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( ROČNiK XX1Il. 3,50 Kčs 17. 12. 1991 24): 

Slovo v čase 
Je čas Vianoc a v tomto čase býva zvykom bilancoval". Bolo by treba. Ale čo? 
Nuž azda to, ako sme do tohto roku vstúpili ochudobnení. Pochopiteľne ek onomicky. 
Pre objektívnosť v.~ak treba povedať, že sme l101i 1tj duchovne obohatení o mnohé hodnoty, 
o vzrastajúci počet umeleckých aktivit domácich i zahraničných, o otvorené dvere do sveta. Na 
prekročenie ich prahu sme v~ak neso/ventní. 
Vstupovali sme do tohto roku s plánmi a predsavzatiami o čom všetkom bude treba písat~ ho
voriť, čo v~etko bude treba dokumentoval', zaznamená••ať pre tých čo prídu po nás, bolo treba 
rozmý.~ľat' ako rozv/jať publicistickú reflexiu ... Z plánov zostalo torzo. Scvrkli sme sa na 
8 strán, av~ak k priamej publicistickej činnosti zostalo k dispozicii S strán. 
Pri~li sme s novinkou Servis HZ, čo s11 stretlo s priaznivým o)llasom. Oslovili sme v~etkých ~éfov 
slovenských hudobných in~titrícií. Traja z dosť dôležitých sa neozmli, zrejme nemajú záujem 
na zlep~eni toku informácii a nových možnostiach spolupráce, ktoré dne~nej 

doby . Našt'astie, ako ste si iste v~imli, viiBina in~titúcií túto '""'im~~~· 

Na základe definitívneho rozhodnutia o zníženi dotácie pre 
záchranu náležité, azda aj drastické opatrenia. Okrem z.t~.rz.e.-.-. 
~Ja každá ekonomická položka, od telefónu, cez 
tujeme iba vďaka na~im milým sponzorom), a 
na rad, žia/~ aj honoráre ... 
A potom pri~li J6bové zvesti. 
V dôsledku devalvácie 

l 

rásť 

z 22 na ll dobre pamätáte. No a napo-
""'"c"·""' nájmu o 400 % za ná~ skromný studeno-od

st'ahovanie do e~te skromnej~ieho a studen~ieho 
za prvé tri ~tvrťroky na 53 ()(H}, - Kčs. 

zateplenia (v~akje to pekné módne a nezáväzné slovo?), 

''"'''~í"' " .!llflllSE'nosw~m dovoľte mi pripomenú{ na~u .5k ú.5enosf s odbytom a PNS. 
h/'adáte dajaký uU ie ~peci111izovaný časopis .. . 

to dalo charakterizoval', že .5Ú to sp1·ie••odné znaky mi~ho rastu. Lenže čfs,Io 
voriev11l istý ekonóm , my totiž za tieto "služby " platinJC ... 

Mrzí nás, žé toto ··~elko vlastne nemuselo byt~ keby ... keby nám nebola znižená dotácia, lebo 
bolo treba pomôcf. Keď treba pomôcť, tak treba. Pomáhať si treba vidy. Nuž, kto teraz ale 
pomôže nám .. . ? Dovvľte aby sme sa aj poch válili. Dačo sme aj zarobili a na to, ie scne časopis 
venuj úci sa prevažne umeleckej hudbe, to nie j e zanedbatel'né a v budúcnosti sa to e~te zlep~í. 
Nuž ale čo, keď tento náš kapitál, pohltilo zvýšené náj omné ... 
Je čas Vianoc, všetci sa te~íme na svoje rodiny, darčeky, pr/jemné ch vile oddychu. A namiesto 
radosti je tu tent6 nárek. · ' 
'foto posledné číslo 1991 sme totiž nedávali do tlače s najlepším pocitom, bola to skôr nostalgia, 
ako radost'. Už by sme dávno mali vediet' s akou predstavou a moi nost'ami ••stúpime do ďaWeho 

Pokračovanie na 2. str. 
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Peter lh'orský pripravil pre svojich priaznivcov malý predvianočný darček, ked' si nulellu 
a v spolupráci s Národnou obrodou usporiadal v priestoroch Bibiany autogramiádu Pejej 
kľ;l.'ly. N~ snímke J . Koi nárovej je umelec v spoločnosti autorky textu publlkKie D. ~tilldle
vej. 

CHCEl\'~ . 

SPIEVAŤ 
SRDCOM •.. 

.,Chcem spievať nielen hlasom, ale celým 
srdcom, odovzdať v každej role kus seba sa
mého; nedokážem odspievať dvojhodinové 
predstavenie s polovičným nasadenfm, Ietriac 
si sily na jedinú efekmú áriu. Alebo sa na javis
ku čo najmenej fyzicky namáhať, aby newrpel 
môj spevácky výkon. Pokladám sa rovnako 
za herca ako za speváka a každej úlohe sa o
dovzdávam célý .. . " Vy"znanic Petra Dvorské
ho snáď na jlepšie vystihuje podstatu umenia 
nášho svetoznáme ho tenoristu. ktorý sa za
čiatkom decembra opäť stretol s novinármi 
a početnými priaznivcami na tlačovej besede 
a následnej autogramiáde kni hy venovanej 
jeho osobnosti. Vydanie takejto publikácie je 
čin u nás nezvyčajný - nezvykli sme si na ,.kult 
hviezd'· a na rozdiel od tzv. západných kraj ín 
pristupujeme k hoci aj oprávneným jubilá
ci'ám umeleckých osobností vcTakrát akosi 
zdržanlivo, skromne , či s ncprajnou závisťou . 

l keď Peter Dvorský je jeden z mála sloven· 
ských umelcov, ktorý sa naozaj ne môže sťa
žovať na nedostatok svojich priaznivcov a fa
núšikov. Je však snáď našou národnou vlast
nosťou , že sa nedokážem s hrdosťou popýšiť 
našimi vynikajúcimi osobnosťami , že často 
s prílišnou skromnosťou · zaznamenávame 
úspechy a v hodno teniach opatrne dávkuje
mc superlatívy, aby sme na druhej strane úz
kostlivo a vcfakrát až malicherne upozornili 
na každú chybičku či indispozíciu. ~rá ve dnes 
sa však viac ako inokedy potrebujeme zbaviť 
falošnej skromnosti , komplexu malého náro
da a pripomínať, zdôrazňovať mená rezonu
júc(: na celom svete, vyzdvihovať osobnosti 
Slovenska, ktoré svet pozná, uznáva ba vele
bí. Aby tu nikto nemal viac problém spome
núť si aspoň na troch reprezentantov tohto 
národa, čo vo svete čosi znamenaj ú! Pe ter 
Dvorský dokázal ve ra a jeho umelecká karié
ra i ľudské vlastnosti sú nielen obdivovania
hodné. ale sú aj výborným pozitívnym príkla
dom na dosiahnutie úspechu a profesionálne
ho majstrovstva. Hoci. ako sám hovorí. stať . 

sa spevákom znamen{! mať predovšetkým ta
lent. je to len začiatok cesty. na ktore j treba 
stretnúť dobrých a sprävnych Tudí. Peter mal 
šťast ie na oboje -v súkromnej i p rofesionál
nej sfére: rodičov, ktorí v ňom vzbudili lasku 
k hudbe a Tuctovej piesni , rodinné zázemie ..: 
manželku s dcérkami a samozrejme v~tior• 
ných pedagógov. Spomína na svoj ho učitcfa 
z hudo bne j školy, kto rý prvý rozoznal jeho 
spevácke nadanic a najmä na· profesorku Idu 
Cerncckú z bratislavského konzervatória sta
rajúcu sa o svojho zverenca s priam matc;in'' 
skou láskou. "Každý má snáď potas Iiiíiliii 
obdobie, keď sa mu nedar(, kedy by to najrqd• 
Iej zbalil a odWel. Pani profesorka Cerne~~4. 
ma vždy dokázala povzbudiť a podržať, dodat' 
mi potrebnú silu a sebavedomie. Mys/fm, i e 
takýto bezprostredný vzťah a spoluprpca me
dzi pedagógom a žiakom , ako je to u' nás, je 
inde veľmi zriedkavá." 

' ' Príklad ný je a j vzťah Petra DvorsRého 
k svojej domovine , svojmu mestu- Brati~la
ve i k svojim spoluobčanom. "Vždy ma mtu
/o, že som máva/najviac ponúk zo zámoria 
práve na začiatku sezóny, v čase konania naj
významnejiích slovenských hudobných podu
jati. Od budríceho roka sa to pokúsim zmenit' 
a byť v Bratislave. Rád by som útinkova/.naj
mä na BHS, samozrejme viet ko závisl od ro
ho, aký bude o mrla záujem , aké dostaném po
nuky na operné t i koncertné ,vystúpenia. Zíje
me dnes Ipecifickú dobu, kedy kultúru zatlá
t ajtí do úzadia každodenné starosti. Verfm, · 
že to preklenieme a dúfam, že o také lri-Úyri 
roky sa budem môcť okrem aktívneho ~pieva
nia venovať viac aj na§im mladým adep~om 
speváckeho umenia, či už ako pedagóg, alebo 
dramaturgickými radami." Svoju spolupatrič
nosť k národu a fudu slovenskému dokazu
je početnou účasťou na róznxch dopro~in
ných a humánnych akciách. Ale napriklad 
aj patrónstvom na sympatickej súťáži naj
menších speváčikov Zorničkin slávik ~na 
Pokračovanie na 2. str . 
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AKTU~L~TY 

V' Slovo v case 
Dokončcn ic z l. str. 

roka. Po za/omen i poslednej strany ~me si ani ffaJku ~mpanského n~tvorili, ako to bjva , 
v redakciách zvykom. Radkj azda v Januári, keď bude vktko jasne}Aie... · ' 
Je äJs Vianoc, treba mys/let' na dobro, na lásku, na priatefstvo, porozumenie, ochotu ... 
Verim tomu, pretote som vtdy veril, te robil' dobro a veci prospe~néje utitocné, aj keď si niekto 
mys_/f opak. Cas rozhodne o pravde a útitku. Je čas Vianoc a preto prijmite n~ úprimnj vianoc
nf Yln~. Bez tradičnjch rlipov na poslednej strane. Niet sa z čoho smiať ... 
Prijmite aJ naJu vďaku, najmä tj m, ktorí nám pomáhali, ktorí pri nás zostali. PofutoYanie vy
sloYujem nad tj mi, ktorí nás ohovárali a osofovali •.. 
~ysloYujem vďaku katdému prispievatefovi, autoroYi, spraYodajcovi, za ochotu spolupracovať 

1 za cenu nelukratfYnych honorárovjch podmienok. · 
A keďk Yerime v dobro, Yerfme, te časom sa Yktko na dobré obráti, ako sa hovori u nás doma. 
A tak verime, k hoc údajne budúci rok bude dte ťaHf, te aj to prekonáme Spo/ocne s Vami 

milí čitatelia i mili spolupracovnici. - · ' 
Podstata tohto pri hovoru je vlastne rozJfrenj obsah ná~ho listu ministrovi kultúru SR p. Ladí· 
slaYoYi SnopkoYi so tiadost'ou o pomoc, s prosbou o prehodnotenie dotácie pre n~ časopis, aby 
dosta/aspoň také podmienky, ako ostatné podobné periodiká. Verim, ie na~a iiadost' bude vy· 
slyAaná ... 
Azda, keď si t~ku oddjchneme a bude nám v kancelárii tro~ku tep/ej~ie a budeme vás môct'. 
aj pozval' na kávu, budeme sa iste v novom roku na ná~ malý svet pozeral' optimistickej~ie. 
Prepáčte za úprimnost' a otvorenost', inak~ie to akosi ne~lo. A chceli sme, aby ste boli aj infor· 
movanf ... Cas plamenných úvodnikov a fal~ného optimizmu ui vykypel. 
Nui teda dte raz prijemné Vianoce a dobrý Yietor naJej ekonomike ... 

MARIÁN JURÍK 

Jesenné súťaže 
K počtu medzinárodných hudobných podujati 

v to mto ro ku pribudli dve významné husfové súťaže 
Josepha Joachima . Prvá sa uskutočnila v dňoch 
9. - 15. septembra v rakúskom meste Eisens tadtc . 
pri pŕiležitosti 1 60-ročného jubilea narodenia tohto 
umelca a vhodne zapadla i do rámca široko koncipo
vané ho Haydnovského hudobného festivalu. 

Joseph Joachim - huslista. komo rný hráč, sklad a
lef. dirigent a pedagóg svetové ho významu sa naro
dil v Killsee roku 183 1. Malé rakúske mestečko 
v susedstve Bratislavy dnes dostáva pre nás a ko hra
ničný prechod do Rakúska nový význam. Stúdia 
a cesty to hto umelca - pôvodne zázračného dieťaťa 
- vedú cez'Viedei\. Lipsko, Hannover a We imar do 
Berlfna. kde neskôr popri širokom ume leckom pô 
sobení po d lhé ro ky "iedol Vysokú hudobnú školu. 
Priatefstvo s Me ndelssohnom. Schumannom. 
Brahmsom i ďalšími osobnosťami ovplyvnilo vo ver-

. kej miere i je hp interpretačné názory - snahu úplne 
podriadiť interpre táciu obsahu a myšlienky die la 
bez samoúčelnej virtuozity. v tom čase všeobecne 
uprednostňovanej . Prvý vyzdvihol hfbku a vrúcnosť 
Beethovenovej hudby. najmä husfového koncertu . 
sonát• a•l.-v;m er:·npät sprrstúpnil diela J:· S. Bacha• •"l 
a mnohých mJI,j ruov lntr\)k~ .. yjcP,c;)tskcj ~l'!si.ky ~(., : 
romantizmu . Dominanta Joachimovej umeleckej 
činnost i bola však najmii v jeho pedagogickom pô
sobení. Neprchfadný rad významných ume lcov hus
rovej hry a pedagógov prenáša jeho odkaz cez dlhé 
gene rácie až dodnes. 

Eisenstadtská súťaž začala slávnostným otvore
ním v Joachimovom rodno m meste Killsec. odkiaf 
sa medzinárodná porota. ktorej členom som bol i ja. 
presunula spolu s mnohými kandidátmi šúťaže do 
Eisenstad tu. V historickom Estc rházyovskom zám- . 
ku po celý týždeň muzicfro;valo a čestne .. bojovalo" 
o prvenstvo 28 ka ndidútov z celého sveta . Progra m 
bol vcfmi náročný. k lomu primeraná bola i prvá cc
na ( 100 000 šilingov!). Do $lruhého kola postúpila 
len polo vica uchádzačov. Pozost:\valo zo samostat
ného cca 50 minútového recitálu, zostaveného z roz
ličných štýlov. Zahrňoval povinnú sonátu J. Haydna 
a jeden Brahmsov Uhors~ý tanec v Joachimovcj 
úprave. Vo finále sa úspešný kandidát prezentoval 
jednou časťou Haydnovho husfového koncertu 
C d ur a konce rtom vybraného skladatefa - Joachi
movho súčastn íka. 

Ako každá súťaž i tá to potvrdila .. nemeratcfnosť" 
hudby. Neúprosné computerové bodové výpočty 
nepodali vždy pravdivý obraz -o skutočnej umelec
kej kvalite adeptov. najmä pri celkovo vyrovnanej 
úrovni. Vnútorný prejav~ cit, pochopenie diela 
i osobitosť ume lca sa akosi dostávali do pozadia 
a víťaz ila dokonalá presnosť a is tota podania. Napo
kon prvá cena nemohla byť udelená. O ostatné sa 
delili Mathyas Wollong z NSR. Giorgio dl Crosta 
z Talia nska a Wolfgang Sengstchmldt z Rakúska. 
Po tešilo nás však. že hneď za nimi nasledoval - ako 
ďalš í ocenený- náš mludý Tibor Kováč 1. č. úspešne 
študujúci vo Viedni. 

Súťaž v Hannoveri . ktorá sa konala tak isto na po
česť Josepha Joachim u (pôsobil v tomto meste 13 ro
kov). trvala od 16. do 26. o któbra 1. r . Ako pozvaný 

pozorova te[ som mal možnosť vypočuť , i 2. a 3. ko
lo. Samozrejme inak sleduje hru súťažiac ich porot
ca, zodpovedne zaznamenávujúci die lčie momenty 
interpretácie. smerodajné Q!iJ:.s>nečnom hodnotení 
a inak chi a prežíva hru sponianny poslucháč. 
l hannoverská súťaž m<)la podmienky repertoáru 
i a!Qerané na osobnosť či umelecký odkaz Josepha 
Joacfiima. Z enormného počtu záujemcov bolo na
po kon vybratých 40zo v~etkých svetadielov. Mnohí 
ade pti ma li za sebou viaceré oceneilia zo súťaží a po
četné koncertné vystúpeniu a boli .. opuncovanf" 
najznámejšími pedagogickými osobnosťami dneš
ka, čo do kazovali svoj imi výkonmi. Prvú cenu si na· 
po ko n celkom zaslúžene odniesla Antje Weitha115 
z Lipska (na obr.), jedinečná interpretka Mozarta 
druhá Catherine Cho z USA a t re tiu sympatický 
mladý Poliak - Bartolomiej Nizol. 

Straty desatiny ba možno stotiny bodov neubrali 
ďalším kand idáto m nu hodnote ich presvedč ivej in
terpretácie (poškodili ich vlastne len finančne, keď
že nczaradením sa medzi laureátov stratili 50 000 
DM!). 

Hudobné súťaže vo v~epbccnosti ostávajú i popri 
rozdielnom nazeran! na vec a na opodstatnenosť 
ďalšieho ilspešné ho vývinu umeleckej osobnoSfi 
zdrojom snáh a ašpirácii mladých umelcov, o lo 
viac. ak sa v dnešnom svete biznisu dostávaj ú do po
predia enormné finančné výhody . ktoré napokon 
takto - a to nie práve najvhodnejším spôsobom - za
príčiňujú privefkú rivalitu aj vo svete umenia. 

ALBfN VRTEl: 

R o k ovali k oncertní umelci 
Dňa 21. novembra t. r. uslwt«M'!nlla sa plenúna scb6dza Spolku koncertných wnelcov pri 

Slovenskej hudobnej únii. Predseda Spolku Mariain Lapianský, okrem koncertných umelcov 
privítal celý rad Ap~ko't'ýeh zútupcov organiúcU a inAtitúcif, ako IQ ústupcov tlače. V úvode 
rokol'ania si prítomnf minútou ticha uctili úmrtia svojich ~lenov A. Martvoňovú, J. Martv~ 
6a, J. Haluzlckého a T. Galparka. 

V obsiahlom programe si prítomn( vypočuli vyčerpail'IQúce expozé prof. Ivana Parfka, pred
sedu Výboru SHF, ktorý zhrnul dote~Aiu ~innost' fondu, upozornil na súčasný stav, hovOril 
o formaich podpornej ~iDnosti, sociMnej a Atlpendljnej starostlil'osti. Ďalej sa diskusia zaO:. 
berala postavením hudby l' rozhlase; televízii, o problémoch l' agenttinej ~iDnosti, ako ~ 
zmenami l' autonk&privaycla vzťahoch. Dr. Roman SpHlak osvetlil význam a funkciu nol'ej 
autorsk~rivnej orpnlzaicle Slovgramu, ktorá ai zastupuje stovlcy slovenských umelcov. 
Dr. A. Blaha iafonnOl'al prítomných o N'vrhu úkona o dani z príjmu obyvateľstl'a a vynal 
prítomných k aktfvnej pripomienkol'ej aktivite na dotv,ranf tohto úkona. V únre rokova
nia pleDÚ'Ila schôdza prerokovala ~lenské otázky. 

CHCEM SPIEV~ 
Ookončcnie ·z l. str. 

i tri prvom ročníku sa zúčastnilo obdivuhod
ných vyše 4 000 súťažia~ich) . Jedrwu z jeho 
ostatných aktivít je založenie nadácie Pe tra 
Dvorsk~ho Harmony, ktorá má slúžiť na zria
denie detského rehabilitačného centra v Dú
bravke._ Na je j konto pôjde aj výťažok z bra
tislavského galakonce rtu na Pasienkoch, 
o ktorom píšeme na tejto strane . 

Na záver stre tnutia s novinármi sme sa do
zvedeli , aký je umelecký kalendá r Pe tra Dvor
ského v najbližších mesiacoch: Ešte v tomto 
rqku hosťuje v mníchovskej opere spolu s Ga-

brielou Beňačkovou v Pucciniho Bohéme .. 
na Silvestra sa s ním· st~etneme mi dqmáceJ 
scéne, ale už od 2. januára je v Taliansk ir· kde 
účinkuje opäť v Bohéme s Mirelou Frcni~ po
tom v La Scale pripravuje náročnú premiéru 
Manon Lescaut pod taktovkou Lorina Maa
zela. Zaujímavé je aj jeho plánované hosťo
vanie v Tel A vive pod Zubinom Mehtom, ale 
aj nahrávanie s l~venských ľudových piesní, či 
k_oncertné vystúpenia v Košiciach a Budapeš
tr. 

MARTINA HANZELOV Á 

Galakoncert Petra Dvorského 

Na snfmke l:SIK zľava: Ondrej Lenárd, Claudia Dallingerov' a Peter Dvorský 

Ak dva predchádzajúce koncerty Petra 
Dvorského (3. 10.-1987 a 8. IO. 1989) v brali· 
slavskej športovej hale Pasienky boli na je· 
seň , zarámcované BHS, ten ostatný (iste nie 
posledný) sa uskutočnil priamo na prahu Via
noc: 6. 12. 1991, teda na sviatok sv. Mikulá$a . 
Náš popredný tenorista tak symbolicky daro
val tisíckám svojich priaznivcov najkrajší mi
kulášsky darček , aký milovníci pekného spe
vu môžu čakať - spevácky koncert našej vo
kálnej "j edničky''. Nie je tajomstvom, že Pe-

nych vstupoch. Hosťom v poslednej tretin~ 
večera bola mladá rakúska sopranistka Clau· 
dia Dallinger. Pôvabná, so subretne sfarbe· . 
ným sopránom , ale zatiaľ umelecky Qeprime
raná k osobnosti Dvorského. Prečo zazneli 
i ukážky z hudo bne banálneho muzikálu Sissy 
und · Romy? Nevedno._. ,alebo to tušíme? 
Každopádne- Dusík. ale ili iní , mladší autori 
našej hudobno-zábavnej (operetnej i muziká· 
!ovej') scény sú vedľa toho "klasika". Nuž, . 
stalo sa . .. '.' 

te r Dvorský slá\lil nedávno okrúhle životné Viac ma zaujímalo, ako Dvorský zvládne 
jubileum -štyridsiatiny (25, 9.) , a to priamo to, čo ho vskutku reprezentuje , t. j . klasické 
v newyQrskej MET . Ale, čo by to holi za na- be l canto, ale tiež ukážky z lehárovsko-strau-
ro'denin'ý. 'ke-bi ich j'Ubilunt nemo hol osllíviť · · -ssovskéh0 ·programu, J c:ho.žiariYO,jl\!i_ný. alq" 
il·medzi•s.vojimi·J•Yorodnej· zemi! A tak·tenlO-''-: i·hebk.ý t.enQr som oQ(ii't'O,Y.llW: •JiW!}~.~ -Pf:Ytfi _ 
mikulášsky koncert mal viacero symbÔiov. časti náročnej •árie z Adriany ~uv~ur, vy- , 
Medzi nimi i pomaličky sa budujúcu tradíciu gradovanej v náročnom frázovaní do nalielia· . 
takýchto stretávok s popredným umelcom , vého záveru . Ária Lyonella ;z Flotowovej <;>pe· 
ktorý v ostatnom čase prevza l na seba i pov in- ry Martha svojoU' širokoklenutou k-antil~P,ij 
nosť ukazoyaf (či kliesniť) našej profesionál- a expresiou výrazu priam mrazila v chrbte .. . 
nej_ hudbe širšie horizortty. Nevedno, Priebojnosť, ba útočnosť daroval Dvorský 
či sa mu to s jeho medzinárodnými stykmi svojmu Turriddovi v jeho záverečnej árii 
podarí - ale iste svoju širokú popularitu do- z CAV od· P . Mascagniho. Bol to spev drámy, 
káže maximálne využiť na získanie sympatií za ktorou tušíme smrť. Krásne však vygrado--
pre slovenské hudobné umenie . Nebola val tenorista i drobnejší tvar canzony -; či. to 
by-som však rada , keby sa oficiálny tón a po- bola krehkejšia i introve rtná Tostiho Non 
vinná úcta dostali do recenzie , ktorá si všíma · ťamo piu, a lebo Gastaldoniho známa Musica 
Petra Dvorského ako stále akt ívneho inter- proibita - s fermátou na vysokom závereč-
preta. Myslím, ~e na to ani nečaká. Cením no~ tó~~- ; . Dv~>rské_ho "o~~ľ" .v'hlase zvuča· 
si na tomto treťom galakonce rte to, že mal - la r v áru z LeharoveJ Zem1 usmevov (Du blst 
okrem umeleckého - aj humánny podtext: mein ganzez Herz). O každoq~ vstupe - ap! au-
výnos z neho je venovaný na nadáciu Darmo- 'dovanom vďačnými poslucháčmi a odmeňo-
ny (pre zdravotne postihnutých), ktorú zaJo- vanom bezpočtom kytíc- by sa dalo napísať 
žil práve P. Dvorský. Je to- a~o vidieť - ďa lší ve fa. O sobne sa nezmierim iba s tým neuveri-
aspekt projektu . ktorému zdarne kontrovala terne sladkým muzikálom z dielne R. Baum-
košická $ tátna filharmónia pod taktovkou gartnera (prítomného na koncerte) . Snáď 
šéfdirigenta SF Ondreja Lenárda. Aj keď Pa· podobný pocit mal sám Dvorský- nuž, pridá-
sienky nie sú ideálnym akustickým priesto- val: a nielen s C. Dalingerovou, ale najmä 
rom . zvuk tohto symfonického orchestra (po- sám. Triumfovala Pieseň o rodnej zemi, ale už 
's treh li sme v ňom aj viacero výpomocí z Bra- znaky únavy niesla Pucciniho Nessun dorma 
tislavy , čo nie je na škodu veci) bol kultivova· z Turandot. Koncert na Pasienkoch j e konci-
'ný. Príjemne prekvapila zohratosť, poddaj- povaný a odovzdávaný zo širokého pocitu 
nosť zvuku v dynamických a štýlových jem- ľudskej spolupatričnost i. Tento podtext , kde 
nostiach. cít i ť dobré ľudské srdce veľkého slovenského 
. P. Dvorský pripravil s O. Lenárdom l~ čí- umelca , bol prítomný na podujat í aj v závere 
sei. striedajúc v programe intermezza z opier roka 1991. 
's predohrami z operiet , nehovoriac o vokál-

e Dňom 25. ll. t. r. vymenoval minister kul
túry l:R MUan Uhde za nového riaditeľa 
Symfonického orchestra hl. mesta Prahy 
FOK Dr. Jitího Pilku, popredného mké
ho muzikológ& a dote~iieho Ufa hudobné
ho vysielania l:sl. televízie. 
e Dňa 2. decembra t.r. zomrel riaditef Sup
raphonu §.p. Mgr. ZdenEk l: ej ka vo veku 
61 rokol' (nar. l. l. 1931). Patril k významným 
organiútorom mkého hudobného flvota. 
NliJ rozhovor, ktorý sme pripravovali pre 
112:, zostane tak nedokončený. 

