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Koaferenc:ia veao,aná rôZR)lll a'l)ektom 

'Mozarta a jeho dob)· sa uskutomlla ako 7.á
verečné podujatie mozartovskélao roku 'o 
\ ledal v dl\oeb 17.- JL januára 1991. Ho7.ho
VOI)' sa uslwtočnill \' dpiaticb samostatnýdl 
tftllatlck)-ch ' okruhoell, z 'ktor)·ch kaldý bol 
otvoren)· úvodaým ~crátom. ku ktorému sa 
viazalo alebo H\'lazalo,iesf ai osem kere~ 
nitov, tu UPaaýdl uu.-.impulzné referáty. 
ne ••ll v thotitej forme zCiôrazalľ niekt«ll· 
lwhlimohlstorleký, ..k•ltú1110Keoa1'11ncký 
alebo ll11clollný aspekt aa..bodeaélao problé
mu. lllo o nasledujáce téM~atické skupin)': 
Kultúra a s,Oioblost; ll'orh·osf a norlw pm- . 
sfredie, Mtdzl starým vllldnuclni systémom 
a revolúclotr. krfza stariej Európ)·, Os'ietén
sh'o-spoloč!aost"-iultúra, Rozum a elt, Osvie
tenstvo a lludba, K ittuktúre eta.Wskej h 
dobnej kultúry ,. období 05\'leteasn·a. Plura
lita ako kritériUM habshrpkej MOD& 

v 18. st~ Rakúska k11ltúra v ~ os,·le-
teasn·a. Vpb-v Jozefa 11. na Vledri a na~._ 
koR \'letlellsl&$ hudobný lt)1. Na tieto télny 
sa 'lu.nlo vlae ako pifdeslai prispevkov, ku 
klorjm odzaela Q.\10 zaujimavá a obfial.aá 
clblwsia. Pozývatefmi a - prlpra,·o, .. cel'ml 
podgJIItlalloll W • .Pil)S a 1\1. fláky a 3DO.I .. o-J 

vl mlnistersh'O pre ,·edu a t;um. " 
ldorilao oeverlt.qferellda •lallt« L .... . 

OSKÁR ELSCHEK 

K podujatiu tre ba povedať: išlo o závereč
ný kongres kooperačného proje ktu e uróp-

, skych mozar tovských miest pod označením 
Mozartovské európske cesty. Z toho dôvodu 
konfe renciu pripravovalo aj osem národných 
vedeckých koordiná torov. medzi nimi aj je
den československý. ktorý v zastúpení dvoch 
pražských ko legov presad il naprie k návrho m 
rakúskych usporiad~tdov. aby Bratislava ne
patrila k mozarl<l\~kým mestá m a tým aby 
ako refe rent i zo Slovenska neboli pozvaní 
muzikológovia ani historici. To, zdá sa, patrí 
v .. reprezentácii" k dnešným obvyklým prak
tiká m. Vďaka patrí usporiadateľom . že práve 
vzhfadom na naše pracovné kontakty s rakús
kymi ko legami mohli sa na poduja tí zúčastniť 
aj slovenskí vedci. A j tu sa zdá, že .. habsbur
govská" "'luralita a znášanlivosť hola moder
nejšia ako jej dnešní politickí .. následníci". 
Vráťme sa však z dnešnej pohnutej doby do 

doby osvietenstva 18. storočia , do ktorej Mo
zart nie le n patr il , ale ktorej bol .. produktom" 
a ktorej hudobnú tvárnosť tak výrazne pozna
či l. 

Nie je samozrejme možné v tomto krátkom 
príspevku vymenovať referen tov, ich myš
lie nky a zaujímavé názorové stre ty, ktoré 
prebie hali v inte nzívnej a d isciplinovane j pra
covnej atmosfé re počas päť dn í na Vie den
skej univerzite. Ak by som chce l uviesť aspoň 
myšlie nkové výpovede h lavných referentov. 
treba spomenúť A. Janíka (USA, resp. Inns
bruck), ktorý sa zaoberal o tázkou .. krea tív
nosti" umeleckého a kultúrneho prostred ia 
v širšom rámci a j vo vzťahu k dnešné mu ume
niu. Histo ri k R . Vie rhaus (Gôttingen) v širo
kom zábe re charakte rizoval p rudko narasta
júce reformné úsilie a krízové javy v spolo
čenskom vývine európskych krajín v druhej 
polovici 18. storočia , v kolísaní medzi .. a n
cien regime'' a novo sa formujúcim osviete- \ 
ným a reformným úsilím , naj mä na habsbur
govskom dvore . Emancipačné úsilie a pre lo
mové myšlie nky, ktoré boli výsledkom novo 
sa formujúceho meštianstva , myšlie nky ame
rickej a fra ncúzskej revolúcie sa stali predme
tom príspevku D . Rochea. Raciona lizmus 
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a nová citmo~ť boli z<ikladnl! katcgoric 
v ume ní . v estetike a v ko ntemplácii o ume
niach. Osvietenstvo v jeho fi lozofickej. ideo
logickej a politickej polohe sa stalo vo vziahu 
k hudbe a umeniu predmetom refenítu G. 
Kneplera (Berlín) so značnou d:ívkou politic
kej akrualizácie . za tiar čo L. Finschcr (Hei
delberg) sa vráti l k niek torým tézam a záve
rom . k toré formuloval o štýlových znakoch 
klasicizmu vo svoje j monografii o hud be IX. 
storočia v Nc ues Handbuch der Musikwissen-

schaft. M. Csáky (Graz) vykreslil habsbur
govsk ú politiku v jej vzťahu k mnohokulturá l
nej a mnohoetnickej sk ladbe ríše, ktorá tvori
la jej existenčnú základňu ako multidimenzi
onálne ho štátu aj vo vzťahu k ostatným eu
rópskym mocnostiam. Rakúske osvietenstvo 
v literárnych, d ivadelných formách, ale naj
mä v etike novo sa formujúceho kruhu vzde
lancov a úrad níkov, našlo širokú rezonanciu 
v diskusiách ôsmeho zasadan ia kongresu. Po
sledný deň s úvodným analytickým príspev
kom D . Bealesa (Cambridge) o Jozefovi Il 
a s voľným úvodným referátom W . Passa sa 
konferencia dostata napokon aj k špecificky 
hudobne jším témam, aj keď tu ešte bo l hu
dobný živo t s jeho determinujúcimi podmien· 
kami (divadlo a hudba, balet a Mozart , hu
dobné vydavateľstvá a hudobná distribúcia , 
viede nsky a euró psky hudobný život a pod.) . 

tieto dominovali nad hudobnoana lytickými 
té mami. 

Konfe rencia bola vcelku na vysoke j inte
le ktmílncj úrovni. odhliadnuc od niektorých 
faktovo-enumeratívnych príspe vkov. najmä 
z okruhu hudobné ho života. Z ce lkové ho 
konceptu konferencie vyplývalo . že nešlo 
v prvom rade o Mozarta . a le o jeho dobu. 
ktorej analýza mala v kultúrnohistorickej 
rozprave plastickejšie vykresl i ť podmienky 
kultúrneho . myšlienkové ho a politického o
vzdušia. v ktorom hudba klasicistická a na jmä 
mozanovskú vznikala. Svojím spôsobom išlo 
o s taronovú tému vzťahu huuhy a umenia 
k jej dobe. hovorilo sa o rôznych formách ho-

ci aj de tcrminúcic umenia jej funkciami. mož
nosťami. podmienkami ale aj celým myšlie n
kovým zázemím. ktorého výrazom chtiac a le
bo nechtiac bola . 

Ak by som mal niektoré otázky form ulovať 
tak ako zostali o tvore né , ncdo- alebo nezod
pove dané, musel by som vybrať nasledujúce : 

l . Myslím si. že napriek tomu. že hudba 
a naj mii hudba W. A . Mozarta nie je pocho
piteľná mimo svojho dobové ho kontextu. mi
mo základných myšlienok. sociálnych a kul
túrnych stimulov svojej časovej existencie . je 
to hudba výsostne individuá lna, j edi nečná. 
neopakovate ľnú a neredukovateľná na všetko 
čo ju obklop<Íva lo. s čím denno-de nne žila. 
Osobnostná pečať je ďaleko silne jšia ako čo
koľvek čo ju obklopovalo. 

2. Aj ďalšia téza. ktorá sa dotýka Mozarta, 
mú tento. ak chce te ... autonomistický" cha
rakter. Referá ty v širokom rozsahu poukazo
vali na to . ako zaosta lý. ba až provinčný bol 
viedenský hudobný a kultúrny život v porov
na ní s takými dobovými sve tovými hudobný
mi a politickými me tropolami , akými bo li 
Londýn alebo Paríž. ako bol hudobný život 
(najmä operný) presiaknutý ta liansko u huu
bou. ako svoj ím spôsobom konze rvatívne 
.. osviete ná" bola habsburgovská spoločnosť, 
Rakúsko a Viedeň, a predsa sa nie len syntéza 
ume lecká a hudobná uskutočnila v tomto pro
stredi. Nie le n Mozart. ale aj Haydn , po ňom 
Beethoven a desiatka pred- a sú bežcov vytvo
rili vysoko tvorivé a p roduktlvne prostredie 

pokračovanie na 3. str . 
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. Už 'druhýkrát sa. uchádza p priazeň , naj -, 
• mä odbornej verejnosti z CSFR a za
hraničia, ale aj žilinského publika Festival 
mladých koncertných umelcov Hexagonály 
(5. - 11. 4. 1992). Toto podujatie Spolku kon
certných umelcov si kladie za cieľ nesú ťažnou 
formou predstaviť najlepších príslušníkov 
mladej umeleckej gene rácie, v medzinárod
nej konfro ntácii . zástupcom domácich i za
hraničných agentúr, dramaturgo m symfonic
kých te lies, rozhlasu a te levízie , hudobným 
kritikom, zástupcom masmédií i širokej ve
rejnosti. Práve účasť televízie a rozhlasu je 
zárukou. že festival nebude znamenať len ví
tané oživenie žilinského hudobného života . 
ale že jeho dosah bude oveľa širší. Jeho pro
stredníctvom sa desiatky usporiadateľov na 
Slovensku a v ďalších krajinách majú mož
nosť zoznámiť so súčasnou úrovňou a mož
nosťami mladých umelcov strednej a južnej 
Európy a budú ich môcť porovnať napr. s o fi
ciálnou po nuko u agentúr: Som presvedčený. 
že mno hí z interpretov vzbudia záuje m prí
tomných odborníkov, a že pre viacerých 
z nich tá to cesta na Slovensko bude iba prvou ·· 
1 1111111h\\·h ·\ pe~de~hnc· - n.·lkom i'tl' rw' i Marián l .ap~anski Snímka !\1 .• Jurík 

v 

Pred festivalom Hexagonály v· Ziline 
.. rqm.:Lo.:ntantt" duka.lu . .lc maju .:·u puvo.:Jat 
na el1ró pskej hudobnej scéne. 

Verím. že z podobných podujatí sa v bu
dúcnosti rozvinie bohatá výmena kultúrnych 
hodnôt , založená na osobnom spoznávaní 
a vzájomnej úcte . Pravda , aby sme na Sloven
sku vytvor ili takej to reciprocity schopné pro
stredie. musíme ešte veľa urobiť. Musíme si 
uvedomiť, že až na niekoľko málo výnimiek. 
nemáme ko ncertné sály . Nemáme nástroje
klavíry. o rgany a podobne. ale ani kvalitné 
nástrojové vybavenie o rchestrov. Nemáme 
publikum. Mate riálna báza slovenskej hu
dobnej kultúry je hádam na úrovni rozvojo
vých kraj ín . Sociálne podmienky mnohých , 
najmä mladých umelcov sú alarmujúce- po
kiaľ nedajú prednosť pníci v zahraničí. zna
menajúcej ale často určitú ume leckú stagná
ciu. Spolok koncertných umelcov túto situá
ciu dô verne pozná a aj preto o bracia svoju 
pozornosť na podporu mladých umelcov, na 
rozvinutie činnosti Kruhov priateľov hudby, 
klubov Hudo bnej mládeže. na budovanie 
ko ntaktov a vyhľadávanie perspektívnych 
sponzo rov slovenského ko ncertného života. 
práve tak ako na čím v:ičš ie uplatnenie mana
geme ntu v kultú re. 'edným z výsledkov tých
to aktivít sn· o l ku koncertných ume lcov)·e orá-.,, F ' I"' JC ;.,. ~~~~ ( ) l I'.A;l' '''' ' ' l q i f ', l l lt, •• ŕ.- lfl t ve es 1va n exagon .. y . 

Už v ro ku 1991 sme boli svedkami až pre
kvapujúco zrelých a ume lecky cenných výko
nov - spomeniem talianske ho klaviristu E. 
Po mpiliho. Ve rím . že aj v tomto ročníku bu
de vysok;í úroveň zachovaná a festival prine
sie skutočné zážitky. Sólistické obsadenie zá-

ZORNIČKIN SlÁVIK 
Redakcia t m·opisu Zomk'ka upozonluje, že 
ll. roórík republikovej stí(aie ZÓRNICKIN 
SLÁ VlK v speve slovenských ľudových pies
ní, garan/om kUHej je p . Pe1er Dvorský, sa za
člna uverejnením spevní,'ka stí(aže a uverejne
ním propoz ícií l ' Zomh'ke t. 12 (február). Stí
/tli žiakov v roc'níkoctr 1. - 5. zS a žiakov 
ZVS vo vekovej kllfc•gúrii clo ll rokov prebie
ha v mesiacoch marec - jtín a spotíva v po
swpnosli kôl: u íklllclné - okresné - regionál
ne. Finálový koncert pre dvanástich fina /is/ov 
stít'ai e je plánovaný 1111 clmhtí polovicu júna. 
Prípadné ďaWe informácie poskyme t nsopis 
7.omic'kll 1111 td i''í~lt•: -I'J 35 8/. 

vo.: rcl:ncho kuncc nu - M. l'ivka. 1:.. ľrochal'. 
J . Cižmarovič napovedá, že Spolok konce rt
ných ume lcov zveril túto náročnú úlo hu tým 
naj lcp~ím z našej nastupujúcej generácie. 
Symbo lickú štafetu , odovzdanú každoročne 
na úvodno m koncerte význa mnou osobnos
ťou medzinárodného formátu - vlani to bo l 
Peter Dvorský - odovzdá mladým umelcom 
vynikaj úca rakúska violončelistka A ngelica 
May. 

Obohatením podujatia sa stal aj odborný 
seminár poriadaný Slo venskou hudobnou 
spoločnosťou . za účasti po predných koncert
ných ume lcov a pedagógov z CSFR i zahrani
čia . V to mto ro ku je venovaný problematike 
dychových nástrojov. 

2.ilinský festival pod záštitou MK SR za po
moci pomerne skro mných prost riedkov sa 
stáva medzinárodne atraktívnym podujatím. 
Je to aj vďaka dôstojnému rámcu a dobrým 
podmie nka m, kto ré mesto 2.ilina poskytuje , 
práve ta k , ako aj vďaka spo lupráci Státneho 
komo rnéli"o.orcbestra 2 ilina. 

Zostáva už len 'želatsi. aby v~etci účinkujú
ci využili svoju príležitosť bezo zbytku a našli 
nie lc n, .. c;Wbré. a vďačné publikum, ale aj 

• schopr.X,~~. ~l~~1agc r.ov, ktorí q~káž~ .,~del.
vátnc zuroč1ť 1ch veľký talent a húŽevnatú 
prácu. Len tak sa festiva l stane skutočným 
prínosom pr~ hudobný život niélen krajín 
Hexagonály. 

