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Rozhodujúcim fakto
rom existencie hudobné
ho živpta a hudobnosti 
národa je predovšetkým 
koncertný život, z1vé 
predvádzanie hudby. Je 
fenoménom umeleckej 
vyspelosti, je vizitkou na-
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i~j kultúrnosti, ale aj 
sprostredkovateľom u
meleckých hodnôt všade 
tam, kde sa hudba Stfetá
va s poslucháčom, domá
cim c1 zahraničným. 
Problém · koncertného 
umenia a koncertného ži
vota je nanajvýš aktuálny 
práve v čase dnešných 
meniacich sa historic
kých súvislostí a kultúr
no-spoločenských . pod
mienok. Preto dnes dáva
me slovo na túto tému 
predsedovi Spolku kon
certných umelcov a ve
dúcemu katedry kláveso
vých nástrojov na V~MU, 
koncertnému umelcovi 

, Mariánovi Lapšanské 
mu (na obr.) Marián LAPŠANSKÝ 

Saf111ka Slo-vkoncert 

Od prevratných udalosti v naSej novodobej 
histórii preSiel viac než rok . Keď sa dnes ob
zriete dozadu, ako sa vám jav l toto obdobie? 
Zbavili sme sa nepochybne najväčSieho stra
Siaka v oblasti kultúry - j ej riadenia z politic
kého centra, riadenia spravidla nekompetent
ného, vývoj kultúry nlvelizujúceho. Zdá sa 
však, že sa objavili nové brzdy, ktoré v súčas
nosti žičia kultúre zdanlivo ešte menej . ako to 
bolo v minulosti . 

- Centrálne riadenie. a j ked· ~a llcvytratilo 
ešte úplne. rozhodne ustúpilo clo pozadia. ale 
o to väčší priestor dosta li iné. všcohecnc zná
me tende ncie . napríklad tlak e ko no miky na 
kultútu. Neraz dochMza k väž nym konfro n
tačným stretom. ale myslfm . že je to pror.:cs 
prirodzený. To. čo sa inde vrstvi lo d lhé rnky 
vo forme sk(lsenost í. to musíme u n:ís abso l
vovať za veľmi krútky čas . Po merne iažko si 
v kultúre zvykáme na praktické myslen ie . Na
príklad určite nic je pravda . že ec l:í kultúra 
mnsí byt' do tovamí ; dokonca aj v oblasti tzv. 
váž.ncj hudby sa nájdu akti vity. ktoré si v bu
dúcnost i dokážu na ~cba za róbii. či už úplne 
alebo z veľkej časti . spome niem napríklad 
Piešianské interpre t ačné kurzy. 

V rozhovore pre Národnú obrodu ste sa vy
jadrili v tom zmysle, že situáciu, keď sa vážna 
hudba cíti byt' ohrozená, netreba považoval' 
ažza takú tragickú, akou sa javí. Ste presved
čený, že táto sféra na tom nie je horšie ako 
pred rokom'! 

- Myslím . že nic. určite nic. Sl! tu samo
zrejme doteraz 1iczmímc vplyvy. ktoré kultú
ru dcvastuj(t . najm:i snaha o rých lu ekono
mickú samostatnos!': snaha čo najrýchle jšie 
získať divúka . poslucháča. snaha akceptovai 
súčasný vkus a prispôsohii mu tvorbu . My
slím. že nás čak ;í obdobie - neviem odhadnú i 
jeho dfžku . ktoré hudc zdanlivo pre kultúru 
vyzcrai tragicky. Ale ak budeme dostatočne 
prezieraví. v tomto v;í kuu konečQc položíme 
pevné základy. na ktorých môže vzniknúi no
vý kultúrny život. no v;í tvorba . gcncnícia no-

vých posluch:\čov. čita tdov. div:íkov. ktorí 
budú prijímai nie le n to. na čo boli zvyknutí 
do teraz. ale po odbúraní predsudkov budú 
~chopní akccptovai i nové smery v umení. 

.Jedna z ciest, ktoré k takémuto pozitívnemu 
vývoju môžu napomáhal', je školstvo. Máte 
konkrétnu predstavu. akým smerom by sa 
malo začat' vyvíjal''! Počnúc základným stup
ňom . 

- S;ím sa nco ric ntujemna proble matiku zá
kladného umeleckého škobtva . a le je mi jas
né. L.c s umelecko u výchovou tre ba zača t' 
skô r. najle pšie už v predško lskom ve ku -
v dobe. keď ~ú deti bez predsudkov. ke ef vní
majú všetky hodno ty ako rovnocenné. 

Výrawejš l zástoj pri formovaní budúcich 
nositel'ov hudobného života má koňzervató
rimn. Ako sa vám . ako vysokoškolskému pe
dagógovi javí pr íprava adeptov na štúdium na 
VŠMU, či vzájomná pre1)0jenosf medzi tými
to dvoma typmi Skôl'! 

- Myslím . že nic je podstatné ní mcovai ur
či t ý d ruh štúdi a na základné. stredné a vyso
koško lské. vie m si celko m dobre prcdstavii aj 
inú o rganiáciu ško lstva . Skôr ide o to. aby 
študent počas tých niekoľkých rokov absor
bova l urči t ú sumu vedo most í. vzdelania. Prá
ve rozdelen ím na stredné a vysoké ško lstvo 
bol každ ý tento stupeň zame raný trochu ináč. 
povedal by som jednostranne. Takže aj keď 
niekto absolvoval všetky tri stupne . neohsia
ho l celú šk:ílu vedo mostí . kto ré č lovek po tre
buje. Dote raz sme sa snažili vychov:ívai skô r 
interpretov. ale nic hudobníkov. A v tom je 
kame 1i úrazu . Od hudo bníka sa odvod í peda
góg. interpret ... 
- Abso lve nto m ko nzervató ria chýba všeo
becn~' z:íbc r. schopnost' veci analyzova t' . vi
diet' v ~úvislo~t iach . Myslím . ·že mladí ľudia 
pracujú veľa . ale častokrút neefektívne. Ro
ky bo.:žia a o ni napreduj ú len veľmi pomaly. 
Pr íčinu vidím v neade kvátnom rozjímaní my-
slenia . všeobecného vzdelania . , 

Máte možnost' v rámci VŠMU spolupraco-

vat' s konzervatóriom, zosúladil' požiadavky 
na študentov a všetko pedagogické úsilie inte- ' 
grovaf žiadúcim smerom? Robi sa v tomto 
smere vôbec niečo? 
-Zatiaľ tá to možnost' nic je. alebo je dosť 

o bmedzená. i naďalej kráčame po vyšľapa
ných cestách. i keď sa na VŠMU snažíme 
o určitú nov(t koncepciu . Celkove uvažujeme 
o akomsi dvojstupňovom štúdiu . To zname
ná. že viičšina štude ntov by mala možnost' 
opusti i školu po troch rokoch s titulom baka
lár. najlepší z nich hy pokračovali v ďalšom 
štúdiu a končili hy s titu lo m magister . so za
meraním tak ko nce rtným. ako i pecJagogic
kým. A le o piii o pakujem. že nie forma. ale 
n;íplií štúdia bude rozhodujúca .. V tom~o 
zmysle je potom jed1io. č i ide o konzervató· 
ri um aleho vyso kú školu . to sú veci čisto legi
slatívne. otázky vzájo mné ho dohovoru. 

Môžete ako pedagóg VŠMU prezradiť, čl sa 
na vašej škole udiali nejaké zásadné zmeny, 
ktoré by kvalitatlvne poznačili prlpravu bu
dúcich umelco~? Predpokladám, že katedru 
klávesových nástrojov ste prevzali s konkrét
nymi predstavami, ktoré sa snažíte realizo
vaL 
-Človek säm ne môže presadi i nič. v prípa

de katedry idc.o kolektívnu spo luprácu peda
gógov. Samozrejme . že mä m svoje predsta
vy. Stúdium na VSMU sa stále nedá porovnať 
napr. so štúd io m medicíny a lebo techniky. 
kde sú poslucháči skutočne vyiažení. kde mu
sia na sehc tvrdo pracovai. Skutočnosť je ta
kú . že naši poslucháči končia školu za pomer
ne nenáročných podmieno k. takto vyzbroje
ní vstupujú do náročného života . Mnohí sú 
po to m zbytočne sklamanr. zatrpknutí. nc
šiastní . 

Z:íkladnú zmenu srne urobili pri prijímaní 
študentov. Vych:ídza zo skúsenosti . že počas 
jedného d1)a nic je možné spozna i talent člo

veka . Škola teda prijala koncepciu rozšírii 
prvé ročníky a tým ich považovai za skúšob-

. né. prevcrujúcc mieru talentu. Stille považu-

jem za me nSie zlo strati i jeden rok. ako v ne
vhodnej profesii stnltii celý život. V tomto 
smere ako nástro j určitej regulácie pôsobia 
náročné komisionálne skúšky po prvom se
mestri a na konci ročníka . 

Výber najvhodnej§lch adeptov je len jedna 
strá nka mince. Ako sa mení samotné zamera
nie ~túdia? 

- V prvom rade treba spomenúť. že škola 
zápasí s najclementárnejšími problémami: 
budova je za plnej prevádzky v rekonštrukcii . 
čo sa týka obsahu štúdia . akcentujeme 

v poslednej dobe komo rnú hru . vychádzajúc 
okrem iného aj zo spoločenskej potreby. Naj
väčší dôraz bude zrejme treba klásť na výcho
vu hudobných pedagógov. To je oblasť najcit
livejšia , a najpotrebnejšia smerom do budúc
nosti. Akých hudobných pedagógov si teraz 
vychováme . taká vyspelá hudobná generácia 
príde o desai-dvadsať rokov. Ideálna by bola 
akási kombinácia medzi hudobnou a pedago
giQkou fakulto u. Určite by malo zmysel na 
pôde VŠMU vytvori ť i pedagogický odbor. 
pretože aj tak väčšina našich študentov 
okrem koncertnej činnosti musi ráta i aj s pe
dagogickým pôsohením. Ale zatiaľ sme 
schopní ponúknuť skutočne len pedagogické 
minimum. 

Od Studentov budeme ďalej požadovať šir
ší okruh vedomostí. veľký dô raz budeme 
klásť na výučbu jazykov. budeme m1,1~ieť po
zdvihnúť úroveň hudobnoteoretických pred
me tov. Študenti musia mať väčšie vedomost
né zázemie. ahy ne hrali in~tinktívne. aby ve
de li . čo a o čom hmjú . Týnľstúpne napr. aj 
kvalita interpretácie súčasnej slovenskej 
tvorby. 'Z vlastnej skúsenosti viem. že mnohé 
die la pochovala präve interpretácia. V záuj 
me o bjektivity však musím povedať aj opak. 
že interpretácia mnohé diela zachränila. 

V oboch prlpadoch je však dôležité, že bytie 
ti nebytie premlérovanej skladby je závislé na 
prvom uvedenl, teda na Interpretovi. 

Pokračovanie na 3. str. 
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Za Deziderom Kardošom 
\. 
., 

l 
Dňa 22. marca t. r. sa v bratislavskom krematóriu rozlúi!Ua slovenskú budobn' · 

verejnost s nliroclným umelcom prof. Dezlderom KardoJom, ktorý zomrell8. mar- • 
ea vo veku 77 rokov. V ~ene Slovenskej hudobnej únie sa so zosnulým rozlúi!U jej 
predseda Iľja ZeQenka. 

Dovofte ml, aby som sa rozlúčil s pánom 
profesorom Kardo§om, významným sklada
tefom, národným umelcom, pedagógom Vy
sokej §koly. múzických umení, v mene Slo-

venskej hudobnej únie ako predseda jej Ra-l 
dy, v mene kolegov skladaterov l Zll sebL 

Pred maqestátom smrti stojíme vidy s po
korou, uvedomhtc sl ako celoflvotné úsUle, l 
snadenle, boje a úpasy sa zrazu utnú - vzo. 

1 
pité fortisslmá heroických tónov symfónií 
vystrieda ticho medit~ie. Akoby celoflvotné 
hradaaie, blúdenie i nach~ZilDie smerovalo 
do tohto utíienia, zmierenia, z ktorého naie 
dianie · sa pomaly bude prelfnat do spomie
n~k a z nich klíčiť história. Smrt nie je Zll
budnutim! Naqviafm ocenením človeka je, 
ked' vojde do pamlti núoda, spoločnosti. 
História je i naqleplím a spravodlivým kriti· 
kom. A fudským mrakom je nesmrtefnosf 
v diele. My sa tu dnes s Vami vlastne nelúčl
me, lebo Vá§ duch nás bude vidy znovu oslo
vovať, budete opiť s nami s plnou vitalitou 
Vaiej hudby: heroickej, baladickej, sloven
sky rozospievanej l intínme Zllmyslenej. 
A tak smrt, ak je spúUadlom neZilbudnutla 
je naqvl&u chválou talentu, prae9vitostl 
a činorodosti. · 

Váfený pán profesor, lúčim sa s Vami s po
sledným zbohom s nádejou, ba presvedče-1 
ním, ie Vale srdce, .ktoré ste vloflll do svojej 
hudby, bude bit nad' alej a rozprúdi v jej rfe-' 
čl§ti miazgu mytllenok, citov, otázok l odpo-j 
vedí, lebo cez hudbu sa vlastne znovu a oplt 
zhovárame s jej autorom. , 

test Valej celoflvotnej práci, česť VUej 
pamiatke. 

PREDPOLúDNCE 
V DOBREJ SPOLOČNOSTI 

V nedeľu 17. februára malo byt' ďaWe sfret· 
nutle priazni..-co..- starej hudby so súborom 
Muska aeterna .., Mirbacho..-om paláci. 
Chrlpka, ktorá .., tom mesiaci robila hlavného 
dramaturga nielen na bratisla..-ských pódiách, 
si ..-ynútila zmenu, ktorú umeniachti..-é publi
kum pozná pod náz..-om: Pre clwrobu ... Nuž, 
nebol kOIJCel"t. Ti, ktOTI Sil ..-ychystali a prWi 
na k~rt. vyutiJJ darovuj äl.s a vstúpHI do 
..-jsta..-ných sieni na pr..-om a druhom poschodi 
paláca. Iste neofuto..-alí. 

V koncertnej sieni zatiaľ pokojne čakal Vik 
tor Tilgner, zhmotnenf do Zerritscho..-ej bus
ty, oproti nemu stála na balkóne Kozicso..-a 
dáma s Ruio..-fm list kom (..-efmi potelene tita
la odkaz od milého). Prltomný bo/aj sám ..-ef· 
komožný Rróf Karol Z ichy, tak ako ho nama
fo ..-al F. ] . G. Líeder. Orfeo..-i s Eurydikou 

..-dfchol ii..-ot E. Kaspar/des, ..-edl'a nich tróni· 
la Ferkorno..-a A legória tanca. V strede sály 
zaberala naj..-iac miesta celá rodina bratisla..-
ského obchodn/ka Filipa Scherza. Prilli ..-ďa
ka A. G. Marastonimu nielen obaja roditia, 
ale aj de ..-ät' detí, najmen~ia dcérka si ..-zala aj 
bábiku. Dôstojne sedeli, niektorí postá vali, 
iba pani Scherzová bedlivo. sledovala ocami 
kaidj pohyb " sák. Zaiste jej lfemohlo unik· 
nút', ie .., to dopoludnie si nslla tas aj Tilgne
ro..-a Viedenská chyinA s koketne zd..-ihnutou 
nôi kou. Čo je k neu..-ereniu, elle tam bol akýsi 
neznámy sedliak. · 

Hore meno vani o.sta/1..- to dopoludnie .., kon· 
certnej sále paláca, počkajú si na ďa/Ai kon
cert, napokon aj tak nem6i u robil' niť iné. My 
sme odilli. Snáď nabudúce •.. 