-mj-
• Koncom novembra sa uskut«M'!nllo v ta
lianskej Modene· semlftDiile zdmej medzi 
n'rodnej sPfVlickej Pavarottiho súťaže, na 
ktorej ul predtým lali úspeehy slovenslú 
spevlici. Tentoraz sa it'astným finalistom stal 
mladý barytonista Martin Babjak, ked' ho 
spolu s d'al~fmi 40 adeptami vybrala spome
dzi 250 účastnikov medzln,rodn' porota na 

·TERÉZIA URSÍNYO,Y Á 

čele so samotným m~strom Pavarotttm. Na 
modenskom semlftnMol'om maratóne sa zú
častnila IQ Sólistka Komornej opery v Brati
slave, sopranistka Lilija Larinová. 

-H-
e Kunstverein Wien npolupn\ci so Such~ 
ňovou spoi«M'!nost'ou usporiadali l'O VIedni 
dňa 21. novembra l' nimci cyklu Musikszene 
Slowakei večer zo skladieb mladého sklada
tela Petra MartiDčeka. Odzneli skladby Na
tura 1-lnsekty, Hudba pre Dauhl a prep..-. 
l'aný klavír, Sehsame Ueder pre vyUf hlu 
a klavír, Garpomania a l'ideooratórium Me
mento. Podujatie uv,dzal a 's autorom sa 
zhoVliral Dr. Christian Heirnll. Na koncerte 
lnterpretame participovali mladf koncertn( 
umelci zo Siol'enska - sopranistau. Apesa 
Tóthov" huslista Jarolfm Ruii~ka, Dautišla 
Peter Kula, klaviristi Karol Toperczer a .aB

tor. 
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TRIBÚNA NÁZOROV 

Melos Étos ako inventúra(?) 
V priebehu osemdesiatych rokov sa u nás začalo čoraz častej

šie hovoriť o potrebe konfrontácie súčasnej slovenskej hudby 
jednak s hudbou českou, jednak v širšfch medzinárodných re
láciách. Konfrontácia s českou tvorbou sa vyriešila včlenením 
jedného koncertu českých autorov do rámca - dnes už bývalých 
- zväzových prehliadok Týždňa novej slovenskej hudobnej 
tvorby a nemohla plniť viac než symbolickú úlohu. O tom dru
hom aspekte hovorili najmä príslušníci strednej skladaterskej 
generácie na čele s Iljom Zeljenkom - ale nielen oni- oživujúc 
tak myšlienky zo šesťdesiatych rokov aj s nad~iazaním na trad.í
ci~ ·niekol'kých ročníkov Smolenických semmárov. Uvedeme 
našej hudby do medzinárodných kontextov sa stalo tohto roku 
na festivale Melos-Étos skutočnosťou . 

Medzinárodný festival hudby 20. storočia Melos-Étos sa spá
jal s množstvom dramaturgických zámerov. Prezentovať klasi
kov avantgardy- autorov , ktorí u nás v uplynulom dvadsaťročí 
neboli vermi uvádzaní. Preto nie Bartók, Prokofiev, Honegger 
či Britten, ale Schônberg, Webern , Messiaen, Nono, Berio, Li
geti ; posledný ako jeden z účastníkov a hostí Smolenických se
minárov. Úsilie vytvoriť medzinárodné fórum pre novú hudbu 
sa spájalo so staršími aktivitami dnešnej strednej (presnejšie 
"staršej strednej") generácie; údajne preto ich hudba na festi
vale dominovala. Nevynechala sa ani myšlienka zapojiť krajiny 
Hexagonály. Ďalší dramaturgický zámer: festival chcel prezen
tovať - citujem podra predhovoru v bulletine - .. duchovno 
v materiálnom obkrúčení". Pekná myšlienka , hoci odetá do há
vu, ktorý rezonuje priam bojovným slovníkom. Ak by sa nie
ktoré dramaturgické zámery navzájom prepojili, potom mi vy
chádza: duchovné hodnoty produkovala najmä stredná generá
cia. Iné generácie akosi na duchovno z pohradu tohto festivalu 
nemali. 

Ambíciou festivalu však bol najmä akt rehabilitácie. Vyko
nať .. inventúru hodnôt diel slovenských a českých autorov, prí
slušníkov moderny od konca päťdesiatych rokov podnes. Ide 
najmä o tých, ktorých skladby sa v minulosti hrali okrajo~o, 
boli odsudzované, alebo nezazneli vôbec" (bulletin): Slov~ m
ventúra mi však povedra duchovného Melos-Étos zme ~ost cu
~o a neprimerane. V súvislosti s týmto festivalom sa objavova
lo úplne všade. Pátrala som po zmysle jeho použitia. Slovník 
cudzích slov pod ním rozumie púhe zaistenie sta.vu záso? (tova
ru á pod.) k určitému dňu. Teda inventúru zrejme rob1l~ skôr 
dramaturgická komisia a nám predložila výber podra 1st~ho 
krúča. A čo ak si inventúru robil sám poslucháč? Možnosti na 
to mal. Každý zo slovenských autorov uyedených na Mel?s
Étos bol počas posledných približne pätnásť rokov na naš1ch 
pódiách hrávaný. A pod vlastným, nie pod ~udzím menom. Už 
na prvom ročníku zväzových Týždňov n.oveJ tvorby v r?ku 1976 
zneli skladby Ze ljenku, Bergera , Bázhka , Ben~ša. S1xtu atď. 
- aby som bola presná, išlo zväčša nie o rermmscenc1e na, 60, 
roky, ale o novú tvorbu. (Statistika hranost~ s~ovenských skla
dalerov na tejto zväzovej prehliadke počas JeJ všetkých roční
kov je vermi zaujímavá ... ) Pamätám si však napríklad na ob
chádzanie Sixtovho Punctum contra punctum, ktoré dlhší čas 
sprevádzal neopodstatnený mýtus nehraternosti. Obchádz~~ie 
Bokesa aj jeho 3. symfónie bolo v istom čase ešte dôsledneJŠie. 
Podobne ako obchádzanie hudby (nie každej) zo 60. rokov. Je 
to sfce tak trochu paradox, ale na Melos-Étos sa mala udiať pre
dovšet~ým rehabilitácia hudby, tej, ktorá v našom konc~rt~om 
živote chýbala a jej ~bsencia nepomáhala vytvárať prav_d•vy .o9-
raz o slovenskej hudbe podobne ako nemohla posob1ť am na 
vytváranie prirodzenej kontinuity slovenskej tvorby. Ak reha
bilitácia autorov, potom v plnom rozsahu troch -Petra Kolm~
na, Ladislava Kupkoviča a Pavla Šimaia, ktorí sa k nám vr.acaJ_ú 
spoza hraníc a ktorí u nás naozaj za posledné dvadsaťročie do
sledne nezneli. Nemalo však na medzinárodnom Melos-Étos už 
1sť o rehabilitáciu dobrej hudby (napr. v definácii Romana Ber
gera) bez ohradu na generačné priehradky a rôzne odtiene 
iných rehabilitácií? 

z toho, čo festíval ponúkol, mohlo iste zaujať d.osť momen
tov. Napríklad naznačenie súvislostí . P?kus posta~•ť. vedľ~ seba 
výber zo slovenskej hudby a jeho medzmárod~é.suv•slostl ~ p~
ralely od vplyvu II. viedenskej školy po novš1e Impulzy. Š1r~1e 
zastúpenie českých a moravských sklada te rov. V prípade me
ktorých autorov zaujímavé porovnanie tvorby 60. rokov s nov
šoú hudbou, hoci išlo len o konfrontáciu na malej ploche dvoch 
- troch skladieb. A napokon, potenciálne naznačenie európ
skych paralel, ktoré- ak si ich uvedomíme- sú naozaj fascinu
júce . Napríklad Päť skladieb pre sláčikové kvarteto Antona 
Weberna z roku 1909 vzniklo v tom istom čase ako Mahlerova 
9. symfónia, Rachmaninov 3. klavírny koncert či _Debussyh? 
Hommage a Haydn. U nás piesňový cyklus Slzy a usmevy MI
kuláša Schneidera-Trnavského. 

Na Melos-Étos boli zastúpené viaceré žánre. Okrem zboro
vej , komornej a symfonickej konečne už aj hudba elektroa~us
tická, ktorá bola v uplynulom dvadsaťročí málo želanou a ticho 
trpenou oblasťou tvorby. Objavili sa síce pokusy ,.prepašovať" 
ju do rámca väčšfch podujatí , boli však ojedinelé. Vďaka ver
ným nadšencom, . Jozefovi Malovcovi a jeho spolupracovní
kom, sa uskutočnil samostatný koncert na BHS 1977 a 78 
s kompozíciami Salvu, Hrušovskéh~. J. Malo~ca , Parí~a , Ber
gera, Bázlika a ďalších. Niektorí z mch zazneh na podujat~ M~
los-Étosu, doplnení o najmladších autorov, Alexandra Mihali
ča a Mareka Piačeka. (Tridsiatnici sa zrejme tohto .žánru nedot
kli , alebo sa ho dotkli nereprezentatívne.) Na festivale sa udia
la plným právom rehabilitácia jedného žánru. 

Úvodný koncert festivalu bol príťažlivý okrem vynikajúceho 
organa v Blumentáli a nádhernej zvukovej súhre priezvisk Ber
ger- Beneš- Eben ich hudbou. Najmä Exodus pre organ Ro
mana Bergera mohol byť dokladom toho , ako sa komunikatív
nosť hudby neobmedzuje len na jednoduchosť a prehr~dnosť 
hudobnej štruktúry; sugestívna hudba si vždy dokáže nájsť ces
tu k poslucháčovi. Spolu s Bergerovým De profu~dis, ktoré~
znelo z nahrávky v Klariskách , sa závažnosťou vypovede radla 
k Monumentu per 6 000 000 od Petra Kolmana z roku 1964. 
V partitúre s poznámkou "na pamiatku tým, ktorí zahyn~li- na 
výstrahu tým, ktorí prežili" sa spája Monumento s m•mohu
dobným pozadím. Postupná gradácia zvukových vrstie~ d? 
zvukovej masy desivého vrcholu, po ňom náhly zlom k ČisteJ, 

jasne artikulovanej · melodickej línii v husliach, ktorá pôsobí 
ako smútočné lamento za mŕtvych a súčasne memento živým 
-skladba svojou naliehavosťou ďaleko prekračuje dobu svojho 
vzniku (otázka použitých kompozičných techník je úplne ne
podstatná) a oslovuje intenzívne aj dnes. Pre mňa bola najsil
nejším zážitkom celého festivalu. 

Ladislav Kupkovič, pôsobiaci dnes v Nemecku, sa predstavil 
v dvoch diametrálne odlišných polohách, reprezentujúcich je
ho hudbu zo 60. rokov a novšiu tvorbu. Na jednej strane popie
ranie tradície, na druhej strane .. pohltenie" tradíciou európ
skej hudby. Na jednej strane Rozhovor času s hmotou či Osem
hran samoty, nudy a strachu a na druhej strane mozartovské 
Sláčikové kvarteto A dur, ktoré na festivale odznelo. V porov
naní s kvartetom ma ako poslucháča však oveľa viac upútala 
Kupkovičova dnes už legendárna kompozícia z roku 1962, 
Mäso kríža . 

Komorné Piesne na čínsku poéziu Mi oslava Bázlika z roku 
1968 majú azda blízko k piesňovým cyklom Juraja Beneša Il 
sogno di Poppea a O vi rt u mia. Práve tým podstatným- hudba 
text neilustuje, nesonduje jeho psychologický rozmer, ale sta
via na vlastných, autonómnych hodnotách a spolu s text\:>m vy
tvára osobitnú emocionálnu synté~u . Vedľa piesňovej tvorby 
maďarských autorov, piesní Wolfgaŕlga Rihma, Nonovej La 
fabbrica illuminata s kombináciou živého prednesu a elektroa
kustickej hudby dotvárali pestrý obraz riešenia vzťahov hudby 
a textu. 

Ivan Parík sa vo svojich raných Piesňach o padajúcom lístí 
pre klavír priznáva k inšpiráciám hudbou Debussyho a Weber
na. Drobné poetické miniatúry túto inšpiráciu preniesli do po
doby sviežich hudobných obrazov, striedajúcich záznam prcha
vého okamihu a koncentrovanú až gnómickú výpoveď. Spolu 
so záujmom o detail, subtílnu zvukovosť, farebnosť a výsled
nou introvertnosťou tvoria jeho hudobný svet obdivuhodným 
spôsobom vlastne dodnes. Paríkove Piesne uviedla v rá mci 
svojho recitálu Bianca Sitzius spolu s Hatrikovou Sonátou -cia
connou (1969) a Sólom pre klavír (1973) Jozefa Sixtu.· Vedra 
nemeckých autorov C. Kuhna a F. Gerhardta , ktorí využívajú 
oveľa viac bohaté zvukové možnosti preparovaného~lavíra, sa 
slovenskí autori predstavili .väčšmi tradičným využitím nástro
ja. Ak však v prípade preparovaného klavíra Bianca Sitz,ius 
priam čarovala so zvukom, Sixtovo Sólo pre klavír podľa môj
ho názoru nepochopila, alebo pochopila inak- ako dynamicky 
plochú a motorickú hudbu. Interpretácia nášho Stanislava 
Zamborského dokáže oveľa viac vystihnúť práve nádhernú ar
chitektúru Sixtove j hudby. Tá dominovala aj v Sixtovom Kvar
tete pre 4 flauty (1972). Ide o tak zriedkavé nástrojové zosku
penie v slovenskej hudbe , že -nemožno vylúčiť aspoň čiastočnú 
inšpiráciu alebo hoci len prvotný podnet pre Intermezzo pre 
6 fláut ( 1976) Juraja Beneša . i keď Benešova skladba má inú 

· koncepciu a viac využíva farebné možnosti tohto nästrojového 
zoskupenia . .,Iskra" zrejme dokáže preskočiť aj vo vnútri slo-
venskej hudby. · 

Inšpirácia folkló rom v rozmanitých podobách znela u Lucia
na Beria v jeho Folk Songs, u Ligettiho a ďalších maďarských 
aj moravských autorov. Vzťah Tadeáša Salvu k domácej ľudo
vej hudobnej kultúre pripomína obdivuhodnú schopnosť Polia
kov syntetizovať podnety domácej rudovej tradície s novými , 
modernými kompozičnými technikami a trendami; schopnosť 
inšpirovať sa ľudovou hudbou aj na vyšších rovinách abstrak
cie. z celého radu hudobných balád Tadeáša Salvu odznela je
ho sugestívna Balada pre violončelo sólo s pôsobivým katar
zným vyústením. 

Generácia tridsiatnikov sa na festivale "mihla" Sonátou na 
pamäť Viktora Šklovského od Vladimíra Godára (namiesto pô
vodne plánovaného Concerta grossa), umiestnená' vedra du
chovne blízkej Sonáty pre violončelo a klavír Alfreda Schnitt
keho. 

Možnosti práce s textom, jeho sémantickými a zvukovými 
kvalitami priblížil zborový koncert a na ňom Sen a ráno Pavla 
Šimaia, Canto responsoriale Juraja Hatríka, Stabat Mater Pet
ra Zagara a Unie Vladimíra Bokesa. Po vyše ročnej práci sa 
Slovenský komorný zbor pod vedením Pavla Procházku pred
stavil na ve( mi dobrej úrovni , so suverénnou interpretáciou ná
ročných' partitúr súčasnej hudby; azda ich výkon inšpiruje aj 
k novým skladbám. 

Z viacerých skladieb Ilju Zeljenku (kompozične dokonalé 
Tri monológy pre violončelo, Polymetrická hudba, Zaklínadlá) 
bolo predsa len naj unikátnejšie uvedenie II. klavírneho kvinte
ta z roku 1958, u nás v premiére. Inšpirované poetikou serializ
mu v čase , kedy u nás vznikala Kardošova Hymna slovenskej 
mládeže a Očenášov Nástup víťazov . A v čase, kedy mal v New 
Yorku premiéru Koncert pre klavír a orchester Johna Cagea. 
Výber zo Zeljenku mal azda ukázať na rozpor medzi uznaním 
a ocenením našej hudby v zahraničí a jej absenciou v domácom 
koncertnom živote. 

NedeTná hudba Petra Ebena spolu s našimi ~kladatefmi otvá
rala festival. Českí a moravskí autori sa okrem toho predstavili 
v rámci samostatných koncertov. Z brnenskej školy upútalo ja
náčkovsky ladené ll . sláčikové kvarteto Miroslava Ištvana, 
zvukovo a koncepciou zaujímavé Kvety Arnošta Parscha, Kon
dukly a motetá Miloša Štedroň a a Chvála manželstva s vtipným 
kompozičným nápadom od Pavla Zemka (vynikajúce Due Bo
emi, súbor DAMA-DAMA). Okrem Sonáty pre husle a dy
chové nástroje s čitaterným zámerom - atonálne pozadie a to
nálna melodická línia sóla- sa Jan Klusák predstavil s Malými 
hlasovými cvičeniami na texty F. Kafku a vážnou polohou 
v Pfrslovích, v ktorých využíva citáty z Bible kralické. Na kon
certe pražského Agonu a súboru Musica viva Pragensis odzneli 
českí autori strednej generácie s takou poetikou a estetikou, 
ku ktorej sa naša stredná skladatefská generácia "neprepraco
vala" - postmoderna v podobe inteligentného humoru, vtipu 
a oslobodzujúca bláznivých nápadov. Rudolf Komorous naprí
klad miniatúrami unikátnych nástrojových zoskupení, v Olym
pii s líčením "setkání minist ran ta se slavíkem" a to v ukážkovej 
symetrickej trojdielnej forme. Okrem nich Tance labilní a ne
pravdepodobné od Jozefa Adamika rovnako efektné ako ná
zov sám. Hudqa pre 5 Mareka Kopelenta so zaujímavým rieše
ním hudobnej formy, poslucháčsky ľahko čitateľnej. 

Dlriaent Wojciech Michniewski. SnÍIIlk.a M. Jurík 

Klasika avantgardy síce znela , ale v niektorých prípadoch 
v ta k málo vhodnej a príťažlivej interpretácii, že v tejto podobe 
mohla byť ťažko jednoznačným prínosom. Najmä koncert 
Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu bol pre toho, 
kto toto teleso nepočul na koncerte dlhší čas, mierne povedané 
sklamaním. Navyše mal v programe hudbu, ktorá dokáže vy
znieť naozaj len vo vynikajúcej interpretácii - Arnold Schôn
berg a jeho Begleitungsmusik zu einer_ Lichtspi~lszene, Ro~a~ 
Haubenstock-Ramati s Les symphomes des t1mbres a naJma 
Rčveil des oiseaux Oliviera Messiaena. Jeho klavírny part hral 
britský klavirista Paul Crossley , ale ani na neho nemohol or~ 
chester pôsobiť nadmieru inšpirujúco. Zdá sa , že ak sme mah 
v minulosti interpretačne ná hudbu, ktorá sa veľmi neuvádza la , 
dnes je to naopak. Aspoň čo sa týka orchestrov. Messiaen vefa 
šťastia nemal ani v prípade Kvarteta na koniec času v podani 
mladého talianskeho súboru Quaderni Perugini di Musica Con
temporanea. Najmä v posledných častiach Kvarteta sa súbor 
predstavil ako málo vyrovnaný, mi,estami s labilnou súhrou. 
Naproti tomu Päť skladieb pre sláčikové kvarteto Antona We
berna koncentrovaná , výrazovo sústredená hudba znela vo vy
nikajJcom podaní Moyzesovho kvarteta , ktoré možno zaradiť 
k tomu najlepšiemu, čo na festivale odznelo. Podobne ako au
torský večer a súčasne recitál Pierre-Laurenta Aimarda , špe
cialistu na klavírnu tvorbu Gyorgy Ligetiho s autentickou, au
torizovanou interpretáciou. 

Hudba ďalších krajín Hexagonály na rozdiel od slovenskej 
nebola orientovaná prevažne na jednu generáciu, ale obsaho
vala o niečo širší a tolerantnejší záber (opäť jede n z dramatur
gických rozporov festivalu) . Azda v najväčšom rozsahu bola 
uvedená maďarská hudba (P. Járdánri . A . Szôllôsy, G . Kur
tág. G . Ligeti a iní v rámci piesňového recitálu Adrienne Csen
gery). Maďarská hudba pôsobí dojmom obdivuh~dnej konti
nuity vývinu od Bartóka a Kódalyho až po mladš!ch autorov, 
v ktorom skôr prevláda nadväzovanie a rozširova me podnetov, 
než. cesta negácie a popierania. Talianska hudba bola sf ce roz
ptýlená po-celom festivale , zahfňala však celkom šir?ký zábe._
od klasika avantgardy Luigi Nona po mladú generácm. Medz• 
nimi stojí ako osobitý zjav Giacinto Scelsi so svojím hudobný~ 
svetom plným mágie, mystiky , s vlastným chápaním funke~• 
hudby. Ak jeho Tre studi nezaprú v sebe ornamenJálny kolont 
domácej proveniencie (vo vynikajúcej interpretácii klarinetistu 
Gabriele Mirabassiho), Scelsiho Olehô pripomína návrat k hu
dobným archetypom. Mladú generáciu zastupoval ~l":rto 
Caprioli svojou statickou, meditatív~ou hudbou. ~oh~c1 sa 
predstavili viac v rovine interp~etačnej ako kom~oz•čneJ .. ~e
viem odhadnúť, čo presne motivovalo dramaturgiu zarad1t do 
festivalu práve Koncert pre klavír a orchester Witold? Luto~ 
slawského, skladby, ktorá tohto autorarnereprezentuje v tej 
podobe, v akej u nás nebol v minu_losti frekve~tovaný . Ide 
o jednu zo skladieb posledného tvonvého obdob1a Lutoslaw
ského, pre ktoré je charakteristický prekvapujúci príklon 
k tradícii. V Koncerte pre klavír (Slovenská filharmónia, diri
gent Wojciech Michniewski, Eva Poblocka, klaví~) zazn.eli ma
lé ,.dejiny" hudobnej literatúry pre tento nástroJ . Protipólom 
tejto hudby boli zvukovo delikátne _Yoices for Ens_am_ble ?d 
Zygmunda Krauzeho , hudba z úplne mého sveta. S OJedmelym 
ohlasom sa stretla Krakowska Grupa Perkusyjna pod vedením 
Jana Pilcha s vlastným programom a s celovečerným Drum
ming Steve Reicha (unikátny kontrast k hudbe generačne blíz
kych slovenských skladatefov) . 

