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ro nie .-efml úspdnfch posledných roénik.ocb hehlll!flky mlllfli-ch slotensk,f'Ch 

lwncertných u*lcon· Trenčianskych Tepliciach, ktot'é postupne stnkall no}~ 
t'Oilný týznam a stávali sa riac-mene} samoúčelným Poda}atím pre ph prftomných 
luit/kot', minimálny poht predsta.-ltefot' koncertnfch llllftltúr l nepatrný počet 
poslucháčot', saje} orsanlzátorl (Spolok koncertných umelcot' pri SH(!) ul na mi
nuloročnej prehliadke umfšfall nad jej norou koncepciou t' podobe festit'alu, 
na ktorom by sa prezentotall ndi mladí adepti koncertného umenia t medziná
rodných konfrontačných sút'islostiach. ktorý by prlláluJI čo nl4}tiaf polet odbor
a&o't' a poslucháčot a t neposlednom rade by poskytol priestor l pre bllBie zozná
menie sa s mladým Interpretačným zázemfm lnfch eiii'ÓfiSIIJ'Ch ltrl4}fn. Podnetom 
k takýmto út'ahám boli nlelea ~i spomfn~é pretl't'IÍt'l4}úce problémy, ale aj odona 
na lwncert poslucháčo•· Hudobnej alutdémle zo susedného ralcáskeho Grazu, kto
IÝ bol ožltenfm daňl4}kj prehliadky. 1 preto sa t' Spolku loncertni'Ch umekm· 
"Slf(; zrodil nápad nahradil' prehliadku Festivalom mladých koncertných umel
cot Pelllagonály. Nápad to bol aktuálny pnit'e preto. že S/ot'ensio t' 11meleckej ob
/as(ll .rd'aka úsiliu Mlnistenh'll kultú.,· má t'ktky. predpoklady stat' sa jednfm 

' z hlami'Ch centier týmeny kultúrnych hodn6t eu~h luA)fn združených 
ť Penta/IOfUUe, a to nielen ,. oblasti hud,oboého umeala ale umenia ťdbec. 'Tento 
rok sa teda zmenil nielen obsah a koncepcia p6t'odne} prehliadky, ale aj ča$ a mies
to konaaia. Festlt'JJI sa us~utočnll t' dňoch 15. - ltJ. aprOa 1991 ,. Dome umenia 
Fatra t ' Žiline. A pri tomto fakte by -som sa chcela na cht'fl'u zastarit: Presunút' 
festlnJI do Žiliny bol 'f'Ýborným nápadom. iillna. t'd'alut St'ojmu zázemiu •· $1\0 
(mimochodom, spolusporladatefa festlt·alu), ale l 1\onzenatórlu, ktoré t tomto 
meste sfdll a t' ne'poslednom rade l t'ďalut t'YIJlkl4}úcim podmienkam ,. mtaurot'a
ROm Dome umenia Fatra, sa dostát'll do pot'edomla 11ak} hudobnej terej11ostlako 
'}ed11o z fÝZIIIUIIIIýdJ centier slo't'e&ého koncertllébo ilt'ota. Praridehlé lon
certllé cyldy, úzka s,iolupnka $KO a konzenatórla. progres/tna aktlrita najmlí 
t' oblasti dramatui'Jlie má okrem Iného záslulru l na tom. ie publikum, prltomné 
na jednotl/tých ·koncertoch festiJ~alu, doluizalo t'J'h'orit' pr/jemnú a inšpirujúcu 
",...,..."a dalo a fmlnl• p9,1 ... 

1fl,~ iMe kt'M*'··~~a""a 
IZrlMt' sy~~~patklcé IJolo, le tllllau ,;HUU i'tórlll.wt,.,..,. a iMéll!td JiiHzl 
almiiUii rodl&l s malými defml. 

FAT 

MARTA FÓLDEŠOV Á 

Prvý ročn ík Festivalu mladých koncer t
ných umelcov Pentagonály otvoril minister 
kultúry SR Ladislav Sno pko a p redseda Rady 
SHÚ . skladateľ Ilj a Zelje nka. Pokia ľ minis
ter vo svojom príhovo re zd ôraznil význam 
a kultúrne trad ície krají ri Pe ntagonály, ktorej 
neoddeli teľnou súčasťou je i slovenská hu
dobná kultúra, l. Zeljen ka vyzd viho l význam 
umenia v živote č loveka a spoločnosti. Sláv
nostné popoludn ie pokračovalo ko ncerto m, 
na ktoro m sa publiku p redstavili dvaja po
prední protagonisti slovenského interpretač
ného umenia Marián Lapšanský a Peter 
Dvorský. Hneď na úvod teda mali príto mní 
hostia a pub likum možnosť počui to naj lep
šie, čím sa naše ko ncertné umen ie môže po
chváliť . M. Lapšanský zarad il do svoj ho pro
gramu 3 Brahmsové inte rmezzá op . 117, vý
ber z Griego vých Lyrických kusov a koncert
nú parafrázu na Verdiho Rigo letta v tran
skripcii F. Liszta. P . Dvorský pri vied o l publi
kum do varu talianskymi canzo nettami, oper
nými áriami Verdiho a Pucciniho , ale aj pre
krásne predved enou áriou O ndreja z opery 
Krútňava E. Suchoňa . Bo lo to jediné sloven
ské ,dielo , kto ré na festivale zazne lo , ale 
o torŕl neskô r. .. O becenstvo ho počúvalo 
s bázňou . úctou a nadšením. P. Dvorský za 
klavírneho sprievod u M . Lapšanského svo je 

vystúpenie zopakoval i na večernom ko ncer
te. Myslím si. že obajn umelci svojou prítom
nosio u , no hlavne umeleckým výkonom veľ
ko u mierou prispe li k úspešnosti fes tiva lu 
a začali budovať trad íciu hodnú pok račovan ia 
a vzoru i pre ostat ných ko legov. Na večernom 
koncerte prvého dňa festivalu ( l l . apríla) sa 
predstavili mladí ko ncertní ume lci z Maďar

ska, nautistka Marinna Móriová a huslista Pé
ter Somogyi. M . Móriov<í. poslucháčka IV . 
ročníka Vysokej ško ly múzických umení F. 
Liszta v Miskolci za sprievodu klaviristky 
Zsuzsann y Farkasovcj uviedla Sonátu pre 
flautu a klavír B . Martinu . skladbu Lc Mcrlc 
No ir O. Messiaena a Nocturno G. Briccialdi
ho. J ej ta le nt a muzikalita sa naj výraznejšie 
prejavili v diele B . Martinu , zat iaľ čo v Bric
ciald iho Nocturne sa sústredila naj mä na 
technické interpretačné parametre. Na zá kla
d e počutých skladieb hod no tím je j výkon ako 
ku lt ivovaný a muzikálny , obsahujúci všetky 
po trebné d ispozície (tvorba tó nu , frázovanie, 
dynamika a pod .) , avšak opro ti jej kolegovi 
P. Somogyimu jej ešte chýba d ávka umelec
kej zre losti a nadhľadu . V bulle tine bo,lo 
o tomto mlado m umelcovi uvede né, že je jed
n ým z najtale ntovanejšfch maďarských hus
listóv - a na základ e jeho žilinské ho vystúpe
nia môžeme to to konšta tovanie len potvrdiť . 

Svoj program zo~tavi l z d iel W. A. Mozarta . 
B. Bartó ka a M. Ravela . Popri zrclo111 výko
ne v Bartó kovcj h u~ľovej son;ítc č. ::! a Rave
lovej Cigán ke. Mozartovo Adagio E d ur KV 
26 1 akoby zani klo. Nic pre nezauj ímavosl. či 

nižšiu i nte rpretačn ú kvalitu . a le p re to. že 
hl boký doj em v nás zanechal t<tlcnt P . Sumo
gyiho práve v Bartó kovi . Toto n áro~né ko
mo rné die lo majstra 20. storočia si vyžad uje 
interpreta zdatné ho nielen tech nicky. ale rov
nako aj v zmysle vý~azovom . K tomu to skla
dateľovi je treba ma i osobný vzťah , a le súča~
nc i urč i tý od~tup . aby ~a vo víre h udobného 
diania nestratila výrazová . ob~ahová i te kto
nická ko ntinuita inte rpretovaného d iela . P . 
Somogyi te nto p redpoklad splnil. K ta ké mu 
postu nesporne p rispe li i st ;'tžc . ktoré abso lvo
val u význa mných osobno~t í husľového inter
pretačného majstrovstva . My ~ i le n s povzdy
chom môžeme priai . aby ta ké to možno sti ma
li v čo naj vi ičšej miere aj naši mlad í interpre
ti. A le tie v konečnom dôsledk u slúžia le n 
k rozvoju p rirodzeného tale ntu . A P.Sómo
gyi ním d ispo nuje v nemalej miere! J ll ho vý
ko n pa tril medzi tie najhod no tnejšie v rámci 
celého festiva lu . 16. apr íla bo l popolud n í na 
programe Koncert poslucháčov slovenských 
konzervatórií. Košické Ko nzervató rium rc
prezentoval posl uch;íč Vl. ročníka (z triedy 

Snímka M. Jurík 

L Kojanm'eJ) klavirist:t Tumáš Nemce. Popr i 
Barttlk<1\ej Suit t: op. 14. S liepočke zo Sm.:ta
nov}·ch (c;.k)ch tancov predvied ol i Mdi~tov 
valčík F. Liszta. T . c me.: 7vl:ídol ~voj prog' 
ram na technickej úrovni . evid entné .,(t uí1hn 
znaky rnuzika lity. zat iaľ mu '~ak dtýba vii\..,:; í 
tvorivý rozlet. vii ("~ ia odvaha ponm it '>a dn 
hudobného diania , výra711cj ~ í o~obno'>tn ~ 
vk lad . Iným typom je or~anistka Lnjla Mar
ko\•á, po~lucháčJ..a brat is lav~ké ho Ko ni'cn a
tória (žiačka l. SLab<ía ). Jej hra sa vywačuje 
prcdov~etk~ m zručnou technikou . mu7ik:il
nou fan t<izio u , prtrod7cno\ÚHt. tvonv)•tn roz
le tom. Taká sa mi javila v Bachovom Prclt't
diu a fúge h mol BWV 544 . ale aj v Prclúdiu 
a fúge na B-A-C- I l F. l . i ~zta . Vk u~. ne' ticr<J 
vosi a muzikalita sa• u tejto talent<J\ a ncj orga
nistky ešte v plnšej miere rmvinít aj na 
VŠMU. ktorej po~luch:'tčkou ~a ~tane už. od 
nasledujúceho šJ..obkého roka . Na~c d'al ~ic 
žilinské Konzervatórium re prezentovalo kla
vírne duo Eva Šipláková - Eliška Roscnbau
mová. Publiku ~a predstavili v Cle ml! ntihn 
Son;\te B d u r . v Šnst aknvičovom Com:e rtinc 
a v Lutosl aw~kého Vari:íci{tch na Paganiniho 
tému. H ra li vyrovnane. ~t't '> t redene, tech nic
ky i muzikantsky na veľmi dobrej úrovni . Za
radenie koncert u po lucháčov našich ko nzer-

pokračovanic na 4. str. 



Opýtali sme sa ... 
Ako sme ul oznaimiJI, od 15. decembra 1990 praeuje no~ Výbor Slovenského hu

dobného fondu. Ked'že ide o ln§tltúclu, ktorá má n"'ml v sú~sných hospodár
Skych podmienkach významné postavenie v na§ej hudobnej societe, s odstupom 
~u sme sa ~brátili na predsedu Výboru SHF p rof. Ivana Päríka s jedinou otáz
k~u: S ak)mi predstavami, zmenami, návrhmi a opatreniami chee Výbor SHF fon
du plniť svoju funkciu v nastávl\lúeom období? 

Snímka archív HŽ 

V politike sa zvykne dával vládam sto dní. 
aby pre ukáza li svoju schopnosť a aby prezen
tovali svoje zámery. Ncporovnávajúc, prav
da , p rácu výboru SHF s činnosťou vlády. 
p redsa len považujem čas ktorý uplynul, za 
čas prvej rekapitulácie . Rád by som preto na
šu hudobnú obec prostredníctvom časopisu 
H Ž. informoval o tom, čo'smc od januára uro
bili, kam až sme sa dopracovali pri uskutoč
ňovaní našich zámerov. 

V prvom rade to bola pome rne náročná 
a početnými odbo rnými a právnymi konzultá
ciami sprevädzaná práca na nových sme rni
ciach činnosti SHF. Nové smernice zoh ľadni li 
vlaňajšie dohovory medzi predstaviteľmi aso
ciácie a únie a samozrejme vzali do úvahy 
zmenenú politickú a ekonomickú situáciu 
( hoci popravde povedané , socrealizmus a ve
dúca úloha strany v posledných rokoch neov
plyvňovali rozhodovania bývalého výboru 
o tvorbe . Napr. jeden zo skladateľov, čo sa 
p red nedávnom s d ešpektom v KŽ. vyjadri l 
o činnosti býva lého výboru SHF, bol VO všet
kých súvislostiach predmetom úctyhodnej 
a veľmi reálnej fi nančnej starostli vosti fon
du) . 

Onen balík peňazí tzv. priamej podpornej 
činnosti sa delí tretinou pre oblasť pop music 
a dvoma tre tinami pre oblasť vážnej hudby. 
Jeho vnúto rné delenie be rie d o úvahy tzv. 
tvorivé odmeny, odmeny interpretom , odme
ny muziko lógorn, štipendiá , ceny fondu, prí
spevky, resp. ceny v rôznych súťažiach , od
meny za propagáciu slovenskej h 4dby mimo
riadne schopným organizačným pracovní
kom, ale ako nóvum pristupuje sem tzv. so
ciálny balík , určitá Tezerva. či suma , ktorú 
sme odložili bokom, aby sme v nevyhnutnom 
prípade mo hli vypomôcť tým členom obce. 
ktorí sa v dne~nej situácii môžu ocitnúť vo 
vážnych existenčných ťažkostiach. Sú to naše 
spoločné peniaze a ja by som iba chcel dúfal'. 
že ich nikomu nebude treba; v to m prípade 
na ko nci roku bude zostatok sociálneho balí
ka použitý na dohodno tenie . 

