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ČÍSLE: Televízia deťom e Prokofievova storočnica e Miro Bázlik jubiluje 
na Slovensku - pokračovanie e Recenzie koncertov e Hudobný klasicizmus 

e Servis· HŽ · Informácie zo zahraničia 

(ROČN/K XXIH. • 3,50 Kčs 17. 4. 1991 s) 

Atraktívna mozartO\'Ská epizóda l' historických kostýmoch z desat'dielnej teleliznej pre
chádzky po nete hudby. 

Jedným z lákadiel projektu je i zábavo)• a l'tipný protagonista a spriel'odca seriálom Július 
Satinský. Snímk~ archÍ\' autorky 

Deti Y hudbe-hudba Y deťoch 
Dramaturgia: Gabriela Vyskočilová, scenár a rezaa: Juraj Lex
mann, kamera: Alexander Štrelinger a Mário Homolka, zvuk: 
Bohumil Martinák, strih: Ľudovít Labík, produkcia: Peter Drobka. 
C 1990 ST. 

Ojedinel)• projekt v h b túrii d e tských hu
dobných programov m;í dlh~iu. zamotanú hi~
tóriu . Od zrodu i.tkové ho n;í mc tu v roku 19l-l5 
holo treba čakal pirt dlh)·ch rokov na priazni 
vé real i začné podmienk). Pritom Redakcia 
pre deti a ml;ídcž už mala na konte vdmi 
ú~p6ný de tský hudobný progra m My ~mc 
malí muzikanti z r. 1976177. P;ítrat v minu ln~

ti IO-die l neho hudobného ~c r i ;í lu Deti hudob
níci lw holo vari 711\ točn vm ~umarizovaním 

.. obje kt ívnych" tažk;l~t í. l;r;í niacich rca liz;ícii 
programu. Viič~ina čitat cl'ov si ich dom yslí sa - . 
ma . 

Tejto recenzii prcdch;ídzala polo~úkrorilll <i 

projekcia celého cyklu do~ lov01 .. na .icdcn dú 
šok" (po zhliadnutí d voch die lov na pravide l· 
n)•ch ~ trc tnutiach SMA v Hummc lovorn mú
zeu). Aj tie dva die ly ~tači li na to. aby vzhudi · 
li zaslúže nú powrno~t. Napodiv. piithodino
vý marató n ~ lcdovariia nezanechal vo mne 
~topy únavy . Skôr naopak. po poslednej pol
hodinovke mi holo fúto . že ~eri<i l skončil 

a ~ ním aj ~vet dct~kého pohfadu na hudbu 
a všetko. čo ~ ňou ~úvbí. O obsahu ~eri<ilu 
vcfmi vý~t ižne hovoria n;ízvy ča~ tí : K čomu je 
dobrý klavír . Život so ~ l;íčikom . Zobcov;í 
flauta nic je le n učchn;í pomôcka. Spievam 
v zbore. Prcčo ~a učím hral. Akn~a~tatpopu
lárnym ~pcv<ikom . Tré ma . O čom hudba roz
práva. Čo s hudobným nadaním . Kto vytvára 
hudobné ná~troj e. Vzhl'adom na mo žného 
adresáta je ce lý cyklu~ komponovan ý ako typ 
rod inného programu . pri ~ lcdovaní ktorého 
prežíva ce lú rodina - de ti ~ rodi čmi - kr<ísne 
chvíle pri hudbe. Jcdno t li vé diel y p reto boha
to využívaj tr prílcžito~t predstavil celý rad la· 
lcntovaných de tských inte rpre tov. ne raz h ra
júcich s udivujúcou zrelosťou vo výraze 
a s technickou suvereni to u . 

Zrctdný dra maturgick ý rukopis vyplýva 
z jasne koncipované ho ideového záme ru: 
ukázal de ti. ktoré sa ve nujú hudbe. ich pocity 
a ambície. vyzdvihnú! mie ru angažovanosti 
de tí. učitcfov i rodičov pri prekonávaní iaž-

kostí - ~lovom. cez pohfad do zákulisia odha· 
li t utajený ~vet driny. ktorú deti väčšinou 
ochotne podstupujú . Prečo to robia? Táto 
otázka akoby hola kfúčovým bodom ce lého 
cyk lu . Skrýva sa v scénaristickom poňatí všet
kých 10-tich dielov ... Vcfmi rada som spieva
la . až to oco s mamou ne mo hli vydržai . tak 
ma tu za písa li" - k to mu netreba komentár. 
H fadanic zmyslu v hraní na hudo bný nástroj 
je iha prvophí novým klasifikovaním či nnosti. 

ktorít rok m i aktívnej hry na nástroj pre rastie 
do trvalej potreby. Týmto ncuvcdomclým. 
a le systc rna tick)•rn konaním deti samé sebe 
ordinujú tú naj lepšiu este tickú výchovu . akú 
žiadne prednášky ne nahrad ia. Nazd ávam sa . 
že jeden z hla vných c ic fov seriá lu D e ti hu
dobníci - bol poukázal na význam pestovania 
hudby od útleho de tské ho veku. Pokúsim sa 
analyzovat'. ak ým spôsobom tvorcovia dospe
li k zn:ímcj. no u ní1s ešte stá le podcc iíovancj 
pravde. 

HLAVNÁ TÉMA - DETI A HUDBA 

Predovšetkým treba vyzdvihnú(. "že sa ne
jedná o hraný seriál. ale o do kume ntárny. 
s n ickofkými hra nými e pizódami. aj s a rchív
nymi snímkam i. pričom .. dokumc ntárnosi" 
v tomto prípade bola dosahovaná maximál
nym úsilím o spontánne . ncaranžované výpo
vede de tí vo verbálnej polohe. Ukážky z vy
učovacích hodín mr ĽSU (dnes ZUS) sú 
rea lizova né sníman ím skryto u aj zjavnou ka
merou . ako mierne štylizova né výstu py žiaka 
na hod ine. presne podfa režijného zá meru . 
Za šiastný nírpacl· treba pokladal vytvorenie 
modcnitnrskcj d voj ice malej Bc tky (Stanko
vej) a Júliusa (Sa tinského), ktorí spfňajtr v se
riá li nickol'ko rolí. Okrem živej sprievodcov
skej funkcie čí tajú striedavo kome ntár m.o .. 
vystup uj tr v úlo hách .. zvedavcov". ktorí kla
dú dciom všetečné otázky. s úspechom hraj ú 
v scénkach (napr. v krásne j mozartovskej epi
zóde v historických kostýmoch) .. . Prirodzc-

ne. ma lá Betka je aj výbormi klavi rbtka a Jú
lius Satinský je v tí lohc modcnítora presne 
taký . ako ho det i poznajú - ve se i)• a vtipn ý: 
a kési médiumJ< toré iste neraz pomo hlo pre
konal rozpa ky a uvofni t atmo~fé ru pri nakrú
caní. Tvo rcom sa podarilo d tc jcdnri -
ustric hnui mieru zastúpenia J . Satinského 
v.o . t"irk. aby to nebol seriäl o iiorn. a le s ním 
a p re deti . Pravdupovediac . neviem ~i pred
stavil lepší variant. Malá Betka popri ríom 
pôsobi la vdmi prirodzene a úspc~ne zvládla 
všet ky po lohy svojej roly - hral na klavíri. ho
vorii . čítai texty ... 

Textová čast seriá lu mala t ri rovin y: úspo r
né doplnkové in fo rmácie ( korncn t;\r m.o.). 
nczaiaž<!né prílišnou učcno~iou . živé v~tupy 
moderátorskej dvojice a vdké m nožstvo vý
poved í detí i uči tcfov. Títto čast' najviac pod
lieh ala improvizačným prvkom a bola aj naj
viičším ka mcr\nm úrazu. lebo tvorcovia mu
séli v záuj me dokume ntárne ho image pone
chal isttr vofnost všetkým aktérom . Podari lo 
s;1. Tieto pasáže nikde nepôsobili nadbytoč

nc. pravdcpÓdobnc boli nc trprosnc se le kto
va né v strižni. kde holo potrebné vybrai 
najvhodnejšie odpovede tak. aby zapadli 
do zmysluplného ce lku a korešpondova li 
s ústrednou témou die lu. Celý seriá l predsta
vuje nespočetné množstvo takýchto sekven
cií. Dal to všetko dohromady si vyžadovalo 
naozaj vcfký p rchfad v na točcnom materiáli. 
Všetky hudobné vystúpenia detí boli snímané 
naživo. bez playbacku (s dctmi by to ani ne
bolo možné ). Tu si poriad ne .. popracoval" 
zvukár. pretože uk;ižky sa nah rávali v najrôz
nejších triedach a ak ustických podmien kach . 
Spočítal všetkých írči nkujúcich. zorganizoval 
ich včas na výrobu. zahczpcči t priestory (tu 
vcfmi ochotne spolupracova li b ratislavské 
hudobné ško ly) a to všetko v rozpiitf nieko f
kých mesiacov (od februára 90 do júna 90) to 

· si tiež vyžadova lo vcl'él organizačné ho tale n
tu . Výsledný tvar má podobu precízne zl ~de
né ho celku. s rytmickým strihom. v daných 
možnostiach s vynikaj(rcou kamerou (kto ne
videl triedy. v ktorých učite lia ĽSU musia 
uči i. nevie o čom je reč) a s presným režijným 
vedením. Ak to všetko ~pomínam. robím to 
nic preto. aby som formálne upozorni la na 
zásluhy tvorivého štábu, aj keď si to v plnej 

miere za~lúž i . lebo divil k ~i to po zhl iadnutí 
1-2 častí ani ncrnu~í uvcd o rni i. Dôleži té je. že 
sa v sc riúl i podar ilo to najhlavne jšie: nc~t rat i i 
zo zrctcl"a hlavnú té mu - de ti v hudbe a hudba 
v dcloch . 

ČO SA TVORCOM J>ODARILO 

Napríklad : l. Ú loha rodičov pri začiatkoch 
v h udbe. Je nesmierne vcfká. lebo záv;izok. 
ktorý na seba berú ni c je kní tkodobý. Zo se
riálu vyplynulo (podfa odpovedí d e tí). že 
každ ý d ôvod je dos( dobrý na to. aby ~a ~ hud
bou začalo už v de tskom ve ku . Ten pravý dô
vod na pestova nie h udby ~a vyvinie až rokmi 
aktívne ho muzicírovania . 
2. Práca pedagóga ~o žia l- nm. Učitd ~a často 

" stáva externým č lenom rodiny . l cho ~cdcm 
rokov (v idc;í lnnrn pr ípade) je dôve rným po
mocn íkom dictata. Seriúl napr. u kazuje v 3. 
ča~t i systé m práce . Technikou ~ t ri hovej mon
táže (z dvoch tried) vyzdvihol mome nt n ú roč· 
nej. minucióznej pníce pri zbkavan í hudob
n)•ch základov. Präca pedagľ1ga nic je n á roč
n{t fyzicky. a le vyče rpávajúca p~ychicky . 
pre tože s každ)•m dict'atom mu~í pracoval in
dividu;ílnc. T ;í to l:rta prúcc je tam zdôrazne
nú. Myslím ~i. že ~a pndanlo uk<ízat aj naj
schodncj~iu cc~tu k tale ntu a to cez l;í~kavý 
prístup. ktorý je o t\ orenou bránou k porozu
me niu. T ale nt d ict'ata je tu naznačen~· ako 
dricmajúca ~ iia . ~ neznámym ča~nm rozkve
tu . Vide la som ~cénku zo .. z lej" hodin~ hu
do bnej výchov} a videla ~om ve,clú hod inu 
~ ujom Julom. V jcdnq 'cénke je Rctl-a na 
návšteve u d irigen ta Ľudo\'Í t a Raj tera . 
C hvífku učí dirigoval p<'r n Raj ter Be tk u . po
tom pre zme nu d iriguje Betka vcl"ké ho d iri
genta . Ba dokonca ~i ~ktr~ i dirigova l filharmo
nick)• o rchester. O na a~ riou deti pr i obra7nv
kc si i~tc uvedomia. že držal d ir igc nt,kú pa· 
l i čk u nic je také l'ahké. ako ~a zdá . 

V priebehu se riálu ~mc svedkami mnohých 
ukážok z najrozličncj ~ ích hodin n<i~trojovcj 
hry (deti móžu spozna( vera n;btro jov) a spo-
lu s účinkuj úcimi vni k;ímc do t ajom~t iev čas

to ukrytých pred vcrcjno~tou . 
3. Diela ako osobnost. Objekt záujmu peda
góga i rodiča. Se riá l dostačujúco uk ázal rna-

pokračol'anie na 3. str. 



Informatórium 

Hlamou akciou pnve uplyaulébo obdo
bia na konte aktivít Slovenskej hudobnej 
spoločnosti bolo nepochybne stretautle ú
stupc:ov Klubov Hudobnej lllládde na Slo
vensku, ktoré sa konalo IS. a 16. IIUU'C8 v Bra
tislave. Na úwtnikov čaJI,al nielen mlmo
rladae prfťalllvý program, spomealem reel
t.a klaviristky Idy l:eraeekej alebo údtevu 
bratislavskej opery na predstavení Mozar. 
tovho ldomenea, ale aq praeomé stretnutie, 
ktorého úlohou bolo zmapovať sú&sný stav 
hnutlL Jeho predseda profesor han Parfk 
hovorU o neľahkom období hnutia v IIIOIDen

t.ane nedobrých ekonollllckých l kultúrnych 
pomeroch. Jedným z páľavých problémov 
je lnformHná bariéra, ktorá vmlkla ako d6-
sledok nesystematlckébo aadtevovanla klu
bov centrom. Rlelenúa sa jan vytvorenie 
akejsi "reťaze", kde by sl susedné kluby n• 
~m yymleiali illformácie. Pofladal záro
veň prftomaýeb zástupcov klubov, aby nepo
dliehali skepse a zÓtnall pri svojej uiľachtl
lej záľube. 

Od Hudobnej IDiádefe je lea kr6ak k Pe
daiOiiekej sekcii SHS. Tá na tento rok pri
pravuje konferenciu, poknlä»vule z roku 
1989, do Kolfc, lule .. odborníci obormámla 
so závermi prieskumu kvality výchovných 
koncertov, o ktorýda sa v poslednej dobe me
dzi zasvltenými vera a tivo dlskutlde. 

Ako zaadí•avost spomenieme spoluprácu 
Spoločnosti s Francúzskym laitltút018 
v Bratislave. Prvým spoloätým pod8jatfm 
bolo vystúpenie slÍboru Gradlva z Parita. Stí
bor sa zameriava na hudbu 17. a 18. storočia. 

A na záver dneinébo spravodaqa prln~ 
me jednu správu organizačného charakteru: 
Pripravuje sa l. konferencia sns. Obdobae 
ako pri zakladaqúcej konferencii Predsed
níctvo schv.allo počet delegátov z jednotli
vých odbočiek v pomere 10: l podľa členskej 
základae. Predsedovia Knqských odbočiek, 
sekcií a komisií preveria súWný stav člen
stva a vzhľadom aa aové podmienky navrhnú 
svojich zástupcov. Koaeom polroka by 
Ústredný výbor určil presný termín konfe
rencie. Konferencii by mali byt k dispozícii 
priestory Moyzesovej siene. 

A to je na dnes už naoz.t det ko. Dovidenia 
aabuclúce. -nora-

EST A na Slovensku 
Vetup do Eur6py 61 otv6ranlu • svetu ul ninohfm z nás · 

za6fna znlef IlkO fr6a. No l pri telcomto pohl'acte MIOOI· 
no nevlcllef mnolatvo lmpJIIzov a novfch aktlvft, IMH'U aJ 
po•ltfvnych, ktoN n6m úpad Európy clterM prlblllu)ú. 
Nie Je preto n6hocl0u, le prílve v týchto tfldftoeh .. za6f
na formovaf Slovenakll aelccla ESTA (Eu.,..n Strlng 
~eachera Association- Európsk• asoc16cle ulftei'ov •16· 
61kovýoh nllatro'Jov). Vfznamnf Impulz k JaJ _.anN dal 
lovanakf rodllk. konoertnf umelec a peclag6g ""'u"l 

IJelfnelc. Jeho v posledneJ dobe po6etn6 nllvltevy Sloven
ska boli neraz motlvovan6 otllzkaml zalolenla teJto a-. 
cl6cle, umoiňujúcej kontinuitu naiej sl661kovej pedago
giky na vylieJ kv•lltativnW úrovni. O preclnoatlaoh HO
chicle • s M. Jelínkom pre Hudobný život pórozpr6val 
popredný slovenakf hualleta Peter Michalica. · 

Kedy vznikla EST A a aké boli dôvody jej 
vzniku? 