MELÁNIA PUSKÁSO Y Á 

Snímka L Bafla 

V nederu 10. marca t. r. usporiadal detský folklómy súbor Čeélnb zo ZUS na tr. L Novo
meského benefičný koncert pre Jednotu dôchodcov na Slovensku. Naqmlad§la aeaerácla 
pripravila aádhernú kyticu piesní a tancov,' uvitú z lúky a porozumenia, svojím ápri~a~~ým 
úujmom o fudové umenie vyjadrila úctu k morálnym a kultúrnym hodnotám starých rodi
čov. Jednota dôchodcov pomáha stariím spoluobčanom svojimi aktivitami nachádZilt radost 
a §fastle, ktoré sú zdrojom f ivotnej sily a optimizmu. Prostredníctvom detí zo súbóru tečln
ka, ktorý pôsobi ako jediný v Bratislave pri základnej umeleckej §kole a samozrejme vd' aka 
obetavému a nad~nému kolektívu pedagógov §koly- umeleckému vedúcemu Petrovi Jan toš
čiakovi , choreografke Zdenke Mohnaczkej , vedúcej spev~kej skupiny Vie re Kordošovej 
a orpnlzaf!nej vedúcej Beáte Cečkovej -sa im to tentoraz podarilo na výbornú. Z koncertu, 
sponzorovanom Slovenským odborovým zvlzom pracovníkov kultúry a spoločenských orga
nlúcU a akciovou spoločnosťou Comsys, odchádZilli vletel naplnení radosťou a spokojnos
tou. kch 

Angely Januikovej, dramaturgitky ~F v Koti
clach, čo pripravujú k Mozartovmu roku: 

Diela Wolfganga Amadea Mozarta sú stá
lym repertoárom všetkých symfonických or
chestrov a aj S tátna filharmónia zaraďuje čas
to Mozartove skladby do svojich cyklov, 
v Mozartovom roku častej šie ako po iné roky. 

Mozartov rok bol otvorený v Košiciach 
24. januára 1991. Pod vedením dirigenta Ró
berta Stankovského odznela predohra k ope
re Carovná flauta KZ 620, symfónia č. 38 D 
dur KZ 504 Pražská a Korunovačná omša 
C dur KZ 317. Sólové party predniesli Eva 
Blahová, Marta Beňačková, Miroslav Dvor
ský a Martin Babjak, spoluúčinkoval Košický 

,spevácky zbor učiteľov. O mesiac neskôr 21. 
' februára pod vedením Cínskej dirigentky 
Wing Sie Ying, odznela 25. symfónia g mol 
KZ 183 a Koncert pre lesný roh a orcheste r 
č. 4 Es dur KZ 495 s mladým slovenským hor
nistom Branislavom Hozom. 21. marca Ma
rián Lapšanský a Ivan Qajan pod vedením di
rigenta z Veľkej Británie Andrewa Mogreliu 
predniesli 10. koncert pre 2 klavíry a orches
ter Es dur KZ 365. Na ll . apríla je zaradená 
symfónia č. 40 g mol KZ 550 s dirigentom Ri
chardom Edlingerom z Rakúska , v rámci Hu-

menskej hudobnej jari vystÓpi 16. aprila Stát
na filharmónia s mozartovským programom 
(Predohra k opere Carovná flauta KZ 620, 
Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur KZ 
219. sólista Peter Ski'enka, a Symfónia č. 40 
g mol KZ 550). V rámci XXXVI. Košickej 
hudobnej jari 30. mája v Košiciach a l. júna 
v Ostrave zahrá orchester SFK 39. symfóniu 
Es dur KZ 540. Dirigentom je Antoine Mit-' 
chel z Veľkej Británie. 

Aj v rámci komorných koncertov znie 
.A v Košiciach Mozartova hu<!ba. Marián Pivka 
· 18. februára predniesol 9. variácií na Dup

portov menuet KZ 573, sólista Státnej filhar
mónie Ivan Sokol do svojho marcového pro
gramu zaradil Fantáziu f mol KZ 608, Andan
te F dur KZ 616 a Adagio , Allegro a Adagio 
pre organ KZ 594. 

V programe XXI. Medzinárodného orga
nového festivalu. v septembri t. r. , odznejú 
chrámové sonáty W. A. Mozarta. 

Aj keď dramaturgický plán na 23. sezónu 
Státna filharmónia Košice ešte nemá dokon
čený. plánujú sa symfónie. koncertantné die
la (klavírne . husľové a iné koncerty) a na zá
ver roka pravdepodobne uvedieme Rekviem. 

Za Jozefom Zajkom 
Dila 13. IIUU'al 1991 zomrel vo veku 68 rokov dlhoročný sólista baletu SND, choreopaf 

a pedaaóa Jozef z.jko. Svoju u'meleckú činnost spojil J. z.)ko predovietkým s baletoa SND, 
kde p6sobll od rokli 1944, od r. 1947 ako sólista. Krátky čas bol anpfovaný aq ako sóllsta 
v ~t. divadle v Brne (1958/51) a ako cltoreograf a vedúci baletu v opere DJGT v Baaskej Bys
trici (1981-83). Pedaaoalcky pôsobil na bratislavskom konzervatóriu. 
. Jeho laterpretHné umenie vyniklo aaqml v klasickej baletnej literatúre (Labutie jazero, 

Rómeo a Júlla, Choplniana, Giselle, Z rozprávky do rozprávky a L), bol prvým slovenským 
clloreoarafom pôsobiacim v SND. Z jeho choreografickej tvorby naqúspdnej§le boli o. l. la
scenácie baletov Giselle, Laurencla,Slovanské tance, Máma opatrnosť, Francesca da Rimi
ni. V balete SND p6sobll do r. 1984. 

test jeho pamiatke! -H-

Zomrel .J()Sef Páleníček 
Praha sa v prvýcltiiW'COvýclt dioch rozlúčila s významným českým klaviristom, skladate

fom a pedaK6aom Josefom Páleníčkom, ktorý odl§lel vo veku 77 rokov. bol ~úct. 
a originálnym interpretom predovietkým klavírnych skladiéb Janáčka, "Smetanil, Beethove
na, Chopina a Debusst ho, otu:cm sólovej hry bol ~ uzná\'aným komorným hráčom, dlhoroč
n.,_ členom zúaello CeskAo tria. Pedqoalcky ~ll na prafskom koazervatóri11 a AMU. . .... .....,. ·----------- ... 

Slov~nskí skladatelia v Prahe 
Autorské večery, na ktorých sa predstavu

jú skladatelia a ich diela, môžu mať rôznu 
podobu. Vždy záleží aj na tom. aké bude prí
tomné publikum a aká je jeho vnímavosť 

k sí1časnej hudbe. 

Dom slovenskej kultúry v Prahe predstavil 
svojho času v programe Dobrý veler, priate
lia, ktorý uvádzal Miroslav Horníček . sklada
teľa Juraja Hatríka . Vedľa .. žongléra slov" to 
Juraj Hatrík nemal ľahké. ale svoje farby 
dobre obhájil nielen ako skladateľ. teoretik. 
ale i dobrý rozprávač . 

Iným typom podujatia sú Knii ky pod van
kú!, v ktorom sa tvoriví umelci - herci, spevá
ci. spisovatelia. výtvarníci , vedci, vyznávajú 
zo svojich knižných lások a inSpirácií. Mode
rátor Igor Seba v tomto programe 18. februá
ra predstavil pražskému publiku skladateľov 
Petra Ebena a trju Zeljenku. Hja Zeljenka si 
vybral svojho obľúbeného Goetheho Fausta 

NOVÝ 
RIADITE ·' 

OPUS'-u 
Po rozsiahlych diskusi;\ch a konkurznom po
kračovaní vymenoval ministe r kultúry SR La
dislav S n o p k o s účinnosťou od 25. februára 
t . r. nového riaditeľa štátneho podniku 
OPUS, lni.lvana Brad,ča . Nového riadi
teľa uviedol do funkcie námestník ministrá 
kultúry Kornel F ô l dv á r i . Novému riadite
ľovi želáme v jeho náročnej práci a funkcii ve-
ra úspechov. l 

- R-

a diela Franza Kafku. aby aj cez nich hľadal 
definíciu a vyjadrenie dobra a zla v hudbe. 
Petr Eben sa vrátil do svojho detstva v Ces
kom Krumlove: barokové prostredie sa prelí
nalo s renesančnou hudbou a expresionistic
kými víziami Egona Schie leho. ďalšej vý
znamnej postavy viažúcej sa k tomuto mestu. 
Všetko to bolo pre neho mohutným zdrojom 
inšpirácie. Ukáza l aj svoje záznamníky, kde 
si značí myšlienky či postrehy z prečítaného , 

a z ktorých neskôr často čerpá pri kompono
vaní. Niektoré takéto inšpirujúce texty po
tom prečítal a súčasne zazneli i z gramofóno
vého záznamu. Hja Zeljenka zasa predstavil 
svoju skladbu Elégia . 

Citlivý prejav oboch umelcov. ktorých spá
ja i osobné priaterstvo , zaujal vnímavé publi
kum a to odmenilo oboch skladatefov dlho
trvajúcim pot leskom. 

VOJTECH CELKO 

·Otáznik nad Mozartovou smrťou 
Prfllaoa smrti hudobaéllo skblcbtefa Wolfpa

p Alnadea Mozarta nebola re~~aatlcká laonWia 
ani otrava, alw sa maollf domaiet1Uú, ale úder do 
hla~. Tmlf lo s oclvoluf111 sa 11a utropolóp Plet'
ra-Fraaroisa Pueeba z Pro\'enúlskej univerzity vo 
FllUICúzsku ~ncm.le číslo a~~~eric:kélto čuopiSII 
ANheolocY. Fraaeúzsky vedec, ako lDI-· a. 
110k, dospel k t-uto úveru prl presluiaaD( ..... 
nej MozartO\'ej lebky, aa ktorej oltjavll fnktáru, 
sp6sobenú pravclepodobae pMio& P. F. hedl zis
tli, u zlollleniaa bola pričllloa dlroalckéllo knt.
canla, ro by rysvetFovalo, prečo ~y sllla4lateF 
trpelaa bolestlltlavy, slabos( a stavy bezvedo.aia, 
ktoré 5. dece~Dbra 1791 sp6sotlill jello smr(, uYIWD 
sa v časopise. Apntára AP Y tejto sthislostl prtpo
múaa, u spo~~~úwuí lebku "YkoPaai z llllesta, kde 
lllol Mozart poeltovaný, asi desa( rolloY po jello 
smrti a teraz je v múzet1 v rakúskom Salz!Nrp. 

(~Wmlté z Pravdy) 

HUDOBNÝ 1.JvOT - d\'OjtýideĎiúk. Vye~dza vo Vydavatefsll'eOBZOR, a. p., ul. tS. aJ'IÚdy 35, 815 8511ntlslava. ~or. hedDr.Martú Ju fk. Redallda: Lýdia Dobaalov6, Mutlaa Haazelov6,t~ 
1116 redaktorka: Eva Zemhkov6. Adresa redakcie: Gorkélto 13/VI, 815 85 Bratlslaft, teL 331-145. 'l1llaa: Nltrlauke IIKiane, l. p., 949 ll Nitra. Ro~ Poitori aoYlaori sllliiNa, objeclúvky itrtJfaa luiY6 polta 
a d'onarovatef. Objedúvk.y do zahraničia 'f)'ba~e PNS- Ústredn6 expedida a do\'oz tlai!e,,MutuovlCio....-15, 813 81 Bratislava. Polročllé predplatDé 41,- ~Neobjednu~ rukopisy sa a~á. 
lllcle.ué číslo: 49115 '· Res. čfslo; 6111 
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MORÁLNY ZÁVÄZOK K NÁRODU. •• 
Dokonfenie z l . str. 

-Presne tak . A v tom je vlastne zodpoved
nosť · ·slovenských interpretov k slovenskej 
tvorbe. Z toho dôvodu som aj rád , že túto 
tvorbu už nemusíme hrať povinne. Dúfam, že 
odpadlo to morálne vydieranie , ktoré nás nú
tilo hrať v~etko. Báza dobrovoľnosti umožní 
hrať interpretovi iba to , čo je blízke je ho na
turelu a takéto skladby sa pravdepodobne 
stanú trvalou súčasťou jeho repertoáru . Mys
lím. že je to pre slovenskú hudbu väč~ia služ
ba, ako zahrať premiérovo x-skladieb iba raz 
a potom ich nechať zapadnúť prachom . 

Koncertný iivot sa stal v minulosti hédam 
ujverejnejiou vecou zo ~irokej ~kély aktivít 
hudobného !Ivota. Medzi naj~i~ie vrstvy oby
vatel'ov prenikol pod nélepkou "slovenské in
terpretačné umenie". Dnes ui hédam ani nie 
je podstatné, ie i§lo o sféru, ktoré slúilla poll- ~ 
tkkimu vedeniu ako ďal§i dôkaz úspechu vte
dljlleho zriadenia. Zaujimavej§ie je, že keď 
bývali čl ette stále pritomní reprezentanti slo
venskej hudobnej kultúry túto ka§irku -v sna· 
Ile uchovať sl priazeň bore - vytvérali, pri jej 
definovani sa opierali o údajne porovnateľné 
výsledky so, zahraničnou §plčkou. Ako sa vám 
pýcha naAej kultúry jav i dnes, keď pomyselné 
dvere do Európy už máme takmer otvorené? 

-Nič také ako slovenská interpretačná ško
la samozrejme neexistuje. Je tu toľko tale nto
vaných ľudí ako v každom inom národe . 
U nás nebolo dobré pedagogické zázemie . 
dobré spoločenské zázemie . takže mnoho ta
lentov vyšlo navnivoč. Máme aj veľa výni
močných osobností. sú to však solitéri . ktorí 

by sa boli presadili v každom prostredí. Tí ne
môžu byť meradlom. 

Problém, ktorý považujem v interpretač
nom umení v súčasnost i za najpálč ivejší , j e 
odchod interpretov do zahraničia z ekono
mických dôvodov. Nevadí im , že často klesnú 
spoločensky či odborne o pve triedy. na dru
hej strane treba priznať. že nebudú mať exis
tenčné problémy. ako ich budú - a už aj začí
najíl mať - koncertní umelci. kto rí tu zosta
nú. Domnievam sa. že starostlivosť zo Strany 
štátu by mala smerovať najmä k mladým. ab
solventom škôl, lebo ak ich stratíme. stratíme 
ich definitívne. 

Osud slovenskej hudobnej kultúry je i na
ďalej vo veľkej časti v rukésh umeleckých 
agentúr. Určite máte bohaté skúsenosti so 
Slovkoncertom, ktorý mal donedávna u nés na 
agentážnu činnost' monopol, a z toho určite 
predstavy o fungovaní tejto ako i podobne 
orientovaných novovznikajúcich ftriem. 

- Nemá m bohaté skí1scnosti. Nikto zo slo
venských interpretov- skutočne až na malť 
výnimky - nemá bohaté medzinárodné skúse
nosti. Naše účinkovanie v zahraničí bolo viac
menej sporadické a nie na základe premyslc
nej agentážnej činnosti , táto ži aľ neexistova
la . Ja sám zatia ľ nevie m odhadnúť, akým 
smerom sa bude uberai práca nových agen
túr. 

Slovkoncert je ešte stá le monopolnou 
agentúrou. ako jediná je to tiž dotovaná štá
tom. Aby došlo k zlepšeniu stavu. musí u nás 
pôsobiť viac age ntúr. z ktorých každä by si vy
profilovala svoje zameran ie. Agentúry si mu-

' .. • . \1 . , 

sia predovšetkým uvedomiť. že nie sú uspo
riadateľmi ale sprostredkovateľmi , .a preto 
zrejme aj v budúcnosti bude jediné ·riešenie: 
keď dotovai, tak usporiadateľov . 

Neustále hovoríme o novej situácii, nových 
podmienkach, novej kvalite. Ako vidíte svoje 
miesto v tomto zrení? Mám na mysli vaše pô
sobenie na čele Spolku koncertných umelcov 
SHÚ, na VSMU, i va~u organizátorskú a kon
certnú činnost'. 