Na záverečnom koncerte sa predstavila Sigune von Osten. 
Pripravila si osobitne komponovaný recitál so zámerom pre
zentovať vokálne štýly hudby 20. storočia v širokom rozpätí va
riácií práce s ľudským hlasom a jeho kombináciami s nástrojmi , 
s rôznou mierou podielu improvizácie a s využitím divadelných 
prvkov (kostým, prác~ so svetlom, gesto , mimika) . Večer Sigu
ne von Osten s hudbou G . Scelsiho, W. Rihma, M. Kopelenta , 
J. Cagea, L. Beria patril k veľkým zážitkom festivalu . 

Napriek širokej medzinárodnej účasti bol Melos-Étos najmä 
festivalom slovenskej hudby , s naznačením jej širších !pedziná
rodných väzieb a kontextov. Zo slovenskej husJby pr.ed,pv!e~ 
kým festivalom strednej generácie (spôsob, akým sa-dramalur~ 
gia ,.vysporiadala" napríklad s Ivanom Hrušovským, je prinaj
menšom zarážajúci) . 

Na záver len jednu poznámku. Súčasťou festivalu boli - už 
aj vzhfadom na jeho základnú orientáciu- akosi prirodzene aj 
spomienky na .,zlatú dobu" slovenskej hudby. Len pod vply
vom tejto optiky sa mohlo stať, žeN. Hrčková vo svojom pred
hovore v rámci jedného z koncertov pripomenula účasť našich 
skladateľov v minulosti na festivaloch International Society of 
Contemporary Music s poznámkou - ešte potrvá dlhú dobu, 
kým sa naša hudba na podujatia tejto spoločnosti vráti .opäť. 
Tá doba nebude až taká dlhá - presne 6 mesiacov. V máji 1992 
na festivale I. S. C. M. vo Varšave odznie aj skladba Iris Szeg
hyovej . Ani jej hudba na Melos Étos nezaznela , hoci sa tak mo
hol vytvoriť aspoň symbolický oblúk od ll . klavírneho kvinteta 
Ilju Zeljenku uvedeného na festivale l. S . C. M. _v Kodani, jeho 
Polymerickej hudby uvedenej v 1969 v Bazileji . cez Intermezzo 
pre 6 fláut Juraja Beneša uvedené na festivale I . S . C. M. v rok~ 

' 1979 v Aténach. Oblúk sa na tohtoročnom Melos-Étos vefm• 
nekonal. 

HANA URBANCOV Á 
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ŠTÚDIA 

VENOVANÉ MOZARTOVI 

Tvorba teda nie je prejavom čiste individu
álnym, ale ako to vidíme zjavu štýlovej sústa
vy, je prejavom dialógu na širšej spoločen
skej báze. Rozpor medzi individuálnym my
sfením a myslením , vychádzajucim z evoluč
ných spoločných premís je zjavný, no ťažko 
si vieme predstaviť tvorbu , ktorá by sa ne
opierala o určité pre fabrikované pro totypy 
a modely myslenia. Stereotyp ~týlu predsta
vuje silu zotrvačnosti , ktorá umožňuje auto
rom vychádzať z ,v~týčených postov predsta
vovanou obežnou dráhO\!. ktorá sa dokáže 
~zdt,a,l( ···act'' k'óókŕ~\pä;' ' 1ód''. npraz~~~t~O'v' 
a Uíiibžňuje dofk'i1ut 'sa 'Vzč:Jia~érle] š'ích · ooi.;f
tov . Túto silu nevie nahradiť žiadna tvorba 
ako výsledok individuálneho prejavu . Vzniká 
iba stálym nadväzovaním z diela na dielo . 

Štýl predstavuje zároveň centripetálnu si
lu, ktorá, ako sme už naznačili , vťahuje pro
striedky a idey do svojho víru , ktorého zovre
tosť občas aj prekáža individuálnemu rozletu . 
Prejavuje sa to väčšinou v obdobiach, kedy sa 
z umeleckej tvo rby s'trác,a faktor objavnosti. 
Zotrvačnosť, ktorú štýl predstavuje, sa v ta
kých chvíľach premenf na obmedzujúcu ba
riéru , ktorá nedovoľuje alebo ťažko umožňu

je prelpme nie štýlových . stereotypov. Na
priek tomu, že ~a štýlové hranice pre lamujú , 
východisko ostáva vždy závislé na rovine, 
z kto rej o bjavná a novátorská tvorba vychá
dza. Tvorba sa nikdy nedokáže vrátiť k svo
jim začiatkom a vždy obsahuje stopy pred
chádzajúcich evolúcií , ktoré jednak umožňu
jú vychádzať z pevnej bázy a jednak obohacu
jú další prejav. 

Šťastná je tá doba, z kto re j rezervy štýlo
vých prostriedkov nie sú vyčerpané a dovoľu
jú ďalšie realizácie v jeho duchu, umožňujúc 
tak vznik diel, ktoré obsahujú akcent objav
hosti naprie k štýlovej determinovanosti. 

C harakteristiky a rozmery barokového štý
lu, ktoré predchádzali galantnému štýlu klasi
cizmu , boli všeobecne pociťované za breme
no pri vzniku diel , vyjadrujúcich vytúžené no
vé pocity človeka. 

Vzniká teda otázka: aké me tamorfózy pre
žíva hudba po dozneo'l baroka? Túto náročnú 
otázku nemožno zodpovedať jedným slovom. 
Myslím si, že rozhodujúcou črtou nových ten
dencií, ktoré vychádzali z Talianska a postup
ne sa presadzovali v celej E urópe, bola túžba 
po novom dynamizme v hudbe, ktorý by mal 
vystriedať statickosť baroka . Takmer všade 
vznikli nové nábehy v snahe stupňovať fluk
tívnosť hudby. Dá sa povedať, že sa hudba 
zbavovala mnohých balastov minulosti a na
dobudla čím ďalej tým jednoduchšiu podobu . 
Je to vývoj , ktorý začal už v neskorých fázach 
ŕenesancie , nahradzujúc striktne lineárne la
dený viachlas prostou konfrontáciou meto
dicko-harmonicke j štruktúry . To znamená , 
že sa polyfónia podriadila nadvláde harmónie 
a harmonickému pohybu, kto rý 'Sa zase pod
riadil me lodickému pohybu vrchného hlasu. 
Táto melodicko-harrnonická štruktúra pred
stavovala aj jadro myslenia galantné ho štýlu 
a klasicizmu , no presadzoval llo striktnejšie 
ako baroko, ktorého faktúra niesla ešte mno
hé znaky barokového spôsobu nadväzovania, 
kontrastovania a inštrumentačnej koncepcie. 
~á sa povedať, že zrod klasicizmu znamenal 
~kúsi kulmináciu v procese zjednodušovania 
hudobne j faktúry. 

Mozartov drážďanský portrét z roku 1789. 

. • : 

Na rozdiel od baroka , ktoré bolo tolerant
né voči minulosti a ktoré obsahovalo mnohé 
relikty predošlých čias, ukázal sa byť galantný 
štýl a klasicizmus štýlom mimoriadne citlivým 
voči vlastnej čistote. Nemilosrdne vylučoval 
postupy a me tódy tvorby, ktoré protireči li jej 
vlastnej novej podstate. Klasicizmus obeto
val mnohé formy a zámery baroka a vytvori l 
si z ich trosiek nové koncepcie, nové tektohic-

Mozart vychádzal z popísaných daností 
nadväzujúc na dovteda jšie ciele galantného 
štýlu a raného klasicizmu. 

Na inom mieste som vyslovil myšlienku , že 
Mozart vychádzal už aj vplyvom svojho o tca 
z novodobých premís, keď bol štýl hudobné
ho baroka takmer úplne prekonaný, i keď 
niektoré diela slúžili ako mode ly pre určité 
technické riešenia, hlavne však kontrapunktu 
(napr. dielo J . J . Fuxa). Napriek tomu , že po
znal diela baroka , nikdy a n ikde nebadať po
kusy o napodobňovanie a realizovanie ich vý
razovej podstaty. Mozart mal možnosť 
a schopnosť udomácniť sa v štýle k lasicizmu 
bez toho , žeby táto štýlová dete rminácia bola 
hatila slo bode jeho mysle nia . Mozart myslel 
v duchu klasicizmu a dotvoril klasicizmus 
i svojim novátorstvom, ktorého dimenzie boli 
naprie k tomu' značné. 

Z ložité štruktúry mozartovského klasiciz
mu boli práve kvôli spomínanej všeobecnej 
recepčnej blízk~sti klasicizmu ľahko prijateľ

í né a zrozumiteľné. Táto symbióza náročnosti 
l a dive rtívnosti bola kľúčom k pochopeniu 

i náročných hodnôt umeleckej tvorby. Stýlo-
1 vá blfzkosť dala náročnosti prijatčrnosť a pri
jateľnosť priblfžila percipientom náročnosť. 
To bola azda najdô ležitejšia zásluha a úloha 
Mozartovej hudby , ktorá sa šírila .ako do
plňujúci činiteľ vtedajšieho materinské ho hu-
dobného jazyka Euró py. . 
Ťažko povedať, akými kanálmi prenikala 

Mozartova hudba do najrôznejš ích societ -
napr. aj do našej. Predpoklady prijateľnosti 
jeho hudby sme sa pokúsili charakterizovať, 
ale chcem na tomto mieste spomenúť ešte je
den z veľmi dôležitých kanálov, kto~ým sa je-

' 

.Klasicizmus a Mozart 
ké a výrazové prostriedky. Okrem spomína
ňej'exKtuzívnosti barokového štýlu , prist~pu
je ako ďalší charakte~tický, znak odľahčený 
pulz,. kto rý znášal akcenty iba. na.. hlavných . 
dobách ' nričom ľahk é dohy, ~" ••(:íŕ"ll. v 711. t 
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k'a'ždú dobu'. Hudba nadobudla zvláštn u jem
nosť a citlivosť, výraz,9vú krehkosť a čerpala 
z mode lov piesňovej spevnosti. Nadobudla 
tým novú či obnovenú blízkosť s folklórom 
tak národným ako i inonárodným, čo zohral~ 
veľkú úlohu v je ho vývoji a výrazovom zame
raní. Slizkosť k ľudovému prejavu podmieni-
la samotnú blizkosť hudby k širšiemu kruhu 
pri j ímateľov. -- --
- Čo však možno najvjac obdivovať je to, že 
ďal~a evolúcia hudby pri tom všetkom nevie
dla k 'banálnosti a lacnej poplatnosti. Začala 
si vytvárať štruktúry , vzdialen& od baroko
vých metód a dobudováva( ich v novom du
chu kontrastnými e lementami a ideami. Na 
rozdiel od barokove j hudby stáli tieto klasi
cistické kontrasty na princípe dynamizmu, 
vyhýbajúcemu sa stereotypnému striedaniu 
zvukových pásiem, ktoré vyhovovali static
kejším ideálom myslenia barokovej hudby. 
Fluktívnosť zásahov drobných kontrapunk
tických vstupov dotvárali iba p lynulý prúd 
hudby. Detailná tematicko-motivická pr~ca. 
na ktorej stavia Haydn , rozvíjajúc metódy 
klasicistickej tektoník~, zladila obnovené 
praktiky takmer úplne s princípom dynarriic
kým. Ako vidieť , bolo nutné vychádzať zo za
čiatkov aké hosi čo najjednoduchšieho pro

jektu štruktúry , aby sa mohli niektoré osved
čené postupy minulosti zladiť s duchom klasi
cizmu. 

ho hudba dostala do nášho kultúrneho pove
domia. 

Bola to predovšetkým komorná hudba, 
ktorá zabezpečila te nto blízky kontakt Mo
<;ij,rta so širším poľom prijímateľov . 

'A~ si myslfme , že niekedy v minulosti sa 
nepočúvalo toľko hudby ako dnes, máme iste 
p ravdu v tom , že ponuka svojho času nebola 
dqsť bohatá a to už preto , lebo takmer neexis
tovali žiadne mechanické a elektronické vy
bave nia . Hracie mechanizmy, pokiaľ existo
vali ; nemali taký sociologický význam , ktorý 
by bol dokázal živiť hudobnú kultúru. Jedi
ným kontaktom s hudbou bolo jej živé pred
vádzanie a vlastná hudobná aktivita, či to 
bol spev ale bo nástroj. 

Hudba bo la zriedkavejšia- ale aj vzácnej
šia. Ne mohla byť žiadnou zvukovou clonou . 
izoluj úcou pred inými akustickými zdrojmi. 

-Ožila len tam, kde sa aktívne realizovala, kde 
ju hrali muzikanti , alebo kde sa vlastnou ak
tivitou prevádzala. 

Z dnešné ho hľadiska je to skromná domé
na hudby. Nechcel by som však klásť otázku, 
ktorá , podoba hudobných kontaktov bola 
účinnejšia, lebo to, čo robí z hudby skutočne 
aktívny článok kultúry, je v prvom rade po
zornosť , ktorá sa jej venuje, miera, v ktorej 
vstupuje do nášho vedomia , stupeň , kto rým 
sa s ňou vnúto rne stotožňujeme . A z tohto 
aspektu je náš dnešný styk s hudbou, i keď je 
neporovnávateľne častejší , podstatne me nej 
aktívny. Diela a ich prezentácia znamenali 
svojho času viac a zanechali silnejší zážitok 
ako v dnešnom čase . ~ 

Hlavnými zdroj mi styku s hudbou (myslim 
tu na náročnú hudbu) boli kosto ly a chrámy. 
Hudbu v chrámoch väčšinou obstarávali 

Rodinný obraz Mozartovcov od Joha~na Nepomuka della Croce. 

Mozart vo Verone, r. lin, olej Saverla della 
Rosu. 

miestni ľudia , teda z veľkej časti amatéri ako 
i ľudia, kto rí mali akési minimálne odb~rné 
vzdelanie. hlavne učitelia, keďže absolvovali 
hru na o rgane a inom nástroj i. Pod vedením 
naj informovanejšej osoby zvládli často i veľ
mi náročné chrámové skladby. 

Nemalý význam zohrali rôzne orientované 
spevokoly, k toré sa tiež na dobrovoľnej ro vi
ne venovali zborovej tvorbe a rozširovali ob
zor vlastný i prijímateľov. Na podobnom zá
klade sa fo rmovali i drobnejšie orchestrá lne 
telesá, kto ré oboznamovali svoj okruh fudí 
s hodnotami im prístupných diel. 
Veľký význam zohrala domáca hudba, kto

rá sa i na Slovensku usilovne pestovala . Isté 
je, že komorná hudba sa nikdy nedotýkala 
širšieho okruhu ľudí. St<romný počet hráčov , 
často vylučujúcich prítomnosť poslucháčov, 

predurčil komornú hudbu k prejavu intimity 
a introvertnosti. Komornä hudba vo svojej 
podstate preto nebo la obzvlMť preferovaná 
ideovými postojmi minulosti. Zabudlo sa na 
to . že kultúra sa nešíri a ko uniformný kobe
rec, zakrývajúci široké masy ľud í. Kultúra 
preniká cez indivíduá, ktoré sa stávajú jej no
~i teľmi a ktoré ju šíria ďalej. 

Najzákladnejšími formami domácej kultú
ry bola - odhliadnuc od individuálnej- štvor
ručná hra a sláčikové kvarteto. Stvorručpá 
hra sa pestovala najviac azda v 18. a 19. storo
čí a splnila celkom iné úlohy ako ostatná ko
morná hudba. Skladby, určené pre štvorruč
nú hru , boli takmer všetky transkripciami o r
chestrálnych skladieb, symfó rii'l, ncertov. 
dokonca i komorných skladleb~Ťto klavír, 
ktorý slúžil na oboznamovanie sa s inak ťažko 
prístupnou orchestrálnou tvorbou , ktorej 
hlavné črty zachytávali tieto úpravy pre klavír 
v štvorručnej hre . Iste nemožno hodnotiť tie
to transkripcie ako plnú náhradu , ale dosta
čovali na to, aby sa získal p redbežný obraz, 
či skica obrazu o skladbe. Veľmi často slúžili 
ako domáca príprava na koncert ; bolo v tom 
dosť užitočného. Táto forma domácej infor
matívn'e j hudóy te raz takmer neexistuje . T o , 
čo po ne j ostalo , je halda notového materiálu 
s hudbou , o kto rú nikto nemá záujem. Pocho
piteľne, existoval aj skromnejší počet origi
nálnych skladieb, napr. od Mozarta , Schu
berta , Schu'manna a iných, tie však nezohrali 
takú dô ležitú spoločenskú úlohu , pretože n,e
boli mostami k veľkým známym dielam. Ne
splnili túto funkciu, kto rú splnila literatúra 
transkripcií. 

Komornej hudbe pripadá veľmi významná 
úloha v kvalitatívnom šírení hudobqých hod
nôt. Ústredným žánrom komornej hudby kla
sicizmu je s láčikové kvarteto. Casto som upo
zorňoval na okolnosť, že kvarteto so svojou 
štruktúrou sto jí v jeho melodickoharmonic
kom spôsobe myslenia v rozpore s jednodu
chou faktúrou klasicizmu . T rad ícia polyfónie 
už bola vzdialená, ale danosti štvorhlasnej 
štruktúry si priamo vyžadovali návraty k urči

tému druhu viachlasného ponímania daného 
média. Už sme spomenuli spôsoby návratu 
k po lyfónne jšiemu zahusťovaniu fak túry, pri
čom bolo potrebné zachovať nový duch hud
by a vylučovať statickosť predchádzajúcich 
štýlových znakov. Je pravda . že najväčšiu zá
sluhu pri budovaní kvarteto , ej tektoniky mal 
Haydn , bez neho by tento druh hudby nebol 
dospel k takým náročným cieľom, akým sa 
stal v ďalšej budúcnosti. Haydnov svet je· pri
tom v mnohom do seba uzavretý, i keď posky
toval množstvo podnetov pre ďalší vývoj 
a pre ďalšie možnosti hudobného stvárnenia. 
Oproti tomu je Mozartova tvorba aj v tomto 
žánri otvorená ďalšej budúcnosti : ako keby 
bol pochopil duch ďalšieho vývoja, na ktorý' 
nadviazal Beethoven a romantizmus. 

I keď je kvarte to najzáklaCinejším d ruhom 
komornej hudby klasicizmu, nemožno vyne
chať i skladobný typ klavírneho tria , ktorému 
tiež H aydn poskyto l nový pobarokový výzor. 
H aydnov typ klavírneho tria nie je natoľko 
perspektívny ako jeho formový model sláči 
kového kvarte ta . Nástroje nefigurujú v dô
slednej samostatnosti, takže sa vyskytujú čas
té paralely medzi diskantom a pravou rukou 
klavírne ho partu , medzi basovou osnovou 
klavíra a' violončelom. Netýka sa to hodnoty 
hudby, ale skôr miery štrukturálneho využitia 
a obsadenia. Klavírna komorná hudba vyža-



dovala prekle nutie barokovej minulosti. Kla
vír, kto rý sa oslobodzoval od úlohy realizácie 
harmonického pozadia , sa zrazu začal samo
statnejšie rozvíj ať, ba dostal sa do pozadia 
hudobné ho diania. Tento vývoj sa odzrkadľu
je už v ranej šfch fázach klasicizmu, ba galant
ného štýlu , kde možno sledovať vznik mno
hých drobných , kvázi klavírnych koncertov, 
v ktorých sa obligátne me lodické nástroje do
stávajú do pozadia a spfňajú skôr sprievodnú 
funkciu. Badať to aj na raných Mozartových 
sonátach, v kto rých je klavír ústredným ná
strojom , pričom ho husle a violončelo iba 
sprevádzajú. (Vydavateľs tvo OPUS chystá 
úplné vyda nie Mozartových klavírnych trií 
ako i jeho rané a detské sonáty pre klavír so 
sprievodom huslf a violončela.) 

Mozartove klavírne triá predstavuj ú už 
technicky a skladobne dokonalé proto typy 
klavírne ho tria, ktoré ho vzor sa stal záväz
ným pre ďalší vývoj v smere k Beethovenovi 
a ďalej k slávnej tradícii romantickej komor
nej tvorby. 

FESTIVAL 

Nie menej populárne a rozšírené boli Mo
zartove klavírne kvartetá, ktoré čiastočne pí
sal pôvodne pre toto obsadenie a také, kto ré 
vznikli prepracovanfm iných skladobných 
druhov, vrátane tvorby pre dychové súbory. 
Sláčikové kvintetá W. A. Mozarta sa zriedka
vejšie objavujú v jeho tvorbe, ale takisto pa
tria k jeho vrcholom. 

Tento arzenál Mozartovej komornej tvor
by predstavuje základ domácej komornej 

. hudby. Azda každý súbor , kto rý sa venoval 
domácej komornej hre pozná tieto významné 
produkty Mozartovej tvorby. Stali sa priamo 
duchovným majetkom každého , kto sa pokú
šal ich interpretovať. Udomácnil sa v širokom 
svete a v rovnakej miere aj u nás na Sloven
sku . 

Štýl involvuje aj vlastnosti , o kto rých 
sme doteraz nehovorili a ktoré patria k 
dôležitým sociologickým dôsledkom. Štýl 
konzervuje v podstate len platné väzby, teda 
postupy, ktoré sa v hudobnej praxi osvedčili . 
T ým vzniká výber veľkého množstva riešení, 

ktorý garantuje ich prijateľnosť a pochopiteľ
nosť, i keď ešte sám nerozhoduje o hodnote. 
Ďalšou vlastnosťou štýlu je jeho osvojiteľ
nos( , ktorá zrejme pramení zo spomínanej 
platnosti a záväznosti jeho prvkov. Štýl je 
umelecký jazyk určitej doby a ako každý ja
zyk, nie je zdedený ale osvojený. V čase, keď 
sa vždy hľadalo náročné žriedlo umenia , ho
vorilo sa často o klasicizme ako o štýle nemec
kej národnej hudby. To samozrejme je ver
kým omylom. Práve osvojitefnosť štýlu deter
minuje všestrannú a svtltovú platnosť jazyka 
umenia, j azyka hudby. Vidíme to dnes veľmi 
zreteľne, keď sa európska hudba šíri s pre
svedčivou silou po všetkých kontine ntoch. 
Klasicizmus je a bol univerzálnym jazykom 
vtedy cele j Európy a každý , kto ho zvládol , 
mohol ho rozvíjať individuálnym spôsobom 
a to napriek tomu, že nové podnety a idey bo
li zakotvené v základnom slovníku štýlovej 
sústavy. 

I keď Mozart vychádzal z dobového jazyka 
galantného štýlu či raného klasicizmu, dal 

predsa tomuto jazykovému systému akcent 
hodnotnosti. Dosiahol to hlbokým ponoróm 
svojich ideí , živosťou svojho prejavu a doko
nalosťou svojho spôsobu umeleckého zobra
zovania. Práve touto cestou sa dostal jazyk 
klasicizmu umocne ný Mozartovými ideami 
do povedomia percipientov jeho hudby a žil 
v tejto pretenčnosti v mysli v~etkých ľudí, 
ktorí sa dotýkali Mozartovej hudby. Isté je, 
že sa nevyvíja len tvorba, ale aj štýl interpre
tácie . So tva možno predpokladať , že hráči 
v Mozartovej dobe a tiež v neskoršom čase 
dokázali vyhovieť vysokým nárokom na inter
pretáciu Mozartovej hudby. Dôležité yšak 
bolo poznať samotný duch hudby, z kto rého 
vyplýval i spôsob a štýl inte rpretácie, nadobú
dajúc zo dňa na deň náročnejšie podoby. 
I keď domáci hráči týmto nárokom za žiad
nych okolnost í nedokázali vyhovieť , predsa 
sa diela dotvárali v ich predstave a dokázali 
obdariť svojich nositeľov radosťou z hodnôt , 
ktorých sa Mozartova hudba dotýkala. 