- ESTA vznikla ako pendant AST A 
(American String Teachers Association). 
ktorá už dlhší čas úspešne existovala na ame
rickom kontinente . ESTA bola založená vr. 
1972 v Rakúsku prof. Kroemerovou z Grazu 
spoločne s W. Schneiderhanom a M. Rosia
lom. Jej lila~ným poslaním je združovať pe
dagógov sláčikových nástrojov všetkých stup
ňov od učiteľov základných umeleckých škôl 
až po profesorov vysokých škôl s cieľom vý
meny skúseností. zvyšovania informovanosti. 
Samozrejme na medzinárodnej báze. Jednou 
z hlavných pohnútok jej vzniku bola situácia 
v minulosti , kedy sláčiková pedagogika trpela 
izolovanosťou jednotlivých pedagogických 
smerov a škôl. Bolo častým zvykom. že peda
gógovia si chránili svoje metódy ako tajom
stvo. EST A priniesla na tomto poli veľký ob
rat, takže dnes. po takmer dvádsiatich rokoch 
jej existencie, máme už na západe Európy 
trochu inú situáciu: zlepšil sa ~zájomný vzťah 
rôznych pedagógov. sú schopní dívať sa na 
metódy svojich kolegov s oveľa väčšou tole
ranciou, je medzi nimi viac porozumenia. Z ú
žitkovávaním n~vých poznatkov zvyšujú úro
veň svojich učilíšť. 

Ktoré krajiny sú tlenmi asociácie? 

- V r. 1976 som sa stal jedným z prvých čle
nov EST A v NSR. Veľmi inšpiratívnou bola 
vtedy pre mňa účasť na medzinárodnom kon
grese tej to organizácie. Presvedčil som sa. že 
takéto podujatia môžu mať obrovský dosah 
na prácu každého pedagóga. Mal som za se
bou roky pedagogickej práce, no napriek to
mu som si domov priniesol viaceré nové ve
domosti. Počas 111ojej pätnásťročnej aktivi ty 
v EST A som získal množstvo cenných infor
mácií a hodnotných ľudských i odborných 
kontaktov. Pre nás , vysokoškolských peda
gógov. sa prácou v EST A núka možnosť pozi
tívne odborne vplývať na učiteľov nižších 
stupňov a súčasne aj konfrontovať naše názo
ry s ich pohľadom a problémami. Je to oboj
stranne inšpiratívne. EST A dokáže blaho
dáme vplývať aj na zotieranie vertikálnej izo
lovanosti jednotlivých pedagogických stup
ňov. A keďže toto je aj súčasťou môjho kré
da. rád by som v záujme mladej generácie slá
č ikárov na Slovensku aktívne prispieval k tej
to .. priepustnosti" aj tu. v mojej rodnej kraj i
ne. 

Keby si bol radovým členom ZUŠ na Slo
vensku, ktoré aktivity EST A by si považoval 
za dostatočne atraktívne na to, aby si zaplatil 
tOO-korunový ročný tlenský prlspevok? 

- Základnou motiváciou by mala byť sna
ha o prehfbenie poznatkov potrebných pre 
moju činnosť . Neviem si predstavi ť napr. le
kára. ktorý by sa nezaujímal o to·. čo nového 
sa v jeho odbore deje. Pedagogika sa tiež vy
víja. napreduje a EST A by mohla byť ideál
nym zdrojom materiálov. ideí a poznatkov 

Mikul~ Jellnek. Snímka arehh· HŽ 
• v tomto smere. Okrem medzinárodného ~ú 

v každej krajine národné kongresy (obyčajne 
raz za rok). kde počas 2- 3 dní odznejú pred
nášky. rôzne ukážky nových smerov. koncer
ty (najmä žiakov) atd. Spomínam si na milé 
prekvapenie. kccf pani riaditefka jednej z hu
dobných škôl v Kodani pri viedla so sebou na 
náš kongres IS žiakov rôzneho veku a cez 
nich demonštrovala princípý Suzuki ho me.tó· 
dy. Na pôde asoci;ície sa pedagóg môže do
zved i eť nielen o pozi tívach. napr. Suzukiho 
metódy. ale aj o jej nie vždy pozitívnych 
sprievodných javoch. A čo považujem za jed
nu z najat raktívnejších možností ESTA. to s(l 
predovšetkým veľké diskusie na národnej 
i medzinárodnej úrovni . Cez hudobné médiá 
alebo vlastný časopis sa k členom dostanú naj
aktuálnejšie informácie z každej čle nskej kra· 
jiny (všetko. čo sa v ESTA odohníva sa distri
buuje do všetkých zúčastnených štátov). Je tu 
možnosť rýchleho sprostredkovania napr. 
tcxlov prednúšok či iných akcií. Nehovoriac 
už o možnosti výmien medzi školami č i indivi
duálne medzi pedagógmi. Proste , osobným 
aktivitám. nápadom a tvorivosti ~a medze ne
kladú. EST A v NSR okrem kongresu poriada 
aj rôzne semináre. dáva impulzy k poriadaniu 
kurzov ; výmeny medzi školami aj smerom do 
zah ran ič ia č i i ncl i vi~luál ne výmenné pobyty 
pedagógov sú už rokmi dobre zabehané . Sa
mozrejme v NSR i ďalších čle nských štátoch 
ESTA neza tvára me dvere ani pred členst vom 

študentov alebo neprofesionálnych z;íujcm
co v. 

Záujemci o členstvo v EST A sa môžu pri
hlásiť aj prostredníctvom našich novín. 

- Momentálne je to predovšetkým šest
násť západoeurópskych ·štátov (napr. ESTA 
vo Veľkej Bri táni i má 1200 členov). Cinnosi 
tejto organiz{lcic bola geograficky obmedze
ná pomerne veľkou izolovanosťou tzv. socia
listických štátov. No aj tak pred n iekoľkými 

rokmi pribudlo bývalé NDR ako prvý vý
chodný člen a od r. 1988 aj CSSR. pričom čes
koslovenská ESTA vykazovala v minulosti 
iba minimálne medzinárodné styky. Po ne
dávnych zmenách sa do EST A hlási aj ZSSR. 
Poľsko a Maďarsko. Vo vedení asociácie náj
deme viaceré slávne mená, terajším jej prezi
dentom je sir Yehudi Menuhin. 

Prihlá~ka 

Prihlasaqem sa za ~lena slovenskej sekcie FST A 

Odkedy si ty členom EST A? 

Meno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Priemsko .••• • .•..••....•.. •• ••• •. ••• .. 
Presn' adresa: .•• •• • •• • ••• .•.......... •. •.. • .....•... . ..... . . .. ... .. 

Prihlá~ky posiel~te na adresu: Prof. Ján Albrecht, Kapitulská l, 811 Ol Bratislava 
(tel.: 07/33 49 71). 

·~., ... ·r. 

~·.: ': - · SÚŤAŽE Zomrel Miloš Pietor 

7. bienále Mediinárodnej vokálnej súťaže 

Rosy Ponselle sa uskutoční pre adeptov vo 
veku 18 - 25 rokov v kategórii mladých obja
vov a 26-32 rokov. kategórii poloprofesioná
lov a mladých' profesionálov. 

Uzávierka prihlášok je 31. 12 . 199 1. 
Súťaž sa uskutoční IO.- 20. 5. 1992 v Mer

kín Concert Hall , v Alice Tully Hall (semifi
nále a koncert finalistov v New Yorku). kon
cert finalistov v Alice Tully Hall sa koná 
19. 5. 1992. 

Odmeny finalistov a semifinalistov tvorí fi 
nančná odmena v celkovej sume vyše 70 000 
dolárov. koncertné príležitosti a pre mladých 
profesionálnych umelcov vstupné členstvo 
do AGMA . štipendiá pre kategóriu mladých 
objavov. cena kritiky a odmeny semifinalis
tov. 

Bližšie informácie a prihlášky na adrese: 
Miss Blayne Duke. President , The Rosa Pon
sclle Foundation. Windsor. Stevanson. Ma
ryland 21153. Telephone: 3011486-4616. Fax: 
301 /486-0495. 
e GUILDE FRANCAISE DES ARTIS
TES SOLISTES ET DES MUSICIENS DE 

CHAMBRE poriada 26. medzinárodnú sú
ťaž . ktorá bude tohto roku venovaná klavíru . 
Uskutoční sa v Paríži od 2. do 8. decembra. 
prihlásiť sa môžu klaviristi narodení po l. ja
nuári 1959. Prihlášku s dokumentáciou treba 
zaslať na sekretariát súťaže do 15. októbra 
199 1. Informácie a podrobnosti môžete získať 
v redakcii HŽ.. 
e 2. PRACOVNÉ STRETNUTIA A ME
DZ INÁRODNÚ SÚŤ AŽ. madrigalových sú
borov poriada mesto Coccaglio. Podujatie 
prebehne od 25. augusta do l. septembra. 
Zápisné a prihláška musí byť odoslaná 
na adresu poriadateľa do 31. mája 1991. Pod
robnosti a informácie môžete získať v redak
cii HŽ.. 
e JOHANNSEN INTERNATIONAL 
SCHOOL OF THE ARTS po'riada od 5. júla 
do 16. augusta Medzinárodné le tné interpre
tačné kurzy (husle, viola, violončelo, kontra
bas, harfa. klavír . flauta , hoboj , klarinet, 
lesný roh, spev, komorná hra), ktoré sa 
budú konať v St. Michaels University School, 
Victoria , B.C. Canada. Prihlášku (do l . má
ja) a inform~cie možno dostať v red. HŽ.. 

Dilla 29. marca 1991 sa nab kultúrna verej
nost rozlúčila s Mlloiom Pietorom, riadite
rom SND, reflsérom čiaobry SND a docen
tom V~MU, ktorý náhle skonal2S. marca t.r. 

Umeleckú cestu zosnalého Mii«»Ď Pietora 

predznačllo §túdlum herectva na Odbornom 
divadelnom kurze pri ~tátnom konzervató
riu v Bratislave a činohernej réfle na Vysokej 
ikole múzických umení, ktoré uzavrel roku 
1959. Ako refisér pracoval v Divadle Joná§a 

Záborského v Prešove (1959), v Divadle J oze
fa Gregora Taqovského vo Zvolene (1961-
1962), v Divadle SNP v Martine (1962-1973), 
kde bol tri roky JÚ umeleckým šéfom, na No
vej scéne v Bratislave (od roku 1978) a odvte
dy v činohre SND. Riaditel'om SND bol od 
roku i990. Od roku 1975 bol zárol-eň pedagó
gom na V~MU. Od polovice šesťdesiatych 

.• rokov zastával rôzne funkcie v orgánoch pro
fesionálnych divadelných zoskupení a v po
radných orgánoch rezortného ministerstva. 

Vychádzaqúc z národných tradícií svojej 
rodiny venoval vel'ký záujem umeleckému 
rastu slovenského ochotníckeho divadla 
či u:í ako dramaturg, režisér alebo člen porôt 
vrcholných súťaží. · 

Ako reflsér so širokým rozhl'adom a ume
l~kýml záadmaml sa intenzíme venoval rov
nako uvádzaniu domácej pôvodnej a staršej 
dramatlky. Romako intenzíma bola aj jeho 
spolupráca s teleliziou a herecky zaujal 
v niektorých slovenských i zahraničných fil
moch. 

l 

Slovenské národné divadlo stráca v zosnu
lom citlivého a po dlhé desaťročia novátor
sky orientovaného umelca, múdreho a roz
hľadeného vedúceho pracomíka s hlboko 
zakoreneným demolmttickým myslením, ná
rodným cftením a neobyčajnou schopnosťou 
uplatniť svoje výsostne európske YJ:delanie 
a rozhľad po svetovom umení v konkrétnej 
práci slovenského umenia a takej zrelej ná
rodnej Inštitúcie, k predstavám akej Sloven
ské národné divadlo aj pod jeho vedením 
spelo. 

' . l 
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Dovorte mi , vá~ení čitatelia. aby ~om 
namiesto titulu k úvahe nie len jubilej

nej , al e stále aktuálnej , prevzal ot<ízku vyslo
venú v rok u 1939 geniálnym svetovým sklada
teľom . Som si vedomý toho, že svet má v sú
časnosti veľa iných starostí , než aby sa zaobe
ral touto problematikou , a to o to viac, že toh
toroč n ý hudobný sve t žije v znamení Mozar
tovských jubileí. ako aj ISO. výročia narode
nia Antonína Dvofáka . Práve preto tu môže
me nájsi veľmi aktuálne bezprostredné súvis
losti. 

Prokofiev bol od útleho detstva živený kla
vírnou hudbou svojej matky, ktorá mu do 
podvedomia vštepila najmä viedenských maj
strov . Už v piatich rokoch zasadol za tento 
nástroj a veľmi skoro i k flotovému papieru, 
aby v .. mozartovskom" veku písa l svoje prvé 
skladby. Do svoj ich 13 rokov, kedy sa prihlá
sil na pe trohradské konzerva tórium, ich mal 
stovku, medzi nimi štyri úspešné pokusy 
00pcru . Neskôr spomínaL ako v desiatich ro
koch zamestnával rodičov i širšie príbuzen
stvo "interpretáciou" operných rolí svoj ich 
opusov, sám pritom dirigoval od klavíra . 
Keď bol v tomto polodetskom veku prijatý 

na staroslávny llstav, ktorý viedol Alexander 
Glazunov a pôsobili na riom slávne osobnost i 
ako A. Ljadov, č i Rimsk ij -Korsakov a iní. 
zistiL že tradil:ionali~ tic ká oricrll<kia ,~koly 
mu nemôže posk ytnlrť nič nového (aká to ná: 
padná súvislost'· s Janáčkom . č i Martiní:r!) 
a v 2 1 rokoch. keď zasadol ku klavíru. aby 
s orchestrom premiérova! svoj l . klavírny 
koncert Des dur ako absolventskú prácu. 
vše tkým bolo jasné, že majú pred sebou mla
dé ho buriča a budúceho klasika v jednej oso
be, avantgardného i synte tického umelca ori
gin;í lncho štýlu. , 

Nechccm-'a však rozpi ovai príliš hiogra
ficky. Titul úvahy ma zaväzuje k jeclnotiacc
mu pohľadu na jeho osobnost'. Tak k veci. 
Prokofiev je znúmy ako gé niu s m e ló d ·i e 
mo d e rn e j hu cl b y nášho storočia a je po
trebné si uvcclomova i denne. pri styku nie len 
s tzv. vúžnou hudbou, ale najmii populúrnou 
hudbou. že je to práve novosi melodických lí
nií v ich smelo vyklenutých oblúkoch, čo 
vnieslo nový progresívny jas. pozitívny opti
mistický moment nie len do jeho hudby, ale 
do celého vývoja zvukového umenia nášho 
s toročia. s nespornými pe rspektívami. 

Prokofiev pomerne skoro vo svojej Auto
biografii (publikovanej u nús v zborníku red. 
l. Vojtčehom Cesta k hudbe socia listického 
života . Praha , SHV 1961) uviedoL že jeho 
dielo prechádzalo piatimi tvorivými líniami: 

ESEJ 

, ...... ~ • '"l • -.. ~.-

· Môžu sa melódie vyčerpať? ·· .. ·.: 
' - . . . \ 

Parafráza na Se~geja Prokofieva k 100. výročiu jeho narodenia 
(23. 4 .. 1891) 

novátorskou, klasickou, motoricko-tocca to
vou, lyrickuu a grotesknou. Avšak táto vyni
kajúca charakteristika , hodiaca sa na každé 
dielo jeho tvorby, zahrňujúc okrem spomína
nej stovky z detstva ešte ďalších 138 opusov 
a úprav vlastných sk ladieb, zrejme celkom 
úmyselne obchádza jednu z najdôležitejších 
zložiek jeho štýlu, ktorá robí hudbú hudbou, 
a tou'jc práve 111 e l ó cl i a. Bola totiž pre skla
datcl'a natoľko prirodzenou stránkou celoži
votnej tvorby, že nikdy netvorila problémovú 
stresovú hranu vnútorných psychických kon
frontácií. A práve o to teraz ide. 

