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V ČÍSLE: STANOVISKO KU "CAUSE OPUS" e VERDIOVSKÝ 
CYKLUS VO VIEDNI e MEDZINÁRODNÁ B.ACHOV A AKADÉ
MIA V STUTTGARTE e PREMIÉRA V KOMORNEJ OPERE 
e KONCERTY V BRATISLAVE e INFORMÁCIE e OBSAH ROČ
NÍKA 1990 

( 

V 24 . čí~lc Hudohnd10 ' ivotá ~mc U\Crcj 
n ili ~ l;ínok Juraja Dú~u OPUS ~ otáznikmi. 
v ktorom autor reagov;1l na t lačovú ko nferen
ci u mini~tra kultún• dňa 24 . IO. t. r .. ako 
aj na zhromaždenie pracovníkov OPUS-u 
dňa D . IO. t. r. K tomutnčlťmku snu: obdrža
li 'tanm·i~kťl Doc. Ing. Franfi~ka Lipták<l. • 
DrSc. námc~tníka ministra kultún·. dočasne 
po,~·rcného ri'adením ~- p . OPUS .'ktoré uvc
rcjlwjcmc v plnom 71ll'nÍ. 

ROČNIK XXIll. • 
kt:n·:í potrebuje na jednej strane zahalil cštc 
je~tvuj ÚCl' stopy z minulo~ti a \~llípil do pod
nikania ' partnem1i . ktorí moml·ntálne prc
biehajúcu k;unpaň rdírujú. 

- ča~t faktografic i ~trkdanil' riaditcl'ov 
i nicktor}•ch vedúci.:h prawvníkov jl' objck
th·na . V ďalšom texte ~•• však tamlčujl'. 
že dozorčia 'rada od aprila. kedy ndst(lpila . 
neexistovala . keď MR SK menova lo ~voj ich 
pi;ll ich z;i~tupcov. NeuvúdzajÍI ~a f;~kt)/· 

BQde "causa OPUS" 
po~račovať? , . 

Stano.V-\&ko-predstavitefa Mi-msteFstva kultúry a OPUSu 

\ ' masmédíách sa v poslednom čase obja
vuj ú (so zvyšujúcou sa frekvenciou) články 

o hudobno m vydavatdstve O PUS. Určit ;\ 

cie lavedo m;í sku pina. kto rej nadržiava 
aj dčšina autorov Wínkov a rbzhlasových rc
l;ícií (3 za sebou v nove mbri). vnítane to ho. 
na ktor5• reagujem. pre hlasuje firmu za odpi
samí ...... o rga nizmus odsúden)• na z;í nik ..... 
s proklam;iciou. že ..... koordinátorom likvi
dačného programu je Ministerstvo kultúry 
SR. Autor č lúnku Opus s o tázniko m vo svo
jom príspevku v úvode proklamuje ..... 
\ 'O svetle overených faktov, dostupných 
do uzávierk y tohto čísla ... ·· . Pokúsim sa však 
m•iesl fakt y. ktoré si autor vôbec neoveril: 

- fi nančný stav firmy OPUS vo Všeobec
nej úverovej banke v pobočke Bratislava
-mesto. 

- trestnoprávne pozadie tzv. prcliskov 
za wky 1984-1989 a z toho vyplývajúce nad 
viimosti na SOZA. ako aj ďa lšie trestnopráv
ne konanie. t. č. amnestované. 

- projekt .. crisis management" v OPUS-e 
vypracovaný MK SR s cícrom jeho záchrany 
akn uce lenej firmy (vypracovaný v polovici 
nmembra 1990. 

- hodnotenie ima nia O PUS-u expertami 
INTERCONSUL T . 

- faktografiu stanovísk zástupcov zaJua
ničn)•ch firiem k OPUS-u. ktoré sú zúsadne 
m·p tyvncné jcdnostrann)•mi a skreslenými 
fak tami z našej t lače a rozhlasu. 

- problé m cenových pohyhov . stavu zá 
sob . kLIJ'Illl orien táci u klie ntely. vlastnú 
~truktúru a st ratégiu firmv. atď. 

Ctänok auto ra Juraja Ďóšu je ncobjc ktív
ny. tendenčný. čitatda dezinformuje a po
škodzuje goodwil firmy i jednotlivé osoby., 
Skresle nie nie ktorých faktov sa pokúsim · 
zhrnúl v bodoch: 

- zrušenie štátne ho podniku si autor za
mil' lia s likvidáciou. Zákon o akciovej spoloč
no~ti hovorí o možnostiach jej vzniku . Z;\ kon 
o ~ t ; itnom podniku hovorí v porovnaní so zá
kono m o a . s. v čom je táto fo rma nev)•hod
ncj.:.ia a v čom je a. s. dynamickejšia . Autor 
uw dcné ~k utočnosti interpretu je skreslene. 

- O:i treba alcbl) netreba me nil štruktLJru 
firm\· v prípade .. ozdnn"Ll)•ch" aktivít. musia 
pll~udzova t odborníci. Ich n;ízor môžu opo
llll\at odborníci , ·yzbrojc ní faktami. Dialóg 
~ pr;Jcovníkmi OPUS-u o forme firmv nen(J~
til d t) riešenia . Autor sHíle stavia d;) pnŽícic' 
ri c.:.:.i tda prob lému t)·ch. ktorí sú ako vrcholo
, .í 'l' dlll' i p racovn íci ' Pl)luzndpovcdní za tc
raj'.í stav firmy. Mnohí z nich prejavili woje 
l'iek ,·dmi zrctcfnc , . listoch. stanóvisk<ích 
ntd . . ,·cden)·ch pod ra prc~né ho scemíra s cic
rom dostat OPUS dn rLik že lanej skupiny. 

že boj skupín v OPUS-e i mimo neho sa pre
javoval sústavou listov . telefonátov. proti
chodných vyhláseni. navrhovaní a odvoláva
ní z;ístupcov v dozorčej rade i pre ro kovania 
o proble matike na pôde MK SR. Naznačujú 
sa podnecovatelia . kto rí Sll hlavnými hybný
mi silami reagovania skupín. nehovorí 
sa však o tom . že v dnešnej situácii sa stal 
prioritným boj záujmových skupín a nic rie
k nic problémov firmy. Na margo môj ho 
prehlásenia z 29. 9. 1990: hovoril som o ricši
tdsko m tíme . ktorý by v priebehu 4 týždtiov 
mal problémy preskúmal a navrh nM riešenie . 
Nävrh pracovnej skupiny z OPUS-u bo l po 
daný. vzúpiití telefonicky odvolaný. osobný
mi intervenciami (aj telefonickými vyhrážka
mi . prirodzene anonymnými) o vplyviíovaný. 
V takej to situácii bolo možné len zvoli l urči
tých partnerov a oslovil ich k spolupráci. 

- povere nie F. Obžcru má iné situačné po
zadie. než opisuje autor. Nebol dosadený. ale 
poverený vedením podniku na 4 týždne 
a v tomto ča~e sa mal vypracoval progra m 
ďalšej ex istencie OPUS-ll. Poverenia sa vzdal 
na základe osočovania . osobných útokov 
atď .. 

- tendcnčnost autorovho v)•kladu zdo ku
me ntujem touto statou: .... . pracovníci 
OPUS-u navyše začínajú obvi1ioval doc. Lip
Hí ka. že sa v jeho ?Sobe súst reďujú zá ujmy 
SLOVA RT-u ... .. . Ano . Bol som delegovaný 
do správnej rady ministro m kultúry SR . sú
časne s menovaním do ďalších dozorných 
rád . vráta ne· OPUS-u. V SLOV ART-e so m 
bol prvýkrát na valno m zhro mažde ní. ktoré 
ma zvolilo do predstavenstva a prcdstavcn

'stvo za p redsedu. 4. IO. 1990 na zhromažde ní 
v OPUS-e pad la otázka . či som v pre,dstaven
stvc SLOVART-ll. Odpovedal som kladne. 
To bolo v~ctko. Autorovo tvrden ie o potcn
ciálnom záujme SLOVART-u o OPUS mož
no považoval za ·autorovu ko nštrukciu. Podfa 
mojich poznatkov má SLOV ART úplne inú 
oricntäciu. ktorú podporuje m . V tejto orien
tácii však OPUS rozhodne nefiguru je. 
Vo všetkých pr ípadoch obchodných transak
ci í QPUS - SLOVART zdôrazňujem priori tp 
v)·hodnosti pre OPUS a .. ak možno riešil za
hranično-obchodným oprávnen ím OPUS, 
uplatnil ho bez SLO VART-u .. . 

- koniec odstavca ló . IO. 90 .. rozdelenie 
vyda\'lltdstva . teda fakticky jeho lik\·idá
ci u ..... je skrcsh1júci. Model divi zion;ílnc j 
~tru ktúry firmy je o ve ren}· a výhodn)• aj pre 
OPUS. Divizionalizácia nic je likvidácia. ale 
naopa k. oživenie . 

- .. Hlas()vanie o likvidácii ... .. odvol;ivam 
~a na zäko ny o š. p . a a. s. vrátane transfo r

Pokračol'anie na str. 2 
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Vladimír Allanto'· (Othello), Gabriela Bcňačkm·á (Desdemona) vo Verdiho opere Othello 
na scéne \'ledenskej opery. Snímka archív autora 

' ' . 

vo Vieden·skej 
opere 

Keď sa pred deviatimi rokmi s intcndant
ským kreslo m Viedenskej štátnej ppcry l úči l 
Egon Sccfehlnc r. uspo r i-adali mo note matickÝ 
min i-festiva l Verdiovské tÝždne . Krit ika vté
dy uvíta la po nuku siedmich skladatcl'ovÝch 
diel. ktorÝmi divadlo oslovilo svoje puÍlli
kum. V poslednej sezóne za direkcie C lausa 
Helmutha Drcscho a C laudia Abbada súbor 
opiit vytvori l podobný p rojek t. avšak Jla ne
pomerne širšej platforme. V rozpät í štyroch 
mesiacov (scptcmhc r - december 199!1) pred
ložil verej nosti cyklus 17 Verdiho opier roz
vrhnut )•ch do 47 večerov. Vdkolepost akcie 
~poéíva la nie le n v kvantite . dne~ v oh Jeme 
vc rdiovských produkci í bclkonku renčnej . 
ale i v snahe vyb;l\·it čo naj viac prcd"a,·cn í 
lpxusn)·m obsadením . 
Pri tom 7 celkovej š1rky re pertoá ru pred~tavu-

je trmast ve rdiovick an i nic jednu štvrt inu . 
V tej to sezóne ~n hrá na j avbk u Státnej opery 
~potu 6R opier. o krem verdiovskej kolekcie 
i cyklus francúzsky. na jar je pri praven)· mo
za rtovsk\• a súborne uzrie ~vctlo sveta Wac-
ne r a tv~rba 20. ~toroč ia . -

Vrát'mc ~a vša k k Vcrdimu . p,,chnpitcl'nc 
priestor recenzie ncumo7ríuj c podrobne ana
lvzoval všetk\• navštívcné inscenácie l'Vklu . 
takže sa pokt'1~im ' kô ro zov~cobccriuj ľ1cé ,ta
novi sko . Netre ba húdam zdúraztinnn' potreb
nosi konfront<icic donuícich produkcií ~o ~vc.: 
tom . v)·znam možno~t i nielen pre kritiku. ale 
i pre každéhn fa nú~ika pn~udzlwat dian ie 
11 n:b v mcd1.in;irndno m kont e ~ te a t) m 'i , ·y
tdrat rd lne hndnotitl· l ~~é ~ritén;i . 
A7 dn vla1iaj~k a boln n;1plnc nie ta k~·cht o am-

Pokračol'anie na str. 6 
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Na medzinárodnej súťaži 
mladých violončelistov (do 
32 rokov) v Ríme PREMIO 
VALENTINO BUCCID za
znamenal úspech náš repre
zentant EUGEN PROCHÁC. 
V troch · kolách (prebiehali 
od 5. do 15. novembra) si v sil
nej konkurencii vybojoval u
znanie medzinárodnej .to
-člennej poroty (zostavenej 
z prominentných osobností 
európskeho koncertného ži
vota), ktorá mu udelila 2. ce
nu (prvá nebola udel~ná). 

IN FOR ÓRIUM Osožné stretnutie _. V Jihlave 
zvít'azila 
ntladost' 

Vtieaf priateHa SHS, 

,_...._ "- elte posledM sprav"* 
.no z roka 1990. 
V dlodt 14. -16. decembra sa zaWIUo týi

clellH tvoriYé úlUe BenovOn:bestralauclob
aeJ ial*lde Sloveuka koneertallll v Trnave, 
Dubldcl IUid VaUaom a v Plňfaaocla. SóOs-
te. aa ttdtto bol klavirista Pe-
ter paltom 

... 
kw~VZ~20'--*1~1~um~la1tfru 
Bf Ztlndea.le 

Na jese6 1991 Slovenskú badobnú 
spoloätosf Jej 1. eeloslove~ konferenciL 

Pri prftdltostl osláv 708. výro(!la udelenia 
aestskýe.h prh11éalf Bratislave Ústredný ..;. 
bor SpolcK!nostl scllváiU aávrb vypracovať 
projekt "Znejúca Bratislava~, na ktorotD 
by sa lDali podlefať wtupcovla budobaýcb 
bUtltúclf sPolu s mestskými konielml. 

-nora-

Už viac ako rok prebieha koncertný život 
na Slovensku v nových spoločenských a eko
nomických podmienkach: Ešte ,;gazdujeme" 
z tohtoročných zásob aj v kultúrno-umqleckej 
oblasti. ale realita v mnohom signálizuje 
čo nás čaká v nastávajúcom roku. Pokles 
návštevnosti , apatia kultúrnych inštitúcií 
k podujatiam nekomerčného charakteru, sa
motná neistota o ich budúcnosť, stav estetic
kej a hudobnej vý.chovy na školách - to všet
ko sme zaznamenali v našich koncertných 
a divadelných sálach. Tieto momenty pOdl}ie
tili Spolok koncertných umelcov pri Sloven
skej hudobnej únii , aby v d~och l. a 2. de
cembra pozvali zástupcov kruhov priateľov 
hudby na pracovné stretnutie do ()olnej Kru
pej k aktuálnym problémom koncertného 
diania u nás. Na stretnuti sa zúčastnil námest
ník ministra kultúry SR Kornel Fôldvári , ria
ditel Slovenskej_umeleckej a p~a ačneL 
agentúry Slovkoncert Bratislava Ladislav 
Mokrý. riadi teľka Slovenskej umeleckej 
agentúry Cassovia Košice Nina Rašiová, 
predseda Rady Slovenskej hudobnej únie 
a predseda Spolku slovenských skladateľov 
Ilja Zeljenka a predseda Spolku koncertných 
umelcov Marián Lapšanský. 

S osobitným záujmom sme si vypočuli prí
hoyor námestníka ministra kultúry o záme
roch tohto vládneho rezortu. Fond kultúry 
zatiaľ nebol vytvorený. Upokojujúce slová 
kontrast.ovali s besedou zástupcov KPH o sta
ve a pomeroch v jednotlivých slovenských 
mestách. Svoje skúsenosti zhrnuli ·prítomní 
do niekoľkých formulácií s vedomím plnej 
zodpovednosti za ďalší rozvoj koncertného 
života na Slovensku. 

Koncertný život v oblasti vážnej hudby 
na slovenskom vidieku nebol a ani nemôže 
byť . finančne zabezpečovaný výnosmi 

Bude "causa OPUS" pokračovat'? 
Stanovisko predstaviteľa Mi~isterstva kultúry a OPUSu. 

Dolloaä8ie zo str. l 

mácie (model, ktorý som navrhol je identic
ký ako sme ho konštruovali pre PSB Brezová 
pod Bradlom spolu s p. Huskom , Burym 
a Bayerom - súčasné výsledky PSB sú jedno-
značne pozitívne), 1 

- Záznam z dozorčej rady mal chybu v od
volávke na paragraf, to je pravda. Za tento 
lapsus som sa dozorčej rade ospravedlnil. 

- 22. 10. 1990 ..... nedalo ministe rstvo tú
žobne očakávané ..imprimatur". .. autorovi 
musí byť známe, že MK SR ako zakladateľ 
môže meniť formu firmy príslušným postu
pom aj samostatne vzhľadom na jej finančný 
stav. · 

- 23. 10. 1990 som nielen ,.odišie l" , ale 
aj prišiel .. s taškou v ruke". Hovoril som. 
o zmene formy firmy. Autor túto skutočnosť 
dezinterpretuje ako zrušenie OPUS-u. 

- Otázniky . .. autor aj v ďalš ích vyhláse
niach kritizuje a púšťa sa do neuvážených vý
rokov. Za osočenie. ktoré sa tu uvádza .. ne

' riadi. naopak hľadá cesty, .. . .. žiadam verejné 
ospravedlnenie redakcie za osočovanie mojej 
osoby, 

- Na str. 7 toho istého čísla Hudobného ži
vota •. čitateľ nájde zverejnenie konkurzu 

na miesto riaditeľa OPUS-u. Náhoda, či zá
mer? (str . l a str. 7). Pri prepočte pravdepo
dobnosti vychádza P = 0.75 na zámer. ktorý 
nemá orientáciu v prospech ďalšieho pozitív
neho vývoja firmy OPUS. Z toho možno de
dukovať postoj redakcie k opisovanému prí
padu. 
Články. medzi ktoré patrí aj tento , o . i. vy

volali: 
- zvýšenie rozbrojov v sociálnej štruktúre 

OPUS-u, 
- vypovedanie úverov Všeobecnou úvero

vou bankou, pobočka v· Bratislave. 
- ohrozenie OPUS-u zo strany SOZ A. 
- zahraniční záujemci (5) prichádzajúc , 

s dikciou .. . . . pomôžeme vám zbavi i sa tej 
skrachovanej firmy." 

Tak ako to robia zahraničné fi rmy, tak som 
si spravil aj ja Obsahovú analýzu článkov a sta
ti v SMENE , ÚTERÁRNOM TÝŽDENN(
KU. HUDOBNOM ŽIVOTE. ČASE . 
MLADÝCH ROZLETOCH. rozhlasových 
reláciách za posledné novembrové týždne. 
ako aj listov poslaných vybranými jednotliv
cami a skupinami z OPUS-u ministrovi kultú
ry SR i čelným vládnym a politickým čin i te
ľom SR. Z nej sa dá vystopovai jadro problé
mu. Nic všetci manip ulátori_ verejnej mie nky 

zo vstupného, pre jeho udržan ie a rozvoj 
sú nevyhnutné doJáci~ z centra. Žiadali dotá
cie Ministe rstva ku ltúry SR na rozvoj koncer
tného života na Slovensku, ktoré by boli prís-
ne účelovo viazané priamo na kultúrne inšti- • Toto mesto ~ · bohatou hi>tór~ou l'oznaju dne' 
túcie, ktoré tie to koncerty realizujú. Tieto priatelia hudhy najm;i ako usporiadatcfa Fc, tivalu 
ustanovizne preberajú na seba neblahé bre- zborového umenia. V th)och 16. -· IH. novembra 

sa usku točnil už 33. IOčník tohto podujatia. ktoré 
ll}eno dedičstva minulých rokov - absentova- sa začalo na netradičnom mieste. Vlani >me ani le n 
nie kvalitnej estetickej a hudobnej výchovy netušili . že (rvodné koncerty nd71lejú v chr:imoch. 
nášho obyvatel'stva v najširších súvislosti ach. Na prvom z nich. v chr;imc w . Jakuba. vy~túpi l 
Vzhľadom na to sa účastníci stretnutia jed- pražský detský zhor Mladosf. Pod majest<i tnymi go-
noznačne vyslovili proti komercionalizácii tickými klenbami zazneli ,. jeho podaní sakrálne 
hudobnej kultúry a. žiadali podpori i dôleži- diela starých majstn;)V . ale aj Tri legendy B. Mart in ir 
tosť verejno-prospešnej či nnost i . a Pater noster ·od E. Krcnka. Človeku je Jen fú-

Mimobratislavským poriadatel'om chýba to, že sme túto krásnu hudbu nemohli dotcwl po-
č(rvai a vníma i v hi>toricky cennom prostredí. kam 

zo strany Ministe rstva kultúry SR managing vlastne patrí. Po Mladosti sa prcd:.tavil IH» i fcstiva-
a skúsenosti vo '\YUžívaní domácich a zahra- Ju - vy>oknškolský zhor zo š1•édskeho ó rebra. , 
ničných sponz0rov a nadácií aj v súvislosti V piatok večer sme si v chr;imc !>V. Jgruica vypoču-
s účasťou ČSFR v kultúrnych aktivitách 'Pen- li Brnenský muž,ký zbor Fucrster pnd taktovkou 
tagonály. Chýba úzka spolupráca Minister- Pet.ra Fialu. Telc>o. zn<imc wojimi kval itami 1 rúL-
stva kultúry a Ministerstva školstWi."mhíd.~e>r.zc::"""I-IT'\'I:irit'M<~o&·n-n,w,7 Y''i"'• i~pnr'Pcl.-í r'om 11"-~h 
a te lesnej v),chovy SR v oblasti c~t <.:t ick cj vý- hudnutdn)' 7<ii itok . Jeho pJ ,, , t ic~ý i lí ut n) zvuk 
chovy detí a mlädcžc. Je potrebné , aby toto " ' difcrencm an L· pn:miett>l '" , 'e~ ": Lh ,1-Jadh.tdt. 

