa milo 
pre kvapia stručné prchľady uda lostí a a ktivít , ktoré tvoria 
gnozeologickú , mate matickú a technickú predhistó riu počíta· 
čových metód ume nia, siahajúce až do 4. tisícročia pred n. l. 

Teoreticky rcflcktujúccho čitateľa zauj mú pasáže defi nova
nia a vysvetlenia umeleckých či estetických kategórií z pohra
du matematiky (kombinato riky, štatistiky , teórie pravde po
dobnosti , tra nsfo rmácií) a kybernetiky (teó rie info rmácií, teó
rie automatov). U melecké diela možno vyjadriť na báze kom
binácií za kladných kompozičných prvkov, operujúc kategória
mi , ako je permutácia , variácia a pod., alebo kategóriami 
z teó rie množín. ako je podobnosť, ekvivale ncia, komplcmen
tarita ... ; hudobné a literárne štruktú ry možno ponímať ako 
markovské reťazce postupností, v kto r)rch povaha či pravdepo
dobnosť každého kroku závisí od výsledku predošlé ho kroku ; 
umelecké slohy možno porovnávať štatistickými metóda mi ; 

J. Jankovič: Počftačová grafika, 1974 Snfmka: archfv Hž 

v umeleckých procesoch možno hodnotiť mieru informácie 
alebo redundancie , čo napokon vedie k numericke j estetike , 
a umelecky o rientovaného či tateľa pobaví, koľko starostí spô
sobí matematike, ak má generov~ť prostú náhodu . V stručnej 
didaktickej podobe sa v knihe prejavujú aj určité úskalia zjed
nodušeného pohľadu (každý hudobník vie, že umelecký obsah 
diela je viac, než sémantický obsah , tonalita je viac než zmeny 
pohybu v melodickej rovine ... ). Tu trochu vidno, že knihu pí· 
sali matematici - umenoyedci si už zvykli vyhýbať sa takým 
zjednodušeniam. Na druhej strane však kniha poukazuje na 
mecha nizmy vplyvu prírodovedných a technických disciplín na 
vývin ume nia - vidno , že knihu písali filozoficky orientovaní 
matematici . 

Úplné pochopenie knihy predpokladá určitú matematickú 
prípravu na stredoškolskej úrovni, čo sa napríklad na konzer
vatóriu neučí , ale ani v prakticisticky za meranej výučbe pro
gramovania na niektorých gymnáziách . Orientácia na základ· 
né princípy je na publi kácii sympatická. Zato však v celej kni-
he niet a ni jednej noty. · 

V samostatných statiach venovaných špeciálnej problemati· 
ke jednotlivých umení na prvom mieste je hudba. J e to logické 
z historického hľadiska - veď úsilie pochopiť hudbu numeric
kými me tódami je staršie než podobné tendencie v iných ume
niach. Dôležitejšie je však , že pomerne ľahká algoritmizácia 
hudobných štruktúr poskytuje počítačom zvláštne možnosti 
využit ia v hudbe. Autori knihy ponechávajú stranou nepre
hľadnú spleť súčasných a prudko sa me niacich technických vy
možeností (napr. automatizáciu a digitalizáciu v nahrávacej 
technike). Pripomínajú úsilia o hudobnú analýzu (analýza 
v inverznom použití je syntéza, a tá je v tvorivej podobe kom
pozíciou) , dejiny hracích strojov a automatov, syntetickú hud
bu a syntezátory, fyzikálnu podstatu hudobných sústav (mož
no trochu zbytočne, hudobníci vedia viac), programovanú 
hudbu komponovanú podľa matematických modelov od re ne
sančnej frankoflá mskej školy po stochastickú hudbu posled
ných desaťročí. Pri množstve významných mien v tejto súvis
losti sa natíska myšlienka , že nauči li sme sa dívať na de jiny 
hudby príliš z pohľadu romantikov minulého storočia a že 
v hudbe starých majstrov (v baroku, klasicizme ... ) je ďaleko 
viac matematického poriadku, než by sme ho pri analýzach 
hľadali . Zabúdame, že v dejinách hudby boli obdobia , keď 
teoretici , sklada telia, ba i reprodukční umelci museli bezpečne 
ovládať aj zložitejšie matematické postupy. 

Pointou knihy sú pre hudobné ho čitateľa odseky o počítačo
·vej hudbe. Je tu stručný prehľad vyskúšaných postupov (počí
najúc lsaacsonovými a Hille rovými prácami z 50. rokov), súpis 
programovacích jazykov orientovaných na hudbu s príkladom 
gramatiky používanej na JAMU v Brne. 

Z iných umení najviac miesta v knihe zaberá počítačová gra
fika , analogicky so skutočnosťou , že vo svete tá d isciplína pre
žíva veľký rozmach s fascínujúcimi výsledkami. Podobne, ako 
je to aj v hudbe, aj tu pripravili modernistické te ndencie 
20. storočia - kubizmus , expresionizmus, neoplasticizmus, 
suprcmatizmus. Mondrian sa kedysi usiloval o plastické zná
zornenie prírodných vzťahov. Počítač môže na grafických peri
fé riách bezprostredne zviditeľniť matematické vzťahy . Netreba 
ich- ako je to pri hudbe- transformovať do zvukovej podoby. 
Z vizuálnych disciplín sa kniha venuje ďalej animácii, sochár
stvu a tvorbe kybernetických prostredí, rekonštrukcii obrazov, 
bale tu. Iná je proble matika v stati o literatúre, vychádzajúca 
z lingvistiky. , 

Kniha Počít~če & umenie splňa cieľ orientačného úvodu do 
problematiky. Skoda len , že sme ju nemali pred 15 rokmi, 
a teraz by sme si zaslúžili aj podrobnejšie práce venované špe· 
ciál ne hudbe. Pri čítaní knihy sa človeka zmocňuje smútok; 
zase sme v našich slovenských podmienkach len kdesi " na 
chvoste" diania. Autori v poslednom odseku knihy pripom ína
jú , že bude treba odstrániť mnohé bariéry, kto ré doteraz brá
nia širšiemu uplatne niu počítačov. Zdá sa však, že bariéry nie 
sú medzi tvorcami, prírodovedcami a technikmi. Slovenské 
počítačové umenie zaznamenalo medzinárodný úspech najmä 
zásluhou grafík Jozefa Jankoviča a D aniela Fischera . Vere j
nosť asi nevie, s akým nepochopením sa t í tvorcovia stre táva
li , ako ťažko získavali (č i vôbec nedostali ) strojový čas. Pred 
niekoľkými roknii som sa dostal do úlohy sprostredkovateľa 
(bez vlastnej viny- ja nič. ja muzikant) , aby sa už pripravené 
pracovné programy začali u nás využívať vo filmovej animácii, 
čo by mohlo priniesť ekonomický zisk a umelecké ozvláštne 
nic. Nešlo s tým pohnúť. Už dávnejšie sa ukázalo. že celej ge· 
nerácii slovenských skladate ľov nechýbajú prírodovedné či 
priamo matematické o rientácie a viacerí inklinujú k počítaču . 
Z rejme to ešte nestačí. 

Dnes už nie je potrebné zdržovať sa úvahami. či hudba po
trebuje počítač. Počítače sú tu , ovplyvňujú !'udské myslenie, 
ume lecký vkus , predkladajú stále nové a nové varianty rieše· 
nia ume leckej ko mpozície. Len tvorivý kontakt s nimi inšpiru
je k novým spôsobom využitia. A isté je, že bez oh l'adu na to, 
č i sa ich ujmú tvorcovia, už sa ich chopil i obchodníci s estetic
kým brako m. 

JURAJ LEXMANN 

* 
Vítezslav Novák 
Mitbegriinder der tschechiscben Musik 
des 20. Jahrhunderts, Brno 1989 

Zborník o Vítčzslavovi Novákovi, spoluzakladatcfovi českej hudby 
20. storočia je súbor prác, týkajúcich sa života, činnost i . diela, ako i 
skladateľovej osobnosti a jej vplyvov. Nováka treba chápať ako jedné
ho z najvýznamnejších pedagógov, ktorý cez prizmu vlastné ho umenia 
vplýva na zrod a rozvoj s lovenskej hudobnej moderny. 

Je pravdou. že o Nová kovi neexistuje prfliš veľa písomných doku
mentov. nehovoriac ani o absencii vhodných i nformačných materiálov 
za hranicami . Zrejme tento fakt bol východiskom a impulzom pre Spo
ločnosť Vftčzslava Nováka pri vydaní zborníka , obsahujtlceho na jroz
manitejšie príspevky o jeho živote a die le v nemeckej reči. 

Prispievatelia sú: 
Ilja Hu rník : Nachádzame cestu späť k Novákovi 
Miloš Schnierer: Vftčzslav Novák- Biografický náčrt , Tvorivý rozvoj, 

typ a jeho doba 

Jitr Fukač: Recepcia Novákovej hudby ako problém vedy a praxe 
Lubomír Tyller: K štúdiu etnických korcilov sk ladateľskej osobnosti 

Vítčzslava Nováka 
Ivan Petrželka: Vítezslav Novák a moravský hudobný folklór 
Jaroslav Volek: Vítézslav Novák a Jugendstit · 
Miloš Schnierer : Dielo Vltčzs lava Nováka- Vydavatelstvo Universal 

Edit ion 
Bohaté spektrum myšlienok . postrehov a estetických pohľadov na 

osobnosť a umenie jedného z najvýznamnejších žiakov Antonína Ovo
rá ka prináša inšpirujúce podnety pri kontaktovaní sa s umením tohto 
umelca. Istotne i poslúži ako dobrá a pútavá in formácia aj pre čitatcl'ov 
a záujemcov v zahraničí. 

JÁ ALBRECHT 

* 
Portrét dirigenta 
Národný umelec František Jílek 
Opus musicum, Brno. 

Písanie portrétov či monografií umelcov a osobi tne žijúcich 
hudobných interpretov, je vec iste zložitá a náročn á. To málo, 
čo zatiaľ o našich popredných interpretačných umelcoch bolo 
napísané, má zväčša jednu a tú ist(t monografickú schému 
a štruktúru , viacmenej prevzatú z monografi í o slávnych skla
dateľoch minulosti. To znamená, sledovanie života a tvorby od 
narodenia po smrť. Brnenský časopis OPUS MUSICUM, vy
dal ako piaty titul svoje j knižnice OM (vzácna to vydavate l'ská 
možnosť hudobného časopisu) , nevšednú a originálnu mono
grafickú prácu o svojom vynikajúcom dirigentovi , národnom 
umelcovi Františkovi Jí l k o v i . 
Nevšednosť a o riginalita tejto knižky ( 108 strán), spočíva 

v tom, že šesť autorov pomerne na malej ploche vyk resľuje 
plastický umelecký portrét tohto vynikajúceho dirigenta a za
ujímavého človeka. Autori upustili od zbytočných drobností , 
citácií hoci a j efektných kritík. d robných životopisných údajov 
a štylistického krasorečnenia a v duchu j ílkovskej vecnosti 
z rôznych uhlov pohľadu napísali črtu, esej , rozhovor či mc
moárovu skratku o umelcovej tvorbe . )cho živote a mieste nic
len v československom ale i medzinárodnom kontexte. St ruč
nou kapitolkou Dirigent a orchester dáva Jifí Beneš vstup do 
hl bších pohľadov na Františka Jílka ako šéfa brnenskej filhar
mónie i šéfa opery Státneho divadla . Konštatuje, že kritické 
recenzie z celého sveta, kde sa Jílek ako dirigent predstavil, 

Snímka: A. Sládek 

hovoria zhodne o striedmosti a vecnosti jeho di rigen tského 
prejavu. Na te nto úvod nadväzuje najzávažnejšia a najrozsiah
lejšia stať knižky, pokus o portrét národného umelca Františka 
Jílka z pe ra Jiffho Fukača, ktorý formou rozhovoru komentu· 
je a moderuje Jílkovo výpovede o koreňoch a prame tioch jeho 
i nterpretačného ume nia i šéfovských skúsenostiach. Výstižná 
je aj štúdia Jindry Bártovej František Jílek a hudba nášho ve
ku, kde vecne vykresl'uje Jílkovo osobitné zaujatie a porozu
menie pre novšiu huddbu, počnúc Gustávom Mahlerom , Ví
tézslavom Novákom (v skladbe bol jeho žiakom), cez Bohu· 
slava Martinu , nemeckých , anglických modernistov až po Scr· 
ge j a Prokofieva. Vladimír Tel ec si všíma J íl kovo inteprctačné 
ume nie zo zorného uhla významných českých a svetových d iri
gentov, Alena Nemcová zase sleduje Jílka ako pokračovateľa 
českej janáčkovskej interpretačnej tradície . Sériu pohľadov na 
ume lca uzatvára Petr Ŕezníček spomie nkou na Jílkovu na
hrávku Janáčkovej Symfonietty v brnenskom rozhlase . Knižka 
je doplnená Jílkovou diskografiou v Supraphone a Pa ntone, 
prehľadom nahrávok v és. rozhlase v Brne, jeho operným 
repertoárom v Štátnom divadle a zoznamom skladieb, ktoré 
predviedol so Státnou filharmóniou. Pochopiteľne , text knižky 
veľmi vkusne ilustruje bohatý výber kvalitných fotografií. 

Príťažlivé a cenné na tejto knižke je to , že po jej prečítaní 
dosta ne či tateľ živý, až autentický obraz o J íl kovi ako človeko
vi a umelcovi. Z jednotlivých textov je eviden tné. že všetci ich 
autori Jílka dokonale poznajú a maj ú ho radi . Obdivujú rov· 
nako jeho umeleckú veľkosť , a ko aj ľudskú skromnosť, pra· 
covnú prec íznosť , interpretačnú nekompromisnosť a dokonalú 
znalosť intepretovaného d iela. František Jílek videl svoje po
slanie predovšetkým za pultom telesa , ktoré viedol, a nie na 
komerčných cestách svetom. Z pon(tk si vyberal iba to , čo vy
hovovalo jeho umelecké mu natu relu. A čo prijal. to plnil do 
dôsledku. Takého som ho poznal aj osobne. pri práci nad par
titúrou Janáčkovej Jej pasto rkyne , ktorú naštudoval na moje 
pozvanie v opere Slovenského národného divadla v roku 1986. 

MARIÁN J U RÍ K 
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VIAC DYNAMIZMU HUDOBNEJ MLÁDEŽI 
Pokračovanie z l. str. 
mládeže po trebný dynamizmus. Súčasný stav 
je neudržateľný. 

To sú vnútorné, čisto organizačné problé· 
my, ktoré odstrániť by naozaj nemalo 
byť problémom vzhl'adom na nezastupiteľ· 
nosť a závažnosť hnutia. Aké má však pod· 
mienky v širších spoločensko-politických 

resp. ekonomických súvislostiach? 
- Nesporne negatívnou okolnosťou vplý

vajúcou na rozvoj mimoškolského a amatér
skeho hnutia je absencia este tickej a hudo b
nej výchovy na stredných ško lách, pričom 
zvlášť kritická a politicky nezodpovedná je 
jej absencia na stredných odborných učiliš
ti ach . Činnosť Hudobnej mládeže, ale aj aké
koľvek záuj mové aktivity mladých l'udí môžu 
existovať iba v súčinnosti a nadväznosti na 
v školách nezastupitel'n(a estetickú výchovu , 
kto rá by mala vzbudi ť primárne estetic
ké záujmy a podporovať ško lské i mimo
ško lské záuj mové aktivit y. Estetická vý
chova v škole musí byť zák ladom, na kto rý 
možno nadväzovať, ale v nij akom prípade sa 
nedá mimo ško ly suplovať . 

u nás v proklamat ívnej rovine. Výsledky sú 
alarmujúce (konkrétne: s t ačí uviesť drobnú 
a "bezvýznamnú" (?) osobnú skúsenosť: stre
tol som troch , či štyroch gymnazistov na kon
certe Slovenskej fil harmónie, ktorí vraj mu
sia návštevu koncertu pred spolužiakmi ut a
j i ť , aby sa nestali terčom ich posmechu ... ). 

Mysllm si, že povinnosť dosiahnut' nápravu 
v tomto smere má aj celá naša spoločnosť, 
resp. orgány zodpovedné za riadenie kultúry 
nár oda. · 

- K tomu , aby hnutie Hudobnej mládeže 
plnilo svoj u nezastupiteľnú funkciu, netreba 
iba vedieť čo chceme, ale tre ba si aj vyjasniť 
vzťahy k verejnosti a inštitúciá m, od kto rých 
je Hudobná mládež závislá, či k inštitúciám, 
ktoré by mali mať záujem, aby toto hnutie 
dobre fungovalo. Hudobná mládež ži je p rak
ticky bez publicity . O naše najväčšie akcie 
prejavuje záujem - ako som spomínal - Čes
koslovenský rozhlas, do spravodaj stva nie
koľkokrát prispe la aj Československá te leví
zia. Hudobná mládež okrem okruhu tých , čo 
sa na jej práci podieľajú , j e prakticky nezná
ma a neváham povedať, ignorovaná. Predo-

Stretnutie HuM 1989 - záber zo skú§ky orchestra (dlr. J. Pragant) 

Pokiaľ viem, v tomto smere by konečne mal 
nastal' (resp. sčasti už - aspoň formálne - na· 
stal) obrat k lepšiemu. Veď o. i. najmä nit· 
rianske konfea;encie neustále bubnuj ú na sve
domie nášho školstva . 

- Ministerstvo ško lstva, mládeže a teles
nej výchovy v SSR v poslednom čase vstúpilo 
do kontaktov s umeleckými zväzmi a Sloven
skou hudobnou spoločnosťou , uvedomujúc si 
nevyhnutnosť riešenia proble matiky este tic
kej výchovy na základných a stredných ško
lách. To by mohlo mať pozit ívny dôsledok aj 
na mimoškolské kultúrne aktivity mladých 
ľudí. Pokiaľ ide o rezort ško lstva, veľkú po
moc pri budovaní a činnost i Hudobnej mlá
deže by mohli (a mali!) zohrať ĽSU. Pri všet
kých problémoch , s kto rými ĽSU zápasia, 
práve ony by mohli byť ove ľa aktívnejšie p r i 
výchove budúceho poslucháča. Možnosti 
spolupráce je vša k viac. Tak napríklad by bo
lo potrebné vo zvýšenej miere nadväzovať 
kontakty s kultúrnymi a spoločenskými stre
diskami , dobre si vieme predstaviť spo luprá· 
eu s Hi-Fi klubmi Zväzarmu. Hudobnej mlá· 
deži by mohla pomôcť väčšia aktivita poslu
cháčov našich konzervató ri í, HF VSMU , 
o pedagogických fakultách ani nehovoriac. 
Narážame však na nedostatočnú informova
nosť o hnutí a c ieľoch Hudobnej mládeže, 
často aj na nezáujem, č i dokonca zjavnú ne
ochotu. 