MARIÁN LAPSANSKÝ 
za Predstavenstvo 

Spolku koncertných umelcov 

Dňa 7. februára 1. r . uskuločni la sa na Bratislav· 

skom hrade podnet mi l l ačová konfere~ Rakúske
ho generálneho konzul:\ lu v Bralislave v spolupráci 
s Hudobným múzeom. Na početne· navštivencj tla-

~~ii~~~.~liw~~~~~~ii~.~~ 
v ron~TD~Il!lYu;M::aR~~UE 
~~~·Q$kJ~'&.~·~~i:lc~1 ~~ 
prvé'"~'~~~~~:~~;J.:eVt:V~áji l. 
r. Pre hudohný živol Bralislavy pripravil dvorný 
radca Dr. Alwin Wcstcrhof dramaiUrgiu série kon
certov. kloré sa uskutočňujú v ncdcfu popoludní na 
Bratislavskom hrade . O 1ýchto konccnoch budeme 
verej nosi informovai v rubrike Kedy-kde-čo. prav
da . za predpokludll . že budeme o nich vždyvčus in
formovani. - mj-

"OHYZDNE NEEUDSKÍ" 
Milj n•ľcrut hol .,ohy1.dne nt-ľudsk$·" a ., 1111\~\t· nl'I~11K"čnc ~kndlh·j"; pán l'ndrut·kj nui ' tnu·h. i.t· 

•h&ri mu7.iknmunl~ll ukn Kurdt~ u Oi't•nás nehu du ndp<>či,·uf' JICiknji u l t• "ellu \'ct' nt' im nl'lmdl• ~•· it·lif . 
1\sl zabudni tento rltlh•j· ·t hl\'ck, že j11 nit· snm l'án llnh. klnrj h~ túto mtK' n1.uj mul u ic tedu p<Kinhnť 
rt'turiekŕ zvrat~ t·hc&i len 11npisat' p<ICII. ktor~· tltl\ck nui \7.hľudmn 1111 hrlt·t·hy mlnuln~t l . ktoré ll<>li 1111 
lle\'lnnyt·h nHplit•ha~nt:. "ľl pádwtelh& muli dosf mod nutn. Mh) 1>11 l""tarllli, komu uke SH·IIn hnn·lu; tu 
\Ól•tku :tllhudnúf nctrehuu tu h~ ani neholu ~JirÚ\'nc. 
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J.KOWALSKI 
liakriu huduhnr l..m pmuJom L .:·.:, !..}dl 

krajín. kto rí ťažisko svoje j či nnosti zamerali 
na rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. vý
znamne obohacuje jubilujúci osemdesiatnik . 
hudobný skl adateľ. di rigent, pedagóg a orga
nizátor Jú lius Kowalski. Je ho živo tnú púť. 
kým natrvalo (v rok u 1945) zakotvil na Slo 
vensku , o tvárala sé ria kratších pôsobení vo 
viacerých českých i zahraničných lo kalitách. 
Na štarte jeho umeleckej dráhy stojí štúdium 
na najvyššom českom hudobnom učili~ti 
v triede posledného Dvorá kovho žia ka Ru
dolfa Karla , oa Majstrovskej škole u Josefa 
Suka. Dirigentské remeslo si osvojoval (ako 
kolega K. Schimpla) u P . Dčdečka , u V. Ta
licha, ale aj neskôr vo Viedni u Clemensa 
Kraussa. 

Keď Kowalski prišiel v roku 1945 na Slo
vensko, bolo jeho prvým postom miesto ko
repetíto ra a zbormajstra v o pere SND. Vy
užíval tu skúsenosti , kto ré získal na scénach 
v Be le hrade, Salzburgu i v Prahe, pri práci 
s domácimi i zahraničnými spevoko lmi . sú
bormi i orchestra mi, medziiným aj s Orches
tro m bratislavského R ádiojournálu , s kto rým 
po hostinsky spo lu pracoval v rokoch prve j 
CSR. 

Napoko n zakotvil v o blasti hudobno-vý
chovnej práce , kde si vydobyl najviac uznan í 
a zásluh. Po prechodných postoch v Skalici 
a v Pezinku sa sta l dlhoročným riaditeľom hu
dobného odboru dnešnej Základnej umelec
kej ško ly na Stefánikovej ulici v Bratislave. 
Vybudoval z nej vzorné pedagogické praco
visko s bohatou mimoško lskou činnosťou , 

ocenenou najvyššími tro fej ami na viacerých 
súťažiach i v zahraničí . J eho zámer povznášať 
hudobnosť na~ej mládeže, vyústil v záslužnú 
skladateľskú aktivitu na úseku inštruktívnych 
skladieb pre sólové nástroj e , ale aj komorné 
a väčšie zoskupe nia , ktoré zakotvili v reperto
ároch našich amatérskych i konzervatoriál
nych telies. 

Ako skladateľ prešiel Kowalski viacerými 
vývojovými peripetiami. Vyšie l z pozícií čes

kého impresionizmu svoj ich pedagógov, cez 

M. POTEMROVFJ 
\ u~uhnu,tr :\ la lic' l'ut.:mrmq '" 'nuhta 

dve profesie . ktoré už od č ias antiky spolu ne
odmysliteľne súvisia: osobnosť pedagóga 
a vedca. Zapáliť iskru poznania vo svoj ich 
žiakoch a nasledovníkoch dokáže len ten , kto 
sám v sebe túto iskru nosí. Ak občas profe
sorka Potemrová vyslovovala la ko nickú sen
tenciu: kto ne investuje. nemá. nemienila tým 
vôbec ekono mické či komerčné vzťahy. Bol 
to výsledok úvah, že človek musí venovať čas 
štúdiu . ene rgiu osvojeniu si vedomostí a fi
nančné prostriedky na nákup kníh a kultúrne 
podujatia. aby sa mo ho l vzdelávať. rozvíjať. 
zdokonaľovať. 

Mária Pote mrová. narodená v Košiciach 
22. februára 1922, vyštudovala Vysokú ob
chodnú ško lu v Bratislave a získala titul inži
nierky . no jej celoživotný záujem patril hud-

i be. Po absolvovaní FFUK v Bratislave sa ako 
pedagogička Ko nzervatória v Košiciach dlhé 
roky veno vala vyučovaniu dej ín hudby a hu
dobnej esteti ky. Ak z radov jej odchovancov 
mno hí odišli študovať na FFUK hudobnú ve
du alebo na VSMU hudo bnú teóriu . niet sa 
čomu diviť. Dostali také .. compendium musi
cae''. o ktoré sa mo hli opierať aj počas vyso
koškolských štúdií. Mária Po temrová do ká
za la urobi ť zaujímavými a zmyslup lnými aj 
teo retické diplo mové práce a bsolventov kon
ze rva tó ria , ktoré často bývali fo rmálnym do
plnkom absolutória. Najlepšie práce absol
ventov boli vydané brožovane v siedmich 
zväzkoch s názvom Hudo bný život východné
ho Slovenska a ich zostavovateľkou bola M. 
Potemrová. 

Bez pompéznosti a ho nosných o fic iálnych 
pre javov uznania vytvorila Mária Pote mrová 
hudobnoh isto riogra fické dielo pozoruhodnej 
ú rovne a šírky. Orie ntovala sa na výskum 
problematiky východného Slovenska, čo jej 

CENA R.. TONKOVIČA 
Pri prildltosti nedotltých 85. narodenín sldadate

ra a folklorlstu udel1119. januára 1. r . v Banskej Bys
trici Cenu Pavla Tonkov~a OI:UN-u Rádia Bratisla-

Snfmka archív Hi 

experime ntáto rské hľadačstvo a vplyv Aloisa 
Hábu, dodekafó niu , pretaviac svoje dlhoroč
né skúsenosti v špecifickej syntéze s prevahou 
radostného optimizmu, ale aj zasnenej medi
tatívnosti. Zásluhou muzikantskej a ľudskej 
vitality dosahuje Kowalského tvorivý odkaz 
vysoké čís lo takmer 200 opusov. Tvorí ľahko, 
spo ntánne. čím možno aj vysvetliť rozptyl 
kva lity je ho skladate ľských výsledkov. Na
čre l azda do všetkých hudobných žánrov. vrá
tane scénických, a nielen ako interpret (o. i. 
v Collegiu musicum Poso niense -zostavenom 
z učiteľov hudobných škô l) ale aj ako meto
dik a prednášateľ (Osvetového ústavu) na 
škole niach vedúcich súborov sa zaslúžil o po
vznesenie aktivity a kva lity aj mimobratislav
ských hudo bných škô l a a matérskych telies. 
A ko umelec a hudobník (presadil sa aj a ko 
úspešný amatérsky výtvarník) nešie l vždy 
priamočiaro k cieľu , kto rý si vytýčil. Jeho ži
votná dráha j e plná meandrov, vybočení; 11i
kto mu však nemôŽe uprieť zásluhy o p ro pa
gáciu slovenskej tvorby v zahraničí. o po
zdvihnutie hudobnosti našej mládeže a v ne
poslednom rade i trvalé zásluhy a prínos naj
mä v o blasti komornej a inštrukt ívnej litera
túry . 

v č. 

umožnilo na základe dôkladnej heuristtc~ 
' práce prezentovať autentický obraz hudo b'J 

ných dejín a poukáza( na špecifiká tohto re
giónu. Základným znakom je j hudobriohisto 
rických prác je korektnosť v spojení s kritic
kým prístupom k prameňom. Nové poznat
ky, ktorými sa vyznačoval i j ej monogra fie 
i syntetické štúdie, bo li výsledkom ne únav
nej, trpezlivej a precíznej práce s archívnym 
materiálom , rovna ko a ko časovo prácneho 
excc rpovania novín a časopisov. Objavná bo
la už monografia o Dejinách hudobnej školy 
v Košiciach , založenej ro ku 1784 (Košice 
1955) . Kapitolami o vývoji hudobného ume
nia prispe la M . Potemrová do rozsiahlych 
všeobecných dejín miest Bardejov, Prešov, 
R ožt,ava. vydaných knižne. Spracovala prob
lematiku hudo bného divadla v Košiciach. 
predložila štúdie o význame. živote a diele 
osobnost í spojených s východným Sloven
sko m - O ldricha Hemerku a Vojtecha Me r
ku. Jedno u z najcennejších a poznatkovo naj 
bohatších prác je dvojzväzková publikácia 
Hudobný živo t v Košiciach v rokoch 1848-
-1918 (Státna vedecká knižnica. Košice 
1981). Autorka ju skro mne nazvala te matic
kou bibliografiou , pričom práca z koncepčné
ho hľadiska predstavuje fundovanú štúd iu , 
v kto rej sa vo vyváženej miere uplatňuj ú his
torické a sociologické aspe kty. Môžeme len 
ľutovať . že to to dielo je ta kpovediac interným 
študijným mate riálom. širšej verejnosti ťažko 
prístupným . 

Mária Poternrová rozvinula bohatú publi
cistickú a recenzentskú činnosť. ktorá - k'van
ti tat ívne vyjadrené - presahuje vysoko počet 
dvesto článkov. Jej nevšedná vitalita sa do tý
kala aj oblasti organizovania hudobného ži
vo ta v Košiciach. Bola spiritus movens muzi
ko logických seminárov a konfere ncií aj úsilia 
oživiť hudobnú tvorbu minulosti . 

V osobnosti Márie Pote mrovej jestvuje 
vzácny súlad životných postojov človeka a je 
ho diela, ktorý vyplynul z takých charaktero
vých vlastností. a kými sú náročnosť voči sebe 
a iným. zachovávan ie etických princípov 
a humanity . 

JANA LEN GOV Á 

va. Tútp novú umeleckú cenu po prvý raz udeiU Vý
bor Slovensk~ho hudobMho fondu na návrh Spolku 
hudobn~ho rolklóru pri Slovenskej hudobnej únii. 
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ROZHOVOR 

Theodor Guschlbauer (1939 vo Viedni) študoval najprv hru na violončele a na klavíri, ~eskôr absolvoval odbo~ dirigova~ia n~ viede~skej 
Vysokej hudobnej škole u Hansa Swarowského. Štúdium si doplnil u Lovro von MataČléa a Herberta von Karajana. Svoje prve a~?azmán 
získal vo Volksoper vo Viedni a v Landestheater v Salzburgu, kde pôsobil v? f~n~c~i prvého dirigenta: V rok'! _1969 sa stal šéfdi~Igentom 
opery v Lyone, 1975 generálnym hudobným riaditeľom v Linzi; od roku /983 Je šef~tr~gentom ~v~m_eleckym vedf!Cim ~Orchestre P~Ilharm?
.nique de Strasbourg. Okrem toho Th. Guschlbauer pohostinsky spolupracoval s r:ajvyzna'!lnejsimi orchestrami Europy, ~ko napnklad VIe
denskí filharmonici, RSO Berlín, Orchester Bavorského rozhlasu, London Phllharmomc Or~hestra, Orchestre de_ ~a~~s, Orchestre de la 
Suisse Romande, orchestre La Scaly v Miláne a Santa Cecilia v Ríme, Gewandhaus-orchester Lipsko, okrem toho najvačste orch~str~ lap?n~ 
ska. Th. Guschlbauer viackrát spolupracoval s naším Slovenským filharmonickým zboro'!": v rok~v~982 s Bruckner-Orchester uvtedll v Lmzt 
Brucknerovu Omšu f mol (nadväzne potom aj v Bratislave na BHS) a v roku 1988 s jeho terajstm orchestrom v Štrasburgu Gounodovu 

Slávnostnú omšu. . , SF SFZ · d 1 3 .r. ' · 
Rozhovor s umelcom vznikol počas jeho hosťovania v Slovenskej fil~armónii, kde 23. a 24. januara t. r. so a uvte o . sym,omu, 
Liturgickú Arthura Honeggera a Stabat Mater Gioacchina Rossiniho. 

Theoior Gaschlbauer Snímka M. Jun'k 

Pán dirigent, temer desat' rokov stojíte na 
~e Filharmonického orchestra v Štrasburgu, 
ste úroveň jeho umeleckým vedúcim. Mohli 
by ste povedal', s akými predstavami a drama
turgickými úmermi ste nastupovali, majúc za 
sebou ut cenné skúsenosti z Linza a Lyonu? 

U nás vo Francúzsku neexistuje umelecká 
dramaturgia- všetko, čo sa týka repe rtoáru . 
programu, je vecou šéfdirigenta . Povinnos
ťou môjho orchestra je i hrať v opere, okrem 
toho máme veľa koncertov mimo Štrasburgu 

- z toho vyplýva odliSná štruktúra a systém 
práce. Vy máte spravidla od pondelka tri 
4-hodinové skúšky, generálku a štvrtok a pia
tok koncert. U nás- nielen 11 Strasburgu- ale 
i v Bordeaux či v Parfti - sú denne dve 2.5 až 
3-hodinové skúšky, sú štyri plus generálka 
11 keď je ťažký program - a väčšinou tomu tak 
je - pribúda ďalšia jedna a lebo i dve. Váš sys
tém sa podobá škandinävskemu, kde sa skúša 
od desiatej do druhej . Štvorhodinová skúška 
však nie je o 50 o/odlhšia , prČtože po troch ho
dinách !Znateľne koncentrácia klesá, čo je na
koniec pochopiteľné. Na druhej strane platy 
vašich hudobníkov sú skutočne nfzke, takže 
chápem , že sú nútení nahrávať, hrať v komor
ných súboroch či učiť. Moja práca je ;amera~ 
ná na detaily, často robím de lené skušky. Aj 
v Brati~ lave - pri študovaní Honeggerovej 
symfónie - ktorá je veľmi ťažká a dlho ste ju 
nerobili , t bolo nutné a orchester to vefm• 

dokončenie z l . ~ti . 

pre vznik skutočného európskeho hudobné
ho centra, vedra ktorého tvorivá potencia 
a skladateFský odkaz Paríža alebo Londýna 
18. storočia pôsobia s odstupom času ako 
chudobní príbuzní. J e to teda antitéza svojej 
doby, na pozadí ktorej sa rozvinul viedenský 
klasicizmus, európsky, ale aj výsostne. ak 
chcete, ,.národný", rakúsky, ktorý má svoju 
neopakovateFnú tvár, ktore j integrálnou sú
časťou je aj Mozart. Bez Mozarta by to nebo
la hudobná kultúra viedenského klasicizmu 
a bez špecifického rakúskeho hudobného zá
zemia by nebolo Mozarta. Opäť paradox, 
pretože niet väčšieho európskeho syntctika 
svojej doby, ktorý vedel všetky štýlové. ná
rodné, regionálne a žánrové hudobné proti
klady zjednotiť do jedného organického cel
ku , ktorý pôsobí tak prirodzene, logicky a ne