Zvláši zauj alo oratórium P. Fialu Piescr1 sestry 
minisJerstvq vyčlenilo finančné prostriedky Anežky a brlna Františka venované 1 . ' výročiu svii- · 
pre rea lizáciu hudobno-výchovných podujatí. torečenia Anežky Ptcmy, Jovny. 
ktoré konkrétne formujú estetické a um<;lec- . Tohtoročný fc;stiva l hol n{rrodnou >úúržou mieša· 
ké vedomie žiakov všetkých typov škôl. nýdr 'pev;kkych zborov Ich ' ')'kon~ hodnotila po-
Je potrebné rozšírii výuku estetickej výchovy če t n ;í ( 1 2 -člcnn:i) porota na ~de' prof. Milanom 
na školách a zveri i ju zanieteným fundova- Malým z Prahy. V kategórii komllrni·ch tel ic> zvít'a-
ným pedagógom. Hovorilo sa·aj 0 kúdrovom zil Ruscx z Li herca. ktor)· zabodoval spont,innmiou 

i úrovr1ou vok<ílneho prejavu. ale aj pestrým reperobsadcní kultúrnych za ri adení. ktoré často tmirom. M ladučkí zhonnaj!>tri A. Sohot~o-.i 
nedokážu pracovai s umením v te réne . Viac " M. Veselý spievajú >polu "' wnjimi kolegami 
očakávame aj od základných umeleckých a striedajú >a na po~tc di rigenta. Orientujú ,a naj mii 
škôl. na >piritu(rly a motkrnt"r vok:ílnu tvorbu. Druhtr 

Závažnost' situácie inšpirovala účastn íkov pricčku si vyspic1ala Nová (·csk;\ r> icscň P lzeň . 
stre tnut ia k adresovani u spoločného listu Teleso ml:id)•ch 'pcv:ikov vznik lo iha na Lat:iatku 
1. námestn íkovi min istra kultúry SR Korne- tohto roku roidckním rozhla">VL' ho zboru v Plwi 
lovi Fôldvárimu . s upozornením na stav. a napriek tomu podalo zrel) výkon. N:1 3. mieste 
v akom sa oblasi vážneho žánru nachádza . w ~iest ich tc lic' 'konči li Mnra1 ~kí ,,,adrigali,ti 

z Kromčríž;r .' 
SIL VIA FECSKOV Á Viičšia č;" i >úiažc vdk)•ch m ic~aných 7horov hola 

sa dajú identifikova!'. Najvýznamnejší ostá
vajú zahmlení. 

Miera neku ltúrnosti v ,.causa OPUS" 
už dávno pre kročila všetky hranice. 

Doc. Ing. František LI PTÁK. DrSc. 
námestník ministra kultúry 

dočasne poverený-vedením OPUS-u 

Poznámky redakcie: 

. K problematike vydavatel'stl'a OPUS 
sa n átlme v nasledujúcom čísle HŽ, kde uve
rejníme stanovisko autora článku OPUS 
s otáznikmi, Junqa Dó~u. 

Ui teraz pripomfname, ie na tlačovú kon
ferenciu ministra kultúry k problematike 
OPUSu dňa 24. októbra redakcia nebola po
zvaná. Ak pán námestník dáva uverejnenie 
Inkriminovaného článku J. Dóšu do priamej 
súvislosti s uv~rejnenfm Inzerátu nll kon
kurz riaditeľa OPUS, tak sa pýtame, v akom 
mahu pravdepodobnosti sa nachádzame, 
ked' od Istého času (t.j. od nástupu nového 
tlačového ttqomníka) Hudobný i i,ot nie 
je pozývaný na tlačové konferencie. Hudob
ný i lvot nebol pozvaný ani na poslednú veľmi 
dôleiltú tlačovú konferenciu dňa 17. novem
bra 1990. Nui, ako pôtom máme zodpo,edne 
lnfomomaf na ich čitatel'ov o úmysloch 
a plánoch mlnlstersn·a kultúry? 

Redakcia 

poznačená fát.lnnu dramaturgiou. aj keď odznelo 
viacerq zaujímavých ~k lad ieh. Za .. šiuku v rybníku" 
možno považnvai vystúpenic ml:idciníckehn 7horu 
Cullc~-:ium cant icuruin z C'cského Tčšína. v kton!m 
sa združujú príslu~n íci pobkcj n<irodtHl,tncj menši
ny. Mlad),dirigcnt L. Kalina sa orientuje na >Účasnú 
tvorbu . ale aj v skl<tdh;kh klasickej polyftiniL' d tii 
jeho výrazny rnuzikant>ký rukopi>. čo porot <t oceni
'" najvy~>i ím po~tom hodov. (\:nu;;r 2. miL'' IO Sind
niesol zhor Smctana z Hradca Kr:ílo\·é a .1. priečku 
ob,adili č lenovia zboru J anáček z Liberca . 

Z;ivcr fc>tival u patril mlad)•rli . podohne akn ví
iazstvn v n;irodncj !>t"riai.i. Najskôr 'i zbkal pria1.ci1 
puhli~a ch lapčcn>ký zhor Boni JlUerí 7 Hradca Krú
lové. Tento jediný chlapčcn>ký kolektív v C' R ?alo
žil a doteraz t"r:.pešnc vedie dr. J. ,Skopal. Títo na
ozaj .. duhrí" chlapci majú ruiročn~· repcrtoúr a inh:r
prctujú hu na , ]u;;nej úrovni. Zaujímavou uk:ii kou 
kv~l i tného zborového spevu bolo aj vv' ttrpcnic· hu-

' dúcich uč itdov hudby zo švétJ, kdto Ôrchrn. · 
Oplii sa potvrdilo. že h"'iu jrkc t.: lc""' h~·vajú prí

nosom i oživením fcsr ivalov. Pn.:to nás 7a mrt do. 
že v .J ihlave nehol slovenský Lhor. Vlani tu ' prevala 
Lú~nka a tohto roku'" ' ' ' ice jej dirigL'nt P. llrat.lil 
(·Jenom poroty. ale úč:l'i hoci nevdkéhn telc:.a 
zo Slovenska mohla hyt prcj:11 om na<: ich dohr\·ch 
,u;,cdských vztahov. 

Oľ~:a Mo(·kovčiakol'<i, 

OPRAVA 
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l. a 2. novembra. F. Schubert: 7. symfónia 
h mol, Nedokončená; F. Liszt: Faustovská 
symfónia. SloveJtská filharmónia, Mužský 
zbor SFZ, dirigent Aldo Ceccato, sólista Jozef 
Kundlák, tenor. 

Otvárací koncert 42. sezóny SF bol príťaž- , 
livým momentom pre celú hudobný obec, 
ktorá s očakávaním plným vzrušenia privítala· 
za dirigentským pultom nového še fd irigenta 
Alda Ceccata. 

• V prvej polovici koncertu zaznela 7. symfó
nia h mol D 759 Nedokončená od F. Schuber
ta , kto rá už svojím názvom napovie. že ide 
o legendami opradenú skladbu, vyvolávajúcu 
notoricky známu otázku do týkajúcu sa .,ne
dokončenosti", resp. fo rmovo-procesuálne
ho rieše nia . Tu by som' sa rada zmie nila 
o značne vágnej info rmácii v programovom 
bulletine : Prečo sa nemáme pri vnímaní skla
dieb riadiť tým, čo v nich je , ale vystavíme 
sa ovplyvňovaniu ,výkladmi tlmočiacimi zdan
livo jedinečne fo rmulované skutočnosti! (Ci
tujem: " Našli sa to tiž aj náčrty k 3. časti , tie 
však v konfrontácii so závažnosťou prvých 
dvoch ukončených čast í očividne ne mali šan
cu dospieť do definitívneho tvaru a na miesto . 
kto ré im v podobe scherza auto r pôvodne ur
čil . Prečo musela táto symfónia (podobne . .. ) 
zostať fragmentom. hoci ju poslucháč ne musí 
ako taký pociťovať . Prudké kontrasty bez fi 
nálového riešenia do seba narážajú v prvej 
časti , kým druhá časť a koby sa pohybovala 
v duchovnejších sférach s výrazne zmieni ova
cím zámerom. avšak zďale k a nie bczkonflikt
ne" .) Obávam sa , že asi dostatočne nechá
pem, komu sú informačné bulletiny určené . 
Nato , aby spfňal i popularizačnú funkciu pre 
širokú verejnosť (teda nie výlučne pre hudob
níkov) , by mali in formovať v inej sé mantickej 
rovine a zrejme aj o inom. Inak sa môže stai . 
že upadneme do zaj atia slovných klišé. kto
rých informačná schopnost' sa bude rovnať 
nule . Ale ešte horšie je, ak si myšlienky v svo
jej podstate hie len odporujú (to môžu). ale 
ak sa formulujú bez rozmyslu.. . • 

Ceccato je j edným z tých. ktorým sa ne po
chybne darí vystihnúť podstatu (koncepciu
formu) diela a aj ju naplnk Myslím si, že pod 
pojmom forma nemožno chápal' le n formovú 
schému. V procese skladby sa fo rma napÍtia 
obsahom a vystupuje nie ako vlastnost'. ale 
ako fenomén. To možno aplikovať aj na druhú 
skladbu programu. Faustovskú symfóniu 
F . Liszta v 3 obrazoch (podl'a Goetheho) pre 
ve fk ý orchester , só lový te nor a mužský zbor. 
Text bulletinu ma mimovoľne naviedol 
na myšlienku zalis tova ť pre porovnan ie téxtu 
v knihe Sprievodca koncertami ( I Iaraschin . 
Chylinska , Schäffer) , na počudovanie , texty 
sú takmer totožné. (Nečudo . že v bulletine 
bol publik'bvaný pod značkou .) Na margo 
textu: nesúhlasím s názorom. že v skladbe 
Liszt .. symfonickú fo rmu zachova l iba von
kajším tvarom. rozdelením na 3 časti . pretože 
v danom prípade sled tém. ich prctváranic 
či návrat stanovujú nie tradičné princípy 
a schémy. a le poe tická idea" . Naopak. Mys
lím . že táto skl adba je symfóniou najsymfo
nickejšou! Faustovská tematika zamestnáva 
mysle ume lcov aj dnes. Bolo by nedostačuj ú
ce hľadal' parale ly medzi Lisztovou skladbou 
a Goetheho textovou predlohou len v ná
zvoch jednotlivých častí (Faust - Ma rgaréta 
- Me fistofeles)•a v a kejsi popisncj č i ilustra
tívnej polohe výkladu väzieb literárne ho 
a hudobného textu . Táto nadväznost' funguje 
vo filozofickej rovine . čo potvrdzuje aj mies
to v závere skladby. kedy nastúpi sólový te
nor (J. Kundlák) a mužský'zbor (mužský zbor 
SF - zbormajster M . Vach). 

Sólistický pre jav J . Ku nd láka bol perfekt
ný. ostatne ako vždy. O rchester mal šancu za
skvie ť sa v plnom bravúrnom orchestrálnom 
zvuku; technická príprava bola ne porovna
teľná , oproti skúsenostiam v minu losti. a tak 
možno povedai. že dirigentská osobnost' 
A . Ceccata presvedčila orchester - i publi
kum. 

OĽGA KOMŽIKOV Á 

Komorné duo 
zo Švédska 
V sérii koncertov poriadaných agentúrou 

Amadeus sa uskutočnil 29. ll. v Moza rtovej 
sieni benefičný koncert švédskeho barytonistu 
Larsa Arvidsona (1962) a klaviristu Viktora 
Aslunda (1?63). Ako duo začali spolu vystupo
val' už na lludobnej akadémii, ktorú ukončili 
v rokoch 1986-87. V rozhovore po koncerte 
poskytli o sebe niekoľko údajov z ich krátkej 
umeleckej kariéry: 

Obaja zatínali ako huslisti. L. Arvidson 
začal až neskôr šwdovaľ spev a V. A s/und aj 
k lm •ír. Dvojodborové štiÍdium im poskyw je 
ro zm anité mol nosti uplatnenia. L. A rvidson 
pôsobí ako pedagóg spevu a popritom už 
111110ho koncerroval doma i v zahraničí. Na 
vysllípeitiach vo Svédsku rád poriada koncer
ry z tvorby švédskych skladateľov a s niekrorý-

KONCERTY 

lntikmezzo. 
Do diania 42. koncertnej sezóny Slovenskej fil
harmónie vstupujem s týždenným oneskore
ním, čo mi však neprekáža v tom, aby som vy
slovil svoje "poďakovanie" pracovníkom pre
vádzky SF. Ti totiž akosi prehliadli fakt, 

· že aktivite orchestra sa venujem už tretiu sezó
nu a neposlali mi (a viem, že nielen mne) po
zvánku na tlačovú konferenciu s Aldom Cec
catom a s vedením SF. V období bezvládia, 
kedy vlastne nebolo ani o .čom hovorU' 
a na čo sa pýtať prichádzali pózvánky s úcty
hodnou pravidelnosťou, nuž a' teraz sa situácia 
zmenila. Ešte raz, vážené osadenstvo filhar
monickej prevádzky, vďaka (a bez urážky)! 

Karneval. Schubertova Sonáta B dur už mno
hé napovedala, avšak až v Schurnannovi do
stal klavirista možnosť naplno odkryť karty 
a fascinovať publikum citlivosťou riešenia 
tektonických labyrintov jednotlivostí a celku. 
Na jednej strane je Karneval mozaikou nálad 
a obrázkov, na druhej strane j e to výnimočne 
kompaktný celok nabitý schumannovskou 
defikátnou prácou s detailom v sfére morfoló
gie,,syntaxe ale l!j výrazu . lndjiéov Karneval 
predo mnou otvoril svet tejto kompozície 
v plnej nádhere , všetko bolo zrozumiteľné, 
prehľadné. Nerozmýšľal som nad technický
mi úskaliami, zaujímalo ma čosi iné , nadčaso
vé , nekonkrétne, resp . nehmatateľné . Malé 

SF v novembri 
• 

9. novembra. Klavírny recitál Eugéne lndjiéa 
(USA). 
Franz Schubert: Sonáta B dur; Fryderyk Cho
pin: Nokturno c mol; Mazurky op, 63; Scher
zo cis mol; Robert Schumann: Karneval. 
V tomto prípade sa podaril dramaturgii Slo
venskej filharmónie husársky kúsok. Pôvod
ne plá novaný večer so Zdeňkom Košlerom 
a eposom Bohuslava Mart inú nečakane 
a už druhý raz odpadol. hudbymilovné publi
kum však neprišlo o koncert. Záskok v podo
bc osobnosti klaviristu Eugéne Indj iéa určit~ 
nikoho nesklamal. naopak , do Reduty prilá
kal nezvyčajný počet návštevníkov. Americ
ko-juhoslova nský pianista prišiel do Bratisla
vy s programom mapujúcim situáciu v klavír
nej literatúre 19. storočia , takže celý koncert 
vyzne l veľmi vyvážene a koncent rovane . Sa
mozrejme . od poslucháča požadoval lndjiéov 
d ramaturgický projekt zvýšenú pozornosť 
na mikrosvet každe j kompozície , ktorý bol 
pri absenci i zásadnejšej štýlovej konfrontácie 
jediným prostriedkom vnášania poetického 
kontrastu medzi jednotlivými kompozíciami. 
Obrovským i nterpretačným problé mom bolo 
hneď prvé číslo programu - Schube rtova So
náta B dur. Schu bertovské sonátové cykly 
stále nemôžu náj sť trvalé miesto v repertoáro
vých koncepciách našich a dovolím si tvrdiť , -
že aj zahraničných prominentných umelcov. 
Kame tiom úrazu je predovše tkým netradične 
r iešená tektonika skladieb zápasiaca typicky 
schubertovským spôsobom v medziach doko
nalého zvládnutia Beethovenom narušenej 
syme trickej fo rmy a nové ho výrazu. Sonáta 
B dur nic je n njväčšmi Schubc rtoyou scrná
tou. aj v nej _však klavirista musí zviesť tuhý 
boj s obrovskými plochami organizovanými 
jednotnou faktúrou , sadzbou a poetikou. Eu
géne Indjié vyťaži l zo Schube rtovej hudby 
maximum . nede formoval hudobné pradivo 
näsilnými kont rastmi nlebo pia nistickou ma
nierou. Bol skôr pokorný a kore ktný - hoci 
sám za seba musím povedať. že mi t roška va
di lo časté používanie ľavého pedálu . Vďaka 
tomuto náhradné mu konce rtu teda po dlhom 
čase zne la v Redute Schube rtova klavírna 
hudba vo vynikajúcej interpr~tácii vystihuj ú
cej obdobie ťažkého prerodu ideálov a no
riem hudobného uvažovania . 
V porovnaní s nasledujúcimi skladbami Fre
deryka Chopina preto plasticky vystúpila do 
popredia novost' schubertovské ho slovníka 
a napriek tomu . že klavirista neignoroval aké
si uni verzum chopinovskej inte rpretácie, obi

. dvaja skladatelia mali k sebe v jeho ponímaní 
bližšie ako tomu býva obvykle . Nokturno 
a Mazúrky oslnil i trblie tavou priehľadnosťou . 
minucióznym vypracovaním mikroagogiky 
a o rnamentiky , adekvátnym pomerom lyriz
mu a dramatizmu (Nocturno). Scherzo znelo. 
pochopiteľne. v búrlivejše j atmosfére . Indj ié 
však nepatrí k .. nástrojoborcom'· a je ho agi
tato alebo appassionato korešpo ndovalo 
s ce lkovou poetikou konce rtu preferujúceho 
viac krehkosť , než dravosť . Ideálnou platfo r
mou pre myslitel'a lndjiéa bol Schumannov 

m i spolupracuje pri imerpretačnom dorvorení 
diel. Obľubuje nemecký romamický piťSiíový 
reperroár, francúzsku tvorbu , skladby S. Bar
bera, ale aj A . Dvoŕáka a L. Janáčka. Vo 
švédskej TV IÍčinkovalnedávno v jednej z Ba
chových kantár. V náročnom ko11kurze vyhral 
najvýznamnejšie švédske šripendium pre in 
terpretov, čo mu umol n f istý t as študova( 
11 popredných "f)edagqgov spevu. Kla virista 
V. As/und sa okremlwslf a k lavíra venoval na 
akadémii aj kom om ej hre a teraz . aj keď m ôže 
pôsobiľ ako pedagóg husľovej hry, vemtje sa 
k lavím emu sprevádzaniu asi piarich švéd
skych spevákov. Spolupracuje aj so sólistom 
viedenskej opery Gwwel Bo l11nannom . 
Uprednosuíuje rvorbu Mo zarta, Sclw berra. 
Debussyho. ale priznal sa riel k romu. le ob
divuje d ielo L. Janáčka a s potešením hral je
lro cykly Po zarosrlém clrodnfčku a V hm lách . 
So zahraničnými spevákmi realizoval viaceré 
nalrrá1•ky a teraz sa pripravuje na sólové pro
jek ry. Koncert v Bratislave je ich prvým spo
ločným zahranit<ným vysuípením a v rámci ro 
ho je ro aj iclr teskoslo venská premiéra. 

Barytonista L Arvidson svoj im základným 

scény pre klavír nazvané Karneval b,oli vyni
kajúcou bodkou za večerom stráveným s Eu
géne lndjiéom. 

• •• 
IS. a 16. novembra Ludwig van Beethoven: 9. 
symfónia. Slovenská filharmónia. Slovenský , 
filharmonický zbor. Dirigent Petr Alt richter. 
Zbormajster: Jan Rozehnal. Sólisti: Lucia 
Poppová, soprán, Eva Randová, alt, András 
Molnar, tenor, Alfred MufT, bas. 
Po hodokvase zvyčajne prichádza bruchabôľ. 
Tento raz platila táto ľudová múdrosť aj 
v cykle abonentných koncertov SF. Týždeň 
po prvotriednom klavírnom recítáli vošla do 
arény Slovenská filharmónia , aby spôsobila 
prítomným návštevníkom Reduty nepríjem
ný šok. 

Na zme ny programu sme si už mnohí akosi 
zvykli - nevyhli sme sa im ani v rámci tretieho 
abone ntného .. predweeke ndu". Pravdu po
vediac , na túto zmenu najviac doplatili hu
dobníci sediaci za pultami na pódiu . Pôvodne 
avizovaná dra matická symfónia Hecto ra Ber
lioza Faustovo prekliatie ne mohla odznieť 
kvôli nečakanému ochoreniu francúzskeho 
dirigenta Alaina Lombarda. Škoda , pretože 
hráči venovali zložitej berliozovskej partitúre 
už aj niekoľko skúšok, netušiac , že do spomí
nanej a ré ny vkročia ako pro tagonisti drámy 
Beethovenovej Deviatej . Prevádzke SF sa 
dokonca podarilo zabezpečiť vystúpenie Lu
cie .Poppovej a Evy Randovej , čo vzbudzova
lo ešte pred koncertom značný ohlas a nadše
né očakávanie. Priznám sa, že ve ra som si sľu
boval aj od zaskakujúceho dirigenta Petra Al
t richtera pôsobiaceho vo vynikaj(•com Sym-.,. 

