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VÝCHOVE 
l\rl4Jiny európskej " d'l'anástky" združe

né "Európskej asociácii učitel'o'l' hudo~ 
nej tých my (E4S) sa 'l' r. 1990 na kongrese 
l' Lubecku uzniesli priZ'I'ať ku spolupráci 
štáty strednej a týchodnej Európy, s no
I'Ot'lniknutým demokratickým systé
mom. Na'l'rho'l'anú spoluprácu l' rámci 
školskej hudobnej týchoty priJala peda
gogická sekcia Slo't'ensk"ej hudobnej spo
ločnosti. Cielom činnosti E-tS je t}tl'orlť 
jednotnú týchodisko't'Ú bázu pre hudo~ 
nú týcho't'u l' celej Európe, zabezpečit'jej 
romocenné posta•·cnie s ostatnfmi pred
metmi m1 •-šeolu:cntJ-I'Zdelál'aclch Jko
l*:h. 11redo'l'šetkým týmito úlohami sa 

oberolo ui tretie zasadnutie európske
Hra, ktoré sa konalo začiatkom aprfla 
ftlgsburgu .., SRN. Predseda E-tS prof. 
'f Peschl z Rakúska predložil zástup

• zúčastnených štáto't' "Chartu o hu
itbnej týcho'l'e" , zabezpeč~úcu kl'anti- · 
lltíme a kl'alitatí't'ne zabezpečenie škol
sU) hudobnej týcho'I'J'. "Charta .. obsahu
it sedem konkrétnych bodol', s týmito zá
llldnými požiada'l'kami: zabezpeči{ dt·e 
bodiny hudobnej týchoty '1'0 'l'šetkých roč
llloch ZŠ a gymnázia, za'l'iesť maturitnú 
Jlúšku z 1-1'1'., 11a školách zriadiť špeciál
au uéebňu pre 11'1', tyba'l'enú hudobnými 
aístrojmi a audiotechnikou, tyh·oriť per· 
soaálne a materiálne podmienky pre čin
aosf súborot•, zriad'o'l'af rôzne typy škôl 
s rozšíreným tyučm·a11ím hudobnej tý
dory. 

Náš •·stup do Európskeho spoločenstl'a 
je podmienen:ŕ l4J splnenfm poiiada'l'iek 
fob/asti týchoty a YLdelá'l'aniu, to zname
aá l Charty pre hudobnú týcho'l'u. Našim 
lludobným pedagógom sú tieto podmiell
llpefml dobre známe, už roky Jeh artiku
lujú na brnensk:ŕch konferenciách "Mu
ska rll'a", ako l4J na nitrianskych konfe
reacl~h o hudobnej týcho'l'e. Doteraz sa, 
iW', dosiahli len dielčie !'ýsledky, napri-
11/ad zaredenle 1-ludobnej týcho'I'Y 'l' 8. 
roénikoch zš a estetickej týchoty r gym
aúlách. Vzhl'adom na slabú informol'a-
1105( o stare šli.olskej hudobnej týchoty 
f európsli.,-ch štátoch je podľa augsburg
siého li.ongresu jednou zo základných 
ílob, zmapot•anie terajšieho stam a n~V
_, rozsahu hudobnej týchoty t'O týcho•·
••zdelá'l'acom procese jednotlitých 
~in. V Augsburgu t}tl'orená koncepcia 
'ffthídza zo spolupráce s tybranými zá. 
stupcaml prítomných štáto'l', ktori by ko
onllnol'a/1 týskum " jednotlltých čas
dad! Európy. Slorenská republika sa 
spolu s Pol'sli.om stala koordinátorom tý
ttodoeurópskych štáto't'. Táto úloha je 
Jlf aás náročná predol'šetkým " tom, ie 
'IIOtých demokratických štátoch dochá
m. reformám.., školsl't'e, doteraz platný 
jefiJJOtný šli.olský systém je nahradzo't'aný 
llternatímym a postal'enie lludobnej tý
cioty je rozsahom l obsahom 't'e/'ml rôz· 
aorodé. Pri tomto .,7;/ednocol'anf" ide 
ru prtdo'I'Šetli.ým o dotáciu hodin pre "'·o i•·alltatfmu úrol'eň ilako'l' "jednot
llrýdl ročnfloch, pri zachol'anf národ-
8/d • regionálnych špecifík. 

IRENA MEDŇANSKÁ 
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Meno Helmutha Rii/Inga, ttedúceho Medzinárodnej Bachorej akBdémie Stuttgart, dirigenta súborott 
Gächinger 1\antorei a Bach-Collegium Stuttgaf1, prf1dsédu Norej Bachottej spoločnosti nie je nášmu obe
censtl'u neznáme. Pred poldruha ,desaťročím ša zai}ísal ~latými pismenami do hudobného.iimta Brali
siaty predredenim Matúšotých p~ií od J. S. Bacha, preil niekoľkými rokmi uriedol s orch~trom a zb~ 
rom SF BeethottenoYU Mlssu solemnls. Pri ptl1eiitosti pamätného predttedenla Jánotých pašii J. S. Ba
cha t' Bratlslare koncom marca, sme zašli po koncerte za prof. RIHingom. Hoci bol " časottej tiesni 
a zrejme aj unarený z náročného ttýkoiiu, predsa si nášiel chrfl'ku času a ochotne odporedal na nlekol'ko 
otazok. 

Helmuth Rilling na pódiu SF. 

Majstre, ste vedúcim takého krásneho, 
krištál'ovo čistého, hlahol zvoncov pripomína
júceho, pohyblivého, umelecky plne angažo
vaného zboru Gächinger Kantorei. Nazdávam 
sa, že p~trí k jednému zo špičkových menších 
zborových telies našej doby. J e toto zborové 
teleso profesionálne alebo amatérske? 

- Gäch ingcr Kantorci je zborom . kto rý 
označujeme ako poloprofcsio nálny, t.j. svo
ju činnos t' nevykonáva ako povolanie. Je ho 
členovia sa vybe raj ú a mus ia sa podrobiť p ri 
jímacej sktl~kc , musia vedieť viac-mene j bez
chybne spicvai z listu , musia mať dobré hlasy 
a robiť to s vcl'kým nadšením. Keď hovo rím 
polo pro fesio ná lnc , tak očakávame od členov 
pro fesio ná lne kval ity, nic je to však ich povo
laním . za svoju činnos t' nedostávajú plat. Nic
kedy nap r . keď sme na zájazde a ko teraz 
v Bra tis lave. uhradia sa im cestovné výlohy. 
a le ho no rá r nedo sta nú žiad en . 