Spolok koncertných ume lcov z toho malé
ho rozpočtu. ktorý má k dispozícii. ne môže 
robiť zázraky. Podarilo sa nám zatiaľ oživiť 
komorný cyklus v Moyzesovej sieni SF, kde 
prezentujeme svoj ich najlcp~ích členov, .kon
certy v Mirbachovom palác1 a o~gamzu~eme 
Festival mladých interpretov kraJÍn Pe ntago
nály v Ži line. Na túto akciu sme získali dotá
ciu vo fo rme grantu . V tejto súvislost i sa do
mnievam . že nemá význam celoročne finan
covať organizácie. rôzne spolky. ale k~nkré_t 
ne projekty. ktoré musia preukázal svoje 
schopnosti . svoj význa m i dosah. Minister
stvo kultúry tak bude napríklad tento rok 
prostredníctvom Slovkoncertu . ktorý je záro
ver' o rganizáto rom. dotovať aj pidťanské In
te rpretačné kurzy. Pripája sa k ne mu - čo nás 
obzvlásť teší - i ministerstvo školstva. 

Ak sa pýtate na organizátorskú činnosi . 
musím spomenúi i medzinárodnú klavírnu 
silťaž. ako prvú na Slovensku. ktorá vojde do 
života pod názvom Hummclova súťaž a bud.e 
sa konať od 6. do 13. septembra t.r. v Brati
slave. v troj ročnom intervale . Predsedom 

veľkej medzinárodnej po ro ty bude ra kúsky 
klavirista Rudolf Buchbinder. 

Prvý ročník bude venovaný oslave 700. vý
ročia Bratislavy. Priamym organizáto ro m je 
Mestské kultúrne stredisko. 

Aj keď j e známych veľa argume ntov. ktoré 
hovoria v neprospech súťaží - m:ím na my~li 
súťaž ako takú . teda snahu urči t ým spôsobom 
merať umelecký výkon - . ešte st:í le je to jcd
na z najlepších príležitostí pre mladých . ako 
rýchlo prerazi t'. Myslím. že do bud(1cnosti bu
de veľa záležať na propag:íci i. na tom. čo sme 
dote raz tak zanedbávali . Lebo darmo tu vy
konávame vynikajúcu akci tr. keď sa o nej ni k 
nedozvie. 

Spomenutý Festival mladých interpretov 
v Žiline j e akciou na kultúrnom poli v rámci 
Pentagonály. Zdá sa vám rozvoj ďalších vzfa
hov v tomto smere perspektívny'? 

- V zásade je to myšlienka veľm i doh r;í 
a užitočná , lebo umenie bez ko nfrontácie sa 
nemôžé vyvíj ať a na druhej stra ne konfronto
vať sa v rámci tohto zoskupenia štá tov. kto ré 
sú si blízke regionálne i historicky. je naj 
praktickejšie . 

Ako teda - na základe všetkých klad ných 
i záporných pohybov v oblasti našej hudobnej 
kultúry vidíte perspektívu do bu"úcnosti'! 

- Aj napriek objekt ívne zlým ekonomic
kým podmienkam u nás sa mladým ľud'om 
nú ka ďaleko viac možnost í zís kava i vzdelanie 
doma i v zahraničí. záleží le n na nich. ako tú
to šancu využijú . Som presvedčený. že sa 
rýchlejšie vykryštalizujú silné osobnosti. kto
ré budú mať príležitost" zúroči i svoje schop
nosti kdekoľvek. Verím . že pri ich rozhodo
vaní nebudí1 v popredí le n e konomické argu
menty. ale i morúlny záväzok k n;írodu . z k to
ré ho vyšli . 

Pripravil J URAJ DÓŠA 

Slovo má šéf opery Státneho divadla v Košiciach Roman Skfepek 

Pôjdeme brať pod šíre nebo? 
. . 

Ekonomické ohrozenie kulllíry 
je témou dneška, sklo1íowmou vo 
vietkých pádoch a stívislostiaclr. 
Stámy rozpotet je prikrátky. neve
selo skončil nedávny párlamenmý 
boj o naplnenie meica Fondu kult tí
ry, ini tittície sa ocitli nepripravené 
110 krehkom teréne. Opera je ná
kladný, vo svete viac či menej doto
vaný divadelný i áner a jednako je 
jeho existencia v spektre umelec
kých ponúk neodmysliteľnú. Od 
tohto problému sa začal odvíja( 
rozhovor so Iéfom opery Suímelro 
divadla v Koi iciach Romanom 
Skfepkom (na obr. ). 

V nedáv~ rozhovore pre HŽ 
riadlter banskobystrického DJGT 
Jaroslav Smltka vyslovil spokoj
nost' s finančnou starostllvost'ou zo 
strany MK SR. Zaujíma ma, ako sa 
v dnetnej ekonomickej situécii clti 
kotická opera? 

Nás trápi otázka holé ho bytia. 
Ako viete. divadernú budovu má
me v rekonštrukcii. súbor pôsobí 
v provizóriu Domu ku ltúry VSŽ. 
Je to podnájom nevyhovujúci 
z hľadiska priestorového. akustic
kého a žiaľ. obecenstvo nás odmie
ta navštevovať. Navyše . dozvedá
mc !!3· že sa debatuje o zastavení 
prác na starom divadle . čo považu
jem - slušne vyjadrené - za útok 
proti kultúre východoslovenského 
regiónu. Naše divadlo bolo vždy 
centrom duchovného živo ta . archi
tektonickým kleno tom s mimo
riadnou akustikou a dnes. keď má
mc k dispozícii ambiciózny. mladý 
sólistický pote nciál. bolo by več
nou škodou uprieť mu možnosť 

1 uplatnenia. Podľa pôvodného har
monogramu by sme sa do dvoch 
rokov mohli nasťahovať do mater
ského domu. Okrem toho. náklady 
na zakonzervovanie stavby tak . 
aby ju neničili vonkaj šie vplyvy. 
vysoko prekračujú náš tohtoročný 
pridel na re konštrukciu . 

Stačlte kryt' nnantoé požiadavky 
"domáceho", aká je perspektfva 
válho dočasného pobytu na pôde 
Domu kultúry? 

/ 

Podnájom nás stoji vyše 2 milió
ny korún ročne. Je to suma . ktorú 

- by sme radšej investoval i do urých
lenej prestavby nášho divadla . 
Ďalšia pe rspektíva? Nič ružové. 
Povráva sa. že ináme byi vyhostení 
aj z tohto priestoru . pretože o DK 
má z:íujcm akúsi španie lska firma . 
Potom nám neostáva iné. než hrať 
na ulici . Na tento fakt nadviizuje 
tiež nevyhnutnosť výrazne reduko· 
v ať stav členov ŠD. asi o sto ľudí 
v rämci ce lej inšiití1cie. To už je 
prvý krok k rozpadu divadla . 

O sponzorskej podpore neuvažu
jete? 

Sponzorov hľadúme. Žiar. na 
východno1n Slove nsku sa styky so 
zahraničím vytv<írajú oveľa ťažšie. 

vzh ľadom na našu exce ntrickú po
lohu. Nem:ímc možnosti Bratisla
vy. kto rá vďačí susedstvu Viedne 
za konta kty i za núvštcvnosť . 

Pred nedávnom otvorili v l'rešo
ve novú divadelnú budovu. Existu
je spolupráca medzi vašou operou 
a ta mojším operetným telesom'! 
Neuvažuji! sa medzi týmito mesta
mi vytvorit' akýsi "dvojdom" s ko
ordinovanou dramaturgiou a pre
nášaním inscenácií'? 

Sú to témy. nad kto rými sa uva
žuje v rovine dohadov. Poču l som 
dokonca o fúzii s Košickou fi lhar
móniou. Kontakt s Prešovom mú
mc. raz za mesiac si vymieň ame 

predstave nia a vypomáhame si tiež 
s niektorými sólistami . 

Nazdávam sa , že to nie je veľa. 
Spýtam sa inak. Aký j e váš názor 
na možnost' koprodukčných insee· 
nácil s následnou výmenou hoto
vých tvarov· medzi divadlami po
dobného typu v rámci celej republi
ky? J e to vo svete bežný systém, je 
úspornejší a zvyšuje pestrost' re
pertoárovej ponuky. 

Uvažova li sme aJ o tom . s<im 
som podobný návrh priniesol. Jeho 
realizácia však naráža na viacero 
prckúžok. Jed nak sú to priesto rové 
a technické odlišnosti a najmii. ne-

o <.:hota režisérov vtcsnai s·a do cu
dzích podmienok . Urči té rieše nie 
sme hľadal i . ale zat iaľ sa vera nevy
konala . 

J e to škoda, lébo podobné prob
lémy trápia aj šéfov českých a mo
ravských scén a lipoločné hľadanie 

východísk sa mi nezdá beznádejné. 
Poďme však k inej téme. Ste súčas
ne dramaturgom. Druhá verdiov
ská premiéra za sebou je znakom 
kompromisu. Košice bývali často 
atraktívne i pre bratislavskú kriti
ku práve repertoárovou vynalieza
vost'ou. Ako sa vyrovnávate s dile
mou dramaturgické činy, alebo na
opak kasové tituly'! 

Vchn i iažko. Te nto problé m mi 
nesmierne leží na srdci. lebo som 
na tento post nastupoval s konkré t
nymi predstavami. Realizovai sa 
mi podarilo Grécke pašie Bohusla
va Martin u. no dnes nás e konomic
k;í situäcia tlač í k maximálnej pri
spôsobivosti divákovi. Úprimne 
prizmívam. že an i to ncpom<iha . 
l napriek tomu sa budem snažiť. 
len čo to bude možné . prcsadii čí
slo. ktoré bude dramaturgickým 
prínosom. 

Aký j e stav v sólistickom súbore 
a kolektívnych telesách '! 

Situ;ícia je typi<.:ká pre charakter 
míšho divadla , Stal i sme sa odrazo
vým mostíko m pre karié ru mla
dých só listov. ktorých sme si vy
chovali . no l<íkavcjšej ponuke ne
dokáza li odolať. Tak tomu bolo 
v minulosti i dnes. na tom nič ne
zmeníme. Publikum aspoň dostáva 
nové tv<ire. Teraz m:ímc silnú mla
dli gener:íciu . absolventov košic
kého konze rvatória . tvoria pil iére 
novej T raviaty. Po knítkom angaž
mán S<I-S nami rozlúč i l taliansky te
norista S. Fe rri . no podarilo sa 
ná m získai vynikajúceho sovie t
ske ho basistu O lega Korotkova. 
zaujímame sa o te nor a mezzoso
prán . tiež zo ZSSR . Problé my sú 
v kolektívnych te lesách. Do zahra
ničia odišiel rad (J:íči károv. zohnal i 
sme si koncertné ho majst ra . ani sa 

nezahri al a už ho niet. Z hor sa nám 
darí dopÍr1ai le n nekvalifikovan ý
mi silami. Hoci v meste síd li kon
zerva tó rium . j eho absolvent i. po
kiaľ sa neuplatn ia só listicky. volia 
lepšie honorované profesie . 

Prezrad'te nám dramaturgický 
plán budúcej sezóny. 
Ziaľ . nemôžem. Budúcnosi je 

zävislá na mnohých okolnostiach. 
ktoré som vá m na začiatku rozho
voru načrtol . je úmerná dodnes ne
známym finančným prostriedkom 
i tomu. ako sa nám podarí stabili
zovai súbor. Prezradím. asp01í toľ
ko. že do konca sezóny obnovíme 
Donizettiho Nápoj lásky a v štúdiu 
SME R uvedie me Telemannovho 
komické ho Pimpinona . Mozartov
ské výroč ie oslávime po prázdni
näch Divadelným riaditeľom . 
v kombinácii s dosiaľ nekonkrcti
zovanou jednoaktovkou. 

Snímka archh· H.Ž 

Budúcnost' OJ>ery, téma stároč

ná, naberá dnes u ·nás špecifické 
farby. Ste optimistom? 

Som. Pri mnohých príleži to'>
tiach zisiuje m. a hoci milm polo
prázdne hľadisko tvrd ím . že po ten
ci<ílne ope rné publikum tu je. Len 
mo mentúlne. celkom logicky. je 
zúuje m ve rejnosti navigovaný Ílpl
ne inde. V dobrých ekonomických 
podmie nkach opera pro'>pcruje 
a nevidím dôvod. prečo by n;írod 
s takými kultúrnymi tradíciami mal 
natrvalo zavrhnú ť umenie . Kon
krétne v Košiciach ve rím . že n<i
vrat do na~ej budovy bud.: n:ív.;tcv
níckym stim ulom a dd hy '>0111 aj 
z tohto miesta ape loval na nadria 
dených. aby plechový plot oko lo 
rozostavaného divadla ~a nestal 
dočasne trvalým. 

Pripravil PAVEL UNGER 



l 4 KONCERTY 

~té výročie jedDej. premiéry 
Usporiadateľ: Mestské kultúme stredisko 13. 2. 1991. W. A . 
Mozart: Trio G dur pre klavfr. husle a violončelo KV 496. A . 
Dvoŕák: Dumky op. 90 pre klavír, husle a violončelo. 

Slovenské k/a vím e trio .účinkuje na koncertných pódiách od 
septembra 1987. Je to komomý súbor SF a zdmi uje troch vyni
kajúcich sólistov - klavirisiLI M. Lapianského. huslistu E. Da
nela á violončelistu l . Podhoranského. VIetci pôsobia aj peda- · 
gogicky, navyie Lapianský a Podhoranský pôsobia aj ako ve
dúci prfslui ných katedier 1U1 H F VSM U. V minulom roku sa trio 
predstavilo na Praiskej jari. 

Zhodou okolností som prednedávno m rece nzovala Mozar
tova Trio G dur v ich podaní (HZ č. 5/91) zo slávnostného kon
certu k Ro ku Mozart a v Mirbachovom paláci. To zvádza k po
rovnávaniu . Niet sporu o tom , že ko ncertná sic1i v Klariskítch 
je neporovnateľne menej vhodnít na diela viedenského k lasiciz
mu. Dlhý dozvuk a ozvena spôsobujú nemálo sta rostí ko ncer
tujúcim umelcom i poslucháčom . Ak sa te nto súbor rozhodol 
pre Mozarta, vyplynulo to nielen z dramaturgie, ale azda a j 
z istot y. že do káže vykompenzovať a kustické prekážky inte nzi
tou muzikantské ho zanietenia. Bolo vôbec interesantné sledo
vať, ako sa v podaní ansámblu Mozart .. udomáci\oval" v klenu
tom priestore Klariského kostola. Hudba sa dotýkala rovnako 
intenzívne starobylých múrov, ako i prítomné ho publika a 
ucho sa prispôsobilo; jednotlivé témy a hudobné myšlienky sa 
stávali čitateľnými. T oto Trio bolo vo zvukovej výslednici (nic 
v ko ncepcii či súhre) iné a ko v Mirbachu . Do hry vstúpil prics-

viac či menej robí nároky na sonátovú formu ; dosť milá, ale 
nič viac". (Music in London 1890-94) Posudok 8. Shawa nebu
de pre nás smerodajný, lebo všetkých šesť častí Dumiek patrí 
neodškriepiteľne ku skvosto m romantickej triovej literatúry. 
A . E instein v knihe Hudba v období ro mantizmu o Dvofákovi 
píše: .. je to najp lnokrvnejšia hudba, akú si možno ~redstaviť, 
pričom nie je nikdy vulgárna•: (str. 391). 

Fo rma dumky je úzko zviazaná s ukrajinskými dumkami, du
mami , pre ktoré je typická ko ntra pozícia lyrických a tanečných 
epizód , elegického rozjímania a d ramaticky vypätých obrazov 
(I. Bclza: Ceská klasická hudba str. 173). V tejto súvislosti sa 
zvykne spomínať C:ajkovského Dumka z roku 1886, ale v Dvo
fákovi nájdeme príklad na oveľa skoršie využitie dumky v po
malej časti Symfó nie F dur ( 1875). Ďalej je známa pomalá časť 
Kvarteta d mol op. 34 a klavírna Dumka z roku 1884, ale aj 
využitie takýchto postupov v jeho husľovom .koncerte. Dumku 
p re husle a klavír skomponoval aj L. Janáček. 