násilne, ako by to ani inakšie nebolo možné. 

3. Napokon je tu otázka jeho osobnosti -
občianskej a politickej . Vieme koľko sa vždy. 
aj na te jto konferencii , hovorilo o jeho slobo
domurárstve , ako o osvietenej . re formnej , 
moralizujúcej, elitárnej , konšpiratívnej 
i .. oficiálnej" spoločenskej organizácii . Ako 
sa vinterpretovávala do jeho C osi fan llltte 

myšlienka čistej emancipačnej etiky, do Figa
rovej svadby jeho revolučná, sociálne prie
hrady a stavy prekonávajúca idea, do Čarov
nej flauty Fudová, komediálna i kritická až 
ironizujúca poloha, s politickým úmyslom. 
Interpretácie , reinterpretácie sa týkali vždy 
prednostne libreta a jeho hudobného uchope
nia. To všetko malo Mozarta legitimovať ako 
osvietenca , spoločenského .,kritika'', človeka 
politického a pod. Samozrejme, že týmto 

dobre chápal. Vaše teleso má vera kvalít . má
te dosť mladých hráčov , ktorí sú naozaj veľmi 
dobrí , tí starší sú tiež dobrí a majú cenné sk ú-. 
scnosti. Podľa môjho názoru j(f treba dostat 
jednotlivé skupiny na spoločnú úroveň , za
merať sa na detail. robiť de lené skúšky. Vaša 
sie1i je veľmi pekná. i keď trochu malá a má 
výbornú akustiku - na.skúšk.Y až.~ríliš ~obr_ú.' 
pre tože niektoré maličkosti mozu umknut. 
Pýtate sa na projCk ty. ua:nelccké plány: T~eba 
zvážiť. kam mlí teleso smeroval , čo je jeho 
vzor. V Bratislave máte tri vcfké orchestre. je 
to dosť, a le Bratislava je hlavným mestom, na 
druhej strane ľudia teraz získali možnosť ku
povať si veci . ktoré dote raz o~m.ali. môž~ ces
tovať, mnohí· sú však - ako v1d1m - vo ! man
čnej núdzi - nie je to ľahké ... 

Do Slovenskej filharmónie nastúpilo v po~led
nom čase naozaj'veľa mladých hudobníkov. 
Napriek tomu niekoľko ďalších vynikajúcich· 
hráčov odišlo z ekonomických dôvodov do za
hraničia. Tá pravá invázia hudobníkov z vý- · 
chodnej Európy na západ zrejme len nastane 
- ako sa vy pozeráte na toto miešanie muzb 
kantskej krvi? 

Ja nie som v tejto situácii . pre tože v orchestri 
v štrasburgu nie sú temer žiadni cudzinci. Ale 
napríklad Svajčiarsko, Luxembursko a sčasti 
Nemecko sú skutočne medzinárodnou zbier
kou. Vo Švajčiarsku, musím úprimne pove
da(. výsledok nie je fenome nálny. To nemá 
nič spoločné s xenofóbiou č i nedajbože s ra
sizmom. Ale je to príliš vcfa rozličných škôl. 
rozličných mentalít , techník. 'f.q má najcdnc.j 
strane i vera pozitívneho, pretote sil to nové 
impulzy, ale po stránke hráčs~ej. t~chnick~j 
sú to prfliš divergentné poňatJa, mekedy je 
lepšie , homogénnejšie , ak Fudia pochádzajú 
z jedného kultúrneho okruhu so spoločným 
duchovným a mentálnym zázemím. l keď títo 
umelci sú veľmi dobrí a usilovní. Či už sú to 
Rumuni. Poliaci. Češi a Slováci, teraz prichä
dzajú Rusi. Kórejčania, húfne Japonci a v po
slednom čase i Cíňania. Ja túto inváziu hu
dobníkov z východu vidím rovnako pozitívne 
i negatívne. V Berne vo Švaj čiarsku naprí
klad spomedzi šestnástich prvých huslistov je 
až dvanásť rôznych národností - cez A rgentí
nu , Uruguaj . Francúzsko, Pofsko. Rumun
sko a čo ja viem čo ešte. Čo sa týka hudby. 
je to v podstate jedno. a le hudobné cítenie 
závisí od vzdelania. od všeobecného kultúr
neho zázemia a to je v Srbsku pre<_lsa len iné 

ako v Manchestri či Barcelone. Hudb:1 j~ jcd
na, ale spôsoby, ako ju vnímame .su ro~ne . 
U tvorivých umelcov - skladatefov Je to ZJ?~
né, ale prejavuje .sa to i u t~terpr~to~ - dm
gentov či hráčov. Tiet~ rozdiel nos!• su~ ~no
horn r.ozitívne, ale pn spoločnom muzicfro
vaní môžu byť i' prekážkou. 

Pre koncerty v' Bratislave ste nám ponúkli 
zaujímavú a nezvyklú dramaturgiu - Honeg
gera a Rossiniho -dve jubileá roku 1992 (100. 
výročie narodenia A. Honeggera a 200. výro
čie narodenia G. Rossiniho). Rok 1993 vyhlá
~ilo UNESCO za Rok baroka. Aký je váš ná
zor na problém interpretácie starej hudby? 

Skutočne? Nevedel som o tom. že rok 1993 
je Rokom baroka. Nerozumiem napríklad, 
prečo je prítyc Madrid hlavným kult~rnym 
mestom Európy. Čo sa týka vašej otazky 
nc irulm rád výraz :.stará hudba". Dnes je ver
mi módne, že sa hudba -17 . a IR. storočia hní 
autenticky na originálnych nás! rojoch - to nic 
je môj štýl, .pretože som hol inÍik ..vychovaný. 
Potom by som musel hrať inak i Brucknc ra 
aj ÔÍI mminý inštrumentár. ako je dnes. Prečo 
hráme pnivc hudbu po Mozarta či mladého 
Haydna na originálnych nástrojoch? Viem. 
že to pokračuje, že sa tak hrá už i Beethoven 
či Schubert. Určitý spôsob interpretácie - bez 
vibráta - otvorene a úprimne hovorím, nedo
kážem počúvať. Nežijeme v roku 1740. Celý 
s vet okolo nás je iný a aj predstava o tejt? 
hudbe je iná . Tak ako sa pozeráme na archi
tektúru IX. storočia inak než fudia spred 200 
- 250 rokov, pre ktorých bola súčasnou archi
te ktúrou. Samozrejme. je množstvo vynika
júcich !>úhorov v tejto oblasti, myslím, že ~Ij 
u vás. Možno je toto to správne a chybné je 
to, na čo !Ime zvyknutí. ~cvicm k tomu viac 
povedať. 

Co sa týka dramaturgie môjho koncertu -
skutočne sú to dve vefké juhilcú - storočmca 

Honeggera a dvojstoročni~:a Rossiniho. Tieto 
dve diela. niekto by mohol povedať. sa k sebe 
nehodia. Ja si myslím. že možno naozaj k se
bc nejdú dobre. čo je však dôležité . nemožno 
ich zrovmívať, a teda jedno nemôže druhé po
thíčať. Pre mňa sú to dve úplne vedome odde
lené polovice. Naozaj som tým chcel zároveň 
pripomenúť výročie narodenia týchto dvoch 
sk l adateľov . Ale to j e podnet čiste náhodný. 
Minulý.rok sa bez prestania a všade hral .Mo
za rt a za robilo sa na toŕh množstvo peňazí. 

m®lľA w oo®~W§DJ wm 
kultúrnohistorické-ro~líovo~ 

vše tkým bolo ovzdušie jeho doby presiaknu
té, jeho ambície však boli spojené so saló
nom, s dvorom , s celou širokou škálou šľach
ty či už osvie tenej a lebo konzervatívnej . Rov

. na ko sa však nezdráhal kreovať svoje skladby 
pre každého objednávateľa . č i meštiaka . 
úradníka , a lebo aj tanečnú redutu . Ak by 
sme z toho pohFadu chceli neselektívne. a le 
a j v ce lej šírke analyzovať jeho spoločenské 
kontakty , bezpochyby by sme sa dostali do 
mnohoznačných rozporov. Je teda potom 
otázka: patrí Mozart do toľko parafrázované
ho osvietenstva? Môže v tomto zmysle svedčiť 
o vstupe Mozarta do lóže a vytrvaní v nej aj 
v dobe likvidácie lóží, represií voči nim infil
trovanou štátnou políciou, že práve vtedy pí
še svoju Slobodomurá rsku kantá tu (jedna 
z desiatich skladieb venovaných te jto socie
te ), že bol človekom politickým, akokoľvek 
to už myslíme? Mozart iste nebol osvie ten
com v politickom, ideo logickom ani vo filozo
fickom zmysle . Bol však bezpochyby osvie te
ným človekom , kritickým duchom , ktorý sa 
díval na svet bez predsudkov, bez tabuizova
nia sociálnych, naboženských alebo iných ba
riér. Začítajme sa do jeho rozsiahlej koreš
pondencie, ko Fko kritických šľahov na zadu
benosť, hlúposť , násilie , stavovské priehrady 

v nej nachädzame, ako pre neho moc alebo 
peniaze neznamenajú tie méty . za ktorými sa 
jeho spoločnosť hnala. Kritický duch pred
pokladá aj vzdelanosť , rozhľadenosť. Neraz 
sa Mozartovi vyčíta l a alebo pejor;Itívne zdô· 
r<IZiiovala jeho muzikantská obmedzenosť . 

Iste nebol vzde laný v antickej kultúre . ani do
boví filozofi ncpatrm.k jeho de,nnej čctbe, ne
prichádzal do salónov na kontemplatívne roz
hovory . ale mal jednu nenahraditeľnú školu 
vzde lania , ktorá mu vyniesla označenie skoro 
zre lého diet'aťa . Pohyboval sa od raného det
stva medzi dospelými , pre ktorých produko
val svoju hudbu, pričom sa mu dostalo pod 
dozorom otca prísnej , nielen hudobnej ale aj 
humánnej , náboženskej a etickej výchovy. 
vnútornej disciplinovanosti. Takmer IO ro
kov svojho krátkeho života strávil mimo do
mova. na mnohoročných a mnohomesačných 

ccstí1ch , počas ktorých poznáva! nielen eu
rópske hudobné me tropoly, dvory, koruno
vané hlavy , ale predovšetkým akté rov kultú
ry a politiky, a le najmä hudobníkov, sklada
te ľov, poznáva! a vstrebáva l hudbu najrôz
nejšieho prostredia a charakteru . Ale neboli 
to len akoby pasívne študijné cesty , svoje zá
žitky, nové hudobnoštýlové poznatky ihneď 
pre niesol do tvorby . Na mieste a pre to pro-

Prečo by sme nemohli r;;·z. my~lil'ľ aj na Ho
neggera. 3. symfónia. Litu r!!il·ká je veľmi 
pekné dielo, Rossiniho Stabat Mater tým 
viac . Pred tridsiatimi rokmi sa Honcgger hrá
val oveľa častejšie. V Štrashurgu tiež robím 
v tejto sezóne Liturgickú symfóniu a Concer
to da camera pre nautu a anglický roh - je to 
zaujímavá a pekná skladba. Vo vašich plá
noch som vide l Krilfa Dávida s Robertom 
Benzim. Určite to bude veľkú vec. s vaším vy
nikajúcim zborom a navyše vo francúzštine. 

Môžete mi na záver povedal' niečo o vaMch 
plánoch doma v Štrasburgu? 

V Štrasburgu som viac ako šesť mesiacov do 
roka . naštudujc m asi 22 programov. Koncer
tov je oveľa viac, o.krcm ,toh~l - ak~) .som spo
mínal - našou povmnostou jC hrat 1 v opere. 
Potom sú zahnÍničné turné. nahrávky a mlíme 
veľa koncertov v našej krajine. naj mii na juhu 
- Montpe llier. Aix-en Provcnce. Chartres. 
V lete festivaly. Pravidelne cestujeme do Ta
lianská . Japonska . čo sa týka programu , ale
ho -li k ~:hcete- dramaturgie. inklinujem k ta
kému typu. ako sme hrali včera (rozhovor 
vznikol po štvrtkovom koncerte - pozn. B. 
H.) - niečo zriedkavé, k tomu niečo popul<ír
nejšic . pretože zaraďovať iba novinky. i keď . 
sú dramaturgicky zaujímavé sa kvôli publiku 
~cdá. Obecenstvo má všade na svete malo
meštiacke sklony - chce sa m1 koncerte aj po
hodlne usadiť a vychutnávať. Zámerne volím 
zmes popuhírneho. mc!lej známeho a objav
ného. ic to rozumne sklhená štýl~w{t rôznor~l
do~i. Co je vlastne abonnem~:nt? Podfa mna 
musí abonent po desiatich rokoch povedať. že 
za toto ·obdobie naživo počul a zažil RO % naj
dôležitejších diel symfonickej litcra tt'1ry. Sú 
orchestre špecializované. A le ja , tak ako na
koniec i Slovenská filharm6nia . musím hrať 
rovnako Smetanu ako Kod;ílyho, Sibelia či 

Brittena a de Fallu. Ordlcstcr musí ovl;ídať 
hudbu rôznych štýlových období. Úplne sú
časnú hudba sa aj tu . tak ako zrejme všade 
prijíma ťažšie . Ale samozrejme. hrámu ju -
m;ímc vlastný jesenný festival Musiquc ďau
jourd hui . Na mcdzinlirodných zájazdoch 
hráme. samozrejme. najmii franciízsku hud
bu. v abonnement chce poslucháč počuť ve r
ký prie rez veFkého repertoáru . Hľadá pot~še
nie. chce ohjavovať a tiež konfrontoval sa 
s vecami 'nekaždodcnnými. míročnými. • 

' Pripravila: BO ZEN A HORVÁTHOVÁ 

strcdic. v ktorom sa s nimi obozni1mil. Ak hy 
sme to zjednodušene chceli vyjadriť . bola to 
škola života. alebo presnejšie škola hudobné
ho života a hudobnej tvorby. To z Moz<•rta 
bezpochyby urobilo človeka ncohyčajnc širo
ké ho vzdelania. nie toho učebnicovo školské
ho alebo školome tského. ale vzde lania aktív
neho a reaktívneho. A keďže Mozart bol dy
namickou osobnosťou, všetko čo vnímal, mu
selo sa zapísať hlhoko do jeho intelektu , do 
jeho osobnosti . Ak by sme brali do úvahy len 
tieto dva faktory : kritickosť ducha a šírku 
vzdelania. tak Mozart patril v tom najpozitív
ncjšom zmysle k ve likánom svojej dohy , 
k vcfkým osvie teným duchom IR. s toročia. 

Bez toho, ahy sme museli do jeho vcrb;ílnej 
interpre tácie a hľadania sémantiky za jeho 
hudbou vkladať násilne kategórie. ktoré mu 
v ich primitívnej a transparentnej podobe bo
li cudzie. To je však nie le n problematika Mo
zarta , ale vôbec otázka hľadania zmyslu a vý
znamu každej hudby mimo jej vlastnej vnú
tornej konzistencie. 

V dialógu medzi hudbou a zmyslom dejín . 
kultúry a vzde lania spočíval aj význam tohto 
viedenského podujatia v posledných januáro
vých dňoch tohto roku. Zo stre tnutia a výme
ny názorov na interdisciplinárnej báze si iste 
každý odniesol mnohé podnety. Konfrontá
cia európskych regiónov l R. · storočia môže 
byť poučná aj pre dnešok, pre našu súčasnú 
kultúru , ale aj politiku, ktorá opiiť hfad;í no
vú európsku integritu v jej historickej a tra
dičnej diferencovanosti, lebo to je ten .. eu
rópsky" fenomén, o ktorom hovoríme. Nie 
zvieracia kazajka uniformity, a le je j mnoho
tvárnosť je jeho historicko u podsta tou. A to 
je aj odkaz Mozartovej hudby - jednota 
v rozmanitosti. OSKÁR ELSCHEK 



KONCERTY 

MoyLesovo kvarteto Snímka archív HŽ 

Marta Beňačl<ová 
a oyzesovo kvarteto 

V r<'unt:i poduj atí. ktoré pripravuje Mest
ské kultúrne stredi~ko v Bratislave. od zne l 
21. januára v Koncertnej sieni klarisiek ko 
morný koncert. na ktorom sa prezentova lo 
Moyzesovo kvarteto (S, Mucha, J>. Tôriik, A. 
Lakatoš aj. Slávik). 

Pre l<:nto rccit<Í I. ktorého p rogram odznel 
allm:a. prip ravi l ans;ímhe lt ri opusy. Úvodné 
Sláčikové kvarteto C dur op. 76· č . 3 J osepha 
