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O kritike 
"PPin Un~r, nikdy 'rlac o mne nepfj.. 

te ••• " Opllť raz ma oslorlla jedna z dám 
sólistického súboru bratlslafSkd opery. 
Yytlda mllléo'rltosť a zl{'myselnosf, fraj 
'YJIIcbq}em len problémy, Zlltlal oo podla 
pul umelkyne má recenzia ponnlesť, 
ocenlf kliHiy, zohladnlť zákulisné p~ 
lémy atď. A eJte milosrdne dodala, le ma 
ani nemacká, ZlltO lÚk poululzala na 
akýsi zákon, oo ju ochráni pred no'rln~ 
ml. 

Po .,.k 20-roéne) kritlcko-publklstlo
kd élnnostl nlé nofó pod slnkom. Na~ 
chytro sa ml premietli prfbehy kolet~Qf 
l moje flastné. Hrozba facky, tyhodenle 
z okna, wkrtenla a iných foriem fyzick.(} 
lllo1dácle (to sú tle humorn(}Jie), no nll)
mll "minulom rellme s obľubou apbl~ 
nuJé sťalnostl na tyiffdJ stru/dodl 
a Jtátnycb miestach, stllfHle .u ~ 
tých umelcof do pozide "ú..loaom c:hrlf. 
nenýdl". S oblullou to 'tyrdfgJI kultúrni 
údenúd, nknl zaslúllli, nuulúlllf l ~ 
slúlllf. 

No teraz ul fálne. Y lom spoéfva ten 
nechcený, raz latentný, inokedy otmrený 
Jlnt..,onlzmu6 m nt'ahu Interpret a hod- 1 

notlacl? Y neromakých zbraniach, do 
ltyk:nú sugumentontf speqcl? Áno, nesd 

,.,kolu na trh", ale verejná činnos( leb za. 
Yllzu,Je nlesf i d6sledky pripadných ne
zdarov. Zástoj kritika je moino menej Yi
dlteľný, no v principe podobný. Sp~ 
fanfm informácii a Jeh publlkovanfm sa 
tlel dostáva do pozfcle kritlzovateľnostl. 
Polemizovať molno o vklléom: názore 
na estetiku, Jtýl, typ mWnych Jk61 ... 
falko je rillk cúmuf v tak zásadnej otáz
ke, do je reJpektovanle partitúry (to je 
pripad "mojej" spefáčky), tu jednoducho 
fáhu faktu nemoino spochybniť. tlaľ, 
k serl6znym "Ýlffenám nábladof - él 'fO 

m'ahu Interpret - kritik. alello medzi 
kritikmi- u nás takmer nedochádz& Na 
liodu reci. 

Dotkol by som sa ďalJfch, často 'fentl
loraných problémof. Jedným z nich je~ 
fladafka ob)ektfmost!J_ resp. fenomén 
1111b)ektl'rlty 'f kritike. Talko ho ellmlno
tllf, pokia/ Ide o názor podloúný, zd~ 
rodnený a nezaq}atý. Je 'f ňom napokon 
osobná, lndMduálne spraco't'aná reDexla 
uréltého podnetu. Preto u r6znych auto
ro" sa moino stretnú( s ntrlabllnýml st• 
nonsluual a predsa Ich nemoino obnnlf 
z popretia ob)ektMty, čl presadzofanla 
osobných záqjmo'f. 

tuté je volanie Interpretov po kon
ltruJdfmostl kritiky. Čo tento pojem 
slafya? Ak ho mlmame ako hodnotenie 
apriórne, zamerané na tyZd'rihonuJie ~ 
zlthaycb stránok, tu to je len rub p~ 
lému. Ucom bfra ZIIStleranle sporných 
podnetov, často pod rúJkom faloJnd 
etldostJ. bfadanle ospra'fedlnenf Zll ~ 
slorené lapsusy. Neraz z nedostatku od
flllly autorof pomenofaf problém prafÝIII 
aenom a 'fedlef sl názor obháji(. Mám 
u IIIJ'Sll kategóriu serrllných, "dYo"' 
aýciJ" irltlio'f. TI, neraz l deformáciou 
luitérlf, urobia n•c Jkody, uo osohu. Sú 
ta rUk l ďalJf, oo rezlgnq}ú a o opere rad
lej uepfJu v6bec. 

Dnes potrebq}eme kritiku nezárlslú, 
rozld'•denú, rripeldq}dcu 'fO Sfete uzná
tUé, nemenné kritériá. Ideoloelzácla je 
dt'dJabohu Zll nami, čaká nás zba'rlf sa 
tfzleb osobných, oddeliť kritiku od pro
papčnej publicistiky, čaká nás ponn
IIOS( poredaf pravdu. Musfme sa pokúsiť 
presvedči( l tých Interpretov, oo cez ne
sdlopnosf osobuej sebareDexle, 'rldla 
' laltlke osobné ohrozenie. Treba prl
zuf, le terčom kritiky je bidý, 'ferejne 
u prezentq}úcl )edlnec. Teda romako 
uelec, ako Id kritik. PAVEL UNGER 

...... • 3,50 Kčs ' 

Na Dlaŕgo~_ stretnutia 

MLADÝCH UMELCOV 
HEXAGONÁLY 

Doterajšie dva rotníky, ale najma ten po
sledný, myslím celkom preivcdčivo naznačili , 
že v Žiline sa rodí nová tradícia, s novou obsa
hovou koncepciou a zrejme aj s koncepciou 
otvorenou a schopnou prijimat' podnety a pri 
spôsoboval' sa potrebám doby. To nové vidím 

Kla'rlme duo Solárik- Pažický. 

aj v tom, že Žilina zač ina mať celkom legitim
ne podmienky pre to, aby sa z nej stalo nové 
slovenské hudobné centrum. Ak sa v tomto 
zmysle prebudi aj mesto zo svojho pocitu vi
dieckej okrajovosti a najmä ak pedagógovia 
žilinského konzervatória, okrem seba, aj 
v žiakoch prebudia viac túžby po poznávani, 
po nových impulzoch, tak o osude hudobnej 
Z iliny netreba pochybovať. Zatiaľ sme viac 
vychutnávali prijemné a útulné, i priateľské 
prostredie sídla Státneho komorného orches
tra Domu umenia. Napokon, ak už prognózu
jem, som presvedčený, že vytrvalost'ou orga
nizátorov, spoluorganizátorov, ako aj za 
adekvátnej ekonomickej pomoci štátnych 
a miestnych orgánov, inštitúcii, perspektív
nych sponzorov a d'alšim ujasňovanim a kon
kretlzovaním skúseností i profilovanim tejto 
prehliadky, môže sa Žilina dostať do veľmi so
lidneho medzinárodného kontextu. 

Druhý ročnik prehliadky sa skončil nad 
očakávanie úspdne. To neznamená, že niet 
nad čim pracovať, premýšrať, čo dotváral'. 
V popredi stoji napriklad otázka mechanické
ho narastania členstva v tomto medzinárod
nom spoločenstve výmeny kultúrnych hodnôt 

(bude sa postupoval' v línii septagonál), ukta
,::onály .. ."!).Narastanie počtu koncertov je na 
hranici únosnosti. J>újdc zrejme k určitému 
obsahovému prehodnoteniu koncepcie pre-

pokračovan ie na 2. str . 

Nositeľ Ceny kritiky tohtonK!nej prehliadky, 
klavirista Marián Pivka. 

Snímky M. Jurík 

... _ ...... _ . . 

José tarreras - mimoriadny hudobný svia
tok 

Snímka ť:STK 

JOSÉ 
CARRERAS 
V BRATISLAVE 

Najprv sme tomu nemohl i uveri ť: správa, 
že sn{lď sa podarí získať na jeden koncert 
v Bra tislave slávne ho španielskeho tenoristu , 
vyvola la vzápätí mnohé i nega tívne reakcie. 
Sledovali sme rnLporuplnú a nic vždy kulan t
nú polemiku na st d n kach našich denníkov so 
zmiešanými poci tmi. Radosť a nadšenie. že 
konečne aj na Slovensko príde svetová te no
rová hviezda ho rklo v pal'be výčitiek nad su
mou, ktorou vraj mi nisterstvo kult úry prispe
lo na toto podujatie. V hre bolo 5 miliónov 
korún - Carrerasov honorá r - saturovaný MK 
SR. Verím , že medzi rozhnevanými a pochy
bujúcimi hlasmi bo li aj takí. ktorým skutočne 
zá leží na osude slovenskej kultúry, ale asi 
dosť bolo najmä tých druhých. zožieraných 
červíkom závisti a neprajnosti, že taká pekná 
kôpka peňazí pôjde do cudzieho a nie vlast
ného vrecka. Koľkí hladní sa zrazu našli, čo 
bezpodmienečne po trebovali odhryznúť prá
ve z tohto šted rého krajca! Na ministra kultú
ry sa zosypala ko pa výčitiek : koľko vraj nalie
havejších vecí potrebuje naša kultúra. ba ke
by len kultúra , veď je tu napríklad málo sol
ventné zd ravotníctvo , ško lstvo" .. . a ktovie , či 
to nie je zámer - voľby a po nás potopa ... !" 

Nuž, sme asi naozaj maličký národ a všetko 
sa u nás akosi zme nšuje či skôr zmalichernie
va. Veľké ume nie, veľké hviezdy sú asi len 
pre veľké mestá, národy a kultúry ... 
Našťastie dosť bolo aj tých , čo sa jednodu

cho tešili z nečakanej príležitosti bezpro
stredne zažiť jedného z najväčších tenoristov 
dneška . A tak sa športová ha la na Pasie n
koch, naprie k n ie malej sume vstupenie k, za
plnila do posledného miesta. Veľa fanúšikov 
priš lo i :to susedných štátov. dosť bolo však 
i domácich obdivovateľov. José Carreras má 
pre mnohých zvlášt ne kúzlo i nádych senzá
cie. K je ho popular ite aj u nie práve operných 
milovníkoch iste p rispel i vyn ika júci doku
mentárny film z nahrávania Berstcinovej 
West Side Sto ry, kde bol nezabudnuteľným 
Tonym a ktorý nic tak dávno vysielala i naša 
televízia. A samozrejme mnohých doj íma j e
ho boj so zákernou cho robou a víťazný návrat 
medzi svetovú opern ú špičku . 

Koncert na Pasie nkoch bol p redovšetkým 
pre tieto široké masy obdivovateľov. Isto 
niekto nečaká v takomto priesto re Schuber
tovský recitál. Zvolený program bol ladený 
viac-menej populárne, efektne, ale aj s rozu
mom . Poskytoval poslucháčom dostatok ľú-

(Pokračovanie na 2. strane) 
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Na margo stretnutia 

MlADÝCH UMELCOV IIEXAGONÁLY 
dokončenie z l. str. 
hliadky a ako to už ,Jej *ľ' Marián Lapšan
ský naznačil, bude mať zrejme akcenty dva: 
ako prehliadka stredoeurópskych krajín , 
v rámci ktorej bude aj komerčná burza, avšak 
na menšej časovej ploche. Čo však bude, to 
patrí budúcnosti a doprajme organizátorom 
dostatok času na domyslenie. 

Druhou otvorenou otázkou, podl'a môjho 
názoru, zostáva medzinárodný dosah žilinskej 
prehliadky. V dnešnej ekonomickej situácii 
žiadala by sa azda aj väčšia ekonomická zain
teresovanosť zúčastnených krajín. Druhá vec 
je jej propagácia smerom do zahraničia. Žia
dala by sa tiež väčšia účast' zahraničných po
zorovateľov, kritikov, publicistov (a tých 
hlavne), pretože v oblasti propagácie našej hu
dobnej kultúry smerom do sveta, máme stále 
veľké rezervy. Napokon, pri účasti zahranič
ných kritikov, bola by celkom reálna možnosť 
udeľovať aj medzinárodnú cenu kritiky, čo by 
malo iste aj väčšiu medzinárodnú váhu. 

Priateľská, príjemná atmosféra nesporne 
prispela k zblíženiu ľudi, k neformálnym dis
kusiám, k vyjasňovaniu si mnohých otázok, 
ktoré pre mnohých azda stoja vo vzduchu. 
z takýchto úvah pri neoficiálnom priateľskom 
"okrúhlom stole" prítomných kritikov, publi
cistov, rozhlasových, televíznych pracovníkov 
s organizátormi prehliadky, zrodila sa per-

spektíva potreby aj aktívnejšej kriticko~publi
cistickcj sebarealizácie na platforme ideovo 
nezávislého klubu. Napokon, pobyt počas ži
linskej prehliadky možno využiť aj na rôzne 
pracovné stretnutia kritikov, publicistov, na 
rôzne semináre, diskusie a pod. Asi tak, ako 
Slovenská hudobná spoločnost' využíva pries
tor prehliadky na interpretačné semináre, 
ktoré sú iste užitočné a treba ich aj naďalej 
profilovať. Nakoniec žiada sa mi podotknúť , 
že mám pocit (a ten som mal aj pri minuloroč
ných prehliadkach), že táto akcia, ako by sa 
míňala záujmu pedagógov (pravda, česi' vý
nimkám). Veď práve tu by si mohli pedagógo
via konfrontovať svoje pedagogické náhľady 
a skúsenosti s výsledkami zahraničných škôl 
a interpretačných trendov. Nuž to bude tiež 
azda pre budúcnosť podnet pre ďalšie profilo
vanie žilinského, dúfajme že raz vskutku stre
doeurópskeho summitu mladého interpretač
ného umenia. 

Navodené predstavy, myšlienky, idey sú 
možno prfliš ružové. Diktovali ich však reálne 
možnosti, vysoká úroveň prehliadky, jej slo
bodná, demokratická platforma pre sebarea
lizáciu každého z účastnikov. A práve preto 
sme sa v redakcii rozhodli dať tejto prehliad
ke, vďaka porozumeniu organizátorov, širši 
priestor v niektorom z najbližších čísiel. Mys
lím, že si to zaslúži, a že sa to aj oplatí ... 

MARIAN JURÍK 

JOSÉ CARRERAS V BRATISLAVE 
dokončenie z l . str. 
bivých melódií , citlivo však dávkoval nároč

nosť jednotlivých čísie l , v kto rých vynikli pre
dovšetkým Carre rasove jedinečné zamatovo 
mäkké stredné a vyššie stredné hlasové polo
hy a umožnil kochať sa aj v technickej ekvili
bristike, odušcvneiom výraze. citovosti adra
matičnosti Carrerasovho prejavu. Caru je ho 
neopakovateľného lyrického te norového tim
bru podľahli všetci - operní labužníci i menej 
skúsení poslucháči . Napokon, podstatnú časť 
z vystúpenia tohto vynika júceho speváka 
vysielala medzičasom aj naša televízia , takže 
každý záujemca sa mohol presvedčiť o veľ
kosti jeho umenia. Možno nie kto postráda! 
veľké á rie talianskych veristických opie r 
a sklamaní mohli byť prípadne aj lovci V)\O

kýc);l "c" . Naprie k tomu to bol uká:lkový vý
~~n sve~ovej špičky: obdivu!Jodná technika, 
citovo vypätá, kultivovaná a bohato výrazovo 
nuansovaná interpretácia s dramatickým ná
bojom a dokonalým frázovaním. Carre ras sa 
s každou áriou, každou frázou . detailom do
slova pohráva: vďaka svojej vynikajúcej ško
ic si môže dovoliť s hlasom priam akrobatické 

zmeny na modelovanie a dramatickú "výstav
bu árií: melodický prúd v pravú chvíľu zdržať, 
či naopak vygradovať. Dokonalou ukážkou 
toho bola aj známa Granada, kde pri sledova
ní bohato rubátované ho hudobného toku mal 
čo robiť aj inak spoľahlivo sprevádzajúci or
chester Slovenskej filharmónie. Okrem už 
spomínaných skladieb zaradil Carreras do 
svojho bratislavské ho vystúpenia aj známu 
Donizettiho áriu U na furtiva lacrima z Nápoja 
lásky. k to re j ani poltónové transponovanie 
do nižšej tóniny nijako neubralo na sugestív
nej kráse. Operné árie - ešte O paradis z Me
yerbeerovej Afričanky a C ileovej E la slota 
storia z Arlésaniek - akoby len vyšperkovali 
program . postavený najmU na poptllárnych 
pic'liach . Zan1c la Lconca\ allova Mattinata, 
Core n 'grato španielskeho autora S. ~ardilla 
a Sorozabalova ária No puede ser. Carre~asov 
žiarivý tenor nestratil ani po dvoch hodmách 
spievania nič zo svojho lesku a krásy. A to na
sledovalo ešte päť ďalších prídavkov. vrátane 
populárneho O sole mio či Torna ~ Sorrent~. 
Spoluúčinkujúca Slovenská f1iharmónaa 
s hosťujúcim dirigentom Eliom Boncompag
nim si napriek drobným nl'!presnostiam zaslú· kúsky. Vynikajúcim škole ním pre spevákov 

je j eho účelové narábanie s dynamikou a ab-· 
solútne vyrovnané prechody jednotlivých re
gistrov. Sú to všetko atribúty patriace priro
dzene do interpretačného arzcn{tlu každého 
veľkého speváka , dobre je však nic ké~ zdô
razniť i tieto zdanlivé samozrejmosti - aj 
vzhľadom na relativitu hodnotenia výkonov 
našich domácich operných interpretov. 