Okrem formového využitia bola dumka pre Dvofáka inšpira
tívna mnohotvárnosťou vnú to rnej organizácie , akousi genetic
kou sukccsívnosiou lyrického a epického momentu , smeruj ú
ceho k plnokrvnému cyklickému útvaru. Dumky op. 90 pozo

, stávajú zo šiestich čast í vnútorne spätých tematickými väzbami 

Antonín DYorák 

. tor ako cfa lš í ., interpre t", velebnosť a duchovná a tmosféra v ob
jektoch syntetického pôsobenia zohráva obvykle svoju nemalú 
ro lu. Vzhľadom na uvede né o ko lnosti chcem vyzdvihnúť stvár
nenie najmä časti Andante, v ktorej do minovali v temer ne
skresleno m zvuku všetky tr i nástro je, v· bohato tie ňovanom d y
namickom registri . . 

Ak sa v Moza rtovi Klarisky občas .. vzpierali", tak v Dvoŕá
kových Dumkách o p. 90 došlo k isté mu víťazstvu nad akustikou 
koncertne j siene. Azda tu vystúpil viac do popred ia fakt iden
tifikácie výkonných umelcov s poslucháčmi. čiže ako keby in
terpre ti adresovali svoj výkon aj sami sebe. (Nepochybne tak 
činia vždy) . 

Dumky op. 90 vznikli na p re lo me rokov 1890-9 1 a po p rvý 
raz bol i uvedené ll . ap r íla 1891- čiže je to p ráve sto rokov od 
ich premiéry- samo tným Dvoi·áko m , F. Lachncrom a H. Wi
hano m. Na koncertn ých cestách po C:echách túto skladbu čast o 
s úspecho m hrávali . Pre to j e zauj ímavé. čo o ne j nap ísal wag
ncrián B. Shaw po lond ýnskom uveden í: ., rapsódia. ktorá si 

a p rcmyslc ným to ná lnym plá no m. (Belza: detto) Pre pomalé 
i rýchlejšie časti je typické nesmie rne bohatstvo melodických 
nápadov, harmonických riešen í a zmysluplné využitie typic
kých českých ľudových tancov. Dvofák sa napríklad nehanbil 
ani za svoj príklo n k dobovým tancom, čo už v 19. storočí so 
zmeno u este tického ideálu kritika dosť odsudzovala ako tzv. 
.. bytovú hudbu". Dumky Stl doslova predchnuté tým , čo robí 
Dvof·áka nezamenit eľným : svojbytným využitím českej melo
diky a ušľachti lým povýšením ľudovej tanečnosti. Práve tento 
prvok. nijako nie nadužívaný v jedno tlivých častiach , je tým 
ozvlášti\ujúcim ko re n ím , k to ré vtlačilo pečať osobitosti výstav
be té m. tematických celkov, často d ipó lovo vrstve ných na ,kon
traste lyrického a e pického . 

C:lc novia Slovenského klavírneho tria sú vyhranenými sólis
tickými osobnosťami. je pre to vždy veľkým zážitkom s ledovať 
ich spoločné muzicírovanic v komornom súbore. Dvofákove 
Dumky poskytujú každému nástroj u rovnocenný priestor; in
štrumentácia je výslednicou Dvofákovej .. dovednosti" vyťažiť 
maximum z nástrojovcj podstaty, vrátane violončela , ktoré 
zohrávalo u neho osobitú rolu. Teda nielen dokonalý " konsen
zus'v tripartitnom duchu" a schopnosť čarovať v timbrových nu
ansách , ale aj samo tný p riestor spôsobili, že mnohé pasáže to h-

to tria (napr. v 4. čast i) evokovali podstatne väčšie obsadenie. 
Dramatické pasáže s heroickým zafarbením mali celko m odliš
ný výrazový drive ako t a nečnými prvkami podfarbené úseky. 
Zvlášť by sa dalo meditovať o dialógu klavíra a huslí v úvod
ných témach. o zvuku sláčikov bohato diferencovaných a 
plných fil igránskych detailov, nestrácajúcich sa ani vo vysokom 
priestore Klariského kostola. Prikladať ďalej slovká o súhre, 
šírke d ynamickej palety, dramaturgii jedno tlivostí i celku , vy
užití fo rmo tvorného znaku dumky - kontrapozície lyrického 
a epického - vo výrazovej rovine je už len záverečným zhrnu
tím .. . Slovom. ak bude Slqvcnské klavírne trio niekde hrať 
Dvofá kove Dumky- neváhajte , je to záži to k , pri kto ro m mož
no aj dumať, aj počúvať a prito m nevnímať zimu, chlad a prie
van Klarisiek. 

Hana Stolfová-Bandová 
Snímka z_ Mináčová 

S
v tátny ko mo rn ý o rchester si v svojom re

g ió ne i v me tropo le seve rozápadného 
Slovenska Ži line počas vyše šestnásť

ročnej ex istencie buduje trad íciu. konexie. 
nach;ídza stá lych umeleckých spolupracovní
kov , vynaliezavo ric~i s o hl'adom na možnosti 
svoj ho obsade nia dramaturgiu tak. aby si u
držal a získal obecenstvo. súčasne zabezpečil 

Vcl'mi šťas t ná zhoda okolnost í priviedla 
v pomerne krátkom ča e na pódiá bratislav
ských ko ncertných siení prvotriednu veličinu 
nášho kultúrneho žiVota .Jozefa J>odhoranské
ho. Po excelentnej rea lizáci i Dvoi·á kovho vio
lončelového ko ncertu v Redu te ( 17. a 18. ja
nuá ra) vsttlpi l Podho ranský do priestorov 
Moyzesovej siene SF už 6. februára (cyklusE) 
a vstúpil tam s úctyhodným predsavzatím ve
novať ce lý program o bsiahleho recitá lu tvor
bc Ludwiga van Beethovena . Ba. čo viac. 
v rozhovore s n ím som sa dozvede l. že plány 
sú ešte úctyhodnejšie. smerujú totiž ku kom
ple tnému uveden iu v io lončclovcj literatúry 
tohto ve likána a za hŕ•1aj LI aj doteraz neznáme 
alebo le n má lo znúmc opusy ve nované i1á
stroju . Jozef Podhoranský mal v prvom 
bccthovcnovskom programe možnosť maxi 
mál ne tvo ri vo wolupracovať s k laviristom 
Ivanom Gajanom; te n patrí takisto k dávno 
overeným a osvedčeným kvalitám slovenske j 
pianistiky či už v polohe sólistu . ale bo ~pofah

livého po lutvorcu v komorných žánroch. 
Osobne po važujem možnosť vypočuť si tých
to dvoch hudobníkov vždy za veľké poteše
nie . za čosi výnimočné . čo nikdy neLovšcdn1c. 
Samo tnému ko ncertu predchádzal nepríje m-

MELÁNIA PUSKÁSO V Á 

Vyššie po priečkach kvality 
jeho v}•chovu1 svoj \ la\tll) un1<:k ck) ra'-t. Na 
ceste za týmtu cieľom prckonava rad p reká
žok. z kto rých viace ré vyplývajú aj z jeho mi
mocentrálncho pôsobiska , z menších mož
ností uplatnenia a ďalších pracovn ých p1 ílcži
tostí p re hráčov, ale vďaka ambíciám a hú
ževnatej pracovitosti postupuje te leso na 
priečkach kvality pomaly, ale iste stále vyššie. 

K tomuto vstupu ma inšpirova la dramatur
gia i výbe r účinkujúcich pre dvojicu podujatí 
v dňoch 13. a 14. februára, ktorú dirigoval 
nie kdajší šé fdirigent. stály spo lupracovník 
SKO .Jan Valta. Program. kto rý Va lt a naštu
doval. ma l premiéru v ko ngresovej hale Spo
ločenského centra v Piešia noch a na· d ruhý 
deň - l4. februára odznel na matersko m pó
d iu Do mu umenia Fat ra v Ž iline. 

K ume lcom, ktorí sústavne spolupracujú 
s telesom patrí aj mezzosopranistka Hana 
Stolfová-Bandová. V bulle tine sme sa dočíta
li , že sedem ro kov spolupráce s telesom zna
menalo už 60 vystúpení , čo je úctyhodný vý
ko n. ktorý svedčí o vzájo mnej spokoj nosti. 
l cnto krát sa Sto lfová p rezentovala v cykle. 
kto rý uviedla v prvo m ro ku svojej spolupráce 
s SKO - v rámci Ro ku ,českej hudby ( l984) 
- s výberom šiestich čast í cyklu Biblické pies
ne op. 99 Antonína Ovoŕáka so sprievodom 
telesa. V úvislosti s týmto výko no m sa žiada 
pripomenúť. že sme vo všeobecnosti mohli 

ko nštatova l pl a tno~l pravidla. podľa ktoré ho 
je známe, že čím dlhšie zotrváva nejaký o pus 
v {epertoári umelca, tým viac kvalita jeho in
terpretácie rastie, dielo dozrieva, usadzuje 
sa. Umelec získava nad ním nadhľad, dokáže 
odhaľovať stále ďalšie nuansy, náladové od
tienky, získava istotu. inte rpretuje so zvýše
nou koncentráciou a sugestívnejšou presved
č i vosťou . 

V .. záskoku" na miesto Andrey Scstákovej 
sa p redstavil ako sólista Mozartovho Koncer
tu· G dur KV 216 pre husle a orchester člen 
SKO Marián Remenec. Po sedemročnom 
úči nkovan í v zahraničí opätovne .. zakotvil" 
v SKO vo funkci i vedúceho skupiny druhých 
huslí. Za toto obdobie zazname nal i jeho 
ume lecký prejav výrazný vzostup . Získaľ na 
prieboj nosti, i ntonačncj isto te, je kultivova
nej ší, dife rencovane jší. vo výraze prehÍbc
nejší. S takýmto výrazovým arzenálom zna
menite ko rešpo ndovalo med itatívne Adagi,o. 
Zaujalo kantabilnou lyrikou. ušľacht i lým for
movaní ll) tónu . Správne dávkovanie mužné
ho citu, výrazu i disciplíny, ktorým Re menec 
zaujal v strednej časti . vystriedalo iskr ivé fi
ná lne Ro ndo. Tu sa o pä tovne mo hli uplatniť 
pozitíva jeho ume lecké ho vývoja. i keď s istý
mi reze rvami v dosahovaní dost a točnej pruž
nosti tó nu v technicky vyhrotených úsekoch , 
ako i v p rirod zenej elegancii (naj mä pri zo
stupných sekvenciách širších in tervalových 

Ojedinelý záž~tok 
ný ~ok ~pô~obeny úbol11•ll nav~tcvno~ťou . Na 
jednej strane stá le tú i1 11~ po neobyčaj ných 
kultúrnych zážitkoch, 11.1 druhej strane do
chádza pravide lne k oČ.Izborujuj(•cemu igno
ranstvu skutočne prvotricdn ych akci í. Ťažko 
hľadať pravú príčinu podobných skratov. isté 
však je . že prevádzka Slovenskej filharmó nie 
nevenuje dostatok pozornosti výraznejšej 
pro pagácii je j vlastnej pôsobnosti. Jeden pla
gát umiestnený dvadsať me trov od vchodu do 
Reduty určite nest ačí. Kde sú tie ~asy, kedy 
na každom '<roku .. číhal i'· na chodca lákavé 
plagáty Slovenskej filharmó nie a nedali mu 
nczareagova ť . Možno. že na -reci tál Jozefa 
Podhoranského a Iva na Gajana by pr išlo viac 
prívržencov komo rnej hudby. keby o tomto 
podujat í vô bec vedeli. T ýmto článkom by 
som chce l nazn ačiť . že t i . kto rí ne prišl i. prišl i 
o veľa , pretože dvoj ica umelcov sa postara la 
o ďalš í z kulminačných vrcholov 42. ko nce rt 
nej sezóny SF. Zúži to k vznikal postupne 
a celkom spontán ne. a kosi samozrej me. E le -

gancia žiarila už z dramaturgického roz
vrstvenia inte rpretovaných kompozícií ; dva 
koncertné b loky boli koncipované vždy ako 
symbióza jedného vari a(}ného a jedného so
ná tového cyklu. D rama turgická harmó nia 
vytvorila ideálnu atmosfé ru p re rozvíjanie 
majstrovského dialógu violončelistu a klavi
ristu - najskôr v cykle Variácii pre violončelo 
a klavir G dur č. l WoO 45 na tému z Händ
lovho J udáša Makabejského, vzápätí v rámci 
Sonáty pre violončelo a k lavir F d ur č . l a po 
prestávke vo Variáciách pre violončelo a kla
vír g mol č. 2 WoO 46 na tému z Mozartovej 
Carovnej fla uty a napo ko n v Sonáte pre vio
lončelo a klavír g mol č. 2. Taká bo la p rogra
mová po nuka. ešte bohatšia ale bola ponuka 
zážitková. Pred zúfalo p rázdnym auditóriom 
predviedli komo rní partneri výko n o jed inelej 
kvali ty. Okrem ko ncen trácie a zd ravého na
sade nia vyžarovala z ich hry rozva ha a n~l
h ľad. Ivan Gajan pôsobil skôr akčne. dra~o 
a jeho hra bola p repotrebným .. žihadlo m" do-

postupov. kto ré vyznievali príliš opatrne). ' 
Sprievod orchestra, vďaka Valtovi, vyznačo
val sa profesionalitou; dirigent svoj individu
álny vklad akoby zámerne tlmil a orientoval 
sa najmä na presnosť súhry. na vyváženosť in
tenzi ty sólového nástroj a so zvukom orches
tra. 

Celú druhú po lovicu programu vyplnila 
koncertná suita z baletu Pulcinella od Igora 
Stravinského, kompozícia, ktorá otvo rila v au
to rovom tvorivom vývine novú neoklasicistic
kú periódu (pre tavenie prvkov Pergolesiho 
hudby cez p rizmu skladateľovej' vlastnej indi
viduality). Už púhe zaradenie tohto opusu 
treba vyzctvihnúť ako invenčný a objavný dra
maturgický prvok. Dirigentov prístup možno 
hodnotiť ako seriózny. i keď muzikantsky nie 
p ráve najpriebojnejší. Umelecká rozvaha tu 
totiž príliš dominova la a aj úsilie hráčov sa 
ko ncentro valo viac na zdolávanie úskalí sú
hry, na zvukovú homogénnosť než na posti
hnutie a opuncovanic hudobného prúdu in
tenzívnejším tvorivým vkladom . Nie ktoré 
úseky vyzne li presvedčivo i zásluhou príklad
ne stvárne ných sólových vstupov hráčov jed
notlivých (najmä dychových) sekcií. 

Ako prídavok odznelo Intermezzo z Bizeto
vej opery Carmen s vynikajúcimi sólovými ex
pozíciami naj mä drevených d ychových ná
stro jov. 