Prokofiev vždy \( 'akomkofvek druhu a ž.án
ri tvorby, myslel predovše tkým melodicky, 
Lj . koncipoval tematické myslenie (podobne 
ako Mozart, Dvofák, či Schubert) ako nosíte
ra širšieho výrazového základu na vrchnej 
melodickej línii pregnantne sprevádzanej 
seccoakordami, ešte častejš ie figuráciami , 
priznávkami , rozloženými súzvukmi , triolami 
a inými vždy pomerne jednoduchými a pre
hradnými útvarmi tak , aby nikdy táto vedúca 
zložka nezanikla. Pre jeho tvorbu je typické. 
že kedykoľvek sa mu zažiada, vo lí melódie 
symetrické , Lj. pc.riodické so stavbou pred
ve lí a závet í (4 + 4. 8+8 i viac taktov) alebo 
stavia línie asymetrické neperiodické otvore
né, čo je dosť podstatné pre pochopenie jeho 
diferencií medzi jeho myslením . napríklad 
v operách no hlavne v baletoch, koncertoch 
na rozdiel od klavírnych sonúL Celkom výni
močne stavia tematické myslenie na harmó
nii . ako napr. v balete Rómeo a Júlia ( téma 
vstupu kniežaia zakazujúceho pouličné boje 
medzi Montckmi a Kapulc tami) . Analogické 
proporcie temati ckého myslenia teda nájde
mc u vyššie uvedených autorov, ale tiež 
u Čajkovského, Chopina, v mnohých dielach 
Brahmsa , Stravinského bez ohfaclu na dobu 
a štýL Lenže v hudbe 20. storoči a sa všetko 
oprot i minulosti ešte viac skomplikovalo,. 
vz;íjomnc prestúpilo a - buďme celkom 
úprimní - vcľakdt zašifrova lo do tej miery, 
že súdiac pndra prvé ho počut ia , úmysel o~ta l 

pmluch~čovi vzdialený' Nic však u Prokofie
va. l keď melodické myslenie nestaviame ako 
primárnu podmienku geniality, predsa, ·v sú
časnej i budúcej dobe bude vedenie vrchn_ého 
hlasu vždy predmetom i mimo vofnej pozor: 
no~ti poslucháča. Zvážme však i fakt, že ot;íz
ka melodickej ,vyna li ezavosti vždy patrila me
dzi naj iažšic proccsuálne stránky kompozície 
a prúvc na nej stroskotal nejeden hudobný ta
len t. Vymysliei originá lnu melódiu je stále 
iažšic , práve tak ako koncipovai sk utočne 
clramatick(r dejovú záple tku vo filme. diva
delnej hre , či te levíznej insccnúcii . 

A le o čo vlastne ide? Prokofiev v roku 1939 
na v)rzvu moskovského časopisu Pionier napí
sa l článok, ktorého titul sme prebrali clo našej 
(rvahy .. Zaobcrá sa otúzkou melódie z mate
matického hradiska. Bol toti ž aj vynikajúcim 
šachistom a o melódii· uvažoval i z hradiska ša
chovej analógie. A tu sa vynára nejedna sú
vislost' medzi touto najdokonalejšou hrou 
a hudobnou kompozíciou. Prokofiev vtedy 
vychádzal z obecne vyslovovanej hypotézy, 
že v hudbe bolo !}a písaných už toľko melodic
kých kombinácií. že už·pravdepodobnc nebu
de možné objavii nič nového. Ale to je práve 
omyL Pomocníka a potvrdenie svojej opti
mistickej hypotézy n;tchádza~v ncvyčerpateľ-

ných kombinäciách šachovej hry. Naráža na 
jeden neuskutočnený pokus o vytvorenie kni 
hy - príručky, ktorá by riešila najúspešnejšie 
šachové iahy vedúce k matu protivníka. Ak 
uväžime, že biely (podľa Prokofieva) môže 
zača i ôsmymi rôznymi pešiakmi (jedným ale
bo dvoma ťahmi) a štyrmi ťahmi dvoch koní, 
dostávame 20 spôsobov na samom začiatk u 
hry. Už pri druhom iahu bieleho.dostávamc 
20z, t.j. 400 možností a najmenej 8000 varian
tov k druhému •iahu čierneho . Na štvrtý ťah 
bie leho vychádza už 60 ()()() 000 variantov, a to 
ešte nie je hra natofko v prúde, aby sme mohli 
hovori i o jej .. explózii" , ak si máme vypožičai. 
te rmín z hudobného názvoslovia. Nápad , 
napísa i tú to knihu sa nemohol uskutočnii. 
Všetko je otvorené dosiaľ nebývalým mož
nostiam, napriek tomu, že sme vo veku 
computc rnv. 

V "mozartovskom" veku písal Prokofiev svo
je prvé skladby. Snímky archív HŽ 

Čo sa deje v hudbe? hovorí ďalej Proko
fiev. Začneme melódiu jedným tónom , v me
dziach tcmpcrovaného ladenia, t.j.' s možnos
io u dvanás i tónov oktítvy jednak smerom ho
rc, ale i dolu . Keď budeme notu opakovai, 
budeme mai pre druhý tón už 2S variantov 
a pre tret í 2Sz, Lj . 62S variantov! Prokofiev 
ďalej uvažuje o melódii s 8. tónmi a to ešte 
nic je dÍžka tradičnej témy, hoci by celkom 
vyhovovala ráznemu charakteristickému 
a hľadanému nápadu pre akúkol'vek súčasnu 
hudbu. Prokofiev uvádza číslo najmenej 2S7, 

čo je 6 10 3S2 ISO variantov!, ďalej je možnost' 
až 6 miliárd možných kombinácií vo vedení 
melódie. Pre stavbu vlastnej témy, t.j. sú
hrného zvažovania výškových , dynamických, 
časových pomerov tónov a ich fa rieb ( = in
š t rumentačných kombi nácií), ku ktorým dnes 
pristupuje množstvo elektronických kombi
nácií, typy kmitočtovo a fare bn<; deformova
ných tónov, mikrointervaly a využívanie 
iných než dur-molových tónin, môžeme v sú
časnost i dospieť k záveru, že melodické 

myslenie nic je zďaleka vyčerpané. Nad spo
mínaných 6 miliMd, vyslovených Prokofie
vom, by sme museli pridai ešte niekorko núl 
a to by sme sa už našli v oblasti astronomic
kých čísel. Ide tu o rad presahujúci poriadne 
bilión možností. Ale to sa nám už vlastná 
koncepcia melódie geometrickým radom roz
širuje, vďaka kombináciám pravidiel hry 
v medziach nad oný dur-molový systém, ak 
zaradíme do postupov stupnicu pcutatonic
kú, celotónovll, cigánsku, sta ré cirkevné mn
dy. alebo si môžeme vytvori t' mody umelé 
a v ich rämci stanovi ť nové pravidlá. A to som 
sa ešte nedostal k voľn ej atona lite, dodekafó
nii, se riá lnej technike a iným možnostiam tzv. 
totálnej organizácie skladby . Čo ešte, keď 
prirátame techniku kombi nácie homofónie 
s polyfóniou , novú stratofóni u ako vrstvenie 
voľn ých zvukových vrstiev , kolúže a kombi
nácie postupov, napríklad z tzv. vážnej hudby 
so súčasnou hudbou populárnou. A kde je 
kon iec hudby'! V nedozierne, ba matermttic
ky povedané v nekonečne , pretože hudba 
mú, a na to nemožno zabudnúC svoju matc
ma ticko-fyzi~áln ú podstatu. 

Môže sa zdaL že sme zašli príliš d aleko. 
Nic, naopak. V poslednom čase , vďaka vše
obecnej .. s lobodomyseľnosti" sa na naše 
obrazovky a zvukové záznamy a rozh lasové 
vlny dostáva príliš ve ľa výtvorov, ktorých 
podstata nemá vôbec nič spoločné s hudbou. 
an i s minimom hudby populárnej, tobôž s nie
čim. čo by malo základné estetické merítka. 
Ak bol minulý režim roky rokllcc zakomple
xovanou túžbou po ideológii vládnucou 
a vše tkoovládajúcou, te raz upadáme do pres
ne opačného extrému, kedy ide o totálne od
fudštcnie zvukových pozíci í. Prokofievov 

· príklad nabáda k bezbrehej fantäzii, ale aj 
autokritike, a tá, bohÚžiaľ nepostihne vo, vcfa 
prípadoch ani tvorcov, ani aranžérov a ešte 
menej tých, v rukách ktorých sír zvukové mé
diá. Menej by znamenalo viac, a preto sa ne
clá robi i iné než si pri ai tú najsilnejšiu konku
renciu, ktorá hy vo svete hudby - v;ížnej i po
pulárnej -mala nasta i. Stále sú tu totiž platné 
slová nášho jubilanta, ktoré by som rád z jeho 
Autobiografie na z<iver citoval: "Vynalieza
vosi je pre sklada tcfa takmer rovnako dôleži
tá ako vnútorný obsah. Najväčší klasikovia 
boli najväčším i vynálezcami: keď skladatcr 
objaví nápad bez dostatočného obsahu, je to 
nešiastic najmä preňho samého. Jeho näpad 
prevezmú iní, naplnia ho obsahom? potom tu 
vďaka tejto práci ostanú pre budúcnost' sami, 
namiesto nich. Ale iažká je cesta skladatcfo
va ak nevie, alebo nechce objavovai. Ak je 
intonačne nový , bude. prijatý, aj keď nie 
hneď, ak nemá ani to, bude skôr či neskôr, 
ale celkom istotne odložený do archívu." 
Čo iné než doda i: v každom okamihu vzni

ká vo svete nekontrolovateľné množstvo hud
by - vážnej a ešte viac populárnej . Čísla sia
hajú k miliónovým počtoní a ni k ich nezráta . 
Prečo vlastne, keď drvivá väčši na končí v ar
chívoch? Umenie alebo biznis, ľudskosi ale
bo konzumná odfudštenosi? Prokofiev dal 
svojou hudbou jednoznačnú odpoveď, preto
že. tak ako Mozart a Dvohík, písal hudbu čis
tého srdca, modrého neba, krištáfových ľud
.ských citov. 

MILOŠ SCHNIERER 

l Deti" hudbe ~hudba" deťoCh ,l 
dokončenie z l. strany 

lých hudobníkov v ich najvlastnejšej podobe 
- ako prirodzene hravé, zvedavé deti, praco
vité. disciplinované. schopné prcžii radosi aj 
smlltok z umeleckého výkonu ... Pred vystú
pením si prehrám iažšie miesta, súst redím sa 
a idem". De ti vybrávajú súiaže, pripravujú sa 
na ne , aj do školy. Oproti iným deiom sú ove
fa lepšie pripravené na tie činnosti , ktoré si 
vyžadujú sústredenie, lebo majú ucelený sys
tém špecifických pracovných návykov a pre
žívajú intenzívnejšiu motiváciu k úspechu. 
Navyše táto systematickosi mä kva litatívny 
'vplyv aj na úroveň ostatných zMub, konania. 
Z~ 7 rokov pestuvania hudby v ZUŠ museli 
pravidelne denne cvičii (aspoi\ hodinu), za 
ten čas sa takto nazhromaždi cca 2SSO hodín 
aktívneho hrania. Dieia , ktoré cvičí , nemôže 
súčasne konať zle. Medzi nimi je vcfmi málo 
takých, ktoré uviaznu v de tskej kriminalite. 
.(Hneď ma tento fakt inšpiruje k bláznivej 
myšlienke, a~é je asi % hudobne zaškolených 

medzi recidivistami?) ZUŠ tým, že dciom 
pripravuje ce lý rad možností na umelecké vy
stupovan ie pred vc rejnosiou , pôsobí stimula
tívne na rozvoj suverénnej detskej osobnosti . 
Veď len pre kona i nástrahy trémy je problém 
hodný profesionála. A ony to zvládnu. Aj ta
kéto stránky muzikan tského. života sc riäl 
ukazuje. 

Ako pozitívum navyše hodnotím fakt , že 
tvorcovia sa nebäli ani oblasti popul;\rncj 
hudby. Ako sa stai populúrnym spevákom? 
Chlapci z ~;ôznych kapie l hovoria otvorene, 
v súlade so svojim vekom a hudobným obzo
rom . .. Kde si sa učil aranžovai"" .. A to je čo'!" 
Ani tu nie je nič kašíro-..ané. Seriál poskytuje 
aj vzácnu príležitost' pozrie i sa bližšie na výro
bu hudobných nástrojov a to vše tkých nústro
jových skupín - až po kníl'ovský organ . Ani 
tu nezabudol autor zdôrazni i. že hudobný ná
stroj , tak ako človek , mú svoju dušu. Aj te nto 
scriäl mä svoju dušu. 

Kdekto môže namie tai. že to, a lebo ono 
malo byi natočcné inak , ·konc.epcia že mohla 

byi taká, č i onakú . Iste. Celkom nerozumiem 
tomu. prečo musel seriál S rokov čakai na 
real izáciu, pri tom to boli roky najintcnzívnej 
šicllo poplachu nad zlou estetickou výcho
vou . Na začiatk u projekcie bola na stole mis
ka plná farebných lentiliek. Dramaturgička 

programu okrem iného povedala : "Také to 
sme chceli ma i všetky čast i ako tie lentilky, 
pestré, farebné a plné krásnych. nadaných 
det í." (Na konci projekcie lcntiliek nebolo, 
pojedli sme ich, z čoho usudzujem, že pohos
tenie k de tskému programu je LO akurátne.) 
Môj prvý dojem po posledných metroch bol 
adekvätny tomu : je to program vhodný na ce
nu "Veľkú zlatá lentil ka", ak by taká cena 
niekde bola . Spolu s tvorcami dúfam. že po 
premiére v ST (od 7. 4.) nastane vefké zháňa
nie jeho kaziet. ak ich niek to vyrobí a distri
buuje , lebo jednorázové vysielanie v TV ne
môže napl nii ušracht ilé populárnonáučné 
ciele a posilnii tak krivkaj(rcu pani Výchovu 
Estetickú. • 

MELÁNIA .PUŠKÁŠOV Á 
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7. a 8. februára. Sergej Prokofiev: l. symfó
nia; Johann Nepomuk Hummel: Koncert pre 
trúbku a orchester Es dur; JOsef Suk: Pohád
ka. Slovenská filharmónia. Dirigent Zdenék 
Bílek, Sólista Juraj Bartoš. · 