Var i škola všetko vyrieši? 
-Nie. Nezanedbateľný v estet ickej výcho

ve je podiel rodiny. Prostredie, v ktorom 
mladý človek doma žije (žia!', často nežije , 
iba tam chodí spávať) , je prinaj menšom tak 
určuj(•cc, ako škola. Necítim sa byť povolaný 
hovoriť o problé moch rodiny , chcem iba pri
pomenúť, že spomínaná absencia estetickej 
výchovy (alebo z hľadisk a byrokratickej 
presnosti jej menší pod iel) v našej výchov
novzdelávaccj sústave už' priniesla svoje plo
dy: sú už dve generácie rodičov vychovávané 
bez estetických záujmov, a preto nepociťujú 
a ani nemôžu, lebo nevedia ako viesť svoje 
deti k estetickým záľubám a kontaktom 
s umením. Pre rozvoj osobnosti mladého člo
veka to má priam katastrofá lny vplyv, nakoľ
ko sa tak podstatnou mierou oslabuje rozvoj 
je ho fantazijných schopností i schopností sc
bare nex ie. Konštatujúc ex istujúci stav mu
sím povedať - a vôbec nic som sám -že hu
mánne myšlie nky o rozvoji ha rmonickej 
osobnosti a o demokratizácii kultúry ostali 

všetkým z nezáuj mu a ne info rmovanosti. 
Možno by som mal aj dodať, z neprofesiona
lity. Pokiaľ ide o našu materskú organizáciu, 
viem dobre , že poslaním takého ústavu ako 
je Slovenská fi lharmónia je čosi iné a Hudob
ná mládež v jej štruktúre urči t e nemôže byť 
na prvom mieste. Ak nás vša k Slovenská fil
harmó nia za tie roky "vypiplala", dovol ila 
rozvinúť sa, treba sa v jej rá mci usilovať vy
tvoriť Hudo bnej mládeži také podmienky 
(personálne a priestorové). aby naša práca 
bola hodná mena tejto ustanovizne. Vzťahy 
s Ministe rstvom kultúry SSR sa realizujú 
prostredníctvom Slovenskej filha rmónie, 
žiaľ, záujem ministerstva o Hudobnú mládež 
je iba príležitostný. Tu však vidím veľké re
zervy v činnosti Hudobnej mládeže, nakoľko 
práve MK SS R by vo svojej pôsobnosti moh
lo veľa pre nás urobiť. Celkom ko nk rétne 
mám na mysli spoluprácu s hudobnými odde
leniami miestnych knižníc. ktoré s(a dnes cel
kom dobre vybudované, dispo nuj ú základ
nou literatúrou v hudobninách. majú s lušné 
zbierky gramoplatní , mg pásov a majú zá
kladnú reprodukčnú techniku . Hudobné od
delen ia n1iestnych knižníc by mohli byť -
v zmysle Smerníc MK SSR o Hudobnej mlá
deži - ideálnymi zriaďovateľmi klubov 
HuM . MY.slím si, že takéto riešenie je 
v p lnom súlade s koncepciou MK SSR 
o miestnej kultúre- vk lad Hudobnej mláde
že spo lu s Kruhmi priateľov hudby by mohol 
byť nesporný. MK SSR by mohlo využiť svoj 
nesporný vplyv na osvetové zariaden ia 
a v neposlednom aj na o rgány štátnej správy. 
aby činnost i Hudobnej mládeže vyšli v ústre
ty . Som presvedčený, že ak M K SS R bude in
vestovať do podpory záujmových akt ivít mlá
deže, bude aj podnecovať rozvoj budúcej ob
cc návštevníkov koncert ných sie ní, divadiel. 
galé rií , kvalitných filmových predstavení , či
tateľov krásnych kníh a poézie. A to asi nic 
je zlá invest ícia. 

Aký záujem prej avuje o hnutie Hudobnej 
mládeže SZM? 

- Vzťahy medzi SZM a Hudobnou mláde
žou, sú , žiaľ, ne uspokojivé. Príčin j e isto via
cero, pravdou však je , že sa nám nepodarilo 
nadviazať kontak ty. umožňujúce vyjasniť si 
stanoviská , možné vzájomné vzťahy a doho
voriť sa na primeranej spolupráci. Vlani sa už 
črtali možnosti lepšej spo lupráce a SZM sa 
podieľalo na zakladaní O rchestra Hudobnej 
mládeže SSR. Sme povďační za financovan ie 

Beseda s 8. WarchaÍom 

tejto akcie, ktorá by však ne mala byť jedno
razovou. Predpok ladali sme , že vytvoríme 
Orchester Hudobnej mládeže, kto rý sa bude 
pravidelne dva razy do roka schádzať, bude 
sa grupovať prevažne zo štude ntov sloven
ských konze rvatórií a pracovať bude pod ve· 
de ním tých najskúsenejších profesionálov. 
Nemal(a zásluhu takéhoto pracovného sústre
denia sme chceli zúročiť nie iba jedným , dvo
ma koncertmi (vlani to boli Piešťany a Brati
slava), ale na záver sústredenia sme dúfal i 
v možnosť usporiadať menšie turné po mes
tách. či mestečkách v oko lf sústredenia a byť 
tak nápomocní rozvoju miestnej kultúry. 
Doposiaľ ostáva iba pri našich predstavách 
a samozrej me, aj ochote ... V každom prípa
de by si SZM mal náj sť svoje akt ívne miesto 
v ce lospoločenskom projekte estetickej vý
chovy. My profesioná lni hudobníci poki aľ 
budeme požiadaní o radu a pomoc, neod
tiahneme svoju ruku. ani ncnastavíme dlaň. 
Bol by som rád, keby tieto moje riadky boli 
pochopené ako opätovná ponuka k spoluprá
ci. 

Uviedol si množstvo inštitúcií, orgánov, 
spoločnosti , ktoré sú , mali alebo mohli mat' 
záujem o rozkvet Hudobnej mládeže. Nie je 
toho azda až priveľa? J e ta kto vôbec možné 
zabezpečiť zreteľnú líniu úspešnej činnosti 

HuM? 
- Už dávno si myslím, že veľa ustanovizní, 

inštitúcií , či úradov trpí komplexom sebe
stačnosti z výlučnosti kompetencie. Veľa
krát akoby j edn i o druhých nevedeli (či ne
chce li vedie ť) . Je to na škodu veci, lebo sa 
ukazuje, že je výhodnejšie sily a p rost riedky 
spája ť. Aj laik dnes vie, že ekonomické tlaky 
s(a veľké a finančná situácia v oblasti kultú ry 
stáva sa napä!'Ou. Preto sa domnievam, že re
zorty školstva. kultúry a SZM by mohli náj sť 
spoločnú reč a spoločné finančné prostriedky 
(kto ré pre rezort neveľké , dajú dohromady 
potrebné) pre vytvorenie dobre fungujúceho 
sckretariätu Hudobnej mládeže a pre finan
covanie pravidelne poriada ných akcií. pod
poru klubovej činnosti a najmä pre ďalší roz
voj hnutia Hudobnej mládeže na Slovensku. 
Kluby Hudobne j mládeže v spolupráci 
s Kruhmi priateľov hudby a miestnymi kul
túrnymi strediska mi by sa mohli stať vážnym 
kult úrnym či niteľom v mieste ich pôsobenia. 
SZM by mohol zohrať rozhoduj úcu úlohu pri 
ovplyva'lovaní čin nost i počet ných klubov vy
sokoškolskej a stredoško lske j mládeže a naj
mU. mohol by byť nápomocný v zlepšení sta
vu mi moškolskej esteti ckej výchovy na 
Stredných odborných učilištiach (že je to po
litick{! úloha. k torá by mala byť pre SZM zá
väzná. netreba asi pripomínať). Združen ím 
síl a fi nančných prostriedkov niekoľkých in
štitúcií bolo by možné realizovať našu 
predstavu o Hudobnej mládeži: organi
zovať perfektne fungujúce ama térske hnu tie 
s p rofesionálnym vedením. 

Spomínal si zatiaľ výlučne nadriadené or · 
gány, spoločenské organizácie a inštitúcie, ich 
podiel a absenciu pri podpore hnutia Hudob
nej mládeže. Čo však profesionálni hudobní
ci? 

- Nemôžem si na tomto mieste odpust iť 
pár nepríjemných slov do našich vlastných 
radov. najmä do radov skl adateľov. Na roz
diel od koncertných umelcov, pre kto rých 
dotyk s publikom je súčasťou ich profesie, 
viičšia časť slovenských skladateľov (všetkých 
generácií!). akoby rezignovala na vzťah k po
slucháčom. Avšak podceňovať priamy kon
takt s poslucháčmi a naj mä mladými. sa ne
vypláca. Každá vrstva hudobn íckej obec, 
každá generácia skladateľov si musí hľadať 
svoje vlastné publikum . To mladé publi kum 

musíme hľadať všetci spoločne. Preto sme 
nedávno s predsedom ZSSKU doc. dr. Bur· 
lasom hovori li o možnosti , že by sa jednotliví 
členovia zväzu - na základe dobrovoľnosti 
mohli stať patrónmi klubov Hudobnej mlá· 
dcžc. Ochotu'každého naša Hudobná mládež 
privíta. 

Hudobná mládež v ČSR má diMiu tradí· 
eiu , o ostatných európskych krajinách neho
voriac. Aké sú možnosti výmeny skúsenosti, 
poriadania spoločných , i medzinárodných ak· 
cif , ktoré by nesporne ma li aj stimulujúci úči· 
nok pre vlastné hnutie? 

- Pokiaľ ide o spoluprácu s Hudobnou 
mládežou ČSR, existuje. Za posledných de
sať rokov srne sa asi tri krát zišli na stretnu
tiach českej a slovenskej Hudobnej mládeže, 
a to v Piešťanoch , H radci Králové a v Brati· 
slavc. Myslím, že naj mä to po ledné zane
chalo v nás všetkých dobrý pocit. Považuje
mc si za samozrejmú, milú povinnosť každo
ročne zaradiť do programu našich letných tá· 
borov skl adby českých au to rov. Tohto roku 
to bola J anáčkova Suita p re sláčikové nástro
je a Otvírání studánc k Bohuslava Martinú so 

Beseda s P. Mikulá~om 
Snfmky: arch~ HaM 

špičkovým sólistom Petrom Mikulášom, vla
ni to bo l Lu bor Fišer. o Dvofákovi, č i Sukovi 
a ni nehovorím. Na naše stretnutia prizývame 
priat eľov- Jifího Pilku, Pe tra Ebena, Ivana 
Klánského. To aspoa1 niekoľko mien za tie 
roky. Nic som si istý , či by sa podobnou bi· 
lanciou mohla pochváliť česká Hudobná mlá· 
dež- to je vša k jej problém. A ešte jedno: 
s pred-.cdom Hudobnej mládeže ČSR prof. 
Kovaľíčkom -.me už vcl'ak rát hovorili o ne· 
vyhnut no.,ti \Stupu českej a slovenskej Hu
dobnej mlädeže (pravdepodobne so strcl
ným československým výborom) do medzi· 
národnej o rganizácie. Nepochybujem o tom, 
že medzinárodné kon ta kty budú znamenal 
dobrú propagáciu našej hudo bnej kultúry, 
daj(t vzni knúť početným ľudským priatel· 
st vám a bud(a nezanedbateľným vkladom čes
koslovenskej Hudobnej mládeže do dnes už 
rozvinutého svetového hnutia mladých hu
dobníkov a priaznivcov hudobného umenia. 

Pril'ravila: ALŽBETA 



ládež sp·eva '89 
Už po dvadsiaty raz sa v Dome kultúry 

ROH v Žiline (10. a 11 . júna 1989) konal ju
bilejný ročník detského celoslovenského 
zborového podujatia Mládež spieva . Jeho 
tohtoročným spoluorganizátorom bola aj 
Slovenská hudobná spoločnosť, čo sa odrazi
lo v koncipovaní jednotlivých podujatí a ich 
citlivom a bezprostrednom moderovaní hu
dobným s\dadatetom Jura jom Hatríkom . 

Stretnutie otváral brnenský detský zbor 
Kantlléoa - súbor Státnej filharmónie Brno 
pod vedením Ivana Sedláčka. Vo vynovenej 
sieni Domu ume nia Fatra (9. júna) prednie
sol zbor bohatú kyticu z tvorby českých skla
dateľov (B. Smetana, J . Hanuš, K . Slavický, 
8. Martinu , P . Eben , V. Ŕezníček) , aby zá
ver venovali prítomnému hudobné mu skla
daterovi Ivanovi Hrušovskému a jeho Zatí
káni z cyklu Chci rozsvltit tvou krásu na slo
vá Markéty Procházkove j, vyjadruj ú ce túžbu 
dnešných mladých Tudí: "Zustaň Iásko 
s námi, vždyť se ještä rodí däti , písnä 
a chléb." Kantiléna patrí k našim špičkovým 
reprezentačným detským speváckym zborom 
a ich vystúpenie na podujatí Mládež spieva 
bolo vzácnym stretnutím s dokonalou vokál
nou interpretáciou. 

Vlastná súťaž detských speváckych zborov 
sa konala v dvoch kategóriách: súťaž ško l
ských a súťaž výberových (mimoškolských) 
detských speváckych zborov. Z celkove de
siatich zborov boli štyri školské: tri zo Zápa
doslovenského a jeden zo Stredoslovenské
ho kraja- Východoslovenský ne mal zastúpe
nie , i ked podľa štatistiky má 154 školských 
a 17 mimoškolských zborov, čo je najväčší 
počet na Slovensku . 

Skolské spevácke zbory sú kategóriou , 
ktorej kvalitatívna úroveň je najviac limito
vaná dvoma dôležitými predpokladmi: osob
nosťou dirigenta a podmie nkami pre prácu 

zboru. Tieto, možno na prvý pohľad okrajo, 
vé záležitosti výrazne vplyvajú na kvalitu 
práce. U dirigenta nejde len o autoritu, ale 
predovšetkým o jeho osobné a odborné 
vlastnosti . Na druhej strane nie je zanedba
teľné ani porozumenie pre túto činnosť zo 
strany vedenia školy. Počas mojich kontak
tov so speváckymi zbormi sa mi málokeay 
sta\o, aby riaditet ~ko\y sedel v htadisku 
a sledoval vystúpenie speváckeho zboru svo
jej školy. Je žalostné , ak sa v bulletine súťaže 
Mládež spieva '89 o detskom speváckom zbo
re ĽŠU a ODPaM z Nitry píše, že "napriek 
výrazným úspechom a veľkému úsiliu deti 
a dirigentky nachádza spevácky zbor dosť 
málo pochopenia u svojich zriaďovateľov 
a keď sa situácia výrazne nezlepší, možno sa 
s deťmi z Nitry viackrát nestretneme." Je to 
výrazná obžaloba ľahostajného prístupu 
tých , ktorí riadia estetickú výchovu našich 
detí. 

Zo súťažiacich zborov DSZ Detský úsmev 
z Bratislavy (dirigentka Margita Kráfovičo
vá) bol nováčikom súťaže a v ich vystúpení 
bola zjavná absencia konfrontácie s kvalit
ne jšími telesami. Prednesený repertoá r 
(E . Suchoň, M . Novák , L. Burlas, P . Eben, 
A. Zemanovský, S. Hochel), obsahovo 
vhodne zvolený, neuspokojil vypracovaním 
detailov, znelosťou tónu , ktorý bol viac dyš
ný ako zvonivý, tempovým stvárne ním , ne
istou intonáciou (Hochel) a ostrými tónmi vo 
výškach (Suchoň). DSZ Lastovička zS Hrad
ná ulica a KD RO H Nové Zámky (dirigentka 
Magdaléna Klssová) má žiarivý tón, výborne 
zvládol výrazovú stránku skladieb, má zmy
sel pre drobnokresbu obsahu; viac pozornos
ti by si zaslúžila artikulácia. DSZ Atómčatá 
(dirigentka Ofga Plachá) zS na Atómovej 
ulici a pri KDPaM v T rnave v primera nom 
programe celkove dobre hudobne stvárnil in-

terpretované skladby, chýbala im však väčšia 
intonačná isto ta a dôkladnejšia práca s hla- • 
som. 

Pri školských zboroch sme zaznamenali, že 
si začínajú priberať ďalších zriaďovateľov; 
vymyká sa to z pôvodnej predstavy čisto 
školských zborov, aký nám predstavil v záve
rečnom súťažnom vystúpení tejto kategórie 
dirigent Ivan Plll!i so svojim zborom Úsvit zo 
zS Budovateľov Martin. Ich súťažný pro
gram bol vzorovým príkladom na to, ako má 
znieť detský zbor- zvonivý, mäkký tón, into
načne spoľahlivý, tvárny v dynamickom a ob
sahovom stvárnení skladieb, umocnenom vý
razovým akcentovaním v závere hudobných 
fráz. Vystúpenie martinského zboru ukázalo , 
čo možno dosiahnúť s bežnými žiakmi jednej 
základnej školy, ale azda v nie bežných pod
mienkach na prácu- dirigentom zboru je ria
diteľ školy! 

Kategóriu mimoškolských detských spe
váckych zborov otváral prievidzký Prieboj , 
ktorý v tomto roku slávi svoju pätnásť
ročnú existenciu. Vo výbornej dramaturgii 
predstavil jeho dirigent Alojz Poljak svojich 
zverencov s kultivovaným spevným tónom, 
citlivou a čistou intonáciou i výborným dyna
mickým výrazom. Pre!iovský detský zbor 
ODPM pod vedením Evy Zacharovej svoj ím 
jedinečným temperamentným a vysoko mu
zikálnym speváckym pre javom strhol publi
kum k nadšenému potlesku. Z detí vyžarova
la uvoľnenosť a radosť zo spevu. V ich pro
grame nechýbali ani Hrušovského Šarišské 
hry , ktoré zbor úspešne premiérova! na 
TNSHT 1989 v Bratislave. 