VLADIMÍR C tžiK 

dávaj úcim živnú miazgu náročnému klavírne
mu partu (často mal práve Ivan Gajan viac 
práce ako violonče lis ta). Jozef Podho ranský 
dodal svoj príznačný stoický pokoj, filozofu· 
júcu medi táciu. Violončelo bolo súčasťou je· 
ho organizmu a emanácia zvukových impul
zov sa pod prstami hudobníka menila na ma· 
gické flu idum pravého muzikantského ducha 
a mozgu. muzika ntského rozumu. Duo vy
stihlo št rukturálnu a duchovnú podstatu všet
kých prcdvcdcných ko mpozícií. takže händ
lovské variäcie zneli odfahčene a graciózne, 
zato však mozartovské variácie odhalili nie
len zázraky · bee thovenovsk'ého kompozičné· 
ho rukopisu. lež aj p repojenosi beethovenov
ského princípu s princípo m .. neskoro-mozar
tovskej" myšlie nkovej cruptívnosti. Sonáty 
bo li sonátami v pravom slova zmysle. žili vy
nikajúco zvládnutými pro tikl admi. kompakt
nou tektonikou. bo li p resiaknuté hlbokou 
úvahou o každom interpretačnom fenoméne. 
Prosto. Jozef Podho ranský a Ivan Gajan pre
ko nali očividný handicap vytvorený prázdnou 
sie1íou a dokáza li intenzívne komunikovať aj 
s hŕstkou nadšených poslucháčov, ktorí boH 
svedkami ojed ine lé ho ko ncertného 
ti a. IGOR JA 
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Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku -
jej mi~sto v európsko~ kontexte 

DARINA MÚDRA 

Je paradoxné , že hudobný klasicizmus, kto
rý patrí na jednej strane k najbohatšie do

kumentovaným obdobiam našich hudobných 
dejín , patrí na druhej strane zatiaľ k tak málo 
prebádaným. V rámci súčasných historizujú
cich tendencií sa začína obracať zvýšená po
zornosť - zatiaľ predovšetkým výkonných hu
dobníkov, žiar, nie muzikológov - práve 
k hudbe klasicizmu . Na rozdiel od dote rajšie
ho jednostranného preferovania niekoľkých 
vedúcich európskych skladateľských zjavov 
hudobného klasicizmu Sil predmetom pozor
nosti stávajú aj osobnosti našej hudobnej kul
túry klasicizmu , ako obdobia našich hudob
ných dejín, kedy vývoj hudby na Slovensku 
nadobudol európsky význam. Treba s poľuto
vaním konštatovať, že tie to závažné skutoč
nosti sú v radoch l;IUdobníkov nedostatočne 
známe- o širokej verejnosti ani nehovoriac. 
Využívame preto záujem o hudobný klasiciz
mus podnie tený jubilejnými mozartovskými 
oslavami roku 1991 a sprístupňujeme verej
nosti aspoň veľmi stručný , ale pokiaľ je to 
možné, celistvý obraz súčasných poznatkov 
o rozsahu a kvalitách hudobnej kultúry doby 
klasicizmu na dnešnom území Slovenska. 
Z pozície nového kvalitatívneho stupňa po
znania, ktorý umožnili pramenné výskumy 
posledných 15 - 20 rokov, sa pokúsime tiež 
včleniť našu hudobnú kultúru do stredoeu
rópskeho dobovéh.9 rámca a charakterizovať 
jej prínos pre rozvoj európskeho hudobného 
klasicizmu . 

Pri výskume dejín hudobnej kultúry klasi
cizmu na Slovensku sme akcentovali otázky 
súvisiace so zmenami sociálnej funkcie hudby 

. a s účasťou nášho te ritó ria na vytváraní hod-
nôt a štýlových znakov nadnárodnej hudob
nej reč i klasicizmu. 

Dobu trvania hudobného klasicizmu na 
dnešnom území Slovenska môžeme ohraničiť 
približne rokmi 1760- 1830 a za predel medzi 
fázou raného a vrcholného klasicizmu stano
viť asi rok 1785. Negatívne pôsobenie mno
hých heterogénnych faktorov vývoja malo 
u nás za následok asi dvojdesaťročné onesko
renie autonómneho vývoja hudby (znateľné 
bolo hlavne v dobe po roku 1800) za vývojove 
určujúcimi európskymi dobovými centrami 
hudby. 

V období hudobného klasicizmu, ktoré bo• 
lo dobou prechodu od feudalizmu ku kapita
lizmu, zmenili náhfady osvietenstva dosť zá- . 
sadne myslenie a názory spoločnosti. Pre do
bu bolo príznačné , že sa nová kvalita prejavi
la skôr v umení než vo sfére sociálnej, pričom 
práve hudbe pripadla pozícia určujúceho 
umeleckého druhu. Po prvý raz v histórii 
trvania hudobného umenia sa totiž prelomil 
monopol jej účelového poslania a zrodila sa 
nová funkcia hudby, funkcia ušľachtilého po
bavenia s dominujúcimi estetickými kritéria
mi. Všetky tieto skutočnosti výrazne dete rmi
novali celý ďalší vývoj hudobného umenia , 
formy jeho existencie a viedli napokon ku 
vzniku novej hudobnej reči. Odrazom sa stali 
napokon aj tri etapy rozvoja hudobnej kultú
ry klasicizmu na Slovensku , ktoré môžeme 
ohraničiť rokmi asi 1760-1785, 1785- 1810 
a 1810- 1830. Boli vlastne etapami zmien vo 
formách sociálneho uplatnenia hudobného 
umenia u nás. 

Slovenské etnické územie , označované ako 
Horné Uhorsko, sa rozprestieralo v severnej 
časti niekdajšieho Uhorska . Rozlohou zabe
ralo asi pätinu uhorského štátu . V sloven
ských, relatívne prefudnených stoliciach, žilo 
asi 24 % obyvateľov Uhorska a v prvej polo
vici 18. storočia ešte i väčšia časť uhorskej 
šľachty. 

Politické dianie doby nap!ňali rozpory me
dzi absolutisticko-centralizačnými snahami 
Viedne a feudálno-stavovskými záujmami 
uhorských vládnúcich tried . Stup1!ovaný cen
tralizmus a rad reforiem uskutočnených na 
princípoch osvietenského absolutizmu Má
riou Teréziou vyvrcholil reformnými zásahmi 
Jozefa I l. Z nich ďalekosiahly význam mal to• 
lerančný patent (1781) a nevoľnícky patent 
(1785). Konflikty habsburskej dynastie a 
uhorských stavov nezmiernila ani vláda Leo
polda Il. a Františka l. 

Dobová kultúra sa aj na Slovensku laicizo
vala a vymaňovala spod vplyvu cirkvi a šľach
ty. Narastalo úsilie zapájať školstvo , vedu, li
teratúru , výtvarné umenie a samozrejme aj 
hudbu do služieb absolutistického štátu. Ver
ký význam pre spoločenský , vzdelanostný 
a kultúrny vývoj Slovenska mali tereziánske 
školské reformy (1777). K centrám vedecké
ho výskumu u nás patrila Banská akadémia 
v Banskej Stiavnici (prvá svojho druhu v Eu
rópe), univerzita v Trnave i bratislavské 
evanjelické lýceum. 

Ani tlak feudálnej politickej reakcie neza-
l bránil procesu emancipácie národov a ich for
movaniu v novodobé národy. V prípade Slo
venska zápas o uplatnenie jazyka (slovenskej 
bernolákovčiny katolíkov a biblickej češtiny 
evanjelikov), osvety a národnej ideológie od
zrkadľovala najmä literatúra. Vo výtvarnom 
umení, najviac determinovanom triednym 

· charakterom feudálnej kultúry , vyniklo hlav
ne maliarstvo. Doba bola menej naklonená 
rozvoju sochárstva, grafiky a plastiky. S vý
nimkou Bratislavy sa klasicistická architektú- , 
ra rozvinula nie v stagnujúcich mestách, ale 
v prepychových vidieckych sídlach šľachty . 

Vedúca pozíci~ v dobovom umení patrila 
aj u nás hudbe, ktorá bola menej závislá od 
ekonomických a spoločenských daností a si
tuácie. Pretrvávajúce mecenášstvo cirkvi za
bezpečilo vývojovú kontinuitu na Slovensku 
prevládajúcej sakrálnej hudobnej tvorby. 
Celkový dobový vývojový trend hudby sme
roval aj u nás od účelovej cirkevnej produk
cie ku sve tskej tvorbe s funkciou ušľachtilej 
zábavy a od zdôrazňovania viac kvality ku 
kvantitatívnym kritériám. 

Medzi rozvinuté európske centrá hudby 
patrila v dobe klasicizmu Bratislava. Okrem 
výhodnej geografickej polohy, hospodárske
ho a politického významu ju k tomu predur
čovali stáročné náboženské, kultúrne a ve
decké tradicie. T ri etapy rozvoja hudobného 
klasicizmu v Bratislave predstavovali tri štá
diá vývoja hudobného mecenášstva mesta . 
Jeho charakter a aktuálnosť dosť dlho zodpo
vedali centru hudobného klasicizmu - Vied
ni. 

Hudobná iniciatíva tzv. zlatého , terezián
skeho veku rozvoja hudobnej kultúry Brati
slavy sa z členov kráľovskej rodiny (Albert 
Sasko-Tešínsky) , vysokej šr ach ty ( Eszte rhá-

. -

I. 
zyovci, Grassalkovichovci, E rdôdyovci a ďal
šf) a cirkevnej hierarchie (J. Batthyányi) pre
sunula po jozefínskych reformách hlavne na 
mestské ustanovizne, kostoly a kláštory. Po 
roku 1810 sa prostrednictvom meštianskych 
spolkov rozvíjali nové formy hudobného ži
yota. Ťažisko tvorili najprv koncerty (známe 
poriadali Batthyányi , Eszterházy, Grassalko
vich, Csáky a i.) a divadelné podujatia šľachty 
(Erdôdy, Pálffy), ktoré boli prístupné iba po
zvaným. Na svoju dobu výnimočným bolo 
sprístupnenie letných batthyányiovských 
koncertov širokej verejnosti . Cinnosť mest
ského divadla bola aj v Bratislave poznačená 
pre dobu príznačnými , stálymi finančnými 
problémami. Neskoršie meštianske súkrom
né koncerty (napr. F. X. Rigler, H . Klein) 
i verejné koncerty spolkov (Verein der Press
burger Freyen Kiinstler und Sprachlehre r, 
Kirchenmusikverein a Pressburger Kirchen
musiverein zu St. Martin) a divadelné pred
stavenia mali inú programovú a aj poslucháč

sku štruktúru . Kontinuitu sakrálnych hudob
ných tradicif rozvíjali na vysokej úrovni mno
hé z bratislavských kostolov a kláštorov 
(dómsky kostol, kláštory františkánov, uršu
Hniek, Notre D ame, jezuitov i milosrdných 
bratov). Uvedené hudobné podujatia a naj
mä korunovačné slávnosti, ale i iné politické , 1 

spoločenské a cirkevné udalosti tvorili príle
žitosti pre uplatnenie domácich i početných 
hosťujúcich inte rpretov, skladateľov , diva
delníkov a pod. Casto sem prichádzali osob
nosti európskeho mena, napríklad Jozef 
H aydn, Wolfgang Amadeus Mozart , Ludwig 
van Beethoven, Karl Ditters von D ittersdorf, 
Antonio Salieri , Karol Wahr, J an Kftitel 
Vaňhal , E manuel Schikanede r, Jozef Leitgeb 
a menovať by sme mohli ešte mnohých iných. 
Formou i metodikou veľmi progresívne bolo 
bratislavské hudobné školstvo, ktoré symbo
lizujú mená F. X. Rigler a H . Kle in. Európ
sky sa preslávili tiež die lne bratislavských vý
robcov hudobných nástrojov, a to hlavne 
dielne husliarov (Leebovci, T hierovci) a vý
robcov dychových nástrojov (T. Lotz , F. 
Schôllnast). Stredoeurópsky význam mali aj 
noviny Pressburger Zeitung a významná bola 
i bratislavská hudobno-vydavateľská činnosť 

(Landerer, Schauff a iní). V rámci stredoeu
rópskych konfrontácií je dôležité konštatova
nie, že hudobný repertoár Bratislavy druhej 
polovice 18. storočia bol vo veľkej miere se
bestačný, a to najmä zásluhou aktivity počet

ných tvorivých výkonných hudobníkov mes
ta . Mnohí z nich (Anton Z immermann, Franz 
Xaver Ri$1er, Johann Mathias Sperger, Juraj 
Družecký, František Xaver Tost a ďalší) do
siahli európskeho úspechu a tvorivo prispe.li 
k Tozvoju hudobného štýlu európskeho klasi
cizmu. 

Druhým najdôležitejším centrom hudby 
dnešného územia Slovenska boli Košice. Ho
ci sa tu uplatnili vše tky formy dobovej exis
tencie hudby, zdá sa, že stredoeurópsky me
rateľnú aktuálnosť nadobudlo ich hudobné 
dianie až zásluhou hudobnej iniciatívy meš
tianstva. Jej výsledkom bolo skoré založenie 
mestskej hudobnej školy, hudobného spolku 
a zre jme i časopisu, o ktorom nám referuj ú 
noviny Allgemeine Musikalische Zeitung. 
Vcelku aktívna bola i činnosť košického 

mestského divadla ovplyvnená obvyklými de
terminantami. Hudobné záujmy nepočetnej 
vysokej šľachty a cirkevnej hierarchie boli 
v Košiciach v prvej fáze rozvoja klasicizmu 
málo výrazné. Kontinuitu historického vývo
ja hudby a časovosť repertoárového uplatne
nia európskych vplyvov i tu zabezpečovali 
kostoly a kláštory mesta. 

Pramenné výskumy posledného desaťročia 
dokázali, že na utváraní a formovaní hudob
nej kultúry klasicizmu na Slovensku sa rozho
duj úcou mierou podie ľali hlavní reprezentan
ti hudobného klasicizmu - Jozef Haydn. 

•Wolfgang Amadeus Mozart a do značnej mie
ry i Ludwig van Beethoven. 

Najväčší význam pre Slovensko mala osob
nosť a tvorba J. H aydna. Jeho vplyv , evident
ný na celom území dnešného Slovenska od 
60. rokov 18. storočia do začiatku druhého 
desaťročia 19. storočia, bol určujúci hlavne 
pre fázu formovania hudobného klasicizmu. 
Od 90. rokov 18. storočia výrazné skladateľ
ské pôsobenie W. A. Mozarta, a to tiež na ce
lom slovenskom teritóriu, prispelo k štýlové
mu dotváraniu klasicizmu. Zavŕšite ľom toho
to procesu sa stal L. v. Beethoven. Kult jeho 
hudby, sústredený prevažne v Bratislave , bol 
zjavný najmä od 20. rokov 19. ·storočia . 

Podiel na vydávaní diel J. Haydna brati
slavskými tlač iarmi , na tunajších premiéro
vých alebo skorých uvádzaniach jeho hudob
noscénickej, symfonickej , komornej a sakrál
nej tvorby, ale i iných skladieb (predovšet
kým prostredníctvom raných odpisov, ale 
i prvých vydaní tlačou), mali nielen opakova
né pobyty J . Haydna v Bratislave, ale a j mno
hí z jeho tunajších priateľov. žiakov a obdivo
vateľov (Mikuláš Zmeškal, Peter Fuchs, 
Franz Mraw, Karl Franz, Johann Nepomuk 
Hummel, Pavol Struck a iní) . 

Jediná návšteva W. A. Mozarta v Uhorsku 
uskutočnená v roku 1762. prvá správa o ňom 
v uhorskej tlači zverejnená v Pressburger 
Zeitung a skoré vydania jeho diel (Augustin 
Patzko, Johann Nepomuk Schauff) sa spájali 
s centrom hudby Uhorska - Bratislavou. Po
pri najvýznamnejších operách (častá bola 
u nás ich modifikácia, resp. modifikácia ich 
častí , pre sakrálne účely) našli na Slovensku 
časove aktuálne uplatnenie hlavne Mozarto
ve klavírne diela, komorné skladby. symfó
nie, koncerty a tance. 

O krem pobytu L. v. Beethovena v Bratisla
ve v roku 1792 sa vzhľadom na pria teľské 
zväzky s rodinou Brunsvikovcov a Erdôdyov

·cov, predkladajú aj jeho návštevy v Dolnej 
Krupej , Hlohovci a snáď i v Piešťanoch . Pre 
tvorbu skladateľa bolo dôležitým priateľstvo 
s Mikulášom Z meškalom a Babetou Keglevi
chovou. O rozmach kultu hudby Beethovena · 
u nás sa' pričinil najmä významný reprezen
tant hudby mesta H einrich Klein , bratislav
ský divadelný riaditeľ Karl Friedrich Hensler 
a Johann Baptista Weber, člen rehote milo
srdných bratov bratislavského kláštora. Pre
dovšetkým ich zásluhou spoznali bratis lavča
nia pomerne skoro skladatefovu symfonickú, 
komornú a klavírnu tvorbu i Missu solemnis . 
ktorá mala v Bratislave v roku 1835 v poradí 
tretie kompletné uvedenie. 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Simon &morjai (Alfréd) a bety Maty&vá (Violeta) vo Verdiho Travlate na seéne kollekej 
opery · ' Snúalul O. Berd 

Opera G. Verdiho La Traviata drží nesporne prím v rebri~ku najobfúbenejiích 
opier v Košiciach (svedčí o tom vysoká reprizovosf každej jej lnscenaicle). Súčasn' 
inscenácia (premiéra 15. a 16. 2. 1991) napriek n'ritevnostnej kríze, m' predpo
klady splniť očaUvanie i nárot!ných dlvllkov, ktorí chodia do dl,-adla nielen b6ll 
titulu, ale aj kvôli iliitku z dobrých spev,ckych ,-ýkonoY. 

