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V nedeľu 8. 9. začali sa v Nel'ahoze,·si osla\')' 150. ,j·ročia narodenia j edného z najhranej
ších s\·etových sklada tel'm• Antonína Dvoráka. Na s lá, ·nosti v skladateľovom rodisku sa 
zúčastnil prezident ČSFR Václav Havel a ďalší domáci i znhrnniční čestní hostia . Tohto
ročnému výročiu skladntcľovho na rodenia sn venovnli aj tradičné festil'llly komornej hud
by - Dvorákova Nelahozeves a Dm rákove Velmry. Na snímke ČTK - prezident Václav 
Havel pri preja\'e pri pomníku Antonína 0\·oráka. 

Zv ij~me v situácii , keď každý plače nad náv· 
števnost'ou kultúrnych podujati , sme 

svedkami poloprázdpych koncertných siení 
s repertoárom klasikov, keď Brat islavské hu
do~né slávnosti presadzujú čoraz skostnate
lcjšiu a konzervatívnejšiu dramaturgiu, len 
aby sa udržali pri živote a my si trúfame oslo
vit' publikum modernou súčasnou hudbou. 

- Nielen v súčasnosti , a le aj v minulosti holi 
na tieto javy rozd ielne - až d iametrá lne roz
diel ne- názory. Idea. urobii u nás medzin;í
rodný festival hudby 20. swročia. je stará už. 
ako vravíš. štvri s toročie. Dôvody. prečo sa 
táto idea neda la realizovai. nechcem rozv;í
dza i. Na potrebu. aby tvorba slovenských. a le 
aj českých autorov. zazne la v kontex te euró p
skej súčasnej hudby. som upozornil tuším 
v llJH7. roku na zjazde ytedajšieho Zviizu 
skladate ľov a konceríných umelcov. Myslím. 
že na~ej tvorbe, <l.Jlielen tvorbe. ale možno to 
prcniesi aj do širších kontextov. určite uško
dila izolácia. resp. pocit veľkosti v okresnom 
me rít ku. aby som sa vyjadril meta fo ricky. 
Ďalší dôvod potrebnosti takého to festivalu je 
aj to, že sa u nás sústavne ne predvádzala ani 
klasika avantgardy 20. storočia, čo sa muselo 
odrazii na urči tej estetickej deformácii kon
certné ho publika, interpretov a napokon aj 
tvo rcov . Potrebu medzinárodného festivalu si 
uvedomila v priebehu 60-tyeh rokov vtedy 
f\l lad;í a dnes už generácia piiide~iatnikov. 

ic je teda n;íhoda . že proíve táto gener;ícia 
sa angažovala v súčasnosti v projekte fest iva
lu Melos Etos. Ako hlavnú ideu tohto ročn í
ka si stanovila pokus o akúsi inventúru hod
nôt die l. ktoré vznikali už od konca 50-tych 
rokov až doteraz a naj mii diel zo 60-tych ro
kov. ktoré upadli .do .. zabudnutia" vďaka nor
malizačnej kultúrnej polit ike. Myšlie nka in
ve ntúry sama o se he, aj odhliadnuc od ~pomí
naných politických súvislostí. má podľa mría 
zmysel. pretože predtým zaužívaný spôsob 
preh liadok novej tvorby bol zameraný naj mii 
na najnovšie pníce. navyše vcl'mi "de mokra
ticky" 1. z. nic s vcfkým dôrazom na kvalitu . 

Na to. čo sa na Slovensku v tom-ktorom roku 
vydarilo a čo i kritika vyzdvihla ako kvalitu. 
sa nedostatoč ne prihliada lo. V tomto zmysle 
by slovensk;í hudha potrebovala generá lnu 
inventarizáciu na pokračovanie. Dramaturgia 
slovenskej a českej čast i festiva lu Melos Etos 
je zúžená na generáciu. ktorej práve v okami
hu vzlietn utia bo li obstrihané krídla. A pre to 
považuj em zaznenie nie ktorých diel na fes ti' 
va le aj za akt prime ranej rehabi litácie. najmii 
pre tých. ktorí po roku 1968 boli vylúčen í zo 
Zviizu slovenských sklada te ľov . a ich tvorba 
sa 6 rokov nehrala vóbec. alebo len vcl'mi ok-

Festival Melos Etos skutočnosťou 
Z dávnej ide~· a myšlienky stala sa skutočnosť. Z diskusií a úvah začiatkom šesť

desiatych rokm· na pôde rozhlasu sa pomaly začala črtať konkrétna podoba tejto 
idey, mijprv skromne .ako Dni súčasnej hudby. Po jej vykryštalizovaní ju Peter Kol
man predložil "kompetcntni·m"' činiteľom b)ol·alého bäzu a tam aj my-šlienka 
skončila. Pochm·ali ju v podstate tí istí, ktorí neskôr pochmali aj smolenické semi-
náre pre súčasnú hudbu. ' . 

Dôležité v tejto chvíli je, že myšlienka nezanikla, že v rchabilitujúcom sa prostre
dí znova vyšla na povrch ja,·ov, ktoré sa ocitli medzi primárnymi. D te dôležitejšie 
je, že sa jej niekto lijal, a z trosky niekdajšej . idey začal budovať to, čo bolp pred 
vyše dvadsiatimi rokmi prerušené. Pravda, žijeme v celkom iných podmienkach 
ako vtedy, keď Bratislal'a mohla byť medzi prvými. Dnes je festivalov súčasnej hud
by v Európe ako húb po daždi, sami sme preži.li búrlh·ú etapu európskej l naiej 
avantprdy, pre mnohých to už azda aj ~tačilo a vrátili sa spät' na výchoclislumi 
pozíciu. Teda aj my sa vraciame kdesi, kde už mnohí iní boli, kde už aj lnf uspeli, 
alebo aj neuspe~~· A práve preto sa mi tento v podstate riskantný krok Jav( veľmi 
sympadeky, le chee sa s novým entuziazmom znova pokúsit" o konfrontáciu ~ 
modenaej Jalldóbaej kultúry so sve~om. A tak sa zrodil nti prvý medzinárodn# fa
tlval hudby 10. sto.Wia Melos Etos (pomenovaný podľa Idey Romana Jleraen), 
o ktorom dnes hovorime s jeho umeleckým Ufom ILJOM ZEUENKOM. 

raj ovo u po ich dcgradujúcom znovuprijatí za 
kandidátov Zviizu v rok u 1977 ho li síce ich 
nové diela h ru né. ale tvorbu zo 60. rokov mala 
~tále istý núdych . .formalistického preži tku". 

Zastavme sa trošku pri dramaturgii festiva
lu. Dramatu rgia j e vždy háklivá záležitost'. 
Hoci nie som zástancom tzv. čistej, akademic
kej dramaturgie, domnievam sa , i.e jej podsta
Ía j e v oslovení poslucháča kvalitnými sklad
bami. Keď som si prezrel program, tak v pa
lete osobností hud by 20. storočia mi chýbajú 
ta ké osobnosti ako 8. Bar tók, S . Prokofjev, l. 
Stravinski, A. Berg, z mladších K. Penderec
ki, H. Górecki, U. Zimmermann, alebo aj E. 
Denisov a S. Gubajdulina, ktor í maj ú dnes 
svoje miesto takmer na každom festivale sú
časnej hudby. Pravda, to sú mená iba námat
kou vybrané, mohli by sme uviest' aj iné. 

- K dramaturgii zahraničnej tvorby chcel 
by som uviesť fakt. že sme boli limitovaní 
dvoma fak tormi: po prvé - ·vychúdzame z us-

ta},l_oven ia pentagonúlneho. dnes už hcxago
nafneho zoskupen ia. ktorého garantom v ob
lasti kultúry sa stala ČSFR. Pretože rcaliz;ícia 
takého to festivalu predpoklad;í finančné do
tácie . ktoré sme zámerne nechce li odčcrpai 
z existuj úcich rozpočtov SHÚ. alcho SHF. 
požiadali sme Min isterstvo kultúry SR. kto
ré je jedným z garantov kultúrnych aktivít 
Hexagonály , o dotovanie· tohto projektu . To 
je odpoveď na isté ohra niče n ie dramatu rgie 
na krajiny Hexagonály. Po d ruhé- chceli sme 
predovšetkým uviesť diela autorov u n;b mc
nej hraných. Napríklad Maďarsko. Barl!ik sa 
u nús predsa len hrúva . a to do~i často. Lige
tiho poznúme menej . Z rakt'rske j o blasti sme 
si zámerne zvolili Schonbcrga a Weberna, 
pretože mali kľúčový význam pomerne 
v dlhom obdohí tohto storočia. To platí pre 
L. Non a z Talianska. W. Lu toslawského z 
Pol'ska. Samozrejme . že by sa dali rozšírii 
hranice dramaturgie. ale odteraz musíme ní
lai s ďalšími dvoma momentmi. naj mii s tým.' 
čo môžeme zaplatii. preto viičšina podujal í sú 
komorné koncerty a po tom istou kompromis
nou dohodou s interpretmi. Čiže muse li sme 
sa prispôsobiť fakt u. čo ktorý inte rpret mú 
v repertoári. resp. čo je schopný a ochotn ý 
naštudovai. Samozrejme. že v programe sa 
objavujú aj autori mimo sfé ry regiónu Hcxa
gonály. čo v podstate súvisí sn spomínaným 
kompromisom. resp. ~ požiadavkami in ter
pretov zahra i svojho repertoúrového autora. 

Predpokladám, i.e dramaturgia bude pred
metom mnohých úvah, festival je však pripra
vený a rozhodujúce slovo povie jeho realizá
cia, výsledok. Vrátim sa však k tvojej charak
teristike festivalu Melos Etos. Ako by si cha
rakter izoval j eho koncepciu popri mnohých 
jestvujúcich festivaloch súčasnej hudby v Eu
rópe"? 

- Vo väčšine prípadov fcMivaly súčasnej 
hudby vo svete majú iaži~ko v predstavovaní 
najnovších kompozičných t re ndov. č iže sú to 
akési vzorkové vcftrhy alcho trendové seiz
mogra fy. My sme n;íš fe~tiva l nenazvali festi
valom súčasnej hudby. ale hudby 20. ~toro
čia. č iže ide tu tiež o určitý moment inventú -
1'}. O každe j dramaturgii ji.: možné vie~( spo
ry. Duch d ramat urgie je i ~lc poznal:ený jed
nak ideou celélio podujatia. jedna k ruďmi . 
resp. ich núzormi. ktorí zo~t avujú program 
koncertov. To. že sa v n;ízvc festivalu objavi
lo Melos Etos. chce zdôraznii etické . huma
nistické a d uchovné poslan ie hudby vo ~vete . 

ktoré bolo v m inu lo~ ! i materialistické na mar
xbticky spôsob a do hudúcnosti mu hrozí. že 
bude mate ri ali ~t ickým na spôsob trhovo. ko
merčno-konzumný. Názor o rganiútorov fes
tiva lu je taký. že hudba. umenie vôbec a akú
ko[ ve k tvorivá činnosť ne môže by i ~tirnulova
ná ani ideologicky. ani trhovo. Túto myšlien
ku sme v skra tke vyjadrili v núzve festiva lu. 

My sme trhové vzfahy vždy ppdceňovali 
a teraz sa čudujeme, že našu hudbu - silčasnú 
- nikde na festivaloch nehraj ú. Keď som si 
p rezrel súbor všetkých európskych festivalov 
v prílohe Neue Zietschrift fii r Musik, nenašiel 
som ani j edného slovenského autora, ale zato 
niekol'ko českých . Správal' sa trhovo, kultúr
ne a kvalitne nemôže byt' predsa na škodu 
dobrej veci. · 

- Dote raz sme hovorili o idei festivalu. Bo
lo to vyznanie .- čo by mala byi hudha. O táz
ka. ako sa naša domáca tvorha dostala do po
vedomia Európy. alebo svel a, o tom už holo 
mnoho debát. ale má lo činov . My tomuto fes
tivalu venuje me z hľadiska pubiÍcity vcl'kú 
pozornosi. nezancdhali srne ani vcl'mi dôleži
tú otázku pozývania kompetentn)•ch zahra
ničných hostí. ktorým hudemc vc novai ne
zvyk lo vcfa ene rgie aj fi nancií. Venujeme aj 
pozornosi reklame festi va lu - viď progra m 
festivalu a j v Hudobnom živote. Pretože fes
tival považujeme za jeden skutočný reälny 
čin , alebo krok. kto rý by ma l obrátiť pozor
nosi na slovenskú a českú tvorbu v susedstve 
s európskou. Preto od tohto fak tu očakávame 
aj adekvátn.u konkrétnu odozvu. Už skutoč
nosť. že sa festivalu osobne zúčastní G . Lige
ti. že medzi interpretmi budú osobnosti a~o 
Sigune von Osten. Adriana Cse ngery. Sergej 

Dokončen ie na 2. str. 



2 SERVIS HŽ 

Chýbaqú vaim etudy, ikoly a Hebnlee? Maime IJohatý výber, 
stačí, ak si z naiej ponuky vyberiete a svoju objedluivka 
poilete na adresu: Ing. Milan Klinee, vyd. OPUS, l. p. 

Mlynské Nivy 73, 827 99 Bratislava ' 

• ' 

OBJEDNÁVKA 

·---··--··-·--·-··-·----·-..1--.-(•eao~p~) 

-········--·--···-····-······--·---··· .. ··-····-··-··-···--···--·(adresa ._a s PSt) 
_,_,, .. ._ ........ ..................... -.-. .......................... . ................ l . ............. ....... . . .. . ... . 

objednávam: e z husľovej litentúry 
·- ks Husľová lkola, l. zo'lt IS,50 
.... ks Husľová ikola, 1. zoilt 16,-
.... ks Husľová ·§kola, 3. Eolit 11,50 
.... ks Husľová §kola, 4. zoilt IS,-' 
.... ks Husľová ikola, S. zoAlt 18,50 
.... ks Koliaek: C~nle stupníc a rozlol. 

ako~v, l •. zoi. 7,-
-· ks KoHnek: Cvičenie stupníc a roJipL 

akord., l. zM. ~-
. ..... ks KoHnek: Melodické etudy l. a l. 

toilt ll,SO 
·- ks Koffaek: Prednesové etady pre 

' husle s,se 
.... ks KoHnek: ~túdle pre rozcvU. hus-

listu 8,-
. ·- ks Mazas: Melodické etudy, l. a l. 

zo§lt • , U,-
.... ks Campiapoll: 30 prelúdU 9,-
.... ks Dont: 24 prípnvných cvičení k etu-

dám Kreutzen a Roda ll,-
- ks Florlllo: 36 caprlces 8,-
- ks Gaviniés, Piem!: 24 matinées 19,-
- ks Kayser: 36 husľových etud 13,51 

e z klavfrnej lltentúry 
.... ks 86hmová-Gninfeldo~nuer: 

Klavírna §kola pre !Klatočnf-
kov • 19,50 

,,_ ks Czerny: Prvé cvičenia, op. S99 13,
.... ks C1.erny: Prípnva k zručnosti, 

op. 849 IS,-
.... ks Czerny: ~kola zručnosti, op. 199 

lS,
·- ks Czerny: llS pastiových cvičení, 

-op. 261 · ·a4,SO 
.... ks Czerny: 160 osemtaktových cvičení, 

op. 811 16,-
.... ks Etudy pre klavír l 2S,-
.... ks Etudy pre klavír 2 33,-
.... ks Etudy pre klavír 3 24,-
- ks Etudy pre klavír 4 44,-
·- ks Etudy pre klavír S 27,-
.... ks Etudy pre klavír 6 28,-
.... ks Lemolne: Detské etudy U,-
.... ks Bach, J . S.: ~. 3-hlasné lnvende 

29,
.... ks Bach, J. S.: Malé prelúdiá a fugety 

9,50 
.... ks Bach, J . S.: ~lžÓčka skladieb Anny 

Magdalény Bachovej 8,-

e V Regio Calabrla, rodisku skladateľa 
Fnncesca Clleu, sa koncom júna uskutočnil 
koncert pri príležitosti 40. výročia skladate-

.... ks MaJinda: Klavírna čítanka cea 36,-
. e z akordeóaovej literatúry 

.... ks Abeceda akonleonlstu IS,-

.... ks Castlgilone: Výber etud 4,-

... ~ ks Czeray: Výber etud pre akord. 9,
,_, ks Vdlca: PnktlcU lkola lary u 

,akordeóne . 2._-
• z gitarovej litentlíry 

.... ks Carulll-Careassi: Gitarová ikola 
27,

.... ks Sádlfk: ~ola stupníc 20,-

.... ks ·Apacto: 26 etud pre gitaru ll,SO 

.... ks Cafe\lssl: Etudy 23,-

.... ks Sor: Etudy l 18,-

.... ks Sor: Etudy a prednesy 19,-
e z violončelovej lltentúry 

.... ks Dotzauer: Etudy, l. zoi. 11,- · 

.... ks Dotzauer: Etudy, 2. zoi. 25,-
- ks Popper: Etudy l. 11,-
.... ks Popper: Etudy 11. 11,50 
.... ks J. album pre violončelo a klavír 10,-
.... ks Malý violončelista 20,-
.... ks Mladý violončelista 27,-

• z lltentúry pre dychové 
nástroje 

.... ks Martinček: 13 cvičení pre altovú 
a sopránovú zobcovú flautu 7,-

.... ks Cón, Peter: [tu~ pre altovú zobco-
vú flautu 61-

. .... ks Daniel: Píiťalôčka moja 32,-
• zo speváckej llfentúry 

.... ks Do-re-ml-fa 16,

.... ks Piesne pre výcbovu spevákov 27,50 

.... ks Splev~že sl, sple~ U,-

.... ks Mladým spevákom 19,-

.... ks Moje plesne 37,-
• učebnice a príručky pre 

hudobnú náuku • 
.... ks Hudobná náuka pre l. ročník ZU~ 

(fur.ut-SI.qliová-Fiala-Wazer) l8,
·- ki Hudobaá náuka pre l. ročaftc"' 15,
.... ks Hudobná náuka pre 3. ročník JS,
.... ks Hudobná náub pre 4. ročník JS,
.... ks Suchoň-Filip: Štručná náuka 

o hudbe ' 8,-
.... ks Parík-Režucha: Ako čítaf partitúru 

(vietko o hudobných nástrojoch) 
' 10,50 

.... ks Lackner: Splev~te s nami 7,50 

ra. Vystúpil na ňom SPolU so sopnnlstkou s. 
Freschlnl Pe ter Dvorský, ktorý je nositeľom 
prestížnej ceny Francesca Clleu. 