JÁN ALBRECHT 

Europäisches Musikfest Stuttgart 1991 

Prof. Helmuth Rllllng. Saúnka IDtemattonale Bacbakademle Stuttprt 

V takmer neprehľadnej záplave hudobných 
festivalov rôzneho druhu a úrovne na celom 
svete, najmä na európskom kontinente, si 
v priebehu krátkeho času vydobyli Európske 
hudobné slávnosti Stuttgart nezastupiteľné 
miesto svojou osobitou lfniou a špecifickou 
koncepciou, ktorá okrem kvalitatívnej úrovne 
profiluje jej náplň. Konceptná, dramaturgic
ká a organizačná príprava festivalu je v ru
kách inštitúcie Internationale Bachakademie 
Stuttgart pod vedením prof. Helmutha Rillin
ga, ktorý ako inšpirujúca ľudská a umelecká 
osobnost' je dušou celého podujatia. J eho ne
únavné aktivity motivujú a podnecujú team 
obetavých, kvalifikovaných, iniciatívnych 
spolupracovníkov Bachovej akadémie, Festi
valové podujatia dávajú početné impulzy na 
úvahy a zamyslenie sa nad otázkami hudby. 

Ústredným mottom tohoročného festivalu 
bolo: " Mozart -Schubert - fragment diela
fragment života?" Tomuto mottu bola pod
riadená väčšina aktivít fest ivalu , najmä 
v prvých dvoch týždňoch, z ktorých prvý bol 
venovaný Mozartovi, druhý popri Mozartovi 
aj Schubertovi, kým tretf, na ktorom som sa 
už nezúčastnil , bol venovaný Dvofákovi z prí
ležitosti výročia narodenia. 

Festival - to bol maratón podujatí, k to rý 
začal ráno prednáškami , pokračoval polud
ňajšími koncertami , poobedňajšími muzika
logickými seminármi . po .k torých nasledovali 
podvečerné tzv. G~:~prächskoncerty a končili 

večernými a následnými nočnými koncerta
mi. K tomu sa družili rôzne d ivadelné hudob
né produkcie , výstava , omše s hudbou uvede
ných skladateľov a iné podujatia. Jednotlivé 
akcie boli s nemeckou dôslednosťou tak pri
pravené , že sa navzájom dopfňali , mozaikovi
te do seba zapadli a vytvorili určité celky. Si
multánne s týmito aktivitami prebiehali inter
pretačné kurzy v odboroch klavír , spev, diri
govanie. V tomto roku boli obzvlášť početne 

zastúpení frekventanti zo ZSSR a ďalších bý
valých socialistickýph krajín. Ako zdôraznil 
prof. Rilling na záver kurzov, cieTom stutt
gartských podujat í je stavať spojovací most 
medzi západhými a východnými krajinami 
v oblasti hudby. 

V prvom týždni sa cyklus ranných predná
šok zameral na Mozartov život. Pripravil ho 
známy publicista a autor viace rých vyhľadá
vaných kníh o Mozartovi Volkmar Braunbeh
rens. K tejto té me pristúpil netradičným , ne
konvenčným, v nejednom ohľade provoka
t ívnym spôsobom, odstránil mnohé roman
tické nánosy a mýty a prezentoval Mozarta 

z nových aspektov. Početne veľmi dobre nav
št ívené prednášky vyvola li veľký ohlas. Dru
hý týždeň nasledovali prednášky o Schuber
tovom živote od Elmara Buddeho. 

Na festivale bolo programovaných 123 hu
dobných podujatf za účasti umelcov zo 14 
krajín. Ich dramaturgia bola zameraná na fes
tivalové motto . Hneď otvárací koncert sa nie
so l v tomto duchu. Na programe figurovali 
dve reprezentatívne vokálno-inštrumentálne 
diela Mozarta , ktoré sa zachovali ako frag
me nty, i keď každé z nich pre iné dôvody: 
Omša c mol KV 427 a Requiem KV 626, po
sledné dokončil Mozartov žiak a priateľ F . X. 
Siissmayr. Skladby predviedol jeden z naj
prednejšfch súborov starej hudby s autentic
kými nástroj mi English Baroque Solosls 
a umeleckým vedúcim Johnom Eliotom Gar
dinerom a za spoluúčinkovania nemenej pro
mine ntného zboru Monteverdi Choir Lon
don. Použitie historického inštrumentára 
a predvádzacích prakt ík ako aj prednes histo
ricky škole ného , tvárneho , pohyblivého 28-
členného zboru dodali dielam nádych blíz
kosti autentického zvuku , predvedenie však 
nesplnilo všetky očakávania . Spôsobilo to 
o. i. celkov~ nedostatočné napätie, absencia 
die lam primeranej majestátnosti , prekotné 
tempá niektorých partií (napr . fúga z Kyrie 
Requiem, ktoré boli na hranici možností zbo
ru), záskok za jednu chorú sólistku . Svoju re
putáciu však súbor napravil fulminantným 
koncertným predvede ním Mozartovej opery 
Únos zo Serailu na záver svojho týždenné ho 
pobytu, počas ktorého súbor i dirigent spolu
účinkovali pri interpretačných kurzoch, kde 
aj toto dielo bolo predmetom kurzového pro
gramu. Predvedenie bolo vitálne , bezpros
tredné a spontánne, umelci so svojím dirigen
tom preukázali svoje suverénne interpetačné 
kvality, plné ohňa, vtipu a švihu, pričom ko
lorit a praktiky dobového inštrumentára na
pomáhali vyznievaniu diela v plnom lesku 
a d ramatickom spáde. Sólisti sa adekvátne 
zhostili svojich úlob nielen po speváckej 
st ránke, ale v pozadí koncertne j siene, bez 
scény a réžie, prezentovali náznakovo aj ná
padité herecké výkony. Zo spe vákov vynika
la predovšetkým sólistka titulnej úlohy Kon
stanca, ktorú stvárnila v zahraničí pôsobiaca 
slovenská sopranistka Ľuba Orgonášová. 
Bezpečne zvládla všetky úskalia technicky ex
ponovaného partu, j ej kultivovaný, hlboko 
prežívaný dramatický prednes primerane pri
spel k celkové mu úspechu večera. 

K jednému z vrcholov festivalu treba počí-

tať koncert , na ktorom H. Rilllng s Gichinger 
Kantorei a Bach-Collegium Stuttgart po týž
dňovom. odstupe od otváracieho koncertu 
druhýkrát uviedol Mozartova Requiem s mo
dernými nástrojmi. Na programe boli tri frag
menty: nedokončené Requiem B dur od Mi
chaela Haydna, Schubertova symfónia D 759 
Nedokončená. Pamätihodnou udalosťou sa 
stalo premiérové predvede nie Mozartovho 
Requiem v novej verzii a-doplne ni Robertom 
Levinom, popredným mozartovským znal
com a špecialistom, ktorý už dokonči l viaceré 
Mozartove fragmenty. Levin eliminoval všet
ky Siissmayrom vykonané doplnky a nahradil 
ich vlastnou úpravou . Siissmayr, ako Levin 
presvedčivo preukázal v osobitnej prednáške 
s ukážkami , spravil rad elementárnych gra
matických chýb a prehreškov proti dobovej 
hudobnej sadzbe a pravidlám harmónie. Le
vin podstatným spôsobom doplnil Mozartova 
dielo. O kre m ame n-fúgy na záver časti Lacri
mosa, ktorú majstrovsky vypracoval na zá
klade nálezu stručnej skice autografu mozar
tovského bádateľa Wolfganga Platba . pred 
niekoľkými rokmi , zasahoval '!lj v časti Bene
dictus a inde na základe Mozartových postu
pov v iných skladbách tohto obdobia, zásadne 
obohatil orchestrálnu sadzbu , ktorú Mozart 
už nestačil vypísať. Levin pritom pristupoval 
k práci veľmi zodpovedne , opatrne, s dôver
nou znalosťou Mozartovho pozdného kom
pozičného štýlu , s primeranou skromnosťou 

a úctou , nechcel brilfrovať svojvoľnými prf
stupmi. Po vypočutí si te jto verzie by sa zda
lo, že Levinovi sú Mozartove kompozičné zá
mery bližšie ako Siissmayrovi, ako keby on 
a nie Siissmayr bol býval Mozartovým žiakom 
a osobným známym a povolaným zavfšiteľom 
fragmentu. Dlhotrvajúcu prácu Levina mož
no označiť za medzník v recepcii Mozartovej 
nesmrteľnej záveti. 

S najväčším uznaním treba kvitovať Rillin
govu interpretačnú koncepciu. Dielo zarezo
novalo sústredeným priblížením sa do naj
hlbšfch vrstiev Mozartovho hudobného mys
le nia . Vzrušujúcejšie oživenie tohto diela 
som ešte nepočul. Nadšené ovácie pre oboch 
protagonistov boli spontánnym prejavom va
ri historickej udalosti uvedenia novej verzie 
tohto geniálneho diela. 

Pri tejto prfležitosti sa potvrdila jedna zná
ma skutočnosť. K diskusiám a polemikám 
o tom, či sa má hudba starších epoch oživovať 

na histo rických či dnešných nást rojoch a in
terpretačných praktikách , treba pristupovať 
diferencovane . V prvom rade je rozhodujúci 
umelecký čin . V tomto prípade by som jed
noznačne uprednostnil Rillingovu "moder
nú" interpretáciu Requiem. Na druhej strane 
sa mi javila " historizujúca" Gardinerova kon
cepcia Únosu zo Serailu primeranejšia oproti 
bežným .,moderným" interpretáciám . Takis
to bolo možné porovnávať prednes Mozarto
vých skladieb pre dva klavíry v podaní Rober
ta Levlna a Malcolma Bilsona na· dobových 
Hammerklavíroch a Tatjany Nikolajevovej 
a Nikolaja Luganského na moderných kríd
lach. Keď má človek možnosť komparácie , 
môže si vybrať podfa svojho vkusu a stuttgart
ské koncerty dokázali , že vedľa seba môžu 
.. v mieri" spolunažívať také i onaké prfstupy. 

Aj druhú skladbu otváracieho koncertu , 
omšu c mol mal na programe H . Rilling, a to 
v rámci Gesprächskoncertov, na ktorých kon
frontoval jednotlivé časti tejto omše s analo
gickými časťami omše As dur D 678 F. Schu
berta vhodne voleným sprievodným slovom 
a následnými zvukovými ukážkami. Zároveň 
vystupovali frekventanti kurzov s predvádza
ním ucelenejších častí. A j v tomto prípade 
Rillingova koncepcia s moderným aparátom 
vyzne la presvedčivejšie . Nie v poslednom ra
de treba vyzdvihovať kvality zboru Gächinger 

Kantorel, kto rých nádherný, transparentný, 
zvonivý zvuk radí to to teleso k špičkovým ko
morným zborom. 

Do tretice zaznela hudba z Mozartovej om
še c mol v podobe kantáty D avidde peni ten te 
KV 469, v ktorej Mozart použil zväčša hudbu 
z uvedenej omše. Dielo predviedol lipský roz
hlasový orchester a zbor pod vedením Petra 
Schreiera. Veľký aparát účinkujúcich a spô
sob interpretácie vytvorili a kosi šedý, tvrdý 
a jednotvárny zvukový obraz oproti krištáľ o-

,.. vo čistému prednesu Rillingovho súboru. 
1 V druhej časti koncertu zaznel málo známy 

fragment Schubertovho scénického oratória 
Lazarus, zdfhave j a nezáživnej skladby. 
Schubertovej piesňovej tvorbe boli zasvätené 
nočné koncerty, kým pofudňajšie , zväčša or
chestrálne koncerty boli venované Mozarta 
vi. 

Dramaturgia večerných koncertov bola za
meraná, okrem fragmentov, tematike Mozar
tových ciest po Európe zaberajúcich celú tre
tinu jeho života , počas ktorých poznal tvorbu 
väčšiny, ~voj ich predchQHcov ~ .s4~~.sníf:R~· 
ktor{ ho ovplyvňovali pri d9ÚJevaní svojho 
geniálneho tale ntu. Zn;~yslom týchto koncer
tov, moderovaných trocha rozvláčnym sprie
vodným slovom, bolo prezentovať výber 
z diel týchto skladate fov. 

Organickou a integrálnou súčasťou fes tiva
lu boli prednášky a muzikologické semináre 
v znamenť motta a programu festivalu . Téma
mi seminárov boli rôzne aspe kty k otázke 
fragmentov, Mozartove cesty po Európe 
a pod . Prednášok a muzikologických seminá
rov sa zúčastnili špičkovf experti ako Chris
toph WolfT, Wolfgang Plath, Peter Giilke, Ro· 
bert Levin, Walter Diirr, Bastiaan Blomhert, 
Volkmar Braunbehrens, Malcolm Bilsen, Ul· 
rich Konrad a ď. Muzikologické podujatia 
boli veľmi podnetné, mali vysokú úroveň 

a boli neodmysliteľným doplnkom zamerania 
festivalu po vedecke j a teoreticke j línii. Za 
zmienku stojí i výstava vzácnych autografov
-fragmentov od Mozarta a Schuberta . 

Zo záplavy koncertných produkcií sa aspoň 
stručne zmienim ešte o recitále Tokyo String 
Quartet, kde zaujalo najmä vynikajúce pred
vede nie Mozartovho s láčikového kvinteta 
KV 515 a o sympatickom vystúpení známeho 
komorného súboru Camerata Bern pod vede
ním huslistu Thomasa Fiirlho a predovšetkým 
o Orpheus Chamber Orchestra New York. 
Tento vyše 30-členný súbor bez dirigenta je 
stelesneôím špičkovej interpretačnej doko
nalosti. Presná súhra, technická suverenita, 
transparentná artikulácia , fa rebne a technic
ky jeŕnne vybrúse né odtie ne sa snúbia s vyso
kou zvukovou kultúrou a vyváženosťou . 

Vcelku pozitívny dojem zanechala tiež pre
miéra Mozartovej opery Carovná flauta. 
v Štátnom divadle Wiirtemberg. Výkon sólis
tov i orchestra bol na solfdnej úrovni . Osobit
ne treba vyzdvihnúť nápadité, vtipné, scénic
ké a režijné stvárnenie predstavenia , ktoré, 
hoci nebolo celkom konvenčné, zbytočne ne
experimentovalo, skôr sa usilovalo o historic
ké návraty a zrozumiteľný výklad výpovede 
diela . Rušivo pôsobila azda iba prítomnosť 

dej pozoruj úcej postavy Mozarta na scéne. 
Clenovia orchestra boli oblečen í v štylizova
ných dobových kostýmoch, vrátane paroch
ní. Počas dejstie v sa orchestr ište postupne 
dvíhalo skoro až do úrovne javiska, čím na
podobnili pomery v šľachtických divadlách 
Mozartovej doby. 

Celkove možno o ve fmi bohatom stuttgart
skom festivale konštatovať, že tam pa novala 
neškrobená, uvofnená, ume niu prajná atmo
sféra. cenná devíza , s a kou sa na festivaloch 
a kongresoch len zriedka možno stretnúť. 

PAVOL POLÁK 



Vladimir Čuchran. 

KONCERTY 

Snímka S. Písecký 

hu. Nadhrad a zároveň i nesmierna schopnosť 
zasvätene komentovať výrazovo vysoko ex
ponovanú Po~prockého partitúru vyžarovali 
z interpretácie Vladimfra čuchrana. 

Priestor pre dirigentskú kreativitu poskytla 
Johannesovi Wildnerovi Slávnostná predohra 
J . L. Bellu. V Koncerte pre klavír a orchester 
č. 2 B dur J. Brahmsa vystúpil raklisky klavi
rista Thomas Hlavatsch; dokonalá technická 
príprava mu umožnila akceptovať hranice 
štýlovej interpre tácie , hoci prvky akademiz
mu miestami vystupovali na povrch pred silou 
argumentácie. 

Na klavírnom recitáli (15. IO.) poriadanom 
Spoločnosťou priateľov R'akúska 'v ·Košiciach 
a Rakúskym generálnym konzulátom v Brati
slave, sa prezentoval americký klavirista Ro
mayne Wheeler. J eho výkon nás o zvláštnej 
umeleckej erudícii nepresved~l. R . Wheeler 
sa v Košiciach predstavil imp<)zantným pro· 
gramom, zostaveným z diel F. Chopina (So
náta c mol č. l op. 4), S. Rachmaninova (Pre
lúdium cis mol op. 3 č. 2 a Prelúdium g mol 
op. 23 č. S), F. Mendelssohna-Bartholdyho 
(Rondo capriccioso op. 14) a G. Gershwina 
(Rapsódia v modrom v originálnej klavírnej 
verzii). Permanentný mohutný klavfrny zvuk, 
dynamická preexponovanosť, rytmická ne
presnosť, nadmerná pedalizácia , teatrálne ri
tardandá či accelerandá, veľké gestá- vytvo-

v l 

Začiatok koncertnej sezóny v Státnej filharmónii Košice 
V palete septembrových a o któbrových 

J?Odujatí v Košiciach participovala dom<íca 
Státna fi lharmónia radom pozoruhodných 
koncertov . Vzhľadom na pn;sun Medziná
rodného organového festivalu na septembro
vý termín sa o tvá rací koncert 23 sezóny usku
točnil až 26. septemhra. Do jeho programu 
boli zaradené dve ko ncertantné skladby -
- Koncert pre hoboj a orchester D dur R. 
Straussa a Koncert pre klavír a orchester 
č. 2 fmoľop. 21 .F. Chopina; symfonická tvor
ha mala svoje zastúpenie v Dvorákovej Sym
fónii č. 7 d mol op. 70. Najkrajším zážitkom 
večera bol Straussov koncert . predovšetkým -
zásluhou holandského hobojistu Jorisa van 
den Hauwe. Orchester sa iniciat ívne zmocnil 
svojich partov v Straussovi· i v Chopinovo m 
klavírnom koncerte. v ktorom sa predstavil 
mladý klavirista Jan Simon. Jeho interpre tá
cia bola vkusná a adekvátna náladovcj rovi
ne· c~opinovs~CJ poet1ky. Pod vedením ne
mecko-francúzskeho dirigenta Pierre-Domi
nique Ponnella ďalej zne la sálou v plnom na
sadení filharmonikov Dvofákova Siedma 
symfónia. Vzniknutý homogénny celok po
skytol poslucháčom nesmie rne silný záži tok. 
niesol všetky atri búty prislúchajúce dielu. 

5. októbra sa uskutočnil v Dome umenia 
koncert na záver Festivalu sakrá lnej hudby. 

Popri slávnostnej predohre Naše Slovensko 
od Mikuláša Moyzesa a Romanci G a F dur 
pre husle a orchester L. v. Beethovena (sólis
tom bol rakúsky huslista Wolfgang Gôllner) sa 
pozornos!' posl ucháčov sústredila na Mozar
tovu Omšu C dur KV 317 Korunovačnú, kto
rú sa primerane podarilo priblíži ť i košickým 
filharrnonikom a ich šéfdirigentovi Johanne· 
sovi Wildnerovi, kvartetu sólistov- I. Matyá
šovej, D. ~lepkovskej, M. Dvorskému a M. 
Babjakovi. Za plastickosť zborových partov Ši 
zaslúži uznanie súčasný umelecký vedúci 
a zbormajster Košického speváckeho zboru 
učiteľov Bartolomej Buráš, čerstvý absolvent 
dirigovania na pražskej AMU. 
, V ~ramaturgickom rozvrhu venuje ŠFK 
pcrmarrentnú pozornosť súčasnej slovenskej 
tvorbe: i v programe koncertu IO. IO. odznela 
slovenská premiéra. skladba Jozefa. Podproc
kého - Concerto piccolo pre akordeón, sláči

ko~ý , orc~ester a tympapy Hommage a A. 
Schiinberg, ktorú skladateľ dedikoval akór
dcon istovi Vladimírovi Čuchranovi pri príle
žitosti jeho životného-jubilea . Nový opus nás 
presvedčil. že Podprocký i v tomto prípade 
neúnavne hľadá spôsob súčasnej hudobnej 
komunikácie , pričom úsilie o zaujímavú ná
strojovú artikuláciu s množstvom nápaditých 
štylizačných finesov tu zohráva primárnu úlo-

riti zo všetkých diel akúsi neprehľadnú mixáž. 
Domnievam sa, že Wheeler podcenil publi
kum pre neho snáď "provinčného" mestečka. 
avšak pre organizátorov by to malo byť upo
zornením! 

Na záverečnom októbrovom koncerte (31. 
IO.) sa za pult filharmonikov postavil šéfdiri 
gent opery Štátneho divadla v Košiciach Ján 
Drietomský. Dominantou večera popri Sym
fónii č. 4 c mol Tragickej F. Schuberta, bola 
premiéra Requiem, pre sóla, miebný zbor, 
organ a orchester Pavla Kr-Aku, ktoré v zá
kladnej verzii pre organ, sóla a zbor odznelo 
už v ro~u 1989. Po prvqm počutf je zjavné, 
že pre d~elo komponované v tradičnom duchu 
s prevahou homofónnej faktúry volil sklada
teľ komornejší výraz. Z interpretácie Re
quiem vanula emotívnosť, 'ktorú významne 
podčiarkla hlasová kultúra a tem brové zlade
nie kvarteta sólistov - l. Matyášovej, D. Slep· 
kovskej, S. ~omorjalho a F. Balúna ako aj or
ganový part naštudovaný Ľ. Demeterom. Di
rigent sa koncentroval nielen na technickú 
a výrazovú vycizelovanosť orchestrálnych, ale 
i zborových partov, ktoré pre tento účel pri
pravila s Košickým miešaným zborom zbor
majsterka Júlia Ráczová. 

J ÚLIA BUKOVINSKÁ 

Nová;koncert .. á sezóna v Žiline 

Ivan G~an. Snimka J . Kratochvíl 

Dňom 9. IO. sa v Žiline začal a nová, v po
radí 18. koncertná sezóna. Otváracf koncert 
zaujal dramaturgiou , zameranou výhradne na 
tvorbu W. A. Mozarta. V československej 

premié re (ako live nahrávka pre taliansku fir
mu RGT Records-Milano) zazneli jeho tri 
klavírne konce rty z roku 1767 zriedkavo uvá
dzané na koncertných pódiách. Nepatria ešte 
k tzv. "autorsky vlastným" skladbám, pri ich 
komponovaní si totiž ll -ročný skladateľ vy
pomáhal spracovaním sonátových čast í skla
dieb autorov (napr. Raupacha , Schoberta). 
No i napriek tomu . mladistvé diela salzbur
ského génia žiaria príslovečnou sviežost'ou 
a lahodn)•m legicrrosom galantného štýlu. 

2. koncert pre klavír a orchester B dur KV 
39 uviedol l van Gajan. Vo svojej interpretácii 
vystiho l syntézu všetkých parametrov pianis
tického umenia . Jeho Mozart bol vnútorne 
vyrovnaný, iskrivý a elegantný, s výrazným 
citovým nábojom, dokona le podriadeným 
stavebnému zámeru. Opäť zauja l schopnos
t'ou cize lovať aj ten najmenší detail , vnáš~ním 
tónovo krehkých farieb do hudobného toku. 

Po prvýkrát v ČSFR,koncertoval americký 
klavirista Richard Cionco. V jeho podaní za
znel 3. koncert pre klavír a orchester D dur 
KV 40. Cionco patrí k skúseným inte rpretom, 
svoju umeleckú úroveň obhájil už na mno
hých amerických súťažiach. Mladému umel· 
covi sa podarilo upútať nielen technicky do
komllc vybrúsenou interpretáciou a kultivo
vanou zvukovosťou , ale i sympatickým muzi
kantským zápa lom. Škoda len, že jeho zanie
tenie nenašlo adekvátnu odozvu u hráčov or
chestra a tak vzájomné súznenie bolo málo 
pôsobivé (najmä v 3. časti). 

Finále úvodného koncertu patrilo Giuliane 
Gorni z Talianska, k~orá u nás taktiež vystú
pila prvý raz. Predstavila sa 4. koncertom pre 
klavír a orchester G dur KV 41. Nemožno jej 
uprieť suverenitu .a celkový nadhľad nad die
lom. Jej interpretáciu však poznačilo prílišné 
sústredenie sa na introvertnej ší , komorný 
l?rcjav a tým i menšia zvuková prieraznosť. 
Státny komorný orchester viedol taliansky di· 
rigent Luciano Bellini, s ktorým už malo tele
so možnosť v tomto roku spolupracovať. Na
priek jeho úsiliu tvarovať každú frázu, jeho 
koncepcia vyznela ako málo presvedčivá. 
Chýbala mu interpretačná ľahkosť a samo
zrejmosť , čo sa odrazilo i v orchestrálnom vý
raze. No i napriek tomu koncert zazne l v mu
zikantsky zanietenej atmosfére. 