Vo vedení SF nastali zásadné zmeny. čosi 
podobné však nebolo (a ani nemohlo byi) ha
dai na pôdiu Reduty. Pozitívom prvého feb
ruárového stretnutia priaznivcov našich fil
harmonikov bolo hosiovanic skúseného 
a spoľahlivého dirigenta Zdeňka Bílka. Žiaľ. 
pán Bílek nemal príliš šiastnú ruku pri voľbe 
prvého čísla programu. Hmi Prokofievovu 
Klasickú symfóniu je síce istotne pôžitok. or
chester Slovenskej filharmónie sa mi však 
v tomto čase nezdá hyi ide<ilnym médiom 
tlmočenia iskrivosti a brilancic prokofievov
ského štýlu. Napokon i samotnému dirigento
vi viac sedí repertoár zas~rdený do celkom 
inej pôdy. než akú prckyprilncvcfkou. avšak 
bohatou partitúrou svojho prvého symfonic
kého cyklu Sergej Pn)kofiev . Výsledkom in
terpretačnej konšteliície bola iažkop;ídnosi. 
ktorú až nadmieru de terminovala zäžitok 
z vnímania tejto' kompozície. Slái:'ikové n;í
strojc jednoducho 'lcstíhali dot vorii fr;izy. 
viazla synchronizovanosi. vrchol y kinetic
kých oblúkov boli kŕčovi to dotiahnuté .. na 
doraz". Sekcia d ychových n;ístrojov zabojo
vala s viil:ším efektom. ale ani tam nevliidla 
pohoda a vyrovnanosi. Prokofiev na úvod 
koncertu sa vdmi nevydaril. hojivú núplasi 
sľuboval Hummelov Koncert pre trúbku 
v podaní Juraja Bartoša. posluchúča Hudoh: 
nej fakulty VSMU . naprie k veku už ostrida
ného jazzmana a koncertné ho umelca. O vý
nimočnej disponovanosti Juraja Bartoša 
viem už dlhú dobu. preto som sa na Hummela 
v je ho podaní tešil. Úprimne môžem teraz 
napísai. že ma vôbec nesklamal. ba naopak. 
ešte viac ma utvrdil v presvedčení o jeho 
schopnostiach zvlúdn ui akýkoľvek hudobn ý 
tex t. akýkoľvek rnat eri:il spôsobom priam 
fascinujúciín . Hummelov koncert je iažkým 
hraním využívajúcim často najextrémnejšie 
finesy plechové ho n:ístroja. Počúvajúc hru 
mladé ho muzikanta som si sotva stihol tie
to interpretačné trasovisk;í uvcdonwvai. 
Juraj Bartoš hral v očividnej pohode . s nad
hľadom . nezaregistrova l som jediný počutcf
nejší intonačný lapsus . jediné zaváhanie v na
rábaní s dychom . jediný problém s nátiskom. 
Je zbytočné pokračovai v komentári vynika
júceho vý konu - prostre blížil sa k méte d()
kom)losti (počul som štvrtkový koncert). Na
miesto posluch áčskej krízy. ktorá zvykne člo
veka prcpaclnúi záverom prvej polovice pro
gramu zak tivizovala hraJ u raj a Bartoša a jeho 
vystupovanie diametrálne odlišné pocity psy
chickej konjunktúry a mobilizácie percep
čných síl. Prestávka teda ncpola te nto raz až 
natoľko potrebná. Hŕáči orchestra ju však 
zrejme potrebovali. pretože po minútach od
dychu nastúpili do neľahkého zápasu s parti- · 
túrou Sukovej Pohädky. V prípade tejto nád
hernej kompozície stál za dirige ntským pul
tom odborník naslovovzatý. Sukovský epický 
romantizmus vyhovuje Bílkovi u rčite viac 
ako Prokoficvov provokujúci ncoklasiciz
mus. Realizácii Sukovej skladby predchádza
lo vystúpe nie Rozprávky v podaní Renáty 
Rundovej . Vášnivú de klamácia poetického 
textu vyludzova la na tvärach posluchäčov 

skôr úsmev a isto nie každý chápal obsah 
poé my Som rozpráv ka . Prizná m sa. že ani ja 
nic . .. Ale v rozprávkach je toho často veTa 
nepochopiteľného. Zato koncepcia Zderika 
Bílka bola celkom pochopiteľn á a zrozumi
te ľná. V spolupráci s hráčmi orchestra tlmočil 
poslucháčom prekrásny hudo bný príbeh d y
namizovaný umným te ktonickým členením. 

tc mpovou réžiou. aktivizovaním vnútorných 
štruktprálnych detailov. ktoré by pri po
vrchnejšej inte rpre tácii mohli ostai nepo
všimnuté. Príbeh Radúza a Mahulie ny mal 
iah. hol aj pôvabný aj dramatický. bol lyrický 
aj epický zároveň . Sukova Pohádka bo la jed
noducho vydare ným vyvrcholením koncertu 
vyvíjajúccho sa od rozpačitého úvodu 
k efe ktnému záve ru. 

x 'x x 

14. a IS. februára. Giuseppe Verdi: Rekviem. 
Slovenská filharmónia. Slovenský filharmo
nický zbor. Dirigent Aldo Ceccato. Zbormaj
ster Jan Rozehnal. Sólisti: Tatiana C hivarová, 
soprán, Elisabetta Andreani, alt, Raimondo 
Met~re, tenor, Peter Mikuláš, bas. 

Výdatná dávka entuziazmu ma o panovala 
pred avizovano/m Verdiho Re kviem v podaní 
zaujímavých sólistov a šéfdirigenta SF Alda 
Ceccata. Dnes už viem. že som si raz znova 
zahazardoval s dôverou a s pocitom intenzív
neho očakávani a pekného zážitku. Ak som si 
v súvislosti s menovaním novej riaditcfky SF 
uvedomova l perspektívnosi nasledujúceho 
ot;>clobia , v postave Alda Ceccata po jeho kre
ácii Verdiho impozantného opusu. vôbec ne
vidím ideälny hnací motor výkonnosti orche
stra SF. Ceccato vsadil na divade lnosi. čo vari 
v prípade verdiovske j zádušnej omše môže 
byi do istej miery znesiteľné a ade kvátne 
skladateľskej poetike tvorcu neprekonate f
ných hudobnodramatických projektov. Diri
gent však akosi zabudol v horlivom hľadaní 
e fektov na pokoru pred maestrom a pred ko-

. 
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SF vo februári 

G. Verdi. Reprodukcia archív HŽ 

losom ukrytým v objemnej partitúre. Chcel 
byi nový a neopočúvaný. . čo sa dä pochopi i ak 
počínanie umelca nczachádza za hranice sa
moúčelnost i a nepochopiteľne oclmerai1ého 
exhibicionizmu ncrešpe ktujúceho nič iné 
a nikoho iného,. len schaprojckciu a lacnú 
show. Ceccatov prístup k Ve rdiho sklad be 
ma chvíľami rozosmieval. chvíľami poburo
val a len sporadicky som kvitova l aké-také 
náznaky hlbšieho prieniku do štruktúry kom
pozície (pekne zneli violy v Offertoriu. vyda
rili sa aj trúbkové kaskády v dramatických 
úsekoch). Inak však považujem predvedenie 
diera za dirigentské fiasko a za tot álne skla
manie. Šokovalo ma. že taliansky dirigent do
káže plytvai materiálom ta li anskeho sklada
teľa. že nerešpektuje spevákov a ich dychové 
možnosti. že prispôsobuje tempo iba vlastnej 
predstave. nehľadiac napravo ani naľavo . 
Nechcel by som hyi v koži ktoréhokoľvek 
z čle nov sólového kvart eta v úvodnom Kyric 
- sotva by som dlhé a klenuté frázy udrža l dy
chom. Mimochodom. obsadenie kvarteta tiež 
patrilo k čudesám celej produkcie. Všetko hy 
sa dalo tolcrovai. len te norový part spievaný 
Raimundom Mcttre m hol kdesi celkom inde 
a ko viac. či menej vydarené belcanto obi
dvoch dám alebo opä i spoľahli vého a pripra
vené ho Petra Mikuláša . Pán Mcttre distono
val. dýchal uprostred frázy. zabie hal do 
nezvládnuté ho falzetu ... <1tď. HJbka verdiov
skej výpovede kdesi sublimovala a v takých 
prípadoch je iba malinký krôčik k fraške. 
Priznám sa. že najradšej hy som písal v súvis
losti s Ve rdiho Rekvie m iba o jedinej zložke 
Slovenskom filharmonickom zbo re a o vý
sledkoch práce nového šéfzbormajstra Jana 
Roze hnala. SFZ bo l jedi ným žiarivým hodom 
celého vystúpenia a jeho členovia nenecha li 
koncert skÍznui do už spomínane j polohy 
frašky. Z vuková výslednica znela p lasticky. 
mala fascinujúcu hÍbku . akúsi trojrozmcr
nosi. Udivuje ma. ako Jan Rozehnal e l im ino- · 
val v krátkom čase .. só listické" te ndencie 
niektorých členov SFZ a. ako zdisciplinoval 
tenorovú sekciu . Tá sa už zaradil a clo celku . 
stratila nepríjemný plechový zvuk a aj pri vy
nikajúcej interpretácii zborových pasáží Ve r
diho skladby dotvorila spomínanú plasticitu . 
Škoda . že SFZ a Jan Rozehnal nenašli v Al
dovi Ccccatovi vhodný rezonátor. do jem mo
ho l byi naozaj silný. .. ij 
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21. a 22. februára. Johann Strauss (syn): Ne-1 

topier - Predohra: Trinke Liebchen (Šfastný 
je ten, kto vie zabudnúf na trápenie) -dueto 
Alfréda a Rosalindy; Klänge der Hcimat -<:ar
dáš Rosalindy; karneval v Ríme - Von Do
naustrande (Z dunajského nábrežia), rýchla 
polka op. 356; Johann Strauss - E. W. Kor
ngold: Noc v Benátkach - Ach, wie so herrlich 
zu schaun (Lagúnový valčík); Johann Strauss 
(syn): Cigánsky barón - Vstupný pochod; Wer 

, u ns getraut (Kto nás odda l), dueto Barinkay-

ho a Saffi; Im Krapfenwaldl, polka francaise; 
Wiener Blut (Viedenská krv), valčík op. 354; 
Leichtes Blut (Ľahká krv), .rýchla polka op. 
319; Wein, Weib und Gesang (Vino, ženy 
a spev), valčík op. 333; Franz Lehár: Zem ús
mevov - Dein ist mein ganzes Herz (Ja s~oje 

· srdce dám); Veselá vdova- Vilja-Lied (Pieseň 
o Vilji); Weiber-March (Zeny), pochod; Lip
pen Schweigen (Cítim náhle príval lásky), du
eto Danny a Danila; Hans Christian Lumbye: 
Champagnegalop; Johann Strauss (syn); Na 
krásnom modrom Dunaji, valčík 
op. 314.-l)lovenská filharmónia. Dirigent: Pe
ter Guth. Sólisti: Božena Berkyová, soprán, 
Miroslav Dvorský, tenor. 

Netradičnú . uvoľnenú a spontánnu atmo
sfé ru vytvoril rakúsky dirigent Peter Guth 
v Koncertnej sieni SF na abone ntných kon
certoch. zostavených z populárnych vieden-. 
ských melódií. Zneli valčíky, polky, galopy 
a piesne klasikov operetnej literatúry viažú
cich sa pôsobením a tvorbou k tomuto mestu. 
Ako uviedol dirigent P. Guth vo svoj.om vtip
nom sprievodnom slove. koncert bol pozdra
vom Viedne Bratislave. pozdravom mestá 
mestu. ktoré spáiajú hlboké histo rické a pria
te ľské kon takty. Vô bec. ústrednou postavou 
tohto koncertného večera bol dirigent. ktoré· 
ho viedenská tlač označuje za .. najvieden
skc jšicho huslistu od čias Willyho Boskovské
ho" a i vn svete je jedným z najhľadanejších 
interpretov straussovskej hudobne j tradície. 
Pre zaujímavosi je treba povcdai. že sám je 
aktívne hrajúcim huslistom (mimochodom 
študoval aj u D. Oistracha) a ·i na bratislav
skom koncerte väčšinu skladieb dirigoval 
s huslami v ruke. P. Guth je umelec s espri
tom a šarmom. vyni kajúci muzikant. kto rý 
dokáže strhnúi rovnako poslucháčov ako aj 
ce lý interpretačn ý ansäm bel. Orchester SF. 
ktoré mu je ~ hľadiska doterajších tradícií 
o perctná hudba predsa len vzdialene jšia. sa 
dokázal pod jeho vedením veľmi poho tovo 
vžii do úloh y interpreta tohto žánru . je ho 
hra sa počas koncertu stávala čoraz uvofne-

. ncjšia. spontánnejšia. Svoju koncepciu stavia 
P. Guth, popri už spomínaných atribútoch. 
na vyznení kräsy melodických líni í. na vcfko
rysorn fr;ízova ní a mor)le nt<i lnej inšpidcii. 
Vcl"rni prezieravo bola vystavanú aj drama
turgia koncertu (predpokladám. že výber 
a zostava bola tiež· dirigentovým dielom). 
v r<imci ktore j sa striedali svižné orchestrálne 
sk ladby a lyr ickcjšic vokálne vstupy v podaní 
dvoch mladých umelcov Boženy Berkyovej 
a Miroslava Dvorského. Celý koncert získal 
na pôsobnosti . i vďaka mal ým scénickým 

.stvárneniam. Zámer bo l jednoznačný - po
stupná gradácia. s viac ako symbolickým vy
vrcholením v koncertnom valč íku Na kräs
nom modrom Dunaji . Pok iaľ v o rchestrál
nych skladbách rozvinul dirigen"t celú šká lu 
farieb. rytmických a dynamických pulzáci í. 
vo vokálnych vstupoch sa on i orchester prc
uk<ízali ako citliví partneri . M. Dvorský a B. 
Berli.yová sa prezentovali v duetách i sólistic
ky. Profesionálne skúsene jšíM. Dvorský citli
vo a kolegiálne reagoval na svoju partnerku, na 
koncertnom pódiu pôsobil p rirodzenejšie. 
kým B. Berkyóvej prejav bol miestami strnu
lejší. sústredený naj mä na samotný spev. 
Obidvaja umelci poskytli vcfmi pr íjemný zá
žitok nielen svojim zjavom. ale najmä úrov
ňou. na akej zvlád li náročné vokálne party. 
B. Bc rkyová d isponuje nie le n výborným hla
sovým fondom. kto rý obsiah ne tak koloratúr
nc pasáže. ako aj hlbšie dramatickejšie polo
hy. ale aj širokou farebnou. dynamickou a vý
razovou škálou odtieňov . V jej podaní sme 
obdivoval i najmä krásu melódií Piesne o Vil
ji. M. Dvorský näm te nto zážitok v plnej mie
rc poskytol v piesni Ja svoje srdce clám z o pe- . 
re ty Zem úsmevov. Jeho hlas znel mäkko 
a poddal sa kráse melódie. V každom prípade 
sa treba pochvalne vyjadrii o odvahe oboch 
mladých umelcov. ktorí presvedčili nie len 
o svojom talente. ale aj náročnosti interpre tä
cie klasického operetného žánru . Zvládli ho 
výborne. To, že tomuto žánru sa vo svojej ka
r iére nevyhýbajú ani najväčší operní speváci. 
už hovorí samo o sebe. 

V rámci abonen tných cyklov SF odznel te
da j eden z prvých operetných večerov. 

V mnohom nám pripomenul tradičné vieden
ské novoročné koncerty . Bol nielen spestre
ním dramaturgie SF v jej snahe podchytii čo 
najširšie poslucháčske zázemie . ale aj jednou 
z prvých las tovičiek nových t radíci í~ koncert
nom živote nášho hlavného mesta. Jeho ter
mín napovedá. že by mohlo ísi o tradíciu fa
šiangov(r ..., špeci fickú a bratislavskú. Bude 
tomu skutočne tak? 

MARTA FÓLDEŠOV Á 
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28. februára a l. marca. Vít'azoslav Kubička: 
J esenná.hudba (premiéra); Carl Philip~Ema
nuel Bach: Concerto instrumentalea mol, ver-

Antonio Vivaldi je skladatel"om bohato za
stúpeným v programovej zostave SKO. 

Reprodukcia archív IIŽ 

zia pre fagot a sláčikový orchester; Antonio 
Vivaldi: Koncert pre fagot a sláčiky C dur; 
Benjamin Britten: Simple Symphony. Sloven
ský komorný orchester. Umelecký vedúci 
Bohdan Warchal. Sólista Sergio Azzolini. • 

Warchalovci zasahujú do 42. koncertnej 
sezóny Slovenskej filharmó nie s obdivuhod
nou pravidelnosiou a frekventovanosiou. Ich 
vystúpenia pa tria stále k lahôdkam abonent
ných cyklov a aj ich produkcia na prelome po
sledného zimného a prvé ho jarného mesiaca 
pri láka!a do Reduty solídny počet návštevn í· 
kov. Mnohým z nich. predovšetkým dlhoroč

ným nävštcvníkom koncertov SKO určite 
udrelo clo očí aj me no sólistu Sergia Azzolini
ho. Nic je to totiž tak dávno. čo mladý fagn
tista dv íhal Redutu zo sedadie l spôsobom. na 
aký vnímavý poslucháč a divák nemôže rých
lo zabudn úi. Ak vymenúvam pozitíva war
chalovské ho večera . nemôžem obísi zmienku 
o dramaturgickej konšte lácii. ktorä konečne . 
po dl hšom čase vybočila zo ste reotypu . Záslu
hu na rozdúchan í sviežejšieho vänku má 
isto tne aj Víiazoslav Kubička. Svoju J esennú 
hudbu venova l Bohdanovi Warchalovi. čiže 
zabezpečil si (rspcšnú realizáci u kompozície 
a zárovcií obohati l re pertoá r SKO . Jesenná 
hudba predstavuje skladateľa v polohe . 