Ďalej , nechceli hy sme ostať iba pasívnym 
prijímateľom a ,.odmeňova teľ o m" tvorby, 
ale chceme túto vo všetkých žánroch iniciovať 
a súčasne obj ednávať u interpretov uvedenie 
diel do živpta. Chceli by sme viac preferovať 
nadačnú činnosť a iniciovať uvádzanie tvorby, 
treba však povedal'. že v tento čas skôr ko
mornej, či pre malé obsadenia; na viac nám 
totiž neostáva. 
Terajší výborSHFdospel k názoru -som rád , 

. . 

ak môžem konštatovať. že aj v zhode s riadi
teľom - že fond treba zrekonštruovať a jeho 
činnosti prispôsobiť akútne j si tuácii. Ide 
v prvom rade o to, aby sme doterajšie oddele
nia vydavateľského. rozmnožovacieho a ar
chívneho úseku zh:.čil i do vydavateľstva s vy
davateľskými oprávneniami pre notoviny, 
knihy a všetky druhy nosičov a najmä, s ne
vyhnutnosťou obchodovania auto rskými p rá
vam'i. Chceme toto vydavate l'stvo postaviť na 
komerčnú bázu a tak si musíme uvedomiť, že 
najmä z počiatku svojej činnosti sa bude mu
sieť orientovať na tituly predajné. Pred ne
dávnom sme zadali vypracovanie expertízy 
možnej vydavateľskej činnosti SHF a po opo
novaní a následnom rozhodnutí pristúpime 
k aktivizácii tej to činnosti . V nadväznost i na 
zri adenie vydavatcfstvn. budeme musieť po
rozmýšl'ať o kompetenciách HIS-u ; nic nby 
sme ich odnímali. naopak, aby sme ich roz
šírili, aby sme posilnili právoplatnosti 
HIS-u tak, aby o krem dote raz akceptovanej 
morálnej návratnosti finančných zdrojov, za
meral svoje aktivity aj na činnosti. ktoré ja 
tak trochu laicky nazývam .. poctivé obchodo
vanie s hudbou:· Podľa môjho názoru, je to 
cesta schodnejšia, ako určité proklamované 
tendencie osamostatnenia HIS-u, ako akejsi 
národnej informačnej inštitúcie. Rozhodovať 
vša k nebudem ja, ale výbor , zodpovedný za 
veci fo ndové. 

Ďalej považujem za potrebné zmieniť sa o za
riadeniach SHF v Dolnej Krupej a Om~ení. 

Najprv o tom druhom: je finančne nic veľmi 
náročné a využíva sa zčasti na rekreačné po-

' byty zamestnancov, či ostatných záujemcov 
členov obce. Hoci stratovosť O mšenia nao ko 
nepredstavuje veľkú sumu, stratovosť si v bu
dúcnosti nebudeme môcť dovoliť - voľné ka
pacity sa pokúsime ponúkmiť tomu , kto nám 
schodok vyrovná . S Dolnou Krupou je to tro · 
chu zložitejšie: jej majiteľom je Slovenské 
národné múzeum, jeho užívateľom bol býva
lý Zväz a prevádzku zabezpečovať SHF. Unia 
v tejto situácii zat iaľ "vypadla z hry" a t9 naj- 1 

mä p reto , že právne ko mpetencie pri likvidá
cii zväzu neboli presne ohra ničené. Predpo
kladám však, že s Úniou a asociáciou v krát
kej dobe uzatvoríme dohovory o prednost
nom využívaní Dolnej Krupe j pre č lenov hu-

\ dobnej obce- tak na tvorivé. ako aj na rekreač
né pobyty. A však do milióna idúci schodok 
si dovoliť nemôžeme a preto sa vo voľných ka
pacitách Krupej zač ína rozvíjať nahrávacia 
činnosť a rekreačné pobyty zahraničných tu
ristov, ktoré sú spojené s kultúrnymi aktivita
mi. V nijakom prípade nedovolíme z Krupej 
urobiť hotel a už vôbec nie- hoc aj za d evízy 
- hodinový ... a le aj Krupá si bude musieť na 
seba zarobiť. Napriek tomu, že nás okolnosti 
prinútili zvýšiť ceny za ubytovanie a stravu , 
členovia našej obce obdržia o d SHF kompen
začný doplatok, ktorý donedávna platné ceny 
zvyšuje iba nepatrne . SHF sa musí začat' cho
vať eko no mickejšie a onedlho aj e konomic
ky . Daňový zákon , ktorý má vstúpiť do plat
nosti l. l. 1993 sa rýchlo blíži . C i a v akej 
forme fondy na podporu umeleckej činnosti 
vôbec budú existovať, to ešte povedal' nevie
mc . Za členov výboru , aparát fondu i za seba, 
chcel by so'm iba povedať, že sa chceme pok ti
siť fond dostat' do takej finančnej situácie, aby 
jeho likvidácia nebola nutná a času je na to 
nesmierne málo. V tejto chvíli ne môžem po
vedať iné , ako že sa pokús.ime spoločnými si
lami tak uchovať pracovníko m fondu ich pra
covné pr íležitosti , ako aj vytvoriť 'také fi nan
čné zdroje, aby fond, či nadácia akosi prežili 
a to v prospech hudo bnej obce, ale najmä, 
našej hudobnej kultúry. Avšak , parafrázu
júc, pán boh mieni , pán Klaus men í ... Ďaku
jem Hudobnému životu za možnosť poskyt
núť predmetné in formácie a dúfam, že mi HŽ 
aj v budúcnosti umožní našej obci referovať 
o práci a činnosti SHF. · 

-·._r . 

·~~!- B. Režucha šéfdirigent v rozhlase 
~:l..... ' 

Dodatočne, z neoficiálnych prameňov, 
sme sa dozvedeli, že dňom 1. aprila t.r. 
bol Bystrik Režucha menovaný za šéfdi
rigenta Symfonického orchestra Sloven
ského rozhlasu v Bratislave. Domnieva-

me sa , že to bolo správne roihodnutie, 
ktoré zrejme aj v našich ostatných ume
leckých ustanovizniach vyvráti fámy 
o "spásonosnosti" zahraničných hviezd 
pre n~šu hudobnú kultúru. -mj-

HUDOBNÉ MÚZEUM 
Od l. februára 1991 sa vyčlenilo z Histo ric

kého múzea - ako špecializovaná organizačná 
jednotka SNM - Hudobné múzeum. Po kra
čuje v aktivitách , ktoré pozná hudobná verej
nosť z činnosti bývalého hudobného oddele
nia Historického múzea Slovenského národ
ného múzea . Venuje sa záchrane pamiato k 
archívnej povahy, hudobných nástrojov 
i trojrozmernéilb materiálu (zvukopisné zá
znamy, vyznamenania, predmety osobnej po
treby významných dejateľov a pod.), ktoré 
nejakým spôsobom dokumentujú hudobný 
život na území Slovenska. Hudobné múzeum 
SNM má tri odborné oddele nia: oddelenie 
novších dejín , oddelenie starších dejín a od 
d elenie hudobných nástrojov. 

V súčasnej situácii sa z finančných pdčin 
výrazne obmedzuje akvizičná činnosť a ak
centujú sa práce evidenčné a rôzne- formy 
spracúvania zbierok, katalógov ( napr. Slo
venský katalóg h udobno-histo rických pra mc- · 

ňov, databanka informácií o súčasnej sloven
skej hudbe, katalóg výrobcov hudobných ná
strojov na Slovensku a pod.) , ktorými sa pre
zentovalo Hudobné oddelenie - to znamená 
sústreďovanie archívnych a trojrozme rných 
dokumentov , ale aj informácií o hudobnom 
živote. 

K tradíciám býv. hudobného oddelenia pa
trilo usporadúvanie vystúpení umelcov a sú
borov, v ním,ci ktorých sa v spojení so slovom 
(poéziou, alebo iným spôsobom ko mentára) 
uvádzali v živej podobe mene j známe opusy 
svetových , ale najmä domácich autorov. 
V tejto aktivite Hudobné múzeum SNM po
kračuje aj dnes formou pravidelných vysttípe
ní v expozičných a výstavných priestoroch -
SNM na Bratislavsko m hrade každú nedeľu 
o 15 . a o 16. hodine pre návštevníkov expozí
cií a výstav.Historiekého múzea SNM. Srdeč
ne Vás na ne v najbližšiu nedel'u pozývame. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

e U. apríla sme sl pripomenuli nedožité osemdesiatiny m~stra husliara Osl\·alda W i 11-
m ann a (13.4.19U - 4.4.1969). Jeho odchod bol vel'kou stratou pre slovenskú hudbu, ktorá 
dosiaľ nebola v plnej miere nahradená. Pri príležitosti tohto jubilea sa pri jeho hrobe na 
Martinskom cintoríne zi~li hudobnfci, priatelia a ctitelia majstra Will manna, na obr. zl'ava: 
Albín Vrtel', Alojz Nemee, Ladislav Slovák a Ján Pragant. 

SL<lYAK TREASrRES LTD. 

N()V Á FIRl\1A PRE CD 
Privatizácia vstúpi la a j do n ašej hudob
nej sf~ry. D~om l. februára začalo pra
covať súkromné hudobné vydavateľstvo 
SLOVAK TREASURES , akciová spo
ločnost' s. r .o. Potešiteľné je. že táto fir 
m a sa chce venoval' výlučne vážnej hud
be na CD p la tniach a rozširovať ich clo
ma i v-..za h raničí. Nahrané sú prvé dva t i
tuly z. tvorby Matthesona a Spergera, čo 

naznačuje , že nová firma bude vydávať 
skôr zaujímavosti ako osvedčené tituly . 
Oba sú pripravené k výrobe a ha trhu by' 
sa mali objavi ť koncom mája. Nuž, takú
to firmu treba iha privítal', zaželal' jej 
šťastný rozlet a očakávať výsledky, či 
vážna hudba bude .. trhovo'' n aozaj taká 
nezauj ímavá , ako sa predpoklad<'í. 

-mj-

Prvý medzinárodný 
• 

zborový·festival v Bratislave 
- ' 

Do\tatol.. J..valitných 1.borov. 1bpc•~n)·ch aj 
na zahran iénýdl 'lit'aziach \ icdoluž pred via
ccrvmi wkmi k navrlwm real izovai na Sll•
vcrÍ-.ku m.::dzin;ímdnv zh~Hov~· fc~tiv;d . kl\1r<· 
by sa stal platformou' umcleck.e j konfront :ki~· 
$pičkových dom:.ícich. ale i zahraničných zbo
ro\' . Prilcžito~t' na uskuwčncnic tejto my~

lic nly po~kytli oslavy ~cdcm~toročnil'C Br·ui 
~lavy v tomto roku . Vďaka pochopeniu ga
ranta fe~tivalu - Magi,tnítu hl. me'ta SR Bra
tislavy. je~ L<ivercén;í láza príprav fe~ l i\'alu 
' plnom prúde. 

V dtioch 31. m<ija - 2. júna privtta l:lrall,la
va IÍča,tníkm Medzinárodného Lhorového 
fc~tivalu 13rati, lava 'lJ I . u,poriadat..:lnm je 
Mestské kultúrne ~lrcdisko v Rrati~law 

v spo lupr;ki Šo Slov"n~kým rozhla~om . Slo 
,vcnskou hudobnou úniou. Slovcn~k\·m hu
dobným fondom. Slovkoncertom a Slovcn
·kou hudobnou ~pnlnčno~ťou . Na fe~tivalo
vých konce'rtoch \ Koncertnej ~icni SF ~a 
predstavia najv}~pclcj~il' zborovO: telcs;í 
7 CSFR (Spc\ aci.. v zhor mc~ta Brat•'''" y. 
Lúčnica. Tcdmik . Colkgium h:chnicum 
7 Košíc. Brnen,u madrigali~ti. a'ko aj zahra
ničné tc l !.!~ií (Va~a~ Kórus z Mad·ar~ka . Tiro
ler Kammerchm Wti'rgl a Uniondwr Lam

' bad; z Rakú,ka. Maulbronn..:r KanuncrL·Iwr 

l . 

zn SRN a z dru;}ohm:j talia n~k ..:j P.::rugie Can
tmi di P..:nu .. ~a) . 

Okrem,, ~appc·lla ;hllrll\'l'j t\'orby~kh•datc· 
fnv. od L nic n:1 1.;h ..:rc~nom km11.:<:rtc k'ti valu 
v Dôme ~' . Martina (ktorý hol ~vcdkom !..o
ru novúci i u hor~k ý ch panovn i kov!) Om~a ' 
C dur W. /\. Mmana Korunovačn;í v intcr
prctúcii Spcv{lekélhl 7hnru me~ta Bratislavy. 
orchc~tra Kommn..:j npery a pnpredn)·ch , Jo
ven~kých vokaln~ch Llllll'kov pnd taktovl..ou 
Mari;ina Vacha. , 

Pre infnrmúciu ;r;nttenH:m U\ {,ti, am..: pr..:
hfad jednotil\ ýrh lc-.ti \ ahn ~ch twdujall : 
31. ). SF ( l lJ .tMI) l.t'1čnu:a. Maulhronner 

Kamm..:rdHlr (SRN) 
l. ú. SF ( 16.1111) - \'a'a' Kont' (~l R) . 

l n:hnil.. 
SF ( lJ.3tl) - Tirolcr Kanum:rdwr 

Wiirgl ( Rakll\knl 
, Brnen, kí madrigal i~ti 

.., 6. SF ( I(J.:\0) - l lnlondlOr Larnback 
( R,1kú~ko) . C'1•llegium 
ll'chn icum Ko,ice 

Dom ~'. Martin.l ( llJ .()()) Cant\II'Í di Pt·ru· 
gia (l a l. ). SZMI3. or
dll',ter KO. ding~:nt:. 
M. Vach 

E. K YSELO\'A 
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ROZHOVOR 

v 

Hovoríme s riaditel'kou Konzervatória v Ziline . . 

Spomedzi troch slovenských konzervatórií patr( iilinské k tým, 
ktoré sa môžu pochváliť nie malými umeleckými a pedagogickými 
úspec~mi. Rok 1990 sa zapísal do histórie tejto školy medzi výzf!am
né. Ntelen preto, že škola oslávila 40. výročie svojho zaloienia, ale 
zárove11 i zmenou, ktorá znamenala, že na post riaditeľky bola meno
vaná jedna z prvých absolventiek, dlhoročná pr_ofesorka školy Klára 
Cenková (na obr.). tilinské konzervatórium absolvovala r. /967. 
V tom istom roku nastúpila na školu ako učiteľka hudby. Popri za
mestnaní .vtudovala na FFUK v Bratislave, kde bola r. 1974 promova
ná v odbo,e psychológia; neskôr, v roku 1985 absolvovala FF UJE 
v Brne, odbor hudobná veda . . Od l . apríla 1989 bola poverená a od 
l. seprem /pra toho istého r9kt( menovaná za zástupky1iu riaditeľa Jko
ly. Vq februári 1990 bola zvÓlená za riaditeľku konzervatória. V 
·vojej pedagogickej práci (vyučovala najmä hudobno-teoretické pred
lety) v bohatej miere využívala i odbomŕ znalosti psychológa, uí
astňova/a sa na merodick_ých seminároch v rámci okresu a kraja 

1 aktívne sa zapájala i do propagácie hudobného života tiliny nielen 
ko publicistka, ale najmä ako organizátorka. Problémy mesta ajelw 

\'koly pozná teda viac ako dôverne... ""-

Pani riaditeľka, do funkcie ste boli zvolená 
v r. 1990 ako dlhoročný pedagóg žilinského 
konzervatória . Aké boli a sú vaše predsavzatia 
a ciele? 