Festival Melos Etos skutočnosťou 
Dokončenie z l. str. 
Kopčák a mnohí ďalší naši interpreti, súbory 
ako Krakowska G rupa Perkusyjna, Ouaderni 
Pe rugini a i., svedčí o tom . že festivalu prikla
da jú zvláštny, možno prie kopnícky význam. 
Me9zi hosiami bude aj napr. Tine Birgev 
Christensen z vydavateľstva Wilhelm Hansen 
z Koda ne. A lison Pickard z Royal Festival 
Hall z Londýna . Maria Chrappa z Kanady 
a d alší. 

Ako sa vám podarí tento rozsia hly a na ná
klady náročný festival finančne uhradil'? 

- Dnes je už celkom zreteľne jasné . že 
úspech finančne náročného proje ktu pred
pokladá sponzorov a rád ich aj spomenie m. 
pre tože s ich pomocou môžeme takýto festi· 
va l uskutočni i. Hlavným garantom festiva lu 
j e Ministerstvo kult úry SR. Na festival pri
speli Rakúske spolkové ministerstvo pre vedu 
a kultúru . Rakúsky generálny konzulát v Bra
tislave . Ta lianska ambas<ída v ČSFR. Goe
the ho inštitút . Nadácie Ost Fond Rakúsko. 
Alypios Mníchov. Francúzske kultúrne stre
disko Bratislava , České kultúrne st redisko 
Bratislava , Národná obroda. Propagačná l'il· 
mová tvo rba E DIT Praha. 

. Spoluorganiz{ttormi festiva lu sú Slovensk{! 
filharmónia . Slove nský rozhlas. SH F. SHÚ 
a Magistrát mesta Bratislavy. O záštitu nad 
fest ivalom Melos Etos sme požiadali prezi
denta ČSFR Václava Havla. ktol'ý j u prijal. 

Uvažujete už teraz zrejme nad tým, ako ďa
lej by mal tento festival pokračovať .. . 

- Myslím si. že o budúcnosti bude asi roz
hodovai úspech alebo neúspech. resp, zá
ujem či nezáujem v tomto roku . Ja si predsta· 
vu jem pokračovanie to)lto projektu vo forme 
bie nále . pretože takúto záiaž by sme každo
ročne ne uniesli . Termín by azda mohol byť 
jarný, aby ne bol v susedstve s BHS. mal by 
byi stručnejší , azda IO - 12 koncertov v prie· 
behu týždňa. Ďalej mal by byi samostatnou 
inštitúciou. samozrejme skromnou a čo sa tý· 
ka ide í budúcich ročníkov, nemala by sa 
opusti i myšlie nka e tosu. Každý ročník by mal 
mai nejaký vyhrane ný tvar. Myslím si. že 
Bratislava svojou' polohou by mohla byi ide
álnou na sprostredkovávanie info r.máci í 
o tvN be z menej známych európskych regió
nov . ako sú napr. pobaltské štáty . G ruzínsko, 
A rménsko a pod . čo sa týka domáceho au· 
torského zloženia . každý ročník by mal pri· 
niesi nový pohľad podľa možnosti na celú ge
ne račnú šírku . 

Myslím, že tieto informácie pre začiatok 
plne postačujú, aby si zá ujemcovia o jednotli
vé koncerty mohli konfrontoval' svoj vlastný 
názor s názormi orga nizátorov. V konečnom 
déJsledku treba ocenif fakt, že prá ve v tomto 
smere bude Bratislava v centre pozornosti 
dnl$ného Česko-Slovenska a hádam aj Euró
py. Myslím, že by sme si to všetci želali. Ďaku
j em za rozhovor, 

Pripravil MARIÁN JURÍK 

25. september 

SNDBratislava-G. Verdi: Rigoletto (19.00) 
NS Bratislava, DU Piešťany - J . Strauss: C i

gánsky barón (19.00) 
DJGT Banská Bystrica, Bohéma klub - Hud· 

ba na ruč~ý pohon ( 18.00) 

26. september 

SD K~ice, Stúdio Smer - Ja svoje srdce dám 
( 19 .OO) 

SF Košice - R . Strauss. F. Chopin , A. Dvo
fá k (19.00) 

DJGT Banská Bystrica - G . Verdi : 'Nabucco 
( 19.00) ' 

27. september 

SND Bratislava - W. A. Mozart : Figa rovu 
svadba - vere jná generálka ( 17 .OO) 

NS Bratislava, DK Ružinov - E. Lo tjanu-J . 
Doga: Cigáni idú do neba {19.00) 

SD Košice - G. Verdi: Sila osudu P . Musia· 
faev a . h. ( 19.00) 

28. september 

SND Bratislava .:.. W . A . Mozart : Figaro.va 
svadba, l. premié ra (1 9.00) 

DJGT Banská Bystrica- W. A . Mozart : Cosi 
fan tutle ( 19.00) 

30. september 

SND Bratislava - W. A . Mozart : Čarovná 
flauta (19.00) 

l . október 

SND Bratislava - W. A . Mozart : Figarova 
svadba, ll . premiéra (19.00) 

DJGT Banská Bystrica- J . Strauss: C igánsky 
bl:\.fón(19.00) · 

SKO, Dom umenia , Žilina ~ organový reci
t:íl. V . Rusó ( 19.00) 

2. október 

SND Bratislava - Z vláštna radosť žiť , balet 
(19.00) 

3. október 

SND Bratislava - W. A . Mozart : ldomeneo 
( 19.00) 

4. október 

S~D Bratislava - A. Dvofá k: Biblické pies
ne . W. A. Mozart: Korunovačná omša 
( 19.00) 

NS Brati_slava - E . Ká lmán: Čardášová prin· 
cezná (19.00) 

· So K~ice - G. Verdi: Nabucco (19.00) 
DJGT Banská Bystrica - W. A . Mozart . J . 

M. Cherubíni - koncert (19.00) 

KONKURZY 

ŔJadlteľ.ka Slovenskej filharmónie v Bra
tislave vypisuje konkurz do Slovenského Ol
harmonického zboru do hlasovej skupiny: 

-alt. 
Konkurz sa uskutoční dňa 24. JO. 1991 

o 14.00 h v SF. Prlhláiky prijíma a lnf. posky
tuje personálne ref. SF, 816 Ol Bntlslava, 
Fučíkova 3, tel.: 33 33 Sl. 

xxx 

~tátna filharmónia v Koilclach vypisuje 
konkurz na obsadenie on:bestrálnych hrá
čov: 

-husle, 
-harfa 

pre absolventov Konzervatória alebo V~ prí
sluiného umeleckého smeru ao 3S rokov, 
a na miesto: 

- dramaturga, 
absolventa V~ hudobného smeru + jazykové 
znalosti. 
Prlhláiky zaslebqte na adresu: ~tátna filhar
mónia, Dom umenia 041 23 Koilce, do týž
dňa po uverejnení. Termin a podmienky 
konkurzu w leme prlhláseným písomne. 

S. október 

SND Bntillava - Celoštátna ehoreografieká 
súťaž - Finále (19.00) 

SFK K~ice - Koncert na záver festivalu cir
kevných zborov W. A. Mozart , L. v. Bee
thoven: sólisti opery SND , d ir. J . Wildner 

DJGT Banská Bystrica - program ako 4. ok
tóbra 

6. október 

SND Bratislava - Celoštátna choreografická 
súiaž - Večer víiazných choreografov 
( 19.00) 

7. október 

SND Bratislav11 - G . Puccini : Madame Bu
tterfly ( 19.00) 

Nová scéna Bratislava - J . Strauss: C igánsky 
barón ( 19.00) · 

SD Košice - G . Ph . Tele mann : Pimpinone 
~údio Smer ( 19.00) 
DJGT Banslu\ Bystrica - J . Si rauss: C igánsky 

barón ( 19.00) 
(Sara) 

8. október 

SND Bratislava - Ch. Adam: Giselle - balet 
(19.00) 

9. október 

SND Bratislava - Ch. Gounod: Faust a Mar· 
garéta ( 19.00) 

SD Košice - G . Puccini: Bohé ma (19.00) 
SKO Žilina - W. A . Mozart (live nahrávka 

pre RGT Records Miláno) 
Účinkujú : l. Gajan, klavír; R. Cionko, 
klavír (USA) ; G . Corni. klavír (Tal. ). dir. 
L. Bellini (Tal.) 

In memoriam 
Pavol Mária Gábor 
Dňa 1. sept~mbn 1991 a~l~ zomrel vo veku 62 

I'OkM scéaleký výMnúk Pavol Múia Gábor. Bol 
dllloromýla scénografom SlovensUIIo n6roclného 
divadla, kde sa Apeelallzoval predomtkýnl na ob- . 
last lu1doba~ho divadla, operné a operetu~ Insee
Ráde. Spolup...._al IQ s Inými sloveaskýml dlvad
IDII a Slovenskou televfzlou. Jello tvorba je pri· 
ZIIKn6 oripn"nym ririeaúa scénlckýcll priesto
rovýc~~ muov $ cl6razom na pôsobeale jariskov~ 
llo svetla. Do povedomia sa z jello opern)-cb lnsce
a6cU dostali predcnietkým scénlcki sl\'6rnenla 
Verdiho opier ~ 60. rokov a nesk6r ~ry l.ohena
ria, Salome, ako IQ balety Mámolratný sya, Meta
.....rwy a \ftfa d'aWdt. P. M. fabor reprezeatm'ai 
nale- dm.dela~ umenia na mnohých scénOtp'llfic
kjch výstarich doma l v zahranll{, v r. 1967 získal 
za svoju ~ú tvorbu striebornú medailu 
u Quadrienale ,, Pralle. Bol (letla~IR aa ~MU 
a p6sobll IQ na Kube, kde sa stal spoluzakladate
ľom lkoly pre jariskovýcll výharnikov. 

DEMENTI 

MiNimRSTVÁ KULTÚRY SR 

PETER DVORSKÝ , 
pre~sedom SHU 

Rada Slovenskej hudobnej únie zvolila aa 
svojom riadnom zasadnutí za predsedu SHÚ 
náiho popredného operného sóUstu PETRA 
DVORSKÉHO. Svojej funkcie sa ujal dte 
pred odchodom na skú§kydo New Yorku, kde 
prlpnvuje premiéru Verdiho opery Mukar
ný bál. Metropolitan Opera uvedie toto 
predstavenie na počesť náiho umelca, pri 
príležitosti jeho 40. narodenín. 

Redakcia Hudobného života srdečne bla
hoželá! 

HUDOBNÝ ŽIVOT - dvojtýždenník. Vyeh6dza vo VydavJ!tefsne OBZOR, a . p., ul. ť:s. arm'dy 35, 815 85 BrallslavL Séfreclaktor: PaedDr. Mari6n Jurík. Redakcia: Lýdia Doh na 1 ov ' , Martina H au z el ov 6, ieebalo
<kíl redaktorka: Eva Zem' n ko v 6. Adresa redakele: Gorkého 13M, 815 85 Bratislava, tel. 330-245. Tialla: Nitrianske tlalt.me, L p., 949 81 Nitra. Rodlruje Poilová povinová sluiba, objeda6vky prijíma kaid6 pejta 
a doručovateľ. Objedn,vky do zahraničia \')'banqe PNS - Ústredn6 expedK:la a dovoz tlale, Martanorioova 25. 813 81 Bratislava. Polrotné predplataé 42,- Kčs. Neolljednané rukopisy sa a~ú. 
lndexné číslo: 492 15 ~ Reg. číslo: 6/18 



'•míml..a R. 1•ul:ík 

KONCER1'Y 

~a n;í rn Kresúnck - skladatd prihov;íra l v inýd1 svoj ich sklad
húch . Tu nh.: je .. túžba po úsmeve a žiariacej tv<'rri ·· (cit. M. 
Adami·iak) . zn(un a a zavše podmariuj úco provok uj úca svojou 
h izarnnu pro~totou . lež hlbokornyscfn;í re flex ia . rozvíjajúca 
miestami až fat<íl ne té my o fudskom údeli. 

Kvarteto La Roche v zložení Marat Dicke rmann . Sarah Pay
nes. Jan Koki~ch (umelecký vedúci) a Rudolf Grimm . n;ís p re
~vedči lo o ~vojej vysokej profesionalite. kto rú však prame ní 
nic v rut inérske j i n terpret ačnej prakti kc. ale hÍbavej tvorivosti 
a schopnosti di ťere ncovai významové valéry každe j uvúdzane j 
skladby. 

Z a prvý auto rsk)• večer z tvorby rakúskeho sk ladatcl'a.Kiau~a 

Agera (X. j(rla) možno d ramaturgický tím pochv;íl ii. Koncert~ 
tohtn d ruhu maj(r totiž ovci' a ši r~í dosah než je len in formatívn) 
d 1arakte r: ,napr. Klaus Ager reprezentova l pre rnria viac-menej 
c' lll"~ klopc·dil'ké he, lt> . 7hmntnc rh.' nc, \'1\ i, l\ m , ,j(· tnm , 1-. lad il·h 
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VIVAT LETO V KLARISKÁCH 
' ' ~ 

'\ cnrarn ' um ~ 'k hrl.rnc·uurt upl~n,ch 17. rui: nrl..•" tuhll> 
.:yklu 1-.omn rn~·ch koncerto v. Obhli adn úc ~a ~pii i. ~nm ~a le n 
ncHioja k (a m;í rnc ) ~naži la por;ítai letné večc ry. ktoré ~om za 
ča~ trvan ia poduj.at ia tr;ívila v bývalom khišto rnom kostole. vo 
\'l'lrdnc j ~poločn<"l i dobrej hudby. 7.dúrazriuje m - dobrej hud
by. prc lo i'c ~ i nc pamiii<Ím . že hy na ko nccrti>ch. kto ré celú do
hu drama turgkky riadi Sl IF (konk ré tnejšie - Hudobné infor
ma\:né ~lrl·d i~kn ) ho lo pr i~ lo k ne jaké mu umelccké mu om ylu. 
Co je tot iž na klai·isk'ovýl·h kom:c.rtoch ~ympatické a L<Íro.vciJ 
lwn~tantné. jc i.:h štandard a lrrovc rl . V prvých. zak ladaj í1ckh 
nrko.:h dúmy~cl nc a p'rcľiznc ' yvažovan ;i na citlivých. drarna
lll rgick)•ch viržkach. ne~kúr už v zabehn utých kol'aj;ich nepo l'a
vuj iÍl'a v n;irokoch a Ullll'leck ~.:h požiadavk;ich. A ako ~a ztl<i . 
, . p rogramovej vyn a l iezavo~ti nc~tr;íca na príiažlivosti. Ta k m;i 
k l arbkov~· cyklu~ w ojich .. ~kal n ých " . ak aj st<He nových priaz
ni,·cov. a ~ot va kcdy ~a pr ic~ l lll') v publ iku zaplnia nic do~t aču 

júco . 
NcmCl'kl' ~ l ;í éi kové kvart eto La RociK· holo prvým ho~iujlr 

cirn a n ~;i rnhl om na tohtnročnnm ktnom cyklc (24. júna). Str
ho r. nc~lrc i me no zn;in11.: j lit c·r<'rtk,y. "'tupova l a ko fenomé n ne
pozna ný. pri n;í~aj 1k i a po r11'r ka j !rei ncv~cd n ír prograrm>v1'1 
~ !.. lad bu : na \ y~c . o bohatcnu o prcmil' r<wé na~tudovanic ' k lad
hy Jo..:cla Krc~;in ka 1\kdit<'rcia . 

Prizn;ím ~a . i.c ~ tvorbt>u , kJada tdk\ Vie ry .l a nar\:c km c j. pú
\ lldom ..:t> Slo\C II~ka. pú~obi a.:cj \ Nc mccku . ~om ~a do,ia l' nc
~ l rctl a . .lcj -l. 'l<íč i kové kva rt c lo ~om tnla vníma la ako prim;ír
nu chamk t cri~t i k u o ;nrtorki ncJ c~kt icko- kornpozii·ncj nrit.:nt <'r
cii . Skladba ma v~a k ' " lovila dm i ncprc"cd\:ivo u rc\:ou . i'.da la 
~a mi odh molnc n;í od l ~'l'h L<iklad n ~•l'IJ alrib(rt ov. ktoré robia 
hudbu hudbo u: azda pril i~ nhnažc n<'r vo "ojej o~novnl·j '- truk
tu r<i lrll'j 'r, tvc. Z.apil~ohila na míla ako ~ u b~tr<í l. ' nero/\ inu-
tou . a lebo doh re utajcnnu poi ntou. , 

O to vi ac prek\ apujúrc ho lo d'al~ ic pokrato\ a nic koncertu. 
" ' ~ 1-.l adhami . kto ré ~a V7<íjomnc .dotýkal i vz;ícnou t ra n~cc n
dcnt <'rlnou príhuznn, io u. ! I a n~ Krúsa a Viktor Ull mann ~ ú au
torm i pra ž~kl·j nc mcckc·j \ koh· medzi d\'lHll<r \o jnami . oboril 
' riho l kn 11 \ ' "'" ~ ti ,ico~ i ido'' ~ \l'h oh(·;rnm ;;dl\ nll\ .:. rch 
\• konccntp;.:ných túborodJ. Oba.ia l; 'o li tvorc;,ami vyth ;\(tzajírč i - · 
mi pribli žne t. pt>dohncj c~H: t irko- kompozičncj z;ík ladne . •JPÍť· 
raj 1'rc ~a n pri ncípy po~t roma ntirk ýd1 'k ladobných idd lov. T u 
\ ~a l.. ani nic ~ú potblat né pro~tricdky. ak ými ich hud ba di , po
mrjl· . ide ~kúr o hlhoklr oh~a htwo~i. ktor<i ~toj í v puprcdí ich 
hudubncj filowl'ic. ' kll >rľJ n;bto jčivo prcznicva hl bol..;í tragi
ka a i'mic r \: lmcka hlí7iacellll'a ku Golr.!otc. A tak n;b Kr;bo\O 
2. , J ;í(· i~m é ~ va rt cto . ak najma 'rhiinhergov~ko-mahle rov,k y 
prctkhnu té .1. kva rt eto Ul lma nnovo priviedli do ~veta krutej 
reali ty také ho umenia . z ktorého rado~i a npt i mizmu~ ho li de
porto \ an.: . .. 1\ napokon k pre miére. Ktovie a kou ~út~ lll llU l'CS· 

lou ~a do~t ; rl a Krc"ínktlva partitúra do ~pol'ah livých muzikan l
,k~'l' h r (r l.. tohto ~k v.:lé lw ~úhoru '! S ozaj~ t ným pú i.itkom ~mc 
mohli vychutna l Mcdit<iciu . ktor<í ; nela ndl i~nou dikciou . nä 

A n.ro pa l.. n r .: ~ol l..o Ag.crm )Ch ~ 1-. l ad r .:l > r nr na..: rt ;l\ a lo ma 111~ . 

nekompletný pro fil autora . Netvrd ím . že po koncerte sa každ~ 
~ tal znalcom a ohdivova tch>m toh ln au to ra . chcem len n;ízornc 
vyzdvihnú i o~nžno~i ta kto orie ntovaných programov. 