Aj nasledujúci hudobný večer (30. IO.) sa 
niesol v znamení Mozartovej tvorby. Drama
turgia si ani v tomto prípade nenechala ujsť 

príležitosť, a v atraktívnej programovej po
nuke z tvorby toht9 génia ponúkla ďalšiu čes
koslo~enskú prem1éru. Bola ňou Ombra feli· 
ce, koncertná ária pre alt a orchester KV 255. 
Pôvodne bola napísaná pre Fortiho, slávneho 
kastráta vtedajšej doby a je skladateľovou je
dinou koncertnou áriou pre nfzky ženský 
hlas. Vypočuli sme si ju v podaní Hany ~tolfo
vej-Bandovej, kt_orá pravidelne spoluúčinku
je s ŠKO Žilina. Neľahký sólový part zvládla 
bez zaváhania , zaujala registrovou vyrovna
nosťou a štýlovou čistotou . , 

Príjemným zážitkom bola aj predohra 
k opere Únos zo Serailu. Pod vedením Eduar
da Fischera v nej orchester dokumentoval 
svoju disciplinovanosť, orchestrálnu vylade
nosť a strhujúci dynamizmus, ktorým vytvoril 
vhodný úvod k tomuto večeru. 

Umelecké schopnosti svojim výkonom po
tvrdil aj ďalší sólista, Ján Figura, ktorý uvie
dol Koncert pre nautu a orchester D dur KV . 
314. Pri jeho kreovaní uplatnil o. i. intelektu
álny vklad (najmä v 2. čast i nezamieňa lyriku 
za predimenzovanú citovosť). 

Interpretačným vyvrcholením produkcie 
dirigenta i telesa bola !Mozartova symfónia 
C dur KV SSI Jupiterská. Keďže patrf už 
k tradičnému "vybaveniu" orchestrálnych te
lies, poslucháč má možnosť porovnať jej rôz
ne umelecké výklady. V dôsledku toho sa 
zvyšuje náročnosť na prezentáciu tejto symfó
nie naplno vyzneli dirigentove kvality opiera
júce sa o výrazné gestá a technickú dokona
losť. Symfónia svojou grandióznosťou a kom
paktnosťou vytvorila efektnú bodku za celým 
koncertom. 

S potešením možno konštatovať, že brány 
Domu umenia Fatra sa otvorili v tejto sezóne 
s hodnotným umeleckým zážitkom. .., 

JANA TARINOV Á 

Dirigent Karl-Heinz Firber. 
Saúaka autor 

Medzi oboma našimi festivalmi BHS a Me
los Étos, navštívil Bratislavu cestou do Buda
pešti Mládežnícky symfonický orcheste r 
z Ahrensburgu (pri Hamburgu) . Nie je-tO"j~ 
ho prvé vystúpenie na Slovensku , pretože už 
niekoľko rokov udržuje priateľské kontakty 
s komorným orchestrom Technik. Ahreilbur· 
ský mládežnícky symfonický orchester (100-
-členný) existuje už vyše 23 rokov a na..sv<lT 
jom konte má početné medzinárodné úspe· 
chy na európskom i americkom kontinente. 
V čele orchestra stojí Karl-Heinz Färber, kto
rý je jeho stálym šéfom a okrem pedagogickej 
či nnosti hosťuje s rôznymi orchestrami . 

Bratislavský koncert mladých nemeckých 
hudobnfkov, ktorí sú všetci .inej profesie než 
hudobnej (hru na nástroje študujú na sú
kromných školách) mal výrazn,e profesionál
ny program: Dve predohry z Wagnerovho 
Lohengrina , Violončelový koncert s orches
trom Edwarda Elgara a u nás dosiaľ nehranú 
2. Londýnsku symfóniu nestora anglických 
skladateľov nášho storočia Ralpha Vaughana 
Williamsa. 

Ná Wagnerových predohrácli ša preukáza-' 
la zažitá tradícia nemecke i orchestrálnej kul
túry, najmä výrazná exponovanosť dycho
vých nástrojov poukazovala na vynikajúce 
školenie hráčov a ich technické dispozície. 
Zlatým klincom programu bol Elgarov vio
lončelový konce rt , kde sólistka Juliane von 
Hahnová (ktorá je absolventkou Vyso kej hu
dobnej školy v Hamburgu, je jedinou profe
sionálnou čle!lkou orchestra:, hrá aj l . violon
čelo v orchestri, okrem iných cien získala aj 
4 . miesto na Concertine Praga 1986), ukázala 
svoju technickú i muzikálnu suverel)itu 

v plnej šírke. Je to výrazný profesionálny ta
lent. Hrá s-absolútnym pokojom, technickou 
suverenitou , pevným a istým širokým sláči
kom modelovala klenuté romantické frázy 
a s elegantnou ľahkosťou tvarovala ich tem
pové a rytmické členenie. Škoda, že takému
to formátu mohla načúvať iba hfstka publika. 

Ralph Vaugham Wiliam je u nás vôbec má· 
lo, alebo takmer nehraným anglickým au
torom. Jeho druhá symfónia, pokiaľ som mal 
možnosť počuť jeho iné závažnejšie diela (je 
autorom 9 symfónií, z ktorých k naj hranejším 
patrí siedma Symfónia antartica, opery a ba
let Job) , je z jeho tvorby azda najmenej an
glická, ale najviac romantická , dokonca až 
epigónsky koke tujúca s pucciniovským veriz
mom (sú tu veľmi jasné názvuky na parti
túru a harmoniu Turandot v prvej časti) . 
Skladba má konkrétny programový sujet, ho
vori o prírodnej scenérii Londýna od raného 
svitania cez prozaický deň , až po sociálne ob
razy chudobného Iondýnčana. Skladbe však 
nemožno uprieť vysokú kompozičnú profe
sionálnu zručnosť, melodickú invenciu, 
schopnosť vytvárania inštrumentačne boha
tých obrazov, impresii a najviac zaujal dobre 
vygradovaný záver. Voľbou tejto skladby 
zrejme mladí ahrenbursKí symfonici chceli 
dokumentovať svoju muzikalitu, technickú 
zručnosť, temperament a radosť z muzicfro
vania. A tento zámer naplnili zvrchovano. 
Ukázali sa ako jednoliaty, dobre zohraný ko
lektfv. Vidno tu disciJ?Iínu, pokoru a dodržia
vanie presných koncepcií dirigenta. Napokon 
u orchestra , ktorý sa vlastne schádza príleži
tostne, a nepracuje profesionálne, možno ho
voriť o entuziazme, ktorý prerástol hranice 
záujmovej činnosti a dosahuje profesionálne 
výkony. Na tom má nemalú zásluhu dlhoroč
ná a systematická dirigentská a pedagogická 
práca Karl-Heinza Farbära. 

Bol to koncert, ktorý by si zaslúžil väčšiu · 
pozornosť usporiadateľských organizácií 
a podobne ako v Budapešti , mohol byť kľud
ne zaradený do dajakého abonentného cyklu. 
To azda až nabudúce. 

MARIÁN JURÍK 



Junge Oper Wien dirigoval N. Scherlick. 

KONCIERTY 

Snímka P. Michl 

l 

20. s toročia. dialo sa tak veľakrát práve pod 
rúškom týchto (ale aj ďalších) skladateľských 
mien, ktoré úda jne celkom iste privedú do 
koncertných sál poslucháčov, ktorých vraj sú
časná hudba odrádza. Na brnenský festival 
ich však nepriviedla .. . 

Je isté , že na neslávnom poslucháčskom zá
ujme o akcie tohtoročného festivalu sa podie
ľalo viacero okolností. Predovšetkým je to 
ekonomická situácia , ktorú však možno len 
a len konŠtatovať, vôbec nie ovplyvniť. Co 
však bolo ovplyvniteľné, to je spolupráca br
nenských kultúrnych inštitúcií. Tá by vlastne 

. už zákonite mala vyplynúť zo'zloženia počet
ného festivalového výboru , v praxi tohtoroč
ného festivalu však žalostne sklamala. Tvor
covia festivalových programov asi príliš dôve
rovali onej pro klamovanej poslucháčskej 

atraktívnosti Mozarta a Dvoráka a neuvedo
mili si dostatočne fakt , na ktorý už p<)uk:ázal 
ktorýkoľvek z predchádzajúcich ročrtÍk91i, že 
na jubileá možno aj doplatiť. Tým, že sa:br
nenský festival koná na jeseň , sa stáva, že;je
ho programovú náplň veľakrát dramaturgic
ké plá ny o rchestrov a divadiel predbehnú .. 
a ochudobnia ju o ich najväčšie trumfy. 

To bol aj prípad tQhtoročného Dvoráka: 
dramaturgicky celkom určite pózoruhodná 
idea ., uviesť všetky veľké oratoriálne a kantá
tové diela strosko tala poslucháčsky na tom, 
že tento nápad už predtým realizovala Brnen
ská filharmónia a Zemské divadlo. A pre to
že, väčšinou šlo o tých istých interpretov, ne
možno sa čudovať prázdnym miestam v hľa
disku ... 

ALÁ REKAPITULÁCIA Z BRNA 
Medzí národný hudobný festival v Brne za

vŕšil toho roku 26 rokov svojej existencie. Po
slucháči, kto rí v dňoch 3. - 13. októbra na
vštívili niektorú z jeho 27 oficiálnych a ešte 
veľa pridružených akcií , si mohli vybrať z pro
gramov9j ponuky , ktorá sa. sústreďovala naj
mä na diela dvoch veľkých tohtoročných jubi-

' 17. IO. usporiadala SF Košice. Regionálne 
združenie SHÚ a um<;leckú agentúra Casso
via (kio rá vďaka aktivite riaditeľky N. Rašio
vej·môie v budúcnosti pre hudbu vo východo
slovenskom regióne vcfa urobiť) komorný 
kl)nc,,~;t k ž,iyQtntm jubil~ám sklad~ttel'a Ju ra
ja Hatr íka a akordeonistu Vladimíra Cuchr~
na. 

Podujatie ma lo aj vďaka vtipné mu a šar
mantnému sprievodnému slovu J . 
výbb rnú atmosféru porozumenia . 
nik Hatrík nič nestratil zo zanietenia, 
- akq .si mnohí dobre pamätá me -
pr~~ rokrplna košickom konzervató~iu zapa
ľovať žiakov pre súčasnú hudbu a taJe novo
dobých harmonických systé mov. Neskô r sa 
prudko vyvíjal (čo je hlavnou známkou talen
tu): dnes má jeho pohfad muzikologickú 
hfbku a navyše zrelo zmierlivú múdrosť po
znania , este tické ho a psycho logické ho poza
dia hudby. O tom svedčil hlavne výklad dvoch 
piesňových cyklov na texty malajských pantu-

lantov- W . A. Mozar.ta a Antonína Dvoi'á
ka. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to to pro
gramové zame ranie je už samo osebe zárukou 
poslucháčskych úspechov: napokon . keď 

v časoch porevolučného kvasu boli s nadše
ním škrtané ,z programov českých orchestrov 
(medzi nimi aj brnenskej fi lharmónie) die la 

nov- Vysoký je banánovník a Piesne o láske, 
šťastí a vernosti. Z mysel: vždy možno míj~ť 
nové šťastie. je m\dej, že aj roztrhnutá nitka 
sa dá zviazať. 

L; 1111dohného I}I'<Jtbka v i'a>c.: vi'niku >igna
li:tó'vali ticlo"i:ykly obrat oď konštruktivistic
kých postupov smerom' k 'novej , .. komunika
tívnej" melodickosti ; čo sa pre slovenskú 
hudbu ukäzalo vývojovo nosné. Autorove 

nom 
plne v a melo-· 
dických fräz, nálady a obsahu textov. Celok 
vyznel nežne a dojímavo. Podobne sopranist
ka Adrianna Ko"hútková zaspievala v spolu
práci s klaviristkou Valériou Kellyovou a skla
dateľom . sonoristicky dotvärajúcim hudbu na 
strunách klavíra , cyklus O láske, šťastí a ver
nosti na kvalitnej úrovni. So sebe vlastnou vi
talitou zahralo duo Ľudmila Kojanová a Pavol 

Obráťme však pozornosť k jednotlivým ak
ciám tohtoročného festivalového ročn íka. Je-

ho dominanty tvorilo niekoľko výrazných in
terpretačných výkonov. ku ktorým možno rá-

tať uvedenie Prokofievovho 5. k lavírneho 
koncertu ame rickým klaviristom D. Livelym 

Novotný Pochod, chorál a kánon pre štvorruč
ný klavír. V ňom vidno, že Hatťík chce a vie 
ozvläšt niť aj inštruktívne veci drobnými ná
pad~lli, r.ovzn iesť ich nad rut inovanú všed
nost. 

Pótom priš liľd~vífi'ľdl'uhého piiťdesiauiika , 
Vla~imíra Cuchrana. Má•nc v ňom akor
dconistu svetovej povesti a naviac po pri vír-. 
tuózncj nústrojovcj brilancii má zásluhu na 
llfJiku početn · skiaď !'lf oj nástroj od 

e o k ~ . o _ 

íkove u · cle . 1ce troc u in , než na 
pu l zoch postaven~ Grešák. ale pestré , príťaž- . 
livé, s hodnou dávkou nástrojpvého lesku. · 
Ten vynikol a j v záverečnej sk!adbe , Jam 
session od Norberta Bodnára, kde bo l skve
lým C uchranovým partnerom hráč na bicie 
nástroje František Majcher. Zo základnej 
.. dvanástky" vystaval Bodnár sériu poväčšine 
zaujímavých epizód; kto rej nič neubrali dvc
,-tri slabšie miesta. Tvorí s inve nciou a to je 

(možno až príliš kultivované, ale v každom 
prípade precízne a zvukovo vynaliezavé) , vy
stúpenie Franka Petra Zimmermanna, ktorý 
dal husľovému koncertu Albana Berga svieti
vý tón, oduševnelosť a veľkú hfbku výrazu, 
záverečné vystúpenie nórskeho violončelistu 
Trulsa Morka atď. Mimoriadnu pozornosť už 
vopred vzbudzoval spevácky recitál Evy Ran
dovej , ktorý však priniesol interpretačné 
hodnoty dosť diskutabilné , zvlášť v piesňo
vých cykloch Antonína Dvoráka (Biblické 
písnč a C igánske melódie), ktoré speváčka 
poňala príliš dramaticky a expresívne, bez 
presvedčivého súznenia s textom. Pozitívne 
však treba oceniť akcie, ktorými sa na brnen
skom festivale prezentovala umelecká mlaď. 
Predstavenie Junge Ope{ Wien (Mozartova 
La finta g~ardiniera) bolo p·riam príkladnou 
inscenácip).t mhi~ý..éh.· tvors:ov: s minimom ja
vi.sko'vý~li.'. pf~~trie~J<:ov., ·zato. v.šak s obrov
skou -invencio-u a na'cl~en(m dokázali mladi 
Úf!1C.lcro.,:yplní.f~aný čas·a:priestor a plne zau
j a:( ~iy~~·a : za dciorú myšlienku ie možné po
v#o.vat•aj vystú~l,lie č~rstvo ocenených lau
ri:\;itať~Yác.kej súťaže. A~ Dvqráka v Karlo
vých Vár~h (t ;·r. ·po prvýkrát) ,.rovÍtako ako 
vystúpe nie mladých brnenských alebo s Br-

. nom spojených inštrumentalistov (dcéry skla
dateľa Jána Nováka, huslistka Ivana Tomáš
kova). 

· 26. Medzinárodný hudobný festival v Brne 
sa·konal pod heslom Mozart , Dvofák a dne
šok. Iste je možné podať rôzne výklady tohto 
hesla najmä ak chápeme dnešok nielen 
v zmysle interpretačnom , ale a j kompozič
nom , je treba konštatovať že bol na festiva le 
zastúpe ný málo: na repreze ntatívnych večer
ných akciách vlastne len československou 
premiérou scén z baletu Trójanky od Karla 
Husu (zaujímavých naj mä inštrumentačne). 
Snáď sa v budúcich ročníkoch táto situácia 
zmení: myšlienka u'viesť v rámci fes tivalu aj 
diela, ktoré získali diplom českej a slovenskej 
hudobnej kritiky, ódovzdávaný každoročne 
pri slávnostnom otvorení, je rozhodne pod
netom. o ktorom by mala festivalová drama
turgia uvažovať. 

JINDRA BARTOVÁ 

rozhodujúce. Podarilo sa mu preklenúť aj 
protirečenie, že totiž jam session by vlast.ne 
nemala byť vôbec zapísaná do nô t, lebo vzni
ká improvizačne zo súhry a momentálneho 
vzájomného inšpirovania náhodne sa streta
júcich jazzových hrúčov priamo na pódiu. 
Pravda, vždy sa ne musia ideálne "stretnúť" 
v hre , kým skladateľ Bodnár mal možnosť u
smerniť prúd odlišn~ch variácií. Každopádne 
to urobil sviežo aj C uchran sa odpútal a po
tvrgj!t' l e-mu široký štýlový záber nie je cudzí, 

· o66. n ie výrazné rytmické cítenie , súhlasné 
• je o temi)eramentom. · 

Na záver treba ešte raz zdôrazniť. že hudba 
J . H~tríka a N. Bodnára, výkony všetkých 
účinkujúcich na če le s V. Drietomskou a V . 
Cuchranom plne zaujali poslucháčov a zane
chali povzbudivú satisfakciu: región nemusí 
byť a nie je vždy čosi druhoradé. Ibaže to by 
si viac malo uvedomiť bratislavské centrum. 

IGOR PODRACKÝ 

+ + J ) ' ,. • 

1(;.· ročník PriX de musi(Jue folklorique de radio BratiSlava 
V dňoch 30. a 3 1. októbra sa Stúdio S Slo

vensk,é ho rozhlasu v Bratislave naplnilo zvuk
mi ľudo~ej hudby zo všetkých kútov Európy. 
2ll rozhlasových stan íc prezentovalo v Brati
slave svoje nahrávky šty lizovaného a <lllte n
Úckého fo lkló ru , aby ukázalo ich technickú 
a umeleckú kvalitu , ale i obraz o hudobnofol
kló rnom materiáli , vysielanom do é teru po
slucháčom svojej krajiny. Súťaž prebehla 
v dvoch kategóriách (L štylizovaný a ll. au
te l)tický folklór) a každá rozhlasová stanica 
predviedla v jednej z nich (alebo i v oboch) 
dve nahrávky: v inšt~umentálne1 (a kategó
ria) a vo vokálnej podobe (b .kategória). Me
dzinárodná porota v zloženi A. Vahuri (Tal
linn) , M. Cellier (Be rn), J . Solymosi (Buda
pešť), C . Mac Mathunu (Dublin), K. Benho
vá (Novi Sad), A . Blôchl (Linz) a O . Elschek 
(Bratislava) hodnoti la udeľovaním bodov (od 
l do 20) celkovú kvalitu každej nahrávky, in
terpretačný výkon a v kategórii štylizovanéHo 
fo lklóru i kompozíciu skladby. Výsledné ceny 
kategórie l. -štylizovaný fo lkló r (spolu súťa
žilo 40 nahrávok) získali: 

l. Slovenský rozhlas Bratislava za nahráv
ky Balocké ozveny (Jozef Malovec) a Dzlfče 
počaromne (Jvan Dubecký), 

2. Ceský rozhl~s Plzeň za nahrávky Dudy 
jsou slykt všudy (Jaroslav Krček) a Prosba za 
vláhu (Jaroslav ~rček), -

3. Slovenský rozhlas Banská Bystrica za na
hrávky Strlg6Dska Zábava (Stefan Molota) 
a, ptevčenské, plesne z Kysúc (Jaroslav Strá
ň'A'Il•kÝ\. 

Laurc.:útom - in terpre tom v katcgôri1 la ~a 
stali Zdenčk Bláha a bratia Krčkovci (CR 
Plzeň) za na hrávku Dudy jsou slyšet všudy 
a v kategórii l b Bojka Prisaclova (Bulharsko) 
za nahrávku Hej , sen, môj sen (BR Sofi a). 
Cenu laureáta - skladateľa la kategórie získal 
Jaroslav Krček za nahrávku Dudy jsou slyšet 
všudy (CR Plze1í) a lb kategórie Ivan Dubec
ký za nahrávku Dzifče počaromne (SR Brat i
slava) . 

Víťazmi prvej kategórie boli prevažne čes
ké a slovenské rozhlasové ko lektívy, výsled
ky kaiegórie ll. - autentický folk ló r (48 na
hrávok) priniesli úspech zase zahraničným 
účastníkom súťaže: 

l. RTE Dublin, irsko 7Al nahrávky Zajac na 
vŕšku a Pohár na rozlúčku, 

2. ORF Linz, Rakúsko za nahrávky Polka 
a Waldhansl, 

3. RTV Novi Sad, Juhoslávia za nahrávky 
Vodarske oro a Objím ma milý. 

Laureátom - interpretom ll a kategórie sa sta
la Mary Bergin (lrsko) za nahrávku Z ajac na 
vfšku (RTE Dublin) a ll b kategórie spevácka 
skupina The Voice Squad ( lrsko) za nahráv
ku Pohár na rozlúčku ~RTE Dublin). 

Vďaka výbornej organizácii súťažnej pre
hliadky (použitím počítača sa výsledky bodo
vania poroty okaJTlžite premietali na plátno 
priamo v štúdiu) mali poslucháči možnosť sle
dovať hodnotenie každej nahrávky. Takáto 
otvorená konfrontácia vyvólala prirodzene 
množstvo otázok, týkajúcich sa prevažne kri-
• J:. -:: L. - ..1 - · ·~- =- _,_ : 1. 

~úiaže. l'ic.: ~ta li v cent re: pozorno~ll na 
štvrtkovom popoludňajšom semi núri. 

Jedným z diskutovaných problémov bola 
o t<ízka autentici ty - l . ako hodno tiaceho kri
téria, 2. ako problému rozlíšenia štúdiovej 
nahrávky autentické ho folkló ru od nahrávky 
v prirodzenom prostredí (v stanovách súťaže 
tieto dva druhy nahrávok nebo li d ife rencova
né). Keďže však rozhlas ako médium spro
stredkujúce kultúrne hodnoty širokému 
spektru poslucháčov, môže aute ntici tu fol
klórneho prejavu akceptovať le n ako sekun
därny faktor pri výbere do vysielania. kládol 
sa aj pri hodnotení dôraz skô r na profesionál
nu úruve1ítechn ickej a umeleckej kvali ty na
hrávky. Co sa týka druhého bodu, vari by bo
lo v budúcnosti užitočné porozmýšľať o stabil
nom určení pôvodu snímky. pretože odliš
nosť štúdiových a terénnych nahrávok sa vý
razne prejavila najmä v ich rôznej technickej 
kvalite a následne aj v hodnoteni. Úroveň, 
jednotlivých folklórnych ukážok bola rôzna, 
nielen v rámci kategórií (prekvapením bol 
napríklad fakt, že nahrávky aute ntické ho fo l
k lóru boli často lepšie čo do kompozičného 

celku i in terpre tácie, ako nahrávky štylizova
ného fo lkló ru) , ale aj medzi snímkami tej is
tej rozhlasovej stanice. Vzhľadom k tomu by 
bolo v budúcnosti možno ade kvátnejšie hod
notiť nie priemer obidvoch nahrávo.k (inštru
me ntálnej a vokálnej hudby) danej stanice , 
ale výsledne hodnotiť rozhlasové kole ktívy za 
jednotlivé snímky, l)ko to bolo v minulých 
ročníkoch súťaže. 

Príjemným prekvapením tohtoročnej 

~c.:~kých a >lovc.: n~kýdt rozh l a~ových ~tamc.: 

(BanskÍl Bystrica. Plzeň, Prešov, Košice), 
k toré napriek zložitejším technickým pod
mienkam (v porovnaní s bratislavským či 
pražským rozhlasom) priniesli do súťaže kva
litný a hlavne neobohratý, nový materiál 
(Bratislavský rozhlas predviedo l na prehliad
ke skladby, ktoré už bolo možné počuť vo vy
sielaní), V súvislosti s tým odznel na seminári 
názor , že aj vek nahrávky, p rezentovanej na 
súťaži by mal byť ohraničený . 