Dirigent Petr Altrlchter. 

ladením inklinuje k lyrizmu, ale v niekto rých 
piesňach obdivuhodne vyjadril vnúto rný dra
matizmus a expresívnosť (najmä v súčasnej 
tvorbe). Má zmyse l pre výrazovú skratku 
a deta ilne prepracovanú melodickú linku . Vo 
výbere z piesní F. Schuberta a H. Wolfa pre
ukázal dobré školenie , kultivovaný pre jav 
a výrazný cit pre late ntný psychologický ná
boj v rôznorodých piesňach . S isto tou zvládol 
výrazovú paletu od preduchovnelosti (Wolf: 
Ana kreons grab) až po vnútorný svár Wolfo
vej piesne Abschied. v kto rej obaja sólisti do
káza li na male j ploche prechromatizovane j 
piesne pretlmočiť mnohovýznamovosf texto
vej predlohy. Z name nité podanie. striedme 
gestá . zmyse l pre paródiu a hudobný vtip na
značili . že L Arvidson má predpoklady aj pre 
opernú scénu, aj keď v opere zatiaľ ncvystu
poval. Vzájomný kontakt spevá ka a klaviris
tu bol inšpiratívny. 

Z dra maturgické ho I:J ľadiska t re ba vysoko 
oceniť zarade nie dvoch švédskych skladate
ľov do programu. Aktívna spolupráca s nie
kto rými auto rmi sa zračila vo vytríbenej 
prepracovanosti interpretačných detailov d iel 

fonickom orchestri hl. mesta Pra hy. Utkvel 
mi totiž v pamäti jeho výkon v rámci uplynu
lej koncertnej sezóny, v rámci ktorej (1. a 2. 
februára) dirigoval vo vefmi dobrej fo rme 
Českou rapsodii,.Bohuslava Martinú . Žiaľ , 
z očakávlln í neostal po úporných desiatkach 
minút ani kameň na kameni. T o, čo šme po
čuli sa Beethovenovej symfónii podobalo vari 
iba troška . Budem preháňať, ak označím 
predvedenie Deviatej za polo tovar, pretože 
Petrovi Altrichterovi chýbalo ku kompletizá
cii polotovaru ešte veľa surovín. Škrípajúci 
orchester sa usiloval zvládnuť podivným ges
tom, indiferentným k čomukoľvek , čo by 
v partitúre kolosálnej skladby bolo podstat
né. Nečudo , že muzikanti reagovali každý po · 
svojom a nie a nie sa dopracovať aspoň k do
ladenému zvuku skupín. Prvá časť prebe hla 
vo vlažnom duchu , predsa však ešte vera po
zivítneho mohli priniesť rozsiahle tri časti na
sledujúce . Miesto toho však výkon dirigenta 
stagnoval a výkon o rchestra upadal. Namies
to Scherza znel takmer až cirkusový galop. 
Adagio sa doslova rozsypalo v zlých nástu
pach dychových nástrojov a v nedoladenom 
zvuku , príliš často upúta li moju pozornosť 

mimotonálne zvuky, aké si neodvážil do par
titúry vpísať ani taký refo rmátor ton álne
·funkčného ha rmonického systému, a kým 
bol Beethoven. Možno ma mrzí viac , ako 
ktoréhokofveR zo zúčastnených hudobníkov, 
keď musím nechať vofný priechod postre h om 
nadobudnutým v priebehu predvedenia Beet
hovenovej symfónie , dojem bol vša k nato l'ko 
negatívny, že uvedené poznámky musím 
uviesť. Vokálne kvarte to a ko-tak zachraňo
valo situáciu , ani tam však nepa novala poho
da a vyrovnanosť. Prvotriedne dámy nemali 
k dispozícii adekvátny priesto r pre uplatnenie 
svojich kvalít , a navyše. beethovenovský an
tivokálny štýl nemôž'e celkom vyhovoval' 
žiadnemu spevákovi . Z borový part bol sám 
osebe pripravený J anom Rozehnalom dobre . 
v kontexte nekompaktné ho celku vša k znel 
odtrhnuto od ostatného diania. Beethoveno
va Deviata priniesla boj každého s každým aj 
so sebou samým. Verím, že išlo o výnimočn(• 
situáciu, pre tože v ta kej nepohode som or
chester SF nevidel a nepočul hrať vari ešte 
nikdy. Že to "odniesla" práve Deviata s jej 
duchovným posolstvom je nešťastná zhoda 
okolností. Jede n nove mbrový záskok bol 
udalosťou výnimočných kvalít , druhý z nich 
bol fiaskom. Darmo je, bez paradoxov sa ne
zaobíde žiadna oblasť ľudskej aktivity, nemô
žeme ho teda zazlieval' ani cyklu abonentných 
koncertov Slovenske j filharmónie_. 

IGOR JAVORSKÝ 

Snímka archív HŽ 

Larsa Edlunda a A lgota H aq ui niusa . Haqui
niusov 5-čast'ový cyklus Kónig E riks Gcsiingc 
je typickým príkladom malej piesňovej drá
my (text Fródi tÍg). Zovrctost' cyklu podčiar
kol aj ·spevák dôkladným odlíšením koncert
ného prejavu (Schub~rt . Wolf) a scénického 
(Haquinius): v spevoch kráľa Erika zvýraznil 
de jovú líniu. čím sa vyhol iste j ilustratívnosti 
hudobnej teč i . Mimoriadny dojem zanechal 
vo štvrtom a pia tom speve. vysti hnu tím diso· 
nantné ho citového stavu hrdinu piesne . 
V cykle štyroch piesní Larsa Edlunda na texty 
št'yroch švédskych básnikov sme mali mož
nosť spoznal' mimoriadne náročné die lo sú
časného auto ra na ľrevažne nctonálnom z<l
klade . Každá z piesní (Sirkus. Die Sciltänzc
rin . Der T raum des Clowns. Zappel Pajazzo ) 
p<;>skytovala spevá kovi vynika júcu príležitost' 
načrtnúť 4 rozličné výrazové polohy a doslova 
exce loval' v poslednej . ·dé monickej . krátkej 
piesni . s charaktcrotvornými prvkami . Te nto 
Edlundov cyklus by rozhodne mal zapustii 
kore ne na našich koncertných pódiách. 

MELÁNIA PUŠKAŠOV Á 



Snímka l. Michalič 

N..:bolo n;'" vcl'a. skôr vdmi málo - na 
prvom abon..:n tno m konc..:rte cyklu E SF v 
MoyLe~oveJ \ieni 31. o któbra . Nebolo n{ts 
vcfa. a le 7:íži to k . kto rý nám poskyto l Pe ter 
Mikulú~ a Jeho umelecký partne r Ľudov ít 
Marci nger. bo l ho d ný ume nia takého. aké ži
j..: v pred \ tavítdt mnoh ých z nús . Ume nia po 
..: tivé ho . č ist ého. h lbokého a presvedčivého. 
ume nia pren iknutého úcto u n ielen k auto 
ro m a die lam . ale aj k o becenstvu . Viem . 
konku rencia bola veľká . v opere SND v ten 
i'tý večer zne lo Verd iho Rekviem za prítom
no~ t i JXeLid..: nta V. Havla . 31. októ ber hol 
u\.. t..:m tuhu P"'' 'm 1. vol"nýc h veče rov a dní. 
\..to ré mno hí z mís využili. aby mohli zaspo
mínať r~ svojich blízkych. Snáď i tieto o ko l
no~ti bo li príč inou . že sa nás zišlo len zopár 
priazni):cov sólistu . jeho ume nia . picsri o>,tého 
repertoá ru . A i kccf by sa viace rí umelci na 
mic~te P. Mik ul ;íša ro zhodli za týchto okol
ností svoje vy~túpc nie nerc '!lizovai. on uvie
dol celý svoj pro gram tak. ako ho p ripravil a 
ako bol o hlásený. Je to znak vysokých profc
~io nálnych . a le aj e tických a rnor;í lnych kva
l Í l. 

Svoj picsriový recitá l zostavil P. Mikuláš z 
romancí P. l. Čajkovské ho. z Troch piesní 
pre ba~ na b;ísne M. Vá lka . P. Stilichu aJ . 
Smreka od E. Suchoňa a z Biblických piesní 
op. 99 A. Dvoŕáka . teda zo slovanského re
pe rtoáru . O d ô kladne p remyslcnej d rama
lllr&ickcj koncepcii konce rt u svedčil aj výber 
ll C<tjkovské ho romancí . ktoré bo li zorade
né tak . aby vytv(trali bloky lyrické i bloky 
dramat ické a súčasne aby umožnili umelcovi 
pre.w'n tovai celú škálu výrazových a tcchn ic
k)•ch d ano\t í - od melanchólie. smútku . 
Htk nosti. cez satiru až k d rá me. JcdnoÚivé 
ro mance ho li v podaní P. Mikul;íša siaby ma
l"ované plastické obrazy. pln cit u a krásy. fa
rebných a d ynamických odtic tío v. Takto ich 
vykrc~l i i umožnili P . Miku lášovi nie len para
metre jeho vokálneho umenia . a le aj citlivý. 
pa rtncr~ký prf, tup Ľ. Marcingc ra . tvorivo re
agujúceho na všetky sólistove i nterpre tačné 
nuansy . Majstrovské nar:íbanic s dychom. 
presne ko ncipovaná a jasn{t de klamácia. 
pružnosť a poddajnosi hlasu a v ne posled
no m rade i ~amotný hla~ový fo nd P. Mikulá
\ a .;, rovnakou i~totou obsiaho l výš~y s bary
tó novým zafarh..: ním ako aj hfbky s registrom 
čí ro baso vým. To všetko bolo hlavným zna-
1-om inte rp re tačného umenia nie len v Čaj 
km•,kĽho romanc;ích . ale aj v cľalš ích dic
htch . ktoré ' me v ten vete r počuli. Výrazovo 
a ob;,ahovo od li; ný . charakte r zdô raznil i 
umelci , . Sucholwvom cykle: d ravejší a ná
;,t ojčivej~ í ;,vojmr textovo u výpoveďou sa sta l 
vhodným prot ipt>lom predchádzaj(kich pies
n í romantických . T í . ktorí poznáme vokálnu 
tvorbu E. Suchoí1<1. vieme . aké sú tieto jeho 
diela mtcrpretačnc n ;iročné. Je treba podot
knúť. že nie len v partoch sólistických , ale aj v 
sprievodn ých . Bohat osi farebných odtie ňov . 
ha rmomckých a rytmických postupov sl! cha
ra kteristi cké aj pre tento cyklus. Avšak kaž
dý z uvcdcnýcK p rvkov je zosúladený s výra
zom a ideovou výpoveďou. l v po daní P. Mi
kuláša a Ľ. Marcingcra niesli Tri piesne E. 
Such01ia tie to zna ky. Postupná gradácia od 
zatrpknutej rezignácie (M alinconia) cez ve
selú 2. p ie;,e it (Nuova spcranza) smerovala k 
d ramaiické mu vyv rcho len iu v G in.condite. 
Bez pre;,t;ív l.. ) a teda btz oddychu (a to by 

KONCERTY 

som rada podčiarkla) vystriedali Sucho1íov 
cyklus Biblické piesne A . Dvoráka - IO pies
n í. závažných výpovedí človeka - ume lca o 
veciach najint ímncjších ; o vie re. o o tázkach 
života a smrti. Dielo hlboko filozofické, nic 
však mystické. inšpirované textami z Knihy 
ža lmov. Podstatou Mik ul<íSovho poňatia 
Dvofákovýcl) Biblických piCJ>ní bolo hl boké 
precítenie a prežitie práve tejto fi lozofie. Z 
jeho prejavu vyžarovala viera. nic však nad
pozemská. ale tá. ktorá po máha č loveku žii 
tu na Zemi a práve v tomto čase . V ie ra, kto
rá dáva nádej. kto rä ukazuje východiská. d á
va s ilu. l keď texty sú nabo:lenské. vypovedá 
ich človek. cez ne tlmočí svoje sta rosti . bo
lesti . sú n~u oporou pre silu srdca . d uše. pre 
silu ži i. pre s ilu zoceľovať svoju osobnosť. Pri 
takejto ume lecke j výpovedi nchl'adáme chy
bičky krásy. dro bné o myly,. prcto:lc nás vťa
huje do sveta. v kto ro m platia princípy zmy
sluplnejšie. Biblické piesne A . Dvofáka v 
podaní P. MikulMa a Ľ. Marcingcra boli 
hl bokým zážitkom pre všetk ých nás. ktor í 
sme v ten veče r boli v Moyzesovej sieni. 

Na záver správa pre tých . kto rí by si radi 
vypočuli oboch umelcov: Dvoi·Ctkovc Biblic
ké piesne a Cajkovského romance nahrali 
umelci vo vydav~tefstve O PUS a. d o p redaja 
sa dostanú v týchto dňoch. 

MARTA FÓLDEŠOV Á 

Bratislavský 
chlapčenský zbor . / s pre1111erou 

Napriek nabitej programovej ponuke BHS 
pritiahol pozornosť mno hých napšencov 
chrámovej hudby ko nce rt Bratislavské ho 
chlapčenského zboru (6. IO.). Nevedno , či 
prävc chrámové priestory Dó mu sv. Martina 
boli magnetom pre publikum. pozostávajúce 
hlavne zo zahra ničn ých host í (turistov) a ne
hudobníkov , kto ré však napln ilo auditó rium, 
vytvori ac atmosféru príjemné ho so bo tného 
do po ludnia. 

Dirigentka zboru Magda Rovrí áková si 
zvoli la žánrovo veľmi rozmanitý repertoár. 
Od grego r iánskeho cho nílu (Kyrie. O vc rc 
digna hostia) cel. re ne~anč n ých maj, !rov (J . 
Arcadelt : Avc Maria. F. G iardini : Viva lute 1 

lc vczzose) k ranobarokovému skladateľovi 
H. Schiitzovi: Sumite psalmum, moteto pre 

· sóla. zbor a o rgan (1. Szabó ). Svojím det
ským sopránovým sólo m zaujal A . Maďar . 
v skladbách staré ho českého majstra A . 
Michnu z Otradovic. Ďa l ej to bo l výber skla
clicb z Cant iky co meniana od P. Ebena. 
Kladne treba hodnotiť pružnú spo luprácu 
zboru so študentmi spevu HF VSMU v Brati
slave . V skladbe Panis a ngclicus od C. Fran
cka sa nám predstavil tenorista S. Malachov
ský . l ntcrpretnčne náročnú časi z Nelson
messe od J . Haydna naštudoval Z. Vongrcj. 
tenorista z tr iedy pro f. Hu decovej . Zaujal 
perfe ktným techn ickým i výrazovým zvlád
nutím sk ladby. V prvej po lovici pro gramu 
do šlo k istým intonačným výkyvom. Vcl'mi 
náročná práca s detským hlasom . kto rý ešte 
nic je scho pný za každ ých okolností preko
nať in tonačnú labilitu a minimum skúseností 
s akustikou gotického chrámu sú však dosta
točným argume ntom na obhajobu týchto ne
patrných nedo statkov. 

Druh ú polovicu ko ncertu tvorila premié ra 
O mše pre tenor sólo . chlapčenský zbor a kla
vír od mlad ého slovenského sklada te ra Miro
slava Kroupu . poslucháča Katedry skladby 
H F VSMU v Bratislave. O mša reflektuje 
snahu vyrovnať sa s odkazom stredove kých 
autorov (Ars Nova alebo re nesancie ) . či 
uviesť te nto formový typ i žáner do nových 
súvislostí. A utorovou ambíciou nebolo skla
dateľskou technikou napodobniť štýl spome
nutých autorov. ale doviesť artefakty hudo b
nej reči to hto obdo bia d o dôsledkov vlastné
ho hudobného jazyka. č i už vo sfé re vokálnej 
d ikcie. zborovej sadzby. (čo je v dnešne j d o
bc o tázko u pochopenia podstaty inštrumen
tácie). použit ia kontrapunktických techník a 
harmó nie v to m najširšo m slova zmysle. Har
mó nia osciluje med zi tonalito u a mo dalitou . 
pričom kine tický mo ment vytvára štruktur~l 

ny interva lový výber . ktorý determinuje ok
rem iného aj spô so b realizúcic modulačných 
mo me ntov. Zaujímavá je aj vol"ba k lavíra 
ako jedného z reprodukčných komponentov. 
Bude vhodnejšie zotrvať pri tej to . pévodncj 
nästrojovcj ve rzii . vzhľadom k neuveriteľ

ným a kustickým možnostiam. ktoré by •pri 
organovej transkripcÍi úplne zanik li. Vzhl'a
do m na to . že klavírn y part uv;ídza tempo 
jedno tlivých častí. jeho ned održa nie spôsobi
lo miestami chaos. V tej to súvislosti nemohla 
ani d ir ige ntka uviesi te mpo a výraz na patr ič

nú mieru. Te no rista J . Kundlák svoj ím pro 
fesio nálnym pr ístu pom a po stojom ku sk lad
bc opäi presvedčil . že ide o ume lca s vyt ríbe
ným vkusom . vlastniacim vyso ké techn ické a 
výrazové kvalit y. 

Je ol;ldivuhodný spôsob. ak ým dirigentka 
Magda R oyi\áková dokáže formovať svoju 
ume leckú predstavu o skladbách - zasiať ju 
do detskej duše a získavať adekvätny výsle
dok. 

O mša bola uvede ná aj 7. IO. ako súčasi ka
tolíckej bohoslužby v chráme v Kitsscc v Ra
kúsku . Interpre tom tenorové ho sóla bol J . 
Pasek· z triedy prof. Hudccovej . Tento inte r
pret azda svojou farbou hlasu a spôsobom in
terpretácie umožnil úplne odlišný spôsob vy
znenia skladby. Jeho prejav bol bližší histo
rickému poiíatiu sóla v zborovej skl adbe . 

O . KOMŽIKOV Á 

J\llladí 
organisti 

Prvé dni novembra na Konzervató riu v 
Bratislave konfrontova li do máci štude nt i or
ganovej tried y svo je ambície s Košičanmi . Po 
ro ku sa opäť stre tli. te nto raz v Bratislave na 
pravide lnej PMSO. Iniciá torko u tejto prcpo
trc bncj akcie bo la pro f. Irma Skuhrová. 
Prehliadka ma la veľa pozitív a o hlasov - po
d ľa jej vzoru realizovali pod o bný projekt v 
Brne. V minu lých rokoch p re mno hých bola 
jedno u z m;í la pr íležitostí k vystúpe niu na ve
rejnosti. Bola i viac posluchäčsky navštevo
vaná a stre távala sa s väčším záujmom a ko v 
súčasnosti . D nes v tejto pod o be po maly strá
ca opodstatnenie. Profesionúlo m sa o tvo rili 
dvere do ko sto lov. napriek to mu . že ch rámo 
vé nástroje sú vcl'mi zanedbané . dtHajmc. že 
časom sa podar í tento stav vyle pšova i predo
všetkým v turistických oblastiach na starých 
histo rických nástrojoch . - O rga n sprevádza l 
v minulosti človeka od detstva . Bol súčasťou 
jeho najkrajších i naj bolestivejš ích životných 
chvíL Bol bezprostredným vychovávateľom 
k umeniu . k este tické mu cíten iu. Proste - o r
gan ako ncopakova td ný nástroj oslavujúci 
človeka . 

Studenti slovenských škô l svojimi vykonmi 
do kázali . že s o rgano m to myslia väžnc. Chcú 
mu porozumieť. Každý svojím podie lo m . U 
niekto rých je to technická prio rita (čo sa mo
zrejme sa s týmto nástrojom nezhoduje). u 
iných prcgnantné muzik;íl nc cíte nie . K n:'t
' troju sa v~ak j~ nu tné p rih l i:.ova ť ~ pokorou . 

ncchai sa osloviť duchom, ktorým je tento 
nástroj prestúpcný a ktorého je v podstate 
iba prostredn lko m . Poto m sa dá dobre za
hrať Bach. porozumieť Franckovi. nÁjsť 
hfbku v Messiae novi. K takémuto uchopeniu 
si vyžaduje nástroj už zrclších interpretov. 
kto rí dokážu spoj iť vedomosti o mechanizme 
nástroja. s možnosťou ich využitia v priamej 
úmere. Preto je výborné. že organov(! triedu 
na bratislavskom konzervató riu prevza l Im
rich Szabó - n iele n zručný organista . a le aj 
organár. kto rý vďaka svoj im vedo mostiam 
môže parale lne s interpretáciou rozvíjať v 
štude nto ch aj teoretické vzde la nie . Obc jeho 
žiačky - tret iačka J ana Andrašovičová a 
štvrtáčka Lujza Marková hrali veľmi dob
re. Obe sú muzi.kálne a ambiciózne . 