Ako ste dosiahli kvality tohto zboru? 
- Zbo r vzniko l počas mojich štude ntských 

lie t ; vted y so:n so svoj imi spolužiak mi založil 
te nto zbo r v malej ded inke na šväbsko m sa la· 
ši SO km juhozápadne od Stu ttgartu. kde ma li 
priate lia mojich rodičov cha lupu . Tam sme 
sa stre távali a muzicírova li sme pre vlastné 
potešenie. Táto d edinka sa vo lá G ächingcn. 
Naprie k to mu . že od ti af ncpochádza li. ľudia 
prichád zali z vysokých hudobných škôl z ce lé· 
ho j uho západné ho Ne mecka - z to ho, sa sfo r· 

Snímka M. Jurík 

môvalo toto tc le~o. cskô r mi navrhli nnzva i 
te nto zbor Bacl1ovým . s tu ttga rtským a lebo 
iným vho d nejš ím názvom. O dpoveda l so m 
vša k , že sme sa stretli tu v malej ded inke . 
a tu sme rozvinuli naše i n te rpretačné zásady. 
Preto zosta ne me pri to m n:ízve. i keď 

sa v A mer ike ale bo Japonsku ťažko vy~lovu
je. 

A propos , Amerika a .Japo nsko. Ako j e zrej
mé z vašich programov, ktoré som mal mož
nost' vidieť, ste vel' a na cestách a zájazdoch 
takmer po celom svete; . prinášate kulllíru 
a pohl'ad na Bacha a váš prístup k Bachovi 
a.i k národom, ktoré nemali s touto hudbou ta· 
ké kontakty a skí1senosti v minulosti. Platí 
to nic v poslednom rade pre bývalé socialistic
ké krajiny strednej a východnej Európy: 
v tomto roku zavítate do Kluže, Krakova , Ri· 
gy, Budapešti, Prahy. V týchto mestách poria
date Bachovc akadémie, kurzy, koncerty 
so slovným sprievodom atď. Ako sa tie to akcie 
umelecky a organiZliČnc uskutočt'íujú '! 

- V Stu ttgar te múme Med zinárodn(! Ba· 
chovu akadémiu . J e to inštitúcia , ktor;í jed
nak poriada kurzy. jed nak h udobné festi valy 
ako sú Letné a kadé mie Jo ha nna Scbasti ana 
Bacha. Európske hudobné slávnosti Stutt 
ga rt. S to uto akad émio u a u me leckými t cle~a
mi a docentmi a kad émie chodíme do mno
.hých kraj ín sveta. aby sme tam p01·iada li kur
zy z od kazu J . S. Bacha . V posledných rokoch 

p ravide lne l laV~ tcvujcmc USA , J aponsko . 
Južn ú A me rfku a považuj em za dô ležité, aby 
sme v mo me nt{ilnej s ituácii po politicko m ob
rate spravili n iečo p re akési znovuvyb udova
nie nickdajšfch Bachových cent ie r , kto ré 
jestvovali v počet ných k raj iniích a mestách 
strednej a východnej Európy. Pre to by sme 
chceli v to m pokračovať i v budúcich ro koch 
a w.ku točniť ta kéto Bachovc a kadé mie. 
K mc nm an}•m mc\túm d tc je d ô lc.lité pr idať 

Moskvu. kde sme už uspo riadali celý rad ta· 
kýchlo a kadémií. V praxi sa to vyko náva Ink . 
že sa spojfmc s inštitúciou hostitc l'skej kraj iny 
- napr. v Moskve s Čajkovského ko nzervató
riom, a lebo v Krakove s Hudobno u a kadé
mio u, alebo v Pr~1he s A M U - a vyučujeme 

' tam jednak štude ntov týchto inštitúcií. naviac 
tiež iných záujemcov o túto hudbu. Keď ho· 
vor ím, že vyučujeme. tak to zna mená . že prf
clu docenti z Bachovej a kadé mie, d ocenti pc
vu . h ry na rô zne nästrojc . kto r í sú kompe· 
te ntní p re Bacha. ja sám vyučujem dirigova
nie . Študuje me a vyučuj eme programo vané 
d iela J . S. Bacha a ko kurzovu té mu. Nap r. 
v Krakove b ude té mo u O mša h mo l. J ednot· 
liví doce nti vyučujú príslušné die lo v svojom 
odbo re . poto m sa kurzy spájajú na spoloč
ných skúškHch. Ďalej jestvuj ú večerné podu
ja tia , kto ré nazývame .. Gesprächskonzerte" . 
kd e sa po kt1šam sám vysvet l i ť d ielo a napo · 
kon sa koná záverečné p redvede nie. Z áklad
no u myšlienko u vžd y j e, aby š t uduj úci- účast · 
n íci k urzov sami vyko nali interpre táciu , aby 
týmto spOsobom sami moh li intenzfvnc po· 
zn ať príslušné die lo. 

V J>rahc ste už pravidelným hosťom. Bolo 
by možné niečo pOdobné naplánoval' v budíJc
nosti aj v Bratislave? 

- Pr irodzene. v zásade je to možné. Samo· 
zrejme . bo lo by po trebné aj tu mať takú inšti· 
tllciu . ktor;í by bo la ocho tná spolupracovai 
s Medzináro d no u Bacho vou a kadémiou 
Stu ttgart. (Tak áto po nuka by mala by i pred 
metom záuj mu a iniciatív kompete ntných ve
dúcich osobností našich umeleckých inštit ú
cií. Pozn . P . P.) 

Stále aktuálnou a často diskutovanou je 
otázka tzv. autentickej, a lebo tzv. aktualizo· 
vanej interpretácie starej hudby. Sme dnes 
svedkami oživenia starej hudby tzv . autentic
kými nástrojmi , s ma lým nástrojovým a :tbO· 
rovým obsadením, so snahou z:1chovat' histo
rické interpretačné praktiky . Ich zástancovia 
argumcntujít aj tým, že sú bližší k hudbe pr í
slušnej doby. Vy pracujete so stredne vcl'kým 
zborom a orchestrom, dnešnými nástrojmi 
a interpretačnými praktikami. Aká j e vaša 
mienka o tomto probléme? 

- Pred ovšetkým musím povedäť: je úžas
né, že dnes máme ta ké š iro ké spek trum v in
terpretácii starej hudby; minulost' niečo po· 
d obné asi nikdy ne pozna la . Zásad né p rincípy 
poiía ti a bo li rc lat ívnc jedno tné, i k eď sa v d e
tailo ch mohli prirodzene líš iť. Dnešná mno
hosť v prístupoch k starej hudbe je v zäsade 
veľmi uži točn ÍI . lebo každý zámer, každ ;í roz
d ie lmi interpretácia ukazuje no vý a~pckt 

sk lada tcľovho diela. Myslím si. že každý in· 
tc rprct v d nešnej dobe mus í vedieť . kde je je· 

pokračovanie na 3. str. 
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l mn~~~®~W~1ľ®~~~~~~~ 
Nová spoločenská situácia da la priestor -

popri iných zmenách - aj zmenám v oblasti 
školstva a výchovy. J ednostrannosť a mono
tónnosť jednotné ho školstva začína oživovať 
alte rnatívne školstvo , prostredníctvom roz
ličných foriem a typov súkromných a ci rkev
ných škôl. Vďaka záujmu Ministe rstva škol· 
stva Slovenskej republiky má tento nový typ 
vzdelania a výchovy zelenú . Vzniká tak šanca 
pre nové , pestrejšie a možno aj kva litnejšie 
form y vzdeláva nia mladej gene rácie a rozv íja 
sa zd ravá kon kurencia štátnemu školstvu. 
Vari najprudšie sa v poslednom období roz
biehajú alternatívne školy umeleckého typu , 
na jmii základné. Je to veľmi pozitívne ziste
nie, pretože vzn ikl\ nádej. že sa do výchovy 
detí a mládeže dostanú v ešte širšom rozsahu 
prvky humanitnej a estetickej výchovy. č i už 
vo všeobecnom ľuds kom. alebo kresťanskom 
duchu . . 