V Horn Sound~ pre 2 1c~né rohy (J . lllé~ a P. S i vanič) posta
ve ných .. profc~iomí l nou rukou" bolo mťlžné obdivovai nielen 
prim{rrnu zvukovú variahilno~i. ale aj vtipnú rytmicktr vyna lic
zavosi. Sedcm.:a~iové klavírne Blat tc r (S. Č<ípovú) cxppnovali 
kompozície imaginatívnc. prcsvctlc n Ľ . dôvtipné . .. Nepatrím 
k výlu(·ným nbdi vova tcl'om c lc ktroakustil:kcj hud by. Kompo
zícia typu C LB 512 pre klarine t (R. Šebc~la) a mg pús. mú v~ak 
nato l'ko b io fi lný kontext. že v ne j necíti i prevahu odriso bnc nej · 
kon~t rukcic nad fudským umom a citom. Dramnturgickou kul
minúciou večera hola chmcografick;í krc{u.:ia (Lucinda Wca
wer) ~k ladb) ľarh re de la tristcs'c - Magne tic re"mancc~ . Na 
produkci;íeh tohto typu o bdivuje m ~chopno~i pohybových .. rc
interpretov" tlnwt:ii a zn ;i~obi i tušené rozmery v jednej ~fén.: 

ume nia a tran~ rornwva i ich do vizuú lnych plastických d ime n
zií. 
Ďa l šiu importova nú in tc rprc lal:ntr. ale aj autor~k ú vzorku 

rq>rczcntnvali hm lia 1. 13ullúrrska . klarincti, la Ro,cn ldealov 
~ k lavi ri~tom a t.<ÍI'llVĽÍI ~k ladatdom Pe ta rom Petrovom (:!2. j ít
la) . Úvodné ~k Iadin ich koncertu za nl·chali vn mne pot:hyhno~
ti. Kr;í~na a vr írcna· hudba Sona t íny 13ohu~ lava Ma rtin iÍ. ale aj 
invc ni·n;i ~!Í l od ~u i ta l ri' Szeghyovcj VÍ\ at leto . pl n~imprc~ív
nych ohr;ízkov a l'a rh i~ t }·rh cvok;ít:ií . holi interpretované pod 
vplyvom zna\:ných vnlrtorných hand icapov. Umelci pravdcpo
dolm c pn.:cc nili ~pct.:i;í l nu aku~ti ku pr'iestoru a tak zvukový rc
zult ;'rtlrpcl ncvyrovnanosiou a pr.:dimc nzovanou rohust no~iou 

'pril'vodného klavíra . (Napriek tcj t<l .. nehode" ~om ocenil a 
fak t. i.c \ niml'Í toh torol:ného cyklu o~t a l klavír . kto rý v Kl a ri~ 

k;ir h trpí riadn ymi aku~t irk)•m i nczhodami . di~kré t nc v úzad í. ) 
Až d'al~ í pril'bt:h 1-.onrcnu podal pravé w cdct:t vo o oboch 
umc k orh . o it:h k\ al itc a 1-.u lti vovanom muzika ntstvc . Z.vl<íši 
ma pot6 ili ul.. ;íi. l.. y 1 ich do rmíccj tvorby Rccital ll. pre klari 
nl·t ~úlo od Dra ho míra .l o~irm• ;r. korH.:ipo,a n ~· 'ice .. un ivcr;;í l
n~ m .. j;11y ~on1 . ;q>;lllll\ , .:, a ~\ 1111\''k- 1\ U~O\ Cj dikrt: nC0\<1· 
nnstVcxponova nl a t:\~ktW<uií lú lllti'lfs thv. 'S\Utltlun 1'11. tit"ž 
pre kla ri ne t ~•í lo m l l)rítomného P . Pe trova mi 1w imponovalo 
'mimoriad nl'. Vy~t a vcné na motívy dc tskl'j riekanky. rozvinulo 
~k\ t.:i~"kompozi l:n)· proce,. v kto rom pulwvalo vedomie mimo
ri adne rnclodil' l.. y i rytmicky č lcni tĽho bulha r~kého fo lklúrncho 
ma tc ri.ílu . Sk l adh~ W . Luto~i<m ~k ého (5 tanc.:ných prelúdi í) 
Lubora H<iľlu (Son<Íla ) a L. Bernste ina (Son;ita) predstavova li 
z hfadi , ka d~ namiky drama turgit:kého oblúka a ký~ i rclardaén)· 
IIH>me nt. inak pozo rulwdne j p rodu kcie dvoch skromných 
a kvali tn)•ch uml· k ov l Bulhar,ka . 

Te rmín 5. augu,la mal palrii aul o r~ kému vcčcrutohtorol'rté

ho j uhil <ull a J ura ja l latríka. Nemilé ho lo moje prek va penie pri 
zavretej h rúnc ~ prišpc nd lc ným papicrikom nznamuj úcim lako
nicky a hci' n;'rlcžitcj zdvorilosti či o~pra vedlncn ia. že konce rt 

l.adisla \· KupkO\·ié Snímka: M . .lurík 

~a z tcchnick}·ch prí\:in ndon;'r ' l akže ~mc 'a \ \.:tci potcnci;í lni 
IIÚ\ ~ ll' \ níci mlč k y ohr;'rti li. \ ll'll• c~ t ..: nĽl u\ iac , i c .. lt.:t.:hnické 
pr íč i n y " tak trochu prihral i cck:J dr.tlna turg~t:kcj ' kl ad bc kon
cen ov. p rctÓž.: . 'ak by ~a bol l la tríkov 'ei:·e r u' k utočni l. holi 
hy ~mc wcdkami troch auto r'!..~ ch 1-.onccnm . (·o je ;11da na 
p loche cyklu t rochu pr..:di ml'n/manl' mno7,t\o.' n;id)chom 
mono tcma ticko' t i. 

T e n tre tí (v ~ku točrHl\ l Í teda d ruh)·) autor,k)• 'a ;javi l ~:c l 
kom ncočakúvane. 'am i c~to 1-.onccrlu B ra ti~lav~ké lw dycho
vého kvinteta. kH>rého progra m ohla,m al apro~imatívnc 
.. <l . i. .. L. Kupkoviča (2. a ugu~t a) \'yr;'"to l ct.: l l.. om j ..:d rmllt a čn }· 
autor, ký veče r. Na jeho' Ý' tavb..: a pri cbch~r participm alo nic:
kofko in tc rprc tov na dychovL' n;'"trojc (J . Durd ina. l . Fúhcra. 
G. Konl:cr. .K. Toman. P. Sivanié. J . ll lé~ . R. 1\h:\ ina. J . Rol
lc r) a 1-. lavirist ka Daniela R1"ú. Zd<'r \ a mi. ic '!.. ladil) malr L\ ~
~e n tr d;ívl..u p~ychologickcho ptl~ohe nia na po,luchMa . Dlho 
~om o nit:h m..:m)\fala . opal:ujtrc tie najn>z l ičnl'i\Íl' uh l) pohfa
du . Skrbcrw , ti zo ~ 1-.l ad ich ncl..onfonnného húrli val..a Kupkm i
ča . ktmé ~om poi' nala l. tahuizman)ch nahr(l\ol.. . 'lllll a l..ol..u 
.l i ~u ponccha la v k rot kej 'Ldialcno~t i . (h·odnĽ Trio B du r ma 
prívct ivo rnzuhria lo. Pe rl ivé . hl'l~taro~tn .3. t'r'mcvné . aj \ tipné 
a írh l'adné : ~ nH>zanov~kou nob lc~o u aí hayd rw\\1-.ou dúrll ~'..: l 
no, (ou. Od kvintc: la C du r. ktoré ; nclo prc mié rmo. ~om ui . 
ncvic m prečo'. oéak;ívala viac Z iada lo ,a mi ' ybočcnic . nanr 
~c nic t)·ch .. dé j;'r 'u" proc..:,ov. Chccl:r ~om poi·u( 'iac Kupko
viča nä jeho maj\l l'llV,kú C\ po;iciu ' chopno\1 i nal'ict al do lo 
~ í l i í. Schopno,ti pcrkktm: 'vi<h ln u( r.·mc~ lom. Íll\l' IICÍ<Ht. 'nú
t ornou thlohodc no,tou ... J)i ;tl ;r ' " tu .. 'dka .rkatori l..;r" ,, _ 
he r ; n..: , mi<:rnc hn. n<:, Jllll ilnl'honllllll'-l ';J tl' lll<rlll k) l'h lnil'l.. 

' V, progq movom- liá rku : pnive pri te jto sk ladbe so tn zazrcl<i 
podti tul Rcinkani;ícia . T;í ~a vla, tnc \• p rípade ~k la datdnvcj 
tvorby ud iala už pred rol.. rft i. Z Kupkoviča. nc kont.Hmé ht> hlr r
IÍ\ ú ka na Ku pko' iča ncl..onlmmného hudobne ho clcg;rna . Kb
diem ~ i v\a k ot<i;l.. u: 1-.llnÍl' . 6 ll' inl..arn;it:inu P'"kdnou. dcli
nit ívnou a čt jcj podoba prcd' a ncnd kn '~(· ": rpatdnc i ried ia 
7ivín ... 

a zúvcr za..:nc lo 01-. tc to . t.a l..o l\t:né' ltllllnt: ()dur. i'.nm a 
brilan tnú ~t vnrl:a~iov;'r. k la~ic ~ ~ prch l'adn;'r. nHII Í I.. a n t-1.. ~ 1-.ri\ 
t;'rl'ovo pric hl'adn;'r. pú~ohi va ;r , ·y~llko pP>k,ion;ílrtl' ' 1-.on..: i
povan;í kompozíci;r. .l'o n1: 1 lrl· nc t ick~ ;rplau7: ( ..... nHl ji Hr;>
t i ~ l a v'\:an ia mi ro7urnc ju ... ") 
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Dni gitarovej hudby '91 
on. l..ompo11cil' .1 . Rod riga. 1·. ' l ;r rl'!!-!!' ' · F. 
M. T orrohu 1ncl i ' j l' llll p11danr mal'l'"' '"'. 
l , . l lra ti ~l;rvc ' ml' m;r li moi rw'ľ vo \ ' . !\.lik t;l
kovi počtn unH.:k a . ktllr\ ' '"-t rcd'uj ~.: ,. 'l'hc 
v\c tky i'nak ~ \'~'1'<1 / ncj ll'llb illl'ti; " 1\'Crl'llitu . 
mu; ikalilll . technick u hra\ Ul'll . o~obno~l nt'r 

,·5pm 'l'Lf. Ch d l ~ lwdn~ m po(·in•Hn d ra rnalllr
gic D ní bnlo;ar;rd.:nic koncert u pu, htch<ii·m 
\ 'ŠI\·I LI C~ahu agya, ,Jan~ :\lat<ikm ej . '\lilu
~a Tuma~m iéa a .l;ína l.ahanta . \ \ l• t i.. ' r h 
1 tril'd) .1 . z,apku . Tc nto koncl'rt. minmdar
dnm n;r \'d mi dohr~.:j rntcrprl' l<> í·nc l u rm ni . 
odkr) l niclcn pcr,pc kth \ 1-.tHICl't'lnc l gil a ro
vej hry na Slll\'l' lhku. ak in;prralÍ\ n..: pt'l~ohil 
aj n;r pr llu rnn ych ml ;r dyd t po~luc hačm . 
o čom ~om " ' prl'~\ l'dči l;r i o,ohn..: ' ro ; hovo
rodJ ~ nimi . 

Uplynulo p lných 15 rokov od vted) . čo ~a 
na Barokovom n;ídvorí Uni vcrLitncj kn ižnicl' 
v 13 ra t i~ lavc '"kut očni l i prvé Dni gita rovej 
hud lw. Za tento \:;" ~ i l!itara ako 1-.onccrt n\ 
n <Í~ ll';lj vydoh~ la u n ;í~ l)cvné pozície a ~ t al ; , 
~a mimori;rdnc ohl'úhcn;í ,. radnl'h mhidc2c . 

Na Slovcn~k u vyr;b tlo a ume lecky dozrclo 
viace ro ko nccrtn)•ch umelcov . vc nujúl'ich " ' 
lll nHr lo n;b tm j u: zí~kali u7.nani;r a occ rtt•ni;r 
nil'l ~ n na dom;ícom ale i mt:d l.in;im dnom (a 
hl avne tam) pt'>lliu . prclllic prílcžito~lí holo 
V zahraničí prcd~a le n o nici:o viac ako u n;í, , 

a roZ\ oj i koncer tnc.;j git arm e j h ry Dni gi ta
rovej hud by maj ú rll'~porn ú z;bluhu. V711ikli 
a dodne~ cx i~llljú z o~ohncj iniciat ívy .J ozefa 
Z"tpku - umc lc:a. organió tora a pcdagôga 
·a ~c~hkého ku ltúrne ho ~trctli~ka v 13ra t i ~ la
Vl' . ktoré c ~.: l \• ča~ pn.: bera lo v~l· tk y finan\:né 
a umdcck.: Z<irul.. v podujatia . V r;í ntl'i D ní I!Í· 
ta ron-j hud by ''n~ ~a P'" lupnc zomúmili nfc
kn ~ mnoh~•mi . dovtedy pre n;b nczn;ímymi 
au tormi a idt die la mi. a le aj interpre tmi ~w
tovélw me na . rc prczc ntantmi rúznl·ho zame
ra nia a \kúl. Vieme ~ ak~·mi pro blé ma mi -
na j mii finan.:n) mi z<'rpa~ i un;i~ kult!rr;r ;r mno
hí i' n;í~ ~a ~ oh,tvami pozc r<'11nc i na bud!rcn o~i 

\'Íacc r)•ch hudohn)Th podujatí. O to pr í.jl·m
n ~.:_j ~ ic je kon~l atovan Í l' . že Dni gitarovej hud
by 'a u~ku to\:nili i tohto roku . a to hl'Z új my 
organiz;ri·ncj a umclcckc j. lc:h pevnou ~úča~
iou ~a ~tal i ' c minúr. k tor~· poriada Slown~k<'r 
hudohn<i ~polo\:nosi. u~kuto.:íwjc ,a na Knn
zcrv;r tô riu a po pri dornúcich pcdagtignl'11 ~a 
jeho účastn íd majú mnžnmi wzn;imii i ~ n;í
zorrni a i n tc rprctačn )•mi za~adami zah ran ič
ných host í - pcdagúgov i knncc rt nýdt ume l
cov. 

Toh toročnĽ Dni sa ' " kutoi:·nili už v l radič-

110111 te rmíne v prvý j úlov)• týždc ri . a ko prvé 
.. fl-~t iva iP\ é" podujatie Kult úrne ho leta. Je
ho dcj i~korn _,\ te nto rok prv)· raz ~la lo N;í
thoril' Sta re j rad nice - i;t)•lovo pô~ohivý 

pric, to r. av\ak ~ v iacerými ru~Í\ ými mome nt
mi (ruchy 7 ulil'c . rozplývajLrcc ~a . ncrovno
mcrn ;'r· aku~t i ka) . O tv(rrac:í koncert ( l . j úla) 
patril komorné mu duu Dagmar Zsa llknv:í-Šc
ht·shiV <Í - llauta, .Juzcť Zsapka - gitara. 
O krcr;t wojlwtradič ného rc peno;í ru . do kto
ré ho patria d il·la M. Gi ulian iho . .1 . Rodriga . 
!\ l R.f\d r. \ . I'Ía//Pllu . D. \ la rt in(·l·ka od-

\'ladimír Mikulka Snímka P. Dosoudil 

zne li na il.:h rcc:i t<ili aj dve ~vc tové premiéry: 
Rag time D. Martin(·eka a kompozít'ia Whl·n 
the w n come~ again sk ladatcfa D. Babcocka. 
vcnovan;í p r;ive manželom z~apkovrnm . 

