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Informácie 
O d6ldltostl aljm.".e lnlormácli u

úte lllet pocbýb. DelJJJtHiense sa pre
SYledame zo rletkýdJ sfér sMbo tlrota, 
ué d61etlté sú spráme. d81d.daé lnlor
IÚcle pre bldého Bo't'eka, aby sa mohol 
o6jektime zorleston~ť "prislu~sej oblas
ti Nec:bcem ob}aron~ť Ameriku, ani mle
la( aldtymút.lck.é pnU/(y sa túto dl~~g~~~ 
zu, Ide ml si6r o sprostredko't'IIDle m6}ho 
osobaébo·do}mu o sta't'e lnlormot'IUJostl 
oiolltého neta o sak} hudobse} kultú
re. l 

Táto othlut ale je not'á. V minulosti 
bolo attoreafcb x-pondnfch Ol7liÚJO't' 
aluHal6lf, od rlády polaúc, cez mhúste~ 
stro iultrúy, td po }edsotll't'é lD~tltúcle, 
itoré ...n pbúf túto .funkciu. i.J.r, za tle 
roly, do sa ludo't'o borori "skutek utek" 
• sáttaftle sa stretán~me s "európskou 
JJemleluosfou • selnlormo't'aaosfou" 
o aJd JJadobuej kultúre. 

PrtJdador by som mohol poskytnút do
st.toi. ~me nejde ml o aego't'a
ale toh, oo sa urobilo, čo sa robi, česi tý
..._ add Jedua lastori&. }IH' tiež 
aerobL N~jfm podnetom pre to
to...,.,..llolonedáme lntemew čes
~vehyslaakyae" USA pl. Rl
IT IUJ.M} (Práal Zl. februára t. r.). Jej 
~"o "bdonuo't'aaostl" uáJho 
~ • st.-, nak} rlutnej 
~~..."...",.. 
lulúf • ...... ll" .................. ao,_ lfoelteada .le ,..,., Je IÚWie 
8álolnlo.....U. Vpat ?life _ _... 
ai u tlllé a...,_. .. ••au, 11M1 
•e nemllll ul norllly. No~ .-e 
sl kb (Hurá!). Tenu kiÚJII clwdú Hos
podhde noriuy s desa( td ~tmásfden
uým oneskorenfm". A tU sa /med' pýWn, 
lo ul mMu 't'edlef o nás za 't'elltou mlá
ioa. Zrejme niiOZII} neby( Petn Dtvrsk.é
JJo, 'fYUnlli by .<ime asl ako netmdrtálcl. 
Ved' posúďte ďalej. Nedámo dostllll na 
aafe ~laaectro trl brolúrky sloren
sié a jednu českú. Citujem: "Napriklad 
o ryWie "Čecbácb". V i!lue lntemew pf
sallllst u Mlnlsterst't'o medzlllárodnfcb 
rz:fUot- SR, aby la poskytonllo lnloraú
cle. No lwneble! Nemám " úmple ko
.esttm~f }edaoroblú pnku uáJho 't'elly
sluectq " '84. D61etltej~le zrejme bo
lo, aby Amerlb l'edeJ. o slorenskom na-· 
cloullzlae, .fot'l.alDie, fUJzme, u,-. 
altlzJBe • aerlaw .UO. -lzme,}e to zaujf
.. 't'e}lle a1w iudba, kultánt a UJJJeDJe. 
CII,.U tiU qme bude • sa 11dej stnt
ae. 

A upol{oa, ietl som " týcllto dllodl 
sledom 111M zaq}i111Ja't'Ú teletízna Hu
dobaú ren~e,· po nelll'eritelne "skrom
IHMI" a 1ebadmfleJJUrsk.om /u'uoreéne
Df o stare lnformot'IUJostl nebi o saJe] 
budbe, ma o cbrllu zallal studený pot: 
pál P. Guida a W. SlDiowlcz z blfzJJ.e} 
l'JedJJe nemlla DM o slorenskej budbe. 
Pú Gulä pre}aril naoZI4Jreliolepú lD
fonaot'llllosf, ietl lUbu prlsúdH Slotá
.tw., 1úrla Husa tlel, hlenb a hl)en
.b je to Isté. Zato pú Fedosje't' 't'elml 
dobre rie, lto je aapr. pú L. Komárek 
• .U má lrndity a rie le máme lmJlltné 
Mddlá. Vd'a.b telnfzll sme dosta.IJ ko
IHble obraz o sbt't'e 't'eci. Nubtrila niÚIJ 
zrbdlo, " itorom sa .bldý z nás musi 
ldelltiiJiuwaf-

Talde •• lom sa nutne ZllkJ.dl4}ú na
le lnforautbJé systémy? Nie sú opjf Iba 
pre siuplna notýcb prlri/ego't'IUiých? 
A nJbec, iedy bade mat koneéne net 
i dlspozicll upr. MIO Js MIO " slo
't'ell~ budbe? Kedy "Y}dú Dejiny slo't'en
~ budby nretotýcbjazykocb? A moso
"."t,e-? l'lastae, IDOblo je zbytolné toto 
lameato't'IIDle. Azda bade predsa lea Iep
IIe, u o JIÚ sret 11ebude DM 't'ed.lef. Preto 
u 't'Meai aeúápte. Nem.U by sme fsf rad
Idu rybda alebo poftml&u? Ale do 
lJS.4I 

MARIÁN JUIÚK 

• 3,50 Kčs u. 3. 1992 s) 
Bežný nátitemfk - chodec Y centre Bratislaty mohol pred časom zaregistroyaf blahodárnu zmenu na fasáde Reduty. 
Bežný nátiteYllik - priiiZIÚYec centra našej hudobnej kultúry, mohol tiei zaregjstro't'af blahodárnu zmenu. Vo 't'nútornom 

ilYote SloYenskej lllbarmónle. Zdá sa, že zarial srieii Yánok, ktorého snahou je sfúknuť onen ponurý prach akademizmu 
a pestoYaných fosalf, obHehl4iúcJCh túto Inštitúciu. 

Zmeny 't'O YedeiJi sú zreteľDým prísľubom. Zmeny Y orchestri ... ? 
"DomoYom" dirigenta 0Ddreja Lenárda bol dlhé roky Symfonický orchester Čs. rozhlasu, orchester SND - ale najmä 

ten rozhlasoyj ••• Zallat.kom saóny bol menoYaný do funkcie šéf dl rl gent a orchestra Slo't'enskej filharmónie. Bolo to azda 
prekYapenleo A.le 141 konštatoyanJe lotilckého, zákonitého kroku Y našom hudobnom žiYote ••• 

oNDREJ LENÁRD: 
,, V kuDlšte ~e.existuje falošné ka111arátstvo'' 
-V akom ll:votuom pohybe, v akom "1~ 

dlu" vú Z3.$tihlo pozvule a poauka 
fullkcle a miesta Ufdlriaenta on:hestn SF? 

S odstupom času by som dnes ~ s dávkou· 
čierneho humoru - to štádium nazval pe~is
tický syndróm. Nikdy predtým som nevedel, · -
čo to vlastne znamená byť nezamestnaný, 
každý mesiac si chodiť po podporu ... Celá si· 
tuácia bola prinajmenej zvláštna: tu, doma 
som nemal odrazu kde pracovať ... 

V živote som neveril v zázraky typu ,.hrom 
z jasného neba", až kým mi nezatelefonovala 
pani riaditefka Rajterová s ponukou , či by 
som neprijal túto funkciu .. Verte1 nevedel 
som sa od prekvapenia spamätať. Ak som 
pätnásť rokov bol obchádzaný a v Slovenskej 
filharmónii som nemohol dirigovať, tak ma 
takéto oslovenie doslova šokovalo (Rrirovnal 
by som to asi k situácii, ked sa vietky kol-., 
v hodinkách splalia), zachovať chladnú hlaw 
bolo tažk6. Z ccl6ho tohto vnútom6ho chao
su sa zo vietkých ,.zložiek" prvý spamätal ro
zum, "upozorniac" ma na moju určitú národ
nú povinnosť. Uvedomil som si, že Slovenská 
filharmónia je najvyššia národná umelecká 

· inštitúcia, v tomto prípade musia mlčať emó
cie, pocit krivdy musí ustúpiť ... S pani riadi
tefkou sme si našli vefmi skorý termín na 
stre tnutie, zavolala ma pred umeleckú radu, 
kde som povedal to isté: považujem to za vy
soké vyznamenan ie a zároveň za národnú po
vinnosť . Ak si ma orcheste r zvolil , znamená 
to, že mi dôveruje, vkladá nádej do mojich 

.snáh , ambícií a práce, to môže viesť k dobrej 
reprezentácii nielen u nás; ale aj v zahraničí. 

Teleso ste, samozrejme, poznali. Iné je však 
byť hosťujúcim dirigentom, iné je byť .,head
leaderom". Každý ur sa snaží uspôsobiť 
a viesť orchester k "svojmu obrazu" ..• 

Ked pred niekoľkými rokmi nastala mo
hutná éra výmeny našich, slovenských diri
gentov za zahraničných (to som ešte zďaleka 
nevedel, že pôjdem do SF), v každých novi
nách sa objavovali siahodlhé rozhovory s kaž
dým zahraničným dirigentom, naši ostali ne
povšimnutí. Mňa hnevalo to, že všetci títo 
spovedaní dirigenti hovorili o verkolepých 
plánoch , o tom, čo by oni chceli v orchestri 
presadiť atď, atď ... provokovalo ma práve 
ono formulovanie , ktoré viedlo k zdaniu, že 
dosiar ten orchester nič nespravil , nič nedo
siahol. 

Jeden slávny žijúci dirigent povedal, že 
každá láska končí svadbou. Je v tom niečo 
pravdy: keď je dirigent ako hosť, nemusí sa 
angažovať trebárs v tých nepríjemných strán
kach telesa. Ako šéf, musí z času na čas siahať 
aj po tých menej populá rnych postupoch, 
v súvislosti s disciplínou, právnou stránkou 
pracovných povinností ... 

Mojou mé tou a filozofiou je: stať sa jed
ným z členov toho harmonického, hrajúceho, 
muzicírujúceho organizmu - to môže byť tá 
najkrajšia snaha každého dirigenta. Tú snahu 
si však treba vypestovať, tá sa nedá vynútiť 
alebo nadiktovať. A mojím krédom je - nájsť 
spoločnú reč s každým hráčom. Vo vzájom
nom správaní musí byť korektnosť. Je potreb
né vyvarovať sa u nás, bohužiar zaužívaných, 
nesprávnych metód komunikácie ll hráčmi, 
v pracovných vzťahoch . Treba nájsť optimál
ny spôsob, aby koncert bol výslednicou všet
kých týchto snažení. Poslucháč predsa, keď 
príde na koncert, nepýta sa, či máme a aké 
máme problémy. On si zaplatil lístok a chce 
počuť niečo, čo ho povznesie, obohatí. Cie
rom v te j spolupráci je spôsob, aby sme našli 

spoločnú reč, jazyk, aby sme sa vo vzájomnej 
úcte chápali. V kumšte neexistuje falošné ka
marátstvo. Falošná demokracia. Nad všet
kým vládne prísna disciplína. 

Návštevník filharmonlckých koncertov si 
musel všimnút' dost' veľké personálne zmeny 
v orchestri, spôsobené odlivom hráčov sme
rom do zahraničia. Pocit'ujete to ako handi
cap? Vidíte pcrspcktivu a spôsob na stabilizo
vanie situácie? 

Tento proces vô bec nic je typický len pre 
naše te lesá. Dva roky som pracoval na Kanár
skych ostrovoch ako stá ly hosťujúci šéf. 
V Španielsku je množstvo napr. anglických 
hráčov, dôvod však je iný - oni nemajú mož
nosť získať angažmán doma. Odliv hráčov 
u nás nie je ani novým problémom, boli tu už 
dvoj-trojročné zahraničné angažmán , migrá-

Snímka A. Palacko 

cia však nebola toľká ako dnes. Sú tu samo
zrejmé materiá lne po hnútky a motivácia, to 
predsa nemám právo krit izovai. Na druhej 
strane si treba spytovai svedomie a poťoži i si 
o tázku. či ten n(tš hráč v SF je dobre a správne 
za svoju prácu ohodnotený. Je to handicap, 
keď má dirigent permane ntné obavy, aby mu 
ten a ten hráč neodišiel. pretože stavia na 
kva lite týchto h räčov. S pani r iadi t eľkou sme 
urobi li také opatrc"i1ia . ktoré vedú k tomu . že 
nebránime nikom u ocl í st' do zahra ničia - to hy 
bolo nedemok ratické . Museli sme však , na
priek tomu, že je nám to ľúto, vyhlásiť , že len 
za cenu rozviazania pracovného pome ru . Na 
druhej strane, aby to nebolo také bolestivé: 
ak pracuje hráč ,.vo fachu" štyri roky a jeho 
miesto sa ešte konkurzom neobsadilo , môže 

pokračovanie na 3. str. 



[2 SPEKTRUM 

Prvý národný kongres ESTA ~t-lr 
slovenská sekcia pri_SHS 

V dňoch 7.- 9. februára t. r. sa konal prvý 
národný kongres Slovenskej sekcie EST A. To
to medzinárodné združenie pedagógov sláči
kových nástrojov ús~ne pôsobi už od svojho 
založenia svojimi širokými informáciami, 
článkami a radami ako jednotiaci faktor sláči
kovej pedagogiky. Aj pedagógovia na Sloven
sku uvítali možnost' skontaktoval' sa so svojou 
činnosl'ou na rovine širších medzinárodných 
stykov. Svedčí o tom veľký počet interesentov, 
ktorí sa prihlásili tak za členov, ako i za účast
nikov kongresu. Predsedníctvu sekcie sa po
darilo zorganizoval' zaujímavý program, po
zostávajúci z prednášok a ukážok týkajúcich 
sa pedagogiky a didaktiky nástrojovej hry. 

V piatok 7. 2. privítal účastníkov prezide nt 
sekcie Peter Michalica. Nadväzne sa konal 
koncert žiakov a študentov , kto rý dal na
hliadnuť do úspešnej práce našich pedagó
gov. 

V sobotu 8. 2. prednášal Mikuláš Jelinek 
(Kôln - Bratislava) o problémoch husľovej 
pedagogiky. Analyzoval rôzne fázy vo vyučo
vacom procese , kladúc najväčšiu váhu na 
kvalifikovanosť učiteľa. Zaoberal sa pritom 
tromi hlavnými fázami a to: začiatkom vyučo
vacieho procesu hry na s láčikovom nástroj i, 
ďalej problé mami objavujúcimi sa v druhej 
fáze t.j. vo veku 14 - 18 rokov adepta a napo
kon skúmal štúdium s láčikového nástroja 
v prechode do profesionálneho života. Pred
náška prinášala množstvo cenných poznatkov 
čerpaných z vlastnej skúsenosti a overených 
na základe dlhoročnej pedagogickej činnosti. 

Prednáška Ivana Strausa (Praha) sa zaobe
rala problé ma mi intonácie na husliach . J eho 
postrehy sa opierali predovšetkým o odlišnosť 
intonácie na sláčikovom nástroji v porovnaní 
s klavírom , je ho temperovaným ladením . 
V tejto súvislosti zohrávajú dôležitú úlohu 
smerné tóny, le bo dávajú ta k melodické mu 
ako i harmonické mu pohybu svoju gravitá
ciu. Ivan Stra us sa však nedíva na tento prob
lém ako na izolovaný jav, ale spájal ho s 
problémami hudby a interpretácie. v čo najšir
šej rovine , ako to vyplývalo aj z jeho ukážok 
a príkladov. 

Poobede sa konalo zhromaždenie sekcie . 
na ktorom sa zúča~tnil i i riaditeľ Slovenskej 
hudobnej spoločnosti , re kto r VŠMU prof. 
Miloš Jurkovič, ktorý pozdravil zhromažde
nie z postu Slovenskej hudobnej spoločnosti , 
ku ktorej patri ako samostatná zložka Sloven
ská sekcia EST A . V rámci zhromaždenia sa 
volilo predsedníctvo , pričom sa potvrdili do
terajší funkcionári vo svoj ich postoch: prezi
de nt - Peter Michalica, viceprezidenti - Jozef 
Podhoranský a Mikuláš Jelinek, tajomník -

ján Albrecht, puklaJmtka - Viera Podhrad
ská, členky predsedníctva- Mária Karlíková 
a Hana Hrochová, kontrolóri účtov - Jozef 
Hošek a Anna Dobrotová. Z hromaždenie 
adresovalo pozdravný list prezidentovi eu
rópskeho združenia EST A Sir Y c hudi Menu
hinovi. 

Po zhromaždení nasledovala prednáška 
Klausa Eichholza (Graz). Prednášal k problé
mom prstokladu v husľovej hre. J eho postre
hy sa týkali jednak čo najlepšej prevediteľ
nosti výmeny polôh na husliach , napríklad 
V)IUŽitím blízkosti po !tónových inte rvalov . 
Vždy je však najrozhodujúcejším kritériom 
požiadavka hudby, jej členitosť, stavebná lo
gika. Prstoklad je vhodným prostriedkom na 
zvýraznenie stavby a priebehu hudby pomo
cou interpunkcie. K vôli istote intonácie sa 
hráč ne má zbytočne vyhýbať prázdnym stru
nám. 

Jindi'ich Pazdera (Bratislava) re fe roval 
a analyzoval priebeh medziná rodnej súťaže 
v Lubline a poskytol poslucháčom vzácne vi
deozáznamy z mnohých naozaj obdivuhod
ných výkonov tejto súťaže. Snímky vyvolali 
živú diskusiu v rámci večerného posedenia, 
pričom mnohí účastníci zaujali postoj jednak 
k obsahu prednášok , ako i k o tázkam vlastne j 
činnosti a problémom svojej pedagogickej 
práce. 