Kresba J. Hudák 

Ich program bol zostave ný nie len na typ . ale 
aj na efekt. Zvl:'tši pozoruhodný výko n na 
štvrtáčku poda la Lujza Markov;í. Vyžarovala 
z nej priam profesionálna istota . vyrovna
nosi . radostné muzicírovanie . Aj v ko ntakte 
s publiko m dok:ízala udržai napiitic a tvorivú 
inšpir;íciu . Mo žno je to u nej dosial" podvc~
mé . ale organ jej výbo rne sedí a rozumie mu . 
Aj jej kolega z Koš íc Marek Vrá bel cíti hud-

bu . Je muzikálny. ale ešte postráda istú pev
nosť v uchopení skladieb. Vie čo hrá , ale 
ešte presne nevie ako na. to. C ítii . že mu ešte 
chýba fyz ický vek . D ruhá poslu~háčka Emí
lie Dzemjanovcj z Košíc - tretiačka Monika 
Melcová sa upriamila iba na techniku. Ne
zaujíma ju poetika d ie la Ca rla Emanuela Ba
cha . ani veľkého Jo hanna Scbastiana . ani 
Ebena. Proste - chce hrai na efekt. rých lo. 
virtuózne. nadradc nc . A k chce byť dobrou 
o rga nistkou (alebo akoukoľvek hudobníč.
ko u-intcrprctko u) toho sa musí zbaviť a hľa
dať podstatu . nic pozlätko! 

O baja o rganisti z VSMU prezentovali už 
pokoj nejš í. zrelší mízor na hudbu . Obaja sl! 
muziká ln i. technicky dobre pripraven í (oh
div patr í najmä Robertovi Stillovi. ktorý za 
dva roky urobil na sebe obdivuhod ný kus 
práce!). Obaja sú druho roči aci. no s rozdiel
nym rukopisom. vlastným, ale aj ich pedag'ó
gov. čo nebolo zanedbateľné. Marta Chmie
lová (z triedy o dh . as. J . V. Michalku) hrala 
Francka. Bacha a Liszta. Statočne formovala 
frázy. budovala výraz. sledovala vyrovna
nosi . Je muzikálna . pokojná a pozorná - čo 
pri o rgane je vcl'kou devízo u. Roman Siill 
hral Clcrambaulta-Bacha a Vcl'kll sonátu 
c mol Maxa Regera . O bdivuhodný je jeho 
kľud. získanú istota . Svojou hrou vytvára po
hodu. No v Rcgerovi ešte veľa raz vzrušil i 
poslucháčov. Napokon na takejto gigantickej 
skladbe je čo cvil:ii. tvori i a prepracovávať po 
ce lý život. A za tial' to bol Siillov p rvý ko ntakt 
s týmto vdkým majstrom. 

Profesio náli . k to r í doteraz tvorili súčasť 
Prchli<tdky. hrali te nto ro k po p rvý raz v Blu
mcnt;íli. Tento rok si zahrali Anna Zúriková
Predmerská, Zuzana Janáčková, Peter Kolár 
a Aleš Bárta z C iech . 

ETELA ČÁRSKA 

Neko1Jcert1Jé 
Klarisky? 

O komorných ko ncertoch v Klariskách sa 
už toho vd a povedalo a napísalo. Skoda. že 
organizátori doposiaľ nedokázali pochopiť. 
že z hľadiska akustického je tento priestor 
naprosto nevylíovujúci na komo rné ko ncer
ty. Nespočetnekrát som vo· svojich recen 
ziách opakova l. že v to mto auditóriu nemož
no počúvať komo rmí hudbu . Echo Klar is iek 
je vhodné najmä na gregoriánsky cho ral a 
sakrálnu hudbu (i to nie každú). Ale to sú 
konštatovan ia . ktoré budeme musieť ešte 
aspoň desai rokoy prízvukoval': kým ncpo
chopímc . že to takto ďalej nejde. Okrem to
ho 13. novembra už bolo v Klariskách chlad 
no . takže posl ucháči sedeli v kabátoch . To 
zaiste nepotrebuje ďalší komentár. A prito m 
ko mo rný ko ncert sľuboval vskutku bohatý 
umelecký zážito k ; Trávn íčkovo kvarteto. 
klaviristka Silvia ČClpová-V izváriová a klari
ne tista Aladár .Jáno ška. 

Hudo bný kritik je teraz postavený pred 
tt lo hu recenzovať ko nce rt . Lenže o čom pí
sai. keď hudba. ktorá dolie ha je rozko lísaná 
a skresle ná mohutnou ozvenou. Všetko sa 
mieša a pre tvára. Je to ako zvuková kulisa. V 
tomto auditó riu znela napríklad Schubertova 
Kvarte tová veta c mo l op. posth . ako mo hut 
né symfo nické die lo. Rozho dne však nie vi
no u interpre tov. Aby so m ešte väčšmi priblí
žil svoje poci ty ; počuj ete zn ieť napríklad 
vzrušený dramatický úse k hudby a pritom vi
díte. že interpreti sú už kdesi úplne inde. na
príklad ponorení d o meditatívneho pianissi
mn . To však bude te počui až o chv íľu . Čo 
mo žno o tako mto ko ncerte písai? Azda le n 
to . aby sa ko nal v inom auditó riu. J e celkom 
prirodzené. že interpret i sa počujú celko m 
ináč . Napríklad v Brahmso vo m Klarineto
vom kvirNe te h mo l op. 11 5 st;íl klarinetový 
part úplne v úzadí. Do minovalo s láčikové 

kvarte to . Klarinet tu teda vyzne l ako o bligát
ny nťts troj . Prirod zene . nie vinou (inak zna
men ité ho klarinctistu) A . J;íno šku . ale jed
noducho preto . že v takýchto podmienkach 
nemožno odhadnú i správne proporčné člene
nic intenzity zvuku . KoJll:crtantnc stavaný 
klarinetový part zv l;ído[ A . J áno~ka zname
nite a jeho výkon možno hodnotiť len v su
perla tívoch . No žiaľ. už spomínané iritujúcc 
fa kto ry pôsobia nesmierne rušivo. 

V zúvcrečncj časti koncertu sme sa stretl i 
so Schuman novým Klav írnym kvintetom Es 
dur op. 44 . Tu sa samozrejme ešte výraznej
šic vyhrocovala zvukovosť kla víra na jednej 
stra ne a s láčikového k\'artc ta na druhe j . Tým 
prirodzene nechcem nijako popierať kvality 
klaviristky a nášho špičkového komorného 
telesa. ale v tak ýchto podmien kach ne možno 
p ísať o interpretácii . Z tej masy zvuku . ktorá 
na mr'la do lieha la sa zd alo . že Sche rzo holo 
pri rýchle a upo n:'thlané . Trochu pomalšie 
te mpo by lepšie zvýrazni lo vt ip a duchapl nosť 
tejto časti . Pod ľa môjho n:ízoru by sa mal cc
Iý ko ncert ešte raz uskutočniť v adekvátn ych 
podmienkach . A malo hy· sa konečne zv;ížii . 
na čo sú Kla risky vhodné a na čo nic . 

IGOR BERGER 



RECENZIE s) 
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Chopin s Idou Cemeckou ustálenému, opakovanému, obohranému a vyčerp~nému ná
zoru. Zarevoltovať , vzbúriť sa proti tradícii. Vybudovať si 
vlastný svet, upletený z vlastnej fantázie . Vyrozprávať čosi o 
sebe. Černecká je poetická, nežná , melancholická, zádumči
vá. No už v Polonéze cis mol op. 26/ l by sa mi žiadalo viac ne
pokoja vzdoru , tanečnosti , dynamizmu, harušenia harmónie. 
I vo vafčíkoch by som rád počul viacej energie . viac sebavedo
mia . z valčíkovej kolekcie sa mi najviac páči f mol bp. 70/2. i 
keď ľavá ruka by mohla byť zre teľnejšia , výraznejšia. Ono sa 
to možno ani presne nedá vystih núť, ako človek nazve rozšaf
nosť v hre , vynaliezavosť , hravé vymýšľanie. dvojzmyselnos
ti .. . to je naozaj ťažké. Ale to je presne to , čo mi v hre chýba 
- čo postrádam. To narušenie presnosti . jednoznačnosti. 

Z hľadiska umeleckého je teda hodnotná prvá strana a to 
piesne G. Mahlera. Vieme síce, že výber piesní býva vždy len 
akousi vzorkou, často skresl'ujúcou pravé rozmery duchovné
ho odkazu. No i tak je tu predpoklad, že platňa sa dostane do 
rúk milovníka. či znalca romantickej piesňovej tvorby. No 
predsa len je nesmierne poučné a zaujímavé prirovnať kompo
zičnú technológiu Gustava Mahlera a Almy. Alma Mahlerova 
sa tu ukazuje ako experimentátor. Jej hudba znie .. modernej
šie" , je plná dvojzmyselných disonancií. No súvislosti sa trieš
tia. drobia ne raz na bezvýznamné hudobné epizódy. Mahle rov 
hudobný svet je však jeho; nevypožičaný. neodpočúvaný . Vy
viera z hfbky a je naprosto neopakovatcl'ný. Je v tíom božskú 
iskra, prepožičaná danosť tvorii. Mahle rove pie~ne som počul 

OPUS Stereo 93112183 

V priebehu mckol'konásobného počúvania platne - Chopin . 

Hra I. černeckej je precítená. poetická. chopinovsky zasne
ná. Ale to je len jeden rozmer. jedna dimenzia. jedna poloha. 
A okrem nej žiadna. Chýba jej vybalansovanie , polarita , dru
hý kraj mantinelu. polcmický dialóg, výrazová pluralita. Tým 
.nechcem poveda i, že zo Chopina treba spravii revoltujúcu ma
su zvuku-- myslím na bohatosť . pestrosť výrazu. farby tónu , 
dynamiky, na vyväženie sktytých.harmonických súvislostí , na 
objavovanie a hľadanie nového doposi aľ neznámeho. Ja viem, 
to sú tie najväčšie n:íroky. aké len možno vzniesi na int.erpre
ta . Ale dnešný poslucháč si môže Chopinovu klavírnu tvorbu 
kúpiť v najrozmanitejších špičkových interpretáciách. Napriek 
všetkému čo som tu spomenul si myslím. že Chopin v podaní 
J· černeckcj si ~ájde svojich pos~uchäčov. S~ahnui po tej to. 
platni znamená J ednoznačne vsad tt na vysoku kulttvovanost 
interpretačného prejavu. Preto si myslím . že platňa má šancu 
na úspecli. 

Piesne M:ahlerovcov 
OPUS Stereo 9312 1987 

Selection from piano works - s klaviristkou Idou Čcrncckou 
som si uvedomil. kol'ko stupňov. stupienkov a medzistupicn
kov vedie k vel'kému i n terpretačnému majstrovstvu. V bežnej 
práci stačí , ak človek je precízny, usilovný, korektný a výsle
dok je chvályhodný, jednoznačne kladný. V kumšte - to je 
všetko vel'mi málo. ba povedal by som skoro nič ! Presne. sve
domito. precízne . čis to . bezchybne hrá dnes množstvo inštru
mentalistov. Stovky. tisíce klaviristov . huslistov, violonče lis
tov. Všetci hrajú dobre . precízn~ . kvalitne a predsa len zopár 
jedincov má tú ne konečnú schopnosť s iahnuť po najvyšších 
tvorivých métach. Vcfké umenie je ta jomstvo a začína sa tam. 
kde končí púha reprodukcia . Niekedy to hranic býva len zá
mienkou k tomu . aby sa uvol'nili vyššie sily. V takýchto prípa
doch môže byť vychýlená strohá presnosť. rušia sa tradíciou 
ustálené konvencie a človek vstupuje do nového sveta . Do 
sveta. od ktorého majú kl'úč len šťastlivci - vyvolenci múzy. 

Počúvajúc hru l. Cerneckej musím konštatovať , že všetky 
atribúty precíznosti sú splnené - vzorné . príkladné. cieľavedo
mé. Chýba mi tu v~ak odvaha niečo porušiť. postaviť sa proti 

Konfrontácia výberu piesi\ovej tvorby G. Mahlera a· jeho 
manželky Almy sa zámerne dostáva na jednu gramoplatňu (in
terpreti M. Hajóssyová a M. Lapšanský). No snáď tu ani tak 
nejde o kompozičnú konfrontúciu , ale skôr o pohľad do Mah
lerovho duchovného a rodinného života. v ktorom hudba a li
teratúra kraľovali naprosto suverénne . Nechcem sa tu ďalej 
zmieňovať o výtvarných sklonoch Mahlerovej manželky a vó
bec o mimoriadnych danostiach týchto dvoch ľud í spätých pu
tom manželstva. O Mahlcrových piesňach sa toho pž nesmier
ne ve l'a napísalo . Myslím i ti e:; . ktoré sú na spoml nanej gra
m.oplatni (Fruhlingsmorgen. Eri nnerung, Phantasie , Starke 
Einbildungskraft . Scheiden und Meiden ... atď.) . Veď kto by 
nepoznal piesne z cyklu .. Des Knaben Wunderhorn" a vôbec 
ten svet Mahlerových piesní, j edi nečný a neopakovatel'ný. Je 
celkom pri rodzené a pochopi tcné , že piesne, ktoré skompono
vala Alma sú len kuriozitou. kompozičnými pokusmi. ktoré 
treba chápať ako dokument dokresľujúci život Gustava Mahle
ra. Bolo by myslím nesprávne preceňovať ich význam a fun
kciu . 

azda so všetkými významnými speváčkam i . No nemyslím si. že 
by až príl iš vyhovovali M. Hajóssyovej. Ona ich spieva len 
jedným hlasovým r~gistrom , nevyhl'adáva iné výrazové polo
hy, nemodclujc kantilény. Nepohráva sa s detai lami. len stro
ho odmeriava tok piesní. Spolieha sa na svoje prirodzené hla
sové zafarbenie. Mimoriadne presvedčivo stvárn il klavírny 
part M. Lapšanský. Ako vieme , v Mahlerovej piest'íovcj tvor
be má klavírny part významnú úlohu. Lapšanský a jeho 
klavír bol muzikantskou dušou piesní. Inak interpretač
né úskalia vokálneho p<,~Ttu sú v prípade Mahlera nemalé . 
Mahlerove piesne nesmú byť patetické , no nesmú byť ani stro
hé, chladné a nezaangažované. Mal by to byi prejav zd ržan li
vej a zvnútornenej muzikality. Mal by to byť spev s vrúcnym 
citovým podtextom. " . 

l 

"Musicologica slovaca 1989. Eudové hudobné a tanečné ·zvykoslovie. 
Zostavil dr. Oskár Elschek. Veda Bratislava 1989. 

Zborník nadväzuje na predchádzajúci 
zväzok Hudobnofolklórne druhy a ich systé
mové súvzťažnosti (Musicologica slovaca 13. 
1988) a rozširuje jeho záber na fo lklórne pre
javy. zviazané s obyčaja mi výročného cyklu a 
životného cyklu č loveka - s kalendárnym a 
rodinným zvykloslovím. Piese1i . hudba. ta
nce. slovo . dramatick;í akcia sa na nich zú
častňujú priamo ako ich výstavbové zložky 
obradmi situúcia. ktorej pevnou súčasťou bo
la interpretácia istej piesne č i recitačnej for
mulky. bez ich prednesu strúcala svoj zmyse l 
a účinok a svedčí skôr o postupuj úcom roz
klade. modifikäcii č i zániku danej obyčaj e . 

Zvykoslovie tak tvorí bohatý komplex aby
čaj ových prak tík . piesní . tancov. slova atď .. 
ktoré sa navzájom v zložitých vnútorných 
vzťahoch podmieňujú . dopli\ujú a spoluvy
tvárajú tak sémantickú a kompoo: ičnú štruk
túru obradu. 

Obradový folklór preto prinnša pre vý
skum síce zložitú . súčasne však vel' mi príiaž
livú a zaujímavú problemat iku. ktorá sa po
hybuje na rozhraní medzi etnografiou. fo l
kloristikou. etnomuzikológiou. rcl igionisti
kou a ďalším i vedami. Riešenie nie ktorých 
aspektov tejto problematiky si vyžaduje buď 
vz;íjomné presahy. alebo priamo spoluprácu 
jednotl ivých vedných odborov. Rovnako sa 
vynära potreba bl ižšie vymedzii pojem obra
dového folklóru (napr íklad k obradným pies
ňam v minulosti K . Plicka zač l e nil aj uspä
vanky. A . Me licherč ík tnívnicc. teda piesne s 
pevnou štruktur;ílnou väzbou k spevnej prí
ležitosti. ktorú nemusela byi súčasiou zvyko
slovia) . Po z;íkladných pdcach Alice Elschc
kovcj o more·nových picstiach a Soni Burla
sovcj o svadobných pieslwch. ktoré boli pub
likované v sedemdesiatych rokoch. zborn ík 
Ľudové hudobné a ta nečné zvykoslovie pri
spieva k tejto téme ďa lším i monograficky za
me ranými sondami do folklórn ych prejavov 
nie ktorých výroč n ých obyčají a tradičnej 
svadby. 

Júlia Kováčo,·á v štúdii Dievčenské spevy v 
jarnom Z\'ykosloví na Slovensku vychádzala z 
porovnania skromných historických zúzna
mov s vlastným výskumom. zachytävaj úcim 
stav z posledných približne pätnástich rokov. 
Zamerala sa jednak na zvyky a piesne vyn;í
šania zimy a prinášania leta. jednak na zvyky 
·a piesne späté so sviatkom Juraja . Podáva ich 
vo vz;íjomncj nadviiznosti vo zvykoslovnej a 
naj mii v picsiiovej zložke . V strede jej pozor-

nost i stoj í präve jurský cyklus s dominujúcim 
spevom ( .. spievanie Jura") . ktorý u nás ešte 
nebol kompletnejšie spracovaný. V súvislosti 
so stručným naznačením interetnických. eu
rópskych súvislostí tohto sviatku identifikuje 
autorka v slovenskom materiúli slabšie zastú
penie kresťanských elementov (konfrontácia 
s legendou· o sv. Jurajovi) v prospech archaic
kejších. predkresťanských magicko-rituá l
nych zložie k a hľadá ich stopy v textoch pies
ní . Z celoslovenského hradrska vystupuje 
spev jurských piesní najmä na Trenčiansku i 
s prirahlými oblasťami. Túto skutočnosť dáva 
autorka hypoteticky do súvisu so sprievod
ným ústupom jánskych piesní v tomto regió
ne. Upozorňuje pritom. že jurské obyčaj e na 
Trenči a nsku obsahujú viaceré mantické 

prak tiky. z celoslovenského hľadisk a prí
zn ačné skôr pre júnsky zvykoslovný cyklus . 
pre,obyčaje letného slnovratu. NaznačÍia tým 
zauj ímavý problé m. na ktorý upozorňujú i 
niektorí b;ídatclia v.zahraničí a pokt'tšajú sa o 
vysvetlenie ..:. ide o vzťah medzi viaq:rými 
obyčajami. o presúvanie niektorých folklór
!lYCh a zvykoslovných prvkov z jedného zvy
ku do druhé ho. o pohlcovanie prvkov zani
kajúceho. ustupujúceho zvyku zvykom živo
taschopnejším a pod. 

Alica Elscheková sa v pníci Svadba a sva-

· · dobné piesne opiera najmä o publikovaný 
materiál (uverejnené piesňové ukážky však 
pochádzajú z vlastných zberov ·a pri .skrom
ných publikačných možnostiach je práca -
podobne ako v prípade ďalších štúdií zborní
ka - prínosom aj v približovaní prchívnych 
zápisov). Hoci svadba patrila k zvykosloviu, 
ktoré v minulosti azda najväčšmi pútalo po
zornosť zapisovateľov. autorka sa v práci ne
zamerala na zachytenie historického aspek
tu . Sústredila sa skôr na otázky vzťahu piesne 
k obradnej situácii, vo väzbe na účastníkov 
obradu - interpretov a adresátov, teda na 
problematiku vlastnú a špecifickú práve pre 
obradovú pieseň . Bližšie sa zamerala na nie
ktoré kľúčové fázy svadobného ceremoniálu. 
s ktorými sa pieseň spája (odobierka. sníma-

nie party a čepčenie, prevážanie rúcha. sva
dobné veselie) . V štúdii naznačila potrebu 
analýzy zložitých vzťahov medzi obradom. 
textami a núpcvmi piesní (vyjadre nie sva
dobnej symboli ky a významových súvislostí v 
textoch piesní. ot<ízka svadobnej noty a 
pod.). Pri intcretnickom porovnávaní varuje 
pred zjednodušenými závermi a v polemike 
najmä s Hošovským nastolila zásadnú požia
davku pri interetnickej komparácii vychúdzai 
zo širšej piesňovej tradície etnika a nic po
rovnávať svadobné nápevy ako izolované 

IGOR BERGER 

jednotky, vytrhnuté zo svojho hudobného 
kontextu. 

Svadba patrila v tradičnom dedinskom 
prostredí k naj frekventovanejším tanečným 
príležitostiam. zäkonitc pre to púta i pozor
nosť etnochoreológov. Kliment Ondrejka sa 
v štúdii Tradičná svadba Lipto\'a a jej taneč
né zložky síce orientuje na tie fázy svadobné
ho ceremoniálu. s ktorými sa spájajú ta noc . 
zachytáva ich však v širšom spektre folklór
nych prejavov (pie-sne . hudba. svadobné vi n
še) a etnografických údajqv. Práca je posta
vená na porovnaní historického . najstaršieho 
opisu lokálnej podoby svadby z Liptovských 
Sliačov so súčasným stavom svadby a tancov 
v liptovskom regióne . Štúd ia Stanislava Dú
žeka Cudové tance vo fašiangových obyčajoch ' 
na Slovensku zachytáva súčasný stav tanečné

ho repertoáru fašiangových obyčaj í v dedin
skom prostredí i s naznačením genetických a 
vývinových súvislostí. Upozorňuj e na kon
takty či paralely medzi niektorými tancami v 
mestskom a dedi nskom prostredí v. minu los
ti. Pri vytvorení typo lógie tancov vo fašian
goch autor vychádzal zo základnej klasifikú 
cie tanečných a pohybových prejavov. vysky
tu júcich sa vo fašiangových obyčaj och . na 

' tance pôvodom obradné. na tanec doda točne 
prenesené k fašiangom. nadobúdajúc tak ob
radnú funkciu a na vol'ný ta n ečný repcrtoúr. 
ktorý sa vyskytuje i pri iných tanečných prí·le
žitostiach. Täto zúkladnú klasi fikácia v pod
state zodpovcdú aj členeniu spevného reper
toáru. interpretovaného v rámci zvykoslovia . 

