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Perpetua 
,, l'.~etko m:í Sl't~j čas 11 kui dé počímmie 

pocl nebom má svoju chviľu: Je čas naro
di( SU <l ÓIS 1/IIIÍt•r:lf, ČIIS Sildif il ČUS 1'1'

tŕ/wf zasuclené ... •• - po st:íroc'iuch, po i;. 
sícroči:1ch .si op:1kujeme tie isté staroz:i· 
konné pravdy. Tie isté zásady. Len ich 
••i dy pripájame k iným k ore1íom , iným 
učenium, Jilozolium :1j pseudopoznaniam. 
Poclstllta ostá1•a. Tuk 11ko kolobeh života 
s j eho kon~tantn,ŕmi procesmi. Platí to, 
kde sa len obzrieme. Bilancujme len na
príki:Jd ' ' k rátkom <'ase súčasnosti: naj
skôr sme takmer s absolútnou dôslednos
t'ou z li k vido••ali očividné a rukolapné re
lik ty minulélw režimu. Systematicky vy
budOI'IIIIÚ supergalériu pomnlkov, sôch, 
monumentov, naozaj monumentálnych 
rozmerov. Verné podobizne Velkých Vod· 
aw, ale aj :m onymn.1'd 1 úderm• úderníc
liych hrdinm ... S nl'f:lit'n)'m tídimm su 

l~ porátat' tie "pusté" miesta, opus
l ~.,ce, IJIOino ot'aká v"Úúce . .. Zdá 

sa, že tlslcroč!la krest'anstva ani v tf ch naj
exponovane}l lch a najkultovnejl lch obdo
biach nevyproclukovall také k vantá ka
mennýt·h, i ulovýc·h a mramorovf ch mo
rwmentov modiel, :1ko sme stihli za štyri 
desi:1tky roko••. Alebo, i e by sme si v~inwli 
viac tú umelet·kú hodnotu, ktorá pretna
la? 

Po odstr:uio••:mí monumentov prišiel 
rad na dl1lšie uší 11 oči kolúce pozostutky 
z porazenej minulosti ... Tuk su mi zd:í, i e 
nedok:ižeme žiť 11 d_ýchať bez .. dobrélw" 
vzoru. IJen už akosi s nwment1ílnym sfur
bením oblohy meníme aj s••etm•é stmny , 
ku ktorých IJiulwdamému s1•etlu obracia
me lačnú t vár: Zui iudalo su mi po do.sť 
dlhom čase ísť do kina. llľadala som v pro
gramových ponukách titul, k torý by mi Zll
imponoval. Celkom mám e. Jeden film za 
druhým proponoval témy a .sféry, ktoré 
ma vonkoncom nelákajú. Agresia, ·násilie; 
absurdné akcie v .,napucovaných" hýri
vých vf pravách. Takmer všetky do radu 
z produkcie toho istého kontinentu, tej is
tej kraj iny. Prezentáci11 ohromujúco per
fektnej sily techniky . Len umenia pome
nej .. . 

Vo s••ojej horlivo.sti z:1cl1ádzame c'asto 
ku krajnostiam. Máme napríkl:1d Jubileá 
a jubileá. Ale aj zvláštne kritéri:í 1111 ich 
s••ätenie. Ďalší príklad. Minulý rok bol 
dupľovaným výročím Dostojev.skélw 
(1821- 1881). Celý rok som očak:ívala nie
čo veľké, čo osl:h i génia, hodnoty jeho nc
smrteliwsti. Mám e. Aj vo výkladoc/1 síd
lia jeho knihy '' krotkom, diskrétnom úza
dí - v "konkurenčnom" .susedstve produk
tov podenko vej hality.. . (Úbohý Fioclor 
Michailovič vedel dosť o svetskej zlobe, ale 
čo mal s preklínaným bolševizmom ?!) 
Takže Jubilt•á a j ubileá. Zno••n siahnem 
k citátu - jedného ui nežij1íceho .sloven.ské
ho skladatel'a: " beda nám (na~im sklad
bám) keď zomrieme ... " 

Cez leto k nám do redakcie prWa okáza
lá poz••ánka. Na dojemné stretnutie s t i'Or
bou jubilanta. Žijúceho. Neviem, kto pocí
til takú naliehavú potrebu uctiť si ., veľ
kosť" v skutočno.sti ncvelk éh(J ? (navyše, 
donedávna sediaceho na žírnom prameni 
doby ... ) A pritom nevšíma••o chodíme 
okolo mfčiacej hudby. Dobrej, /cni e auto
rov - nežijúcich. Ak sa ich už velk é Jubileá 
nedotkmí, možno veriť len v jedno - že ich 
vzkriesi čas .. . 

LÝDIA DOHNALOV Á 
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AR TUR O TOSCANINI 
(2~ . III. 1867- 16. I. 1?59) 

Celý hudobný svet si pripomína dvojit~ výročie A. Toscaniniho 
Zlatá Toscaniniho úikto_vka pre Riccarda Mutiho 

Zlatú taktovku Artuta Toscaniniho odborná komisia udelila Riccardovi Mutimu. 

Úsilie talia nskych peňažných ús
tavov , výrobcov a podnikate l'ov, 
spoj i ť svoje meno s významnými 
kultúrnymi inštitúcia mi a ko sponzo
ri a nadšení podporovatelia ume nia, 
nadv~izuj e na tradície minulosti, 
kt oré pretrvávajú dodnes. Z náma 
milá nska zlatnícka firma rod iny 
Buccellat i ex istujúca od roku 1919 
(medzi j ej vzácnych zá kazníkov pa
trili ta kí umelci, ako barytonista T it
ta Ruffo , d irigent Arturo Toscanin i, 
režisér Luchino Visconti, či manžel 
Marie Callasovej G ia nba tista Me
neghini. ktorý pre svoj u slávnu man
želku o bjednáva l vzácne šperkové 
súpravy), najnovšie sa rozhodla spo
ji ť svoje me no s milánsko u La Sca
lou . 

Terajší maj ite l' Lorenzo Buccella
ti spo lu s vedením La Scaly zahájili 
v decembri minulého roku prvý roč
ník ceny "Z latá taktovka". Budú j u 
pravide lne ude l'ovať najvýznamnej 
š ím dirigentom , ktorých čin nosť 
a meno je spojené s významnými 

umeleckými úspechmi slävneho di
vadla. 

Z latá taktovka je verná kópia ta k
tovky A rtura Toscaniniho s maj
strovsky te pano u rukoväťou . 

V prvom ročn ík u j u od born á komi-

Snímky archh· a utorky 

sia ude lila terajšiemu šéfd irigentovi 
a hudobné mu riadite l'ovi mil ánskej 
La Scaly Riccardovi Mu timu . Z latú 
ta ktovku v me ne rodiny Buccellati 
slávnostne odovzdala Mut imu Tos
caniniho vnučka grófka Emanue la 
Castelbarco Rezzonico. 

Maestro Muti v ďakovnom prího
vore zhodnoti l význam Toscaniniho 
pre slávne d ivadlo. Považuje ho stá
le za nedosiahnuteľný vzor. A ko 
sá m povedal, okrem práve udele nej 
ta ktovky, je aj šťastným majite ľom 
zlatej mince , kto rú Toscanini daro
val jeho predchodcovi vo funkcii 
šéfd irigenta ame rického Filadelf
ské ho o rchestra E ugene O rmandy
mu . O rmandy j u mal pri koncert
ných vystúpeniach stále pri sebe a ko 
vzácny ta lizma n . Pri rozlúčke so 
svoj ím orchestrom , pred odchodom 
na odpočinok , ve nova l Ormandy 
Toscaniniho mincu svoj mu nástup
covi, R iccardovi M ut imu . Zd á sa, že 
šta fe ta slávnych d irigentov stále po
k račuj e . 

ANNA PODOLSKÁ, Miláno 



INFORMÁCIE 
, 

Rok v .._Tni i 
Council for Traditional Music pri UNESCO v Smo· 
leniciach (máj). Sympózium o hudobno-zábavnom 
divadle v Banskej Bystrici (máj), seminár .. Infor
mačné systémy v muzikológii. Hudobné databázy" 
v 13ratislave (september). Medzinárodná muzikolo
gická konfe rencia v rámci Bratislavských hudob
ných slávnost í na tému .. Hudobné tradície Bratisla
vy a ich tvorcovia" (október), 22. ročník Etnomuzi
kologického seminára v Dolnej Krupej (septem
ber). 

Slo\t:n> ~ a h uuohna un ta. ~h>ra \llll~ la (a~o 

právny nástupca Zviizu slovenských skladateľov 
a koncertných umelcov) dobrovofným združením 
spolkov a iných spoločenst iev hudobných skladate· 
rov. koncertných ume lcov. muzikológov a ďalš ích 
pracovníkov hudobnej kultúry v oblasti vážnej hud
by a hudobného folk ló ru. bude v tomto roku bilan
covať svoju činnosť na svojom riadnom val nom 
zhromaždení. Je to dozaista vhodn;\ príleži tosť na 
úvahu a krátku rekapituláciu doterajšej činnosti. ale 
súčasne i podnet na info rmáciu o programových cie
foch a aktivitách jednotlivých spolkov v roku 1992. 
Slovenská hudobná (mia v rámci ko ncepcie svojej 
činnost i uskutočnila v uplynulom období 
a) základný akt rehabilitácie členov bývalého ZSS. 

ktorí boli postihnut í v predchádzajúcom období 
za svoje občianske postoje; 

b) realizovala niekofko desiatok špecifických muzi
kologických . ko ncertných a festivalových podu
jat í s dosahom na domácich a zahraničných reci
pientov; 

c) vynaložila maximálne úsilie na realizáciu profes
ných kontaktov so zahraničnými partnermi. ako 
aj s medzinárodnými nevládnymi organizáciami 
UNESCO; 

d) akt ívne pôsobila cesto u svojej členskej základ
ne pri riešení koncepčných . pr;lvnych a ekono
mických noriem v oblastiach súvisiacich~ hudob
nou kultúrou; 

c) rad aktivít pri výchove nastupujúcej mladej 
umeleckej generácie. pričom prostredníctvom 
svojich členov pôsobí priamo v školskej a inštitu
cionálnej sieti na Slovensku; 

f) rad podnetov na vytvorenie podmienok obnovy 
slobodnej atmosfé ry a hezprostredných vzťahov 
v oblasti hudobnej kultúry. ale aj vzťahov medzi 
rôznymi druhmi umenia; 

g) v rámci svojich možností viacero podnetov na 
vytvore nie priaznivých podmienok na edičnú 

činnosť v oblasti vážnej hudhy a hudobného 
fo lklóru. · 

Slovenská hudobná únia má vyše 4(K} členov. 
Valné zhromaždenie SHÚ dozaista poskyt ne 

platformu objektívneho posúdenia doterajšej čin
nosti a zaujme stanovisko k najpálčivejším problé
mo m súčasnej slovenskej hudobnej kultú ry. 13olo 
by naivitou nevidieť činnosť SH Ú a jej spolkov v šír
šfch súvislost iach. v kontexte transformácie polití-

~~. <:~Oihllllt~}. ak aJ pwhknlll\ tll}'knr. r J I.!UIIIlt · 

livca a či hfadania ~i pric>toru v nových. zložitých 
ce lospoločenských súvislostiach. Pri všetkých prob
lémoch. v ktorých sa naša spo ločnosť nach;lJza. by 
sa práve societa hudobných umelcov mala popaso
vať s naraslitjúcim izolacionizmom jednotlivca a je
ho dezilúziou ; umelecká tvorba a vytváranie pozi
tívneho kultítrncho povedomia a objek tívneho 
vzťahu k hodnotovým kri téri;ím.tosít z;íkladné atri
búty umeleckej zodpovednost i. K tomu by sa malo 
vyjadriť i Valné zhromaždenie Slovenskej hudobnej 
únie. 

Programové ciele a a ktivity jedno tlivých spol kov 
v roku 1992 vychádzajú vo svojej ohsahovcj š truktú
rc z ich štatútov. Pochopitcfnc. v mnohom :-it deter
minované ekonomickými podmienkami a personál
nou reštrikciou výkonného sekretariátu. Plán čin-
nosti však v maxi~1á lncj možnej miere zohfadňujc 
potreby a záujmy členskej základne . 

Spolok slovenskÝch skladateľ'ov 

V praktickej činnost i . využívajúc tvorivý a spolo
čenský potenciál ::vojcj členskej základne. bude 
SSSk realizovať pravidel né ko ncertné podujat ia 
v Mirbachovom paláci. s prevahou uvádzania pô· 
vodnej. v:ičšinou novinkovej s lovenskej hudobnej 
tvorby. SSS k bude zauj ímať stanoviská a odporúča
nia pri koncipovaní novej legislatívy a prost rcdn íc· 
tvom svojej členskej základne prispievať k riešeniu 
problémov v rôznych radách . konzorciách a porad
ných orgánoch verejnoprávnych a spoločenských in
štit úcií. Spolok slovenských skladatefov - v rámci 
Sl lÚ - je garantom medzinárodných stykov so 
zmluvnými zahraničnými partnermi (Bulharsko. 
Dánsko. Fínsko. Maďarsko . Nemecko. Nórsko. 
Pofsko. Rakúsko. Rumunsko. Rusko. Spanic lsko. 
Svédsko a Ukra jina) . SSSk sa bude usilovať o dô
stojné zastúpenie v medzinárodných nevládnych or
ganizáciách UNESCO (Medzinárodná hudobná ra· , 
da a Medzinárodná spoločnosť pre >účasnú hudbu). 
V roku 1992 bude SSSk sprostredkovávaiúčasť mla
dého skladatefskéito pokolenia na zahraničných st :l· 
žach. súťažiach a konkurzoch (napr. PtPI NIERS. 
Wiener lntcrnationalcr Kompositio nswettwcrb 
a pod.). 

K na jz:lvažncjším podujatiam SSSk v roku 1992 
bude patriť festivalová prehliadka tvorby- NOV Á 

Hudobné -vydavateľstvo..OPUS 
de·pRej .viDý 'll!i~ 

Staňte s~ akcionármi naj,·äčšiclw lJda,·atcl'sh'a na Slo,·cnsku ,, 

e Šírime hudbu na všetJcých nosičoch- LP, CD, MG 
e Vážna hudba, populár, folklór, dychovka, hovorené slovo 
e Noty a knihy o hudbe ·· ' , 
e Vydavateľstvo má ná vlastnom pozemku budovu s modernými 

štúdiami, automatizovanYm veľkosklad~om, predajnú sieť, ka
talóg s hodnotnými Ŕahrávkami a titulnlh.. 

e Máte radi hudbu a máte nápady? 
e Snívate o nahrávkach, ktoré by ste chceli mať vo svojej fono-

téke? 
e Viete aké noty chýbajú na trhu? 
Využite jedinečnú možnosť aktívne zasiahnuť do h"'dobnovyda
vateľského diania - vložte svoje privatizačné body do firmy 

l 

OP US 
Naše identifikačné číslo si ľahko zapamätáte: 

00164461 

KONKU.~ZY 
o 

Rladlteľsh'o Konzervatória v Žiline vypisuje konkurz na obsadenie miest učite.
ľor. hry na klavíri - korepetície, akordeóne, kontrabase, hudobnej teórie a anglic- ' 
kého Jazyka, vítaná kombinácia anglický jazyk - taliansky jazyk. 

Žiadosti so stručným životopisom zasielajte na adresu: Konzervatórium v Žiline, 
J. M. Hurbana 12, 010 Ol Žilina. Uchádzači s ukončeným vysokoškolským vzdela
ním hláste sa na riaditel'st\'e školy do IS. apn1a 1992. Konkurz sa uskutoční v máji 
1992. Uchádzači budú na konkurL pol'\'aní písomne. 

Minlsterst\'o kultúry SR vypisuje konkurZ na obsadenie miesta 
riaditeľa Slovkoncertu v Bratislave. 

Predpoklady: VŠ vzdelanie hudobného zamerania, 8 rokov praxe v kultúrnej sfé
re, aktívna znalosť dvoch svetových jazykov, vítaná je managerská, o~anizačná 
a ekonomická rozhľadenosť, občianska bezúhonnosť. 

Prihlášku doloženú osobným dotazníkom, životopisom a dokladom o dosialfnu
tom vzdelaní prijíma personálny odbor Ministerst\'a kultúry SR., Suvorovova 12, 
813 31 Bratislava, najneskôr do 14 dní po zverejnení konkurzu. Prihlášku bez p&
žadovaných dokladov MK SR nebude akceptovať. · 

SLOVENSKA II UOUA . plánovana v dobe od 22. 
do 28. novembra t. r. Prehliadka Nová slovenská 
hudba by z hfadiska budúcich východ ísk mala byť 
ponímaná ako Bienalc. čím by súčasne mo hla napo· 
môcť medzinárodnému fest ivalu MELOS - ETOS 
k jeho postupnému vyprofilovaniu . ako festivalu 
vzorovej konfrontácie súčasnej svetovej a sloven
skej hudobnej tvorby. 

Spolok koncertn)·ch umelcov 

S KU si v priebehu uplynulého obdobia vytvoril 
vlastnú, samostatnú ko ncertnú činnosť. Túto pravi
delnú aktivitu bude v roku 1992 realizovať pravidel
ným cyklom koncertov v Mirbachovom paláci 
v 13ratislave. cyklom .. Komorné stredy" v Moyzeso
vej sieni SF. spoluúčasťou mladých slovenských in
terpretov na Mladom pódiu v K:trlových Varoch . 
predstavením slovenského koncertného ume nia 
v Dome slovenskej kultúry v Prahe a koncertmi pre 
Hudobnú mládež a Kruhy priatefov hudby . 

Vrcholným poduj;llfm Spolku koncertných umel
cov bude Festival mladých koncertných umelcov 
krajín H EXAGONÁL Y v Z iline. v čase od 5. - ll. 
apríla 1992. Toto podujatie je poriadané v rámci 
osobitného grantu MK SR. ktoré je súčasne jeho 
gestorom. V rámci ďalšieho grantu MK SR. usku
toční Spolok ko ncertných umelcov realizáciu pro
jektov v rámci Ro ku stredoeurópskeho baroka 
a podujatie pod n{tzvom .. llistorické organy". 

Slovenská muzikologická asociácia 

Podstatou aktivít SMA je príprava hudobno-ved
ných konferencií. sem inárov a sympózi í. ktoré sú 
profilované generačne a disciplinárne. alebo sú in
špirované regionálnymi potrebami , tradíciami a vý
ročiami . ako aj medzinárodne iniciovanými kultúr
nymi dohodami. Súčasťou činnosti SMA v roku 
1992 hudc aj cdičn{l pr{lca na zborníkoch z jednotli· 
vých podujatí. Z pl;lnovaných podujatí muzikolo
gické ho charakteru uvádzame IX. sympózium mia· 
d}•ch muzikológov na tému .. Rekonštrukcia , výklad 
a interpretácia hudby. Hudba minulosti očami dneš
ka" (apríl). semináre mladých teoretikov a kritikov 
v Dolnej Krupej (marec) a na Hukvaldoch (máj). 
Medzinárodné sympózium na tému .. Tradičné hu
dobné nástroje a nástrojová hudba v Európe" - a ko 
ll. zasadnutie ~tudijnej skupiny International 

SMA udelí spolu s českými kolegami Diplom za 
najlepšiu skladbu slovenského a českého autora za 
rok 1991. Bude garantom projektov Roku stredoeu
rópskeho baroka. ktoré budú poriadané v rámci 
osobitných grantov MK SR - Schol a ludus- medzi· 
národný seminár pri príležitosti 400. výroč ia naro
denia Jána Amosa Komenského v Bardejove (au
gust). medzinárodná konferencia .. Hudobná kultú
ra 16. - 18. s toročia v bratis lavskom a stredoeuróp
skom regióne - kontakty a kontexty" v 13ratislave 
(október) a konferencia .. P. Paulin Bajan , OFM, 
a slovenská hudba. literatúra a jazyk 18. storočia" 
v Skalici (júl). 