Mojím hlavným cieľom pri nástupe do 
funkcie riaditeľky bola snaha aktívne prispieť 
k spoločnému úsiliu všetkých riaditeľov tých
to škôl , vytvoriť z konzervatórií znovu kon
zervatóriá. Za touto zdan livo jednoduchou 
myšlienkou sa skrývala v prvom, rade úvaha 
o poslaní, resp. o uplatnení absolventov kon
zervatórií. Ďalej to znamenalo vytvoriť nové 

listvý komplex. Pre akýkoľvek odbor je nutné 
zabezpečiť vyučovanie všetkých predmetov, 
ktoré zahrň uj e učebný plán , (napr. prax v o r
chestri pre inštrumentalistov, v speváckom 
zbore pre spevákov, dirigentov, komornú hru 
atď.). Toto je nemožné pri vytvorení zamýš
ľanej jednej triedf. Uplatnenie absolventa 
štúdia špecializácie regenschori (pre 15 roč
ných žiakov?) je otázne , lebo táto funkcia 

rozšírili záverečné skúšky o verejný pedago
gický výstup za účasti učiteľov metodiky, vy
učovacej praxe , hlavnéhd predmetu a peda
gogického seminára. Absolvent predviedol 
vzorovú vyučovaciu hodinu pridelenému mo
de lu zo ZUŠ. Komisia tak získala obraz 
o kvalite budúceho učiteľa. Bolo by vhodné, 
keby sa na pedagogickom výstupe mohol zú
častnil' aj budúci zamestnávateľ nastávajúce-

. ~čebné plá ny vyhovujúce špecifiku školy, le
galizovanie odborných predmeto.v. ktoré sa 
vyučovali v rámci voľného času žiakov, očis
tenie od tých predmetov, ktorých výučbu má 
zavŕšiť základná škola a hlavne vytvoriť pod
mienky pre rozvoj a uplatnenie tale ntov úpra
vou časového rozvrhu v rámci klasifikačných 

období. Za dôležitú otázku som považovala 
aj pretvorenie zastaralých vyučovacích me
tód, ich nahradenie novými, účinnejšími 
a atraktívnejšími formami vyučovania. Pre
sadzujeme aj vlastnú aktivitu a vôľu žiakov vo 
vyučovacom procese , čo spätne zdôrazriuje 
aspekt, že konzervatóriá sú výberové talcnto

"Vé školy. Domnievam sa, že mnohé rtýchto 
'základných cieľov sa nám podarilo spoločným 
úsilím vyriešiť , mnohé sme nastolili - to zna
mená tiež čiastočný úspech . Ž:iaľ, nevyrieše
nou zostáya otázka riadenia umeleckých škôl. 

Kto nám pómôže? 
Bude risk ziskom? 

Ktoré sú momentá lne najaktuálnejšie prob
lémy vašej školy? 

Specifických , a tým aj akútnych problé mov 
našej školy je mnoho. Prvoradým zostáva do
budovanie koncertnej sály a telocvične vo 
dvore školy. Položenie :z;ákladného kameňa 
našej prístavby sa blíži k smutnému IO. výro
čiu . Nové priestory nám ušetria náklady 
i stratený čas presunmi žiakov. ' 

Problémom ostáva aj otázka kvalitných ná
strojov. Všemožne sa usilujeme získať digi
tálny organ , pd ktorého závisí aj vytvorenie 
cirkevnohudobného oddelenia, ktoré plánu
jeme otvoriť v blízkej budúcnosti. Nedari sa 
nám rozhýbať kompozičné a dirigentské od
delenie , o ktoré je malý záujem zo strany ab
solventov ZUS. Systematicky sme začali rie
šiť otázku pôsobnosti Konzervatória v meste. 
Naše úspešné telesá sa. musia stať samozrej
mou súčasťou verejného života mesta a jeho 
okolia. Fanfárový súbor sa prezentoval pri 
uvádzaní do funkcie primátora mesta, náš 
Dievčenský spevácky zbor je reprezentatív
nym telesom , Ľudová hudba Konzervatória 
je na majstrovskej úroyni , Dychový súbor sa 
pripravuje na koncertné vystúpenia v Dán
sku, Komorný orchester- založený z iniciatí
vy žiakov - vystúpil na Zvolenskom zámku, 
Symfonický orchester spolu so sólistami uvie
dol v Evanjelickom kostole O mšu F dur Eo
munda Paschu, pripravujeme Pergolesiho 
Stabat mater pre žiakov žilinských škôl. Sú to 
prvé úspešné kroky v ústrety poslucháčom , 
podniknuté i preto , aby si poslucháči zvykli 
a vyhľadávali nás. 

Ako vidfte postavenie vášho konzervatória 
'Jimci umeleckého školstva na.Siovensku? 

40 rokov existencie Konzervatória v Žiline 
potvrdilo svoju opodstatnenosť. Dokazujú to 
výsledky a uplatnenie našich žiakov už v prie
behu štúdia, bývalých poslucháčov - absol
ventov vysokých škôl v rámci Slovenska, pô· 
sobenie učiteľov zuS, najmä v Stredosloven
skom kraji. Záujem o štúdium na naše kon
zervatórium je primeraný- t. j . taký, že sú 
podchytené všetky talenty ,' a tak inštitúcia 
môže prosperovať. 

Ako sa pozeráte na úvahu .,deta~vané trie
dy Konzervatória v Banskej Bystrici?" 

Nevidím v tom logické opodstatnenie. Dô
vody som už niekoľkokrát uviedla, zopaku
jem tie základné: 
Konzervatórium môže existovať len ako ce-

v chrámoch j e už nahradená inou. Opodstat
nen'jjšic:~~ bolo vytvoriť štúdium cirkevnej 
hudby v pomaturitnom cykle alebo v štúdiu 
popri zamestnaní. Rovnako sa domnievam, 
že pre takéto štúdium musí byť predpokla
dom dozretá osobnosť s vlastným názorom na 
svet . Stúdium zborového spevu, ktorú mala 
v pláne otvoriť trieda banskobystrického kon
zervatória, je vlastne zúžením náplne hlavné
ho predmetu spev, podobne ako štúdium zbo
rového dirigenta. Vážnym argumentom je tu 
aj ôtázka, či sa na strednom Slovensku narodí 
dvakrát toľko talentov pre výber do školy 
v dvoch mestách? Je teda nutná duplicita , 
keď pociťujeme ne ustály nedostatok záujem
cov o štúdium hry na niektoré nástroje, napr. 
sláčikové? 

Chápem, že Opera DJGT v B. Bystrici má 
problémy. Ale ako motivovalo doposiaľ ve
denie Opery našich takmer 40 absolventov , 
ktorí tam nastúpili do zamestnania a vzápätí 
odišli ? Naviac sme už dvakrá_t otvorili štú
dium popri zamestnaní na našom konzervató
riu prednostne pre banskobystrickú operu . 
Záuje m bol mizivý. Nebola to teda dostatoč
ná pomoc? 

A ďalej: je vôbec možné , aby existovala 
detašovaná trieda , kde vyučujú výlučne ex
terní pedagógovia? Je únosné vytvoriť triedu 
len pre žiakov ne umiestnených v ostatných 
stredných školách? Zostane potom konzerva
tórium výberovou talentovou školou? Nie 
som proti zdravej konkurencii - tá nám len 
pomáha, ale vyt_várajú nám ju dostatočne ses
terské konzervató riá v Bratislave a Koši
ciach. 

ŽUina je kultúrnym, resp. hudobným stre
diskom aa strednom Slovensku aj vd'aka 
SKO. Aké sú možnosti vzájomnej spolupráce? 

Naša spolupráca nadväzuje na dávne tradí
cie. Väčšina hráčov SKO sú absolventmi na
šej školy. V poslednom čase však čoraz viac 
využívame krásne priestory renovované ho 
Domu umenia pre naše koncerty, vyradenie 
absolventov, nahrávanie Stúdia mladých 
a pod. Naši profesori vypomáha jú v ŠKO po
d fa potreby a mnohí hráči vyučujú našich žia
kov. Veľkou cťou pre absolventa Konzerva
tória je predniesť svoj záverečný koncert so 
sprievodom ~KO. Som však presvedčená, že 
sme ešte nevyužili všetky formy vzájomnej 
spolupráce . Potreb1_1jeme podnietiť fantáziu 
a odvahu spolu podnikať a v to'm nevidím pre
kážky. 

Chcela by som sa dotknúť problematiky 
ZUS, výchovy pedagógov pre tieto školy na 
konzervatóriach. 

Ovocie svojej práce môžeme najlepšie 
hodnotiť na talentových skúškach. ŽiaT, mno
hokrát nemôžeme byť spokojní. Preto sme 

' 
ho učiteľa. Otvoreným problé mom však zo-
stáva súčasné personálne obsadenie ZUŠ ká
dŕan'li rôznej úrovn'e a kvality: Ale i v tomto 
ohľade sa snažíme zlepšiť situáciu~ Naši naj
lepší profesori s dlhoročnou praxou pravidel
ne prednášajú na metodických dňoch učite

ľov ZUŠ podľa ich požiadaviek. Už v budú
com roku plánujeme usporiadať metodický 
deň pre učiteľqv hry na klavíri, počítame 
s účasťou i zo Švajčiarska. 

Skoly sa pravdepodobne stanú samostatne 
hospcMiáriaclmi jednotkami, s plnou právo
mocou riaditeľa. Čo to bude znamenať pre va
šu školu? 

Všetko úsilie, ktoré začíname vyvíjať vo. 
vzťahu k širokej verej nosti mesta, okre~u, či 
väčšieho územia , smeruje k samostatne hos
podáriacej inštitúCii. Začiatky sú ťažké, ale sú 
za nami. Výťažky z podujatí sme doposiaľ ve
novali dobročinný•~ cielom : Kontu nádeje, 
Fondu na detskú onkológiu. Je však najvyšší 
čas m)(slieť na náklady koncertných turné, za
hraničných stáží študentov i profesorov. 
Myslím si však, že zákon o znížení daní pod
nikom a podnikateľom, ktorí venujú príspe
vok kultúrnej inštitúcii , pomôže určite aj 
nám. Vkladám doň nádeje , hoci viem, že to 
bude potrebovať svoj čas. 

Ako rle!lte problematiku hudobnfn? 
Učebné osnovy, ktoré sú síce zastaralé, od

porúčajú osvedčené hudobniny , ktorých ná
klady sú už dávno rozobraté. Preto sa noty 
kopírujú alebo sa nahradzujú iným, často ne
vhódným titulom. Ďalším nedostatkom je, že 
učebné osnovy nedostatočne zohľadňujú 
tvorbu slovenských autorov. V oboch prípa
doch by pomohla úzka spolupráca vydavateľ
stiev a Slovenského hudobného fondu s tvor
cami osnov pre konzervatóriá. 

Je všeobecne známe, že nielen hudobné 
školstvo, ale lti profesionálna hudobná oblasť 
zápasi s problémom zfskavanla kvalitných hu
dobných nástrojov. Ako je to na vdej škole? 

Situácia v zfskavaní hudobných nástrojov 
je neutešená. Základné vybavenie ško ly ná
strojmi , hoci sa priebežne obnovovalo, je za
staralé. Struny, plátky, strojčeky sú dnes veT
kou po ložkou. Ešte väčším problémom je zís
kať harfu či sústavu bicfch nástrojov. 

Aké možnosti má vab škola pri otvárani sa 
Európe a vôbec zahranKiu? 

Osobne som sa v 'tomto smere angažovala, 
výzvu vysielalo Rádio Slobodná Európa, pani 
Rajecká z BBC nám poslala podmienky stáží 
študentov. Škola vo Viedni už nadviazala 
kontakt s Bratislavou, Boulogne-Billancourt 
s Prahou. Ale nevzdávame sa ani my. Náš 
Dychový súbor sa pripravuje na zájazd do 

Snímka M. Jurík 

Dánska, Dievčenský spevácky zbor do Juho
slávie , klavírne duo na Sicíliu , nadväzujeme 
,kontakty so Švajčiarskom, dopisujeme si 
s poľským chopinológom. Sme odhodlaní vy
užiť každú príležitosť. Koniec-koncov trpezli
vosť ruže prináša ... 

V Žiline sa po prvýkrát tento rok konala 
prehliadka mladých koncertných umelcov -
Pentagonála. Aké perspektlvy plynú z toho 
pre vašu školu? 

Som vefmi rada , že sa pre hliadka mladých 
koncertných umelcov zachovala. Vždy som 
vkladala nádeje do mladých ľudí, kto rí vedia 
riskovať, presve.dčiť, vypnúť sa. Prázdninový 
te rmín prehliadky nebol najšt'astnejšf. Aj na
priek tomu sme boli radi , že sa naši žiaci mo
hli na tomto podujatí každoročne zúčastniť . 
ZvJášť vítam možnosť realizácie koncertu po
slucháčov slovenských konzervatórií. Vo ve
dení školy robíme všetko preto, aby sa pre
hliadka mladých koncertných umelcov v na
šom meste udomácnila . 

Dotknime sa l problematiky súťaží - domá
cich i zahraničných ... 

Odrazovým mostíkom a zároveň motivá
ciou sú predovšetkým súťaže slovenských 
konzervatórií. Umožňujú vytvoriť si obraz 
o súčasnom stave interpretačnej úrovne jed
notlivých škôl i v rámci Slovenska. Tieto súťa
že nielenže zaväzujú, majú i ďalší parame ter: 
umožňujú odborníkom predpovedať a mbície 
a úspechy adeptov i na zahraničných súťa
žiach. Bude chybou, ak Ministerstvo školstva 
nenájde pre naše súťaže pochopenie a- finan
cie. 

Účasť na súťažiach v zahraničí si budeme 
asi musieť zvyknúť dotovať sami. Problémom 
nie je ani tak účasť, ako nutný pedagogický 
dozor neplnole tých žiakov. Aj teraz máme 
problém postarať sa o cestu i pobyt žiačok 
v Taliansku. Neviem, kto nám pomôže, ale 
risk je zisk. Bude však risk naozaj zisk? 

Na záver: čo by ste chceli dodať, resp. zve
rejniť rite vy ... 