Hoci otázky v diskusii viedli najmä k ujas
neniu a zjedno teniu hodnotiacich kritérií sú
ťaže, prítomní účastníci , porotcovia i organi
zátori sa zhodli v tom, že význam podujatia 
tkvie hlavne v prezentovaní hudobno-folkló r
neho materiálu jednotlivých stanic , možnosti 
konfron tácie , výmeny nahrávok a s tým súvi
siacej ,.reklamy" , ako aj v stretnutí sa rozhla
sových pracovnikov z rozličných krajín. 
v kruhu kto rých sa rodia nové myšlienky 
a podnety. Ročník 16. súťažnej prehliadky 
rozhlasových nahrávok hudobného fo lkló ru, 
kto rý sa slávnostne ukončil koncertom Or
chestra ľudových nástrojov SR a jeho hostí, 
vytvoril pôdu pre budúce skvalitnenie súťaže. 
Zároveň po organizačnej stránke nastúpil 
cestu , ktorej by sa nasledujúce ročníky mali 
držať. Na záver vari už leo želanie, aby sa 
hlavný akté r prehliadky - hudobný folkló r -
nestal iha materiálom rozhlasových súťaží, 
ale aby zostal každodennou dôležitou súčas
ťou rozhlasového vysielania. Verme, že sú
časťou stále kvalitnejšou. 
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8 KONFERENCIE 

MUZIKOLÓGIA NA BHS 
né témy. Aj termíny podujatia ne
boli šťastne volené, veď koncert 
atraktívneho súboru zobcových 
fláut z Viedne kolidoval s ešte 
atraktívnejším koncertom Vieden
skej filharmónie s dirigentom a só
listom Friedrichom Guldom, k čo
mu sa pridali aj vrtochy počasia 
s dažďovou kalamitou. 

tuácia , program sa menil alebo na
hrádzal. Ťažko vyčísliť aj zásadné 
organizačQé nedostatky. Napr . so 
záujmom očakávaná prednáška 
D r. Bibu sa neuskutočnila iba pre
to, že netrafil do Zichyho paláca 
a nemal ho tam kto zaviesť!? 

No bolo by nespravodlivé neoce
niť aj nesporné klady dvojdňovej 
konferencie. Jej úvodnej dopoTud
ňajšej časti predsedal riaditeľ Slov
koncertu Dr. Mokrý. Prvé dve 
prednášky D oc. Jána Albrechta 
Vplyv nástroja na vývoj hudby 
a neprítomného Ing. Staudta na té
mu Starostlivosť o historické hu
dobné nástroje, prečftala predsed
kyňa SMA Dr. Ľuba Ballová. Na
sledoval príspevok medzinárodne 
uznávaného organológa a mikuláš
skeho lekára Dr. Karola Wurma 
Bratislava v dejinách výroby orga
nov. Prvú časť programu uzavrel 
starší príspevok vedúcej hudobné
ho oddelenia Univerzitnej knižni
ce Dr. Emese Dukovej-Zólyomio
vej Carl Schmidt- bratislavský vý
robca klavírov. 

na historických hudobných nástro
joch v rôznych obdobiach . 

Zlatým klincom prvodňového 

programu mal byť koncert ambi
ciózneho súboru zobcových fláut 
z Viedne, pod názvom Cesta za 
hudbou piatimi storočiami. Štyri 
mladé umelkyne (lrmtraud Frei
berg; Karin Heinisch, Magdalena 
Hôrander a Eva Maria Kaukal) sa 
naň perfektne pripravili . Posluchá
či dostali podrobný ilustrovaný in
štrukčný materiál o starom flauto
vom inštrumentári i o medzinárod
nej umeleckej činnosti súboru a na 
pódiu bol vystavený unikátnY. 
a takmer kompletný súbor rene
sančných a barokových zobcových 
fláut od 24 cm dlhého sopranina, 
po 180 centimetrovú basovú flau
tu. Na veľmi skromne navšt ívenom 
koncerte predstavili všetky nástro-

1 
je vo svojom virtuózne prednese
nom programe. 

Pochqatle doplnUa Interpretácia na starých hudobných nástrojoch. 

Organológia u nás patrí k naj
mladším a doposi!IT k hriešne za
nedbávaným hudobnovedný~od
borom. O to ·viac bolo treba pova
žovať zaradenie tejto témy v rámci 
BHS za závažný dramaturgický po
čin . Odzrkadľoval to aj počet uspo
riadateľov a starostlivo zostavený 
reprezentačný program. VeTa sme 
si sľubovali najmä od tradične dob
rej spolupráce s Rakúskym gene
rálnym konzulátom a zo záujmu 
o našu činnosť zo strany Miestneho 
úradu - Staré mesto. No organizá
cia a realizácia celého projektu 
patrila v prvom rade do kompeten
cie vedenia a sekretariátu Sloven
skej muzikologickej asociácie. Za
tiaľ čo pani vicekonzulka Mag. 
Ste lla Avallone v značnej miere 
prispela k medzinárodnému lesku 
konferencie zabezpečením účasti 
vynikajúceho súboru z Viedne , 
prednášky rakúskeho organológa 
Dr. O tta Bibu o zbierke historic
kých hudobných nástrojov v Ge
sellschaft fiir Musikfreunde vo 
Viedni i svojou prítomnosťou , Sta
ré mesto na čele s konferenciu 
o tvá rajúcou starostkou Dr. Milo
slavou Zemkovou poskytlo pre ce
lú akciu reprezentačné priestory 
a zabezpečilo príspevok svojho 
reštaurätora Ing. Michala Staudta, 
Slovenská asociácia nezvládla svo
ju nezastupiteľnú úlohu. 

Popoludňajšia časť bola najprv 
venovaná prehliadke a prezentácii 
historických organov v Starom 
meste. Sotva pätn~sť účastníkov sa 
zoznámilo po odbornom výklade 
Dr. · Wurma s vzácnym pozitívom 
v bývalom kostole Klarisiek a jedi
ným barokovým organom v kosto
le sv. Trojice (pravdepodobne die
lom viedenského organára Johan
na Henckeho z 2. polovice 18. sto
ročia). Nástroje demonštroval štý
lovými ukážkami Imrich Szabó. 

Druhému dňu konferencie pred
sedal Dr. Wurm. Keďže prednáška 
Dr. Bibu sa nemohla uskutočniť, 
hneď sa p'ristúpilo k prezentácii 
a hre na najrôznejších starých hu
dobných nástrojoch. Najprv sme si 
od rakúskych umelkýň vypočuli za
svätený odborný výklad o druhoch 
zobcových fláut , ktoré aj jednotli
vo predvádzali . Vďačne odpoveda
li na o tázky interesentov. P. Zají
ček zoznámil prítomných s baroko
vými husľami i sláčikom . Profesor 
bratislavského konzervatória Alois 
Menšík demonštroval teoreticky 
i prakticky dve vzácne majstrovské 
kópie starých lutien a záver celého 
podujatia tvorilo vystúpenie slo
venského dua, hrajúceho na rôz
nych neraz už zabudnutých starých 
dychových nástrojoch , za sprievo
du lutny a klasickej gitary. Mladí 
umelci Juraj Korec a Ivan Cermák 
dôstojne zakončili v pozdných po
l udňajších hodinách celé vzácne, 
no i prohlcmiltické organologické 
podujatie. 

Snímka T. Mažáriová 

A ko to už u nás býva , zavše sa 
nevydaria ani tie najveľkory

sej šie naprojektované muzikolo
gické podujatia. Zlyháva ľudský 

faktor pri organizačnom doťahova
ní celej akcie, vrátane ná ležitej 
propagácie a zabezpečenia účasti 
odborného i inte resovaného publi
ka. Nie inak tomu bolo aj na dvoj
dňovej muzikologickej konfe ren
cii , usporiadanej dokonca piatimi 
význačnými inštitúciami (Sloven
skou muzikologickou asociáciou, 
Miestnym ' úradom Bratislava -
-Staré mesto, Rakúskym generäl
nym konzulátom v Bratislave. 

$ lovkoncertom a Slovenským hu
dobným fondom) 30. 9. a l. IO. 
v reprezentačných priestoroch Zi
chyho Pílláca, pod mottom Hudob
né tradície Bratislavy a ich tvorco
via, a s názvom Význam výskumu 
historických hudobných nástrojov 
pre súčasQú interpretačnú prax (so 
zreteľom na traôície výroby hu
dobných nástrojov v B ratislave}. 

Účin~ujúcich bolo viac ako obe
censtva. sčasti sa improvizovalo, 
dokonca museli byť vydané dva 
rôzne programové letáčiky, pre to
že niektorí prednášatelia sa nedo
stavili alebo nepredniesli aviz~va-

Z hfstky slovenských organoló
gov chýbali oficiálne najrenomo

' vanejší, progra'm bol prehustený 
a Časove príliš náročný. Aj tí naj-

Obsahová náročnosť štyroch do
poTudňajších prednášiek, sa žiar, 
nepriaznivo odzrkadlila aj na po
kračujúcom programe v Zichyho 
paláci. Príspevok skúseného hu
dobného režiséra Leoša Komárka 
o problematike zvukových zázna
mov historických hudobných ná
strojov už neodznel. Ján Albrecht 
a koncertný majster Muziky Ac
terny Peter Zajíček äemonštrovali 
miesto neho ukážky magnetofóno
vých záznamov ansámblovej hry 

. skalnejší odchádzali večer už po 
prvom dni in~erizivneho počúvania 
plejády tém, znáčne vyčerpaní. Na 
pódiu i v auditóriu bola veľká fluk-

MedZinárodná hudobná koDfereneia o . ' 
Poriadať konferencie' na pedagogickú tému 

sa stalo na Slovensku už dobrou tradíciou. In
tegrujúce možnosti hudby á umelecká výcho
va detí bola ústrednou témou medzinárodnej 
konferencie v dňoch 6. - 9. l l. v Detskom 
mestečku Trenčín-Zlatovce. Iniciátorom 
a organizátorom podujatia bola Slovenská 
hudobná spoločno.sť v spolupráci s partner
skou Ceskou hudobnou spoločnosťou a ďalší
mi spoluusporiadateľmi, ktorých čelní pred
stavitelia tvorili vedeckú radu konferencie. 
Zp zahraničných prednášateľov sa predstavili 
odborníci z Rakúska, Maďarska a Poľska . 

Príťažlivé témy predniesli niekoľkí domáci 
pedagógovia a pracovníci z vedeckých inštitú
cií, vysokých škôl, ale aj zo školského pro
stredia nižšieho stupria. Poobedriajšie chvíle 
spestrili ukážky polyestetických produkcií 
žiakov v podobe dramatizovaných rozprá
vok, kde boli v popredí synkre tické umelecké 
prejavy, hoci nie v kvalitatívnej vyváženosti. 

Po predchádzajúcich "inventarizačný~:h" 
prieskumoch učebných plánov. osnov , učeb
níc a metód vyučovania na konferenciách 
v Nitre sa upriamila pozornosť usporiadate
ľov na často preferovanú tému medzi zahra
ničnými pedagogickými autoritami, ktorou je 
integratívna hudobná pedagogika a jej mož
nosti efektívneho uplatnenia vo vyučovacom 
procese na školách rôznych stupňov. Cen
trom presadzovania a šírenia ideí integratív
nej pedagogiky je známe mesto hudby Salz
burg. 

Konferencia mala gradačný charakter. Me
dzi záverečnými prednášatel"mi figurovali 
známi propagátori integratívnej pedagogiky, 
manželia Roscherovci z Mozartea v Salzbur
gu. Prof. Wolf Roscher, rektor Mozartea 
a predseda Medzinárodnej spoločnosti pre 
polyestetickú výchovu, nadchol účastníkov 
konferencie svojím osobným vkladom pri 
prednesení témy. Význam hudby vidí vo vý
zve k pohybu, aktivite a k zmyslovosti v naj
širšom slova zmysle najmä pri polyestetickom 
pôsobení na mladého človeka. Snahou inte
gratívnej pedagogiky je podľa prof. Roschera 
urobiť život človeka zmysluplným, čo je naj
humanistickejším poslaním hudby a výchovy 
vôbec. Pod intcgratívnou hudobnou pedago
gikou rozumie podávanie súhrnu takých po-

- --
znatkov pre mládež, k~oré spolu na seba nad
väzu~ a vychádzajú zo selektívne priprave
ného su boru uči va podávaného v komplexnej 
podobe .,pod jednou strecho. " .Východisko
vé poznatky z hudby sa integrálne spájajú 
s vedomosťami príbuzných umeleckých dis
ciplín , ako sú výtvarné umenie, poézia , litera
túra , tanec a podobne. Pri analýze hudobné
ho diela navrhuje prednášateľ vychádzať zo 
životných skúseností a tie potom učiť vybra
dávať a nachádzať v stupni zobrazenia pro
stredníctvom umeleckého diela. Vnímanie 
hudby v súčinnost i s ostatnými druhmi ume
nia môže byť plnohodnotné len pri jeho maxi
málnom pochopení , k čomu vedie systenfatic
ká výchovná činnosť. Učiter musí pôsobiť na 
žiakov celou váhou svdje j osobnosti. Iba ma
ximälny osobný vklad pri výuke môže byť zá
rukou očakávaných výsledkov. Nové trendy 
vo vyučovaní improvizácie hry na klavír de
monštrovala pani prof. Roscherová tvrdiac, 
že bez notovej predlohy sa dá viac a plno
krvnejšie muzicírovať. 

Výchova ku kreativite, využitie detských 
hudobných nástrojov a iných netradičných 
zdrojov zvuku s množstvom ukážok boli 
predmetom témy ďalších rakúskych kolegov, 
ktoré patrili k najzaujímavejším príspevkom. 
Prof. W. Hartmann z Konzervatóri a v Kla
gcnfurte sa zhostil svojej úlohy so všetkou 
bravúrnosťou. Jeho poznámky k integratív
nej hudobnej výchove, ako svoj prejav 
skromne charakterizoval, boli vlastne ukáž
kový spôsob narábania so zvukovým fenomé
nom v kontexte pohybu a iných vyjadrova
cích prostriedkov. Z rytmických zábaviek 
sklbených s melódiami prešiel k pohybové mu 
stvárňovaniu melodických línií (stavanie 
mosta pri využití pohybov celého tela) až ku 
choreografickým kreáciám, ktorým nechýba
lo isté napätie . Radosť z tvorivých momentov 
prežívajú deti pri vytváraní zoskupení hrajú
cich sa so zvukmi rôznych kuchynských ria
dov. hračiek a iných predmetov. V pôsobivej 
súhre vytvárajú zvuky napodobňujúce chod 
rôznych strojov, prístrojov, výrobných etáp 
a podobne, čím sa učia ele mentárnemu spô
sobu využívania princípov napodobňovania 
a koexistencie, bez ktorých si neskôr nemož-

no predstaviť fungovanie mechanizmu komu
nikatívnosti umenia. Návody učiteľa sú iba 
malým počtom možných variantov, ktoré ma-

. jú možnosť vyhľadávať deti pri zachovaní sta
novených pravidiel. Z mála pravidiel , zdôraz
ňoval 'prof. Hartmann, sú veľké možnosti 
strategických východísk a riešení pri takýchto 
tvorivých hrách, kde si deti vytvárajú svoju 
vlastnú hudobnú reč pri hľadaní adekvátnych 
vyjadro'{acích prostriedkov. 

Spoloče~ské, dramatické ~ tanečné vý
chovné momenty sledovali svoj ím výstupom 
E. Polzerová a M. Tylečková z Ostravy. 
K úspešným ukážkam využili náhodný výber 
účinkujúcich z účastníkov konferencie. O po
kusoch aplikovať integratívne výchovné mo
menty v Poľsku referoval prof. W. Jankowski 
z Varšavy. Hudobnopsychologické témy 
pripravili docenti P . Krbaťa, L. Burlas a M. 
Holas. Referáty vychädzali zo súčasných kon
cepcií skúmania osobnosti, zdôrazňujúc naj
mä snahy o zachytenie a aktívne usmerňova

nie línie celoživotného vývoja človeka (bio
dromálny prístup) v jeho sociokultúrnom 
prostredí. V popredí záujmov ich referátov 
boli ďalej základné aspekty kreativity a per
spektívy hudobnopsychologickej diagnosti
ky. Predstavy integrovaného spôsobu podá
vania poznatkov pre gymnazistov predniesol 
prof W. Peschl z Viedne. Ako východiskový 
bod mu poslúžilo umenie okolo roku 1900. 
O možnostiach výchovy hudbou u IO- 12-
ročných detí referovala pani prof. S. Antoni
cek z Viedne. Dobré výsledky podm ieňuje 

úzkym sociálnym kontaktom. Cím sa podľa 
nej ľudia lepšie poznajú a poznávajú, tým sú 
k sebe tolerantnejší a skôr sa prípadne vedia 
aj dohodnúť. Detské ľudové hry a tance po
dala pani V. Szarka zo Šoprone ako modelo
vú učebnú látku pre výuku a to integrovaným 
spôsobom pri využití pohybu , spevu, výtvar
ného prejavu a podobne. Muzikoterapeutic
ké pokusy s deťmi sme videli z videokaziet pa
ni Doc. Dóry Var vasovskej z Debrecínu. 

K integrujúcim možnostiam hudby sa vy
jadrili viacerí českí muzikológovia (Dr. J . Ba

' jer, Dr. I. Poledňák, Doc. J. Fukač, Doc. L. 
Zcnkl, Doc. J. Herdcn, Doc. M. Juzl). Ic1\ 
pre javy mali aj kritický postoj k téme konfe- · 

Poučíme sa z neho pre budúc
nosť? 

MIKULÁŠ KRESÁK 

rencie. Snaha o integrované podávanie vedo
mostí nevyhovuje vždy J. Herdenovi ani L. 
Zenklovi najmä z toho dôvodu , že sa musí 
upúšťať od kvalitatívnych nárokov na samot
né hudobné pre javy detí, preto "fintcgrovať 
hudbu s iným umením sa dá len príležitost
né hudobné prejavy detí, preto "integrovať 
hudba s iným umením sa dá len príležitost
kač sledoval osud esteti~kej výchovy v minu
losti. Pri porovnávaní stavu so západnými 
kraj inami prišiel spolu s I. Poledňákom k ta
kému zaujímavému uzáveru , že "rôzne škol
ské systémy v rôznych spoločenskýéh systé
moch produkujú približne rovnaké výsled
ky." I. Poledňák nazval svoje názory na inte
grat ívne tendencie v umení neurovnanými až 
kacírskymi. Množstvo ním formu lovaných 
otvorených otázok priam šokovalo prítom
ných nekonvenčnosťou pohľadu na skúmanú 
problematiku. Pomer kvality a nekvality, 
s ktorou sa stretávame v oblasti recepcie hud
by je l: IO , ale prednášateľ to neberie tragic
ky. Pojem umenia vidí rozkolísaný, lebo pre
chody od umenia k neumeniu nemajú ostrú 
ohraničenosť. O našom vkuse dnes rozhodujú 
tí , ktorí sú dramaturgami hudobných produk
cií v masmétliách. Túto úlohu plní čiastočne 
aj učiteľ v škole pri výbere podávaného učiva. 
Doc. j. Szelepcsényiho zaujímala sociálna in
tegrácia a intelektuálne integratívnc procesy, 
ktoré by mali dať aj hudobnej výchove nový 
zmysel a závažné opodstatnenie. 
Väčšinu rokovaní viedol za predsedníckym 

stolom doc. J. Hatrík, predseda Pedagogic
kej sekcie SHS a duša celého podujatia . :l:.iaľ, 
na dlhšie diskusie takmer nezostalo času a tak 
možno konštatovať , že vyše 150 účastníkov 
bolo väčšinou pasívnymi poslucháčmi. 
Z množstva ohlásených koreferátov a diskus
ných príspevkov odzneli len niektoré v torzo
vitej podobe. Aj tu platí , že niekedy menej 
je viac. O nespornej užitočnost i konferencie 
však nemožno pochybovať . Bilancovala sú
časný stav hudobnej pedagogiky a estetickej 
výchovy u nás a konfrontovala ho v širšom 
medzinárodnom kontexte otvoreného sveta, 
v ktorom predpokladáme nezastupiteľnú 
a vzrasta júcu úlohu hudby pri vylepšovaní 
vzťahov medzi národmi. 

ALEXANDER MÓŽI 
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L. Maazel sa vracia do Viedne 
Už na viacerých miestach sme písali o po· 

hybe na vedócich dirigentských postoch vie
denského hudobného života. Popredný sve
tový dirigent Lorin Maazel, predchodca C. 
Abbada, po svojom unáhlenom odchode 
z Viedne sa sem začal vracať až tohto roku, 
keď Abbado začal uUie spolupracovať s Ber· 
Unskou filharmóniou. Maazel taktležzaskočil 
za Abbada na dôležitom 11merlckom turné. 
To vletko naznačovalo, že sa vo Viedni čosi 
deje. Teraz, keď je jaané, že Abbado opustil 
post umeleckého rladltero viedenskej opery. 
začal sa aj Maazel vracať do VIedne. Jeho 
koncert s Viedenskými fllharmonlkmi kritika 
stavia na najvylll kvalitatfvny rebríček . Kriti
ka tiež rovnako apom lna na jeho operné kre
ácie od Aidy cez Carmen, Turandot, Valký· 
ru. Faestafa až po Bergovu Lulu. Rovnako sa 
pripomína, že za Maazelovho Aéfovllnin bol 
orchester v .. najleplej forme" a že čo di rigo-

PROKOFIEV 
V LONDÝNE 

Mozartov rok akosi zatienil ostatné vý
znumné vý~očia osobnosti svetovej hudby. 
Tak je tomu aj v prlpade 100. výročia narode
nia Sergeja Prokofievll, ktorého sme si ne· 
vlimli ani v Cesko-Siovensku ani na festivale 
hudby 20. storočia Melos Étos. Z lniclatfvy 
Matialava Rostropoviču v&llk v Lt;mdýne 
uskutočnili ltvortýždňový festival Prokofie
vóvej hudby. Mstislav Rostropovič , ktorý je 
známy nielen ako vynika júci interpret_jeho 
hudby, ale aj cieľavedomý propagátor (nie· 
koľko rokov do skladateľovej amrtl býval 
v jeho byte) , predstavlllondýnakej metropole 
Prokofievovo dielo v celej lrrke. Festival sa 
u&kutočnil v Burblcan Centre a zúčaatnllo sa 
na ňom množ&tvo -zvučných svetových mien. 
Pozvanie prijali klaviristi Vladimir Feltsman, 
Marta Araerlchová, Dmitrij Alexejev, huslis-
11 h:t.ull. r\j' hmau ä Omllrlj SHir.ovolliky ,lipovli· 
ci Elisabeth Sôderatrôm,, OIJa Borodlna a 
Sergej Lelferku11. Na orchelitrdlnych koncer· 
toch ~a podielal významnou mierou Londýn
sky symfonický orchester, ďlllej účinkovali 
Nash Enllemble, Borodinovo kvarteto a l. 
Okrem koncertov sa premietali filll}y, ku kto· 
rým Prokofiev napísal hudbu, sfilmovaný ba
let Romeo a Júlia, fe, tiv!llové di11nie dopfňali 
výstavy, diskusie, prednálky a·rôzne iné pro
Jramové aktivity. 

R.RAIMONDI 
, 

.musi 
platiť · 

Odrieknutie umelcov, predovietkým oper· 
ných apevákov, 11pôsobuje hudobným inltltú-
clám nie jednu ťažkosť - od org11nizačných až 
po ekonomickélltraty. Medzinárodné operné 
scény zaobchádzajú s niektorými svetovými 
litars údajne ako s marovaným 9ajcom. Keď 
dobre platený spevák nemá chuť vystupovať, 
tak odriekne vylltúpenie z rôznych dôvodov, 
alebo aj bezdôvodne, tvrdi zahrllničná tlač 
(napr. Ole Presse). Väčlinou sa nič nedeje, 
pretože .operní intendanti si to s obfúbenými 
spevákmi nechcú rozhádzať. 