Spolok hudobného folklóru 

SHuF sa v roku 1992 bude orientovať na t ri zá
kladné oblasti: 
l l sfé ra spolupráce s domácimi a zahraničnými ve
deckými ústavmi. hudobnými inšt itúciami, agentú· 
rami . súbormi a organizátormi fo lk lórnych festiva
lov (Východná. Detva . Myjava . Terchová. Hefpa 
a Svidník). SHuF úzko spolupracuje s Maticou slo
venskou a bude sa spolupodiefať na organizácii súťa
že Zorničkin slávik ; 

2/ v koncert nej činnost i SHuF venuje pozornosť ju· 
bilujúcim skladatcfom hudobné ho folklóru. bude 
účastný na festivale pôvodnej tvorby NOV Á SLO
VENSKÁ H UDBA a v predvianočnom období 
usporiada konce.rty z najnovšej tvorby skladatcrov 
a upravovatcfov folk lóru; 

3/ venuje pozornosť problematike umeleckého 
školstva v oblasti hudobné ho fo lklóru. 

Slovenská hudobná únia v ďaleko viičšcj tnicre 
ako doposia f hodlá venovať pozornosť regionálnym 
združeniam SHÚ v Banskej Bystrici' a Košiciach. 
kuc v uplynulom období boli realizované podujatia. 
cfalc ko presahujúce rámec regiónov. SHU vynaloží 
maximálne úsilie na racionálne organizačné prepo
jenie spolupráce pre vzájomné obohate nie svojej 
či nnosti. 

Sekretariát Slovenskej hudobnej únie 

Novinky z produkcie ľudovej hudby 
«Jayate · '~tvo~~ 

Napi sa fn~ka/Záhoráci a Záhoráckl 
Digital Rc~ding 
OPUS 
Stereo 9l 2377-1 331 
Záhorác-i....sú dychová hudba zložená z malého dychového súboru 
Záhorácki strýci a bývalých členov Un ínčanky' - kapelníci A lexan-
der Vane k, Ján Juriga, Izidor Vanek a Miroslav lrša . Väčšina pies
ní je z pera záhoráckeho textára Miroslava Iršu a osvedčených au
to rov pre dychovú hudbu Milana Čcchovského, Adriana Hudeca 

·-a Jána Jamrišku. 
KariE:ka/Hore Valalom 
Oigital Recording 

.OPUS 
Stereo 91 2376-1 731 
J:iore Valalom je názov platne ľudového súboru Karička pri Košic
kom rozh lasovom štúdiu . Piesne čerpajú zo zemplínskeho spišské
ho regióna. 

' Blahoželáme 
Edita Hut h o vá (IS. 3.)- interpretka ľudo- _ 
vých piesní, 65 r. 
PhDr. Igor Berge r (17. 3.)- muzikológ, hu
dobný publicista, kritik, SO r. 
František Br an i š (25. 3 .) - muzikológ, roz
hlasový výskumný pracovník, 70 r. 
Jozef Ran ine c (26. 3.) - barytonista, kon
CI.'rtný uml.'lcc, pedagóg, 55 r. 

e SIO"koncert ,. spolupráci so Slon>nskou fllhar· 
móniou pripra•ll na 31. marca 1992 o 19. h v Kon
ct'rtnej s ieni Slo•enskej nlharmónie koncert, n11 
ktorom l.IILnejú J ánou• pa§le od Johanna Sebastla
ma Bacha. Toto dielo, ktoré svojím dramatlzmom, 
hlbokou precítenosťou, vrúcnosl'ou a kompozič
ným m-.jstrO\so om patri k ncholn}'lll dielam baro
ka, bolo poslednýkrát u•·edené v Bratlsla•·e ,. apnli 
1968 (Sio•·enslui nlharmónla, S lovenský fllharmo- • 
nlcký zbor. dirigent I:udovít ~le:-). Tento raz ho 
budeme mať možnosť po('uť , . podaní Kichlnger 
Kantorei Stuttaart, Komorného orchestra Ferenca 
U szta (Maďarsko), sólistov Juliane Banse, soprá n 
(NSR), lngeborg l)an7~ alt (NSR), Michaela Seba
de, tenor (Kanada), Markusa Schäfe ra, tenor 
(NSR), Matthiasa GOme, bas (NSR), Johna Chee
ka, bas (USA). Dirigentom koncertu je V)'lllkajúcl 
a 7.anietený znulec diela Johanna Sebastiana Da
cha •telmuth Rllling (NSR). 

SÚŤAŽE 

e Medzinárodná skladateľská súťaž C. M. 
v. Webera je venovaná té,me Stlmme- Szene 
- lnstrument. Jej cieľom je n!Umä iniciova
nie nových foriem hudobné ho divadla v tvor
be mladých autorov. Prihlásiť sa môžu záu
jemco,via do 35 r., uzávierka p;·lhlášokje 30. 
4. 1992. l.nformácie sú k dispozícii v redakcii 
HŽ. 

e Medzinárodná int1rpretačná súťaž v hre 
na klasickej gitare sa koná od 21. 9. do 3. IO. 
t. r. v belgickom Walcourte (Brussel). Veko
vá hranica je 32 r., uzávierka prihlášok je 30. 
6. 1992. Bližšie informácie v redakcii HŽ. 

-H-

STOTISÍC V DOBRÝCH RUKÁCH 

Na konto nadácie Harmony, ktorú·pre de
ti s cl10robaml pohybového ústrojenstva za
ložil koncom minulého roka Peter Dvorský, 
pribudlo 100 000,- korún. Nadácii Ich veno
valo Hnutie za demokratické S lovensko. Ce
nu z rúk predsedu HZDS Vladimíra Mečiara 
prevzal osobne Peter Dvorský. - H-

HUDOBNÝ 2.1VOT- dvojtýždenna'k. Vychádza vo Vydavateľsh'e OBZOR, n. p., S pitá lska 35, 815 85 Bratislava. Séfredaktor: PaedDr. Marián Jurík. Redakcia: Lýdia Doh na l ová , Martina Ha n ze lov ll, technická 
redaktorka: Eva Ze m , nko vá. Adresa redakcie: Gorkého 13/VI, 815 85 Bratislava, tel. 330-245. Tlačia: Nitrianske tlačiarne,~. p., 949 Ol Nitra. Ro:dlruje ľo~lo"' novlnová slulba, objednávky prijíma kaldá po~la 
a doručovateľ. Objedn,vky do zahraničia vyba.,qe PNS - Ústredná expedícia a dovoz tlače, Martano•ičova 25, 813 81 Bratislava. Polročné predplatné 42,- Kčs. Neobjednané rukopisy sa nevra~ú. 
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V nwrci ruku l lJlJO. v pun:voluénum čase 
búrlivých spoločenských zmien sa uskutočni
lo stretnutie nových vedúcich pracovníkov 
Slovenského rozhlasu so zástupcami novo
vznikajúcich umeleckých združení , venované 
novej štruktúre rozhlasového vysielania. Zá
stupcovia Slovenskej hudobne j únie tu vyjad
rili menom svojich spolkov názor, že očaká

vajú zmeny v tom zmysle , aby : 
1 

' 

l . vážna hudba ako neoddelitel'ná súčasť cel- ' 
kovej kultúry národa mala primeraný 
priestor vo vysielaní ; 

2. v uplynulých rokoch vinou prefe rovania 
estetiky socialistické ho realizmu došlo 
k rôznym deformáciám vo sfére hudobnej 
kultúry, a preto bude potrebné venovať. 
pozornosť aj tým,sme rom v hudobnej este
tike, ktoré z takzv. ideových dôvodov ne
mali možnosť byť zverejne né; 

3. väčší priestor by mala dosta·ť c,e lá sfé ra do
teraz obchádzanej duchovnej a 'liturgickej 
hudby; 

4. bude potrebné ďaleko viac a ko v mihulost i 
využívať inte rpretačné zázemie súčasných 
slovenských koncertných umelcov, ktorí
dosahujú uznanie nielen na domácich. ale 
aj zahraničných pódiách; 

5. bude venovaný primeraný priesto r hudob
nej vede, výchove a publicistike v oblasti 
vážnej hudby. 

ovažujem za svoju povtnposť vstúpiť 

do polemiky L. Kupkoviča s L Pod
rackým, vedomý. si toho, že ich skrížené 
šable sa pravdepodo bne obrátia proti 
mne. Účastníci seminára .. Hudba a tota
lita'' vedia, že som podobne ako Podrac
ký až príliš emocionálne reagoval na 
Kupkovičove slová "Nech neodpočívajú 
v pokoji ... ", ktoré odzne li len niekoľko 
mesiacov po smrti D. Kardoša. 

Chápem zlý vzťah Kupkoviča ku Kar
došovi , motivovaný osobnými skúsenos
ťami. Dovoľte mi však vysloviť mienku: 
tak ako Kupkovič čoskoro po svojej 
emigrácii radikálne zmenil svoje ume

presvedčenie , na čo mal ako slo-
n.ý človek právo. tak aj Kardoš po r. 

hp začal študovať 
llltJ!Ib~lvá!rii u A. Moyzesa 

p. Kupkovič), už ne
ti.mttionárom. ako 

ho sporn a pamitá. 1<:ritický vzťah zo 
strany starších. nie iba Kardoša a Oče

náša , k hudbe generácie 60. rokov bol 
motivovaný veko m, životnými skúse
nosťami a odlišnou štýlovou orientáciou ; 
zákulisné krágľovanie. ako sme mali 
možnosť pocítiť vlani na jeseň, nebolo 
len marxisticko-leninskou špecia lito u ; 
ak dnes Kupkovič ako autor schubertov
ských a hrah._msovských komorných la
hôdo k hagate1izuje svoju vlastnú orien- _, 

TRIBÚNA NÁZOROV 

Absurdným dôsledkom toho to stretnutia ren ie podmienok šírenia národnej kultúry. 
bolo rozhodnutie nového vedenia rozhlasu Rozhlas je, najmä vo sfére vážnej hudby 
radikálne obmedziť vysielanie slovenskej váž- (skladateľskej tvorby, interpretačného ume-
nej hudby, čo sa ešte viac vystupňovalo zrne- nia a muziko lógie), všade v kultú rnom svete 
nou vysie lacej štruktúry v októbri 1991. Ar- je-dným z rozhodujúcich činiteľov . Vytvára 
gume ntom vedenia Slovenského rozhlasu pre priestor pre šírenie nových umeleckých hod-
to t_o opatrenie sú údajne finančné o tázky od- nôt , pre ich výmenu so zahraničím. Obme-
vodov autorských honorárov pre SOZA. dzením a prakticky likvidovaním vysielania 
Vzhľadom na to, že súčasne sme svedkami súčasnej a slovenske j hudobnej tvorby v celej 
prenika nia komerčnej hudby zo zahra ničia do histo ricke j šírke sa doslova uvol'n il priestor 
rozhläsového vysie lania , sme toho názoru , že pre rast ne kultúrnosti, kto rá sa dnes stáva ce-
práve pomer domácej a zahraničnej hudob- lospoločenskou hrozbou. , 
ne j tvq_rby vo vysielacej štruktúre by mal byť Ziaľ , an i mnohé ďalš ie rokovania predsta-
vyvážený a jednoznačne pod kontrolou od- . Vi te ľov hudobnej obce s vedením rozhlasu, 
borníkov. Predpokladáme totiž, že autorské a le i na ďalších úrovn iach v bilaterá lnych ro-
honoráre vyplácané za týmto účelom do za- kovaniach , nepriniesli zmenu v proporciona-
hraničia sú v nepomere voči požiadavkám zo jlite hudobného vysie lania. J~dna ,.hodinov-
strany SOZA. ' l ka" vo vysielan í rozhlasu , venovaná týžden ne 

Údajný nedostatok finančných prostried- pôvodnej tvorbe , pôsobí skôr ako výsmech. 
kov je argumentom aj pre to, že naša verej- " dokonca i k tak re nomova ným autorom . ako 
nosť vlast ne ne má možnosť oboznamovať sa 
so sve tovou hudobnou tvorbou nášho sto ro
čia. Takto sa opäť ocitúme v istom &uhu kul
túrnej izolácie, ako tomu -z iných dôvodov 
- bolo v upl ynu lých 40 rokoch. 
· Myslím si, že naozaj nejde o to , že tých nie
ko l'ko slovenských skl adatcl'ov a konce rtn ých 
umelcov sa s t~žuj e na fakt , že sa ich tvorba 
v rozhlase nevysie la, Ide o viac ... Z nakom 

. kultúrnóst i každého národa_ a štátu je v;ýtvo-

!áciu z týc!! čiHS . ma 'právo sa takto vy
jadrovať' o skládatefoch , ktOfí jeho 

~avantgardu odmie tali už vtedy? . 
Muziltokomunisti. Ako by sa zaclioval 

ktokoľvek z ňás. keby mal toto za ~ebou:· 
krstný list z Rakúsko-Uhorska, školy • 
v Československu. majstrovská škola 
v Prahe, ktorá už nebola jedným z kul
túrnych centier Európy. a le mestom ži-

vstúpil v zúfalej azrejme naivnej snahe 
aspoň nejak-pomôcť v situácii. do k~orej 
sa táto spoločnosť dostala. Azda tých 
pätnásť rokov permanentných konflik
tov s Pevnosťou marxisticko-lc.1 ninskej 

-dtetiky je dostatočným svedectvom mo
. jej karié ry 'v tomto čertovskom spolku. 
Bol to práve Kardoš';"ktorý ma zach'fa
ňoval pred existenčnými' n~sledkami 

Ani ohyzdne ilel'udský, 
ani podrazník 

júcim v s trachu z p ric h{ldzajúcej .po hro
my. V 24 rokoch pozná pri'amo 11lHJlies
te. čo je to pád demokracie, čoskorb 
v uniforme vojaka Slovenskej armády 
odchádza na východný front brániť vlasť 
proti komunizmu. Co ho čaka lo po 
skončení vojny. keď padol ďalší režim, 
kol'ký už v jeho živote? Mal Kristove ro
ky. ked prišiel február. To už je snáď 
dosť aj na koňa. s prepáčením . Ja ho sú-
diť nie son'! schopný . J 

Nie je tajomstvom , že v tej s trane som 
bol a j ja; ako pokrstený. v troch rokoch 
úradne vypísaný z cirkvi a v devätnástich 
konvertovaný katolík som tam r. 1972 

mojej sna~y .o realizáciu ~!neleckcj slo
body vtedy, kep to bolo najmenej-vhod
~- Bol taký pekný bonmot: Strana je 
organizácia, ktorá vyťahuje svojich čle
nov z ka~. do ktorej by sa neboli bývali 
dostali. keby v nej • neholi . Vtedy mi 
v slabej chvíli povedal: ,. Pre tamtých ho
re sú formalistické nie len tvoje, a le už 
aj mo je symfónie." Budem paradoxný: 
nie sú postoje tých včerajších podobné 
postojom dnešných pánov dramaturgie? 

Preto nemôžem mlčať pri označení 
,.páchatelia''. Napo kon , uvedomuje si 
pán Kupkovič, ako jeho supert radicio
nalistická orientácia v spojení s reputá-

-

-
Ach, kdeže staré spo ry sú ... 

Niekdajší antipódi hudby ro
mantizmu sa dnes spravodlivo de
lia o miesto v Panteóne a t as ich 
konflikty akosi zahmlil : v Brahm
sovej Stvrtej symfónii obdivuje me 
jednu z variácií záverečnej časti , 
ktorá akoby z oka vypadla Tann
häuserovi, a naopak , nad predo
hrou k Majstrom spevákom no rim
berským pokyvujeme hlavou, ako 
blízko má táto hudba k Brahmsovi. 
Sú to predsa len majstri! Napokon , 
ten spor medzi nimi vlastne nebol 
až tak veľký , ako sa to vtedy zdalo . 

dlho dostanem nic príliš dobrú 
znám ku od tých, ktorí tomuto vý
vojovému prúdu už desiatky rokov 
zvonia umieráčikom. 

Dnes vidíme, že mu to nevyšlo . 
Antitézu formul uje V . Godár vy
tvorením kategórie AA skladate
ľov v štúdii ,.Súčasný kompozičný 
agnosticizmus a hominizáci'a hu
dobného média" . Skratke AA tre
ba rozum ieť ako "axiomatizovaní 
a algorit mizovan í skladatelia", 
kam zrejme patr ím aj ja. Kto má 
pravdu? Adorno, ktorý de finuj e 
druhú viede nskú ško lu za jed iný 
prameň súčasnej hudby, či Godár, 
pre ktoré ho, ako som rozumel, je 
dodekafónia vstupom clo slepe j 
uličky? 

Schänberg ten spor vyriešil : 
wagnerovskú chromatiku spoj il 
s brahmsovskou imiiáciou. Znie to 
neuveritel'ne , diale ktika , vďaka 
Bohu už nie marxistická , čuduj sa: 

Parížsky škandál ruského emig
ranta okamžite vytvára ~ákonitú 
a ntitézu: te ntokrát je to Schä n
berg, ktorý neznášanlivo zaútočí 

na Stravinského-Modernského. 
Te n má pre zme nu slová uznania 
na adresu Schä nberga a dokonca 
v stareckom ve ku akosi zvláštne 
vstupuje do druhej viede nskej ško
ly, čím získal na jednej strane ob
div ďalšieho mladé ho novátora , 
Bouleza , ale na druhej strane 
zdvorilé ignorovanie jeho dovte
daj ších o bdivovatel'ov. 

Ach, kdeže staré spory sú ... 

sú zakladate lia slovenskej , vskutku profesio
nálnej hudobnej kultúry. 

Je známe, že vyspelé národné kultúry maj ú 
zákonnými normami stanovenú percentuálnu 
výšku uvádzania pôvodne j tvorby. Zdá sa, že 
náš ,.Slovenský rozhlas" cieľavedome zne uží
va absenciu takejto zákonnej no rmy ... S po
ľutovaním možno brať tento "status quo" zo 
strany vedenia rozhlasu, no ďaleko smutne j
šie je to , že vzdelaní a odborne dobre pripra
ve ní redaktori sa s tým - uspokojili .. . 

Ostáva len veriť , že po voľbách novozvole
ní poslanci SNR si uvedomia absurdnosť 

vzniknutej situácie a zaujmú rozhodné stano
visko pre pozitívne zmeny. Som presvedčen ý, 
že Slovenská hudobná únia bude i nic iovať ro
qumné riešenie súčasnej nepriaznivej situácie 
v nahrávan í a vysielaní pôvodnej slovenskej 
hudobnej tvorby, interpretácie a muziko ló
gie . VLADIMÍR TRNAVSKÝ 

ciou poaugustového emigranta sťažuje 
dnes situáciu mladších a celkom mla
dých sklada tefov . kto rí - ZéÍtiar - majú 
pozi tívny vzťah k avantgar.dnej hudbe? 
Ako ťažko opollovať inte rpre tovi, ktoré
mu Kupkovičove rQ'mantické kvartetá 
potvrdzujú jeho vlastný odmietavý 
v.zťa\1 k nove j hudbe? Pri spovedi je dô
ležité vyznať sa z vlastných hriechov. 
Cudzie' nespomínaj, hovoril mi pán kap
lán Pormánek, ktorý ma viedol prvýkrá t 
k tejto sviatosti . 

A te raz pár slov Igorovi Podracké mu. 
Vo výpočte svojich kritík spomínaš v ná
znaku aj tú moju : 
"Ja som bez dialek~iky odmie tol iba tzv. 
ortodoxnú vel'kú a leatoriku, a le to ne
bolo z mojej hlavy, Eu.rópa už vtedy 
o tom vedela." Nuž, E~rópa veóela.:;vo
je, v r. 1978 boli Boulez, Stockhauserl , 
Cage i Xenakis e tablovanými osobnos
ťami nie len hudo bného, a le kultúrneho 
sve ta aj so svojimi a leatorikami , kríza 
avantgardy sa nekonala v Európe, ale 
v ideologicky zdevastovanom Českoslo
vensku . Tvoje slová ,.to nie je umelecké 
dielo" sa stali podne tom k mojej likvidá
cii , akosi som to však celé s malými od
reninami prežil , a ak sa nemýlim , Ty si 
na to dopla til viac. Prepáč mi to. 
Bratislav~ l . 3. 1992 

VLADIMÍR BOKES 

Wagner plus Brahms rovná sa do
dekafónia . Vyslovujem túto rovni
cu, uvedomujúc si, že za ňu one-

Ešte p redtým to nebo l nik me nší 
ako T . W. Aclorno, kto chcel p ri 
svojom vel'kom obdive k druhej 
viede nskej ško le predstaviť Stra
vinského a ko aziatské ho barbara. 