Od l . 9. 1992 sa siet' súkromných a cirkev
ných ume leckých škôl na Slovensku rozšíri 
o Cirkevné konzervatórium v Bratislave. 
Zriaďovateľom škol y je Arcibiskupský úrad 
v Trnave a Ministe rstvo školstva S R zaradilo 
školu do siete stredných odborných škôl. 

Pri vytváraní koncepcie ško ly a profilu jej 

~-------------------. 
Centro Europeo di Cultur:~ 

VILLA COLMIRANO 

Corso di 
Perfezionamento 

di Violino 
condotto dal pl,"of. Albín Vrtel 

4- ·lO maggio 1992 
ll corso e rivolto a tuni i violinistí allievi é 
professionisti a tutti i livelli che desiderano 
avere una particol:ire esperienza sotto la 
guida di un autorcvole didatta in c;~mpo 
internazion;ile 

Uplynu lý polrok na katedre, skladby a cli ri
go"an ia J-ITF VSMU prcb,ehol v znamení 
dvoch významných zahraničných núvštev. 

V marci tu prednášal br!Jský skladate ľ 
a muzikológ Kevin Jon es, pôsobiaci ako pe
dagóg skladby a teórie hudby xx·. storočia na 
Trent Pol itcchnic v Nottinghame. Zameral sa 
na charakteristické otázky súčasnej hudby: 
uplatnenie počítača pri kompozíci i, apli kácia 
pra"dcpoclobnostných metód v skladbe. 
inte rakcia hudobného myslenia a súčasných 
tendencii v prírodovedných disciplínach, in
terpr.etačné otázky novej hudby. K. Jones sa 
vcfmi zaujímal o problémy umenia v našej 
dnešnej situácii; počas svojho prvého pobytu 
v Bratislave c.__l988 mal možnosi spoznať 
mnohé z tých vrst iev súčasné ho slovenského 
umenia. ktoré sa vtedy ešte príliš nepropago-
va li. ' 

V 1náj i škola uspo riada la prednášky švaj
čiarskeho teoretika prof. Clausa Ga n t e ra, 
ktorý pôsobí na Vysokej škole hudobnej .vo 
Viedn i. Venoval sa analýze klavírnych skl a
dieb A. Schônbcrga. A. Weberna a organo
vej Turíčnej omše nedávno zosnulého O. 
Messiaena. Analýzy C. Gantera priniesli na 
viac alebo menej známe diela nový pohl'ad. 
V tomto zmysle zaujal predovšetkým tonál
nou a nalýzou Klavírnych variácii op. 27 A . 
Weberna . We bern r. 1962 bol pre nás radikál
ne nový a provo kujúci, potom sme sa dlho 
a bludne prcsveclčovali, že .. toto sme už dáv
no prekona li". We bern r. 1992 je autorom zá
konite vyrastajúcim z tradície a tradíciu ne
nahraditefne spolutvoriacim. Matematické 
a abstraktné konštrukcie za ten čas dosta li no
vý význam . možno ich vnímai a ana lyzovai 
ako toná lne, komunikatívne celky. 

Obidva prcdn{lškové cykly boli význam
ným opohatením pedagogického procesu ka
ted ry. Dôležité je však aj to , že boli začiat

kom vzájomnej recipročnej výmeny informá
cií o tvorbe a jej východisk {Ich. Záujem z dru
hej strany by tu bol. 

VLADIMÍR BOKES 

absolventa sa vychádzalo zo skúseností u nás 
jestvujúceho vyššieho ume leckého školstva 
(konzervatórium a VŠMU). Inšpiráciou boli 
aj podobné typy škôl v zahraničí , ktoré majú 
rôzne formy - štátne coleges , alebo Fach
hochschulen , mestské konzervatóriá , univer
zity a pod . Úsilie vnicsi variabilitu clo umelec
kého vzdelania a výchovy vied lo k tomu , že 
škola , hoci nesie názov cirkevné konzervató
riym , bude predstavovať nový typ školy. Od
borným zameraním bude stM medzi terajším 
konzervatóriom a VŠMU. 

Škola otvorí v prvom roku len jeden odbor 
-operný a koncertný spev. ku ktorému sa ča
som pričlenia ďalšie hudobné odbory. V tom
to odbore chce rca lizovai spcväcku metódu 
doc. Anny Hrušovskej , významnej pred~t avi
tefky slovenského operného vokálneho ume
nia a pedagogiky. ktorá svojou osobnosiou 
výrazne zasiahla do výchovy opernej generá
cie posledn ých tridsiatich rokov. Jej žiačkami 
boli také osobnosti ako Lucia Poppová. J ulia 
Miguenes. G raziella Schiutti. Magda Hajós
syová. Sidónia H<Jijakovií a i. Mnohí zo žia
kov úspešne rozvijajú pedagogické majst rov
stvo svojej učiicľky vo svojej vlastnej pedago
gickej či nnosti , napr. doc. V. Hudccovií. 

Mgr. Z . Livorová. doc. E. Blahová . Mgr. A. 
Bukovcczká a i. Svedči a o tom mená ich žia
kov. ktorí sa prezentujú na popredných oper
ných scénach u nás i v zahraničí. Za mnohých 
môžeme spomer1úť Evu Jc nisovú, Dali bora 
J enisa, Janu Valá~kovú. I.:udovita Luclhu a i. 
Pretože si odbor kladie za cicf rozví jai a pes
tovai spevúcku školu doc. l lrušovskej. peda
gógovia hlavného predmetu budú niektorí zo 
spomenutých žiakov p. Hrušovskej . 

Posluch;íči sa okrem hlavného predmetu 
spevu. budú venovai ďalším odborným pred
me tom, ako korepetícia. spev z listu. javisko
vá reč. herecká výchova. huclobní1 teória , de
jiny hudby. rozl ičné interpret <tčné seminúre. 
este tick<Í a náboženská výchova a mnohé iné . 