Haydna, ktorého pom alil ča~i (Poco adagio 
t:antahilc ) ~lala ' a d 1klatlom p re nemeckú 
hymnu . opuncoval ~(1 hor Ld ravým t.c mit ým 
temperamentom: domi novala zvukov{! pric-

'hojnosf. 'íntc'nzívna 'kant<J bilita. ú'ôslcdnä 
1 

a t:izclérska pr;íca na de tailoch sa prejavila 
v zreteľnosti krc~hy . plast ickost i motivicke j 
p ráce. Umožni lo to posluch;íčom vdmi ľahko 
~a oricntovai v evolúcii kompozičnej sadzby 
veľkého victkn~kého maj~tra . Ú rove ri poda
nia naznačovala. že tot o číslo 111:'1 Moyze~ovo 
kvarte to vo svojom repcrto;í ri už zakot ve né 
a vytvorilo ~ i na jeho podanie vyhranen ý ná
zor. T e nt o postreh vyvol;íva v ná~ yšak aso
d ;íciu i ot;ízku . do akého tvaru - najmii vo 
voľbe temp - ~a bude vývoj interpre tácie toh
to opusu u ~úhoru dale j kryšta lizovai-. Uprcd
nostlmvanic vnútorné ho obria . evolučného 

d ynamizmu pred polohami inklinuj úcim i 
skôr k filozofickej medit ;ícii a s riou spojenej 
citlivej t!Ínovcj difc rcnci;ícii i na menších d y
namických plochiich je zd ;í ~a výsadou intcr
prctov zre lšicho ve ku . Koncepcia moyzcso v
cov stavala viac na p ro tipostavcní kontrastov . 
na tíčinnom muzikant~kom pulzovaní. a pre
to bola poslucháčsky vcfačn iÍ. prcsvedč i v;í. 

V dramatu rgii to hto podujatia moh li sme 
niij~i is té para lely ~o stavhou programov ~ym
fonických ko ncertov. Ako druhé v poradí od
znelo čblo (Ottorino Rcspi~hi : ll Tramento 
pre a lt a s láčikové kvarteto), v kto rom ~úbor 

~poluprat:oval so ~tí listkou . koncL:rtno u ~pc
vilčkou mczzosopranistkou Martou Bcňačko
vou. S príznačnou svedomito~iou p riprave ný, 
citovo hlboko stv<Í rne ný a pome rne bohato 
otldiťerL:ncovaný výkon bo l z<Írukou hodnot · 

· ného z<Ížitku pre obecenstvo . Škoda . že zr ia
dovatcr a kcie upustil od ko men tovania uvá
dzaných s)$,1adieb v programových bulle ti-

noch . Najmii v p'rípadc Rcspighiho opusu . 
kt o rý odznel v talian.,ko m origimíli (s uvede
ním prekl ad u a le bo aspo l1 ~prí,lllpnením ob
' ahu bol h y býval ~p r icvodn v I<:X I p1 1 ~pd 
k h lbšiemu pochopeniu die la , autorovho z<Í
mc ru) . Bcňačkovcj krásny hlaso vý mate riál , 
zdatné technické z{Jzcmie. ncochabujúca 
konccntrovanosi a nevšedná. c itHv;i muzika
lita p rispe li k absolútnej rezonancii u prítom
ného p ublika . v zložení kto ré ho boli bohato 
zastúpené mladšie ročníky. 

Zúvcrečné Sláčikové kvarteto a mol op. 29 
Franza Schuberta prevládaj úcou lyriko u 
kládlo na súbo r zvýše né pož_i_adavk'y..::,.o hlasti 
d ynamickej a citovej difcrcnciiicic. Latku 
pro fesionálne ho prbtupu si súbm položil po
merne vysoko a 11 ~1 väčšine ú~e kov die la ju do
k;íza l v tejto polo he aj udržať. Každ ú skladba 
poskytuj e množstvo možností prístupnv V'fla
rame tri výrazovom . d ynamickom i tc mpo
vom . ktoré navzájo m ~a dopÍíwjúc do lie hajú 
na poslucháčovu percepčnú akti vitu. V t()mto 
prípade však program nepre rušcný pauzo u 
kliido l nadme rné požiadavky a kri vka komu
ni katívno~t i medzi interp re tm i a po~luch;íčmi 
mala nutne klesajúcu tende nciu . Svoje po
~trehy končím preto otázko u . č i hy nebo lo 
bývalo účinnejšie pre teleso dodržai ch rono
logickú postupnosi repertoáru tohto recitúlu 
a za radii Respighího na záver? 

VLADII'dÍR ČÍŽIK 

POLARfiY KOMORNFJ HUDBY 
Pravidelno.' Neddnt.' dopoludnia v Mirbachovom 

pal:ici otvoril v novom rok u (19. január) konce rl No
vého hratisla,•ského tria. ktoré v súča,nost i účinkuje 
v zloženi l'etr Maceéek - husle. F.u~en Procháe -
v iolončelo a Miku lá~ Škuta - kla,•ír. Komorný 'úhor 
~ l)•mto oh,adcnim m:i v , lovc n, kej komornej hre 
woju dlhomční1 lradiciu a pri1iahol niekoľko vyni
kajúcich hudobníkov. Je dobre . že okrem Slovcn- • 
' kt.' ho kl:1virnehn l ria dnes nach:id7a >voje pokračo
'<lllie v stH>nre mlad)•ch hudobníkov. Ich progr:un 
" l orientoval na dve odli '\né. lcmcr pnlarilné polohy 
- hudhu ako u~ľacht il ý. vyrovnaný. harmonickí• Ivar 
a hudbu ako cxprc,iu. ' ýpoveú in, pirovanú hlho
kým o~ohným z:ižitkom a ,(lča,nc v rovine 1vorhy 
synlelizujtiW prcdch:idzajúce ú>ilie au1or:1. hudbu 
~irok<iho výr:IZtwého rozpiilia. Vďaka wmuto dra
malurgic.kému konlra, tu >a dostalo Haydnovo Trio 
t. 27 C dur do polohy odfahčcncj .. ouven úry" a ia
ži~ko koncenu sa presunulo na Smetanovu Trio 
~ mol, skl:1dbu . k tor ú azda u n:is neobfde žiadne le
lc~o lllhto n:islrojového oh>adenia. Pr:'Jvom ~a sl úva 
~kl1~kou inlcrprctačnej zrclo~t i >úboru ako celku. 
ale aj jednotlivých hr:ičov . klorým ponúka vď:tčne 
široký prie>tor. Je len pochopitcl'né. že Nové brati
sl:wské trio siahlo práve k nej a práve v nej zaujalo. 
Srnewnovc Trio je osobitne cillivé :t náročné pri in-

l<:rprct:kii predov;;elkýrn na vybudovanie ja\ ncj 
koncepcie. na pochopenie a uchopenie originálnej ' 
s1ruk1úry kompozície. Prin:íša niekoľko intcrpre
lačnc zradných mic~l ; v dlhých a roZ>iah lych plo
duich vypälého run e sa však Novému hratblav,ké- . 
mu triu podarilo udržai potrebné nap:ilie. výrazovo 
heterogénnu druhú časť riešili ' vku.,om a nadhľa 
dom. Vý~ledn :'J zvukov{! podoba v~ak bol:t pred" ' 
len ovplyvnená akuqickými di~pozíciami " íly v Mir
hachu . čas lo prcr;ížal zvuk klavíra . preexpono' an ý 
~ícc čias ločne už u Haydna . ale prúvc v Smetanovi 
vy,lupoval do popredia mic~lami ako rušiv)• prvok. 
Nickloré úseky v~ak napriek romulo handicapu vy
zneli pôsobivo . pr{tve v nich holo možné ohdivovai 
množ,tvo núdhcrných delailov par1itt'1 ry. K pú:,ohi
vým miestam pa1rili rovnako >ehumannovsky a cho
pinm·~ky l:tdcné >óla klavírneho pan u ... Jcdn)•m 
z momcnwv. kloré na Novom bralislavskom triu 
upúl:tjú . je ~1retnu1ie dvoch rozdie lnych intcrpre
lačných lypuv - zrelý a inl rovenncjšie zameraný 
Eugen Prochflc ~ prejavom. klorý ide v;W\mi do 
hfbky a na druhej strane dynamick)• :1 tempcr:tmcnt
ncj~f prejav huslislu. S1rc1nu1ic. ktoré pre súbor ne
musi hyi nevýhodou . skôr naopak . 

HA A URnANCOV Á 

V mou rom ~alúniku Domu btropolis ~a konal 
25. januiira ko nce rt ~védskeho komorné ho 
s úboru ~úča~ncj hudby SONI\NZA. Pro
~trcdníct vom tohto komorného tclc~a sme ~a 
ohozn;ími li s t romi kompozičnými pr;ícami 
skladatcl'ov 1\rne Mellniisa ( I!JJJ). Andcr~a 
El ia~sona ( I!J47) a Mikaclc Edlunda ( I!J.'iO) . 
Mcllnäsovc "Tri odlišné nočné nálady" s ná
zvom Nocturnes ( 191!0) prcd stavuj1'r ce lok roz
ve tvený do troch výrazovo rozdie lnych ú~c
kov (Sérénité, Eros, Visions). Die lo j e určené 
pre mezzosopr;ín. nautu . klarinet. vio lu . vio
lont:clo a klavír. Vok;'dn y part po užíva fone
tické pro~triedky pozbave né významu - ~ú to 
vla~t nc len zvuko vé. farebné. výrazové 
a aku~tické n;ílady. Napr íklad v prvej ča~ t i 
Séré nité jednoznačne dominuje vok;ílny 
part : v úzadí ~a odvíja o no in~trumen tá lnc 

poLadic. ktoré synchronizuje Ml ~ urreali~ tic
kými víziami vokáln ych ka ntilén . Zatiaľ. čo 

v te jto časti dom inuje zvnútornc ný rozpr;iv
kový wet n;ílad . v cfalšcj časti Eros s<J do~t ;íva 
k ~ lovu in~trumcnt álna rozohrano~i. Aj fud
' ký hlas (mimm:hodom zna menite in terpreto
vaný mc:r.zosopranistkou M. Hoglindovou) hol 
výrazove. dynamicky i aku~ticky prepracova
n ý. Posúval zá kladnú ideu hudby do rovín 
dramaticky vygradovaných . hcdoni~tick ých . 
Z;íve rcčn ;í čas t' Visions bola na plnená suges
c io u hrúzy. Na~vcdčovalo to mu kÍzavé vo kál
ne vlne nie . ktoré " l po~t upne upokojova lo 
a doznievalo . Zdú ~a . že interpre tačné výko
ny ani nemo žno 'amo~latnc hodno ti i len v ~ú
činnost i ~ kompozičnou výpo vcdou . ktorú 
so m ~a ~nažil veľmi '!ručne o p b ai. 
Zatia ľ , čo v Mc llnäsových Nocturncs mo hli 
poslucháča aspoň čiastočne zaujai a upúwi , 
Eliassonove l'olgiamc (1990) pre klavírne 
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kvarteto vyznelo veľmi problematicky, a to 
i napriek tomu . že nacy k lo~t i lovan)· text chcel 
po~lucháčovi vsugc rovai také .. pravdy". ako 
napríklad ... .. hudba je púsobivá. variačne bo
h <J t;í" ... atď. Prečo sa stá le s poslucháčom ma· 
nipulujc a pred klada jú sa mu rek lam né triky 
a trivi;ílne hodnotenie? Ja n Werich na margo . 
takýchto inťonn <ic ií raz povedal . že tí čo píšu 
ta kéto .. hodnote nie" " l nazdáva jú. že čo čita 

teľ (v na!;om prípade čo posluchúč) to hlbcc'! 
Pard6n za výraz. ale Fo lgiamc na mňa vôbec 
nepôsobilo tak. ako mi to nie kto chcel vsugc· 
rovai . Rad~cj by ~om " l bol poučil. čo je to 
t:'1 .. čist ú štruktúra". Mne " l naprík lad tá .. č is
til štruktúra" zdala hyi ~uchou akademickou 
a fiídnou. Možno ~om na takýto d ruh medit;í
cie ešte duchovne nedozrel? Spočiat ku ' om 
chúpal k lavír konccrtantne; po ča~e som ~ i 
uvedomil. že je uvra ve ný . .. Variačnú boha
losi" som nevn ímal. pre tože podl'a môj ho nú
zoru k to mu. aby bo lo čo variova i. mu~í sa 
naj skôr zrodii duchaplný hudohný n<ipad . 
alebo aspmí n;íznak núpadu .. . 

Záverečn{! s kladba Edlunda The lost Jugglery 
(1974-77) pre mezzosoprán . vio lončelo , kla
vír a bicie je vlastne malým hudo bným di
vadlom. Individuali tu jedno tlivých hráčov tu 
potl ilča dikti1torské gc~to dirigent a i impulzy, 
ktoré vy~iela preto. aby hudobný proces pri
viedol k loliílnc j konformite . A skutočne, cc
Iý proces smeruj e k robotizácii hudby , čo je 
zvýraznené i gc~tom a mimikou interpre tov. 
Je to vlastne víiazstvo ná~ilia nad tvorivosťou. 
hrubej sily nad ľudskou dušou. Áno , di e lo 
z o bdobia rokov I!J74-77 je i dnes stále aktu
á lne. Demo nštruje ni1m ide u . ktorú je dnes 
c~te si lncj~ ia než v minu losti . Zdá sa . že 
Ed lund touto výpoveďou udre l na strunu. 
ktorú je v dne~nom wete najc itlive jšia . 

IGOR BERGER 

Prvá čast' programu pozostávala z dvoch so
ná t britských skladatcfov. Úvodná Sonáta es 
mol z op. 3, neznáme die lo - pre nás temer 
neznámeho autora - Georga l'rcderica J>intu 
(~údiac podl'a mena z rodiny ta lianske ho pri
~iahova lca v Bri tá nii ) zauj a la ~pevnosiou 
priam romantické ho razen ia . kto rou sklada
~d zr:~.imc pod vplyvom wojho bl.iz~J:ho pri a· 
te la Fre lda (na ktorého Nokturná nal:lviazll'k>j 
Chopin) a Dusscka prakticky o dve dc~airo
čia ~kôr anticipoval Schubertov lyrizmu~ 
a v súlade s ním vyvažoval túto kantabilitu 
skór e legantným vzruchom ako dra maticky 
vyhroten ými míladovými polohami . Bez nad 
~ádzky úrovci\ Pintovcj pr;íce. rozvíjanie i in
vencia potvrdzuj ú oprävncnosi epiteta .. an
glický Mozart" . Howardova intc rprctúcia zú
mcrnc vyzd vihovala tie to romant izujúcc črty 
Pintovcj klavírne j ~adzby. dokonca aj v ago
gickom vlne ní. Prvú polovicu ko ncertu uza
tvúra la Klavírna sonáta op. 47 D. Mathewsa 
(na r. I!J43) . Howardov i nterpretačný rukupi~ 
~ citlivým zdôrazriovan ím de tailov. presn ým 
načrtávaním je mných rytmických vybočení 
výdatne napo mohol ' priaznivej rezonancii 
opu~u u prí to mné ho obcccn~tva . Skonšta to
vali ~mc však . že Mathcws chce do kume nto
vai svoju zoricntovano~i a po kúša sa o synté
zu tradície s viacer5·mi p rúdmi novej hudby. 
Tc nt n Y:ímc·r ' a u'ihl\ a l d1"iahn u l aj v para-

~atiné s anglickým klaviristom 
L 'l'.:~ lll' ' .1 lu / bleil.lj \1<.: ,;- J..ul1111 11.1 'Jl'llu

práca - o . i. aj ~ Vcfkou Britániou - dostá va 
súst avnej ~í charakter pro~trcdn íc t vom zria
d enia cent ra Britbch Council (IJr itskú rad a) . 
Ešte pred je ho otvoren ím v Brati~lave p rip ra
vilo l-;ludobné informačné ~trcdisko S HF 
v spolupráci~ to uto inšti túciou v riímci ncdcl'
ných matiné v Mirbachovom paláci 26. januá
ra recitál anglického klaviristu Williama Ho
warda (nar . 1953). 

Howard je typom kl aviristu . ktorý dáva 
vcl'ký dôraz na de ta iln ú drobnokresbu hu
d obných plôch . Aby nc~kÍzol d o mozaikovi
tej roztriešte nosti. zaručuje Howard pre~vcd
č ivosi svojho podania dôs ledným ud ržiava
ním pravidelné ho a ~úvi~ lé ho rytmického pul
zova nia ~pomerne m iernym agogickým vlne
ním . Je tvori vo cítiacim typom . kto rý sa i pri 
prednášan í toho naj me nšie ho hudo bné ho 
motívu snaží ud ržai plastiku . dych. prcž i ari ť 

ho citovým nábojom. Mä zmyse l p re udržan ie 
napätia . vnúto rné ho o hria . evolučnost i kom
pozičnej pnícc. ale aj zmysel pre exponovanie 
kontrastov . Do káže na klavíri spicvai. vášn i
vo klo kota i i med ita tívne sa za~nívai. H rá 
s výrazno u inte ligencio u . so závidenia hodnou 
zvukovou ku lt úrou. Mohli sme to oceni i naj 
mä v ak ustických podmienkach ko ncert né ho 
priestoru v Mirbachu . kde ne raz prisil ný úder 
niektorých klaviristov zbytočne o hlušuj e 
a sk resľuje pri azni vý doje m. Howard m{l 
zmy~el pre proporčno~i intenzity zvu ku . a le 
aj te mpa. 

lllcl ll l•llllll l\c l ' ~'1,1\h~. J..dc· ,.~ puJ..u,; Ji , lhl 