·Premiéra 
- . 

v košickej opere 
Voľba tejto opery bola indikovaná dvoma 

zreteľmi : obľubou u obecenstva a vcelku ide
álnou zostavou sólistov v kľúčových úlohách . 
Vekový priemer režiséra, dirigenta, výtvarní
kov scény a kostýmov i väčšiny sólistov ne
prekročil 30 rokov. Súhra náhod chcela. aby 
sa tromfom inscenácie stali obc predst aviteľ
ky Violcty - Iveta Matyášová a Svetlana To
mová, ako aj najmladší Alfréd na košickom 
javisku. Simon Šomorjai, spolu so svojím 
.. operným otcom" Germontom v podaní Pet
ra Bárda. Obe sólistky a S. Šomoriai úspešne 
reprezentujú spevácku školu L. Somorjaio
vcj a Konzervatória v Košiciach (S. Šomorjai 
je ešte poslucháčom školy). Ich spev sa vy
značoval bezchybným frázovaním , technic
kou pripravenosťou i zrozumiteľnosťou spie
vaného textu. Obe mladé predstaviteľky Vio
lety sa dokázali s tónmi doslova pohrávať; od 
subtílne nasadeného pianissima až po tóny 
nečakanej šírky. Obe Violety (čo tiež patrilo 
k tromfom inscenácie) boli však v poníman! 
a interpretácii postavy odlišné. I. Matyášová 
predstavovala extrovertný typ - akoby viac 
pripravená znášať nepriazeň osudu. jej alter
nantka S. Tomová bola étericky kre hká, zra
niteľná vo svojom smútku . podstatnom ryse 
jej kreácie. Spevácky vyrovnaný, klenutý 
a preteplený bol Germont v podaní P. Bárda, 
oprotl'rigoróznejšiemu Franti~kovl Balúnovi. 
Alfréda v druhom obsadení stvárňoval staro
nový sólista košického divadla. Emil Mer
heim. Ďalš ie postavy vytvorili V. Hronská 
(Flora) , J, Havranová v alternácii s M. Čer
nokovou (Annina). J, Šomorjai a I.:. Kovács 
(Dr. Grenvil) J. Regec (Gaston), K. Mareček 
a j . Dzuro (Markíz). J . Havasi a O. Korotkov 
(Barón Douphal). Dotvárali obraz bieder
meierovskej spoločnosti , ako ju návrhmi kos
týmov na scéne Jifiho Sternwalda evokovala 

Katarína Hollá-Jifiková (obaja hostia z praž
ských divadiel) . Nápaditosť kostýmov kulmi
novala v krinolínach Violety , ostatná dámska 
časť spoločnosti zaostávala za ich eleganciou. 

Aj režisér inscenácie Vladimir Darjaoio 
mladý absolvent opernej réžie pražskej AMU 
- pôvodom z východného Slovenska a bývalý 
absolvent košického konzervatória, prišiel do 
Košíc z Prahy. Javiskový priestor, diagonálne 
členený závesmi na konštrukciách nepravi
delných tvarov, režisér šťastne využil aj v jeho 
zadnej časti, najmä v projekciách spoločen
ských večierkov (u Violety a Flory), ale 
priestor zmysluplne využil aj v scénach intím
nych (vidiecke sídlo Violety i v scéne jej 
smrti). Režisérovou snahou o nekonvenčnosť 
sa vyznačoval posledný obraz karnevalu, re
žijne .. vtiahnutý" do izby umierajúcej Viole
ty , čím spochybnil jeho skutočnú realitu 
a vtlačil mu pečať vízie . Prekvapila aj scéna 
Violetinej smrti, akoby až v polohe opery fu
rore, sprevádzaná bleskom a padanfm záve
su. Režijne nedoriešené ostalo v niektorých 
prvkoch, len zdanlivo nepodstatných (listy, 
nejasnosť ,okolo časového vročenia deja), 
najmä druhé dejstvo, nevyriešené boli aj jed
notlivé opony. Okrem prvej , ktorá ešte počas 
predohry otvárala postupne pohľad na živý 
obraz biedermeierovských porcelánových so
šiek. 

Dirigentovi Jánovi Drietomskému na čele 
orchestra sa vcelku darilo vyrovnávať akustic
kú protirečivosť divadelnej sály Domu kultú
ry. Dobre volené tempové kontrasty boli hu
dobne opodstatnené. V allegrových úsekoch 
si však zbor (zbormajster T. Harakály) s diri· 
gentom nerozumeli . Výraznejšej zvukovej 
plasticite by bola prospela diferencovanejšia 
vertikála jednotlivých nástrojových skupín . 

DITA MARENČINOV Á 

. Januúová premiéra v spevohre DJZ v Prešove patrila po 18 r. 
koch opiť inseeúeU operety F. Lehára Veselá vdova, ktorá ani po 
85 rokoch od prvého uvedenia vo viedenskom Theater an der Wien 
nestratUa na svojom p6vabe, ani na popularite a priazni, ktorú JeJ 
prejavuje IQ sú&sný dil'ák. Sved~Ua o tom l vypredaná premiéra 
(25. 1.) na vel'kej scéne prešovského divadla. · 

PÔVABNÁ . . 

· . 

VESELÁ VDOVA 
Inscenátori sa rozhodli ísť cestou, ktorá 

klasickej operete pristane najviac. Ich cierom 
bolo dať operete všetko to , čo ju robí žánrovo 
príťažlivou a čo je na javisku jej neodmysli
teľnou súčasťou. Režisér a choreograf Boris 
Slovák prišiel do Prešova s detailne premysle
nou koncepciou, ktorá nebola samoúčelná, 
ale naopak, premietol do nej aktíva prešov
ského spevoherného a baletného súboru. 
Svoje požiadavky nepredimenzoval, no na 
druhej strane ich plnenie od súboru jedno
značne vyžadoval. Tak vznikla inscenácia dô
sledne realizovaná sólistami , zborom a člen
mi baletu, v ktorej každý pohyb, každá aran
žovaná scéna mala svoju vnútornú logiku. 
Režijne i zo strany účinkujúcich dotiahnuté 
detaily gesta, pohybu, tanca, chôdze, mimiky 
priniesli ovocie v podobe nenútenej inscená
cie, ktorej patričný švih bol gradačne rovno
merne rozdelený v dvoch dejstvách a jednom 
obraze s orchestrálnou medzihrou. Pre každú 
inscenáciu a pre každé divadlo je požehna
ním, ak režisér je i choreografom a platí to aj 
naopak . Réžia sa v inscenácii Veselej vdovy 
mimovoľne prelínala s choreografiou súboru 
a s choreografiou a pohybovou štylizáciou 
sólistov a členov zboru. Snáď každý člen zbo
ru hral na javisku svoju drobnú roličku. 
V jednoduchej kráse tkvela sila vstupného 
tanca 2. dejstva, choreograficky riešenej pies
ne Vilja, ó, Vi/ja, či tanečne štylizovaného 
mužského ansámblu teny, ženy a ďalšie. 

Klasickú scénu Vladlmira Suchánka rozde
ľovali v druhej tretine javiska vertikálne sta
vané schody, ktoré viedli , aspoň pomyslene 
do ďalších priestorov veľvyslanectva v Ponte
vedre, či rozľahlého domu Hany Glavari (2. 
<tejstvo) , čo všetko funkčne využila aj réžia . 

Scénu dop{ňali klasicky elegantné kostýmy 
výtvarníčky Zuzany Bočekovej. Štylizovan~ 
kroje v druhom dejstve mali balkánske , ale aj 
poľské prvky. Bodkou inscenácie bolo oslni· 
vé finále, aranžované s podobnou dôkladnos
ťou, ako celá inscenácia. 

V postave Danila sa predstavil nový sólista 
prešovskej spevohry Mkhal Adamenko, sýty 
barytón svetlejšej farby, ktorý je výraznou 
posilou kolektívu sólistov. Nie naj ideálnejšiu 
hlasovú polohu postavy pre svoj rozsah veľmi 
šikovne preklenul širokou kantilénou a tech
nikou. Prizvuky boli síce ešte poznačené 56-
listovou materčinou , no museli sme obdivo
vať príkladnú výslovnosť i niektorých neprf· 
jemných hláskových zoskupení (-ie , -ia, -uo 
a pod.). Dobrou partnerkou mu bola v úlohe 
oslnivej Hany Glavari Helena Horváthov6. 
Postavu Camilla Rosillona obdaril Ladlsfav 
Suchoža základnými črtami operetného mi
lovníka, ešte väčší rozlet postavy však zväzo
vala vokálna upätosť, najmä v kritických výš
kach. Pri koncepcii krehkej Valencie, ako ju 
muzikálne predstavovala Danica Császárová, 
možno ešte kalkulovať viac s dimenziou pries
toru . Svoje vlastné poslanie spfňali v operete 
i ďalší sólisti, z ktorých spomeniem aspoň 
osobitú figúrku pisálka Neguša vo vtipnom 
podan! Štefana Senku. 

Hudobné naštudovanie Júliusa Selčana bo
lo nevtie ravé, tempovo pružné, dynamicky 
diferencované, spolucftiace s javiskom. Me· 
lodicky rozospievané línie nenarušilo ani 
chvíľkové intonačné zaváhanie lesných ro
hov. Vynikli dotiahnuté hudobné koncovky 
ansámblov, sól istov i zboru (zbormajster hao 
l'acanovský). 

DITA MARENCINOV Á 

Scéna z operety Veselá vdol'~~, zfava: L Suchota, D. Csaszárová, I. Barla, A. Benková, S. 8eDko 
Snímka t. Marlul 

N a záver roka 1990 pripravila spevohra 
DJZ v Prešove na veľkej scéne netradič

nú hudobnodramatickú produkciu . Pod ná
zvom Hore , hore, pastusskowe uviedla 14. 
decembra (so šiestimi reprízami) vianočné 
pásmo na spôsob ľudového betlehema. ktorý 
inscenátori kódovali nielen v úsekoch hudob
no-slovných a spevných (ich hlavnými aktér
mi boli čle novi a spevohry J . Novotný ako Ju
ra aJ. Baxa ako Michal) , ale i v javiskovej pe
trifikácii .. dreveného" ľudového betlehema . 
.. rozpohybovaného" akoby mech'anizmom na 
spôsob perpetuum mobile. Scénické hudob
no-slovné a pantomimické pásmo režijne 
i choreograficky (s V. Petruškovou aj ako spo
luautorka scenára) vo veľmi zaujímavej po
dobe. ktorej nechýbala fantázia ani zaujíma
vé nápady. pripravila S. Selča nová . Podkla
dom bof pramenný materiál, ktorý v Šariš
skom múzeu v Bardejove objavil PhDr. F. 
Matúš. CSc. Ľudové pastorely pre potreby di
vadla zinštrumentoval dirigent J . Bedfich. S. 
Selčanová autentickými .. živými obrazmi" . 
kodifikujúcimi rôzne pracovné úkony vystih
la čistotu i prostotu ľudových betlehemov. Na 

HORE, HORE PASTUSSKOWE Konkurz 

Riaditeľ Konzenatórla v Koil
ciach vypisuje konkurz na nasl~ 
domé miesta pedaiógor. 

javisku (scéna S. Bunta) sa pohybovalo až ne
uveriteľne živé a pestré panoptikum sloven
ských sedliačok, pastierov, muzikantov, ale 
aj exotických troch krMov, anjelov - hudob
níkov a jasličky so svätou rodinou. A medzi 
tým neodmysliteľná kravička, oslfk , ovečky. 
Jura a Michal boli chvíľami súčasťou živého, 
pohyblivého obrázku betlehema s variabilný
mi výjavmi, chvíľami vystúpili plasticky z bet
lehema v autentickej podobe honelníkov, 
prednášajúcich a spievajúcich vianočné vin
šovačky v biblickej češtine . Vizuálny vnem, 
veľmi príjemný. umocnili vianočné bardejov
ské pastorely, ktoré s 1 3-členným zborom na
cvičili. Pacanovský. Divadelný orchester pod 
vedením svojho šéfdi rigenta J. Selčana bol 
nenúteným spoločníkom tohoto vianočného 
renesančno-barokového ľudového bardejov
ského betlehema. 

Prvá polovica večeni patrila divadelnému 
orchestru a dirig.entovi J . Selčanovi. Uviedli 

jedinú zachovanú chrámovú skladbu Carla 
Herfurtha, prešovského skladateľa a regen
schoriho v kostole sv. Mikuláša, ktorý svoj ži
vot spoj il s Prešovom v rokoch 1809 až do svo
jej smrti v roku 1864. Partitúru Graduale Pa
storale pre orchester rekonštruoval do súčas
nej podoby PhDr. F. Matúš, CSc. Citlivá bola 
aj interpretácia suity vianočných európskych 
piesní. Synchrónne boli premietané zväčšené 
diapozitívy malieb s motívom Narodenia, 
prevažne od renesančných maliarov (El Gre
co, Hugo van der Goes, Albrecht Diirer 
a ďalších) na veľké plátno, umiestnené za 
chrbtom orchestra na javisku. (Škoda, že bul
letin neuviedol zoznam malieo a maliarov.) 
Táto hudobnodramatická a pantomimická 
produkcia bola jednou z možných nekonvep
čných podôb hudobného divadla, ako na to 
upozornila prešovská spevohra. 

DITA MARENČINOV Á 

-dvoch učiteľov hry na husliach, 

-l učit~fa hry na pozaune, 

- l učiteľa hry na trúbke, 

-l učiteľa hey na kontrabase. 

Podmienkou prijatia je · absott. 
vanie VŠ príslu~ného odboru. ž&. 
dosti doplnené dotazníkom, flvot. 
pisom, úradne overenou kópM 
diplomu prijímame do 30. aprfta 
1991. Uchádzačov pozveme na U. 
kun písomne. Adresa: Konze..._. 
rlum, HJamá 89, 042 03 Kollce. · 

, 



. ZO ZAHRANIČIA . 

SE. Schialim~ L. ~'lolarim aR. \'lu tim na tému: 
. . -

Filharmonický orchester La Scaly 
'l)reOO prlstúpill k takéaato roz.. 
C boclnadu, na to som sa opýta
la viceprezidenta asoeiKie, člena 
orehestra, huslistu ERNFSľA 
SCIDA VDIP a jej ekoaóma L Ul· 
GDIO MOI.ARDIO. 

- Je všeobecne známe, že Ta
liapsko je kolfskou opery a že sym
fonické tradície tu takmer neexis
tujú. Takmer v každom čo len troš
ku významnejšom mestečku náj
deme budovu operného divadla, 
ktorá často plní i funkciu koncert
nej sály. (l samotná La Scala uspo
radúva pred opernou sezónou sym
fonickú sezónu svojho orchestra 
a zboru- pozn. autorky.) Boli sme 
si vedomí tejto skutočnosti , a tak 
sme sa s pokorou pustili do práce . 

' · Jedným z hlavných iniciátorov náš
ho rozhodnutia bol bývalý šéfdiri
gent La Scaly Claudio Abbado. 
Prvá vec, ktorú sme v roku 1982 pri 
založení našej asociácie Filharmo
nický orchester La Scaly podnikli, 
bolo to, že sme sa vybrali do Vied
ne, kde už dlho ako jediný na svete 
existuje skutočne dôležitý orches: 
ter ako v oblasti symfonickej , tak 
i opernej - Orchester viedenských 
filharmonikov, ktorý je zároveň 
orchestrom viedenskej Štátnej 
opery. 