Dun ~ i vydobylo za roky svojho ~pnločnĽho 
úči nkova nia uzna nie . ktorému new~talo nič 
dl7.né ani na tomto svojom koncc ~te. 2. júl a 
patri lo n;ídvoric ne mecké mu umelcovi Wolf-

. g:mgovi Lcnglcmu. Svoj. reci l <i l zo~t av il z d ie l 
A . Barriosa . J. S. Bacha a príležitost' dostala 
aj jeho vlastnú skladba La Cadcnza . inšpiro
van<i koncertami H . Wicniawského. Inter
pret ačné umenie W. Langlc ho je na vy~okcj 
úrovni . Nechýba mu espri t. fahkm i. bravúra . 
~ t ý lov;i vyhranc nosi . Je p;lradoxné'. ic rozpa
č i t ý doje m zanechala v la~tnc le n jeho kompo
zícia. vysta vanú na zvukových kol{ržach a rúz
nych rytmických prvkm:h . avšak bez potreb
nej grad;icie a kompaktnosti. ktor;í zaujala 
v jeho poítalí Bachovej Sui ty. č i Ba rrio~ových 
v;tlčíkov. Sándor Papp, maďar~ký git a ri~ t a. 

kto ré ho konce rt nasledoval ďal~í de ri(~ . jítla) 
je ahM>Ivc ntom VŠMU v Bra tislave a je žia
kom J . Zsapk u. Svoj p rogram ..:o~ tavil z d iel 
kl a~Íl.:kl•j gitarovej lite ratúry. p rezentovane j 
skl adatd mi L. de Narvaézom. D. Sca rlatt im . 
.1 . S. Baekorn . F, Sorom. A. B. Mangorcm . 
E. Cordemm. l. A lbcniw m . J<.· typom ~u bt íl- · 
ndw . hr~rča. je ho prejav je kul ti vovaný. jeho 
hra nesie p rvky elegancie . l'a hknsti. Dojem. 
ktorý zancl'ha l hol vcfm i do brý. Smíd' najviié
~í z;ížitnk poskyto l česk ý gitar ist<r žij úci 
vo Francírzsku Vladimír Mikulka. a je treba 
pnvcdai. že opr;rvnene. Renesančné tance 

. z českej tahulatú ry. ;,ko Suita l. .l clínka. 
.:i Pre i(Kiium a Etud y H . Villa-Lnbosa . !=; tyri 
~ k ladhv M. Tc~ahr. Knškinnva ~u i ta Prinw vc 

• h račky·. ktorú mimochodom p r v~· kni tuvk-dol 

7.;íwrcčn)· koncert Dru gita rm cj hud by (6. 
Júla ) patril .. nc, torm i" C::c~ l.. .:j git;mn e j \kul~ 
Milancn i Zclt•nkcl\ i. l ked' jl'lw 1 t:CII <il naa
nccha l tak\ ~ ugcs l l\ ' 11\ dojcrn akll l\ likull..m . 
\'tľaka d iiH;ro.:;wj kor;cc rt nq praxi. ,m'r bi ;r~cj 
~a~ """ 'kÝmi tcchnicl.. \·mi a rr ml' k r kí·mi ;rtri
blrtm.í jeh;, i n t l' rp rc taé~ého maj~trov~l\a . vy
tvoril M. Zclcn k;r a t r 11o~féru . ..: ktt>rc j " ' l..: n 
m;'rln ~omu chce lo odch<id ..:at. V 'k ladh;'rch G. 
B rc~c i ;r l ll' ll;r . J. 1\ . Lo~yhn. ;r lc aj ' ul:;h nr km· 
S. llan lku . ~ 1. T..:,ahr. ' kompn;íci;írh O . 
Walll' la. 1·. l'ujola . .1 . 1\.lorclu prl'!c nltl\a l 
m;q~l cr "••i u ' \c,tranno,t a ' " '"cno'l 
~chopn<"ľ gr;rdovai "oj '~kt•n ai 1.. ;a\~.:ru. 
V jeho Jl l'll!/.ramc ncch)bali d icl ;i I'Írtwúnc. 
~k l adhy. kto ré ,i , ·yi:aduju p rr ~n u dobm·ú .:. r ~ 

lovo~ i . diela ,uht ilnc. ;r k ani /\Uk' "" ut oč·
n q~il' . Rl'cit;'rl M . / . ..:lcnl..u ho l ' l.. ull>l' IIC dú
~ toj n) rll ;;hcrom tnhtoroč111ch Dní I!Í larml· j 
hudh~ . 
, G11a ra ..:nela 1-.oncl' rlllc' Br;r ti, laH' tl·d:r .rj 
toto Kul tú rnl' le tu . Dír laml:. ic Ili rwbola jej 
po~ lcd n;i prí lcii tu~ i . Dufaj 11ľc . Í l' \daka IIC· 
prc;ic ravo~t i (hoc ;rj ckt>lll >llli.: kcj) . nc hud<:
mc maľ na koncl' rtnom púdiu .. ll tll cllé pr;í;d-
niny" . 

1\L\IH A F()LJ>EŠO\',\ 
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C
ido~n každej it~štntment ;'ilnej hry i': 
~luzba hudobnemu dte lu . t.: da nller
prc t:ícia . T:'ttn je 1a~ pn~il'dmnt f:ízou 

hudby v ~ociete . 
lntcrpret:ícia je kreatívny proce~. kt,,rí· je 

~ke viazaný na predlohu . teda na grafickt'l no
t:íciu . ktnr:'t ~a v~a k nikdy ned:í mechanirk í m 
pn:n:í~aním z:í pi~u usku t očni l. ale real izu je· 
sa na z:íklade obsahového v}' razového ' y~po

riadan ia sa interpreta s hudohn) m dielom. 
Z toho vyplýva . že intc rpret:ícia m:'t ma(·n~ 

vplyv n;t význam a púsobenic not ačného z:ípi
su. lnterprct;ícia nie je teda púhym pren:í~a

ním z:ípi~u dn znejúc~·_j_ podoby. ale výkla
dom . čo slovo .. in te rprĽtova nic a j vyjad ruje. 

Aj ked· (·a~to prevl(tda n:'tzor. 'le hr;·u: m;í 
k di~pqzícii pre~ne \' \ Zna(·c nľl predlnhu. tre
ba ' ~ak k tomu po.cnan1.;n;li . L.e IHH:íei;l .ca
chyt:'lva pu nktu <i lnc. ~tatick y a vizu:í lne to . čo 
~a 111:'1 vnínwt v ce lkoch. dynamicky a .;tuditív
nc: že b žd:'t hudba m<Í ~vo jej dobe· a charak
tcnt wdpowdaj ľtcc znaky. ktoro.' twtopi~ nc·
dok;íže v úp lnej podobe pn.:ltpí~a ( a napokon. 
že aj v~Tawvo.' predpi~y ~ľt ~chopn<.' knn:ízna
kovo zachytil to. (·o in lc' rpre t;ícia de facto vy
i aduj<.: . Notopb je teda ddektí,·ny. neúplný 
;1 ',·zaduje dopln kv. kto ré múzu h~ ( pri mera
no.' iha vted\'. ked' v~ctk1 1. l:o je n111na(·eno.' . ~a 
doplt'wj e i n.tc·grujľtcim P'K~IH;pením die la . Ci
tanie die- la ~a odohr;íva 'hml za hodom. k ni.e 
z toho c~h: neplynie muzik;'ilnv , -í·t.n:u11 . ked·
ž.c hudba žij e pn: dov~etk}m \ Í () \'/.(l jom ných 
vz(a lwch t!mov. v tema t icko-moti v ick~Th cel
koch. ktllré v~ak nenHlŽIHI zobrazi( not<'u:iou. 
Interpret llllt ~ í akoukofvek cc~tllu 1.vl:ídnut 
hudoh tw-umelcckí zmvscl die la. alw tli . čo je 
len naznačené . p r~ n;í~;; l zmy~l upln);m sp(,~~~ 
bom do znej tkej podoby. Taktiež š t y li ~t ickL' 
waky nie ~ú z;ípi~om zachytené a o~t:'1 vaj ú 

ako .. ú~t nc !radova nie zverené int.:rpre tovi. 
Vše tk y ti eto n:'1rok y na interpreta dobzuj ľ1 . 

už ~pomín anľt tézu. ž.c in terpret;ícia je krea
t ívnym procc~otn. 

T)'lll p:ídom je a j j a~né . že rid'om intcrprc
t;íc ic je odhalen ie hudby akn znejúcej reč i 
(aklÍ to Harnoncourt označuje slnvon] .. Kian
grede" ra že fin:'!! na for tnu l;ícia nota(·nc ~pro

~tredkovaného die la z:'1visí v mnohom od in
te rpreta. 

To s:1 v~ak vo velkej mie re \•Ztahu je aj na 
int e rpre tač n é zvl:'1< lnutie hb torick v vzd ialc
n ej ~ ích diel. 

Mohlo by ~a n:'un zda(. ž.e minu l o~ti hudby 
pripisujeme privdk)· z:í ujem . Z:í ujcnľ. ktor)• 
~a venuje mitnt lo~t i hudby. v~ak mdpoved:i 
úlohe. ktorú Zllhr:'1 hudohn:'1 minulll~ľ , . ~pu
lučno~ti na~cj p r í tomno~ti . V uplyn ul ~·ch ~to

roč i ;tch 'il žilo v tej -ktorej prítolllllll~ t i . V llh
duhí k la~ i c izmu už nik nechce l pu(·ut baroko
vú hudbu. Dnešný č lllvek ' ~ak i. ije ako hud
hymi luj ľu . .: i v minu losti . Pok1b mc 'a\\ plld tat 
vekov)·. priemer \'~Ct k)-ch diel l'uhm·llfného 
kllncertu. l ked na progr:m1c· figuruj e• d ielo 
A. Schnit tkehn . i, tntnc n:'un n jde (·b lu me
dzi ' tn a ~ topiitdc,iat . ak nic 'iac. Dokonca 
a l-. ceptova ní maj , tri nwdern\. ted:~ kla,iko
' ia 20. quručia . m:~ j t'l ' i i č, i tHHt 'i:~c :1!..o ' to 
roko\ 1 

( Im ck na.;c:j prítom111"ti je 'chopni " ' kp
-~ ie pri,pl"ohit hi , toric!..Sm .;l~ lm·~ ,n '~' I L' 
nwl11 ako (·Im ck\ nlinu lo,t i: dn c·.;11Í (·lm..:k 
" ' dol-.:íi.c· \ i.i t do lwdohní ch die l rc' llc'>:lllcie . 
baroka a samozrejme· ~~ : " ic izmu . pri ja( id 1 
a z:'líit kovo ' zvl:'1d nu ť ' z tm 'k id1 ' la't n(· hu 
dud1a . 

V P'"lcdní·ch <k,a ťroč·iad! ""' il" 'l omč·i:~ 

nar:ístol vo vdkc j miere z:'1ujcm o skoršie p<.:
riúdy hudhy. pričom 'a ve' IU IVa l vd ký z:'! ujem 
vcdl'a ne,korého baroka a j dielam strednej 
a ranej p..:ri.ídy a dokonca i renesancii . 

Ako z:'tklad n)' prohl.:m int ..:rprct:k ic starc·j 
hudby >:1 vy;wri la o t:ízka miery ~ty l i ,tick..:j 
pravo,ti int erpretač n ého 'Pro, tredkovania. 
.lc ot:ú.kou. či /.VU kllv~· obraz. k tor~· ' :· pi_, lllli 
1 rc·a l i ~:il' ic . ;Jj Jt>dp<\\ c·d:~ /111\,111 a dud111 

JÁN ALBRECHT 

ho r..-a liwvan ia (:~ko je to vo vypracovaniach 
continua ll ugom Rit·m:lllllOm). z čoho však 
' 'Y"'it lo . že· je to omyL 

Edície starej hudby 

Tu " ne 'il do, tali k ot:'lzkc týkajúcej sa 
-edície ,ta·r,·j hud by. Temer v~ctky reed ície 
di,· l h: J rol-. :~ , t'J r,., í1 ie . l. j. oh,:~h uj 1'1 :1:'1,ahv 

K interpretácii 
starej hudby 

~-(Argumentácia) 

lllltihy. (· t ne, ! ú i i 'la i~"' a n ~ obraz ako Z:'lž. it
km~· !..:'! klad rcc..: pcie .. 

Dlhí ča' \l;ídoln:í:~or . že hra . ktor;í " ' \'\'
učov:iia na k<.tl7en at ,·,ri:ích a akadémi;kh. jr 
do~t ai:ujúca k intcrpre t;ícii každe j hudby. b tc 
to zodpovcd:d• •lt u<hlhncj praxi minulého 'lll
ro(·i:~ ako i pn ~ch de , atro(·í ~ l l . 'toročia. pri 
.:·,,,11 >:1 v tvchto L:a,m·ích od,,· koch neupl;t tni -
1:1 1 znač1;ej miere· l11;dha qar.;cj nlinulo, ti . 
Ra,t ľt <.: i ;.;i u jem o 'koi·.; ic· pe ri•',dy hudoi\nc 1 

kultúry p<Hi r~_-"d \'~ak l'ím !Lilcj t)·m viac túto 
,.;hai~tot u . Uk:'1z:do 'a. ~e .. n:~d (·a,ov:'l " inte r
pretúeia pml:'l\ a' m1w lwm ,fa l .;o\'an~· zvu ko-
\'Í' ohr:11. diel 'kur.;c·j minulo,ti. čím >:1 d il'i:~ m 

, p;,dklada la tll;add, :'l l n:~ intencia. Ubz;d :~ >:1 
;lj ne,pr:'l\ no,( n:í1o ru. ic· lllo<k rno.' n;'"trojc 
ako tcchnit·l-. ' dol-.onalej.;ie 1\ ul-.m é l.d rojc
h~ lcp~it: d<lk.:'lla li \ ylw,·ic l do l-. ona kj;;ej po
dobe v;;etkcj hudh~ a tím ju P' " lat ' du!..ona
lcj'e.i rc.:·i. 'l o 'a uk:'i!;d" :~Il i ; , ' pn ·11n1 rade , 
v t'dohc 1-.I ;Í \ C'l l\Í l'h n;J,ll <'l ' " · prcdm'.;c• t
kí m mmkrno.'ho k.l;11 Jl'. l ' " lun kcii rc·:diJ:'Il·ie 
continua. 

Klavír. kt<H'\ ne,ie 11 1 "" j,· j mode rne j ver .. 
1ii znak v n c·,~ot.;khu '' " ;p1. ' ktorv mi je 
, poje ní.' ' yluú tjL· nlui iH ;,( l;vt do,adc;IÍ' ako 
n;í,tm j harmon ickc' ho put.ad ia. Di,krcpancia 
napr . "' ,j;i(-ii-.!\\Ílll i p:~ nn..:nni je príli ;; ,-d
k:'!. ah\ ' " nluh l :~ hud ba ,. oní ch Zl ukm·í··: h 
propot:ci;ích . ' ktor~rh l"' '" n;"kn:í. po<Íat. 
N:'1rn l-. '. kl or,·'" kl:idl1 , . h:~ rokuna ki:'II'C'll\ 0 
n:'"t ro ie . 11 c'/11dpo\ ,·d:di llčii l-. :ivan iam . pod-
111 icnen í 111 m<~dGJ ne''"" ,., u l úciuti. V ted lo t 11 
poclwpitdne 1-. 111\ 111\m ll:Í/1110111 n ľdohe 
" 1-unl-.cii c<llllinu a K,·dic· h:Jt\11-.om /a(·at;i 
tradícia b'' '"' """"I'Í kl ;,, ,,.l/ nHI :1 rom;ultil.
mu prc·ru .;c· n:'l. ""1 :d1 1l1 .1 d· •lt:llh o hudnh-
11\ch pral-. li k.,,·iJ. """L ··:l ll<'!Ld l pria11111 l~ (· í-
1:~( 1 nul ll\ c'h" ' ·'i"'u · k k d.i pochopitd né. 
i c pÚ\IIllllL 11.1d lp<•dl """'''m hla"1111 zapí
' an.:· (·í,hn ;llli c· IH1In tll~'k n c· ih :~ akon;íznak 
bud' lind ll'll c' -P"" fúnne li<' akho plnnzvtu:·n(·-

nda\a tdm·. kto ré L vdkcj ča~ t i holi doplne- ' 
né kg:'lt.m·S 111 i obilí k mi. dyn:11n ickými znakmi 
art ikut:ícic· a 'mykmi. pričom tie to doplnky 
nic-,li 1.11:1kv n e,kor~ej hudllhnej ' ktb cnost i 
a e'tctik1 :~vukoVL' j oricn t;kic akn i hudobnej 
prakt iky. m da ne,i.or.;Íl h l:a~ov . Z do hy pred 
a <f:dcko po rozhran í po, lednéhú 'tllročia 
"ll,;a cxi, tujú pilvodn.:-.,·ydan i;t. ktoré v mno
hom podporovali n:'izor. i c 'ú vern)'mi obraz
mi pú\ 11dn~ ch z:'1pi'm . 

, c·, l-.m.;ic uja, nenia pod1h ienilo po,tupne 
n:'11 r:~ t 1-. n rig in;'d nv m ruknpi"Hn . Z:íkladné 
poznal i-. ~ '"da li (·e rpa t :1 pnrnvn:111 ia nc~kor
.;ich '~ daní' púvod inou. 