jii cyk licko~i i mcn~ic nálad ovo dosť odlišné 
hudobné plochy do jedné ho súvislé ho prúdu . 
l ked inte rprc túcia vyzd vi.h la rad vcl'mi pe k
ných de tai lov a vystihl a i n(i ladovo rozdie lne 
u scky. bolo nad Howardovc sily ~tmel ii róz
horodo~i sklada tdovcj inšpir•íc ic d o ko nl 
paktné ho celku . 

Tradičné ko ncertné o pusy zastupova lo 
v druhej polovici poduj a tia Scherzo b mol 
Frydcrika Chopina. Nebolo ventilo m drama
tickej po ho tovosti klaviristu . skô r logickým 
prúdom ~trieda nia ko ntrastov s p re myslený
mi líniami a~ impo nuj úcim technickým zvlád
nutím . Príznačn{l vyväžc nosi r<Jtia s emócia
mi . ktorú Howard prc ukazoval počas celého 
ma tiné. sa výdatne upla tnila aj pri podaní 
tohto o pusu . Jeho C hopin nebol sladkastý ani 
väšnivo vyhrotený. ~kôr ~pevný. citovo expo
novan ý. s účinným i d ynamickými o b lúkmi 
a ~t rhujúcim virt uóznym záverom . 

Howard . ktorý uviedol Sonátu č. 3 11ju Zel
jenku premiérovo v A nglicku . zaradil skl ad 
bu aj n a záver svojho bratislavské ho vystúpe
ni a. Je pochopitdné. že svoj špecifický inte r
pretačný prístu p odhaľovania jemných nuan
sí kompozičnej práce uplat nil aj p ri sloven
sko m auto rovi. a že nový uhol poh fadu pr i
spe l napr . caprició zn ym polo há m. tak typic
kým p re autora . 

VLADIMÍR ČÍ:ZIK 



Neznámy 

jubilant 
Gioacchino Rossini: 
ARIE INEDITE 
Ernesto Palacio- tenor 
Slovenský filharmonický zbor 
Symfonický orchester Čsl. roz
hlasu v Bratislave 
Carlo Ri z z i - dirigent 
OPUS Digital Recording 
912303-1 

Zaujímavých gramafó nových operných ti
tulov nikdy nie je dostatok; maj ú svojich 
.. skalných'' poslucháčov i ná ruživých zbc rate 
ľov. Pravda, reč je o atraktívnych a umelecky 
kvalitných tituloch. l napriek tomu . že sa p ý
šime našou vokálno u školo u (ešte j u nikto ne
zdôvodnil), úspechmi našich operných spcvá- 
kov na zahraničných scénach. zatiaľ te nto 
atribút s opernou gramofó novou produkciou 
posledných rokov dajako nekorešponduje. 
V prípade recenzovanej gramo fó novej na
hrávky Arie ineditc (Neznáme árie) sa to mu 
zrejme nemožno ani čudovať, veď Rossiniho 
o perné a tobôž ko ncertné dielo u ni1s ani veľ

kú interpretačnú tradíciu nem<í . odhliadnuc 
od niekoľkých inscenácií Barbiera zo Sevilly 
a Talianky v A lžíri. Rossiniho rozsiah le hu
dobné dielo naše dramaturgie vlastne ani ne
poznajú. Posledne uviedla Slovensk;i filhar
mónia jeho Stabat Mater. kde celkom prija
tefným a sympatickým štýlom . hoci nic ešte 
celkom plne rossiniovským. sa predstavilo 
kvalitné pôvodné slovenské kvarte to. Túto 
príležitosť ukázala. že predpoklady tu sú. 
avšak sú to činy ojedine lé bez hlbšieho ~yste
matickejšieho ško le nia a tradície. Spomínam 
to preto, že v dohľadnej do be sa azda dočkä
me nových kvalitných operných titulov s do
mácimi umelcami. ktoré. nadviažu na nahräv-

Oscar B6lmae: lúHlcert pre trúbku 
a orchester 
Johann Melchlor Molter: Koncert 
pre trúbku a sláčikový orchester 
Amilcare Ponchielli: Koncert pre 
trúbku a orchester F dur 
William Perry: Koncert pre trúbku 
a orchester 
Armando Ghitalla- trúbka 
Cappella Istropolitana 
Slovenská filharmónia 
William Perry- dirigent 
Digital Recording 9310 1845 

Na pn ý pohľad lákavý titul. Obálka infor
muje, že k o svetovú gramo ró novú premié
ru , čo u nás r ir je všedno u zálcžitosiou. Dra
maturgia platne priam provokuje zvedavosť 
poslucháča . Tá sa upokojuje po prvom poču
tí, po ďalších začínajú meditäcie ... 

Tri mená zo štyroch skladateľov participu
júcich na recenzovanej nahrávke sú hudo bnej 
verejnosti neznáme . Oskar Bô hme {1870-

RECENZIE 

Gioacchino Rossini 
ARIE INEDITE 

ky Dvorského. Blahušiakovcj . Haj1hsyo vcj . 
Kopčäka-a i. zo ~edcrndesia t ych a začia tku 
osemdesiatych rokov. 

V rMme sa však k Rossinimu: Na rece;Jzo 
vanej platni zosta venej z ncznärn yd1 árií G. 
Rossiniho spozn;ívame celko m inú. ouvr;ite-· 
nú tvär majstra talianskeho bel eanta . ako 
sme mal i možno~ť sa s ním st rct ;ívať pri o bo
hrávaní niekoľkých o perných titulov. Recen
zovaná gramofônov;í nahr;ívka O PUS-u ob
sahuje skladatcfove ko nce rtné a kantátové 

- 1938), nemecký trubkár pôsobiaci v petro: 
hradske j Mariinskej opere, aktívny sklada
Icf, bol nepochybne mimoriadne talentova
ným ume lcom . Technické znalosti trúbk y mu 
boli vlastné. a ako skladatef - súdiac poclra 
tejto jednej skladby - bol dobre rozhľadený. 
technicky erudovaný a talentovaný. Pravda. 
ne jde o vyhranenú osobnosť . a le o autora. 
ktorý vstrebal do seba všetky typické znaky 
romantických tvorivých koncepci í a konven
cií . Takým je aj je ho Koncert pre trúbku a o r
chester. skladba úče lového zamerania. t. j . 
inte rpretačne vďačné koncertantné die lo 
prístupné naj širš ím po~l uch;ič~kym vrstvúm. 

Johann Melchio r Moltcr ( 1696- 17ó5) je au
to r napújaný ce lko m z iného pramc 1ia . J eho 
trú bkový koncert - v tlprave G. Langcndoena 
- (pôvodne napísaný pre klarine t) nic je pil
vodným dielom a ťažko posúdii . č i je úprava 
adek v;í tna . hoci sa usiluje o dodržan ie prí
značných čŕt neskorobarokovcj hudby. Vy
svitá skôr o túzka . prečo voľba editora nahrá v
ky padla p r;ívc na lot o dielo a nic na iné. ked" 
Moltcr napísa l. ako sa na platni uv;ídza .osem 
trú bkových koncertov. 

Amilcarc Ponchiclli ( IR34- IXX6) je u n;b 

;íri.: (bližšie o nich zasviitenc pojcun;íva v pri
ltížcnom ~xte Scrgio Ragni ). 

Vybrané ;íric. sú invenčne i techn icky vd mi 
w ujímavé . n;í padi té . uctailnc vyp racova né 
a vyšperko d né naj používa ncjšími ~ t y l i st ic 
kými prvkami dohovéh10Jd. can ta. Pochopi
tcl'ne. že si aj žiada li n;iležitú šfýlovú interprc
t;h:iu. čo v plnej miere realizovali ho~iuj úci 
t aliäii.,~i umcÍČi: te norista Ernesto P ii l·a ci o 
(v íiaz sJ iaže Nové rossiniovské h lasy) a d iri
gent Car lo Ri z z i (laurc;ít medzin;írodných 

zn;í my prcdnv~etk~'m vďaka rozhla~ovému 

uv:'1dza niu jeho opery L1 Gioconda. Skladba 
i 1 1 ~trun11.:nto.van ú 1' . 13 n.: incmm - ~~~~·l v~~.; tky 

znaky rozporuplné ho. cklektlc·kého sk ladatc- • 
ľlwho vcfkooperné ho štýlu . Aj v trúbkovom 
J..onc~ rtc sú zručne vyabstrahova né veri~ tické 
mclodicko-ha rmo nické ko nvencie. invenčne 
iaží z operných muniér. ktoré už prcd~a len 
patria do, sta10stli vé ho uschovania v archíve 
m inu l ~'ch čias. 

William Perry p rezentuje na tcj tn platn i ~ú

časn ú amcrickl1 hudbu . Pe rry popravde vinu
lizne ovl;ida fine~y v~ct kých moin~·ch kompo
zičných štýlov. vd mi rah ko prer h;ídza z .. kla
sickej" hud by Cl:Z prvk y la tinsko-amer ického 
folkhí ru až po komerčnú popu l<irnu hudbu 
a vytv:'1 r;1 tak typicky americký slohovo zmie 
~a ný typ po~l uch;íčskej hudby. Kompozícia je 
~lcdom lyr icko-~entiment úlnych a optimist ic
kých.tanet:ných obrazov. v ktorých trúb ka vy
užíva všetky finesy nústrojove j virtuozi ty. 
Sk lad be nemožno uprici profe~iona litu. zau
j ímavú inštrumcnt;íciu a ~pont ;ínnu komu ni
katívnu schopno~i. 

Už viackrú t som si položil ot<ízku. čo je 
dobr;í dramaturg ia. Možno . že jednotlivé 
sk ladby by n;ís samostatne alebo v iných ~úvi 
slo sti ach azd a aj ne uspokoj ili (odt iaľ tie mc
ditúcic). v danom p rípade však ide o určit)• 

s) 
dirige ntských súiaží). Ernesto Pa lacio spÍf1a 
všetk y technické p redpoklady na inte rpret;í
ciu rossiniovskej koncertnej ;íric. M;í príJe m
né hlasové zafarbenie. s ľahko~iou. či:,totou 
a vycibrenou spev;kkou kulllhou vlúd ne ko
loratúrami . me lndickými ozdobami a La ujme 
širokým dynamickým spek trom a najm;i d ú
slednou štýlovou ko ncepciou. V to mto d uchu 
mu je vynikajúcim part nerom d irigujúc.:i Car
lo Rizzi. ktorý precízne cítcnými rytmick ými 
a dynamickými nuansami a vypracovaným or
che~tnílnym ~prievodom. ~ dohre pri
p raveným Sloven~kým filharmon ickým zbo
rom (zbormajster Lad islav Ho hísek). odo
vzdali zdari lú kooprodukčn!'1 snímk u (<.>P\JS 
+ Hunt Productions). Titu l vhodne doplila 
nie le n dramaturgické- rezervy gramoflinové
ho katalligu ( ni1šho. ale a j medzin;írodného ) 
a napokon rozšíri aj naše vedomosti o nepr;i
vo m n behúdzanej tvorbe G . Ro~siniho. neho
voriac o tom. že .. jub ilantova" tvorba by 
mohla byi aj podnetnou inšpi rúciou pre naše 
koncertné. divade lné. agentilŽIII.: i ťc~ti va lové 
dra maturgie . Dúfajme. že toh torol:né vý
znamné vvročic ta l ia n~keho maj~tra . ltllo prí
l cžit o~i aj· núlcži te vvužijc . 

. MARIÁN JURÍK 

Ernesto Palaclo, Carlo Rizzi 
Snímka archív HZ 

d unl:r. ktorého ~pojovacím t:·l;ínkom je inter
p re t a jeho u meleck ~ profil. 1\ napokon účel 
" ;i tí pro ' ll icdk} . .. Dúki.i té· ' tejto dl\ il i 
vša k je. že nahrävka m;i p lne profcsio n<'llne 
parametre. o ktoré sa opiera tentoraz okre m 
dirigujúce ho Williama Per rylm a Slovcn,kcj 
fi lharmlinie (o ~lupienok ~lah~i d'cktm;i l'vlol
ter hraný Cappcllou btropolitano u ) aj nahr;í
vací ~ t ú b '( Peter Bre ine r - Gu~ti1 v Šor;íl). Nad 
týmto dobre zohratým ko lek tívo m triumfuje 
vy nikajúce ~úlo Armandu G hit a liu. k tor~· 

v jcdnot l iv~•ch diclal'11 demon~truje celú ~kú lu 
tcchnick)•ch. farebných a dynam ick~·ch mož
no~ti koncert nej trúbky a ~uverénn~· dekla ru
j e woju jedinečnú tech niku a l"ahkú 'irtum:i
tu . ktorú je radosi poč(l vai . Ghita ll ov výkon 
aj reviduj e napokon aké kol"wk dramatu rgic
ké ~pekul;ícic. p retože z;íme r i úče l ~Ll tu za
jedno. Kto milu je Ponchiclliho . nemu~í ešte 
ncn;ívidiei Mozart a a naopak . Napokon uve
dené menú konečne aj trochu ~pe~trujú f;idny 
klasicko-romant ický gramofó nový kata lľ>g. 
Tým . že sa platila rea lizovala v koprodu kci i 
~ americko u firmou. nesie pochopiteľne aj 
m ak y americké ho repcrto;irové ho vku~u . Ak 
totiž nahr;ivka n;ijde svoj ho adrc~;íta na 
oboch kontinentoch. tak ~plnila svoje po~la 

nic i p ri akýchkoľvek a kohokoľvek subjek
t ivn ych vý hrad;kh. 

MARIÁN J URÍK 

Rudolf Pečman: Sloh a hudba 1600-1900. 

. Vo svojom diele sa Rudo lf Pečman zaober;í 
zaujímavým a výstižným spôsobom celým ra
dom skutočnost i , s kto rými sa stretáva milov
ník hudby a muziko lóg. Spis však nic je učeb

nicou dejín hudby; vyžaduje už zasväte né ho 
' čitatefa. Pečman nestavia p roblémy len jed

nostranne hudobne (hudobnohistoricky) . a le 
prepája ich aj smerom k este tike a filozofii. 
V tematike slohu a hudby možno totiž účinne 
porovnávať a pestovať tak medziodborové 
zretele. 

V siedmich kapitolách sa auto r postupne 
zaoberá obecnými myšlienkami o slo hu 
a hudbe , afektovou teóriou 17. a l K. storočia , 
výkladom hudobných diel autorov baroka. 
klasicizmu, romantizmu, impresio nizmu, se
cesie aď. V úvode vysvetfuj e , čo sa rozumie 
pod pojmami sloh alebo štýl, termínmi , s kto
rými sa v hudobných súvislostiach stre távame 
až okolo roku 1600 v Taliansku, v zmysle 
dŕuh alebo. spôsob prejavu. ~onštatuje, že 
pojem slohu sa presadil dôslednejšie až so 

Problémy, otázky, odpovedi. 
vzni kom talianskej monodie. ale už o ko lo ro
ku 1750 prichádza k zämcne termínu štýl 
(slo h) za termín vkus. Cez hudobno-este tické 
zásady to hto obdobia sa autor dostáva až do 
20. storočia, pre ktoré je charakte ristické 
rýchle striedanie umeleckých smerov a ich di
ferenciäcia. Pečman ukazuje , ako sa pojem 
štýlu pre lína aj do hudob nej interpre tácie 
a všíma si aj český prínos clo problematiky. 
Zaujímavá je kapitola o arektovcj teórii. kto
rá je k ľúčom k slohovému pochopeniu d rámy 
a hudby 17. a 18. storočia. Ako autor ukazu
je, pri sled ovaní otäzok arektove j teórie je 
treba s iahnuť až k spisom a myšli enkam Aris
to tela, kto rx pokladal za hlavn ý zmysel a cieľ 
ume nia napodobenie prírody. ako sa o tom 
dočítame v jeho Poetike . ' 
Pečman vysve tfuje. prečo je potrebné zao

berai sa okolno~ťami vzniku a rungovaním 
hudby to hto obdobia , ak chceme pochopi i 
vše tky súvislosti , aj keď afe ktovä teória je 
nám už väčšinou vzdialená. Interpret hudo b-

ného d iela mu;í tot iž prih liadai nielen ·k hu
dobnej reči doby, v ktorej bola skladba napí
~an á. ale tiež spr;ívnc objasniť význam myšlie
nok skladatcfa. Autor konšta tuje. že je preto 
vcfmi nesprávne predvádzať h udbu starších 
období nc hi~toricky a aplikovať pri jej inte r
p rctúcii výlučne názory súčasnosti . 

Ďa lšia kapito la prináša poznatky o este tic
ke j funkcii umenia a hodnoten ia diela. Poj ed
núva o začiatkoch hudobných spolkov (trebu 
ich hfadai už v neskorostrcdovckých dobro
voľných organizáciúch) , o lite rárn ych brat
stv;ích i umeleckej k riti ke . ktor;í sa v 19 . sto
ročí oddefuje od ostat ných ume leckých a hu
dobných ak ti vít a považuje sa za prost redníka 
medzi autoro m a publikom. Zaoberá sa pro