' v akej ho stále d ržím v evidenci i a aká je mi 
sympatická . U Kubičku si cením demonštro-
vanie radosti z ~arovania materiálu do zrozu
mite ľných a ľahko iclc ntifikovatcfných tva
rov. modelov. konccn trovanosi a pre ferenciu 
klasických predstáv o hudobnom dynamiz
me. resp. o dualizme vo sfé re rétoriky . Ve
r ím . že J esenná hudba sa dočká aj ďalšieho 
predveden ia. že nezapaclne po premiére pra
chom ako mnohé iné slovenské parti túry a to 
aj napriek tomu . že nejde o bezduchú úžitko
vú hudbu o rientované na mefistovský hedo
nizmus. Po premiére Kubičkovej skladby 
p rišla chvífa Sergia Azzolin iho. Prišiel a opä( 
zvíiazil. Verím . že estetika hry mladého vir
tuóza a už aj pedagóga vyvolala nejednu d is
kusiu alebo úvahu. Všetky (rvahy však museli 
evidova i ..lei tmo tív" - takmer absolút nu 
hráčsku bravúru a neomylno·~i. zžitosi umelca 
a nástroja. dokonalé ovládanie fyzio logic
kých procesov aktivizovaných pri tvorbe tónu 
a jeho modelovaní. T ie to črty sú pevným zá
kladom pre nadstavbu, v rámci kto re j Azzo
lini mohol niekoho provokova i. niekoho 
uspokoj ii. Dra maturgia je ho vystúpenia bola 
efek tná a nebezpečná zároveň. Jej úskalia 
spoč ívali v premostení dvoch delikátnych po
etík. Vivaldi a C. Ph . E. Bach predstavuj ú 
dve významné fúzy vývoja jedného štýlového 
komplexu. zachytii podobné a rozdielne je 
pri interpretácii ich diel asi veľm i iažké. 
Azzolini vsadil viac na princíp barokového 
affetuosa a na výrazovú priebojnosi . Využí
val pritom svoje úctyhodné dispozície nará
bať s jedným tónom·v zmysle procesuálneho 
kryštalizovania defin itívneho tvaru. ktorý sa 
zároveň stáva východiskom pre nový kinetiz
mus. Majstrovské prepoje nie jednot livých 
bodov v hudobnom časopriestore evokovalo 
až doje m nestáleho kmitan ia . vlne nia a per
manentného pohybu. Pritom bol Azzoli ni 
maximálne korektný voči zápisu a aj dotvore
né orname nty, prírazy alé bo virtuózne prieia
hy zapadli do šiavnatej atmosféry prcdvádza
ných koncertov . Navyše. prístup Sergia 
Azzolin iho korešpondoval s .. warchalov
ským"' i nterpretačným ideálom a symbióza 
duchovných svetov sólistu a sprievodného an
sámbla je pri realizáci i konce rtných kompozí
cií jedným zo zásadných kritérií. Reduta 
pripravila mladému Talianovi nadšené ová
cie. nuž SKO a Bohdan Warchal mali vďačnú 
úlohu dovŕšii pekný večer rozšafnou Simple 
Symphony Benjamina Brittena. Záver sa vy
daril. hráči neostali poslucháčom (a našiastie 
ani skladateľovi) nič dlžní a .. odsúdili" sa 
tak na tradičné prídavky čcrpajúce z d ielne 
Bacha a Gricga. 

IGOR J AVORSKÝ 



TVORBA A KONCERTY 

Miro Bázlik - človek, skladateľ, pedagóg •.. 
' Ked' u teda nejaký človek dostene až k tomu, že domnelú jednotu 

svojlio ja rozvinie do dvojdomosti, je už temer génius, v každom prípa
de je vjak zvlájtnou zaujímavou výnimkou. V skutočnosti vlak žiad
ne, ani to najnaivnejjie ja nie je jednotou, ale neobyčajne mnohostran
ným svetom, malou hviezdnou oblohou, chaosom tvarov, stupňov 
a stavov, dedičností a možností. Hermann Hesse 

Je teme r nemožné popísať človeka . Je ho ži
vot. ktorý v sebe obsahuje tisíce životov. ru
vajúcich sa medzi sebou . Odhaľujete jeden 
a unikajú všetky ostatné. Máte pocit. že ste 
prenikli do podstaty a le n vtedy ste sa dostali 
na prah poznania. Ste ako astrológ pozorujú
ci hviezdy na oblohe bez šance. že ich spozná
te všetky . Hesseho metafora ľudský život -
hviezdna obloha. mi prišla na um v sú vislosti 
s osobnosťou Mira Bázlika . Poznám ho ako 
skladaÍeľa . zažila som ho ako človeka a chýr 
sa nesie o jeho klaviristickej i pedagogickej 
zdatnosti. Avšak keď mám teraz- v súvislosti 
s jeho životným jubileom. ktoré je len dôvo
dom navyše a nic príčinou na zamyslenie - na
skicovai podsta tné čr ty Báztikovcj mnoho
strannej osobnosti . zdil sa m i ú loha ncrid itcf
ná. 

Začnem faktami : je jediný slovenský skla
dateľ. u ktorého sa sp:í ja matematické vzdela
nie s hudobným . ~tudoval analytickú mate
matiku na Matematicko-fyzikálnej faku lte 
Karlovej. univerzity v Prahe (absolvoval v r. 
1956) a kompozíci u u J . Cikkera na Vysokej 
škole múzických ume ní v Bra tislave (absolvo
val vr. 1961 ). popri tom klavír u A . Kafcnd9-
vej. F . Raucha a l. Mp ravca . Je činný a ko 
skladateľ. klavirista. pedagóg i matematik -
nepožívajúci však do máce uzn(\nia a spolo
čenské výhody. V tom spočívajú paradoxy 
doby: nevid í a ne uznáva tých . ktorí zanecha
jú stopu v de jimlch ľudstva a naopak vyzdvi
hu je priemer. Ak sa častokrút konšta tuje. že 
umelec stojí v kontraverznom vziahu voči 

spoločnosti. p re Bázli ka to platí vo zvýšenej 
miere . A tak sa vytvori la nálepka Bázlik -
konniktný typ . ktorä potom bränila yidiei či 
uzna i nevšcdnosi jeho tvorivých výkonov. 

Môj pohfad ne môže h yi ničím viac. než 
jednou sondou do hviezdneh o neba . Obra
zom. ktorý zďaleka neohsiahnc a ani nemôže 

Po 14 rokoch sa z javiska hrali,Jav
skcj opery opiiť prihovárali d iviíkom 
melódie z pro,tredia černo~<kého geta 
Cat fish Row v autentickej interpretiícii. 
Pravda . vtedy bol Gcrshwinov Pnrgy 
a Bess súčasťou repertoáru a v tit ulnej 
roli hosťovala fare hn:í umelkyňa Vivian 
Martinová . Posledné februárové nedeT
né predpoludnie st:íla na koncert ne up
ravenom p~diu divadla soprani,tkn 
tmavej pleti Pauletta de Vaughn. Dve 
ukážky z tohto diela (samozrej me Sum
mertime) 7-<lľadila do svojho piesňové
ho reci tálu na záver gershwinov~kého 
hloku . · 

Ohsahom matiné holi samé rari ty. 

obsiahnut' realitu . Poznávala som ho viac ako 
skladateľa . me nej ako klaviristu a pedagóga . 
aj keď ani jedna z týchto .. profesií" sa ncut vá
rala izo lovane. Záujem o diela Bacha. Beet
hovena. Brahmsa . ktoré aktívne inte rpeloval 
ako klavirista ( realizoval nicko fko nahrávok 
pre rozh las) i analyzoval netradičným origi-

1 ná tnym spôsobom (známe sú jeho verejné 
cykly prednášok. spojených s intcrprctäciou 
a výklad om Beethovenových klavírnych so
ná t . Bachovho l. zväzku Dobre tcmpcrova
ného klavíru . Francúzskych suít a toccat) sa 
ne mo hol ncprejavii v Bázlikovcj kompozič
nej tvorbe. Odrazovým mostíko m mu bo la 
vždy tradícia. reprezen tovaná najmä hudbou 
baroka . klasicizmu romantizmu. a le aj dom~í
ccho folk lóru . Dokonalosi Bachovej polyfó 
nic a barokových ko nt rapunktických techník. 
spôsob klasicistickej tematickej präcc 
a nevyčerpatcfnosi riešení tektonicko-formo
vej zložky naj mä v Beethovenových posled 
ných opusoch . prinášajúcich o .i. mnoho po
zoruhodných možností využitia son;ítnvého 
a fúgové ho prindpu - stali sa Bázlikovi vzo
rom kompozičného maj~trovstva. Zdanlivo 
nezluči tcfný hy sa m ohol javii jeho záujem 
o niektoré smery ctablujúce sa v :w. storočí. 
ktoré však v nových ko ntextových súvislos
ti ach a prehodnote ní vo vziahu k tradícii na
dobudli v Bázlikovcj tvorbe nový v~·znam . 
Ide predovšetkým o skladatcfov 2. vicdcn
~kcj ško ly - o SchOnbcrgovu dodckafóniu 
a p n\cu s radovými o bmenami. Wcbcrnovu 
koncíznosi a rozpracovanosi metódy na via
ceré parametre kompozície. Bcrgnvu vedn
mú tonalizáciu harmo nického procesu; a le aj 
o zužitkovanie podnetov nc~korších línií po
vojnovej hudobnej avantgardy a Novej hud
b y. predovšetkým sonorizmu . a to typu ko
morne lad eného lyrizmu (napr. Bouleza od 
skladby Lc Marteau ~am, Maitre) ~dôrazom 
na harmonickú zložku . B;ízlík domýšfa i vy-

tvára nové súvislosti medzi tradičným a netra
dičným: a teatorika ako proces náhodný a čas
to neuvedomelý. či prísna determino vanosi 
se riálnych postupov. a lebo matematicky da
nä pravdepodobnosi pri vznikaní hudobného 
procesu mu nikdy neboli cieľom . Preto .. valo
rizácia" a zlučovanie barokovej kontrapun-

. ktickej práce s dodekafóniou a orientálnou 
so noristiko u (Piesne na čínsku poéziu 1960). 
sonätového dualizmu a kontrapunktických 
foriem. Bachovho i Schônbergovho lineariz-
mu (Hudba p re husle a orcheste r . 196 1. opera 
Peter a Lucia. 1965) .. Pozoruhodné rezultá ty 
Bázlik dosiahol aplikáciou ko ntrapunktic
kých techník a sonátového princípu na prácu 
s viacerými . vnútorne hierarchizovanými 
vrstvami . ked y vzniká kvázi vrstvový. resp . 
pásmový kontrapunkt s dominanciou jednej 
tematickej vrstvy vo vziahu k pozadiu (orató
rium Dvanást'. 1967). Toto pozadie tvoria 
rôzne typy clustrov. mnohozvukov. ktoré nie 
sú púh ym zhlukom tó nov. bez harmonických 
t onálnc-funkčných vziahov ... Uznávam clus
tc r . a le ako harmo nicky definovaný. dosi 
presný zvuk : Vyberám si iha určité z množ
stva variácií chromatického clustra rôznym 
umiestňovaním tónov v registroch. v určitej 
fa rbe a pod ... (Slovenská hudba 1971. 323) 
Bázlik ani proces tvorby e lek troakustických 
kompozícií ncpokladä za protikladný k .. tra
dičnému" n aníbaniu so zvukovým mate riá
lom . ktorý poskytuje bežný inštrumentár (je
ho cyklus elektroa kustických kompozícií 
Spektrá (1970/72) sú navyše me tam orfózy 
a ko mentáre k Bacl1ovým pre lúdiám a fúgam. 
ktoré možno priamo na kóncertc uvádza i po
vedľa nich) . Tento typ tvorby p rirovnáva 
k improvizačnej práci ~tarých majstrov. kde 
~a otvára široký priestor pre uplatnenie 
fa nt azij nej z ložky. zároveň si však vyžaduje 
vyvin utejší cit pre fo rmu . .. Formové cítenie 
sa tu prejaví azd a ešte silnejšie než v tradičnej 
hudbe. lebo skladateľovi neprichádza na po
moc techn ický kompozičný postup. k•orý mô
ž.c niekedy pomôci vystavai formu aj tam . 
kde ni e t dosi fant ázie ." (Tamže. 233) 

. Mohli by sme pokračova i vo výpočte špeci
fiékých znakov a diel (Canticum 1971. Ouatu
or ä cordes 1973. Dychové kvintetá č. l a 2 

1 1977. 78 a ďal.) . ktoré znamenajú prínos nie-

Snímka A. Palacko 

ten z aspektu netradičného využitia kompozič
ných prostriedkov. a le predovšetkým svojou 
pôsobivosťou . Z posledných rokov do pove
domia širšieho poslucháčskeho okruhu pre
nikli predovšetkým jeho E poché pre vio lon
čelo , orchester a mg p ás (1983) , Balada- ko n
cert pre violu a orchester ( 1984) a koncertant
ná hudba pre veľký o rchester ( 1986). Uplat
ňuje v nich aj nie ktoré matema tické princípy 
(crgodická veta. metó dy šta tistické. pravde
podobnostné). zároveň však stojí proti poku
som (napr. Xcnakis). redukovai kompozíciu 
na matematické vzorce. Pre Bázlika sa geo
metria zvuku ?lučujc s predstavou vyplne né
ho priesto ru . ktorý treba postupne hudovai 
analogicky. ako v a rchitekto nickom die le .1 

Vcfm i dohre si je vedomý to ho. že žiadna me
tóda. princíp nemôže nahradii tvorivú inve n
ciu umelca . A to je o nen mo ment. pri ktorom 
sa mi žiada zotrva i.. . Bázlik každou hviezdič
kou na svojej oblohe dýcha tvori vosiou . in
vcnčnosiou . fantáziou - jeho spôsob klavír
nej interpre tácie . jeho teoretický výklad hud
by. jeho kompozičné myslenie sú nezaraditeľ
né do bežných hodno tiacich koló niek. Pre to 

· priiahuje i poburuje ; a pre to je nepostráda-
tefný. · 

ZUZANA MARTINÁKOV Á 

Komomá streda 
Po organových pondelkoch a ko

mo rn ých utorkoch Mestského kul
túrneho strediska v Bnitislave. pri
šie l Spolok koncertných umelcov 
pri Slovenskej hudobnej únii s ini
c ia tívou vybudovai tradíciu ko
morných stried . Z nížená hladina 
záujmu publika poznačila aj ná
vštcvnosi februárového koncertu . 
v rámci ktorého vystúpil koncertný 
majste r SF - huslista Ewald Danel 
a klaviristka Zlatica Poulová (20. 
februára v Moyzesovej sieni SF). 
Počet návštevníkov poduj a tia na 
začiatku sotva prekročil číslicu 
dvadsai a do konca programu sa 
.. vyškriabal" na tridsať. čo je vzhľa-

, dom na vefkosi sály značne málo 
a pre vystupujúcich skôr st iesňujú

ce. ako stimul ujúce prostredie. 

jai podanie Beethovenovej Sonáty 
A d.ur op. 30 č. l pre husle a klavír. 
V kontexte celého programu n aj
viac utrpela a to z optik y štýlového 
stvá rnenia. a le na jmä vo variač
no m finále v bezpečnosti technic
kého zvládnutia. Každé dielo po
skytuje interpre tom nutnosi množ
stva prístupov. Nechcem po lemi· 
zovai s tým . ako umelci k tomuto 
opusu na pódiu pristupovali. a le 
skôr - a žiaľ - musím konšt atovať. 
že osta li iha na zači atku toho. čo si 
sami predstavovali a chceli . Inter
pretácia každé ho die la v repertoári 
reprodukčného umelca prechádza 
i. tým vývojom a potrebuje čas na 
to . aby dozrela do konečnej podo
by. Beethoven tak vnucoval do
jem . že kryšta lizácia tohto inter
pretačného prístupu prešla od šta r
tu zat iaľ iha veľmi krá tku cestu . 
I v oblasti tónového stvárnenia kla
virist ka volila jasnejšie farby. 
bril antnejšiu techniku . hutnejš í 
prej av. zatia ľ čo huslista akoby zá
me nie držal ci ty na uzde a vo va
ri ačnom finúlc popusti! aj v ko n
centrácii nad spofahlivým zdola
ním technických úskalí . Aj stredná 
časi - Adagio molto cspressivo -
mala v udržiavaní napätia. a tým aj 
v presvedčívosti . vydarc pejšie. a le 
i triezvejšie úseky. 