Mnohé vo výskume obr;tdovcj piesne u mís 
ešte len čaká na ďalš ie rozpracovanie či obja
vovanie nových aspektov pohl'adu. (K zauj í
mavej problematike. k ~orej bola zatial' ve no
vaná len okrajová pozornosi. hoci na ti u 
mnohí búdate lia upozorňova li . je napríklad 
otázka miesta duchovnej piesne v spevnom 
repcrtoúri zvykoslovia. Zachytávajú ju rov
nako historické záznamy. i novšie výsk umy v 
teréne.) Zdá sa . že obradné piesne. a to naj
mii kalendárne . patria k tej zložke picstiové
ho rcpc rtoúŕu . kto rú v súčasnost i najrýchlej 
šie ustupuje z primúrnych foriem ~voj cj cxb
tencie. Zaslúžia si však pozornosi aj z iných 
dôvodov. Tým. že tvoria súčasi zvykoslov
ných štruk túr. spoluvytvú rajú ich ~éman tic k ý 
kontext . Pod novšími nánosmi zúbavných a 
estetických fun kcií možno naprík iad odhal ii 
napojenie na sveton;ízorové predstavy ako 
pozoruhodný prienik pn.:dkresianských a 
krcsianských prvkov a pod . Ich poznúvanic 
je i pozn;ívaním duchovnej kult úry. !radova
nej na našom území. 

HANA URBANCOV Á 

\ 



Po dvoch neúspeebocb ............. MGaaeiliti(~aiAidoSIDa) 
prik..OClla bratlshavská KolllOI'Ú ~ k ~ a.la odllln6o l'lltala. 
Dve jednoaktovky: Pouleneov Eudlký 111M a ~t.ior __.sd U Pn1 'PO
hfad .dost' čudnou komblnádou. Prtfe pre takýto draillituqldtý ~ber-ai otlhliad
neme od rýdzo prakticistlckflao bfadlska, ak~ predstavuje tieto leD*4 ebudenle, čo 
rozpadávajúcemu sa sóllstickfmu osemblu prillo ebzvNJt vhod- flak existujú pri
najmemom dva dôvody. Ak sa pozrieme o tri dt!lat'roSa doada, zlltfDie, ie v SND 
skombinovali Mascagniho Cavalleriu 1 Ortrew. M*lrou leDOa a Leoacavallových 
Komediantov s Ravelovou Spanlellkou hodiDkou, " Kolldaeb Zlll8 Pucdnlho ~ru 
Angeliku s Ferenczyho Nevlednou humorakeu a v rokoch 88-tych Pucciniho Schlc· 
chiho s Novákovou Prestávkou. Prvým d6vodom je teda inacenat\ná tradfda kombi· 
nácii divácky pomerne atrakUvoych veristických opier so svetovou čl domllcoa mo
dernou. Dôvodom druhým je komorDo8f a latrovertaosf oboch zvolených diel 
a v Istom slova zmysle aj leb tematleU prfbuzaolt'. V oboch prfpadoch ide o nazretie 
do hlbin ženskej duk, rozochvenej raz stl'adan z rozpadávajácebo sa fúbostného 
vzl'ahu a zo samoty, raz zlomenej odléčenim matky (najprv len priestorovým, potom 
v dôsledku anjela smrti nenávratným) od plodu svojej lúky. Prfbumosf témy rite 
posilňuje približne rovnaký ~nicko-rdijný kfúč, aký teraz na javisku opery SND 
- kde pre nedostatok vlastných priestorov súbor Komornej opery hosťuje - použili 
scénograf Milan Ferenčfk a rei~r Miroslav Fischer. 

Nový štart 
Komornej opery 

Coctcaov Ľudský hlas (ktorý v 60-tých ro
koch na bratislavske j Malej scéne preslávila 
Mária Kráľovičová) zhudobnil člen Parížskej 
šestky Francis Poule nc až na sklonku svojho 
života (premiéra v roku 1959). Jeho ostatne 
vždy dosť jednoduchá hudobná reč tu pôsobí 
ešte priezračnej šie , nevyumelkovane a ú
primne . pričom komornosť výrazu nezaprie , 
že pôvodne bolo dielo koncipované len pre 
klavírny sprievod . V priebehu 45-minútové
ho te lefonického monológu sa striedajú rôzne 
citové polohy - od zdanlivo pokojné ho kon
verzačného tónu po apely plné zúfalstva. A to 
sú momenty. kedy Poulencova hudba opúšťa 
pole istej askézy a vytryskne v krátkych no 

~ pôsobivých vzruchoch. 
Fc rcnčíkova scé'na vhodne evokuje štan

dardnosť a osamelosť života v modernom vel'
komestc a svoj ím chladom vytvá ra pôsobivý 
kontrapunkt k citove j d ráme p,ro tagonistky. 
Režisér Fischer dodáva k dielu ideovú .. bod
ku" v úvode a závere inscenácie na spôsob 
krátkej filmovej se kve ncie . vyj adrujúccj IO. 

čo potom rc~p . pred tým sa udeje . č i skôr pre
žije na javisku . Le bo ono sa vlastne nedeje 
nič. zato sa prežíva a čo sa vlastne prežíva. to 
musíme vystopovať z intonácie hlasu. záchve
vu ruky a z pohl'acl u. Len vnútro je tu zaují
mavé a režisér nám ho zhmolli uje pomocou 
technického riešenia . Vďaka nemu vid íme na 
zadnej ste ne v a kcii zväčšenú tvár pro tago
nistky a z nej č í tame. čo prežíva . Elena Holič
ková (só listka SND a . h.) je rutinovaná a mu
zi kálna ~peväčka . čo už dokázala pri viace
rých divade lných i koncertných stretnutiach 

' s hudobnou modernou. Jediné , čo jej chýba , 
je - najmä v mezzavoce- schopnosť preniesť 
do tónu onen citový náboj . a ký doň bez pro
blémov dokážu vniesť soprá ny expresívneho 
typu (napr. Blahušiaková , Nitranová). Práve
z tohto dôvodu nie vždy uveríme citom, 
o kto ré sa chce s nami pri interpretäcii Pou
lencovej partitúry podeliť. Je na škodu' vý
slednému efektu , že hoc aj režisér pochopil. 
čo jé u tohto d iela podstatné , predsa sa nevy
hol nie ktorým .. aktivizačným" a vonkajško
vým prvkom (napr. pričasté prcvleky sme 
vníma li ako samoúčelnú šancu pre kostymé r
ku Ľ. Jarjabkovú). 

Strednú časť Pucciniho Triptychu kladú 
podakto rí odborníci na najspodnejšiu prieč
ku skladateľovej tvorby. Príbeh z toscänske
ho klášto ra 17. storočia je pre Pucciniho nety
picky nedramatický a skladá sa (bez fo rmál
neho rozčlenenia) z dvoch odlišných čast í. 

Prvá kreslí prostredie klášto rného života , 
druhá vnúto rný sve t Angeliky. Pravda , uni
fo rmný svet klášto ra núti skladateľa zúžiť pa
le tu výrazových prostriedkov (porovnávajúc 
s hýrivou kresbou prostredia v Plášti či 

v Dievčati zo západu). Zato použitý princíp 
je rovnaký. lež namiesto citácií čínskej . j a
ponskej , americke j či francúzskej salónnej 
hudby sa dajú v partitúre odhaliť stopy grego
riánskeho chorálu i toskánskeho fo lklórneho 
rito rne lu. Inscenáto ri odhadli vcelku správ
ne . že ťažisko die la je v jeho druhej časti. 
Princíp snímania zväčšeného detailu tváre 
však už v druhej polovici veče ra nemá onen 
nádych nového a začína pôsobiť únavne , na-

~E~I>I~ 
vo Viedenskej opere 
Dokončenie zo str. l 
bíci í luxusom. dnes - vďaka blízkosti Viedne 
i prístupným cenám vstupeniek na státie -
máme výkladnú skriňu sve tového operné ho 
umenia na dosah ruky. Poučné sú ~.živé" 
st retnu tia so speváckymi hviezdami prvej ka
tegórie. poznävanic inscenačných tre ndov 
a i nte rpret ačných špecifík . kto ré ovládajú 
dnešné hudobno-dramatické divadlo . ale 
v neposlednom rade i poznävanie problémov, 
s akými musia zavše zápasiť i scé ny prvoradé
ho význam u. 

Na rozdiel od nás. kde na jednej strane ob
divuje me nováto rské režisérske výboje 
a na d ruhej strane tole rujeme bezduché tápa
nic inscenáto rských .. tiežtímov", vo Viedni 
neprofcsionalita nemá miesto. V predstave
niach A ll ilu. Macbetha. T raviaty, Simona 
Boccancgru. Maškarného bálu . Dona Carlo
sa a O thclla . ktoré som videl - možno chýba 
experi mentáto rský pól. po stránke réžijnej 
však bo li bez lapsusov. ich sil a spočíval a 
v presne j chara kterokrcsbe . na vzťahoch 
medzi postavami a v zmysluplnom orga nizo
vaní javiskového živo ta . Produkcie akoby vy
chádzal i zo spoločnej estetickej platfo rmy. 
predstavujúcej model klasického poňatia 
predlohy. s ťažiskom posunutým na drámu 
utvá ninú vokálnymi výpoveďami . Azda i pre
IO sa mohli zdať viedenské .. ve rd iovky" svo
j ím scénickým vzhl'adom trocha stereotypné. 
Istú reze rvu mali i vo využívaní svetelnej ré
žie . kde napríklad anglická divade lná kultúra 
je podstat ne ďalej . Improvizovanosť . váha
vosť . č i ne bodaj falošné slohové tóny však 
vo Viedni nemajú šancu. 

Režiséri 
Najmenej ma nadchla Schenkova konzer

vat ívna popisno-iluzívna a starinou zaváňajú-

ca Traviata. Don Carlos Pierra Luigiho Pizzi
: ho vytvoril dece ntné , i keď neveľmi inšpira· 
tívne pozadie pre drámu charakterov a hla
sov. čo pri trochu vyššej dekorat ívnosti platí 
i pre Attilu režiséra Giulia Chazalettesa. Gior
gio Strehler viedol Simona Boccanegru k vy
pointovanému. mimoriadne pôsobivému zá
veru, kde hlavný hrdina zomiera pri návrate 
k moru , symbolu jeho života . Gianfranco 
de Boslo vrátil Ma~karný bál podfa pôvodné
ho Verdiho zámeru na švédsky dvor. kde 
vytvoril vďaka výpravnej scéne Emanuela 
Luzzatiho vskutku pompézne prostred ie . 
Dva shakespearovské tituly- Macbetha a Ot
hella - uviedol Angličan Peter Wood v pre
myslenej koncepcii . s účinným veoením po
stáv a ansámblov. 

Dirigenti 
Priorita viedenského Ve rdiho neleží však 

na j aviskovom tvare predstavení. ale na hu
dobných naštudovaniach a sólistických kreá
ciách. Vplyv dirigenta na výsledný profil ve
čera je evidentne vyšší než zástoj réžie. Kon
štantnou ozdobou Státnej opery sú bravúrni 
filharmonici . kto rí sú zárukou kvality pod 
každou ta ktovkou. 

Pravé verdiovské fluidum vyžarovalo z in
scenácií. kde za dirigenlským pultom stál 
Claudio Abbado (Don Carlos, Simon Bocca
negra), povyšujúci orchestrálny part na rov
noce nného partnera só listov. Z partitúry vy
ťažil nepozna né pointy dramatického výrazu . 
pre\(vapoval vibrujúcim napät ím v na jintím
nejších pasážach i ce lkovým ťahom die l. 

Plnchas Steinberg v Traviate stál plne 
v službách trocha výstrednej koncepcie titul
nej hrdinky. Adam Fischer dal Othe llovi plas
tickú . štýlo\>o zodpovedajúcu podobu . zatial' 
čo Angelo Campori (Maškarný bál) neprekro· 

Elena Hollčková v Poulencovej monodráme Ľudský hlas. Snímka A. Sládek 

vyše nic vždy sa darí vyst i hn úť najvhodnejší 
mome nt pre exponovanie tohto tech llického 
ozvláštnenia (napr. v rozhovore Kriažná-An
gcl ika , v ktorom sa mníška dozvedá o smrt i 
svojho die ťaťa , nainiesto jej mimiky sleduje
me po ce lý čas radovo me ravú tvá r je j tety) . 
Zato pome rne šťastne sa podari lo vyriešiť zá
verečný .. zázrak" . 

Domáca pro tagonistka súboru Ivica Ne
shybov:í sa napokon na prvej premiére neob

' javila ani v jednej čast i veče ra . A ngeliku 
stvá rnila s prekvapujúcou suve re nitou Lilja
na Larlnová, dokumentuj úca, že operná ,.fe
de rácia' ' SND s Litvou úspešne napreduje . 
Hoci v najxeponovancjších záverečných pa
sážach je j trocha chýbalo viac l'ahkosti a pruž
nost i vo vyspicvaní náročných polôh. celkove 
jej výkon treba hodnotiť ako vcl'mi dobrý. 
V úlohe Kriažnej Jitke Saparovej kontraalto
vá•poloha opro ti všetkým predpokladom zne
la mälo kultivovane. jej maska ľadovej krásy 
vytvárala kontrapunkt k neúprosné mu textu 

či l medzc kapclníckej rutiny. Mladý Vladimir 
Gjaurov (syn slávneho basistu) je dnes skôr 
prísľubom než zrelým dirigentom, prekvape
ním bol tenorista Placido Domingo v pozíci i 
plne angažovaného. dramaticky a predovšet
Kým vokálne cítiaceho dirigenta . 

Sólisti 
Mie ra d iváckeho úspechu. je vo Viedni 

predsa le n daná v prvom rade speváckym ob
sadením. Z.c at raktívnych špičiek nie j e vera . 
že str drahé a ťažko dosiahn utcfné , IO po tvrdil 
i te nto cyklus. Jedným z poznaní je i fa kt. 
že ani divadlo s takým renomé aké má Státna 
opera, nemá k dispozícii pre každý večer só
listov rovnakých kvalít. hoci si ich vyberá 
z celého sveta. Je až neuveri teľné. ako sviežo 
a intaktne znie po 35-ročnej č in nost i hlas Mi
relly Freniovej . Ženská neha sa stretávala 
v jej kreácii Alžbety v Donovi Carlosovi 
s· rozhodnosťou, l'úbostný cit so vzdorom. 
Skvelú protihráčku našla v Agnes 'Ballsovej 
(Eboli), povyšujúcej ro lu do výsostne d rama· 
tických polôh. Další mi piliermi Dona Carlosa 

Peter Dvorsk)· v úlohe Gabriela a Fero
celo Furlanetto v roli Fiesca m Verdiho 
opere Simon Boccanegra 'l! 

Snímka archív autora 

jej partu. pricčila sa však logike (mohla byť 
skôr ncterou než te tou A ngeliky) . Pre ostatné 
úči nkuj ťrce, či už ide o členky súboru KO ale
bo poslucháčky konzervatória , ich party vy
tvorili pr iestor pre .. oťuka nie sa" s javiskom, 
a teda maj ú význam aspoň z hl'ad iska pedago
gického . 

Momentálne skonsolidovanejšiu zložku sú
boru tvorí jeho orcheste r s dirige ntom Mariá
nom Vachom, čo sa potvrdilo pri zvládnuti 
oboch p:lrl it(rr. Pucciniho opera však mala 
byť naštudovaná v slovenskom jazyku. 

Nová prem(éra KO napriek niektorým pozl
tlvam neznamená e~te rozhodný nástup vý
chodisku z krizy . K tomu zostáva vyrie~it' 
úplne zá kladné koncepčné predpoklady exis
tencie tohto telesa. Komorná opera je vbk 
svedectvom, ako sa v na~j kultúre robili veci 
v obrátenom poradi a následky tohto pomýle
ného postupu trvajú dodnes. 

S. ALTÁN 

boli Leo Nucci (Posa) a Ruggero Ralmondi 
(Filip). obaja verdiovskí interpreti par ex
celle nce. ' 

Druhým najvyrovnanejším zážitkom bol 
Macbeth vo výrazovo strhujúcom poňatí 
ústrednej dvoj ice Maron Zampieriovej a Re
nata Brusona. Obaja sú veľkými osobnosťami 
javiska , majstrami autentického vokálneho 
štýlu a so svojimi postavami sa stotožnili i he
recky. Edita Grúberová (T raviata) , nepo
chybne jedinečná v technicke j e kvilibristike, 
predložila vyhranený model. d iametrálne od· 
lišný od callasovského. Maľuje totiž od za
č iatku do konca životný osud subrety. stále 
akosi ch ladnej a chudobnej na vrúcny cit. Pô· 
žitkársky vychutnáva né pianissimá a menej 
tragických farieb s telesňuje jednu z možných 
interpretačných ciest. Jej partner Alfredo 
Kraus je suverénnym technikom a výškarom, 
no jeho prejav je trocha .. starooperný" . 
Zo sopra nistiek v ďalších tituloch zaujala u· 
šl'achtilosťou Ga briela Beňačková-Cápová 
ako Dcsdemona. Daniela Dessiová v roli 
Amel ie v Boccanegrovi sa presadila úspešnej
šie v dramatických polohách. V A lli lovi prek
vapi la pricraznosťou a atakom koloratúr Jo
lanta Omilianová, zatial' čo Natalia Troltskaja 
v Maškarnom bále sklamala štrbinami v hla
sovej technike i oboma nczvládnutými .. céč
kami" . 

Peter Dvorský bol tenorovým pro tagonis
tom dvoch večerov. Na rozdiel od Maškarné
ho bálu . ktorý odspieval v ťažkej indispozícii. 
jeho Adorno žiaril leskom timbru a talian
skou frázou. Najväčším prekvapením bol pre 
mňa Vladimir Atlantov - Ot hello akoby vyte· 
saný z mramoru. strhujúci vo výraze i boha
tosti hlasového mate riálu. 

V barytónovom odbore . okrem už spome
nutého Renata Brusona a Lea Nucciho. savý
borne uplatn il Giorgio Zancanaro (Germont. 
Ezio v Allilovi) a z nemeckých umelcov im
ponoval skôr Bernd Weikl (Jago). než Wolf· 
gang Brendel (Renato) . V neposlednom rade 
by som níd spomenul basistov J evgenija Ne
sterenka ako Banca . Feruccia Furlanetta v ro
li Fiesca a Gjuzelevovho Attilu. 

PAVEL UNGER 
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gréckokatOlíckych 
zborov 

. Nultý ročník festivalu gréckokatollckych 
speváckych zborov sa uskutočnil 3. a 4. no
vembra v Košiciach a Prešove pod zá.štitou mi
nistra kultúry SR L. Snopku a mag. Jäna Hir
ku , gréckokatolickcho biskupa, za prítomnos-
ti členov ' ' lády SR, predstavilel'ov KDH. pá
pc:f.ského nunclusa arcibiskupa Giovanniho 
Coppu z Talianska. Festival, ktor)• vznikol na 
podnet a z osobného zanietenia ministra kultú-
ry SR, za sponzorovania VSŽ, Slovenskej hu
dobnej spoločnosti! a i. pripra,•ila Slovenská 
umelecká agentí1ra Casso,•ia Košice s jej no- • 
vou riaditeľkou Ninou R;lšiovou. 

_ Takmer dve generácie \'Criacich nepoznajú 
\'Ôbcc krásy a historickí• hodnotu gréckokato
Hckeho liturgického zborového spen1, v kto
rom sú zachované stäročné tradície našich 
predkov, starosloviensky liturgický spev. Do
dnes sa však aj naJJriek neJJriazni osudu za
chovali mnohé bohoslužobné knihy, spevníky, 
ktoré zatiaľ čakají1 na hlbší muzikologický vý
skum. Festival však dokázal , že ich životnosť 

presahuje dobu , najmii keď opäť po štyroch 
desaťročiach môže znieť verejne, slobodne, 
naviac koncert ne a aj ' ' novom .,šale". Po 
prvýkrát lu totiž zazneli niektoré skladby naj
mä v podaní mládežníckych zborov z Prešova 
a Košíc (dirigenti Anton Mesároš a Vojtech 
Boháč) v slovenskom jazyku , ba aj s nástrojo-

vými doplnkami . V~etky spievajúce zbory sú 
amatérske, pôsobia z vel'kého entuziazmu na 
rôznych cirkevných a kultúrnospoločenských 
podujatiach doma i v zahraničí. Pomerne na 
vysokej úrovni zne lo vystúpenie Grécko-ka
tolícke ho katedrálne ho zboru v Prešove s di
rigentom Gabrielom Mirozsayim a Grécko
-kato líckeho chrámového zboru sv. Cyrila 
a Metoda v Košiciach s dirigentom Vojte
chom Boháčom . K najpôsobivejším patril 
staroslovanský Otče náš N. Rimského-Korsa
kova. ale i ďalš ie sk ladby D . Bortňanského, 
M. Vcrbického. P. Skvareninu a i. Záverečný 
zbor Kto jest sej car spoločne spievali všetci 
účastníc i . Pre zúčastnených asi l 000 poslu
cháčov v Dome kultúry VSŽ tak pripravili 
hlboký citový zážitok. Nedeľnú svätú omšu 
z Prešova priamym prenosom vysielala televí
zia. z omše a koncertup ripravuje OPUS digi
tálny Zi\znam. 