Prlevldzký zbor Úsmev bol ďalším vážnym 
konkurentom v tejto kategórii. Pre ochore
nie svojej dirigentky Magdy Orlfkovej ho 
viedol profesor žilinské ho konzervatória An
ton Kállay. Naprie~ ná~lej ZJllene sa zbor 

K životnému jub •te u zas . um. G 
A · . . ', sa a 

Sedemdesiatka býva u spevákov krajným 
medzníkom bilancovania celoživotnej ume
leckej činnosti. Len máloktorý predstaviteľ 
náročného odboru hrdinského tenoru sa mô
že s uspokojením obzrieť späť na štyridsať 
úspdných operných sezón . Laureát štát. ce
ny K. G. , zaslúžilý umelec MUDr. Gustáv 
Papp mal to šťastie, že začal umelecky pôso
biť v čase zrodu národných opier E. Suchoňa 
aJ. Cikkera, na ktorých prvotnom úspechu 
sa priamo podieľal. Už r. 1949 v prvej insce
nácii Krútňavy (ale a j v ďalších) spieval On
dreja a o niekoľko rokov bol nezabudnuteľ
ným premiérovým Jurom Jánošíkom (1954) 
i Begom Bajazidom {1957), ako aj Zábojom 
(1960). Za predstaviteľa hrdinského odboru 
ho predurčoval nielen jeho mimoriadny prie
bojný a odolný hlasový materiál, ale aj u
ITachtilý, heroický zjav. Vďaka svojej inteli
gencii a ľudskej kultivovanosti sa prepraco
val k ·uznávanému charakterovému herecké
mu prejavu, ktorý uplatňoval v širokom 
spektre tenorových postáv hlavne dramatic-

Významné životné jubileum nie je len dô
vodom k oslave a úprimnej gratulácii , ale aj 
prlležitosťou k rekapitulácii v!ťazstiev i život
ných prehier pri napfňaní svojho životné ho 
poslania, kréda .. o Je mílnikom vlastnej pr~ce 
i plánov a nových predsavzal!. V prípade JU· 
bilujúceho sedemdesiatnika, hudobného 
skladateľa, propagátora , organizáto ra hu
dobn~ho diania Alfréda Zemanovské ho je 
pri takomto bilancovaní vždy prítomné zbo
rové umenie. Svedectvom vzťahu a trvalého 
áujmu o zbory je predovšetkým jeho kom
pozičná aktivita - prevažnú časť tvori práve 
zborová tvorba - v tomto žánri patrí k po· 
predným skladateľským osobnostiam na Slo
vensku. Natrvalo ho očaril ľudský hlas, mož
DOSti jeho hudobného stvárnenia , ale i sila 
slova- myšlienky vyjadrená v poézii. Výsled
kom je zdarilá symbióza realizovaná v zboro
Yfch dielach pre všetky typy speváckych zbo
rových telies od detských , cez mládežnícke 
at po vyspelé spevácke zbory dospelých. In
lpiricia krásou ľudovej piesne našla odozvu 
o. i. v jeho pôsobivých Trávniciach z Liptova 
a Trenčína, v cykloch slovenských ľudových 

z Hornej Nitry a v Svadobných spe
wch a tancoch zo Starého Tekova. Rovnako 
sa sústreďuje i na zhudobnenie angažovanej , 
11astenecky orientovanej poézie, zborovú 
tvorbu pre deti a mládež i lyrické , komorné 
10tilne diela. Početné osobné kontakty 

iMr•nll,,vvrm zborovými súbormi a ich zbor
ietili vznik mnohých skladieb 

'dedukovaných priamo konkrétnym telesám. 
je jubilantova angažovanosť 

rozv!jani amatérskeho zborového spieva
Svoj interes o zbory uplatnil už v období 

kého, ale aj spintového razenia. Zo svetové
ho repertoáru to boli predovšetkým don Car
los, Otello, Radames, Florestan , Max, Hero
des, zo slovanského - Herman, Laca, Mano
lios, Princ v Rusalke a- v nie poslednom ra
de - v každom ohľade skvelý Dalibor. Oso
bitnú kapito lu v Pappovej tvorbe predsta
vujú wagnerovské postavy - Rienzi, Erik , 
Tannhäuser, Lohengrin, Walter Stolzing. 
Viaceré z nich uviedol na rôznych nemec
kých scénach v šesťdesiatych rokoch , kedy 
pôsobil a ko stály hosť v lipskej opere. Uplat
nil sa však o. i. aj ako Lenskij , Faust , Cava
radossi, J osé. 

Je ozajstnou zriedkavosťou . ak sa umelec 
toho zamerania venuje aj komornej tvorbe. 
Porozumenie pre zvláštnosti piesňovej inter
pretácie v Pappovi vypestovala už jeho pro
fesorka na konzervatóriu- D. Zuravlevová
a podporovala j eho manželka a spolupracov
n!čka - klaviristka Eva Pappová-Záleská. 
Treba zvlášť oceniť , čo náš jubilant vykonal 
pre propagáciu na jmä slovenskej a českej 

pôsobenia v hudobných vydavateľstvách 
Supraphon a Opus i vo funkcii vedúceho ta
jomn!ka tvorivej komisie Zväzu slovenských 
skladateľov. Je nepredstaviteľné pre všet
kých priaznivcov zborového umenia , aby sa 
akákoľvek významnejšia prehliadka či súťaž 
v zborovom speve konala bez osobnej účasti 
skladateľa. Ako člen odborných porôt kraj
ských , slovenských i celoštátnych zborových 
zápolení, rád odovzdáva svoje cenné skúse
nosti a rady mladým začínajúcim zbormaj
strom. V ostatnom období príkladom krás
ne ho vzťahu k amatérskemu zborovému hnu
tiu a spätne úprimného holdu vďačných spe
vákov bola celoslovenská súťaž detských zbo
rov Mládež spieva v Ž iline, kde y podaní naj
lepších slovenských detských telies znela na 
počesť skladateľa je ho zborová tvorba , kto· 
rou jubilanta pozdravili desiatky malých spe
vákov. E. KYSELOVÁ 

piesňovej tvorby. Mal vo svojom repertoári 
napríklad aj všetky piesne Fr. Kafendu , kto
ré rád uvádzal pri najrôznejších príležitos
tiach. Okrem piesni spieval aj te norové party 
vo veľkých orchestrálnych a o ratórnych die
lach , ako je Beethovenova IX. symfónia, Su
choňov Žalm zeme podkarpatskej , Dvofáko
vo Stabat Mater, Zimmerova IV. symfónia , 
Stravinského O idipus Rex ... Pappovo ume
nie obdivovalo aj obecenstvo iných európ
skych kraj in . 

Je len prirodzené, že a j HF VŠMU sa usi
lovala získať tohoto vzácneho, skúseného 
umelca ako pedagóga pre vokálnu katedru, 
kde externe pôsobil štyri roky. Skoda, že 
zhoršenie zdravo tné ho stavu mu znemožnilo 
pokračovať v tejto osožnej práci v prospech 
mladej umeleckej generácie , ktorá by vera 
z!skala nielen z jeho bohatých umeleckých 
skúsenosti, ale a j bezprostredným kontak
tom s jeho ľudskými kvalitami. 

WUBA MAKOVICKÁ 

predstavil ako vysoko kultivovaný súbor, cit
livo reagujúci na gesto dirigenta. Spoľahlivá 
intonácia , vnútorné prežitie skladieb boli 
atribú tmi kvality tohto výborného spevácke
ho zboru . Odborárik zo Žiliny s dirigentom 
Zlatoňom Babíkom patrí tiež k vyspelým mi
moškolským zborom. V porovnaní s ostatný
mi účastn!kmi súťaže chýbala však Odborári
ku väčšia dynamická škála naj mä v zmysle 
rešpektovania štýlových interpret ačných po
žiadaviek. DSZ ĽSU a ODPaM z Nitry (diri
gentka Magdaléna Hrmová) vystúpil s prime
rane náročným programom, avšak jeho ume
lecká úroveň je \imitovaná nie\cn už. vy~šie 
spomínanými pracovnými podmienkami, ale 
predovšetkým vlast nou umeleckou prácou, 
kde má rezervy, najmä v tónovej a farebnej 
vyrovnanosti jednotlivých hlasových skupín 
ako aj v cizelovaní intonačnej spoľahlivosti . 
Posledný súťažiaci- Bratislavský detský zbor 
pri MDKO pod veden!m Eleny Sarayovej
·Kováčovej prišiel na súťažné pódium s ná
ročným , a nie práve profilovým repertoá
rom. Pôsobivé časti z Pergolesiho Stabat ma
ter (Largo, Presto) ostali farebne bez lesku 
pre absenciu h(bok , v Zemanovskom prinie
sli objavný prístup k interpretačnému výkla
du skladieb, kto rý možno prijať, no nebolo 
práve najvhodnejším riešením uvedenie ví
ťaznej skladby l. ročníka Moyzesovej súťaže 
M. Kroupu Či kto robí práve v súťažnom vy
stúpení , nakoľko cyklus necháva viac vyznieť 
náročný klavírny part , ako miniatúrne zvu
komalebné plochy speváckeho zboru. Uve
denie tej to. skladby v koncerte ocenených 
zborov by bolo vyznelo pôsobivejšie pre au
tora i pre samotný zbor. Napriek výhradám 
nemožno im uprieť výbornú hlasovú kultúru , 
muzikálny prejav, mäkké frázovanie , ako aj 
zmysel pre náročnú intepre táciu . 

Súčasťou podujatia Mládež spieva '89 bol 
aj seminár na tému 20 rokov festivalu Mládež 
spieva, detský zborový spev a vklad skladate
fa Alfréda Zemanovského do tohto podujatia 
(hlavný organizátor Osvetový ústav Bratisla
va.) 

EVA MICHALOV Á 

Snfmka: archív UŽ 



ROZHOVOR S INTENDANTOM SEMPEROVEJ OPERY V DRÁŽĎANOCH 

Gerd Schänfelder, profesor a doktor vied, narodený 
v roku 1936, je autorom knihy Pekingská opera, ktorú 
napísal po pobyte v fine, autorom publikácie Teória a 
prax v hudbe, ako i rozsiahlej hudobnoestetickej knihy 
Princíp krásy - princíp pravdy. Je taktiež autorom hu
dobnobeletristických kníh a desiatok ďalších pôvod
ných prác. Je riadnym zahraničným členom Kráľovskej 
švédskej akadémie, členom Asociácie hudobného diva
dla v Belgicku. Po viacročnom pôsobení ako rektor Vy
sokej školy v Drážďanoch sa v roku 1985 stal intendan
tom znovuotvorenej Sem perovej opery. 

G. Schônfelder S nfmka: E. DOring 

Ako sa cíti intendant Semperovej opery na 
konci jej 4. sezóny? 

- Le pšie ako pred štyrmi ro km i. 
Prečo? 

- Z dvoch dôvodo v. Po prvé som už pre
konal svoju pôvodnú opatrnosť voč i pozícii 
a úlo hám intendanta a prakt ické umelecké 
procesy vyko návam s náruživosťou a nadše
ním . Po druhé so m a ko č lovek bez d ivadel
nej p raxe získal už toľko skúse nost í , že mám 
po trebné prevádzkové scho pnosti a p ráca mi 
ro bí naozaj radosť . A snáď ešte jede n dôvod. 
Medzičasom som sa musel rozlúči ť s vc l'kými 
a rozsiah lymi vedeckými prácami, proje kta
mi a s písan ím kníh . O rien tujem sa na p ro
blematik u súvisiacu s moj ím zamestnaním. 
Ide napríklad o Wagnera v čase jeho pôsobe
ni a v Par íži. je to pro blém ešte re latívne má
lo spracovaný, ďa lej o Webe ra. Marschne ra 
č i Richarda Straussa . Zauj ímajú ma sa moz
re jme i súčasné témy - o pery Sicgfr icda Mat
thusa , Uda Z imme rmanna , O tto mara Trcib
ma nna a naj novšie o pe ra Z latý k rčah Ecke
hart a Meyera. 

Nepatríš teda zrejme k tým, ktorí hovoria 
o opere ako o prežitku ... 

- O pe ra bude pod ľa môjho názoru existo-

zo 
e Jm.é Carn.: ra~ . ktorého ťailui choroba V)'

radila na dlhší čas z aktívnej umeleckej čin· 
nosti, sa koncom roka vrátli na koncertné 
i operné pódiá. Z mno hých svojich V)'Stúpenf 
venoval finanC!ný výsledok na zaloknle na
dácie na výskum rakoviny. Na tento účel ve
noval ~ čast' výnosov z anunofónových na
hrávok Polyphonu José Carreras Presénta 
La Grande Notte a Verona. Je to nahnivka 
z verejného V)'Siúpenia vo veronskej Aréne, 
na ktorom popri Carrerasovl spoluúčlnko
va ll lleana Cotrubas, René Kollo, Elena 
Obrazcová, Éva Marton, Placido Domingo, 
Monscrat Caballé, Ruuero Ralmondl a Sa
muel Ramey. Hral madridský symfonický 
orchester pod taktovkou José Collada a Car
la Franc!. 
e Jedna z n~významnejifch speváckych 
osobností naiej doby Zinka M ilanova . zom
rela vo veku 83 rokov v New Yorku, kde p6-
soblla niekol'ko desaťročí. 
e Niko la j Gjauro v sta l sa čestným členom 
viedenskej Š tátnej opery. Diplom o menova
ni mu odovzdal riaditeľ viedenskej Štátnej 
opery KJaus Helmut Dreese po predstavenf 
Č!Qkovského opery Eugen Onealn za ume
lecké kreácie, ktoré od roku 1957 vytvoril 
bulharský umelec na tejto svetovej opemej 
scéne. 

va ť ďalej , treba ju komponovať. J ediné čo sa 
mi nepáči a čo nám spôsobuje óbro vské ťaž
kosti je , dovolím si povedať, nerozvážnosť 
skladate l'ov. Naša opera objednala sedem 
nových opier , plánovali sme každ ý ro k uviesť 
jedno nové die lo našich skladate ľov. Išlo 
nám prito m o rozšíre nie repertoáru a o p ro 
gresívnu dramaturgiu . T áto predstava je , žiaľ, 
nerealizovateľná , pretože skladatelia sa po 
hybujú na tako m stupn i o btiažnosti , najmä 
čo sa týka technickej realizácie diela , kto rý 
i taký prvotriedny operný ko le ktív, ako je 
náš, môže zvl ádnuť iba s vypätím všetkých 
síl . Veľmi ma mrzí , že sme takto z dôvodov 
nepredvediteľnost i museli jednu o bjednanú 
o pe ru vrát i ť - odmietnuť už hotové die lo . Aj 
naposledy prc mié rova ná o pera Z latý krčah 
nás vyčerpala až za hranice možnosti , a to aj 
naprie k to mu , že za týmto dielo m stál nadše
ne celý ko lekt ív. 

Intendanti legendárnej Semperovej opery 
mali v minulosti nepochybne šťastnú ruku: 
zazneli tu premiéry diel R. Wagnera, 
R. Straussa i vynikajúce novinky skladateľov 
20. storočia. Nazdávaš sa , že pokračuješ v ich 
šľapajách? 

- Ano , myslím , že sa nemýlim. Som pre
svedčený, že Udo Zimmcrmann je jedným 
naj nádej nejš ím ope rn ým sk ladateľom v sve
tovom meradle , kto rý píše .,hratel'ne" a pri
to m sú jeho veci i scénicky nanaj výš atrakt ív
ne a úč i nné . Taký istý prfpad je aj S. Matthus 
a O. Tre ibmann . To sú isté kvality! Samo
zrejme je otázne , či sa obracať iba na týchto 
troch, alebo dávať prí lež itosť aj neskúseným. 
Ro zhodli sme sa p re d ruhú var iantu a teda 
musíme niesť aj pr ípadné riziko. Jednoduch
šie by pre nás bo lo vybrať si prvú možnosť, 
vediac už vo pred , že na relizáciu dostaneme 
zaujímavé a pôsobivé diela. 

Ako je to s návštevnost'ou repertoárových 
predstavení súčasných opier ? 

- Poviem to názorne . Cornet S. Matthusa 
sme hrali už takmer štyr idsaťkrát . Väčšinou 
to boli predstavenia neabo nované a hrali sme 
pred plným hľadiskom . To to predstaven ie je 
i naďalej vypredané , no naprie k tomu ho bu
de me kvôli technickej náročnost i sťahovať 
z repe rtoáru . 

Zadali ste objednávku na baletný večer 
s elektronickou hudbou. Prečo? 

- V Drážďanoch máme jedinečnú príleži
tosť , že tu pôsobí skladate ľ Fried bert Wiss
mann , kto rý sa tejto hudbe venuje: je iniciá
toro m a realizáto rom štúdia elektro nicke j 
hud by na Vyso kej hudobne j škole. Po trebu
jeme pre baletný súbor celovečerný balet , 

ČIA 
e 28. auausta zmo sa kurató rium Salz· 
burského hudobného festh·alu. Za pred· 
sednfctva Herberta Moritza rokovalo o no
vom vedenf festivalu po roku 1991. Nové troj
členné vedenie by malo začať funaovat' ui v 
n!QbiWom období paralelne s te~ifm ve
denfm, aby koncepcia festivalu počnúe ro
kom 1992 bola v čo n!Qvl&m predstihu 
pripravená. Predpokladá sa, l e festival bude 
viest' hlavný Intendant. Kuratórium poverilo 
te~iieho brusselského §éfa opery Gerarda 
Mortiera za umeleckého vedúceho festivalu 
a bývalého generálneho sekretára Konzer
thausu Hansa Landesmanna ako obchodné
ho vedúceho. O hlavnom Intendantovi sa 
rozhodne neskôr. G. Mortler bude ul od 
1. októbra t.r. patriť k te~ilemu direktóriu 
festivalu. 
e Loui~a Z cmlinsky. vdova po skladateľovi 
Alexandrovi Zemllnskom, l ijúca v New Yor
ku, zalollla vo VIedni Zemllnskeho nadáciu 
pri Spoločnosti priateľov hudby. Táto nadá
cia má slúllť propapcll, ifrenlu a muzlko
Iopckému bádaniu skladateľovej tvorby. 
Predsedom nadácie je Peter Dannebera. t. č. 
zástupca Intendanta frankfurtskej opery, 
budúci genenilny Intendant opery v Kieli. 
Členmi výbo111 nadácie sú dirigenti Christof 
von Dobnányl, Gerd Albrecht, James Levlne, 

a p ry 
s ktorým by mo ho l účinkovať na zájazdoch 
samostatne - bez orchestra. V Euró pe vystu
puj ú v súčasnosti ba letné súbory a spoločnos
ti sprevád zané ,.zvukovo u konzervou", pri
čom sa stávajú také fatá lne veci, že sa Labu
tie jaze ro tančí na magneto fó nový pás! U nás 
by malo vzniknúť aute ntické baletné dielo , 
ko nkrétne ba le t Kráľ Lear , pod l'a Shakespea
ra. s možnost'ou uvádzať ho všade v o riginál i. 
Pri tej to objednávke vychád zame i z našej d i
vadelnej praxe . Keď je o rcheste r na turné, 
po trebuje me v Drážďanoch o riginálne pred
staven ia. V ta ko m prípade je ťažisko práve 
na baletnom súbo re. Rôzne matiné a podob
né náhodné zoskupenia situáciu neriešia. Aj 
mňa oso bne zauj íma , ako to to nové hudobné 
médium znie a ako zapadne do nádhernej 
budovy našej opery. Dielo ešte nic je ho tové 
a na sto le mi už teraz lež í nicko l'ko rozhorče
ných listov odsudzuj úcich toto rozhodn utie. 
Ale nechať si denne "nadávať" patrí t iež k ra
dostiam živo ta inte ndanta. 
Hovori~, že orchester j e na cestách bez spe

vákov. Teda operný orchester je zároveň 
i koncertným. J e to všeobecná nemecká trad í
cia? 