Nie kdajší antipódi hudby XX . 
storočia sa dnes spravod livo delia 
o miesto v Panteóne a čas ich kon
flik ty akosi zahmlil : v Stravi nského 
Potope . . . 

VLADIMtR BOKES ' R. Wagqervkarikatúre J.Jánosa 

•' 



OSOBNOSTI 

V Rossinim, v tomto podivuhodnom umelcovi života a kome
diantskom géniovi bola naj mocnejšia zmyslová radosť, ľahká žiara 
a uvedomenie si vlády nad životom. Odtiaľ pochádza jeho sršiaci 
elementárny humor, prskajúce Rossiniho crescendá a hlučné 
strettá, odtiaľ pochádza jeho premocná invencia a pohotovosť , ba 
obnovujúca obrodzujúca vitálnosť; odtiaľ pochádzajú jeho dôvtip
né a vždy v príhod nej chvíli prichádzaj'Úce reformy, ako je defini
tívny rozchod so secco recitatívom a s čembalom v orchestri , alebo 
koncepcia novej predohry tu symfonického, tu zmesového rázu. 
A le odtiaľ pochádza i jeho chladná strojenosť , jeho nedbanlivá 
nadutosť, celá jeho morálna ľahostajnosť." 

Nech na slovenskú opernú drama
turgiu nazeráme z akéhokoľvek 

uhla pohľadu , ak v nej nachádzame rad 
pozitívnych i odvážnych skutkov, predsa .. 
iažko zamlčai nález viacerých bielych 
miest na mapách divadelných repertoá
rov. Jednou z nepopísaných kapitol je 
práve talianska bel cantovú opera prvej 
polovice 19. storočia, K "postihnutým" 
au to rom. popri Do nizettim , Bellinim 
a mlado m Vcrdim , patrí tiež najstarší 
z jej reprezentantov Gioachino Rossi ni . 

V slovenskom kontexte je autor Bar
biera zo Sevilly stále považovaný iba za 
tvorcu skvost ných komických opier. 
Nie t pochýb, že takto štylizovaná a vžitá 
definícia je prinajmenšom polopravdou. 
Natíska sa teda niekoľko otázok . Ide len 
o nevôľu akccptovai svetový trend krie
senia podstatnej časti Rossiniho vážnych 
opier? A lebo máme do. čine nia s profe
sionálno u obmedzenosťou našich dra
maturgov? Ide azda o vedomé zavádza
nie hudobnej verejnosti , či nebodaj 
o obavu z o hrozenia dobrého mena sto-

venskej voká lnej školy na mimoriadne 
náročnom in terpretačnom poli? Nie je 
predmetom Láuj mu toh to čl ún ku skú
mať pôvod informačného vákua. Žiad
nou verbalizáciou nemožno nahradiť do
tyk so živým hudobno-dramatickým 
útvaro m . Ide tu skôr o to, aby sme 
v nadväznosti na aktuálne 200. výročie 
narodenia Gioachina Rossiniho (29. fe
bruár) poukáza li na už polstorqčie trva
júcu medzin árodnú vlnu rehabi litácie 
zabudnutých vážnych opier veľkého ma
estra z Pesa ra. Z celej kolekcie 39 javis
kových prác to tiž tie to tvoria väčšiu po
lovicu. 

V celosvetovom meradle ~á' znovu
obj avovanie t ~ li a nskej bel cantovej ope
ry niekoľko rokov po skončení 2. sve to
vej voj ny svoje historické zdôvodnenie . 
Po období vzopätia kultu hudobnej drá
my v totálnom poňat í Richarda Wagne
ra a napokon jej zneužití exponentmi 
tre tej ríše, po rozmachu drásavého 
operného verizmu a prieniku viacerých 
psychologizujúcich výpovedí moderné
ho kompozičného rukopisu vynori la sa 
opodstat nene túžba po čomsi odlišnom. 
Po návrate k čistej a vrúcnej melódii, 
krásnemu·spevu i romantickým textom. 

Faktografickým pomocníkom pri mo
jej úvahe na tému návratov Rossiniho 
opery série na európske a zámorské ja
viská bola práca G iorgia Gualerziho, su
mariZUJUCa chrono lógiu scénických 
a koncertantných uvedení skladateľo

vých vážnych opusov v časovom úseku 
ro kov 1949- 1988. Novšie údaje pochá
dzajú z vlastných zistení. Ako som už 
spomenul , väčšia časť Rossiniho opier 
bola kompo novaná na tragické, heroic
ko-patetické a romantické námety. 
Možno povedať, že s výnimkou druhej 
verzie Mosého a auto rovej poslednej 
opery Guglie lmo Teli , ktoré neupadli 
celkom do zabudnutia , ďalšie dve de
siatky prác tohto charakteru sa na dlhé 
desaťročia úplne vytratili z divadelných 
dosiek. Nie ktoré ostali - podľa mojich 
informácií - dosiaľ v archívoch (Ciro in 
Babilonia , Sigismondo, Edoardo e Cris
tina), no pätnásť iných titulov sa v sledo

-vanom obdo bí tešilo záujmu odborní-
kov i publika. 

Za východiskový bod rossiniovskej 
renesancie t reba považovať 4. jún 1949, 
dei'! prvého súčasného predvedenia za-

Benee Szabolcsci 
Dejiny hudby, 1962 

budnutej opery L' Assedio di Corin to 
(Obliehanie Korintu) vo florentskom 
Teatro Comunale. Ak tento rok bol 
akýmsi spúšťacím mechanizmom v pre
lomení nedôvery v prachom zapadnuté 
opery , tak k priam lavínovému nárastu 
rossiniovských premiér došlo roku 1968. 
Vtedy uplynulo l OO rokov od skladate
ľovho úmrtia. Pokiaľ v perióde 1949-
- 1967 uzrelo svetlo sveta celkove 23 na
študovaní ôsmich titulov (L'Assedio di 
Corinto, Armina, Tancredi, E lisabetta 
regina ďlnghilterra , Otello, La donna 
del lago , Semiramide, Zelmira) , ich po
čet v nasledujúcich rokoch vzrástol n ie
koľkonásobne . Pochopiteľne, nie všet
kých pätnásť návratov bolo trvalých. 
Autorov debut Demetrio e Polibio, ako 
i neskoršie skomponované opery série 
Aureliano in Palmira, Bianca e Falliero, 
Maometto Il . a Zelmira sa óbjavovali 
iba sporadicky, zväčša na pódiách rossi
niovského festivalu v Pesare. Nad ich 
umeleckou úrovňou bdeli takí spevácki 
špecialisti, ako Katia Ricciarelli (Bian-

ca), Marilyn •.,HO'rfle - (Falli,erd), a lebo 
kvarte to Gasdia-Valentini-Merritt-Ra
mey v Mo hamedovi . 

Overa .väčšej priazni a popularit.e sa 
v období novovekej rossiniovskej rene
sancie tešilo päť opier: Semiramide , 
Tancredi , L'Assedio di Corinto, Otello 
a La donna del lago. Semiramis,•skom

podfa Voltairovej predlohy 

Dobová Rossiniho karikatúra • 

na libre to Gaetana Rossiho bola Rossi
niho 34. operou a poslednou písanou 
pre Taliansko a v Taliansku . Ďalších päť 
už malo premiéry v Paríži. Do milánskej 
La Scaly sa z archívov vrátila roku 1962 
v naštudovaní dirigenta Gabriele Santi
niho a režisérky Margaretty Wallmann. 
Nie je bez zaujímavosti , že nad celou sé
riou ďalších inscenácií až do roku 1975 
(USA, Austrália, Taliansko , Anglicko) 
držal dirigentský monopol Richard Bo
nynge a titulnú rolu stvárňovala jeho 
manželka, austrálska hviezda Joan Sut
herland. O part Arsaceho sa po premié
rovej Giulette Simionato delila naj mä 
americká mezzokoloratúra Marilyn 
Horne s anglickou altistkou Monicou 
Sinclair. Veľkej konjunktúre sa Semira
mís tešila v 80. rokoch. V produkciách 
žiarili sopranistky Mo ntserrat Ca-ballé, 
Katia Ricciarelli , z mladších June An
derson a Lucia Aliberti, ako i mezzosop
ranistky Mart ine Dupuy, Lucia Valenti
ni-Terrani a Kathleen Kuhlmann . 

Renesancia Tancreda začala síce už 
o desať rokov skôr, florentskou premié
rou dirigenta Tullia Serafin a, no potom 

Gioacchino Rossini (29. 2. 1792 - 13. ll. 1868) 

sa až po 1 6-ročnej pauze začalo die lo ob
javovať častejšie. Okrem Talianska tiež 
vo Francúzsku . Angl icku , Holandsku 
a USA. Pokiaľ ide o Obliehanie Korin
tu , po histo rickej pre miére roku 1949 
s Rena tou Tcbald i ako Pamirou. sa dielo 
v 50. a 60. rokoch inscenovalo zriedka 
a zväčša iba na talianskej pôde . Až roku 
1975 ho uviedo!"-na scéne newyorskej 
MET Thomas Schippers a vzápätí v to m 

istom obsadení (Beverly Sills a Shirley 
Vcrrctt) nasledovala mesačn ;í .. šnúra" 
po ; icstich veľkých amerických mest;ích. 
Ote.llov návrat, sa uskutočnil v New Yor
ku (1957), kde ho uviedla American 
Opera Society . Neskôr sa pomerne čas
to uchádzal o konkurenciu verdiovské
mu spracovaniu námetu i na európskych 
javiskách. MelodramJTia se rio La donna 
del lago (Jazerná žena) sa po premié re 
vo Florencii (1958) udomácňuje na diva
delných scénach až v 80. ro koch , a to 
všade tam , kde majú k dispozícii bri lant
nou bel cantovou techniko u vyzbroje
ných interpretov. 

Pozoruhodný je geografický faktor 
návra tov rossiniovských vážnych opier . 
Ak uvážime, že asi 40 perce nt týchto či

nov sa uskutočnilo v T aliansku a rovna
kým počtom part icipuje Francúzsko 
a anglosaská zóna , tak rozhodujúcim 
oflnivkom v prieniku Rossiniho na ďal
šie miesta bol rok 1980. Vtedy sa so skla
dateľovým odkazom zoznámila Brazília 
a Venezuela (Semiramide), neskôr Por-

1tugalsko (Mosé in Egitto) , Spanielsko 
a Holandsko. Časté bo lj návraty na ame
rický kontinent , a le i do nemeckého re
gl..ónu . Berlfn~ako prvý spoznal Otelia , 
Hamburg a Postupim (ako jediné mesto_ 
v bývalej NDR) Semiramis, Bo nn Armi
du ·a Jazernú ženu , Mníchov Mojžiša. 
K tomuto dielu pristúpila v týchto dňoch 
i budapeštianska operná scéna . 

Samostatnou kapitolo u sú vokálni só
listi . Azda v rozhodujúcej mie re sa po
dieľali na znovuuvedeniach Rossiniho 
opery série . Bez výnimky ide o party na 
hranici technických možnost í, vyžadujú
ce virtuozitu speváckej techniky, doko
nalú bel cantovú frázu i pružnosť mate
riá lov pre vyspieva nie koloratúr , behov, 
skokov, delených tónov. Plynulé legato, 
tmavá farebnosť, obsažnosi tó nu , ako 
.i dramatické dimenzie v tvarovaní vo
kálnej krivky sú tiež conditio sine qua 
non. Pri vyratúvaní týchto charakteris
tík sa automaticky vynára meno Marie 
Callas. Primadonna assoluta, kto rej his
torický prínos je spätý s kriesením bel 
cantovej opery v celej šírke, sa však 
v kontexte s Rossiniho operou sériou vy
nára iba raz. Bo lo to roku 1952, vo flo
rentskom Teatro Comunalc , kde pod 
taktovkou Tullia Serafina vytvorila titul
nú postavu Armidy. Hodno spomenúť , 

že už dva roky predtým sa umelkyňa za
slúži la o objave nie komickej opery Tu
rek v Taliansk u. Jedným dychom s Cal
lasovou treba vyslovi ť meno Renaty Te
baldi. I jej podiel na rehabititácii Rossi
niho vážnych titulov je spoje ný s jedinou 
postavou . Pamirou v Obliehaní Ko rin
tu , ktorú po Florencii predviedla ešte 
v Ríme a Neapoli . Z generácie spo me
nutých super-primadon ne možno obísť 

tureckú speváčku Leylu Gencer (v ope
re Elisabctta regina d' Ing hi lterra) a ru
munsko-tal iansku soprani:.rku Virgíniu 
Zeani (Desdemona v Otellovi). -

Pre svoj favorizovaný typ hlasu, mez
zosoprán, skomponoval Rossini vo väč

šine opier hlavnú postavu, pričom často 
išlo o tzv. no havicové partie. K najzná
mejším mezzo-koloratúram patrí zo 
staršej generácie Mar ilyn Ho rne, po 
ktorej prevzali štafe tu najmä Talianka 
Lucia Valentini Ten·ani, Francúzka 
Martine Dupuy a Američanka Kathleen 
Kuhlmann . Sopránové postavy sa po 
Joan Sutherlandovej a Mo ntserrat Ca
bellé stali doméno u talianskych (Mar
gherita Rinaldi , J<a tia Ricciarclli , Ade
laide Negri , Luciana Serra, Marie lla De
via , Cecilia Gasdia. Lucia Aliberti) 
a amerických (Lella Cuberli . June A n
derson , Gianna Ro landi) dramatických 
kolo ratúr. Krko lomná tessitura te noro
vých partov, ich nároky na extrémny 
rozsah a pohyblivosť ok li ešťujú výber in
terpretov. K špecia listo m patria naprí
klad Taliani Dano Raffa nti a Wiliam 
Matteuzzi , Američania Chris Merritt 
a Rockwell Blake, Argentínčan Raul 
G imenez, z najm ladších Luca Canonici 
a Bruce Foret. V basových postavách sa 
stretávame najčastejšie s me nami Rug
gera Raimondiho, Samuela Ramcya 
a Simona Alaima. 

V súvislosti s dvestoročnicou Gioachi
na Rossiniho by sa azda patrilo vzdať 
hold die lam, kto ré pozná i naše publi 
kum . Takým je v~ak iba Barbier zo Se
vi lly. Objavila sa ešte Talianka v A lžíri 
( 1965 SND) a G róf O ry ( 1967 SND) , na 
študentských doskách VŠMU v radikál
nej úprave komická fraška La cambiale 
di matrimo nio. Roku 1932 uviedol na 
bratislavské javisko Karel Nedbal Vil ia
ma Tella. Je to jeditlá Rossiniho ope ra 
séria v histórii slovenského hudobno
dramatické ho divadla. Bude to plat ii 
i naďalej ? PA VEL UNGER 



OSOBNOSTI 

"A teď tedy: s odl'ahou ilo toho, nadejné mládí, skladatelští 
adepti! Vstupujte hromadne do oddelení pro skladbu, jehož brá
ny l'ám konzenatot otl'írá, delejte harmonii, kontrapunkt, fugu; 
píšte lahodné kantáty, aby ste získali Rfmskou cenu a naučili se 
tl'oiit-l'elké opery, aby Velká opera hotela touhouje prol'ést; sná
šejte jako l'~íčka sonáty a symfonie, které nakladatelé budou sl 
nát z rukou a budou 'f'Yl'BŽOl'at bankol'kami; snete o dirigentech, 
jejlchž n~tTOucnejším ptáním bude studol'af a tídlt l'aše nol'é 
skladby; možná, že za padesát let fosllní obecenstl'o, když už bu
de mít za sebou desettisíckrát "Jligoletta" a stotisíckrát "Pasto- . 
rální symfonli", obrátí k l'ám sl'é'rllouhé uši a uráči si popiát l'ám 
sluchu. "Je sladko doufat", zpíl'a se " Komické opere." 

Epocha zakladatcl'ov hudobnej m o
derny ustupuje nc nÍilosrdnc do minulos
ti. do histó rie . z ktorej nám ostanú iba 
obrysy významných diel a i en~ tvorcov. 
Cítime pritom ich pôsobenie . lebo oni 
vytvorili našu súčasnosť. onú pôdu . na 
ktorej stojíme a ktorá živí naše ďalšie 
snaženia . Prcďchvíľou ešte boli bezpro
strednou prítom'Oosiou. ale storočný od- -

stup. ktorý nús od nich odde ľuj e. pretvú
ra realitu v legenuu . 

Sto ročnica Arthura Honeggera mi im
putovala tu vyslovGné nostalgické myš
lienky. Aj on patril k ':c ľkým javom. 
ktoré svojou hudbou vytvorili svojský 
svet pocitov a ide í. nezamcnite ľný a ne
zastupitcfný iným uielom. ktoré je line
árne ncodvoditcľné z tvorby vzdialenej 
<~lebo blízkej histórie ani prítomnosti. 

Keď počúvame je ho hudbu sme vždy 
dotknutí jej svicžosiou , jej zmyslom pre 
monumcntálnosi a živým rytmickým 
pu l zom. Nad tým všetkým sa nám vždy 
zjcho tónov črt<í č lovek hLIImínny. ch<í 
e:Wlf i. krit ický :1 n:l igi<Ízny. 

Arthur Honegger 
Zailkání zkamenelin, 1960 

... 

s baroku blízkou figuratívnosiou. s peri
férnymi dotykmi s folklórom a džezom. 

Honcggcr sa nesporne stotožiioval 
s takýmito inte nciami . lenže tieto nevy
č~rpával_i jeho .~a lctu é~ jeho tvorl1l~ v jej 
vyrazovyeh dnnenzwch. Ot vo~Il sa 
i iným výrazovým rozmcr.om. ktoré 
ovplyvnil i je ho š~ýl. Nebol spii tý len s ro-

m;ínskou t-raclíd ou ; ho~l prvky tejt~ la
tinskej kultúry sú integrujúcim znakop1 
jeho hudby. Možno preto. že hol Švaj
či a rom z Z iiriehu . sa neuzavre l ani pred 
Wagnerovou hudbou. Možnq dokonca 
näjsi jej re flex v jeho oratóriäch. To . čo 
ho pripútalo k urč it ým dimenziám Wag
nerovej hudby. mohla byť predovšet
kým monumcntálnosi, ktorá charakteri
zuje i jeho tvorbu . 

Honcggcr sa venoval naozaj každému 
druhu a žánru hudby. Venoval sa aj sym
fonickej tvorbe . ku ktorej sa vša k dostal 
pomerne neskoro. Napísal síce rôzne 
orchcstnílne skladby a koncerty. ale 
pa rt itúru svoje j l . ~ymtónie dohotovil až 
v rokoch l Y:2Y/30. Venoval j-u S. Ku~e 
wickému a Bostonskému orchlstru. Ho- ' 
neggcr je autorom piatich symfóni í. Li~ 
turgická symfónia. alebo 2. apokalyptic
kú je dielo, rczonujúcc na vojnové uda
losti. Vznikla v roku ukončenia druhej 
svetovej vojny. Vlastne každé jeho dielo 
či nevyslovcne . či cxpressis vcrbis reagu
je na mimohuclobné pounety. 

Komornú huuba tvorí tiež ncodmysli
tcl"nú čas i je ho tvorby. O krem troch slá
čikových kvarte! a inštrumcntälnych so
nút venoval pozornosť aj die lam so 
skromnejším obsadením . ako napr. 

Honeggera počítame právom do his
tórie francúzskej hudby, hoci pochádza 
zo švajčia rskej rodiny. Mladý Arthur sa 
narodil pritom v Lc Havrc a žil takmer 
celý život vo Francúzsku. Svoje hudob
né vzdelanie získal najskôr v Zurichu. 
potom v Paríži. kde našie lnickol'ko blíz
kych ľud í, ktorí sledovali podobné ciele 
ako on. Honegger pat ril ku skupi ne Pa
rížskej šestky a reprezentoval spolu 
s Milhaudom je_j základné jadro. T u 
však treba povedai. že Honegger nic je 
úplne konformný s ostatnými čl e n mi tej
to skupiny; líši sa uokonca mnohými 
črtami od umeleckých cicl'ov tejto voľ
nej skladatcl"skcj asociácie . Spája ho 
však s ňou novú situúcia a atmosfé ra , 
ktorá vznikla po Debussym. Pre toto ob
dobie je príznačná určitá ncoklasicistic
ká orientácia. prcpojcnosi s barokovo_ll 
hudbou. ako i očisiuj úee snahy. príbuz
né novej vecnosti . Členov ia Šestky pre
ferujú ležérny vtipný prejav, spojený 

' Skladba pre dvoje huslí. dokonca i pre 
sólový nästroj ; pre sólovú flautu a pre 
sólové liuslc . 