V nedeľu 9. 2. prednášal Sándor .Devich 
(Budapešť) k té me o úlohe druhých huslí 
v sláčikovom kvartete. Devich ako dlhoročný 
člen Bartókovho kvarte ta špecifikoval funk
ciu druhých huslí v rámci kvartetovej hry, po
ukazujúc na množstvo odlišných úloh a funk
cií hráča druhých huslí. Hlavným postrehom 
bolo konštatovanie, že druhé husle majú vo 
väčšine prípadoch ustúpiť do pozadia, pričom 
však umelecká kvalita druhé ho huslistu sa 
musí nutne vyrovnať s kvalitami hráča prvých 
huslí. 

Na záver prednášal Jozef Podhoranský 
(Bratislava) ' o problémoch mecha nickej 
a psychofyziologickcj Výchovy inštrumenta
listu . Cieľom jeho ídey je zabrániť mcchanis
tické mu pohľadu na úkon hry a ddieť j u 
v ~pcktrc zložitých psychofyziologických pro
cesov, bez čoho by didaktika nemohla plniť 
náročné úlohy inštrumentálnej hry. 

Živý záujem o kongres ako i o prednášky, 
kto ré odzneli, potvrdil oprávnenosť založe nia 
Slovenskej sekcie EST A a dáva nádej na 
úspešnú spoluprácu na širokej európskej bá
ze , ktorá poskytne učiteľom širšiu o rientáciu 
a účinnú pomoc pri ich náročpej práci. 

, JÁN ALBRECHT 

. ' - - -
Záujem o slovenskú hudobnú minulosť 

' ' 

vo Viedni .·-
To, že zahraničie má záujem o hudbu našej 

minulosti , sa ukázalo už niekoľkokrát. Keď 
profesor Schollum svojho času pozval súbor 
Musica aete rna, aby predviedol v Halbturne 
skladby z obdobia klasicizmu či z periódy pa
novania Márie Terézie , bola ozvena natoľko 
presvedčivá, že koncert sa vysielal niekoľko

krát v l. programe ORF. Profesor Schollum 
obdivoval hodnotu a interpretáci u programo
vých skladieb. 

Prednáška , ktorú ma l v uplynulom rok u 
Ján Albrecht v spoločnosti Fre unde des Mu
siktheate rs, vzbudila so svojimi ukážkami . 
venovaným Roškovského Vespere bacchana
les a Patzeltovej školskej opere Castor a Pol
lux, tiež veľký záujem. 

Pravdepodobne tej to prílež\tosti vďačí Ján 
A lbrecht za pozvanie na Viedenskú Akade
mie fiir Musik und Darste llende Kunst , s cic
rom, doplniť obrazy o barokovej hudbe a kl a
sicizme informáciami a ukážkami hudby te jto 
doby, pochádzajúcej zo Slovenska . 

Prednáška sa kona la 22. januára 1. r. a bola 
venovaná úvahám o regionálne j hudbe a štý
le. Prednášateľ vyslovil názor, že historiogra
fia , vychádzajúca z postov tzv. Hclde nge· 
schichte (dej iny hérosov). neposkytuje správ
ny obraz o evolúcii hudby. Osobnosti ako 
Haydn a Mozart nevynašli ~týl klasicizmu, ale 
ho len dobudovali a pre hlbovali . Hudobn)• 
štýl je vývojom vytvorený široký základ hu
dobnej komunikácie a nic sme ďaleko od 
pravdy, keď označíme klasicizmus za mate
rinský jazyk E urópy. 

Uvedené dokume nty a komentáre dokázali 

opodstatnenosť tejto idey. Slovenská hudob
nä tvorba či tvorba ria Slovensku zachytáva 
zároveň ta kmer úplne vývojové fäzy kryštali
zäcie klasicizmu. 

Prednáška vychádzala z Patzeltovej škol
skej ope ry Castor~a Pollux, keďže vznikla tiež 
v období panovania Márie Terézie . Toto die
lo je dokladom toho, že sa evpluč11ä formäcia 
a s tým súvisiace me ta morfózy štýlu nevyvíja-

' li monotónne a lineárne , a le že sa jednot1ivé 
vývojové fázy navzájom pre krývali. Pritom ' 
sú zaujímavé štýlové korešpondencie s baro
kovými formami, zme nami zvuku , kontra
punktu a koncertného usporiada nia úvod né
ho Allegra. Pestrá pa le ta ďalších ukážok u !<'á
zala bohatstvo skladobných te nde ncií a výra
zových rovín. Prednášateľ pritom vyzdvihol, 
zásluhy slovenských muzikológov Dr. Dariny 
Múdrej a Dr . Ladislava Kačica, ktorí zozná
mili s touto tvorbou i širšiu verejnosť. Takmer 
všetky skladby , z ktorých boli uvedené ukáž
ky , boli na hrané súborom Musica aeterna. 
Boli to znejtke doklady z tvorby Roškovské
ho , Bajana , Peťku , Dettclbacha , Budinského 
a ďalších , ktoré už sú čiastočne prezentované 
na LP a CD platniach. 

Diskusia dokázala , že exkurzia do slovcn· 
skej hudobnej minu losti bola prijatá s mimo
riadne živým záujmom. Konštatovalo sa, Žť 
medzi Viedňou a Bratislavou nevládol .vzťah 
metropoly a regionálneho mesta. ale skôr 
možno hovoriť o rivalizujúcom vzťahu na poli 
kultúry, ako sa vyjadril sám pozývajúci. prof. 
Gott fried Scholtz . 

j.A. 

K najúspešnejším akciám Spolku hudobného rolklóru patrila aj séria vianočných koncertov 
pod názvom Betlehemský večný salaš. Snímka J . Greš-SHÚ 

AKTIVITY 
Spolku hudobného folklóru 

Koncom januára sa usk utočnila plenárna 
schôdza Spolku hudobného fo lklóru pri Slo
venskej hudobnej únii. Od Valné ho zhro
maždenia Spolku , ktoré sa veľmi podrobne 
zaoberalo výsledkami Spolku v umeleckej 
i v ekonomickej oblasti uplynulo len niekoľko 
mesiacov a ďalšie sa pripravuje v máj i, pred 
Valným zhromaždením SH U. Predstaven
stvo Spolku smerovalo preto túto plenárnu 
schôdzu skôr ako hodnote nie vlastnej činnos
ti samotnými členmi Spolku ~ c i eľom získať 
najmä nové podne ty na oboha te nie a roz.~írc
nic ~vojich aktivít. 

Predseda Spolku Svetozár Stračinu vyzdvi
hol najvýznamnejšie aktivity v uplynulom ob
dobr; medzi ktoré patrí i podiel na vzniku elo
kovanej triedy Konzervatória v Košiciach pre 
záujemcov z radu rómskeho obyvateľstva, 
odborná spolupráca a členstvo v porotách re
g ionálnych kôl i finále súťaže Zorničkin slá
vik, ako aj príprava jej ·ďalšieho ročníka . 
Spolok participoval odborne i finančne na 
realizácii le tných fo lkló rnych festi va lov i na 
ďalších podujatiach . ako napr. súťaž rozhla
sových nahrávok Prix de musiquc fo lkloriquc 
de Radio Bratislava. XIII . detský folklórny 
fest ival v Prešove a Celoslovenská rrehliadka 
tuctových hudieb v Považskej Bystr ici . 

Na záver roka pripravil Spolok sé riu via
nočných koncertov pod názvom Betlehe mský 
večný sa laš, dedikovaných 150. výročiu naro-

den ia A ndreja Kmeťa. Vianočné piesne a ko
ledy zo zbierky A. Kmeťa hudobne spracoval 
Svetozár Stračin a . K úspechu koncertov pri
spel aj dobrý i nterpretačný výkon OĽUN-u 
Radio Bratislava, Speváckeho zboru Lúčnica 
a sólistov Dariny Laščiakovcj , Angely Vargi
covej a Mikuláša Doboša. S mimoriadnym 
záuj mom verejnosti sa stretol aj benefičný 
koncert v Koncertnej sie ni ( 15. 12.), ktorý 
Spolok uspori ada l v spolupráci s Miestnym 
odborom Matice slovenskej Bratislava I pre 
Kresťanskú ligumcnt;ílnc poškodených detí. 

9. janu;íra t. r . u~poriad;il Spo lok hudobné-
ho fo lklóru v ~pol u p ráci so Slovcus/<ým ... o .. ~;; -, 
hlasom slávnostný koncert' Oťcbestra ľudo
vých nástrojov a jeho hostí k nedožitým 85. 
narodeninám Pavla Tonkoviča. Pri tejto prí
ležitosti prevzal OĽUN ako prvý novú ume
leckú cenu - Cenu Pavla Tonkoviča , ktorú 
mu na návrh Spolku hudobného folkló ru ude-
lil Slovenský hudobný fond. 

V nasledujúcej d iskusii Ivan Dubecký 
oboznámil prítomných s dianím v Sloven
skom ochran nom zväze autorskom. Členovia 
Spolku poskytli cenné podnety pre činnosť 
v tom to roku. pre naplňan ie zmyslu existen
cie nášho Spolku - stať sa garantom kvality 
všetké ho čo sa v oblasti hudobného fo lklóru 
na profesnej pla tforrpe u nás vytvorí. 

M . BEZNÁKOVÁ 

D. MARTINČEK V TEMPE 
Decembro.vé čís lo 1991 anglické ho časopisu TEMPO (vydäva ho Booscy and Hawkes) ' yšla 

zf pera amerického sk ladateľa D . Babcocka rozsiahla a hlboko fundovaná analýza doterajšej 
tvorby skladateľa D ušana Marti nčeka . - mj-

~ Slovenská hudba 
~~ v brnenskej produkcii 
Príjemné pre kvapenie ná m pripravil vedú

ci redakcie symfonickej, komornej a opernej 
hudby SR p. Hanuš Domanský, keď nás po
zval vypočuť si nahrávk u Balady-symfónie pre 
klarinet , trúbku, tympány a sláčjkový orches
ter od Tadeáša Salvu. Nahrávku realizova la 
hudobná redakcia Čs. rozhlasu v Brne s Ko
morným orchestrom Bohuslava Martinu za 
dirigovania Mariá na Vacha. Sólistami sl! 
Emil Drápela - klarinet . Jan Brodu - trúbka 
<l František Vlk - tympány. Nahrávka je mi
moriadne umelecky i zvukovo vydare ná. 
Účinkujúci , dirigent i nahrávací tím , jej ve
novali maximálnu pozornosť a výsledok je 
reprezent ačný snímok. 

Salvova skladba je už v poradí šiesta slo
venská skladba, ktorá sa z iniciat ívy Hanuša 
Domanského a jeho brnenských rozhlaso
vých kolegov (Jána Šimička) real izuje v Brnť 

s tamojšími umeleckými silami. Doteraz sa 
z tejto spolupráce zrodili nahrávky diel l. 
Hrušovského. l. Paríka , H . Domanské ho, V . 
Kubičku , l. Zeljenku a spomínaného T. Sal
vu. Nasledovať bude tvorba J . Sixtu . 

Pri te jto príležitosti mi nedá pripomenú!', 
že tento poči n sa mi v dnešne j si tuácii , keď sa 
politici malicherne sporia o de taily a slovíčka 
a keď uniká zmysel. podstata a obojstranne 
výhodná spol upráca medzi našimi národmi , 
javí ako nesku točný sen. V dnešnom dom<i
com nezáujme o pôvodnú domácu tvorbu je 
prístup brnenských kolegov a muzikantov 
svedectvom ich muzikantskej profesionality. 
spolupatričnosti a ÚfJrimné ho vzťahu k hud
be. Je to poči n , ktorý si zaslúži našu pozor
nosť. K takejto spolupráci treba iba zagratu
lovať. 

MARIÁN J URÍK 
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Ondrej Lenárd: ,, V kumšte neexistuje falošné kamarátstJro'' 
dokončeme z l. str. 
sa kedykolvek t>ez ko nkurzu vráti t'. Snažíme 
sa Tuďom vychádzať v ústrety. Tre ba chápať 
najmä mladých a ich rozhodnutia nemožno 
zavrhovať, ale keby v našej republike takto 
rozmýšTalo desať milióno v rudí , tak by ju 
mohli vymazať. Je to snáď trochu zveličené 
a zovšeobecnené . Ja však apeluje m na akúsi 
povinnosť, na stavo vskú česť filharmonikov , 
aj keď dnes nemôžeme zakrývať fa kt, že 
hmotné problémy tu sú. Musíme však aj 
v tomto prípade nájsť spoločný jazyk s naším 
ministerstvom kultúry. Zatiaľ sme mali s pá
nom ministrom veľmi dobré skúsenosti ; po
mohol nám aspoň čiastočne vyrovnať finan
čný deficit. Myslím si, že to signalizuje prvé 
kroky na udržanie hráčov. Teda: prvo radé j e 
adekvátne ohodno tenie hráčov ... 

V dramaturgickom pláne sezóny sú pomer
ne frekventované rozsiahle, filozoficky orien
tované, "ťažké" skladby (napr. diela Mahle
ra, Brucknera .. . ). Myslíte si, že súčasná kul
túrna kri za unesie takúto koncepciu , napr. pri 
udrianl poslucháča? 

Nie je to zaned batc Tný pro blém . ľúto krí-·_ 
zu naozaj pociťujeme. Ale pociťujeme ju vo 
všetkých o blastiach umenia a kultúry. Je tu 
veTký otáznik : prejdeme na ko me rciu , a lebo 
zotrváme na báze vykonávania určitého 
um elec kéh o posolstva. za ktorým. ako za 
vztýčenou štandardo u poslucháč pôjde. Pre
svedči l som sa o istej veci: bol som na jed
nom z ostatných koncertov SF, v rámci 
ktorého posledným interpretova9ým dielom 
bola Schônbcrgova Zjasnená noc. Ako po
znám naše publikum - rado odíde z druhej 
polovice koncertu , p retože je tam skladba 
hudby 20. storočia. Na moje milé prekvape
nie odišlo veT mi málo ľudí a táto skladba , kto
rú mimochodom verml milujem , mala taký 
spontánny úspech u publika, že som bol úplne 
ohromený.- Uvedomil som si, že problém je 
niekde inde. Tu asi naozaj nejde o to, hrať 
trebárs Dvofáka , ako "ce nu" na udržanie po
slucháča. Jedna zo' správnych ciest , podTa 
môjho názoru , je podávanie poslucháčovi tie 
diela , ktoré nemohli byť u nás uvádzané, kto
ré nepozná. Tak sme siahh po Brucknerovi , 
po Mahlerových symfóniách. Ako príklad 
uvediem jednu zo svoj ich skúsenosti: Vývoj 
estetickej a hudobnej výchovy , poznávanie 
~kej hudby v Japonsku začal vlastne ne
divno. Pred niekoTkými rokmi. Dnes však vi
d/me, ako ďaleko zašli . Keď naprík i<Jd pri 

mnf j [Jg t~vu\ach v Tokiu jednáme o d ra
maturgii koncertov, tak tam nesmie chýbat 
Mahler, Bruckner. Dirigoval som tam už tri 
Mahlerove symfónie a väimo l som si na kon
certe Tudí s partitúrami v ruke. To zname ná , 
že sa tak de je vlastne cieTavedomé privádza
nie poslucháčov nie len do hudby Mozarta , 
Beethovena či Dvotáka, teda do oblasti , kto
rú oni už poznajú, ale do nových priestorov, 
do nepoznané ho teré nu, kto rý ich láka. A to 
som cítil p riamo na chrbte , ako tá to hudba 
poslucháčov fascinuje . 

Pri koncipovaní te jto no vej štruktúry pro
gramov, zaradiac d iela , kto ré sa u nás, na ver
kú škodu nehrali , povedali sme si , že je to 
vlastne jedna z možností ako prilákať poslu
cháča, ktorý si síce rád vypočuje Novosvctskú 
(veď ju máme všetci radi) , ale ZJTlCna je tu 
potrebná ! 

S pani riadite rko u Rajterovo u si rozumie
me aj v tom, že nechceme v p rogramoch pr íliš 
experimentovať, ale programy rozhodne tre
ba "Óživovať". 

A čo s uvádzanlm súčasnej slovenskej tvor
by? 

To je tá istá otázka . Vie m , že v záhlaví Slo
venskej filharmó nie je to zakódo vané. Preto 
má prívlastok slovenská, že má uvádzať, (ako 
každé teleso v zahraničí) domácu tvo rbu. 
Znovu je tu však pro blém , aby sme sa nedo
' tali do takého balastu , že budeme telesá nú
tiť hrať slovenskú tvo rbu na základe rozlič
ných "mimohudo bných" súvislostí. V tom 
prípade by aj publikum bolo o tráve né. My sa, 
samozrejme, tejto našej národnej povinnosti 
nemôžeme zriecť, v tomto zmysle to musíme 

unu.: lc~:ka urovcri početných ko ncertov, 
ktoré som v poslednom obdo bí absolvoval 
nás veru neoprávňuje k žiadne mu optimiz
mu. Zosypala sa na nás priam lavína priemer
ných, ba až podpriemerných koncertov, 
a pravdu povediac, žiada lo by sa už konečne 
počuť niečo , čo by vybočovalo z tej našej še
divej priemernosti. Pravda , dá sa o každo m 
koncerte písať z rozmanitých aspektov. Na
priklad, je možné písať len o hudbe a intc r
pretáoiu spomenúť len jednou veto u. No ne
možno do nekonečna vydržať ten nápor prie
mernosti, ktorý nás tak h rozivo zaplavuje. 
O našom interpretačnom ume ní sme si neraz 

poslucháčovi . aj cele j našej kultúre predkla
dať, vtedy pocho pia, že j e povinnosťou vypo
čuť si a poznať slove nské diela. Ne môžeme sa 
predsa izolovať! Pozrime sa len , aké stopy za
nechala politická izo lácia na ľuďoch. Varuj
me sa to ho a j v o tázkach umenia! Ak by sme 
začal i robiť tie to hriechy, j e zle - ďalšia gene
rácia nás odsúdi. Len je treba presvedčivo 
zvládnuť ponúkanú paletu. Myslím , že 'spo-

, mínaný prík lad Schônbergovej Z jasnenej nó
ci nás presvedčil . že veľmi veľa zá leží od to ho, 
ako sa dielo inte rp re tuje a teda ako zapôsobí 
na poslucháča . 