Popri Gershwinovi . pies ne jedného 
z najúspe~nej~ich muziká lových ,ktnda
tcfov Cole Portera a ~pirituá ly . V troch 
monotematicky ladených programo
vých celkoch nám hosťujúca só listka . 
ktorú poznáme ako vynikajúcu Leono
ru z ostatnej pre mié ry Sily osudu. po· 
skytla možnosť spoznal v na~ej kult úre 
neznámy repertoárový okruh . Nielenže 
ho Bratislaveanom ohjavila . ale ponúk
la ho v ohdivuhodnej umeleckej kvalite . 

Pauletta de Vaughn ponúkla bratis lavskému publiku netradičný reper
tMr. Snímka archív HŽ 

Danelovou domé nou je uhľade
nosi. ušfachtilá citovosi . Je typom 
tvorivého interpre ta . ktorý svoju 
prirod zenú hudobnosi dokáza l 
školením i orchestrá lnou a komor
nou praxou (hrá v niekoľkých ko
morných ansámbloch) zdisciplino
vai. usme rniť . Jeho tvorivé úsilie 
smeruj e k zmierneniu individuál
nych prefe rencií. k úsiliu rešpckto
vai ~tý lové požiadavky autora. T á
to črta umeleckého naturelu však 
nevyhovuje rovnako všetkým slo
hovým o bdobiam. Prejavilo sa to 
v spôsobe formovania tónu i v bu
dovaní celkových línií. v ktorých 
dom inovali isté lyrické tende ncie . 

V Dvorákových Romantickýc'b 
kusoch op. 75 si dokážem predsta
viť aj výraznejšiu dife renciáciu ná
lad s akou predstúpili pred publi
kum Dane! s Poulovou . Ich poda
nic štyroch náladových svetov po
strádalo väčšie výrazo vé spe ktrum 
a naj mii plnókrvncjšic polohy. 
Možno konštatovať. že dominova
la remeselná profesio nalita pred 
sugestívnejším fantazijným vkla
dom. Aj záverečná Mazurka osci
lovala v týchto výrazových polo
hách . i keď - a to nemožno Dane
lovi uprici - ozvali sa z jeho huslí 
aj oHIIivcjšic. temperamentnejšie 

Ak sme vo verdiovskej opernej kreá
cii obdivovali dramatický rozmer de 
Vaughnovej talentu. schopnosť formo
vať hcl cantovú frázu . tak teraz predo
strela zasa vycihrený zmysel pre ko mor
né muzicírovanie a výrazovú drohno
kreshu. Spevácka technika jej umožňu
je dramatický materiál modulovať do 
jemných dynamických hladín . interpre
tovať celé pasftže vo v láčnom me7.Z<l vo
cc a z neho ne násilne prejsť do obsažné
ho plného tónu. Pani de Vaughn je 
umelkyňou. ktorá vie aj výšky spievať 

' v piane. má farchne vyrovnané registre 
a zapftja ich v estetickej jednoliatosti. 

Jej výraz je plne v služb{tch textu . pre
jav je spontánny. neafektovan)•. ume
lecky maximítlnc d iscilinovaný. 

Klavírny sprievod obstaral Ľudovít 
Marcinger. Ne rfld hý som n{tš mu osved
čenému virluózo. i krivdil. a le tentokrá t 
sa zdalo. že hol naladený na inú výrazo
vú strunu. Je to do istej miery pochopi
leTné. veď s t)•mto repcrtoíirom "l hežnc 
nestre táva. no v pie,ňovej literat úre. 
nielen romantickej . musia hyi spevák 
a klavirista takpovediac jednej krvnej 
sk'llpiny. 

Matiné v opere SN D pol<1žilo . dúfaj
mc. základný kameň novej lntdícii . In i-

ciatívu t reba privíta i. cmožno v~;l k za
mlčai niektoré priam 'ymptomntické ja 
vy. vypl}•vaj tk e z nepripravenosti publi
ka i usporiadatcfa pre tento druh akcií. 
Inak hy sa nestalo. že obecenstvo . na
priek 'rdečným potleskom po každej 
piesni . ledvaže vyčkalo druhý prídavok 
a programový hullc tin hy ob,ahoval. ak 
nic texty piesní. tak aspoň najzúk lad
nej~ic údaje o skladateToch. A ešte jcd
na rada . prepáčte za indiskré tnosi . je 
zvyko m kvety odovzd{tvai po skončeni 
oficiálnej čast i programu . nic po prídav
koch. 

PAVE L U GER 

Tíeto danosti boli zrejme rozho
duj úce aj pri zostave d ramaturgie 
pre ten to recitá l. Svet barokovej 
te rasovitej dynamiky. patetizmu 
zastupovala Sonáta D dur op. S č. 
l pre husle a klavír od A. Corelliho . 
Citovo vyrovnane . i keď nie bez ži
vosti . svet tohto· barokového auto
ra stvárnili obaja umelci s istým od
stupo m. tvorivým nad hfadom. 
a preto a j presvedčili . Hrali priro
dzene . formovali h udobný pr.úd 
bez e mocionálneho či d ynamické
ho nadsádzania . vždy s istou d áv
ko u nenúte ncj e legancie. 

S rozpakmi sme však museli pri-
polo hy. 

VLADIMfR ČÍŽIK 



ŠTÚDIE 

Levoča, ocel'orytiny z 19. storočia Kremnica 

HudobDá·kultúra klasicizmu na Slovensku-
špecifické znaky hudobného života 

DARINA MÚDRA 

Dnešné územie Slovenska nebolo v dobe klasicizmu hudob
ne kompaktným celkom . Členilo sa na štyri hudobno-kultúrne 
oblasti (z<ipadoslovcnskú. stredoslovenskú. spišskú a východo
slovenskú). ktoré ~a líšili sm:iil lno-ckonomickými danosťami. 
n;írodnostn ými i nilhoženskými tradíciami . Sociálne postave
nic hudobníkov a rozvrstvenie uplat nených dobových hudob
ných pmfcsií zodpovedalo na Slovensku situ<icii v krajinách 
strednej Európy. 

Najviičší historický význam pre európsky klasicizmus malo 
hlavné mesto vtedajšieho Uhorska a jeho autoritatívne hudob
né centrum - Brati~lava. Do dobového e uró pskeho hudobného 
vývoja pri~pcla nickn viacerými progresívnymi formami uplat 
nema hudby (denmkratizilcia koncertného života. verej né hu
dobné školstvo. zdokonalenia hudobných nástrojov a i.). ale 
i rozsahom. kvalitou a nov;ítorstvom tvorby v meste pôsobia
cich skladatel'ov. Iha Bratislava a Košice obsiahli celú inštitu-

. cion{tlnu zil kladriu foriem dobovej existencie hudby (šľachÚcké 
rezidencie. kostol y. kláštory. opera. koncerty. meštianske hu
dobné podujatia . škol~ tvo. spolky. vydavateľská činnosť) . Na 
s loven~kom vidie ku zviiéša prežíval starý model hudobného ži
vota . Jeho strcdiskú tvorili kostoly a kláštory. Hudobnú kult ú
ru vidieka charakterizova l tiež posun filz rozvoja hudobného 
života a hudobne j tvorby príslušných pre dobu . Zdá sa . že pro
grcsívncjš ím a intenzívnejším tam bol hudobný život a nic hu
dobná tvorba domúcich autorov. Vysoká prevaha sakrálnej 
hudby v ich tvorbe bo la logickým dôsledkom nadvlády mece
nášstva cirkvi. Ku špecifikám slovenské ho vidieka patrilo aj 
rozšírené domáce pestovanie hudby šľachtou . Tradovalo sa 
z predchádzajúcich storočí a tvorilo platformu pre stretávaní~ 
sa prvkov tzv. vysokej a ľudovej hudobne j kultúry. 

Hudobné kontakty orientovalo dnešné územie Slovenska 
najmU na geograficky blízke Rakúsko. české zeme. ďalej na 
Taliansko a južné Nemecko . Odzrkadľujú to napokon typy hu· 
dobného repe rtoá ru. Pôvodne partne rskú pozíciu Slovenska 
(predovšetkým Bratislavy) v styku so zahraničím vystrieda lo 
pasívne preberanie hudobných produktov formou importu. 
Zati a ľ neuspokojivo sú preskúmané otázky migrácie a e migrá
cie hudobníkov v do be klasiciz!llu. 

Hudobný život Slove nska sa v období klasicizmu teda rozví
jal diferencovane v štyroch , už ~pomenutých. hudobno-kultúr· 
nych okruhoch. ktoré sa st radovali z čias baroka. Na ich formo
vanie výrazne vplývali geografické. ekonomické a politické 
danosti a tiež náboženské. národnostné a kultúrne tradície. 
Okruhy holi organizované na spôsob hudobnej sie te na princí
pc gravit;ície . Ich odlišnosti naj viac odzrkadloval hudobný re· 
pcr toár. 

Zäpauoslovenský hudobno-kultúrny okruh patril k hudobne 
najrozvinutejším a územne k najrozsiahlejš ím. Priame kontak
ty s V iedňou a Moravou, dobré materiálne danosti •. bohatá tra
dícia miest (Trnava. Nitra , Trenčín , Komárno a i.) , cirkevných 
centie r (Nové Mesto nad Váhom. Pruské. Sv. Jur. Prievidza 
a i.) a množstvo šľachtických rezidencií (Hlohovec. Be rno láko
vo-Čeklís. Želiezovce . Dolná ~rupá a ďalšie) umožnili inte n
zívne pestovanie hudby i rozvinutú hudobno-pedagogickú čin
nosi (piaristi v Trenčíne , Nitre). O krem zdatných interpretov 
tu bola vysoká koncentrácia schopných skladateľov. 

Stredoslovenský hudobno-kultúrny okruh bol rôznorodý 
nielen geograficky. ale i v podmienkach pestovania hudby. Vy
spe lé bolo hudobné dianie i domáca skladateľská produkcia 
banských miest (Kremnica. Banská Bystrica. Banská Štiavni
ca) . známych bohatou kultúrou. Repe rtoárove sa o rientovali 
na zúpadné Slovensko. V prostredí stredoslovenských reziden
čných sídel šľachty (Ostrú Lúka, Turčianska Štiavnička) sa roz
víjal typický šľachtick ý hud.obný di letantizmus. 

Na kultúrne tradície Spišského hudobno-kultúrneho okruhu 
vplývala niekdajšia nemecká ko lo nizácia a stále kontakty te jto 
časti obyvateľst va s materskou krajinou . konfesionálna a ná
rounostn;í koexistencia spišského obyvateľstva . nerastné bo
hatstvo a naň nadvUzujúce prosperujúce remeslá i obchod 
a rozvinuté mestú (Levoca . Kežmarok. Spišské Podhradie,_ 
Smolník a i.) a tiež cirkevné centrá (Spišskä Kapitu la. Podolí· 
nec). Hudobný klasicizmus akoby na Spiši .. preskočil" fázu ra-

o. 
né ho vývoja. čoho zrkadlom je opäť hudo bný repertoár. 
Vzhľadom na rozvinuté formy hudobné ho života sa ako nepri
merane skromná javí do!ll<ÍCa skladateľská tvorba . 

Východoslovenský hudobno-kultúrny okruh, ktorý je azda 
v každom ohľade naj viac diferencovaný. pozná me hudobne 
najmenej . Nízke percento vysokej šľacht y a cirkevnej hierar
chie malo za následok odlišnosti vo formúch dobového uplatnco:
nia hudby. Iné boli v Košiciach. iné v ostatných mestských stre
uisk<ich (Prešov. Rožňava . Bardejov a i.). sídlach šľachty (Hu
menné. Finticc) a reholí (Jasov) . Kontakty s Cechami udržia
vali poče tní tu usadení českí hudobníci. Sklauateľsk ý odkaz 
dom;íc.:ich autorov wamc nal prínos v kva lite i v kvan tite . 

Skutočnosť. že hudobné umenie klasicizmu našlo na Sloven
sku široké spoločenské uplatnenie doklad<i množstvo dobových 
notových pamiatok z druhej polovice IH. storočia a zo začiatku 
19. storočia. záznamy o icl' niekdajšej existencii i informácie 
o spôsobe a rozsahu ich predvádzania. · 

Z hľadiska dobových sociälnych funkcií hudby sa Slovensko 
nelíšilo natoľko formami uplatnenia hudby. ale skôr rozsahom 
uplatnenia týchto foriem. . 

Pre k lasicizmus charakteristickú funkciu hudby ako ušl'~tchti
lej zítbavy reprezentovali aj na Slovensku koncerty . djvadelné 
predstavenia a fo rmy domáce ho pestovania hudby. Užitkovú 
funkciu s presne vymedzeným účelom mala hudba pri rôznych 
spoločenských ll zábavných podujatiach (napríklad hudba fan
fárová. pochodová. sto lovú, tanečná. hudba pre korunovácie 
a i.) . Zvláštna fo rma účelovosti . ktorá sa tradovala v cirkevnej 
hudbe akcentovala hlavne funkciu interpretačnú a slávnost
nosti . A napokon funkcia estcticko-výehovná našla u nás uplat
!lenie v procese školskej výuky. 

Podstata odlišností Slovenska spoč!vala v nečasovom rozsa
hu uplatnenia jednotlivých typov sociálnych funkcií hudby. 
Najširšie uplatnenie získala účelová sakrálna hudba , čím u nás 
dominovala funkcia slávnostnosti príznačná viac pre obdobie ' 
baroka. Prevažoval a nad .formami hudby s charakte rom ušľach 
tilé ho pobave nia . ktoré patrili k poznávacím znakom klasiciz
mu. Vysvetle nrm tohto fak tu je väčšia účasť hudobné ho mece
nášstva cirkvi v porovnaní so šľachtou . Výnimku v tomto smere 
tvorili iba h lavné centrá hudby Slovenska - Bratislava a Košice. 
Uvedené príčiny motivovall aj pomerne časté premieňanie 
funkcií hudby. napríklad adaptáciu profánnej tvorby pre sak
rálne účely . Pre Slovensko charakteristickým znakom vo for
mách domáceho pestovania hudby (hlavne v radoch domúeej 
šľachty) sa stalo striedanie role pasívneho poslucháča a inte r
preta hudby. Tomu sa samozrejme prispôsoboval i hudobný re-
pertoár. ' 

Pri sumarizujúcom hodnote ní zastúpenia e urópskych sklada
teľov v hudobnom repertoári Slovenska v dobe klasicizmu. kto
rý zodpoved<i súčasnému stavu poznania prameňov. tret>a kon
štatovať určujúci vplyv rakúsko-česko-nemeckého hudobného 
prostredia . Tvorba z Talianska, Poľska a ostatných častí niek
dajšieho Uhorska mala iba dotvárajúcu úlohu. 

Z hľadiska štýlového prevládali v hudobnom repertoári toh
to obdobia u nás diela reprezentantov klasicizmu. Tvorba skla
dateľov prechodné ho obdobia od baroka ku klasicizmu bola 
tif,:·ž pomerne početná. Malé zastúpe nie hudby romantizmu bo
lo prejavom d lhého repertoárového doznievania klasicisticl<é
ho štýlu . 

Analýza sledovaného hudobného repertoáru j ednoznačne 

ukázala určujúci podiel vedúcich skladateľských osobností 
(predovšetkým ich tvorby, ale i osobný vplyv) , nic teda tzv. 
Kleinmeistrov. európskeho hudobného klasicizmu na formo
vaní estetických ideálov tvorcov i prijímateľov dobového hu-. 
dobného umenia na Slovensku . Jedným z pre javov rozvinuté ho 
charakteru našej hudobnej kultúry je i široké uplatnenie tvorby 
najvýznamnejších skladateľských zjavov viedensko-rakúskeho 
k lasicizmu . najmä však diela Jozefa Haydna , Wolfganga Ama
dea Mozarta . Jana Kftite la Varlhala , Antona Diabelliho. Lud
wiga van Beethovena. Michaela Haydna . Johanna Baptista 
Schiedermayera , Karla Ditters von Dittersdorfa. Leopolda 
Koželuha a ešte mnohých ďalších. Z hudobníkov Čiech a Mo
ravy bola u nás prcferovamí tvorba Františka Xavera Brixiho. 