Dolnfí vekovú hranica uchádzačov o štú
dium vychá~lza z kritérif odbornej núročnosti 
a rešpek tovania z<'ísad hlasovej hygieny. Sta
novená je na cca 17 - 18 rokov. kedy je 
predpoklad fyz iologickej zrelosti a nadobud
nuté stred né všeobecné vzdelanie. Stúdium je 
štvo rročn é. Po jeho absolvov<t ní by ~a absol
venti školy mali uplatn iť v umeleckých te le
sách ako sólisti, členovia zboru a pedagógo
via. O krem dobrej profesioná lnej úrovne by 
mali zo školy otkh{idzať l'ud ia kultúrne roz-

hfadeni, duchovne a estet icky cítiaci. ktorí by 
školou nadobudn uté vedomosti a výchovu lc
deli pozitívne zužitkovai v prostredí svojho 
pôsobenia. 
Talentové skúšky do l . ročn íka sa búdú konal 
23. 6. 1992 o 8.00 h v priestoroch ZUS na ~lt
fániko\'ej ulici č. 6 v Hratisla\'e. Podmienk) 
talentových skúšok: 
- ukončen6 stredoškolské vzdelanie 
- kva lita hlasového materiálu a jeho vyhovu· 

júci zd ravotn)' stav potvrdený dok ladom 
z fon iatrick6ho odd . , 

Každý uch ádzač si pri pravi: 
- l ľudovú pieseií v náročnejšej úprave 
- 2 umelec. piesne rôznych autorov 
- l l'ahšiu áriu 
- 2 klavírne ~kl adby pod l"a technickej zdat· 

nosti uchádzača . 

Vedomost i z hudobnej teórie a dej ín hudb) 
budú preverované formou testu. Bude sa po· 
sudzovai všeobecná a hudobnú in teligencia. 
muzi kalita a hcrecki1 zručnosi. 

O výške finančného poplatku. resp. škol· 
ného. bude škola informovai dodatočne. 

Prihläšky s krátkym životopisom posielaj te 
clo 20. 6. 1992 na adresu: Eva Malat incová, 
Majc rn ikova R. 841 05 Bratislava. 

S profesorom Vrtel'om o kurze v Colminare 
V ch'íoch 4. - IO. mája t. r. uskutočni l sa 

v Európskom kultúrnom centre v Colmira nc 
(Centro Europeo di Cultura) medzinárodný 
zdokonal'ovací kurz v hre na husliach. Podu
jatie prebieha lo v príjemnom prostred í seve
ro-ta li anskeho mesta Colmiranc , kde sa zišlo 
niekoľko desiato k študentov i profesionál
nych huslistov, ktorí chceli rozširii svoje ve
domosti a skúsenosti pod vedením medziná
rodne uznávaného pedagóga. O poslan í kur
zu nám prof. A . Vrtef povedal : " Poslaním 
kurzu bolo pod vedením hosfujúccho pedagó
ga dotiahnu!' individuálne technické a inter
pretačné problémy jednotlivcov. Kandidáti si 
priniesli svoj vlastný repertoár. Každá lekcia 
sa nahrávala na magnetofóqovú pásku, ktorá 
potom bola nápomocná pľi ďalšom dotvá raní 
interpretovaného diela. Repertoár tvorili die
la j . S. 'Bacha, A. Vivaldiho, G . F. Händla, .J, 

e Medzinárodná interpretačná sút'až v hre 
na klavíri Pilar Bayona sa koná v Španielskej 
Zaragoze v čase od 4. - 12. decembra 1992. 
Zúčastniť sa na nej môžu klaviristi od 16 clo 
32 rokov, uzávie rka prihlášok je l S. 9. 1992. 
In formačný bulle tin v redakci i HZ. Usporia
date!' hradí .uJ>ytovanie. rallajky a 50 u;., ecs-

' tovného. 

B(aholeláme 
doc. PhDr. Ladislav Mo kr ý, CS~. (2. 6.) 
- muzikológ. vysokoškolský pedagóg, 
pub licista , org. hud. života na Slovensku, 
60 r. 
J án S kladan ý (1 2. 6.)- huslista, pct\a
góg na brat . Konze rvatóriu a VŠMU. 70 i· : 
J>hDr. Soňa Hu rl a s o v á, CSc. (23. 6. ) 
- muzikol ogička, folkloristka , 65 r. · 
AliČa Sa ubererová-Nitra yová (10. 6. ) 
- klaviristka. hud . pedagogička. 70 r. 

' 

Festival E. Destinnovej 
V Českých Budčjov i c i ach sa o~4. i{. 

do 5. 9. t. r. ko najú III. hudobné sláv
nosti Emy Dcstinnoyej. Zá~titu nad 

Myslivečka, L. Spohra, F. M. Hartholdyho. 
R. Schumanna, j . Brucha, N. J>aganiniho, li. 
Wieniawského až po Szymanowského, Conu
sa a Vaughana. a jednotlivých lekciách sa 
mohli zúčastnil' aj externí pozorovatelia. '' 

O tvorivom prostredi v Colmiranc prof. 
Vrt cf hovorí: "Účastníci ku~zu mali zabezpe
čené ideálne podmienky v historickom palúci. 
Okrem toho, že k dispozicii boli tri vel'ké hu
dobné sály, hola tu bohatá knižnica umeleckej 
literatúry s veľkým výbenun magnetoť(lno

vých nahrávok, čo vhodne dopllwvalo indivi
duálne umelecké záujmy účastnikov kurzu vo 
vol'ných ch\'il'ach. J>re všetkých bolo zabezpe
čené spoločné stravovanie l vlastných pe~lova
teľsk5•ch zdrojov tohto Európskeho hudobné
ho centra. Na z{lver kurzu bol us1>oriadaný 
koncert. na ktorom sa každý účastník l>red
stavil vyhr·aným a v čase kunu dupracovaným 

dielom. Záujem verejnosti o tento koncert bol 
mimoriadny. Každý trčastník získal diplom 
o účasti na kurze". 

Prof. Vrte l' svoje bohaté zážitky a dojmy 
uzatvoril slovami: " Kurz sa konal v prckrás· 
nom prostredí pádskej níiiny na úpät í Dolo
mitO\' a 7ÄlŽili sme tu krásne jarné obdobie. 
Vedúci Európskeho centra Ciuliano Nalesso 
a moja bývalá žiačka Viera Uiliková-Bow1to 
majú hlavný podiel na írspešnom priebehu 
kurzu , ktorý sa má na žiadost' účastnikov opa
kovaL Pri téjto príležitosti som navštívil aj 
benátske .konzervatórium, kde je moja bf•1•alá 
žiačkll dnes jedným z najuznávllnej~ich pcda· 
gógov. V divadle La Fenice som navštíl·il kon
cert žiakov tohto konzervlltória . Bol lo repre
zentačný a inšpi ratívny koncert, na ntm\ 
dobrej úrovni. " 

- mi-

Aktívna Slovenská filharmónia 
Slovenský lilharmonický zbor účinkoval na 

otvtí racích koncertoch Wiener Fc~twochcn 
1992. Na programe 9. a IO. mája vo vc l"kcj sií
le Musikvereinu bo li Pie~ne z Gurre Arnolda 
Schonberga. Die lo odznelo v pôvodnom ob
sadení (n ic v redu kovanej autori7ovancj po
dobe). Viedenských filharmonikov, Slo,·en
ský filharmonický zbor (zborm:1j ~ter .J. Ro· 
zehnal). zhor Štátnej opery vo Viedni (zbor· 
majster D. O. Cerpheidc) a zhor Arnolda 
Schí.inherga (umelecký vedúci F.. Ortner) di
rigoval Claudio Ahhado. S61ové party oboch 
koncertov spievt~ li Siegfried Jcrusalem (Wal
demar). Sharon ~weetov:í (Tovc), m ic~to 
chorej Je~syc Nonnanovcj. Mar jana Lipovše· 
ková (hrdlička). Hartmul Welkťr (sed liak) , 
Philip Langridge (~ašo Klau~) a Uarbara Su· 
kowa (rozpnívač). · 

.. Musica aeterna vy~túpi la na o~lav:ích 1!\0. 
výročia založenia Sloven~kcj biblickej ~po
loénosti v 13rati~lavc. a koncerte 9. rmíja 
o 10.00 h v evanjelickom kostole na Punen
skej ulici predviedla dudmvné diela z tvorby 
.1. Ph . Ritt lcrll. P. Esterh(lzyho, A. Caldaru, 
F. Túnde ra a 1-1 . l. F. Bibcra. 