b lémom pe riodizácie dejín hudby. ktorému 
sa venovali už generácie muzikológov a hod
noti prístup Vladimíra Hclferta. V nasledu
júcej časti sa Pečman vracia opäť k o túzkam 
baroka a klasicizmu.lebo tieto obdobia patria 
k tým. ktorých kultúrne p lody sú trvalou 

a pevnou ~účasťou n;íšho kultúrne ho povedo
mia. Charakte rizuje slohové znak y doby. 
spoločenské udalost i. hovorí o nie ktorých hu
do bných form;ich. ktoré vznik li v tom ča~c. 
zaoberá sa termi nologickými o tázkami doby. 
ďalej p roblé mami romant izmu . impresion iz
mu a ~cccsic. a to nielen v hudbe. ale aj vo 
výtvarnom a iných umcniuch. Svoj spis Peč
man uza tvúra tl vahou o symbo lizme (j e ho 
všeobecnej rovine. vnútornej di ľcrcnci<icii 
básnického a ume leckého hnutia) a napokon 
o ohlase tohto štýlu v kraj inách E uró py 
a USA. 

Kni ha. ktorú autor považuje za pod k lad 
k podrobnejšiemu štúdiu pre zú uj cmcov 
o s ledované o täzky. je prvou publik;iciou 
v ČSFR. ktorá sa ucelene zaobcní uvedenými 
problémami. 

Skoda. že spis nebolo možné vydai v lepšie 
adj ustovancj knižnej podobe. než je skripto 
vá ed ícia brnenskej Masarykovej univerzi ty. 

OLGA SV Á TKOV Á 



HUDOBNÉ· DIVADLO 

turgovia s lovenských scén znovuobjavovanie 
bel canta neakce ptovali a chtiac-nechtiac 
odopreli predstavite fom našej speváckej ško 
ly možnosi obhájii svoje kvality v krité rio
tvornom te réne. Keď sa teda - paradoxne -
práve naša naj me nšia operná scéna podujala 
ako prvä vzkriesiť Do nizettiho tragicko-ro
mantickú Favo ritku. svedčí to minimälne 
o odvahe z dvoch hfadísk . Prvým j e ponuka 
neopočúvaného, nového d ie la i štýlu a dru
hým . odhodlanie tento projekt umelecky 
add vútnc naplnil. 

kulís . samoúčelným i mizanscénami . ani s pa
tetickým predstieraním ci tov či roma ntickým 
retroštýlom. 

Vyvádzajú nás z neho tiež Chudovského tí
moví spo lupracovníci: scénograf Peter Ča
necký a. h . a kostýmový výtvarník Aleš Vota
va. Si tuova li dej do neutrálne ho časopriesto
ru , bez dekoratívnych a konkrctizuj úcich 
prvkov. Un iverzálna a statická konštrukcia, 
iba nepatrne obmie ííaná (napr. sadou sviečok 
v kláštorných obrazoch. či zástavkami v zá
mol·kl·j 'cénd. d<"t:Í\ ala n:ípadit\·m wie ll'-

Veľký čin na malej scéne 

Alena Dvorská-Gallová v úlohe Leonory 
v Donizettiho Favoritke 

Opäi raz predstihla mimo bratislavská 
o pe rnú scéna nú rodnú. Te ntokrát to 

bolo Divad lo J . G. Tajovského v Banskej 
Bystrici. ktoré a ko prvé na Slovensku rehabi
litovalo bel cantovú romantickú dríunu Gae
tana Donizettiho La Favorita. Javiskové d ie
lo bc rgamské ho rodáka . jedného z predobra
zov mladého Ve rdiho. žije v povedo mí slo
venskej opernej ve rejnosti -s výnimko u Lu
cic di Lammc rmoor - naj mii prostredníctvom 
komických ti tulov. U nás zakorene nú nedô
vera v be l cantové opery (tiež Rossiniho', Bel
liniho a rané ho Ve rd iho) je však vo sve te dú v
no prekonan;í a ~trcdobodom zá uj mu sú prá
ve tragické númety z tohto o bdobia. 

Nic je bez zaujímavosti . že niekofko čes
kých d ivadie l. hoci este ticky odl išne o rie nto
vaných. te nto tre nd čiastočne zachytilo. Z do
nizc ttiovského odkazu odv;ížne siahli v 70. 
a XO. rokoch v Plzni po Lucrezii Borgii. v Ústí 
nad Labe m po Robertovi Devc rc ux a Marie 
Stuarde. v Brne za~a po Favoritke. Drama-

V novej sezóne sa dramaturgia opery SND 
rozhodla oslovil' svoje publikum niektorými 
netradičnými, mimodivadelnými ťormami 
činnosti. V rámci BHS uviedla symfonicko-vo
ká lny koncert (Dvofákove Biblické piesne, 
Mozartova Korunovačná omša) - ten ostáva 
v repertoár i - a na pra hu Vianoc ponúkla pies
ňový recitá l, umenie najnáročnejšie, v najčis
tejšej podobe vyjadrujúce symbiózu slova 
a hudby. Za rezonuje najmä u pripravenejšie
ho okruhu záujemcov, je to vlastne istá nad 
stavba nad bežné hudobné a divadelné žánre . 
O jej spros tredkovanie sa zaslúžil v rá}llci bra
tislavského súboru azda ten najkompetentnej
ší, basista Peter Mikuláš. Jeho klavírnym spo
lupracovníkom bol tudovít Marcinger. 

Peter Mikul úš sa komo rneJ tvorbe ve nuje 
p ravidelne a systematicky a je ho interpretač
nú úrove1í na tomto poli zne~ie silnú medziná
rodn ti ko nkure nciu . Ž iar. naša verejnost' to 
nc m;í možno~i po~úd ii. pretože piesňové rc
cit ;í ly sú u n;ís (vroí tane 13 11S) abso lútnou ra 
ritou . Nemi1me pre ne ani organiz;í torov. ani 
publ ikum a okrem zop;ír výnimie k ani ~ólis -

-

Súl:a~né vede nie divad la rozmýšl'alo reúl
nc. takže si uvedomilo. že s vlastnými silami 
nepostaví dve rovnocenné obsadenia. Vyskú
šalo nový model prúce , po ktorom časť kritiky 

.. volala už dávnejšie. Ide o p repoje nie umelec
kých s íl s ďalšími slovenskými a českými d i
vad la mi . ba doko nca i so zahraničím . Anga
žovali ta lianskeho dirigenta . na úviizok si za
istili armé nskeho tenoristu . ďalší sólisti sú 
z Bratislavy a Brna. 

Režijne naštudoval insccnúciu šéf opery 
Marián C hudovský. Pre mladého tvorcu. znú
meho nápaditými a často nonko nformnými 
počinmi sa sta la Favoritka o bjektom pietne
ho. vokälnu prioritu ucticvajúceho p rístupu. 
Histo ricky podloženú dejovú osnovu nezasa
dil do konkré tneho dobového a miestneho 
koloritu . sú~tredil sa výlučne na príbeh. Je ho 
priam čítankovo romantická fabu la pôsobí sí
cc na prvý pohfad sche ma ticky. no každ ú po
stava a každ ý vzťah skrýva veľkú dávku emo
cio nality. osobnej tragiky i neodmysli tcfnej 
fata lity. Režisér postavil svoju ko ncepciu prá
ve na týchto. pre daný slo h príznačných cha
rakte ristikäch. Prostriedkom výrazu sa v sú la
de s interpretačnou tradíciou (bez pejoratív
ne ho slova zmyslu) stáva vokálno-dramatický 
pre jav a z neho plynúce javiskové napätie. 
Nestretávame sa p ritom so žiadnym trhaním 

tov. O to viičšiu úctu si zaslúži Pe ter Mikuláš 
za w ojc umenie i za odvallu prcdstúp1i ~ pro
gramom mimoriadne závažným a náročným , 

s tvorbou Dmitrija ~ostakoviča a Eugena Su
choňa. 

Suita na slová Michelangela BuonaroMiho 
patrí k posledným opuso-m kompozičného 
odkazu jedného z najvýznamnejš ích sklada
tcfov 20. storočia Dmitrija Šostakoviča . Cyk
lus jcdcnústich p iesn í je obsahovo a myšlien
kovo široko koncipovanou, spóveďou. rekapi
tulujúcou rôzne životné pocity a. situ;ície. 
Nújdc mc tu jednak polo hy hlboko..!il.ozo{jc
ké. ale i té my zobrazujúce prosté fudské 
vlastnosti. ako je radosť. ![tsb l. rozkoš. 
V d voch piesňach sa skláňa pred Dantem 
(Dante. Vyhnancovi). ospevuje jeho gé nia. 
aby v ďalšej (Tvorba) vzdal ho ld tvorivosti 
vôbec. Zatiaf čo desiata časť predstavuje do
tyk so smrio u . posled ná pieseň - Ncsmr~ef
nosť - predkladá nový rozmer. nadčasovosi. 
večnos i. 

Hlboký o bsah. filozofia tex tu a ná ladové 
odtie ne Sostakovičovej suity našli v Miku lá-
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Klasický muzikál v klasickom šate 
val horizont - vefkolepé p lá tna odkrývali po
stupne newyorské mrakodrapy .. panorámu 
mestečka Yonkers a železničnú stanicu . Hyd
raulické finesy javiskovej techniky urých lili 
prestavbu obrazov a pod ieľali sa na obsaho
vej i fo rmálnej nosnosti a tvárnosti inscenú
cie. Možno by stá lo za to pouvažovať o spôso
be odhlučne nia tohto javiskového technické
ho zúzraku . Scénografický projekt vyšie l 
v ústrety choreograficko-režijnej kompozícii. 
Tú takto moh la - a aj bohato re flektovala -

ním lzauj ímavé zad nl! zdroJe) pmlma ni' u at 
mosféru. Nevnucovala sa a neobmed zova la 
fa ntúziu d ivúka. 

K hudobnému naštudovaniu bol prizvaný 
mladý ta liansky dirigent Walter Attanasi. Ho
ci - ako z jeho biografie vyplýva - zatia l' vcfa 
skúseností ne má. treba oceniť jeho presný in
štinkt pre, da ný žáner a e ntuziazmus, kto rým 
pôsobil na účinkujúcich. Nebo lo by sprävne 
byť prehnane,ma liche rným a hfadai v jeho vý
kone .. blšky'.'. Isteže, našli by sa p lochy vyža
dujúce razantnejšie vypointovanic i dôklad
nejšie technické vybrúsenie. Buďme reá lni. 
Kto pozn{\ stav a scho pnosti bystrických ko
le ktívnych telies, iste mi d;í za pravdu. že At
tanasi doviedol s'i'1bor nad bežný štandard. 
Oceni ť treba jeho vk lad do výrazového a d y
namického tvarovania partitúry i pr:ícu so só 
listam i. Prínosom je tiež taliansky originál. 
v ktorpm sa v Banskej Bystrici sp ieva po prvý 
raz. Vítam a j. že dielo odznelo takmer kom
plctn.c . resp. iba so zaužívanými šk rtm i. 

V mezzosopránovej postave Leonory di 
G usman sa na premié re predstavi la Alena 
Dvorská-Gallová. Hoci charakterom hlasu je 
skôr dramatickým sopránom. vo farebnosti 
hÍ bok manko nevzniklo . Odhl iadnuc od men
ších technických nedostatkov (niž.~Ía konccn
trovanosi tó nu vo výškach a jeho čistota) za-

Peter Mlkulá~ je jedným z na~ich najren~ 
movanej~fch piesňových lnte_rpretov 

SnímkaM. Jurík 

šovi ideálneho interpreta. Dokúza l sa ~ jej · 
myšlienkovým posolstvom vnútorne vyrovnať 

a. pret aviť ho do osobnostnej výpovede. Pro
stredníctvom h lasovo-výrazových. ale aj mi
mických a gcstických od ticriov vyh mata l pra
vú atmosfcru každej piesne a odha lil ju divá
kovi. Narába! s ce lou šk:í lo u dynamick)'ch 

Gurgen Osepian ako Fernando 
Snímka M. Olha 

ujala najmii vcfkou mierou interpretačného 
vku~u a slo hovo p rilichavou kanti lénou. Par
keto u arménskeho sólistu Gurgena Ovsepia
na (Fl:rnando) n ic je odbor tenora leggcro , 
takže vo svojom prejave akcentova l skôr d ra
mat ickejšie a plno krvné polohy pa rtu. Ok
rem toho. je to hlas typicky .. taliansky" 
a v podobnom duchu je lade ný i umelcov vo
kálny štýl. Baryton is ta Richard Haan (Aifo n
~o). hoci zaskoči l v poslednej chvíli. zaujal 
jadrn ým matc riúlo m , e legantnou frúzou. no
blc~ou a presno u hereckou charakteristikou . 
Suveré nny. technicky a výrazovo vypracova
ný výkon od viedol tiež Mikuláš Doboš ako 
Baldassare . 

Ostatnú banskobystrická premiha výrazne 
prekročila regioná lny rámec. Dokázala, že 
i ma lú scéna mimo centra je schopná ~·el'kých 

umeleckých činov. A v tom je i záväzok do bu
dúcnosti. 

PAVEL UNGER 

znamienok. rovnako sa nebä l maximálnych 
grad;kií. ako introvertných po lô h, stvá rne 
ných pôso bivým polohlasom. Celý cyklus. 
pocho pitcl'ne. interpretoval v ruskom o rigi
míli . 

Druhým autorom ofici ;í lncj časti programu 
bo l E ugen Sucho f1 a jeho Tri piesne pre bas, 
na verše Miroslava Válka, l'ctra Štiliclau 111 .lá- -
na Smreka. So suchoňovským príznačným ru
kopisom má Peter Mikuláš osobné skúsenosti 
z veľkých ope rných postáv - Štclinu a Sväto
pluka - kto ré v p ies1íovom cykle bo hato zúro
či l. Sú mu duchovne blízke. ako sa s;ím vyjad-
r il pred koncertom. sú výpoveďou o skladatc
l'ovi samom. retrospek tívou je ho života 
a tvorby. V troch častiach Malinconia. Nuova 
spc ranza a Giocondi ta ~a striedajú rôzne ná
ladové roviny. ako depresia. nádej . radosť 

a v hudob;10111 mate riál i sa premie tajú mo tívy 
z jeho p redchádzajúcej tvorby. Prednes P. 
Mik ulúša p reniko l k podstate Such01iovho 
štýlu. vo vyváže nej mie re kombinoval drama
tické pa rl ando s plynul ým voká lnym tokom. 
čím podčiarkol melodickosť autorovho ruko
pisu. Tex t p iesní mu bol východ iskom pre de
tail né tvarovanie výrazu . Spolupr:íca s klavír
nym partnerom Ľudovítom Marcingcrom bo-
la počas celé ho večera - vráta ne dvoch prí
davkov - ume lecky plodn{l a inšpiratívna . 

PAVEL UNGER 

Súča~n;í in~eenúcia americké ho muzikálu 
He llo. Doll y! v pre~ov~kej ~pcvohrc (prvý raz 
ho uviedla v r. l lJ72) bola sympatickú z nic
koľkých hl'adísk . Z nich za najdóležitej~ic po
važujem predov~etkým to. že vše tci rc aliz<íto 
ri sa us ilovali o rnvnaký umelecký núzor. pri
čom predlo hu inte rpretova li klas icky. nczná
silni li j u ničím cudzorodým a dôraz kl:ídli na 
vyrovna nosi všet kých zložiek tak. aby slucho
vý vne m bol podmienený vizuá lnym a nao 
pak . teda aby knífovi ostalo. čo j e krMovo. 
Práve rovnak ý ume lecký núzor insce nútorov 
prispel najviac k tomu . že sa inscenačné zlož
ky dostali do partne rske j pozície . Výbo rná 
hudba J . He rma na v rovnako skvelej intc r
pre täcii orchestra . ktoré mu suve rénne vlí1do l 
dirigent Július Selčan a štýlová hudobne citli
vá a p recízna choreografia hosťujúceho J ose
fa Konička inšpirovala aj účinkujúcich . k torí 
pome rne s úspecho m zvlád li zäludnosti muzi
kálovej inte rpretácie . 

i mizanscény. Hosťujúci režisér Rudolf Ve
dral sa vefrni šťastne podriadil určujúcemu 
e le me ntu v tejto ko mpozícii - choreogra fii. 
Svoj die l si vybral pri zviditdňovaní kontúr 
jedno tlivých postáv vo ve fkých scénach. ale 
aj v trefne st upňovaných ko mo rných výstu
poch. Ade kvátne muzikálovej atmosfé re bó li 
bezchybné exkluzívne kostýmy hosťujúcej 