Exemplárny prípad na vymáhanie ikody 
z odrieknutého účinkovania sa stal v Ženeve, 
kde tamojlia opera žalovala slávneho basba~ 
rytonistu Ruggiera Ralmondlho pre zrulenie 

· zmluvy. Vo februári 1987 totiž odriekol dva 
mesiace pred premiérou účinkovanie v Lie
bermRnnovej opere Les, hoci zmluva bola 
uzavretá pred dvomi rokmi. . Divadlo tým pri· 
rodzene utrpelo umeleckú újmu. nakoľko 1Aio 
o hlavnú po11tavu, ktorá v Raimondlho Inter
pretácii mala byť aj zárukou úlipechu Inscená
cie u publika. Raimondi svoje odstúpenie od 
úlohy zdôvodnil tým, že úloha nezodpovedá 
jeho hiRsovému naturelu (o čom &ll konečne 
mohol presvedčiť dva roky dopredu pri pod
pisovani zmluvy). Súd už pri prvom pojedná
vaní jeho dôvod neuznal a odsúdil ho na za. 
platenie náhrady ikody. Rovnako rozhodol 
aj odvolac! súd -kam sa Raimondi odvolal-· 
a tak slávny spevák musi ženevskému Grand 
Theatre zaplatiť prepočltane Atvrť milióna Ai· 
linaov ako náhradu lkody spôwbenej neodô· 
vodnentm :crulenlin zmluvy a naviac 40 000 
llllnaov n polkodonie dobrého mena divad· 
la. 

val, malo hudobne .. hlavu' i pätu". Počas 
Maazelovho Aéfovania do Viedne priliel aj 
Abbado, hosťovali tu Mutti, Kltajenko, 
Lelnsdorf, Mchta, Dohnáni. Sinopoli 11 iné 
hviezdy. Medzitým však Maazel slávil vefké 
triumfy na americkom kontinente a naímä pri 
priležitostí jubilea Carnegie Hall dosiahol 
(práve ako záskok za Abbada} triumfálny 
úspech pri koncertnom predvedení Straussa
vej Elektry s viedenským operným ansám
blom. Posledne publikum jasalo pri Muuzelo
vých dirigentských kreáciách v Luzerne prí 
interpretácii skladieb Debussyho, Straussa 
u Prokofieva. 

V súčasnosti bud~ Mauzel dirigovať rôzne 
koncerty Viedenských filhllrmonikov (najmä 
Brahmsovu tretiu, Mahlerovu piatu symfó
niu). Predpokladá sa, že tieto koncerty roz. 
hodnú o tom čl sa Maazelov come back stane 
skutočnosťou alebo iba žel!lnlm. 

Viedeň os ávila 
-" 

LEO NIE .RYSANEKOVU 

.,Zamatový hlas" - dávali desuťroCiu prí
vlastok speváckemu umeniu rakúskej sopra
nistky Leon le Rysanekovej, ktorá sa v no
vembri t. r. v plnej umeleckej sviežosti dožila 
65-ročného jubilea. Slová uznania, ktoré 
v týchto dňoch dostala od gratulantov a ctite
rov, vyznievali ako úcta k .,dive". ktorá i np
priek veľkej medzinárodnej kariére, zostala 
verná svojmu domu , viedenskej Státnej ope
re, ktorej členkou je od roku 1954. 

Cesta Leonie Rysanekovej k svetovej ka
riére bola vlastne jednoduchá, priamočiara, 
naplnená systematickou pri pravou. Spev štu· 

· dovala (spolu so svojou 1e11trou Lotte) na vle
denlikom konzervatóriu u Alfreda Jerge'r'a 
a Rudolfa Gr01111manna, za ktorého sa v roku 
1930 vydala. Spevácky debutovala 1949 v 
Zem11kom divpdle v lnn&llrucku, 1950·52 
spievala v divadle v Saarbrllckene ll 1952·54 
v mníchovskej Státnej opere, kde zlskala 

RľVé vefké úspechy, ktoré urobili jej meno 
me~zinárodne známe. A potom už spoj ila 
svoje meno na celé ďalAic roky s Viedl\ou, 
pravda, budujúc súčasne svoje medzinárodné 
postavenie na Apičkových svetových oper· 

1 
ných scénuch . Medzinárodná kariéra L. Ry
sanekovej viedla cez vcfké úspechy na bay
reuthskom fes tivale, kde 1951 triumfovala 
ako Siegllnde vo Wllikllre a rozom sa na dlho 
stala vyhľndávanou wagnerovskou interpret
kou . Potom už nasledovali scény. po ktorých 
túži každý spevák - milánska La Scala, Co. 
vent Garden Opera v Londýne, Gmnd Ópera 
v Pnrlžj, Státna opera v Hamburgu, Mn!cho· 
ve a i. Toto boli najdôležitejšie zastávky v jej 
umeleckom životopise. 

Rysanekovej repertoár tvorili ťažl~kové 
postavy svetovej opernej literatúry, avbk jej 
špecialitou boli technicky najnáročnejAie úlo
hy, drumaticky expresívne vyhrotené ll vypil· 
té. V roku 1959 mala jedinečný úspech v úlo
he Lady Macbeth vo Verdiho opere , ktorou 
súča11ne slávila vefké triumfy aj Mária Olllll
sová, čo ju rozom urobilo sokyňou legendár
nej primmadony a~soliitn. Popri wagnerov
ských postavách bola 11 je skvelou Kosteln!č
kou v Janáčkovej Jej pastorkyni, je to dokon
ca jej vzorová hlasová a herecká štúdia. 

K umeleckému profilu Leonie Rysaneko· 
vej treba pripočltať rozsiuhlu koncertnú čin
nosť v piesňovom čl oratórnom repertoári 
11 početné gramofónové nahrávky s význllm
nými 11peváckyml partnermi a dirigentskými 
osobnostumi. Nu interpretačnom umeni Leo. 
nie Ry~llnekovej vždy fuscino~ula jednota 
apeváckeho u hereckého majstrovstva, kulti· 
vovanosť interpretačných výrazových pra· 
striedkov, dramatický náboj so schopnosťou 
tvorenia diferencovaných knntrllilov od exta
tických výbulných fortlsslm (Sleglincla, Mac. 
beth, Kostelnlčka , ·salome) až po zvnútor· 
nené. mlado-dramatické až lyrlcko.noblesné 
zamatové paaáže Y Beethovenovom Fidelio. 

· vi, Straussových operách Ariadne nn Nllxe, 
Žena bez tieňa čl vo Verdiho Othelovl a i. 

Operná VIedeň zložila hold liVOjej speváč· 
ke, prejavila jej úctu. i vďaku, že zostala ver· 
ná svojmu rodnému mestu. Spevácke umenie 
Leonle Rysanekovej patri k trvalým ho_dna· 
tám svetového operného umenia. 

INFORMÁCIE 
e Gycql IJaed dolád oenu YO~ 350 080,
~h fraakoto od talian•~ 
akeJ nadMie Balzan. 
e Jol4 Carreru a Ap .. Baltu •tati• a. 
•ltefml umeleckeJ ceny WUbelnla FurtwiDo 
a.lel'll, ktord Jm udeUJo m•toBadea-BadeD. 
e Okolo JO mflf~ mariek doltala k dq. 
pozfc:U udMla Maria Stncker-DMitft.Sdl. 
tunt PRO MUSICA VIVA. ktonl r.aJott.llna 
Jar t. r. pn podporu eal&uneJ hudby " N .. 
meeku. Nad"fu zalofUa Dr. M.,.,. St~ 
ker-Daelen, t'Ciofa po bft'alo• Ufcm ~ 
tef1tva Scbot•VerlqY Malul. Dr, Luclwttotl 
Stnekerovl, IIJdca YO WI•Wena. ~ 
otCCMUbo dedl61tva JeJ umolnU f)'tvorlt 
zriadenie tejto ferejno-pro~pelne,J nadMie, 
ktori •' 11 lllohu podpcmmat lldäantolt 
•kladaterov, JnterpretOY, ~t Itl,... 
dl' a ftnuOOYat cl'allle mleYvanle a vt-
•kum. · 
e Ralul•ke noviny Die Pnue oZÚIIIill, le 
Vladimír Fedoe,Jev pnbtrle po úhl0111 od
chode Claudia Abbacla z vedenia ~'tneJ 
opery vo VIedni, dlrlpanle Jeho naltudOY• 
ala MuaorpUho opery Bori• GodiiJIOY, 
Touto dohodou • podu1lo adrlat Borili 
Goduncmtna ~na adm6tne,J u•• 
leeQJ ároml upol clo Wiener Feetwocll• 
1992. Fedoejev,lúorf jet.~ YO VIedni, je dMI 
povdovaný 11 vtmamnll netcml 010bnotf 
a 11 klallftluwan4ho Interpreta ratke,J hudo 
by. OtQnl \'lak Je, ~l bude dlrlpat eJ Cho
van~lnu. FedoejevOY fledenllk1 ,.debut" obo 
.. hOYall baletn' diela Daphnl1 a Chloe (Ra. 
vel), VUk ohnlv'k (StramalkQ), lúor4 ~ 
vodne naltudOYII Lorin Maazel, 
e Nadlenfm ~Inom "Round Taltle 61' • po 
il•f)'knt podarilo do Wel•u pritiahnuť n .. 
tozn,meho ldaflrl1tu Sfjatotlava RJohtera. 
·Po koncertnom tum4 v malých nJmeektoll 
m•tjoh, zapoäl Rlcbter noje nOY4 tum4 
v M11ukom dlftdle YO Wei•L V jeho npertoo 
lirllhi tentoraz ~u~ne diela J. s. BIIOIIa. 
e Ako om'-lla zahranl4n' tiM. itra,lk or
ohllt~n)'Ch h~ londýnlkeJ Ccwtnt Gu
den Opery .. IkoniU. Po iiYojf11clenneJ pr. 
t""- .. hNa rozhodllnut11plt de» pnloa. Po 
rokovani medd Menfm divadla a zútu,_. 
ml odborov dollo k ptlenlu Pif o 5,5 %. Ok
rem tohto doetand ~lenovla orelleatra lpolu
rozhodOYaele pliYO pri prlpran ro~ 
a príplatok 11 priame prenoay. Ako 1me ut 
umdll, p6fodne IMtupeoYia odboroY lladal1 
~nie O 20 %, V d611edku dYoJt11clenneJ \')"' 

lndteneJ pauzy aarútla 1trata dlftdla ul na 
U mlllcklov llllnpy.· 
e Opera v Grazi hrad' ul JO ltatlltcw •.,... 
tomlmlekýml vlohami pn naltudcwanle ope
ry Amorlka Ód Roamana HaubenttocU.a.. 
matlho, lúoli bude mat pnml'ru u otw,.. 
nf ~t~enke.j jelene 1991, 
e Londýn•ka opem' _,. .. Enllllll Natt. 
nal naJla nútupeu po Petrcm JonUOYI, kto
rt buddol rok pmezme vedenie lavonb,l 
lt,tneJ opery v MnfehOYa. Bude nf• Dtnnll 
Markl, clotera,lll hudobný Wf BBC. Za jello 
menovanie .. poeta.tlo pndlfaYeDitvo di
vadla, lúor4 d01pelo k úzoru, le jeho dot .. 
ra,lila umeleeU pnea bo na tento poet pn.. 
~nopndurtuJa. 
e Na hudobnom fe~tlme v Bntenzlltudli 
v budúcom roku Camaen 1plevat ~ 
ka Denyoe Grave, Cf6anka Nln1 Uaa1 
a Rulka Elena Znnabcw" 1 

e Walftti'OV1kt f•tiYal v layrqtlte 1992 
otvoria 15. jalta obiiOVIDOU ln .... Mio• 
Tannhl•aen v r4tll Wollpap Wapera. 
Do 18, 8UIIUifa bucld nuledcmlf pndltaV .. 
ala tretralotlt Pnte6 Nlebtlunp, Bldda.. 
cebo Holancl'ua a Panllala. V b•daleom ro
ku .. neplúuje lladna new' lnaceúola. 
e Sohubertlade Hohenem•199l .. llllwto6o 
nf vo Feldldnlhene v d6oeh od U. do :zl.jtina. 
Bude ob..aaofat \'fle 40 podlljatf, 1 lúortcla 
ťalleko budil tvoriť koaeerf)' zo lkladatero
veJ klavfmeJ a orehlltlilaeJ tvorb)', Ú6lnko
vat budll·Andrú Sohlff,lf)'rlknt ")1t11pl Nl
kolau• Hamoneourt 1 Conoertpbow Or
cheatn 1 Am•tentanau, d'aleJ apevút Edita 
Gnlberov" Dietrich Flacber Dlllka11a Peter 
Schnler. Na alvod f•tlvalu b11de Alfred 
Bnndel hrať ltyrt Beethcwenoveldavfme 110o 
n'f)' a na úver fe~tlmu Peter Sollnler pncl
n~tle pl11ne Mozarta, Scllubtrta, Spohra. 
Webera, Mendelllolana-Barthold)'llo i 
Brabm1a. Na f11tlme bude •~lakovať Gldon 
Knmer, Kvarteto Albana Berp a l. 
e LltCMU vYda udeWa netoZÚiftej rutkeJ 
prlmabalerlne M~l Pli~ a jeJ •adelovi • 
1kladatefovi Rodlonp.t ~rlnOfl lltcmU 
lt,tne ob61anatvo. ~· manlella • obri 
u .. dlt vo VllnluN. 
e Edita Gnlbei'Oft .. podfa novín Die Pne
.. bude mlllleť pm'depodobne v janúrl 
podrobiť J.unkemu f)'lttnnl•. Preto po 
L110ll1 Lanunennoona v Mnfcllove odriekla 
~ Oltatn• temlfny nojleh f)'lt11penf v tonato 
roku. 
e Za JJ ..W6aa IUinp f)'11nllll ....... 
lo t')'I'Obn4 v. roku 1711 Talluona•~ 
Guldaplnlaa, NMtroj ....,.,...." patrlllo
NPhovi di1'11WOflzloHnpi•Who FIJJa• 
monloUho orchtltra. lúort vlaniiOIIlnL 

--
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SERVISHŽ 

NAJNIŽŠIE CENY V ČSFR !!! SÚŤAŽE 
EXPO S 

Lermontovova 10 , 
Bratislava e MaJko ' 92, medzinárodná sút'ai Nlcolal MaJko pre mladých 

dirigentov sa uskutočn í v Kodani (Dánsko) 14.- 19. júna 1992. 
Do súťaže sa môž\1 prihlás iť mlad í dirigenti narodení medzi 20. 
6. 1960 až 14. 6. 1972, uzávierka prihlášok je l. marca 1992. Vy
braní kandidáti absolvuj ú 3 vylučovacie kolá a finále. Účastní
kom súťaže pobyt na súťaži hradia organizátori, víťazi okrem fi
nančnej odme ny (1. cena 10 000 USO) získavajú možnosť účin
kovať so ~ymfonickým orchestrom dánskeho rozhlasu . Bližšie in
formácie v redakcii HZ. 

tel./fa x : 07 - 333001 

CASIO 

ZEN•ON kla a l ckf: gitary '. 
elek ~ ron lck f: ladl čky od 890, -

e IO. medzinárodná súťaž pre mladých operných spevákov sa 
uskutoční 19. júna- l. j úla 1992 v Sofii (Bulharsko). Súťažiaci 
všetkých národnost! musia byť narodení - muži po l . januári 
1957 a ženy po l. januári 1959. Prihlášky zasielaj te do 20. feb ru
ára 1992 na adresu: Secretariat of the Tenth International Com
petition fo r Young Opera Singers - 56, Alabin str. 1000 Sofia,. 
Bulgaria. Bližšie informácie v redakcii HZ. 

~~

J?l~§Tl{Q 

od 
69, -

~(ul~~ 
od ~

1

~. OQ)IDID ~ 
64 ,-

e V priestoroch kollckého konzervatória sa v dňoch 29. júna 
- 8. j ú la 1992 uskutotn! l. medziná rodný majstrovský akordeo
nový kurz. Jeho lektormi sú W. L. Puchnovski z varšavskej Aka
démie F . C hopina, A . Me lichar z Bruckner Konservatorium 
Linz,.Y. Zubickij (Ukrajina) , Scarppini z Konzervató ria v Pesa
re, l. Koval, Akadé mia F . Liszta Weimar a V. Cuchran, Konzer
vatórium Košice. 

.STRUNY TH O MAS TI K 

P~E HUDOBNt ŠJtO LY A O~CHE 8TR E A Ž 30 ~ ZCAVT 

EIM, Suvorovova 3, BA tel.: 07/133001, 52326 
Sl & Sl, Mýtna 2, BA tel.: 07/405652 
ll u d . n n 11 t r oj c, n ti m. S N l' 3 , Z v o lc n t c l. : O 8 5 5/2 57 l O 
ITS, l{yt~uckn cesta 5, Zillna tel.: 080/46101 

Na majstrovských kurzoch sa móžu zúčastniť nielen aktívni 
hráči ale aj pozorovatelia. Domáci účastníci platia poplatok 
600,- Kčs, v cene je zahrnuté ubytovanie, strava, kurzový popla
tok a koncerty. Prihlášky zasie lajte do 30. apríla 1992 na adresu: 

LiDL music, Zelný trh 10, Brno tel.: 05/24806 
EIM, Plzeň tel.: 019/22109 

Slovenská ume lecká agentúra Cassovia, Kováčska 39, 043 76 Ko
šice. 

- H-

VIANOČNÁ PoNUKA OPU~u 
('l/NlS'li1/AS .."JI!JU .. )'JC .. 
for OIN ,: 1.\ ' 

:'f. rrllllti;ull0,ntiJ 

Vážna hudba: 
Chrlstmas Music for Organ 
Ferdinand Klinda 
91 2356-1 ( 131 ) LP 55~-
9 1 2356-2 ( 131) C D 130,-
Pasto rálne skladby nemeckých , anglických , 
francúzs~ych a sloven)ikých skladate fov hu
dobného baroka a klasicízmu umocňujú via
nočnp náladu u dokumentujú kompozičné 
majstrovstvo skladatefov aj v d ielach pre via
nočné obdobie. Sú pretlmočené interpretá
ciou re nomovaného slovenské ho organistu 
Dr. Ferdinanda Klindu. 
Christmas Pastorale 
P!lulíll' Baja, Tadeáš Salva , Slovak Folk Ar
tlstic Ensemble, Marián Vach 

93 12 1846 LP 36,-
Výbe r i Bajanových pasto rel v úprave Ta
deáša Salvu a v transkripcii Ladislava Kačica 
uvádza zbor a orcheste r Slovenského fudové
ho ume leckého ko lektívu. 

Chrlstmas Carols . 
Musica Bohe mica, Jarpslav Krček 

' 9 152 t765 C D 80,-
VianoČné R'bledy a plesne, ktoré odrážajú tra
d ície domácej hudobnej· ku'lt úry. 

Vianocné pastorá le 
Musica Bohemica, Jaroslav Krček 
9111 1236 LP 36,-
Viíuióčňé' ólOi'!vy z kancionálov a kódexov, 
kto rých poézia i nu:lodika nám približujú 
prostý étos fudového baroka. Vianočné pies
ne, vybra né a spracované hudobným sklada
tefom Jaroslavom Krčkom, nám umožňujú 
preniknúť cez clonu barokovej hudby starých 
majstrov a-zachytávajú stále živý hlas českého 
a slovenského rudu a tvorbu fudového pro
stredia. 

Ľudová hudba: 
~lehemský vetný salal 
91 23S7-1701 LP 55,- . 
9 1 2357-4711 MG 65,-
17 vianočných .piesní zo zbÍerk y A . Kmeťa, 
kňaza , zbe ratefa, o{ganizátora vedeckého ži
vota na Slovensku v 19. st. V hudobnom spra
covani Svetozára Stračinu cyklus Betlehem
ský večný salaš je zárovei't autorským holdom 
a4to ra a vydavatefstva OPUS k 150. výročiu 
narodenia A. Kmeťa. 

Vianoce s Malokarpatskou ka pelou 
91 2355-1331 LP 55,-
9 1 2355-4331 MG 65,-
Kiasické vianočné piesne a ko ledy rozšírené 
o pôvodnú tvorbu slovenských autorov A . 
Hudeca, M. Irša, A . Škovie ra. 

Knltná produkcia: 
Bie le Vianoce (hudobnina) 25,-
Výber a úprava J <;>ze f Zsapka 
Publikácia o bsahuje naj známejšie anglické , 
nemecké , francúzske , rakúske 'a iné vianočné 
piesne (White C hristmas, O. Tannen-

aum ... ) v úprave pre metodick · náM roj so 
spricvodom1«itary. l 

J ános J ubaal Nagy: Michael J ack59n (kniha) 
35 ,-

170 strán + foto prfloha 
Autor, novinár a publicista, osvetfuje fudský 
aj tvorivý fenomén zvaný Michael Jackson 
z rôznych strán. Sleduje jeho vývin, osamo
statnenie od rodinne j skupiny, analyzuje je ho 
osobnost, vzťah k ženám, dráhu umelca, kto· 
rý ako prvý pocho pil a využil možnosti videa 
ako nového média, otázku sponzorovania. 
Ďalej o pis\lje koncerty, koncertné turné n je
ho zákulisie. Citatef získa p lastický pohfad na 
superhviezdu , ale aj na fungovanie megacir
kusu zvaného zábavný priemysel. 

JVybrané diela sl môtete objednat' na adrese: 
OPUS, československé hudobné vydavatef
stvo, š. p. 
zásielkQva sl\lžba, Beblavého 8 
827 99 Bratislava 

-- HĽADÁTE NÁS V STÁNKOCH PNS? 
• 

Zisťujeme, že bezúspešne. Objednajte si preto Hudobný život priamo do bytu, alebo na 

~ pracovisko. Ušetríte tým drahocenný čas. 
~ g Evtdenl!né lis lo predpta:ctt.ra 
~ --------- piÍtltel• .sústreden-•ho t'nk11sa : -------
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ul ta. ennUy 31 
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18. december 

SND Bratislava- P. I. Cajkovskij : Labutie ja
zero (19.00) 

SD Kollce - E. Kálmán: Cardášová princezná 
( 19.00) 

ŠF KoAice- Vianočný koncert, J . S. Bach, 
J . J . Ryba, M . Schneider-Trnavský; l. 
Bachmannová, hobo j , P. Sklenka, husle 
dir. J. Wildner • 

ŠKO Žilina - Vianočný koncert ŠKO - L. 
C herubíni , C . Saint-Saens; sólisti: A . Cos
si, soprán, Tal. , E. Holičková, soprán , I. 
Kirilová, mezzosoprán, D. d'A ria, tenor, 
Arg., I. Ožvát, tenor , M. Dale Hajek , bas;, 
USA, H . Što lfovú, alt, M. B lscotti, bary· 
tón, Kanada, Ž ilinský miešaný zbor , SKO, 
d ir. V . la Selva, USA ( 19.30) . 

19. december 
SND Bratislava - Ch . Gounod: Faust a Mar

garéta (19.00) 
SF Bratislava - W . A . Mozart 

SF, SFZ, sólista U. Gold, bas, dir. A . Ce
ccato ( 19.30) 

SF Košice- Vianočný koncert , program ako 
18. 12. 