Tri ·úvodné Tostiho canzony sa zásluhou 
Carrerasa zmenili na malé vokálne skvosty, 
plné južného te mperamentu , ľahučkých bel
cantových melódií s pozoruhodn~m drama
tickým a kcentom. Tento zázračný Spanie! do
káže obdivuhodne využiť tempovo-a~o~ické 

-ži za svoj výkon R_ochvalu . Bola nielen spo
ľahlivou partnerkou slávneho tenocist.u Úl<t
pric k tomu. že s ním vlastne vóbec neskú,šala) 
ale zanietene, s plným nasadením prcdnacsla 
i päť samostatných orchestrálnych čísi~l : pre
dovšetkým virtuóznu preclQhru Rossiniho 
Straky zlodejky a náročné, temperamciilné~ 
inzermezzo z Jimenezovej opcr~y Las Bodas 
de Luis Alonso. 

Bol to po každej stránke mimoriadny večer, 
výnimočný hudobný sviatok, Vďaka zaň všet-
kým zainteresovaným! ' 

MARTINA HANZELOV Á. 

Seminár A. Kucharskélío 
v Karlových Varoch· 

V dňoch 10. - 18. aprfia t. r. usku
tolnU sa v Karlových Varoch lnter
pretainý semlnú Antonína Dvofáka 
a Euaena Suchoňa. Semlnú viedol 
Andrej Kuchanký t. ~ profesor na 
Konzervatóriu Richarda Straussa 
v Mníchove, a cl' al§{ zahranlt\ní peda-

aógovla. Podfa informáci~ ktorú 
· nbl zaslal p. Andrej Kuchanký, na 

seminári sa zúčastnilo V)ie 25 účast
níkov z l:esko-Siovenska, Odesy, Po
znane, Mníchova, Sofie a Bydgoszel. 

-mJ-

Prvé rakúske kultúrne dni 
na Slovensku 

V mliji a júni tohto roku sa uskutoč
nia vo viacerých slovenských mestách 
po prvý raz Rakúske kultúrne dni. Or
ganizátori - Spololnosť slovensko-ra
kúskeho priateľstva, Rakúsko<esko
slovenská spololnosť vo Viedni a Ra
kúsky generálny konzulát v Bratislave 

pripravili pestrý programový maratón, 
ktorý otvánqú Dni rakúskeho filmu 
v Bratislave. Nasledujú koncerty rakús
kych umelcov v Pidťanoch (17. mlija), 
Topoľčanoch (18. 5.), Nitre (19. S., 26. 
6.) a niekoľko výstav. 

'· 

KONEČNE DISKUSIA 
Naprie k úsiliu redakcie Hudobného ži

vota bude z môjho popudu ( .. Nech ncod
počívajú v pokoji ... ")" predsa len disku
sia . To je dobre, špina nepa trí pod kobe
rce , ale na smetisko. 

Preto je treba napríklad otvoriť archívy 
ŠTB, aby sme vedeli. kto udával, ale hoci 
to bude nepríjemné pre tých, kto rí udáva
li, nebude potom potrebné nadávať pau
šálne na všetkých, ktorí boli v stra ne. Co 
pán Bokes úprimne píše o sebe, to treba 
akceptovať v štáte. kde komu nizmus vlá
dol 40 rokov. 

Len v jednom s ním nesúhlasím : muzi
komunistov ako Kardoša , Hirnera a Oče
náša , a ich prisluhovačov, k čomu patria 
i napr. i Suchoň a Cikker (som zvedavý , 
či toto HŽ. uverejní) netreba obhajovať. 
Už v 60-tych rokoch, keď sa krátky čas 
smelo hovoriť, uverejnil Laco Mokrý č l á
nok "Neumývaj te murínov": presne to is
té bolo tým myslené už vtedy. 

Co sa týka mojej o rientácie - a som 
vďačný Vladovi Bokesovi , že konečne 
mám príležitosť niečo aj k tomu povedať 
- moja orientácia v hudbe nie je ,.supe r
tradicionalistická", ale presne naopak, ja 
som ten skutočný avantgardista; ja kom
ponujem toná lne , lebo som na to prišiel, 
že tak je to správne. Tak som začal kom
ponovať už pred 17 rokmi , hoci vtedy celý 
napr. tunajší hudobný svet ma pokladal za 
zradcu, spiatočníka, reakcionára etc. 
Dnes ešte stále nie je tonálna hudba v ob
lasti vážnej kompozície úplne presadená 
(v zábavnej hudbe tonaiita celý čas existo
vala ďalej a zaujímavé je, že to nikomu 
nevadilo) , tak ako už to dávno existuje 
v oblasti literatúry a výtvarného umenia, 

ale aj architektúry atď.; nikto ma už ale na 
Západe nepovažuje za reakcionára. Ak 
má Vlado Bokcs obavu, že moja kompo
zícia ovplyvní mladých slovenských skla
dateľov. musím na to odpovedať, že to ča
kám a že to považujem za správne. Aby 
bolo j asné . čo myslím : ja pozitívny vzťah 
k avantgardnej hudbe nemám a musím sa 
veľmi čudovať tomu. kto ho má. hoci aj 
proti tomu nič nemám. som tolerantný 
človek. ktorý by nikdy nikomu nič ne
predpisoval. 

Nielen na Slovensku. ale aj vo všetkých 
ostatných bývalých totalitných štátoch sa 
vývoj avantgardy k tonal itc ncuskutoči\o

val, pretože zrejme atonálna kompozícia 
bola súčasne občianskou statočnosťou . Ja 
aj te nto mechanizmus chápem . Lenže: 
dnes už to tak ani na Východe nie je . Vždy 
som opakoval: Avantgarda žije tam, kde 
je zakázaná a umiera tam, kde je dovole
ná. Ak interpret odmieta hrať avantgard
né diela, tak sa tým demonštrujú zákoni
tosti vývoja hudby - a ak sa ešte raz mô
žem znovu citovať: Ci ove k ako taký nie je 
až taký hlúpy ako si to mnohí myslia! 

• Mimochodom: ako som už v Bratisla
ve v novembri povedal. tá veta ani len nie 
je odo mňa , to je citát z prednášky Wolf
ganga Hildesheimera, autora známej kni
hy o Mozartôvi. Pre všetkých tých , ktorí 
sa týmto výrokom cítia byť urazení v ich 
náboženskom presvedčení. dovolím si 
znovu prehlásiť, že j a nic som Pán Boh, 
ktorý by mal aj moc toto presadiť; výrok 
je mie nený verbalisticky a ako taký- ako 
ukazuje diskusia - má aj svoj očakávaný 
účinok! 

LADISLAV KUPKOVIČ 

Takže, vážení čitatelia - konečne diskusia? A keďže vlastne ani nezačala, nebolo by od 
veci hodiť "do placu" viacero názorov? Trebárs na tém~ avantga~.da. Alebo etika. Alebo 
čo tak pohovorU' si o pánom Kupkovičom deklarovaneJ tolerancu. Alebo ... Vás príspe-
vok pána Kupkoviča neinšpiroval?? ' 

Redakcia 

Výzva bás ikom 

Slo.-enská liturgická komisia a jej hudobná 
sekcia sa obracajú na hudobných skladateľov 
- profesionálo.- i amatéro.-- aby sa " prenik
nutí kresťanským duchom pokladali za po.-o
laných pestovať cirkevnú hudbu a zveľaďo.-ať 
j ej dedičst.-o" (kon~titúcia o pos.-ätnej liturgii 
čl. 121). Výz.-a sa vzťahuje aj na tmrco.- tex
tov pre spev. 

Ukazuje sa potreba t.-orivej práce hla.-ne 
v d .-och oblastiach: 

I. Chrámo.-é liturgické piesne 
l keď náš Jednotný katolfcky spe.-nik je 

.-zácny a zohral nezastupiteľnú úlohu, ne.-znl
kol pô.-odne ako spe.-nlk liturgický. Po ll . .-a
tlkánskom koncile stúpla dôletitosť chrámo
vých piesni, ktoré má spie.-ať celé zhromaide
.nie, zmenilo sa Jeh poslanie v liturgii. Je po
trebné aj ďalej z.-eľaďo.-af bohatst.-o chrámo
t'ých piesni, ktoré by sa spie.-a/1 ako ú.-odný 
spe.- na začiatku omk, počas prlnálania obet-

_nýfh darov a na prijimanie, a to tematicky, 
i!i1lfadom na jednotlivé obdobia cirke.-ného 
rok(l. Pre spe.- na prijimanie nemáme dosť 
piesni, ktoré by vystiho.-a/J " horizontálny roz
mer" - spo/očenst.-o, lásku, jednotu. A podob
ne nám chýbajú piesne na poďako.-anie po 
prijimani, kde má .-ystupo.-at' motfv ch.-ály 
a .-ďak _, tiet .-zhfadom na obdobia cirkevné
ho roka. 

2. " Moderné" a detské liturgické piesne 
Cirke.- prijíma v~etky druhy hudby čo do 

formy pod podmienkou ušľachtilosti, pos.-ät
nosti a ak zodpo.-edajú duchu liturgických 
úkono.- (poro.-. konštitúcia o pos.-. liturgii čl. 
112, 116). Preto vyzý.-ame aj k t.-orbe hodnot
nýt·h piesní " netradičných ~tý/och, piesni, 
ktorých sa ujme mládež, a piesni pre deti. 