' lovcnský lilharmonitk$ zbor ho~ťujc v j(r
ni t.r. (3. , ú .. IO. a 14 . júla) v Št<í tncj opere 
vo Vkdni v inscen;ícii Musorg>kého .opcry 
Bori' Godunov . 

Orcheste; Slovenská filharmónia účinkoval 
v Bochumc. v Spolkovej republike cmccko. 
kde ku lt úrna a festiva lová spoločno~ť Sever· 
ného l lcs~en~ka a Ka~~el~ký kt>nccrtný zbor 
uspo riadali IO. m;íja 1992 mimoriadny kon· 
r.:crt. Haydnovo omtórium Stvorl'n ic dirigo· 
val Adam FischE-r , ktor}' ~a na tomto podujatí 
po piit'ročn~Hn angažmán l úč i l s Kassclom . Só
li&tami bol i soprjlll i~tka Yuko Kamahora, te· 
nori~ t a Joachim K!!upcr a ba~ i~ ta Hans-Georg 
Mose. Spol uúčiukova l Kasselský koncertn}' 
zhor (zbormajster Hubert Uapp) a čcmbalbta 
T. M. Gri.bow. 

Slovenský kornomý orchestt•r ah~o)v(wal 

v m<íji šcst ntísi konce rtov v rôznych mc~t;'lt'h 

Slovenska. Moravy a Ciech. Zúujem o ume· 
nic SKO lh\poľavuje a nil' j"c problcmom na· 
plni i koncert né sály. 

Slovenská filharmónia , a Slo\'enský li! har
monický zbur vy~t(l pia 4. - 7. j(ila v rámci 
Atén~kcho f.:~ tiva lu v amfiteätri pod 1\. kro
poloti. a dW>ch konccrto..:h sn predstavia Ju
náčkovou (;lagobJ..(>u om~ou . Tara~om 13uľ
bom a Rossiniho Stabat Mate r. Spolu
účinkuje M. Hajússyová, l. Krilová , F. Livora 
a J. C.alla. Dirigentom oboch konccr1ov je 
šéfd irigent SF Ondrej Lená rd. 

eg-

· týmto významným juhočeským poduja- ... 
tím prevza l premiér vlády ČR P. Pithart, . -
ministe r kultúry ČR M. Uh cle a pri má- ~ 
tor Českých Budejovíc J . Talíf. Súčas-

SPOLOČNÝ KONCERT 
Dňa 29. 4. 1992 sa v Estr"U!-Inom štúdiu Slovenského rozh lasu uskut očni l v poradi už tretí 

spoločný koncert ZUŠ 13rat islava-Rača a Mu~i k schule Florid~dorf z Viedne. a tomto spo
ločnom kone<;:rte spol oúči nkQvali aj 2iaci ZUŠ Brno-K rälovo Pole. Tú to sympatickú akciu, 
ktorú naJHáva l aj Sloven~ký r6zhlas poct il svojou pritornnosiou gene rálny konzul Rakúskej 

ťou Slávností je medziná rodný maj 
strovský i nterpretačný kurz E. D estin
novej pod vedením Evy Randovej 
(NSR) - spev a členov Panochovho 
kvarteta- komorná hra. Hlavným mag
netom koncertného cyklu je vystúpenie 
E vy Randovej a 'G iuseppa Sabbatiniho 
na záverečnom galakonce rte. Spolu ú
činkuje Štá tna filha rmó nia Brno pod 
taktovko u Grahama Buck lancla (Vel'ká 
Británia). -

- H-

republiky pán Walte r Swatosch. ' 
Vel"ké' sympatie si zl'skll li 11aj ml i1dšic úč~~tničk y koncertu - piiiročn:1 speváčka z Rače 

Kristínka Ivanová, a scdcm~:oč nú huslistka z Brna Ludmila Netolická. ktorá predniesla 3. 
časi Dvof·ákovej Sonatíny G dur. Zauja li aj komorné 7oskupcnia, ale najmä vyspelé výko-
ny niektorých sólbtov. --· 

Na koncerte zazneli die la vš!! tkých-~t.ý.lových období - od baroka, cez Mozarta. Smetanu. 
Dvoi'áka , Chopina až po súčasnú hudbu reprezentovanú dielami ll. J. Baermanna. L. Do
tazza, l. Dibií ka č i K. Sokomk u. 

-dk-
...... -
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S Jindfichom Pazderom o Mladých bratislavských sólistoch 

Budúci Waŕcbalovci? 
edávno sa v Moyzesovej sieni SF (18 . .3.), 

a v Evanjelickom chráme na J>anenskej ulicl 
{6. 4.) uskutočnili koncerty sláčikového orch~
stra Mladi bn•tislavskí sólisti pod taktovkou 
Jindi'icha Pazderu. Koncerty boli príjemným 
prekvapen ím . Sí1bor sa preukázal dobrou 
sí•hrou , technickou pripravenost'ou, nároč
nosfou programu i snahou oddane slúž il' pra
vému, hlbokému umeniu , či i~lo o Mozartovu 
Symfóniu 8 dur KV 54, Boccheriniho Violon
čelový koncert, Janáčkovu Suitu č. l, šostako
vičovu Komornú symfóniu a lebo J>ergolesiho 
Sta bat Mater. 

Mladí bratislavskí sólisti majú za sebou via
cero úspešných koncertov po Slovensku , na
hrávky pre Slovenský rozhlas, absolvovali ces
tu do Španielska a pripravuje ďalšie nahrávky 
a koncert né zájazdy. Dirigentovi orchestra, 
.Jindfichovi Pazdcrovi sme položili niekol'ko 
otäzok. 

Ako vzn ikol orcheste r? 