Bol to festival mieru , pokoj a. s výzvou 
k zmiere niu a národnej jednote. V budúcich 
ročníkoch by sa mal stat festivalom liturgické
ho spevu a sakrálnej hudby na ekume nickom 
základe. aby sme tradíciu a kultúrne dedič
stvo v oblasti sakrálne ho zborového spevu 
spojené s histó riou národa rozvíjali a hlavne 
postavili na vyšší stupeň . 

L Ý DIA URBANčiKOV Á 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

e Medzinárodná skladatefská súfaž sym
fonickej hudby o Cenu mesta Triesle (Inter
national Competltlon for Symphonlc Com· 
posltlon Premlo Cltta dl Triesle) je mJfsaná 
pre vietkýcl, skladatefov bez obmedzenia ve
ku. Súfalné skladby pre symfonické obsade
nie zaslel~te n~nesk6r do 31. auausta 1991 
M lldnlu: Secretarlat of tM Masle Award 
CIUá dl Triesle, 34121 Triesle, Palazzo Mu
nicipale, Pla:aa dell Únitá d 'lhtlia 4. 
e SldadateAf,t do 40 rPkov sl môi u vyzdvfb. 
núf v HISe prlhtB\i.'u na Medzlnúodnú 
skladatefskú súťaž Olympia. Prlhlá~ky 

· a partitúry doteraz neuveden)·ch diel (infor· 
IÚde o ln~trumentlicii v HISe) posielajte 
do ll. febrúra 1991 na adresu: Elliniki-Ra
dlophonla-TIIeorassls, First Programme, 
432 Messoglon Avenue, Athens 15 342, Gree
sc. Víťazo'' súťaže vyberie porota v zložení 
Hans Werner Henze, Lucas Foss, Betsy Jo
las, Leon Kirchner, George Perle, Gyorgy Li
getl, Gunther Schuller, lanu is Xenakis. Prvá 
cena je 3.000 USD. 
e Pol'ská spoločnosť pre súčasnú hudbu 
vypisuje pri príležitosti Medzinárodných dní 
hudby- WarsZllwa 1992 Medziná rodnú skla· 
datefskú súťaž na napísanie mini~pery pre 
deti. Súťaž je l'ypísaná pre všetkých sklada
tel'ov bez vekového limitu. Do súťaže možno 
prihlásiť doteraz neu,edenú detskú operu 
pre max. 15 úflnkujúcich, v trvaní od 8 do 15 
minút. Libreto môže byt' v l'ubovol'nom jazy· 
ku, ale je potrebné dodať aj jeho anglický 
preklad. Odborná porota vyberie ~tyri diela, 
ktoré budú uvedené počas Medzinárodných 

dní hudby vo Vaňave 15. - 13. m~a 1992 
a stanú sa súčasťou repertoáru Wrodawskej 
opery. Partitúry zasielajte najnesk6r do 
IO. mlija 1991 na adresu: MIJú.opera for Chil· 
dren, The International Composer's COIIIpe
tltlon, Pollsb Society for Contemporary Mu
sic, Mazowlecka ll.~ Waruaw, Polud; 
e 22. Medzlnúodn' hadobn' sdfd (Con
cours International de Muslque de Montre
al) \'enovaná tentoraz husliam sa uskutoční 
22. m~a ai S. júna 1991 a je udená pre liu• 
listov narodeaýdl v období medzi 22. -*• 
1961 ai 22. mlijom 197S. Uzávierka súfaie je 
IS. 3. 1991. Adresa: Nicole Vanler (S14) 
28'5 4380, Place des Arts, ISOl rue Jeanne
Mance, Montreal (Québec), Canada H2X 
IZ9. 
e 30. I'OOník cel«Ktátnej sút'aie o ceau.Beet· 
ho,·enovho Hradca 1991 v odbore viola sa 
qskutoční 21. - 22. júna 1991 v Hradci nad 
Moravicf. Je uriená mladým violistom do 25 
rokov veku. Prihlá~ky zasielajte do.28. febru
ára 1991 na adresu: Kultúrne stredisko, Zá
mok Hradec nad Moravicf, PSt 74741. 
e Medzinárodná violončelová súťBl Rober
to Curuana (Concorso. Internationale per 
l'ioloncello Roberto Curuana) sa uskut«K!aí 
, . Teatro Ponchlelll v Talianskej Cremoae 
19.- 2S. m~a 1991. Je uriená pre vloloHells
tov narodených po 1.januárl.1960. PriltJáiky 
zasielajte do 28. februára 1991 na adresu se
kretariátu súťaže: Prentlo Stradlvarl, Ufllclo 
Stampa, piazza del Comune 8, 26 188 Crem&
na, Italy. 

o .s. 

Medzinárodný festival 
mládeže v Bayreuthe 

40-ty j ubi le jný ročník Medzinárodného 
festiva lu mládôc mal mimoriadne s l;ívno~tn Ý 
charakter . čo vyjad roval bohatý a rôznorodý 
program. ako aj p07dravn.: slov:í viacerých 
prominentných o~ohno~tí vo re~tivalovom 
bulletine. 

Na festiva le sa 7Účastn i lo 451 mladých ľudí 
7 32 št;\tov. T~1k nko v minul)•ch rokoch po-
7vanic nn úči nkova nie opiit' dostal Komorn)· 
orches ter bratislavského konzcr\'atória. Naši 

. ~tudcnt i holi začlcm: ní do 72·č lcnn.:l10 oper
né ho orche.,tm. k tor)· d1rigoval dirigent praž
sk.:ho ;\ rodné ho d ivadla Bohumil Gregor. 
Počas 4-týžd•)ovéhl) trva nia fc~t ivalu úsp6ne 
naštudova li za réžie 1.. Štrosa .Janáčkovu o pe
ru Líška IJystrouška. Kritika 7vhíšt' vvzdvih la 
výkon o rel;e~tra . · 

Ďalš í ítča~t nki festiva lu vvt,·ori li 90-č lc nnÝ 
S\ mfnnickÝ on:hester . ktorÝ' s dirigentom D~
,;aldom Rt;nniclesom naštudova l 2clovečcrný 
program: Finlandiu J , Sibcliusa, Milhaudov
ho Vola na streche a Planéty G. Holsta. 
Ú~pcšný konc~rt zrcprízovali a) v Bielefelde. 
Skoda. že Líška 1:3y~ t rouška po to l'kej intc n
ZÍ\'m:j prúci tiež ne mala reprízy. 

Mimo hlavné ho programu sa konali ko
morné koncerty účastníkov festiva lových 
,kurzov. ktoré viedol významný violončelista. 
profesor Hudobnej akadémie v Tel Avive. 
Uzi Wiesel. Predviedli 4 komorné koncerty 
rôzneho obsadenia. Dvoma koncertami za 
naštudovan ia Franka van Kotena obohatili 
program festivalu aj- d ychové súbory. Záve
rečný d ychový\ koncert tvoril Saxophon
Workshop. ktorý viedol Ed Bogaard. Piesňo
vé koncerty pripravila Emilia Varasdy (MR) 
a Aziz Korte!. V bayre uthskom mestskom 
ko~tolc sa uskutočnil zboróvý koncert . ktorý 
di rigoval Bernd Dietrich z Norimbergu. 
Prvýkrát v histó rii festivalu sa k slovu dosta la 
aj J'ahká múzn. vo forme Musical-Worksho
pu. ktorý pripravi l Michael Pinkerton a Denis 
Ca llahan z New Yorku. Veľmi úspešným 
koncertom ukonči la harfový kurz - ktorý ve
d ie už niekol'ko rokov - Alice Giles z Izraelu . 
Za hlndký priebeh festivalu možno poďako
va t jeho riad i teľke. pani Sissy Thammerovej 
a jej rea l izačnému t ímu. 

J ÁN PRAGANT 

Jubilant 
ranislav Kriška 

Snímka l. Grossmann 

Načo zastierať. slovenská operná kultú ra 
nie je žiadnou svetovou režisérskou vel'mo
cou . Na druhej strane 'skutočnosť. že pro fily 
troch domácich operných divadiel po d lhé ro
ky neformovalo viac než pät režisérskych 
osobností. umocňuje ich význam v kontexte 
nášho hudobno-dramatického umenia. Jed
ným z tých. čo vyorali vari naj hlbšiu brázdil 
na poli slovenske j o pernej interpretácie. je 
čerstvý šesťdesiat nik. šéfrežisé r opery SND 
Branislav KRJSKA. S pokorou i tvorivou is
krou slúži múzam už 37. sezónu . 

Rodák zo stredoslovenského Tisovca. na
pojený pokrokovým rodinným zázemím. po 
ukončení gymnázia vyštudoval o pe rnú réžiu 
na brnenskej JAMU . Po absolutóriu viedla 
jeho cesta domov. na Slovensko. Do košicke j 
( 1954-65) a bratislavskej (od 1966) opery. od
kiaľ vycestúva l na mnohé pohostinské vystú
penia do celej re publiky i zahran ič ia . 

Nech mi jub ilant odpustí. že v snahe oprie! 
sa v tomto mikroprofi le výhradne o osobné 
skúsenosti. jeho košickú é ru zost ručním do 
vety-dvoch. V podmienkach krajského diva
dla. v spolužití opery s jej ľahkonohou kole
gyri ou. stretával sa mladý tvo rca so širokým 
~pc k trom autorov. hínrov a ~lohov. čím si 
cibril schopnost i. fo rmoval umelecký naturel 
a cizeloval poetiku výrazu. Doménou tohto 

obdobia sú napr. Hoffman nove poviedky. 
Zásnuby v kláštore. · B(u·ka. Krútňava. 
Vzkriesenie. Turandot. 

Práve dve inscenácie Puccin iho lab!:' te j 
piesne v časovom rozpätí p ia tich mesiacov 
košická rozlúčková a bratislavská konkurzná 
- pŕemostili Kriškovu. prácu v tých to d ivad
lách a vytvorili (•spešný odrazový mostík do 
terénu. kde sa umelec cíti naozaj doma. Ru
kopis jeho verizmu je vcl'mi osobitý. Možno · 
ho charakterizoval ako štyl izovan ú syntézu 
rea lizmu a poetiky. oproste nú od vulgarizujú
cich znakov. pri tom však plnú holej pravdy. 
kontrastu. života. Zat iaľ čo v talianskom ve-· 
r izmc si vyslúžil Kriška v SND hádam až mo
nopolné právo. pa radoxne. v súpise jeho prác 
absentuje G. Verdi. 

Ako ďalšie špecifikum sa vynára slovenská 
operná tvorba v celom spektre st'1časných 
a nedávno zosnulých autorov (od Cikkera . 
Moyzesa. Frešu. cez Sucho1ia a Bázlika po 
Beneša), pričom s niektorými titu lmi sa 
stretáva opakovane. O bohacuje tým prienik 
k jadru .parti túry (najmä v Suchoriových ope
rách). odhaľuje nové významy. prehlbuje 
psycho logické di me nzie cha rakterov a vztahy 
medzi postavami. ' 

Napokon. nemožno nespomenú! skladatc
ra. s me nom kto rého viaže, B. Krišku silné pu
to naj mii prostredníctvom exportnej produk
cie Veci Makropulos. Je to Leoš Janáček. kde 
so svoj ím esteticky priazneným tímovým 
spolupracovníkom. výtvarníkom Lad islavom 
Vychodi lom. vyčaril sugestívnu atmosféru 
a našiel vyhranené typy interpretov. Opät' je
den paradox: bohatý jan;\čkovský repertoár, 
no neprítomnost Smetanu. sporadický Dvo
rák. mimo materskej scény. 
Hovoriť by sa dalo i o d a lš ích prínosoch 

priam historického významu (S.travinského 
Osud zhýralca) . ktoré v mnohom prerástli lo
kálny rá mce. o Kri~knvom rozme re psycho lo
gického herectva. vkusnej archi tektoniky. 
o jeho pedagogickej a dr;uÍHltu rgickcj činnos
ti i auto rstve v monografii o Puccinim. 

Dost' slov. Divadelného ume lca legit imujú 
dosky. ktoré znamenaj ú svet. Kriška na nich 
vystaval projekty oko lo sedemdesiatich o per
ných titu lov. Predovše tk ým v Slovenskom ná
rodnom divadle. Nech ~arnu darí - k spokoj
nosti fanít~ikov - La plného 7llravia i nacfale j . 

PAVEL UNGER 

Konkurz 

Slovenská hudobná únia - Spolok slovenských skladateľov vypisujú konkurz 
na obsadenie miesta t!Qomnaut Spolku slovenských skladateľov. Na výkon tejto 
funkcie je potrebné vysoko~kolské vzdelanie. Podmienkou sú dobré organizačné 
a manalérske schopnosti, orientácia v oblasti vážnej hudby. Žiadúca je ~ znalosť 
jedného svetového jazyka. Pre prácu sa predpokladá ~ informačno-publicistická 
činnosť. 

Prihltiky na konkurz treba podať do dvoch týždňov od jeho zverejnenia 
na adresu: Slovenská hudobná únia, Michalská IO, 815 36 Bratislava. 

Za Anno11 Martvoňovou 

(3.10.1922 Nitra -17.12.1990 Bratislava) 

". •• uvedomiQem si •• ., ie umenie je ilvý p~ 
ecs, ie iivot ide ďalej, nástojčivo a aeústupčl
vo a ie deOnltfvne aás budú môcť zhodnotiť 

Snímka M. Roblnsono,·á 

až po rokoch, po dlhšom odstupe od malej 
aktívnej činnosti. No Isté je, že sme na slo
venský operný kočiar čosi priloilll a potiaJt. 
li sme ho o kúsok ďalej ... (Večerník, 1. 10. 
1982). 
Zostali na pap,ieri jej s lová ... pr~hovárajú sa 
ná m už nemé ústa významntj opernej umel· 
kyne ANNY MARTVOŇOVEJ. Skromne, st' a 
s bázňou sa dotý~ú 'rcállí z obdobia j ej šty· 
ridsaťroc'!ného pôsobenia. na národnej oper
nej scéne v Bratislave. Ved' to "čosi .. , čo pri
loilla na slovenský orfrný k«K!Iar práve ona 
- Anna Martvoňov~ to nádherné krehké 
spevácke a herecké ~menie vyvreté z jej vrúc
neh~ srdca, zostáf8 naďalej v našich spo
mlenkaclt. Krehká! knísa motýlí ch krídiel jej 
úiasnej Butterfly, s ktorou sa v ďalekd Osa
ke priradlla k n[ajvýznamnejším predstali· 
tel'kám tejto pos~avy, či jej nežná Líška By· 
strouika, uňiQú,lc:e stvárnenia početných po
stáv pôvodnej s~ovenskej opernej tvorby, aj 
nadiená Barča, trpiaca Mimi, Nedda, Mica
ela, umlerajúe~1 Liu i vykúpená Margaréta. .. 
Spomienky ... Mlptýl' vo večných premenách 
nového života um\fera, aby sa znm•a zakuklil 
a \ 'Zlietol v ešte vi•~ej kráse. Tak., ako to po
vedala Anna Martv•'oňová: ". .. život ide ďalej, 
nástojčivo a neústuP\čivo ..... 
test j ej pamiatke! , 

l ~" K. VARKONDOVÁ 

\ 



Profesor Helmulh Rilling. 

ZO ZAHRANIČIA 

Medzinárodná Baehova akadémia Stuttprt je lnldtúelou, ktorej poslaaún je spojenie 
interpretainých praktik. vedeckého bádania a d'alile~o vzdelávania hudobníkov v medzi· 
národných reláciách, so zameraním-na dielo J. S. Baeha. O jej zaloienle sa zaslúžil prof. 

· Helmuth Rilling, zakladateľ a vedúci zboru Gichlnger Kantorel a orchestra Bach-Colle
gium Stuttprt, predseda Novej Bachovej spoloinostl, ktorý je dulou a umeleckým l peda
gogickým vedúcim tejto inštitúcie. Ťažiskom činnosti akadémie sú každoročne usporadú
vané Letné akadémie J. S. Bacha a festivaly spojené s kon""som, ktoré sa konajú v troj
rolných intervaloch. Predmetom letných akadémií je široká oblasť výmeny poznatkov na 
poli hudobnej vedy, teológie, predvádzanej praxe a hudobno-pedagogických kurzov. Úro
veň PQdujatí zarilčuje ÚČ)lsť renomovaných muzikológov, interpretov, pedagógov a súbo
rov. Prednášky, semináre, práca v kurzoch, prftdadné interpretácie podnecujú k úvahám 
a dialógom o zmysle a posolstve umeleckého diela minulosti v našej dobe a o problémoch 
jeho oživenia. Súhrn mnohostranných a komplexných prístupov k hudobným fenoménom 
vytvára osobitú, sústredenú "stuttgartskú" prácovnú atmosféru. Každý roiník je zasväte
ný nejakej idei - ústrednej myšlienke, ktorá l,)ednocuje väBinu podujatí do určitého cel
ku. Realizácia je- výsledkom perfektnej organizačnej štruktúry a dômyselnej dlhodobej 

Snímka archív liZ , J-P_rí_P_-:a_vy_ , _n_a_k_t_o_re_i_sa_ pod __ ie_r_a_c_e_IÝ_.~k_o_le_k_tí_v_p_ra_co_vn_ík_o_v_B_ae_h_ov_e_i_a_ka_d_é_m_ie_. __ · -----l 

Medzinárodná· Bachova akadémia Stuttgart 
Tohoročn á letmí akadémia po prvýkrát 

hostila viičš í poče t účast n íkov z býva lých so
cia listických kraj ín a ZSSR. Na podujatiach 
participova li účastníci z vyše 25 kraj ín z Eu
róp y i zo zámoria . Mo ttom a kadémie bolo 
.. u mie ranie. smrť a večnosť". V centre to hoto 
p rogramového riÍ mc<J stáli Bachovc motctá v 
p rvej a Já nove pašie v dru hej čast i akadé mie. 
Denne sa usku točn il marató n naj me nej šies
tich akcií - od rána do neskore j noci. Okre m 
d enn ých kurzov pre inštrume ntalistov, spe
vákov a dir igentov pod vede ním popredných 
pedagógov z rôznych krajín to bo li pred náš
ky, semináre, korlce rty, stre tnutia s umelcami . 
In terpretačné kurzy sa ko nal i simultännc s 
inými podujatiami. Priebežne sa na jlepš í 
frekve ntanti prezentova li na osobitných ko n
ce rtoch . Podujatia pre bieha li na viacerých 
miestach v cent re Stuttgartu . 

Úvodnou a kciou bolo pridružené trojdiiO
vé sympózium Euró pskej asociiÍcic učitcJ'ov 

hry na sláč ikových ni'ístrojoch EST A na tému 
Sei Solo - ako Bach nazva l svojich šcsi sonät 
a pa rtít pre sólové husle - nesúvisiace síce 
bezprostredne s (tstrcdnou pro blemat iko u . 
zame rané však na Bachovu tvorbu. Organi
záto ro m akcie bol Reinhard Seiffe rt. k torý 
moderoval úvod ný hudobno-slovný večer. Z 
prcdn;íšok zaujal príspevok znii mc ho ba
• hovsk.:ho búclatda prof. G..:orga von Dadc l
scna o o tázkach autografov, pramennej zá
kladne. chronológie. hod notenia vydaní v sú
vislosti s týmito Bacho vými sólovými sklad
bami. pričom pouk:ízal na rad d odnes ncric
~c ných . otvorených otúzok. HusfOvý peda
góg Werne r Scho lz (Lipsko) hovoril zasa o 
svoj ich poznatkoch a skúsenost iach pri ich 
v5ručbc (laden ie , rca lizúcia ozd ôb . glissand o . 
vp lyvy doboveho vkusu a pod.). ·Pred náška 
R. Sciffcrta - Kto má správne noty. bola za
meraná na kri tické hodno tenie rôznych vyda· 
ní sólových skladi eb. Po ukiíza l na poloviča

tosť a nedostatky edíci í v súvislosti s fakto m , 
;ic pôvodné .. ho lé" noty možno čítať rôznym 
' pôsobom. Poučné bo li prak tické\tkážky vy· 
u..:ovani·l, ktoré demonštroval švajč iarsky 

husJ'ový pedagóg Igor Ozim . Tieto vyst(tpc
n ia bo li vynikajúci mi príkladmi prístupu pe
dagóga k p ríp rave interpretácie na zá klade 
d nešných poznatkov a hľadísk . 