K..:d napr. poJ.o rujc:mc rozdiel v použív;i ní 
ch n :11nick~·ch prcdpi,m·. je n:'i padné. že pú
vodné ~:íp i" ich p<Htžív:ili !1\'da ~c trnej~ ie . 
ako to ,·idíme v ne,kor.;ích vydaniach. T reba 
'i 11 \ edom t ť. že v ba rokovej hudbe dynamike 
prin;ílciala in:'1 ľt loha ako v kla~icizme a ro
mant i :~m c· . N:Jj,kúr treba pnvcdat'. že . .forte" 
nchula ' pn lupodmiet'lllj úcou hodnotou dra
lna licl-. éhu ' írazu. Ak "l' r;ítimc ku (jahriel
lilm S1 'natc · Pi ;uw c fnrtc. vidíme. že prvé 
ll/ nač·c·nk predne' u j ~· piano. z (·oho vyplýva. 
ÍL' piano O/.tlaót jc kontra~tuj ľtcu dynamiku. 
J :~ t i : d (·o !mte zna1nen:'1 iha zru~e nie piana. te
<! <~ tllH'Ill :'ilnu hla,i ll"t . Je inak príznačné . že 
\ c· l l.. a (:;"! harukm· ~·rh pln < H i n~·ch z:'1pi'm' nc
olt,;dwjc· 1h n:un icko.' prcdzna 1ncnan i:1 a kc:d' 
' "'nimi ' lrc·tnl:m..: . nic· je 1\1 nikth na zač· iat
ku '"''" ll " . Bol tu 1aé.;i tHHI žiadľtc i t.vukovÍ' 
1-.on tr:~ , l . i.. turí'" 1.\·ii.:·.;a uplatt'wjc pri opak,;
' ani 1-.r:i th·ho l·,, el-.u ' piane:. !.. toro.' >:1 n;J, Ic
duitki tu l<1rtc· od\11IJ \:1. i\ toh li h~ ,me ' i my~-

1 ie 1. i c· ten to l/ \'. te ra'"' it í· /. \ u kov~· kont ra't .. 
1-. Ion u i l'rac t or i u~ dop,;ručujc tiplatnit pri 
' 'l'"~m-: II IÍ ,. tancorh. je· jedinou dynamikou 
ha rob . To v~a k potil\! mô jho n:ízoru platí iha 
pre: predphan ľt dynamiku . Melodické oblúky 
baroka i ~tc nevyžad ujú vdké dynamické .za
\ Inc nie . ktoré 11\ malo tieto ohl ľt k~ profilo-

_, 

vať. t:íto dynamika sa však zd <i byť akousi 'a
mozrejmnstnu . sotva uvedomenou ingredien
ciou i nt c rpret:'t~ ic . ktorú nevyžaduje grafické 
vyznačenie. Terasovitú zvukovú výmenu 
možno pok lada( za u mclľt pristupujúcu kon
trast:íciu . ktorá si vyžaduje zapísaný pokyn. 

Plynúca dynamika je hudbe klasicizmu 
spolu podmiefllljúcim čin i tcl'om zvukovej di 
fe rcnci<icic a z nej vyplývajúcej tektoniky. 
Dynamika je tu už neoddc litdnou ~účiastkou 

výrazu a hudobnej výpovede. 

Ďalši u kapi tolu otvúrajú oblúky. ktoré ha
roko používalo iba veľmi še trne. Vydava telia 
pokladal i za nutné. v ba roku pmtra ich n:ízoru 
chýhajítce legata dopln il. kedže bol z:ípis iha 
n;íznaknv)' a vy7.adoval tieto doplnky. Oblú
ky pochádzajú z vokálnej hudby a používali 
sa predovšetkým ked' sa spievalo viac tónov 
na jedn u ~ l ab i k u. Toto kÍzajúce sp:íj anic tú
nov ~a stalo istotne žiadúcim pro~tricdkom 

ťr;ízova n i a. Je teda pochnpitcl''lé. že tento 
prostriedok sa používa l aj '~ inštrument :ílncj 
hudbe . Nikd y sa ~ak nepoužíva li dlhé. takty 
presahujúce oblúky. ktorých používanie ma
lo ~ l ítž i t v neskorších vydan iach vok;í lnej hud
by. a to nic ako legato. a le k označe n iu 
dlhších frúz. To bhln sta rše j hudbe cudzie . 
Poznanie tem:nických in te rpunkci í a zo, kll
pení 'a prcdpok lad;ilo ako samozrejmos!. 

O blít k. ktor)' mal označ i t~myk. hol baroku 
vúbcc cudzí. Staccatov)' nhlúk k označeniu 

smyku. narr. opakované ho zdvihu ex istuje 
iha v ncskor~·ích vydan iach (Vivaldiho kon
cert a mol. Ed. Schott). 

Vydavateli a sa zrejme nemohli uspoko· 
j it - ovplyvnení novým spô~obom mysle
nia a hrv . že môžu ex i~ tovat šcstn:btinové bc
hy bez l;platnenia ~pll~ohu smykov. Zviil:~a ~a 
predpi,ova li rú z ne· 'myky. pripon1ínajľtcc· 
cvil'cn ia 'mykov O . Šdč íka . V 'kutoénosti je 
viič~ina v ,ot\:'t tach a koncertoch vy,kyt ujľt · 
cich ~a ~e,tn :btinov~·ch pa>:ížach tak my~lcn :í . 
ako hola púvodnc zap í~an :'l. 

Ďalší problém na,tolila ot :'lz ka tempa v ~ľt
vislosti ~ v t edajším 'Pô,ohom zápisu . V prie
behu 17. ' tnročia nadohí1<1a notllpi> nové for
my. Končí ešte u Montevcrd iho a jeho rove'· 
níknv prak tizovan;í tÚll:ícia rytmiky vo vcf
kí,ch tllll0\'Í1Ch hodnot;ích. kde z;ík ladn:í hod
n;lta ncd:ív;1 pllkyn na (·a~ovú mie ru . Jednota 
ča~om iery múžc byt napr. lunga . teda ccl:í no
ta. pr ičom si t:íto ncnúrok uje byt rozdclcp:í 
do štyroch ni žšt.ch hodpút. kde jednotka by 
hola ~t\Ttov; i nota. Celé noty ~Ll jednotkami. 
ako nc,kor~ ic napr. štvr(ové. Nedostatočn<i 

· znalost tohto ~p(l~ohu písania zvúdza k rozpo· 
(·ít;111i u do štvrtových hodnôt a k nesmierne 
pomalému te mpu . Mode rnejší 1Ú1topis. ktorí• 
>:1 prc~ad i l. ~ to jí . ako ~mc už ~pomína l i . viič
~i nou na ~tvrtovcj hodnote ako jednotky ča
'omic·rv. U autorov ra ného baroka nach:ídza· 
me obidva ' P"'oby a j v jednej a tej i~tcj 
' kladhc· . Kra.iné (:;"ti >:1 vii6itmll pohybujú 
' moderncj.;llm ~p!l,ohe z :'1 pi~u. attacca nad· 
viizu júce ' trcdné č;"t i ~ú viičš i nou zapí>:mé 
\'o wll~.:·h hodnot:ích. napr. ~tyri celé alebo 
polové not ~· - ako 1<1 mvžno vidiet aj u Landi
ho ak ho Allct:riho. Treba teda vcd id . že vel· 
ké hodnlll\' , l\ zúk l;1d ní·mi hodnotami . ktoré 
'a nemajú ·rozpočí t a l 11 ;1 niž~ic ako na z:íklad· 
né hodn.otv: každ;', cl'l:i nota mú dÍžku jcdn~j 
doby - , kÍadha >:1 ted:~ 111:'1 hral podl'a toho 
' .. rí·l'lilnm .. tempe·. 

• 



To vše tko sú však ot<ízky . ktoré si možno 
hhko overii. In ý problém j.: napr. ot<ízka 
~pôsobu h ry a prednesu. ktoní zodpovetl;í hu
dobným praktik(un 17. storočia . Tento prob
lém však t'rzko st'rvisí s použitím n;ístrojov sta
r.: j ~tavby . "Ak zostaneme teraz pri ~tar)•ch 
~l;í(·ikových n;íst rojoch . mu~fme pozna i roz
did medzi ~tarým a mode rným ~pôsobom 
~ta' hy n:ístrojov a sl:íé ika . aby ~mc z to ho 
mohli lNtdzovai ~púsoh in~trumc nt ;Hnej hry. 

Vý-lnam stárých nástrojo\' 

;Í\ ra t k ~ta rým n;btrojom hol jcd.:n z naj
t· itliv.:j~ích problémov intcrpn: t;kic starej 
hudby. Bolo vda n:ímie tok proti pt~ui. itiu sta
ré ht~. dobt• zodpovedajúceho in~trumcntúra . 

.la ~:ím ~om mal url:it é výhrady . Treba si hyi 
vcdom)• to ho. že sa pri tom jcdn:í o krok spiii 
v r:'1111d pril.:bcžné lw vývoja. Krok . ktnrý núti 
hr:íl:a a interpre ta ohctovai niečo z toho. čo 
po~ky tol v)voj ako v)·~lcdok a dar našej pr í
tomrw~ti. Uol to v prvom rade ~i Iný . oh jemný 
zvuk n;btrojov. ktoré po~kytli le pšie možno~
ti k '/vinu t!u virtuóznej techniky. hru v polo
h<ich a n;írot;né. ba cficicntné nar;íhanic so 
~ l;i(·ikom. čo umožoili mode rn.: ~tavané n;í
strojé. Pri hre na n;ístrojoch barokovej stav
hy. v ktorých j e basový r<imcc ina k formo va
ný : kratší krk n:ístrojov. kHtrý tvorí priame 
pokra~ovanie corpusu a nic je sklone ný sme
rom nado l. a j keď sa natiahnu črcvové ~truny 
a volí sa nižšie ladenie. 4 1 5 H z. -· ~~~ zvukové 
vý~lcdky podstatne iné a ko pri mode rne ~ta
vaných . ostruncných a lallcných n:ístrojoch. 
Ako pod~tatn)• fakto r k tomu pristupuje slú
~ik Ml spô~obom jeho držania . cca do 15 cm 
nad L\o ln ým koncom . jeho kr:ítkosi. spô~ob 

jeho klcn utia a miikko~i ~ú nizhodujtíeimi. 
ur~ujúeimi vlastnosi:uni . ktoré lm: priamo 
nanucujír in}· ~t)• l. Šetrno~i v aplik:'rcii vihrata . 
nemožnosť zaťažovai struny viičším tlakom 
ako to dovorujú mo<,lcrné n;b trojc a knítko
d ycho si iahov u rč i te znamenajú onc n krok 
spiiť. o ktorom sme už hovorili. Nielen od 
podoby zažívaný<;h ozdôb (napr. trilkov ako 
prerušeného tó nu a od groppi. ktoré zodpo
vedajú mode rnému striedavému tó nu). ale 
potrebnú je aj prcsn;í znalosi doby. ktor;í vy
žaduje obetovanie výsledkov. ktoré sa do
siahli vývojovou modcrniz;íciou ~l;íčikových 
n;ístrojov do nak j prítomnosti . 

Je to a~ i filozoficko-c~tctick ý problém . kto
r~· h~ 'a mal zaobcrai n;ív ratom k starým n;í
~trojom . ;'rvrat jc vždy ia;" ký. kedže je spo
j cn~ ' llhdou . l't~zn :í mc nhti<lino~f toho to 
problé mu pri porovnaní mode rnej pri cmysc l
ncj ~poločnosti so st(il e aktu;ílnejšími otúzka
mi od1rany živo tného prmt rcdia. ktoré tak 
tiez vyž;Ídujú krok spiii. no n;íroky spoločnos
ti na efekt ívne hodnoty . a obchodný život nie 
sú ochotní ho u rubii. V hre je totiž n;íš vdký 
komfort . 

V hudbe ide v~ak o otúzku pravosti intcr
prc túcic. Akokol'vck nazcr<ímc na (tlo hu sta
rej hud by ' na~cj prítornn o~ti . zost:íva cidom 
dobe prim.: ran;í int crprc t;k ia . p ri čom ~t ýlu 

zodpovedajúca intc rpre t:'u:i a ~t arcj hudby ne-

ŠTÚDIA 

~lúž i iba minulo~t i . ale i prítomno~ti. Každú 
adckvútna inte rpre tácia by mala poskytn úi 
človekovi našej prítomnost i z:íži tok. 1\b~o

lútn y n;ívra t do minulo~ti d ok;ížcmc prib líž ii 
iba krok za krok!)lll. a napriek tomu minu losi 
ncpnzn;í m.: bez medzie r. To . ~o pnzn;ím.: 1 sú 
podrobnosti. ktoré d ophiujcme dohadmi · 
a ú~udkami . ktorými po~tupnc vypl iwjcmc 
bie le mic~t;r. Každý ti:'ivrat mus í vžd y s nic
čím neskoršie pristúpcným hojovai . Ako kaž
dú prítomnosi - o čom sa dočítamc v Dokto
rovi Fau~tusov i Thom ~"a t\lanna - IK'\ il'' \C

hc ~~ oju minulo>i . ktorú nc nw2no ~ ylučri , 
keďže si st;ílc uvedomujeme to. čo kvôli mi
nulosti musíme obetovať. Iste je k6pia minu
lo~ti v absolútnom slova zmysle ncmožn;í. p ri
~om nic ~amotn;i minulosi je pre n;b rozho
dujíu.:a. a le to . čo ona' spro~trcdkujc. Histo
rizmu~. teda poku~ napodoh1'1ovai minulosi 
vo v~et kých rozme roch. určite nic je cidom 
pre n;b. rudí dneška . Naprie k tomu tre ba o b
hajova i historizmus. kc1fze prinajmenšom 
predstavuj e jedinú cestu k poznaniu minulos-
ti . . 

Oricnt<kia na sta ré.. n;í~ t roje bola spojen <i 
teda ~ vdkými problémami . Prcdov~ct k ým 

Ilustračné snímky HŽ 

cx i~tovalo obdobie prechodu . hrada nia 
a ada pt<ícic. Hr;íč i sa ruvali s inton;íciou a ne- . 
narh:ídza li dlhší čas o ptim;ílny. n;btrojom 
prirnc ran)• ~pô~ob hry . a to hla vne preto . lebo' 
zo začiatku neboli schopní pre klc lllh ~pôsob ' 
hry. zí,kaný na mmlcrných n;btrojoch. T;\to 
okolno~t c~ t e ~tupriovala predsudk y aj v ra
doch ohcccn~t va. 
Dne~ je tento problém už zvhídnu tý a exis

tuje vcl'ký poče t vynikajúcich maj~t rov spô~o-, 
bu hry na ~ tarých n;í~t rojoch . Výsledok .ic 
prcwcdči' y a t ~·m aj krok ' Piii vykonan}•. 

• l!ravtHll m()žnq_tvrdii. ž.c ~qrré n;htrc.>Je od
kryli v ich súhre nové kvalit y hudohno-zvuko
v)•ch imag in;h.:ií . čím autcnti cko~i intc rprctú
cic o vc ruje zvukové predstavy starých rnaj 
~trnv . To . čo n:'1s od škod1iujc za obetovanie 
výdobytko v nov~icho vývoja . je lcp; nu p rav
dou . Dok;ížcmc sa vžiť d o ozaj ~tných dime n
zií jej výrazové ho wet a a p rijai to. čo chcela 
~tar;í hudba vyjadriť bez to ho. aby sa jej pod
klad:dn niečo. čo historicky nczodpovcl!ajú
cirn zvukov)•rn o brazom nevyhovuje. ~o nci
tcndov;da. 

.. Pekný" zvuk tcda ni l: je absolutum . ktor)• 
nHlžno do~ad i i kdckofvck. bc.: toho. žeby ~a 

s) 
vyhodnotil zmysel hudby v neprospech jej 
vlastných intencií. 

· Tak. ako sa niekedy lokalizovaný zvuk ste
reofó nie považoval za zbytočný. mali by sme 
dnes bez to hto výdobytku len oslabený pôži
tok z akcjkorvc k nahrírvky. Použitím starých 
nástrojov vstúpila d o našich predstáv o zvuč
nosti starej hudby nová dimenzia a pokiar 
sme sa do tohto zvukové ho svet la už vžili , ne
môžeme postr;\dať jej výhody. lebo mívrat 
v opačnom smere. k hovým n:'tstroj om pri in
terpretácii starej hudby. je pre toho. kto si 
zvykol na dobovú interpretáciu. ťažko zncsi
tdný. 

Samozrejme. hudobný nástroj nic je jedi
ným zdrojom interpre tácie . Aj tu je žiadúce 
prispôsobiť inštrumentálnu hudbu nárokom 
hudby v ce lej' rovine. Aj tu platí z{lsada . že 
sa záznam ne m{! bod za bodom rcalizov<1i. ale 
že sa mú z písaného textu získaný význam 
hudby sprostredkovať akoby z vlastného .. ja" 
a podai al..o vlastné naliehanie. Čím prc~nej
šie pozn ;í mc a p režívame zmyse l a výrazový 
svet interpre tovane j hudby. tým prc~vcdči
vcjšic bude prijat{r interpre tácia . ľo pla tí rov
nako pre mode rnú ako i pre starú hudbu a jej 
místroj c. Keďže ale nástroj e ~ tarcj ~tavby 

pocl<ívajú zodpovcdajúccjší zvukový obraz. 
napr. 17 . a IR . storočia . je ich po užitie le pšou 
zá rukou pravosti rcalizúci e. · 

Kedže dnes pôsobiaci hráči na starých n<í
stroj nch boli nutne autodidaktami . pretože 
vykon;ívali pioniers ku prúcu technického 
zvl;ídnutia . holo hy každopádne žiadúce 
ot voriť na ško l:'lch triedy. v kto rých by ~a 
sprostredkova li problémy hry n<1 historických 
nást rojoch . 

Krit é rium dobe zndpoÝcdajúceho zvuku je 
teda nov;i dimenzia približovania sa dielu ur
čit ej epochy a oblasti . T ento rozmer zosia l 
dlhý čas ne povšimnut ý a nebol pok ladan ý za 
spolurozl10dujúccho činitda interpre tácie. 

V akej mie re vyvo la lo a ešte vyvol;i to to 
presvedčenie univcrz<ilny pohyb na ce lej čia
rc. ne možno odhadnúi. keďže sa robi li v;ížnc 
pokusy pojai do tohto diania i klasicizmus. 
pričom možno·pozorovai aj n{tbc hy až do ob
dobia romantizmu. Dnes už je sot va m yslitd 
né. aby umelec Bachove son<ity inte rpre toval 
tým istým inštrumentúrom ako modernú hud
bu , takisto ako je dnes takmer absurdnosťou. 
uvicsi konce rt a lebo suitu od Bacha . Hiindla. 
Thlcmanna alebo Vivaldiho s moderným or
chestrom vo vcrkom obsadení . ako to kedysi 
bolo zvykom. 

Doba vie ry v univcrz;ílnu platno~i mode r
ného inštrumentára a moderné ho spôsobu 
predvedenia , zdú sa. patrí už minulosti. Ne
vedno. do akej d oby' tento trend zo stane 
účinn ý. kde teda by vôbec mala za\:ať intc r
pretačmí príto mnosi. To všetko sa dne~ c~tc 
ned;í odhadnú ť. Z to h to vývoja nemožno sa
mozrejme vyčlcnii aj mimoumclccké te nde n
cie, trc bärs aj konku renčné ale bo komerčné. 
Nc.ch je to akokorvek . dnes je už isté. že v)•
VOJ moderných tende ncií v ~mc rc autentické
ho časovo-zvukového priestoru je hezotúzny. 
pnívom pociťovaný ako nutné a ~pr;ívnc ri e
šenie. a to i pre to. lebo blig ic stojí k pravde 
ako to nadčasové . . ktoré vlastne necx i~tujc. 