Ďalšou črtou Wagnerovej hudby bola 
zrejme oná tcat rcí lnosi. ktorá l loncggc
ra upútala a ktorej dal vo svojich dielach 
úplne svojskú podobu . 

Jeho ciele spojené s tzv . scé nickým 
oratóriom sú vlastne akousi novou pre-

Trorcoria hudobnej Bratislary 
Návštevníci Bratislavského hradu. ktorí 

počas šiestich nedeľných popoludní koncom 
minulého a v januári tohto roku zavítali do 
výstavných priestorov Slovenského národné
ho múzea, mohli sa zúčastni i na cykle koncer
tov, ktoré pod názvom Tvorcovia hudobnej 
Bratislavy pripravili pracovníci Hudobného 
múzea SNM v spolupráci s ďalším i inštitúcia
mi. Po rokoch usporadúvania koncertných 
cyklov na Hrade. venovaných iným témam . 
sa dramatu rgia sústredila na hudobnú tvorbu 
v Bratislave. inšpirujúc sa nedávno uplynu
lým bratislavským jubileom a naj mii bohatou 
hudobnou minulosiou mesta. o ktorej ani po 
desaťroč iach hudobno-historického výskumu 
nevieme ešte všetko. 

Hudobný život starej Bratislavy prech;ídzal 
obdobiami mimoriudncho rozkvetu i rokmi 
dočasného útlmu . hudba sa však nikdy nevy
tratila zo spoločenského života obyvateľov 
mesta. V rôznych formách. meniacich sa 
funkciách po stáročia zaznievala pri verej
ných spoločenských udalostiach, pri slávnost
ných bohoslužbách v početných chr<i moch. na 

koncertných pódi<ich č i v dom<icom prostredí 
meštianskych a šľachti <.:kých salónov. Boha
lOsi repertoäru. pestrosi hudobných foriem 
a ž<lnrov v priebehu niekofkých storočí bolo 
snahou zachytii i v zostavovaní dramatu rgie 
spomínaného koncertného cyklu. sústrediac 
pritom pozornosi predovšetkým na tvorbu 
skladatcfov spätých s brat islavským hudob
ným životom. 

Najstaršej hudobnej histórii mcstn bol ve
novaný koncert z l vnrby bratislavského rodá-
ka. lutnistu a skladatcfa Hansa Ncusicdlera . f ' 
azda prvého po mene známeho hudobníka, 
k10rého životné osudy sa viažu i na Bratisla-
vu. V podaní A. Mcnšíka na koncerte odzneli 
~kladby z Ncusicdlcrovcj lutnovcj tabulatúry 
.. Ein ncwgcordcnt kiínstlich Lautcnbuch", 
ako i cťa lšic skladby pre lutnu jeho Stlčasn í
kov. Hudbu v Bratislave v 17. storočí prezen
tovuli najmä kompozície Samuela Capricor-
nu. riadi teľa chóru prvého evanjelického kos
tola. v intcrprctúcii komorného súboru Musi-
ca aeterna. Hudobnú tvorbu IR. storočia za
stupovali koncerty z komorného diela Johan-

pojenosťou OJ <i tória s opei·ou . Možno 
dokonca povediti, že je u r.č itým n;ívnt
.to ln oratória k ope re . keďže oratórium 
vzniklo ako forma, pestovaná v priesto
roch vylučujúcich scé nické predvede nie . 
Dwnic nahradi l rÓ~prävač . č i ll tcsto 
alebo evanj elista , sprostr~dkovatd me
dzi akciou a hudbou. V HoJ1eggcrovcj 
oratoriálncj tvorbe sa tento moment 
zrc tcTn~ prejavuje, pričom chór ako ko
mentujúca fornJácia pripomína antickú 
tragédiu. ktorá H onc!!gcro,yi bola vždy 
blízka. • · '1 · 

Prvý veľký úspech si získal na pol i ora
toriá lnej -tvorby Krá ľom Davidon) . Stal 
sa zrazu známym sk1a~a t cl'(~p l 1 1 O kol
nos(, že k r:1~ko nato napís_al ~k ladby al-.o 
P-acific 1·u · Rťtgby ·-b"YVo!uJPipoc1~ý.bnóst i 
o vážnosti jeho zámerov.- keďže tieto 
skladby neuskutočňoval i predstavy 
o novonemeeko-romantickej symfónii. 
ako o tom píše Collaer . Pqchopitcfne . 
nejedná sa tu. ako to videlo vtedajšie 
obece nstvo: 'iba o plytké hravé skladby 
naturalistické ho zamerania , ale pozorný 
posl uchäč si iste všimne dôkladne pre
myslenú tektoniku skladby. Tieto kom
pozície stoja iste bližšie tendenciám. 
ktoré sledovala Pa rížska šestka·. -ktorej 
myšlienkový obzor -so svoj ím vti pom 
a schvúlnymi duchaplnými vykoľaj e nia
mi z motorického pohybu nemohli však 
cločcrpať a uzavric i Honeggerove hu
dobné snaženia. 

Z oratoriálnych skladieb, ktoré azda 
korunuje jeho naj~námcjšic oratórium 
Jana z Arcu na hranici, možno usudzo-
vai, že tento žáner reprezentuje opti
m;ílne s!dadateľské dispozície Arthura 
Hon~ggerf! . Priniesol tu veľa novéh_o, lc-

Drevorezba H. Burgkmeira 

na Nepomuka Hummela u z organovej .tvorby 
bratislavských sk ladateľov . Pozornosi vzbu
dili najmä doteraz neuvedené kompozície zo 
zborníkov skladieb pre organ pochúdzajúcich 
z brat islavského kláštora uršulínok. ktoré 
predniesol V. Rusó: Pôvodná hudobná tvor
ba romantizmu - nielen tá, ktohí vznikla 
v Bratislave. ale i nf!. celom Slovensku - je za-

ho lepšie povedané. novoupla tneného , 
osvedčené vzory z histó rie, z dobovej 
hudby. z gréckych tragédií , pospújal ich 
na rovine vlastnej hudobno-dramat ickej 
imaginácie. lnšpi nícic mnohými diela
mi. intenciami a technika mi novodobej 
hud ~y dokázal však úplne prehodnotii 
a vyt~o ri i hudbu podľa jeho vlastnej 
podoby. Cítii v nej azda obľubu široké
ho pa~tózncho pozadia. ktoré sn svojou 
akord ickou pregnantnosiou dúva slovu 
a diania m sugestívnu emocionálnu nú
ph1, pri čom , ako to Collač r tvrdí, si:t 
hudba nestáva zävislou od slova, ako 
u Wagnera. ale zachováva si svoj u suvc
rénnosi. Vidici to všetko zrctcl'nc aj 
v jeho Vianočnej kantúte. v ktorej sa 
prdí_najú '.'ianol:né piesne celé ho svet a 
v kontrapu'nkti'ckýeh z<í pletkách, vyús
ťujúcich clo harmonických plôch poza
dia, ktoré dávajú piesňam apartnú su
gestívnu vianočn ú náladu. 

Honcggc r sa venoval aj slovu. jeho 
knižné publikéícic Za riekanie skamene
nín a Som skladate ľ ho ukazuj ú aj a ko 
vecného. ale ch'úpajúccho kritika . ktorý 
vyslovuje postrehy. stojace v rozpore 
s vlúdnúcimi názormi (napr. analyzuje 
Beethove novu 9 . symfóniu a dostáva sa 
k záveru. že ju'prccci'tujcme. ak be rie me 
za merítko jeho Kvarteto op. 13 1. ) . 
Z jeho li te rárnych prác cít i i aj bolcsi. že 
koncertná dramaturgia nedáva možnosť 
uplatni i sa mladým skl adatcl'om. Z azlie
va to predovšetk ým koncertným uspo
riadatcJ'om; podl'a neho ich vi nou žijeme 
príl iš v minulosti - a v tom má Honcggc r 
iste pravdu. 

JÁN ALBRECHT 

t i aľ najmenej známou. a to i medzi odborník
mi. o posluch<ičoch z radov širšej ve rejnosti 
ani nehovoriac. V 13 ra tislavc v llJ. s toročí pô
sobili viacerí významní skladatelia aj sklada
tcľs~y činn í inierpreii . kwrí obohatili cur!Íp
sky rcpcrtoúr komornej. picsrwvcj li teratú ry 
a zborovej tvorby. Na koncertoch venova
ných tejto etape dejín hudby v Bratislave od
zneli skladby. z kto rý<.:h mnohé (napr. Omša 
F dur Jozda Kumlika. výber z picsi\ovcj tvor
by Antona Sirchlcna. Jozefa Thiarda-Lafo
rcsta. Ľudm i ly Z;ímoyskej . Karla Mayrbcr
gcra) mali po dlhých desaťročiach svoj u pre
miéru a možno pnvcdai. že kompozičnou 
úrnvrinu a pôsnbi vo~ťou prekvapili posluchá
čov i samotn),ch interpn:tov. Osiiíva len vc rii. 
že z konccn n),ch pódií budú zaznieva i častej

šic. 
Myšlienka usporiadai cyklus kon<.:ertov 

Tvorcovia hudobnej Bratislavy vznikla v ~na

hc živou hudbou pripomcnúi hudobnú minu
losi Bratislavy· v priereze ~to10čí. o boha! ii po
sl ucháča o zážitok z málo zn;ímcj hudby. kiO
r<Í sa stala súčasiou hudobnej kultúry a tradí
ci í Bra tislavy. Ci sa organ izá~orom ich zámer 
naplnil - nech postídia samot ní n;ívšicvníci 
podujali. 

.JANA KALINA YOV Á 
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KONFRON-TÁCIE 
Stretnú sa na jednom pódiu, na jednom koncerte žilinskej prehliadky mladých inter

pretov krajín Hexagonály. Traja sólisti a jeden dirigent - protagonisti záverečného po
dujatia tohto týždňového defilé adeptov koncertného života. Napriek ich vekovej kategó
rii, určujúcej ich k vrstve najmladšieho pokolenia, o každom z nich počúvame už dlhší 
čäs. Upozorňujú na seba výkonmi na koncertoch, sú dekorovaní úspechmi, oceneniami, 
laure~tstvami na domácich aj medzinárodných fórach. Epitetá ako - nádejný umelec, per
spektlvny talent •.• teraz nechajme bokom. Na prehliadkové pódium vstúpia ako reprezen
tanti súčasnej silnej mladej slovenskej interpretačnej zostavy. Ponechajme si priestor na 
hodnotenia a konfrontácie - dajme im slovo: na formulovanie umeleckých aj l'udských 
konfesií... · 

Huslistu Juraja Cižmaruviéa ( 1962) zastihnú!' doma,'' Hrali
slave, j e 1. č. viac než kumšt. Pôsobí už dlhši čas " kdes i v zahra
ničí" . Kde, ak,o a čo rob í, je najspol'a hlivejšie sa dozvedie!' od 
samotného umelca. Krátke "medzipristá tie'!. v domovine ... : 

Ostatný raz sme sa stretli - p ráve ·pri rozhovore pre Hudobu)• 
život pred štyrmi rokmi, pred vaším odchodom na študijný po
byl vo Švajčiarsku . Od toho času u nás počuf u vás zriedka ... 
Nad viažme leda na prelrhnulú nif. .. 

tri. i múj on;h.:~t.:r: hr;íme v op.: re a mam.: kum:crtné cykly (6 
koncertov - dva cyk ly mesačne). máme vlastn ú fi lharmó niu . 
kto rej vnúto rná štruktúra je tiež odl išná: riaditcf filha rmó nie 
nic je r i aditeľom o rchestra. Stará sa o ko nce rty . koncertn ý ži
vot. spravuje s<llu ( u nť1s s k:lpacitou 2 500 miest). Teda v Ne
mecku nejestvujú čiste .. o rchest rálne" symfonické orchestre. 
alebo operné o rchestre. Pre m1ía je mimoriadne príiažli vé to . 
že ~om mohol vnikai súča~ne d n dvoch wet nv. d voch zón. kto ré 

S pocitom vlastnej užitočnosti 
Vr;ít im ~a k Svajt:iar~ ku . kde ~om bu l IO me~iaCln. Bol to 

vlastne môj prvý dotyk ~ tým .. hl'adanírn vlastn.:j cc~ ty". proce
su . kto rý každý z n;b musí (alebo by mal) ab~olvovai . Pobyt 
tam mi dal vdmi vera nie le n z profesionálne ho hfad bka. ale 
vcl'a som získal z h l'mli~ka ľuds ké ho: nadobudo l som celko m 
inú opti ku pri nazc raní a hodnote n í viacerých vecí života . Za
čal ~om vidid celkom iné !-.úvis lo~ti . iné dimenzie . Po n;ívratc. 
v auguste llJH') som bol plný ide ;ílov. tvori vých !-.Íl a e nergie. 
Povedal som si: teraz je te n čas. ked y T O dok;ížc~ ... Skut očne. 

vtedy som sa až naivne do mnieva l. že dozrel te n pravý čas .. čo
si" zmeni i. Dostal som miesto. Bol som presvedčený. že všetko 
bude inak . Vedo mý si toho. že niečo viem. niečo dok:ížcm . ale 
chcem sa ďalej učii . st<íll: viac vcdiei. ~om na~túpil na VŠMU 
ako a~ is tcnt : mal som nic ko l"ko ko ncertov. Zo všetké ho vša k 
ostalo len a le n sklamanie. V~ade. kde ~om sa obrátil. som na
r<í~alna ne pochopenie. ktoré by sa dalo artikulovať asi slov;uÍli 
.. čó núm ty môžeš d<ivať rozumy. My sme tí. ktorí vie me 
AKO ..... Po nickol'kých týždiíoch so m vedel. že sa nezaradím . 
Ncza padncm do šed e prieme ru . p roste nemá m šance. Poto m . • 
zanedlho prišiel November.' ča~ eufó rie' mího jo m T E RAZ ... 
náboj a e nergia však bo li v zárodku zabité . Vcfmi skoro vše tko 
zhaslo. 

Dmi dlh v ča' 'om nemal čo rohii. Dt"lal \olli 'a dn llloLÍ\é
ho št<idia. kedy som začal pociiovai vlastnú zbytočnosi. To bola 
bi lancia .. mladého sólistli". o ktoro m sa hovor ilo ako o talente. 
n:ídcji ... Bo l so m frustrovaný. Ne mal som kde hrai. čo hrai . 
na čom hra i - čo vša k vôbec ncs(1visc lo s mate ri<i lno u stnínkou . 
Jedin)' človek. ktorý mi morúlnc pomúha l a povzbudzoval ma 
v tých chmúrnych okamihoch bola pani dr. Ra jtcrová. Išlo mi 
asi vtedy o ne ja ký pocit vlnstncj užit očnosti. ale aj uznania mo
jich kva lít. o ktorých o kolie nechce vedieť. To vše tko boli po
city. ktoré ma viedli k zásadnému rozhodnutiu . V roku l ')l)O 
som sa teda odhodlal k práci. ktorú som predtým nikdy niele n
že nerobil. a le o ktorej ~om ani neuvažoval i. j . - hra i v orchc'
tri. Lenže hrai v o rchc!-.tri a hrai v orchestri je vcfký rozd ie l. 
Vede l som aj to. že byi tutli hráčom. alebo sckund istom v kvar
tete nic je v mojej mít urc . Vcd'cl som: ak o rcheste r - tak na, 
prv(l s t o ličk u . Dostal som po nu ku z Ko lína n . Rýno m . šiel som 
na konku rz. kto rý som vyhral. Čo sa týka konkurzov: dnes už 
viem - a z vlastnej sk úse nosti . že tam nic sú žiadnou forma li
tou. alebo l'ahko u z:í lcžitosio u. nic doslova ta kou malou súia
žou . Dnes vie m aj to. že získa i takéto miesto - a naj mii v Ne
mecku . je nesmie rne iažk~ - tu o rchestre majú svoj program. 
režim. 

Konkurz ste teda vyhrali, nastúpili ste na miesto koncert maj
stra od septembra 1990 v Giirzcnich Orchester der Stad t Kôln . .. 

... á no. woju prvú skúšobnú sezónu - a od tej doby ži je m 
v ce lkom inom svete - nemys lím to samozrejme geograficky . 
Tento o rcheste r napr. nic je tak zn[uny ako iné ne mecké or
chc~trc. ale j e najstarší a l)l á obrovskú tradíciu . 

vera známych sa ma pýtalo: ty hráš v opérc? Á no. je to prav
da . hrám aj v o pe re . V Ne mecku sa on;hcstrítlny systém rozli
šuje na dva d ruhy: rozh lasové. ktoré o krem toho. že vcd(l ko n
certný život. nahráva jú. Osta tné o rchestre sú št;í tnc. k tým pa-

VLh la d o m k tomu . že ' om vždy hol ~úlovým hr:íčum . boli pre 
m1'ía o bjavom . 

Aké je zloženie hráčov vo vašom orchestri '! Sú v ňom aj iní 
cudzinci'? Platí oná pretrvávajúca téza o konzervativizme 
v zmysle ncpric1mstnosti Inonárodných hráčov d o orchestrov'! 

V našom orcl.Jcstri j e vcfmi vera cudzinco v. Hlavne na prvých· 
stoličkäch . Z pia tich ko ncertných majstrov sú u näs len dvaj a 
Ne mci. lllavným kritériom je tu. samozre jme. kva li ta. Svet 
hudby je vermi prísny - v o kamihu keď začína koncert p rcst:í
vaj(l cxistovai všetky vonkajšie problé my (tie sa nájdu vždy 
a všade). ostúva tu len hudba a naša snaha vniknúi do nej čo 
najdoko nalejšie. Ja som od pr írody a ntikolckt ívny typ - v o r
chestri m;í m však svoju samostatnosi . od ko legov som akcepto
vaný. maj ú ma radi a všetkými prostriedkami ma chcúudržai. 
Robia pre mňa také veci. kto ré by moj i krajan ia nikdy neboli 
ochotní urobii. Tu mám pocit vlastnej uži točnost i. p retože som 
si vedomý toho . že to . čo vie m . moje okol ie uznáva a - z to ho 
mám proste dobrý pocit. Tiež tu nejestvuje z:ívisi a to je vcl'mi 
vz!1cnc. Konkurz som urobi l. sami s i ma vybrali. ods(l hlasili (k 
101-lllllJCba 2/3 viičšinu) . ted a som ich ko lega - nikto sa nepo
zastav í 1Útd 1n o jou pr(tomno~iou. mojou pozíciou . 

Myslím si. že tento prerod zu sólistu na h r:íča v orchestri bol 
dn'ť '"el'k5 m ohratmn 'll v:~~om umeleckom po~toji. Aku .~lc cel)• 
ten proces pocifovali a prckonavali? 

Zo začiatku som nemal pocit . že by mi niečo chýbalo (samo
zrejme . o krem rodiny). bol som vystavený obro.yskému tlaku 
zo vše t kých -strán . bol to priam neustály príva l nového a ten 
potieral aj ten pocit. že by mi niečo malo vadii. chýbai. Je jas
né. že každý. kto sa rozhodne v živote pre taký zásadný krok. 
musí rátai s tým . že nic je všetko doko na lé. najmii .ak' vníma 
okol ie a ko senzit ívna bytosi . Viem . :lc je vcl'a vecí. vcl'a malič
kostí ktoré mi chýbajú, prim;írny je však pocit spokojnosti 
s tým . čo robí!n . Prvý rok bol v znamení adaptácie . vyžadoval 
abso lúto_y ponaul.o Rfácc (nič nccl)cc m a ani nevie m robi i po
lov iča to). te raz už viem. kde sa pohybuje m . d okäžcm sa orien
tovai. vie m o svojich slabinäch. a le aj prednostiach. Teraz už 
nasta l ča~. ktorý pr ináša prvé ovocie v podobe pozvaní a ponúk 
na komorné konce rty. sóiCJvé rccit<íly. vystúpe nia s o rches-
tro m.. . -... · 

Celý ·čas pôsobenia v urchestri ste sa koncentrovali výlučne na 
prácu v telese, alebo,stc. mali aj sólistické "exkurzy"'! 