Je mi Túto, že naše úspešné Konzervató
rium nemá rovnaké podmienky existencie 
a rozvoja , ako ostatné dve slovenské školy. 
Ro.ky uprednostňované krajské mesto pripra
vilo Žilinu nielen o Mestské divadlo , ale -
mám dojem - že neustále boli uprednostňo
vané miestne školy a inštitúcie oproti žilin
ským. Vrátim sa aj s otázkou, prečo neboli pra
covníci Slovenskej te levízie ochotní urobiť · 
päťminútový šot z predvianočného vystúpe
nia profesorov a žiakov Konzervatória v Ž ili
ne? Garantujem, že ich príspevok by bol 
atraktívny. Viem, že aj Slov~nská televízia 
zápasí s finančnými problémami. Ale na naše 
písomné pozvanie urobiť príspevok k 40. vý
ročiu založenia ško ly nám dodnes neprišla od
poveď. Takto vzniká oprávnený dojem, ako
by bol kultúrny život Slovenska sústredený 
len v Bratislave. Dúfam však, že sa aj tento 
stav napraví. Príležitosť poskytneme veľmi 
-skoro . . . O to viac nás teší spolupráca so Slo
venským rozhlasom v Banskej Bystrici , ktorý 
aj pri terajšej situácii realizoval l l. februára 
priamy prenos z koncertu naj lepších poslu
cháčov na stanici Devín. 

Na záver by som chcela ešte raz pripome
núť, že vyvíjame maximálne úsilie, aby sa na
plnilo naše celoročné motto: Nech prekvitá 
naša 40-ročná škola. Nech sa objavia na 
strednom Slovensku mimoriadne talenty, 
ktoré preslávia Slovákov po celom svete . . 
Nech si všetci žiaci s radosťou spomínajú na 
roky strávené na našom Konzervatóriu . Nech 
potvrdia , že tu nielen pracovali , ale aj žili . 
Nech všetci pedagógovia školy nadobudnú 
pocit , že neobetovali žiakom časť svojho živo
ta nadarmo. A nech i za mojím pôsobením vo 
funkcii riaditeľky Konzervatória v Žiline zo
stane kus práce na jeho r<;?zlete ... 

Pripravila M. FÚLDEŠOV Á 
l 



KONCERTY 

KYartet~ 8. Martinu. Snímka M. GabOO-SHÚ 

FATRA PATRILA 

dokončenie z l . str. 
vató rií a vô bec, výber našich slovenských in
tcrpreto1 treba hodnotiť veľmi do bre. Pri po
rovnan í ich výkonov s úrovňou ich zahranič
ných kolegov obstáli výborne ; čo im ch ýba, sú 
už spo mínané možnosti stáží pre získavanie 
skúseností a konfrontftcií. Ko ncerty rakús
kych umelcoY, reprezentantov ďalšej krajiny 
Pentagonály. bol v ten istý deň večer. Opäť 
sme mali príležitosť porovnávať. Organista 
Bernhard Hanak, poslucháč Hudobne j aka
démie vo Viedni zauj al svo jím talentom i vý
kono m rovnako ako naša L. Marková. Fareb
ne i štýlovo čisto , s dô razom na melodickú lí
niu predviedol Concerto a mo l BWV 593 
J. S . Bacha (resp . jeho úpravu tohto Vjvaldi
ho diela) . Huslista Wolfgang Sengstschmled 
sa predstavil v Schônbergovej Fantázii o p . 
47 pre husle a klavír a v Brahmsovej Sonáte 
A dur op. HlO. Pre jeho hnr bol charakteris
tický kultivovaný prejav, kantabilnosť ( naj
mä v po malej časti Brahmsovej Sonáty) a cie
ľavedomá snaha o vlastný osobnostný vklad . 
Mlad ého ume lca. mimochodom laureáta via
cerých med zi národných súťaží a poslucháča 
Hudobnej akadčmic vo Viedni , na klavíri 

' sprevádzal prof. Mein hard Prinz. Záver ko n
certu rakúskych umelcov pat ril klarinetist9vi
Heinrichovi Bicgenzahnovi, Yiolončelistovi· 

Tomá~ Nemec 

Stephanovi C~ristophonesovi Punderlitsche
. kovi a klaviristke Yi-Wan-Liao, pô vodom 
z Thajska , študujúcej tiež vo vied enske j aka
dčmii . V Beethovenovom Triu op. ll nad via
zali na bohatú tradíciu nielen viedenskčho 
klasicizmu, ale aj komornej hry tej to krajiny. 
Popoludňajší koncert 17. apríla patril opäť 
reprezentantom nášho umeleckého ško lstva . 
VSMU v Bratislave de legovala na tento kon
cert flautistku Evu Uličnú, z tried y prof. M . 
Jurkoviča, trombonistu Michala Motýľa, 
z triedy prof. J . Gašparoviča a organistku 
Moniku Buckovú z triedy prof. F . Klindu. E. 
Uličná za sprievodu H . Gáfforovej predvied
la l. sonátu pre flautu a klavír B . Martinu . 
Mladú umelkyňu mám v živej pamäti z vla
ňajšej prehliadky v Trenčianskych T ep lí-

Eva Šlpláková a Eli§ka RosenbaumoYá. 

Snímka M . Jurík 

ciach . Pri porovnaní jej tohtoročný výkon zís
ka l na výrazovej, zvu kovej i technickej zre
losti a vycibre nosti . Hra la sústrede ne , precíz
ne, ~ultivovane, jej prejav bol skq r int rovert
ný, v snahe čo najviac rešpektovať noto vý zá
pis. Väčšia d ávka zdravého sebavedomia 
v budúcnosti určite prospeje mladej umelkyni 
pri rozvíj aní jej umeleckej osobnosti. V po
daní Michala Motýľa, ktorého pri klavíri 
sprevádzala Marta Singerová , zazne lo To
rnassiho Concerto p re trombó n a klavír v pri
meranej výrazovej p ulzácii . Podobne ako E. 
Uličná , aj M. Motýľ kládol dôraz na klenuté 
frázovanie a intonačnú čistotu , technickú 
presnosť a tvo rbu tónu . Jeho hra·však pôsobi
la uvoľnenejš ie. Organistka Monika Bucková 
si zvolila časovo i technicky príliš náročný 

program . Na úvod svojho vystúpenia zaradila 
Partitu "Christus, der ist mein Leben" J . Pa
chlebela , po nej nastédovalo Prelúdium a fú
ga e mol BWV 548 J . S. Bacha, vystriedala 

· ju Sonáta op. 92 E. Kfenka. Záver jej rec~tálu • 
patril Regerovej Chorálovej fantázii "Halle
lujah! Gott zu loben bleibe meine Leben 
Seelenfrund". Casová a technická náročnosť 
zanechala stopy aj na hre mladej organistky. 
Miestami neprehfadná rytmická pulzácia 
i voľba registrov uškodili najmä Bachovi 
a R egerovi , nielen po stránke štýlovej , ale aj 
melodickej. Naj vyrovnanejšie vyznela v jej 
podaní Pachlebelova Partita , vďaka dôrazu 
na melodickú líniu a registráciu , ktoré mali za 
následo k vyrovnaný farebný, tempový i dyna
mický priebeh skladby. Jednoznačne vrchol
ným zážitkom festivalu bo lo umenie mladého 
talianskeho klaviristu Enrica Pompillho. Po
čuli sme ho na večernom koncerte 17. apríla. 
Tento skromný, ale nesmierne talentovan ý 
poslucháč boloňského Konzervatória C. 
Monteverdiho z triedy prof. A . Bambaceho 
dQslova vyrazil dych prítomnému publiku 
nielen v Ravelovom klavírnom cykle Z rkadlá 
ale aj v Bussoniho Komornej fantázii na Bize
tovu Carmen. Len samé chvály môžem uviesť 
na margo jeho žilinského vystúpenia . Hlbo ký 
ponor , muzikalita, disciplína, výborná tech
nika, fantázia sú základom je ho umeleckého 
majstrovstva, vďaka ktorému sme počuli 
hudbu tých najvyšších umeleckých kvalít . Tí, 
čo sme boli v koncertnej sie ni , sme si le n 
vzdychli : Ako krásne ~a dokáže rozoznieť 
i ten menej kvalitný nástroj pod rukami to ho , 
kto vie, kto ním do káže narábať! Aký dôleži
tý je cit , úprimnosť a skromnosť v umení! To 
všetko vďaka E. Pornpilimu. Jeho kolegyňa, 
huslistka La ura Francosová zostala v tieni je
ho tale ntu , i keď prcsvcdčivejš ia bo la v sklad
bc Nigun E , Blocha ako v sólovej Sonáte 

Snímka M . Gabfu..sHú 

g mo l J . S. Bacha. Mimochodo m i L. Franco
sová je poslucháčkou bol01iského ko nzerva
tó ria. · 
18. apr íla patril Dom umenia Fatra hosťom 
z Juhoslávie. Klavirista Alexander Sandorov 
priam ohúril a vyvolal mnohé diskusie svojím 
,poiíatím troch fragmentov zo Stravinské ho 
Pe trušky a najmä Pro ko fievovou III. klavír
nou sonátou . Technicky nesmierne dispono
vaný umelec s veľko1,1 dávko u neskrotného 
te mperame ntu , nesúc prvky interpre tácie 
jazzovej hudby až v nadmernej zvu kovej in-

. tenzite hral obidve die la. Takto poňatá hra, 
približujúca sa miestami zvukovej koláži, bo
la únosnejšia u Stravinského ako u Prokofie
va , kde sa miestami strácala hranica štýlu 
a vzni kal d ojem inte nzívneho jedno liateho 
zvukovčho ataku. A le pros ím, pro ti g ustu 
žiade n d išpuiát! Iným typo m interpreta jej 
violončelista Dejan Božič, kto rý za klavírneho 
sprievodu Ist ry Pečvariovej predviedo l Schu
bertovu Sonátu Arpeggio ne a Cajkovské ho 
Pezzo capricioso. Muzikálny a vrúcny prejav 
a technika sú kladnými a tribútmi interpretač

ného ume nia tohto mladého violončelistu. 

A le prílišný dô raz len na tie to stránky ho ako
by lákali zostať na povrchu , vyžívať sa v pre
konávaní technických úlo h ho odpútavajú o d 
podsta ty a obsahu skladby. D . Božičovi je 
pravdepodobne bytostne blízka hudba ro
mantická tak , ako jeho kolegovi hudba nášho · 
storočia. Preto jeho hra zaváňa tak trochu ek
lekticizmo m, kto rý je na úkor jeho talentu. 
Umelecká disciplinovanosť je a tribútom , kto
rý si však mnohí interpreti osvojujú až pOstu
pom času , po ce~te za dozrievaním osobnost
ným. I tej sa treba u"čiť a cesta k nej je často 
neľahká a kľukat.á. D . Božič je študentom be
le hradskej Hudobnej fakulty, na kto rej pôso 
bí i klavirista A . Sandorov. Na Festivale Pe n
tagonály nechýbali ako hostia z Českej re
pu bliky. Im patril prédposledný koncertný 
večer 19. apríla. Handicapovaný bo l najmä'\! 
súbor In modo •camerate nečakaným výpa-

d om elektrického prúdu. Ale org~nizátori sa 
vynašli a mladí umelci predviedli svoj pro
gram, po do týkam bez úho ny - pri náhŕadnom 
osvetle ní. V podaní to hto súboru srne počuli 
Tri tanečné vety P . Peue rta, Trio divertimen
to l. Krejčího a Trio pathetique M. l. G linku. 
K tejto informácii j e treba dodať, aké bolo 
obsadenie súboru: L. Peterková, klarinet; J . 
Brož~ová, hoboj; J. Kubita, fagot; T. Vi~k, 
klavír. Ich muzikálny , oduševnelý prejav pô
sobil sviežo a príjemne. Najmä v G linkovom 
Triu pre klarinet , fagot a klavír rozvinuli mla
dí umelci naplno svoje hudo bnícke cítenie 
a dali priebe h toku pravej ro mantickej kanti
léne . Druhým reprezenta ntom z Ciech bolo 
Kvarteto Martinu, v zložen í L. Havlák- l. 
husle, L. Kaňka- 2. husle, J. Jí§&- viola aJ. 
VJa§ánková - violončelo. Toto výborné ko
morné teleso, nadväzuj úce na vynikaj úce 
kva lity českej komornej hry s veľkou dávkou 
profesionality, kto rej by sme len ťažko mohli 
~iečo vytknúť, zahralo 3 časti z Dvo rákových 
Cypfišov a Sl~čikové kvarte to As dur op. 105 
toho istého skladateľa . Ich koncert patril tak 
isto k tým najhodnotnejším festivalovým 
podujatiam. Pocta Mozart ovi - pod týmto ná
zvom bol uvedený záverečný koncert festiva
lu 20. apríla . Za spoluúčinkovania Státneho 
ko mo rné ho orchestra v Žiline, ktorý htal pod 
l aktovkou Jaroslava Vodňanského, zneli na 
1iom diela W. A . Mozarta, v pod an í klarine
tistu Dušana Mihélyho, poslucháča AMU 
v Prahe, ktorý sa ako sólista predstavil v Ko n
certe A dur KV 622 vo výbornej forme, ďalej 
A llegro zo Sinfo nie concertante A dur KV 
320 e v úprave J . Pazderu p re husle, violu 
a violončelo. Vokálne die la v podaní sopra
nistky Heleny Kaupovej a barytonistu Jána 
Ďurča a Klavírny ko ncert c mo l KV 491, kto
ré ho sólistom bol Daniel Buranovský. Kon
cert , kto rý mal veľký úspech u obecenstva , 
bol skutočne d ôstojným zakončením l . festi
valu mladých ko ncertných umelcov Pentago
ná ly. Z inštrumentálnych só listov jednoznač
ne zaujal D . Mihély, veľmi vyrovnaný výkon 
podali protagonisti tro jkoncertu A dur. Die
lo , nie le n vďaka ich zanie te nému výkonu,-ale 
a j vkusne j ú prave ( išlo o československú pre
miéru) zanechalo príje mný zážitok .. D. Bura
novský je klaviristom veľmi dobrých kvalít. 
Na margo jeho koncepcie - väčšia suverenita 
a výrazne jšia d ynamika by znásobili zážito k 
ináč štýlovo a technicky vyhranene j koncep
cie koncertu . Z vokálnych sólistov zrelší 
a hodnotnejší bol výko n J . Ďurču , ktorý sa 
prezentoval v árii Grófa z 2. dejstva Figarovej 
svadby a v ári i G iglic lma z 2. dejstva opery 
Cosi fan tutle . Spieva l uvoľnene . bez technic
kých problémov. Je ho hlas je sýty1 o hybný, 
prejav mladícky a kultivovaný. H . Kaupová 
v ko nccrtantne j árii Be lla mia fiamma zane
chala dojem strnulosti a prílišnej technickej 
upj a tost i. J ej hlas strácal vo výškach 
i v hlbších polohách a celkovo som mala skôr 
doje m dramatického než lyrické ho zafarbe
nia . 