Záro.-eň povzbudzujeme aj k t.-orbe ďal
~~~·h druhov krest'anskej ducho.-nej hudby 
podľa .-Jastnej in~pirácie t.-orco.-. 

Prípadné otázky o princípoch, textoch a po
trebách liturgie .-zhfadom na tvorbu liturgic
kých spevo.- radi zodpo.-ieme. Môieme poslat' 
aj súhrn platných noriem a odporúčani pre tú
to oblast'. Hoto.-é plesne posúdi hudobná sek
cia Slo.-enskej liturgickej komisie, pripadne 
na .-rhne autorom spôsob .-yle~enia. Hodnot
né práce odo.-zdá na sch.-álenie blskupo.-J -
predsedo.-/ Slo.-enskej liturgickej komisie. 
V liturgii sa totlt môiu pouti.-ať Jen clrke.-ne 
schválené plesne. 

Anton Konečný 
Vedúci hudobnej sekcie 
Slo.-enskej liturgickej komisie 

Mons. Vladimir Filo, biskup, 
predseda S/o.-enskej liturgickej 

komisie 

..... 
REHABILITÁCIA 

24. marca t. r. prijala predpostrpt Okres
ného úradu v Bardejove JUDr. Eva Hlld6ko
vá v prítomnosti zástupcov okresnéb<t ún1du 
a Mestského kUltúmetao strediska muziko
logičku a publľclstku M gr. Si lviu Fccskovú 
,. súvislosti s odol-zdaním reh.ab11itačnej lisfl.. 
ny ako zadosťučinenie za Zákaz publikačnej 
činnosti od roku 1980 v periodikách Poddu· 
kelské noviny a SpravodJÚca Bardejova, kto-· 
ré v súčasnosti vydáva vyHie uvedené kultúfoo 
ne zariadenie. Opakovaaý zákaz publikačnej 
činnosti v roku 1983 a zákaz moderovania 
koncertov v rámci 'Bardejovskej hudobnej je
sene v Závodnom klube n. p. Jas v Bardejove 

normall1.átorl PodmienUI .JeJ zamestnaním 
na Rfmskokatolic:kom farskoa~ úl'llde v Bar
,dejove ako reaenscborillo, dlriaeata a orp
nistu. Pod vlastné prfspevky z dejín hudby 
v Bardejove, koncertné receazle a d'aHie eea
Jié príspevky, ktoré za čas podpisovala zn.O. 
kami-LES-, -Sivá-, -S.F.-, -ová-, museli u 
prfkaz zhora zmiznúť. Takto bolo posdha• 
tých c:ea 120 článkov v Spravodajeovl Rante

- jov a 50 v Poddukelskýda novinách. Skoda 
len, ie Mar. Silvia Fecskmá musela tak d .. o 
čakať na jednodaehé slová ospravedlnenia., 
ku ktorým sa redakcie nedokúaU odllodlat'. 

(O.F.) 
..... 
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KONCERTY 

~nôj kraj. 
'\ 

Pod týmto názvom usporiadal SlovenSký\· , 
rozhlas a ,Integrácia populárnej a alternatív• 
nej hudby ko ncert k ncdožitému 85 . výročiu 
narode nia sk ladatcl'a Gejzu Dus íka. Sláv
nostným priesto ro m k to muto počet ne navští· 
venému podujatiu (3 1. marca - v predveče r 

nedožit ých narode nín) bo la Koncertná sála 
Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Brati
slave. Dramaturgia progra mu sa o rientovala 
na známe piesne - evergreeny a hudo bné čí 

sla z oblasti tanečnej hudby. resp. naj známej
šie ukážky z o pe riet a .. inštrumc ntálo k'' skla
datel'a . Účinkoval Symfonický orchester SR 
a Big Band Radio Bratislava pod vedením 
Zdeňka Macháčka a Pavla Zajíčka. 

Bol to naozaj dôsto jný vstup clo osláv za
kladatcl'a našej opere ty a zitbavncj hudby, 
kto rý sa významo m vo svojo m žánri radí k ne
sto rom modernej národne j hudby, fo rmova
nej v tridsiatych a štyridsiatych rokoch a roz
víjane j v ďalších desa ťročiach ďalš ími osob
nosťami. Názov koncertu vych{tdza z jedne j 
melódie, ktorá pria m zl'uclovcla a už iba má
lokto vie , že pochMza vlastne z druhe j D usí
kovej o perety - Keď rozkvitne máj. Rodný 
môj kraj (ale zaužíval sa aj názov Spomínam) 
zaspievala hviezda veče ra - te norista Peter 
Dvorský. Ten svojím výkonom grudov:1l kon
cert, a to vrátane Piesne o rodnej zemi·, ktorú 
je už ncodmyslitcl'no u S LIČasťo u jeho reperto
áru . Okre m zaangažované ho. s chuťou spic
vajúccho a skutočne ,1ádhe rným volu me no m 
obdarenébo majstra naše j o pe rne j scény sme 
však na pódiu Slovenské ho rozhlasu privít ali 
aj viacerých só listo v spevohry Novej scény. 
Bo li to príslušníci strednej , resp . mladšej ge
nerácie (ich zostavu doplnil sólista opery 
SND.). Ábel, kto rý účinkoval s .J. Somošiovou 

Nielen 
spo01.ien k a 

Z inicia tívy Západo>loven~k..;Jw mú.:ca 
. ~Trnave a za spolupráce MK SR, Matice slo

enskc j. SH Ú , SHF, SMA , Slove nského roz
:lasu . ako aj vydavate l'stva OPUS a Spo lku 
;vii té ho Vojtecha sa 3 1. marca (v Slovenskom 
rozhlase), 5. apríla (v Zavare) a 14. apríla (v 
Trnave) uskutočnili spómienkové podujatia 
pri príležitosti 85 . nedožitých naro de11ín ná
rodného umelca Gejw Dusíka. Radi by sme 
.tu pripo menuli rodnú dedin u sklada tcl'a - Z a
var pri Trnave, kde 5. 4. odhalili na dome . 
kde sa Gejza Dusík n~1 rodil (detstvo vša k pre
žil v Križovanoch nad Dud váho m) bustu a pa
mätnú tabu ru od akademického sochára Mila
na Struhárika. O krem toho bola v miestnom 

Gejza Dusík pri práci r. 1960. 
ľ -

v duu : Vám čarokrásnu tichú picseií zaspie
vam): Gréta Švercelová, Eliška Horná; .Jana 
Šomošiová, Jozef 'Benedik, Dušan .Jarjabek, 
Ivo Heller, Zdeno Sychra a - už spo mínaní 
l~ostia z o pe ry SND: Pe ter Dvorský a Jozef 
Abcl. 

A ko prúd iskrivých näpadov zneli v ich 
a o rchestrálno m podaní sme ro m k nadšené· 
mu a vďačnému publiku zo všetkých gcncrač· 
ných vrstiev melódie z predohry k Modrej ru
ži; v podaní krehke j a jemne j J. Šomošiovej 
zaznela centrálne " ženská" pieseň z to ho isté
ho diela - Moja pieseň pre toho znie a G. Š ver· 

kultúrnom do me inštalovaná výstavka (sce
n~r Dr. Emanuel M1.1ntág) z' pozostalosti Gej
zu Dusíka :1<to rú vlastní Matica slovenská . 
Na sl:ívnosti sa zúčasrnil rad osobností nášho 
'poločcn~k élw a ku lt úrn~ho / ivo ta - o . i. n;í
rnc,lll ík mini, lr;J kultúr~ SR Mu heJI " '"'lÍc'. 
ktorý pamätnú tabul'u a bustu oclli'alil sf5~ 
starostom obec Z avar Jozef om Bencim , äle aJ 
správca Matice slovenskej Ph Dr. Stefan Ha
nakovié, riaditeľ SHF Ing. Miloš Koci án , ria
dite l' Západoslo venského múzea Ing . Mila11 
PetrM, CSc. a ď<J iš í hosti a . Po po ludní bol 
v Zavare ko morný ko ncert z tvorby G. Dusí
ka . na kto ro m p red niesli je ho sklad by Gréta 
Švercelová. Jozef Benedik, Zdenko Mac!Já
éek (klav írny sprievod) a poéziu Dusíkových 
súčasníkov (Smreka. 1-lal'amovcj a Ž arnova) 
predniesla Ida Rapaiúwá. T reba oceni ť i sna
hu a zaangažovanosť ' po lu rodúkov. k torí s·a 
zúčastnili na oslavúch , zaplnili kult úrny dom 
a navyše - ve nova li na rcalizäciu busty 

Inšpirujúci ncívrat 
Nestačí krúčať stále len dopredu. Človek ~a 

niekedy musí vrátiť späť . Nie z nejaké ho sta
romilstva alebo kvô li oživo vaniu nostalgie
kých spomienok. Často. ak chce "budova ť 
a rozvíjať niečo, čo bo lo akýmkoľvek spôso
bom prerušené, musí sa vrútiť spiiť a prúcnym 
spôsobom vyhľadať určitý uzlo vý bod , od kto
rého sa môže odvíj ať niečo nové č1 pozoru
hodné, inšpirujúce našu súčasnosť . 

Podobný krok spravila ncdúvno Slovenská 
filharmónia. Vrátila sa k starej tradícii uvá
dzania v bratislavsko m Dó me Sv. Martina 
Haydnovho vrcho lného o rató ri a na bib lickú 
tému - Sedem posledn ých slov nášho Spasite
ľa na kríži. Táto mo numentálna ko mpozícia 
patrila ku konštantné mu chrámovému repe r
toáru Bratislavy v predvcl'konočnom obdo bí 
počas takmer celého devätnústc ho a prvej po-
lovice nášho storočia. . 

Svoje umelecké sily tu spojili o rchester Slo
venské] filharmónie s dirigento m Dr. Ľudov í
tom Rajterom , Slove nský filharmo nický z~or 
so zbormajstrom Janom Rozehnalom a sóhsll 
Magdaléna Hajóssyová (soprán), Hana Štol
Cová - Bandová (mezzosoprán) , Jozef Kund
lák (tenor) a Peter Mikuláš (bas). lntcrprc~á
cia oratória pod klenbami pre krásneho gollc
kého chrámu , v ktorom až do · J9. storočia sa 
konali korunovácie uhorských panovníkov, 
podčiarKla základnú štýlovú aj výrazovú 
polohu diela . Dr. Ľudovít Rajte r sa usiloval 
Haydnovo vrcholné dielo očistiť od všetkých 
romantizujúcich príkras a nánosov a všetky 
zložky viesť ku ko ncentrovanému pr ístupu 
k oratóriu , ktorý by podčiarkol medit atívny 
charakter kompozície, intimitu a závažnosť 
umeleckej výpovede a jej výrazovej stránke 

by vdyclw l \:rty upro,tĽIHl, t l a ~ t )1 1ovcj či,tu

ty. O rchester , zbo r aj só listi týmto požiadav
ká m veľmi dobre vyhove li a odviedli spo l'ahli
vé výkon y. 

Medzi jednotl ivými časťami o ra tóri a zazne
li krátke mcclitäc ie re prezentantov českej 
a slovenskej politickej scény. Vystúpili tu 
Dag mar Burcšová, Petr Pithart , Milan Uhdc. 
Fra ntišek Mik loško . Jún Čarnogurský a Ladi
slav Snopko. Každ ý z nich predniesol krátke 
zamysle nie vychúdzajúcc z cit<Í tu z Nového 
záko na. Na ko ncerte sa mal zúčastniť. a aj 
meditovať prezident ČSFR Václav Have l. 
Nako niec však svoju meditáciu poslal aspo ií 

' na magneto fó novom zázname . ta kže v chrá -
me odzne la . Kritike vystúpenia českých a slo
venských politikov boli duchovným osvieže
ním . Symbolizovali porozume nie . a to tým 
viac. že tu (okrem prezidenta z mg. zäznamu) 
vystupova li len reprezentanti jedno tlivých re
publík. nic zústupcovia federálu. Ich súzne
nie na to mto mieste bolo pri am symbo lické .. . 

Preto som sa vel'mi čudova l . keď sa po akcii 
rozp (l tala pro ti ne j kampa1i, argume ntovalo 
sa. že chrä m zne užili na po litické ag itky a po
dobne . Treba povedať jednoznačne, že iš lo 
o dobré a zauj ímavé podujatie , že mcditäcic 
mali č i sto ducho vný. a ni c politický rozmer. . . 
Jediná vec, ktorá by sa mohla ko ncertu vy
tknúť bo l nešťastný spôsob prezentácie medi
tácie prezidenta. Ak hlava štátu sa ne mohla 
na koncerte zúčastniť, nemusela posielať ani 
záznam svoje j meditácie. Výsledný efekt pô
.sobil teatrá lne, ako clnimatický efe kt , ako 
de us ex machina. ' 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Snímka Lit. archív MS 

~ celová- J. Benedi k predniesli duo Tá modrá 
ruža vám povie ... Za sprievodu big-bandu 
sme si pripo me nu li spevácke umenie Zde nka 
Sychru . ktorý prcdniesÓI Vám, jedine len 
v~m. V inštrume ntálnej · úprave zas zaznela 
svieža melód ia šlágra Možno je to zvyk. 
Z E lišky Hornej vyrástla sopranistka fareb
itéhó a lahoclt1.ého hlasu. Po teši la prednesom 
lyrickej melódie Poď, uspi ma v objatí. Pavel 

..Zaj aček - po spomínanom clvojspeve Vám 
čarokrásnu tichú piesc ií zaspievam - zahra l 
na trombóne sklaclbtLLen tam chcem ísť. Ivo 
Hell~~- nezaprel svoj showmanský cit pri kre-

20 006.- Kčs . čo nic je málo z rozpočtu o b
ce ... Západoslovenské múzeum , Slovenská 
muziko lo&ická asociácia , MS, SHF pr ipravili 
na 14. 4 . zas muzikologický simlinár, pričom 
do pric,torov múzea prcn ic,(i a j rozšírenú vý
' t" ' l. u '" i',avaru. Na 'cminún prcd nic,(i re
feráty Pfi Dr. Terézia Ursínydvá (Postavenie 
G . D usíka v slovenskej hudä onej"tvorbe) . 
PhDr. Dalibor Heger (Realizácia ' D usíko
vých cl r;iii'iatických d iel v Bratislave a Banske j 
Bystrici). ·PhDr. Dita Marenéinová (Dusíko
ve d rama tické d ie la vo východoslo venských 
divad lách) . PaeDr. Ema11uel Mwaág (H u
dobnú pozost a losť G . Dusíka) a Ali Brezov
sk)í (Nahrávky diel G. D usíka v Slovenskom 
rozh lase). Všetky podujatia mal i precíznu o r
ga nizačnú úrovei1- i vďaka veľkej zaangažo
va nosti Zitpacloslovcnského múzea a niesli 
pečať nadšenia. úcty i snahy, ocen i ť dielo 
skl ada tda. ktorý stál p ri začiat koch našej zá
bavnej hudby . uy 

ovani a dokonca t a nečnom dotvo rení ža rtov
nej Dusíkovej piesne Ja som optimista. \(n ic
so l tak do nostalgie trochu humoru - a Dusík 
ho má vo svojich picslwch viac ' Osvedčené. 
zohra té a hudobne vyladené vokil lnc d uo 
$vcrcclov;í- Benedik holi úspešn í aj v piesn i 
PodaJ mi rúčku a poď so mnou, Dušan J arja
.bck zas v šantivo m vyznaní Len bez ženy 
a s E . Hornou v d vojspcve Zatancuj si so 
mnou... Ko ncert predstavil aj výbo rného 
trúhká ra .Juraja Lehotského, k torý zah ral po
merne neznámy o pus G.' D usíka Na cestu ži
tia. Bo lo to oživenie d rama turgie . postavene j 
najmä n <i naj typickejších D usíkových pics
l'íach. T ie doslova zap lavi li aj ďalšiu časť kon
certu. kde spomínaní spcvúci - všetci v dob
rej vokúlncj ko ndícii a radosti zo spievania 
predniesl i ďalš ie eve rgreeny jub ila nta : Keď 
harmonika tíško znie, Keď rozkvitne máj, 
Tak nekonečne krásna , Nech je šfastný celý 
svet, S tebou , najkrajší sen chcem prežíval', 
valčík Ružičky červené, tango Dve oči never
né, alebo Marínu (spicvanú Ivom Hcllcrclm! 
- a výborne ... ). valč í k Široká cestička , alebo 
p icseií čo sa mi môže stat', Letelo vtáča nad 
nami , Saigon ... Piese1í o rodnej zemi a Rodný 
môj kraj. Celko ve 27 čísel uv.ádzal i Mária Da
cejová a .Ján Valentík podl'a sccn<Í ra. v kto
ro m boli menšie fukt~·afické chybičky. kto
rým sa dalo vyhn úť. Ko ncert - zaznamenaný 
a o pár dní v zostrihu aj vysielaný - bol vzác
nym príspevkom Slovenského rozhlasu k nc
dožitému 85. jubile u Gejzu D usíka. Vyzd vi
ho l jeho osobnosť. podči arkol jej význam pn; 
našu hudobnú k ul ttm t. potvrdil. ko l'ko hu-

. dobncj krásy [e nto sk laclater zanechal. ako a j 
to: že stú lc ži jú adrcsúti melód ií. ktorí s nimi 
p reži li mladosť i zrelý vek. l p reto by sa mali 
ozývať z rozhlasu častej šie . pre tože poslu
chúčskc rozvrstvenie je ovcl'a pestrejšie, než 
si clekážcme predstavi ť. Rozhodne nestačí 

mclóclíe toh to typu zaracťova ť iba do zásuvky: 
Hrá me j ub ilanto m. .. ' 

TERÉZIA URSiNY OV Á 

Autorom busty a pamätnej tabule na rod· 