V Bratislave s;r na prelome máj;r a jima u - kto rých skladi .:b. Nemecký zho r bol tak mer . vysoke j kva li ty. punc mimoriadne ho L<ížitku rý patrí k ~pičkovým rcprezcnt antor.n zhoro-
skutočnil po prvý raz medzinárodn)• fcs- v každom oh fade ttplný protiklad Ltlčnicc. tento raz chýbal. Druhý rakúsky hosi Union- vo-vok;Uncho ume nia v ČSFR a získa l ce lý' 

tival zborového spevu . Nahradil tak, resp. Maulhornnskj· komorný zbor (dir. Jiirgcn Chor Lamhar (dir. Hans Haslinger) bol naj - rad významných ocenen í na hudobných fcsti-
transponoval do kvalitnejšieho a v)•zmunncj- Budday) hoci sa predstavi l so svetskou tvor- , markantne jším pr'íkladom pre rozdielny prí- va loch a konce rtných turné vo viace rých kra-
šieho podujatia bývalú ccloslovcnskírzborovú Ili lU . je prejavom chrúmový zbor a jeho stup k zbol'ové mu spievaniu u n;ís a v zahrani- j in :ích svc ta. Kolektív e rudo va ných spcv;í kov 
prehliadku o Zlat)• veniec mesta Bratislavy. mic~ta mi príliš rozvl:'tčnc te mp;·, a prc roman- čí. Rak1bky zbor ~a zjavne nt:Zcni c za nc jaký- ~a pod vede ním ~voj ho di rigenta a umc lccké-
Hoci na Slo\Cnsku máme veľmi dobré zborové tizovaný výraz u koby rú tal ~o špecifickou mi vysokými interpretačnými méta mi . spieva ho vedúceho .Josefa Pančíka preze ntoval na 
zázemie s bohatou tradíciou, je toto nielen aku~t ikou clmímové ho priestoru . Celkove sa s vdkým potešením die la pri~piJ,obcné svo j- fc~tivalovom koncerte s die lami .1 . G. Galiu-
prvý. ale aj j edin)• festival s medzinárodnou ne mecký a rakúske zbory orientovali viac na mu vk usu i ~chopno~tiam. čo pú~obilo vc frn i - sa . A . Brucknc ra. L. Mc~siacna . ale i dom;í ~ 
účasťou. Bratislava sa t)•m zaradila k takým romantický zborový repe rtoár. frckvcntova- p rirodzeno: a sympaticky. • ciel· u· · P. Ebe na a J. Nov;íka . Prccíz-
vj•zmtmnýrn zhorovým festi valom ako je na- né boli naj mii zh~HY J. Brahmsa . ktoré tvorili Z<'unc r organiz;itorov Mcdzin;írodné ho ·cs-, etl ·mia vokú lnych partov i cizc lo-
príklad talianske Arezzo, :mglický Llangol- aj jad ro koncertn~ho programu. Maulbrnnn- tivalu zborové ho spevu prcdsta viť doma 11l ~ < •• 1 ov. sprcv;íclzaných vrí1cnosio u 
len, Middlcsbrough, či poľské Medzyzdroje- ského komorného zbo ru . Vasas Kórus z Ma- pubiH\u. a lc i t'1éa~tníkom fcstiva l ·c < t.. 1 ti vo va nosiou výrazu umocnili hrncn~kí 
- mestä a mestečká , ktoré sa presl~vili a dostali darskc j republiky sa orientuje predovšetkým ja tí naše naj k valitncj .~- i z '. hostia v zn:ímych p rídavk.och l. Hrušovského 
do povedomia európskej kultúry práve cez na dom;íci fo lkló r a madarských autorov. So ločnc s hosfuj~mi sp e li 1i 1 zo za- a P . Halmu a jednoznačne potvrdili svoju vy-
svoj zborový festival. . svojím dirigentom Lajosom Vassom pred - h ra ničiri· r . ~· ~dan om festivalom sok(r inte rpretačnú kva lit u . 

V prvom n!~~1íku sa ~oda~ilo.u~por. ia~latc- 1!icsli. okrcn~. Sch.iitza . Simbra~k~ho .a St~cho-~-o . Ra~úsky_ komo rný zlm! 
rom zabczpcctt prcdov~ctk ym sptčkovc do- novej hymmckcJ p1e>nc Aka ~ ~ 1111 kra~: ll' l lc mcstccka v ľrrolsk u hol pn - Kým v. etky festivalové podujatia prcbic-
m<icc tc l c~<í - Lúčnicu , Technik, Collegium Kod ;ílyho duchovné zhory:~r·ws' · l\ pre kvape ním fc~ti va lu . Cidavedo- halí v konce rtnej sieni SF. z:ívercčný koncert 
technicum z Koš íc, Spevácky zbor mesta Ura- dar~k:í hlasov:í kultírra te n · .\! a m;í umeleckú pr;íca zboru pod vede ním diri - bol výnimočný miestom ko nania - v martin-
tishwy a llrncnskj•ch madrigalistov. Zahra- naj silncj~o d ~· ' nkou.~.r t;.. ik , rskc" genta Petra Grubera prinksla te lesu uznanie sko m dóme. i svojou dramaturgiou . Po úvod -

,;,.,; ""'"' ;o; '"P""m ,;;o;;", " k "'holom. ''"'i f' ·4]11,1 . ' : ; knškký. "'"'"."'""; h;rckOho P""';'" ' ""'''' '"· "'" """' '''"'P'"' - ";,"''"' , ,";rom- "'""". 
uk ;ízali vša k rôznosť p1'ístu1~ov k amatér~ ke- p:ttri; ·· trad ·"'.:· ·c. s l <~~cnského ;~1?1a- aj vo vi:u:crých kra jin úch Euní py .i z ;í moria . skeho zboru Cantori di Perugia s dirigentom 
mu zborovému sprcva nru . Č l už to bo li\ aul- ~ -_bor 10 umcn1a . l ak ako Lucnt- a bratrs lav~l..om konccrtc \i l lw,t la prcd~ta- Renatom Sabatinim, ktorým k laskk;í polyfó-
bronner Kanuncrchor zo S RN, 1 · · rs 'Íl~ it a~ tne 1 ·y~oko~kolské tc lcs;í cha rak- vil i ~ dielami ~klada tdov prc\ aznc rakú~kcj ni a robila viditdné problé my. skutočn ír hod-

• sas Kórus. tiro lský komorný ~ te Í7 uje n;íročn~· rcpcrto<ir. zodp!ivcdný pr:s- a nemeckej p rovc nicncic (F. M . 11artholdy. ku za festivalom spravil Spevácky zbor mesta 
n Union-Ch or Lambach z Ra kt - bo tup . hrada nie nov)-ch umeleckých pbstupny i H . Wolf. J . Bra hm>) . Po~ luch :íč i mo hl i oce niť Bratislavy (zbormaj ste r Ladislav Holásek) so 
reprezentanti Talianska - Cantor· typ ický mladý netradičný dizajn . Na festiva le uvede nie uk Mok zo zbo1'ovcj lit e ratúry ll. sôlistami Líviou Aghovou, Hanou Štolfovou-
z n<išho družobného mesta. si v~ak oba ~ílhory zvolili tradičný. naj zauží- Wol ~a . ~~or~· ' •:cpcrt ~l<Í r i na~ich Lhorm nc- Bandovou, Miroslavom Dvorským a Petrom 

Spevácky zbor súboru Lírčnica (dirigent Pe- vancjší spôsob prczcnt ;'rcic _ ponúkli .. skla- p:tt rr 1~rr lrš k u1:adza nym autorom .. a le 1 p r:- Mikulášom. Spolu s orchestrom Komornej 
tcr Hradil) sa dramaturgiou vý razne oclli- dačku " zborov od rc nc~atll'i c pn s ílčasnosť. c1znu ~ntcr!1rctamr 1 ked trochu n ll havo po~ 01)ery pod taktovkou Mari:ína Vaclu1 pripra-
šo val ml o~ tatných tdic~: prcz~.: nt ova l sa vý- pričom obom tel :im ncmM no vytkm'ri žim,l nc Mlb.tacldl :'1 ~pcvm .l . Urahm~a. a lc llaJI)la vil i d !istnjný a príťažli vý z<ivc r mcd zinárodné-
lučnc 1 vor hou ~úéasnou a to i L oh la~ti .. me nej podsta t né intcrprcta~né prchrcšky. Brati~lav- ~'' a rm:nrc ~ho rm: F . P!~ ul.cnca ·~ napokon ho festivalu . Vol'bou Mozartovej Korunovač-
vúžncj" . Popri Zcljcnkovi. Hru~ov~kom 6 čania ~a vyznačujú viič~ou zvu ko\(lU plnos- 1 p•c~nc E: Sucho na ( ~\ka " .mr k r:a~n•.• ) . kto- ne j o mše C d ur. KV 3 17 akoby symbolicky 
Barkau~ka~ovi . zazne li aj spi ritu;í ly. Gcr- tou . pod ved ením Margity Gcrgelm•ej najmii rym n.:chyhala h l a~ova kultu ra. c rtlfl•c 1111an- p ripomenuli niele n jubilejný Mozartov rok. 
~hwinovo Summe rtime a Michc llc od Beat- vysoké hlasy prcfc ruj ú (l~ l rcj~í l..ovm ej~í tón. ~ovanic n;íl;~d j cdno~li v~•ch pic~ní. a.lc i zmy- ale aj kont inuitu našej hudby v ko ntexte m i-
k~. Svieži prejav Lúčniéiarm zn;bohcn~ i za- Košickí tcchnic i J"iml veden ím Lll<Ímcj diri- ~c l 1~ rc pn:c.1zno~t lrazova nra a pi<l'l lc rta zvu- nulcj a súča~ncj európskej hudobnej ku)llíry. 
ujímavou choreografiou suvc rénnc potvrdil gc ntky Prešo vského dc tské ho ;rhoru . Evy Za- l..ovc lw prqavu. Aj novo~)flšti tuovaný mcd zin;í rodný zhoro-
idl vysok ý interpretačný ~tandard . napriek charovcj , ktnr:'1 z vdkcj ča~ti pr.:vzala po~t S dramaturgick~ vyv:ížc n~m a priia;" lil ~·m vý festival mä šancu byť to ho vý ra zným do-
nickol'k ~·m problémov~·m '~·~kam . l'i diskuta - M. Vacha . pô; obili mic~tami riríliš opatrne pr~lgramom ~a ' dru.hcj pol !.l~ici . koncc rtu kl adom . 
hilnému tc mpovo -výrazovém u polwtiu nic- a hoci ich prejav hol ni uzik:íln y. so značkou u vrcdol zhor Brnensk~·(· lt nutdrrgahstov. kto- E. K. 

' 



HUDOBNÉ DIVADLO 
z 

a Igor Stravinskij) , tak aj cho reografickej 
(Bruno Genti a Pavel Smok) rovine, navyše 
hodnotove viditeľne nesúmerateľných , bez 
akej koľv.ek jedno tiacej línie , pr íbuzných či 
porovnateľných kvalít, konte xtov, súvislostí. 

Záber z baletu Snehulienka a sedem preteluirov 

O za ujímavejšiu časť večera sa postaral 
francúzsky tanečník a cho reograf Bruno Gen
ti, e tablovaný u nás hlavne v amaté rsko m 
moderno m tanci. Jeho bolestnej cho reogra• 
fickej meditáci i s n<izvom Slová z úst anjelov, 
na h udbu skupiny Toxcdmoon. s asketickým 
výtvarným riešením samotného cho reografa . 
som však veľmi neprišla na chuť. Nesporne 
sugestívna, limo no vsky tetova ná pohybov{! 
partitúra pre dvanäsi tanečn íkov nepre rastú 
intímny okru h , je zalo žená p rimä rne na ind i
viduälnom zážitku a symbo loch . Túžba po 
spol upatričnost i . bytostnom pocho pe ní. túž
ba patrii nieko mu v zmccha nizovano m to k u 
života - to je to zäkladné a jedi né, čo z diela 
nejasne pociiujeme . Absentuje pointa . nä
vod na riešenie . A ten divák nedostane ani 
sp rostred ko vane, pretože auto r ko mentára 
'v bulletine ho tiež ned okáže zmysluplne zver
balizovai. (A propos. bulle tin je vskutku 
exemplárny. Popri poetizmoch . štylistickej 
.. b ravúre" v ňom chýbajú principiálne info r
mácie napr . o autoroch hudby k Slov<im. po-

Kto sleduje činnost' baletu SND viac než len 
príležitostne, nemohol si nev~imnúf v posled
ných dvoch sezónach náznaky profilačných 

zmien v tomto telese - J)redovšetkým personál
nych a do istej miery aj repertoárových. Súvi
sia s tendenciami súčasného vedenia súboru 
modernizovať, zosúčasnif repertoár a saturo
val' ambície nastupujúcej generácie choreo
grarov a interpretov. Jednoznačne pozitívne 
smerovanie však v uplynulej sezóne neprinies
lo aj jednoznačné umelecké pozitíva. 

ZVlÁŠTNA RADOst ŽIŤ 

Úvod sezóny patri l Ondrejovi Sothovi, cho
reografovi so zámerným ús ilím o proti klasic
ky zameranú opozíci u . divadel no- tanečnú a l
te rn atívu k tradičnému bale tnému modelu . 
ktorou sa snaží povýši i možnost' vyjadrovania 
po hybo m na d ivad elno-filozofickú p la t for
mu. Poznáme ho ak.o choreog rafa expresív
neho až he ktické ho vyjadrovania . ko nt ro
ve rzných polôh . s b ytost no u ink linácio u k 
pompéznym formúm a .. vdkým" témam . J e
ho tvorba ( iažiskn je zat iaf v Pra he. v Bra ti
slave uviedol le n R equiem vr. II.JRR) je efekt
nú. vyzývav<í . provokuj tko nckonvcnčn ;L 

'! pre l!> nic vi.d y a v~etlo;ými prij;lldná: Z(t~ l u
hu·na to m má cho rcografova exccntrick<i po
c ti·ka . zauj ímavä hlavne vo fo rmálnej a výra
zovej rov ine a polyštýlové. tva rovo nic príliš 
vynaliezavé tvaroslovie. abstra hujúce od c~
tc tických impe ratívo v. lak typických p re kla
siku . či ncoklasiku . tva roslovie často for~ínt

j úcc (č i už programovo . alebo z ncdosta t.ku 
po hybovej inve ncie) po hybovú trivialitu . č i 
ko nvulzívnosi . Púsohivosi Sothových diel 
pre to nic j e v po hybe . v invenčtÚ)sti a ~uge~
t ívnosti pohybovej pa le ty. ale v d ivad elne cí
te ných akciách a postavúch: t ic ~(t skó r no~i
tcfmi i ~ t ých obrazových významov. rep rezen
tant mi isté ho postoja k životu ako aute ntic
kými charaktermi . 

AR by som mala dnes. po ôsmich rokoch je
ho profesio nálnej tvorby. charaktc rizovai 
Sotha a ko umelca . nazvala by som ho - bez 
úmyslu u razi ť. či podcenii . cho reografo m p rí
liš ne men ným. Túto možno trochu zjedno du
šenú ncmc nnosi je predovšetkým v štýk 
a v isto m zmysle aj v pertra ktovan ých problé
moch. T ematický z{tbc r m<'t pomerne úzky. 
rotuje v kruhu takých javov ako živo t a smri. 
interakcia človeka a spo ločnosti . obvykle 
s akcento m na revo ltu - individuálnu alebo 
kole ktívnu a pod . Vďaka to mu vyznieva jeho 
tvorba ako akési aditívne vrstve nie pri ncipiál
ne rovnak ých . a lebo pod obných motívov. 
myšlieno k . po stoj ov. prob lémov. síce pôsll
bivo . ale v mno ho m príliš neme nne in terpre
tovaných . 

V plnej mie re sa to vziahujc aj na Sothovo 
nate raz posledné čís lo . treba zdi'lraznii . že 
te nto krát pôvod né - Zvhíštna radosižii. C ho
reograf ho prip ravil v scenáristickom spolu
záprahu s Petrom Mafom a . h . a Zuzanou Mi
stríkoNou a. h .. na výborní• rockovít hudbu 
Michala Pavlíčka , v kostýmoch a na scéne 
Sothovcj stabilnej výt varníčky Mony Hafsahl 
a. h . O piii to nic je bale t vo ~vojom tradičnom 

šate. ale d rsné. depres ívne. skôr pohybové 
ako tanečné divad lo. irit ujúcc svojím forn1á l
no -výrazový m riešen ím . nckomprom i~nos
io u . p riamym po mc núvan ím javov. V jeho 
semio tike je zakódovaná autorskú úvaha 
o mocných a tých druhých. o od vahe vzdoro
vať a zbabelo m ko nformizme. Prvopl;í novo 
d ielo im plikuje .. nežné" - udalosti spred 
d vo ch rokov. avšak j d 10 séma ntény pre kra
čuj íl ~úradn ice tej to chvíle . 