Margity Marcolovej. Sólisti do kázali rozložiť 
vefmi úme rne svoje sily. najmä Dolly v prvo
triednej interpretácii Heleny Horváthovej , · 
ktorll alte rnovala Elena Kušnierová. Drob
nosti . odlišuj úce výkony sólistov, bo li predo
všetkým vo vokálnej interpre tácii. Horvútho-

H elena H orváthová v postave Dolly z muzikálu Hello Dolly! na prešovskej seéne 

Scénograf Štefa n Bunta o pods tatne ne vyu
žil priestorovú kapacitu juviska vefkej diva
delnej sály v horizontá lno m i vertikálno m ťa

hu . Javiskovému priestoru vizu;ílne domi no-

vej hlas bol farebne sýtejš í. v polo hách vyrov
nane jš í. V te jto súvislosti možno pouvažova ť 
i o úlo he mik roportov. aby boli sto percent
ným pomocníko m spevúkov. Sól isti si vcfmi 
dobre p (_lracli li s rozsiahlym texto m M. Ste
warta v prek lade K. Dlouhého a D . Hcgcra. 
Platí to naj mii o Slavomirovi Benkovi v čino
herne stavane j úlo he ufrffané ho. nespo koj
né ho skupáňa H . Vandergelde ra . 

Z aujal aj výkon .Jozefa Novotného (Ko rné
lius). Te nto mlad ý só lista dok <ízal text pozo-

Snímka I:. Marko 

ruhodne fräzova i a vypointovať. Anne Benko
vej svedča l a ci tov{! vrúcnosi Ire ny Molloyo
vcj . ~ibalka Minnie bola v dobrých rukách 
Svetla ny Sarvašovcj (ultc rnovala Da rina Ger
jaková) podobne Barnabúš u pohyblivého 
Milana Gerja ka (a lte rnoval Vladimír Tlmoč

ko). Veľkolepý obraz muzik;ílovej sho w do
tváral a j zbor (zbormajster Ivan Pacanovský). 
mažoretky a žiaci Tanečno-divadelncj ško ly 
p r i spevohre DJZ. 

"~ DITA MARENČINOVÁ 



ZO ZAHRANIČIA 

Stretli sme sa na Česko-slovenskom veľvyslanectve vo 
Viedni. Po pre mietaní nového filmu Slovenskej televízie 

a jej HROM - Variácie slávy - bola menšia recepcia. Boli tu 
niele n rakúski novinári . ale tiež kraja nia. žijúci vo Viedni a via
cero slovenských publicistov. (Pozn. red.: okrem HZ.) Medzi 
hosťami ma zaujala pani v čiernom klobúku. s krásnymi očami. 
profilom Rimanky. okolo ktorej bolo stále živo a rušno. Po in
formácii. že je to dr. Tatjana Masariková. naša dlhoročná po· 

rokmi založil il vo Viedni Slovensk.í• spewícky zhor a je vicepre
zident kou Raktísko-Siove/lskélw kulttíml'lro spolku. \Ycfm i 
krásne si spomína na roky opernej kari éry. na desiatky (iloh 
mezzosopránového a dramaticko-sopránového odbo ru (Con
ccpción v Rave lovcj Španielskej hodinke . Amnerb v A ide. 
Me rcedes v Carmen. Suzuki v Madamc Buuc rfly. Ľnhava 
v Sadkovi atď.). Spievala vcfa komornej lite ratú ry - a tá ju 
umelecky .. zachránila" i v cudzinc . Vda konccnnc účinkovala 

Dáni a v klobúku 
predná sólistka opery SND, poprosila som j u o rozhovor a od
fotografovanie . Zdalo sa mi po vyše 25 rokoch priam ncskutoč· 
né. že opäť vidím a kontaktujem sa s umelk yliou . ktorá dojma
mi poznači l a naše študentské roky. Emigrovala r. 1964 - scelou 
rodinou. t .j. sedem fudí. Manžel - lekár. psychiater. ona - le
k[trka . pediatrička . ale tiež absolven tka Konzervatória v Brati· 
~ l ave u prof. A. Korínskcj. Nádhe rný hlas - neopakovateľný 
t.j av z bratislavskej scény a k~1ncertného pódia ... Odišla r. 1964 
a doposi aľ hovorí krásnou slovenči nou . zapálená za všetko po
t.itívne. čo sa u nás deje . V Rakúsku pracovala predovšetkým 
ako lekítrka ... tou bola napokon aj v Brat islave. Sí1bcžnc so 
,peváckou kariérou. Ale to. čo sa dalo robiť doma . l. j. ťahať 
ube povolania, cít i ť kolegialitu na jednej i druhej strane. keď 
,a blížila premié ra - skrátka . to sa už nedalo zopakovať v cudzi
nc. hoci i tu bo li na Masarikovcov všetci milí a žičliví. A tak · 
,a vedľa pediatrie venovala najmä koncertnému spevu. Pred 23 · 

- r. 196H dokonc<~ v USA a v Južnej Ameri ke . Por. IIJX\1 pri~ la 
~iuekrát doll}OV - nesmierne rozochven:í a šťastn:í zo zmien. zo 
slo body. k1orí1 už vo svojom živote ani nečaka la . Rada hy na
vštívila prof. E. Suchoiw. ktorého Ad astra prcmiérovala r. 
1%2(!). Z opery Krútňava má v re pertoári najkrajš ie Kat re ni
ne i ďalšie .. ženské" hudobné čís la ... MUDr. Tatj ana Ma~ari 
ková. hoci žije vo Viedni 27 rokov. patrí do našej slovenskej 
hudby- aj keď sa pre flll nenašlo miesto v žiadnej e ncyklopédii 
počas uplynulých rokov ... Verím. že sa vrúti na strúnky ~lovní
kov, novín, ale snáď i na komorný koncert. čo by malo hyi u;; 
vecou Slovenskej hudobne j únie. ktoní sa sta r:í o re habilit:kiu 
svojich oývalých členov. Pani Dr. Masarikov:í má to ti.l st:ík l:o 
zaspievať- ale i povedať na margo našej kult úry ... 

T. URSÍNYOV Á 
Snímka: I<..;OR TELUCH 

RYBÁRSKA ·-DO PARÍŽÁ Medzi.náro·dné súťaže 
e Medzinárodná spevácka súťa~ Juliá

na Gayarrea sa bude konať v j!Uguste 
1992. Prihlášky môžu poslať muži vo, vekuo 
od 20 do 35 rokov a ženy od 18.do 32 ro
kov. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách 
- o pe rných áriách a klasických piesňach. 
Ceny budú .udelcné v hodno te 2 000 000 
pesiet. U~ávierka prihlášok je 31. 5. 1992. 
Podrobnejšie infor m"cie môžete získať na 
adrese: Dirección General de Cultura -
Institución Principe de Viana (Sccción de 
~tividadcs C ultura lcs). c/Ansolcaga IO. 
3100 1 Pamplona. Spain. tel: ( + 34 48) 
IO 77 83. fax: ( + 34 48) 22 39 06. 

IC rstrlfHHII do Európy OOnlz túc IHÚIIlqú ull openú ~L Sotmuústka 
.t:dka llyiMrsb ,. týdlto 'dilodf odeestot'ala do PadJ;a, lule ,. waojjej Opéra Bu
tllle uJtadu}e Alaéllu t'o Venllbo MaMutrnom bále. K jeJ ".,.,_ro., butle patriť 
Lwlao Pllt'lii'Ottl a jeho altemut Aprile MHlo. Venllbo operu budobne študfde 
léldlrllftlt a IIIIJdecký léf OfleiY M.rua.-Mu.ll Cbu .. Premlérot'é predstat'ellla 
sá ltlUiofNé aa.J6., Z2. a 25. aprfla t. r. -mJ-

Carreras kontra Kraus 
Intrigy a súboje medzi opernými hviezdami 

nic sú iba legendami minulosti . Živnú pôdu 
majú aj dnes. ba dokonca ncz<~ostávajú ani za 
slovnými ohováračkami politikov. 

Letné olympijské hry v Barce lone sú už 
vlastne pred dverami a akt ívne sa pracuje na 
kultúrnom programe. v kto rom veľké slovo 
bude mať opera resp. operné hviezdy. A o tú
ro prptí~ Si l moment <il ne škriepia dve operné 

,supcr-hvtczdy José Carreras aAifrcdo Kra u~. 
Ide o spor. kto bude účinkovať na otváracom · 
cere~oniáli 25. júla. Carreras. ktorý je hu
dobnym poradcom olympijských hier. odvo
lal z tohto programu svojho rivala A . Krausa . 
Súboj dvoch tenorov tým začal naberať na in
tenzite. Dôvodom sporu má byť Carrerasova 

odplata za to, že Kraus ho verejne kritizoval 
za účinkovanie na gala-koncerte Saracalla 
Thennen 1990. Carreras odôvodtiujc svoje 
rozhodnutie zase tým, že .. celý svet vie. že 
pán Kraus sa vždy vyjadroval negatívne voči 
zaraďovaniu opery na také masové podujatia 
ako je toto". Zat iaľ čo Kraus komentuje Car
rerasovo zdôvodnenie ako .. detinské" a pova
žuje ho za . .falošné výhovorky" . do o lympij 
ské ho ~peváckcho súboJu, vstup\!jc Placido 
Domingo. ktorého Carrer tts pozva l do Barce
lony. Domingo je zase totiž hudobným šéfom 
Svetovej výstavy v Seville ... Ďalšie vysvetľo
vania či komentáre sú azda zbytočné ... 

- mj-

BELOHLÁ VKOV PROTEST 
PROTI ALBRECHTOVI 

Ako sme už oznámili v č. 23 HŽ 1991, ~éfdlrigentom českej filharmónie bude hambursk)• 
generálny riaditeľ Státnej opery Gerd A lb re c h t . Toto rozhodnutie vyvolalo protichodné po
stoje. Gerda Albrechta nedávno potvrdil do funkcie šéfdirigenta Českej filharmónie český minis
ter kultúry Mllan Uhde. Stalo sa tak i napriek protestu časti orchestra i hudobnej verejnosti. 
Albrecht má do tejto funkcie nastúpif v októbri 1993. Počas celej doteraj šej histórie českej fil. 
har ónie bude to prvý raz, čo v jej čele bude stát' zahraničný dirigent. Ako oznámil rakúsky 
dennlk Die Presse, proti tomuto rozhodnutiu IO. ťebruára t. r. protestoval terajší šéfdirigent 
Českej filhar mónie Jii'l Bélohlávek, tým, že dal svoju funkciu k dispozícii. 

e Laureátom t. medzinárodnej súťaže 
v Helsinkách stal sa Francúz Xavier Phl · 
ll ps, ktorý sl svoje pnenstvo vybojoval spo
Oiedzl 34 sút'aflaclch zo 16 kf~Yin sveta. 

e Skladateľ Udo Zlmmermann dokončil 
svoju platu operu Potopa, ktorú napísal po
elfa námetu sochára a spisovateľa Ernsta 
Barlacha. Autorom libreta je Claus H. Hen
nebera. Operu m~ú v sezóne 1993 a 94 sú
~e uviesť operné scény v Kolíne niR. 
av Upsku. 

e V Talianskom Janove po vy~ piťdesla
llclt rokoch otvorili nové stále operné dlvad· 
lo, ktoré vzniklo rekon~trukclou bývalého 
Teatro Carlo Fellce, ktoré bolo v roku 1943 
mlb!né po leteckom nálete. Na zaluqovacom 
predstavení Trubadúra účinkovali ~na 
Kab~vanská, Shirley Verrettová a Krlstlan 
Johansson. Dirigoval Carlo R.lzzl (vlcf recen
zia jeho tp'UDOfónovej nahrávky Rossiniho 
v ()pue u str. 5). 

e Gala koacertom v budapdtlanskej ~po~ 
tovej llale otvorí 14. marca t. r. José Carreras 
Budapeitiaasky jarný festivaL tlstý výnos 
z tohto pod!Qatia pôjde na Nadáciu výskumu 
leukiale, ktorú Carreras sám založil. 

e Medzlnárodaé festlvaly čoraz viacej sta
~ú svoju di'IUIUitaqiu na konkrétnych té
JUda. V roku 1992 naprfldad Beflenský fes
tival bude .. ť ústrednú tému "Aspekty seve
roadullckej kultúry", klavírny festival 

- mj-

Brescia-Bergamo bude venovaný F. Chopi
novi, Dráicfanský hudobný festival opere 
v Drážďanoch,. valónsky festival umeniu re
nesancie a 18. stol'OCiu atd'. 

e Pri príležitosti 2M. výročia narodenia ta
lianskeho skladateľa Gloachlna Rossiniho 
viaceré festivaly počítajú s výrazným zastú
pením jeho tvorby. N_,významnejlím v tom 
ZDlysle bude Rossiniho operný festival v Pe
sare, kde popri operných produkciách za
mejú skladatefove religiózae diela a komor
ná hudba. Festival v Schwetzlngenc uvedie 
cyklus neznámych opier Rossiniho. 

e Veľkonočný festival v Luzerne 1992 usku· 
toční sa v diocltl6.-ll. apríla. Festival bude 
pozostávať z dvoch pallových koncertov, 
z dYoch koncertov venovaných veľkonočnej 
lltaqll, z koncertu Komorného orchestra 
z Lausanae s Helnrichom Sclliffom a dirl-

e 2. medzinárodná klavírna súťaž 
Yvonny Lefébure bude v Saint-Germain
·en-Laye od 2 1. do 26. septembra 1992. 
Súťažiť môžu klaviristi. ktorí sa narodili 
po 20. septe mbri 1957. Ceny sú v hodno te 
145 000 franc(tzskych frankov. Prihlášky 
je po trebné poslať do 15. j(ma 1992. Ďal
~ ic informácie na adrese: oncours Yvon-
1te·Lefébure, Aeanthes, 146 .. Fue de Ren
nes, 75006 Paris, France. tel : ( + 33 l) 
4544 5650, fax : ( + 33 l) 4544 2685. 

e 9. medzinárodná klavírna súťaž Van 
Cliburna, ktorá bude, od 22. mája do 6 . jú
na 1993 v Texase vo Forth Worth . ohlásila 
zásadnú zmenu v repertoárových požia
davkách. Po prvýkrát n ic sú obmedzenia 
pokia ľ ide o obdobia a skladateľov progra
mu recitálov a konce rtov s orchestrom. 
Účastníkom je ponechaná voľnosť vo vý
bere. aby mohl i uplatn iť predovšetkým 
svoj e silné stránky. Bude možný výber 
z ôsmich k lavírnych kvarte ! a kvinte! pre 
se mifinalistov v súťažnej časti venovane j 
komornej hudbe. Ďalšie info rmácie na 
adrese: Beth Warcham. Van C lihurn 
Fo.undat ion. 2525 Ridgmar Boulcvard . 
Suite 307, Forth Worth . Texas 76 11 6. 
USA. te l: (+l 817) 738 6536. fax : 
( + l H 17) 738 6534. 

gentom Jesús López Cobosotn a troch or
chestrálnych koncertov. Londýnsky S)'lllfo-. 
nlcký orchester bude raz dlrlpvať· Mleh'ael 
TiJson Thomas a dvakrát Marlss Jansons. 
Spoluúčinkovať bude. mezzOsopranistka Aa
nes Baltsa, hobojista Heinz Holllger a Oau
tista James Galway. Medzinárodný hudobný 
festival v Luzerne sa uskutoční v dňoch IS. 
augusta až 9. septembn t. r . 

e Leontyne Price, jec.na z prvých ~lemych 
speváčok, ktorá lala vel'ké ÚspeCiay na scéne 
Metropolitnej opery v New Yerlul osl~la 
nedávno svoje 65. nal'041enley. Jej svetová ka
riéra sa začala 11 roku 1952 ako Bess v Gel)o 
shvinovej opere PoraY a Bess a ako Azucena 
l 'O Verdiho Trubadúrovi, ktoni s obrovskýJD 
úspechom stvúnlla v 1\anUaaovej l•scenácU 
v roku 1977. Na opernom javisku aktfvae vy
stupovala do roku 1985. Kritika ju pri prile
i itostl jej jubilea omačlla ako •~lteľku 

e Ceny v celkovej sume US$ 5 000 po
núka 5. medzinárodná gitarová súťaž Villa 
- ·Lobosa, ktorá bude v Rio de Janeiro od 
mája do augusta 1992. Udtvic rka prihl:í
šok je 17. apríla 1992. Podrobné inform:í 
cic možno dostať na adrese : Muscu Vill a 
Lobos. Rua Soroeaba 200. Botafogo. BR-
22271. Rio de Janeiro. RJ Bra~ i l. tel : 
( .f 5,'i) 2 1 266 3845 alebo 266 3894. 

e 10. medzinárodná súťaž Nicolaia 
Malka pre mladých dirigentov bude od 14. 
do L9. júna 1992 v Kodani. Prihlášky sa 
prijímajú od dirigentov. kto r í sa narodili 
medzi 20. júnom 1960 a 14. júnom 1972 .. 
1. cena je US$ lO 000. Uzávie rka prihlú
šok je l. 3. 1992. Ďalšie info rmácie na 
ad rese: Malko-Secretariat. Radio Den