- Nie, ale v Drážďanoch bo lo tomu vžd y 
tak . Dvo rná kapela sprevádzala madrigalový 
zbor, kto rý existoval až od čias pôsobenia 
H. Schiitza v Drážďanoch . Vzniko m ta lian
skej o pery, kto rú Schutz p riniesol do D ráž
ďan , sa dvo rná kapela stala súčasne o pe rn ým 
i - v dnešno m slova zmysle ko nce rtným o r
chestro m . T akto sa to zacho valo až dodnes. 
Pri tom vzniko m ko ncertov v 19. storočí sa 
ko ncertný živel v žiadnej o pere ta k samostat
ne nerozvíja! ako v Drážďanoch. Naša D res
dner Staatskapclle je d nes prvot riednym o r
chestro m . Ročne nahrávame IO gramo platn í, 
má me 40 ko ncertov a 50 zájazdových d ní, 
ktoré sa delia na ko ncerty v USA , Japo nsku 
a v západne j Európe. Poprito m spol uúčinku
je tento orchester na o pe rných p redstave
niach . O proti be rlínskym javiskám , kde 
počas nepríto mnosti o rchestra opery zatvá ra
jú , my v Drážďanoch máme , žia ľ , povin nosť 
hrať ďalej . Na tieto p r íležitosti srne muse li 
samozrej me vybudovať osobitný repertoár , 
p retože na zah ran ičné tu rné cestujeme so 
! IO-členným o rchestrom . 
Koľko členov má orchester spolu? 
- Stoštyridsaťpäť . 

O rchester je teda prvotriedny. Ako vyzerá 
kolektív spevákov? 

- Práve máme za sebo u veľmi rozhoduj ú
cu fázu, takže môžeme bi lancovať . Bola po
značená ko mpletizáciou nášho ansá mblu. 
Muse li sme celý súbor- bale t , zbo r, ale pre
dovšetkým sólistov vybudovať úpl ne od 
začiatku , č ím bolo možné súbor o mladit' 
a s 300 % -ným riziko m zaradiť na prvé miesta 
absolventov vysokých škôl. T íto dosiahli ob
rovské výsledky. Naplno je u nás zamestna
ných 49 sólistov , takmer všetko vlastných. 
Ale, ako je to i med zinárodným zvyko m, pri 
vel'kých Wagnerových alebo Straussových 
úlo hách sa obraciame na hostí zo zah ran ičia . 

Ide napr íklad o vysokodramatický soprán, 
dra matický al t , o hlasy, ktoré ešte mať nemô
že me, p retože naše ženy sú p rimladé. 

Žijú domáci a zahraničn( sólisti vedl'a seba 
bez problémov? Ako sa znášajú? 

Intendant hambuskej opery Peter Ruzlcka, 
Intendant dOsseldorfských symfonlko,· Pe
ter Glrth, Thomas An&Yan, genenilny sekre
tár Spoločnosti priateľov hudby vo VIedni. 
e Vedenie Medzinárodného d ivadelného 
lni tltátu pri UNESCO rozhodlo uskutočnil' 
oslavy 100. výročia narodenia veľkého ruské
ho tanečnfka Nll lnského. V marcll990 sa vo 
Vefkom divadle v Moskve uskutoční slá\'• 
nostný večer, na ktorom V)'Stúpla n~výz· 
namneji f sovietski a zahraniční tanečnici. 
e Na základe pozvania so\ietskej agentúry 
Goskoncert V)'Stúpl vo februá ri budúceho 
roku s dvoma koncertmi v Moskve a Lenin
arade Ná rodný symfonický o rchester USA 
pod taktovkou Mstislava Rostropoviča. 
e V Lenlnarade zalol ili no' 'Ý umelecký 
zvilz - Zvilz koncertných pracovníkov mesta. 
Na ustano,,qúcej konferencii prija li stano
vy a zvolili vedenie. Predsedom zväzu je zná
my dirigent J. Temirkanov. 

Karajanov testament 
31. Júla otvorili v b!Qčiarskom meste Sa

medan testament nedávno zosnulého Her
berta von Ka~ana. Jeho m~etok sa odha
duje na 3,5 miliardy i ilingov. V tejto súvis
losti sa v západnej, n~mä rakúskej lokálnej 
tlači rodlrujú rôzne dohady o Karajanových 
prijiiiOda, n!Qmi z gramofónových pla tni. 
Úd!Qne z kaldej pred!Qnej pla tne pa trilo 
v zmysle zmluvy Karajanovl IO % z t riby, čo 

- Veľm i dobre a všetko závisí od výkonov. 
Máme tu tcno ristov z Maďarska a z Bulhar
ska. hosťova l a u nás aj Dagmar Pecková 
z Československa. J e to vyni kajúca speváč
ka. Keď si pomyslím , že sme j u ako muziká
lovú speváčku o bjavili v Plzni a pozvali do 
našej o pery, že srne ju vychova li na špičkovú 

speváčku svetové ho významu, že sme jej dali 
spicva t' C hc ru bínu a Rosinu. ponúk li robiť 
O ktaviána , sme všetci vel'mi sklamaní , že nás 
z hodiny na hodinu o pustila a odišla do Berli
na . Mala u nás mimo riadnu gážu, takú ako 
nemá ·nik to! Do sveta moh la chodiť aj od nás. 
Veľm i nás to zranilo . Inak pracujeme s usi
lovnými a nadanými spevákmi veľmi radi 
a pani Pecková bo la mimo riadne húževnatá. 
So zah ran ičnými spevákmi budeme však spo
l upracovať aj naďalej , pretože ako som už 
povedal , určité typy hlasov nám chýbajú. Na
príklad v ND R neexistuje ta liansky tenor. 
M usíme sa obracať na Taliansko a ČSSR. Pe
ter Dvorský? Je veľmi drahý, toho nemôže
mc zaplati ť. 

Máte finančné problémy? 
- Samozrejme. Valutami musíme pla t i ť aj 

hostí zo socia listických kra jín . A aj napriek 
tomu , že máme bohaté valutové príjmy, ne
má me na ne närok! 

Co píše svet o inscenáciách v Drážďanoch 
a ako vyzerá domáca kritika? 

- Trpíme proti rečeniam i. V svetovej t l ači 
sme uznávaní. Iba niek to rým kritikom vadí, 
že ncpozývamc veľkých rampových spevákov 
ako sú Domingo či Pavarotti. Vysvetľujem to 
o . i. tým , že to nepotrebuje me a robiť nemô
žeme , p retože týchto spevákov nedokážeme 
vč len iť do našich inscenäcií , do to tálneho hu
dobného d ivad la. Určite by nád herne spieva
li , ale na javisku by pôsobili ako cudzie tele
so. Drážďanská tlač, zasa z nedostatku sveto
vých merad iel , naše inscenácie neodôvodne
ne odsudzuje. Máme tu iba jedného kritika, 
ktorý píše v celo m spektre pozitív i negatív. 
Keď nás .. zhod í", berie me to vážne. Priali by 
sme si vi ac takýchto d iferencovaných kritík. 
L:iaľ , píše sa vcl'a nezmyslov, faktov , ktoré 
vôbec nesúhlasia -sú vecne chybné. A s ta
kýmito tvrdeniami zaobchádza drážďanská 
t lač naozaj ľahkomyseľne. Niekedy hovorím, 
že jed iné ncšt'astie Sem perovej opery v Dráž
ďanoch spočíva v to m , že je v Drážďanoch . 

Ako vysokoškolský profesor predná~ hu· 
dobnú estetiku na domácej vysokej hudobnej 
škole a v Hamburgu. Co chceš dat' svojim Atu· 
dentom do života'! 

- Moj im princípom je, a preto aj velmi 
rád prednášam, nepodávať faktografické ve
do mosti, ncnalicvať do študentov veci lievi
ko m. Snažím sa formovať ich hudobný 
a umelecký názor, chcem ich urobiť schopný
mi posudzovať hudobné javy. Pretože v po
rovnaní s inými povolaniami je práve u hu
dobníkov a sk ladate l'ov až zahanbujúce po
zorovať. ako koktajú a aké nezmysly rozprá
vajú , keď mt1sia hovoriť o hud be . A preto si 
myslím, že pre hudo bného fachmana, bez 
o hl'adu na to , č i spieva, hrá, ko mponuje ale
bo di rigu je , by mala byť samozrejmi1 schop
nost' vyjad rovať sa vo svojom a o svojom od
bo re súvislými ve tami a na úrovni . 

Pripravila: AGA TA SCHINDLEROVÁ 

bolo takmer štyrikrát \'iac ako 
o rchestru. Odhaduje sa, le z 
Gramophon-Geselschaft, ktorá Kal.,. .... 
lučne zastupova la, dostával 70 
ne. Pritom úd~ne za koncert bral 
minimálne honoráre "iba .. 150 000 
Ďal~fm zdrojom prfjmov bola jeho 
ska spoločnosť T clemondial, l ktorej 
jan obdrlal ročne okolo 110 
gov. Toto verejné pretriasanie m._Jed!Mfi 
pomerov slávneho dirigenta má 
pozadie. Kar!Qa n, o ktorom sa dnes 
bol nielen gen iálnym d irlaento-. 
obchodníko m, údajne ~ikome 
bydlisko i itátnu príslu~nosť do 
ktoré mu posk)1lo podstatne 
a ko jeho rodná vlasť. Po 
tu sú teraz dohad y a nejasnosti 
dičnej dane. Pre advokátov mo1me11-.lit 
j e dô lelité, či zosnulý bol -raKus:ll.ftl 
com", alebo či vyhlasoval Saint 
" milovanú vlasť". Nie je to vlak 
pad umelca z kapitalistických 
sa chce vyhnúť daňovým po'rln1110stl-. 
statné j e, le politické i fim1nc'!1mé 
o ko lo Kar~ana sa vynárajú 
smrti, kým donedávna bol sab~bur'lllf: 
estro nedotJututel'nou a vieobeene 
nou osobnosťou. Uvidíme, c'!o 
tohto umelca V)jde na povrch, a 
mu zachová Rakúsko, ktoré sa 
n ím tak p)'Šilo. 

Pocll'a zahranic'!nej 



Snímky M. Bu~ 

, 
Splňať najvyššie umelecké kritériá 
ROZHOVOR S NÁRODNÝM UMELCOM LADISLAVOM SLOVÁKOM 
PRI PRÍLEŽITOSTI JEHO ŽIVOTNÉHO JUBILEA 

Národný umelec prof. Ladislav SLovák (narodený 10. 9. 1919 v Bratislave) 
vstúpil do hudobného života ako zakladatel' dnešného Slovenského filharmo

nického zboru (1946 na pôde Čs. rozhlasu). Po štúdiách na Vysokej škole múzických 
umeniu nár. um. prof. Václava Talicha a po štúdijnom pobyte v Leningradskej fil
harmónii ako asistent J. Mravinského bol šéfdirigentom Symfonického orchestra Čs. 
rozlasu, v rokoch 1961-81 Slovenskej filharmónie, 1983-85 Štátnej filharmónie Ko
šice. Významné úspechy dosiahol za pultom Českej filharmónie (o. i. naštudovaním 
šostakovičovej 11. symfónie, zájazdmi do Austrálie - 1959 a do Severnej Ameriky -
1967), ako šéf Symfonického orchestra hl. m. Prahy FOK (1972-75) i Austrálskeho 
rozhlasového orchestra ABC (1967, 1973) v Sydney, Melbourne a Adelaide. Presadil 
sa ako hosť v zahraničných telesách (od roku 1967 pravidelne v J aponsku), nahral 
rad gramofónových platní so svetovým i domácim symfonickým repertoárom, ktoré 
sa prostredníctvom licenčných nahrávok OPUS-u ponúkajú v katalógoch popred
ných hudobných vydavatel'stiev. Významná je aj jeho pedagogická činnosť na 
VŠMU, kde vedie dirigentskú triedu. 

•\ko b) ~te zhodnotili svoj vlastný umelecký ' ývoj 
cez prizmu s ťtl'a .,ných vysledkov nášho koncertného 
umenia? 

- Vcfky pohyh, kttHý v obla,tt konccnn.:ho 
umenia tamamcnala '>lnven,k{l budha, "Jill n'ohne 
zn!tl. Od roku 19.17 ,om hol chorali,hltn a <>n!ani '>
tom pre 'loven,ké hohthlu2hy v hrati ' l'"''km;, D(\
mc sv Mani nn a 1 ďaka A. Albrechtovi a S. Némc
thovi som ' poznal cirkevnú hudbu vo vcfkom rozsa
hu. ktorú na púde Ctrkevného hudobného '>pnlku 
Ul'itd7ah pod A lhrechlll\ ~ m vedenttn za 'polulič<hti 
Btati'>lav,kého '>ymfonického ordte,t ra (v7ttik<t l 
'Jl<ljením rozhht\m'ého a divadel neho orche,tra). 

Pre talenty, ktoré vstu povali do hudohného živo
tiiiXl o>lohodcnt , ~a roku llJ4l) otv{trali rHl\é mož
tlO'>ti: dô\lcdkom vzni l. u VSMU. sr: a iných in>titú
rii holo aj zvýšenie ul oh i mi rokov !..ladených na bu
durich adeptm• intcpretačného umenia. Ich plne nie 
"''>!alo previerkou umekckej kvality a 'ehopno"i. 
Chcem pritom zdôrazniť, že táto povojnová gcnc
rJcia mal<t v)·wzné národné dtenie. el;ín. o,nahu 
ohohatii vlastnú kuhtíru. 

Poki<tf 1de o mňa, netajím ~a t)•m. že moJOU am
hiciou, tivotnou tú1hou hola práca ' orchestrom 
Slmcn;kej ltlhannónte. Ako orche,trálny dirigent 
!>Om začínal v rozhlaso1 om orchestn, kde >nm m<tl 
dobré pO\t<IICnie " dohrý vzťah k hráčom. Avšak 
prúvc 10 chvíli. keď ,om sa tam najlepšie cítil . po
žiadali m;t prcj,( do Slovenskej filharmónie'. Vedel 
~1m. te t.tm - naJma 'počiatku - nehude fahké sa 
prc'>adii. No nemohol som odtnictnu(, uvcdomuj t'tc 
\i v}lnam Slovcn,kcJ filharmónie pre našu hudob
nít kultúru. llra~i tohto orche,tra ttli ešte v zn:unc
ní t<tlidt<;v,kcj pracc a ja ako jeho žiak som chcel 
pnkračo1 ,11 a nadv:izova( na ním dn,iahnuté diri
gcnt,ké hodnoty i keď som hol, pochopiteľne, pl ný 
oh<ll. či to dok:ižem . 

Ako sa ukázalo oll:.\v ncoprávnt·ných, veď ste 
d•adsať rokov vykonávali funkciu Séfd irigenta tohto 
ttltsa. "Prečo vSak atraktlvna, mnohými vytúžená 
práca dirigenta ~účasne vyvoláva tol'ko obáv a reš
ptktu? 

- By( dirigentom je sice n(ttlhcrmí vec. no súčas
ne Je to pdca fyticky. P'Ychicky. citovo i umelecky 
\dmi nam,\havľl . 

Dirigent, to totiž nic je len ktosi, kto zabrat)uje 
~ol11i~m v orche,tri (nickton ich zavinia '>ami) . ale 
mu1í hy( nevyhnutným koordinátorom dcvU(clcsia
tich fudí. maj(tcich rôlnc hudobné temperamenty 
1pojt:né energiou a muzikmnou zdatnm(ou , ktoré 
'lú7ia jedinemu účelu : perfektne prcdvie;( dielo. 
Dtngcnt mu'í hyt po,adnutv zoclpovcd noo,(ou. Svo
jou prácou uskutnCI\uje <1 prcnúša pulz hudobného 
procesu a čistého muzikantského cíte nia ce7 množ
\1\0dctailov. balam.ov. variačných a;pcktnv a pnd. 
Dtrigcnt mu>í h} (jednoznačne prcwedčivý vo všet
kych ;vojich akci;\ch. Orchester je vcfmi citlivý na 
\~dúcu ruku a jej inšpir{lciu . Ani ten najlepší diri
gent. ak nic je rodený pedagóg a ncovl;ída maj
ltrov>tvn 'kúšania, nemôže dltfa( v dobrý výskdok 
- ~onrcrt. Treba 'i pritom uvedom it. ic orchester 
a najmä doh rý orchc,tcr má v se he tnoc. ktnr:í ,pô
~lhi na dirigenta už v momente jeho nlistupu za 
pult. Dirigent preto mu.,í zmohilizovat všetky >VOJC 
wl) aby U'>pel. lcho orchester v prvej chvíli otlhalí 
)Cho >ehopmhti. V čom ~počíva tajomstvo v~iaro-

vania o rchc,tra? Je to tradíciou vypc;tovaná a dc
dcn:í uvcdomel{t di;ciplína. kultúra hry a vedomie 
ka'>dého hráča, 'le ;pÍtiu funkciu kolieska zapadajú
echo do ;>ivota orchcst ru .. Mohol hy som pm eda(, 
že každý uový čle n je .. spracovaný" (nic n:í;ilím 
alebo príkazom) ako súčiastka veľkého orchc,tr{ll
neho stroja. Uvedomuje ,i, že musí by( pripravený 
pn '>trHnkc technickej, lebo v opačnom prípade ho 
kolck tí' nctolcruje. Sila orchestra pramení aj z ve
domia. že jeho pr{ica- hlavne tvorivú - je podmic
nena ;kúškami. ktorých výsledkom je koncen- tú
to vizitka, hotový .. výmhok": vždy by mal mai vi
;ačku najlepšej kvality. 