Damassa Brosmanna . Jana Nepomuka Vozcta a Jana Lohclia 
O ehlschliigcla . Nemeckú hudobnú produkciu vn zvý~cnej mie
rc zastupova li Lambert Kraus. ·Johann Anton Kohrich a Franz 
Biihlcr. . 

Vývoj a formovanie hudobné ho repe rtoáru klasicizmu na 
Slove nsku pre biehalo ako diferencovaný proces. V jcdno tli
vých.IZmici\ovaných hudobno-kultúrnych okruhoch Slovenska 
.bol ovplyvnený mnohými autonómne-hudobnými . hlavne však 
hc tcronómnc-hudobnými činiteľmi . Regionálny w ojráz možno 
rozpoznať vo ftízc vytv{mrnia a profilovania klasicistické ho hu- · 
do bného re pertoáru. · 

Hudobné pamiatky vy kazuj ú d va z;íkladné typy klasicistic
ké ho hudobného repcrtoa ru S lovcn~f..a - typ Z<Ípad!blovcnský 
a spišský. Repertoár ostatných oblastí pn;dsmvoval modifiká
ciu alebo ko mbin<iciu týchto modelov. Pre západoslovenský 
typ. determinovaný geografickou blízkosťou Viedne. bol prí
značný vel'ký podie l tvorby klasicistických viedensko-rakús
kych skladateľov. hudobn íkov Ciech a Mora vy a spočiatku 
reprezentantov talianskeho baroka. Spišský typ . ovplyvnený 
pre trvávajúcimi intenzívnymi kontaktami pôvodne nemeckého 
obyvateľstva Spiša s materskou krajinou. sa vyznačova l preva
hou diel juhonemcckých barokových autorov. nízkym percen
tom produkcie Čiech a Moravy a celkove oneskoreným nástu
pom tvorby klasicizmu. 

Svedectvom bohatstva a rozmanitosti hudobného repertoáru 
Slovenska v dobe klasicizmu sú rozsiahle archívne notové ma
teriály. Ich analýzu sme zamerali hl'avnc na zistenie stupria štý
lovej variabi lity dobového repertoáru . na rozsah repertoárovej 
frekventovanosti diel jedno tlivých skladateľov. na určenie 
rozsahu domácej tvorby a na stanovenie časovej aktuá lnosti 
európskej dobovej hudby. 

Na základe rozsahu v repertoári uplatnených die l skladate· 
fov sme mohli konštatovať hie rarchiu významných dobových 
huuobno-štýlových a stredoe urópskych regionálnych oblastí 
hudobné ho vplyvu. Popri domácich hudobníkoch patrili na 
Slovensku v dobe klasicizmu k najhrancjšfm skladatelia raného 
a vrcholného klasicizmu Viedne a rakúskeho tvorivé ho okru
hu . reprezentanti klasicizmu Čiech a Moravy. barokovo-rano
klasicistickí komponisti Talianska a autori juhone meckej . 
zviičša ešte baro kovej hudby. Rozhodujúcim sa pritom ukúzal 
význam tvorby vedúcich skladatcl'ských osobností viede nsko
-rakúskeho tvo rivého okruhu a nic diela tzv. Klc inmcistrov. Po 
prvých prejavoch repertoárového uplatne nia hudby klasicizmu 
na Slovensku asi v 60. rokoch 18. storočia nadobudla výrazne 
vzostupnú te ndenciu nielen k progresu a kva lite sme rujúca do
máca produkcia. ale i časove aktuálny e uró psky import. Okolo 
prelomu 18. a lY. storočia ich poznačila ~tagnácia motivovaná 
mimohudo bnými faktormi. Opätovný rozmach bol cha rakter i
zovaný najmä kvantitou . 

V klasicistickom hudobnom re pertoá ri Slovenska zastúpe né 
hudobné druhy a formy sa svojím zložením. rozsahom. časo
vou' aktuälnosťou uplatnenia a spôsobom rozvoja ničím pod
statnejšie ne líšili od ostat ných e urópskych. najmä stredoeuróp
skych krajín . Jediným špecifikom nášho teritória bola výrazná 
kvantitatívna prevaha druhov a foriem sakrálnej hudby. kto r<i 
vyplynula z kl'účovcj pozície cirkvi v uobovom hudobnom me
ccnášstve . 

V o blasti profánnych druhov a (orie m. ako nositeľa dobové
ho .vývoja. treba za najvýznamnejší prínos. a to z pozíci í dneš
ných poznatkov. domácich skladatcl'ov považova( napríklad 
podiel Johanna Mathiasa Spcrgera a A ntona Zimme rma nna na 
stabilizovaní fo rmy koncertu pre kontrabas. a to necelých 
20 rokov po jeho zrode ako žánru. Ďa lej ich zá·>luhuna za vede· 
ní vari ácií do stredn ých častí koncertu a na formovaní nové
ho kontrabasového nástrojového slohu. Nic zanedbateľný bol 
tiež príspevok A . Z immermanna do procesu formovania typu 
pastorálnych symfónií. Franza Paula (Xavcra) Riglcra do fo
riem pre klávesové nástroje (naj mä son:ít) a Juraja Družecké
ho do literatúry pre bicie a d ychové n;ístroje partity. kas~cie. 
koncerty a i.) . Zaujímavú. hoci zat ia l' nic adekvátne zhodrio te
nú. je aj c;l,omáca hungarcsková tvorba obdobia klasicizmu (na
príklad Františka Xavera Tosta . Jána Lavottu . F. X. Rigle ra 
a ešte iných autorov·. 



ZO ZAHRANIČIA 

Nezvyčajný koncert vo Filadelfii 
Filadelfský filharmonický or

chester patrí bezpochyby medzi 
najvýznamnejšie americké orche
stre. Jeho kvality si · budú môci 
osobne overiť i návštevníci hudob
ného fesiivalu Pražskä jar 1991 . 
(21. mája). kde sa Fi ladelfčania 
predstavia v Smetanovej sieni pod 
taktovkou svojho šéfdirigenta Ric
carda Mutiho v rámci májového 
európskeho turné. 

Tento o rcheste r s dlhoročnou 
tradíciou vznikol v ro ku 1900 a na 
jeho pódiu sa vystriedalo množstvo 
významných dirigentov. Styridsať 
rokov stál na

1
jcho če le v roli šéfdi 

rigenta Eu géne Ormandy. ktorý 
orchestru za svoj ho nástupcu na
vrho l Riccarda Mutiho. 

kom neopustí. Stane sa ich prvým 
stálym hosťujúcjm dirigentom, čo 
ho jednak odbremení od organi
začných a repertoárových pro blé-' 
mov a súčasne umožni vyberať si 
koncerty podľa vlastných časových 
možností. V priebe hu jedenásťroč

nej spolupníce s týmto o rchestrom 
uviedol o kre m klasického symfo
n ického repertoáru . koncertne 
niektoré opery i diela súčasných 
amerických skladateľov. 

V polovici januára. pri príleži
tosti šesťdes iateho druhého výro
čia narodenia Martina Luthera 
Kinga. usporiadal Muti s Filadelf
sk ým orchestrom ko ncertn ý večer. 

venovaný pamiatke tohto význam
ného černošského bojovníka za 
mier a ľudské práva . Bo lo to 
v drioch napätia pred vypuknutím 
vojny v Perzskom zálive, čiže ko n
cert nanajvýš aktuálny. v ako vždy . 
v preplnenej sále Filadelfskej hu
dobne j akadémie. ktorá je sídlom 
Filadelfské ho filharmonické ho o r
chestra - bol tentoraz i značný po
čet černošského obecenstva. čo tu 
nebýva zvykom. 

nošského obyvateľstva, hoci čer
'nosi tvoria päťdesiat percent oby
vateľov Filadelfie. Tento raz sa 
nám podarilo priviesť do ko ncert
nej sály aj ich. Som presvedčen ý. 
že mnohí boli po prvý raz na kon
certe symfonického orchestra. Na 
ich tvárach sa zračila radosť i nad
šenie. Je zrejmé, že srdce ne robí 
rozdiel vo farbe pleti" vyhlásil Mu
ti. 

Záujem černošského obyvateľ
stva určite vyvolal aj uvedený pro
gram, o krem známych diel ako 
predohra k Verdiho opere Nabuc
co a Beethovenova 5. symfónia -
Filade lfský orcheste r predniesol aj 
Coplandovu .skladbu Lincoln's 
Portrait . kde úlohu rozprávača 

stvárnil černošský basketbalový 
hráč .. Doktor J". Najviac však u
chváti la černošských posl ucháčov 
národná hymna amerických černo

chov Lift eve ry vo ice and si ng z ro
ku 1901 od Johna Rosamo ndaJo hn
sona. Bolo to po prvý raz v histó
rii . čo túto skladbu uvied ol americ
ký symfonický o rchester. Mnohí 
z prítomných černošských obyva
teľov Fi ladelfie ju doprevádzali 
svoj im spevom. 

Muti pracuje s týmto orchestrom 
už jedenást' rokov. Jeho zmluva mu 
končí v roku 1992 a už ju neobno 
ví. vzhľadom na- rozširujúcu sa spo
luprácu s Vied enskými filharmo
nikmi a pred ovšetkým pre povin
nosti: kto ré ho viažu k milánskej 
La Scale. kde od roku 1986 zastáva 
funkciu šéfd irigenta a hudobného 
riaditeľa . Na jeho miesto nastúpi 
dlhoročný šéfdir igent Mníchovskej 
ope ry Wo lfgang Sawalisch. Muti 
.. svojich" Fi ladelfčanov však ce l-

.. Odvtedy , čo som sa stal šéfdi ri
gentom Filadelfského o rchestra . 
ma vždy trápila o tázka . prečo je na 
našich ko ncertoch tak málo čer- ANNA PODOLSKÁ, Miláno Riccardo Muti S nímka archív HŽ 

Titus zostane zvláštnym prípadom: je totiž ne predvedi-
' teľným . a predsa je hodno ho uviesť" ... ko nštatuje 

Woffgang Hildesheime~ vo svojom objavnom diele o Mozarto
vi. Táto dvojtvárnosi diela zrejme vyprovokovala dramaturgiu 
budapeštianskej Sttl tne j opery. aby sa v rämci Mozartovho ro
ku popasovala s inscenačnými problémami to hto posledné ho 
javiskového d ie la Wolfganga Amadea. Je všeobecne znäme. že 
Mozartov Titus. presnejšie La cleme nza di T ito (Titovo milosr- · 
clenstvo, K V 621) vzniko l na objednávku. za púhych niekoľko 
týždňov v posledno m obdob! jeho krátkeho života. Ceské stavy 
totiž poverili impresá ria talianskej opery G uardasiniho . aby n<J 
text Metasttasia dal skomponovai operu a uviedo l ju pri príle
žitosti korunov<icic Leopolda ll. za českého kráf<J. Mozart. 
ktorý práve v Prahe prežil najkrajšie chvíle svojho života. 
Guardasiniho ponuku s radosťou p rijal. 

Klasický. znämy tex t Metastasiovej ope ry serie o odpúšťajú
com a veľkorysom r ímskom cisärovi T itovi často zhudobňova
ný aj predtým. pre Mozart a upravil dr{tžďanský d vorný bäsnik 
Caterino Mazzola. Mozart . viazaný näme to m a textom sa tak 
po desiatich rokoch musel opäť vrátiť k žánru .. väžne j o pe ry". 
ktorý präve o n svojimi piatimi veľdielami už dávno preko na l. 
Táto okolnosť. ako aj časov il tieseň ho p rinútili k tomu. že säm 
sa ve noval ko mponovaniu árií , zbo rov a orchestrom doprevä
dzan ých recitatívov. kým secco recitatívy zve ril Stissmayrovi, 
čo zjavne výrazne ovplyvnilo kvalitatívnu rovno vähu diela. 

Opera naprie k to mu, že j u na p remiére 6. 9. 1791 ptavclepo-

OB-TAVNÝ 
TITUS 

dobne dirigova l säm sk ladateľ. nepriniesla očakávaný úspech . 
Postupom času síce jej popularita stúpla . a le slävu Figara či 
Dona Giovanniho nikdy nedosiah la. V Bratislave zazne l Titu~ 
pri ~ l :ivno~tiach 7 príležitosti ukončenia napoleon~ l-. ých vojen 
a počas BHS'77 ho konccrlne u v.culi mladí ~pcväci pod taktov
kou Pierra Colomba. Vo vyše s toročnej histó rjj Yb lovhp paläca 
mä Titus svoju p remiéru. 

Pr i renesancii javiskovej podoby diela sa stre tol hosiujúci di
rigent E rich Be rgel. kto rý je súčasne aj šéfom Budapeštia nskej 
filharmonickej spoločnosti . režisérka Daisy Boschänová. scé
nograf Miklós Bo rsa. kostymér Tivadar M<irk a zbormajster 
Miklós Sz<J lay - a podarilo sa im vytvoriť p riam mod elové pred 
stavenie modernej interpretácie zabud nutej klasiky. Ich 
úspeth sa zaki<Jdá predovšetkým na drarl]atu rgicko m zámere 
interpe tova i .. iba" to- ale v plno m znení - čo poch;ídza z pera 
Mozarta . To znamenä. že Siissmayrové seccil - až na niekoľko 
stručných úsekov obsahovo Ú·Zko súvisiacich s nasled ujúcou ári
ou , radikálne škrtli. Nahr<Jdila icli postava rozprúvača-hisl\1ri -

ka. v majestá tne j bie lej tóge . tlmoči;Jca k r;bny a v)·~ tižný text 
G ézu Hegedlisa . 

Ďalším ~ladom reži~érskej koncepde je princíp akého~i in
sce novaného oratóri a . čím sa podari lo vyhnú i nebezpečiam ne
zdravej patet icko-popisnej teatril lnosti. Ú~porné po hyby a ges
t<\ sú v plnom súlade s charakte rmi a ciwvým n;íbo jom jednot
livých postáv. Tógy zboru v je mných paste lových farbilch vý
borne korešpondujú s kräsnymi a charakteristickými oblekmi 
šiestich sólistov. Tento vizu;ílny dojem adekv;í tne dotvára účel 
mí. variabilná scénickú kompozícia . vytvoreni~ pret! takmer 
konštantným pozadím z prvkov aké hosi rímskeho pai[Jca. 

Decentnú krilsa a majc~t útna jcdnodurhn~i viwúlncj zlo žk y 
je ' l'llVIHW;í hc ~auditívnou . Komorne ub-.aden) ord1c-.ter mú 
ušľachtilý zvuk s patričným ~skom , napätím a iskrou . 

Sťavnatý a majestätny bol Titus And nba Molnára . d r<J matic
ky strhuj úco a emocionúlne bohato ~tv;í ril a Vite liu Etelka 
c~avleková. krásnym timbrom a jasom d bponuje ~opr;ín lbo
lye Verebicsovej v úlohe Servilie ; marka ntný Tamäs Sztilc 
v úlohe Publiusa. ako aj vrúcne milu júci Anni u~ Judi th Néme
thovej svojím speváckym maj~trovstom impozantne nímcovali 
excelentný výkon. p re mria dot iar nczn{tme j mladej alt istky 
A nd rei U lbrichovej. kto rú v nť1ročnej t't lohe Sext u~a priam za
žiarila. 

Kiežby sa všetky inte rp rct;ície Mozartovho rok u vyzn ačovali 

takými vzácnymi kvalitat ívnymi parame tram i. akými disponu
je tento vsku tku objavný Ti tu~! .JOZEF VARGA 

IIudobný život 
Dvojtýždenník pra~id~.Jne informuje o hudobnom dianí na Slovensku, v Čechách a v zahra~ičí 

Na stránkach H~dobného života nájdete: 
e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných 
a operetných predstaven.ach a ostatných hudobných poduja
tiach e recenzie gramofónových platní a hudobných publiká
cií • rozhovory so s~adateľmi, interpretmi a ďalšími vý
znamnými pred~taviteľmi našej hudobnej kultúry e články 
venované popredným zahraničným osobnostiam z oblasti 

hudby e reportáže zo Zahraničia e informácie a recenzie 
o významných hudobných festivaloch a prehliadkach. 