Aký by .bol podľa vás modelový typ drama
turgickej vzorky? 

A si tu ne má cenu citovať z jednej recenzie 
v H Ž. na náš ko nce rt. Hovorí o. i. o .,šab ló no
vite j forme programu" . Myslím si. že učiť sa 
je treba stále. Prečo začíname programy pre
do hro u treba chápai z logické ho i psycho lo
gického h ľadiska ako z{tkonitý mo me nt prí
p ravy na ďalší prie beh koncertu .. . T eda , som 
za ten model: predohra - konce rt - sy~fónia. 

Snímka A. Palacko 

Aj keď na jednom z aprílových ko ncertov na
príklad uvádzame dve o rato riá lne diela . 
Brucknc rovu Omšu f mo l a Bruckne rovo Te 
Deum. Sú možné naozaj rozmanité dra ma
turgické mode ly. s dielami a ich vzájo mnými 
ko mbináciami však treba zaobchádzať veľmi 
citlivo, aby nenastali poslucháčske "skraty". 

Nemáte obavy práve z takto voleného pro-
·. gramu? Bruckner naozaj nepatrí k tým poslu
cháčskym " magnetom". A navyše, program, 
smerujúci,.k priamo transcendentálnym hod
notám .. . Nemyslite si, že je to tiež svojho dru
hu dramaturgický experiment? 

A si máte pravdu. A práve preto sme sa sna
žili túto "d voj ko mbináciu" vyvažovať . Zara
dili sme Te Deum , kto ré je vo svojej výpo ve
di trochu iné ako Omša ; je to vlastne , ako 
vravíte experiment, ktorý nemusí výjsť , ale: 
v zahraničí napríklad le ti a ta kéto " mo note
matické" pro jekty, t.j . , že si vyžiadajú napr. 
čis to D vofáko vský ko ncert (p redo hra- ko n
cert - symfó nia) . Môžete sa opýtať : nie je to 
p ríliš veľa pe kne j muziky pohro made? Sú to 
naozaj špeciálne a špecifické projekty. V prí
pade Brucknera som sám zvedavý - ak to výj
de. rád bude m pokračovať.. . 

Zasahovali ste do koncepcie dramaturgie 
tohtoročnej, prebiehajúcej koncertnej sezó
ny? 

nahovárali, že má znamenité parame tre. Ja 
by som však chcel povedať, že tento kult je 
v ne to talitnom systéme neudržateľný. Ten, 
kto to ešte i dnes chce tvrdiť, mal by sa trochu 
poobzerať o ko lo seba. Všetko to na mňa opäť 

"doľahlo" v Mirbachovom paláci 16. 2. Pre
dovšetkým hlboko sa ma "do tkla" Buranov
ské ho inte rpretácia Schumannovho klavírne
ho cyklu Kre isleriana op. 16. Možno ani ne
má zmysel púšťať sa te raz do mladého k lavi
ristu a vysloviť nad jeho hro u k . o. Hrať sa 
pred čitateľmi na " p rísneho" kritika a zne
priateľovať si o ko lie ... J a totiž celý pro blém 
nevidím le n v hre mladé ho a určite talen tova-

Ko ncepciu tejto sezóny som vlastne zdedil , 
ale o budúcej sme premýšTal i a p ripravovali 
ju spo lu s pani ri adi teľkou . Tu som už partici
poval svojimi požiadavkami. J e veľmi vefa 
proje ktov, kto ré by som rád realizova l, ale 
u nás sa ešte vera vecí dosť ťažko presadzuje. 
Mám na mysli napr. skvostnú , u nás takmer 
nezná mu Mahlerovu 8. symfó niu , kto rú som 
naštudoval a uviedol v Tokiu. Pri je j hudbe 
som si znova opakoval starú , ale vždy novo
o bjavovanú pravdu o to m , akú úžasnú silu má 
hudba. Je vlastne jediným ume ním , ktoré ne
cháva fantáziu človeka " ncovplyvnenú". 
Každé z umení človeka svojím spôsobom na
viguje. usmerňuje. Hudba nic . Necháva ho 
slobodným . Aj preto stále opakujem. že se n
zitívnosť nás, k to rí rob'ímc v kumšte je preta
vená životným dianím o ko lo nás. Raz p revy-

·, šu je negatívne, raz pozitívne. Všetko však 
p režívame oveľa intenzívnejšie ... 

V opere, v hudobnodramatickej oblasti ste 
tiež vytvorili úctyhodný rad kreácii. Ste 
.,dvojdomý" dirigent. Ako by ste ~pccifikovali 
prístup a prácu operného dirigenta a dirigenta 
symfonického orchestra? Čím j e každá z ob
lasti pre vás atraktívna'? 

' 
Zopa kuje m jede n krásny Karaja nov vý

rok: .. jeden od bor bez druhé ho nemôže exis
tovať. o ny sa navzájom podporuj ú a dopfňa
j ú" ... To zna me ná: symfo inzmus vá m v ,o pere 
po máha vytvoriť krásny. komplexný o rches
trál ny zvuk a naopak,. dramatickosť a cit pre 
voki\lny prejav vám po máha vytvoriť ten o r
chestrálny o braz. Spoločným menovateľom 
u oboch je - ne ko mpromisná práca. Opera 
má špecifikum v osobitej príprave sólistu , je-

. ho .. z~raní'' s orchestro m, s ansamblo m. Co 
pripravíte na s'kúške SQ. sólisto m, to musí ko
rešpondovať so zbo rom a oq;hestrom, aby ne
prišlo k di~proporciám . Sú tu te~a tri zložky, 
kto ré treba zladi ť. Z to hto pohľadu by som 
prácu symfonickom o rchestri nezjcdn9du
šoval (v opere to tiž aj vizuálna zložka dokáže 
občas kamuflovat nejaký nedostato k v hu
dobnej vrstve, kdežto v symfonickej je všetko 
" na pódiu"). Tam je všetko počuť, preto treba 
mať veľmi konze kventne premyslenú koncep
ciu diela (to samozrej me p latí o o boch prípa
doch) aby_ ste mohli presvedčiť poslucháča 
a d iváka. Vychádzajúc z osvedčeného hesla , 
že nesmie plakať d irigent. a le publikum .. . 

Pripraviť dielo, či symfonické alebo o perné 
naozaj nie je Tahké. V opere prechádzate ur
čitými dynamickými a výrazo vými pe ripetia
mi a zlomami - je to ne~ierne členitý teré n. 
Keď dlho nero bím v o pere, som nešťastný, to 
isté p latí aj o symfo nicko m o rchestri. Profe
sor Talich povedal, že dirigent, ktorý chce di
rigoval' symfonický orcheste r , by sa mal veno
vať práci so spevákom a keď nie , tak aspoň 
dirigovať zborový spev, p re tože pri tejto práci 
sa naučí krivku dýchania speváka , čo je vlast
ne parale lou krivky frázy napr. inštrumentál
ne j hudby: je j začiatok . vrchol a ko niec. 

Vás zrejme nielen ovplyvnila, ale vám po
mohla . a usmernila vás oblasť, s ktorou ste 
vstupovali na umeleckú dráhu, t. j. zborové 
dirigovanie .. . 

Vďačím osud u, že už ako poslucháč l . roč
níka na VŠMU so m mal možnosť dirigovať 
mužský zbor. Bo l to Ľudový spevoko l učite
ľov Slovenska , ktorý toho .času viedol Voj
tech Adamec. Boli to amatéri , tak sorft sa mu
sel učiť, ako s amatérmi pracovať (mno hí ne
poznali no ty, základné hudobné poj my .. . ), to . 
znamená, vysvetliť tým ľuďom, po kiaT možno 
nehudobnými výrazmi čo chcem . o čo mi ide. 
To bo lo naozaj veľmi iažké. Vzápätí som do
sta l po nuku a ko zbo rma jster do SND . Dnes 
keď to bilancujem s odstupom času , naozaj 
som veľmi rád , že som to všetko absolvoval, 
a že som prešiel všetkými oblasťami od zákla
dov. Divím sa preto našim mladým dirigc.n-

ného klavir istu. Tá hrubosť a absencia poetic
kosti možno nie je le n v ňom, ale v každom 
z nás. Je to tiž vo svete, ktorý nás obk lopuje. 
Ano , bol to Schuma nn, z ktorého až triesky 
lie tali . R ovnako tvrdé a hranaté bo li kantilé
ny ako harmonické súvislosti kompozičnej 
sadzby. St íšené po lo hy, pokiaľ sa vyskytova
li,- boli le n krátkym odpočinkom pred pre
trvávajúcimi decibelmi. Bol to Schumann , 
ktorý ned ýchal, ale udieral na nás zo všetkých 
strán.'O bávam sa však, že mnohí ani nepo
chopia o čom vlastne rozprávam . Na svete je 
možno l 000 000 k laviristo v , ktor í do kážu 
hrať rýchlo, silno a člsto. Interpre tácia - je 
však niečo iné . Po tejto klaviristicke j smršti 
sme sa ocitli vo vokálno m svete Beethoveno
vej ko ncertnej árie - O h Pe rfido! v podaní 
sopranistky E. Holičkovej a klaviristu Ľ . 
Ma rcingera. Spievať Beetho ve no vu konce rt
nú áriu O h Perfido! to si vyžaduje veľkú ne
hu : citovú vrúcnosť a krásu hlasu. Zdá sa, že 

tom. kto rí napríklad pohŕdaj ú možnosťou 
ko rcpctovania. My sme to mali vštepené už 
na škol e: chodi l som korepetovať k prof. Hru
šovskej , tu som mal možnosť vid ie ť zblfzka, 
a ko sa s ľudským hlasom narába. To sú všetko 
skúsenosti , kto ré ma nesmierne obohat ili 
a pomo hli ~i ... 

Spomenuli ste mlatlých. Čím je to podľa 
vášho názoru, že sa u nás neobjavuje výraz
nejší dirigentský dorast'? 

Niekde asi problém bude. Nechcem sa do
týkai výučby di rigentov. Za našich čias bo lo 
na škole dos i dirigentov. čo tiež viedlo k in
špirujúcemu konkurenčnému boj u. Musím 
zdôrazniť neopakova teľný prístup môjho pá
na p rofesora- môjho -.muzikantské ho otca··, 
kto rý ma viedol. zdôrazňujúc úctu a po ko ru 
k umeniu . Keď pozorujem mladých adeptov , 
zdá sa mi , že absolutó riom ško ly pre nich 
končí povinnosť pracovať na sebe. Zijú 
v akejsi mylnej predstave o kariére. Možno 
ešte keby prišiel pán Kara jan alebo Be rnstein 
a poklo nil sa im ... Má m smutné skúsenosti 
s mlad ými dir igcn tami (o to m by som vedel 
rozprávať d lhé stories) . Mne je vša k týchto 
ľudí ľú to, až život im ukáže, aká je pravá tvär 
reality. Ma li a majú šance, o k torých näm sa 
an i nesnívalo . Spo mfnam si. a ký som boln<Jd
šený keď som dostal pol úväzok v divad le ako 
zbormajste r. To som priam letel z prázdnin 
do Bratislavy šiastný. aké miesto som dostal. 
V divad le som strávil stovky hod ín , učil som 
sa ... Dnešní zač ín aj úci di r igenti nap r. v opere 
sa tvária asi ade kvát ne výrazu .,buďte radi , že 
nás tu máte", ku kri tickým poznámkam sú 
ne prístupní. T ak vlastne , podľa môj ho názo
ru končí ich umelecká kariéra. Mladý d irigent 
bude starnúť: bez rastu , poznania , skúsenos
tí, s takým posto jo m - bez úcty ku ko legom, 
kumštu, to sotva môže niekam 'dotiahnuť . Ži
júci dirigent ne môže prehlási ť a ko dc finití
vum .,toto som dokázal''. Všetko ukáže histó
ria... ' 

Často sa v na~om rozhovore dotýkate svo
jich bohatých skúseností z hosťovania v Ja
ponsku. Sotvakto v§ak vie o va§ej permanent
nej spolupráci s orchestrami v tejto krajine ••• 

Veľa umelcov sa vychvaľuje svoj imi zahra
n ičn ými po nukami a možnosťami . Asi málo 
kto vie (pr!!tOŽe l l mre sa v odbo rnej tlači pí
salo málo), že už pätnásť ro kov chodím do 
jedné ho symfonické ho o rchestra v T okiu, 
kde mám podpísaný doživotný kontrakt. 
Mám cenu. ministra mesta Tokio . Vysoko si 
vážim túto spo luprácu , je to skutočne spo lu
práca, pre tože chcú , aby som tam chodil mi
nimálne d vakrát do roka. Požiadali ma , aby 
som pracoval s týmto mlad ým . 30. ročným or
chestrom , aby sa dostal na určitú úroveň . T a
kéto ponuky si vysoko váži m (bo li rozšfrené 
mýlne info rmácie, že chodím do amaté rske ho 
o rchestra) , pretože o krem to hoto , Shinsai Ni
ho n Sympho ny Orchestra , mám možnos i pra
covať aj s inými o rchestrami. Vysoko si väžim 
d isciplínu hráčov, ich schopnosť absorbovať 
všetky podne ty, presnosť a snahu po čo naj
le pšom predvedení. V J apo nsku veľmi veTa 
robí ko nkurencia medzi te lesami (v Tokiu ich 
je IO profesio nálnych), kto ré sa p retekajú 
o lepšiu kritiku , väčší úspech. Treba pripo
menúť, že te nto p rincíp ko nkurencie bol aj t u 
v Bratislave. Máme dve symfonické telesá, 
jedno o pe rné. Táto ko nkurencia sa v jedno m 
období "zviezla" do formy nevraživosti ... 
Konkurenčné boje u J aponcov majú nesmie r
ne inšpirujúcu silu , ktorá ich posúva dopredu . 
Môžeme naozaj obdivovať, čo v hudbe , v ku l
túre te nto ná rod dokázal. My budeme musieť 

naprávai veľmi vera a budeme musieť začať 
od e le me ntárnej hudobne j výchovy na zá
kl adn ých ško lách . Zdedili sme jeden hlúpy, 
ncprezierny zásah do vývoja estetiky mladé
ho človeka ... 

Pripravila LÝDIA DOHNALOVÁ 

niet náročnejšej úlo hy ako je tá to. Preto by 
si mal každý zváži ť , č i sa do tejto úlohy pust í. 
Na margo Holičkovej interpretácie len toľko. 

že vysoké polohy ne mal i lesk a trblietavú isk
ru . Celá Beethovenova koncertná ária bo la 
zaspievaná v jednej výrazove j rovine. Bolo to 
vlastne isté klišé bez zaniete nia a vnútorných 
záchvevov. Už napríkl ad inte rpretácia Jurov
ského Dvoch p iesní z cyklu Mušká t - to je 
niečo celkom iné. Tu sa dá všel ičo odpustii. 
či prepáčiť, ale Beethoven je ne ko mpromisný 
a neľútostný. Záverečné Poule ncove Tr i pies-

ne by ta ktiež zniesli viac ľahkosti a hravosti . 
čo je záležitosť nie le n muzika lit y , a le i techni

ky, narábania s h lasom , s j eho farbou i inte n
zito u . Naozaj nie je nijakým pôžitko m vyslo-

vovai ta kéto konšta tovanie , ani ubližovať in· 
te rpretom. Ve rím však , že trochu iný, vhod-

nejM program by postavil k lady i zápory in
terpre tov do iné ho svetla . IGOR BERG ER 



.JANUÁR 

V ŠTÁTNEJ 
·FRHARMÓNll 
[ 

.· KOŠICE 

S odstupom jedného roka sa na pulty košic
kých filharmonikov dostali opäť partitúry 
slávnej dynastie Straussovcov, ktorých qbľú
bené melódie prilákajú do koncertnej, sály 
Domu umenia veľký počet poslucháčov . Zá
ujem na koncertnom matiné (S. 1.) sa sústre
ail aj na osobnosť dirigenta Petra Breinera, 
ktorého tvorivé schopnosti a šírka ich záberu 

' ~ú "východniarom" dôverne známe. Pre mi
Jovníkov ope retného žánru pripravil po úvod
nej Predohre k operete Netopier od Johanna 
Straussa ml. zmes sviežich valčíkov , polie k 
a pochodov , ktoré kvalitou interpretácie vy
zdvihli slávnostnú novoročnú atmosfé ru. 