nom dome Gejzu Dusíka je akad. sochár Mi
lan Struhárik. Snímka F. Neitz 

,.,.ebruár a marec 
·s ŠKO-ŽILINA 

zic . V rámci ďirigentovcj koncepcie zaznelo dielo 
impresionistického zvukového kolorilu s preferova-
ním pôvabnej melódie a jemnej rylmiky. • 

Na zúver zaznela Symľónia Es dur Antonina Rej
chu, patriaca k naj lepším českým orchcslrálnym 
skladbám predsmetanovského obdobia . Hoci hráči 

S menom pražskej hudobnej skladate l'ky sloven
ského pôvodu Sylvie Bodorovej, je spojené predve
denie premiéry 14. fe bruára. Na koncenc zazne la 
skladba Detvu - ·ostináto pre komorný orchester. 
Kompozfcia, ako napovedá podti tul. postaven{! pre
dovšetkým na ostin áte invenčne spája sviežu me lo
d ickú líniu čerpaj úcu zo slovenských fol 

prvkov s nápadilou rylmickou zl-~o~žki<O~ll:tá ,t"~~~~~~~~~ 
vou zvukovou kombináciou inšl Ul 

svoj .. lepší šta ndard" do vytvore
za konccnom ešte n iečo chýba-

nosi i s nečakanými efe klami ( 
júce z balkóna). Die lo bolo na 
SKO Žil ina. orchester pod 
s la va Vodllanského svojím maxlll/iW'llr!;,rJSt 
výkonom nechal napl no vyzn ieť 
razovými konl raslami. 

Pozoruhodným ume leck 
veče ra bolo sólislické vysl úp,~ f1i.lfn) <~11Žellskl•d 
CC, japonskej mezzoSO~JralniS( IfYj~clfOk.O f'IUy:~mO~UI_ 

a Christophera Northen··W•cl~l~JIIJ.Ittyt.onli stu 
kej llritánic. K yoko Miyamot 
prezenl áciu vybrala Gustava Mliililildo·a 
o mŕtvych dct'och. Zvládla 
zavúhania, zaujala · · 
Íovou čistotou . V . 

cfalší mesiat umeleckej sezóny 
ponukou prezentu

období. 
tnru>#•l\~Du<:nu•• a jeho Suite č . l C dur. 

Eduarda Fischera. 

. .. londýnskym" . Hoci sa 
mé4111Hfirch,oly zrelého sýmfo nického 

svoju popularilu najmä 
íiillr~.m-Vvk<m hrúčov orchestra ko

konce pciou a prcdvcdc
'""''"'""' ""' umeleckú atmosfé ru pre 

hlboko sugestívna a ril našemu poprcdnému hu-
svcdčivo . oYo.Átf»f:,fll•·nv;· . Václavovi Hudeékovi. Svojím 

Chris10phc r Norlhcn-Welsh uviedol ~~~l$~~~~~ rmom iskrivo rozozvučal Koncert pre 
áriu Ch'io mi scordi KV 505 od W. A. f.l orchester D dur op. 35 P. l. Čajkovského, 
interpre tačný výkon sa niesol v znamení plné melancholického lyrizmu s cxahovanou 
a elegancie príznačncj pre mozartovský rukopis. poetickou expresiou . Umelec disponuje bravúrnou 
Ob:\ja inlcrprel i (1. č. vedú Japonské kuh úrnc strc- technikou . IO mu umožňuje naplno ťažiť aj zo zvu-
disko vo Viedni) si svoj ím umeleckým prejavom kových možnoslí nást roja. TMo neopakovateľnú 
pripomenuli svoj u pôvodnú spcvúcku profesiu . kreácia ihneď zarezonovala u publi ka a umelec mu-

SKO uviedol Pavanu za mŕtvu inľantku odM. Ra- se i uspokoj i ť nadšené obecenstvo cfalšími pridavka-
vela. Pôvodne klavírna skladba získala na svojej po
pularite až prepracovaním do inštru mentálnej ver-

ml. 
JANA TARINOV Á 
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·.Marcové kOncertr v štátnej filharmónii Košice 
Úvodný marcový ko ncen na pôde Štá tnej 

filharmónie Košice (5. 3.) tvorila pestrá mo 
za ika skladieb i interpre tov, kto rá však z dra
maturgického hradiska pôsobila nesúrodo. 
Po pri profesionálnych výkonoch klavírneho 
d ua Milady a Otokara Reiprichovcov (W. A. 
Mozart: Larghetto a Allegro Es dur, D. Mil
hand: Karneval v novoorleánskom štýle a M. 
lnfante: Andalúzske tance), bola druhá polo
vica koncertu zmesou rôznej p ríchute so 
známkami amate rizmu. Podujatie bolo síce 
určené hudobnej mládeži - C cyklus- ale to 
ešte neznamená , že ko ncerty zaradené do 
ročného plánu koncertnej sezóny majú suplo
vať výchovné konceny (tie predsa ma jú zvlášť 
vymedzen ý čas a priesto r1) . Ne pochybne, zá
mer súbo ru pozaunistov ŠFK (Ján Hrubov
čák, .Juraj Vrobel, Marcel' Prokop, Juraj 
Hombala a speváčka Marta Golecová) bol 
dobrý. avšak pódiová neskúsenosť aj tu zo
hrala svoju ro lu . Nekoncepčnosť nie vždy pri 
lie havé ho sprievodného slova (pred každou 
skladbo u) odvádzala pozornosť publika od 
podstatné ho. o d počúvania hudby , ktorou sa 
súbor - dispo nujúci kvalitnými hráčmi - pre
zentoval (D. G. Speer, A. G. Ch. Stiirl, M. 
Frank, F. Bendusi, P . .J , Vejvanovský,J . Pod
pro~ký, A. Stradella, G. F. Händela S . Jop
lin). 

V auplaudujúcej sál e domu umenia sa na 
ďalšom ko ncert e (12. 3. ) predstavil 26-ročný 
anglický dirigent Jonathan Tilbrook, ktorý 
v súčasnosti pôsobí ako asiste nt dirige nta vo 
Fi lharmó nii B. Martinu v Z líne. Osobitý po
hrad na predvedené tituly presvedčil , že Til
broock je nádej ný dirigent spolie hajúci sa pri 
práci s orchestro m najmä na bezprostrednú 

Klavirista Peter Kačšák Snímka aJ;"chív HŽ 

inšpiráciu , čo. vzhľadom na jeho vek , treba 
akceptovať. V úvodno m Rachm:minovom 
Koncerte pre klavír a orchester č. 3d mol op. 
30 podali filharm onici presvedčivý výkon , 
v ktorom vynikli pôvabné kantilény v jednot
livých nástrojových vstupoch (vydarené bol i 
najmä dychy v Intermezze) . Romantický pá
tos die la , s jeho výraznými fa rebnými hudob
nými plocharlli, vyzd vihol aj klavirista Peter 
Kaščák, ktorý v zäludno m sólovom parte clo
stal príležitosť preze ntovať svoju virtuozi tu . 
V jeho hre prebleskoval miestami filozofický 
nadhľad , v kombinácii s mlad istvou muzi
kantskou iskrou vyplynul do zvukovo fareb
ného výsledného tvaru. · 

Program veče ra d oplnila Beethovenova 

POZDRAV OD PROTINOŽCOV 
. 5 . apríla na ncdcl'nom matiné v brat islav

sko m Mirbachovom paláci sa predstavil mla
dý austrálsky klavirista Tony Gray, kto rý 
v súčasnosti pôsobí vo Veľkej Británii. Jeho 
výkon vcl'mi priaznivo zapôsobil už drama
turgio u. kto rá iba s jedinou výniľilkou sa via
zala prevažne na autorov českej , či slove nske j 
proveniencie. 

G ra y je veľmi dobre p ripravený klavi ri~ta . 
Reme, lo ovl~tda výborne. a aj v ume leckom 
dotváraní nczaos túva; správny pomer zacho 
váva aj vo' vzťahu citu a rozvany, takže i laik 
i odbo rník si ozaj môžu prísť na svoje. Pokiaľ 
by sme v s(tvislosti s je ho tvorivým vkladom 
chceli hradať paralely . medzi maliarsk ym 
ume ním a hudbou , dospeli b y sme k 'záve ru , 
že rád uprednost ňuje žia rivé farby; paste l, či 
a kvarel - i ked' sa im nevyhýba - jeho založe
niu vyhovujú už mene j. 

S týmito dispozíciami vcl'mi dobr~,: obstál 
Gray pri budovan í ko ncepcie troch Českých 
tancov 8. Martim"i . U mocnil ich podčiarkova- · 
ním zemitých rytmov. zna menitou ~rtikulú
ciou použitých fo lkló rnych prvkov' 'i z it ým 
temperamentným spadom . · 

Vnúto rnou diciplíno u . jemnou dife renciá
cio u klav írne j faktúry o puncoval Gray Soná
tu Es dur F. X. Dušcka. Zdôrazl'iovaním vnú
torného pu lzu skladby. vynášan ím motivickej 
prúce a o so bito u filozoficko u meditáciou sa 
mu podarilo úspešne vyhnllť čo len náznaku 
akademicke j strohosti. 

S napii tou zvedavosťou srne očakávali 
G rayovu ko ncepciu .• ~s.mccrtných etúd J, Cik
kera Tatranské potoky: l:Jmclec ne nadviazal 
- aspoií sa nám tak zda lo - na in terpretačnú 
tradíciu tohto ó pusu , ktorá sa u nás postupne 
budovala. Je ho C ikker nemal tú ušl'ach t il osť 
a kult ivovanosi s akou ho stvárl'iuje l. Čer
nccká. ani pastelovú poetickosť D. Rusóovej , 
č i živeln ý spád a bril antnosť S. Čápovej. 
V G rayovej interpretácii na viacerých úse-

koch zazne li iné náladové po lo hy, o dlišný 
zvukový šat , výraznejšie vynášal skryté melo
dické tó ny . 
V záverečnej etude (Po tok a bú rka ) jeho fu
riaso malo viičšiu dravosť . naliehavosť. od
pich , suve renitu i zvukovú priebojnosi. pri
čom zdatné technické zäzemie u4J ožni lo mu 
nepol'avovai v d ynamickom na rastan í až do 
zúvcrcčného akordu . 
Vše,trann~ umelcove mo2no,ti núkži tc 

dokresl'ovalo podanie Štyroch valčíkov op. 54 
Antonlna Dvoi'áka. Boli plnokrvné , s výraz
ným citovým nábojom. Temperament sa tu 
ideálne snúbil s lyrickou poéziou~žiar ivé far
by s je mne jšími odtienkami . Umelcove fan tä
zijno-tvorivé možnost i tu slúvili d o ko nalý 
triumf. 
Záverečné Tri argenlínske tance A. Ginas

-teru - skvelá prskavka nástrojovcj virt uozi ty. 
bravúry , podmarti.vého zdôniZiíovania ryt
micRej vitriability a živelno sti zavŕšilrpost.up
né načrtávanie umelcovho pro filu. ktor~ na
dobudlo tak vcl'mi sympatické pr~>pot~ic 
a strhlo - plne oprávnene - príto mné obecen
stvo k pre javom spontúnndro nadš.:n ia. 

VLAniMÍR é.ff.lK~ 

Symfúnia č. 7 A dur up. 92 , R tor.: j o rd t.:st r<i l
ny výraz bo l výsled ko m pre myslene j kon'ccp
cie. Zauj ímavo p repracované de taily vyznel i 
mimoriadne úči n ne naj mii v odrahčenom. bez 
zbytočnéi]O pátosu modelovanom· pocho do
vom A llegrette druhej časti . 

Umelecké ma jstrovstyo organistu Ivana 
Sokola púta d lhé roky nielen muzikan tskou 
bczprostrcclnosiou, a le najmä hl bokým prc
nik nutím do skladi~b a svojrázne transpo no
vaným pre nosom umeleckého posolstva . Dô 
kazom toho bo l i jeho košický ko nce rt zara
dený doB cyklu (19. 3.). Farebnou a štylizač
nou pestrosiou sa vyznačovali die la baroko
vej literatúry - Prelúdium a fúga E dur V. 
Liibecka, Riccrcare .J . .J. Frobergcra , Ciacon
na, Toccata a t'íJga F dur a Prelúdium a fúga 
d mol .J, S. Bacha, Chorál a mol a Fantázia 
C dur C. Francka, kto ré patria podobne ako 
Bathovc die la k u kme1iové mu rcpertoúru So
kolových vystúpení. Registračnú fan tázia 
umelca zauj ala najmii v záve rečných dvoch 
skladbúch francúzskeho skl ada tcl'a J, Alaina 
- Lc jardin suspendu a Litanies . 

Na mimo riadny koncert (26. 3.) A cyk lu 
na ncdcl'né matiné p ri lákala veľký počet po
slucháčov dvojica reno movaných umelcov -
huslista Václav Hudeček a klavirisla Marián 
Lapšanský. V ich pod aní sme sa z;tpočúval i 

do Heethovcnovej Sonáty pre husle a klavír 
D dur t:. l , Prokolievovcj Sonáty pre husle 
a klavír č. 2 D dur, op. 94c a Franckuvej So
náty pre husle a klavír A dur. V Beethoveno
vi sme o bdivovali zm ysel interpretov pre zá
konitosti klasicistickej výstavby diela . v Pro-

ku li.:1uvi La~.: p.:rľt:ktnú orit:ntCtciu 1u I 'La

jomných motivicko-tcmatických súvislostiach 
kompozície a Franckova sonúta očari la fareb
nosťou a ko aj citlivou interp retácio u. ktorú 
podčia rk l a introvc rtnosi diela. Bolo pôžit
kom sledovať p rácu tej to dvoj ice umelcov. 
ktorí do svojho prej avu vložil i všetko zo svoj
ho boha tého arze nálu sk ttse ností. 

Posledný marcový koncert (26. 3.) mal na 
programe predohru Hebridy op. 26 F. Men
d elssohna-Bartholdyho, Koncert pre klavír 
a orchester a mul op. 16 E. H. Griega a Variá
cie na Mozartovu tému op. 132M. Regera. Za 
dirigentským p ultom filharmo ni kov stúl Ota
kar Trhlík, p re kto rého spolupráca s košic
kým o rchestro m je už samozrcjmosio u . Snúď 
práve z toh to d ôvodu p ri hliadame na jeho 
účinkovanie pri tvarova ní celého ko ncertné
ho večera viac kri ticky a nemôžeme sa zbavii 
pocitu ake jsi .. obohranosti" . Trhlíkovi ne
možno up rici dôslcdnosi pre javu; snáď príliš
ná koncentrovanosť mu neumožnila viac in
špiratívne pôsobi ť na h r;íčov. D irigcn tovo sú
st rede nie ma lo však svoje opodstatnenie 
v Griegovom klavírno m koncerte . v ktorom 
sól isticky vystúpil Radomír Melmuka. V sólo
vom parte "vyčnieva l i'" nepriezračné technic
ké pas:íže. rámec tempového rozptylu často 
prek račova l mieru ú nosnosti . kadencie zneli 
v zname ní umelcovho entuziazmu. nie regu
lovaného, výrazovo p ri lichavého prednesu . 
Výsledok teda nebol vcl'mi uspo koj ivý. hoci 
dir ige ntovc skúse nosti aspol'i navono k zacho
vali d ie lu j eho pôvodn ú tvár. 

.JÚLIA BUKOVINSKÁ 

Stan1icovo kvarteto 
V rámci cyk lu E ko mo rných koncertov Slo 

venskej fi lharmó nie sa v Moyzesovej sien i 25. 
ma rca predstavil v po radí štvrtý súbor. Po 
Vcrmcerovom kvartete . Kvarte te A lbana 
Bcrga a po Moyzesovcoch d ostalo p riesto r 
Stamicovo kvarte to z Prahy (Bohuslav Ma
toušck . Jozef Ke kula . Jan Peruška a Vladimír 
Le ixncr). Hrali s íce pred polopr<ízdnou sú
lou . ktortl ~a pokúšala zapl 111ľ hhtka a ni nic 
dv.och desiatok pos luch<'ičm plus Moyz.:!>ovo 
kvartet~ v,civile- na atmosfé ru koncertu to 

• však až prekvapujúco nepôsobilo1"1!§ivo. Ne
chcem tým obhajovať poloprázdne koncertné 
siene. Občas sa však stáva, že komorný súbor 
s komorným publikom na komornom ko nce r
te vytvoria načas malé spoločenstvo . zviaza né 
spoločným záuj mom a uzavreté do teme r .. ro
d in nej" a tmosféry. 

Stamicovo kvarte to sa orientuje ok rem z;)
kl adnc j kvartetovcj lite ratúry na českú hudpu 
širo ké ho štýlového a časového rozpiitia . Pro
gra m ko ncertu vychúdzal práve z tejto o rie n
tácie . V rámci nej sa súbor p redstavil na j mii 
so skladbami. ktoré napÍiía jít ideál českej nú
rodncj hudby v tom užšom zmysle ~ lova -s vy
užitím idiomov a alúzií na českú a mo ravskú 
melodik u a prvky tanečnosti . 

Dvoi'ákovo Sláčikové kvarteto F dur č . 96 
Americké a 7. s láčikové kvarteto Concerto da 

~can!era Bohuslava Martinit od zne li spolu 
v prvej polovici veče ra. Od znel i v interpretú
cii. ktorá ncstavala na efektno m zvýraziíova
ní a vyhradúvan í kontrastných polô h , ale skô r 
na. ich zmic rl'iovaní, v hľadaní spoločného 
al i1ic od lišného. s dôrazom na kult ivovanosť 
prejavu a na hladko plynúci hudobný p rie
beh. A merické kvarte to Antonína Dvofáka 
zazne lo v podaní Sta micovho kva rteta ako ly