Je za nami prvý ročník festivalu. U kazuje 
sa ako perspektívne po d ujatie. zaujímavé po 

"Péter Somogyi. S nímka M. Gabčo-SHťJ 

každej &trú nke . Za úvuhu stojí , či by tento 
festiva l ne mo ho l pr i~picť aj k propagácii našej 
slovenskej tvorby. Samozrejme , bez násilia 
a pre fe rovanio formalít z nedávno minulých 
časov . Napríklad i formo u nezáviiznej ponu
ky zahraničným interpre tom cestou Sloven-

·' ského hudobného fondu. Pre organizátorov 
te nto podnet určite ne bude jedi ným. Keďže 
sa však jednalo o prvý ročník , zbierali sa 
i prvé skúsenosti a poznatky. V každom prí
pade Pentagonála, mladí koncert ní umelci, 
a napokon 'i seminár o interpretácii s l áčikovej 
hry , ktorý súčasne prebiehal v rámci festivalu 
a ktorý organizovalo Ko nzervató rium a Slo
v.enská hudobná s_po ločnosť, no a v neposled
nom rade mesto Z ilina - toto všetko sa môže 
stať základo m tradície a najlepšo u vizitko u 
nášho vstupu do E urq py. 



ŠTÚDIA, REFERÁT 

1'ltl1Dý Ust Riglerovej skladby. Ukážka z rukopisu. 

[NCznáma.sldadbaF. P~ Rigleral 
Osobnosť významného klavírn~ho virtuó

za a pedagóga Franza Paula Riglera 
(1736 - 1796) netreba bližšie predstavovať . 
Bratislavské pôsobenie vo funkcii profeso ra 
hudby na hlavne j normálnej škole bolo naj
významnejším obdobím jeho f.ivota a vy
vrcholením pedagogickej d ráhy - Rigler bol 

· vlastne hlavnou osobou, zodpovednou za ob-
lasť hudby v školskej refo rme ako ju fo rmulo
valo Ratio educationis ( 1777). Rigler , vynika
júci klavirista , komponoval predovšetkým 
pre svoj nástroj - do1eraz je známa len jeho 
tvorba pre klávesové ná.stro je (klavír alebo 
organ) a dve piesne. V bratislavskom Mest
skom archíve sa nachádza skladba , ktorá do
svedčuje , že sa venoval - hoci pravdepodob
ne iba príležitostne - aj komponovaniu cir
kevnej hud by. Je to Lauda Sion pre soprán, 
alt, bas a dve obligátne čembalá alebo o rgan. 
Doteraz neznámy ruko pis je tým vzácnejš í , 
že ide o autograf a zítroveň tzv. dedikačný 
exemplár, v ktorom nemohol chýbať ozdobný 
titulný list s typickými prvkami výtvarného 
rokoka, dedikácia , i samotný notový text za
písal Rigler veľmi úhľadne , kaligraficky, 
prakticky bez chýb či opráv. 

Rigler, ktorý p rišie l do Bratislavy už ako 
známy klavirista' a pedagóg, zrejme hneď po 
svojom príchode nadviazal kontakt s osob
nosťami (šľachtu nevynímajúc) , ktorých bolo 
v meste ne málo. Skladbu Lauda Sion skom
pono vanú roku 1779 venoval grófke Erdôdyo
vej, predstave nej bratislavského uršulínske
ho klášto ra. K E rdôdyovcom mal možno bliž
šie vzťahy - napríklad r . 1784 venoval operné
mu divadlu J . N. Erdôdyho odpisy dvoch 

Prof. L. Tóth považuje za dôležitý moment 
podporu lndhiduallty ilaka. 

Súčasťou žilinského festivalu bo l aj medzi
národný seminár Problematika slá~ikovej 

hry vo výchove mladých interpretov, ktorý 
zorganizovala Slovenská hudobná spol~n"osť 
v spo lupráci so žilinským Konzervató riom. 
'treba hneď na začiatku povedať, že to bo la 
niele n vermi dobrá myšlienka , ale aj dobre 
_z~>rganizované podujatie , kto ré s vefkým za-

opier Ri naldo a L'Europe .(K. Bárdos). R,ig
lerova dedikácia grófke E rdôdyovej preto. ne
prekvapuje , a to tým viac. že skladba bo la 
vlastne nepriamo určená uršulínskej reho li . 
M. Mária Uršula , rodená grófka Erdôdyová 
( 1740 - 1795) sa stala uršulínkou roku 1754 
a od roku 1774 až do smrti bo la predst~lvenou 
bratislavského klášto ra , s ktorým mali kon
takty mnohé popredné osobnosti domáceho 
hudobného 'života . Hrali sa tu napríklad 
skladby P. Gaudentia Dette lbacha OFM , Jo
hanna Matthiasa Spergera , P. J ozefa Čermá
ka , Fra ntiška Xavera Tosta, He inricha Klei
na , Fr. Václava Malinského OFM, väčšinou 
boli reho li priamo aj venované. 

V Pressburger Zeitung z roku 1779 sa však 
nachádza údaj , kto rý nasvedčuj e . že sklad ba 
sa nepredvádzala len v prostredí uršulíniek . 
V správe o verejnej skúške žiakov bratislav
skej normálky sa uvádza , že žiaci zaspievali o . 
i. aj " Der Psalm (sie!) Lauda Sion mit Dis
kant, Alt, Bass und i wey obligaten KJavie
ren". Ide nepochybne o uvedenú Riglerovu 
skladbu, ktorá teda zaznela {premiérovo?) 
14. októbra 1779 v prítomnosti vrchného 
školského inšpe kto ra G . P. von Ehrcnfe lsa, 
vtedajšieho riaditeľa bratislavskej normálky 
von Wengera a početného publika , pozostá
vajúceho z rodičov, priaznivcov , ale i znalcov 
hudby. Podfa zachovaného programu musela 
byť jedným z vrcholnýéh čísiel. . 

Skladba Lauda Sion vznikh v priaznivom 
období Riglerovho života; 16. mája 1779 sa 
stal riadnym profesorom hudby na normálke 
v Bratislave , v tom istom roku vyšló vo Vied
ni l . vydanie školy Anle itung zum Klavier , 

začali mu vychádzai sklad by tlačou a naprie k 
tomu . že jeho pracovné ~a ťaženie v škole bo-

. lo veľké, iste mohol mai radost' z dobrých vý
sledkov, dosiahnutých v krátkom čase . Riglc
rova skladba je zaujímavá už svojím obsade
ním . /\u tografná partitttra obsahuje v podsta
te dve ve rzie: v prvej sprevádzajú sólové vo
kálne hlasy dve čemhal{l . Treba ju pokladai 
za pôvodn ú, je o riginálnejšia , plnohodnot
nejšia ako druhá. O rganová verzia je vlastne · 
nevyhnutne zjednodušujúcim výiahom, uro
beným pravdepodobne naj mä preto, aby sa 
sklad ba dala p redvádzai aj v kostole. 

Z hudobnoštýlového hľad iska má sklad ba .. 
nielen znaky vtedajšej Riglerovcj tvo rby, 
najmä 6 Klavierstiicke (vyšli v l . vydaní Kla
vírnej ško ly) a niektoré črty klavírnych sonát , 
ale je aj typickým produktom obdo bia, v k to
rom sa prelínajú znaky raného klasicizmu 
(galantného štýlu ) s jeho formulkami a mo-· 
zaikovi tosťou a vrcholné ho (viedenského) 
klasicizmu, teda stojí kdesi na pomedzí. Do
konca možno v nej nájsť aj čtty "Sturm unď 
O rangu". Najzauj ímavejšia je však nástrojo-
vá zložka. ani samotné obsadenie nie je bežné 
a pre ci rkevnú vokálno-inštrumentálnu hud-
bu typické . Rigle r bo l vynikajúci h ráč na klá
vesových nástrojoch a táto skutočnost' sa ne
mohla neodrazii aj v tejto je ho skladbe. Núka 

_ sa tu porovnanie s iným vynikajúcim organis
tom a čembalistom frant iškánom P. Pantaleo
nom Roškovským a jeho Missou solemnis pre 
soprán a koncertroý o rgan , kto rá vznikla do
konca približne v tom istom čase ako Rigle ro
va skladba (možno ju datovai oko lo r. 1775). 
Túto skladbu možno s istou nadsádzkou po-

·vychovávajme 
.. . 

tvorive osobnosti 
nictc ním sledovali početn í žiaci i hostia. Na
pokon, stalo sa to, po čom sme v minulosti p ri 
hodno te niach trenčiansko-teplických prehlia
dok volali : aby sa zmysel prehliadok naplňal 
aj konk~étnym praktickým stretávaním zain
teresovaných ľudí, aby sa rozširovali pracov
né kontakty, vymieňali skúsenosti a aby sa 
oživovala osvedčená profesionálna pedago
gická prax . 

Ž ilinský seminár , ktorý bo l rozsahom 
skromný,- ale hlavne že bo l (dúfa jme že sa 
v budúcnosti ná jdu prostriedky aj na túto 
vzdelávaciu oblasť), sa sústredil na praktick~ 
o tázky výchovy sláčikových inštrumentalistov 
-adeptov husľovej inte rpretácie . Po o tvo re ní 
seminára predsedom SHS prof. Milošom Jur
kovičom odznel vstupný a fundovaný referál 
prof. Albína Vrtefa, ktorý sa veľmi zaujíma
vým , analytickým· pohľadom , opretým o bo
haté praktické skúsenosti pedagóga , zaoberal 
viacerými faktormi, kto ré sú rozhoduj úcim 
predpokladom pre úspešnú prácu pedagóga 
ako a j p re dosiahnutie uspokojujúceho profe
sionálneho výsledku žiaka . Prof. Vr te f po
d robne zoraďoval jednotlivé stránky pedago
giCkého procesu , počnúc talentom , v~ťahom 
pedagóga k žiakovi, pozornosť venoval o táz
kam metodiky, rozvoja osobnosti žiaka , ale 
aj vzdelanosti a rozhľadenosti pedagóga, 
skrátka všetké mu čo má vyústiť do výchovy 
tvo rive j osobnosti , bez kto re j nemôže byť ani 
umeleckej in~ividuality . V tomto zacielení , 

Vstupný, fundovaný referát predniesol prof. 
A. Vrtel'. Snímky autor 

zhodou okolnosti veľm i jednoznačne, smero
vali aj ďalšie refe ráty. Prof. Mikuláš J elínek 
nadviazal na všeobecnú úvahu pro f. Vrtcľa · 
referátom Psycho lógia vyučovacej hodiny, 
ktorý bol konkrétnou analýzou vyučovacieho 
procesu na základe jeho vlastných skúsenos- 1 
t í. Na d ruhý deň sympózium pokračovalo re
ferátom prof. L. Tótha z Hudobne j a kadémie 
z De brecína . Študoval v Budapešti, Prahe 
a Moskve , pochádza z maďarsko-slovenskej 
rodiny, a tak nebolo problémom aby svoj 
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važovať najprv za o rganový koncert a až po
tom za omšu - o rganový part totiž ďaleko 
prekračuje rámec uplatnenia organa v tzv. 
O rgelsolomesse. Podobne aj v Riglerovcj 
Lauda Sion sa všetko podstatnejšie odohráva 
v inšt rumentúlnych partoch . Spevné party nc
.vybočujú z bežného dobového rámca ani čo 
do te matiky (hoci sú možno trocha viac 
ovplyvnené inštrume ntálnym mysle ním ·ako 
zvyčajne) , ani z hľadiska obtiažnost i. pravd<~. 
ak neberieme do úvahy ncvypísanú kade nciu. 
To však môže byť len akademická ot;ízka 
a môžeme o nej uvažovať len v intcm:ilich 
Riglcrovcj školy. Spevné party teda mohli 
pokojne spievať žiaci . Za to obligátne party 
čemhlil {klavírov) sa len ta k hemžia rýchlymi 
vir tuóznymi behmi. často ešte sťaženými, 
množstvom typicky rokokových ozdôb , figu
ráciami, maximálne sa využíva rozsah nástro
jov spo lu so snahou dosiahnuť {pomocou tre
mol) až akýsi o rchestrálny úči nok ( tutl i). 
A najmä - inštrumcntítlne pa rty prinášajú 
všetko podstatné aj z hľadiska motiviky. te
matiky. na nich je jednoznačne hlavn)• dôraz. 
Z hľadiska obtiažnosti by bolo pochopiteľne 
zauj ímavé ved ici, kto hral Lauda Sion na 
spomínanej vere jnej skúške 16. IO. 1771). 
Jedným čcmbal is tom móhol byť zaiste J . N. 
Fa ber, ktorý účinkoval spoločne s Rigle rom 
na je ho verejnom koncerte už ako 8-ročný ro
ku 1777 (o tom sa tiež dozvedáme z Pressbur
ger Zeitung). Keďže išlo o skÚšku , ani druhý 
part určite nehral sám skladateľ, ale hrali dva
ja žiaci. Úroveň Riglerovej triedy musela byi 
teda vysoká1 i keď išlo p ravdepodobne o žia
kov vyšších ročníkov. Rigle rova skladba Lau
da Sion je však predovšetkým zauj ímavým 
dokladom prenikania vir tuózneho klávesové
ho štýl u1do cirkevne j hudby v 2. polovici 18. 
storočia a z tohto h ľad iska a j obohatením po
kladnice hudby tohto obdo bia na Slovensku. 

LADISLAV KAČIC 

spontánny výklad , oko re ne ný osobným ša r
mom, nepovedal po slovensky. Prof. Tó th 
z pohľadu skúseností a znalostí výsledkov 
svetových husľových škô l, uzavre l okruh 
hlavných problémov ta ktiež podčiarknutím 
úplnej tvo rivej slo body, zdôrazňovan ím roz
víjania individuality (čo krásne dokumento
val na O istrachovej škole a je ho žiakoch . k to
rú nepriamo podro bil objekt ívne j kritike). 
A kcentoval potrebu renesancie Ševčíkovcj 
ško ly, vzdelanosti pedagógov (myslím , že tu 
sú naozaj vefké manká), ale aj zbavenia sa 
strachu z uplatnenia vlastnej cesty v pedago
gickom procese , bez o trockého prid ržiavania 
sa osnov, kto ré sú väčši nou plodom úradníc
ke j neodboŕnosti . Z a dôležitý mome nt pova
žuje tiež podporu individuali ty žiaka a jeho 
vedenie k individ ualite (na to osnovy nemy
slia), zdôraznil po trebu všestra nného vzdela
nia učiteľov niele n v hudbe, ale aj literatúre 
a v ume ní vôbec (teda pozor pri refo rmách 
umeleckých učilíš t' ! ). Záver sympózia patril 
praktickým konzultáciám refcrujúcich peda
gógov, kto rí s vybranými žiakmi žilinské ho 
Konzervatória aspoň na krátkych praktic
kých hudobných ukážkach demonštrovali 
svoj vlastný pedagogický prístup. 