A ko vravím . prvé obdob ie ma ce lko m pohltila ad aptácia . ve
ra som študoval. Po nuky sa začali rozbiehať. najskô r cez oblasj 
komo (ncj hudby. Dostal som sa teraz do štädia . ked' musím 
zvažovai a striehnu i. a by sa mi te rmíny ponúkaných vyst úpen í 
neprc krývali. 

Vaše pôsobenie v kolínskom orchestr i je vymed zené " na dobu 
určitú", ste viazaný kon krétnym kontraktom? 

O nemeckých o rchestroch je 2 námc . že majú naj silnejšie so
ciá lne zabezpečen ie . Keď som prešie l ~kL1šobným rokom. so m 
štá tny Za lllCStl'lanec a kccf sa nedopustím pracovných alebo mo
rá lnych pre hreškov. m <í m isto tu. že o miesto nemôžem prísi. 
Teda v mojom prípade debaty okolo dÍžky angažmá n odpad
li .. . aj keď. nevylučuj em . že pôjde m ďalej . Dostal som veľmi 

Juraj Čižmarovič Snímka a rch ív H Ž 
zaujímavé ponuky. vše tko musím zv;ížii. než sa rozhodnem . 
O tom však zatiaf hovorii nebudem. 

Vel'a sólistov, ktorí možno an i n ic stí " ment:ílnc" sólistami, 
pohŕda pnícou h.-áča v urchcstri , 1. j . považuj ú ju za nic d osf 
dôstojnú, adekvátnu . 

Chcel by so m vcdici. akí sú to ~ólisti ! Pod l"a môjho n:ízoru, 
tak to môže rozmýšl"a i iba pscudos~l bta. Pozrite sa na naše ma
lé Slovensko. konkrGtnc na Bratislavu . koľko m:í plate ných o r
chest rov a te lies (je ich 13 - 15'!). k tomu prir;ítajtc tých sólis
tov. To je sila . ktorá reprezentuje .. batoh" pcr1azí. Takýto lu
xus nc mä asi žiadna krajina na svete. Nie že by to bolo zlé. ale 
je to nezdravé. Ko lín ako tretie naj viičšic mesto Nemecka mä 
d va o rchestre. Úplne to stačí. Už by sa mal náj si nie kto. kto 
by nah las povedal. že Bratislava so svojou kapacitou a geogra
fickou polo hou mít preexponované kvantum telies. ktoré ne
môžu byi ~amo!-.ta t né (kultúra je do tovaná všade. aj keď nic na
tol'ko) . Je to zrejme dedičst vo toho bombastického sta linizmu 
- mai v~ctko v nadmc rn)•ch vdkostiach a počt och . K red ukcii 
;;íko nite mu'í pt j,(. Otlne~ic 'i to vda l'udí. ale je to predsa 
nic nurm;ílne, aby filharmónia živila piatidt ~úli~wv , klUd...,·u:. 
za tok zah rajú jeden koncert ... 

Zdá sa, :le práca v orchestri vás nielen inšpiruje, ale postavila 
vás aj do Inej umeleckej pozície, dod ala vám schopnost' " inak" 
pozerat' na realitu ... 

Prizná m sa. túto prúca ma nesmierne obohacuje. Ke by ste 
sa ma však na lllto istú vec opýtali pred tromi rokm i. asi by som 
reagoval podobne ako spo mínaní p~cudosól isti . Dne~ ~om, 

ch valabohu . ni ekde inde. vie m, že by som nespoznal tol'ko 
kr;ísnych vecí . Pre ml)a bo lo šiastím . že ~om si to uved o mil 
a skončil som s pocitom vlastnej výnimočno~t i . 

l!ž len toto poznanie je vcl'kou :livutnou vý hrou. 
A no. ale aj naprie k to mu si udržuje m a živím svoje ideály 

a sny. Raz sa v~ak človek musí zastavii a zváži ť si ka m siahajú 
jeho možno sti - musí byi k sebe tvrdo sebakritický. Keď si to 
všetko uved o mí. zbka celkom iný•po hfad na svet , na o ko lie. 
Ak mi niekto povie. že človek m;í nevyčerpateľné možno~t i , 
tak mu rovno odpoviem . že je to bláznovstvo. alibizmus. ktorý 
s realito u nc m:í nič spoločné. 

Myslím, ie s(a v nás stále zafixované pozostatky z minulého 
režimu, v kto rom nám každému " nallnírovali" určit(a rolu a ecs
tu , z kto rej nebolo radno schád7A'lf - a lo bolo vlastne zahmlie
vanie, rozmazávanie a kvázi zl'ahčovanic hl'adania vlastnej cesty 
a miesta v živote ... 
Najväčšia zvrá tc nosi však bola v to m, že napriek tomu . že 

bol člove k .. predu rčený" vykonávai u rč itú úloh u. musel absol
vovai ce lé more li trap, ktoré s profesio u ani náhodou ncsúvi~ia. 
Netvrdím . že v zítpadných systémoch ncjc~tvujú .. mimopro fc
sij né" z:í!-.a hy (napr. korupcia .. . ). A le ak m{un hovorii za scba : 
pre mňa je na jdôležitejš í o kamih. ked y sa zapínajú re nckto ry. 
v sälc je vcnl.l"udí. .. Či je IU so mnou na pódiu Bee thovenova 
so n:íta . Brah msov ko ncert. a lebo Wagnerov Súmrak bohov. tu 
je ned o tknutcfná zóna . svet. kam zlo nc mä närok vstúpi ť. .. 

Aká je va~a spolupráca s domácimi orchestra mi'! Aké vyst(t
penia vás čakajú ' ' najbli1-~om období doma na Slovensku? 

Priznám sa . že teraz má!J1 na Slovens ku viac naplánovaných 
koncertov akn ked ysi. Okre m žilinskej .. hcxagon;í lnej" pre
hl iadk y ma čak;í Brahmsov koncert. vo fi lharmó n ii. v má ji by 
so m malmai recitál v Bratislave. v ok tóbri b y to ma li h yi BHS. 
ale aj turné s košicko u Št:ítnou fi lha rmó nio u do Nemecka .. . 

Poznačilo toto posledné obdobie nejako váš repertoár'! Mále 
nejaké ŠJlCciálne projekty , ktoré chcete realizoval"! , 

Je to čias točne podmie nené d o pyto m a koncertnými ponuka
mi. Musím zvažovai a pružne rcagovai. Keď mi na príklad 
<lgc nt ozn;ími . že potre buje u rčitú skladbu . určitý typ prog ra
mu . mu, ím tú to realitu zváži i a patll'a to ho sa zariadii - akccp
tovai alebo nic . T u musím byi neustále pripraven ý na nové ve
ci . nové podnety. Te raz so m vcfa času venoval Bccthove novým 
sonáta m a kompletu Ysayových ~onát. To sú dve oblasti. ktoré 
b y som v ko mo rne j hudbe chcel dot iahnui. Ak nájdem 'ponzo
ra . rád hy som ich aj na hrni. Nahrávam pre frankfurtský rozhlas 
a mus ím povcdai. že ich zvlúštno u požiad avkou je ~lovcnskít 
hudba . Dostal ~om ponuky na program . v kto rom budú sk ladby 
P. Rrcinc ra a V. God:íra. Do budúcno~ti múm plán y. s ce lko m 
konkrétnymi ko nt úrami: chcem za ložii ko mo rný- o rcheste r . 
ktorý bude z hráčov n;'tšho orchestra . Mojou malo u túžbou je 
privicsi ten orchester sem . predstavi ť ho a v malom turné Bra
tislava - Piešiany- Žilina - Košice a ko legom ukáza i moje Slo
vensko . Pripravila L ÝL>IA DOHNALOY Á 
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Chcem brat', hrať, hrať ... 
·Klavirista Marián l' i v k a {1959) patri·k ty-

· ... pu "umelcov v úzadí". Nie však v zmysle jeho 
muzikantských kvalít. Nie je objektom publi
city, sústreďuje sa na svoj svet hudby,' sv'et 
klavíra, s ktorým je bytostne spätý a z ktorého 
dokáže umelecky výrečne sprostredkoval' 
l1od~oty nesmiernych kvalít . · 

. Dozv~dám sa, Že ste sa nedávno vrátili 
z úspešného turné vo Veľkej Británii. Začnime, 
všal{ našim stálym pôsobiskom... \ 

Okrem to ho. že mäm ko ncerty po .ce lÓm 
Slovensku , občas aj v zahraničí, pôsobím pe
dagogicky. L:ias točnc, vo fo rme polúväzku na 
Filozofickej fakulte. na katedre hudobnej ve
dy. na Vysokej ško le múzických um~ní mám 
dve žiačky. L:o sa týka mojej ko ncertne j čin
nosti . rú realizujem cez Slovkoncert . v Koši
ciach so m mal rccitfl l. ktorý organizačne za
bezpečova l a age ntú ra S. 

Spomínané turné vo Veľkej Británii inalo 
aké korene? ' 

Kritika vaše vystúpenia hodnotila kladne, 
oceňuje každú z interpretovaných skladieb, 
z••lášf sa pristavuje pri Cikkerovi, ktorého So
natínu označuje ako " hlavný bod programu, 
novinku pre poslucháčov, ktorá predstavila 
pôvabný svet arpegií a názvukov ľudových 
melódií ... (cit. z recenzie Maxa Pilgrima). 

Aký je váš dojem z anglického publika , ako 
sa vám s ním spolupracovalo'! 

Myslím , že A nglickému publiku je bližší 
introvertne jší pre jav. Napro ti tomu . v nic
ktorých južnejš ích krajin;ích sa dá .. prc razij·· 
hro u, v ktorej je priechod emóci í a väšní voľ

ný a si ľnc do minujúci (občas aj nad profesio
nalitou). Myslím si. že úrovc ri publi ka vcfmi 
úzko súvis í z ce lkovou me ntalitou. kult úrnos
iou tej-ktorej kraj iny. A nglicko je mimoriad
ny svet. každ[! vec. každ ;í byto~i a príroda je 
poznačcnä vcfko.u úctou. vedo mím trad ície 
a histórie . Všetko m;í svoje miesto. o pocb tat
ncnic. Ccl;í kra jina pôsobí nesmierne úhľad
ne a kult ivovane. 

Marián Pivka Snímka arehh· HZ 

Bolo to vlastne moje d ruhé turné v iejtq 
krajine. Obc vznikli a boli realizované pro
stredníctvom mcnežcrky pani Jennic Blythe. 
Pred časom . ko nkrét ne v ro ku 19R4 som sa 
zúčastnil na med zinárodnej prehliadke hu
dobníkov v· talianske j Fe rra rc. kto rá bo la o r
ganizovaná aj pre mc ncžerov. Bo la tam ·prí
tomná aj pani Blythc. tam sa vlastne začali 
naše prvé ~ontakty . .. 

Talianska tlač priniesla o tejto prehliadke 
súhrnnú správu, v ktorej vaše vystúpenie a eš
te vystúpenie bulharskej h'uslistky Popovej 
ohodnotila najvyšším superlatívom .. . 

Na zä kladc to hto účinkovania som dostal 
prvé pozvanie do B ritánie . Bolo to v roku 

· 1986. Terajšie turné pozostávalo zo šiestich 
koncertov - jeden som mal s ko morným or
chestrom . pLiť bolo reci tá lov. Účinkoval som 
v Stow o n the Wolď. Warwicku , CHeltenha~ 
mc. Londýne. Southcnd o n Sea , Aylsbui-y.·· 

Máte perspektívu zopakoval' svoje turné? 
Podľa všetké ho itno. Agentúrne plúny sú 

však ko ncipované na dlhé mc,íace dopredu . 
ďalš ie vystt'r peni<.t ~a mi črtajú o d va roky. 
Vcfmi ma_tcší pr iazcií ;; ich strany. J e ako usi 
nepísano u pravdou. že keď ume lec prc razí 
a dobyje si pod iá v A nglicku. znamcnú to 
dvoj násobný úspcch.'Á no. je to ak ási kuhúr
na pevnosť. ťaž iaca z v<;ľ~olcpého konzervati
vizmu ... Prišiel mi aj veľmi pekný list od jed
ného mcncžcra pána . Davida Wiliamsa. je · 
plný slov uznania ... . 

Obzrite .sa trochu spät' a skúste bilancoval' 
vo svojej umeleckej ceste. Ktoré okanlihy, ale
bo ktoré momenty považujete za rozhodujuce 
a významné? 

Naj väčším a na jrozhodujúcejším mcäzní
ko m v n'o jmn živote bo lo štúdium u prof. 
Gornostajevove j na mosko vskom Konzerva
tó riu : ešte počas štúdia som sa stal laureátom 
Medzinárodnej interpretačnej súia;:e v Be
le hrade. neskô r víťazom Interpretačnej súia
žc v Banskej Bystrici. Medzitým sa uskutoč
nil a už spomína ná prehliadka vo Fe rrare. 
V Iitmci ne j soni dostal niekoľko po nuk , ale 
an i jedna sa neuskutočnila , s výnimko u- Veľ

kej Britá nie. 

mi najviac vyhovuj ú. ale ne mie nim sa ani za 
ich cenu vzdať iných hudo bných etáp. 
Čo vás očak;\va najbližšie, okrem žilinskej 

Hexagonály '! 
V Z il inc bude m hrai Bccthovcnov ko ncert 

c mo l. Predpokladá m. že sa na prehliad ke zú
častni a mcncže ri a že by to mo hlo pre mtia 
znamc nai ne ja ké nové ponu ky. R;íd by som 
o krem to ho nah ral Bcethovc novc so näty. po
dobne ako ~om pre fi rmu Aric ta nahral na 
CD Mozartove sonáty. titu l p ráve teraz vy
chádza. A čo pl{muj em ďa lej ? Hrať. hrai. 
hrať ... 

Aký program ste prezentovali? ' 

Rozhodnutie sta i sa klaviristom o vplyvnilo 
domáce prostredie, mama p re nedos t<ito k 
tried v ško le vyučovala hru na klavír i do ma. 
tak so m mal možnost' od malička byi v styku 
s hudbou . Veľmi räd si spomínam na svoju 
prvú, už o ficiálnu učiteľku na ĽSU v rodno m 
Lučenci , pa ni Elenu Mázorovú. ku ktorej 
som chod il na hodiny klavíra s vcl'kou rados
ťou . 

· ··Ako klaxirista sa pohybujete na širokom re
pertoárovom poli, zdá sa, že je vám rovnako 
blíz ka htfdba baroka ako súčasné skladby. Ne
pocifujete dostredivú silu, ktorá by vás viedla 
k užšej špecializácii, na určité obdobie, urči-

Pripravila LÝDIA DOHNALOVÁ 

Pozná,mka: 
Okre m d voch Scarlattiho so nát , M ozarto

vu Sonátu B du r KV 333, Chopinove prel(t
diá. výber. jeho Balad u B dur. C ikkerovu So
natínu . S orchestro m som hral Becthoven o v 
koncert c mo l. 

tých autorov? .. , 
Zatia ľ hräm rád každé obdo bie a nemienim 

ši1 z~rať na užší dobový výsek. R omantic
ké obdo bie . Schumann . C ho pin sú možno 
naj bližší mojej mentalite, mojej leto re. azda 

_, • v• _, 

Rozhovor s tretím sólistom záverečného kon
certu Prehliadky mladých interpretov krajín 
Hexagonály v Žiline, violončelistom Eugenom 
Prochácom sme uverejnili začiatkom roka 
v Hudobnom živote č . 2. 

~:'12~-emon~~ -ez1set; 
Ak sa v ostatnom desaťročl sólistický súbor bratislavskej ope· 

ry vari spolovice omladil, tak stretnút' za dirigentským pultom 
divadla novú tvár bolo vskutku raritou. Od januára minulého 
roka nas tal i na tomto poste istý pohyb. Asistentom dirigovania 
sa stal Peter Fe r :r n ec (1964), absolvent leningradského Kon
zervatória (prof. Mariss Jansons) a ročnej stáže na viedenskej 
Hochschule fiir Musik und Darstellende Kunst (prof. Ósterrei
cher). 

študovali ste v zahraničf. Ako táto skutočnost' ovplyvnila vaše 
umelecké formovanie, pocifuj ete Ju ako ~ýhodu? 

V prvom rade nemôžem a ani nechcem porovnúva t'. Vy~tu

doval ~om v R usku. ta kže k slovenskej d irige ntskej škole mi 
neprináleží vyjadro va i sa. T a mojšie p rostredie malo pre mria 
význam z viacerých hľadísk. Predovšetkým Leningrad . d nes už 
Sankt Peterburg. je ruSným hudobným ce ntrom . ktoré mi po
čas pobytu umožnilo sledovať prácu takýéh dirigentských a sô
listických osobností. akými sú Sohi. Maa~el ,· Abbado. Mc hta. 
resp: Kremer, Rostropovič či G uida . Bo la_to nenah raditeľná 
"živá" ško la. Ale zaujímavé a inšpiratívne ·bo1i aj o pe rné veče
ry v Kirovovom divadle. Pokiaľ ide o samo t11é štúdi um . rormo
val ma rad vynikajúcich p rofesorov- mnoh:í z nich medzičasom 
odišli do zahran ič ia - na čele s Marisso m Jansonsom . Je to 
prvotriedny pedagóg, vysoko erudovaný ume lec a ko muni ka
tívny, ko legiälny človek . Mal so m možnosť cestovať s ním a sle
dovať jeho prácu m1 skúškach a ko ncertoch v O slo. kde pôsobí . 
ale aj s berlínskymi a viede nskými ťilharrnmlikmi . Ďalšou veľ
kou výsadou ta mojšieho systému výučby{ bol pravide lný ko n
takt s orchestro m. Ko nzervatórium má vlastné pro fcsio mílnc 
teleso, stojace šest' dn í v t)•ždni k dispozícÚ študento m . 

Vaším prvým pôsobiskom sa stala operná scéna. Znamená to 
azda, :le mienite preferoval' divadelný žá ner? 

O žiadnej špecializáci i nc uvažujcm . l;í kajú ma všetky hudob
né druhy. Moje cľalš ic sme rova nie je z:ívislé najmii•od po núk
nu tých p ríležitostí. 

V opere SNn ste sa zatial' k samostatnej inscenácii nedostali. 
Asistovanic, či prcvz;~tie hotovej produkcie neumožiíuje naplno 
uplatnil' vlastný n:izur. Uspokojuje vás Ioto postavenie'! 

Hoci o~obne nc múm dôvod siažova t' si na nedostato k príleži
tost í - di rigova l ~nm tri mozartovské titul y a Nctopic ra . študu
je m pre z;'tjazd Barhi ~.: ra zo Sevill y. čak:í ma bale tná p remié ra 
Märncj opat rno~t i - domnievam sa. že podmienky pre plno
hodnotné upla tne nie mladej genc r:ícic v našom divad le nic sú 
ta ké. a ko by mo hl i byt'. Ak m;ím na prík1ad za ohnovc né ho Bar
biera niesť pln ú ume lcckt't zodpovednost'. očakával hy som 
adekvátny pric~tor na prípravu. Isteže. inscenäcic. kto ré som 
prevza l. a le bo pr i nich a~istova l. sú formované ru kopisom diri
genta . zodpoved né ho za hudobné naštudovanie . Ten sa nemusí 
stotož1iovať ~ mojím . Chcem však zdôrazniť. že možnosi praco
va i pri šérd irigcntovi Jona~ovi A lexovi. mimo riadne rozhľade

no m ume lcovi. si vysoko v:ížim. A le aby so m zod povedal celú 
otäzku. prirodzene. samo tatnú pnícu räd uvítam . Pre mladé
ho dirigen ta je prínosom S'poznai a formovať každé nové te leso . 

Do hudobného života ste vstúpili v období, kedy hovoríme 
o dir igentskej kríze, "ýpadku strednej generácie, o nedostatku 
výrazných talentov. Ako tento fakt pocit'ujete? 

J a ho nevnímam a ko problém generačný . ako ako absenciu 
osobno' t í. Skúscn)'ch ume lcov. ochotných ko legiálne. bez nad
radenosti odovzdať časi profes ionalit y núm. mlad ým. O krem 
p;ína Alcxu nevie m . koho hv ' mn 'i mohol dovoli ť požiadať 

Peter Feranec Snímka archív HZ 
o ko nzultáciu. To bolo pre mňa dosť trpké poznanie. p rctozc 
d irige nti-osobnosti , do blízkosti ktorých som sa v zah ra n ič í do
stal. ni kdy neváhali podať ruku. Jednoducho . trúpia ma medzi
ľudské vzia hy v d ivadle. A o pe ra je prcd~a ko le ktívne ume nie. 