rická hudba mnohotvúrnych odti e1íov. bez 
pátosu .či sentimentu , bez kon niktných s tre
tov, ~toré by podporil i mo ment d ramati zm u 
v hud~é. Expozícia prvej časti kva rte ta bola 

z to hto hľad i~ka príznačne riešená ako p lynu
lý tok h udby bez výraznejš ích zlomov a nic 
ako exponovanie výrazovo a ná ladovo odliš
ných až kontrastuj úcich tém. Pre Dvofáka 
tak pr íznačný rovnocenný vziah medzi jed· 
notlivými hlasmi v podobe pružného presku· 
po van ia ich d ôležitosti v hudobnej štrukt úre. 
hra motívov a tém a ich kontrapun ktické prc
pájan ic vystúpi li v jemne d iferencovanom v9-
~lcdnom tvare. Conccr10 da cam~·ra [loh usla-
va Martinu znelo v triezvej a "civilnej " intl.'r--' 
pretácii. akoby mil však predsa ~i chýb al 
v rámci časti práve dif~rencovanejši výsledný 
tvar. 

Yrcholom koncertu sa zaslúžene stalo Sme
tanovo Sláčikové kvarteto e mol Z môjho živo
la a s ním sa k slovu d ostal osobitný druh au
tobiografickej programovosti sprevádzaný 
subje kt ívnosťou , expresiou , in trovertnosiou, 
p rvkami il ustra tívnosti... Práve v súlade 
s osobi tným programovým pozadím dostalo 
v podaní Stamicovho kvarte ta väčš í p riestor 
ostre jšie profilovanie konstrastov, bohatší 
v)'razový a nálad ový rozptyl, expresívnosť . 

Aj napriek tomu však ostávala prítomná jed
na z tých charakter istí-k , kto rými sa Stamico
vo kvarte to na koncerte p redsravilo- druhú 
časi Smctanovho kva rteta bola v ich podaní 
pochopenú nic ako·oscilovanic medzi dvoma 
odl išnými podobami polky ako ta nca salón- · 
neho a l'ud ového, ale skô r a ko fo rmovanie 
rôznych podôb štylizácie jedného tanca. 

Ci tom pre komorn ú hru , kulti vo:vaným 
pre javom reprezentovalo Stamicovo kvarteto 
v rámci komorného cyklu štandard kvarteto
vej hry a prip ravilo celkom p ríj emný koncert
ný večer. Občas sa vyskytne situácia, keď ko 
morný sCt bor s ko mo rným publi kom na ko
mo rnom ko ncerte vytvoria načas malé uza
vreté spoločenstvo spojené spoločným záuj-
1110m . Tým však nechce m obhajovai polo 
prázd ne ko ncert né siene ... 

HANA URBANCOV Á 

Kuriozita '~a koncertn()~ pódiu mie, skô r ako zahájil prcdveľkonočné tu rné 
s Bachovými Jánovými pašiami. 

JIIH VITlJLA 

V naš ich ko ncertných sá lach sa le n zriedka
ked y stretávame s die lo m veľkých skladate
l'ov. kto ré len nedávno bolo vyt iahnuté zo za
pečatených archívov a čakalo na sve tovú pre
miéru prak ticky 120 rokov . Bolo pre Prahu 
vyzname naním , že jeho nové predvedenie 
(po Stuttgarte. Parme a Perugii) zaznelo 
v Smetanove j sieni v podaní Českej filharmó
nie . Pražského filharmo nického zboru , za
hran i čných a českých sólistov. Vo lá sa Messa 
pe r Rossini a je na nej podpísaných trinásť 
autorov1 Sklad ba je v ko ncertno m repe rtoftri 
skutočnou kuriozitou a zaznela vďaka tomu , 
že sme si ko ncom februára pripomínali 200. 
výročie narodenia geniálneho talianskeho 
sklaclatc l'a G ioacchina Rossiniho, ktorého 
opera Barbie r zo Sevilly patrí k najhranejšít]l 
celé dcsairočia . Keď tento slávny tvo rca v ro
ku 1868 zomre l, po dnietil jeho mladší slävny 
ko lega Giuseppe Verdi tvore nie skladby. akä 

nemá v dejinách hudby obdobu: Omšu za 
Rossiniho. ktorá bo la určenú na jediné p red
vedenie , než bude natrvalo zapečatená v ar-

. chíve . Trinási vyzvaných auto rov vyhovelo 
Vcrdimu , pretpže prij a li čest nú úlo hu ako 
ušľachtilú myšlie nku vzdať poctu jednému 
z najobľúbenejších skladateľov 19 . s toroči a. 
K praktické mu uved eniu zaujímavého diela 
však na ve ľké Ve rdiho sklaman ie neprišlo. 
A tak Messa putovala clo archívov bez toho. 
aby si ju niekto povšimo l. Objavil ju až v roku 
1970 americký badatcl' David Roscn. D o ži
vota ju uviedo l prvýkrát známy stuttgartský 
dirigent, pedagóg a hudobný vedec Hc lmuth 
Rilling . Stalo sa tak ll. septem bra 19R8 
v rámci Európskych hudobných slávností 
v Stuttgarte za účasti Pražského filharmo nic
kého zboru. Po dvoch ta lianskych a americ
kých premiérach zaznela te raz Messa per 
Rossini prvýkrát v Československu. Aj keď 

ide _o d ielo štýlovo ncsúr.oclé, predsa · repre
zentuj e akúsi antológiu talianskej hudby 19 . 
storočia s jej významn ými sklada~'l"mi. Ril
lingovo naštudovanie preukázalo absolútne 
autentický prístup k J ~jto historickej kuriozi
te . na ktorej s~. okrct!1 českých súborov po
dieľal i sólisti Kathcrine van Kampcn , Eva 
Randovä, James Wagner-W~I'ington . Ivan 
Kusnjer a Peter Li ka . 

Helmu t Rilli ng , ktorý stojí na čele Medz~
ná rodne j bachovskcj akadémie ako mtslo
vovzatý odborník v moderne j inte rpretácii 
odkazu Johanna Sebastiana Bacha. ale aj 
znalec veľkých skladate ľov mimllosti a prí
tomnosti , využil svoj pražský pobyt na uspo
riadan ie Hudobnej akadémie a predstavil sa 
na záver na koncerte s poslucháčmi pražskej 
AMU. Je ho cesta bezprostredne vied la do 
Budapešti , ·i<de participova l na majstrov
ských speváckych kurzoch Lisztovej akadé-



PEDAGOGIKA 

BU DO ŽIVOTA DOBY 
PAVEL JAKABOVIČ 

KULTIVÁCIA 
ĽUDSKEJ OSOBNOSTI , 

Hudobný vedec, teoretik a psychológ A'J:. 
nold Bcntly povedal: "Ciel'om hudobného ' 
vzdelávania je vniesť do života dieťaťa hudbú 
ako živú skúsenost' a pomôcť mu, aby si osvo
Jilo zručnosti, ktoré mu umO'.lnia podiel'ať sa 
na jej realizácii akHvnou formou, čo vytvára 
z neho aktívneho propagátora alebo vnímavé
ho poslucháča hudby." 

V oboch prípadoch je to kultivácia ľudskej 
osobnosti , prispievajúca ku kultúre a kultúr
nosti nášho národa. Nic je to vec samoúčelná, 
nie je to vec satna osebe a sama pre seba, j e 
to vec, ktorá dá zmysel vtedy, keď jej koneč
ným cieľom je kultivovanie, zušľachťovan ie 
a pofudšťovan ie čluvc)<a. Touto fi lozofiou 
sme sa snažili riadiť pri získavaní podkladov 
a vytváraní akéhosi uceleného pohľadu na 
hudobné vzdelávanie detí a mládeže, na sys
tém a štruktúru základnej umeleckej školy 
z hľadiska genézy, ako aj tvori acich sa pod
mienok. Je pravdou, že pri hľadaní spoloč
ných znakov participuje tu ako základná de
terminanta hudobný j azyk , ktorý vytvára ko
munikačné predpoklady. 

Avšak s týmto fenoménom nemôžeme vy
'stačiť pri riešení koncepcie ZUŠ. s vyjadre
ním zmyslu hudobného vzdelávania , s vnú
tornou štruktúrou a zaradením do systému 
školstva. 

Japonský hudobný pedagóg Suzuki tvrdí, 
že cicTom hry na hudobnom nástroj i nic je vý
chova géniov, ale iba rozšírenie aktivít dieťa
ťa, čo zo všeobecného hľadiska je akccptova
tclné. Zmysel hudobného vzdelávania detí 
a mládeže v ZUŠ je potrebné chápať v širších 
heteronómnych funkčných súvislostiach 
a elementárnych pôsobnostiach, kde báza 
špecializovaného činnost ného procesu odvíja 
hudobno-kognitívne prístupy k rozmanitým 
aspektom hudobného obj ektu zapojeného do 
komunikačných procasov. Jde tu o prfpravu 
detí na styk s hudbou, čo sa v podstate rea li 
zuje ako adaptácia subjektu na dané hudobné 
kontexty. Vyššie úrovne prípravy, vyhľadá
vanie a formovanie tzv. talentov smeruje 
k špecifickejšiemu osvojovaniu si hudobných 
zručností , vedomostí a návykov. 

Avšak záuj mová sféra hudobnovýchovné
ho pôsobenia, smerujúca k posilneniu kogni
tívne motivovaných prístupov, ako Suzuki 
povedal , spočíva v tom, aby sme z nich ncvy
chovali profesionálov umelcov, ale dobrých 
"hudobníkov'.', ktor í aj v iných činnostiach , 
pre ktoré sa neskôr rozhodnú , preukážu ši
kovnosť a zručnosť . 

V rozpore s citátom je možné vysloviť urč i 
tú antitézu - načo sa teda uči ť niečomu , keď 
v živote sa budem zaoberať inou činnosťou . 
To by v~ak bol názor človeka , ktorý jedno
stranne vidí ciele hudobného vzdelávania de
tí a mládeže. 

Herbert Rcad anglický teoretik , kritizoyal 
vo svojom diele- Výchova umením, {1967) 
anglický školský systém, v ktorom sa jedno
stranne preferovala oblasť intelektuálna, pri
čom estetická výchova, vrátane umeleckej 
bola negovaná. 

Poznatky vývinových psychológov {Kulka 
1979, Kuric 1986, Dočkal 1987) hovoria o vý
zname estcticko-výchovného vplyvu na inte
lektové schopnosti detí a mládeže. Platí to 
pre hudbu a dokonca je možné tieto poznatky 

zovšeobecni ť aj pre celú umeleckú oblasť . 
V deťoch a mládeži je potrebné budoval' ci

- tovú základňu, prostredníctvom ktorej bude 
' schopná esteticky si osvojoval' objektivnu sku-

·-róénost' i zložitosť subjektu prostredníctvom 
vlastných tvorivých aktivít. T u vidíme zmysel 
vzdelávania v oblasti hry na hudobných ná
strojoch- v ZUš, ktoré musí vychádzať z prin
cípu otvoreného systému, . diferenciáciou 
učebných osnov, na základe individuálneho 
psychického a fyziologického rozvoj a dieťa ia , 
s rešpektovaním individuálnych schopností 
a zručno'St í , ktoré sa prej avujú diferencovane 
u expresívhych, ako aj meditatívnych, či 
hlbavých typov, čo nic j e prakticky niožné 
tzv. zoškatuľkovať . V)•chodiskom by ma) byt' 
subjekt dieťat'a , jeho intelektový a psycholo
gicko fyziologický potenciál schopnosti. Uči

teľ nesmie tu byť dominantný subjekt , čo sa 
často stáva a dieťa ostáva iba poslušným vy-
konávateľom príkazov, čím sa stáva objek
tom. Je však určitá hranica, ktor(t bez_pomoci 
učiteľ á alebo dospelého dieťa ,nie j e s\:hopné 
prek lenúť. Av~ak aj tu je rozhodujúcim čini

teľom metóda a forma práce, prístup k či n
nosti tak, aby dominovala osobnosť d ieťaťa . 

Z tej to kauza lit y je potrebné vychádzať pri 
koncipovaní organizácie. vn(llorncj štruktúry 
a obsahu vzdelávania žiakov so záujm;Jm" 
o hru na hudobnom nástroji , ktorý mus(vy
tvárať predpoklady pre tvor ivú akt ivitu. To 

l 

Ilustračná snímka M. Jurík . ( 

znamená vytvá rať podmienky pre dynamický 
rozvoj špecificky individuálneho obsahu, kto
rý by zaručoval vzostuposť osvojovania si stá
lc zložitej ších štrukiúr. 

VYTVORIŤ INDIVIDUÁLNE, 

DIFERENCOVANÝ OBSAH 
VZDELÁVANIA 

v j ednotl ivých predmetoch v Z U Š, znamená 
dokonale orien tovať sa v cieľových zámeroch, 
avšak najmä v konkretizácii obsahu, ktorý 
možno uplatniť u žiaka diferencovane na zá
klade zistených individuálnych dispozíci í 
a predpokladov ovplyvňuj (tcich tempo rozvo
j a zručnost í , vedomostí a návykov každého 
žiaka. 

A k vychádzame z výsledkov overovania 
navrhnutého obsahu vzdelávania v ĽŠU , je 
potrebné poveda ť si , čo v koncCi!pcii ĽŠU bolo 
nevhodné, a čo nás viedlo hradať možnosti 
ďa lšieho skva litnenia organizačnej , štruktu
rá lnej , obsahovej a proccsuálnej stránky , 
k efektívnemu a najmä kvalitatívnemu splne
niu cicl'ov vzdelávania hry na hudobných ná
strojoch v základných umeleckých školách. 

Východiskom ri ešenia špecifických problé
mov v jednotlivých predmetoch j e predovšet
kým vytvorenie podmienok pre dôslednú rea
lizáciu cieľových zámerov, ktoré by mali byť 
koncipované v týchto intenciách: 

V predmete hudobná náuka j e potrebné 
špecializovať všetky potrebné metódy a for
my práce tak , aby usmcri\ovali vzťah a zá
ujem žiaka o hudbu , aby hodnotová orientá
cia o funkcii hudby v spoločnosti vytvárala 
vlastný názor, vzťah a konanie. Obsah pred
metu realizovaný v rôznych podmienkach by 
mal umožniť žiakom orientovať sa v základ
ných teoretických pojmoch, v hudobných štý
loch a žánroch, aby sa rozvinula ich hudobná 
senzibi lita, schopnosť an a l yzovať počúvané 

skladby a prehlbil sa záujem o oblasť hudob
nej tvorby podľa záujmu a potreby. Prostred
níctvom percepcie, spevom a hrou na ľahko 

ovládateľných nástrojoch ako aj na profilo-

vých nástrojoch , čím by sa stávali hudobne 
citlivejšími, vnímavejšími , upevňovali si mo
rálno-vôľové a charakterové vlastnosti , čo 
v podstate j e aj c i eľom hudobných činnost í. 

Predmet hudobná náuka by mal tvoril' syn
tézu nadobudnutých vedomostí spolu s hlav
ným predmetom a vytváral' celok smerujúci 
k využitiu schopností tvori\•ého chápania 
a prístupu pri analýze a identifikácii študova
ných skladieb. Ide tu o získanie praktických 
návodov a orient ačných usmernení potreb
ných k prirodzenému uplatneniu sa v praxi. 

V profilových predmetoch hra na hudob
ných nástrojoch by malo ísť o získanie ele
mentárnych návykov, rozvoj hudobných 
schopností a zručnost í , rozvoj muzikality, hu
dobného cítenia, sluchovej senzibility, tvore
nic ku ltivovaného tónu , artikulácie, plynulé
ho čít ania nôt, hry z pamäti , improvizačnej 

' ~hopnosti s transpozíciou do rôznych tón iR. 
Ide tu v podstate o rozvoj muzikal ity v súčin
nosti so zdokona ľovaním techniky hr·y smeru
júcej k s(thrnu základného hudobného vzde
lania, upev~vaním nadobudnutých zručnos
tí , vedomostf a návykov. Ďa lej umožňovanie 
vyhranených záujmov-smerujúcich k postup
nej žánrovej špecializácii , prostredníctvom 
ctižiadosti o samotné uplatnenie sa v praxi , 
ako aj využívaním poiti~ltltov z iných hudob
ných činnost í, ktoré priblížia hudbu v j ej reál
nej podobe so špecifickosťou v hudobnom od
raze a hudobnej komunikácii . 

Navrhované riešenie koncepcie hry na hu
dobných nástrojoch v ZUŠ vychádza z kom
plexu komun ikäčných procesov vyvolaných 
dialektikou vzťahu komunikujúcich sy~té

mov,. Východiskom sú najmä výchovne pôso
biace aspekty vyplývajúce z osvojovania si 
kqgnitívnych modelov hudobnej komuniká
cie . Existenciu a premeny koncepčných 
štrukNr tvarovali naj mii ncdo tatky, ktoré 