Popri ce nnom osobnostnom prístupe jed
notlivých spomínaných pedagógov treba 
konštatovať, že sympózium malo spontán ny, 
vecný pracovný cha rakter, príjemnú atmo
sféru (o k torú sa posta ralo vedenie ško ly) 
a najmä úprimný záujem žiakov, pedagógov 
i prítomných hostí , kto rí myslím , neoľutoval i 
chvíle strávené v školskom prostredí. Hoc by 
takýchto podujatí bývalo viac! 
Vzhľadom k tomu, že na tomto podnetnom 

sympóziu sa mohlo zúčastniť iba niekoľko pe
dagógov, rozhodli sme sa postupne zverejniť 
podstatnú ča~ t' jedno tl ivých re fe rátov, aby sa 
s nimi ~ohli zoznámiť záujemcovia zo všet-
kých' ume leckých škôl. · 

MARIÁN JURÍK 



HUDOBNÉ DIVADLO 

' 

Predaná nevesta ·v Stutt arte 
" -

Uvádzanie tzv. národných opier mimo domá
cej pôdy je vždy určitým rizikom, ktoré vyplý
va z potreby ich špeclnckej interpretácie. Die
la talianskeho bel canta či vokálne party Mo
zartových opier sú natofko vžité, že "cudzoná
rodní" Interpreti ich dokážu zaspievať na ne
rozoznanie od domácich hviezd. V prípade 
slovanských opier sa známe operné domy radi 
obracajú na Slovanov, ktorí nielen svojím me
nom majú garantovať dobrú úroveň predsta
venia. 

V uvedenom zmysle ma Stuttgartská insce
nácia Predanej nevesty (premiéra v máji mi

' nulého roku) neprekvapila , to znamená, že 
, bola určitým sklamaním. Nemeckým tvor

com nemožno uprie ť snahu po dosiahnutí čo 
najautentickejšieho výsledku: okre m iného 
mala k nemu dopomôcť spolupráca so scénic
kým výtvarníkom Josefom Svobodom a obsa
denie jednej z hlavných postáv- Janíka - Mi
roslavom KoppQm (v porovnaní s ostatnými 

· sólistami sa mi však táto voľba nezdá najšťast
nejšia). Co mi na inscenácii najviac vadilo? 
Bola to hlavne statickosť . Hraciu plochu tvo
rilo celé javisko, veľkosť ktorého umocňovalo 

JozefKonder (Sándor Barinkay- vl'avo) a Peter Bárd (Homonay- vpravo) Snímka O. Berd scénické riešenie . J . Svoboda oblúkovite o
hraniči l scénu koldokola súvislým tylom, po
zostávajúcim z tenkých vertikálne strihaných 
pásov. flúziu dediny tvorili na ňom namaľo-

Cigánsky barón 
v Košiciach 

po 42 rokoch 
Johann Strauss: Cigánsky bqrón. Opereta 
1• troch pejsrvách. Librt'to: l . Sclmitzer. Pre
luilnil: M. Ko1•cíčik. Pt eklad piesní: Ľ. Fel
dek. Upravil: 8. Kramosil. Premiéra: 22. 
a 23. marca 1991 v opere SD v Ko§iciach. 

z prešovského divadl~ s alternujúcim Emilom 
Merhaimom sa pod postavu Otakara podpí
sali mlad íckym vzletom. Zemitosť Kolomana 
Ž upana vystihol Gejza Spišák. Starokomické 
postavy Mirabelly a Camera pristali Božene 
Hanákovej a Ladislavovi Pačajovl (alternoval 
Gabriel Szakál) , J ane Havranovej zas útldcit
ná Arsena. 

ny) , kulisu strechy domu (na nej lavírujú opi
tý Janík a nešikovný Vašek) či stoly na kolieč
kach (!) z krčmovej scény (2. dejstvo) . Ako 
divákovi mi ušiel význam i niekoľkokrát vy
stupujúceho medveďa , ktorý však nebol to
tožný so známym cirkusovým. Ak ho ref isér 
využil pred začiatkom predstavenia (pri prí
'chode divákov do hľadiska sedí na spomenu
tej lavičke , číta šepkárkinu partitúru a dáva 
pokyn dirigentovi predstavenia aby začal), 
ide o osvedčený, i keď nie originálny nápad. 
Jeho ďalšie výstupy však považujem za sa
noúčelné. 

Z režijného hľadiska bolo zaujímavé - a iste 
i netradičné - poňatie Michnu, Parkinsono
vou chorobou postihnutého starca, ktorého 
na scénu dotlačila na invalidnom vozíku J aní
kova mladá macocha. Zlatým ,klincom pred
stavenia však bola nepochybne cirkusová scé
na. Už príchod početného pestrého sprievo
du pozostávajúceho prevažne zo "živých" cir
kusantov, vyvolal na otvQrenej scéne spon
tánny niekoľkominútový potlesk divákov. 
Pre našinca (ale ako vidieť nielen preňho) bo
lo vskutku nevšedným zážitkom vidieť v ope
re artistky na lane , žongléra na jednokoleso
vom bicykli , hltačov ohňa a pod ., spestrených 
figúrkami typu ženy-liliputánky, siláka v po
dobe približne 150 kilového chlapa či vyše 

Opereta Cigá nsky bar6n sa v Košiciach 
dočkala po 42. rokoch svojej renesancie. Pri 
l?rvom uvedení (23. IO. 1949) sa na javisku 
SD dlho neohriala a až nápadne rýchlo bola 
z repertoáru stiahnutá , napriek kvalitnému 
obsadeniu . 

Ku kladom hudobného naštudovania mla
dého dirigenta Jána ~iškoviča patril neforsí
rovaný zvuk o rchestra. prispôsobovaný sólis
tom i akust~ke divadelnej sály domu kunúry ·l 
Na druhej strane interpretácia Straussovej 
hudby neodrážala vždy j ej povznášajúcu rah
kosť , charakteristickú agogiku. Zbor (naštu
dova li T. Harakály a J. Ráczová) vyžaduje 
sústredenejšiu pozornosť zbormajstrov i diri
genta . 

Verena Schweizer (Marienka) a Keith Olsen (Janík) na scéne Stuttgartskej opery. 
Súčasnú ins~~nulu ·realizovali okrem do

mácich i šiesti hqstúj~ci umelci - režisér, vý
tvarníčka kostýmov, scénograf a traja sólist.i . 
V hlavnej úlohe Sándora Barinkaya sa pred
stavil sólista prešovskej spevohry Michail 
Adamenko. Obe premiéry ukázali , že jeho 
angažmán za stft leho hosťa uvedenej Ínscená
cie bolo opodstatnené a prínosom. Zauj al 
kultivovaným výkonom. sýtou farbou svojho 
mäkkého barytónu , i elegantným . úsporným 
gestom. Tým vykompe nzoval i svoj zatiar ne
slovenský prízvuk . Najsilnejším ohnivkom 
inscenácie bolo kvarteto sólistov - okrem 
M. Adamenka Eliška Pappová (Žofia) , Peter 
Bárd (Homonay) a Viera Hronská (Czipra). 
Ich výkony reflektovali štýlovú jednotu ; 
E . Pappová zaujala štylizovanou a výrazovo 
emotívnou Žofiou. P. Bárd prirodzeným vo
káln ym prejavom s najzrozumiteľnej šou vý
s lovnosťou , charakter postavy vystihla kreá
cia V. Hronskej . Výkon Márie Eliášovej 
z Novej ~cény . alte rn uj úcej rolu Žofie bol vy
rovnaný. no vo V) r<~zových prostriedkoch 
skromnejší. Hosťujúci Ladislav Suchoža 

Doktor 
Johann Faust 
J. Suchý - F. Hadík: Dr. Johann Faust (do
datok k po1·esti o Faustovom dom e v Prahe 
ll., Kar/ovo mím. 40). Preklad: P. Oravec. 
Prmliéra: 15. marec /991 na Malej scéne spe
vohry D.IZ l ' Prr•.ifove . . 

Pre dramaturgiu prdovskcj spovohry bol 
vždy chara kte ristický širóký íábcr a žánrová 
rozmanitosť uvádzaných diel. Aj ostatná pre
miéra svedčí o zotrvaní na týchto pozíciách. 
Vzhľadom k tradícii, akú majú v prešovskej 
spevohre české muzikály, ale najmä hudobné 
hry z repertoáru O slobodeného divadla. ne
prekvapila ani voľba hudobnej burlesky 
J . Suchého (libre to a tt:xty piesní) a F. Havlí
ka (hudba) Dr. Johann Faust , z repertoáru 
pražského divadla Semafor . Táto inscenácia 
naznačila určitú názorovú kontinui tu s nie K
dajším experimentálnym Stúdiom '83, ale aj 
potrebu vrátiť sa opäť i k žánrom komorne j
šie ho obsadenia , zároveň to bol podnet k jej 
rcalizncii na Malej s<.>éne, ktorá svoj ím in te
d é rovým riešením pri púšťa rôzne experimen
ty a ktorej priestor spevohra dosiaľ nevyuží
vala. 

Výrazným znakom inscenácie bola symbió
za režijnej a javiskovo-choreografickej kon
cepcie . spätá s osobnosťou Borisa Slováka 
režiséra i choreografa v jedne j osobe. Záver 
jeho inscenačnej práce však postráda! dyna
mizmus. čo určite ovplyvnili i anachronické 
.. staromilské" texty v preklade M . Kováčika 
a v úprave B. Krasomila . Ani v~tvarne steril
ná scéna Ladislava Vychodila s tmavou zrúca
ninou hradu , kulisami dvoj ramennej studne , 
či ružičkami a strapcami hrozna, ako a j 
výtvarne má lo podnetné kostýmy Judity Ko
váčovej nemohli inscenftciu výraznejšie dyna-. 
mizovať. 

DlT A MARENČINOV Á 

Príbeh sa odvíja v hoteli Alcron (a Fausto
vom dome v Prahe). vo februárovej noci roku 
1945, v deziluzívnej a dehumanizovanej spo
ločnost i ľudí z .,filmovej brandže", medzi kto
rými panuje citová púšť . Struktúra Dr. Fausta 
koketuje ~ prvkami epického 'djvadla - typic-

vané (,'rYky 'domov (strechy,' véŽa kostola)'.' 
Horizont - tak isto jemne matovaný - vytvoril 
zasa skvelú ilúziu do diarky ustupujúcich zá-
hrad a polí . . 

Režisér Gian Carlo del Monaco mohol síce 
takto získanú plochu využiť napríklad na prí
chod Janíka a Marienky na bicykloch (l. a 3. 
dejstvo) či na efektnú cirkusovú scénu, na 
druhej strane, ajwby si však uvedomil , že die
lo je silné najmä v dialógoch. Hádam z toho 
sa odvinul základný princíp inscenácie: prí
tomnosť či neprítomnosť sólistov a zboru na 
javisku bola prísne determinovaná ich mies
tom v partitúre. Toto riešenie nepovažujem 
za príliš šťastné , lebo režisér sa tak pripravil 
o možnosť využitia kontrastu či zaplnenia 
resp. oživenia celkove chladnej scény ďalší
mi, i keď momentálne "nehrajúcimi" posta
vami . Naopak, jeho pričinením sa mnohé árie 
·a duetá stali divácky nekonečne dlhými. Hra
cia plocha sa.pre pro tagonistov zúžila na óp
ticky stratenú lavičku v popredí verkého ja
viska, dve laná (pripravené do cirkusovej scé-

ké sú songy barovej speváčky Zorky (E. KuA· 
nierová), JH' najmä nezaprie rukopis svojho 
autora, ktorý túto burlesku uvádzal v divadle 
Semafor v partnerstve s J, Molavcovou. Hna
cím motorom Havlíkovej hudby je swing, 
ozvláštňujúci atmosféru baru hotela Alcron. 

Dr. Johann Faust v prešovskom DJZ. Svetlana Sarvdová ako Marpréta a Slavomír Benkct:! 
ako Fäust. Safmka L Marko 

Saúnka ardúv autora •·l" 1 r4~, ·v·rJr,vt. '' '""' l. ··" · . r1 1 dvoJmetroveno dlhá na . v tomto kontexte ne-
bol výnimočný ani príchod principála na 
chrbte síce. mladej , ale statnej ťavy . Pochopi
teľne živej .. . 

Hudobné naštudovanie bolo precízne , mo
hutný orchester však stál príliš v popredí (or
chestrálni hráči sa v tomto divadle na akusti
ku naozaj nemôžu sťažovať) , čím na mnohých 
miestach pre krýva! sólistov. Zborové scény 
svoj ím obsadením (vyše 60 spevákov!) evo
kovali skôr finále Beethovenovej Deviatej 
než svižné tóny Smetanu, s partitúrou Preda

. ne j nevesty nekorešpondovali (napriek ne
spornej vok'álnej kvalite!) zvukovo, ani tem
pova. Hviezdami večera boJi spevácky i he
recky vynikajúco disponovaní Ulrike Sonntag 
(Marie nka) a Heinz Góring (Vašek) , kvalitný 
spevák je i Herold Kraus, ale ako neskôr ver
diovský bas barytón bol do úlohy Kecala na
prosto nevhodne obsadený. Dirigentom 
predstavenia bol Peter Schrottner. 

JURAJ DóSA 

Režisér Peter Oravec a. h. vyšiel z nápadu 
identifikovať miesto deja scénou Stefana 
Buntu nielen na improvizovanom javisku , ale 
aj v "kaviarensky" upravenom hľadisku so 
sto líkmi , svietiacimi lampičkami (aj nealko" 
-nápojmi). Tento dobrý nápad poskytoval 
viacero možností i príležitostí na preklenutie 
imaginárnej deliacej čiary j aviska a hradiska, 
ostali však nevyužité. Sk oda .. . 