- Ce~t a k za loženiu orchestra bola vcl'mi 
dl há. Zača l o to na hratis lav~knm Konzerv<~ 

t6 riu v roku 1\IX4 . Vtedy'" tu z išie l vel'mi sil
ný ~l<íč i kúr,ky 2. ročník . plný nadaných 
a dohre mo tivovaný<.:h m ladých J'uclí . Títo štu
denti do~t al i n;ípad prc kvapii profeoorov 
a tajne naštudovali Core lli ho Conce rto gros
~n op. 6 č. X- V ianočné. V~ct ko w rganizova
li , zoh nali ' i notový rpa tcriá l a požiada li m.a 
o \ polup nícu. Pr<íca ' nimi ma vcfmi zaujala . 
Vtedy ;om telc'o nedirigoval. viedol ho prvý 
hu>li'ta ' ná"rojom v ruke . Bo lo to trochu 
napodobňovanie Warcha lovcov. a le mládež 
mu'í mai vwry a o kre m to ho je tento - inak 
mál<) vyu.l ívaný opô,ob pedagogicky vcl'mi 
cenný. núti te lc'o k vcl'mi sta rostlivej p rípra
ve a >Ú!>trcdcniu " ' na výkon a odhal'uj c indi
viduality. T e lc!>o malo tb pcch a zo všetk ých 
... trít n som počul doporučenia. aby o sta lo spo
lu. Vede l ,om v~ak . že to ni c je možné. že 15 
- 16-ročn í mlad í J'udia musia dozriei a že 

Po koncerte v MoyLesovej s ieni Sf. 

v , 

u runo hých pre\\ládnu iné hudobné zá ujm y, 
al<o sa aj sta lO'. Pre to som v ďalšom š ko lsko m 
r o ku z~čal podobný1'1 spó6o bom pracovať 
. o ro k 'mladšími , ktOfŕ čakali le n na to. aby 
mohl i nasledovať svo j ich úspešných prcd
chodco'v~ľakto som začínal každ ý rok z nova . 
Ko morný o rcheste r mladších rošníkov us ku
točňova l vystúpe nia v Bra tislave , nahríJl do
konca do trvalej fo'no té ky Slovenské ho rez
hlasu l Hind lov Alcxandcr-fcst korizert~ · Za 
7 ro kov prešlo týmto tc lc~om o ko lo 100 mla
dých hráčov. Medzi nimi boli viace rí . ktorí 
chceli práve tak úto p räcu robii aj v ž ivote. 
Prvýkrá t so m zostavil výberovejšie te leso 
v roku 19X7. 

V tom istom roku ste sa zúčastnili nli Festi
vale študentských hudobných telies v pol'ske~ 
Bydgošti a priniesli ste odlial' nickol'ko cien . 

- Áno. Boli to tri ceny. a le na trvalé profe
sio ná lne jestvova nie bolo ešte stá le privč9~: 
A ž keď sa z týchto J'utlí sta li posl uc~č, 
VSM U. mo hlo te leso zača i existova i. Mo
me nt á lne sú Mladí b ratislavsk í Sl)listi na .,vor
nej no he". aj ked' inte nzívne jednajú s rô;w y
mi inšti tú<;iami v snahe zaistiť si profesio ná lny 
šta tú t. Vy~okií š kola múzických umen í posky
tuje o rchestr u zatiaľ priesto ry a naj nutnejšie 
materiiílnc podmienky na skúšanie . 

Vo vašich programoch figurujú die la rôz
nych štýlových období. Comu podriaďujete 
v}•ber repertoá ru? 

- S Mladými brati~lav~k ými sólistami pra
cujú aj in í di rigenti . na jm ä ko legovia J ozef 
Kopehn an a Karo l Filipovič, takže drama tur
giu te lesa neovplyvňuj em iba sám. Podstat
ným hl'udi skom pri výbere repertoáru je sna
ha . aby sme mali čo poveda i každému publi
ku . Napr . v Bratislave, kde publikum dôver
ne pozná repe rtoá r Slovens kého komo rné ho 
orchestra n iných t c lie~. m,usímc siahnuť 'po 

S nímky D. Jakubcová 

H~lmuth Rillin~: ~!ROKE ~PEKTRUM ~TAREJ HUDBY~~~ 
dokončen ie z l . str. 
ho mic,to v r;ímci toho to spektra a treba tak
mer \O ' amozrcj mosio u vychúdzai z pred po
kladu. 7e prihližne vie. aká bola prcd vádzacia 
prax v dobe ' kladatefa . pravda. pokia l' to vô
hec možno vedie i. Osobne ~i m yslím . že by 
~mc mali uvažovai o konkrétnej situácii , 
' akej moino do u rči tej m iery (- a le aj to 
'\CII..5m otázniko m) rckon; truova i p redvá
dzac•u prax (napr. ako to mohlo znic i v Ba
ch(l\ej dobe v Li p~ku pod skhÍd atcfovým ve
dením). Čo však nic je možné reko nštruova l'. 
to "~' [ud ia. ktorí to vtedy počúvali a nazdá
' am ~a. 7e to je dôleži tý aspe kt. Keďže adrc
'át bol celkom in )•. ako' dnes, každ ý pokus 
o tzv . aut entickú in terpre táci u od samého za
čiatku je problematický. Pre to sa ja oso bne 
nazd;ívam . že namiesto ncsplnitcJ'né ho poku
\ U o autent ickú inte rpre táciu treba klúsť inú 
dimcn1iu . kto rú sa mi vid í o vci' a d ôležitejšou , 
totiz otúka zmy~l u . Aký význam. zm ysel ma
la hudba'! Čo 7namcnala hudba vtedy, pre 
tych J'ud í. a to tak pre akt ívnych hu'dobníkov 
a ' klatlatcl"ov, ako aj pre posl ucháčov, aký 
mala 'ýznam v ich 7ivote , čo chce l sk ladateľ 

poveda ť svo jim poslucháčom? Klást' ta kúto 
o tázku sa mi zdá veľm i pod statno u vecou. 
A po to m musí ex istoval' ., pre klad" , úvaha: 
a kOJ11óžcm zmysel ta kejto hudby oživova(do 
znejúcej dn ešnej zv ukovej podoby? A o to sa 
pokúšam . M ys lím ~i., že tzv . mode rn ým in
štrumentárom . ktorý d nes vo všeobecnosti 
používam e, to môžeme robii lepšie ako so 
sta rým inštr umentá ro m , pričom sa aj toto 
rôznym spôsobo m pre lína. M y sme tu v Bra
tislave muzicírova li J ánove pašie, samozre j
me hrämc s čemba lom , d obovým organo m , 
ga mbou . teda sta ré nástroje sli v to m tzv. mo
derno m inštrume ntári tiež zastúpe né . Lade
nie v Bratislave bolo rela tívne hlbo ké , nieke
dy h ráme vo vyššom lad cn f, pod l' a toho , aKé 
sú predpoklady. Teda d nes je všetko o tvore
né, nemôžeme vlastne hovori i o to m , že tu sa 
hrä so s tarým , tam s mode rn ým inštrume ntá
ro m. A pozrit e sn, čo robí napr. p án Ha rnon
court : Už dáv no ne hrá tak , ako v minulosti . 
H rá ~ t ricdavo so starým i mod ern ým súbo
rom . V Ztiri chu predviedo l Beethove novho 
Fide l ia netradičným spôsobom , a to je veľmi 
dobré;- prečo sa má robii vždy to isté? Toto 

Mladí bratis lavskí sólisti pod taktovkou J . Pazderu 

me nej 1ľrc~vcn t m~aných a ča~t o náročných t i
tuloch , aby sme za ujaiU1 vytvo ri li si vlastnú 
tvit r . Mimo Brati~ lavy ~a ? iada viac rcpcrtoú
mvcj kl úsiky. Vdmi rozmani t ~ požiad;tvky 
maj ú zah raničn í u~poriadatclia . ie kto chce 

~ .. osvedčený" barok . iný znúme Dvorákovc, 
· J anáčkovc diela, iný moder nu . Ďalšími 

aspektam i. podicl'ajúcimi sa na stv;í rľ\ovaní 
programov , je snaha sólb ticky prezcntovai 
čiCJ10V orchc,tra a - '"POl~ občas - siah nui po 
vhodnom tit-ule 7 oratoriálncj lite ra túr). Je to 
pre n<b veľmi in~pirujúcc. l a k to sme prcdne
d[rvnom prcdv~cd l i Pergolc~iho Stabat Mate r. 