OVP,lyvňova li rea lizáciu výchOVJ.!O-vzdcláva
cicho procesu lu y na hudobných nástrojoch, 
poukazovali na súbor aktivít , ktoré boliocitcľ

né v každej oblasti hudobnej činnosti , pričom 

emotívne pôsobili na rozvoj tvorivej akti vit)t, 
čo 'súviselo so vzájomného pochopenia príčin 
a ich oc:jstrai\ovania. Je pochopiteľné , že 
množstvo problémov si učit elia vyriešili tzv. 
samoreguláciou a intuíciou, avšak nedosta
tok materiálnej základne učiteľ nevyriešil 
sám, na čo doplácali len deti. Nedoriešené 
problémy s vydávaním učebníc , metodických 
príručiek pre učiteľov , hudobnej literatúry, 
nedostatočné vybavenie a využlvanié didak
tickej techniky, systém zabezpečovania mate
riálnych w ostriedkov vymedzených v schvá
lenom normatíve. získavanie vhodných 
a kvalitných hudobných nástrojov. strún , slá 
číkov, plátkov, trstiny pre výrobu strojkuv 
ako aj množstvo nemenovaných prostriedkov 
ovplyviíova li t rend vývoj a organizačnej a ob
sahovej št ruktúry j ednotli vých predmetov, 
i keď si ich plati li žiaci z vlastných finančných 
prostriedkov. Avšak nielen materiálne vyba
venie bolo príčinou rozdielnych vý~lcdkov 

realizácie nového poiíatia výchovy a vzdelá
vania v ZUŠ. Predovšetkým práva uči teľa , 
kladný vzťah k pedagogickej profesii, k ume
leckej disciplíne. kolekt ív učitcl'ov , ale aj mo
tivačn e ovplyvňujúce prostredie neustáleho 
hľadania výrazových a formujúcich možností 
odbornej pripravenost i boli a sú určujúcimi 
faktormi realizácie kvalit<)tívne hodnoteného 
formovania detí a mládeže v ZU Š. 

Novovytvorené smernice a najmä zákon 
vymedzili množstvo pozit ívnych predpokla
dov pre úspešnú rea lizáciu cieľových zámerov 
v ZUŠ. Východiskom dôslednej realizácie 
vzdelávania v Z UŠ by ·mafo byť odstránenie 
nedostatkov zisrcných overovaním účinnosti 

novokoncipovaného obsahu vzdelávania 
v j ednotlivých predmetoch. 

i 
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Úspech vzdelávania žiakgv v ZUŠ je v pod
state v rukách uči teľa , jemu je treba venovať 
pozomosť už v príprave na povolanie, ale aj 
zo strany zriacľo,vatcľa ZUŠ. Učiteľovi je po
trebné vytvoriť podmienky na to , aby prcdo
všetkýtl) vlastným individuitlnym štúdiom 
a aktívne tvorivou prácou so žiakom sám po
stupne vnikal do nového ponímania vzťahov 
k procesu a jeho obsahu . Rovnako, aby vedel 
psychologicky a metodicky správne v učeb
nom procese z neho ťažiť maximum pre roz
voj zručnosti a vedomosti svojich žiakov. 

Overovaním je dokázané, že v novom po
t1atí ~čcbného procesu v Z UŠ, v ktorom do 
popredia vstupuje subjekt žiaka, úloha učite
ľa sa nczmenšu)e. ale naopak , zvýrazňujú sa 
požiadavky n~ 'jeho pedagogické majstrov
stvo. 

Uplatňovanie aktivizačných metód a hlav
ne realizácia cicl'ových zámerov súčasnej 
ZUŠ kladie vyššie nároky na odbornú pripra
venosť všetkých zúčastnených zložiek . Z to
ho(o východiska by sme mali čerpať pri po
chopení podstaty hudobného vzdelávania 
konkretizovaného hrou na hudobných ná
strojoch. Hudba ako subjekt tu prispieva 
k vzniku konkrétnych spojení svojimi vlast
nost'ami najmä schopnost'ou pôsobil', odrážal' 
rôzne negatívne vplyvy pôsobiace na formova
nie morálnej, mravnej a estetickej reality. 
Učiteľ tu vstupuje do procc~u ako aktér odví
jajúci špecia lizovaný proces hudobného , 
vzdelávania. zdônlzňujúci racionálno kogni
t ívne prístupy smerujúce od sprostredkova
nia hudobných zákonitost í k posilneniu kog
nitívne moti \>ovaných prístupov k produktom 
zdôrazňujúcim reálnu výpoveď žiínrovcj 
a štýlovej hudobnej komunikácie. 

Záverom možno použiť citát M. S. K ogana. 
ktorý svojou filozofickou analýzou vyslovil 
näzor, že: Umelecký potenciál sa odráža 
v úrovni nárokov umeleckých potrieb osob
nosti. 



H UDOBNÉ DIVADLO 

C. Rossini: Barbier zo Sevilly. Libreto C. 
Sterbini. Preklad: S. /Ioza. Premiéra opery 
v S D v Košiciach cl!ía 13. a 14. marca 1992. 

Si.esta inscenácia opery Barbie r zo Sevi lly 
na j avisku SD v Košiciach je prík ladom pri ro· 
dzeného ponímania komiky v opere, p r ík la
dom predstavenia, ktoré si ne treba len povin
ne "odsedieť" (pri no toricky známom príbe
hu), pripadne zbyst ri ť pozornosť pri niekto· 
rých ko loratúrach, či taj ne dúfať, že vstupná 

ný. plytký priesto r javiska domu kultúry a zá
rover'l výtvarne stmeliť špirá lu bohatých javis
kových akcif. 

Hosťuj úci , muzikálny Michail Adamenko 
vytvoril typ pohybl ivého (aj voká lne), naozaj 
,.nepostrádat cľného" Figara, ktorý svojou ži· 
votodarnou ene rgiou ovplyvnil efe ktné javis· 
kové stvárne nie prvej premié ry. Kovový lesk 
krásneho barytónu Petra Bárda bol Figaro
vou hlavnou devízou na druhej pre miére. 

-
Barbier, aký má byť 

-
ária Figara, alebo ária o k lebete budú vzoro· 
vé . Košická inscenácia je ta k výrazne žánrovo 
vyhrane ná, že som ju sama nie kedy ,. nanovo 
objavovala '· v komických, bránicu štekl iacich 
scénach, výstupoch, ansámbloch, ári ách, či 
recitatívoch. Režisérka Blažena Hončarivová 
dokázala zmobilizovať ansámbl, väčšinou 

mladých sólistov, k výkonom plných tvorivej 
hereckej fa ntázie. Figaro so svojím "barbier
skym" bicyklom , rccc§ia tc lefonujúccho Ba r
to la a Basilia , koncent rova ný humor herecky 
rozobratej ,,búrkovej" hudby s výstt~pom 
Marceliny a A mbrosia i ďa l šie vtipné nápady 
ideá lne korešpondovali s iskrivo-radostnou 
hud bou Rossini hd opery. Réžii B . Hončari
vovej je vzdialená akákoľvek úzkoprsá kon
vencia. uhl adenosť či šablóna , z libreta C. 
Sterbiho opad la zrazu dobová zaprášenosť 
príbehu, Figaro i ostatné postavy dýchali 
dneško m, napriek historickým, no mimoriad
ne dynamickým kostýmom hosťuj úcej Ľubici 
Jarja bkovcj . 

Scénu (Vlad imír Suchánek a. h. ) tvoril po
schodový domec, ktorého interié rovú i exte
riérbvú variabilitu umožňovali posúvatcľné 

medzičlán ky. Týmto ,.domčekom pre Bar
bie" sa výtvarn íkovi podarilo .. zakryť'' nc'pek-

Záverečná scéna z l. dejsna opery . 

-
V úlohe Rosiny zasvietili Jana Havranová 
i Svetlana Tomová. Koloratúra oboch sólis
tiek bola ohybná, herectvo svieže, bezpro
stredné a pri rodzené. Ani niekoľko hlasových 
zako lísaní v prechodoch do vyššej po lohy ne
ubra lo na charakterovej presvedčivosti grófa 
Almavivu a ko ho v troch variantoch (gróf, 
"opitý" dôstoj ník , " učiteľ" spevu) plnokrvne 
kreoval Fcmi M. Mustafajcv. Vokálne mat
ný, aj charakte rovo jcclnotvárn~jš í bol Al
maviva Emila Merhejma v prvo m o bsadení. 
Úloha klebetn íka Basilia bola štýlovo vyhra
ncm1 u oboch basistov - skúseného J uraja So
morjaia, ale i mladého Olega Korotkova. J o
zefa Havasiho zastihla postava dokto ra Ban o
la vo veľmi dobre j hlasovej i he reckej ko ndí
cii. A ni Marcelina neobišla naprázdno- obc 
jej predstaviteľky - Viera Hronská a Mária 
Kleinová dobre vystihli osobi tý chara kter po
stavy. Iskri vý šarm Rossiniho hudby nebol 
tak jednoznačne ako na javisku zakódovaný 
aj vo výkone orchestra pod taktovkou Borisa 
Velata. Tempá, počnúc predohrou, boli opa
trné, viackrát sa vyskytli rytmické nedorozu
me nia medzi orchestrom , sólistami a zbo rom 
(zbormajster J ozef Havasi). 

DITA MARENIČNOVÁ 

Snímka O. Bereš 
' 

-

NEMORINISSIMO 
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šilingov, dopra viť sa do Viedne a poswviť sa 
p red .~iestou hodinou rannou k bočnému vcho
du .vrátnej opery. Nič viac a nič m enej. Moi
nosť vidieť ešte v ten večer L uciana Pa varo tti
ho v postave Nemorina z Donizettiho Nápoja 
lásky bola na dosah ruky. 

O tomto čase sa začfna - vo výnimočných 
prípadoch - vydávať poradovník vstupeniek 
na státie. Sa11C1t má 567 z áujemcov, ktorí sa 
k rozdeľovaniu dostavia osolme. Driiteľ čísla , 
Jx!tlla jeho výšky, zaujme miesto v definitív
nom radr dve, resp. tri hodiny pred začiatkom 
predstavenia. Kto neprfde včas, stráca pora
die. Celá procedtíra prebieha v na prostej orga
nizačnej do ko nalosti a časovej presnosti. Di
vadlo s 1lou nem á nič spoločné, usporiadate
ľom je spolo k Priateľov štám ej opery. 

O pol ôsmej s napätím očakávaný večer za
čína. Inscenácia Nápoja lásky v réiii Otta 
Schenka a na scéne Jiirgena Roseho je u i swr
šieho dáta, prem iérova/ ju roku 1980 Peter 

- Dvorský, 110 svoj fm javiskovým rvwom realis-
ticky a svieio odráža kolorit wlianskej d,ediny 
zo začiatku 19. s toročia. Predstavenie dirigo
val Marcello Panni , .~pecialista na daný sloh , 
ktorý s Pavarottim len v tom/o kalendám om 
roku absolvuje Nápoj lásky pdpri Viedni tie i 
v M ET a Barcelone. Preukázal vel'ký cit pre 
doniietliovskú partitúru, najmä jej tempovú 
výstavbu , vystupriovanír do l'u hninantných 
obrátok. Viedenskí filharmonici však dokážu 
vyhovieť i požiadavkám na .hranici zvládnu
tel'nosti . 
Počuť rr vidieť po mnohých nahrávkach 

a priamych prenosoch Luciana .Pavarottiho na 
.ži vp, uramená predovšetkým potvrdiť si záiit
kyz éteru. Fenomenálna technika, bel cantova 
estetika , sl nečná farba hlasu . Samozrejme, 

l>e~pro.\tredny /..o!lla/..t /leto z aklllllne dojmy 
z násohf. Naprfklrrd, pokiaľ ide o oblasť tech· 
niky, je umelcov tón ideálne " zak otvený", re
zonancia vo všetkých polohách vyváiená, 
hlas sa bez námahy nesie priestorom a má jas
ný kovový lesk . Nem orino , hoci ho Pavarotti 
interpretuje často, je predsa len v jeho reperto· 
ári okrajovou lyrickou ro lou. Cítiť, ie só/iJIII 
nrá "na viac" v expresívnosti a veľkosti tó11u, 
dramatickosti výrazu. Naproti tomu, práve 
v tomto teréne móle hrilírovaťjemnými dyna
mic/..}ínri finesmi, móle vychutnávať legátov( 
frázu . Svoj part však pr{{ji nezmäkčuje, doka
zuje, že aj dorrizettiovské bel cali/o potrebuje 
za základ pevný, o dych opretý tón . Frenetic· 
ký aplauz po veľkej árii Una f urtiva lagrima 
vyprovokoval Pa varottiho k opak ovaniu to h
to sk vostného čísla. 

Z ďalších sólistov prekvapila mladá nó rska 
sopranistka Elisabeth Norberg-Schulz ako 
Adina . Jej jasný, farebný hlas sa voľne niesol 
vo výškach i hlbkach a bez problémov domi
noval v ensembloch. Prirodzená hra a milý 
dievčenský zjav speváčky inšpirovali i Pava· 
rottilro, ktorý vychutnával všetky polohy svoj
ho Nem orina, aj v okamž ikoch, keď priamo 
nespieval. Veteránsky bary tón Rolando Pane
rai tiastočne sklamal 'mo no tónnym výmzo
vým podaním roli Dufcamaru a Jean-Luc 
Chaignaud ( lJe/care) zatial' nedozrel na IÍro
vell prvej scény , tobôž už nie partnerov. Zato 
v malej roli Gianetty sa zaskvela Andrea Rost. 

Z trojlfstka super-tenorov, po Domingovi 
a Carrerasovi, chýbal v tejto sezóne vo Viedni 
u i len Pavarotti. Počas štyroch večerov, za mi
moriadneho záujmu medziná rodného publi
ka, dokázala 57-ročná hviezda, že je jednodu
cho stále Nemorinissimom. 

PAVEL UNGER 

R ossiniho MOjžiš v Budapešti 
" ... diama nt , kto rý Rossini našie l vo svojej 

mladost i, vedomosťou zre lého génia vybrúsil 
na brilia nt". konštatoval kritik v Le Globe ro
ku 1827 po parížskej pre mié re opery Mojžiš. 
Rossini napísal svoju o ratórnu operu s biblic
kým námetom Mosé in Egi tto v čase, keď bol 
už niekoľko rokov v službách imprcsária Do
menica Barbaju. Pre miéra bo la počas pôstne
ho obdobia- pre to bib lická tematika - v mar
ci rok u 1818 v neapo lskom divadle San Carlo. 
Uvedenie diela bolo v podstat ne mimoriadne 
úspešné, až na malé faux pas na konci posled
ného dejstva , k toré vyvolalo u obecenstva vý
buch smiechu a takmer a nulovalo krásu 
a úspech predošlých dejstiev. Dobová javis
ková technika nezvládla vtedy riešenie rozo
stúpc nia Červeného mora a o bjavili sa nohy 
detí , mani pulujúcich s dekoráciou . T áto afé
ra sa pravidelne opakovala až dovtedy, kým 
Rossi ni s libretistom Totto lom nevsunuli pred 
touto kritickou scénou novú epizódu - dnes 
slávnu a krásnu modlit bu hlavného hrdinu . 

Definitívnu podobu dostalo však d ie lo iba 

" o niekoľko rokov neskô r, keď slávny maestro 
bol riaditeľom parížske ho Théatre h a lie n. Tu 
ju uviedol (26. marca 1827) akÔ svoju tretiu '
pa rížsku premiéru prispôsobenú už parížske
mu vkusu: inštrume ntáci u neapo lskej orató r
nej opery výrazne prepracoval a hudbu pod
loži l francúzskym textom pod názvom Moise 
et Pharaon, ou Le Passagc de la Me r Rouge. 
Premiéra tejto novej ve rzie, kto rú Ba lzac na
zval " monumentá lnou hudobnou poémou" sa 
stre tla s 'jedinečným úspechom . Po niekoľ
kých mesiacoch sa táto nová verzia vrátila 
opäť do svojej rodnej vlasti , text libreta bol 
však znovu preložený do talianČiny. V tej to 
podobe - pod skráteným názvom Mosé - sa 
die lo stalo repertoárovým číslom domácich 
o pern ých domov. 

Je zaujímavou kuriozitou , že pôvodná ver
zia d iela mala svoj u prvú mimotalia nsku pre
miéru v roku 1820 práve na scéne peštianske
ho Nemeckého di vadla . Po tom sa tu vša k až 
clo rokul977 viac neobjavila a až po pold ruha 
s toročí Mojžiša v koncertnom prevedení 

uviedo l v Budapešti Lamberto Gardelli 
a o niekoľko rokov nesko ršie realizoval aj je
ho nahrávku pre Hungaro ton (dodnes je jedi
ná vo Bielcfc ldcrovom katalógu). V Rossini
ho biccntáriu je to opäť Lamberto Garde lli , 
k tory prezentuje toto prekrásne dielo na scé
ne budapeštianskej štát nej opcry..J'o doj
moch z prvej a druhej reprízy "' Gardclli d iri
goval p rvých piiť predstavení - môžem kon