Choreograf té mu inscenuje o piii a ko .. ver
ké" phí tno. na o tvore no m javisku . s počet

ným zborom . profiluj úcimi aktérm i v po p red í 
aj v pozadí . 95 min lll doslova bo mbard uje di
vú ka n;iporom viwúlnych a aku~tických efek
tov. kont rastov. V p rvom . strhujltco ak~nom 
de jstve. troj ica di kt<'ttorov - Hlw.:hý . Slep ý 
a Nem;í. modc lovan;í v in tcnci;il:h obvyk lej 
fu nkcion;írskcj ka rikatúry. d iriguje pomocou 

Balet s perspektívou? 
.. "o A,. l 

BALETNÁ SEZÓNA 1990/1991 
~cmatúrov Lma ru pu lo\ :tll ) d a\ . L jeho uni
fo rmity vystúpia t ra ja jed inci. opiii príznačne 
po menovan í - Viera. Nádej. Utska. odhodla
ní nesplnii p ríkazy aj 7a cenu o~ohncj slobo
d y. V druho m dejstve. situovano m na psy- , 
chia triu . choreograf zbytočne p ríliš preak
cc ntnváva význa my z prvé ho dcj~tva . Strata 
dramaticko st i a zbytočné p rckompliko vanic 
deja je nepre hliadnutcfné . D ielo končí ne
vábno u prognózo u o nástu pe novej to tality. 

Zvi<Íšlna radost ži i sa stre tla s n ej ednozn ač

ným p rija tím . od p revl<ída j úceho odmietn u
tia . po do~i o jed inelé nadše né akcentova nie . · 
Pre miw o~obne je Ioto tanečné divadlo len 
iným varianto m dne~ už jasne ide n t i fi kovateľ
nej - .. šothi ;ídy". Všetko . s čím chp rcograf 
prišie l. sme už vid eli (č i už u i1ho. alebo inde) 

11 v moo ho m v ume lecky výramejšcj forme. 
ič p rindpiálnc nové k wojej tHlrhc nedo

plnil, ani ,~· rattwo. ani ' ~li l a llHl\o . Oproti 
minulosti nové .• kvalitY." dosiahol snáď len 

-v to m. že sa myšlienkovo odpútal od intele k
tuál nej prckomplikovano~ti a morfo logicky 
takmer defini t ívne opu1.til te ré n ncoklasiky. 
Choreograf p ríliš skoro uve ril s;ím sebe a uza
vre l sa do prejavu síce bravírmcho. ale pr íli; 
de fi nit ívne ho a rozporuplné ho . 

I n t e rpretačne predstaven ie ncpri nic~ lo veľ

ké ind ividuálne výko ny. bolo skôr iažko vy
dr<: tou súhrou ce lé ho ~úboru. A k mám pred 
sa le n mcnovai. 'tak prim!Ím~ l~ora Holováča 
a Ir inu ČicrnikovÍI , kto rí zosobi\ova li mužský 
a žcn~k ý pľ>l N;ídejc. s a kcentom vo vziahu 
smero m k matcr~t vu . ďalej Ferdinanda Hole
va ( Nádej v ll. obsade ní) . Ro~áliu Zmeko vú 
(Ncm;í). Petra Dubravíka (.Hl tichý) a sn;ícľ aj 
Juraja Šišku (Viera) a Stánislava Kramariéa 
(U~ka). ' 

SLOVÁ Z ÚST ANJELOV, ŠVADBA, 
VľÁK OHNIVÁK 

Dru hý titul ~..:tón y . tri ptych Slt1v;i z li~t an
je lo v . .Svadba a Vt;ík O hn iv{tk j e drarna lur
gický o myl. kto rý d o k;íže sc nzibilnejšic nm di 
vákovi zjcži i vla~y na h lave . epa miit;ím ~a. 
kedy d rama turgia halc tw SND vy!.tr<íjala tak 
ncko nt ro lov~ildnc a n ekoncepčne . akoby 
zhave n{t vedomia a svcdomi;t za libohého d i
v;íka. Je j . .. cxpcr imc nl" ~a zakl ad ;í na ~pojcn í 

d voch ahso l(ll nc nczl uči tcfn ých ~t ý lov. ako 
v hudob nej (hudobn;í 'k upina Tm:cdnmonn 

bláštna radu'it' lit' Sníntk) J. Ncmčokm•á 

užitých na hr<ivkach. menách d irigen to v a tlf. J . 
Summa summarum - G c ntiho anjeli s íce 
efektne naširo ko o tvá raj ú ústa . ale ycfa to ho 
nepovedia. 
Ved ľa tej to ko mpozície dramaturgia po

núk la d iváko m strávi i dve staršie d iela . časo
vo lo ka lizova né skó r v pluskvamperfe kte a ko 
prézentc súčasného bale tného umenia: d iela . 
ktoré vzbudzuj ú u súd nclio divá ka v lepšom 
p rípade úsmev. Te n vša k zamrzne na pcräch . 
ak si uvedomíme. že ide o dve d iela Igora 
Stravinského . Svad bu a Vllika O hniváka . 
skomponované pre Ďagilcva a že ich chorco
gr~tfom je matador moderny u mís. Pavel 
š mo k. 

Jeho choreografické mode lovanie Svadby 
(vzni kla v r. 191!2 p re švajčia rsku televíziu) 
pósobí napriek zjavnej ko ntinuite Smo kovho 
ru kopisu rozpačitým doj mo ni. Zvyčajné fo r
~ írm a nic 1--omickéhn rozmeru aj v zda n livo 
menej humorných situáciách síce ponecháva . 
ale všetky tie .. šmo ko viny'· tu vystr{tjajú b~z 
zohľad nenia špeci fík h udo b ného sprievodu 
a výsledko m je ncrovno.váha medzi poču t ým 
a videným·. Sn;íď len ~ tyl izácia ruského fo lkló
ru (tiež nic vždy ade kvátna) evokuj e a tmo sfé
ru v hudbe pretavené ho slovanského svadob
ného rituálu . 

O bnovcn:í premié ra Vt<i ka O hniv{lka je · 
návrato m do r. l lJ73. kedy bol p rcmiérovaný 
na scéne SND it je v istom zmysle re habilitá
cio u za stiahnutie z repe rtoáru z d ôvodov 
. .ideovej závadnosti". Rehabi litácio u v čia~

točnc zmene ných dcko niciách (Vladimír Su
cháítck), kostýmoch (Helena Bezákov:í) 
ä s novými in terpre tmi (Igor Holováč, Ferdi
naml Holcva - Vtá k . Libor Vaculík, Juraj Šiš
ka - Kaščcj. Mário Radačovský , Stanislav 
.Kramarič - Ivan. Nora Galovičová, Ingrid 
Murčeková - Cárovná) . C ho reograf vša k 
ako by zab udo l. že spolit s výtva rným rieše
n ím a interpretácio u sa zme nil ~poločcnský 

a tancčno-chorcogra fický ko ntex t (dokonca 
aj na Slove nsku. hoci sa to občas nczclú) a ta k 
IR-ročný Vuík Ohnivúk na vojenský spôsob 
(zasade nie ~ujctu do vojc nsk<!ho prostredia 
asociovalo spoločenské skutočnost i po r. 
196H) vyznieva prinaj me nšom ako anach ro
nizmus. myšlie nkový i un:JCiccký. 

SNEHULIENKA A SEDEM 
PRETEKÁROV 

A k uvedenie Svadby a Vtáka Ohnivä~a bo l 
V istom zn1yslc zbytočný akt. kto r}I J>rchlb iluž 
aj tak dosi h lbokú div;ícku. krízu. potom po
slcdn<Í premiéra sezóny. pôvodný .. ta nečný 
muzik;íl pre ma lých aj veľkých" Snehulie nka 
a sede m ptctckárov. bola kome rčne vyka lku
lova nou pofovitčkou na d iváka . Ak budeme 
brat ako meradlo estetickej hodno ty detský 
smiech '' potlesk . po tom treba poveclai. že 
poľovačkou nanaj v)·~ í1spešno u. Nic . ncpo
mýlila ~OIJ1 sa. Sed em obľúbených trpaslíkov 
z rozpnivky bratov Grimmovcov sa v jej zmo
d ernizovanej. o muzik;íl usi lujúcej pa rafráze 
Libora Vaculíka (li bre to . choreografia. ré
žia) . Vaš:1 l'atc.idla (hudba) . Uorisa Filana 
(texty piesní) . Milana Ferenčíka (scéna) 
a I.:udmily Várossovcj (kostýmy). sk utočne 
mení na siedmych pretc k;írov. kto r í sa prchit
tiajít na kolobežkách niele n po javisku. ale aj 
v hľadisk u . Vaculík sa nehrú len s priesto ro m. 
celá insccmícia je roztopa~nou h rou . ktorú 
tre ba vych utnhi ako bežnú komerciu. lebo 
a p riori. ako číra hra do k<ížc spacifikovai de t
ské ho tl iv;íka . Sírdnejší .. d.o spclitk" m;í d ve 
možno~ti. Rozl:uľova i ~a nad tb pech uch ti vou 
vykatkulovanosio u te j to ž;ín rovo ncvyh ra ne~ 
nej knbíže s prí~ac..lam i muziká lu.opcrety. ha-

letu, tanečného divadla, ·zábavného filmu, či 
revuálnych pro gramov, alebo pristúpiť na jej 
pravidlá a hrať sa s tvorco m. Občas inscenáto
ri kráčajú cestami ľahš ieho odporu , nájdu sa 
a j prešľapy za hranice nevkusu, revuálne ma
niere, lacné fígle lapid árnej ko miky, kŕčovito 
vykonštruované black o utové situácie , či zo
draté d idaktizmy. Celkove však dielu vládne 
ľahkosť , hravosi, sviežosť a vtip. 

Pohybová akcia , ta k , a ko ju koncepčne vy
myslel Li bo r Vacu lík . analogicky s chytfavou 
hudbou typ icke j patcjdlo vskej hudobnej fy
zio nó mie a zväčša vtipnými textami Bo risa Fi
lanil. integruj e všeličo . Po p ri špo rtových čin
nostiach - kolo bežkovanie, skáka nie na tram
po líne - z oblasti tanca z každého ro žku troš
ku . Isté nóvum na scé ne SND znamená apli
kácia stepu, avšak stc pu markírovaného, bez 
dobrých stepárskych topáno k. (Typický zvu
kový e fekt išiel cez playback, čím a utomatic
ky vzn iko l d ojem ncpôvodnosti.) T en istý 
problém vyvstal aj pri nepochopi teľnom spe
ve tanečníkov na p layback . a ko aj pri všet
kých ver b<ilnych prejavoch . 

Li bor Vaculík s k<idrom svoj ich spolupra
covn íkov a in terpre tov predviedol štandard
nú ukäžk u slušnej komerčnej zábavy. Ver ím 
však , že to robil nie len s vedo mím plusov, ale 
aj mínusov. Plusy sú evidentné, mínusy dis
k utabilné . Všeobecne však platí. že ko mercia 
zbavuje skutočnú tvorbu jej pôvodného obsa
hu. Kdesi som čí ta la, že jej tvorcovia sa me
nia na predavačov gýčových suvenírov. Vacu
lík je výbo rný predavač . Presne vie , čo po
nú knui;aby to dopad lo na úrodn ú pôdu. Ide 
už len o to, či hrá fair h ru . pok iaľ teda gýč po
užije v prospech p ríjemcu , či naopak proti 
nemu. Na záver treba ocen i ť, s akým záuj
mom p re de tské ho divá ka tancuj ú toto pred- . 
~t ave nie ~n;ícf vše tci účink u i tíci. 

M. Pakesová a .... ŠOitys ,. koš ickom predsta· 
vení Maškarád~·. Snímka O. Bereš 

. MAŠKARÁDA, 
TROJROHÝ KLOBÚK 

V celoslovensko m kontexte bilanciu sezó
ny ko mple tizuje jedným titu lo m ŠD v Koši
ciach. Ž.<í nrovo ko ntrapu nk tický diptych , 
Maška r<ida · ( hudba - A ram Chačaturjan) 
a Trojrohý hlobú k (hud ba - Manuel de Fal
la ) . neprekročil dlhodobý kvalitatívny štan
da rd. choreograficky reprezentovaný šé fom 
ba le tu . • Jurajom Gogom. Zauj alo vn útorné 
prepojen ie dvoch jcdno dc jstvových bale tov 
rozdielnej d obovej'. štýlovej. žánrovej prove
niencie do jedné ho scénického celku . zjed no
tené ho hlavne výtvarnými prostriedka mi 
(scéna - J án Hanák). 

Piiiosobovo koncipovanú balctizäcia Lcr
mo ntovovcj Maš.karädy. pre viičšiu komuni
ka tívnosi doplne ná rccitäcio u z playbacku. 
z cho rcograficko-rcžij ného aspektu nesmeru
je k d emonštra tívne mu novátorstvu . ale je 
tradičn;í. Chorcografick~ riešenie zostáva na 
úrovni kombinato rického cvičenia s klasický
mi pohybovými prvka mi. ktorým často chýba 
hlbšie zvýznamnc nie. Naviac klasický pohy
bový ká no n vp svoj ej ortodoxnosl i je pre 
mno hých ta nečn íkov. nevynímajúc sól~stov, 
nczvlád nutcfný. I nterpretačne zaujala Alena 
Pakesová ako Nina. 

Cestou dramaturgickej t rad i čnosti sa ube
ra la d ruhá časi večera . tancčno-pantomimic
ká fraška Man uela d e Fail. Trojrohý klobúk. 
sko mponovaná na mo tívy Alarcónovej rmve
ly o krásne j mlym\rkc a záletnom cor regido
rovi. J e cho reograficky rutinne a režijne bez
radne real izovano u ambíciou poštck liť bráni
cc diváka a jej kvázi ko mcdiítlne parametre 
sa iažšic znášaj ú aj s chápaním štandardného 
vkusu . Hlavné postavy ml yn;'trky a mlynára 
stv;írn ili Cecília Papčová a Stanislav Papčo. 
V ich inte rp retácii miestami absentoval pa
t ričný akcent a te mperament príznačný pre 
šp;.111 iclske tance . 

Ko mplexne up lynu lú bohatá sezó na nevyz
nieva pr íliš pri azni vo . Ncvyvarovala sa obli
gút neho neduhu smícf každ ej sez(my a tým je 
kval itat ívna nevyrovnanosi jednotlivých titu
lov. Vedľa ambicióznych príspevkov. viac . či 
me nej do br)•ch . sa ešte vždy objavuj ú diela. 
v ktorých rutina. či man ié ra prevláda nad tvo-
r ivosiou. 

- val-



ZO ZAHRANIČIA . 

Daniel Barenboim 
pred -kariéro~ operného šéfa 

Daniel Barenboim vo chvili oddychu 

·D onedávna jeden z najvýznamnejších 
svetových klaviristov Daniel Barenbo

im sa čoraz viacej vzďaľuje od klavíra a stáva 
sa čoraz viac vyhľadávaným dirigentom sve
tových orchestrov a operných sc~n. V posled
nom období sa Sial uznávaným wagnerov
ským dirigentom na bayreuthskom festivale. 
Už v tomto roku, počas štúdia Ringu. začal 

pripravovať Tristana a lsoldu pre budúci rok. 
Ako hlavných aktérov si vybral Siegfrieda Je
rusalema a Waltraud Meierovú, s ktorými má 
už dobré skúsenosti. Svetová tlač však v po
slednom období zintenzívnila svoju pozor
nosť k Barenboimovi , akonáhle sa roznieslo , 
že má byť generálnym intendantom Štátnej 
ope ry v Berlíne. V tejto chvíli zbystrila po-

Doris Soffelová a Robert.Tear ako Mama Ubu a Kráľ Ubu. 

V rámci mníchovského operného festivalu odznela v Bavorskej štátnej opere svetová pre
miéra najnovšej opery Krzystofa Pendereckého Kräľ Ubu. Libreto ope ry podľa rovnomennej 
hry A lfreda J arryho napísal sk ladateľ spoločne s Je rzym Jarock im zachovävajúc do najvi{čšej 
možnej miery autorov text. Pende recki v tejto svojej komickej prvotine podstatne redukuje 
svoj doterajší kompozičný jazyk , transformuje doriho štylistické prvky skladateľov opery buffa 
z 18. a 19. storočia , pričom najbližšie stojí k G. Rossinimu. Na scéne s najvyššími technickými 
a scénickými parametrami Rolanda Toporsa ju inscenoval A ugust Everding. V hlavných úlo
hách brilantný mezzo-koloratúrny výkon podala Doris Soffelovä ako Mama Ubu ll vysoko in
teligentný a charakterovo herecky pregnantný bol Robert Tear ako Ubu Rex. Prítomné publi
kum prijalo svetovú premiéru opery K. Pendereckého s búrlivým aplauzom. 

zornosť aj Viecteň a na otázku Die Presse, 
prečo doteraz nedirigoval viedenskú operu 
odpovedal: "Moja kariéra akosi obchádzala 
Viedeň. Ponuky boli časté, naposledy od 
Clausa Helmuta Dressel)o , avšak dohovore
né plány neboli nikdy realizované. Tešil by 
som sa, keby došlo k určitej kontinuite. Pred
tým som spolupracoval s filharmonikmi ako 
klavirista pod taktovkou C. Bôhma a Z. Meh
tu. M!Jja kariéra ako dirigenta , sa vyvíjala 
bez viedenského kontaktu." 

Teraz prebral po G. Soltim šéfovskú tak
tovku v Chicagskom symfonickom orchestri , 
čo zmenší nielen penzum jeho európskych di
rigentských vystúpení , ale hlavne klavírnych. 
Salzburg si ho už predvídavo zabezpečil na 
rok 1993 na Don Giovanniho v réžii Patrica 
Chéreaua. Od budúceho roku by mal Baren
boim zaujať miesto generálneho intendantá 
v Štátnej ope re v Berlíne. Chce úzko spolu
pracovať so šéfom Komickej opery Harrym 
Kupferom (ktorý okrem režisérskej spolu
práce má byť aj jeho poradcom). V Berlíne 
chce Barenboim realizovať svoj dávny sen -
po ktorom snívajú všetci operní šé fovia -
zdvihnúť úroveň repertoárových denných 
predstavení. Na túto neľahkú úlohu mu po
núkli desaťročnú zmluvu, pre tože na také to 
niečo treba mnoho času . .,Tento operný dom 
- hovorí Barenboim _: má predsa neuveriteľ
nú tradíciu. Pomery posledných desaťročí ale 
nedovoľovali , aby sa mohol stopercentne in
ternacionalizovať, ako by bolo potrebné. Te
raz treba od základu všetko premyslieť , hlav
ne systém skúšok". Na otázku, čo myslí kon
krétne pod inte rnacionalizovanfm divadla , 
odpovedal: .,Prirodzene že lám si, mať v Be r
líne pravidelne najväčších spevákov súčas
nosti". 