Kol'ko koncertov ste ma li v Španielsku 
a ako ich hodnotíte? 

- V Spaniebk u sme m ali p~i i ko ncertov 
(ďa lš í bol po ceste v e mcck u). ktoré boli 
ume lecky vyd are né. pr iniesli ná m úspech 
u publika a pri azni vé kritik y. Z.vl{,;i nad~ene 
všade prijímali in tCIJXCtáciu náročnej Ko
mo rnej symfó ni e O. Sost akoviča, z čoho sme 
muli vdk~ rad osi , le bo španiebkc publ ikum 
iste nemá k tejto hudbe tak blízko ako napr. 

· na~e . Navy~c 'mc bol1 IHl\Útmi tc-.ti\alu. kde 
hra li aj výborní sóli~ ti a dalšie telcs;í. naprí.
klad vynikajúca Petťohradskú camerata , zlo
žen,t7 rovnako mladých hráčov ako my. nuž 
doj mov bolo d o\\ . 

S te typom hudobníka, ktorého cha rakte ri
zuje osobitá radost' z tvorivého muzicí rova
nia , vyžarujúca z vašej inte rpr·etácie uko hus
listu aj ako dirigenta. Súčasne pôsob íte ako 
odborn}• asistent nu VŠM U a na pražskej 
AM U a vyučujete aj na Konzerva tóriu v Bra
tislave. Ako sa vám dar í zvládnuf všetky po
volania? Uprednostllllje te niektoré z nich '! 

- Skutočne, môj pedagogický úv~izok je 
teraz trocha privysoký . Vzn iklo to zhodou 
oko lností. Pedagogické m iesto na AMU som 
získa l konkurzom v ča~e. keď ~om už mal 
podp ísané zmluvy a ~ t anovené úviizky na 
VSM U i Ko nzervató ri u. echccl som ct\vnui. 
poveda l som si, že te n rok to musím ' ydr/ai. 
V Prahe m ám piiť žiakov a dochádzam tam 
raz týžd en ne. Vedome nijakú oblasi svojej 
práce ncuprednostňuj cm . Snažím ~a vyhnút' 
rutine, spoznávai nové prístupy. nový re per-
toár. 

všet ko rc lativizujc a j dik tá t historicky orien
tovanej prcdvúdzacej praxe. ktorá vraj môže 

, byť le n ta ká . 
Pred krátkym časom sme mali v Bratislave 

medziná rodnú muzikologicktl konťerc•Íciu . 
Jeden z dvoch tematických blokov bol veno
vaný Mozartovmu Requiem. Na diskusii sa 
zúčastnil aj j eden z najlepš ích znalcov Mozar
tovej hudby dne~ nej doby, profesor Robert 
Levin. ktorý dokončil nejeden z Mozartových 
fragmentov. Lcvin pripravil nov(• ve rziu Siiss
mayrom dokončeného Requiem. Pracoval na 
nej dlho a svedomite a presvedčivým s pôso
bom odstránil početné chyby a nedostatky 
Siissmayrovej verzie a miestami dokompono
val Mozartovo l'ragmentá rne zanechané d ielo. 
Aké je vaše sta noviskn k tejto práci? Ned ávno 
ste premiérovo uviedli túto Lcvinovu ver zi u 
Mozartovho Req uiem. 

- Verzia od Roberta Levina sa za kladä na 
aktivit.äch Medzinárod nej Bachovej akadé
mie Stuttgart . V rok u 191{7 sme mali v Stu tt
ga rt e sympózium na tému doplne nia Mozar
tovho Requiem a bo li tu niektor! z týchto do
plni teľov, najmii Franz Beycr z Mn íchova . 
Po kusy ďa lš ích autorov rekonštru kcií bo li 
v Stuttgarte zastí1pené p rítom nosiou muziko
lógo v a mozartov;kých ~pecia l i ~ tov. Vtedy 
sme sa zoznámili s Robe rtom Lcvinom. ktorý 
mís vel'mi presvedči l tým. te amen-fúgu , kto
rej fragme nt predtým objavil Wolfgang Plath 

Ako huslista ste koncertovali v mnohých 
krajinách. Kde vás počuli naposledy a aké sí• 
vaše ďalšie plány v tcjto. oblasti? 

- V marci a apríli ~om bol zaujatý prácou 
' Mladými bratislavský mi 'ólista mi , tak že 
mcd7i 6. febru:írom. kedy som hral v Koši
c iach Mendcb,ohnov l lusJ'ový koncert c mol 
a 30. aprílo m L kedy som hra l v Z líne 2. husľo
vý koncert Bohu~lava Martinu . som ako !.us
lisla ab,olvm a l lcnnickolko recitálov a pr ílc-
7ilostn)•ch vy~tupcn í. Od mája bude m zase 
viič'>mi hu, listom . A pläny? C hystám naštu
dovanie Beethovenovho l l u~l'ového koncer
tu. iat}lcstn;ívajú ma Bachovc Sonáty pre 
husle sólo a ďal~ ie di e la . 

Co pripravujete s orchestrom Mladí brati
sla vskí sólisti '! 

- V decembri by som rúd usk ut očn il n ároč: 
ný vianočný program z re pe rtoárovej klasiky 
vrátane nejakého oratoriá lncho titu lu . Prcs
nej ~~a dramaturgia sa c~tc len fo r muje . Čo sa 
týka zahra ničných újazdov, tam dramat urg ia 
viič~inou 7Ú\ i'í od pozyvajúcich . Mňa osobne 
\<:l'mi p lllah uJC Jeden auto1, a t)•m JC Alfred 
Sch nittke . V Spanicbku mi d irige nt Saulius 
Sondccki' d arova l partitú1u jeho nového die
Ja venovan~ho ohctiam litovského boja za 
osamostatne nie. Dielo do,iaf hral iba Litov
sk)• komorný orchester. Rad by som ho v Bra
tislave predviedol. Na \tolc má m a j partití1ru 
Schnittke ho C'once rta gro...sa pre 2 hu\ie[. 
prcparovan)• klavír. čemhalo a s l áčik y. ktoré 
je vdmi núročn~. Schnittkeho diela sa u nás 
š íria zväčša nahrúvkami . Je to v~ak jed na 
z vcl'kých ~k ladatcl'ských osobnost í a myslím 
si. že uv;\dzai konccrt nc takéto diela by m alo 
byť veco u cti súčasného hudobn íka. , 