štatovať, že Yblov pa l8c sa stal opäť dejiskom 
vydarené ho prcdslavcnia, v kto rom vizuálne 
a audi tívne komponen ty sú na ~ovna~o vyni-
kaj(rccj úrovni. ' 

Najväčším kladom režiséra Miklósa Gábo
. ra Kerényiho, na scéne Attilu Csikósa , cvok u-. 
júccj koncentračné tábory, je citlivo dynami
zovaná o rató rna statickosť diela , čím dosia
ho l zdravú rovnováhu s prvkami francúzskej 
vel'.kej o pe ry. Tento záme r podči arkl i aj cha
rak teri stické kostýmy Marty Jánoskútiovej, 
a ko aj nápadi té svete lné a pyrotechnické 
e fekty. Pod prísnym vedením Lamberta Gar
delliho h ral orchester na vynikaj úcej t'l rovni , 

výborn ý vý kon podáva l aj zbor Miklósa Sza
layho. Z kva litného sólistické ho ansámbl u vy
stupujú najmä tri bezchybné a prvotriedne 
spevácke výkony - vynikaj úca Zsuzsa Misu
rová ako majestátna faraonova žena Sinaide, 
Márta Sziicsová vo výrazovo bohatej a per
fektnej koloratúre Anaicle, a - last but no t 
lcast - prekrásnym hlasom disponujúci nový 
ba~ista súboru, akoby z mramoru vytesaný 
a majc~tát n y Csaba Airizer v titulne j postave. 
~koda . že mladý baryto nista Stanislav Mic
klevich v ú lohe Faraóna mu nebol rovnocen
ným proti hráčom . Mimoriad ne ná ročný teno
rový part c~yptského princa Emé nofisa zveri
li mladému, veľmi muzikálne mu Číňanovi Ge 
Yi-mu. Žiaľ, jeho pekne sfarbe ný lyrický, ale 
subtíl ny hlas ned isponuje dostatočnou prie
bojnosťou a potrebným leskom. Andrej Lan
cov (Eliscro), lldikó Tasová (Maria) , Bárány
Paál László (Osiridc) a AUila Wendler (Aufi
de) v menších úlohách prispeli tiež k zdarné
mu vyzncniu inscenácie. 

.JOZEF VARGA 
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Úspech bratislavskej akordeónovej školy 
Dejiny slovenskej akordeónovej interpretácie úzko súvisia 

so založením ako rdeónového oddelenia na Konzervató riu 
v Bratislave a najmä s úspechmi triedy Prof. Marfý'Szokeovej, 
dlhoročnej prezidentky Svetovej konfel:lerácie akordooťiísiov , 
mimoriadne talentovaného pedagóga a'-organizátora hudobné
ho diania vo svojom odbore s autoritou meďzinárodného vý-

1991 , získal prvú cenu aj na interpretačnej súťaži Dánske j krá
ľovskej akordeónovej akadémii v Kodani , ktorá sa konala 
v dňoch 17.-25. marca 1992 pod patronátom jeho veličenstva 
princa Henrika. Milan Hradil tak potvrdil svoje .,detské zlato" 
-ako to o ňom napísa la vtedajšia t lač, z kategórie najmladších 
hráčov do IS rokov, aj v kategóri i juniorov, ktor.á sa v medzi-

OANSKE HARMONIKASPILLERES 
· LANOSFORBUND 

znamu. ' \ _ _ -
Nástroju , ktorý bol dovtedy v ume leckej hudbt:'{)epodchytc

ný, dala svojím celoživotným die lom prof. Szokeovq profesio
nálne základy, uviedla ho prostredníctvom svojich žiakov na 
koncertné pódiá najpoprednejších domácich i zahraničných 
umeleckých inštitúcií a jej zásluhou sa hra na akordeóne zača-la 
vyučovať aj na Hudobnej fakulte VSMU. Akordeón ako kon
certný nástroj vstúpil však do umeleckého života v období, keď 
boli jeho prvé kroky bedlivo sledované hudobníkmi disponujú
dmi širokým klasickým zázemím a bohatou histó riou a neustá
le vystavované - vo veľkej väčšine dobre mysleným skúškam 
dospelosti. Jednou z možností, ako sa presvedčiť o života
schopnosti a opodstatnenosti existencie ako rdeó nu v profesio
nálnej hudobnej kultúre , sa stali medzinárodné interpretačné 
súťaže. 

, národných rcl~ciách eviduje už na profesionálnej báze. K úspe
chu prispela aj mimoriadna cena poroty za najlepšiu interpre
táciu povinne] skladby: Koncertnej e tudy č. 2 Nielsa Ericka 
We rncra. 

JUBIUEUMS GALLA 
KONCERT 

Undt'r proM.IIun •r 

Slovenskí akordconisti sa teda znova objavili na špičke eu
rópske ho hudobného d iania. Trad ícia založená Prof. Martou 
Szokcovou, j e, zdá sa, v dobrých rukách. Úspešne a odhodlane 
čelí módnym vlnám .súčasných pscudoume leckých , najmä rus
kých trendov , ktoré s.tavajú na lacných úspechoch brilirujúcich 
bajanistov. Klasické poh1manie akordeónu na Slovensku 
a umelecká produkcia koncertnej'literatúry sú devízami, ktoré 
neustále vzbudzujú záujem ume lec!Mho sveta o túto oblasť náš
ho interpretačného u~enia. Konze~atórium v Bratislave s me
todickým centrom Prof. Tibora Rácza, sa takto právom stáva 
novým centrom akordeónového d iania v strednej Európe. Po 
koncertoch a stre tnuti\ch umelcov a pedagógov z Rakúska, 
Nemecka, Maďarska , Ruskej federácie, P"oľsk~ Juhoslávie na 
doterajších podujatiach, ožije B_ratislava v dňoch S. - 9. júna 
1992, kedy sa tu budú konať medzinárodné majstrovské kurzy 
a festivalové koncerty, na ktoré prijali pozvapie umelci, peda
gógovia a študenti významných centier európskej ako rdeóne
vej kultúry, ako sú: Tros~ngen , H annover v SRN , Viedet'\ 
a Graz v Rakúsku , Varšava a Gdaňsk v Poľsku , St. Pete rburg 
v Rusku a Budapešť v Maďarsku . 

Hans Kongellgc Hoj hed Prins Henrik ar O»nmnrk 

----
Možno by bolo zbytočné vracať sa neustále k vyratúvaniu do

siahnutých úspechov, ku ktorým prispeli okre m študentov 
Konzervatória v Bratislave , aj výsledky obetavej pedagogickej 
práce profesorov Agnesy a Vladimíra Cuchranových z Košíc, 
a profesora Miroslava Košnára zo Žiliny, keby za ich snažením 
nestáli diela významných slovenských hudobných sk ladateľov 
(Juraja Hatríka , Jozefa Podprockého, Pavla Ziku, Juraja Po
spíšila, Petra Martinčeka, Stanislava Hochela, Juraja Tandle ra 
i Jozefa Gahéra). 

V poslednom období sa štafeta medzinárodných úspechov 
znovu vracia na pôdu bratislavského konzervatória. V triede 
profesora Tibora Rácza, donedávna ešte viceprezidenta Hu
dobnej rady Svetovej konfederácie akordeonistov pri !MC
-UNESCO (1986-1990) sa objavil poslucháč, ktorý v priebehu 
necelého roka zvíťazil na dvoch medzinárodných interpretač
ných súťažiach . Po prvej cene v Talianskom Camalo, v júli 

V obdobt, keď je prezentácia.nášho duchovného potenciálu 
z hľadiska vytvárania nových po!lfadov na našu kultúru v me
dzinárodnom kontexte tak dôležitá , sú úspechy našich akor
deonistov- interpretov , pedagógov aj študentov ; povzbudivou 
zárukou pre vzostup autority slovenského interpretačného 
umenia vo svete. 

I.and<furbund•ts >tiftrr J e»ntítt O~remost 

' .) < ' ·), h '\i 
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DANIELA SLIACKA 

Domingo Martinez Gonzáles de la Rubia José Miró ( 1810-1878) poznal " 
osobne Hummela, Bertiniho 
a He rza . V roku 1856 vydal Skolu 
hry na k lav l ri a je možné, že v čase 
jej zostavovania mu mohol byť is
tou orientáciou Hummel. Každo
pádne, ako sám priznal, bol ve rný 
návodom Kalkbrennera , ku ktoré
mu chodil na hodiny . Miró, ako sa 
všeobecne uznáva, uviedol v Spa
nielsku techniku Thalberga a ten
to, ako je známe, bo l Hummelo
vý'm žiakom. 

Hay Vida biografiu . Taktiež som 
na stránkach časopisu Ritmo 
a An th ropos viacerými kriti kami 

ummel v Spa i Is 
Hoci skladateľ Johan Nepomuk 

Hummel neovplyvnil závažnou 
mierou rozvoj klavírnej techniky 
v ŠpanieJs)c'tl, každopádne bol ob
w.ovaný ,~,~e~!Wými pudobrl íkmi , 
\ttrrl sa svojho Času tešili značné-
muznaniu . 

V Španie lsku sa na koncertoch 
prakticky nikdy neobjavovali 
Hummelove diela. Hummel sa stal 
v Spanielsku populárnym v 80. ro 
koch tohto storočia vďaka popula
rizujúcim prácam Salustia A lvara
du a mojim článkom. 

, a komentármi informoval o Hum
melovej diskografii. 

Nezávisle od te jto literá rne j ak
tivity som šíril jeho dielo uspo ra- · 
dúvaním ko ncertov. Poslucháči 

ta k spozna li diela, ako Sonáta op. 
13, Fantázia op. 55, " La Bella Cap
ricciosa" , cvičenia jeho hry na k la
víri. Rondo, o p. ll atď. Ako profe
sor Konzervatória som sa ~ kaž
dom .QJ<amžiku, keď to len bolo 
možné, usiloval šíriť spoznávanie 
osobnost i a d iela J. N. Hummela. 
Už päť rokov podrobne študujem , 
k lasi fikuj e m všetk'y aspekty, spo
jené s jeho životom a dielom . 

Ministerstvo zah raničných vecí 
Spanielska mi v rokoch 1990 a 1991 
udeli lo štipendium na ku rz Studia 
Academica Slovaca a umožnilo mi 
tak priamo študovať Hummelovo 
dielo v bratislavských knižniciach. 
V súčasnost i sa usil ujem prebudiť 
záujem niektorej z inštitúcií v Bra
tislave o moju knihu o Hummelo
vi, ktorá by azda mohla vyjsť v jeho 
rodnom meste. 

:ačiatkom XIX. storočia v Spa
,lsku nejestvovalo nič, čo by sa 

!f!ášalo na klavírnu ško lu a väčši 
la klavírnych interpre tov musela 
cestovať do cudziny, aby sa mohla 
zdokonaľovať či nadväzovať kon
takty s významnými pedagógmi . 
Bola to Haydnova hudba , ktorá za
čiatkom minulého storočia domi 
novala klavírnemu vkusu , až kým 
v roku 1840 "Skola hry na klavír" 
od Pedra Albeniza neuviedla do 
Spanielska Kalkbrennerovu tech
niku. Prvým slávnym autorom , 
ktorý nadviazal priamy kontakt 
s Hummelovým dielom, bol San
tiago Masarnau. Narodil sa v roku 
1805 v Madride a vo svojich osem
nástich rokoch emigroval do Fran
cúzska. V Paríži a tiež v Londýne 
mal možnosť dostať sa do kontaktu 
s európskym hudobným prostre
dím, ktoré, žiaľ, v jeho vlastnej 
krajine chýbalo . Ako osemročný 
skomponoval omšu pre štyri hlasy 
i niekoľko diel , ktoré vyvolali ob
div. Po návrate z Európy v roku 
1829 jeho prestíž značne vzrástla. 
V zahraničí mal možnosť stretať sa 
s klaviristami takej veľkosti , ako 
Moscheles, Henselt , C ramer, Al
kan a Chopin. V roku 1845 napísal 
viacero častí knihy pod názvom 
"Poklad klaviristu". do ktorej včie-

nil , popri iných autoroch, Humme
love diela. V jeho rôznorodej pro
dukcii sa nachádzajú zborové die
la , sonáty, baladické piesne a kom
pozície pre klavír. Z nemčiny pre
ložil "Skolu hry na klavíri" od 
Hummela ( Ausfiirlich theo retisch
praktische A nweisung zum piano
forte) , kde v úvode medziiným u-

viedol, že H umme l ako skladatcl', 
interpret a pedagóg má povesť po
predného e urópskeho klaviristu .. 
Vydanie je prvotriedne, krásne 
ako originá l v nemčine. Autorov 
text bol sotva pozmenený a možno 
potvrdiť, že tak vo svojom náčrte, 
ako aj v usporiadaní je vernosť vo
či originálu úplná . 

Salustio A l va rado z Madridu, vi
ceprezide nt Spaniclskej asociácie 
slavistov (Asociación Espaňola de 
Eslavistas) , mu venoval v španie l
skom rozhlasovom vysielaní R-2 
monografický program , vysiela ný 
koncom októbra a začiatkom no
vembra 1984. Neskôr mal možnosť 
odísť do Bratislavy ako štipendista 
Ministerstva zahraničných vecí, 
kde sa zúčastnil na kurze sloven
ského jazyka a literatúry (SAS). 
O Humme lovi publikoval článok 
pri príležitosti 150. výročia jeho 
úmrtia . Zostavil rozhlasové pro
gramy o skladateľoch spätých 
s Bratislavou , medzi nimi i o Hum
melovi. V súčasnosti, zanechajúc 
hudbu , venuje sa práci profesora 
slavistiky na univerzite Complu
tense v Madride . 

Ja som začal študovať Humme
lovo dielo v roku 1982 a možno po
vedať, že odvtedy sa mu pozorne 
a bez prerušenia venuje m . V roku 
1987 - v roku 150. výroči a jeho 
smrti , som o ňom publikoval v ča
sopise Ritmo štúdiu a v časopise 

Pre úplné objasnenie skutočnos
ti , do akej miery sa Hummelovo 
meno rozšlrilo v Spanie lsku, posta
č í uviesť, že pred niekoľkými rok
mi (v rokoch osemdesiatych) vysie
lala národná televízia na prvom ka
náli dokumentárny film o ňom 
v rámci _programu "U me nie žiť". 
Mnohí Spanieli tak prostredníc
tvom obrazovky mohli spoznať je
di nečný prínos bratislavského maj
stra do hudobnej h istó rie. 

Preložila: J. POKORNÁ 
Pozn. redakcie: Pre prípadných zá
ujemcov, ktorí by s au torom článku 

chceli nadviazať priamy kontakt, 
uvádzame jeho adresu: Domingo 
Martinez Gonzáles de la Rubia, d 
Valencia no 564, 4", 2°, Barcelona 
08026, Espaňa. 

l Japonský módny diz!Unér Johji Yaamoto 
kde autorom kostýmov pre novú Inscenáciu 
Wqaerovej opery Tristao a lsolda, ktorú 
1ft Bayreuthský festival v roku 1993 pripra
qje Heiner Miiller. 
l Sopnolstka Galina Vi§nevsk!Ua oslávila 
lledmlo vo Veľkom divadle v Moskve 45. vý
ro& svojej umeleckej činnosti. Do zahrani
Ha odllla v roku 1978 a teraz to bolo j ej prvé 
'fltápenle na poprednej moskovskej oper
-.lscéae. 
l Hamburská ltátna opera premiérou 
Relqolda - 12. aprOa - zaaata realizovať po 
36 rolwdt pn-ý cyklus Prsteňa Niebelungov 
lleUrda Wapera. Tetralóglu diriguje 
.-leeký Wf Gent Albrecht, ktorý sa od bu-

dúceho roku má stať šéfdirigentom ť:eskej 
filharmónie. 
e Festival súčasnej hudby Donaueschlnger 
Musiktage, ktorý sa uskutcM\ní v dňoch 16. -
18. októbra t . r. premiérovo uvedie diela Jor
ga Birkenkottera, Pascala Ousaplna, Sofie 
Gub~Uduliny, Thomasa Hertela, Thomasa 
MiiUera, Bemfrieda Proveho, Dietera 
Schnebela, Martina Smolku, Theo Verbeya, 
Helmuta Zapfu. Na festivale bude účinkovať 
Symfonický orchester rozhlasu z Baden Ba
denu pod taktovkou Michaela Gielena, 
Drážďanská filharmónia pod taktovkou 
Olafa Henzolda a i. V priebehu festivalu sa 
uskutcM\ní J azz-session a produkcia akusti()o 
kých projekiov. 

e Kurz Masur bol v Tel Avive menovaný za 
čestného hosťujúceho dirigenta Izraelského 
filharmonického o rchestra. 

e Olivier von Wlnterstein bol menovaný za 
intendanta Drážďanskej filharmónie. Pô
vodne právnik, p_ôsobU ako Intendant Symfo
nického orchestra v Berlíne, v Orchestre Na
tional de Toulouse a od 1987 v Orchestre Na
tional de France. 