200. výročie narodenia Gioacchina Rossini
ho je mot ívom pre dramaturgiu ŠFK na bo
ha tšie zaraďovanie tvorby tohto autora do 
koncertných programov. Na koncerte pre hu
dobnú mládež, ku ktorému bol za dirigentský 
pult prizvaný Róbert Stankovský (9. 1.) , sme 

·si v úvode vypočuli Predohru k opere Talian
' ka v Alžfri. Spontánnosť hudobných nápa
dov, iskrivý skladate ľov humor vyšli -s urči 
tými medzerami - na povrch Stankovského 
koncepcie, ktorého výkon bol i v ďalších pro-

_ gramových číslach večera veľmi solídny. 
Hudobným skvostom bol Schumannov 

Koncert pre klavír a orchester a mol op. 54, 
v ktorom zaujal výkon klaviristky Zuzany 
Paulechovej. Aj tentokrát , podobne ako pred 
dvoma rokmi v Chop i novom ~oncerte Paule
chová presvedčila o tom, že disponuje boha
tým registrom výrazovej variabilnosti . V zá

·.verečnej Beethovenovej Symfónii č. 4 B dur 
op. 60 bola síce v tvorivom poňatí dirigenta 
snaha o exponovanie náladových kontrastov, 
avšak symfónia ako celok, a to i napriek pek
ným sólovým vstupom dychov, neňadchl a . 
A bsencia širšieho výrazového spektra hry or
chestra je naozaj niekedy na škodu veci 

1 a V> súčasnost-i (!Dri značnej migrflc ii hráoov) je, 
to snáď i· pro.blér~, ktorým. by S!l ľHqarmollici; 
mali zapodievať . .. ' 

T retí januárový koncert (23. 1.) bol mimo
riadny účasťou mimoeurópskych umelcov -
dirigenta Soo-11-Kanga a klaviristky Sung
Wo-Leeovej, manželov z Južnej Kórei. Úp
rimnosť výpovede dirigenta upúta la už v Pre
dohre Únos zo Serailu W. A. Mozarta výrazo
vou pestrosťou , patričnou iskrou a vzletom, 
a to nad mieru očakávani a . 

Kreácia klaviristky v BeethoV-enovom 4. 
klavírnom koncerte G dur op. 58 bola tiež prí

.j emným prekvapením - na jednej strane 
v prvých dvoch častiach bola krehká )l vyzdvi
hovala 'jednotlivé línie klavírnej poeti ky,. na 
druhej strane sme v rondovom Vivace boli 
svedkami žiarivej minucióznej pasážovej 
techniky , ktorou táto umelkyri a viedla pôso
bivý dialóg s orchestrom, ktorý bol aj záslu
hou dirigenta sólistke rovnocenným partne
rom. Z ce lého programu sa javila najviac 
problematická Čajkovského 4. symfónia f mol 
op. 36, v ktorej d irigent volil najmä v poma
lých čast iach príliš rozvláč)le tempá. 

"Z opery do opery" bol názov podujatia, 
ktoré zavŕš i lo januá rové koncerty ŠFK (30. 
h ) . Trojicou sólistov .:.. sopranistku Magdu 
Kloboučkovú, barytonistu Vladimír a Chmela 
(obaja zo ŠD Brno) a tenoristu J ana Mark var
ta (ND Praha) - sprevádzal dirigent František 
'Vajnar . Program bol pestrý, zostavený 

· z operných árií a duet G. Verdiho (Rigoletto 
a 'ľraviata), G. Pucciniho (Bohéma a Madame 

' Butterfly) a W. A. Mozarta (Don Jua n), ktoré 
1 doplnili Rossiniho Predohra k opere Semira

mís a Intermezzo z opery Sedliacka čes t' P. 
Miiscagniho. U M. Kloboučkovcj zauja lo za-

. farbenie hlasu a expresívny prejav (najmä 
ária Mimi z l. dejstva opery Bohéma). ktorý 
však nie vždy lad il s charakteristickými črtami 
interpretovanej postavy. Špecifický hlasový 
timbre s pochopením charakteristík každej 
postavy preukázal Vl. Chme lo, ktorého nos
rrý hlas sa síce ešte ncvyznačuj e potrcbnÓu 
pohyblivosťou a pružnosťou . ale v jeho spôso-

. be inte rpretácie bola snaha o rešpektovanie 
skladate l'ských rukopisov. Sonórnosťou i fa

• rebnosťou oplýval hlas J . Mark varta , ktoré
mu zre jme konvenuje taliansky repe rtoár , 
avšak okre m príznačnej kanti lény sme te n
tokrát v jeho sólových kreáciách viac nepo
strehli (ária Vojvodu z ll . dej stva opery Rigo
letto, ária Cavaradossiho z II I. dejstva opery 
Bohéma) . O rchestrálne naštudova nie F. Vaj 
narom nepodporilo muzikantský zápa l tmí
čov a aj táto skutočnosť spôsobila, že sa zo sá
ly vytratila tá príznačná atmosféra, ktorá bola 
prítomná na podobných podujatiach v mi nu
losti . 

J ÚLIA BUKOVINSKÁ 

KONCERTY 

Sú chvíle , kedy má nejeden z nás pocit 
zbytočnosti alebo skôr nadbytočnosti 

písania o hudbe. Pocit , že písaná "správa" je 
len niekoľkonásobným derivátom, ktorý 
smeruje od hudby a ktorý v tomto smerovaní 
nemôže pristaviť ani hfbka prieniku metafo
ry, ani precíznosť racionálneho popisu či ana
lýzy. Pocit nedostatočnosti , ne úplnosti až 
miernej "bezmocnosti" slovom sprostredko
vať počuté sa občas dostaví práve pri výn i
močnom a ojedinelom zážitku z hudby. Na
posledy som sa s ním stretla v rámci abonent
ného cyklu komorných koncertov Slovenskej 
filharmónie , na koncerte Kvarteta A lbana 
Berga z Rakúska , ktoré sa predstavilo v Moy
zesovej sie ni 25. j anuára. Hovoriť o technike 
hry, o súhre , intonačnej č is tote a istote je 
v súvislosti s týmto súborom teme r banálne, 
tvori a to tiž ten r1 a i ~amo7Tc jmc i š í a 7(J kladn \• 

predpoklad pre budovanie interpret ačného 
názoru. To , čo ma na Bergovom kvarte te za
ujalo najviac, bolo veľmi vyhranené, osobi té 
a osobné chápanie komornej hudby. Chápa
nie komornej hry ako hudby intímnej, obrá
tenej do svojho vnútra , očis te nej od vonkaj
ších efe ktov a gesta , hudby , v ktorej sa tech
nika hry a virtuozita stávaj ú bezpečne ovláda
ným prostriedkom podriadeným pozoruhod
né mu zámeru ... Z tejto temer až .,filozofi e" 
komornej hry sa odvíjali interpretácie kon
krétn ych autorov , skladieb , štýlových obdo
bí. Je len pochopiteľné, že mali niekoľko spo
ločných menovateľov . Vo svojej rozvahe až 
odvážna präca s hlasitosťou zvuku, striedme 
využitie hornej hranice a častý pohyb k až ne
uverite ľne jemným pianissimám; bohato dife
rencovaná práca s vertikálnou dynamikou ; 
pozornosť drobnému detailu ako východisku 
pre budovanie architektúry celku. In te rpretá
cia Haydnovho Sláčikového kvarteta C dur 
využívala dynamické registre , ktoré nepre
siahli rovinu mezzoforte , napriek tomu jej 
nechýbalo potrebné napätie a mnohotvárne 
vnútorné členenie. Prejav Be rgovho kva rteta 
charakterizuje kultivovanosť , noblesa , uhla
denosť , sprevádzané pozo,.ruhodne homogén
nym zvukom š tyroc nástrOJOV ._H u,dba, ktorá 
by pri interpre tácii mo'hla-"zvá.,dzať" k efekt
nému zvýrazneniu rusti kálnosti, odznela 
v podan'Í' ' Bergovlm kvartet a ako dcctntnä . 
ušľachti lá a· vôb~c nie "Ze1J1it\Í" - nie len v nie: 

V programovej zostave koncertu IO. j a
nuára na úvod zazne lo Sub tuum pre

asidium pre dva soprány a orchester KV 198 
(Andante) od W. A. Mozarta. Uvedené die lo 
z r. 1773 bolo pôvodne napísané pre sopr{tn 
a tenor a od Mozartoycj smrti sa zaužíva la 
verzia pre dva sopräny. Um~lecký prejav 
dvoch mladých sopranistiek Rená&,y...Sajdovcj 
(posl ucháčka 5. ročn íka Ko nzervatória v Ž il i
ne) a Soni Koczianovcj (mimrloročná absol
ventka škofy)., bol technicky vyrovnaný so 
spoľahl ivou intonáciou. Ex trovertnejší, prie
razný výkon Sajdovcj v.hodnc vyvážiľ'a do
plnil hlas Koczianovej . Myslí!n 'si, že možnosť 
spol uúčinkovania s ŠKO je pre obe inte rpret
ky dobrou skúsenosťou a vhodným pri esto
rom pri rozširovaní si umeleckého ambi tu. 

.O d toho istého autora pochádzalo a j nasle
dujúce Te deum pre miešaný zbor a orche~tcr 
KV 141. Dodnes sa o ňom vedú spory, č i je 
vlastne dielom salzburského génia alebo ra
kúskeho skladate ľa Michaela Haydna z r. 
1760. Vypočuli sme si ho v podaní Zilinského 
miešaného zboru (umelecký vedúci Štefan 
Sedlický), ktorý možno povarovať za teleso 
s umelecky vzostupnou tendenciou. Skfbe
nosťou hlasových skupín zdôraznil podmani
vosť a e leganciu Mozartovho rukopisu a zno
vu potvtd il spoľah l ivosť umeleckého spolu
partne rstva. 

Po premiére - autor Jurlij Hatrík s interpretmi 

ktorých miestach Haydnovho kvarteta , ale 
najmä v pastorálnom SláČikovom kvartete 
B dur op. 67 Johannesa Brahmsa. Ako inak 
vyznela napríklad kvázi polková téma prvej 
časti alebo tanečné úseky poslednej časti 
kvarteta v porovnaní s inými interpretáciami! 
Brahms zazne l v zaujímavej koncepcii. Za 
hrou Bergovho kvarteta cíti ť detailné štú
dium parti túry, množstvo nápadov a zaujíma
vý uhol pohľadu . 

Lyrická suita Albana Berga, venovaná A le
xandrovi Zemlinskému, ostáva dodnes fasci
nujúcim príkladom maxima účinko a bohat- · 
stva vzťahov pri využit í tých najjednoduch
ších prostriedkov. Šesťčasťová suita postave
ná na elementárnom kontraste v podobe 
striedania te mpovo odlišných častí , jednodu
ché fo rmové r i c~c nic rn iniatl1 r. r<llrn:tnit é od-

tiene lyrického výrazu. H udba, ktorá v sebe 
spája zdanlivo nezlučiteľné - konštrukciu 
a prenikavý psychologický záber , d isciplínu 

. ' . 

VŠKO 
ŽILINA 

Prvá časť večera neopustila klasicizmus, a le 
vyvrch_olila pianist ickým .,evergreenom" , S. 
klavírnym koncertom L. van Beethovena . 
Predstavuje akýsi vrchol možností syntézy 
klavírnej hry na najvyššej technickej úrovni 
a symfonickej formy diela. Klavirista Ivan 
Gajan, vďaka bohatému dynamicko-výrazo
vému arzenálu ktorým disponuje, zvýraznil 
túto syntézu a tak dielo stavané na bohatých 
kontrastoch dynamizmu, výbušnosti a beet
hovenovej nežnosti zarezonovalo u obecen
stva . Nie však až natoľko u hráčov orchest ra , 
u ktorých sa miestami akoby strácal tvorivý 
nad hl'ad a do popredia sa dostávalo úsilie 
o zdolanie skladby. Kontakt medzi nimi a di
rigentom, J aroshivom Vodňanským , nestači l 
svoj im pôsobením "rozžeraviť" taký organiz
mus , akým je uvedené die lo. 

ti1é percento umeleckej kval ity prczcnto-

Snímka M. Brašková 

s emocionalitou, ilustratívnosť s abstraktnos· 
ťou. Interpretácia vychádzala zo zachovania 
rovnováhy medzi týmito pólmi bez toho, aby 
sa vych Ý.,Iila na jednu alebo na druhú stranu. 
V podaní Bergovho kvarte ta bolo možné ob· 
divovať do krajnosti obnažený vnútorný svet 
súčasníka rovnako ako imanentnú krásu hu
dobnej kompozície. 

Post scriptum: Členovia Kvarteta Albana 
Berga pôsobia ako pedagógovia na Musik
hochschule vo Viedni , kde sa od minulého ro
ka medzi ich poslucháčov zaradi lo Moyzesa· 
vo kvarteto. T ieto kontakty budú iste podnet
né pre náš súbor, v tej to súvislosti si stačí pri
pomenúť vynikajúci výkon Moyzesovho 
kvarteta vo Webernových Piatich častiach na 
nedávnom Melos-Étose .. . 

HANA URBAN COV Á 

S n fitikit M . Ju~:~"k -
' , l,l f' '•li >~" l • )', • oltl • t>~ ' l hll\1~1 HHI \'l ( ;~ 

val ŠKO Ž ilina v s~ite z baletu Manuela de 
Fa llu Čarodejná láska , ktorá zaznela na záver 
koncertu. Patrí k skladatefovým najhráva
nejším opusom a najmä slávny "Ohňový ta
nec" je známy v rôznych transkripciách. Diri
gent výstižne kreoval dielo a vo vzájomnej 
súhre s orchestrom vytvori li efektnú bodku za 
celým umeleckým večerom. 

Hudba na vode od G. F. Händela bola sym
. patickým úvodom nasledujúceho koncertu 
22. januára. ŠKO Žilina sa podarilo vytvaro
vať a ornamentálne vykresliť händelovský li
neárny výraz ako pôsobivú výplň tej to poslu
cháčsky i interpretačne vďačnej barokovej 
hudobnej architektúry. 

Reminiscencia sviatočnosti ožila v našich 
predstavách pri zvukoch premié rovej skladby 
Malá vianočná hudba - Eduarda F ischera. Jej 
prvé štyri čast i sú akousi syntézou "ozvien" 
vianočných melódií s novš ími kompozičnými 
postupmi. Posledná 5. časť je prevzatá z jeho 
cyklu Mesiace komponovan.ého pre miešaný 
zbor, v ktorom sa sopránovým partom pred
stavi la Renáta Sajdová. Expresívny potenciál 
diela poskytu je dostatočne široký priestor na 
zvýraznenie tvorivej invencie Fische ra nielen 
ako autora , ale a j d irigenta koncertu. Hráči 
orchestra svojou disc iplinovanosťou a sústre
denosťou , ktorá sa premietla vo vyrovnanosti 
nástrojových skupín boli spolutvorcami nie
len pekného zážitku, a le vzdali aj patričnú úc
tu svojmu dirigentovi. 

V porad í ďalšou premié rou bola Hatríkova 
Schola ridicula (Žartovná škola) pre detský 
zbor a orchester. Jvraj H atrík podal ďalší dô
kaz svojho úprimného blízkeho vzťah u k det
skému svetu. Sk ladateľova nápaditosť sa pre
mietla a j do vtipne riešenej kompozičnej fak-: 
túry . Uvedená kantáta obsahujúca autentic
ké .. nonsensy" zo školských lavíc, je naplne
ná'žartovným šarmom. O jej hodnotný výsle
dok sa postaral Popradský detský zbor (ume
lecký vedúci Jozef Búda), ktorý v súčasnosti 
patrí k našim popredným zborovým te lesám. 
Prezentáciou svoj ich kvalít, i n tonačnou čisto

tou, hlasovou vyrovnanosťou a najn1ä sympa
ti ckou bezprost rednosťou si zabezpeči l pria-
zcií u publ ika . ·· 

Záver večera patril P. l. Čajkovskému a je
ho Rokokovým variáciam pre violončelo a or
chester op. 33. Vďaka pohotovému záskoku 
Ja na Hališku, mohli delikátne tóny jedného 
z obľúbených inštrumentá lnych koncertov 
autora naplniť sálu Domu ume nia Fatra . Hoci 
die lo neodznelo v in terpretačne vrcholnej vý
razovej šírke. možno označi ť umelcov výkon 
1i'ko pekný. J ANA TARINOVÁ 

l 
J: 



'92 ÚV AHA -RECENZIA 

PhDr. Igor Berger (U. 3. 
1942) - klavirista, muzikológ, 
hudobný publicista a kritik. 
Jeho odborná činnosť pokrýva . 
širokospektrálny záber záuj
mov. Po dlhšom pôsobení 
v Slovenskom hudobnom fon
de sa t. č. venuje oblasti hudob
nej a estetickej výchove mláde:
že: ako moderátor a aktívny in
terpret v niekoľkých autor- ~ 
ských projektoch výchovných 
koncertov. O tomto jeho pôso
bení pojednáva i nasledujúca 
úvaha. 

ba - vlastne uvažovanie nad tým akými spô
sobmi vytvára skladateľ takéto situácie. 