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

Vážení čitatelia 
a spolupracovníci, ~ 

Evtdenen6 lislo pred~t~ttira 
~:· :::=···=:;------.--- piÍtltel• .sú-.treden-fl'\o 1-nk"sa: .. -------

iste ste svedkami súčasného pohy'bu 
v oblasti vydávania kníh a ~plsov, ako 
aú rôznych ekonomických tlakov a kon
cepcií na leb vydávanie. Jedným zo zá
kladných nedostatkov kultúrnych. čas. 
pisov je•ich distribúcia cestou PNS a ich 
novinových stánkov. Preto Vám, vážení 
čitatelia, odporúčame zabezpečiť sl for
mou trvalého abonentného odberu pra
videlné dodávanie časopisu domov alebo 
na Vaše pracoviská. Takto dostanete náš 
časopis pravidelne a včas a svojím pravi
delným odberom prispejete aj k stabilite 
pri jeho rozširovaní. 
Staňte sa pravidelným predplatiteľOIIJ 
HUDOBNEHO ŽIVOTA. Stačí vyplniť 
objednávku a zaslať ju na uveden~ adre
su. Redakcia 

HUOOBNt 
ZIVOT 

Meno • pr .. mlko 

..&tea 

CtSIO 

vyu KM. ttslo 

42156 

. ... . . • ........ .. . .. .... . 

posch . . . . . . . ·••• boftu . . .... ·.·. 

PSt l l ' l l· l po"• 

Detum Po.Jpta 

VYOAVATUSNO 
OIZOR. n. p. 

..& ta. •rmUr 35 
115 IS 
BAAnsLAVA 
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e 22. a 23. marca sa konal ~ Baaskej 
Bystrici XDI. festi~al mestských spevác
kych zboro~. Na troch festi~alo~ch kon
certoch sa ~ priestoroch Robotaíckeho 
domu a E~anjellckého kostola predstavi· 
lo de~it' spe~áckych kolektí~o~, z toho tri 
hosťujúce - Aluulemlcký spet'ácky zbor 
Unl't'enlty Palackého z Olomouca, Det· 
ský spet'ácky zbor zš TlSZ't'ámú'l a Dle't'· 
hnský spet'ácky zbor Salgót.rján z Ma
ďarska. Z domácich zborov účinkovali 
detské spevácke zbory - Spe't'ácky zbor 
zš llJid't'aň a Spe'fácky zbor Zomlčb pri 
DK a ZUŠ, bohatou históriou známy 
Miešaný spet'ácky zbor Hron pri RKS, vy
sok~kolský spevácky zbor Mladosť pri 
Pedagogickej fakulte, d'alej ~eľmi per
spektímy Miešaný spe't'ácky zbor Cantl
b pedagoglca ,pri Pedagogick,ej fakulte 
a Komorný spe't'ácky zbor Collegium can
tus pri DMS v Banskej Bystrici. 

E.B. 

e Významné ~la skladatero~ ro
mantickej hudby podnietili Základnú 
umeleckú ikolu na V as !levského lO~ Bra
tislave, usporiadať koncom marca t.r. 
v atraktfmom prostredí zrenovovaného 
Domu obradov na Jiráskovej ulici kon
cert romantickej hudby. Priestorovo ne
veľký, avbk akusticky dobre dlspono~a
ný salón ožil hudbou 19. storočia. Pôsobi
vé prostredie eite prispelo k hodnotným 
~konom malých umelcov. V programe sa 
predstavili o.I. dielami R. Schumanna, 
Fr. Schuberta, F. Chopina, J. Brahmsa, 
F. Mendelssohna-Bartholdyho a P. l . 
l:~kovského. (bel) 

e Detský spevácky zbor Mafo't'aný ~et 
pracuje pri MsKS a ZUS ~ Stropkove, 
pod vedením zborm~sterky Ľudmily Ja
kubčo't'ej a korepetítorky Drahomfry 
Sta§ko't'ej už 13 rokov. Deti sa zúčastňujú 
na rôznych kultúrnych podujatiach a sú
ťažiach. Jednou z posledných bola 
Okresná súťaž detských spe~áckych zbo
rov vo Svidníku, ktorá sa uskutočnila 19. 
3. 1991: Zbor sa predstavil skladbami rôz
nych §týlo~ch období: M. No~ák- P~ác, 
Konkur.t; E. Suchoň - ~ačia pesnička; 
W. A. Mozart - Skúška na koncert; A. 
Gumpelzhalmer - Cantate Domine. Dob
rý ~· stropkovských detí porotu zau
jal a malé speváčky povzbudil do d'aliej 
prípravy, ktorá smeruje k účasti v knq
skej súťaži DZS ~ Prriove. Vd'aka detí 
~ učiteliek patrí ~ riaditeľom KsKS 
a ZUS v Stropkove, ktorí vynánqú dobré 
podmienky pre d'al§í odborný rast spe
váckeho zboru. D.S. 

e 13. marca t.r. sa konal v banskoby
strickom Bohéma klube d'alií z komor
ných koncertov, ktoré si už získali okruh 
svojich pravidelných náv§temikov. Pod 
nánom Dobrý 't'ečer, pán Mozart sa pred· 
stavilo publiku Juro't'ského krinteto 
z Banskej Bys trice (Bohumil Sedláček
Oauta, [ozef Úradnfk - hoboj, Stanlsla't' 
Borš - klarinet, Mirosla't' Masár- fagot, 
Jarosla't' Jano§b -lesný roh) v súčasnos
ti málo známou koncertnou norbou 
W. A. Mozarta, napísanou pre dychové 
nástroje. Repertoár zostavený prevažne 
zo sólo~ej literatúry: Koncert A dur pre 
klarinet, 3. čast' (Rondo), KV 622; Kon
cert B dur pre fagot 3. čast' (Rondo), KV 
191; Flauto~ koncert (Andante), KV 315; 
ale i menšie nástrojové obsadenie (dva 

· klarinety a fagot) Divertimento trio, KV 
229 dali možnost' vyniknúť skutočným in· 
terpretačným kvalitám jednotll~ch hrá· 
čov. V kompletnej zostave sa zask~elo Ju
rovského kvinteto v úvodnom divertimen
te a bez Oautistu v klavírnom kvintete Es 
dur KV 452, ktorými ponrdill, že zashí· 
·žene patria k naiim popredným komor
ným telesám. 

Satisf'akcia 
po jedenástich 

rokoch 
Po jedenástich rokoch opäť zaznela 

z rozhlasu (16. apn1a on. hodine na sta
nici De't'fn) U. symfónia od Vladlmfra Bo
kesa, ktorá po premiére 't' rámci Týldňa 
no-vej slo't'enskej l't'orby 18. februára 19IJO, 
't'J'l'Oiala rozruch s l't'rdými administratf-v
nymi opatreniami. Pô't'odná nahrá't'b 
z -verejného koncertu, na ktorom účlnko
't'al orchester Slo-venskej nl harmónie s di
rigentom Bystrfkom Reiuchom prečka/a 
-v .,trezorottých" úkrytoch a poslúilla te
raz ako ttýchodiskottý materiál ku kópll, 
aj ako dokument... Id 

SERVIS HŽ . 

Ponúkame naše služby 

inzerujte v našom dvojtýždenníku 

IIu.dob:ný ·život: 
Ponúkame priestor na rozšírenú inzerciu zo všetkých ob
lastí kultúrneho a spoločenského života, pre ministe .... 
stvá, ústredné orgány štátnej správy, školské pracoviská 
i ostatným hospodárskym organiZáciám, spolkom a zdru
ženiam. Vytvárame priestor pre súkromnú inzerciu: p& 

nuka a dopyt, pred~ a kúpa gnpnofónových platní, noto
vých a knižných publikácií, starožitností, výmena umelec
kých pamiatok a pod. 

Cenník inzercie pre organizáci'e, podniky i súkromní
kov 

základná sadzba za l cm2 7,- Kčs 

Cene 1 nze r Hu eeu str•n• 1/2 streny 1/4 streny 

v texte 
- jednofaretiný 

dvojfarebný 

zrkadlo 

7 050 
9 170 

spe!U-
v enie 

9 610 
12 500 

zrkadlo apelU· 
v enie 

l ~lO 4 800 
• 580 6 240 

zrkadlo ~-
ven11 

l 760 2 400 
2 290 ) 120 

. 
Pri opakovanej inzercii poskytujeme 20 % zľavu. Pri ob
jednávke viac ako 4 plošných inzerátov od jedného objed
návateľa ďalší piaty inzerát zverejňujeme zdarma. 
Objednávky inzerátov prijíma: 
Vydavateľstvo OBZOR 
inzertné oddelenie 
Gorkého3 
815 85 Bratislava 
tel. č.: 522 72 
Bližšie informácie poskytne redakcia. 

KONKURZY 
Riaditeľka Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisaqe 

konkurz 
na miesto: 

- hráča na husliach do SKO 
- hráča na kontrabase do komorného súboru Musica aeterna, 
- pracovníka sekretariátu (aktívna znalosť 2 cudzích jazykov, organi-

začné schopnosti, vzťah k problematike hudobnej kultúry), 
- samostatného referenta pre prácu s obecenstvom (V~ humanitného 

smeru, org.-manag. schopnosti, znalosť spisovnej slovenčiny, znalosť 2 cu
dzích jazykov, vzťah " problematike hudobnej kultúry), 

- tJUomníka-man~ra orchestra SF (org.-manaa. schopnosti, aktfvna 
znalosť 2 cudzích jazykov, vedomosti v oblasti vážnej hudby), · 

- tJUomníka komorných telies (org.-manag. schopnosti, aktívna znalosť 
2 cudzích jazykov, vedomosti v oblasti vážnej hudby), 
ďalej prijme: 

- pokladníčku lístkovej dennej a večernej pokladnice (znalosť'\ cudzie
ho jazyka vítaná). 

Prihlášky so stručným životopisom zašlite ihneď po uverejnení oznamu 
na adresu: Slovenská filharmónia, Fučíkova 3, 816 Ol Bratisla~a. 

x x x 

17. apríla 
SND Bratislava - Toxedomoon: Slová z úst anjelov; l. Stravin

skij : Svadba , Vták Ohnivák, balet ( 19.00) 
SD Košice - G. Verdi : Nabucco (19.00) 

Dom umenia Zillna - Koncert poslucháčov VSMU Bratisiava 
( 17 .OO) (Festival mladých umelcov Pen
tagonály) 

18. apríla 

Koncert talianskych umelcov (19.30) 
(Festival mladých umelcov Pentagoná
ly) 

SND Bratislava - G . Puccini: Madame Butterfly (19.01.1) 
SF Bratislava- G . Mahler: •Pieseň o zemi (19.30) 

sólisti: J . Bokor, alt (MR), A. Molnár , tenor 
(MR) 
dirigent : G. Oberfrank (MR) 

SHÚ - Hummelove múzeum Bratisla~a - Pracovné stre tnutie 
členov Slovenskej muzikologickej asociácie ( 15.<10) 

Nová scéna Bratislava (Komárno) - J . Strauss: Cigánsky ba
rón (19.00) 

·SD Košice (DJZ Prešov) - O. Nedbal: Poľská krv ( 19.00) 
SF Košice- Mozart, Glinka, (19.30) 

Chabrier 
dirigent J . Wildner 

DJGT Banská Bystrica- O. Nedbal: Pofská krv (19.00) 
Dom umenia 1:ilina - Koncert juhoslovanských umelcov 

19. apríla 

(19.30) 
(Festival mladých umelcov Pentagoná
ly) 

SND Bratislava - Lux et Requiem, balet (-19.00) 
SF Bratislava - program ako IH. apríla 
NS Bratislava - E. Kálmán: Čardášová princeznä (19.CKI) 

(DK Ružinov) 
So Košice - G. Donizetti : Näpoj l{tsky ( 19.00) 
Dom umenia Zilina - Koncert českých umelcov ( 19.30) 

(Festival mladých umelcov Pentagoná
ly) 

20. apn1a 
SND Bratislava - L. Janäček : Príhody Líšky Bysťroušky ( 11 .00) 
Dom umenia Žilina - Pocta Mozartovi - záverečný koncert 

festivalu mladých umelcov Pcntagonály 
( 19.30) 

21. apríla 
SF Moyzesova sieň Bratislava - J . Stivín deťom ( 10.30) 
SHÚ-Mirbachov palác Bratislava - Komorný koncert (l 0.30) 

D. Sašinová, R. Sašina; W : A . Mozart , G. Bottesini ; 

22.apríla 
NS Bratislava (DK Ružinov) - F. Lehár: Ach. tie ženy ( llJ .OO) 
SF Košice - Organový recitál (19.30) 
(Dom umenia) K. Paukcrt (USA) 
SKO Žilina (Kežmarok) - M. Ravel. R . Pipô. A . Vivaldi. 

23. apríla 

H. Voríšek (19.00) 
O . Chassain. gitara . Francúzsko 
dirigent : J . Vodňanský 

SF Moyzesova sieň Bratislava - Odrazy. dotyky a prem~ny 
času Il . ( 19.(KI) 

J. Stivfn. flauta; J. Tuma. čemhalo; organ: Musica 
aete rna . 

DJGT Banská Bystrica - G . Puccini: Tosca ( llJ.(}(I) 
ŠKO Žilina (Humenné)~ M. Ravcl, R . Pipô . A. Vivaldi, 

H . Vofíšek ( 19.(10) 
O . Chassan. gitara. Francúzsko 
dirigent : J . Vodňanský 

24.apríla 
SND Bratislava - .. V" ako Vivaldi . balet (19.0<1) 
Nová scéna Bratislava (Pidťany) - F. Lehár: Ach. tie ženy 

25Atpríla , 
SND Bratislava - G . Verdi: Rigole tto ( llJ.OO) 
SF Bratislava - M. Bäzlik (premiéra) . J. Brahms. R . Schu

mann (19.30) 
sólista: E . Danel. h'usle 
dirigent : A. Ceccato 

SF Košice - Koncert poslucháčov VSMU (19.30) 
dirigent : B. Buraš 

DJGT Banská Bystrica - Ch. W. G luck: Orfeus a Eurydika 
(19.00) 

SKO Dom umenia Žilina - M. Ravcl. R . Pipô. A. Vivaldi. H. 
Vofíšek ( 19.00) 
sólista: O. Chassain , gitara. Fran
cúzsko 
dirigent: J. Vodňanský 

26. apn1a 
SND Bratislava - G. Verdi : Nabucco-( 19.<10) 
SF Bratislava - Program ako 25. apríla 
Nová scéna Bratislava (DK Ružinov) - E. Kálmán: Čardášo

vá princezná ( 15.110) 
SD Košice - G. Donizetti : Nápoj lásky (19.<10) 

27.apríla 
SD Košice - G. Donizetti: Nápoj lásky ( 19.(10) 
DJGT Banská Bystrica - G. Bizet: Carmen (19.(KI) 

29. apn1a 
Slovenský hudobný fond Bratisla~a, vypisaqe konkurz na udelenie štipen
dia SHF na štipehdijný rok 1991192. Do konkurzu sa môžu prihlásiť mladí 
začínJUúci autori, muzlkológovia, hudobní teoretici, interpreti z celej ob- • 
lasti hudobného umenia. Veková hranica je do 28 rokov. 

SND Bratislava - w: A. Mozart : ldomeneo (19.CKI) 
SD Košice - G. Donizetti: Nápoj lásky (19.00) 

30.apríla 
SND Bratislava - G . Verdi: Simon Boccancgra ( 19.(KI) 
DJGT Banská Bystrica - E Lucevan lc Stelle (19.CKI) Záaqemci o štipendium si môžu vyzdvihnúť prihlášky v Slovenskom hu· 

dobnom fonde, Fučíkova 29, SU 02 Bratislava, na útvare fondovej starostil
' vosti. Termín prihlásenia sa do konkurzu je do 30. aprílal99l. 

~ (koncert z operných a operetných 
ärií) 