V znamení d ia metrálne od lišného prístup u 
k týmto koncepci;ím st<il recitál rakúskeho 
huslistu Tho masa Zchc tmaira. ktorý Bacha 
p refunkcionalizova l d o expresion isticko-hys
tcrický•h polôh. Je ho uštvaná, agresívna 
.. avantga rdnú" ko ncepcia je diskutab ilná , i 
keď v d nešnej dobe existuje, samozrejme. 
viace ro spôsobov inte rpretácie. Sú však i hra
nice vku~u a svojvôle výkl:tdu textu . Vyrlika- · 
júcim spôsobo m t lmoči l a Bacha vo svojom 
JCci tiil i fe no menálna izraelská huslist ka Mi
nr.•n Fricdová. 
Zu'lčným ochudo bne ním huhového sym

pó zia bola absencia pôvodne ohlásené ho po
predné ho r(!-prezen ta nt a hry na autentických 

e Association lnteraatio1. du Theatre 
Lyrique usporiadalo ·: di~ 7.-10. septem
bra t. r. v španielskom Bil~ svoj Anrtý me
dzinárodný kongres. Zúčast,nlll sa bo _zá
stupcovia Bélg.icka, Franeú:iska, ~panael
ska, Finska, Dánska, Nemet)tka, ~v._,~larska 
a Pol'ska. V centre pozorn..,stl tohto medzi
národného rokovania šéfov opernýeh domov 
boli témy: Meeentistvo,, sponzorstvo a ve
rejné subvencie, AutorSké pnvo, Výmam 
kritiky pre rozvoj vku~;u a l. Počas konp-e
su v tamojlom d)ivadle, • pomenovanom 

l 

l 

barokových husliach Rcinhmda Gocbc la. 
Bol jedin ým plánovaným in te rp retom h i~to· 
rizuj úccho spôsobu hry na to mto podujatí. 
jeho neúčasť poznači la jednostrannosťou aj 
ro und table, ve novaný o táZkam prcdvádza
ccj praxe Bachových skladieb pre só lové hus
lc. Z to ho dôvodu ani nemoho l viesť k uspo
kojivým výsled ko m . Miesto' jedného z avizo
vaných recitá lov R . Goebcla vystúpil talen to
va ný. technicky perfektne vybave ný huslista 
Christoph Poppc n s Bachovými sólovými 
skladbami. pravda. na modernom ná troj i a 
nic v historizujúccj koncepcii. 

Na sympózium ESTA bezprostredne nad· 
viizovala vlastná časť letnej a kadémie, veno
vaná prevažne func rálnej h udbe. Na úvod 
Hclmu th Ri ll ing ~o zborom Gäch inger Kan
te rci a orchestro m Bach-Collegium Stuttgart 
uviedol Brahmsovo Nemecké rekviem. Je ho 
ko ncepcia sa vyznačova la hlbokým emocio
nálnym prie nikom clo human istického po ol
stva tohto veľkého die la o ratq riálncj lite rat(J
ry: bolo to vd mi dôstoj né , h fbavé prcclvcclc
nic : ktorého nosným pil ie rom bol nádhe rný 
zbor ,.zastávajúci v št ruk túre d ie la d ominant
mí funkciu . 

Prvý týždeň akadé mie stál v ·znamen í sú
bo rného p redvede nia a diskusií o Bachovej 
motc tovcj tvorbe. Naj prv Martin Pctzold, 
t~ológ a hachov~k5• bádate!'. podpr~d,~da 

Novej Bachovej spoločnosti analyzoval lip
ské smútočné bohoslužby v Bachov!fj dobe, 
hovoril o obradoch. smútočných kázt)ach . 
výbere. re pertoári a funkcii súdobých mole· 
tových textov. pričom vych;ídzal z koQkrét
nych a podrobných rozborov pramc riov a 
iných seku ndárnych písomných pamiatok. ' 

Potom nasledovali prednášky o Bachových 
motetách prof. C hristopha Wolffa z Harvard 
U niversity (USA ), jedného z vedúcich ba
chovských špecialistov našej doby. Fundova
ným analytickým prístupom osvetlil a štýlo
vo-kriticky rozobral Bachovu motctovu tvor
hu . poukázal na proble matiku au togra fov. 
otázku obsadenia. rôzn ych verzií. vplyvov 
dobovej tvorby, zao beral Si} rôznymi relc. 
vantnými o tázkami k odznc ným skladbám. 
Po poludn í sa konali semináre spojené. s dis
kusiou o motetovcj tvorbe, k toré pripravil 
d ruhý významný bachovský bádatd Hans
Jo ach im Schulze (Lipsko). Podrobne a s ve
deckou ak ribício u diskutoval o o tázkach de
j ín mor,ta . mo te tovej tvorby p red Bachom. 
Bachovej rodiny. Bachových súčasn ík<,)v a 
pobachovskcj mo tc tovcj produkcie , pouká
zal na mo tetové typy, na rozdie ly maclrigalo
vcj tvorb~a pod . 

Vyvrch(\le ním každode nných aktivít bo li 
podvečerné Gcsprächsko nzertc. na ktorých 
Helmuth Ri lling s G iichingcr Ka ntore i a 
Bach-Colleg ium Stuttgart súborne predvie
dol Bachove mo tetá a úvodnými slovami pri
blížil poslucháčom zmyse l. štruktúru a obsah 
prcdvcdcných die l. T ie to . po každej str<ín kc 
vzorne pripravené koncerty , sa tešili mimo -· 

po rod~ovi tohto mesta, skladatefovi 
Antonlovi Arriagovi (1806-1816), uviedli je
ho dve scénické oratória a oratórium Tanie 
de Poetas ocľ súčasného skladateľa Luisa de 
Pablo. Podľa tlaoových Informácií, opera 
má v ~panlelsku stúp~úcu popularitu, 
avbk zápasí so skromnými štátnymi sub
venciami. Podľa časopisu Opernwelt, štátna 
subvencia pre celú ~inu je vo výške asi 
jednej tretiny, ktorú dostáva Bamrská štát· 
na opera. 
e Mozartovu operu Ascanlo, ktorú u pät
násťročného skladateľa objednala cisárov· 
ná Maria Terézia, uviedli S. decembra 1990 
l'O veľkej sále Konzerthausu vo VIedni. 
Učlnkoval Viedenský komorný orchester, 
ktorý za chorého Charlesa Mackkerrasa di
rigoval Adam Fischer. Mozartovo dielko v 
talianskej reči naštudovali Ann Murray, Isa
bel Rey, Brigltte Poschner-Knebel, Lulz Al· 
ves da Silva, Anthony Rolfe-Johnson. 

riadnej obľube. Giiehingc r Kantorci, jeden z 
naj lepších zborových tt: lics v Euró pe , je po
čtom ncvdký. ale neobyčajne tvarny zbor. 
ktorého transparentn ý zvuk . p lný jasotu. pri
po mínajúci h lahol zvonov. je svoj ím spôso
bom un ikiítny. Každý čle n má sólistické kva
lity a p redsa zbor pôsobí ho mogénne . Jasná 

, artikulácia. rahkosť prednesu. emocionálna 
zaangažovanosť. spontán nosť a radosť zo spe
vu sú nezanedbatcJ'nými devízami to hto tc·Jc
sa . Jeho kvality s(• výsledkom dlhod obej, 
sústavnej a sústredenej práce. Ri ll ing , hoci je 
znalco m prccl'(ádzacích prakt ík Bacl~vcj 
éry, nie je pľívržc ncom ich napod obovania. 
Jeho kreácie sú zacielené na ak tualizáciu Ba
chovej hudby, v zmysle posolstva p re dnešné
ho človeka a súčasným i prostriedkami. Pri
tom však vychädza z malého obsadenia Ba
chovej d oby a neprináša ro ma ntické nánosy 
nedávnej minulosti. Rillingove interpretácie 
fascinuj ú svojo u bezp rostred nou spontán
nosťou a muzi kantským prístupom. 

V sporoch aktualizačných a histo rizuj llcich 
tendenci í v dnešnej predvádzaccj praxi starej 
hud by je v konečnom clôslcclku rozhoduj úci 
p redovšetkým umelecký č i n . adekvátne zasa
hujúci dnešného poslucháča. Otázka použitia 
takých alebo onakých prostriedkov a techník 
je síce rc lcvantmí. avša k kva lita prcdv~de n ia 
id .: a koby krížom c~/ o t<iLky a ktua ilzal'n .: a 
histo rizujúce. 2ivotaschopnosť Rillingových 
koncepcií je toho najlepším príkladom . 

V rámci stuttgartske j akadémie zazneli aj 
kval ifikované historizujúce inte rpretácie. V 
p rvom rade spomciunc rccit;"tl jedného z p(o
nicrov týchto snažení. po predného a vyh ľa
d ávané ho holandského čembalistu G ustava 
Lconhardt a, k torý predniesol na kó pi i 
skvostnél10 d vojmanuá lo vé ho čembala fran
ko-flámskej školy, v zmysle mo tta akadémie . 
špeciálne zostavený program z lame ntácii 
Bachových predchodcov (J. N . Geoffroy. J . 
J. Frohbergc r. J. Pachelbel. J. -H . ď Anglc
bert , F. Couperin) a kompozfcií J . S. Bacha, 
Lcon hardt preukázal vynikajúce schopnosti 
t lmočiť túto hudbu. prib lížil sa k autentickým 
i nterpretačným praktikám . naj mii v oblasti 
o rnamentiky a vorných improvizačných ma
nié r . 

Na o rganovom ko ncerte vystúpil neme nej' 
známy holandský čembal ista a o rganista Ton 
Koo pman , ktorý preukáza l vycibrený zmyse l 
pre štýlové požiadavky barokovej organovej 
in terpretácie (skladby F. Coupe ri na a J . S. 
Bacha) . Jeho hra sa vyznačovala bezpro
stredným pre javom, fulminantno u techni
ko u . štýlovou registrácio u a vzdušnou art ik u
läciou. 

Na koncerte špičkových hráčov na viole da 
gamba José Vasq ucza (vjcclo l i gambový 
kurz) a Michaela Brlissinga s čcmba l istom 
Kurtom Ncuhauserom. ktorý hral na kópii 
dvojmanu:11ového čembala modclit Blan
d lct. odzne li o riginálne diela pre gambu (A . 
K(immel. J. S. BaciL C. Ph . E. Bach , C . F. 

e Pri priležitostí 199. výročia úmrtia W. A. 
Mozarta otvorili vo viedenskom Kiinsller
hause rozsiahlu ' 'Ýstavu Čarovné tóny - Mo
zart vo Viedni. Komisárom výstary je riadi
teľ Historického múzea Giinter Diiriegl, au
torkou librela je Marie-Louise von Plessen z 
Nemeckého historického múzea ,. Berlíne, 
výtvarné riešenie výslary pripravila milán
ska architektka Gae Aulentl. Viedenská l'Ý· 
stava je sústredená predovšetkým na roky, 
ktoré Mozart prežil vo Viedni. Popri sklada
teľových autografoch, hudobných nástro
joch, dobovýell portrétov, predmetocll o~ 
nej potreby, výstavu sprevádza aj znejúca 
skladateľov& hudba vo všetkých výstal'ftých 
priestoroch. Výstava potrvá do 15. septem
bra 1991. 

e Skladateľovi Gyorgi Ligetlmu udelili Ra· 
kúsku štátnu cenu za v}'Znamné tvorh·é ' 'Ý· . 
sledky l' oblasti hudby za rok 1990. Cenu mu 

"!! 

Abcl). Gambisti virtuózne ovládajú te nto 
vz:ícny nástroj a dokäzali je ho nczastupitcJ'né 
miesto v interpretácii starej hud by. Najmii J ., 
Vasquez preuk;ízal v sólovej hre vysoké maj
~ t rovst vo v h ravoni zvlád nut í krko lomných 
techn ických požiad aviek ni ektorých partií 
pred nesených skladieb. 

Jeden zo súborov starej hudby (používajú
ci o rigi nálne nástroj e a so spcviÍkmi školený· 
mi v histo rickom spôsobe pr~dncsu) . ktorý 
som mal možnosť počuť. bol e nsemble Con
trapu nctus pod vedením Bernharda Emmera 
(d iela A . Caldara , A. Scarla ttiho. S . Knupfc· 
ra. J. S. Bacha) . Súbor pozostáva z piitn<ÍS· 
tich inš t rumcntal i~ tov s pome rne silným za
st(tpcním gcncrálbasovcj skupiny a desiat ich 
spevákov, z n ich d vaja kon tra tc no risti. V 
zborových . t~da tutl i pa rti{lch bo lo kvarteto 
sólistov iba zdvojené. v dôsledku čoho sa 
transpare ntný zvuk vokálnej zložky dohre 
spájal s inštrumcn tiÍi nym súborom vo vyv<í
žcný výsledný celok. Bo la to pekn á ukážka 
historizujúccj p rcdvádzaccj praxe baroko
vých vokálno-inšt rumen tál nych die l. Ce lko
ve však ko ncert pôsobil trocha zclfhavo, o k
rem zachov;ívania hisťorických predpisov do
bovej p raxe mu akosi ch ýbal muzika ntský 
iah . 

UkMkou p rcroman tizova ného . na vonkaj-. 
.;1 ~fckt I<IIJJ~ranéhn pt>ltatia hol I'L'ciuíl ra
lianskcj k laviristky Marie Tipovc j (skladby
Bach- Busoniho. D . Scarla ttiho). Je j poda
nic baro kove j hudby, -ktoré mo hlo byť aktu
;ílnc p red vyše piitd~'iatimi rok mi. ~a vymy
kalo z r<ímca dnešné ho chiipania a tým i kon
cepcie Bachovej akad~mic . 

O nczabudn utd ný z[lžitok sa zaslúžila Na
talia Gutmanová recitálom zo su ít pre vio
lončelo sólo od .J. S. Bacha. G utmanová. 
kto rá viedla i violon..:c lový kurz, mala pôvod
ne vystúpiť so svojím manželom . huslistom 
O legom Kogano m. k torý však knítko pred
tým zomrel. Bolo obdivuhodné, i 1ko dokáza · 
la umelkyňa prekona ť samu seba a rccitiÍI so 
zmeneným, p rogramom usku točni ť . Jej su ve
ré nny pre jav hol celko m odpútaný od tohoto 
sveta. N;íročný program p rcdnksla s filozo
fickou mcdi ta t ívnosťou . pohrúžen;í do seba, 
s h lbo ko u muzikalitou a su btílno u zvukovou 
kultúrou. Bolo to akoby rekviem za svojho 
manžela . 

Na záver prvej čas t i akad.:mie vystúpil s 
prednáškou K té me smrť v hudbe Karl Mi
chael Ko mma . Jeho prejav, žiar. nesplnil 
očakávan ie. trpel bczkonccpčnosťou a zostal 
na (rrovni povrchnej popisnosti. Chýbal mu 
potrebn}• nadhfad , idea. tvorivý pr ístup . 

K otiizka m umiera nie. smrť . večnosť sa 
ďalší týždc ti ko nal rad ďa lš ích seminiirov pod 
ved en ím Norberta Bo ll na a vystúp~n ia ÚÓISt
n íkov kurzu zamerané na Badwve Jánove 
pašie . Na týchto akci;ích ~om sa však už nc
zúča~tnil. 

PAVOL POLÁK 

odovzdala rakúska ministerka kultúry Hil· 
da Hawlicek. 
e V dňoch 3.-5. októbra 1990 uskutočnilo 
sa vo Varšave II. Valné zhromaždenie Me
dzinárodnej federácie spoločností F. Chopi
na. V dobe svojho vzniku pred piatimi rokmi 
mala federácia 10 členov a leraz združaqe 45 
spoločností z celého sveta. Za predsedu Me
dzinárodnej federácie spoločností F. Chopí· 
na po druhý raz zvolili dr. Teodora Kanltze
ra z Viedne, za vicepredsedov zvolili Elzble
tu Artysz a WUiy Verhesta z Kanady. 
Sekretárom federácie je Bogumil Palasz. 
e Wolfgang Sawalisch, riaditel' bavorskej 
Štátnej opery l' MníchOl'e bol povolaný za 
nového šéfdirigenta Filadefského orchestra. 
V sezóne 1993-94 nahradí Riccarda Mutti· 
ho, ktorý tu pôsobil viac ako dvadsat' rokov. 
e Orchester MRC-Symphonlker Diissel
dorf sa premenol·al na Klassische Philhar· 
monle Diisseldorf. Podľa zahr. tlače - 11\ik-
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Javorský, l. : Slovenská filharmónia v april i 11/3 
Javorský. 1.: Slovenská filharmónia v decembri 3/3 
Javorský, !. : Slovenská filharmónia v januári 5/3 
Javorský. I. : Slovenská filharmónia v máji 14/3 
Javorský. I.:. Slovenská filharmónia v marci 10/3 
Javorský. I. : Slovenská filharmónia v noveiJlbri 1/3 
Javorský. 1. : Slovenská filharmónia vo februári 7/3 
Jurík, M.: Festival zmien alebo Keď chýba partner. Na 

margo žilinskej prehliadky 
Jurfk. M. : Koncert porozumenia 
Jurfk . M.: Prehliadka mladých koncertných umelcov. 

Pred križovatkou 
Komžlková, 0. : Slovenská filharmónia vo februári 
Kresák. M.: Come-back Mikuláša Jelinka 
Liptáková. G. : Bratislavské slávnosti dychových hudieb 
Machajdík. P.: Sviatok džezu -festival Kaleidophon 
Martináková, Z .: Večery Novej hudby 
Martináková. Z .: Veni: koncert novej hudby - Iluminá

cie Il 
Medňanská . 1. : Zborové slávnosti na východnom Sloven-

sku 
Pokorný. J .: Dni francúzskej hudby 
Pokorný. J .: MDKO - apríl 
Pokorný. J .: MDKO - február 
Pokorný. J .: Slovenská filharmónia nabrala nový kurz? 
Pokorný. J .: Slovenská filharmónia v januári 
Pokorný. J .: Slovenská filharmónia v marci 
Puškášová. M.: Hudba a literatúra 
Puškášová. M.: Wallingerovo kvllrteto v Bratislave 
Rajter. A.: MDKO v marci 
Raj te r. A.: Chlapci v chráme 
Rajte r. A.: Vystúpenie poľského zboru 
Režuchová. V.: Festival zmien alebo Keď chýba partner. 

Na margo žilinskej prehliadky 
Ruml. 1. : Otázniky nad pódiom 
Sedlický. T. : Mládež spieva '90 
Urbančlková. L. : Košická hudobná jar. Symfonické kon-

cert ý • 
Urbanč!ková. L.: SFK v 22. koncertnej sezóne 
Urslnyová . T .: MDKO - apr!l 
Urs!nyová. T .: Menej . ako sa čakalo 
Ursínyová . T .: Moyzesovo kvarteto 
Valentovič. 1.: Konvergencie nekonvenčnosti? 
Važan. P.: Iniciatíva z múzea J . N. Hummela 
Važan. P.: Ragtime neznámy známy 
vč: Dámsky komorný orchester jubiluje 

9/3,4 
13/4 

1811. 7 
7/3 
17/3 
1/4 
1114 
15/4 

813 

3n 
10/4 
13/3 
7/4 
1614 
5/3 
10/3 
4/4 
8/3 
)(1/5 
5/4 
25/3 

9/3 
2213 
1213 

14/4 
2213 
13/3 
13/4 
2617 
13/1.5 
1614 
1214 
4/3 
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BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 

Albrecht , J.: Concilium musicum Wien 
Berger , l.: Filharmonické kvarteto, Silvia Čápová 
Berger, l.: Jozef Bul va 
Berger , I.: Lucia Poppová, Bamberskf symfonici 
Berger. l.: Slovenská komorná tvorba 
Blaho, V.: BHS v SND 
Blahynka, M.: Turecký prezidentský symfonický or-

chester 
Cárska. E.: Musica aeterna- Marc Ecochard 
Cárska. E.: Yang-Hee Yun 
Cárska, E.: Wolfgang Riibsam 
Dohnalová, L.: Alexander Lagoya 
Dohnalová, L.: Trio sú~asnej hudby Sofia 
Fóldešová, M.: Interpódiu_m · 
Jančovičová, M.: Elektroakustická tvorba 
Jurík, M.: Bergenský filharmonický orchester 
Jurík, M.: Cirl~evný spolok- Ladislav Kupkovič 
Jurík , M.: Elisa Monte Dance Company 
Jurík, M.: Maďarská štátna filharmónia- Ádám Fischer 
Jurík, M.: Slovenská filharmónia-Adrian Leapér 
Jurík, M.: Slovenská filharmónia- Zdent'!k Košler 
Mlčoušek, V.: Inšpiratívna prehliadka 
-R-: Bratislavské hudobné slávnosti '90 
Raj ter, A .: Lúčnica- Orpheri Drängar- Orthodoxe 
Režuchová . V.: SOSR- Vladislav Brunner 

23/5 
23/5 
23/4 
23/3 
23/4 
24/6 

23/4 
23/5 
23/5 
23/4 
23/5 
24/3 
24/4 
24/3 
23/3 
24/5 
24/5 
23/3 
23/1 , 3 
23/3 
2S/4, 7 
21/2 
24/3 

·23/4 

NOV Á SLOVENSKÁ HUDBA 

Dóša. J . : Nová slovenská hudba 
Chalupka, Ľ.: Nová slovenská hudba 1990 

2S/2 
26/1. 3 

VEDECKÉ PODUJATIA, ODBORNE STRETNUTIA, SEMINÁRE 

ASCH: 1S. drážďanský seminár kritiky 13/8 
Horáková, J . : 20. etnomuzikologický seminár )317 
Horáková, J.: Hudobná veda v súčasných slovenských 

výskumoch 2/7 
Hradil, P.: Sympózium o zborovej hudbe 22/8 
Svátková, 0 .: Historická hudba vo Valticiach 19/S 
Svátková, O. : O čembalách s nemecRými odborn íkmi 1/4 
Simová, 0.: Dni starej hudby v Samorínc. Samaria 16/7 
Ž.ilková, A.: O duchovnej piesni v Prahe 2/11 

HUDOBNÉ DIVADLO 
Adam, A. Ch.: Giselle ; SND Bratislava (V. Janečková) 
Doga. J. - Lotjan, E.: Cigáni idú do neba; DJZ ~rešov 

(D. Marenčinová) 
Dvofák, A.: Čert a Káča; DJGT Banská Bystrica (J. Dóša) 
Hervé. F. R.: Mam'ze lle Nitouche; SD Košice (D. Ma· 

renčinová) 
Hončariv. J .: Dr. Acula: Štúdio Smer SD Košice (D. Ma· 

renčinová) 

Janáček, L. : Pfíhody Lišky Bystroušky; SND Bnitislava 
(J. Dóša) 

Martinu , B. : Grécke pašie : SD Košice (D. Marenčinová) 
Mozart , W. A.: Cosi fan tuttc: DJGT Banská Bystrica . 