Podobným vodítkom mi bola i iná téma -
Hudba maTuje obrázky. Tu bol mojím po
mocníkom Bartók a jeho zbierky Mikrokoz
mos a Deťom. Je to vlastne. jedna z mála in
štrume ntálnych tém, kde ľudský hlas vôbec 
nechýba. Problém systémovosti a pútavosti 
vša.l< vystupuje výraznejšie na povrch tam, 
kde téma nedovoľuj e oprieť sa až tak jedno
značne o hudobné ukážky. K takýmto témam 
patrí napríklad výchovný koncert určený pre 
prvý stupeň - Tón k tónu a vzniká pesnička 

-Problém výstavby témy bol práve v tom, že 
logická stavba bola preťažená informáciami. 
Povedzme , že samotná systémovosť bola 
v poriadku , lenže vyčerpávala a nudila deti. ' 
Čiže systémovosť tu prekáža la pútavosti. 
Množstvo informácií bolo potrebné zreduko
vať, resp. nastoliť ich deťom v inej forme. Té
ma sa však dotvorila až v živom kontakte 
s deťmi. Skutočne systémovosť a pútavosť 

ná rov dobre poznajú. Napríklad v téme-Tón 
k tónu a vzniká pesnička - mi bolo zre jmé , že 
koncert by mal začať jednoduchou de tskou 
riekankou. Jasné mi bolo i to , kde sa chcem 
napokon prepracovať. Problém bol len v tom, 
ako a akým spôsobom. Logické by bolo po
stupovať v zmysle melódia, rytmus, tempo. 
harmónia, dynamika , tonalita .. . atď. No ta
kýto prístup bol naprosto nepoužitefný. 
Z tohto množstva elementov si bolo potrebné 
len čosi vybrať v záujme pútavosti a hravosti. 
Otázka bola len , že čo a ako. Lebo narušenie 
logickej hudobnej systémovosti , neznamená 
naprostú anarchiu , ani profesionálny kom
promis. Nová systémovosť musí mať svoju 
profesionálnu hodnotu . D eti nesmú mať po
cit, že sme problém zámerne zjednodušili. No 
ani autor scenára by nemal v sebe pestovať 

' ten pocit, že musel "klesnúť" kdesi nižšie. Ta
kýto postup by k ničomu neviedol. Pocit vnú
torného uspokojenia je základným predpo
kladom úspechu. 

SystémovOsť a pútavosť v štrUktúre výchovných koncertov 
M olno takýto názov príspevku vzbu

dzuje u čitateľov hrôzu, nedôveru 
a pochybnosti. No v minulom roku ma vyzva
la Slovenská hudobná spoločnosť, aby som 
práve na takto formulovanú tému spracoval 
referát ; možno, že v skrátenej a trochu po
zmenenej podobe bude zaujímavý aj ako prí
spevok na stránkach Hudobného života. Na
šťastie téma tohto príspevku nevisí vo vzdu
choprázdne, ale je spätá s činnosťou , v ktore j 
sa obraciame na dorastajúce pokolenie . Ja by 
som však pred tú systémovosť postavil zámer
ne problém zrozumiteľnosti a samotnú zrozu
miteľnosť by som nazval najradšej jedenás
tym Božím prikázaním; svätou povinnosťou 
človeka. Otázka zrozumiteľnosti , či nezrozu
miteľnosti nesúvisí len s otázkou lingvistic
kou , ale predovšetkým s o tázkou etickou . 
Nezrozumitefnosť vo svojej podstate je vlast
ne variantom klamstva , alebo zmesou klam
stva, pýchy a pochabosti. Niekedy sa nezro
zumiteTnosťou zakrývajú i zlé úmysly, nieke
dy i nevedomosť, pretvárka, snaha po dvoj
zmyselnosti ... atď. Slovom nezrozumitefnosť 
má svoje motivácie a niekedy býva len púhou 
\kraboškou , za ktorou sa skrýva skutočná 
tvár a pravé dôvody. Pravda , o tázka nezrozu
mitefnosti nie je až taká jednoduchá . ako sa 
li*: Informácia má aj svojho adresáta, slová 
majl'lsvoj význam, niekedy i významy. Ten 
s kým komunikujeme nemusí mať schopnosť 
rozumieť nám, nepohybuje sa napríklad v ob
lasti danej disciplíny , je profesionálne orien
tovaný iným smerom, jeho schopnQsť chápať 
a vnímať je nižšia. Tu sa však dostávame do 
prepadliska problému. Ako teda ísť na celú 
vec? 

Spomenul som na začiatku, že je to prob
lém e tický, no pred ten etický problém by 
som predsa len postavil i problém spoločen
ský a predovšetkým výchovný a vzdelávací . 

Z borník štúdii Slovenskej akadémie 
vied Musicologica slovaca s názvom 

Európske súvislosti slovenskej hudby (Vyda
vateľstvo Veda, SAV, 1990, 180 str. ) je jed
nou z posledných publikácií prezentujúcich 
najnovšie výsledky hudobnohistorického bá
dania u nás. Prináša štyri profesioná lne spra
cované štúdie , z ktorých každá predkladá rie
šenie osobitného problému v špecifickom 
monografickom poňatí. 

Stúdia Richarda Rybariča "Hudba brati
slavských korunovácií" patrí k tým prácam 
autora , ktorých vydania sa žiar už nedožil. 
Uvedenou problematikou sa R. Rybarič zao
beral v posledných r9koch veľmi inte nzívne 
a po viace rých čiastkových prácach referáto
vého charakteru (z ktorých najdôležitejšia je 
"Con trom be e tympani - k problematike ba
rokového štýlu v hudbe strednej Európy" , 
Bratislava, 1987) pripravil pre Musicologicu 
slovacu ucelenú syntetickú štúdiu, s podrob
ným opisom pramenného materiálu , dobové
ho spoločenského postavenia hudby i s hqd
notiacim aspektom predvádzanej hudby. Ok
rem prameňov domácej proveniencie využil 
autor v práci mnohé u nás neznáme rukopisy 
viedenskej ÚNB zo začiatku 18. storočia , 
ktoré informujú o repertoári cisárskej dvor
nej kapely. Korunovačné slávnosti , konajúce 
sa v Bratislave od r. 1563 do r. 1830, boli his
torickými udalosťami vrcholného štátopráv
neho významu, počas ktorých hudobný život 
mesta nadobudol viaceré osobitné črty. R. 
Rybarič podrobne analyzuje jednotlivé hu
dobné zložky korunovácie: latinský chorál , 
inštrumentálnu hudbu, vokálnoinštrumentál
nu polyfóniu a tzv. figurálnu hudbu. Zvlášť 
cennú stať predstavuje záverečné hudobno
štýlové hodnotiace stanovisko, s doteraz 
u nás málo známou charakte ristikou štýlu tzv. 
cisárskeho baroka, hudby obohatenej prí
tomnosťou trúb a tympanov. 

Druhým príspevkom k výskumu problema
tiky europeizácie hudobnej kultúry Sloven-

Zámerne som však v úvodnej časti postavil 
pred systémovosť poje m zrozumiteľnosti , 

pre tože systém'Ovosť chápem len ako jej funk-
čnú pomôcku. ' 1 

Povedzme ako návod , či cestu vedúcu k ur
čitému cieľu. Systémovosť teda musí stáť 

v službách veci , musí j u spraviť prehľadnou , 
jasnou, ľahšie pochopiteľpou . Systémovosť 
by teda ma'ta byť po.mocnicou zrozumiteľnos
ti. V prípade stretnutia s deťmi, či mlád~žou 
ide možno ešte _o niečo viac než o zrozumiteľ
nosť. Ide o cieľavedomé zjednodušovanie ve
cí , o odbúravanie akejkoľvek problematie
kosti. Možno, že slovo pútavosť by mohla na
hradiť i hravosť , ale teraz nejde o hru s lov-či 

pojmov. To podstatné , čo sa žiada povedať je 
to, že neexistuje jednotný prístup k re~lizácii 
jednotlivých tém výchovných konce rtov. 
Každý koncert , každá téma bude zaujímavá 
len vtedy, ak v nej zacítime svojskú stratégiu 
jej tvorcu. Možno rovnako dôležitá ako téma 
je osobnosť, dispozícia tvorcov scenára . Na
písané slovo sa ukazuje len ako pomôcka. 
V živom kontakte sa veci neraz podstatne me
nia. Idea sa stále dotvára, niekedy i mení. 
Mení sa jazyk , prednes .. . hovoriť pútavo , 
zrozumiteľne a dokázať do vecí vn iesť systé 
movosť si vyžaduje poznať seba, voje ~lady 
i zápory, aby bolo od začiatku jasné čo robiť 
nesmiem resp. do čoho sa púšťať môžem. Na
príklad, keď som písal scenár k výchovnému 
koncertu- Usmejme sa s hudbou, považoval 
som za svoju prvoradú úlohu hľadať v hudob
nej literatúre početné príklady, v ktorých do
chádzalo ku komickým situáciám. Komickým 
z hľadiska hudobného. Na mnohých príkla
doch som sa poučil ako vlastne dochádza k ta
kýmto úsmevným situáciám a z množstva po
četných možností som si vybra l len zopár do 
svoje j témy. Vodítkom mi bola len živá hud-

' . 

spolu veľmi úzko súvisia , niekedy až tak, že 
malý zlomok z tej systémovosti treba obeto
vať pútavosti. človek _§a v tejto práci neraz 
"potkýňa" o svoju profesionalitu. Z množ
stva informácií si musí vedieť vyberať práve 
to, čo vedie de ti k radosti a hravosti. Výsled
nica resp . konečný tvar by mal spôsobovať ra
dosť i autorom, nie len poslucháčom . Táto té
ma bo la pre mM snáď najpoučnejšia a mno
hému som sa na nej naučil. Napríklad aj to
mu , že nepretržité komunikovanie s deťmi ich 

· výčerpáva.a unavuje a v konečnom dôsledku 
mt?_že viesť k nepozornosti . A j tu platí zásada , 
že-všetko s mierou . Ak je teda táto téma po-· 
stavená na di\ilógoch;-- tak poto m téma "Mo
zart a jeho doba" je zám'C'rnou snahou o mo
nológ. Je· to vlastne rozprávanie o zázračnom 
chla~vi , čo nesporne upútava mládež. Mo
zart sa stáva ich hrdinom- je jedným z nich. 

V súvislosti SQ systémovosťou ma napadá 
Šostakovičova hudba, je j duchovný svet. 
Spomínam zámerne Šostakoviča , ktorý ako 
skladateľ priam kalkuloval s tým, že človek 

prichádza na koncert nepripravený. Je na
plnený starosťami každodenného života. Šos
takovič vedel jedno , vedel čo, má s takýmto 
človekom spraviť . Vede l ho .. naladiť" na svo
ju hudbu a napokon ho vtiahnuť do svojho 
sveta. Tento psychologický účinok Sostakovi
čovej hudby, je priam jedinečný. Neviem ani 
presne povedať v čom to je, jednoducho po
vedané , hudba prichádza za človekom - dotý
ka sa ho od prvej éhvíle. 

Spomínam to ako veľký prfklad len preto, 
lebo i v našej práci je potrebné mladého po
slucháča od prvej chvíle zauj ať a to tak slo
vom , ako i hudbou. Netreba tu zaiste zdôraz
ňovať myšlienku, že treba postupovať od jed
noduchého k zložitejšiemu. Problém je skôr 
v tom , ako na tejto ceste postupovať. Často 
tu dochádza k problémom , ktoré autori see-

Európske súvislosti 
slovenskej hudby . 

ska j..: ~tutha Oanny Muun.:J .. Woli gang A ma
deus Mozart a Slovensko". Autorka predkla
dá verejnosti kompletnú monografickú štú
diu , v ktorej zúročila výsledky svojich dlho
ročných bádaní v oblasti hudobného klasiciz
mu. Po viacerých prácach k tejto tematike 
(spomeňme aspoň dve z nich: "Joseph Haydn 
a Slovensko", In : Mus. slovaca 8 , 1982 a "W. 
A. Mozart a Slovensko" , In: Hud. život 8 , 
1981, č. 24) sa rozhodla pre príspevok zásad
ného charakteru, ktorý okrem rekapitulácie 
dote rajšieho stavu poznatkov, sprístupňuje 
prvýkrá t v tlač i zoznam všetkých doposiaľ 

známych zachovaných dobových mozartov
ských notových dokumentov. V úvodnej časti 
štúdie sú zhodnotené informácie , týkajúce sa 
osobných kontaktov Mozarta s Bra tislavou, 
na základe zachovanej korešpondencie; sprá
vy o Mozartovi v uhorskej tlači , predovšet
kým podľa Pressburger Zeitung; ďalej otázky 
šírenia mozartovského kultu·, a to jednak 
prostredn íctvom tvorby inšpirovanej jeho 
dielom (u Hummela , Družeckého aď.) , jed
nak prostredníctvom vydávania a predvádza
nia jeho skladieb na území Horného Uhor
ska. Ťažiskovú časť štúdie predstavuje analý
za vyše 370 zachovaných mozartovských pa
miatok (tlačených , rukopisných i neidentifi
kovaných- označených jeho menom), ktorá 
koncentrujúcim spôsobom prezentuje celko
vý rozsah , štruktúru a historickú hodnotu 
týchto prameňov , rozptýlených na území Slp
venska. 

U buobJU huuobrh!ho kht~ i ~: izmu j..: venova
ná aj nasledujúca štúdia "Pramene spornej 
omše J . Haydna Hob. XXII : B 13 na Sloven
sku" . Je j autor Ladislav Kačic profesionál
nym spôsobom prezentuje svoju špeciálnu 
heuristickú prácu , založenú na detailnom 
výskume jednej skladby, zachovanej na Slo
vensku v 12 exemplároch , obsahuj úcich 8 rôz
nych údajov o autorstve . Po spomínanej práci 
O . Múdrej (1982) nájdeme v štúdii L. Kačica 
najnovšie poznatky o Haydnovom vplyve na 
tvorbu domácich skladateľov. Vďaka viacroč
nej dôkladnej bádateľskej práci v kláštorných 
fondoch františkánov a piaristov sa podarilo 
L. Kačicovi odkryť nové neznáme "haydnia
na" , ktoré podrobil hudobnoštýlovej porov
návacej analýze. Pri hodnotení ich autorstva 
vychádzal zo znalostí tvorby domácich hu
dobníkov, tentokrát hlavne zo skladateľské
ho odkazu Gaudentia De ttelbacha (bližšie 
viď autorovu štúdiu "G. D ettelbaeh" , In: 
Hud. život 21 , 1989, 9). Jedným z dvanástich 
exemplárov skúmanej omše B dur je totiž aj 
odpis, ktorý zhotovil v r. 1798 G. D ettelbach 
a ktorému autor štúdie venuje najväčšiu po
zornosť. Tento odpis predstavuje jedinečnú 
ukážku prepracovania hudobného diela pre 
vlastné potreby, a to nielen prekomponova
nfm , ale aj vytvorením nových častí omše, 
plne v pôvodnom štýle vrcholného klasiciz
mu . Stúdia L. Kačica je jednou z mála prác, 

.ktoré dávaj ú nahliadnuť priamo na "pracovný 
stôl" muzikológa, na ktorom sa rodia nové 

Napríklad v téme- Hudba maTuje obrázky 
-som tento problém vyriešil takouto cestou: 
(bodka , čiarka , dvojbodka , vlnovka , kolísa
nie .. . atď.) . Deti píšu a kreslia všetko čo po
čuj ú . Teda nielen počúvajú , ale i spievajú 
a znázorňujú všetko to, čo hudba maTuje 
a kreslí . Od týchto jednoduchých výtvarných; 
ale i hudobných elementov sa postupne do
stávam k vyjadre niu pohybu v ďalších Bartó
kových skladbičkách - Na jarmoku, Tanec 
draka, no napo kon i v Člnkovaní. Rozpráv
kový svet vykresľuj ú deťom skladbičky- Kde 
bolo, tam bolo ... Rozprávka o malej muš
ke .. . atď. Pravda, márna by bola akákoľvek 
systémovosť, keby som do scenára resp. do 
rozprávania nevniesol aspoň trochu úsmev
nosti,'hravosti - slovom mome nt odľahčenia . 

Sú totiž momenty, v ktorých treba "zabud
núť" na systémovosť. Na okamih sa treba 
s deťmi i pohrať. Nič nemôže byť v tejto hre 
nebezpečnejšie, než schématickosť. To .by 
znamenalo smrteľný úde r celému koncertu. 
No rovnako nebezpečná je i nekontrolovaná 

improvizácia. Pozornosť detí to tiž visí vždy 
na vlásku. Stačí nepatrný omyl a vlások sa 
pret rhne. A ni súhra systémovosti a pútavosti 
nemôže automaticky zabezpečiť úspech. 
Tých faktorov, ktoré tu spolupôsobia je viac. 
Je to vlastne celý koruplex faktorov, vrátane 
organizačných ; o nich teraz nebudem rozprá
vať. Výchovné koncerty však znamenajú pre 
mňa i kontakt so živou hudbou - presnejšie 
s jej interpretáciou . A to je moment , ktorý 
pôsobí povedzme i spätne v práci na poli hu
dobnej kritiky. Ž ivé pestovanie hudby, kon
takt s nástro jom je nesmierne dôležitý. Člo
vek sa stáva zrázu hudobníkom v tom najlep
šom slova zmysle . A to je na tejto práci to 
najkrajšie. 

IGOR BERGER 

vedecké poznatky hudobnej historiografie. 

Posledná štúdia v recenzovanom zborníku 
"Romantická pieseň v tvorbe bratislavských 
skladateTov" autorky Jany Lengovej je prvou 
väčšou prácou z obdobia hudobného roman
tizmu na Slovensku , ktorá vznikla v posled
ných rokoch na úplne nových pramenných 
výskumoch . J. Lengová sa problematikou za
čala hlbšie zaoberať v súvislosti s prípravou 
kandidátskej práce ("Hudobný romantizmus 
na Slovensku v rokoch 1830-1918", rkp . , 
1987) , na základe ktorej bola napísaná pred
ložená štúdia o tejto doteraz temer zanedba
nej problematike. Po všeobecnom úvode, vy
medzuj úcom hudobnoštýlové poňatie roman
tickej piesne , sa autorka zamerala na hudob
nokultúrne prostredie Bratislavy v 19. storo
či , ktoré poskytovalo rozhoduj úce predpo
klady pre rozvoj a šírenie piesňovej tvorby 
v meste. Samostatné kapitoly sú venované 
bratislavským profesiónálnym hudobníkom
skladateľom (Karol Fťajman von Kochlow, 
Karol Mayrbe rger, Jozef Thiard - Laforest, 
Ľudovít Burge r) a štýlovej charakteristike ich 
tvorby. J. Lengová kladne hodnoti tUto pies
ňovú tvorbu a podčiarkuje štýlové znaky ne
meckého hudobného romantizmu, do kto
rých prenikali vplyvy novoromantizmu, fran
cúzskej hudby ako aj novouhorské vplyvy. 