Vo Viedni sme pobudli niekorko 
dní, preštudovali spôsob ich inter
nej organizácie, ako i štatút, ktorý 
sme po príchode do Milána, v prie
behu troch-štyroch mesiacov, pri
spôsobili na naše podmienky. Pri
pravili sme i všetky právne záleži
tosti a v roku 1982 založili asociá
ťiu. Naším záliladným Cieľom j e čo 
najlepšie interpretovať symfonickú 
hudbu, ktorá nemá u nás tradíciu , 
a zároveň tak zlepšiť naše kvality 
v interpretácii operného žánru. 
Ako filharmonický orchester rieši
me nezávisle od Scaly finančné 
otázky , výber repertoáru a všetky 
tie problémy, ktoré patria do živo
ta každého orchestra. Scala nám 
dáva k dispozícii sálu , ktorá slúži 
operám, baletom, speváckym kon
certom a aj symfol)ickej sezóne. 
To, že v Miláne prakticky neexistu
jú koncertné sály , situáciu ne
smierne komplikuje . Ale i tak už 
na samom začiatku činnosti sa nám 
podarilo vytvoriť vlastnú symfonic
kú sezónu, ktorú sme začali prvými 
tromi koncertami. Postupne v prie
behu rokov sa počet koncertov 
zvýšil na sedem za sezónu . 

D6letitý aspekt v llvote orches
tra tvorí llnaamá zlolka. Ako ste 
Zlllezpei\eru po tejto striake? 

- Ekonomicky ako členovia or
chestra sa pohybujeme v dvoch po
lohách: Z jednej strany sme finan
čne dotovaní (v platoch) ako za
mestnanci orchestra milánskej La 
Scaly, na druhej strane našu aso
ciáciu dotuje Fininvest , ' jedna 
z mnohých milánskych multinacio
nálnych firiem, s ktorým máme na 
sezónu dohovorenú určitú finan
čnú kvótu. Produkt , ktorý musíme 
Fininvestu za ňu odovzdať, pred
stavujú videozáznamy našich kon
certov (do tejto multinacionály 
patria i televízne spoločnosti) . Fi
ninvest má právo tieto záznamy 
dvá razy uviesť bez nároku na ho
norár pre nás hráčov, dirigenta 
i sólistu. 

Hod ako orchester ste zamest· 
UDcl La Scaly, ako asoelácla ste 
IIJBOstatDá orpalúda. Aký je 
lti nťala k divadlu v rúlcl uspo
rtadula koncertov? 

- Nuž, pochopiterne, divadlu 
platíme nájomné, jednak za skú
šobné sály a hodiny , jednak za 
usporiadanie koncertu. Musíme 
zaplatiť nájomné za sálu , všetok 
personál, ktorý s nami spolupracu
je, vrátane techniky a uvádzačov. 

Na konci mesiaca nám divadlo vy
staví riadnu faktúru. Samozrejme, 
za koncertný večer máme i určité · 
zisky. 

Dok.U.ete Dlml ullndlt -wýdavky 1 
koncertaao veC!en? 

- Samotný zisk za večer by ne
stačil , ale spolu s rozpočtom, ktorý 
máme z Fininvestu dokážeme za
platiť náklady na produkciu, hono
rár účinkujúcim orchestrálnym 
hráčom , dirigentovi a prípadnému 
sólistovi. Samozrejme, aj my, účin
kujúci , prinášame určité obete, le
bo dosahované zisky nedovorujú 
naše príjmy prispôsobiť svetovému 
štandardu. 

l:lenovla orchestn sú platenf 
od koncertu alebo ~ú fixný me
samý plat? 

-Nie sú fixnými zamestnancami, 
ale členmi asociácie, preto sú ho
norovaní za koncert. Je to vorná 
profesia. Máme svoju internú 
zmluvu, kde je všetko presne sta-
novené. , 

Podla noru Viedenských fU. 
laarntonlkov? 

- V podstate áno, i keď s určitý
mi zmenami vzhľadom na naše po
mery. Jeden z rozdielov je naprí
klad ten , že Viedenskí filharmonici 
majú rovnaký honorár pre všet
kých členov orchestra od prvej 
trúbky po posledné husle, kým 
u nás sú hráči honorovaní podra 
postavenia v orchestri. U Vieden
ských filharmonikov pochádza to
to pravidlo ešte z čias založenia ich 
orchestra, pŕetože sa zrodil z ko
morného telesa, kde sú všetci čle
novia - na rozdiel od verkého or
chestra - viac-menej rovnako vyťa
žení. Napriek vývoju v orchestri 
Viedenčania toto pravidlo stále do
držujú . čo im - podľa našich názo
rov - te raz spôsobuje určilé p_rob
lémy. 

Vo vaikh proarunoch ku kon
certom, vydal\enýcli aa kvalitnom 
kriedovom papieri, elepntne gra
fkky upnveaýeh, ktoré dlivate 
ú&stafkom koncertov IP'llds; je 
ZOZIUIIIl flnanmýda prispievateľ ov 
(okrem Flalnvestu) valej asoelá
cle. Kto sú to a ruK!o vám siiWalclt 
peniaze? 

- Sú to čestní členovia, pričom 
' to môžu byť buď rôzne firmy alebo 
i súkromné osoby, ktorí zložia roč: 
ne určitý poplatok ako členskú 
čiastku. Takto vzniknutú sumu 
však nemôžeme bežne používať. 
Tieto vklady slúžia pre prípad 
akýchkorvek nepredvídaných 
okolností. ktoré by finančne po
stihli našu asociáciu . Napríklad ak 
by sa stalo, že niektorý rok by sme 
nemali hlavného sponzora, všetky 
výdavky by sa uhradili z rezerv
ných peňazí. Môžeme ich použiť 
i na zakúpenie nového hudobného 
nástroja. napr. Stradivariho, alebo 
na pomoc organizáciám ako Am-· 
nesty International, UNICEF, mi
lánsky Verdiho domov pre prestár
nutých umelcov a pod. Ináč týmito 
fondami nemôžeme hýbať . Máme 
presné pravidlo, podľa ktorého 
člen-podporca musí zložiť ročne 
sumu jeden a pol milióna' lír (asi 
2000 DM), základný člen (čiže or
chestrálny hráč) musí zložiť určitú 
sumu každých päť rokov. 

s valúa flllaarmonlckým or
chestrom (!asto spolu~lnkiQú vý
zaanuú dirigenti a sóUsd. Pri uza
tvúaní zmluvy Im ..Onúkaete výlo l 
ka honoráru l'Y ako asoelácla, ale
bo ju ~IÍ od vá kb agenti? 

- Máme určitú zásadu , ktorú 
môžeme dodržiavať vďaka niekto
rým vermi významným dirigentom 
(Muti, G iulini , Maazel). s ktorými 
sme sa dohovorili na vrchnej hrani
ci ich honoráru . túto žiaden iný di
rigent nemôže prekročiť . Posledné 
dva-tri roky sa nám táto honoráre
vá politika osvedčila . Výšku hono
rárov nemôžeme vyzradiť, žiadali 
nás o to sami dirigenti. Po jej zve
rejnení by mohli iba ťažko žiadať 
raz - dva razy viac pri inýclí orches
troch. 

·A ak by nlektorf po&dovall vyi-

Ile honoráre, nd J.e dohodautá 
laranlea? 

- O vyšších honorároch by dnes 
mohli hovoriť hádam dvaja-traja 
iní svetoví dirigenti, lenže naša od
poveď je i v tomto prípade jedno. 
značná: ak chce umelec s nami 
účinkovať, musí rešpektovať su: 
mu, ktorú môžeme ponúknuť. Ak 
nie je spokojný, ne.musí s nami 
spolupracovať. Uvedená honorá
rová politika dáva určitý štandard 
každému z nich a nám pomáha 
programovať naše výdavky v rámci 
kvóty , ktorú máme. Ináč by sme 
museli pred každým koncertom 
uvažovať, čo si môžeme dovoliť 
a čo nie. 

Na rozdiel od Viedenských fU. 
hannonlkov, ktorf nenuqú stabil
ného dirigenta, valfm iéfdlrlgen
tom je Rlc:cardo' Muti. ZvoWI ste 

'sl ho úqnýml demokntlckýml vor. 
banal ako Berlfnskl ftlharmonlcl 
Claudia Abbada? 

- Naše rozhodnutie ustanoviť ho 
ako šéfdirigenta vyplynulo zo si
tuácie , že vlastne aj ako samp
statný filharmonický orchester 
žijeme stále v· La Scale. Čiže tým, 
že Riccardo Muti je šéfdirigentom 
orchestra La Scaly, stal sa i naším 
šéfdirigentom. Ako s filharmonic
kým orchestrom pracuje s nami pri 
príprave koncertu , ale tým, že pra- ' 
cuje s nami. i ako s orchestrom La 
Scaly pri príprave operných insce
nácií, sme spolu prakticky 4 - 5 
mesiacov do roka. Nezáleží hádam 
ani tak na množstve hodín stráve
ných spoločne pri skúškach, ako 
skôr na jeho spôsobe práce , ktorá 
dáva orchestru m,ožnosť rastu. Mu
tiho spôsob prá{e je analytický 
a edukačný. My sme ho vysoko 
hodnotili ako dirigenta ešte skôr, 
než sa stal šéfdirigentom a hudob
ným riaditeľom v La Scale. Aj my 
sme prijali pôvodne regulu ako 
Viedenskí filharmonici -orchester 
bez šéfdirigenta, ale keď prišiel do 
Scaly Riccardo Muti, rozhodli sme 
sa na jej zmene. 

l:iie týmto sa Muti stal valún 
"fixným zamestnancom" s pravi
delným mesačným prfjmom? 

- Nie , platíme ho od koncertu , 
ktorý s nami usporiada. Pomáha 
nám však aj tak , že rešpektujúc 
.. primeranú výšku honoráru" (sta
novenú vzhľadom na naše finančné 
pomery) dáva v požiadavkách na 
honoráre dobrý príklad iným diri
gentom . 

Hudobné nútroje, na ktorých 
Jmqú členovia vlilllo orebestra, sú 
~etkom asociácie alebo m~et· 
kom kaidého z nich? 

- Nástroj vlastní každý člen or
chestra a aj j eho údržbu a opravu 
si hradí šám. Sú však niektoré ná
stroje, ktoré začíname nakupovať, 

napr. kontrabasy. Tým, že často 
cestujeme , a to zvyčajne lieta
dlom, je vermi dôležité hlavne ver~ 
ké nástroje mať dvojmo, aby mohli 
byť odoslané na miesto konania 
koncertu už pred našou cestou. 

Aké je vale kritérium pri výbere 
dirigentov a sóUstov, ktorf s vami 
spoluprac~Qú? . 

- My nerobíme ako veľké symfo
nické orchestre, napr. Berlínski fil
harmonici či Philadelphský orches
ter 150 koncertov do roka. Robíme 
sedem abonentných koncertov 
v La Scale a tie musia byť maxi
mum z umeleckého hľadiska , čiže 
jedným z prvých krité rií je mať di
rigentov vysokej úrovne, ale dáva
me príležitosť i mladým talentom 
z radov dirigentov ako i sólistov. 
Tak napríklad my sme uviedli na 
koncertné pódium čínskeho diri
genta Myung Whun-Chunga, dnes 
šéfdirigenta orchestra opery Bas
tille v Paríži. V prípade neznáme
ho dirigenta vyberieme známeho 
sólistu , ako to bolo napríklad na 
koncerte leningradského dirigenta 
Valeriho Georgieva so sólistom 

Rlcc:ardo Muti na skúike Fllluumonkkébo orehestn La Scaly 

svetovej úrovne Mstislavom Ros
tropovičom. 

A čo vda repertoárová poUtlka? 
Chcete sa ako ml vledenslú kole
govia zamerat predodetkým na 
klasický repertoár? 

- Ak chceme dosiahnuť úroveň 
dobrého symfonického orchestra , 
potrebujeme vedieť hrať verký 
symfonický repertoár. Preto v na
šom repertoári sú diela takých 
skladateľov, ako Mozart, Schu
bert , Beethoven či Brahms. Ok
rem nich zaraďujeme autorov, kto
rých pokladáme za kongeniálnych. 
Uvádzame často Prokofieva, lebo 
je to skladater, ktorý vyhovuje náš
mu naturelu , uviedli sme všetky 
Čajkovského symfónie a kompleti
zujeme uvedenie Mahlerových 
symfónií. 

A čo sa týka sú(!asnej symfonic
kej tvorby? 

- Mnohí sa nás na to pýtajú. Od
poveď je, žiaľ, iba jedna. Abonent
ných koncertov je v La Scale iba 
sedem a tieto musia zodpovedať 
určitej úrovnia vkusu obecenstva, 
ktoré nie je ešte do takej mie ry 
zvyknuté na symfonický repertoár, 
ako opery. Aj na našich zájazdo
vých vystúpeniach je viac vyžado
vaný klasický repertoár. Treba si 
uvedomiť , že sedem abonentných 
koncertov nie je sedemdesiat. a tak 
si nemôžeme dovoliť zostaviť pro
gram jedného iba z modernej hud
by: Ale i tak sme už začali uvádzať 
i hudbu 20. storočia - Weberna, 
Petrassiho a v poslednom roku i Li
getiho. Tento typ hudby treba za
raďovať do repertoáru postupne 
a nevylučujeme možnosť, že za ta
kých desať rokov budeme môcť 
urobiť aj malú sezónu súčasnej 
hudby. 

Okrem siedmich abonentných 
koncertov v La Scale - koľko Ich 
usporiadate v rámci ~azdov? 

- Zvyčajne do roka dvadsať až 
dvadsaťpäť. Minulý rok ich bolo asi 
štyridsať vrátane' letného turné, 
ktoré sme podnikli do Japonska. 
Účinkovali sme v rámci niektorých 
hudobných festivalov napr. v Ra
venne, Montreaux , v ZUrichu , 
v rámci jednotlivých koncertov 
v Toulus, v Madride , Paríži, 
Strassburgu,' Ludwighafene a pod. 

Tumé, ako vale posledné v Ja-, 
ponsku, kedy ste vlastne za desať 
dru odoltnll lesť koncertov, je Iste 
veľmi IUUIIáhavé. Niekedy stačí ~ 
menlf presua, ako napr. z Milána 
do Bresq (70 km), aby Istý kritik 
z Corriere della Sera napfsal, ie 
ked' vás počul brat v Brescl pod 
taktovkou Georaesa Pritra, ne
chcel veriť, t.e je to tén Istý orebes
ter, ktorý tak skvele laterpretoval 
večer predtým Mozartovo Tltovo 
omilostenie pod taktovkou Rlc
carda Mutllto. 

- Diskusia na túto tému by bola 
iste dlhá. Neverí mC\ že by nás ces
ta do Bresci vyčerpala viac ako ces
ta do Madridu, kedy sme odcesto
vali z Milána o deviatej ráno, v 
Madride urobili akustickú skúšku, 
odohrali koncert a na druhý deň 
ráno odlete li do Milána, lebo večer 
sme mali v La Scale predstavenie. 
To je dnes celkom bežné . Ale nie
kedy sa môže stať , že jeden člen or
chestra , ktorý má väčšie orches
trálne sólo, má napríklad vysokú 
teplotu a necíti sa dobre . Je to ne
uveriterné, ako sa takáto situácia 
odrazí na výkone celého telesa. Aj 
orchestrálni hráči sú len rudi a a tak 
ich výkony závisia vo verkej miere 
od momentálneho fyzického a psy
chického stavu . 

Na . mer mojeJ praeoVH,) ná-

Snfmka Teatro La Scala 

litel')' La Scaly sa ml podarilo 
stretnúť Ufdlrlgenta tohto or
chestra Rlcc:arda Mutlbo a spýtať 
sa ho na kvaUtatfmo-lnterpretač
ný l'ÝZJlam dvojitej funkcie orches
tn a na jeho názor na budúcnosť 
Fllltarmonlckého orehestra mi
lánskej La Scaly ako symfonlck~ 
bo telesa. 