" Filmové hviezdy"- Lotte , Christel, Bran
der a režisér Frosch , "opilec a nacista z pre
svedčenia" v podaní A. Benkovej, D. Gerja· 
kovej, J, Novotnej a S. Senku, boli najmä vo 
vonkaj§ích prejavoch typologicky prfbuzné. 
Indlvlduálnej§ie ponfmané postavy Fausta 
a Margarétky stvárnili S. Benko a S. Sarvašo
vá. C itovou prázdnotou a pôžitkárstvom infil
trovaný Faust mal svoj protipól v impulzívnej 
Margarétke . Do mozaiky tejto bezciernej 
spoločnosti zapadal i hlavný (vlastenec a tro
chu šmelinár) hotela Alcron , E. Leskovca. 
· Hudbu pre kvarteto hráčov upravil a in-_ 

štrumentoval J , Bediich. Stýlová interpretá
cia v obsadení J, Bedŕlch {klavír) , J, Sei
čao (klarinet), Ľ. Cvancinger (kontrabas), 
P. Császár (bicie) bola pri jednotlivých vorne 
radených výstupoch integrujúcim momen
tom. Autorkou charakteristických kostýmov ' 
bola J , Kováčová, na inscenácii pohybovo 
spolupracovala S. Selčanová. Funkčne sa pre
zentovalo i kvarteto taJlečn íkov (1. GrecuJo. 
vá, M. Ml§kovičová, J, Bikár, V: Giba). . 
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ZO ZAHRANIČIA 
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L. Pavarotti: "Môj Othello -nešťastie či tragédia?" 
Nedávny debut slávneho Luciana Pavarot

tiho pri konce rtnom predvedení Verdiho 
o pery Othello v Chicagu nedo padol dobre. 
Pavaro tti bol s íce indispo novaný. ale na svoj u 
.. nemoc'" nehradal výhovorky. ako to u spe
váckych hviezd býva zvykom . a le rovno pove
dal: .. Hoci moji kritikovia napísali. že to ne
bolo až tak zlé. musím povedať. že tomu tak 
bolo ." S takouto dávkou sebakritiky nevystú
pi l ešte žiaden spevák. čím prekvapil aj naj
neúprosnejších kritikov. kto rf komentovali 
Pavarottiho fiasko mimo riadne negatívne. 
Slávny spevák skonštatoval: .. Môj hlas nie je 
pre túto úlohu." Keďže ostatní účinkujúci 
spievali vraj .. perfetti" . i naprie k to mu . z toh
to proje ktu urobili zostrih na gramofó nové 
platne . Pavaro ttiho partnermi poli Neo Nucci 
(Jago), Kiri Te Kanawa (Desdemona). Novi
nári a odborníci z celého sveta prijali Pava
rottiho sebakritiku s veľkým uspokojením 
a napokon ko nštatovali. že v lyrických pasá
žach dosiahol väčšej senzibility. ako jeho 
predchodcovia. T akisto dirigujúci Georg Sol
ti, pre ktorého to bolo rozlúčkové účinkova

nie za pultom chicagského symfonid , ~< • o r
chestra , bol s výkonom v podstate spokoj ný. 
Konštatoval. že odhliadnuc od Pavarottiho 
zdravotnej indispozície , podľa jeho názoru 
bude ideá lnym predstaviteľom te jto úlo hy. 
Pavaro tti však )lc ustúpil do defenzívy a v tom 
istom obsade ní si Othe lla zopakuje v New 
Yorku pri príležitosti jubile jných slávností 
Carnegie Hall. L Pal·arotti: ,.Môj hlas nie je pre tú to úlohu ... "' 

NOVÁ 
OP RNÁ SEZÓNA V ZÚRI CHU 

A lexander Pereira , nový intendant zurjš
skej opery začne svoju tamojšiu prvú sezó nu 
s národným programom a s prominentnými 
svetovými i do máci mi umelcami. Oznámil to 
na nedávnej tlačovej konferencii v Zurichu. 
Vstup do novej sezóny sa bude niesť v zname
ní Wagnerovho Lohengrina (21. sept. ) v in
·scenácii Roberta Wilsona . Za dirigovania 
Ralfa Weikerta Elsu bude spievať Gabriela 
Beriačková-Cápová (alternovať bude Gábrie
le Lechnerová). Ortrúdu budú SP,icvať Grace 
Bumbryová a . 'Ä;{ja • Šilji;_ Í'rédsÍaviicfnií ' 
Lo hcngrina budú Gósta Winbergh , Josef 
Pro tschka , Francisco Araiza. V novembri má 
premiéru Mcno ttiho o pera pre deti a mládež 
.. Hilfe , H il fe! D ie Globolinks". v decembri 
diriguje Eliahu Inba l novú inscenáciu Verdi
ho Sily osudu s Mariou Zampicri. Gabriele 
Lechncr, Giorgom Zancanarim , Franccscom 
Araizom. Bojkom Svetanovom . Simonom 
Steso m a ďalšími . 
Dňa 22. februára budúceho ro ku má v Zuri
chu premiéru Ligettiho opera Lc G rand Ma
cabre , ktorú inscenuje Marco Arturo Mare ll i 
a diriguje Zoltán Peško . V marci nasleduje 
Beethovenov Fidelio v inscenácii Rudo lfa 

Haunstc ina a v hudobnom naštudovaní Niko
l a u~a l la rnoncourta . Z prominentov tu budú 
účinkovať Gabrie la Bc1íaéková-Cápová. Jú lia 
Va rády . Lá sz lo Polgár a Matti Sahninen. 
V máji inscenuje G ian-Franco de Bosi Rossi
niho Scmiramis. Pod taktovkou Ne Ili Sant i ho 
budú spievať Edita G rúberová, Cornelia Kal
lisch , Renate Lcnhardt. Robert Holi a Luca 
Cano nici. Posledná premiéra tejto sezóny 
uzavrie Stra us ovo Capriccio v insce nácii Cc
sa rc Licviho za dirigovania Ralfa Wcikerta. 

·~ hlavných úlo hách vystúpia 'Cia bride Lech-
ner, Sona

1
Ghazarian , Hermann Prey, Roland 

He rmann . Josef Protsehka , O laf Bär a Ro
bert Holi. 

V tej istej sezó ne uved(t ešÍe dva balety. Prvý 
večer bude patriť Mozartovmu roku . V cho
reografiekom spracovan í Be rnda Rogera 
Bic nerta uvedú Klavírny koncert KV 482 
a Requ ie m. Druhý baletný večer pozostáva 
z d ie l Narodeniny infantky od Franza Schrcc
ke ra a Morská panna od Alexandra von Zcm
liJl:Sk ého . Obc opäi v Bie ne rtovcj choreo
grafii a v hudobno m naštudovaní André Pres
se ra . 

Schurltannov festival 
V d1ioch X. - 17. júna t.r . usporiada Spoloč

nosť Robe rta Schuman na v zemsko m hlav
no m meste Dusseldorfe IV. Schumannov fes
tival. Na to mto med zinárodne re nomovanom 
podujatí. ktoré sa koná každ ý tretí rok. sa 
uskutoční aj muzikologické fó rum (13. a 14.). 
kde zaznejú úvahy o interpretácii Schuman
novho skladateľského odkazu a výsledky his
torické ho bádania schumannológov. 
Generálnou témou rozpravy bude Rol>ert 
Schumann a jeho básnici , od kto re j sa očak á

va osvetlenie prepojenia skladateľovej hudby 
s literatú ro u a poukázanie na význam tohto 
vzťahu v súčasnosti . V rámci to hto podujatia 

Julia Varády p re nesie má lo .uvádza ný piesJ'Io
vý cyklus Láska a život ženy. Dietrich Fischer 
Dieskau prednesie skladateľove veľké pies
ri ové cykly na Heineho bá~nc (pri klavíri bu-' 
de Vl. Askenasy.) 
Očakáva sa . že sympózium prinesie od sve

tových muzikologických a lite rárnych kapacít 
nové výsledky bádania a že prchÍbi ďalšiu ko
o rdináciu výskumov, čo by malo mai veľký 
význam najmii pre pripravované nové súbor
né vydanie Sch.umannovho d iela. Nad je
ho vydaním prevzala patronát Spoločnosť 
R. Schuma nna a prvý zväzok by mal vyj sť pri 
príležitosti toh to festiva lu. 

Zomrel sl<ladateľ šansónu 

,,La vie en rose 66

• 

V polovici apríla zomrel vo veku 75 r~ 
kov skladateľ Louis Guglielmi, ktorý 
pod pseudonymom Louiguy zložil hud
bu k bnsónu La vie en rose, ktorý ur~ 
bil francúzsku šansoniérku Edith Piaf 
svetoznámou. Guglielmi sa narodil 
3. apríla 'v Barcelone, žil a tvoril prevaž
ne v Paríži. Napísa~ obrovské mnbžstvo 
piesní, ktoré spievali André Cleveau, 
Maurice Chevalier, Edith Piaf a i slávni 
bnsoniéri. Text šansónu La vie en rose 
pochádza od Edith Piaf. V podaní tejto 

legendárnej šansoniérky stal sa svet~ 
vým "hitom". Spievalo ho vyše 26 vý
znamných b nsoniérov, napr. Marlene 
Dietrichová, Josephine Bakerová 
a z mladších Mireille Mathieu. K naj
znál\lejším piesňam Louiguyho patria 
"Cerisiers Roses et pommiers blancs" 
v interpretácii M. Chevaliera a""(:a sent 
is bon la France" z repertoáru E. Piaf. 
Pochovali ho v úplnej tichosti v juh~ 
francúzskom meste Vence. 

Nový časopis 
pre cirkevnú hudbu 

/ 

(.. 

v• .11-... \ ; . ' ,, 
; 

' 

ll udobtll.: vydavatl!l"sl \ O Ca rra ra \ Ucr
game začalo v januári t.r. vydávať 
štvrťročne nový časopis POL YPHO
NIA . Je to časopis o duchovnej vokálnej 
hudbe s latinskými textami pre zbory 
a cappella od najstarších autorov až po 
súčasnosť. Hlavným editorom tohto no
vého periodika je uznávaný Maest ro 
Mons. Luciano Migliavacca (šéf hudob
nej kapely milánskeho Dómu), ktorý ho 
rediguje s dvo ma spolupracovníkmi: 
Dr. Gian Nicolom Vessiom a Macstrom 
Marco Rossim . 
Časopis chce vyj sť v ústrety tým, ktorí 
hľadajú vhodný repertoár pre liturgické 
účely. Nic je to krit ická ~evue , ale výber 
takých diel. ktoré sa len zriedkavo zve
réjňujú v najznámej ších vydaniach. Edi
tori časopisu predpokladajú, že ich p rá
ca nebude márna, ale že prispeje k ďal
šiemu rozkvetu cirkevnej hudby a š íre~ 
niu západnej polyfónie do sveta. 

Nový Pender~cki 
v Mníchove 

Mnlchovský operný festival 1991 otvor ia 6. j úla 
slávnostnou premiérou novej opery Krzystofa Pen
dereckého Kréf Ubu. Dielo uvedú v Inscenácii gene
rélneho Intendanta Augusta Everdlnga, dirigovať 
bude bazilejský generálny hudobný rladllef Michael 
Boder. Mníchovský festival , ktorý potrvá do 31. j ú
la, tradične ukončia Wagnerovou operou Majstri 
speváci norimberskí pod taktovkou Wolfganga Sa
walls.:ha. Pendereckého operu v priebehu festivalu 
bud(• reprízovať 9. a 12. júla. Ako ďal~lu novinku 
uved(• na scéne Cuvilliés-Theater hudobno-scénické 
dielo Enrico Manfr eda Troja hna. Ostatná časť mní
chovského festivalu zostáva v tradičnej koncepcii. 
Z Mozartových opier uvedú Únos zo Serailu, Flgaro
' 'u svadbu, Don Giovanniho, ť::arovnú nautu, Rossi
niho Talian ku v Alžlri, Verdiho Silu osudu, Musorg
ského Bor isa Godunova, Wagnerovlfo Blúdiaceho 
Holanďana, Straussovho Gavaliera s rutou a Inter
mezzo a Iné diela . 

' 

7 

Mladý 20-ročný nórsky klavirista Lciľ Ove 
Andsnes, známy nám aj z l'ystúpenia na BHS 
1990, mal nedávno veľké úspechy v Uortmun
de a Hannoveri. Gramofónová fi r ma Virgina 
vydala jeho nahrávku Griegovho klavírneho 
koncertu a mol a Lisztovho koncertu Es dur. 

podľa zahraničnej tlače sprac. rnjk 
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Festival komorných orchestrov. 
ŽILINSKÁ HUDOBNÁ JAR 

(13.-30. mája 1991) 
13. maija, 19.00 Janá&ova ftlharmónia Ostrava 

Jlff Hanousek, violončelo 
dlriaent: Milo§ Alexander Machek 
proaram: P.l. Č._,kovskij, J . Mysllveček, A. Dvohik 

14. maija, 19.00 Dankwart Consort, Pofsko 
umelecký vedúci MaRin Somplliskl 
program: G. Gentlniani,A. Corelll, G. Ph. Telemann, J. P• 
chelbel, H. Purcell 

16. maija, 19.00 BlK band bratislavského konzervatória 
dlri1ent: Bohumil Trn~ka 

17. mlija, 19.00 ~tátny komorný orchester Žilina 
Ulla Beretti, husle (Luxembursko) 
Jan PÓh6nek, trúbka; Imrich Szabó, orpn 
dlri1ent: Eduard Fischer 
proaram: flscher-Vejvanovský, J . Haydn, V. Nova 

19. mlija, 19.00 Amadlnda percussion aroup (MR) . 
program: M. Ravel, C. Debussy, G. Gershwln, raKtlmy 
G. H. Greena, tradičná africká hudba a. l. 

20. mlija, 19.00 Slovenská ftlharmónia 
Juri\! Barto§, trúbka 
dirl1ent: Zelen fk BOek 
PI'Oifam: A. Dvofák, J. N. Hummel, J. Suk 

23. m:ija, 19.00 
v splupráci so Sloven
skou asociáciou espe
ranta 

Armonia slovacca- dychový súbor pri ~KO 
Bohumil Sem fk, husle, Rakúsko 
Žilinský miebŔý zbor 
diri1ent: Jaroslav Vodňanský 
proaram: M. Ra vel, F. Schubert, J . Klusák, 1\. Dvonik, E. Su
choň, L v. Beethoven 

24. maija, 19.00 Slezský komorný orchester 
sólista a um. vedúci: Pavel V ft ek, viola 
pro1ram: H. PurceiJ, G. Ph. Telemann, W.A. Mozart, L Janá
ček 

26. mlija, 19.00 Komomýv~er 

Milo§ Jurkovič, flauta, Helena Gáfforová, klavfr 
proaram: W~ A. Mozart, J. S. Bach, R. Sch u mann, P. ~im aii, 
B.Martlnu 

28. mlija, 19.00 
. v spolupráci s č ms 

~tátny komorný orchester Žilina 
Jazz a vážna hudba 
Steve Bárta, klavfr (USA), Emil Viklický, klavfr, Detský spe
vácky zbor Odborárik (zbormi\! ster Zlatoň Bab fk), ľražské 
jazzové kvinteto 
dlrlaent: Peter ~lbllev 
proaram:· S. Barta, E. Vikllcký, P. Cón 

30. mlija, 19.00 Záver~ný koncert festivalu 
Repríza proaramu z 28. 5. 