Publikácia Európske súvislosti slovenskej 
hudby nadviazala na vysokú kvalitu dotera j
ších vedeckých zborníkov edície Musicologi
ca slovaca , ktorých od roku 1969 vyšlo už 15. 
Potvrdzuje opodstat.nenosť existencie takejto 
knižnej formy prezentácie najnovších výsku
mov slovenskej muzikológie , keďže ponúka 
v čo možno najkratšom čase širokej verejnos
ti prístup k úplne novým vedeckým poznat
kom v tomto odbore. Vítaným doplňujúcim 
činom by bolo para le lné vydanie premenného 
materiálu, na ktorý sa v zborníku už neušlo 
miesto, aby sa dosta l čo najskôr z pracovných 
stolov muzikológov na pulty hudobníkov. 

JANA PETÓCZOV Á 
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D lhé roky absencie talianskeho belcanta na histo rickej 
scéne Národného divadla v Prahe (Bohéma bola napo

sledy naštudovaná v roku 1942) sa pokúša napraviť terajšie ve
denie opery ND. J e dobre, že tak robí za podpory a spolupráce 
zahraničných a slovenských umelcov. Orie ntuje sa predovšet
kým na mladú generáciu nastupujúcich umelcov a dáva prie
chod novým inscenačným te ndenciám. Vzniká tak aj prirodze
ná súťaž medzi scé nami Smetanovho a Národné ho divadla , kto
ré pracujú od nového roku oddelene . so samostatným vede
ním. 

Hosťujúci slovenský dirigent Oliver Dobnányl pripravil o r
chester i spevákov spôsobom vzbudzujúcim rešpekt. Keď vy
brúsi niekto ré pasáže v účinnej súhre s javiskom a docieli po
tre bnú mieru dynamických nuansov, dosiahne inscenácia svoju 
pravú atmosféru . 
Pozornosť publika sa pochopiteľne sústredila najmä na za

hraničných hostí a slovenskú Mimi. Tri debuty mladých spevá
kov rovnakých postáv môže inscenácia Bohé my pripočítať 

k svojim hlavným úspechom. Helena Kaupová, novoangažova
ná slovenská s?listka pražského Národného divadla, vytvorila 

Bohéma v pražskom Národnom 
Právom teda premié ra Pucciniho Bohémy v Národnom sú

stredila na seba značnú pozornosť a máličko prebudila kultúrne 
umŕtvenú divácku i poslucháčsku verejnosť, nespolie hajúc sa 
pritom len na zahra ničných turistov. V originá le spievaná ope
ra ma la v Prahe pripomenúť re nesanciu slávnych tradícií 
a mien, kto ré v minulosti predchádzali Európou. 

pôsobivú umeleckú kreáciu , ktorá hlasovo i herecky ťaží z bo
hatého citového fondu vďačnej role. V postave Rudolfa (Va
lentin Prolat z Bieloruska) získala inšpirujúceho partnera. J eho 
príjemný, technicky zdatne vedený tenor sľubuje svetovú ka
riéru. Herecky a hlasovo nesmierne tvárna Musetta (Natalia 
Melniková z Kyjeva) predviedla miniatúrny javiskový koncert. 
To všetko rámcovala invenčná výprava re nomovaného vieden
ského výtvarníka Thomasa Peknyho, kto rý využil všetky tech
nické možnosti prvej scén~ 

P. Horáček, H. Kaupová, V. Ktiž, L Veie na skú!ke Inscenácie 
Bohémy v Prahe. S nímka H. Smej~ová 

Nová Bohéma v tomto zmysle mnohé naznačila. Hosiujúci 
ne mecký režisér Franz Winter si správne poradil s dielom, za
iažcným obrovským nánosom scénického klišé a obohatil ho 
•' pohľad skúsené ho filmového a te levízne ho režiséra . Je ho 
, nahou bolo odhaliť ľudskú dimenziu tohto operné ho diela , 
prezentovať dojemný príbeh so zauj ímavými postavami s poé
ziou a realistickým pohľadom dneška a sledovať pritom reakciu 
súčasného diváka. Invccia a krása hudby mu v tom výrazne po
máhala. 

Nová Bohéma sa vydarila a po februárovom preobsadení 
s výraznejšou účasiou sólistov Národného divadla bude nepo
chybne dlhý čas vďačným repertoárovým prínosom. 

Jll~.f VITULA 

J avbkovc d iela raneJ tvonvcj pcnml~ \ IIU 

seppe Ve rd iho postihol podobný životný 
osud . ako rad be l cantových opier skladatcľo
vých bezprostredných predchodcov. Po ne
zriedka úspešných premié rach upada li do za
budnu tia. A ž v d ruhej polovici nášho storočia 
odštar tovaná vlna ich znovuobjavovania 
prekvapila noílczom partitúr. plných netu~e
ného hudobného bohatstva. 

Pod hodnolam i hudobnými mám na mysli 
predovšetkým silu vok{tlnych výpovedi , pres
ne odhadujúcich hranice ľudského hlasu pri 
formovaní profilov postoív a atmosféry situá
cií . Libre tá však iba ojedine le prinášali dra
maticky zmysluplné texty. Tiež čast á ..kritika 
istého formového maniérizmu je ops ávne ná 
do te j mie ry. pokiaľ je schorlll <i vidie i .. po
nad '' klišé doby a akcq ?tovai úč i ~pj d! ~i'd~l 
no-dramat ický i p~ydHJiogický H)Zlllc r mno
hých prác týchto auto rov. Verdiho trinásty ja
viskový opus - ll Corsaro (Korzá r) - skompo
novaný podľa Byrona na li breto Francesca 
Mariu Piaveho . znamená odklon od často 
pe rtraktovane j té my národné ho oslobodenia 
a zjednotenia krajiny. Nemožno však tvrdii , 
že by suje t a jeho spracovanie patrili k šiast
nejším . než boli Verdi ho predchúdzaj úce by-

l llllll\~k c inšpirácie (Dvaja Foscariovci, A lzi
ra). 

Par titúra Korzára teda krátko po premié re 
roku 184S v talianskom Trieste bola odložená 
do poličiek archívov a vrátil a sa clo benátske
ho Teatro La Fenice až roku 197 1. Prvú štú
diovú gramonahrávku uskutočnila firma Phi
li ps s J . Norman, M. Caballé a J . Carrerasom 
v hlavných úlohách. Vďaka iniciat ívnej dra
maturgii SKO v Žiline a prepojení tejto inšti
túcie s ta lianskou spoločnosťou RGT Records 

, Milano (prostredníctvom Ai<:xandra Hanuš
. ku, ktorý projekt o rganizoval) sa Korzár v ce
loštátnej premié re objavil i na našom pódiu. 
Nie opernom. l!~e koncertnom. čo však plne 
korešponduje s celOsvetovým trendom uvá
dzan ia me nej znúmych opie r v tej to e kono
micky výhodnejšej forme. Žilinsky Dom IAAW

nia Fatra sa sťal dejiskom udalosti, ktorej vý
znam presiahol lokálny rámec a moino len fu
tovať, že sa nepodarilo produkciu preniesť aj 
do Bratislavy, pripadne iných, miest. S kon
certantným uvedením bola spojená živá na
hrávka opery, podobne ako vlani v prípade 
Verdiho G iovanny ď Arco , pre už spome nutú 
ta liansku finnu . 

Okrem rozšíre nia dramal)lrgického obzoru 
malo naštudovanie Korzára i druhú. nemenej 
dôležitú d ime nziu . Pri nesporných úspechoch 
nie ktorých reprezentantov slovenskej vokál
ne j školy v zahraničí a nedostatku možnostf 
stretnúť špičkových sólistov u nás (svetozná
mu Viedenskú štútnu operu navštevuje pravi
delne len najužší okruh fanúšikov), nám hro
zí prílišné zahľadenie sa do seba a nedostatok 
konfrontácie so sve tovým dianim. Bolo preto 
užitočné spoznai umenie spe vá kov , pohybu
júcich sa na javiskách newyorskej MET, mi
lánskej Scaly, veronskej A reny, či ope rnýcl) 
scén Hamburgu či Berlína . O bsade nie Korzá
ra O liviou Stapp. Frcderickom Burchinalom 
a Diegom D 'A uriom nám túto možnosť spro
stredkovalo. 

Samozrejme , nejde o hviezdy prvej kate- · 
górie, tie by dnes u nás nik nezaplatil , ale me
nä partnerov a dirigentov , s ktorými spolu
pracujú , ich zaraďujú do istej , presne špecifi
kovanej kategórie. Ani to ešte nie je záru
kou , že ich výkony budú dokonalé a vzorové , 
ide však p goučnú informáciu o krité riách. 
ovlád;tj l!ctc)l ,ňiedzin{trodný opc~ný trh . Dra: 
ma tickejšitr z dvoch sopránových hrdiniek , 
G ulnaru , interpretovala Američanka Ollvla 
Stapp. Ostrieľaná predstaviteľka talianskeho 
repertoáru , v ostatnom čase preberajúca 
i mode rnejšie charakterové party , uplatnila 
v nej svoj apartný a pevne posadený tón, do
minujúci v ense mbloch a výškach , ako aj veľ

ký predneso.vý pátos. N ím azda trocha ·mas-

Orfeus v budapeštianskej-l(omornej opere 
' 

.. Komorná opera musí by t" 1akým div(l{/· 
lom . ktoré ako špongia saje do seba všetk.' 
smery a šlýly objavujúce sa llťl nebi medzilllí
rodného operného živow ·· - povedal riadite ľ 
novozaloženej Budapeštianskej Komo rne j 
opery Gyorgy Selmcczi. Táto nov:i inšti túcia 
bude vraj pracovai v akomsi systéme semi
-stagione, v kto rom je o kre m tímu vede ni:1 
konštantná iba orchestrálna zložka . Mim" 
nej je však zmluvne zaiste ný aj štrnásičlenn) 
spevácky súbor T omki ns (vedúci János Dob
ra - ktorý sa venuje inte rpretácii renesančnej 
vokálnej polyfónic ) . Všetko ,.ostatné" sa an
gažuje podľa potreby a cha rakteru uvedené
ho diela . Súbor síce zatiaľ ne má svoj vlastn\· 
stúnok, a le pravidelne každý po ndelok hio~ 

v znamenitom prostredí zrenovovaného d i-

Derek Lee Ragin v úlohe Orfea 

l. 

l 
: . 

, .. 
i '.· 

..._· , ~~' 
t«' ··-

Anikó Pántiová v role Amora 

,· . 

vadia J ánosa Aranya. Ich súčasný re pertoár 
pozostáva z diel klasických (Cimarosa , 
Gluck, Haydn) a le aj moderných (Mauricio 
Kage l, Tom Johnson, László Vidovszky 
at ef.) . 

Prvä premié ra sa uskutočnila na jar 1991 
a akoby symbolicky padol výber na operu Ch: 
W. Glucka: Orreo ed Euridice. Mal som mož
nosi vidieť toto predstave nie s odstupom nie
koľkých mesiacov v pôvodnom obsade ní 
a bol som fascinovaný jedinečnou štýlovos
ťou , ba priam autentičnosiou ba rokové ho 
operného umenia, tlmočenom režisérom 
a kostymérom Domokosom Moldovánom. 

Na takmer diagonálne delenej scéne Zsolta 
Csengeryho ľavú st ranu zaberä komorný or
cheste r - pozadie za ním verne znázorňuje in
teriér ba rokovo-rokokové ho divadla, na ver
mi jednoduchej pravej stra ne sa odohráva sa
motný dej opery, bohato pretkávaný baletný
mi scénami . Choreografiu vytvorila Eva 
Campianu, tancujú členovia Tan«ného di
vadla Stredná Európa. Atmosféro tvornú vi
zuálnu stránku znásobuje i auditívny kom
pone nt. Orchester - výborne hra júci na ná
strojoch z 18. storočia , s intenzívnym vnútor· 
ným napätím vedie nádejný mladý Gyôrg) 
Vashcgyi. Výkon Tomkinsovho speváckeho 

súboru,. s priam sólistickými výkonmi spe vá
kov, možno hodnotiť iba s najväčším uzna
nim. 
, V speváckej trojici, ženské postavy Amora 
a E uridice stvárni li členky Štátnej opery -
mladä koloratúrna sopranistka Anna Pánti
ová a aj u n{ts uznávaná Adrianne Csengery
ová. Absolútnou senzáciou celého predstave
nia bol však svetový kontrate nor z New Yor
ku Derek Lee Ragin. (V Budapešti sa uvádza 

fl'ôvodná viedenská verzia z roku 1762.) Hla-
~ový mate riál tohoto geni~lneho umelca tma
' ej pleti , v rozsahu od kontraaltu až po soprá
nové výšky je neuveriteľne vyrovnaný, výra
.wplný, v ideá lnom súzvuku so ženskými hlas
mi. -

Kježby nás naša Komorná opera obdarova
la pQdobným skvostným zážitkom . 

JOZEF VARGA 

Adrianne <.:sengery ako Euridlce 

. 
" 

kovala menšiu sýtosť h(bok a drobné prehreš
ky voči pohyblivým úsekom roly. Rozhodne 
najme nej o triedu prevyšovala taliansku mla
dodramatickú sopranistku Adele Cossi (Me
dora), ktorá síce preukázala prijateľnú farbu 
a zmysel pre štýl, no virtuóznejším polohám 
chýbala technická istota. 

Mladý argentínsky tenorista Diego D' Auria 
(Corrado) dokume ntoval všetky podstatné 
dispozície pre bel cantový sloh. Jeho mate riá l 
je mäkký, plastický, vzorne frázuje a cíti dra
matický výraz. I ta k sú umelcovou doménou 
lyrické ka ntilény a ak mu môžem niečo vyčí
tať, tak to je len menšia razantnosť výšok. 
Dramatickým protipólom te noristu bol ame
rický barytonista Frederick Burchinat ako 
Seid. Tmavý, sýty, vyrovnaný hlas vychut
nával najmä expresfvne roviny partu a doká
zal, že právom patrí k vyhľadávaným verdiov
ským interpretom. 

Hudobné naštudovanie Korzára pripravil 
argentínsky dirigent Giorgio Paganini. Popri 
splne ní štýlových požiadaviek sa mu i v kon
certnej forme podarilo do~iahnuť pravú diva
delnú atmosféru, viesť sólistov i kolekttvnc 
telesá k dramaticky vypätému výrazu. Státny 
komorný orchester v Zlllne sa opäť pre javil 
ako vnímavý súbor a s podobným oduševne
ním odovzdal svoje sily aj Slovenský komorný 
zbor Bratislava, pripravený Pavlom Procház
kom. 

PAVEL UNGER 

Uvedenie Kálmanovej veľkej operety 
Cardášová princezná v košickej ope

re (pred 24 rokmi sme zaznamenali jej 
enormný úspech v inscenácii K. Smažíka) , 
opätovne veľmi jasne nasto lilo staronový 
problém absencie osobností výraznejšie inkli
nujúcí k žánrom hudobnozábavné ho di
va~a k oré ošická r ':" ~zh ado )~i 
dvo ~u v~dtt: y ,su áarfe1 n nacn 
na~äJilaVtl fotagonJstts'k.ôt l~n ndovali 
terén, než ho skutočne zvládli . Voľakedaj ší 
mladokomici - L. Pačaj , B. Hanáková, J, 
Konder, ovenčení úspechmi v desiatkach 
9 peretných postáv, sa v súčasnosti ocitli v ro
lách starokomických ; stále · ukážkovo, ako 
som bola svedkom na oboch premiérach tejto 
o etY, ošiciach B. anáková bo a ~ • 

tou ~. P~) i fc ~~ b čim • . 
on~e . a te/noYa Mi 11/ .S~ .• 

réžii hosťujúceho Jána Silana sa v niekto
rých hlavných úlohách prezentovali hostia 
z prešovskej spevohry: elegantný M. Ada
menko ako Edwin a alte rnant L. Suchoža. 
V úlohe Bóniho (v d ruhe j premiére) vniesol 
do inscenácie dynamický náboj S. Senko, E . 
Csémyová-Loebeová a . h. sa v roli Sylvie Va
rescu pričasto uspokojila le n s fo rmálnymi 
pózami. Presvedčivéj ší výkon v tejto úlohe 
podala S. Tomová. Z E. Merheima, stvárňu
j úceho Bóniho sa môže v budúcnosti vykľui 
nádej ný mladokomik. Subretnú postavu 
Stázky obe jej predstaviteľky, skúse nejšia J. 
Havranová i debutuj úca A. Fialeková, chápali 
viac lyricky. Patričnú veľkoleposť dodala ~o~ 
scenäcii scéna (návrh scény J. Hanák) , k JeJ 
charakteru pôsobili však málo elegantne kos
týmy D. Hanákovej, ktoré sa až na veľkove
černú - zlatofarebnú toaletu Silvie z druhého 
dejstva rozplynuli v ·~edivosti . V choreografii 
J . Gogu chýbali pravé tanečné prskavky, ba 
aj prvkovo chudobné párové tance sólistov 
stratil i opodstatnenosť. 

Inscenáciu ope rety hudobne naštudoval 
a dirigoval J, Drietomský. Interpretačné mí
strahy opere tnej hudby E . Kálmána spútilh 
ruky dirigenta akoby neviditeľnou klietkou . 
z ktorej bolo ťažko vzlie tnui k uvoľnenosti 
operetných výšin . 