e Paul MacCartney je prvým nositeľom no
vej ceny pre populárnu hudbu. V hodno te 
300 000 mariek ju v mlijl v ~tokholme udelí 
Král' Karol XVI. Táto cena, nazvaná " Polar
muslkpreis", sa bude udeľovať Wdé dva ro-
ky. 
e Mesto Regensburg pripravilo v súvislosti 
s 10. výročím smrti Carla Orffa a UO. výročím 
narodenia Igora S travinského celoročný 
cyklus koncertných podujatí. "Ortr-Strawin
sky-Zyklus" potrvá od 17. januára do 17. de
cembra t.r. 
e Koncom minulého roku, po dlhlích prf
pravách zalofili v New Yorku American So-

clety for Pollsh M usic (ASPAM). Zaklada
tel'mi SpolcM\nostl sú Hanna Lachert-8egal 
ktorá j e súčasne prezidentkou a skladateľb 
Marta Ptaszyóska. Poslaním tejto Spoloč
nosti j e propagovanie poľskej hudby, výme
na podujati a nadačná činnosť. Jednou 
z pn-ých akcií tejto nadácie bolo zalolenie 
~tipendia Artura Rodzinského. 
e Ekonomické a distribučné problémy poľ
skej tlače postihli IU časopis Ruch muzyczny. 
Od 8. čísla tohto roku nebude vychádzať ako 
samostatný časopis, ale ako súčasť rodíre
ného víkendového vydania denníka "Obser
wator Codzenny", každý druhý týždeň. 
e S umou 1,1 mUióna §ilingov j e dotovaná ce
na Emst-von-Slemens-Muslkprels, ktorú 
udelili -významnému americkému haydnov
skému bá da tel' ovi a muzikológovi H. C. Rob
bins Landonovi. 

podľa zahr. t lače: - 11\1 -
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~MIMORIADNA PONUKA! 
- prechodné zlacnenie cien LP 

- jedin~ná prfležitosť získať LP za 19,90 K~s 

pre nasledovné tituly: 
Ljuba Barlcová - Spieva operné árie 
GIUSEPPE VERDI - Trubadúr , ária 

Azuceny, l. Dejstvo 
CHRISTOPH WILLIBALD OLUCK -

Orfeus, ária Orfea, 3. dejstvo 
Nikolaj Rimskij-Korsakov - Cárska ne

vesta, ária Ljubaši, 2. dejstvo 
Camille Saint-Saens - Samson a Dalila , 

ária Dalily, 2. dejstvo (As dur) , (Des 
dur) 

Georges Bizet - Carmen, seguidilla, l. 
dejstvo 

Giuseppe Verdi- Trubadúr, scéna Azu
ceny, 2. dejstvo 

Antonín Dvofák - Rusalka, ária Ježiba
by, l. dejstvo 

Oioacchino Rossi ni - Popoluška, závereč-

ná scéna Popolušky 
9112 0414 

Recitál Anny Kajabovej-Peňažkovej 

Georg Friedrich Händel - Largo z opery 
Xerxes 

Christoph Willibald Oluck - O del mio 
dolce ardor 

Antonio Caldara - Sebben, crudele 
Georg Friedrich Händel - ária Rinalda z 

opery Rinaldo 
Giovanni Battista Bononcini - Per glo-

ria ďadorarvi 

Jean Paul Martini - Plaisir ďamour 
Antonio Caldara - Come raggio di sol 
Giovanni Battista Pergolesi - Se tu m'ami 
Christoph Willibald Oluck - Ária Orfea 

z opery Orfeus 
Oiulio Caccini - Amarilli mia bella 
Tommaso Oiordani - Caro mio ben 

9112 0356 

Ladislav Burlas - Autorský profil 
Koncertná sonáta pre husle sólo 
Kadencia pre husle sólo- Peter Michalica 
Hudba pre sláčikové kvarteto- Slovenské 

kvarteto 
Sláčikové kvarteto č. 2- Košické kvarteto 

91 11 0572 

Februárová 
Oto Ferenczy - Symfonický prológ 
Miloslav Kofínek - Allegro brilante ; 

Cs. symfonický orchester 
Milan Novák - Prekroč náš čas! 
Alexander Moyzes- Februárová; Ľudo

vít Rajter 
9110 0586 

Andrea Sestáková 
César Franck - Sonáta A dur pre husle a 

klavír 
Henryk Wieniawski - Legenda g mol , 

op. 17 
Béla Bartók - Rumunské tance 

9111 0307 

Súčasná slovenská organové hudba - Ivan 
Sokol 

Jozef Podprocký - Partita regenschorica 
Simon Jurovský- Rapsódia pre organ 
Jozef Orešák - Impulzy pre organ 
Andrej Očenáš- Organové pastely op. 26 
Tadeáš Salva - Rapsódia pre organ 

9111 0458 

Tatiana Fraňová 

Johannes Brahms - Sonáta pre klavír fis 
mol op. 2 

Sergej Yasilievič Rachmaninov - Sonáta 
pre klavír b mol op. 36 

9111 0410 

Alexander Cattarino - Klavírny recitál 
Joseph Haydn - Sonáta c mol 
Felix Mendelssohn-Bartholdy- Dve pies· 

ne bez slov 
Alexander Nikolajevič Skriabin - Piata 

sonáta op . 53 
Béla Bartók - Dva rumunské tance 

9111 0478 

César Franck 
Kvinteto f mol pre klavír, dvoje huslí , 

violu a violončelo 

Marián Lapšanský, klavír, Slovenské 
kvarteto 

9111 0640 

Eugen Suchoň - Baladická suita pre veľký 
orchester, op. 9 

Ján Cikker - Leto, symfonická báseň pre 
veľký orchester , op. 19 "· 

Alexander Moyzes - Jánošíkovi chlapci. 
predohra, op. 21 

Symfonický orchester Cs. rozhlasu v Bra
tislave . 

9110 0644 
- Uvedené tituly si môžete zakúpft' v pre

dajniach OPUS-u, Laurinská ul ., alebo 
sa obráťte priamo na na~u zásielkovú 
službu OPUS, š. p., Mlynské Nivy 73, 
827 99 Bratislava 

BLANKA . .JUHAJ\I~KOVÁ 
diriQ8ntka SF~ ....... 

Na dirigentský stupienok, ktorý donedáv
na bol ešte doménou pánov, čoraz častej šie 
vystupujú už aj dámy. Vizuálna obmena je sí
ce atraktívna, ale len vtedy, ak sa s ňou snúbi 
evidentný talent. V celosvetovom meradle sú 
ojedinelé prípady, kde žena - dirigentka vie 
v plnom rozsahu kompetentne zastúpiť ume· 
lecký post dirigenta:'ihuža_aj vo veľkom sym
fonickom orchestri. V našich domácich po

.meroch ženy-di rigentky, väčšinou ako zbor
majsterkyne , pomerne dobre ovládajú s ieť 
detských a mládežníckych súborov, v ktorých 
viaceré vyrástli na kvali tné dirigentky, 
s úspechmi medzinárodnej úrovne . Yo svojej 
umeleckej práci s mládežou si vytvorili vlast
né sféry aktivity, v ktorých sa vyprofilovali na 
úroveň , kde sú schopné suplovať citeľný ne
dostatok zbormajstrov-mužov. 

Medzi tie dirigentky, ktoré prekroči l i kva
litný priemer, patrí Blanka J UHAŇÁKO
V Á, ktorá začiatkom koncertnej sezóny 
1991/1992 nastúpila do Slovenskej filharmó
nie ako zbormajsterka Slovenského filharmo
nického zboru. Umelecký profil mladej umel
kyne, s absolútnym sluchom, dotvára pohľad 
na hudobný talent, pozoruhodne rozvetvený 
do viacerých odborov. Na Ľudovej škole 
umenia v hre na flautu v celoslovenskej súťaži 
obsadi la 2. miesto. Na Bratislavskom Kon
zervatóriu paralelne vyštudovala hru na kla
vír a sólový spev. Po maturite pokračovala 

na J anáčkovej Akadémii múzických umení 
v Brne, v štúdiu hry na klav ír, kde majstrov
skú triedu ukonči l a Koncertom pre klavír od 
E. H. Griega s Moravskou filharmóniou. Na 
tej istej Akadémii diaľkovo absolvovala štú
dium zborového dirigovania, záverečným 
koncertom s Brnenskými Madri~al istami . 
Ako klaviristka nahrala pre Cs!. rozhlas Kla
vírny koncert A dur od J . S. Bacha a zúčast
nila sa viacerých medzinárodných klavírnych 
súťaží. Vari najcennejší vklad svojho talentu 
venovala ako korepetítorka mladým sólistom 

SND v príprave na medzinárodné spevácke 
sú ťaže . Napr. Pavarrotiho vo Philadelphii , 
s vlastným klavírnym sprievodom na Mozar: 
tovej súťaži v Prahe , Alfreda Krauza v Las 
Palmas na Kanárskych ostrovoch v Belvedé
ri vo Viedni , s úspešnými finalista:ni. V súčas
nosti vedie zbor Cantus , s ktorým nahrala pre 
gramofónovú firmu Akcent LP platňu , spo
lupracuJe s rozhlasom, televíziou i Komor
nou operou. Najúspešnejšia s ním bola na 
Medzinárodnom zborovom festivale vo Fran
cúzskom Metzi v r. 1991. Súčasne je aj kon
certnou korepetítorkou vo vokálnych trie
dach na Yys9kej škole Muzických umení 
v Brattslave. Uspešný konkurz do Slovenské
ho filharmonického zboru je logickým za
vŕšením jej umeleckej aktivity. 

JOZEF DANIŠOVSKÝ 

6. máj 
SND Bratislava - W . A. Mozart - O . Verdi: 

Lux et Requiem, balet (19.00) 
SF Bratislava - J. N. Hummel, G. Mahler 

SF, sólisti: D. Rusó, dir. : O . Lenárd 
(19.30) 

SHÚ-SKU, Moyzesova sieň Bratislava - O. 
Ph. Telemann, L. v. Cali, A. Diabelli , F. 
Chopin, B. Martinú 
A. a Q. Hôlblingovci , J. Zsapka , E. Cer
manová, P. Cerman (19.30) 

DJZ Pre~ov - G . Dusík: Hrnčiarsky bál 
(10.00, 19.00) 

7. máj 
ŠF Ko~ice - Otvárací koncert KHJ (19.30) 

J. Haydn, N. Bodnár, SF, P. Yronský
dir., V. Drietomská- soprán, E . Dzemia
nová - organ, P. Kaščák - klavír 
Koš. spev. zbor učiteľov 

DJGT B. Bystrica- O. Nedbal: Poľská krv 
(19.00) 

8. máj 
DJZ Prdov - J. Herman: Hello, Dolly! 

(15.00) 
9. máj 
So Ko~ice - O. Rossini : Barbier zo Sevilly 

(19.00) 
DJGT B. Bystr ica - J. Offenbach : Orfeus v 

podsvetí (19.00) 
DJZ Prdov - J. Herman: Hello Dolly! 

(19.00) ' 
10. máj 
SHÚ-SS skladateľov, Mirbach Bratislava - l. 

Szeghyová - premiéra 
P. Bagin- premiéra, L. Holoubek - pre
miéra 
L. v. Beethoven , N. Porpora 
J. Slávik, D. Rusó, A. Ulická, P. Drlička , 
A . a Q. Hôlblingovci (10.30) 

ll. máj 
cl)J,Z Prešov: G . Duslk: Hrnčiarsky bál 

(10.00) 
12~ ·nnt.f•· · ··" • · · 
SND Bratislava: M. Ničík : Svetlo v tme, balet 

(19.00) 
SF Bratislava, Moyzesova sieň - J . Stivín a je

ho hostia , fo lklór (19.00) 
ŠF Košice - KHJ - J. S. Bach, Kemer - J. 

Podprocký, J . Brahms, (19.30) 
(SS-St . mesto) (M. Len ková - čembalo. J. 

Klein- klarinet , Košické kvarteto 
DJGT B. Bystrica- J. Strauss: Cigánsky ba

rón (19.00) 
DJZ Prelov- O . Dusík: Hrnčiarsky bál 

(19.00) 
13. máj 
SND Bratislava - O. Verdi: Rigoletto (19.00) 
14. máj 
SND Bratislava - P. I. Cajkovskij : Labutie 

jazero (19.00) 
SF Bratislava - V. Sommer, L. v. Beethoven, 

L. Janáček (19.30) 
SF, A. Krausz-klavír, dir. P. Altrichter 

SF Kollce - Kl-IJ - J. Brahms, M. Ravel, N. 
Rimskij Korsakov (19.30) 
SF, J. 8 . Huppmann - klavír (Fran.), dir. 
P. Strub (SRN) 

SKO Žilina - A. Honneger, J. J . Ryba, O. 
Schoeck, A . Dvofák (19.00) 
S. Tschopp - husle (Švajč. ) , dir. M. Blan
chard 

DJGT B. Bystr ica - G. Donizetti: Favoritka 
(18.30) 

IS. máj 
SND Bratislava - O. Verdi: Maškarný bál 

(19.00) 
SF Bratislava - program ako 14. 5. 
So Košice - G. Puccini: Manon Lescaut -

1. premiéra (19.00) 
ŠF Košice - KHJ - A. Honneger , J . J. Ryba, 

O. Schoeck, A. Dvoi'ák (19.30) 
ŠKO Žilina, S. Tschopp - husle (Švajč.), 
dir . M. Blanchard 

DJZ Prešov - A . Vladygerov: Vlk a sedem 
kozliatok (10.00) 

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

garéta (19.00) 
So Ko~ice - G . Puccini: Manon Lescaut - 2. 

premiéra (19.00) 
DJGT B. Bystrica - F. Hervé: Mam'zelle 

Nitouche (19.00) 
17. máj 
SHÚ-SKU Mirbach, Bratislava - F. Schu· 

bert, F. Liszt , O. Mahler, J. Ki'ička (10.30) 
H . Stolfová - mezzosoprán, l. Gajan - kl a· 
vír 

18. máj 
SND Bratislava - O. Verdi: Sila osudu (19.00) 
DJZ Prešov- O . Fefcman: Stará komédia 

(19.00) 

19. máj 
SND Bratislava : G. Verdi: Nabucco (19.00) 
ŠF Košice- KHJ - L. v. Beethoven, L. hná· 

ček , A. Dvofák (19.30) 
DJGT B .. Bystr ica - A. Dvofák: R.us.alka 

(17.00) -
DJZ Preiov .(MKS BardejOv) - l . gm-- l . Su

chý: šesť žien Henricha Yl11. (19.00) 

20. máj 
SND Bratislava - M. Dubovský: Veľká dok

torská rozprávka (1 1.00) 
DJZ Prešov - J. Herman: Hello , Dolly! 

(19.00) 

Blahoželáme 
Janka G ab č ová -Kam asová - (14. m~J) speváčka (alt), sóllstka' opery SND (1939-

-1963), pedaaoalčka, 85 r. 
Marta Or szág o v á· O e e r i n g o v á - (15. m~J) huslistka, koncertná umelkyňa, pedago

aička, 65 r. 
Eva Q u a s t le r o v á - (14. m~J) muzlkoloaJčka, 60 r. 
Ph'Dr. Terézia Ur sí n yová - (18. m~J) muzlkologlčka, hudobná kritička, publicistka, 

50 r. 
Peter K o l m a n - (29. m~J) hudobný skladateľ, 55 r. 

.............. ~ .. aa ... .,., •• konkun na obsadenie: ................ 
~.IO ~ ~ ...... zaslel~te na adresu: Konzenoatórlum v !iline, J. M. 

12. lit ti žlll.a. IJelddJMI s ukončeným l'}'SOkoi kolským vzdelanlm hláste sa na 
llŕeb do IS; ... 1992. UehMizačl na konkurz budai pozvanf pfsomne. 

xxx 

.....,..,...., ZA ..... Ullltleekej l koly v Dun~skej Strede prijme s ná•tupom od 1. sep
t ~ !'flutltel'a spena, tanca • hry na klavíri. Informácie na tel. čísle: 07091226 86. 

Slovenská sp-oločnosť F. Schuberta 
želiezovce, vďi'ka pob;;tu F. Schuberta, vošli do 

dejín hudby. Schubertov pobyt na našom území nás 
zaväzuje k zachovávaniu a pestov~niu schubertov
skej tradície pre súčasné i budúce generácie. 

Nadviazanie kontaktov s vedeckými pracovníkmi 
Medzinárodného inštitútu F. Schuberta vo Viedni 
v minulom roku dalo podnet k realizácii idey Slo
venskej spoločnosti F. Schuberta. 

5. apríla 1992 koncertom v Hudobnej sieni Brati· 
slavského hradu za účasti významných predstavite· 
lov !FS! z Viedne, primátorov miest Bratislavy 
a Zeliezoviec, veľvyslancov Rakúska a Nemecka 
v Bratislave bola oficiálne otvorená činnosť SSFS 
ako najmladšej odbočky Medzinárodného inštitútu 
F. Schuberta vo Viedni . 

SSFS chce rozvíjať svoju č innosť na celom území 
SR s cielom vytvárať podmienky pre čo najvšestran
nejšie uplatnenie F. Schuberta v slovenskej hudob-

nej kultúre, podnecovať vedecký výskum diela F. 
Schuberta a jeho vplyvu na vývin hudobného ume
nia na Slovensku, rovna!(.o i popularizáciu takto zís
kaných poznatkov. Vytvárať podmienky pre to, aby 
sa v Zelictzovciach a nadväzne v ďalších centrách hu
dobného ~ivota vytvoril pravidelný koncertný cyk
lus ,.Schubertiada". Vybudovať prepojenie medzi 
Želiezovcami a Atzenbruggom v Rakúsku. Prehlbo
vať vzájomné vzťahy , výmenu poznatkov, ako i ak· 
tivitu a plány pre prípravu Schubertovho roku 1997. 

Spolupráca s domácimi i zahraničnými hudobný
mi inštitúciami, hud. školstvom, masmédiami, 
umožní vy tvoriť priaznivé podmienky pre populari
záciu diela skladateľa . SSFS chce vyvíjať aktivitu 
medzi mládežou, prispieť a podnecovať domáce mu
zicírovanie formou súťaží , kvízov a vzbudiť 
záujem o dielo sk ladateľa. 

ZUZANA VITÁLOVÁ 