Ako dirigent som neraz zaži l vcfké 'klamania. 
kccf som predstúpil pred orchc>ter pri am nabi tý 
~túdiom panittíry. no orchc, ter ešte le n zača l woje 
part y .. číta i". Musel ;om pracova( na technike 
zvl;ídnutia zápi;u úplne od zač iatku . Bol som ne
dočkavý. nervózny, nemohol >nm robi( žiadnu mu
ziku! Pravda. ncholo to tak vždy a všade . Spomí
nam ;i, ako ;om predstúpil pred éc;kÍI filharmóniu 
na 'kúšku so Sostakovičovou l l. symfóniou. Pre
hrali ,mc ju celú na prvýkrát. Bol v tom zámer. no 
umožnil mi to aj vynikajúci orchc;tcr. Ak b~ >nm 
lačitl hned pri novej partitúre brúsil č ias t kové úse
ky , nemal hy orchester predstavu o diele. Tento 
spôsob má dvojaký význam. Jednak sa dirigen t 
pred~taví orchestru. jednak sa dozvie. na ktorých 
úsekoch treba pracov:ti. Dirigc•nt musí in~tinktom 
pochopiť , aký spôsob realizácie svojej predstavy vý
'"'vhy diela m{i > orchc~trom zvolil. Pravda. závisí 
to aj od kva lity a pohotovosti toho ktorého telesa. 
ktoré v prípade pravidelnej ~po lupráce treba nc
ustale zvy~ovat. T <í to kv<tlita súčasne opel' uje·. po
;ifňujc. podnecuje dirigentovu fan t<íziu a dá1 a im
pulz žiada( od v~ctk ých to naj lepšie. Avšak st upňo
va( nároky treba vždy; taktom a etikou. Najitlcál
ncj~ia bola situácia v Le ningradskej filharmón ii. 
Tam sa mu,cli hrúči zís( so svojím koncertným maj
; t rom pred skll~kou. Na samotnej skúške Mravin
skij už nemusel rieši( nijaké technické problé my, 
prcto1e hráči boli ideálne pripravení. Zodpoved ní 
holi vedúci skupín. icčo podobné som chcel za
vies( aj u n<is. no realizovalo sa to minimálne. Poci
ťova l ;om totiž poslanie voči S lovc n~kej filharmónii 
ako prvoradému stánku našej národnej kultúry, 
vždy som sa sna,il opÍt)a( najvyš~ic umelecké krité
riá. Mal som ncmt{llu ví7i u. že SF nemôže stagnoval, 
ale naopak musí sa vyvíja(. To, pravda nic je mož
né ani bez trvalého zanietenia dirigenta i členov or
chestra. Ne raz som hráčom vravieval: .. Vážení. byi 
čle nom SF. to nikdy nic je zamestnanie. to je povo
lanie!" Z pojnJu povolanie vyplývajú všetky záko
ny. ktoré majú mravnú hodnotu a ne môžu hX( 
zneuctené prejavom nezáujmu. To, čo som v orches
tri najviac nenávidel, bola ľahostajnosť k práci. 

Aký je váš názor na prácu dirigenta nad dielom, 
nad partitl1rou? 

- Dirigent študuje partitúru doma . Toto štádium 
je naj krajšie obdobie práce, pretože je to ko ntakt 
absolútne int ímny. V predstave dirigenta ožíva 
v tónoch. harmóniách. rytmoch i vo farbách jednot
livých nástrojov - ako ma lý zázrak. Keď dirigent 
nakoniec obsiahne partitúru , jeho duševný život 
akoby s dielom splynul. Cez zvukovú prcd;tavu za
chyt:íva všetky krásy . ktoré skladha obsahuje. pre-

ettu je naj7ákladncjšic zmeny ... Spomínam si na 
svojho učitefa Talicha. Neraz n:ím vravieval: .. Mlá
denci. víte, j:'t se ještč musím pod ívat na partit úru!" 
Počúval a hfadal '>tále niečo nové. Dirigent ani raz 
neinterpretuje sk ladbu rovnako, tak ako ju tvoril 
predvčerom alebo včera. Vždy sa snaží nájsť, i na
chádza čosi nové. nediriguje ;kladhu >tercotypne, 
pretože to by znamenalo koniec tvorivého procesu . 

Ako sa vá m javf náš súčasný hudobný život'~ 

- Dotknem sa len oblasti orchestnílnych tcl ic~ 
a zboru. Myslím si. že celú problematiku ná~ho hu
dobného života v súčasnosti by mal prediskutovať 
a najmä riešil zviiz. Súčasná situácia je dosi h{lkli
vá . Nerád hovorím všeobecne . radšej priamo: ako
si sa zmenila morálka ~wvov,kej cti telies na mod l
ku peňazí a devízových korún. Je isté, že každý 
dobrý o rchester musí nahráva( a ma i zahran ičné z{l
jazdy, mH( ambíciu zaradi( ..:t na gramofonovom 
trhu medzi špičkové ;vctové tcles:í. TaktO :.i mMe 
vybudova i svoje post<tvcnic i v medzinárodných re
láciách. Súčasne vš<tk každý výb<1rný orchester 
v prvom ntde na domácom pódiu odovzdi\v<t svoje 
najlepšie výkony. Až na výni mky však h)•vajú n<t~e 
domáce výkony šedivé . Preťaženosť orchestra pri 
nahrávaní ;a citeľne negatívne prcj<tvujc n<t úrovni 
abonentných koncertov. Hlbší ponor do problema
tiky by si žiadal podrobnú analýzu. Ako rozseknúť 
uzol zlého vedenia. ktoré zapríčit)uje tento stav. 
o tom nebudem hovoriť. Už aj preto nic. že som 
presvedčený. že k nijakej zmene nedôjde. 

Čo robif? 
- l ) Orehe,tcr Slovcn:.kcj filh<t rmónie nic je ma

teriälne docenený. Pod fa vyhlášky by malo pla ti ť fi
nančné ruvnit ko Česká filh;mnónia = Slovcn;ká 
filharmónia a ;írodné divadlo v Prahe = Sloven
ské tlivadlo v Bratblavc. Až dodnes to u nás tak nic 
je. Če>ká filharmónia je náš prvý orchester. hoci 
niektoré diela s vynikajúcimi dirigentmi hra Slo
vcmkú fi lharmónia lepšie. Inak je to n.qmii v ,1\lis
tickom ansámble v SND: sú tu hla;ové kvulit}. kto
ré ob,toja v európskych rcl{lciách, preto sa dá pred
poklada(, že aj výkony sú tomuto faktu primerané. 
V jednom i v druhom prípade však SÍl platy nižšie 
ako v Prahe! Je to jedna z príči n. prečo hr:íči nahrá
vajú. ako sa vraví - od rána do večera. v ;obotu 
i v nedcfu . ba čo je v eti ke o rchestra ncprípu,tné, 
i pred koncertom! 

2) Orchester SF by sa nemal predáva( za dum
pingové ceny, ale za cenu úmernú wojmu p1Navc
niu a dnes už európskej pozíci i. To Ce>kit filharmó
nia nikdy neurobila a ani neurobí! A nemožno ani 
prctla( lJO-člcnný SFZ na zahraničný ?á jazd v počte 
32 fudí s dielom, ktoré vyžaduje plné oiNtdcnie 
tohto tclcs<t. Ale ide sa, lebo to agent žiada , inak sa 
nepôjde! A takto sa devalvuje nielen umelecké po
stavenie, ale vyčerpávajú sa sily a kv<tlity. ic pre 
umenie, ale pre peniaze ! Ale čo maj(t rohit'! T í, čo 
by mali veci vies( a chr{lni( umelecké hodnoty náro
da. vrätanc vedenia a min istcr~tva, ~ll vlastne radi. 
že sa predsa len chodieva do zahraničia, aj úspechy 
s ll . .. A účinkujúci tiež čosi prine'ú do pokladnice . 

3) Zlepši( štruktúru a štatút vedenia filharmónií 
(Slovenskej filharmónie i Státnej filharm6nic Koši
cc) ako i SKO v Ži line. Opä( použijem pnklad: 
i v Leningrade bol riadi teľ. ktorý ?odpovedal za 
činnost orchestra ministerstvu. No vla,tnou vedú
cou osobnosťou bol Mravinskij . V éc:.kej fillwrmó
nii holi a sú vynikajúci riad itelia. či ui to bol Jití 
Pa ucr. ale ho v súčasnost i rozv{lžny. býva lý pn )• ria
clitcf košickej fi lha rmónie dr. Ľuhomír Cížck. Ta
kisto vo FOK-u bývalý riaditeľ Ivan ~ezáč hol mi
moriadnou osobnosťou. V{lclav Ta lich. na krátky 
čas R. Kubelík, vynikajúci Karel Ančerl a doteraz 
Václav Ncu mann m<tli a majú riaditcfov akoby 
v postavení intendantov, ktorí vytvárali a vyt\árajll 
podmienky pre ;vojich šéfdirigentov. A tí holi 
v prvom rade zodpoved ní najmä za umelecké vede
nic orchest r<~. Pyramída vedenia teda ncmMe hY.( 
riaditel'- ekonomický námestn ík -osobné oddele
nie . a potom kdesi ovcfa ďalej vedúci cechu orches
trálneho a zborového. Aj v Slovcn,kcj fil harmó nii 
hýval vedúci umeleckých telies. no ~ t atÍi t sa zmenil 
a odvtedy za všetko zodpovedá riaditeL Hádam eš
te i zato. ako d irigent diriguje! Predstavte ; i, že hy 

napríklutl riaditcf vicden,kej ope ry Z<tsahoval Ah
badovi do jeho umeleckých a dramaturgických plá
nov, alebo riadt :e. Gcwandhau:.u Kurtovi Masu ro
vi do umeleckých či personálnych záležitost í. Ria
ditcf, intend<tnt, resp. ~ef opery a orchestra sú pri
najmenšom rovnocenní p<t rtncri. Treba si osvojiť 
princíp. že orchester sa riadi taktovkou a nic aktov
kou! 

4) Verím. že život v umeleckých telesách má 
zdntvé korene, a ~c v<ičšina je za čistý, muzik<tntský 
a umeleck)• profesionalizmus, kde vládne umelecký 
tluch. ktorému jedine m{lmc hyi vern í. Avšak kul
túru treba riadi( kult úrne i na najvyšších miestach! 

Aké máte skúsenosti s uplatnením mladých diri
gentov ako ich Skollnci llcdagóg'! 

- Žiaf, medzi mladými dirigentmi a orchestrom 
sú evidentné problémy, pretože orchester nerád 
hráva '>O z<tčiatočníkom, ktorý prich{lclza síce dohre 
vyzbrojený. no hez skú~eností. Spomínam si n:t 
;voje pn•é dirigentské kontakty s Lc ningl'<tdskou 
i éc,kou fil harmóniou. keď ma ovanula veľkosť 
týchto svetových telies. Keby som bol našiel or
chc;ter bez tv{! rc- chladných a suchých profesioná
lov , profesorov , ťažko by som sa sám udržal. Tajo o 
.. opustený" hy som sotva bol mohol zača i dirigovať. 
No krúsna ľudskosť. umelecké kvality hráčov mi 
pomohli čo najlcp~ ie rozvinúť všetko, čo som vedel. 
A to je v začiatkoch to najdôležitejšie! U nás viace
rí mladí muzikanti zabúdajú, že >Íl v orchestri síce 
na základe 'vojich umeleckých kvalit. no z;írovcň 
aj vďaka podpore , dôvere a pomoci starších kole
gov. ktorí v ich schopnost i ve ria. pomáhajú im 
zvládnu( 'poločnÍI tvorivú prácu. Tento mome nt 
pomoci voči mladým dirigentom v našich orches
troch ako;i ch)•ha . Pravda. nic u všetkých hráčov. 
Obyč<tjnc sa možno oprie( o tých najlepších. Došlo 
však už k ~itu{lcii, 1c orcheste r odmietol hrať s ah
,olvcntom VSMU. ajmii v SF nemajú mladí diri
genti vda príležitostí. Je jasné. že SF nemôže po
zva( všetkých. ale pravidelným pozývaním mladých 
šéfdirigentov a dirigentov našich telies hy sa časť 
problému ' ')'riešila. Veď ako možno spozna( livality 
mladého dirigenta, ak n.edost(ova pravidelné mož
nosti, aby zvládol úlohy jemu zverené. 

V noSom rozhovore ste sa dotkli rozmanitých 
problémov nášho hudobného života ako sa ja1 ia na 
jeho tepne, v Bratislave, vám, ako jeho dlhoročnému 
a skúsenému spolutvorcovi. Vaša činnost' , váš záu~ 

jem sa vš>tk nikdy neobmedzoval nu centrum: na 
srdci vám ležf slovenský hudobný život v celej svojej 
šírke. Kde vldfte základné prolllémy. ktoré č:1kajú 
na u1·ýchlené riešenie? 

- R:ítl hy 'om upozornil na ,(tbory, ktoré ,ú nl i
mo SF. Státna fil harmónia Košice plní dnes na vý
chode rovnaké po~lanie ako SF v Bnttislavc a pri
tom nem{! ani vlastnlt budovu. T;'t. v ktorej pracujú, 
patrí podniku RaJ - tak'e sa tam u;poradúvaj(t zá
bavy, ktorých stopy ;ú vcfmi nepríjemne viclitcfné 
a citcfné pri rannom n{,.,tupc orchc.,t ra do práce. 
Ziaf. vo vedení meMa. okrc,u. ani kraja Mt zatiaf 
nenašiel nikto , kto hy nriadil , aby tento kultúrny 
stánok celý patril Státnej filharmónii. Ďalej : Ban
ská By:.trica - na'><t pov-,talecká 1 V akej úhohcj situ
{lcii je tam opera! Nic je to kultúrna hanba? Úprim
ne obdivujem By>tričanov. že zu takýchto podmie
nok tlokážu vytvára( predstavenia. ktoré im robi,a 
len če-,(! 

Toto sú absurdity nášho st'tčasného hudobného 
života. Orchester alebo opera hy mali byi sebestač
né vo vytváraní umeleckých hodnôt, ale na druhej 
strane dostatočne dotované všetkým , čo pomôže 
tieto hodnoty vytvára(. Potom možno zodpn' ed ne 

, pristupoval k d ie lu, prenikať k je ho polhtatc. 
k umeleckej poctivosti. disciplíne. vzlie tnu( k výši
nám a súčasne v pokore '>lllži( tliclu. N<t to je však 
potrebný neustále nc trpctlivý tvorivý duch, trvalá 
ncspokojno~i > do,iahnutým. llfaďmc na svoju prá
cu zo zorného uhla vy;nkých umeleckých a duchov
ných princípov! 

Pripravil: VLADIMIR CíiiK 



L. O. Burnacini: Návrh scény k prvému prcdvcdcniu Ccstlho opery ll pomo d'oro 

K rekonštrukcii baroko~ej opernej tvorby a interpretácie 

OSKÁR ELSCHEK 

Pod o:/l(l('ením Specwcu/wn prebieha od roku 
1974 pod t•edentm a :a spoluJIIIIte Spo/m'

nosti pre hll(/ohne dn•mllo l ' Rakusku, ale aj tľal.~tch 
sponzorov- Spo/ko••é/10 mini•·tersn>a Jill' •·edua ''Ý· 
~k um a mesta Viedne- cyklus barokových opemýc/1 
a ormoritílnyclt pred.\'lllt•enl. ktoré .111 po ••y1e ]()()to
koch U.\1/ujti o oiit•enie rtmobarokot•ej opernej 1\'or
l>y ro forme d/lwdolw priprfii'OI'tmvch pre11uér, 
re.1p. :no\·uo/11/ ot enych premiér. /..áujl!llt tohto 
podujmia 111 .llístred'ujt• 1111 diela. ktoré .111 okolo po
lm•iny l 7. 111Jroéia ohjednali. prem ié! oval i a hrali 1111 

viedeml<om Jeopoldfnskom dvore - teda v dvomej 
opere. Pochopiteľne, fe tato produkcia znamenala 
tvoril'// ••ariantu ••tedy v Európe domiiiUjiÍCej talian
skej opery. /Jol hy \'.~ak omyl predpokladať. !e ide 
o diela \l'~undtíme inipimvanej rvorby. Skôr na
opa!.: o~olo t•iedenskeho drora. 1'/ed l' jedného 
z najt•iiNfch u IUrJbohatJfch mocem Á .í·clt alebo aj 
kuluíml'ch antie1 Emópr, sa sclrtíd:alr a radi J!rljÍ· 
mali objednávky vredajH .ípiékovr prtJ'tq~oni:.ri no
t•odoliélw opemélro rľvinu. 

l' re to .1peclllcu/um! - au la preto, t e treto diela 11Í 

skwočn,1mi zrkadlami, ••ernl'lni obrazmi ;t·ojej do
by: samo:rejme m e s•·ojimi amick_ľmi m ytologick)'· 
mi témami. ale wľl.olepymi. m ommleJIIIÍinl'mi, pa
tetick_ľmi zhudolmeniami barokovej, uuiverzálnej, 
svet ohopf/l(rjrícej 1'.\'eftul•kej koncepcie. 7il. 1'0 do
däwt jedutečnost' rrc/wlnj·m pred\1/ll'itdom ~evero-
111/iwt\l.ej ti o;obime heii(Ít.\kej opernej a ormoritílneJ 
tl'lnby, je ich ľtullk\'mi citmi prl'iiarený. fudsk_ľmi 
os/1(/nu preniknwý /1/(dolmý t'ým z: diela C. Monte
t•erdiho. F. Cawtl/ilw aM. A . Cestilw reprezentujú 
zenit ' '.Í' t'illll európsl-ej fl•or/J)' 17. a /8. storočia. 

Pml'lla, nechcem 1a 111 •·enm m' ro:•iahl\'111 kul
ttimohlltorirkym e.tl.urzom. hoci exivllljť ve.[a anek
doticl.yclt i historicl.ych údajov k 1011/ti/O obdobiu 
m imoriadne sltívnt•ho ro: ••oja a ro z~ \'e/11 viedemkej 
dvomej opery, ako to dokumentuje lw/Jiliwólá prá
m l l . Seifnta Opera na t•iedenskom ciwírsÁom dt ·o
re ,. 17. storoét. ale i fakty u rmai_•'•Y· pub/iko•·ané 
ka!doroé11e '' ro:sialtlyclt programových bullťli
lloch Specwculw11. 

V.~etko. c'o sa týka t_ľcltto dát roz voja opery 
17. storoéw. plllrí l>ezpochyh1• k tonut najzaujfma
• ·er~ienw, 1'0 nám pomáha vyt•torit' .li ol>raz kulttir
nyclt dejín opery a ••ól1ec ltudolmélto v.ľ • •oja to/tto 
obdobia. Nec/tajme v~ak teraz bokom v.1'etko, čo je 
srk'ast'ou dávno Z(/\'/ých l'ias, udalostí. ktoré pokryl 
prach ŕa.11t a ktoré ZO.\tali v pamiiti uchované ako le
gendy . . womienky a l'l' nujme m tonul, éo luu/ol>né 
pmol•t••o t)'c!Jto tu11 po 1kyw je nam, po5/ucháčom 
odclwt'liii,Vm lwdbou 19. a 20. storočm. Je 1010 po
solsfl•o a~tuá/ne alebo ma len 11ádyclt historického 
pietiunu? 

Kto sleduje neobyčajn1• boom swrej hudby,. dne~

llťf spoločnosti, kto si tll'edomuje. ake imen: 11·ne 
úsilie lwlo potrebne t'\'llflloitt' 11a to, aby ,a diela 
spred mekoľk_ľch ~toro('{ ;wli akruá/11ou stiimt(m 
d11e.í111'j ltudob11ej kulttíry, ten si je t•edom ý aj toho . 
čo :nam1•ná rekon~tmkcia opem_í•ch premiér 'l"'t'd 
troch 1/0/'0ČÍ Opera hola a :oswla ce/o.lll/011 inll'· 

grm·al/ou lllldolmouuda/o.\/tJ/1, na kton:j sa podieľa 
nielen ol>ro• 1ký .•cénick_ľ. dil'lldeln.v aparát, alt• her
l'i-•peráci .1a t'llámjti do celkom in_vch tec/mických, 
imerpretačnýclt a výrazových polôh, aj dne.~používa 
llé 11/Í-\trojt' sa objavujrí v historických variantoch, re
ko/1\'trukciáclt , neob t•ykl_ľch ensembloclt aul'. Ok
rem tolto opemé diela 17. vtoročia nie \IÍ kreácie 
podlidwjtke racionálnej skrmke Jlfi.ÍI'J .11ítasnosti, 
ale íirokomzlo:ité. ll/01111/llenui/ne ••ýtt•ory nielen 
po časoveJ . ale aj po výrazovej strá11ke, s ve/kým o
kri1hom imerpretačnýclt tecltnickýcll prostriedkov. 