Aké sú vaše predstavy o postavení dirigenta v procese prípra
vy inscenácie? Uznávate tzv . režisérsky typ hudobného divadla? 

Skutoční veľkí režiséri vždy zdôrazriujú . že prvot ný je pre 
nich kl avírny výia h. Inými slovami . rešpe ktujú prioritu spicva
ného slova a hudby . S takýmito typmi by om sa pustil i do ná
ročného režijného pro jektu . Odmie tam však . a to nie le n pri 
príprave inscenácie, ale vôbec v o pe rnej praxi . hege mó niu re
žisérov . Ich zásahy do kompetencií d irigenta. obsadzovanie po
dľa typov a nie h lasových odborov. H lavnú zodpovednosť za 
výsledn ý tvar operne j inscenácie musí mat' hudobné naštudova
nie . 
Prezraďte nám, prosím, vaše najbližšie plány. 
Povinnosti v SND som už spo me nul. O kre m nich budem di

r igovai ll . apríla záverečný ko ncert Festiva lu mladých ume l
cov Hexagonály v Ž iline , v máji ma čaká v BuJapcšti Medziná
rodná súťaž maďarského rozhlasu a televízie . Na zákl ade môj
ho postupu do semifinále na d irigentskej súťaži v Tokiu . dostal 
so m pozvanie na j úl hosiovat' v Japonsku s tamojšou New C ity 
Philharmo nia. V septe mbri pocestuj e m do Petro hrad u na festi
val mladých ume lcov. 

Pr ipravil PAVEL UNGER 



V o ~tvrtok (lJ . l .) som dobdwl do R~.:d u-

ty so značným onesko ren ím, vo chví
li. keď doznievali posledné tó ny Stravinského 
šarmantných Etud pre orcheste r. St_ojac vo 
foyeri som sled oval známe aj menej známe 
tváre vychádzajúce z útrob ko ncertnej sie ne 
a vyčítal som z nich akési rozpaky. Príčinou 
nebol Stravinskij , ale , ako ma niekoľko pria
teľov informovalo. Marcova skladba Conce r
to conile. O to viac vzrástla mo tivácia prísi 
v piatok na miesto činu včas a zakúsi i na sebe 
účinky údajne zvláštnej skladby. Na druhý 
deň som rozpaky svojich informátorov po
chopil. Concerto corale je zasa jedným z po
kusov. ako byi nový . Tento raz stála v centre 
pozornosti sfé ra sonoristiky. pretože kombi
nácia vokálneho .. tutti" a sólové ho husľového 
partu bola bizarnou parafrázou na klasický 
model koncertantnej kompozície pre trans- .. 
formovanej do inej (novej) zvukovej atmos
féry. Hudobný časopriestor Concerta coralc 
je determinovaný konfront{lciou plasticky 
a reliéfne ko ncipované ho prostredia (dva 
zbory aktivizujú hudobný mate riúl v rôznych 
časových a priestorových dimenziách) a linc
úrne vede ného sólového partu . Zvuk huslí 
a ich .. cesta" Concertom coralc vo mne vzbu
dzovali doj e m osi súmernosti. chrbtovej kos
ti . o kolo ktorej sa kumuloval viac č i menej za
huste ný zvukový mo nolit. Usilova l som sa te
da aj na prvé počutie prcniknúi aspoň čiastoč
ne k substancii Concerta coralc . len stále ma 
v mojich úvahách vyrušoval a stále ma aj vy
rušuje pocit ake jsi nc rentabilno sti interpre
tačného vkladu a výstupu . Sólista Victo r Mar
tin na mria zapôsobil ako excelentný hníč, 
ako huslista prve j kategórie . Dispo noval nád 
he rným čis t ým a vyrovnaným tó no m . ľahkou 
technikou obidvoch rúk, interpretačným nad
hľadom . Na pódiu pôsobi l maximúlnc pokoj 
ne, ba až upokojujúco. pričom part Marcovej 
skl adby asi obsahuje nejednu krkolomnosi 
a ne jednu nástrahu . To isté platí o členoch 

SFZ. ktorí do naštudovania Concerta coralc 
museli vložii obrovské kvantum práce, efe kt 
však bol skôr rozpačitý. než po tešuj úci - nie 
z hľadiska kvality ich výkonu (tá bola tradične 
vysoká) . lež z hl'adiska zážitkovej odozvy 
a možno aj dramaturgickej perspekt ívnosti. 
Pochybujem totiž, že by SFZ v budúcnosti za
sa siahol po iažke j partitúre Marcovej sklad
by. Nuž. ale aj ta ké situácie pat ria k životu vý
ko nného umelca. pre to ich tre ba hrai a pokú
sii sa náj ~i čo i h.:n minimálne opod~tatnenic 
ich existencie. Ak už nič iné, Aldo Ceccato, 
Victor Marth1 a členovia SFZ poodkryli brati
slavskému poslucháčovi dote raz neodkrytý 
záves ' skrývajúci tvo rbu Tomása Marca. Po 
meditatívnej hudbe zvláštneho husľového 

koncertu nastúpil temperamentný exšéf Slo
ve nskej fi lharmónie za dirigentský pult , aby 
oživil p red solídne naplneno u Reduto u pô
vabný cyklus Etud Igora Stravinského. Hráči 
SF si teda mo hli prísi na svoje, p retože mae
stro Stravinskij ich v ničom nešetril. A ldo 
Ceccato organizoval dianie v o rchestrálno m 
o rganizme pozorne, aktívne a napodiv pokoj
ne. bez zbytočných gest. Myslím si', ~e aj keď 
neznelo všetko, presne pod fa prccízne ho zápi
su , hráči jednotlivých sekcií vysttr pili z tieňa 
prie mernosti a že zabojovali - a zabodovali 
v pozitívno m slova zmysle. Navyše, Stravi n
ské ho E tudy muse li prebrai z .. postmarcov
skcj"leta rgie všetkých diválrov. čím pochopi
teľne vzrástol aj ich dramaturgický efekt. Po 
prestávke nasť.1la dosi príkra modulácia , keď 
sa na pultoch hráčov objavili party Cajkov
ské ho labutej piesne. Pate tická symfó nia bola 
opä i p ríležitosio u pre A lda Ceccata , ktorému 
zjavne vyhovujú štavnaté a výrazovo vybičo
vané symfonické cykly~ Ani realizácia Caj
kovské ho skladby nebo la ušetre ná typickej 
ceccatovskej ,.show". Raz distingvovaný, 
vzápät í až neuve riteľne výbušný, dupajúci , 
syčiaci a spievajúci Aldo Ceccato vša k tento
raz pripravil pekn ý sccnúr a réžiu objemnej 
ko mpozície a .. Siesta" o dhalila všetky svoje 
protikladné tváre. Skoda, že vstup né fagote 
vo-basové lugu bre A. Ceccato nedoriešil 
z hľadiska doladenia (ko ntrabasy zne li priníz
ko aj pre me nej skúsené ucho) a že skrat v la
dení vyrušil aj hráča l . fagotu , kto rý niekoľ
ko krát nečakane zaváhal a troška naštrbil 
priznačnú atmosféru vstupných ta ktov 6. 
symfó nie . Po úvod no m zakolísaní ale nastala 
náprava a príbeh zložitej a náročnej symfó nie 
dospel až d o zdrvujúceho nihilizmu zúvcreč
n ých syn kô p. Priznám sa. že 6. symfónia sa mi 
znova zapáčila , že ma nen udila a že som si ne
stihol u ved o mii jej preexponované rozme ry . 
Taký pocit považujem za dobrý pocit a verím , 
že jeho intenzita neochabnc ani po dlhšom 
čase. 
17 . januára. Franz Schmidt: Karneval a Me
dzihra z opery Notre Dame; Richard Strauss: 
Piesne (výber); Johannes Brahms: l. symfó
nia. Slovenská filharmónia. Dirigent Ľudovít 
Rajter. Sólista Peter Mikuláš, bas. 
Vie m, že emot ívne preexponované slová 
akosi nepatria do žánru recenzie ko nce rtu , 
a le nemôžem odolať pokušeniu označii za 
úžasné sledovať 85 ročného píma Rajtera 
v plnej permanencii na dirigentskom stupie n-

KONCERTY 

ku pr~o:d hritčmi Slownskcj filharmó nil!. l'rl!
tože pocit obrovského obdivu a rešpektu voči 

jeho osobnosti vari najväčšmi pozname nal 
môj celkový dojem zo zaujímavo ko ncipova
né ho koncertné ho večera. Pán Rajter si zvol il 
- vcd' akože inak - repertoá r germánskej pro
venie ncie a do programu ko ncertu zaradil 

a inými upresneniami. l . symfónia vyznela te
da " brahmsovsky akademicky'· , nie však su
cho p;írne a nudne. V ef mi sa mi páčila aktivita 
hráčov orchestra, ktorí d otvárali prácu diri
genta v každom možno m detaile svojou po
zornosiou a otvorenosťou. Ko lektív SF sa 
zrazu prejavil ako homogénny ko lektív so 
zmyslom p re poctivo odved enú prácu h udob
níka . Na čosi také sa vždy dobre spomína. 
23. a 24. januára. Arthur Honegger: 3. symfó
nia; Gioacchino Rossini: Stabat mater. Slo-

SF VJ ANU ÁRI 
svojich obľúbených majstrov. Netreba o b
zvläši zdôrazňovai a pripo mínai zásluhy pána 
Rajte ra pri procese renesancie tvorby po loza
budnutého Franza Schmidta. Karneval a Me
dzihra z opery Not rc Dame bola ďalším ges
tom sympatií voči o dkazu nie bezvýznam né
ho autora , aktívne ho účastn íka hudobné ho 
diania v mo narchi sticke j Bratislave. Hudba 
Franza Schmidta (hoci a j jedn"' zo skladieb 

venská filharmónia. Slovensk)• filharmonický 
zbor. Dirigent Theodor Guschlbauer. 
Zbormajster Blanka Juhaňáková. Sólisti Bo
žena Berkyová, soprán, Marta Beňačková, 

alt , Jozef Kundlák, tenor ,..Peter Mikuláš, bas. 
Ak bÓI predchádzajúci abonen tný ko ncert 

pozoruhodný svojo u drama turgickou vyváže
no siou. resp . kompaktnosťou poe tík a ko m
pozičných štýlov uvedených autorov. prcdpo-

Dirigent T. Guschlbau~r sô šôlistami Rossiniho Stabat mater S nímka M. Jurík 

nc~ic titul Karneval <:\údzajúd k a~oclál ii 

bezproblé movosti a zvukového hýrenia) je 
dosť ťažko prístupná pre poslucháča , ktorý 
túži a prahne po rýchlom slede kontrastných 
plôch a pe rmanentnom vonkajškovom dyna
mizme . Podstatná časť hudobného diania 
v Schmidtovej hudbe sa o do hráva kdesi v so
tva identifikovateľnom .,zákulis í·· zložitej po
lyfo nickcj faktúry a celo k môže pôsobii fád
ne. Kto však v sebe dokážc-preklcnúi ttrto ba
riéru bežných p redstáv b podstate hudobného 
dynamizmu . to ho musela b ratislavsk{! pro
d ukcia fragme ntov z opery No trc Damc zau
jai. Pán .F,ajter síce šetril fyzickým potenciá
lom . ampl i t~ gest obmed zil ešte väčšmi , 

ako bývalo v JChQ prípad~ zvykom , predsa 
však zapôsobil na o rchestrálny apar;rt...silo u 
svojej osobnosti . Nctrc tia asi hysterické po
hyby. aj te mpe rame nto m sa dá šetrii, ak stov
ka hudobníkov vie, že p rišla do kont;;k t~ so 
skutočným profesio nálo m a znalcom .. V prí
pade výberu Straussovxch piesn í (AIIersccn 
op. IO. Mo rgen op. 27. Ich trage meine Min
ne , Z ucginung op. l O, Tra um du rch die Däin
mcrung op. 29 a Cäcilie op. 27) bo l dojem 
z inte rpretúcie umocnený príto mnosio u Petra 
Mikuláša - ďalšieho majstra svojej profesie. 
maximálne zodpovedné ho a spo l'ahlivé ho 
speváka. · , 

Priznám sa . že Petra Mikuláša som vokálnu 
tvorbu Richarda Straussa ešte spicvai nepo
čul. preto som horel v očakávaní. Nesklamal 
ma ani te nto raz a znova ma presvedči l o svo 
jom hudobnícko m inte lekte. o schopnosti cit
livo difcrc ncovai výrazové po lohy realizova
ných skl adieb bez náznaku fyzickej nám~hy 
alebo očiv idného vypätia. Pete r Mik ul;íš e li
minova l v piesňach R . Straussa akúkoľvek 
pózu alebo manie ru a celý cyklus sa odohra• 
va l v príjemnej a tmosfé re miikkej lyri ky 
a vzle tu. Hrúči o rchestra SF boli Petrovi Mi
kulášovi spoľahlivými part nermi a v ničom 
neprekazili spevákov in te rpret ačný zámer. 
Veľmi by ma pre kvapilo , keby druhá polo

vica koncertu venovaného Ľudovítovi Raj te
rovi nepatrila symfonickej tvo rbe Jo hannesa 
Brahmsa. Aj p re uctievané ho . predsa však 
dosi ťažko prístup ného scvero nemca urobil 
pán Rajter v našich podmie nkach obrovský 
kus práce , takže l . symfó nia c mo l bola sym
bolickým prejavom d lhé roky pretrvávajúce
ho vzia hu dirigenta voči skladate ľovi. ·Ľudo
vít R aj te r neurobil z vypätej symfó nie zdrvu
j tlcu drámu. Hoci na mno hých miestach dosa
hoval hudobný p roces bod varu, vždy bo lo cí
tii výrazovú rezervu a o nú brahmsovskú muž
nosť a sebakontrolu . Dir igent striktne vyme
d zil d ynamický aj tcmpový a mbitus , nezach:í
d zal do extré mov. plne rešpektoval partitúru 
so svedom ito vypracovanými výrazovými 

slediJČ januárové ~trctnu t ie v Redute pozna
menala to tálna difúznosi v orientácii jednotli
vých skladieb, Spoločrrým menovaterom však 
bol fakt , že v p!:_<>grame koncertu sa stretli 
dvaja "jubilanti"- Arthur Honeggcr sa naro
dil pred sto rokmi, Gioacchino Rossini pred 
dvesto rokmi . Preto treba ocenii úsilie iniciá
torov to hto ko ncertu' spla tii d lh obidvom ne
právom obch-ádzaným osobnostian1 hudob
ných dej ín. Obávam sa, že práve nedosta tok 
i n te rpretačnej tradície bo l kameňom tr razu 
pri p redved ení Ho neggerovej podmanivej 
Liturgickej symfó nie. Je pravdou, že ned áv
no hral i hräči Slove nskej filh armónie ttr istú 
ko mpozíciu v rámci interného ko ncertu Hu
dobne j a t a nečnej faku lt y VSMU, napriek to
mu sa mi nezdal i byi pre realizáciu obtiažnej 
skladby dostatočne pripravení. Ak aj držal i 
krok s extrémne vybičovanými partami, chý
bala filozofická nadstavba. chýbal výraz, kto
rý robí Liturgickú symfóniu Liturgicko u sym
fó nio u . Hoci Theodor G uschlbaue r ro bil 
mi dirigentsko m stupienku čo moho l, z or
chcstrišta neprichád zal e kvivalentný efek t 
a Ho ncggerove zdrvujúce Dies irae, medita
tívne D e p ro fundis alebo groteskne trpké D o-