DITA MARENČINOV Á 



Nasledujúci rozhovor je prirodzený"! po
kračovaním koncertných zážstkov 

s týmto pozoruhodným umelcom. Na stretnu
ti s hobojistami sa, samozrejme, hovorilo 
predovšetkým o ,,veciach hobojových" -
o spôsobe nátisku, dýchania , o nástrojoch , 
rozsahu, technických finesách, ,.večnom dy
chu" a pod. D. Rowland zjavom pôsobí ako 
askéta , cie ravedomý človek , skromný a váž
ny. Odpovedal so zodpovednosťou a úctou ku 
každej otázke. Cítil sa tu medzi nami dobre , 
má rád Európu , vlastne sám sa považuje viac 
za Európana ako za Američana. Turné po 
Slovensku mu zorganizoval Slovkoncert (ok
rem Bratislavy ho počuli i v Hlohovci , Ban
skej Bystrici a Bojniciach), konkrétne "diev
čatá zo Slovkoncertu" ako ich nazýval- Kat
ka Holubánska a Dr. Milica Aujeská, v kto
tej ~~te SIJ.le v posledný deň jeho pobytu 

·-~..al~a· .~islä,v~. ~~eli ' a l~ ?.v?!ili: .• ?~7.tav.o sa 
atarala a kvôli termínu Jeijo odlefu 

z Európy mu na dva dni prepustila svoj byt 
- aby všetko klapalo ako treba. 

D. Rowland ltudoval arcbltektúru, pripra
voval sa na drihu ufltera histórie architektú
ry. Hudbu ~tudoval "len ako hobby", nie 
"kompletne", len hru na nástroji, a tak prvá 
otázka bola zadelená týmto smerom: 

- Architektúra a hudba boli v mojom živo
te vždy tesne spojené. Obe poskytujú svojské 
možnosti výrazu , vyjadrenie rudského vnú
tra, a preto ma priťahujú . Zvlášť história ar
chitektúry ma vzrušovala , bol som zvedavý, 

Wiener Festwochen 
Jeden z najznámejš ích , najstarších a naj

významnejších európskych festivalov Wiener 
Festwochen 1992 od 8. mája do 14. júna po
núka 2 vlastné produkcie , 10 koprodukcií , 16 
hosťujúcich te lies, 15 predstavení v Theater 
an der Wien , 15 predstavení v divadle Rona
cher, 40 podujatí v Messepalast , 27 predsta
vení v Theater im Kiinstle rhaus, okolo 53 
koncertov, ktoré poriada Gesselschaft der 
Musikfreunde a mnoho iných . 

Zo zaujímavých hudobných programov 
spomeňme Bizetovu Carmen v réžii Harry 
Kupfera, Hyperion Bruna Madernu, Rossini
ho opery Barbier zo Sevilly a Cenerentolu. 
Z hosťujúcich telies tu budú účinkovať Ná
rodná opera z Bruselu, Komická opera z Ber
lína a i . 

Klangbogen Wien 
Pod týmto názvom sa v dňoch 15. júna - 30. 

séptembra t. r. po štyridsiaty prvýkrát usku
toční rozsiahly viedenský letný hudobný festi
val. Podra slov intendantky Mag. Hildegard 
Siess, festival obsiahne bohatú paletu špičko
vých ponúk s dôrazom na zachovanie špecific
kých viedenských čft. Mottom tohtoročného 
festivalu je hudba Stredomoria, hudba 
z Francuzska, Talianska , Španielska a, samo
zrejme, diela veľkých viedenských klasikov, 
vrátane majstrov valčíkov. Program festivalu 
ponúka 132(!) programov rôznych druhov 
a žánrov, ktoré pozostávajú z orchestrálnych 
konce.rtov, komorného viedenského festiva
lu, hudby zo starej Viedne, operných a balet
ných predstavení, organových koncertov 
a tzv. Arkadenhof-Soireé. Učinkujú tu or-

ZO ZAHRANIČIA 

DAVID RO 
ako fudia vyjadrovali svoje predstavy o for
mách, priestore a rozmeroch . Zaoberal som
sa predovšetkým renesanciou. Uvedomoval 
som si , aká je stavba, v ktorej človek žije, pre 
neho dôležitá . Musí byt pripravená prijať člo
veka, urobiť mu pobyt v nej príjemným, vy
volať v ňom pocit túžby opäť tam ísť. Je to čosi 
úžasne živé a podobne to isté robí tiež hudba, 
prostrednfctvom uší. Prejsť k hudbe zname
nalo pre mňa ešte viacej podielať sa na výraze 
vnútra , ako keby som 'Sa bol zaoberal históri
ou architektúry. Ale stále nad tým rozmýšram 
a stá le sa mi zdá podobnosť bliUia -

1 
keby 

som učil históriu architektúry, tiež by som ho
voril o niekom, kto · dávno žil a budoval by 
som most medzi mpjím poslucháčom a ním, 
aby som mu pomohol pochopiť, čo chcel svo
jím dielom vyjadriť, práve tak, ako to robím , 
keď hovorím o hudbe, alebo hrám·na hoboji. 
Vždy som chcel byť vlastne hudobníkom, len 
som mal obavy, že na to nemám. Stále som · 
sa učil hrať. Možno práve okolnosť,' že vo ve
ku, keď si človek vytvára základný vzťah 
k hudbe, som nebol prinútený prejsť všetkými 
tými úmornými technickými cvičeniami, ma 
udržala pri hoboji. Technika, cvičenia, to 
všetko prišlo ovefa neskôr, až keď ma moji 
učitelia presvedčili, že by som mohol byť pro
fesionálnym hudobníkom. To ale nič nemení 
na fakte, že v hudbe som sa vždy cítil byť štu
dentom a to trvá dodnes. 
Čo je pre vúv hudbe tým najdôlelltejiím? 
- Najdôležitejšie je pre mňa to, že som in

terpretom, že niečo cenné sprostredkúvam. 
Je to spôsob komunikácie s fuďmi, ktorý 
mám rád , pretože zahtňa rozhodnutia , ktoré 
boli urobené už predtým, a le dúfam. že sa mi 

, d~~.í priniesť aj okam~jté inter))fetačn~.~ápa
dy, vyjadrenia svojho momentálheho dušev
ného rozpoloženia. Chcem, aby moja hudba 
bola čímsi velmi živým. Interpre tácia zname
ná pre mňa najmä dve veci: musím dosiahnuť 
taký technický stupeň zvládnutia skladby, 
aby som bol úplne volný a mohol dosiahnuť 
to , čo cítim, čo je prirodzené a potom keď 
stojím na pódiu a hrám , chcem sa koncentro
vať len na hudbu a zabudnúť na technické zá-
ležitosti. · 

Preto hráte všetko naspamäť? 
- Necítim sa slobodným, ak mám pred se

bou noty . Brzdi ma to vo výraze, nie som fy· 

chestre, komorné súbory a najmä sólisti do
slova z celého sveta, dramaturgia poukazuje 
na nápaditosť a invenčnosť bez stereotypného 
modelu našich koncertov. Na tomto rozsiah
lom festivalovom podujatí z CSFR vystúpi 
dvakrát Moravská filharmónia s dirigentmi S. 
Macurom a P. Burwikom, Brnenská fi lhar
mónia s Casparom Richterom a 24. 7. má Pe
ter Eben organové improvizácie. 

Nové hudobné 
fórum Viktring 

V roku 1986 z iniciatívy Erwina Kropfit
scha vzniklo Nové hudobné fórum (Neues 
Musikforum Viktring), ktoré sa z pôvodnej 
korutánskej regionálnej záležitosti stalo 
predmetom záujmu mladých hudobníkov 
nielen z Alpsko-jadranskej oblasti, ale aj os
tatného Rakúska , Nemecka a Švajčiarska 
a v najbližšom období aj USA, Austrálie, Ja
ponska a azda aj Slovenska. 

V cisterciánskom kláštore Viktring, l~žia
com medzi Klagenfurtom a Wôrtherským ja
zerom, kde je počas školského roku aktívne 
hudobné gymnázium, poriadajú sa v letných 
mesiacoch zaujímavé interpretačné kurzy. 
Umelecký vedúci fóra, Erwin Kropfitsch cha
rakterizuje toto podujatie takto: "Po prvé 
kláštor Viktring je akoby stvorený pre takéto 
podujatie, a po druhé naším želaním je po
zvať k nám vynikajúcich docentov, aby u nás 
viedli letné kurzy ... Študenti by nemali prísť 

zicky oslobodený a ja to potrebujem; pohyb 
frázy musí korešpondovať so situáciou alebo 
s pohybom v mojom tele. Viem, že je to ne
bezpečné, ale hudba je pre mňa spojením ci
tu , tela, rozumu a ducha. Do určitej fázy môj
ho vývoja som nehrával naspamäť. Mal som 
strach, neskúšal som to , a asi by mi to ani ne
bolo išlo . Až keď som pochopil, že to potre
bujem, aby som mohol hrať tak, ako chcem, 
že ma to oslobodzuje, až vtedy som prekonal 
bariéru . Prestal som hrať z nôt, asi keď som 
mal30'rokov (teraz má D. Rowland 38 rokov 
-pozn . autorky). -

Aké máte plány? 
- Momentálne som v slobodnom povola

ní , ale popri koncertovaní by som rád aj učil. 
Hrával som aj v orchestroch, ale po niekof
kých rokoch mi to začalo velmi vac!iť. Postoj 
kolegov k orchestrálnej hre mi , žiar, vadil eš
te viac. Nezaujímali sa o umelecký r.ast, ale 

.o zárobok, a s tým sa spájajú celkom priro
dzene aj iné veci, ako napr . túžba vládnuť. 
M.ožno je to moja s labosť, ale nevedel som sa 
s tým vyrovnať. 

Aký máte názor ~a zostavenie recitálového 
programu? · 

- U hobojistu je to zvlášť zložitá otázka, 
predovšetkým preto, lebo máme limitovaný 
repertoár. Ale vo všeobecnosti si myslím, že 
každá skladba musi mať svoje miesto, ktoré 
jej patri a koncert musi mať správne propor
cie. Môže to znieť banálne, ale na úvod musí 
byť postavená skladba, ktorá je vhodná na 
otvorenie koncertu, v prostriedku koncertu 
sa aj poslucháč aj interpret musí cítiť ako 
v prostriedku a vnímať proporcie. Práve tak 
na konci musí byť vyvolaná atmosféra ukon
čovania, pocit, že už nič závažnéh!? nemusí 
prísť, nanajvýš prídavok: Koncert je vtedy 
správne zostavený, ak aj potreba prestávky 
vyplýva z programu. Rád robím programy, 
v ktorých rozprávam o hudbe, napr. o starých 
nástrojoch, ako sa vyvíjali , ~ko sa na nich hrá 
a podobne. Návštevníci týchto koncertov sú 
väčšinou fudia , ktorí nevedia vera o hudbe , 
ale napriek tomu hovorím aj o veciach , ktoré 
zauj ímajú aj mňa a mám s tým najlepšie skú
senosti. Snažím sa to robiť skôr zábavne, me
nej ako výchovný koncert. Pri týchto koncer
toch hrávam aj na barokovom nástroj i, ale 
~astejšie na modernom. 

iba k jednému pedagógovi , ale naším záme
rom je, aby spoločným hraním s mladými 
umelcami z iných pologúr zeme spoznali nové 
farby hudby a nové interpretačné hradiská . 
A také to zaujímavé zoskupenie mladých 
umelcov doteraz prinieslo každý rok pekné 
ovocie ." 

V tomto roku bude Nové hudobné fórum 
prebiehať nasledovne: 
a) Majstrovský kurz (26. 7.- 8. 8. 1992) 
b) Violové dni (29. 7. - l. 8. 1992) 
c) Kurz komornej hudby (2. 8. - 9. 8. 1992) 
d) Jazz-Workshops (ll. 7. - 19. 7. 1992) 
e) Tanz-und Rhytmus-Workshop (12. 7. - 15. 
7. 1992) 
f) Konzentrative Musik(16. 7. - 19. 7.1992) 
g) Detské divadlo (13 . 7.- 16. 7. 1992) 
h) Detský cirkus (13. 7. - 16. 7. 1992) 

Z interpretačných osobností , ktoré sa budú 
na kurzoch podierať, spomeňme : Matthiasa 
Buchholza , profesora hry na violu z Vysokej 
hudobnej školy z Kolína, Yossi Gutmanna, 
sólistu a komorného hráča z Te l Avivu, Hel
mutha Nikolaia, sólového violistu z Mníchov
skej filharmónie, Edwarda Zienkowského, 
profesora husrovej hry z Vysokej hudobnej 
školy vo Viedni, Jozefa Podhoranského, do
centa violončelovej hry z VŠMU v Bratislave, 
medzinárodne uznávaného jazzového gitaris
tu Karl Ratzera a i. 

BliHie informácie možno získať na adrese: 
Buro des Neuen Musikforum Viktring, Stift 
Viktring Strasse 25, 9073 Klagenfurt-Viki
ring. Tel.: 0463/28 22 41. -mj-

Akí sú americkí koncertní agenti? 

- Nechcem zovšeobecňovať , ale väčšinou 
sa chovajú tak , že sú si vedomí , že majú umel
cov vo svojej moci, že sú od nich úplne závis
lí. Majú záujem predovšetkým o hviezdy, 
o prechodné obdobie, kým sa nimi umelci sta
nú , ich vôbec nezaujíma. Ja pracujem už nie
korko rokov s koncertnou agentkou Jennie 
Blythe z Anglicka a som šťastný, že sa ma uja
la . Zoznámil som sa s ňou, keď som dostal 
jednoročné štipendium Fulbrightovej nadá
cie a účinkoval som ako prvý hobojista BBC 
Symphony O rchestra v Londýne . V USA je 
vermi zložitá situácia v organizovaní koncert
ného života, trpíme na nedostatok tradície , 
ktorú obdivujem na Európe aj u vás. Naprí
klad v Bojniciach prišlo na môj koncert okolo 
80 rudí. V USA by na koncert v takom malom 
meste prišlo možno 20 Tudf , alebo by sa kon
cert vôbec nekonal. Koncertuje sa len vo ver
kých mestách a tam je vet mi ťažké dostať prí
ležitosť. Vláda v USA nepodporuje koncert
ný život tak , ako vlády vo väčšine európskych 
krajín . A ak už porovnávam, musím povedať 
aj to, že v takých mestách ako je Bratislava , 
nie sú ani orchestre , ani divadlá. 

Žili ste na viacerých miestach v USA i v Eu
rópe, kde ste sa najviac cítili doma? 

- Skutočne som žil na mnohých miestach 
a veľa som cestoval. Snažil som sa nájsť si 
vzťah ku každému miestu , všade som sa zau
jímal, ako žijú iníJudia. Pre mňa domovom 
je láska, ktorú mi ľudia preukazujú a ja som 
mal to šťastie, že Tudia mi všade ukázali toľko 
lásky, korko očakávam od domova. Z tohto 
hľadiska by som mohol žiť na mnohých mies
tach vo svete. Zajtra cestujem domov do New 
Yorku a mám poci t, že opúšťam domov, aby 
som išiel domov. Cítim sa u vás úžasne dobre 
a našiel som tu veľa priateľov. Je mi smutno, 
že odchádzam. 

O čo vám v živote ide? 

/ 7 Hradám pravdu, aj keď to možno znie 
sentimentálne. Chcem pochopiť seba aj 
iných , bez predsudkov a barié r. Učím sa to 
postupne, a mám pocit , že sa mi to darí lepšie 
ako predtým. Prišiel som už na to, že je to 
možné len cez všetky stránky života, ~ielen 

cez hudbu alebo cestovanie. Skutočné pozná
vanie je možné len vtedy , ak je stále prítom
né , pri každej životnej situácii. 

Na záver niekol'ko úd~ov z umeleckého 
životopisu D. Rowlanda: Je držiteľom Me
dzinárodnej hobojovej ceny USA v roku 1980. 
Debutoval v New Yorku v Camepe Recital 
Hall v roku 1981. V londýne sa uviedol s or
chestrom London Sinfonietta vo Wigmore 
Hall s európskymi premiérami Koncertu pre 
hoboj od Lllkasa Fossa a skladby Neda Ro
mera After long SUence. Pravidelne účinku
je na svetových koncertných pód"ch so ~iro
kým, destra.nným repertoárom (na baroko
vom i modemom hoboji) od baroka až po ex
perimentálnu súčasnú hudbu. Nabriva pre 
televízne a rozhlasové spoločnosti v Európe, 
USA i Južnej Amerike. 

NINA KRAMÁROV Á 

Drážd'anský 
hudobný festival 
Tohtoročný Drážďanský hudobný festival 

(23. mája - 8. júna) zrejme z vážnych ekono
mických dôvodov počíta z ve rkej časti s do
mácou produkciou. Ale i napriek tomu tu 
nájdeme niekorko zahran ičných zaujímavostí 
s vermi zaujímavou a invenčnou dramatu r
giou (menej býva niekedy viacej). Ťažisko 
symfonických koncertov spočíva na Dráž
ďanskej filh armónii a ťaž isko operných pro
dukcií na Saskej štátnej opere (Scmperova 
opera). Drážďančania však vždy milovali 
operu, a tak i napriek zložitej ekonomickej si
tuácii si dovolia aspoň Poznanskú operu 
s Verdiho Maškarným bálom, Brittenovou 
operou Curlev River , ďalej Nové operné a či
noherné divadlo z Berlína , Kráľovskú operu 
zo Štokholmu s operou drážďanského sklada
teľa Johanna Gottlieba Naumanna (1741-
- 1801) G ustaf Wassa napísanú v švédskej re
či. Z komorných koncertov spomeňme Musi
eu Bohemicu z Prahy pod vedením Jaroslava 
Krčka, Basilejských madrigalistov, Consi
lium Musicum z Viedne a i. Z recitálov gita
ristu Narcisa Yepesa a spevácky večer Grace 
Bumbryovcj. Saská štátna opera uvedie Ros
siniho Barbiera zo Sevily a Cene rentolu , 
Straussovho Gavaliera s ružou, Weberovho 
Carostrelca, Mozartovu Carovnú flautu, Ber
govho Wozzecka, Offenbachove Hoffmanno
ve rozprávky. Počas fest ivalu sa uskutoční 
medzinárodné kolokvium "Johann Gottlieb 
Naumann", muzikologická konfe rencia o im
portovaných podnetoch v nemeckej hudbe 
16. a 17. storočia . 