(E. Michalová) 
Mozart. W. A.: Čarovná flauta: Státne bábkové divadlo 

Bratislava (L. Čavoj ský) 
Mozart . W. A. : Lucio Silla: Komorná opera Bratislava 

(J . Dóša) 
Puccini, G.: Madamc Butterfly ; SND Bratislava (S. Altán) 
Slimáček . M.- F. Zacharník. F .: Princezná pesnička ; DJZ 

Prešov (D. Marenčino· 
vá) 

Suchor), E.: Svätopluk ; SND Bratislava (L. Čavojský) 
Unger, P .: Londýn - veľkomesto hudby 
-uv-: Pantomíma s pesničkami 
Verdi, G .: Sila osudu ; SD Košice (D. Marenčinová) 
Voskovec . J .- Werich. J . : Slamený klobúk: DJZ Prešov 

(D. Marenčinová) 

x x x 

6/6 

1816 
24/6 

IS/6 

2S/6 

1/6 
10/6 

10/6 

8/6 

6/6 
23/6 

1816 
7/6 
26/6 
2617 
2S/6 

2S/6 

-AKF-: Krútňava 40-ročná 1/6 
Baranová. E . : Na ceste za divákom 13/7 
Blaho . V .: Zvole nské hry zámocké 1990 17/6 
Borároš. J .: Operné dianie v Mníchove 17/8 
Dóša, J .: Namiesto recenzie 14/6 
Dóša , J.: Slávnosi s fiaskom 7/6 
Dóša. J .: V Banskej Bystrici odštartoval KPO 23/6 
Dóša. J . : Vitaj, Európa. euró psky dom! S/6 
-cm-: DJGT 1/6 
Hcjzlar. T .: Výber z najlepšieho? 16/6 
-j-: Klub priateľov ope ry SND 22/6 
Kekeňáková. J. : Atraktívne Tanečné reflexie 17/3 
La jcha. L. : Ladislav Vychodil a opera 11/6 
Marenčinová, D .: Dlhý čas čakania sa naplnil. K o tvore-

niu novej divadelnej budovy v Prešove 22/6 
M. H. : Opcrctná spolupráca 14/7 
Podolská. A. : Alfredo Kraus v Ríme 13/6 
Podolská. A .: Blimunda - erotika v divadle Lirico 15/6 
Podolská. A .: Nový úspech Jozefa Kundláka 14/6 

.Podolská. A .: Sklamanie z Fidelia 12/6 
Pohanková. 0 .: Svätopluk 4/6 
S. A. : Matiné L. Poppovej 23/6 
Ursínyová . T . : Striebro Lehára 12/6 
-uy-: Úspešný Stefan Margita 2/7 
Varga. J .: Salome 16/6 
Varga. J .: Sila osudu 114/6 
Varga. J. : Tannhäuser R/6 
Varkondová, A . K. : Cestujúca opera 22/6 

ROZHLAS, TELEVÍZIA, FILM, VIDEO 

Hej1lar. T.: ,Z latá Praha 1990 
Martináková , Z. : Nový umelecký žáner? Memento Petra 

Martinčeka v televízii 
Mlčoušek . V .: Neinšpiratívna pre hliadka 
Mlčoušek. V .: Televízia s rezervami 
Ursfnyová. T .: Hybrid 

15/ 1. 5 

20/5 
25/·t. 7 
25/4 
12/6 

GRAM O 
Academia Wind Quintet. V. Kalabis, O. Kvt'!ch, l. Hur-

. nf k (M. Jurík) S/S 
Aká si mi krásna. E. Suchoň, M. Ruppeldt, J. Valašian-

·Dolinský, V. Figuš-Bystrý. Ľ. Vansa. 
J. Kadavý, M. Laciak a i. (H. Urban-
cová) 18/5 

Bach. J .. S .: Prelúdium a fúga d mol; Allabreve D dur: 
Fantázia (prelúdium) a fúga g mol: Prelú
dium a fúga h mol; Prelúdium a fúga c mol 
(V . Čížik) 20/6 

Bellini . V. : Norma, Kapuletti a Montekovia; Donizet-
ti. G .: Anna Bolena (M. Jurík) S/S 

Bonjour, Monsieur. Piazo lla, Almeida . Martinček. Cas-
tclonuvo-Tendesco. Ravel. Rodrigo (1. Javo rský) 25/5 
Bratislava Jazz Days'88 (M. Jaslovský) 7/S 
Cardosso . J. Profilová platňa (Id) . 18/S 
Čajkovskij. P. l. : Baletné suity. Labutie jazero . Luskáčik 

(M. Jurík) · 20/6 
Domanský. H. -Bok es, V . -Zeljenka. I . - Podprocký. J. 

· (L. Dohnalová) l l/S 
Dvofák. A.: Requiem (M. Jurík) 6/S 
Flautové koncerty . F. X . Richter, C. St.amitz. F. Benda 

(1. Javorský) 7/S 
Flaute Works. J . lbert. Ch. Griffes. C. Nielsen, W. Perry 

(1. Javorský) 7/S 
Godár. V.: l. Concerto groso. II . Partita (Z . Martiná-

kov{r) 2/5 
Haydn , J .: Concertos for Cello and Orchestra inC major. 

inD major (L. Dohnalová) IR/5 
Haydn. J .: Slávne symfónie . Symfónia g mol č . 83: Sym-

fónia D dur č. 94: Symfónia D dur č. 101 
(T. Ursínyová) 1/5 

Händel. G. F. : Hudba k ohňostroju. Vodná hudba 
(T. Ursínyová) 1/5 

Hindemith, P. : Sonatas for Viola (J. Albrecht) 2/5 
C hopin, F .: Koncert pre klavír a o rchester č. l , c mol 

(L. Dohnalová) S/S 
K raft. A .: Concert os for Cello and Orchestra (L. Doh-

nulová) Hl/5 
Mozart. W. A. : Koncertpreflautu a harfuCdurKV 299. 

Koncerta ntná symfónia Es dur KV 297 b 
(T. Ursfnyová) 1/5 

Mozart , W. A .: Koncert č. 9 Es dur pre klavír a orchester 
KV 271 ; Haydn, J .: Koncert D dur pre 
k lavír a orchestl!r Hob XVIII/ ll 17/S 

Nahrávky so Symfonickým orchestrom československého 
rozhlasu Bratislava - Naxos. Marco Polo (P. Cossé) 11/5 

Opera Transcriptions (M. Jurík) 20/6 
Operné duettá. Mascani , Puccini. Verdi (M. Hanzelová) 20/6 
Orff. C .: Carl)lina burana (T. Ursínyová) 1/S 
Respighi , 0.: Zázračný obchodník na Rossiniho hudbu; 

Bizzet. G.: ~rlesanka , I. a 2. suita ( l. Ja- 1 

vorský) 25/5 
Richter. F. X. : Adagio a fúga a mol; Simfonia a quattro 

in Do minor: Gassmann, F. L.: Symfonia ' 
B dur (V. Čížik) 17/5 

Sonáty pre flautu a klavír v 20. storočí (l. Berger) 25/5 
Stamic. K.: Koncerta ntná symfónia pre husle. vio lu a o r

cheste r D dur : Vaňhal. J . K. : Koncert pre vio-
lu a o rchester C dur (M . .Jurík) 5/S 

Vianočné spevy a koledy . A. Moyzes. J . Cikker. D. Kar-
doš. F. Prášil. l. Zeljenka (H. Urbancová) 7/S 

Wolf. H .: Taliansky spevník: Strauss. R .: 6 piesn( np bás-
ne C. Bre ntana (M. Jurík) 20/6 

KNIHY, HUDOBNINY 
Be lis. J.: Výtvarný vývoj v~rhannfch s~ tí nf v Čechách. 

Praha 1988 (0. Svátková) ' 16/S 
Carreras. J. : Singen mit der See le. Miinchen 1989 (J . Var-

ga) 6/5 
Hildeshe ime r . W.: Mozart. Opus Bratislava 1989 (1. Ber-

ger) 16/5 
Hoza. S. : J a svoje srdce dám. Slovenský spisovateľ Bra-

tislava 1989 (M. Jurík, D. Gabajová) 12/5 
J arocióski , S. : Debussy - impresionizmus a symbolizmus. 

Opus Bratislava 1989 (1. Hrušovský) · 2/S 
kol. : Encyklopédia dramatických umení. Veda. Bratisla-

va 1989 ( -mj-) 6/S 
ko l. : Hont. Osveta Bratislava 1988; Horehronie III . Veda 

Bratislava 1988 (H . Urbancová) 3/5 
ko l. : Príspevky k dejinám rozhlasu IV. Metodicko-výs

kumný kabinet čs. rozhlasu v Bratislave. 1989 
(L. Dohnalová) 3/5 

ko l. : Slovenská filharmónia. Tatran Bratislava 1989 
(M. Kresák) 8/S 

Krekovičová . E.: O živote folklóru v súčasnosti (Ľudová 
piese1)) , Národopisný ústav SA V , Bra-
tislava 1989 (H. Urbancová) 17/5 

Macek, P. : Franz Xaver Richter. Kroméfíž 1989 (0. Svát· 
ková ) 12/5 

Se hnal. J .: Hudba v o lomoucké katedrále v 17. a 18. sto-
letí. Brno 1988 (0. Svátkovír) 25/5 

Snowman, D .: Placido Domingo. Budapešť 1989 (J. Varga) 6/5 
Válek. J. : Teorie kompoziční praxe. Panton Praha 1989 

(J. Lexmann) 3/5 

ROZHOVORY 

(APN): O sovietskej hudo bnej avundgurde sE. Dc ni-
sovom K/!l 

Be rger. l . : O potrebe alte rnatívy (Vladimír Godírr) 13/9 
Blaho . V.: Rozhovor s americkou opernou dirigentkou 

Eve Quclerovou IK/6 
Bocekovlí. J . : Optimista . i keď nic radikál (Karol Pet-

róczi) . l ~/9 
Cťlrska. E.: Posolstvom hudby oslovii človeku (Ivan 

Hrušovský) 9/9 
Dobrodinský. J. M. : Rozhovor po dvadsiatich rokoch 

(Jún Valach) 26/!l 
Dohnalov;í. L. : Hudba vzdoru - s Vladimírom Bok esom 7/9 
Dohnalov;í. L. : Skoncentrovaní nll.iažisko názorovej 

roviny (Daniel Mafej) 25/ 12 



Dóša. J .: Pre priateľov opery (A. K. Varkondová) 
Fôldešová. M:: .. Musíme zachovať kultúrne dedičstvo" 

(Víťazoslav Kubička) 

9/6 

21/9 
Hanzelová. M.: Co nového na konzervatóriu? (Peter 

Čerman) 6/7 
Hanzelová, M.: Dominoval spev Tudu (Juraj Léxmann) 11/7 
Hanzelová. M.: Hrať v Hong-Kongu je česť (Peter Brei-

ner, Viktor Simčisko) · 23/8 
Hanzelová, M.: Lucia Poppová opäť doma . 9/8 
Hanzelová, M.: ZAI- partner či protivník? {Ján Kovát) 6/9 
Horváthová. B.: Aldo Ceccato. Nový šéfdirigent Sloven-

skej filharmónie 12/8 
Jaslovský, M.: Hlavná úloha: odtajnenie (Pavol Haršá-

nyi, Július Kinček) 14/5 
Jurík. M.: Hommage a Smolenice (Ivan Parík) 9/5 
Jurík . M.: Hudobná mládež v súčasnosti i v perspektíve 

(Ivan Parík) 
Jurík. M. : Slovo má Enfant terrible slovenskej hudby 

(Ladislav Kupkovič) 
Jurík. M.: Vstup do Európy je možný len s pocitom zod

povednosti za ochranu duchovného potenciálu 

16/1 

12/ll 

(Ilja Zeljenka) 17/1. 9 
Kotychov. V.: Cesta od národného k medzinárodnému 

(Vladim(r Fedosejey) 11/8 
Kotychov. V.: Zachráni hudba kultúru v Rusku? (Vladi-

mír Fedosejcv) 24/8 
-mjk-: Ro lf Liebermann: Jestvuje len jedna moc- vlastná 

tvorba 23/ lO. ll 
Puškášová. M.: Som optimista (Bystrík Režucha) 2/12 
Rajterová. A.: .. Budeme podporovať slabšieho" (Aristid 

Miglicrini) 
Rajterová. A.: Byť hrdý na svoju prácu (Aldo Ceccato) 
Rajterová • .A.: Hudba pre radosť (Peter Breiner) 
Rajterová. A .: Ide nám v zásade o kvalitu (Jozef Luptá-

10/1. ll 
22/9 
16/9 

čik. Ewald DaneJ) 24/12 
Rajterová. A .: Láska na prvý pohTad (Johannes Wildner) 20/9 
Rajterová. A.: .. )'vtôj návrh: neváhať a kúpiť" {Klaus 

Heymann) ~' 

Rajterov,á, A .: Muzikológia nanovo (Oskár Elschek) 
Rajterová. A .: Navzdory všetkým prekážkam (Dana 

a Vladimír Rusóovci) 
Rajterová. A. : Nový vietor do plachát Opusu (Alexander 

18/10, ll 
8/4 

519 

Soldán) 19/10, ll 
Rajterová. A.: Perspektívy hudobnej fakulty VSMU 

(Rudolf Brejka) 
Rajterová. A.: Slovenská filharmónia po novom? 

(Aldo Ceccato) 
Rajterová. A.: Umelci za oslobodenie (Alexis Weissen-

8/1.4 

24/9 

berg) 17/12 
Rajterová. A. : Umelci za oslobodenie (Yehudi Menuhin. 

Gidon Kremmer) 15/10. ll 
Rajterová. A :: Využiť pozíciu na štartovacej ploche (Pa-

vol Simai) 3/10. ll 
Rajterová. A .: Jeho čas ešte len príde (S. Sturli-Bellová) 2619 
Režuchová. V.: J . Pazdera: Ide mi predovšetkým o aspekt 

zrozumiteľnosti 
Schindlerová . A .: Rozhovor s novým predsedom Zv~izu 

nemeckých skladateľov Hansom 
Wenzlom 

Svátková . O .: Aktuálna stará hudba (Ulrike Engel ke) 
Span ko. P.: Slovenský jazz a jeho boj o život (Peter Lipa) 
Urbancová. H.: Prevzali sme na seba zodpovednosť (Sve-

tozár Stračina) 

1519 

13/8 
20/8 
11/9 

25/9 
Ursínyová. T. : Budeme ho počuť v SND? Juraj Hurný 

slovenský tenorista na európskom pódiu 19/6 
UrsCnyová. T.: O hudbe na starých nástrojoch (Peter Za-

j~ek) 4~ 
Ursínyová. T .: S Jozefom Podhoranskym: Od pedagogiky 

k etike 8/9 
Ursínyová . T·.: Slovo k súčasnosti (Peter Toperczer) 10/9 . 
Ursínyová. T.: S národným umelcom dirigentom Zdeň-

kom Košlerom o réžii a hudobných pro
jektoch 

VÝROČIA, JUBILEÁ 
Beneš Juraj (Y. Lábska) 
Berger Roman (l. Zeljenka. l. Mačák. B. Riečan , J. Klu-

sák) · 
Cattarino Alexander ( -H-) 
Cón Zdenčk (L. Siotýs) 
~opland Aaron 
Čajkovskij Peter Hjič (J . Lengová) 
Dubovský Milan ( -H-) 
Elscheková Alica (0. Demo) 
Guida Friedrich (P. Cossé) 
Herenyová-Starostová Gusta (D. Hubová) 
Hradil Peter (-H-) 
Hronec Braňo (l. Wasserberger) 
Hulmanová Stefánia (JK) 
Klavírne duo Sylvie a Rudolfa Macudzióskich (D. Ja-

kubcová) 
Kojanová Ľudmila (-H-) 
Krenek Ernst 
Leng Ladislav (0. Elschek) 
Livorová Zlatica 
Martin Frank (Y. Menuhin. S. Jarocióski) 
Martinu Bohuslav (T. Hejzlar) 
Móryová Magda (V. Čížik) 
Pappová Eliška (S. F.) 
Rigler-Skalický Ernest (Id) 
Sikora Jozef (J . Albrecht) 
Stankovský Dušan (L:. H.) 
Starosta Miloslav (V. Čížik) 
Szôkeová Marta (R. Kákoni) 
Tclccký Milan (J . Albrecht) 
Vykydal Adolf ( -mj-) 
Warchal Bohdan (E. Krák) 
Zacharová Eva (S. Fecsková) 

NEKROLÓGY 
Bernstein Leonard (l. Berger) 
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inzerujte v našom dvojtýždenniku 

Hudobný život 
Ponúkame priestor na rozšírenú inzerciu zo v§etkých 'ob
lastí kultúrneho a spoločenského života, pre ministerstvá, 
ústredné orgány §tátnej správy, §kolské pracoviská i ostat
ným hospodárskym organizáciám, spolkom a združeniam. 
Vytvárame priestor pre súkromnú inzerciu: ponuka a do
pyt, predaj a kúpa gramofónových platní, notových a kniž
ných publikácií, starožitností, výmena umeleckých pamia
tok a pod. 

Cenník inzercie pre organizácie, podniky i súkromníkov 
základná sadzba za l cm1 7,- Kčs 

Cena i nzerátu Celá s trana · 1/2 strany 1/ 4 strany 
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zrkadl o spadá- zrkadlo spadá-
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' 

Pri opakovanej inzercii poskytujeme 20% zľavu. Pri objed
návke viac ako 4 plo§ných inzerátov od jedného objednáva
teľa ďalií piaty inzerát zverejňujeme zdarma. 
Objednávky inzerátov prijíma: · 
Vydavateľstvo OBZOR 
inzertné oddelenie 
Gorkého3 
815 85 Bratislava 
tel. č. 522 72 
Bliž§ie informácie poskytne redakcia. 

Iludobný žfvot 
Dvojtýždenník pravidelne informuje o hudobnom dianí na Slovensku, v čechách a v zahraničí 

Na stránkach Hudobného života nájdete: 
e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných 
a operetných predstaveniach a ostatných hudobných poduja
tiach e recenzie gramofónových platní a hudobných publiká
cií e ro~hovocy so skladateľmi, interpretmi a d'aliími vý
znamnými predstaviteľmi naiej hudobnej kultúry e články 
venované popredným zahraničným osobnostiam z oblasti 

hudby e reportáže zo zahraničia e informácie a recenzie 
o vjznamných hudobných festivaloch a prehliadkach. 

HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poitového 
doručovateľa alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbytové odde
lenie časopisov, ul. Čs. armády 35,815 85 Bratislava. Cena jed
ného výtlačku Kčs 3,50, ročné predplatné Kčs 84,-. 

Váiení čitatelia 
0 Evldenené lis lo pred:>l&tllera !o==••.::::--.--·----- piHtllela .sú'>tr~den-~1'\o t·nk"sa : -------

a spolupracovníci, 
Iste ste svedkami súčasného pohybu 
v oblasti vydávania kníh a časopisov, ako 
aj rôznych ekonomických tlakov a kon
cepcií na Ich vydávanie. Jedným zo zá
kladných nedostatkov kultúrnych časo
pisov je Ich distribúcia cestou PNS a Ich 
novinových stánkov. Preto Vánl, váiení 
čitatelia, odporúčame zabezpečiť sl fo .... 
mou trvalého abonentného odberu pra
videlné dodávanie časopisu domov alebo 
na Vaie pracoviská. Takto dostanete ná§ 
časopis pravidelne a včas a svojím pravi· 
deháým odberom prispejete aj k stablllte 
pri jeho roztlrovaní. 
Staňte sa pravidelným predplatiteľom 
HUDOBNEHO ŽIVOTA. Stačí vyplniť 
objednávku a zaslať ju na uved~nú aélre
su. · • Redakcia 
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