l na nobis pacem stálo iba kdesi na okraji mož
ností ukrytých v ko mplikovanej partitúre. 
Predsa však je dobre, že tá to skladba odznela 
a že vyprovokovala mno hých p rítomných di
vákov a poslucháčov k nic ce lkom bežným 
ko ncertným abonentným úvahúm. Prestávka· 
koncertu bola naMastie dosi d lhá , takže 
proces p reorientovania sa na celko m inú skla
dateľskú poetiku G ioacchina R ossiniho moh
li zdatne jší a od olne jší poslucháči zvládnui 
bez väčšieho r izika. Na pódium nastúpilo ne
zvyčaj ne silné kvarteto vokalistov, takže bol 
tu prísľub hodno tného Rossiniho. Prísľub ne
ostal iba prísľubom a očarujúce Stabat mater 
o perného virtuóza a gastro no mické ho vir tuó
za G. Rossiniho znelo v cele j svojej su bt ílnej 
krehkosti a priamosti. Sem-tam k.úsok o per
ného sveta, sem-tam zasa pôsobivé a capella 
úseky, avšak stále iskrivá brilancia a nevyčer
pateľná invcnčnosi Rossiniho našla plné uz
nanie u všetkých zúčastnených zložie k in ter
pret ačného aparátu . Nemá asi veľký význam 
vyzdvihovať majstrovstvo spcväkov - každ ý 
dokäzal , že je pro fesio nálo m zodpovedným 
za každ ý d etail. B . Berkyová ovládala pekný 
lyrický soprán s obdivuhod no u bravú ro u . M. 
Beňačková dodala smútočnej skladbe zamat 
a obrovskú hfbku . plastici tu . Prejav J . Kund
lílka je dostatočne zná my a v ten~rovo.m par
te Rossiniho skladby nezostal mč d lzny, P . 
Mikuláš (opäi na pÓdiu Reduty!) korešpon
d oval s p re javom altistky M . Beňačkovej 
a rozšíril hudobný priestor niele n d o šírky, 
ale aj do hfbky. Blanka Juhaňákov:í vykonala 

~~~'92) 
svoju prácu so SFZ takisto profesionálne na 
výške , takže T h. Guschlbauer mal k dispozí
cii naozaj pripravených spolup racovníkov, čo 
sa odrazilo aj na celkovom vyznen í Stabat 
.mater. Suma sumarum, pracovníci Sloven
skej filharmó nie a samotní ume lci si vhodným 
a vyd areným spôsobom uctili pamiatku dvoch 
veličín hudobné ho vývoja, čo bolo takisto 
jedno z po zitívnych zistení v súvislosti s týmto 
ko ncertom . 
31. januára. johann Christian Bach: Sinfonia 
Es dur; Johann Sebastian Bach: Čembalový 
koncert d mol (verzia pre organ); Richard 
Wagner: Siegfriedovská idyla; Arnold Schôn
berg: Zjasnená noc. Slovenská filharmónia. 
Dirigent Bystrík Režucha. Sólista Ivan Sokol, 
organ. 
Bystrík Režucha si troška zaexperimcntoval 
- aj vo sfére drama turgie koncer tu , aj vo sfére 
rozmiestnen ia hráčov släči kovej sekcie na 
pó diu. Te nto veče r bol vlastne večerom ne
tradičným o rchestrálnych zoskupen í (vari 
s výnimko u paušálneho sláčikového o rches
tra v Organovom ko ncerte J . S. Bacha). Diri
gent umiestnil p rimy a sekundy do kontrapo
zície . teda po svojej ľavici a pravici, čím zís
kalo naprík lad vstupné čís l o p rogramu - Sin
fonia Es dur J . C h . Bacha . Bachovej skladbe 
totiž ne možno up riei polycho rické východis
ká a uvedeným rozmiestnením huslí na pódiu 
a centrálnym umiestnením sekcie kontraba
sov nadobudol ce lkový doje m efek tný pries
tor a hÍbk u. T echnická prip ravenosi sláčiká
rov s íce občas viazla, ale uvedený zvukový re
zultát stiho l v konečnom d ôsledku vyko m
pcnzovai chvíľkové zaváhania hráčov SF. 
Percepčná ostrosť troška utrpela v organovej 
ve rzii Cemhalového koncertu Bacha - o tca. 
Sólista Ivan Soko l, aj hrál!i SF síce robili všet
ko pod ľa partitúry, domnievam sa však, že 
transkripciou diela pre kráľovský nástroj utr
pela vnútorná štruktúra rýchlych častí. Kon
tak o rganu s tutti je predsa len limitovaný 
oneskoreným imp ulzom (v porovnaní s hus
rami alebo čembalom) a tento handicap per
ma ne ntne blo koval spo luprácu hráčov or
chestra , dirigenta a sólistu. ktorý si bol isto 
vedo mý uvedené ho problému, je ho riešenie 
však nebolo a nikdy nebude možné k plnej 
spoko jnosti. Bachov Koncert preto vyznel 
troška zdfhavo a jednotvárne a to je v kritic
kých chvíľach pred prestávkou vždy závažná 
skutočnosť . 

Na od lišnú nô tu prelad il Bystrík Režucha 
v d ruhej fáze ko ncertu . Tvorba R . W agnera 
a hlavne A. Schônbcrga síce má viac či menej 
zjavné súvislosti s tvorbou J. S. Bacha , predsa 
v~a k Sicgfricdov~kú idyla a sexteto Z jasnená 
noc vytvorili v audi tóriu kvalitatívne wl.l~ 
typ nálady a atmosf~ry. Na matgo . .wagncrov-

Bystn'k Režucha Snímka P. Hotej~ 

skej idyly v pod an í SF a Bystríka Režuch u va
ri len toľko. že bola krehká . faktúrovo priez
račná. že dirigent odha lil ,všetky útroby stl me
ného malého o rchestra a že Wagncrova kom
-pozícia bola naozajstnou idylou. Občas sa za
skveli sólistické výstu py niektorých hráčov 
( naj n1äilorny) a na z<ivcr som prosto skonšta
toval. že ' skl<tdba odzne la. C i je to dobré zis
tenie. alebo nic . to závisí od mo mentálnej si
tuácie. rozhodne ma však vo výkone dirigenta 
a hníčov SF nič nevyrušilo. Viac p roblé mov 
spôsobi la sláč ikárom búr liv<i a predsa na zá
ver zjasncnÍl faktúry orchestrfllncj verzie 
Schô nbergovho scxtc ta. V mase sl áčikového 

.orchestra sa toho dfl veľa zatušovai , niekedy 
ale bolo cít ii, že náročné party nic sú rukám 
h ráčov s láčikovej sekcie SF celko m zrejmé . 
Stráca li sa kontúry horizontálnych línií a hoci 
sonoristika neutrpe la , precíznosi vypracova
nia de tai lu často uviazla na amorfných .. glis
soch" alebo neident ifi kovateľných tvaroch tu 
a tam sa šíriacich z priestoru pódia. Zjasnená 
noc bola asi tvrdým sústo m aj pre adaptabil
ných fi lharmonikov, doviedli j u však k záveru 
bez zásad ných a počuteľných ka zov a zaváha
ní. C hyby krásy v mikroštrukt úre akoby sa 
uti ahl i do úzad ia a vo vzduchu vtsela sugestív
na a tmosfé ra ojedinelé ho die la Arnolda 
Scho nberga, ktoré nepočujeme na našich 
pódiách často. 

IGOR J AVORSKÝ 



ZO ZAHRANIČIA 

Sunnyside Lower Swell - nižší svah na slnečnej strane - tak sa volá romantické 
zákutie v ~i Cotswold v grófstve Gloucestershire, adresa koncertnej agentúry 
Jennie Blythe. Je to ~ starých mest~iek, s domami okrášlenými kvetinami 
a brečtanom, vnútri plnými poetických. starožitností, kraj lesov, potokov a lúk. 
Mnohé malebné "cottages" z domáceho tmavožltého kameňa sú roztratené v zele
ni, vo zvlnenej ~ine. Postavili ich v 17. a 18. storočí, ale sú .zmodernizoYané 
a s vkusom a láskou udržiavané, práve tak, ako tunajšie j~noduché kostolíky, kto
ré väčšinou slúžia i ako pohodlné koncertné siene. Je to bohatý kraj, v ktorom ll)á 
svoje sídla i vel'a členov král'ovskej rodiny. Koncertná agentka Jcnnic Blythe si 
vybrala práve túto časť Anglicka, keď chcela rozšíriť agentú ni a' zároveň získať 
atraktívne bývanie. · 

l 

20 sólistov , 6 komorných súborov a dva zbo ry 
(London Choral Society a Hudde rsfie ld Cho
ra l Society). Považuje to za .,malý zoznam", 
ale ne mieni ho za tiaľ rozširovať. Jennie totiž 
poskytuje svoj im umelcom .,personal mana
gement". to zname ná skutočne individuálne 
služby. Samozrejme, práve tak, ako sa stará 
o ume lcov, k torých má "na zozname ", tak is
to majú všetky výhody i umelci , s ktorými 
pr~_cuje cez iné agentúry. 

Náš rozhovor mal príjemnú zvukovú kuli
su: ho landský huslista Robin Alleson sa vo 
ved ľaj šej miestnosti pripravoval na nahráva
nic v Londýne . Agentúra je vo veľkom dome, 
v tichom prostred í, a ko stvorenom na sústre
de né cvičen ie. Stalo sa napríklad, že tu cvičilo 

na raz piiť č lenov Phoe nix Brass Ouintetu. 
v čase, keď napadlo pr íliš veľa snehu, než aby 
sa z koncertu v blízkom C heltenhame mohli 
vrá tiť do Manchesteru. kde mali ubytovanie . 
Na stenách vidím plagáty BHS. TIJI, Inter
pódia a p lno fotografií: medzi nimi Pivka. 

., Szabó, Bartoš, Mihely. Jennie Blythe sama 
výborne fotografuj e, píše si tiež texty pre pro
pagačné materiály -charakteristiky diel. ži

'Voto pisy umelcov, všetko čo potrebuje. Pol i
cc sú preplnené knihami o manažmente, od
bo rnými časopismi a množstvom informač

ných katalógov. kto ré britským -koncertným 
agentom naozaj môžeme le n závid ieť. Súpisy 
d iel. sklada teľov. nahrávok. notovín . t~mel· 

cov . agentúr . usporiadateľov. presné detai ly 
techn ickýťh pbd[Ilienok sál. adresy pracov
ných pa rtne rov všetkých potrebných odborov 
pomáhajú zefe ktívniť pi'<í~u. A keďže Jennie 
Blythe Artists Management je č lenom Brit
ske j asociácie koncertných agentov (BAC A) , 

. využív_aj ú i výhody. kto ré poskytuje 'táto vo 
svete unikátna organizácia. 

Husl ista Rohin• Allcson hol p rvým ·sólis-

lu le pšie i horšie časy. jeho ma nažérka vša k 
nie je z tých. kto rí sa ľahko vzdávajú, a to sa 
za ti a ľ vždy vyplatilo. Ťažké obdobie sa snaži
la preklenúť vymýšľaním nových foriem spo
lupníce , hľadaním nových partnerov , spon
zorov a novými dramaturgickými nápadmi . 

Jennie pozná svojich usporiadatcfov (viič
šinou sú to hudobné kl uby, ktoré po trebujú 
rôzny progra m). Máva výborné nápady nie
len čo sa týka výberu ski adieb. ale aj vytvá ra
nia p rogramových kombinácií. Vcl'mi obl'ú
bené sú teraz te matické koncerty s rozpráva
ním umelcov . Robin A lleson to robí vefmi 
rád, zbližuje ho to s o becenstvom. spoznáva
j ú sa navzájom . Raz ročne posiela agentúra 
všetk y svoje životo pisy s repertoárovou po- · 
nukou (každý rok musí byť iná) všetkým svo-

' jim partnerom. V tomto ohľade, ako a j 
v mnohých iných , je nesmierne dô ležitý vklad 
umelcov do spo lupráce . Musia včas poskyt
núť potrebné a spoľa hlivé info rmácie. Pod 
poj mom spo lupráca sa však myslia aj iné mo
menty. Je nnie Blythe . podobne ako aj iní 
personálni manažéri v Angl icku, znamenajú 
v istom zmysle čosi ako predÍžená ruka v pe
dagogickej pomoci umelcovi. Manažér zvyk
ne s ledovať výkon s partitúrou v ruke a po 
koncerte sa k nemu vyj adriť . Vš íma si chova
nic , pohyb na pód iu. obleče nie. mimiku, 
všetko, čo súvisí s účinkovaním . Čo je po
trebné spoločne analyzujú , posudzujú. O rga
nizujú tu tiež spoločenské stretn utia . kontak
ty, mimo ko ncertov . publicitu: noviny, roz
hlas, te levízia . nahrávanie. Toto všetko si vy
žaduj e naozaj p lne profesionál ny prístup od 
oboch zúčastnených slrá n. vzájomn ú dôveru , 
rešpekt a pevný inorá lny profil. Pri spo lupráci 
s takýmito kvalitami a p redpokladmi. nie je 
možné zruš i ť dohodnutý ko ncert kvôli ine j 
výhodnejšej pr íležitosti. alebo poda ť ľahos-

Zoznámila som sa s ňou v Ž iline. na Pre
hliadke slovenské ho koncertného 

umenia v apríl i 1990. zakrátko na to (v múji ) 
sme só stretli v Šoproni na lnterartfóre. me
dzinárodnej pre hliaqke mladých ume lcov. 
Tam sme spoločne obdi vovali ho landské T rio 
Dante. ktoré l?rezentovala jej age nt úra 
a ktoré s úspechom koncertovalo na Sloven
sku v le te 1991 (a dostalo ponuku i na BHS 
1992). Jennie Blythe dnes už pravide lne spo
lupracuje so Slovkonec rtom. predovšetkým 
s Dr. Milicou Aujcskou zo zahra ničného od
delenia a teda i s našimi umelca mi . V novem
bri mal vydare né turné po Anglicku prostred
níctvom jej agentúry Imrich Szabó (organ), 
nasledoval Marián Pivka (klav ír). ďalej to 
budú Juraj Bartoš ( trúbka) . Dušan Mihely 
\klarinet), Eugen Prochác (violonče lo). Ján 
~lac!imír Michalko (organ) . Z jej ume lcov 
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Umelec-mUsí byt spoľahli~ 

ávno pPtuli v Blumentáli výbornú or
ga Catherine Ennis, na BHS Hudder
sfield Cltoral Society, pripravujú sa koncerty 
pre Phoenix Brass Quintet, organistu Marti
na Soutera. dirigenta Andrew Mogreliu . 
Keď som sa túto jeseň znovu stretla s Jen-

nic Blythe na Sunnysidc Lowcr Swc ll , dozve
de la som sa dalšie podrobnosti o je j práci 
koncertnej agentky. Zauj íma ma nie le n pre
to. že proste pracuje v branži. kto rú má m ra
da . ale aj pre jej vzácne osobné vlastnosti: je 
to vcfmi inte ligentná. usilovná. cicl'avedomá 
a jcmn<Í dá ma . s vy n ika~úcim hudobným vku
som a vzde laním. Už' od ~ias svojho ~tlidia 
(študovala teológiu, filozofht-a hwdbu),orga
nizovala koncerty. Niekoľko rokov učila bud
bu v súkromných školách. spievala v London 
Ch oral Socie ty a- organizovala konce ri y. Po: 
tom si zriadila vlastnú agentúru a začala· s tro
mi sólistami. Dnes je j agentúra reprezentuje 

tom. pre' kto r~ho pracovala ako koncertnú 
agentka. Stretli sa v Holandsku, spo lu účin
kovali ešte keď spievala . l'ožiadal ju. aby mu 
získala informácie o možnostiach jeho prí
padného debutu v Anglicku. O dva dni mal 
kompletnú , odpoveď (a takto je to odvtedy 
stále- JeM ie reaguje okamžite). O tri mesia
cc mal koncert v-5outh Bank Centre . v jedne j 
z na~významnejších konccrtnýc;h sál v Londý
ne, potom d'a lšf. v slávnej Wigmore .Hall. 
Najviac si cení osobný kontakt a zdôrazňuje, 
že to hv vo väčšej age ntúre nebo lo možné. 
Jennie jc....absolútne presná, pracuje rýchlo 
a húževnato, každý det ai) funguje . Zažili spo-

taj ný vykon. R iskuje sa tým pracovný vzťah. 
A ko hovorí Ro bin Alleson, ume lec musí byť 
spoľahlivý a vždy dobre pripravený, nech ide 
o koncert na akomkoľvek mieste. musí si ve
dieť správne rozložiť e nergiu . 

Stará zná ma pravda hovorí, že k úspechu 
nestačí len talent a húževnatost', treba mat' aj 
riadnu dávku št'astia. V tom j e zahrnUtý aj 
dobrý agent, 'ktorý využije šancu talentu 
a umelcovľpomôže vytvorit' kariéru. A to platí 
v dnešnom svete a pre budúcnost' oveľa viac 
ako kedykoľvek predtým. 

NINA KRAMÁROV Á 
Snímka autorka 

Hudobný život ' 

DvojtýždenníK pra.videlne informuje o hudobnom dianí na Slovensku, v Čechách a v zahraničí 

Na stránkach Hudobného života nájdete: 

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a ope
retných predstaveniach a ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie gramofónových platní a .hudobných publikácií a rozhovory so 
skladateľmi, interpretmi a ďalšími významnými predstaviteľmi na
šej hudobnej kultúry e články venované popredným zahraničným 
osobnostiam z oblasti hudby e reportáže zo zahraničia e informá-

cie a recenzie o významných hudobných festivaloch a prehliadkach. 
HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového doru

čovateľa alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbytové oddelenie časopi
sov, Špitálska ul. 35, 815 85 Bratislava, alebo priamo v redakcii Hu
dobný život, Gorkého 13, 815 85 Bratislava. Cena jedného výtlačku 
Kčs 3,50, ročné predplatné Kčs 84,-. 

Vážení čitatelia a spolupracovníci, 
~ Evtdt~enf list\ predpiMitera · 
~------.-~- pl1tuer• .sú-.tredtn-11\0 t'nkotlsa: -------

iste ste svedkami súčasného pohybu v ob
lasti vydávania kníh a časopisov, ako aj 
rôznych ekonomických tlakov a koncep
cií na ich vydávanie. Jedným zo základ
ných nedostatkov kultúrnych časopisov 
je ich distribúcia cestou PNS a ich novi
nových stánkov. Preto Vám, vážení čitate
lia, odporúčame zabezpečiť si formou 
tnalého abonentného odberu pravidelné 
dodávanie časopisu domov alebo na Vaše 
pracoviská. Takto dostanete náš časopis 
pravidelne a včas a svojím pravidelným 
odberom prispejete aj k stabilite pri jeho 
rozilrovaní. 
Staňte sa pravidelným predplatiteľom 

HUDOBNÉHO ŽIVOTA. Stačí vyplniť 
objednávku a zaslať ju na uvedenú adre-
su. 

Redakcia 

Obtednä* liKe v preclpqlnom l l l l . . l L . l l 
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(IO INZERCIA 

EDIT- hudební vydavatelství 
a nakladatelství Praha lO 

Krymská 12- tel., fax- 74 6170 

VYDÁV Á: LP , kazety, CD , notoviny , knihy o hudbe 
HLAVNÍ ŽÁNROVÉ ZAMERENÍ: lidová a dechová hudba 

NO S I Č E: 

z dosud vydaných ll jzaj ímavejší rady: 
ZLAT Á DES KA: T~:Fi::IG:U=::k=m'\ná zem . (Moravanka 

J ana Slabákq 
Nejvetší edi ce: GR 

č. 1- 4 
Nemecky zpívané t Spezialitäten 
(instrume ntální skl , peten 

Aus Bohmen kommt die Moravanka 
Folklor: Nejkrásnejší české a moravské lidové písne 1 - 3 
Pop'n cllasic: J. Háta, I. Že natý, Vio lonce lli da Came ra 
Country: Newyjo u, Nové Schovanky 

NOT O V IN Y: 
František KMOC H : Prvních IO diamantových skladeb pro 

41 čl. orchestr 
Emil HRADECKÝ: Hrajeme podle akordových značek (pe

dagogická učebnice k výuce klavíru) 
Št'astná tfináctka (Edit) Skladby pro malé dechové o rchestry 
Království dechovky (Aleš Sigmund) " . ' 

• ŽIL-IN~-~-.;,-";.. 
/ , 

usporiadal v roku 1991 - 85 koncertov, z toho 42 

vo vlastnej réžii, 20 pre iných usporiadateľov a 23 v zahrat;~i~i 

POZÝVAME VÁS NA ORCHESTRÁLNY 
A KOMORNÝ CY.KlJUS 

Upozorňujeme najmä na tieto programy: · 
G. Donizetti: Catarina Cornaro- konc~rtné uvedenie opery (čs. premiéra) 

26.,_28. jún 1992 · 
G. Possio: Ouverture un Peché cie ma Jeunesse (sve10l'á premiéra) 

• 9., 10. september 1992 · 
-\. Saliéri: Koncert pre klavír a orchester č. l a 2 -

9., 10. september 1992 
J. Hatrík: Schola ridicula - 3. októ~r na BHS 
V. Patejdl: Labyrint sveta a raj srdca- 3. október 1992 na BHS 
J. S. Bach: Brandemburský koncert č. 5 - 14., 15. október 1992 