Prejdime teraz koiii!ČIIe k dielu Spectaculu '89: 
k opere Antonia Cestilw (na text Fmnn'.lca S/){lrm) 
ll pomo d 'oro (Z/mé jablko), Zl'tllt ťj tiet //:;ta Tea
trale. ,. jednom prológu a piatich dej.lfl'áclt. Toto 
dielo. opmda11é /ege11dam i a fámam i. skom ponoval 
vtedaj§f dvom ý skladme[ M . A. Cesii v rokoch 
/666-1668 tt bolo určt'né pre svadbu l .eopolda l. 
s MarKWitou Teréziou; pre dt·ojpred\lm•enie the/a 
bolo oi()/Jitne vybudované t•dké divadlo. /Jall'ly do 
opery skompono val .,cisársky dvom)í ill~t/'/11111'11111 · 

listu" J . l l . Scltmelzer anieÁoľko h1iel •·ám Lr'opold 
l . (z jelto 1kladmeľ.•kélw pera pochádza takmer 
300 lmdolm_ľclt diel) . Čalli opery boli dlho strmene 
a at ,. 19 . .1/oroľí a l ' pmledn_ľclr desat'ročiaclt sa 
,, Raktí.l~ej národnej k11iinici uložené časti mohli 
doplni( o tie , ktoré sa tw! li v Modene. a tak prikmčit' 

k príprat'l' no l'élw pred1•edenia. twdna nOI'O//aŠ/11· 
dol'tmá opem sa samozrejme Ju:ztwliíde bez retuU, 
dop/nkm• a šl.rtov. A k odhliadneme od obligátne/to 
doplnenia generálneho has11. powm sa Cestilw opl'
m zachowtla v prekvapivo kompletnej podo/1e. 
Z viac a~o I O 000 wk tot• diela je • ·y.~e 90 percmt od 
Cestilw. okolo 5 percent pripadá na Scltmelzera. 
3 percentá na cisára a len ostát•ajtíca nepatmtí c/1\t'je 
doplnená dirigemom prevedenia Gerhardom Kra
merom (a Fr. E. Dosta/oni). /Je z z vt'lic'cnia red a 
mót mt> poved at', t e máme do ónenia s a/1/entickým 
textom. t'o je '' opere z toll/o obdobia zriedkavo~
t'ou. 

Novodobá premiéra opery su uskutočnila 6. júla 
1989 l ' prepychovej stcni Rakúskej národnej kni t ni
ce, s dvoma prestávkami, v čase od 17.30 do J (!) 
hod. Prl' t•edenie svojfm spq.wbom prekona/o teda 
i pot·estné wagnero••ské inscenácie, a to 1 rmtJriek 
.•kutočnovti. ie Cest i ho dielo bolo. aj ke([ nepod;lllt
ne. predsa len skrátené o niektoré repetície, a niekto
ré ca.1ti (najmä 5. dejs/lllt) e!te neboli nájdené. ll po
mo ďoro je teda z ltľadiska dl t ky, ale aj o /1.wdenia 
prm•ou mom mtentálnou harokot·ou operou; vetf na 
koncertOJIInom prevedenf spolwíčinkoval 25-č/en
ný orchester, zhor a 25 s61isto•• (niektor( vo l'iacná
solmom ob.1aden í) . 

Základom prevedenia lw lo vydanie diela z roku 
/896 ( Denkmiiler der Tonkwtst in Osterreich, 
1/J. rot .. diely 2 a 6) . ' ' pretlači z roku 1959. s do
plnkami o novonájdené tawi a s men! fm i doplnkami 
' ' jednotlit•ých cltýbajtíciclt hlasoch (v jednotlivých 
ritom e/oclt ale ho medzi/1/'(íclt). Na rozdiel od veľko

lepej dol1ovej inscenácie. z ktorej sa w chovali vy
ohrazmia 23 scénickýclt obrazov od L. O. /Jumaci-

ni/to a F. Ceffelsa. holo teraj!ie pret•edenie koncer
/lullné. Kto by si m yslel, a často Ml llrl'tcll w11e s lti· 

kým ná:orom, te podsta/1/011 stíčmttJ/1 barok01oél10 
opemélto spektákla bola celií inscenaé1uí a divadel
ná technika, pričom hudba hola len jej doplnkom, 
ten by sa h/11oko mýlil. Najmii v prfpade Jl pomo 
ďoro. Ce11ilto l111dbamá toti: wľko vrúuw.lli. krtt\1' 
a uJľac/tti/o.\li, te by W1 da/a pOÓÍI'fll' bez IÍI/111')' rf á
/eko viac ltodfn. Cesti tvoril l1ez ••yhranenelto pro
tikladu mNizi recillltívom a ariózom. v období, ke
dy v.fetka l111dha nulse/a byt' spevná, pln tí melodickej 
a rytmickej illl'enótosti. JaSneJ formOI'ťj, inštrumen
tálnej a vokálnej ':ánrOI'ej ŕpecifikacte. Táto št_ýlo••a 
jedno/imos( a stíút.\'1/ť neoi>yc'ajmí mu:ikamská - es
tetická diferenco mnos( ' '.l'razu, hudobného •·ý:na
tnu a symlwliky bola bezpochyby výsledkom dlhé
lto. 200-roénélto kominuálnelto vývinu talianskej 
hudby. ktorá vládla nad Európou prát•e t•tfaka n·o
JI!j c/lot•ej •·rtíciiOSII a melodtc~osll. Árie. duetá, t•n
sembly, ••utcensemblové J.omhintície (l•yduulzajuce 
dte z benát~kej viacshoro,•ej tradície•), expresív110.1't' 
a dramaticko;t' sa 11 Ce11ilw 1pájali 1 neollyc'aj11ou 
zmyslot•ou krásou belcama, ·' virw6zno\l'ou ;pet nej 
kultúry , Átorá si podmanila vtedajíie <'Urópske Jw
dolmé dit•tullo. Mnohe trmltcie 1a l'liali ll) do jeho ll 
pomo d'oro . diela zrelej, t•rcholnej .\)'JIIézy (napo
kon Cesti rok po uvecl1'11f O!ler•· zo11ur•l). 

Tak . ai-o je hudba tejto Ofll'r) mnolwvnt>'cll•á, 
paleta jej luu/o/mélto ••ýraw pestra a bohatá, wk 
komplikowmé vti OJ prol>lémy jeJ m •edenia a illter
pretácie. 

Na ••iede11.1kom konrntalltnom uveden( bolt I/OS· 
ným pilierom dvojito continuové čem/Ja/á (res!'· po
zitfv a regál) s dvoma Jwroko• vmi čelami. Nere/'ký 
sláčiJ..o ••ý orchester v ptlt1tlasnej stu/zbe znel 'po/u 
so sm1w:>tatnými skupmtmu starých dychot•ýdt ná
strojov (cinky , pozauny , fagot). ku ktOt')'m sa Jlripá
jajtí dve signálne tníbkv a zobcové flauty, okrem te
orby auľ. Je samozrejmé, :e boli pou!ité barokové 
sláčikot•é ntistroje s él'evm•_i•mi strwwmi a ploch_ľmi 
sláčikmi. Nm doswl Zl'll~ orchestra miikkost' a fa
rebnost'. R11omely, ktoré okrem tílolty 1pre•·cíd:at' 
spevákov mali vcelku clwmkrer slávnostnej intrtídy 
alebo taneéne svitnej m edzihry dvoj- alebo trojdo
bej metnky uká:ali. t e orchelter nemá o~ollitmí in
dividuálnu ftmkciu, ale /1'0/( 1/.ór fan•bné po:adie 
•·oká/neJ zlotl.y. To v!etko je odraz dohy. kwrá sa 
síce poslltplle dopmcovtívala k :.amo\ltlllle/ ort·lte
strálnej lutdl1e, jej základom via k e!te stále bola spev
ná kw11iléna. Spev a spevná technikanadt·ii:omli na 
umenie ••efkýclt polyfonickl'ch majstro v. ľudsk.1' 
hlas t•yswpot•ttl ' ' tí/o/te nositeľa výrazu a hudobneJ 
výpo1•ede. 

Dirigent Gerhard Kl'tl/1/er sa zmoc11il všetk)ích 
štýlov)'rh zlatiek partitiÍI')' s najviitJoumot11ou pre
cíznost'ou: citlil•>'m odhadom temp, z t•ým znením 
t•mítom\'l'it ko/I/rastov luulbv medzi intrádou a ta
nečnost'Óu, medzi virtltÓZ I/)'1;, ari6zom a jeho :ač/e -
1/enfm do hudolmélto priÍdu vokál11elto ememblu. 
Ak uvát ime. t e dirige111 mal k dispozícii 25 rokál
nycll sóli.IIOt' zo všetký•c/1 "redoeurópskych lwdob-

nýclt kultúr, 1 výrazným za.111ípením ll llglickl'j a ho
lalldlki'J 111/erprellu'llej šl.oly :.lllrej hudby. }t'IIII IIO!· 
viié!ím 11111ením bolo 1pojit' ich do Jednolwtťilll cel
ku a po t/{).lialllullí lP< lmil'keJ a interpreWtlteJ kt-alt
ty ich dovtest' I/ll .fpiékovtí tí ro velÍ. Z toho ldadiska 
prevedenie nemalo ~lahťlw miestn. l'lahého w lism. 
air /Pn md vymkajlÍnclt intrrpreto•·: ak spomt'lliem 
napriklad tenoristu Martu.1a ••an Altť/111 ,, tíloht Fi
lauru, .1 mitkk_ľm. 11•ámym hlasom. p/m'm ne/ty, 
krtltivovat;osti ale aj rozpus/tlej hrat•OS/1, rlrammic
kosli a ilónie. alebo trojicu (llt~lick.'ich komrareno
ristov Stra/lona Bul/u, 7 imothl'ltO Wi/wna a Dixo
na Nigela. jl' zrejmé, te sa na predl'edení C.·~liho 
Llatt!Jw jablka podieľali prolllgonisti !IÍ<'IIIIII'j mtt r
preuície baroko•·ej luulby. 1\ nim bť:potltyhy /ltllril 
aj Kun Equiluz (ako Paris), Teodor Ciurdea a in(, 
najmii však barytonisw Eberlwrd Kun11111'r v tíloht 
Momo l>uffona. Rovnako \')'llikajtíco holi oh~adtnl 
unské mly, 1pomeniem Urwilt Targlerm•tí. EniAo 
IJwkaiot•tí, Pet/It ScJmitzerovtí alebo Sally Brand
l'hmvo vu ako Pallas At/tene. 

Okrultlo.vt' tónu. perlivá koloratúra a o:clohhos(, 
ulrfanltvow' t•ýrazu, ale OJ .~iroká nosná kantilillll 
he/can111 holi zál.ladnym ~týlotvomým '"' ~mn ro
ka/isto••- Co si t•šal. podmanilo poslllcluíto•·. bo/1 
intenziw muzikantské/to a citové/to pre:uia hudby 
inte1pretmi, ich perfektné techmcke zt•ládmmea .lld· 
le vmítomť napiitte. !.tOr) Ili Cesulto lwdlw :qt i 
dnes. PrOliOill i krása, muzikantské t•cftťml''sa do 
tejto dwlogovej koncertnej opery 11rol>ili z pmútll
venia zátitok jedinečnej a neopakovatPľm•j umtftr· 
kej krásy. Po hodine znejúca l111dl>a SlliNia/11 jtdno 
krajšie ari6zo w druhým, jedmt koloratúmu (btz 
prázdnej l'trtuozity) áriu a duetá u t drttlt)'mi. (llo~ 
napätie, plná koncentrácia dirigenw a illlrrprttov, 
ale i stí.vtredený posluch l ' prekrásnej harokm•l'j sitni 
Raktískej námdnej knižnici urobili z premiŕry nt
v;'edmí ume/ecktí sltívno11'. Po predl'edení 6. 1till 
boli plánol'ané e(te tľal<ie tri prťdstm·enia. aby sa Zt 
dielom zavreli m ožno zase na desat'roti11 briJn l' dio 
vadiel a koncertných siení. natfalej •·šak bude :nitJI 
z rozhlasovej nahrávky. 

Uvedenie Ce.wlw diela ukáw/o, t e vuná lwdbt, 
ak je na I')'SOkeJ l.ompozi<'nej a i111erpremtne1 uror
ni, ~i nájde stáli' ! ir!ie vr~ tvy po.!luchátwa. prt t. 
ré bude myaiml.ový. citm•y 11 ftylillit M ná1 rat 
minulosti Sl'il'iim vánkom do dne.ínej 1 ~omm 
lizovan<'j a neraz .sterilnej repetitÍI'IIť/ 
hudobného t i•·ota. A to 111/V mimo••o/lle 
komparácii; vetf 10. čo ' ' európskych 
m etropoláclt trvá dnes 11 t v wc ako m 
oznatujeme ako intenzft•ny dialóg so 
barokovou a pred/Jarokovou hudbo11, sa u 
smelo hlási k slovu. Nemáme ormoriálllych 
k ov. interpreto v.,. mahe t •yutiľswr~nástrojt 
certnf•clt sie1lach sa SO/l'(/ urobili prv~ kroky, 
ských dirigentov je aj mk ako Safránll, taktt 
trebnej !pel'ializácii sa dá ;ot va hovoriť. A 
v~etkého ne/md ti hudobné nát•rmy viac, nl'! 
mué fantómy minulowi. 



Andy Warhol: Sigmund Frcund z cyklu De
sať portrétov Židov 20. storočia. z výstavy 
Wiener Dhvan, renektt~úcej otázku aktuál
nosti my§lienok zakladateľa psychoanalýzy 
v tvorbe súčasného výtvarného umenia na 
celom svete. 

W. A. Mozart: Únos zo scraUu. Labyrint ob
klopený morom veľavýwamovo dolm:slil rc
lijný zámer inscenačného tímu, akcentujú
echo zložitosť hlavných hrdinov, osobností 
a ich vtlijomných citových vzťahov. 

ALŽBETA RAJTEROVÁ , 

V STREDOBODE ZAUJMU: KRAJINA DUŠE 
Wiener Festwochen 1989 
Povrchne info rmovaný divák , poslu

cháč, záuje mca pri preHstovanf roz
siahleho bulletinu Viedenských sľávnostných 
týždňov s nemalým pre kvapením konštatuje , 
že medzinárodný hudobný fes tival tvorí iba 
pomerne nie p ríliš ro zsiahlu časť celého päť
týždňového podujatia. Ak potom zistí , že tá
to .,menšia časť" znamená 57 ko nce rtov 
v priestoroch Ko nzcrthausu a aspoň rovnaký 
počet v prie toroch mimo centra vo všetkých 
obvodoch mesta ako aj vo vcl'kom počte vie
denských chrámov. uvedomí si priam ne
prehľadný rozmer Viede nských slávnostných 
týždňov: od spo mínaného hudobného festi
valu cez o pe ru (aj špeciá lne festivalové pro
dukcie, hosťujúce súbo ry. napr. F. Sch rckcr: 
Die Gezcichncte n zo Stuttgartu) , činohry 
(tohto roku vzbudili mimoriadny záuje m naj
mä hosťujúce inscenácie - senzačná Wcde
kindova Lulu - Ha mburg, Pirandellova 
Akú ma chceš- Miláno , Braunova Prechod
ná spoločnosť - Berlín) , muzikál (o. i. čer
nošská Sarafina z New Yorku), kabaret , 
prehliadku filmov, rozmerný a už trad ičn ý 
festival detského d ivadla , pre hliadku big 
beatu , podujatia Francúz ke ho inštitútu. 
avantgardné divadlo (o . i. súbo r Geralda 
Thoma a zo Sao Paola , ku kto rého inscenácii 
Carmen s filtro m napísal pôvodnú hudbu 
Phil Glass), nové fo rmy scénických prezentá
cií s názvom Big Motion , početné podujatia 
najrôznejších druhov vo všetkých mestských 
obvodoch (o. i. ľudové divadlo) atď. až po 
dlhý rad výstav. Spomedzi nich bo la tohto ro
ku najzávažncj šia - aj preto, lebo rozhodla 
o hlavnej téme festivalu - výstava s mízvom 
Wundcrblock (Zázračný zápisník) - história 
modernej duše, koncipovaná a realizovaná 
po štvorročnej prípravnej práci pri príle7iros
ti 50. výročia úmrtia výzmamného viedenské
ho psychoanalytika Sigmunda ľreuda. Cie
ľom tejto, čo do info rmatívnych, vedeckých 
i umeleckých exponátov nesmierne bohatej 
a nemálo náročnej expozície bolo v chro no
logicko-tc matickom postupe čo možno naj
hlb~ic n ačrieť do danej témy a prezentovať ju 
na základe porovnaní vedeckých a ume lec
kých (výtvarných) hľadísk . S. Freudovi 
a psychoanalýze boli venované aj dve vedec
ké sympóziá, ďalšia výstava (Viedenský di 
ván - tu súst reďovali výtvarné diela súčasnos
ti, ktoré vznikli inšpiráciou činnosti a myšlie
nok S. Freuda); celá hudobná a dramatická 
časť festivalu pOcfSpoločným názvom Mýtus 
a duša bola podriadená tej to myšlienke, kto
rú sa do programov a repertoárov podarilo 
preniesť až v závideniahod nej š írke. Po kia!' 
niektoré z uvádzan)•r h diel prvoplánovo ne
IÍtviseli s problémami " kraj iny duše", stalo sa 
tak prí;tupom jeho rea lizátorov. resp. iným 
poul..azom na ;úvislo\ti . skryté významy 
a pod. 