DJGT Banská Bystrica - F . Hervé: Mamzelle 
Nitouche ( 19.00) 

ŠKO Žilina - Vianočný koncert , program ako 
18. 12. ( 19.00) 

DJZ Prelov - O. Dusík: Hrnčiarsky bál 
(10.00 a 14.00) 

20. december 
SND Bratislava - A . Dvofák: Biblické piesne 

( 19.00) 
W. A . Mozart: Korunovačná omša 

SF Bratislava - Koncert ako 19. 12. (19.30) 
~F Ko~icc - Vianočný koncert , pro~ram ako 

l 18. 12. . . . ~ 
DJZ Prelov- Cujte, čujte, tú no vini.! (10 .00) 

21. december 

SND Bratislava - V. Patejdl : Snehulienka 
a 7 pretekárov, tanečný muzikál (1 1.00 
a 17.00) 

SF Bratislava- Vianoce deťom 
spoločný proje kt SF, SND, Bibiany a SNM 
( 14.00- 18.00) 

SF KoAlce - Vianočný koncert ; program ako 
18. 12. (19.00) 

22. december 
SF KoAice -,Vianočný koncert, program ako 

18. 12. ( 15,30 a 19.00) 

23 . december 
SND Bratislava - Recital Petra Mikuláša 

(19.00) 

27. december 
SND Bratislava - O. Donizetti; Lucia di Lam

mermoor (19.00) 
DJGT Banská Bystrica - J . Strauss: Cigánsky 

barón (19.00) 

28. december 

DJGT Banská Bystrica - E. Kálmán: Cardá
šová princezná ( 19.00) 

30. december 
SND Bratislava -O. Ve rdi : Nabucco ( 19.00) 

31. december 
SND Bratislava - J . Strauss: Netopier, l. pre

miéra ( 19.00) 

l. január 
SND Bratislava - J . Strauss: Netopier, 2. pre

miéra (19.00) 

2. január 
SF Bratislava - Novoročný koncert, Bratí· 

slavský chlapčenský zbor , dir. M. Rovňá
ková 

Základná umelec:ká škola 
1, 026 Ol Dolný Kubfn, č. t.: 
0845/20 52 priJme s nástupom 
1. 2. 1992: 

1 učiteľa hry na klavíri, 
- 1 učiteľa hry na akor-

deóne • 
S nástupom 1. 9. 1992 prijme 
ďalšieho učiteľa hry na klaví· 
rl. 
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Dohnalová, L.; Vivat leto v Klllri&kách 
Duffeková, S.: Sherrill Mllnea v Coak9ch Blldi)aviGIICh 
Duchová, 0 .: Letné komorn6 koncerty 
Duchová. 0 ,: Workahop Kagol - Palm- Rota v 9tt1dlu S 
E. K. : Nová festivalová tradícia 
Filippiová, E.: Hudobné umenie lu"u10m? Na margo llllnlk6ho f"tlvalll 
f'ôldelová, M.: Oni gitarovej hudby '91 · . 
Fôldelová, M.: Fatra patrila mladým 
Fôldelová, M.: Recitlfl Petra Mikulála 

f
FOidelová, M,: Za Mozartom v Žiline 
H11nzelová, M.; Hummelov dom 
Hejzlar, T.: K pražskej jpri 1991 
Horáková, J .: 16. ročnlk Prix de musiquo folkloriquo de radlo Brattllava 
Chalupka. Ľ..: Večery novej hudby . 
ib: Gradiva - Scarlati 
ib: Vokálny Mozart 
Jakubcová, D. : Vytvára( živú hudbu 
Janulková, A.: XXXVJ. kolická hudobná jar 
Javorský, 1. : Mozartovské beneficium 
Javorský , 1. : Ojedinelý d žitok 
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2013 
15/4 
%417 

1411.2 
9/4 
9/4 

1614 
9/2 

1614 
7/4 

/ 

Javorský, 1.: SF v aprlli 13/4 
Javorský. l. : SF v decembri 213 
Javoraký, 1.: SF v januári 4/4 
Javorský, 1.: SF v marci Jl/4 
Javonký, 1.: SF v novembri 113 
Javoraký, l.: SF vo februári 814 
Javorliký, l.: Záver sezóny v SF 17/3 
Jurfk, M.: Alypios uvádza 23/4 
Jurfk, M.: Hudobná mládež na rázcestí? 17/4 
Jurlk, M.: M~dežnlcky orchester z Nemecka 24/6 
Jurlk, M.: Spevácky zbor z Ahrensburgu , 1214 
Komtíková, O.: Bratislavský chlapčenský zbor s premiérou , 1/4 
Komtíková, 0.: SF v novembri 113 
Lábska, Y.: Recesia alebo rezignácia? 111' 
-mf-: Pokoj rudom dobrej vóle... 4/! 
Michalová, E.: Akademická Banská Bystrica 13/4 
Mikulová.Ukropcová, L.: Koncert tradičnej japonskej hudby 3/3 
-mj-: Hummelova súťaž 17/8 
Mockovčiaková, 0,: V Jihlave zvlťazilu mladoiiť 112 
Podracký. l.: Dvakrát jubileum 2417 
PulkáJová, M.: Komorné duo zo Sv6diika 1/3 
Pulká&ová, M.: Mozart - dar nebies 6/4 
Pulkálová, M. : Sté výročie jednej premiéry 7/4 
Režuchová, V.: Zážitok s rozličnými kvalitami 41' 
Retuchová, V.: Zrodila sa tfadlcia. Na margo súťaže J, N. Hummela 19/1.4 
Spa~kp, P.: Jazzový dorast na Slovensku. 4. slovenský jazzový f01tlval :2:11ina '90. 214 
Tarll)ová, J.: ~o vá koncertná sezóna v .Žiline ' 24/6 
U nger, P. : Karlovank6 šance pre spevákov. 23/8 
Unaer, P. i-Spirituály v opere S/' 
Unger, P.: Torzo z torza 17/6 
Urbancová, H. : MozarJako výsledok spolupráce 6/4 
Urbancová, H.: Vianočný koncert chlapčenského zboru 2/3 
I,Jrbančlková, L.: Featival grécko~atollckych zborov 1/7 
Úrbančlková, L.: Organový festival v Koliciach na rázcčstl 23/4 
Unlnyová, T.: Mestský komorný orchester. Prekvapenie KL '91 17/3 
Unlnyová, T.: V komornom obsadení 3/3 
vč : Debut Nového komorného orchestra 3/4 
Vitula, J.: Európa- Mozart - Praha 2011 
Wasacrboraer, l. : Podoby jazzu. Vývojové trendy súčaanej scény a ich reflexie mt Bratislav· 

ských jazzových dňoch '91 23/1 
-zs-: HudbA v Kostole , 1214 

Berger, l. : Hudba z chrámov . 
Hanzelová, M.: Det~ ké huqobné sláv,nosti '.91. A bol festival , 
Javoraký, l.: Orchestre v konfrontácii ' · 
Režuchovli, V.: Na margo MTMI UNESCO '91 
Unger, P.: Obligátny prívesok festivalu 

BI RO: Heros Erot. Fejtón, 
Chalupka, Ľ.. : Melos - Étos 

MELOS-tTOS 

Jurlk, M.: Také mpličné závetrie . .. 
Urbancová, H; : Melos - Éto& ako invent\ira(?) 
Zeljenka, 1.: \)vodný prejav 
Anketa; Vladimir Bokes 

Jan Klusák 
Marek Kopelent 
Zuzana Martináková 
Daniel Matej 
Jozef Sixta 
Iris Szcghyová 
Pavol Šimai 
Hana Urbancová 
Gejza Vajda 
Malgorzata Wózna·Stanklewicz 
Peter Zagar 

VEDECKt PODUJATJ..\, ODBORNt STRETNUTIA, SEMINW 

Baranová, E.: Opäť hudobno-pedagogické kolokvium 
Horáková, J .; K odkazu Vinka Žganca 
Jurlk, M.: Mozart li Slovensko 
Jurlk, M.: Vyc~ovávajme tvorivé p&Obnosti 
Medň11nská, 1. : Z11ujlmavé sympózh.1m v rakliskom Mittersill 
Múdra, D,: Sanca pre št\ldentov 
Polák, P.: Medzinárodný Mozartov kongres l 'ťJ 1 Salzburg 
Retuchová ,.V.: Hudba a politiku 

HUDOBNi DIVADW 

06111, J.: Elte raz causa OPUS 

Donizctti. O. : Lucia di Lammermopr,, Opera SND Bratl,lava ~S. Bachleda) 
Donizetti, 0 .. : Nápoj láaky. Opera SD Kolice (D. Murcnčinová) 
Dudk, 0.: Hrnčiarsky bál. Spevohra OJZ Prelov (D. Murenčinová) 
Gluck, Ch. W.: Orfeus a Eurydika. Oper11 DJGT Banská Bystrica. (P. Un11er) 
Lehár, F. : Veaclá vdova. Spevol)ra DJZ Pre&ov (0. M11renčinová) 
~ozart, W. A.: Figarova liVadba . Opera SND Bratislava (M. Blahynku) 
Mozart, W. A.; ldomeneo. Operu SND Bratislava (M. Hanzelová) 
Nedbal, O.; Pofaká krv, Opera DJGT Ban~ká Bystrica (E. Michalová) 
Poulenc. F.; Ľudský hlas. Komornú opera Brati~lava (S. Altán) 
Pucclni . O,: G111nni S. chicchi. Kornoroá ppera BraťiJiava (Š. Altán)· 
Puccini , 0 .: Suor Angelica, Komormí opera Bratislava (S. Allán) 
Scharell, E.- Amatein, J,: Ohňostroj . Spevohra DJZ Prelov (D. M11rcnčlnová) 
Strauss, J .; CIRánaky barón. Nová acéna Bratislavu (P. Unger) 
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[u OBS?H 1991 
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Strauu, J.: Clá6naky barón. Opora DJOT Banaká Byatrica (E. Michalová) 
Strauu, J.: Claánaky barón. Opora So Kollce (D. Marončinová) 
Suchý, J.- Havl!k, F.: Dr. Johann Faust . Malá sc6na spevohry DJZ Prelov 
Telemann. O. Ph.: Pimpinone, Opora SD Kolice (D. Marenčinov4) 
VCrdi, 0.: La Traviatta. Opora SD Kolice (D. Marenčinová) 
Verdi, 0.: Sila osudu. Opora SND Bratialava 

xxx 
Altán, S.:Fraamenty v Stlldju VŠMU 
táraka, E.: Oster Feataplele 1991 
Cóla, J.: Ako robiť divadlo pre deti 
Cóla. J.: Predaná ncvest11 v Stuuaarte 

, -H-: Opora SND po novom? 
Jurlk, M. : Nová Ct~llasová 
Marcnčlnová, O.: Hore. hore, pastusskowc 
Marenčlnová, D.: Operný aalakoncert v KoAiclach 
-mh-: Pride Edita Orubero~á? 
Mlhule, J,: MET vám ponllka 
-mm-: Aktuálna zábava v Ostrave 
(pO: Opora Slovensk6ho národného divudla v braell 
Podolaká, A.: Donizettiho festival v Beraame 
Podolská. A.: Henze v L.a Scale 
Stlll~a. P.: Florenuká tvár Tosky .. 
Unaer, P.: Cyklus franclizakych opier 
Unaer, P. : Feativalový únos zo Serailu 
Unacr. P.: Komorná opora po starom 
Unaer. P.: Minihry o Márii 

15/6 
1016 
1016 
15/6 
716 
216 

3/6 
12n 
5/6 

1016 
2016 
t9n 
716 

23/6 
13/6 , 
4/6 

15/6 
13/6 
416 

13/6 
19/6 
9/6 

15/6 
2016 
1216' 

Unaer, P.: Nemeck6 opory vo Viedni 1716 
Unaer, P.: Opäť oporný Silvester? 3/6 

'Unaer, P.: Pesaro- kol!aka roaainlovskej renesancie 19/6 
Unaer, P. : Predpoludnie s M. Hajósayovou 23/6 
Unaor. P,: Ruaalka '91 - aká ai? 6/6 
Unaer, P.: Stredy v mlnldlvadlelku 23/6 
Unaer, P.: Verdi vo Vledenakej opore 1/1,6 
Unaer, P.: Záplanlk z nemeckých acl!n 16/6 
Urbancová, H.: Od hudby a tanca k ta.ncčn6mu divadlu. Mat moj11- prom16rový proaram 
' k SĽUK·u 15/1 

Uralnyová, T.: Carmen z Oruu 6/6 
Uralnyová, T.: Kr6fovná koloratlir v Mozartov! 5/6 
-val-: Balet s porspektlvou? Baletm\ sezóna 1990191 18/6 
V11raa. J.: Hoffmannove rozprávky na scc!ne budapeltianskoj opery 2111 
Varaa. J.: Letné operné večery 2016 
Varaa. J.: Objavný Titus sn 
Varaa. J.: Operná ročenka . 14n 
Varaa. J.: Strhujllca Oioconda. ., 1716 
Varaa. J.: Violetta v čiernom 1716 
Vitula. J.: Moiartovský experiment ao slovenakýmlapevlkml 13n 

Rlljterová, A.: Nový televlzny fáner? 
Mlčoulek. V.: Maralnálie na telovlznu tému 
Pulkálová, M.: Deti v hudbe- hudba-v deťoch 

GRAM O 

212 
5" 

8/1,3 

Colleatum M11sicum do Luxembourg. A. Vlv11ldi, H. P1HccJ.. O. Ph. Tole~'ann. J.' lle·.Pols· 
mortier (V. Cltlk) · 'l~ 

Donizettl, 0 .1 Luciu ďl Lammerinoor. Máriu Callasová (M . Jurík) 6ľ1 
Dvoták, A.: Blbllck6 .p(an6: tlljkovtkiJ; P. 1;: Ramanoo.(.výbor) .. Potor Mlk\1141, Cudovlt 

Marcinaer (M. Jurlk) · _, · 515 
Hummel. J. N. : Klavlrne trtáč. 4-7. l . Oajan, V. Simčiako1 J. Alexaňdor. Klavlrny k var· 

tel Op. posth. Khwlrny kvintet op 117. l. Oajan, V. Simčlsko, M. Tcloc~. J. Alexander. 
R. Salina (M. Jurlk) 19/4 

Mahlcr, Alma and Gustav: Sonas. Maadalénu Hajósayovll. Marián Laplanaký (1 . Boraor) · 
ll~ 

Mllacugni, P.: Sedllucka čeliť (T. Ursínyová) 215 · 
Moments musicaua. Shwen11ký komorný orchester, 8. Warchal (M Jurlk) 5/5 
Pat~clt, J.: Castor et Pollux. Speer, O. O. : Hudobný turecký Eulenspieaet. Mualca aeterna 

(V. tlllk) . ' 3" 
Reaplahi. 0 .: Rlmske slávnosti: Rlniake fontány: Rlm•kc ·plnie. Symfori~ orchoator 

Slovenakého roJhlaay. o. Lenárd (V, ('!ltlk) ·- - - 31!> 
Werke al11wiacher Mualk flir Vlolino und Kh1Yior. L. Jan4čok. l. Stravinaklh A, Skrjabin, 

E. Suchoň, S. Pro~ofiev. Konltantln Sedlllk, Milrlo_Thorea Enallach·lnaobort. (V. ti tik) 
•' .......... ' 16/~ 

, ~latokoruntsk6 plsn6. Muaica bohemicu (M. Jurlk) ' : --.. , 31~ 

KNIHY, HUDOBNINY "" 

tunderllk. A.: Bratislava- mesto hudby (H. J.) 13/3 
Erlamann, O.: Cesta fr11ncouzského lansónu. Od ~trcdovcku po ~nelok. Pr11h11 11188 

(0. Svátková) , , 1715 
Ohezzo, Mllrta A.: Epic Sonas ofSixteenth·Century Hunaary. Budapolť lllll9 (J. Kallmtyo. 
~ . ~ 

Mualcolollica slovaca 1989. Ľudové hudobné a tanočn6 ~vyko1lovie. Voda Bratialava 19119 
(H. Urbancová) 1/5 

Pečman. R.: F. X. Richter a jeh \'l Harmoniache Belohrunton, In: taaopia Matice moravak6, 
CIX lll90. č. 2, s. 275-306 (O. S.) 1715 

Vansa, Ľ.: Piesne sokolov tatranských. Matica slovenská M11rtln 1991 (-uy-) 16/' 
Wriaht. W.: Pavarotti. Budapelt 1991 (J. Varaa) 16/5 
Zbierka Andreja H11lalu. l. zol. Ľudovtl plesne zo zbierok Matice alovenakej, Mlltica sla· 

venaká, Martin lll90 (T. Uralnyová) 16/5 

ROZHOVORY 

Bartovičová - Holubánaka, E.: Stretnutie a osobnosťou (Oyôray l. iac ti) 23/S 
Beraer, 1.: Turné plné záfltkov_(Daamar a Jozef Zaapkovcl) 319 
Blahynka, M.: Cantus- Z činnoatl jodnl!ho zborov6ho tolcaa (Blanka Juhaňákovll) 17/2 
tánka; E.: Pohrad do seba a za fudaký horizont (JIIn Vladimir Michalko) 413 
táraka, E.: Postavenie hudby v s\lčaanoj apoločnoatl (Andrzej ChodkoWJki) 2017 
Dohnalová, L.: Hfadat krásu v umeni (Peter Martinček) 14/5 
Dohnalová. L.: S hudbou i probll!mami allčaanoatl (a\\bor Sofia, Tatjana Karparova) 5/3 
Cóla. J.: Morálny záväzok k národu (Marián Laplanský) 711,3 
Cóla, J.: .. Neočakávam traal!dlu" (Jaroslav Svitek) 219 
Fôldelová, M.: Kto nám pomóte? Bude riak zlakom? (Klára Conková) 1013 
Hanzelová, M.: Slovenaká hudba v Tcha]·wane (Poter Hradil) 16/J 
H11nzolovd, M.: Vokálno variácie Siaune von Osten (Siaunc von Oaton) 2214,5 
Hanzelová, M.: Vychovávať k \lete~ človeku, láako, akromnoati ... (Poter terman) 913 
Horváthová. K.: Je to zaujlmavy foatlval (Adricnne Caonaory) 221~ 
Jurlk, M.: Festival Melos·Etoa akutočnoatou (Ilja Zeljenka) 18/1.2 
Jurlk, M.: Perapekt!vy hudobného !Ivota v Žiline (Cyril Bl1d11) 513 
Jurlk, M.: Rozhlaaový hudobn9 featival1991 (Hanul Odmanaký) '19/11 
Jurlk, M.: Vatllpme najprv do aeb11 a al potom do Európy (Ilja Zeljenka) 14/3 
Mich11llca, P.: ESTA na Slovensku (Mikulál Jollnek) 812 
Petrov, A.: Bez Soatukoviča niet modcrnl!ho divadla (Boria Pokrovaký) 9n 
Podolská, A.: Filharmonický orchester La Scaly · 7n 
R: Opýtali sme sa (Ivan Parlk) ·1012 
Rajterová, A.: Hudba 11 obchod (Ivan Mart!ln) 6/1.3 
Svátková, 0 .: Olen Wilson- virtuóz na hammerklavler a čembalo 16/3 
Unaer, P.: Maximum tvorivých all v Bratialavc (Jonaa Alexa) 11/3 
.Unaer. P.: Pôjdeme hrať pod llre nebo? (Roman Sktopok) 713 
Urslnyová, T.: Významný 11apech ~lačky a učltcfky (Vilma Lichnerov6) 17/2 
Vltálová, Z.: Návraty k Hummelovl (Ľuba Ballová) 3/9 

/ 

l 

Bézllk, Miroslav (Z. Martln4kov6) 
Blaho Janko (M. Jurlk) 
Casa Lisa della (R) 
Cikker Ján (1. Beraer) 
te•ányiová Maralta (J . Krčmtryov6) 
Domlnao Placido (P. Unaer) 
Elachek Oskár (J, Albrecht) 
Gyermek Jllliua (R) 
Haluzlcký Juraj (M. Jur!k) 
Hatr!k Juraj (J. Hatr!k) 
Huaa Karol (J. Vltula) 
Klttnárov6 Elena (J. Krčm6ryová) 
Krllka Branlalav (P. Unaer) 

- Menuhin Yehudi (R) 
Schneider-Trnavský Mlkulál (M. Jurlk, l. Zeljenka)· 
Spevácky zbor alovonakých učlterov (T. Sedllcký) 
Stefana Oluaeppe dl (V. 'Blaho) 
Poapllil Juraj (V. Godár) 
Rajter Ľudov ll (J. Albrecht) 
Tvrdoň Jozef (A. K. Varkondová) 

NEKROióGi' 

Arrau Claudia (M. Jur!k) 
Boakovsky Willy (R) 
Caban Frantilck (R) 
tiiUk Koloman (--<~m-) · 
Francescattl Zlno (M. Jurfk) 
Gábor P11vol Mária (R) 
Oalparck Tibor (J. Albrecht) 
Ouallelml L.oula (mjk) 
Haluzlcky Juraj (P. Krbaťa) 
Kantor Stefan (R) 
Kardol Dezider (1. Zeljenka) 
Kempff Wilhelm (M. Jurlk) 
M11rtvoň Juraj (A. K. Varkondová) 
Martvoňov6 Anna (A. K. Varkondová) 
Nosál Karol (M. 'Kresák) 
Pálenlček. Jozef (R) · 
Pietor Mllol (R) / 
Sorkln Rudolf (M. Jurlk) 
Skrlpoková Jana (K. Cenková) 
Zajko Jozef (-H-) 

Albrecht, J.: Viollatl v DrUďanoch 
Albrecht, J.: Voraailloa oalavuje Mozarta 
A. V.: Amcrickýliapoch 
Bachleda, S.: Jubileum Petra Dvorak6ho a Malkarný bill v New Yorku 
Bokoa. V.: Varlavaká joaoň '91 _ 
Cllraka, E.: Macrophon '91 vo Wroalavi 
tlflk, V,: Sucl'loňovaký triptych vo Vlodni 
Dóla. J.: Unbowuat , hllchtte Lutt 
Hanzolová, M.: Cllppolla latropol1111na po návrate 1 Ameriky 
-jd-: Moy,.esovci na ceatách 
-Jd-: RoP.rtllnlantlalovon•koj kulll1ry 
Júrrk,'M.':'Po'tor Schnoldet<.dellanovaht oporný nr v Mrifellove 

~
rutllntke Ioto bez Mozarta 11le 1 Dvofilkom 
L: Dotyk a nádherou 

L achauorovll, N.: Suchoňovaký triptych vo Viodni 
Mahlorov mláddnlcky orcheator 1991 
-mh-: Prldo Edita Oruberová? 
M. 1.: Daniel Baronbolm pred kari6rou oporn6ho Ufa 
mjk: L.. Pavarotti .. Môj Otholo- nolť11atle. či tra116dht?" 
mjk: Novll opornllaczóna v ZUrichu 
mjk: Nový č11aopia pro clrkevn\1 hudbu 
mjk: Nový Pondorocki v Mnlchove 
mjk: Schumannov foatlval · 
mjk: Vledonaká opera pred nov!lu sezónou 
mjk: z. Mohta - Nechcem Id do Berlina 
Partkovd, N.: L.llčnica na tme modzi Oracom a Málaaou 
Parlkovd. N.: Lllčnlca apiev1111j oporu -
P11rlllko ·oporné domy zjednoton6 
Podolaká, A.: Nezvyčajný kllncert vo Fil11delfil 
Polák, P.: Europlllachoa Muaikfoat Stutt11art 1991 
Praaant, J,: Modzlnllrodný foatival mllldoto v Bayrouto 
R: Pondoreckého preml6ra v Mnlchove 
Rolnin11haua, F.: Foatival tldovakým akladatorom 
Sodlický T. :·Spevácky zbor alovonakých ueiterqv ' 

•Schindlerová, A.: Po DrUdanakýoh hudobných •IAvnoatiach alobo Ako d'aloj? 
Schlndlorovll , A. : Podobnoať čiate náhodná? 
Sllacka. O.: Bayrouth 1991 
Sllacka, O.: .Medzindrodnd atretnutio mllldote v B11yreuthe 1991 
Suchoň v Now Yorku 
Szoahyovll, 1.: Stretnutie mladých akladaterov Odaullk '91 
Szeahyovll, 1.: Womo·n in Mualc 1990 alobQ tony v ofonzlvo 
Simko, J.: Olaa(a)noať aa llrlavotom 
Tlumač, S.: Ozvena v Nemecku 
Vajda. O.: Olobal2 000. Benefičný koncert StAtnej filharmónie Kolice vo VIedni 
Var1111. J.: Vledenaki Jymfonici v Budapolti · 
Vitula, J. : Ovofák n11 kultllrnej ac6ne Európy 
Vltula. J.: Luzern: Novy' 16f a akladatofak~ objavy . l 

RÓ~ 
J 

Albrecht, J.: Slovonaká aokcia ESTA vo Sv6daku oncllllno prijatá 
Bukovinaká. J.: Zo atrotnutia v Kollclach 
Ceny SHF 
teiko, V.: Slovonaklakladatelia v Prahe 
teiko, V.: Výatava Mozart ll Praha v paláci Klnakýoh 
Cl~lk, V.: Hudobné mlizoum 
Danllovaký, J.: Hlavný zbormajater SFZ 
Cóla, J.: Elto raz oau.ao OPUS 
Cóla. J.: KPH Humonn6- nielen mlnuloať 
Focaková, S. : Oaoln6 atrotnutle 
Fôldelová, M.: .Koncert. ktorý vlaatno nebol 
Oabrlel. V.: Odpoved na riport Erwln11 Meaamera 
Hubač, O.: Matičiari zachraňujl1 koncerty na hornej Nitro 
ja: to chyataj\\ Kollco? 
ja: or,anový koncert pro mladých 
J11k11bčic. M.: Kritika kritiky 
Janulkovll. A.: Neobyčajn!Jtudontl 
Janulková, A.: Prod XXl. modzlnár<ldným oraamovým foatlvalom 
Javonký, 1.: Slovlčko k podnikaniu 
Javoraký, 1.: Ťdko pochopitofné Janoranatvo 
-jd-: Po prvom výroč! 
Jurlk, M.: Mozart. Dvoták a dnolok 
Jurlk, M.: Začalaa Mozamov rok 
Kyaelová, E.: Prvý medzinárodný zborový foatlval v Bratlalnvq 
Lllbaka. Y.: Slovonakll jazzová apoločnoa! v nových podmlonknch 
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