Podfa zahr. t lače- mj-
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NOTY A KNIHY · 
PRE MILOVNÍKOV POPULÁRNEJ HUDBY 

yYdaYatel'stvo Opus, Mlynské NiY)' 73, 827 99 Bratislaya 

PONÚKA 

Skúsime to cez vesmír 

ISBN 80-7093-064-0 Folkový kolotoč 14,
ISBN SU-7093-107-8 Zvoňte, zvonky 13,-

62-594-86 Elán: Hodina slovenčiny 31,-
62-577-86 Elán 3 33,50 
62-632-87 Elán: Detektívka 15,-
62-045-88 Elán: Nebezpemý náklad 10,-

62-037-88 Nagy: Ale 10,
ISBN 80-7093-830-6 Nagy: 
~achy robia človeka 9,-

ISBN 80-7093-021-7 Žbirka: 
Zlomky poznania 9,-

62-027-87 LOJZO: My nič, my muzilumd 
14,

ISBN 80-7093-809-8 LOJZO: 
Ticho po pldine 11,50 

62- 019-87 Pesničky Rado~ln'lkého naivného 
divadla l 11,-

62-020-87 Pesničky RadMinského naivné-
ho divadla 2 ll,-

62-035- 88 Pesničky Rado~inského naivné-
ho divadla 3 U,-

ISBN 80-7093-06-7 Jozef ZSAPKA: 
GITAROVÉ AKORDY A ZNAl:KY 
PRE SAMOUKOV 29,-

62-001-87 Bez..Deaenhanlt-Hoft'mann: 
ISBN 80-7093-106-X Tublatanka: , MUZIKÁL 40,-

Skúsime to cez vesmír ll,- ISBN 80-7093-039-X W. TUgner: 
ISBN 80-7093-111-6 TFAM 3 ll,- ELVIS PRESLEY 19,-
ISBN 80-7093-113-2 Oceán: Dávná zem ISBN 80-7093-038-1 P. Dorúžka: 

15,- ~UPLíK PLNÝ ZAPPU 15,-
ISBN 80-7093-04-0 Titanic: ISBN 80-7093-085-5 J. Juhani-Nagy: 

Metal celebration 22,- MICHAEL JACKSON 35,-

S JUBILUJÚCOU MUZIKOLOGIČKOU 

LÝDIOU VRBAN('ÍKOVOU 
O PODMIENKACH A PRÁCI V' REGIÓNE 

Ako redaktorka hudobného vysielania Sloven
ského rozhlasu v Košiciach si bola vždy vo veľ
mi úzkom kontakte s umelcami žijúcimi v na
~m r-egióne. Ako sa podieľajú na tvorbe pro
gramov artificiálnej hudby? 
Na východnom Slovensku vefmi intenzívne 
pociťujeme nevýhodu, že sa sem absolventi 
vysokých škôl len vermi ne radi vracajú. Malo 
a dodnes to má nepriaznivý dopad pri rozvíja
ní plnohodnotného hudobného, ale i hudob
novedného života v regióne. Na druhej stra
ne , z hradiska spolupráce s rozhlasom plynie 
tu žijúcim umelcom - oproti bratislavským 
viacero výhod. Je ich málo- a to je šanca, že 
môžu častejšie nahrávať a nahrávky jednot
livcov sú preto aj frekventovanejšie nielen 
v regionálnom vysielaní. ale aj na stanici Slo
vensko l , ale aj S 2. V Košiciach ži jú len dva
ja skladatelia - J . Podprocký a N. Bodnár. 
Preto je napr. samozrejmé, že J . Podprocký 
- až na jednu-dve skladbičky má v rozhlase 
nahrané celé svoje kompozičné dielo a prime
rane aj vysielané. V podobne výhodnej situá
cii sa nachádzajú aj tu žijúci výkonní umelci. 
Tu je už však spektrum bohatšie a k slovu -
teda nahrávkam sa okrem interpretačných 
špičiek dostávajú aj !lmatérske a de tské zbo
ry, rovnako aj mládeŽnícke orchestre {Kon
zervatórium, Musica Iuvenalis a pod.). 
Do rodných Ko~ ic si sa vrátila ako čerstvá ab
solventka hudobnej vedy pražskej Karlovej 
Univerzity a ako muzikologička si zakotvila 
v rozhlase. 
Možnosti na výber tu neboli vcfké a pre prácu 
muzikológa v regióne doteraz nie sú. Z dvoch 
možností som zvolila tú - v rozhlase (druhou 
bola snáď možnosť učiť) . Hneď od začiatku 
ma zaujímal vzťah rozhlasu k historickým na
hrávkam. Žiar, zachovalo sa ich len veľmi 
málo . Zo slávnej é ry Košického rozhlasového 
orchestra , ktorého zrušenie vr. 1970 dodnes 
pociťujeme ako nenapraviteľný počin , sa mi 
podarilo uchovať aspoň tie najcennejšie na
hrávky. napr. s dirigentom M. Vilecom, K. 
Sejnom. Zachované sú aj dve árie, ktoré 
s KRO naspievala E. Grúberová vr. 1967, na 
páse je zachovaný aj hlas sólistky SD v Koši
ciach z čias jej vrcholnej é ry - A. Polákovej 
a i. Veľkú pozornosť sme venovali orchestru 
SF, ktorého vývoj je zdokumentovaný od je
ho prvého koncertu vr. 1969. - V rozhlase ar
chivujeme bohatý notový materiál a teším sa, 
že tak trochu aj mojou zásluhou sa tu podari
lo uchovať cenné autografy sk ladieb J . Grešá
ka, D. Kardoša, M. Vileca , T. Salvu. Odstre· 
divé sily sa to tiž snažili archív notového mate-

riálu zlikvidovať, resp. predisponovať do Bra
tislavy. 
Popri autorských hu~obných reláciách, ako 
B. Pasternak a hudba, Nietzsche a hudba, čl 
Veľké operné domy Európy, priplilvuješ hu
dobné relácie aj s externými spolupracovník
mi. 
Som veľmi spokojná, že sa mi podarilo na
plniť moje 20-ročné úsilie o spolupracovnf
kov-muzikoiOgov z regiónu konkré tnymi me
nami (M. Potemrová, l. Podracký, L. Kato· 
vá) , ktorí pripravili tematické - hudobno~ 

slovné relácie, vysielané v rámci Spektra 
a Mysté ria ducha . V rámci interných kontak- , 
tov nemôžem nespomenúť úzke kontakty 
a dobrú spoluprácu s oddelením literárno
-dramatickým. 
Tvoja práca nekončí za redaktorským stolom. 
Si kritička, tajomníčka Regionálneho združe
nia SHÚ, si v regióne aktívna. 
Už dlhé roky spolu glosujeme hudobný život· 
v regióne a pozorujeme, že kritikov tu skôr 
ubúda , ako pribúda. Akútna a stále' aktuálna 
je stará- najmenej 30-ročná bolesť regiónu 
absentuje tu umenovedné pracovisko a s ním 
i pracovné príležitosti. Chýba nám pružnejšia 
informatika z centra - zo SMA. Alebo- je tu 
problém zahraničných ciest - pre muzikoló
gov z regiónu ako by stále nedostupné. 

PRIPRAVILA DITA MARENČINOV Á 

e Pri príležitosti životného jubUea Júliusa Kowalského sa uskutočnUo niekoľko podaqatí: 
koncert z tvorby autora pre deti v podaní tlakov zu~ v koncertnej sieal Klarisiek (19. l.), 
koncert bratislavských pedagógov z jubUantovej komornej tvorby v Mirbachovom paUci 
(ll. 3.) a stretnutie so skladateľom, ktoré v Hummelovom múzeu zorpnizovala Slovenská 
muzikologická asociácia. - H -

ll. marec 
SND Bratislava - M. Ničík: Svetlo v tme, ba

let (19.00) 
DJGT Banská Bystrica - G. Rossini: Butique 

fantastique 
S. Prokofiev: Peter a vlk, balet (17.00) 

12. marec 
SND Bratislava - G. Bizet: Carmen (19.00) 
SF Bratislava - E . E lgar , B . Britten, A . D vo-

fák (19.30) 
SF, O. Lenárd - dir., E. Prochác-violon. 

SF Košice - S. Rachmaninov, L. v. Beetho
ven (19.00) 
SF, J . Tilbrok - dir., P. Kaščák, klavír 

DJZ Prešov - O. Fefcman: Stará komédia 
(19.00) 

13. marec 
SND Bratislava- P. l. Cajkovskij: Labutie 

jazero (19.00) 
SF Bratislava - program ako 12.3. 
NS Bratislava- L. Tolcsvay- P. Muller- P . 

MUlle r ml. : Evanjelium o Márii;.! . premié
ra (19.00) 

SD Košice - G . Rossini: Barbier zo Sevilly
l. premiéra (19.00) 

DJGT Banská Bystrica - J . A . Benda, G. B. 
Pe rgolesi- koncert (19.00) 

14. marec 
SND Bratislava- G . Puccini : Madame But

terfly (19.00) 
NS Bratislava- L. Tolcsvay- P . Muller- P . 

Muller ml. : Evanjelium o Márii- 2. pre
miéra (19.00) 

SD Košice - G. Rossini: Barbier zo Sevilly -
2. premiéra (18.00) 

IS. marec 
NS Bratislava - L. Tolcsvay - P . Muller - P. 

Muller ml. : Evanjelium o Márii - 3. pre
mu~ ra (19.00) 

SpolOk koacertoých umelcov ' 
Mirbachov palác - l. Cernecká, klavír (l O. 30) 

Z . Jezerská , recitácia 
SĽUK Rusovce - Certoviny (1.5.00) 
DJZ Prešov- J . Herman : Hello , Dolly! 

(19.00) . 

16. marec 
SND Bratislava - Ch. Gounod: Faust a Mar

garéta (19.00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay- P . Muller- P. 

Muller ml. : Evanje lium o Márii (19.00) 

17. marec 
SND Bratislava - G. Donizetti: Lucia di La
' mermoor (19.00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay - P . Muller - P . 
. Muller ml. : Evanjelium o Márii {19.00) 

·SD Košice - J. Strauss: Cigánsky harón 
(19.00) 

DJGT B. Bystrica- A. Dvofák: Cert a Káča 
(17.00) 

18. marec 
SND Bratislava - Ch. Adam: Giselle, balet 

<t9 .00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay- P. Miiller - P . 

Muller ml. : Evanjelium o Márii (19.00) 
Divadlo Korzo Bratislava (Rak. gen. konzu
lát) - Divadelná skup. Snivé tance 
SD Košice, t túdio Smer - G . Ph. Telemann : 

Pimpinone (19.00) 
DJZ Pťešov - G. Dusík: Hrnčiarsky bál 

(19.00) 

19. marec 
SF Bratislava - F . Schubert , J . Brahms 

(19.00) 

SF, A . Weissenberg, klavír, A. Ceccato-dir. 
(19.30) 

SF Košice - Organový recitál (17.00) 
l. Sokol 

SKO Žilina - Husfový recitál (19.00) 
V . Hudeček, M. Lapšanský 

DJZ Prešov- Koncert operných a operetných 
árií (19.00) 
Účinkujú rakúski sólisti: l. Merz, soprán, 
Ch. Oste rberger-Oberauer , soprán, K . Lo
bensommer, tenor, J . Oberauer, tenor, M. 
Wolfsbauer , bas, orchester DJZ, dir. J. 
Selčan 

20. marec 
SND Bratislava - M. Ničík: Svetlo v tme, ba

let (19.00) 
SF Bratislava - F. Schubert , J . Brahms 

(19.30) 
A . Weisenberg, klavír, dir. : A . Ceccato 

SD Košice - G. Rossini : Barbier zo Sevilly 
(19.00) 

SD Košice, Stúdio Smer (Rakúsky gen. konzu
lát)- Divadelná skupina Snivé tance, 
produkcia OOS 

DJZ Prešov - program ako 19. 3. 

21. marec 
SND Bratislava - M. Dubovský: Vefká dok

torská rozprávka, opera pre deti- l. pre
miéra, 2. premiéra (11.00 a 17.00) 

NS Bratislava - E. Kálmán: Cardášová prin
cezná (15.30) 

SĽUK, Rusovce - Tanečný galaprogram 
(19.00) 

SD Košice - Nabucco 50 x hosť: P. de Vaughn 
(18.00) 

DJGTB. Bystrica - O. Puccini: Tosca (19.00) 
'DJZ Prešov - program ako 19. 3. 

22. marec 
Hudobná sieň Bratislavského bradu (Rak. 
gen. konzulát) - R. Strauss , G . Mahler, Zem-

linsky, Schrecher , Marx, Bednarik; U . 
Wildner ,'soprán , G. Lehner, bas. Ch. Sta
nischeff, klavír 

SĽUK Rusol'ce - Certoviny {15.00) 
SF Košice - L. v. Beethoven, S. Prokofiev, 

M. Reger {10.00) 
V. Hudeček, husle, M. Lapšanský, klavír 

23. marec 
NS Bratislava J . Strauss: Cigánsky barón 

(19.00) 
DJZ Prešov - J. Hermann: Hello, Dolly! 

{19.00) 

24. marec 
SND Bratislava-l. Strauss: Netopier (19.00) 
SF Bratislava - L. van Beethoven, P. l. Čaj-

kovskij (19.30) 
A . Dvofák 
S. Cápová, klavír, H. Mutó- dir. -

SF Moyzesova siela - Koncerty bez kravaty, 
jazz {19.00) 
Jifí Stivín 

NS Bratislava - F. Lehár: Ach, tie ženy 
{19.00) 

SD Košice - G . Verdi: La Traviata (19.00) 
DJGT B. Bystrica - F. Hervé: Mam'zelle Ni-

touche (19.00) 
DJZPrešov - F. Lehár: Veselá vdova (19.00) 
25. marec 
SND Bratislava- W. A. Mozart - G . Verdi: 

Lux et Requiem, balet {19.00) 
SF Bratislava - program ako 24. 3. 
SF Moyzesova sieň - A Dvofák, B. Martinu, 

B. Smetana (19.00)· 
Stamicovo kvarteto 

26. marca 
SKO Žilina, DU Fatra- Koncert poslucháčov 

Konzervatória a VSMU (19.00) 
W. A . Mozart , B. H. Crusell, J. S. Bach 
E. Sipláková, klavír, B. Bieniková, kla ri
net, 1. Timčák, husle, B . Tomčányová, kla
vír 

29. marca 
Mirbachov palác - Koncert spolku slov. skla

daterov pri SHÚ (10.30) 
Premiéry skladieb l. Paríka , l. Hrušovské
ho a diela J . Kowalského a J . Beneša. 

31. marca 
SKO Žilina, DU Fatra- Koncert Varšavské

ho dychového kvinteta (19.00) 
J . lbertj P . Hindemith, F . Farkas, L. v. 
Beethoven,. J . Francaix. 
M. Otakai , Japonsko, Varšavské dychové 
kvinteto 

Vranovské zborové dni 
V sobotu 8 , februára tóny hymnickej sklad

by Aká si mi krásna od Eugená Suchoňa 
ukončili Vranovské zborové Óni. Na festivale 
účinkovalo 8 hosťujúcich a domácich zborov. 
V rámci zborových dní sa uskutočnila výstava 
výtvarných prác žiakov ZUS pod názvom 
Hudba očami žiakov ZUS. Cenu slovenskej 
umeleckej agentúry Cassovia za dramaturgiu 
si vyspieval miešaný spevácky zbor Rozkvet 
z Prievidze, Cenu slovenskej hudobnej spo
ločnosti Košice za najlepšiu interpretáciu 
skladby slovenského autora získala domáca 
Ozvena, Cenu Regionálneho kultúrneho 
strediska Vranov za najlepšiu hlasovú kultúru 
získal miešaný spevácky zbor Tirnavia 
z Trnavy, Cenu primátora dostala J izerka Se
mily, Cenu za najlepšiu detskú pieseň veno
vanú OD D aM zbor MS Srdiečko a Cenu sym-

patie domáci miešaný spevácky zbor pri far
skom kostole . 

O krem súťažných koncertov sa vydarený 
zborový koncert hostí festivalu a domáceho 
Mládežníckeho evanjelického speváckeho 
zboru uskutočnil .tiež v akusticky výbornom 
prostredí Okresnél}o vlastivedného múzea 
v Hanušovciach. Súčasťou fest ivalu bola aj 
beseda o súčasných podmienkach a možnos
tiach práce v oblasti zborového umenia na 
Slovensku a v Cechách . Večerný 1;áverečný 
galakoncert vo farskom kostole okrem spo
mínaných zborov obohatilo i účinkovanie 
Speváckeho zboru humenských učitefov. 

Festival zorganizovalo Mestské kultúrne 
stredisko vo Vranove s viacerými spoluorga
nizátôrmi a sponzormi. V. K. 