Predpred._, vstupeniek v informačnej kancelárii ~KO, Dolný Val47, č. t. 209 79, v pracov
ných dňoch od 7.00- 19.00 h. a hodinu pred koncertom vo foyeri Demu umenia Fatra 

Reprezentanti slovenskej . kultúry 
Slovenský fllhurmonický zhor pod veden im svojho 

zhormajstru Janu Rozehnulu absolvoval predntdliv
nom dva vj znamné zájazdy. V prvých marcových 
dňoch ,, Bordeaux spoluútinkova/ na dvoch uvede
niach koncerlnej verzie Verdiho Othellu, spolusozho
rom Petits Chanteurs de Bordeaux u tumo]Aieho Or
chestre National Bordeaux Aguitaine pod taktovkou 
Alaina Lombardu. Cieľom druhej marcovej cest)' 
SFZ holi Atény. ľu pri priležitosti otvorenia novej 
koncertnej siene Alhcns Concert Hall útinkova/ pod 
veden fm domáceho dirigenta Alexandra Simeonide

.511 v die/a(·h Rossiniho (Obliehanie Korintu) 11 Bt rlio
zu (Grécka rem/údu). Nu druhom koncerte, tento 
raz pod taktm·kou Jurijll ľemirkano••a odznela 
l . 11 ll. suita M. Ruve/u Daphnis a Chloe 11 napokon 
s dirigentom Jurijom Simonovom Verdiho Rek viem. 
O doiJrej spolupráci s tamoj~ími uspori11datefmi 
s vedtf i tá skutotnost', ic SFZ dostal z Bordeaux po
zvanie i 1111 máj (Bruhms - Nemecké rekviem) a jún 
(ll!•etluwen - 9. symf(mill ). Z 1111}/JiiBíe'h JJI:!nov lt'lt·-

Blahoželáme 
J aroslava 
SEDLÁROV,\ 
(26.4. 1931) 

Otakar 
SEBF.STA 
t 16. s. 193 1) 

Nina 
HA~liCHOVÁ 
( 2~ . 's. 1926) 

.lozcf 
SKOR EPA 
( 12. 4 . 1931] 

.Ján ZIMMER 
(16.5. 1926) 

- mezzosopranistka. dlho
ročná sólistka opery SND 
(od r . 1962), kde stvárnila 
desiatky p~stáv roman· 
tického i moderného oper· 
néhu repertoáru. koncertná 
umelkyňa, 60 r . 

- klavirista, komorn~· hr:lč, 

peda~ógna VŠMU. 60 r . 

-mezzosopranistka, scilist
ka 011ery SND, kde vytvo
rila vyše 70 opernj'Ch pos
táv, peda~o~ička, 65 r . 

- komorný umelec, primá
rius filharmonického 
kvarteta . SO r . 

- skladalel', klavirista , 
peda~:óg, autor najmä in
šlrumcntá lnych, orchestrál
nych a klavírnych diel: 65 r. 

SB - okrem útinkovania na dom/Scom pódiu - stojí 
za pov~imnutie koncert vo viedenskom Konzerthau
se, kde n~ zbor s orchestrom Wiener Symphonlker 
(dirigent George Prétre) uvedit Dvoflikovu Stabat 
mater. Koncom aprila - tentokrlit vo viedenskej 
StAtnej opere - pod taktovkou Claudia Abbada ub- _ 
solvuje predstavenie Chovan~iny M. P. Musorgské
ho. Slovenskú k/túru bude SFZ reprezentoval' v mliji 
t.r. i na Praiskej jari. V rlimci festivalu spolu s Or
chestrom SF a jeho ~éfdirlgentom A/dom Ceccatom 
uvedú Verdiho Rekviem. 

Orchester Slovenskej filharmónie okrem domli
clch koncerto•• a praiského hosl'ovania čakli na zu
t iatku júlu koncert vo Villachu (Brahms, Dvoŕlik), 
ktor_ŕm otvoria znlimy hudobný festival Carinthi
scher Sommer. O niekoľko dni na to (ll. 7.) to bude 
koncert v Madride, kde pod otvoreným nehom budú 
sprevádzal' svetové operné hviezdy (K. Riccarelli, A. 
Kraus a ďa/lieh). 

- jd-

KONKURZ 
Dekan Pedqoalckej fakulty v Nitre vypi

suje konkun na obsadeale volnýda miest na 
Katedre hudobnej výchovy pre predmety 

- Estetika •menia s d6razom na hudobné 
umenie . 

- Zborový spev a dlripvanle zboru 
- Hlasová výchova 
Pofladavky: vysokoAkolské vzdelanie prf

sluAného smeru, morálna a odborná ~ 
bUost', u estetiky umenia minimálne 5-ročná 
prax v odbore. 

PriiiWku na konkun spolu s doldadml je 
potrebné zasla( do 2 týidiov od uverejnenia 
konkunu na Oddelenie personálnej práce 
Pedaaoalckej fakulty v Nitre, Lom~ 
vova l. 

e Opera SND po absolvovaní· turné ·po 
~v~člarsku a Spolkovej republike Nemecko 
s Mozartovou operou ldomeneo v aprOi t.r. 
opäť odchádza na zahraničný zaijazd. Tento
raz až do vzdialeného Izraela, kde sa nái sú
bor predstavi s Gounodovou operou Faust 
a Mlll'préta pod taktovkou svojho Ufdlri
Kenta J . Aleksu. 

v co 
15: MÁJA 
SF Bratislava - E . H . Grieg, C. Saint
-Saens, A . Copland (19.30) 
SF, Etsuko Te rada , klavír (Jap.) , V . Rusó, ~ 
organ 
dirigent : S. Gunzenhauser 
SHú, Moyzesova sieň - L. v. Beethoven 
D. Rusóova. klavír (19.30) . 
ŠD Ko~ice - F. Lehár: Ja svoje srdce dám, 
Štúdio Smer (19.00) 
DJGT Banská Bystrica - ŠD Košice 
P. Stone: Niekto to rád horúce (19.00) 
MSK Žiar nad Hronom - ŠKO Žilina 
W. A . Mozarl , J . H aydn , V. Novák, J . Vej
vanovský- E . Fischer (19.00) 
ŠKO , L. Beretti . husle (Luxemburg) 
J . Pohunek, trúbka , I. Szabó, o rgan 
dirigen.t : E . Fischer 

16. MÁJA 
ŠF Košice - KHJ - B. Smetana , 'S. Proko
fiev, A . Dvorá k ( 19.30) 
ŠF , P. Toperczer, klavír, dir. S. Macura 
DJGT Banská Bystrica - E. Kálmán: Car
dášová princezná ( 19.00) 
ŠKO - Kongresová hala Piešťany - W. A . 
Mozart, J . Haydn , V. Novák,J. Vejvanovský
E.Fischer 
ŠKO. L. Beretl i, husle (Luxemburg) , J . Pohu
nek, trúbka , l . Szabó. o rgan 
dirigenl : ~· Fischer 

17. MÁJA 
NS Bratislava - E . Kálmän: Cardášová prin
cezná - DK Ružinov( 19.00) 
ŠD Košice - G: Verdi: La Traviata - DK 
VSŽ( 19.00) 
ŠF Košice - KHJ , G . P. Telemann, J . Mara
is, J . Ph. Rameau. J . Bull 
koncert východoslovenských ume lcov, Ž upný 
dom (19.00) 
SKO: ' Dom umenia Žilina - program ako 
16. 5. (19.00) 
v rámci Festivalu komorných o rchestrov 

18. MÁJA 
SF Bratislava - L. Ligeli , J . Cage , L. Száray . 
tradičná africká hudba ( 19.30) 1 
Amadinda , súbor bicích nástrojov (MR} 
DJGT Banská Bystrica - G. Verdi: Nabuc
co (19.00) 

19. MÁJA 
SF Bratislava, Moyzesova sieň - Poď sa so 
mnou hrať . strelnutie det í s hudbou (10.30) 
Juraj Ha trík a jeho hostia , SNEH -združenie 
pre netradičnú hudbu, Súbor súčasnej hudhy 
bratislavské ho konzervaló ria 
SHÚ, Mirbachov palác Bratislava - F. Ben
da . W. A . Mozart . I. Zelj enka, G . Donizetl i, 
D . Babcock 
P. Michalica , husle', T . Gál. klavír, D . Bab
cock 
SKO Žilina, Dom umenia - Amadinda per
cussion group, (MR) 

1 
v rámci Festivalu komorných o rchestrov 1 

( 19.00) 
M. Ravel. C. Debussy. G . G ershwin . raglimy 
G . H . G reena . Jazzové štandardy , l radičná 
africká hudl:Ja 

20. MÁJA 
SND Bratislava - G . Verd i: Nabucco 
( 19.00) 
ŠD Košice - J a svoje srdce dám, ope relný 
večer, Štúdio Sme r ( 19.00) 
DJGT Banská Bystrica - Brezno - E . Kál
mán: Cardášová princezná ( 19.00) 
ŠKO Žilina, Dom umenia - Festival ko
morných orcpestrov A . Dvoi'ák, J . N . Hum
mel, J . Suk 
Slovenská filharmónia, J . Bartoš, trú bka 
dirigent : Z. Bílek 

21 . MÁJA 
SND Bratislava - L. Janáček : Jej pasto rky
ňa (19.00) 
SF Bratislava, Moyzesova sieň - W. A . Mo
zart (19.30) 

Slove nský komorný orchester ' 
M . Lethiec, klarinet 
DJGT Bratislava - A . Dvorák: Cert a Káča 
(1'7.00) 

22. MÁJA 
SND Bratislava - P . I. Cajkovskij : Rómeo 
a Júlia , S. Barroso: Dom Bernardy Alby, G . 
Bizet- R. Šedrin: Carmen, balety (19.00) , 
SHÚ, Moyzesova sieň Bratislava ..: J . Ha
ydn , W. A . Mozart . F. Schubert (19.30) , Pa
nochovo kvarte lo , M. Lapšanský, klavír, R. 
Sokol 
ŠD Košice - J•rešov - G. Puccini : Madam 
Butterny ( 19.00) 

23. ·MÁJA 
SND Bratislava - G . Puccini: Madam Bu
terfl y ( 19. OO) 
SHÚ, Hummelovo múzeum Bratislava - 5. 
pracovné stretnutie členov SMA ( 15.00) 
SF Košice - KHJ . N. Rimskij-Korsakov. F. 
Poulanc, F. Mendesohn-Bartholdy (19.30) 
ŠF, S. Zamborský, klavír, P . Kováč, klavír; 
dir. A . Mogrelia (Hola ndsko) 
DJGT Banská Bystrica - Koncert oper-
ných a operetných árií (19.00) 
ŠKO Žilina, Dom umenia - Festival komor
ných o rchestrov ( 19.00) 
Armonia Slovacca . P. Semik, husle (Rak.} 
M. Ravel, F. Schu be rt , J . Klusák, A . Dvo
i'ák , E . Suchoň , L. v. Bee thoven 
Ž ilinský miešaný zbor. dirigent: J . Vodňan-
ský · 

24. MÁJA 
SND Bratislava - G . Verdi : Maškarný bál 
(19.00) 
NS Bratislava - E . Kálmán: Cardášová 
princezá - D K Ružinov ( 19.00) 
so· Košice - P . Slone: Nie kto to rád horúce 
- DK VSŽ ( 19.00) 
SKO Žilina, Dom umenia - Festival ko-
morných o rchcslrov ( 19.00) 
H . Purce ll. G . Ph. Telema nn . W . A . Mozart, 
L. J anáček ' 
Slezský komorný orcheste r , Pavel Vítek, vio la 

25. MÁJA 
SND Bratislava - A bsolventský konce rl Ta
nečného konzervaló ria v Bratislave ( 19.00) 
DJGT Banská Bystrica - O . Nedbal: Poľ
ská krv (19.00) 

26 . MÁJA 
ŠD Košice - A . Vladigerov: Vlk a sedem 
kozliatok - DK VSŽ (10.00) 
ŠF Košice - KHJ Kodály. R. Slrauss. F. 
Schubert ( 10.00) 
~YIPfP.n.if:i.-ý11qr<;~ester Sombathely, A . Kat
zler , lesný roh , d ir. J . Petró 
SKO Žilina , Dom umenia - Festival komor
ných o rchestrov ( 19.00) 
W. A . Mozart . J . S Bach. R. Schumann. P. 
Šimai. B. Martint'1 
M . Jurkovič, nauta . H . Gáfforová , klavír 

27. MÁJA 
SND Bratislava - A . Dvorák: Rusalka 
(19.00) 
NS Bratislava - J . Strauss : C igánsky' barón 
DK - Ružinov (19.00) 
ŠD Košice __, P. l. Cajkovskij: Spiaca krása
vica - DK VSŽ ( 10.00) 
ŠF Ko~ice - KHJ . program \ ako 26. 5. 
( 19.30) 

28. MÁJA 
SND Bratislava - G . Bizet : Ca rme n ( 1Y.OO) 
DJGT Banská Bystrica - A. Dvoi'ák: Ru
salka (1 7.00) 
ŠKO Žilina, Dom umenia - Festiva l komor
ných o rchest rov 
Jazz a vážna hudba 
S. Barta . E . Viklický, P. Cón 
S. Barta, klav ír (USA ). E. Viklický. klavír 
De tský sp. zbor Odhorárik . Pražské jazzové 
kvinteto, d irigenl : P . Sibi lev 

29. MÁJA 
SND Bratislava - Ch. Ada m: Giselle, balet 
( 19.00) 
ŠD Košice - G . Donizeui : Nápoj lásky KD 
VSŽ (19.00) . 

30. MÁJA 
SND Bratislava - W. A . Mozart : ldomeneo 
(19.00) 
ŠD Košice - L. Dclíbes: Coppélia. balet -
D K VSŽ ( 10.00) 
DJGT Banská Bystrica - Konce rt populár
nych á ri í ( 19.00) 
ŠKO Žilina , Dom umenia - Záverečný kon
ceri festivalu reprfza programu z 28. 5. 
ŠF Košice - KHJ. E . Elgar. I. Rodrigo. W. 
A . Mozart ( 19.30) 
SF. V. Bláha . gitara . dir. A . Milchell (V. Bri
tánia) 
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