- Myslím si, že dobrý symfonic
ký orcheste r musí vedie ť zahrať 
operu a dobrý operný orchester 
musí vedieť interpretovať symfo
nický repertoár . Opera dáva or
chestru mnohotvárnosť, spevnosť 
a ohybnosť , oveľa viac ako s·ymfo
nický repertoár, najmä pre neustä
ly kontakt a spoluprácu so spevák
mi. Musí to však byť rovnocenná 
spolupráca, orcheste r nesmie byť 
považovaný v opere za niečo dru
horadé a menej významné ako je 
spevák, lebo stratí svoj kvalitatív
ny význam. My sme v posledných 
rokoch veľmi povzniesli význam 
orchestra La Scaly. Napokon i pri 
poslednej inscenácii T raviaty 
v Scale sme videli, že hral veľmi 
symfonicky. Starostlivosť o každý 
tón , akord a každú frázu sa potom 
poéhopitefne odrazí pozitívne aj 
v symfonickom repertoári. Ten dá
va zase orchestru virtuozitu, žiaric 
vosť. zrelosť a kultúru, ktorá sa 
prejaví v opere. Obc tieto činnost i 

spolu úzko súvisia. Z tohto dôvodu 
som s orchestrom vo Philadelphii 
(Riccarto Muti je šéfdirigentom 
i tohto amerického telesa - pozn. 
autorky), ktorý má dlhú tradíciu 
a dosahuje vynikaj úce výsledky 
v oblasti symfonickej hudby, začal 

uvádzať koncertne asp011 dve ope
ry za sezónu. 

Raz ste sa 't)'jadrill, i e orehester 
La Scaly povaiiQete za n~lepjie
ho Interpreta Verdiho hudby na 
svete. Bol to z valej strany kompll· 
ment tomuto orehestru? 

- Určite je v orchestri La Scaly · 
prirodzená schopnosť dobre inter
pretovať Verdiho hudbu a talian
skych skladateľov , ako je v priro
dzenosti viedenských orchestrov 
interpretovať Mozarta alebo Schu ~ 
berta. Je to otázka kultúrnej a his
torickej tradície urči tého näroda. 
Nechcem tu hovoriť o nacionaliz
me v hudbe, ale neslobodno zabú
dať , že Scala má svoju dlhoročnú 

hudobnú tradíciu , a to sa iste odrá
ža aj v technickej a interpretačnej 
schopnosti je j orchestra v uvádzaní 
diel talianskych majstrov. 

Domnievate sa napriek tomu, ie 
orchester La Scaly sa v budúcnosti 
môie stat' l dobrým symfonickým 
telesom? 

- Filharmonický orchester La 
Scaly si musí predovšetkým vybu
dovať základný symfonický reper
toár - všetky symfónie Beeth'o
vena, Brahmsa, Čajkovského, 

· Brucknera, Schumanna, Mozarta 
a musí d~ť priestor samozrejme aj 
súčasnej hudbe . To všetko si vyža
duje dlhé roky práce. Mať v reper
toári určité symfonické die lo zna
mená, že orchester prekonal vše t
ky technické ťažkosti , a teda ho 
môže uviesť v krátkom čase i verej
ne . Nie som dirigent , ktorý chce . 
mať s orchestrom málo skúšok, ale 
dôležité je môcť začať pracovať ih- • 
neď na hudobnom vypracovaní 
diela bez strácan ia času s technic
kými problémami. Ak si spomenu
tý repertoár Filharmonický orches
te r La Scaly vybuduje , má neustále 
možnosť zlepšovať sa a môže sa stať' 
jedným z pr,.voradých symfonic
kých svetových te lies. 

Pripravila: 
ANNA PODOlSKÁ, Miláno 



SERVIS.HŽ 

15. 4.1991 

16. 4.1991 

' 17.4. 1991 

18.4.1991 

19. 4.1991 

20.4.1991 

17 .C)() h 

19.30h 
17.00h 

19.30h 

17.00h 

19.30h 

19.30h . 

19.30h 

19.30h 

Otváracf koncert 
P. Dvorský- tenor, M. Lapšanský- klavír 
(P. I. Čajkovskij, A. Dvofák, M. Schneider Trnav
ský, G.,Verdi, G. Puccini, F. Cilea,.J. Brahms, E. H. 
Grieg, F. Liszt-G. Verdi) 
Koncert maďarských umelcov 
Koncert posluchá~ov slovenských konzervatórU 
T. Nemec - klavír, L. Marková- organ, E. Sipláko-
vá- E . Rosenbaumová- klav. duo, . 
(B. Bartók, B. Smetana F. Liszt , J. S. Bach, M. Cle
menti, D. Šostakovič, W. Lutoslawski) 
Koncert rakúskych umelcov 
B. Hanak- organ, W. Sengstscbmid- husle, H. Bie
genzahn - klarinet, S. Punderlitschek - violončelo, 
Yi-wan LIAO- klavír , 
(J. S. Bach, L. v. Beetho~en) 
Koncert posluchá~ov VSMU / 
E. Uličná~ flauta , H. Gáfforová- klavír, M. Motýr
trombón, M. Singerová-klavír, M. Bucková-organ, 
(B. Martinú, H. Tomasi , J . Pachelbel, J. S. Bach, E . 
Kfenek, M. Reger) 
Koncert talianskych umelcov . 
L. Franzoso - husle, E. Pompili - klavír, 
(J. S. Bach, F. Schubert , E. Bloch , M. Ra vel) 
Koncert juhoslovanských umelcov 
A. Sandorov- klavír, D. Božič- violončelo, l. Peč-
vari - klavír, ~ \ 
(1. Stravinskij:s. Prokofiev, F. Schubert, P. I. Čaj
kovskij) 
Koncert českých umelcov 
Súbor In modo camerale - L. Peterková- klarinet, 
J . Brožková-hoboj , J . Kubita -fagot. T . Víšek-kla
vír, 
Kvarteto Martinú- L. Hav lá k- l. husle, L. Kaň'ka-
2. husle , J . Jí ša- viola, J . Vlašánková- violončelo , 
(P. Peuerl , I. Krejčí , M. l. Glinka, A . Dvofák) 
Záveremý koncert Pocta Mozartovl · 
H. Kaupová- soprán, J . Ďurčo- barýtón, D. Mihe
ly- klarinet, D . Buranovský- klavír, J . Pazdera
husle, L. Kyselák - viola, E. Prochác - violončelo, 

' SKO Žilina, dirigent : J . Vodňanský 

V spolupráci so Slovenskou hudobnou spoločnosťou dňa 16. a 17. 4. 1991 sa koná 
na žilinskom konzervatóriu seminár o problematike sl~ikovej hry. 

i 
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RiadUer Jllllá&ovej ftllaannóaie Ostrava vypls~Qe koaluarz na obuMieale nasled-.láeldl 
miest v orchestri JFO: · 

-(!len skupiny U. lausler -l aalesta 
1 - vedúci sbplay U. laulel' · 

- &n skuplay U. hDSier 
- Ben skupbay vlolonBel 
- vedúci skupiny fqotov 
-Bea skupiny trublek s povlaaostou l. trubky 

Podlllleakou prijatia je llbsolutórlua AMU, JAMU, WMU lllebo koazenatórla. ~ M 

stnamým žlvotoplsoua, s udanma odborn&o vzdelania a prue. úa ulllte llllled' po výjdelú 
lazenitu na adresu: Jaú&ova ftllaiU'IIlÓIIla Ostrava, MleWlkovleU 181, 71t 08 Ostrava l. 
Koakun sa uskutoäd dia 26. aprila 1991 o 9.80 v sktiobnl JFO. Moaluarzllé poti8davky sá 
v redakeU IIŽ. 

OZNAM O Š'IJPENDIÁCH 

la u sie: 
vloloa(!elo: 

od-do 
29. vn. - ... VID. 
29. vn. - It. VID. 
6. VID. - It. VID. 

29. VU. - It. VID. 
29. vn. - It. VID. 

29. vn. - It. VID. 
29. vn. - l. VID. 
s.vm.- Jt.vm. 

ŽbMiosd o ldpell4W s uvedelúa d6wMiov, vnitane soeWayda, ~e u lldrestu 
Sekretarljt Metlzlúrodaýdll•terpretMafela kiii'ZOV · 
K.l'nNulyová, ~· 
Slovkolacert, Mlcllalsl<' Je, 815 36 Bratislava 

"• 

... aprila . 

SNDBradllava-F. Liszt-R. Wagner: Dáma 
s kaméliami, balet (19.00) 

9DKoike-DJGTB. Bystrica -A. D':.ofák: 
Cert a Káča (19.00) 

Pielt'any-SKOZilina-G. F. Händel , W. A.: 
Mozart, L. w. Beethoven 
sólisti: J. Kováčik, V. Salaga, S. 
Ladovský, M. Chládecký 
dirigent E. Fischer 

SNDI,.....va-G. Verdi: Nabucco( l9.00) ._ ______________ ,.SFintlslava-L. w. Beethoven. W. A . Mo-

J.aprfta 
SF Bratislava -A. Vivaldi, S. Men:adante, 

S. Barber. B. Brinen(l9.30) . 
SKO 
sólistka M. Wiesler. flauta 

SF Moyzesova siet- Komorný koncert členov 
SF (19.30) 

SD Koike- G. Verdi: Sila osudu (19.00) 
NS Bratislava - J . Strauss: Cigánsky barón 

Dom odborov (19.00) 

4. aprOa 
SND Bratislava- W. A. Mozart: Carovná 

flauta (19.00) 
SF Bratislava - program ako 3. aprrla 

l (19.30) . 
SD Koike - Baletné impresie (19.00) 
SKOtillna-J. S. Bach. l. Stanley,C. Ph. E. 

Bach, T . Albinoni, W. A. Mo
zart. G . B. Martini. F. Liszt. C. 
Franck ( 19.00) 
sólisti: ·F. Klinda, L. Strešňák 

·5.apr0a 
SND Bratislava- P. l. Cajkovskij: Romeo 

a Júlia 
S. Barroso: Dom Bemardy 
Alby ( 
G. Bizet R . Sčedrin: Car
men, balety (19.00) 

NS Bratislava, DK Rullnov- E. Kálmán: 
Cardášová )'rincezná ( 19 .OO) 

SD K•ke- J. Strauss: Cigánsky barón. 
( 19.00) 

DJGT 8ans1ui Bystrica- Ch. W . Gluck: 

6.apr0a 

Orfeus a Eurydika 
(19.00) 

SND Bradsláva-Ch. Gounod: Faust a Mar· 
, . . •• • ·, ... garéta (19.(10) 
NS Bratislava, Dom odborov-J . Strauss: Ci

gánsky barón 
( 19.00) 

SD Koilce- A. Vladigcrov: Vlk a sedem koz
liatok ( 14.00) 

DJGT BansU Bystrica- Ch. W . Gluck: 
· Orfeus a Eurydika 

( 19.lKI) 

7.apr0a 
SHÚ-SKU Mlrbachov palác Bratislava -

Pocta Litve. matiné slova a hudby ( 10.30) 
M. K. Ciurlionis, J . Marcinkcvičius •. 
P. Plakidis, F. Bajoras . 
sólisti : S. Cápová, J . úurdina , E. Blahová, 
E. Michalicová. J . Galovič 

8.aprfta 
SND Bratislava- L. Janáček: Jej pastorkyňa 

( 19.00) 
SHÚ, itudentský domov Drutbe - VIli . sym

pózium mladých muzikológov na tému 
Inštrumentá lna hudba klasicizmu 

NS Bntlslava, DK RuiiDov - J. Offcnbach: 
Krásna Helena ( l9.lKI) 

SD Koike - G. Verdi: La Traviata ( 19.00) 

9.apr0a 
SND Bratislava- Ch. Gounod: Faust a Mar

garéta (19.00) 
SHÚ, ttudentský domov Druiba - VIli . sym

pózium mladých muzikológov. progr~m 
ako 8. aprlla · 

SD Koike - P. l. Cajkovskij : Spiaca krásavica 
- ( HUIO) 

DJTG Banská Bystrica- G. Ve rdi : Nabucco 
( 19.110) 

zart 
J sólisti : D. Tom~ič, E.Jenisová. 

H. Stolfová-Bandová, M. 
Kopp. P. Mikuláš 
dirigent Z. Košler 

SD Koiice-J. Strauss: Cigánsky barón ( 11.00) · 
8t'Koike-L. v. Beethoven. l . Haydn . 

W. A. Mozart 
sólista C. Pavlík 
dirigent R. Edlinge r (Rakúsko) 

DJGT IJusU Bystrica- G. Bizet: Carmen 
(19.00) 

SKO tllina- G . F. Händel. W. A. Mozart. 
L. v. Beethoven (19.00) 
sólisti: J . Kováčik . M. Chládec
ký, V. Salaga, S. Ladovský 
dirigent E. Fischer 

ll. aprOa 
SF Bratislava - program ako ll . aprlla 
SD Koike- J . Dock: Fidlikant na streche 

(19.(10) 

lJ.aprOa 
SND Bratislava- G . Bizet: Carmen ( 19.00) 

IS.aprOa 
SNDBŕatislava - A. Dvofák: Rusalka (19.00) 
NS Bratislava, DK Rullnov - F. Lehár : Ach. 

tie ženy ( 19.110) 
SD Koike- A . Vladige rov: Vlk a sedem koz

liatok ( 10.1)()) 
Doln umeala :!liDa- Otvárací koncert Fest i· 
SHÚ..SKU valu mladých koncert-

16. aprfta 

ných umelcov Pentago
nály ( 17.l10) 
Koncert mladých ma
ďarských interpretov 
tl9,00) . . 

SND Bratislava - Ch. Gounod: Faúst a Mar· 
garéta ( 19.()(1) ' 

NS Bratislava, Doen odborov - C. Porter: 
Kankán ( 19.lKI) 

Dom umenia :tUina - Festival mladých umel· 
cov Pentagonály - ko- • 
momý koncert poslu
cháčov slovenských 
konzervatórií ( 17.00) 
Koncert mladých ra· 

kúskych umelcov( 19.30) 

17 •. apr0a 
SND Bratislava - F. Liszt-R. Wagner: Toxe· 

domoon: Slová z úst anje· 
lov, l. Stravinskij : Svadba. 
Vták ohnivák. balety ( 19.00) 

SF Moyzesova slri, SHÚ SKÚ - A. Dvofák. 
H. Wolf. M. P . Musorg
skij. L. v. Beethoven, 
A. Schnittke 

só listi : J . Galia , M. Lap· 
šanský. E. Prochác. Z. 
Pautechová 

SD Kqib - G . Verdi: Nabucco ( 19.lKl) 
·sr Koike - z opery do opery ( 19.30) 

dirigent J. Brooks (USA) 
Doln umenia tiHna - Festival mladých umel· 

Ú 
cov Pentagonály 

SH -SKU Komorný koncert poslucháčov 
VSMU ( 17.ll0) 
Koncert mladých talianskych 
umelcov ( 19.30) 

Konurvatórlu10 :tJUna - Medzimírodný se-
SHÚ·SKU minár o problema

tike sláči kovej hry 

e BA RLOW INTERNATIONAL COMPETITION /991 jt poriadattfom dvoch skladateľ· 
ských stít'afí 110 telilo rok: · 

BRASS QUINTE T COMPETITION je oritntova11á 11a d~chovl pltcltovť kvillltto pre štmr: 
dard11i obsade11ie (d1•e triibky , le:m ý roh, trombó11, tuba) kompo11ova/lé v dftke od l 2 do 20 mt· 
mit do roku 1987. 

CHAMBE R MUSIC COMPETITJON jt vypfsand pre tradilnl i atypické komorné zosku· 
pe11ia (slátiko1•é, dychové, bicie stibory. kollfigurácit typu Pierrot . .. ), prilote11ý mtí byt' part (v ý· 
t'uh) pre vokál, kltn•fr. slátikový 11ástroj, c/yclto1•ý 11ástroj, tve/11. tlektro11ický 11tístroj. Skladby 
v cl ft ke l 2 - 20 mi11tit11tmajti byt' staršie ako 4 roky. Skladattlia bt z rozdielu11círodllosti. veku. 
pohlavia. sct môtu ztilusm it' 11a oboclt stit'ctfiach (z vlt'uzit' môfu le11 l' jedlltj}. V oboch je pri'Cí ct · 
110 spoje11cí s odm e/IOII 5000 USD ct u1•edmfm sklctdby v ko11urmtj sezó11e / 991-92. Adresa 1111 

ktorú pricmw moflw zasie/at' mclltriály (purtittiru + kazelllllaltrál'ky} -do l jtilu: BAR LOW 
INTERNATIONAL COMPETITION 1991. HA RIS HARRIS FINE ARTS CENTER, BRIG· 
HAM YOUNG UN/VERSIT)". PROVO, (JrfAH IJ.I602. U.S.A. 