mark . Radiohuset. 22 Roscnsocrns A llé. 
DK-1 999 Frederiksbcrg C . Dcnma rk. tel: 
(+45) 3 135 0647. 

e l . mcdzin[trodný violončelový kon
,g{'tS, ľabi~.Casalsa, N9rý s:~ mal, ~ona i zú;, .. , 
roveň v Palma de Mallorca , Ba rcelone 
a El Vendrell bol zrušený. podľa Casalso
vej vdovy Marty Mantaňcs kvô li nedostat
ku fondQv. . .. .. .. ".~ . 

spra('ova la NINA KRAM..\ I~OV Á 

,Jedného z n_,kf~Y~ích hlasov a jednu z n~
precltenej~ích hemiek našich čias ... 

e Po páde zo schodov m swjom hajčiar
skoro dome zomrel vo veku 78 rokov klaviris
ta maďarského pôvodu Andor FOides (naro
dil sa 21. 12. 1913 v Budapešti). Od roku 1940 
ili v New Yorku a od roku 1948 v Európe. Vý
znamný Interpret hudby 20. storočia, no 
hlavne veľký propagátor h'orby Bélu Bartó
ka. V roku 1948 v New Yorku vydal knihu Ke
ys to the Keyboard. 

e Agnesa Baltsa, ktorá v súčasnosti nakrú
ca vo Viedni s O . Schenkom a K. Hacklom 
televízny kri .. inálny film, vystúpi 7. marca 
v Grazi y -rámCI rossinlovského gala-koncer
tu. 

e Nell Shlcoff bude 8. marca po pn'Ý raz 
spievať vo viedenskej ~tátnej opere ako Don 
José v Blzetovej opere Carmen. V hlavnej 
1ílohe bude spoluúčinkovať Agnesa Baltsa. 

e Operetné gala predstavenie pre Chorvát
sko usporiadal l 'O VIedni 23. februára t. r. 
Rotary-CI•b viedenskej opery. 

e Svetoznámy violončelista Mstislav Ros
tropovit obdrial za svoje zásluhy o prebojo
vávanie slobody a demokracie Medzinárod
nú cenu Katalánska. Vyznamenanie je doto
vané V)ie l miliónom ~lllngm·. 

Podľa zahr. tlače: -nV-



SERVIS HZ 

Hudobné l'Ydavateľstvo OPUS 
iile ~o prvej vlny veľkej privatizácie 
Staňte sa akcionármi n~j"väčšieho vydal'ateľsna na Slol'ensku! 
~írime hudbu na všetkých nosičoch - LP, 
Vážna hudba, populár, folklór, llw.-hnw 

Noty a knihy o hudbe 
Vydavateľsno 

do hudobnovyda
svoje privatizačné body do firmy 

OPUS 
Naše identifikačné číslo si l'ahko zapamätáte: 

00164461 

KONKURZY 
Riaditeľka Slovenskej filharmónie v Bratislave vYPisuje konkurz 
obsadenie l'ol'ných miest V ORCHESTRI SLOVENSKÁ FIL

HARMÓNIA 
HUSLETUTII 

Konkurz sa uskutoční dňa 25. 3. 1992 o 10.00 h v Koncertnej sieni 
SF (Reduta), Bratislava, Fučíkova 3. Prihlášky so stručným životo
pisom prijíma a informácie poskytuje personál. ref. SF, 816 Ol Bra-
tislava, Fučíkova 3, telefón 33 33 51-3. · 

Jf.J(.Jf. 

Riaditel' Dil'adla Jonáša Záborského v Prešol'e vYPisuje konkurz 
tlo orchestra DJZ na miesta orchestrálnych hráčov: 

- na l. husliach 
- na ll. husliach 
- na viole tutti 
- na lesnom rohu 
- na miesto koncertného majstra vlolončlel. 
Prihlášky so žh,otopisom zašlite:persoQ!ilnemu odd. DJZ Prriov, 

J.ll.legionárov 6, 08161 Prešov. Veková hranica' je 35 rok011. Cestomé 
l\"'dfme len prijatým uchádzačom. 

26. február 

SND Bratislava - M. Ničík: Svetlo v tme. ba -
let (19.1111) · 

SD Ko~ice - E. Kálmán: Cardášová princczn čl 
( IO.IKI) 

DJGT Banská Bystrica, Bohéma klub - Ope -
rctný koncert 

27. február 

SND Bratislava - Ch. Gounod: Faust a Mar -
garéta ( 19.1XI) 

SF K~ice - Baroko v hudbe ( 19.00) 
DJGT Banská Bystrica - G. Donizctt i: La Fa -

vorita ( 19.00) 
Bardejov, LD Astúria - R. Schumann 

A. Dvorák. G . Fauré . P. l. Cajkovskij 
N. Rimskij -Kmsakov; J . Podhnránsky 
vie ; l. Gajan. klavír ( llJ.IIIl) 

28. február 

. SND Bratislava - V. Patejdl - B. Fi lan: Sne 
hu lienka a sedem pretekárov. balet ( 19.1111 ) 

-

-
) 

SFBratislava - R. Rudolf(prcrni~ra).J . Mar 
tinon. F. Mcndclssohn-Bartholdy: SF 
K. Paprčka. trubka. J. Mitošinka . trom 
bón. F . Rck. bicie. Saxofónové kvartctt 
Jean Lcdicu. dir.: O. Lcn;írd (19.30) 

SD Košice - P. l. Cajkovskij : Spiaca krťlsavi -
ca. balet ( 111.1111) 

DJGT Ba nská Bystrica - A . Dvohík: Čert a 
Káča org. ( II .IKI) 

Bojnice, LD Baník - Podhoranský. violonče 
lo. l. Gajan. klavír: program ako 27. 3 
v Bardejove 

29. február 

-

SND Bratislava-J . Strauss': Nctopicr ( ll) .IKI) 
I>JGT B. Bystrica - G . Donizctti: La Favori

ta (19.00) 

l. marec 

Spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského 
~ 

Trnava 26. - 31. máj 1992 
PODMIENKY SÚŤAŽE 

l. Súťaže sa môžu zúčastniť mladí speváci vo 
veku od 17 do 32 rokov. t. j . narodení 
v rokoch 1960-1975. Poslaním súťaže je 
vyhľadávanie mladých talentovaných in
terpretov koncertného vokálneho umenia. 
podnecovanie ich ďalšieho umelecké ho 
rastu ; propagácia koncertnej vokálnej 
tvorby s akcentom na tvorbu Mikuláša 
Schneidra-Trnavského; výber účastníkov 
na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže . 

2. Vyplnenú prihlášku s dokladom o zaplate
ní (200,- Kčs, príp. 160 DM pre zahr. 
účast.) treba poslať doporučene na adresu: 
Sekretariát Speváckej súťaže Mikulá~ 

Schneidra-Trnavského, Hlavná l , 017 71 
Trnava, tel. 0805/249 25 al. 0805/224 71 kl. 
43-47, fax. 0905/213 37. V ložné treba po
ukázať na číslo účtu - VÚB Trnava 0200. 
Nadácia Mikuláša Schneidra-Trnavského. 
, ú. 63638-212 (korunový účet); VÚB 
It na va 34 278- 11 00 357-21210200 (devízo
vý účet) . 
Termín: do 15. apríla 1992 

3. Súťaž sa uskutočni v dvoch kategóriách: 
l. kategória má dve kolá , súťažný reper

toár je menej náročný . Do tejto kate
górie sa môžu prihlásiť speváci naro
dení v rokoch 1970- 1975. 

II. kategória má tri kolá . Súťažný pro
gram pozostáva z piesi\ového i operné-

t. ho (resp . oratórneho) repertoáru . Pri
hlásiť sa môžu speváci narodení v ro
koch 1960- 1975. 

4. Repertoár. 
l. kategória 
l. kolo 
a) slove nská ľudová pieseň v úprave Mi
kuláša Schneidra-Trnavského 
b) umelá pieseň z obdobia pred klasického 
a klasického 
c) povinná pieseň Mikuláša Schne idra
-Trnavského 
soprán - Vtáčik v zime 
mezzosoprán a alt - Dievča húsky páslo 
tenor - Povedz mi dievčatko 
barytón a bas- Junák 
2. kolo 
a) umelá pieseň z obdobia romantizmu 
b) povinná pieseň Mikuláša Schneidra
-Trnavského 
soprán - V našom dvore na javore 

mezzosoprán a alt - Sokolíčku sokol 
tenor - Keby som bol vtáčkom 
barytón a bas - Sedíme. tu smutní 
c) ária z tvorby slovenského skladateľa 
d) pieseň z tvorby českého skladateľa 

ll . kategória 
l . kolo 

- --

a) umelá pieseň z tvorby nie ktorého 
z týchto skladateľov : J. L. Bella. V. Figuš
·Bystrý. M . Moyzes. M . Schneider-Trl]av
ský. F. Kafenda . A . Albrecht. J . Móry. G . 
Dusík 
b) umelá pieseň z tvorby niektorého 
z týchto skladateľov: B. Smetana. A. Dvo
rák, Z . Fibich, J. B. Foerste r. V . Novák 
c) povinná pieseň Mikuláša Schneidra
-Trnavského 
soprán - Ďaleko, široko 
mezzosoprán a alt - Tak tíško dvíha me
siac (pieseň) 
tenor - G uslar 
barytón a bas - Magdalé na 
d) ária z opery (resp. oratória) autorov 
17 . alebo 18. st. 
2. kolo 
a) povinná pieseň Mikuláša Sch~teidra
·Trnavského 
soprán - Nad kolískou 
mezzosoprán a alt - Nesadaj sláviček 
tenor- Vesper Dominicae 
barytón a bas - Keď na deň zvoniť mali 
b) pieseň z tvorby súčasného českého ale
bo slovenského skladateľa 

L 

c) pieseň z tvorby Zolt;ína Kodálya . alebo 
iného autora 20. st . 
d) ária z obdobia romantizmu 
3. kolo 
a) piesňový cyklus. resp. výber piesní jed
ného skladatefa 
b) ária z opery (resp. orató ria) podfa 
vlastného výberu 

5. Poradie súťažných skladieb si v každom 
kole určí kandidát sám. 

6. Tran-sponovanie árií je neprípustné. Pies
ne možno interpretovať len v transpozí
ciách vydaných tlačou pre príslušný hlaso
vý odbor. Piesne Mikuhíša Schneidra
-Trnavské ho možno transponovať len pre 
hlboké hlas'ové odbory. 

7. Súťažiaci nesmie v žiadnom kole opakovať 
skladbu. ktorú už v súťaž i predniesol. 

8 . Súťažný rcperJoár musí byť prednesený 
v pôvodnom jatyku . 

1lJ. Spievanie spamäti je podmienkou. 
IO. Pre spevácku súťaž Mikuláša Schneidra

-Trnavské ho sú určené tieto ceny: 
l. kategória l. cena - 5 000.- Kčs 

2. cena - 4 000.- Kčs. 
3. cena - 3 000.- Kčs 

ll . kategória l. cena- JO 000.- Kčs 
2. cena - 8 000.- Kčs 
3. cena - 6 000.- Kčs 

ll. V ll . kategórii budú osobitne hodnotení 
muži a ženy. Ďalej sa udelia i osobitné ce
ny. Poro ta má právo ceny zlúčiť a rozdeliť 

ich rovnakým dielom alebo nie ktorú 
z cien ncudeliť. Rozhodnutie poroty je 
konečné. Zloženie poroty sa oznámi pred 
otvorením súťaže . 

12. Náklady na ubytovanie. cestovné a strav
né počas zotrvania v súťaži hradí súťažia
cim a ich korepet ítorom sekretariát súťa
že v prípade domácich účastníkov. Ná
klady na ubytovanie a stravné počas zo
trvania v súťaži hradí súťažiacim a ich ko
repet ítorom sekretariát súťaže v prípade 
zahraničných účastníkov. 

13. Súťaž je neanonymná a verejná. Ak súťa
žiaci ne má vlastného korepetltora. na pí
somné požiadanie mu zabezpečí sekreta
riát klavírny sprievod. 

14. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 
a odovzdávanie cien sa uskutoční na zá
verečnom koncerte víťazov. Program 
koncertu zostaví porota. 

SD K~lce- A. Vladigerov: Vlk a sedem ko z-
lia tok ( 14.30) 

o-Mlrbachov palác - vokálny recitál: O . Li vor 
vá, sopr .• B. Juhaňáková. klavír ( 1!1.30) 

2. marec 

SND Bratislava -G. Verdi : Rigoletto ( 19.00 

3. marec 

SND Bratislava - W. A. Mozart: Carov n;í 
flauta (l l).(JO) 

SD Ko~ice -S. Prokofiev: Peter a Vlk ( IO.IKI 
SKO Žilina, Poprad- J . S. Bach. J . Hayd 

P. l. Cajkovskij (llJ.IKl) 
SKO. V. Hudečck 

n. 

DJZ Prl$ov - J . He rmann: Hello. Dolly! 
( llJ.IKl) 

4. marec 

SND Bratislava - P. l. Cajkovskij: Labuti c 
jazero. balet ( 19.00) 

Spolok koncert. um. - Moyzesova sieň SF 
kl<•vírny recitál ( 19.30) 
w. A. Mozart. c. Dcbussy. F. Li sz t. 
F. Chopin: S. Zamborský. klavír 

SKO Žilina - Program ako 2. 3 . (Poprad 
V. Hudcček. SKO 

): 

DJZ Prl$ov - P. Burkhard: Ohňostroj'( llJ.OO 

S. marec 

SND Bratislava - G. Puccini: Madamc But 
terny ( 19.1111) 

SF Bratislava - A. Honcgger: KrM O;ívid 
( ( l) .30) 
B. Foun_1icr. sopr .. B. Ballcys. mczosopr. 
S: Margita. tenor. G . Valad1. I. Rapaičo 
va. rcc. 

SF Ko~ice - W. A . Mozart . O. Mihaud. M 
In fante: ( 19.00) kla vírne duoM . a O. Rei 
prichových. rromhónové kvarteto 

DJZ Pre~ov, Malá scéna - O. Fcľcman: Stan 
komédia ( llJ .IKl) 

SKO Žilina - program ako 4. 3. ( 19 .. 10) 

6. lll .ll'l'C 

' 

SND Bratislava- A . Dvoŕ;ík: Rusalka ( llJ.OO 
SF Bratislava- program ako 5. 3. ( ll./.30) 

7. marec 

SND Bratislava - V. Patejdl - B. Filan: Sne-
hulienka a sedem prctek;írov. ha le t ( li.IKI. 
17.1KI) 

DJGT B. Bystrica- G . Rossi ni: Butique fan-
tastiquc- S. Prokofjcv: Peter a Vlk. balet. 
premiéra ( IS.IKI) 

8. marce 

SD K~k:e - E . Kálmán: ť:ardáklvá princcz-
ná ( 19.1MI) 

Stúdlo Smer - S. Prokofjcv: Peter a Vlk 

9. marec 

DJZ Prl$ov- P. Burkhard: Ohňostroj ( 19.1KI) 

IO. marec 

DJGT Banská Bystrica - G. Donizett i: La Fa-
vorita ( IIUO) 

ll. marec 

SND Bratislava- O. Soth - M. Ničík: Svetlo 
v tme . balet ( 19.00) 

DJ~T Ba_nská ~~·strica- G. Rm.sini : Butique 
fantasttquc: S. Prokofjcv: Peter a \'lk . ha-
let ( llJ.IKI) ' 

Blahoieláme ------ --- ~~ 
Zuzana Marczelová (3. fe hrmír) - mu-
zikologieka. hud. publicistka. 55 r. 
Dr. Darina Mú dra , CSc. (IO. febrmír) -
muzikologička. hud. h istorička. 50 r. 
Dr. Alfréd Gaba u er(l7. fcbruá r)- mu-
zikológ. hud. publicista. kriti k. 55 r. 
Dr. Oľga Pavlovská(l7. február)- hu-
dobná pedagogička. publicistka. (15 r. 
prof. Dr. Iva n Hru ~ov.s k ý, CSc. (23. 
február) - hudobný skladateľ a teoretik. 
pedagóg na VSMU. (15 r. 
Július Kowalski (24. február)- hudob-
ný sk ladate ľ a pedagóg. 80 r. 
Ing. Mária Potemrová (24. február)-
muzikologička. hudobmí pedagogička. 
publicistk'a. 70 r. 

e Vstup do nového kalcnd1írneho ruku hol pre uči· 
tcfov u žiakov ZUS M. Ruppelta skutočne slávnos!-
ný. Po dlhom a vytrvalom úsilí sa podurilo vedeniu 
~koly u Skalskej správc l. získať nové priestory v hu-
dove Bulharskej ~koly nu Panenskej ulici. Dnvtc-
dajšie. dávno nevyhovujúce priestory na Františ-
ká~~kom námestí sa po renovácii vrátia pôvodným 
maJtlcfom. Táto nujstaršia hratislavská hudohmí 
škola_ sa tak dostala do velmi pekného a tichéhn pro-
stredm, navyše s koncertnou sálou v hudnve školy. 
Prvých návštevníkov v nej privilllli na Slávnnstnom 
koncerte už 15. janu;íra t. r. Početnému puhliku. 
v ktorom. nechýbali hývulí i súčasní učitelia (holi 
medzi nimi napríklad aj tri gener:ície riaditeliek 
školy). významní hostia- o. i. pmr. Ľ. Rajter - ru-
di čia a žiaci ~koly. sa predstavil Sláčikový komorný 
orchester M. Ruppelta pod vedením Ľ. Kvasnicu 
a komorný spevácky zbor. Program zostavený z diel 
barokových a klasických skladatelov (A. Vivaldi. J . 
Haydn, W. A. Mozart. G. B. Pcrgnlesi) zaujal štý· 
lovou a intonačne istou interpretáciou. technickou 
vypracovanosťou. ale aj mladistvým el:ínom a ra-
dosťou z muzicírovania. -AM -