Jednou z ústredných uda lostí festivalu sa 
stala koprodukčná inscenácia (festival -vie
denská S tátna opera - Théatre de la Monnaie 
Brusel) Mozartovho singspie lu Únos zo serai
lu, ktorého naštudovanie zverili tímu Ursel 
a Ernstovi Hcnna nnovým, Gcoťfrey Layto
novi (réžia, scéna, kostýmy) a d irigento vi Ni
kolausovi Ha rnoncourtovi. . Ich p rístup sa 
predovšetkým vyznačoval dôsledne prevede
ným jednotným štýlo m , ktorý sa výrazne od 
lišoval od vžitých realizačných predstáv tohto 
diela. Bez tureckých čačiek (avšak s turec
kým prvko m ako neoddeliteľnou súčasťou 
diela) na jednej strane. no zato ncvytrhnutú 

zo svojho pôvodného časovo-priestorového 
určen ia , servírovali divákom jeho realizátori 
túto geniálnu hru s hudbou 25-ročného Mo
zarta nielen ako poeticko-zábavnú veselo hru 
so šťastným ko ncom , ale ako drámu ľud í , 

o;obno;rí a ich vzáJOmných vzťahov , závis
lostí i vyslobodení z nich. Načreli teda do 

' .,krajiny duše" a tým nie len odhalili v diele 
obsiahnuté, do te raz me nej alebo vôbec ne
zohľadnené d ime nzie, ale súčasne sa tým na
ladil i na spoločnú festiva lovú strunu . Na
priek o tvo reniu všetkých tradične zaužíva
ných škrtov v hovoreno m texte (predstavenie 
trva lo 4 1/4 hod ín!), naprie k odvahe nechať 
prehovoriť pauzy, cezúry, vcl'avravné zá
mlky. ma la inscenácia neprerušený spád , 
pretože každá rola bola rcžijmc i he recky do 
detai lu prepracovaná. (J ednotlivé úlohy zve
rili takme r výlučne mladým pevákom -
A. Winska , E. Szmytka , K . Stre it , W . Gah
mlich , A . Ko rn ; hovorcn(t rolu pašu hral vy
nikajúci H . Thatc). Množstvo vtipov, a le 
ani jeden ošúchaný gag, zaručilo ko mickú fa
zctu diela, ktoré dosta lo tvar iskrivého hu
dobného divad la. lludobné naštudovanie sa 
nikdy nesp renevcrilo základnej i nscenačnej 

ko ncepci i: Harnoncourt sa chopí hudby 
v snahe odbúrať tzv. interpretačné nánosy 
dôsledným sledovaním o riginálne ho notové
ho záznamu a sk ladatcľových pokynov (,.Ni 
kdy som netvrdil, že vytvá ram autentické in
terpretácie, to hovori a druhí. Iba Mozart 
s;ím by mohol Mozarta interpretovať au
ten ticky"). Ak skúse ný poslucháč počuje 
preexponované tempá. prehnané secco ak
centy , hl učnít dyna miku , príl iš prudké kon
trasty , zdanlivo nelogické tcmpové zme ny, 
môže ho to prekvapiť , môže tým nesúhlasiť , 
môže to ne raz považovať za neadekvátne, ba 
dokonca za nc muzikálnc - na dru hej stra ne 
však musí uzn a ť vitalitu , hľadačstvo i objav
nosť tohto príMupu, kto ré v konečnom dô
sledku môžu prispieť k čo najhlbšej recepcii 
tvorby W. A . Mozarta , tohto geniálne ho di 
vadelníka i zna lca ľudských cnost í i slabostí. 
Ďalšou premié rou v čase festivalu bola 

Elektra R . Straussa- 1-1 . v. Hoffma nnstha la 
v koprodukcii viedenskej Štátnej opery so 
Salzburskými slávnostn ými hra mi. Jej real i
zátori - dirigent C . Abbado , režisér H . Kup
fc r. výtvarník H .Schave rnoch, a utor kostý
mov R . Heinrich a protagonisti B. Fassbaen
derová, f: . Marto nová, C h. Studcrová. 
J . King, F . Grundhebcr a i.) akce ntovali dra
matické psychologické napätie die la až po 
hranicu znesitcl'nosti. Mytologický príbeh 
o nemožnosti č loveka vymaniť sa z nekoneč
ného teútzca závislosti od osudu , viny, hrie
chu , bol inscenovaný ako večne platný, aktu
álny problém s využitím bohatého sveta sym
bo lov a v tomto zmysle a ktualizovaný a na
najvý~ osobnostný. Extrémne expresívna, 
tvrdá, dramatická a ko ncentrovaná pa rt itú ra 
predstavujúca svoj ho druhu hra ničný bod 
v európskej hudobnej li teratúre začiatku 
20. s toročia , našla najmä v pe rfektno m hu
dobnom naštudovaní adekvátnu realizáciu 
a svoj ím spôsobom funkčne dopln ila freu
dovskú tému festivalu . 

Hudobný fest ival v rá mci Viedenských 
slávnostných týždňov prezentoval v koncen
trovanej podobe medzinárodný charakter 
viedenského hudobného života. pričom sa 
snažil (ako som vyššie spo menula) napln iť 
svoje motto, názov - Mýtus a duša- čo naj
Jôsl cdncjšie . Nic náhodo u pre to zazneli die la 

ako Ravclova suit a Dafnis a Chloé, výtíatky 
z Wagnerových opier (o. i. Ni bclungov 
prsteň , Parsifal) , Te hillim S. Reicha , Xcna
kisova suita O rcstcia, Rihmov Oidipus, Stra
vinského Apoló n Musagctcs, na d ruhej stra
ne Mahlerova 5. a 8. symfó nia ; preto na pia
tich večeroch odzne la za sprievodu hafry celá 
pieseň Nibelungov, preto sa po ~icstich ko n
ce rtoch Kvarteta Albana Berga , na kto rých 
odzneli všetky Bccthovcnove kvartetá, číta

la , recitova la Ho mérova Odysea- v o r iginál; 
i v nemecko m preklade. Posledn ý z me nova· 
ných projektov, bettho venov>k)· kvartctov} 
cyklus, kto rý pre Vicdcií nebo l nij ako sen
začn ý (va ri kedy sa v Bratislave dožijeme ta· 
ké ho ko mpletného p redvedenia kvarte t, o
ná t a pod. význa mných skladateľov?), je pre 
nášho poslucháča udalosťou navyše s očaká
va ním dávno zažitého , pocho peného in ter
pret ačného prístupu v ideálnej ko mo rnej 
súhre. Zo šiestich večerov stačia tri na zozná
menie sa s interpretačným štýlom , s názorom 
jedné ho z najreno movane jších ko momých 
a nsámblov sú ča nosti . A naozaj : pr i poslu
chu Beethovenových kvarte! v podaní Kvar
teta A . Berga možno iba žasnúť niele n nad 
hlbo kým pono ro m do to ho-ktoré ho die la , ale 
aj nad zžitosťou , živosťou a angažovanosťou 
i doko na lým zvládnutím je ho interpretácie . 
Až keď si posl ucháč "zvykne" na túto úroveň 
a kultúru prejavu (ide to vel'mi rýchlo) , poču
je aj nepodstatné zako lísania , ale i zvláštnu . 
nepochopi teľnú , už menej nepodstatnú di fe
renciu med zi kvázi sólisticky sa nad "zbyt
ko m" kvarteta vynímaj úcim p rimário m. 

Ak je Viedeň v našich mysliach zafixovaná 
ako mesto s konzervat ívnym až spiatočn íc
kym vkuso m , budeme si musieť te nto názor 
čoskoro zrevidovať. Nielen veľkorysý festival 
Wien mode rn na jeseň uplynulé ho ro ku , nic
le n vzrastajúci počet diel autorov 20. storočia 
aj v repertoári viedenskej Štátnej opery. ale 
aj program viedenské ho hudobné ho festivalu 
(o výraznom príklo nc k avantgardnému 
umeniu v ostatných sférach v rámci festivalu 
sa v rámci toh to re fe rátu nemožno širšie 
zmien iť) nás o to mto fakte presvedčujú. Na 
príťažlivosti tých to podujatí sa výrazne po
d ieľajú špičkoví interpreti - uspo riadate lia 
o túto stránku dbajú s vefkým dô razom . 

Ko ncert súboru E nse mble modern z Frank
furtu pod veden ím P. Da nielsa sa aj pre to tal 
plno hodnotn ým zážitko m. Die la E. Varcse
ho (Octand re), S . Reicha (Tehillim) a l. Xe
nakisa (Ja lons) zazneli v priam dokonalej in
terpretácii inštrumen tálnej i voká lnej a po-
lucháčovi z našich konč ín opäť pripo menuli 

nie medze ru ale čoskoro už priepasť , ktorá 
nás deH rovnako od súčasnej svetovej tvorby 
ako aj jej in terpretácie . 

P rogram ko nce rtu Európskeho komo rné
ho o rchestra so spolu ítčinkujúcimi T . G rin
denkovou, G . Kre mero m a A . Petrovou bo l 
takmer výlučne zostavený z die l autorov náš
ho storočia. Popri Milhaudovom Volovi na 
streche a Komornom koncerte A . Lourié ho 
(skladateľa francúzskeho pôvodu, ktorý štu
dova l a pôsobil v Rusku resp . v ZSS R a tri 
ro ky do ko nca vykonával funkciu ľudového 
ko misára) , to hto od svojho odchodu zo 
ZSSR v ro ku 1924 do nedávna zam lčovaného 

svoj rázne ho skl adateľa, boli kompozičným i 
interpretačným zážitko m predovšetkým Ta
bula rasa pre 2 huslí, sláéi kov ý orchester 
a preparovaný klavír A. Pärta a Murárska 
smútočná hudba KV 477 W . A . Mozart a. 

Kvarteto AJbana Berga 

O be diela (i nterpre tované bez dirigenta) , 
skompo nované v časovej vzd ialenosti 200 ro
kov, postavené vcdl'a seba priam nedali dý
chať poslucháčom svojim ticho m, meditáciou 
a p redsa i napät ím , úspornosťou prostried
kov a vyso kým , fascinujúcim maj strovstvom 
ich po užitia ... 

G idon Kre mer bol pro tagonistom ďalš ieho 
ko ncertu , na ktoro m s komorn ým súbo ro m, 
zo taveným z pravidelných hostí svojho festi
valu v Locke nhausc (1. va n Keulenová , 
T. Zimmcrmannová, B. Pergamenščikov , 
l. G rafenauerová, E. Brunner, l. Maisen
bcrg , A . Petrova) uviedol po návrate z roz-
iahle ho turné po Ďalekom východe program 

z diel A . Lo uriého (La flutc a travcrs le via
Ion , Scé ny z ruského detstva pre sólový kla
vír a Mi mc pre sólový kla rinet , venované Ch. 
Chaplinovi) , S . G ubajdulinovej (3. sláčikové 
kvarteto), S . Pro ko fi cv11 (Ouvertú ra na he
brejské témy op. 34 a Soná ta C dur op. 56 
pre dvoje huslí) a A . Schni ttkeho (Klavírne 
kvinte to) . Krc merovc isto záslužné zasade
nie sa za oživenie Lo uriéovej tvorby Z1l nc
cháva však v poslucháčovi zväčša pocit roz
pačitost i. V celkove náročnom programe za
uja l hravý , p riam bezproblé mový p rístup 
hráčov k uvádzaným skl adbám, dokumentu
júc tým aj vážno-veselú atmosféru ,.domov
ského" nefo rmálneho festi va lu toh to súboru. 
Netradičným podujat ím bol jeden z po

sled ných ko ncertov festivalu. Symfonický or
chester z Bochunu (NSR) pod tak tovko u 
E Klotcho vystítpil na dvoch koncertoch 
s proje kto m Wagner a ... W . Rihm, l. Xcna
kis , K. Hubcr. Na j ednom z uvede ných ko n
certov zazne l Smútočný pochod zo Súmraku 
bohov a Wagnc ro m inšp irovaná skladba 
W . R ihma Súmrak a náčrt : záujem obecen
stva sa však sústred il na druhú po lovicu pro
gramu , kde po Xe nak isovej skladbe Tcrre k
toro h ( interpretovanej podľa auto rových in
tencií s o rchestro m rozsadcným tak mer v cc
lo m h l'adisku medzi obecenstvom , s dirigen
tom uprostred) zaznela finálna hudba z Wag
ne rovej o pe ry Parsifa l s rovnako rozsadcným 
o rchestro m , so zborom umiestne ným okolo 
celého ba lkó nu a s možnosťou vol'né ho pohy
bu pos lucháčov medzi hráčmi počas produk
cie. Obc die la, aj ich interpretácie boli ne
zvyčajným , imponujúcim , najmä zvukovým 
zážitko m a svedčili o o riginalite auto ra (Xe
nakis) a odvahe dirigenta (Wagner). Po kus, 
očakávaný azda so skepsou, bol prijatý na ko
niec s mimo riadnym nadšením . 

Už tento stručný prehl'ad a výber z fes tiva lo
vej produkcie dokumeQ tuje čoraz bohatší, 
progrcsívncjší a veľkorysejší kultúrny život 
Viedne (po pri festivalových podujatiach tu je 
ešte ,.bežný" re pertoár d ivad ie l, výstav- o. i. 
začiatkom le ta sa bolo možno kochať v gra
fických cykloch F. Goyu, n avšt íviť rozsiahlu 
výstavu z tvo rby E . Schieleho či výstavu o ná
slcdníkovi trónu Rudo lfovi. výstavu pri prí
ležitosti Veľkej francúzskej revolúcie atď. , 
atď.). Priam ku ltúrna explózia v našich 
očiach . A treba dodať: v daných podmien
kach pre domáce o becenstvo za p r ístupné ce
ny a preto aj hojne využívaná. 
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Medzinárodná tribúna mladých interpretov UNESCO- 12. ročník 29. 9. 1.10.1989 

Pr edfes ti val ové poduja t ia 
STRETNUTIE S HUDBOU 
ŠTVRTOK- 14. 9. 
O 19.00 Koncertná si eň Slovenskej filharmónie 
Koncen venovaný 70. narodeninám 
národného umelca Ladislava S l o v á k a 
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
RICHARD ZIMMER , dirigent 
MARIÁN LAPSANSK~ . klavfr 
Kardoš, Prokofiev. Franck 
PIATOK - IS. 9. 
O 19.30 Divadelné !tí•dio VŠMU 
KOMORNÁ OPERA SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE 
MARIÁN VACH. dirigent 
MARIÁN CI!UDOVSK~ . rétia a. h. 
JAROSLAV V ALEK. scéna a. h. 
Briuen : Lu kréc ia 
SOBOTA - 16. 9. 
O 19.00 Slovenské národné divadlo 
SÚBOR OPERY SND 
DUSA ŠTEFÁNEK. dirigcm 
BRANISLAV KRISKA . rét ia 
LADISLAV VYCHODIL. scéna 
Suc ho1\ : Krú tn ava 
ŠTVRTOK - 21. 9. 
O 19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
SPEVÁCKY ZBOR SÚBORU TECHNIK SVŠT 
MARGITA GERGELOVÁ, dirigentka 
COLLEGIUM TECHNICUM 

. MARIÁN VACH, diri$e01 
SPEVÁCKY ZBOR SUBORU LÚCNICA 
PETER HRADIL, dirigent 
Palcslrina. Bruckner. Hahn, Szcghyová (premiéra), Sviri·• 
dov. Verdi. Poulenc. Hrušovský, Zeljenka. Eben. Burleigh. 
Chadlidakis. Janáček 
NEOEL:A - 24. 9. 
NedeTné dopoludnie v galérii 
O 10.30 Mirbachov palác 
tUDOVIT KANTA . violončelo 
EWALD DANEL. husle 
DANIELA RUSÓ, klavír 
Raj ter, Ravel. Garana 

FESTIVALOVÉ PODUJATIA 
STVRTOK- 28. 9. 
O 17.00 Moyzcsova s ieň Slovenskej filharmónie 
S l áv nos tn é o t vo r e ni e 
25 . ročníka Bratislavských hudobných slávností 
Koncert venovaný 70. narodeninám 
zaslúžilého umelca Štefana K l im u 
SPEVÁCKY Z BOR SĽUK-u 
STEFAN KLIM O . dirigent 
MILOS LAV STAROSTA. klavfr 
KAMIL ROŠ KO , trúbka 
FRANTIŠE K RE K, tympány 
Moyzes, HruSovský. Bartók, Salva (prem iéra) , 
Ze ljenka (premiéra) 
O 19.00 Slovenské národné divadlo 
SÚ BOR OPERY SND, 
DUŠAN STEFÁNEK, dirigent 
BRANISLAV KRIŠKA , réžia 
LADISLAV VYCHOD IL. scéna 
S u c h o 11: Krút1\ a va 
O 20.00 Koncertná sien Slovenskej filharmónie 
Koncert k 40. výročiu založenia 
Slovenskej mierovej rady 
SLOVENSKÁ FI LHARMÓNIA 
ZDE ~K KOSLER. di rigent 
PIERRE A MOY AL. husle (Francúzsko) 
Kardoš. Saint-Sačns, Schubert . Strauss 
PIATOK- 29. 9. 
O 17.00 Hudobné štúdio Cs. rozhlasu 
MTMI/UNESCO 
KVA RTETO CAMERATA (PĽR) 
Beethoven, Ravel 
KVINTETO ARCIS (NSR) 
J . C h. Bach , Rejcha , lbert 
O 19.00 Slovenské národné divadlo 
SÚBOR O PE RY SND 
O LIVER DOHNÁNYI , dirigent 
JOZEF BEDNÁRIK, réžia a. h. 
LAD ISLAV VYCHODIL, scéna 
G o un o d : Fau s t a Marg aré t~ 

O 20.00 Koncertné štúdio Ceskoslo
ven kého rozhlasu 
MTMTIUNESCO 
SYMFON IC KÝ ORC H ESTER CS. ROZ HLASU 
V BRATISLAVE 
KAMEN GOLEM INOV. dirigent (BĽR) 

N iko la j Lugan s kij , klavír (ZSSR) 
G é r a rd Sch l o l z, klarine t (Švajčiarsko) 
Chopin , Weber. Musorgskij 
O 22.00 Moyzesova sie tí Slovenskej filharmónie 
Konccl'l Z viizu slovenských sk ladateľov a ko ncert
ných umelcov 
JOZ E F PODHORANSKÝ, v iolonče lo 
MO YZ ESOVO KVARTETO 
J I ŔI NA KOLMANOVÁ . klavír 
PETER T O PERCZER. klavír 
SLOVENSKÉ DYC HOVÉ KVINTETO 
Beneš. Fe renczy . lštvan . Salva (premiéra), M. No
vák 
SOBOTA- JO. 9. . 
O 10.30 Hudobné štúdio Cs. rozhlasu 
MTMI/ UNESCO 
V og lcro v o kvar t e to (N DR) 
Beethoven 
An o n y mu s Bra ss Quintet (MĽR) 
A . Farkas, Rola , Drévct 

O 17.Cl0 Sieň Ústred ného výboru Slovenského zvä
zu žie n 
II E LENA GÁFFOROVÁ, klavír 
MILAN TELEC KÝ. viola 
Vaňhal, Clarkc, Zeljenka (premiéra), Hindcmith 