Barenboim je dnes zaujímavý pre svet pre
dovšetkým ako operný dirigent , pre tože ide 
nekonvenčnými , vlastnými cestami. Spevák 
je preňho materiál, z ktorého treba vytvoriť 
hudobnú realitu zodpovedajúcu skladateľo'v
mu zámeru . Každé dielo pripravuje a skúša 
veľmi dlho, niekecty i viac rokov. Pracuje 
.,Werkstatt" princípom , čiže na báze kolek
tívnej tvorivej dielne . Preto aj voľba nových 
predstaviteľov Tristana a lsoldy je netradič
ná , nekonvenčná. Neuznáva tzv. hlasové o
bory, ,.fachy'', čo je už všeobecne považova
né za konzervatívny jav. S W. Meierovou , 
ktorá je v podstate dramatický mezzosoprán, 
chce podstúpiť riz+ko a verí, že tento odvážny 
krok mu.vyjde ... S Meie rovou sme sa dohodli 
- hovorí Barenboim - že úlohu lsoldy môže 
po prvýkrát robiť len v Bayreut he, kde akus
tika so zakrytým orchestrišťom môže jej iba 
pomôcť''. Od Barenboima sa očakáva ; že do 
tradičného obsadzovania jednotlivých " fa- . 
chov" zrejme zasiahne čo· nevidieť veľmi radi
kálne. Nuž, najdôležitejší je výsledok. 
každé plané teoretizovanie dopredu je v tom.
to prípade viac ako zbytočné . D ôležité je , že 
na svetovú opernú scénu vstupuje nová diri
gentská osobnosť . 

M.J. 

Korutanské leto 1992 
Korutanské hudobné leto 1992, ktoré bude pre

biehať od 3. júla do 30, augusta je už dtamaturgicky 
pod strechou. Jadro orchestrálnych koncertov budú 
tvoriť prevažne zahraničné orchestre a sólisti. Tak 
napriklad po prvýkrát sa tu predstavi Orchestre de 
Cannes so äéfdirigentom Philippe Benderom (sólis
tom bude flautista Jean-Pierre Rampa!), ďalej budú 
účinkovať BRT Philhl!rmonique Brusel pod vede
nfm Alexandra Rahbariho (sólistom bude ruský 
huslista Eugen Bu§kov). Stuttgartskl filharmonici 
s Carlosom Kalma rom. Moskovská filharmónia pod 
yedenfm Pavla Kogana, Australiah Chamber Or
chestra-a i. 

Dramaturgickým akcentom festivalu je francúz
ska hudba, cirkevná hudba Gioacchina Rossiniho 
(vzhľadom k jeho 200. výročiu narodenia) a hudob
ná literatúra pre dychové nástroje. Z inätrumentál
nycb sólistov tu bude účinkovať dte flautista James 
Galway, hornista Barry Tuckwell. z vokalistov sop
ranistka Marjana Lipoväeková, .kontratenor Jochen 
Kowalski a i : Uvažuje sa dte o rozälrenl festivalu 
o niekol'kQ scénických produkcii. čo bude väak zá
visl6 od vyridenia priestorových a ekonomických 
záletitostf. Korutanské hudobné leto sa te§f predo· 
v4etk ··m vcfkému 7.áuimu turistov. 

Krása a utópia 
"Knba - ut6pia?" -je motto 18. festh·aJu súčasnej 
hudb)' \'O f'rankfurte niM. V čase od 14; augusta do 
29. septembra zaznejú na festi~ale skladby Stock· 
hausena, Cagea..Henzello a Kqela, ale~ klasikov 
modemy, ako napr. Orffa a Bartóka. Zaznejú tu ~ 
diela Chopina, Schuberta, Beethovena a Bacha. ll 
skladieb tu bude maf svoju preml~na. Pre tento fes
th·al napísali nové diela napr. lsang \'un a Dieter 
Schnebel. Z regionálneh(l lll'adlska \")znamné 
miesto \ 'O festl\'alovej dramaturgii je ' 'Yhradené 
dlei8R1 smietskych skladatefov, z ktorých tu m~ú 
,;znamné zastúpenie Alfred Schnlttke, Sofia Gu
~dullna. [dlson Denisov. Z lntérpretačného hl'll
dlska festival sta,·la na ~plčkovýeh telesách, sólis
toch a dirigentoch: Bostonský symfonický orelles
ter, francúzsky súbor lntereontemporaln, z dlri· 
gentov spomeňme Seijl Ozawu, P. Bouleza, 1\1. 
Rostropo,iä,' C. Abbada a l. V rámci festivalu sa' 
uskutoční Ili sympózium, ktoŔ sa bude zaoberat' 
lntenllselpllnámou t~moo "Vj'znam ú menia a ka
tegórie krás)' , . podmienkach postmodern)"•. 
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SPONZORI 
Rakús.ke spolkové ministerstvo pre vedu a kultúru, 
Rakúsky generálny konzulát Bratislava, 
Talianska ambasáda v ČSFR, 
Goetheho inštitút, 

Medzinárodný festival hudby , 
20. storočia 

Nadácia Ost Fond Rakúsko, 
Nadácia Alypios, Mníchov, 
Francúzske kultúrne stredisko Bratislava, 
České kultúrne stredisko Bratislava, 
Národná obroda, , 
Propagačná filmová tvorba EDIT Praha. 

15. - 25. októbra 1991 Bratis lava 

Pod záštitou preZidenta ČSFR 
Václava Havla 

Adresa festi valu: MELOS ETOS. Michalská IO. Hl5 3h Bratislava 
Informácie: tel. č. 07/33 5291 fax : 07/3301 8R · 
Objednávky a predaj vstupeniek: Agentúru S. N;ím. l. mája 5. Hli 06 Bratislava, 
te l. č . 550 Ol. tax: 07/57H OH. 15.00 - I<J.30 hod . BIPS. Nedhalova. 811 OJ Bratisla
va . . tel. : 334 05<J. X.OO - 16.30 hod. lnfor.mačné stredisko I'KO. Hviezdoslavoyo 
nám . 24. Hl i 02 Brat islava. tel.: 333 X67 . 10.00 - 17.00 hod . 
Predpredaj SND. Komenského núm. Hl i Ol Bratislava . tel.: 552 2K 12.00- IH .OO 
hod. 

Hlavný garant Ministerstvo kultúry SR 
diíom 2X. lJ. ll)<) l v pracov ných diwch. 

Vstppenky si možno zakúpi i i prialilo v koncert nej sien i hodinu pred koncertom. 

15. 10. UTOROK 
,., .>ti 

Blumcnt;ílsky 
kostol 

IC lk1gc·1. l \udu' ( lu1ak ) 
J . Beneš: O vin li mia 
J. V. Michalko - organ. 
S. Kopt:·:ík ba, 

1•16. 10. SfREDA 
17.1111 
Moyzesova sie il 

20.00 
Slovensk;í 
fi lharmónia 

KllllCc"J( ( , ~ . I . Igc·tdh > 

Gy. Ligeti: Mu~il:;t ril:en:ata 
Gy. Uget i: Etudes pou r pia IH> 
P.-L. Aimard - klavír 
P . Kol man: Monumento per (,.om 000 
M. B<izlik: Konccrtantn;í hudba 
Gy. Ligeti: Lontann 
W. Lutoslawski : Koncen pre kl av ír a 
orche>ter. Slovenskú fillw rmúnia 
W. Mi~)lnicwski - r,tirigent. E.,Pohloe
ka k la\ ír 

17. IO. ŠlVRTOK 
III.IK I 
Mozartov dom 
l l).(HI 
~t tídio S 
2 1.tHI 
Slove l1>k ~· 
rn;hla' 

~~ mp<>tiUIÍll ludha a h>tal ll .> 

D. Šostakovič: /\nti f(;rmalbtiče~kij 
ra jo k 
S. Reich : Drumming 
Krakowska Grupa Perku~yj 11a 

-.1 . l'i kh l ))ll <" kľk \ \ , . .r",·j 

~8. IO. PIA TOK l 

17 .tlll 

Moyze~ova ~ic 1í 

20.00 
Slovenský 
rozhlas 

22 .00 
Slovenský 
rozhlas 

1' . ~ l. 11. ))11111<' 1: l )l:lillgc· \\l" l" "·ll ~.t 

pre violu a vio lu11ó.:lo 
A. Schnittke: Sonúta g mol pr.: violon
čelo a klavír 
J . Ma lovec: Hudba pre ha~ a komorn)· 
orche~tc r 

V. Gmhír: Concerto gro~~o pre 2 hu~lí 
a orchesier 
E. Proch;íc - violončl'lo. M. Pivka 
klavír . S. Kopčúk - ha~ 
Cappela bt ropolitana . .1 . K rče k - di
ri~c nt 
M. Kahe l<ič : R invenci í 
L. Kupkovič: Mibo kríža 
L. Nono: Con Luigi Dallapiccola 
M. Me ngigi: N. N. 
Krakowska Grupa Pcrku~yjna 
J. Pilch - ume lecký v.:dúei 
Koncert e lck troaku>tir kej hudby 
R. Berger: Epi taf Kopern íkovi 
P. Kolma11 : E 15 
.l . Ma lovec: O rtoQenesis 
M. B:ízlik : Ária ' 
F. -B . Machc: Nuit blanche 
M. Piaček: Flauto dolce \l l 
A. Mihalič: Compo~ition 

· R Rudnlf· '.:1,·(·n i''" ''li.>t 

)19. IO. SOBOTA 
r-.m, 
Moyze~ova ~i eli 

2(1:()0 

Slovenský 
rozhlas 

L. "upku\1(· .... : 
L. Kupkov ič: Kva rte to 1\ dur (prľllli ľ 

ra ) 
A. Webe rn : S čast í pre ~l áč i kové kvar
teto op. 5 
J . Six ta: 2. shíčikové kvarte to 
Moyzesovo kvarte to 
A. Schiinherg: Begk itung z u d n cr 
Lichtspielszene 
A. Schnittke : Agúnia 
O. Mcssiaen: Réveil de> obe a u x 
R. Haubcnstock-Ramati : Le~sym 

phonies des timbre~ 
Symfoniek)· orchester Sloven, ké lm 
rozhlasu 

i 

Sólista : Paul Cros~lcy. klavír 
\l n :lllll"lt diri t:,·ni 

20. 10. NEDEt:A 
IIUII 
Mirhachov pah"•c 

17 .1111, 
Slovensk~· 

rozhla> 

20.00 
Kla i'iskv 

lk tl .> ml.1de"/lt>IH.1 hudbu 
L. Bc rio: Dueli i per violi11i 
A. Hiilblingov:í a jej hml ia . študenti 
umeleckých škôl 
H. Kratochvíl: Partita nuova op. 7~ 
1\. F. Kropfreiter: lnvoca tioncn 
1'. Planya wski: Danse u·iste 
H. Eder: Mouvements 
R. Rudolf: Ju~t Kostn pre hici.: a ha rfu 
(premiéra) 
l l. Ku lenty: Arci 
Ci y Ligl' ti : ľa~~acagl ia Ungharese 
Gv Ligcti : llunga ri an Roľk 
F. -13 . Múrl11.: : Korwar pn: (·emhalo a 

pit s 
P. Schiinbeck - čemba lo. S. Skoczy1í
~ki - bicie . .l . To~kovú - harfa 
R. Berger: De profundb 
S. Kopč;ík - ha' . .l . Salay - klavír. D. 
l l t 1l"k.tl \ ' ' ' ' ''11lľ l t• 

121. 10. PONDELOK 
r- .m 
Moyz.:>ova ~icl1 

--

20.00 
Ev. kostol 
Pane n~kú 

-

.1 . ""'1"''1. " "" 1 1 11 ľ tl lll ľ . ~ 
l. Pai'Ík: Son;íta pre vinlom'elo >ti lo 
J. Sixta: Kvarteto pre~ flauty 
[ . J a n;írčekov;í : /\ hl' r a Iles war Musik 
T. Salva : Balada pre violonče l o sú lo 
J . Bl.! neš: Intermezzo pre Cl flinll 
M. B;ízli k: Piesn l.! na čín> ku poéziu 
M. Be1íal:kov;í - alt . E. Prnch;íc - vio
l(inC::elo. J . I)urdina - hoboj . Humme
lovo trio. J . Sl:ívik - v i olonče lo. Flauti 
di Brati~lava 
P. Za.Qar: Stabat Mater (premié ra ) 
S. Szokolay: Due motelli 
J: lh ll rík: Canto re>ponM>riale 
P. Šima i: Sen a r;í no 
V. Boke': Línie pre 12 ~pev:íkov 
J. H ru~ov~ký: Can ti (výher) 
J. Salva : Slovcn>ký otče mi~ 
Sloven~k ý komorn~· zbor. P. Proch;íz
ka - dirigent : Slovcn>kí madrigali>ti. 
l l lnl:í,d. dili l'<'lll 

~~ lO. UTOROK 
lft.llll 
Mirhachov 
pal<íc 

211. 1111 
MO)·Ze>m a >ie lí 

:!2 .tXI 
!\ lo~ Z<'>' " ·a ' ic ll 

.1 . S1~ t a : ~u lu Ili ,. k la' 11 
l. Parík: Pil.!sne o padajlicom li> tí 
J . Hatrík: Sona ta ciaecona 
T . Takemi tsu: Lex ycux clos 
C. Kuhml: .. ... im horizont hiillen fah -
nen zu stehen . .. .. 
F. Gerhardt: .. Nachtwiirts" Mu~ik 
B. Sitzius- klavír 
l. Yun : Kiinigliche~ T hcma. pre hu~le 
sólo 
A. Caprioli : Pezzo per violoncello so-
lo(premié ra) · 
G. Scel~i: T re stud i per cla ri nell o in 
mi -b 
O. Me>~iaen: Quatuor pour la Fin du 
Te mp> 
Q uaderni Pe rugini di Mu~ica Cuntem
pnranea 
O. Branil'a r: Fant;ízia 
V. Mokra nj ac: Odjl.!d 
R. Ber~c r : Adagio pre Júna Branného 
J. Sla\'en>ki: Sona ta 
l. j . Marie: Son ata 
V. Komaclina: Rcfrc n IV 
N. Popovie - klaví r. M. Jokanovic 
hu~lc 

23. IO. STREDA 
,- f){l 

.\ 19FeSova ~ ie 1í 

20.00 
Moyzcsova sie1í 

""llll'•'lllll~ t))IIISt n<> 
J. l.krg. M. lštvan. {\. Parseh. A. Pi
lín~. R. Ružička . M. Štčdroň : Hlasová 
ve rnis<iž 
A. Pitíos: Eufória 
M. Stčdr01í : Kondukty a motctá 
A . Parsch: Kve ty 
L. Faltus : Meno ruže 
l. Medek: Zlomený kríž 
P. Zcmck: Chvúla manže lstva 
DAMA-DAMA (Brno). Due Boemi 
di Praga 
Piest'lový reeit<íl 
P. Jitrtbnyi: Ľúbostné piesne 
G. Kurtúg: Bagatcly <lp. 14 
A. S7i\ll ii~y: Fracment v 
Gy. Kurtúg: Hry' . 
Gy. Kurtág: Attila József- Fragmenty 
op.20 
Gy. Ligeti :) ranné piesne 
Gy. Ku rt;íg: Z namenia op. 5 
Z. S;íry: Magnificat 
Z. Jeney: Soli loquium 
G. Solmoczi:) pie~ne 
G. Orbún: Duo č. l l 
J . Bc ne~: ll ~ogno di Poppea 
A. C\engcry - ~opní n. M. Kurtúg 
klavír. Z. _Gyongyiisi - lhtuta. J . Fe
hérv:í rv- viola. G . .l ;í nbín yi - kon tra-
hit' . . 

24.10. ŠlVRTOK 
, - ,1 111 
Moyze>ova ~ ie 1í 

20 .00 
Moyzesova sie 1'1 

. \ 111t•"k~ d'"JI'<>I tlc l 
l. Zeljenka: 2. klavírne kvinteto 
l. Zeljenka: Hry pre 13 
l. Zeljenka: Polymetrick;í hudba 
l. Zeljenka: Zariekania 
J. Klus<ík: Malé hlasové cvičenia na 
tex ty F. Kafku 
J. Klusúk: Príslovia pre hlboký hlas a 
dychové n:ístroje 
J. Klus;ík: Son<ita pre husle a dychy 
Moyzesovo kvarteto. O. Rusó - kla
vír. Slovensk í madrigalisti. L. Hol<i
sek - di rigent. Sláči kový súbor. M. 
Vach - dirigent . Súbor dychových ná- • 
st rojov. K. Kachlíkov;í - alt. M. To
m;íšovú - rccit ;ícia . P. Pokorný - diri
gent 
M. Kopelcnt : Hudba pre.: 5 
Z. Vost f<í k: Maharasv<ití 
R. Komorous: O lympia. Chanson. 
Sladk:í kr;Hovnú 
J . Adamík: Tanec lahi lné a nepravde
podobné 
Z. Kr;iuzc: Voiee~ for Ensemble 
AGON. vedú M. Smolka a P. Kofroi1. 
Musica viva Pragensis. B. Kulínsk~· 
diricl·n t. \ T"\1 

!25. 10. PIATOK ' 
\ , >k.tln,· ' .tll.ll"lc· 
G. Sccbi: Olchii 
W. Zimmermann: Pa radoxe~ of Lm e 
L. Nono: La fabbrica illuminata 
M. Kope lent: Cha nt du merle au détc-. 
nu 
.1 . Cage: Aria 
L. Bc rio : Folk SonQs 
S. von ()~ ten- SOpi~Í n . čle n ovia S ll hO· 
ru AGON a Mu~ica viva Pragensi>. B. 
Ku lí11>k)•- dirigent 

Po koncerte rozhovor a di>kusia Ml Sigune von Osten: Nové 
techniky vokúlnej interpre t;Íl:ie hudby 20. st. 