L. v. Beethoven: Symfónia č. 7 A-dur op. 92 - 14., 15. október 1992 
L. v. Beethoven: Stvorenie Prométhca- 23., 24. november 1992 
D. Cimarosa: Messa da requiem - 16., 17. december 1992 
B. Martinu: Toccata c due canconi, Otvíraní studánek 

6., 7. január 1993 
F. Schubert: Srntfónia č. 7 h mol "Nedokončen· ... - 25., 26. február 1993 
G. •·· Händel: Styri talianske kantáty pre sopr.m a orchester 

ll., 12. marec 1993 · 
G. Rossini: Tancred- tragická opera v 3 dejstvách (1. uvedenie v Č..Sf'R 

26., 28. marec 1993 
G. Paisiello: Messa da requiem (1. uvedenie v Č..SI''R) 16., 17. apríl 1993 
l. Dibák: Koncert pre hoboj a orchester (premiéra) 19., 20. mlij 1993 
G. Donizetti: Roberto Devereux., tragická opera v 3 dejstvách (1. uvedenie 

v Č-SFR) - 25., 27. jún 1993 
Premiérové diela nahrá,·a Oive) talianska firma RG'ľ Records Miláno 

Na dirigentských postoch sa vystriedajú: -· 
Eduard Fischer, šéfdirigent ŠKO 
Marc Andrcé (Švajčiarsko) 
Vincent La Selva (USA) 
Eve Queler (USA) 
Petr Vronský (Č..SFR) 
Alberto Zedda (ľal.) 
a ďalší 

l 

VYDAVATEĽSTVO 

Slovenského hudobného fondu 
ponúka zo svojej najnovšej produkcie 

hudobniny - komorná tvorba Vil ma Lichnerová: Zahra j mi pesničku 
Roman Berger: Klavírna suita ( JIJól) R3 ľudových piesní s har-

25.- Kčs monickými značkami -
Roman Berge r: Adagio pre Jana Branneho pomôcka k výuke impro· 

pre husle a klavír 23 .- Kčs vizovaného sprevúd zania 
J uraj Beneš: Piesne 1 melódi í na kl av íri 

{Addio - cinque canzoni. pre 29.- Kčs 
kontraa lt a klavír Quatro iden- Iva n Valenta: Zahraj mi pesničku - príloha k 
ti ficazioni. pre sop r;í n a klavír sprevúdza niu mdódií na akor-
Vocal isez. pre ~opr<Í ilfa klavír) deóne 2.- Kčs 

~"""'!"_,....-LOk.;;;:-.4•·• 1.:..:.:.:.:.:.:.:.=.::.:,.:nerov;í : Stvorručné skladby l 
Zborn ík skladbičiek zo 
svetove j tvorby pre 

J;ín L.:vnslav Bella: O 

l.- 2. ročník ZUS 

Dušan Mart ini:·e k: Klav í ....... -~ . ....... 
(Pné 
Sona 
Sona 
B· 

Jozef Sixta: Kvarteto p r.: fla uty (reedícia ) 
24.- Kčs 

Ilj a Ze lje nka: 4. klavírna somíta 
ve novan;í 17. novembru I!JX!J 

15.- Kč~ 
pre komorný orchester 
Peter Breiner: Beatles concerto grosso 

4!J.- Kčs 

5.- Kčs 

tvorba pre mládež 

l ?Cl.- Kčs Jún C ikker: Koledy 
stredne n;í ročné miešané zbory 

IX.- Kčs 

Ľudov ít Rajter: Vari <ície pre klavír štvor· Alexander Mo yzcs : Koledy 
ručne 16.- Kč~ 

František Po ul· Klarinety na prázdn in;ích 
n;íročné miešané zbory 

17.- Kčs 
1 pre Iri k la rine ty in B R.- Kčs 
Igor D ibi1k: Hudobnú cvičebnica 

pracovný zošit p re ZUS . z S i pe
dagog ické ~ko l) 16.- Kč' 

mg- kazety 
Pri prešporskej lmíne 
Ked sa hudú vinohrady ohírat 
Od Sih c,tra dn Vianoc 

70.- Kčs 
70.- Kčs 
70.- Kčs 

Všetky uvedené tit uly. ako i staršie tituly z produkcie vyda~ateTstv;ŠÍo~-;,~ké'i:"h~dobného 
fondu si môžete ~1kúpii alebo objednai v stredisku Hudba a mládež SHF. Sustekova 23. XS l 04 
Bratislava alebo v Požičovní a notovom archíve SH F. Fučíkova 23. XII 02 Bratis lava. 
Veľkoodberateľom poskytujeme zľavu 20 'X, z uvedenej ceny. 

SLOVENSKÁ HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ 
- prebúdza a rozv(ja zá..Ymy o hodnotnú hudbu v§etkých foriem, žánrov a ~týlov, 
- prehlb..Ye hudobnú ndelanost', 
- obohac..Yc a trvale zvyš..Ye úroveň hudobného života na Slovensku, 
- stará sa o tvorivý odkaz veľkých osobností slovenskej a svetovej hudobnej kultúry, 
- rozv(ja hudobné zái.Ymy svojich členov, propag..Ye slovenskú hudobnú kultúru, 

Organizuje 
konferencie, semináre, hudobné besedy, pracovné stretnutia. 

Usporadúva 
hudobné súťaže, koncerty, klubové programy. 

Vydáva 
propagačné, in(ormačné a odborné materiály. 

Spolupracuje ' 
s inými organizáciami, inšf 

Poskytuje 
odbornú metodickú 

1 Co pripravuje SH o 

- Seminár husľovej hry \JI·,1~U~~ii4!P.t. 
- Seminár gitarovej hry 
- Stretnutie Hudobnej ng~t,_" 
- Stretnutie vedúcich kl 
- Sústredenie Orchestra 
- Spoluorganizovanie Sp 
- Medzinárodný semiplir na-~rttll+~~~ilipjltói't\.i 

umelcov Hexagonály \' Žiline 
- Medzinárodné kolokvium na tému elcckého ndelávania (Z poverenia Mi· 

nisterstva školstva SR) - 5.-7. mlija 
- Medzinárodná konferencia na tému Manažment umeleckej tVorivosti (Z poverenia Mi· 

nisterstva školstva SR) - 6.-9. októbra 1992 
- Celoslovenské školenie dirigentov kato líckych speváckych zborov- 23.-25. apríla 1992 
Topoľčianky 

- Hudobno-pedagogické kolokvia - september 1992 
- Cyklus prednášok odborníkm· zo zahrimičia na aktuálne témy 
- Pod..Yatia zá..Ymových združení SHS 
- rôzne pod!.Yatia. 

T eš íme sa na Vašu aktívnu či nnos t' v radoch členov Slove nskej hudohnej, spol <~čn osti . 

Staille sa členmi Slo ve nskej hudobnej spoločnost i . 

Podrobné informácie získate na adrese: 
Slovenská hudobná spoločnost', ~arárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava 
Tel. 509 17, 532 25; rax: 532 25 



INZERCIA ll J 
Spevácka "súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského 

Trnava 26. - 31. máj 1992 

PODMIE KY SútAžE 
l. Sliwže sa môžu Ztlča~t n i i mlad i -speváci vo 

veku od 17 do 32 ro kov. t. j . narod ení 
v ro koch 1960- 1975. Po~la ním sliia7e je 
vyhl'ad;ívan ie mladých ta lentova ných i n~ 
te rpre tov konce rt n<.' ho vokál ne ho ume nia . ' 
pod necovanie ich ďa l ~ie ho ume leckého 
ra tu : pro pagiicia ko nce rtnej vokálnej 
tvo rby s akce nto m na tvorbu Miku l ii~a 

Sch ne iú ra-Trnav~kého: výbcr účastn í kov 
na (falšie mcdzin;í rodné ~pcviícke sliiaie. 

2. Vyplne nú pri hlií~k u s dokladom o zaplate
ní (200 .- Kčs. príp . 100 D M pre za hr. 
Ll Čast. ) tre ba poslať dopo ruče ne na a(h·esu : 
Sckrcla riál Speváckej stíl'!tžc Mikuhlša 
Schneidra-Trnavského, Hlavl)á l , O 17 71 
Trnava , Icl. 0805/149 25 al. 0805/224 71 kl. 
43 - 47, fax. 0905/213 37. V ložné tre ba po
uk;ízať na čís lo lič t u - VÚ B T rnava 0200. 
Nad;íc ia Mikuláša Schneid ra-Tmav~kého. 

č. li . 63638-2 12 (ko runový tlče t) : V Ú B 
T rnava 34 278-1 100 357-212/0200 (dev ízo
vý ličc t ) . 
Term ín: do 15. apríla l l)lJ2 

3. Súťaž sa uskutoční v dvoch ka te gó riách : 
l. kategór ia má dve ko l;í . súťaŽ.1 ý repe r

toár je me nej náročný. Do tej to ka te
górie sa môžu prihl ;hi ť spev;íci na ro
de n í v ro koch 1970- 1975. 

ll . kategória má tri kol:í. Súťažn ý p ro
gram pozostáva z piesf10vt.' ho i o pe rné
ho ( resp . o rató rneho) rcperto;í ru . Pri
hl ásiť sa môžu speváci narod en í v ro
ko ch 1960- 1975. 

4. Repe rtoá r . 
l. kategória 
l. kolo 
a) ~ lovenská l'udov;í pie~ei\ v úprave Mi
k uláša Schneid ra-T rnavské ho 

b) umc l;í piese1i z o bdob ia p red kla.,ickt.' ho 
a kla~ického 

c) povinn:í piesCI'i Miku l á~a Schncidra
-T rna vské ho 
~oprnn - Vt;iči k v zime 
mezzo~oprán a a lt - Dievča h li~ky p;í-,lo 
te nor - Poved z m i di evča t ko 

ba rytó n a ba~ - Jun;ík 
2. ko lo 
a) umelá p ieseil z o bd ob1a romantitmu 
b) povinnií pie~el1 Mik ul;í;;a Schncid1a
_ Trnav~kého 
mezzo~opr;í n a ult - Sokol íčku ~okol 
te no r Keby som bol vt ;íčkom 
ba rytó n a ba ~ - Sedíme tu -,nHitn í 
c ) ;'u·ia z tvbrby l'ubovolného ~kl;1 daH: I'a 

d ) pie~e 1í z tvorby če~kého -, kladatc l'a 
I l. kategóriu 
l . kolo 
a) umelá pic~e 1i z tvorb\ 11ie ktn rého 
z týchto skladatdo v: J . L. IJ~IIa. V. Fi Ľuš
- 13ystr)' . M . Moxze~. M. Schncide r-Tn~av
ský. F. Kafc núa . A. A lh n:cht. .J . Mú ry. G. 
Du~ ík 
h ) u mc l;í pil:se ll 7 tvorhv n i ~o: ktorého 
z týd llo ~ kladatdov:' B. Sm~o:.t a na. A. Dv(l- -
i':í k . Z. ri bich . J . B. foc r~fc r . V. Nov;í k 
c) povinn;í p jcsci1 Mikul;'i$ji Sch neidra-
-T rnavského , 
sopnín - Ďa lekQ . širokQ,_ 
mczzosopr;ín a a lt - Tak t í~ko d víha me
s iac (piesc 1i ) 
te no r - G usla r 
barytó n a bas .- Magd aléna . 
d ) {i ri a z o pery ( resp. o rató ria ) a utorov 
17. a le bo 18 . st. · · 
2. ko lo 
a) povinnií pieseiÍ Mi kuláša Schneid ra
-Trnavské ho 

Profesionálne teleso - SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELEC
KÝ KOLEKTÍV (1949) reprezentujú 3 zložky: tanečný sú
bor, Slovenský komorný zbor a orchester. Jeho prvotným 
inšpiračným programovým zdrojom je bohatá folklórna 
tradícia na Slovensku. Do novej umeleckej podoby sa slo
venský folklór dostáva tvorivým vkladom hudobných skla
dateľov, choreografov a širšieho okruhu ďalších spolutvor
cov. Programy SJ..:UK-u sú autorským pretlmočením etic
kých a estetických hodnôt pôvodného folklórneho materiá
lu. 

V repertoári telesa ostávajú, dnes už klasické jednotlivé 
hudobné a choreografické diela choreografa Juraja Kubán
ku, osobnosti profilujúcej SĽUK, ktoré sa uvádzajú pod ná
zvami Celosúborový program ZO ZLATÉHO FONDU a TA-

. NEČNÝ GAlAPROGRAM. Hľadanie nového myšlienkové
ho, hudobného, choreografického a inscenačného vyjadre
nia pôvodného materiálu je evidentné v súčasnej tvorbe te
matických projektov, napr. MAŤ MOJA (folklórne tanečné 
divadlo), ČERTOVINY (tanečná rozprávka), VIANOČNÉ 
MYSTÉRIUM (hudobné obrazy). 

Slovenský komorný zbor pod vedením dirigenta Pavla 
Procházku sa úspešne profiluje ako samostatné hudobné 
teleso, schopné participovať vo všetkých žánrových a štýlo
vých oblastiach zborovej literatúry s domácimi i zahranič
nými koncertnými telesami. 
SĽUK 853 08 Bratislava, Balkánska 31 

koncertná prevádzka: 217 292 fax: 217 291 
riaditel': Ing. Ľubomír Furinda, umelecký šéť: 
Juraj Kubánka, hudobný šéf: Pavol Procházka 

sopnín - Nad kolískou 
mez;ro~opr;i n a a lt - Ne~adaj ~ l ávičc k 
te nor - Vesper Dominicae 
barytó n a bas - Keď na deJi zvoni ť mal i 
b) piese í1 z tvorby súčasného českého ale
ho ~ lovcnského skladatcl'a 
c) pie~eí1 z tvorby Zolt<ína Kod álya. a lebo 
mé ho autora :!0. ~t . 
d) ária ;r obdobia romantizmu 
~-kolo 
a) pic~i\ový cyk lus . rc~p. výhe r pic~n í jed 
ného skladatcfa 
b) ;í ria z ope ry ( re~p. o ra tó ri a ) podl'a 
vl<l'tnélm výbe ru 

5. Po rad ie ~úťažnýc h sk lad ieb si v kai.d o m 
kole určí kandidi1t sám. 

fr: Tran~ponovan ie árií je neprípu~tné. Pies
ne možno i n terpre tovať le n v tra nspozí
l'i;ích vydaných tlačou pre p rb lušný hlaso
' \r odbor. Piesne Mikul<iša Schneidra
-Í'rna v~ké)w mo žno tra nsponovať len pre 
hlboké h lasové od bo ry. 

7. Sútažiaci ne~mic v žiad no m kole opakovať 
sk lad bu'. kto rú už v ~úťaži predn ie~ol. 

H. Slil'ažný reperÍo ;í r ll] USÍ hyt' pred nesený 
v pôvodno m jazyku . ~ 

9. Spieva nie spamäti jc podmie nkou . 
IO. Pre ~pev;ícku súťaž Mik uláša Schne idra

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

• '2. cena - 4 000:- Kčs 
3. cena - 3 O()(l.--Kčs 

l l . kategória l . cena - l O 000.- Kčs 
2 . ce na - H 000.- Kčs 
3. cena - 6 000.- Kčs 

• II~V I l. ka tegó;·ii hud li osobitne hodno te n í 
muži a 2eny. Ďalej !>ll ude lia i osobitné ce
ny. Porota m;í právo CCITY .z l účiť a rozde l i ť 
ich rovnakým dielom a lebo niekto rú 

z c ien ncudel i ť . Rozhodnut ie poroty je 
konečné. Z ložen il' poroty sa ozmimi pred 
o tvorením sliťaže. 

12. Nákl ad y na ubytovanie. cestovné a strav
né počas zotrvani a v sú ťaži hrad í súťažia
cim a ich ko rcp ..: tí to rom sek rc ta riút sliťn
že v pr ípade do mácich účastní kov. Ná
klad y nu ubytovan ie a stravné počas zo
trvania v súťaži hrad í súťažiacim a ich ko
repetí torom sek re ta ri á t súťaže v prípade 
zah raničných účast níkov. 

13 . Súťaž je neano nymná a ve rejná . Ak súťa
žiaci nenuí vlastného ko rcpe títora . na pí
somn<.' požiadanie mu zabezpečí sckrc ta
ri á t k lavírny sprievod. 

14 . Sl;ív nostné vyhláscnie výsled kov sthaže 
a od ovzd ávanie c ie n sa us k utočn í na zá
ve rečnom ko ncerte v íťazov. Program 
koncertu zostav í po rota . 

Slovenská umelecká agentúra 

SLOVKONCERT 
Slúži 

um Icom 

Slúži 

usporiadateľom 

SLIJYKONCERT 31 6a 91, . 31 6& &7 ' .. -: A/lr---t Telefon· 2' 
. w -vV" '' 

s~ 1P ~;''L \ j if 
Z AST U PUJE 
inštrumentálnych a vo kálnych sólistov , dirige ntov, symfonické or-
chestre, komorné súbory, zbory, ope rné a baletné súbory, hudobné 
d ivadlo , bábkové divadlá , fo lklórne súbo ry. 

O RGA NIZUJE 
festivaly 
l . Je hlavným uspori adate l'om Medzinárodného hudobného festiva-

lu BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 
(25 . 9. - 8. 10. 1992) 

2. Spolupracuje pri o rganizovaní festivalov, súťaží , kurzov: · 
Festival mladých koncertných umelcov krajín Hexago nály 
( 5 ' - ll. 4. 1 992) 
Lehárovo Komárno (4. 4. - 28. 4. 1992) 
P i ešťa nský festival (19. 6. - 30. 7. 1992) 
Hudobné le to Tren čia nske Teplice (20. 6.- 31. 7. 1992) 
Medzinárodné hudobné le to Bardejovské kúpele (jú l-august 
1992) 
Spevácka súťaž M. Schneidra-T rnavského (26. - 31. 5. 1992) 
Medzinárodné interpretačné kurzy Piešťany (27. 7. - 8. 8. 1992) 

koncertný život, výchovné koncerty 
SPROSTRE DKUJ E 
domácich a zahrani čných ume lcov a ume lecké te lesá 
VYSIE LA . 
umelcov a umelecké te lesá do zahranič i a 
PO DPO RUJ E 
činnosť Kruhov pria te l'ov hudby 

SM E TU A ROBÍME PRE VÁS 

Ko ntakt: 
Sl9vkoncert , slove nská umelecká agentúra 
Michalská 10 
815 36 Bratislava 
Fax 0042/7/33 26 52 
Tele fón 004217/33 45 25, 33 45 61, 33 45 44 



SPOLOK KONCERTNÝCH UMELCOV pri Slovenskej hudobnej únii v spolupráci so ŠT Á TNYM KOMORNÝM ORCHESTROM Žilina 
pod záštitou MINISTE:RSTV A KULTÚRY SR 

PORI.ADA 

", / ' ", ", ", 

FES11VAL MLADYCH KONCERTNYCH UMELCOV KRAJIN HEXAGONALY 

.> 

5. 4. nedeľa 

5. 4. nedeľa 

17.00 

Festival of Young Muslcians~ fron1 ~exagonale Countries 
od 5. do 11. apríla 1'992 v Dome umenia Fatra v Žiline 

Otvárací koncert- Angelika May (Rakúsko)- B. Martinu, J. Brahms, 
violončelový recitál -violončelo C. Franck 

Márián Lapšanský (ČSFR)-
-klavír 

l 8. 4. streda 

,. 

19.30 Koncert rakúskych 
umelcov 

uusan Stankovský- klavír di, G. Caccini, R. Wag
ner 

19.30 Koncert poľských 
umelcov 

Pawel Kubica- klavír. F. Chopin, M. Ra vel, 
/ 

·' 

Ulrike Danhofer- husle 
Elisabeth Schadler- klavír 

J. Brahms, M. Ra vel 

Dorota Imi~lowska- violou- K. Penderecki., S. Pro-
čelo ..... ,. ~ · ~ . . _ Renate Pitscheider- soprán F. Schubert, J. M. 

6. 4. pondelok19.30 Koncertmad'arských CsabaKir.ály-org ~.S~~Bac ,: u ~ -~ · n· r; . n AndreasStôhr-klavír Hauer,A. Webern, L. 
umelcov Mária Zs. Szabo- f . Franc 

1
F. , szt /l 1 f. : } 1 Dallapiccola, H. Florey, 

7. 4. utorok 

7. 4. utorok 

8. 4. streda 

17.00 Koncert poslucháčov 
slovenských konzer
vatórií 

~· 

l" 

19.30 ... Koncert talianskych 
umelcov 

, . 
~ .~,· 

I reo Móré- flauta l l . ~ ~ ' J. Cage 
Gábor Eckhardt- ír · ' 1 ..., .;.lf 1 

· ~ 1 
__ 1 • 17 .OO Koncert posluch Monika Martincová·-soprán J. S. Bach, J. Haydn, 

JozefLuptáčikml.-klari:- P.A.Hofmeister, __ ~ 1 - ~- • • , Vysokejškolym . ,. KatarínaDibáková-klavír C.Debussy,A.Berg 
net_ (Bratisl~v'&}_ - --:- H. Sutermei~ ~ -. l .. ::-~ ..---r-~ých t~men1' . ..J ~- .. Adriana Kohútková-soprán G. Bizet, G. Verdi 
JozefLupt ·v· ~m~ • • ., " BrattsbrVa__... -~ 1 RobertKohútek-klavír 
EvaMazanovs á~v~-"'t ~o -~ _ Aleš Solárik -klavírne duo W. A. Mozart, F. Cho-
~enata Sajdová- sopr~g .. ·A. DvOÍák;:l" . . _ - Peter Pažický pin, B. Martinu 
(Zilina) . _ "'1"~'-i • . G.~.Ji~il~Mi - . . 9.~o-~ ~~-·_39 Koncert č-~., .. _· ... ~; Jifí Bárta-violončelo A. Webern, R. Strauss 
JanValta-klavír/fo~}:ft"· ·, _f _ _ .. · -~r -· -··. ~ . :·, .~{- . uumelcov )~' ·--. _:~~:r . MarieSynková-klavír J.S.Bach · 
MartinaMestick,_: ftauta 7} A~· ~~;;ft _:.. l] ~u..- ·nJ·~)#~.Jj"' ~ -~ .t.(:!j) ;p.) 1 Pražské kytarové kvarteto M. Praetorius, A. Vival-
Erich Holín- vinlončele ,,.r 
I va Zerzánoó -lesný roh · R. Strauss 

l , 

(Košice) . . l . 
Magda I vanov á- klavír 
Claudio Alberti- fagot 
Gi~~carlo Guarino- klavfr A. Tansman, G. ftresd 

, V alter Savant Levet- organ baldi, J. J. Froberg,pr 
J: P. SweeUnck, D. 
tehude, J. S. Bach, 
L. Cl. d' Aquin, 
J. Brahms 

Martin Sauer, Marek Jan- di, M. Ravel, J. W. 
da, Václav Kučera, Marek Duarte, L. Almeida 
Veleminský 

Koncert eboÍtaitskycb V jenčeslav Kríž- klavír 
' ' umelcov Francesco Bozzo- viola 

19.30 Záverečný koncert Juraj Čižma ro vič- husle 
slovenských umelcov Marián Pivka- klavír 

Eugen Prochác- violončelo 
Štátny komorný orchester 
Žilina 

W. A. Mozart, J. S. 
Bach, D. Detoni, 
J. Brahms 
F. Schubert, W. A. Mo
zart, L. v. Beethoven, 
C. Saint-Saens 

17.00 Vokálny koncert Yvettá Tanilenbergerová- W. A. Mozart, A. Tho
mas, Ch. Gounod, J. 
Strauss, G. Donizetti, F. 
Kafenda, C. Montever-

. dirigent Peter Feranec 
6. a 7. 4. Medzinárodný semináŕ,j';Problematika dychovej hry vo výuke mladých interpretov" -

Slovenská· hudobná spoločnosť 
slovenských umelcov -soprán 

Martin Babjak- barytón 
Marino Formenti- klavír Zmena programu vyhradená! 