O 19.00 Slovenské národné divad lo 
SÚBOR OPERY SND 
JONAS ALEXA (ZSSR) , dirigen t a. h . 
BRANISLAV K RISKA. réžia 
LADISLAV VYC HODIL, scéna 
Ca j kov s k ij : P i k ová dáma 
O 20 .00 Koncertná sic1\ Slovenskej filharmó nie 
MTMI!UNESCO 
SYMFON IC KÝ ORCHESTER HL. 
MESTA PRAHY FO K 
BOHUMIL KULINKY, dirigent 
O le Edva r d Antonscn , lrúbka 
H a k a n R o s c ng re n , klarine t (Švédsko Y 

mávný usporiadateľ: Slovkon~rt, československá umelecká agentúra 
Andrz e j B a u cr , vio lončelo (PĽR) 
I van Zc n a t ý , husle (CSSR) 
Hayd n, C ruscll, C:ajkovskij , Suk 
O 22.00 Moyzesova s ieň Slove nskej filharmónie 
K9ncert indickej t rad ičnej hudby • 
SUBOR NISHATA KHANA, sitar ( India) 

NEDEĽA- l. IO. ~ 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ H UDBY 
O 10.30 Koncertné štúdio Cs . rozhlasu r 
DANIE L ROTH . organ (Francúzsko) 
Widor, J . S. Bach , Saint-Sačns. 
Franck . Roth 
O 10.30 Mirbachov palt\c 
Koncert z tvorby čínskych skladatcfov a básnikov 
O 11.00 Slovem.ké národné divadlo 
SÚBOR O PE RY SND 
D UŠAN STEFÁNEK. dirige nt 
MIROSLAV F ISCHER. réžia 
MILAN FERENC:fK , scéna 
H a !r ík : Šťa s t n ý p rin c 
Stra v in s kij : S lávik 
O 17.00 Moyzesova sie tí Slovenskej fi lharmónie 
Ko ncert na počesť Medzin:irodné ho dňa hudby 
F ILH ARMON IC KÉ KVARTETO 
STANISLAV ZAMBO RSKÝ. klavír 
KLÁRA HA VLIKOV Á. klavír 
Kardoš. Malovcc. M. Novák 
O 17.00 Koncertné štúdio Cs. rozhlasu 
MTMI/UNESCO 
SLOVENSKÝ KOMOR NÝ O RC HESTER 
BOHDAN WARCHAL. dirigent 
G is cla Be e r ová. flauta (Rakúsko ) 
Ma rt ina S c hu ca n o vá. violonče lo (Svajčiar
sko) 
Eman u c lc S eg r c. gitara (Taliansko) 
Mozart , Haydn , Fran~aix 

O 19.30 Stúdia S 
SÚBO R KOMORNEJ O PE RY SF 
ŠTEFAN RÓBL. dirigen t 
MARIÁN C HUDOVSKÝ. ré žia a . h. 
PETER C:ANEC KÝ. scéna a. h. 
Paisicll o: A s trol ó govia 
(premiéra) 
O 20.00 Slovcmké národné divadlo 
ELISA MONTE DANC E CO MPANY (USA) \ 
E LISA MONTE. choreografia (USA) 
O 20.00 Koncertná sict1 Slovenskej filharmónie 
MTMI!UN ESCO 
SYMFO NIC KÝ C> RC HESTER HL. MESTA 
PRAHY FOK 
JIŔf BÉ LO HLÁ VE K. dirigent 
HIROKO NAKAM URA , klavfr (Japonsko) 
Ravel. Chopin. Hinde mith 

PONDELOK - 2. IO. 
O 17.(XJ Moyzcsova sieň Slovenskej filharmó nie 
EDUAR D MELK US. husle (Rakúsko) 
SIEGFRI ED PANK. viola da gamba (NDR) 
MARICA DO BIÁSOVÁ. čembalo 
J . S. Bach . Corclli . Bibe r, Tarti ni, Händcl 
O 20.00 Slovenské národné divadlo 
E LISA MONTE DANCE COMPANY (USA) 
ELISA MONTE. cho reografia (USA) 
O 20.00 Ko ncertná sic1i Slovenskej filharmónie 
CAPELLA SA VARIA (M ĽR) 

PÁL NÉMETH , dirigent , ume lecký vedúci , flauta 
(MĽR) 
KORNÉ LIA GÁSPÁ ROVÁ. fl auta (MĽR) 
MÁ RIA ZÁDORIOV Á. soprím (MĽR) 
TAMÁS SZÉKE NDI. o1;gan (MĽR) 
Vivaldi , Roškovský 
UTOROK- J. IO. 
O 17.00 Moyzcsova sieň Slovenskej fi lharmórnic 
ŠTÁTNY KOMORNÝ O RC H ESTER Z IUNA 
H IDEAKI MUTÓ, dirigent (Japonsko ) 
KEl KO MUTÓ. soprán (Japonsko) 
Z DENÉK TYLŠAR . lesný roh 
JAÉKO JAMAN~ . klavír (Japonsko) 
Myslivcčck , Makino. Schubert 
O 19.00 Slovenské národné divadlo 
SÚBOR O PE RY SN D 
PAVOL SELEC KÝ . dirigent 
MIROSLAV FISCHER. réžia 
MILA N FERENC:fK . scéna a. h . 
Verdi : M aš karn ý bá l 
O 20.00 Konce rtná sie ti Slovenskej filharmó nie 

. CAPELLA FIDICINIA (ND R) 
SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY 
HANS G ROSS. dirige nt (NDR) 
LADISLAV HOLÁSE K. zbormajster 
PETER SCHRE IE R , tenor (NDR) a i. 
M o nt ev e r di: Orf co 
Koncertné uvedenie opery . 
STREDA- 4. IO. 
O 17 .OO Moyzcsova sieň Slovenskej filharmónie 
SYMPHONIA PERUSINA (Taliansko ) 
PAOLO FRANCESCHINI , umelecký vedúci, hu
sle T aliansko 
Hä ndcl , J . S. Bach . C. Ph . E . Bach 

O 19.00 Slovenské národné d ivad lo 
SÚ BO R BALETU SND 
RÓBERT BALOGII . choreografia a réžia, a. b . 
{Mozart) · 
ONDREJ ŠOTH , scenár, choreografia a réžia, a . h. 
(Ve'rdi) 
MONA HAFSAHLOVÁ, scéna a kostýmy a. h. 
Mozart - V e rdi : Lu x ct Requ ie m 

O 20.00 Konce rtné štúdio Cs. rozhlasu 
Ko ncert k 60. výročiu vzniku SOČR-u 
SYMFONIC KY O RC HESTER CS. ROZHLASU 
V BRATISLAVE 
ĽUDOVIT RAJTER , d(rigcnt 
DINO RAH VARSIOVÁ , klavír (Uruguaj) 
Brahms, Beethoven , Moyzes 

STVRTOK - S. JO. 
O 17.00 Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie 
SÚBOR TURKU (Fínsko) 
TIMO HANHINEN , violončelo, umelecký vedúci 
(Fínsko) 
Nielsen ; Debussy, Fa u ré 

O 19.00 Slovenské národné divadlo 
SÚBOR OPE RY SND 
VIKTOR MÁLEK, dirigent 
MIROSLAV FISCHE R, réžia 
MILAN FE RENC:( K, scé na a. h. 
Martit1 u : J u l ictta 

O 20.00 Koncert ná sic1\ Slove nskej filharmónie 
SYMFONIC KÝ O RC H ESTER RA KÚSKEHO 
ROZHLASU A TELEVfZ IE VIEDEŇ ( Rakús
ko) 
PINCHAS STEINBERG . dirigent (Ra kúsko) 
O LEG MAISE BERG , klavír (Rakúsko) 
Be rg, Ravel. Bartók 

PIATOK- 6. IO. 
O 17.00 Sie '' Ústredného výboru Slo venského zvä
zu žie n 
J URI KO KURONUMA. husle (Japonsko) 
J AN PANENKA. klavír 
Martin u. Fauré . Soswkovič 
O 19.00 Slovenské národné divadlo 
SÚ BO R O PERY SND 
DUSAN ŠTEPÁNEK. d irigent 
JÚLIUS GYE RMEK. réžia 
VLAD IMIR SUCII ÁN E K. >Céna 
V e rd i : Ma c b e t h 

O 17.00 Koncer!né štúdio Cs. rozhlasu 
CAM ERATA SLOVACCA 
SLOVENSK( MADR IGA LISTI 
VIKTOR MÁLEK. dirigent 
LAD ISLAV HOLÁSEK. zhonnajster 
TIHA GE OVA . soprán (BĽR) 
JÁN VLAD IMIR MICHALKO. organ 
MAGDALÉNA HAJÓSSYOVÁ . ~oprán· 
SERGEJ KOPCÁK. bas 
VIKTOR SIMCISKO. husle 
O 20.00 Koncertná s ic 11 Slovell'.kej fi lharmó mc 
SLOVENSKÁ FILHARMÓ IA 
SLOVENSKÝ FILI IARMONIC KY ZBOR 
LEIF SEG E RSTAM, d irigent ( Fín~ko) 
PAVOL PROC HÁZKA . zbormajster 
TAKAKO NISHI Z AK I. hu, le (Japom.ko) 
EVA JEN ISOV Á. soprán 
BALÁZS PÓ KA . ba rytón (MĽR) 
E RN ST MEINC KE . hovorený hlas (N DR) 
Schonbcrg. Ming-xin . Fauré 
O 22.00 Koncertné štúdio Českos love nského roz
hlasu 
Ko ncert z diel clcktroakmtickej hudby 
ANTON PO POVIC. trúbka 
KA MIL PAPRC:KA . trúbka 
Ticnsuu. Zcncsi. Katzer . Backstuber . M. Burlas . 
Kubička 

SOBOTA- 7. IO. 
O 1(1.30 Moyze~ova ~ic t) . lovcmke j filharmónie 
KVARTETO MELOS (NSR) 
Haydn . Hindcmith. Dvoŕák 

O 17 .OO Moyze~ova ~ie 1i Slovenskej filharmó nie 
JULIAN BREAM , gitara (Veľká Británia) 
Buxtehude. Bach . Gi uliani . Tippc ll . Lutoslaw; ki 
O 19.()() Slovenské národ né divadlo 
SÚBOR OPERY SND 
O LI VER DO HNÁNYI. di rigent 
MARIÁN CHUDOVSKÝ. réžia 
JAROSLAV V ALEK , scéna a. h . 
Verdi : Rigo le t t o 
20.()() KoncCTtná sien Slovenskej filharmónie 
SY MFON IC KÝ ORCHEST ER MESTA BARCE
LONY (Španielsko) 
LU IS ANTON IO G ARCIA NA VARRO. dirigent 
(Špa nielsko) 
Arriaga. de Falla . Brahms 
NEDEJ.:A- 8. IO. 
O 10.30 Hudobné štúdio Cs. rozh lasu 
CAPPE LLA ISTRO PO LITANA 
JAROSLAV KRC:EK. dirigent 
A DRI ANO JORDAO. klavír (Po rtugalsko) 
NOVÁKOVOTRIO 
MIROSLAV KEJMAR. trubka 
J . S. Bach. Mozart . T omasi. Honcggcr 
O Hl.30 Moyzesova s ic1\ Slovenskej filharmó nie 
KAZU KO OKA DA. čembalo (Japonsko) 
MILOS JURKOVIC. flauta 
J . Cl't:-F. Bach. J . Ch. Bach. C. Ph . E. Bach . Mo
zart 
O 17.00 Konce rtnú sie•' Slovenskej filharmónie 
W IENER AKAD E MI E (Rakúsko) 
MARTI N HASELBÚC K. dirigent. organ (Rakús
ko) 
ISTVÁN KERT ÉSZ. hus le (MĽR) 
J . S. Bach, ll aydn . Dinersdort 
O 19 .00 Sportová hala Pasienky 
GALAKONCE RT PETRA DVORSKÉHO 
SYMFONIC KÝ ORC HESTER CES KOSLO
VENSKÉHO ROZ HLASU V BRATISLAVE 
OND REJ LENÁRD. dirigent 

PONDELOK - 9. IO. 
O 17.()() Moyzcsova sie '' Slovenskej filharmónie 
DVOŔÁKOV KOMORNÝ ORC HESTE R 
KYJEVSKÝ KOMO RNÝ Z BOR (ZSSR) 
EWA LD KO RNER. dirigent (Švajčiarsko) 
VIKTO R IKONNIK . zbormajster (ZSSR) 
NATALIJA SAC HOVSKAJA . v iolqnčclo 
(ZSSR) 
Sch oec k . Haydn 

O 19.00 Divadelné š lttdio VSMU · 
SÚBOR KOMORNEJ O PE RY SF 
MARI ÁN VACII , dirige nt 
BLAZENA l IONČARI VOV Á. réžia a . h . 
Dibák: Svietnik 
G e ri : Sk r i ň a 

O 19.00 Slovenské národné divadlo 
SÚBOR O PE RY SND 
DUŠAN šTEFÁNEK. dirigent 
MI ROS LA V FISC HER. réžia 
MILAN FERENC! K, scéna 
Dvofák : Rusalka 

O 20.00 Koncert né štúdio Ccskoslove nského roz
hlasu 

SYMFONIC KÝ O RCI !ESTER MESTA BARCE
LO Y (Španielsko) 
LU IS A TONI O GA RC'IA NAVARRO. dirigent 
(Spa niclsko) 
Schumann . Turina, R avcl 

UTOROK- 10. IO. 
O 17.00 Moyzesova siet' Slovenskej filharm6nic 
RECIT Á L ONDREJA MALACIIOVSKl.HO. 
ha; 

O 19.00 Slovenské mirodné di,adlo 
SÚ BO R O PE RY S D 
FRA TIŠEK Jf LEK. clingc111 a. h. 
BRAN IS LAV KR ISKA. rétia 
LA DISLAV VYCIIODIL. ;céna 
J anáček : J ej pa~1o r ky1\a 

O 20 .00 Koncert na ~ic 11 Slovenskej fi lharm6nic 
l VIRTUOS I Dl RO MA (Taliansko) 
A GELO STEFANA TO. dirigent . hu; lc (Talian
sko) 
Core ll i, Marcello . Tart ini . Vivaldi 

STR EDA - ll. IO. 
O 17,.00 Konce rtnú sic1\ Slovcn,kej filh:mnónic 
PRAZSKÝ KOM O RNÝ O RC'IIESTER BEZ DI
RIGENTA 
J IŔf STI Vf . zobcov:í flau ta 
Ma tsudaira. Tclcnw nn . Kocab. Mozart 

O 19.00 Slovcn; kc národné divadlo 
SÚBOR BA LETU SND 
LIBO R VACULI K. choreografia a réžia 
VLA DIMIR SABO. océna a. h. 
.. V" ako V iva ldi 

O 20.00 Koncertmi \ictí Slovcn,kej fi lharmónie 
SLOVENS KÝ KOMO R Ý ORCHESTER 
BOHDAN WA RC'II AL. umelecký •cdúci 
ELZBIETA ST E FA . SKA, čembalo (PI:R) 
ANDREA SESTÁKOVÁ . hmle 
Vaŕthal. Richter. Pauer. Dvoŕak 

ŠT VRTOK - 12. IO. 
O 17.00 Moyzc~ova \iC l\ Slovcn,kej illharmcínic 
A KADÉMIA STAR E.III UD BY (ZSSR) 
T At JANA G RIND EN KOVOVÁ. umelcck:í ve· 
dúca , husle (ZSS R) 
Schmelzer . Tclemann. Bi be r. 13erio. Manynov 

O llJ.OO Slovcmké narodné divadlo 
SÚDOR OPER Y SND 
O LI VE R DOl l Á NYI. diliccnt 
JOZEF BE DNA RIK. 1dia :;. h. 
LA DISLAV VYC"IIO DI L. ~céna 
Goun'od : r au'> t a Marg:•ré ta 
O 20.(Xl Ko nccrtna \letí Sit" en, kcj filharnHín•c' 
Z<ivcrcčný ko ncert 13rat i' l:" 'kí ch hudohn)·ch 
, J{tvno'l í l l) Xl) 
Koncert k 40. vyro~iu Sloven\kcj fi lharmónie 
Koncert Eut ú p,kcj :1\oci{tcic hudohn~ch fc \li,·:tlm 

SLOVENSKÁ F ILH A RM ÓN IA 
SLOVCNSKY f'IUIARMON IC KY ZBOR 
JA MES CON LO . di rigent (USA) 
PAVOL PROCI lÁZKA. 7bonnaj, tcr 
ĽUIJ ICA R Yl3ARSKA . >opr{tn 
EVA RA DOVÁ. ah ( SR) 
PETE R DVO RSKY . tenor 
SERGEJ KOPCÁ K. ha' 
Ve rdi 

ĎALSI E PODUJATIA PRIDRUZE 'É K lliiS 1989 

ST\'Jrt'O K - 28. 9. 
19.311 Stud1o S 
Pa1nck S<"kind 
Kon l raha' 
L'č•nkuJC Martin lluha 
U'>ponadatel. Sim koncert. č, . umclccka agcmum . 

N.EOEJ.:A - l. IO. 
O 17.lXl Vcfka -.äl.t Domu RO ll 
KLÁVESO VE KON KLÁVE 
Rcprczc ntallvne 't retnulle poprednych 
éc>ko>lovcn>kyd l klavc~m ých in,trumcinall\hl\ 
U>poriadatd: Umelecké ~cénv Sim kon~cnu 
Domu RO ll 

STREDA- 4. IO. 
O 20.00 Konce rt mi sic1í Slovenskej filharnHímc 
Mcdzinilroclný večer 
LI NDA SIIA RROCKOV Á. ' pcv (USA) 
JO ATl IAN McC'LA IN SASS. tuba (USA) 
WOLFGANG PUSCI !NIG. dychové n~'trojc 
(Ral..thko) 
U Ll SCHERE R. kla\ C\OVé n:htroj,• (Rakú,ko) 
JOZEF SOSO KA. h1cic nú,trojc 
U>po riadatcf: Park kuht'try a oddychu 

EDEJ.:A - 8. IO. 
O HUXJ Vcfká ;:íla Domu ROll 
G ITA RI A DA 
Reprezenta tívne ~trc tnutk poprcdn)·ch 
čc;ko~ lovcnskych gitarOV}Ch inl;trumcntali\lO\ 
Usporiadatcf: Umelecké '>Cény Slovkonccrlu 
Domu RO H 

STREDA- l l. IO. 
O 19.00 Vcl'ká ,á la Domu ROl I 
GALAPROG RAM MOJA RODNÁ- cclosúbo
rov:í p1chliadka S[U K-u 
Usporiadate[: Dom RO H 

Redakční1 u7ávic rka: 2H.7. 1981J 

ZMENA PROG RA MU 
VYIIRADENÁ! 

Predaj vstupeniek na koncertné podujatia od l. 
l!J89 v pokladnici ND. Komcn\kého nam. 
okrem soboty a nedele v ča'c nd 12.W do 
v prípade ne vypredaných poduJali v pokladnici 
slušr.cj koncertnej s•c nc . 