Pr ipravila: DANA JAKUBC'O VA 

v berlínskej knižnici. nám na klavíri pred vie
dol d okomponovantl ako dohotoven ú fúgu. 
Po tomto ~ympózi u ~om ~a ' profesorom Lc
víno m obšírne porozp níva l. Od Mcdzi núrod
nej Bachovej akad~mic Stu ttgart potom do
~ t a l pove ren ie. a hy pre mozartovs ký rok l \191 
prcdlo7i l vypracova ní• novú verziu . Pr<Íc<J 
Robe rta Levi na ma . vel' mi presvedči la . Na
zdävam " ' · že na jed nej strane kompozične 
za~iaho l na nicl..tnrých miestach, kde s iMotou 
vieme. Je Siis,mayrova práca nezod poved<J ia 
Mozartov)m inte nc iám . Napr. fúga . ktorú 
zreJ me Sii\~mayr nehol v ~tavc vypracovai 
(tie.l' iných ča" i ach die la) ; na druhej ~trane 
rozhoduj úcim ~pô,obom vylepšil inštrumen
táciu . mno hé zú klad né nedo>tatky SC.~smay
rovej in~trumentácie od"rúnil a nahradil j u 
me nej hu~tou . Ja~nej~ou . tran~paranetnej
šou . čistejšou ~adzbou. M yslím s i, že je to 
vcJ'ký Levinov čin , pritom m al tú ~kromnost', 

že podstat né časti doplnkov ponechal v Siiss
mnyrovcj verzii, ted a ponechal d ie lo v tvare , 

·v ktorom ho spozn{un e tiež v tejto Lcvinovcj 
verzii - tcdn v pred vádzacích .tradíc iách ra né
ho 1\1. s t oroči a. T o považuj em za vcl'm i ct_ôlc-
7ité, pre tože ináč by sa odcud7ilo priazni vcOm 
a milovníkom Mozarta . T oto Req uiem patrí 
k jeho najv7<Ícncjším poklado m , k najviičším 

jeho koncepciám , ba mo.lno je jeho centrál
nym dielom . 

Pripravil : PAVOL POLÁK 



KONCERTY 

~ ll Seminario ·Musicale 
V poslednom období nám fes tiva lové zážitky väčšmi posky

tujú bežné sezónne koncert y ako náš festiva l. K posledným 
patrilo aj vystúpe nie francúzskeho súboru ll Seminario Musica
lc Gérarda Lcsncho. Z Pražskej jari prišiel súbor do Bratisla
"'Y· kde jeho vystúpenie zorganizoval Francúzsky inštitú t za 
podpory Francúzskeho združenia pre umeleckú činnosť a Na
dácie France-Telecom. 

Súbor Il Seminario Musica le je špecifickým. variabilným te
lesom. ktoré sa zameriava na interpretovan ie stredovekej. re
nesančnej a barokovej hudobnej lite ratúry. Jeho zakladateľ 
a sólista . Gérard Lesne, pôvodne muzikológ, neskôr študoval 
stredoveký a barokový voká lny štýl, pre ktorý tmí vrodený špe
cifický hlasový naturc l. Najprv začal spolupracovať s vieden
ským ~ti borom Clc mencic Consort. potom účinkova l s francúz
skymi súbormi Ensemble O rganum . Clémcnt J ancquin . La 
Chapcllc Royalc a i .. až napokon v roku 1985 založil vlastn ý 
súbor ll Scminario Musicale- čo značí akúsi tvorivú dichiu 
ktorá od roku 1990 sídli v budove nadácie Royaumont a úzko 
spolupracuje so Strediskom harokovej hudby vo Versa illes. Sú
bor sa ven uje predovšetkým inte rpre täcii talianskej a francúz
~kcj hudby 17. a 18. storočia a v jeho rcpcrto<'tri sú na jvýraznej
šie za~t tlpcní Monteverdi. Scarlatti . Pcrgolcsi. Vivaldi a i. 

13ratislavské vystúpe nie tohto súboru s dominujúcou sól istic
ko u akríbiou kontra tenoristu Gérarda Lesnc ho. bolo nesporne 
atrakciou. ak nic raritou č i potešením pre našich milovníkov 
starej hudby. Program ich cca 70 minútového vystúpenia tvori
li : Oficium Škaredej Stredy . .Téncbrc". Čítanie z Písma (Lc
c;óns) Francoisa Couperina. Anti ť<in y a ža lmy: choräl a faux
-bourdon. Strt: tnut il.: ~o ~úborom. ktorý disponuje štýlovo vy-

hranenou in te rp retáciou. bolo nielen unH.:icckým z;íži tkom. a le 
aj ncocen i tcľným zdrojom poznatkov o hpôsobc oživovan ia 
a sprítomrwvan ia vz<'lcnych historických dokumen tov a pamia
tok. Bola to opäť lekcia z profesionalizácie. ktort1 tak mocne 
potrebuje naše inte rpretačné umenie. 

Francl'1zski umelci predvied li svoj reperto<Í r ako ukážku vzo
rového tvorivého interpret ačného prbtupu k lite ratúre, založe
ného na dôklad nej znalosti pramenného materiálu a dobových 
štylist ických prvkov. Osobitne u Géra rda Lesncho ocelwjcm 
mimoriadne dokonalú tcchnicktl i výrazovú voká lnu kultúru. 
jed inečný spôsob legútového sp ievania . dynamick y i agogicky 
vyv;ižené frázovanic s bohato tvarovanými cre~ccndam i a dec
rescendami . Kým v an tifónach a ža lmoch ~a ~trik tne dodrL.iaval 
zäkladn ých sy lab ických jtme li, mat ick)1ch prvkov pra me ni acich 
z grcgorianského chorúlu. v Couperinových Čítan iach z Pbma 
kombi noval oba výrazové prvky a v najmc lod ickej~ ích partiúch 
skladateľovho ~t ý l u sa ncvzdäval a ni vkusné ho be lcantového 
ariosa. Jeho povesť . v 'úča,nost i šp ičkového svetového kontra
tenora. bola ~ ice potvrdeni1. av~ak ~írku jeho možnmtí ~om 
viac vychutn;íva l zo získanej nah r{1vky vo Viva ldiho ka nt áte 
Stabat Mater. kde jeho hlasový tim bre dostäva jedinečný 
a nenapodobite ľn ý volumen ko nt ratennra. Ukazuje ~a. že 
v tomto reperto<Í ri je Lesne naozaj jed inečnou o~obnosťou. 

Opiitovná nii v~teva toh to 'úboru. re~p. samotné ho Gérarda 
Lcsneho u nús by iste potešila všetk ých. ktorí ~a vydareného 
vystúpenia sl'1boru ll Semina rio Muhicale v bratislav,kom 
Evanjelickom kostole na Panenskej ulici zúčastni l i. 

MAR IÁN J RÍK Gérard Les ne Snímka archív HŽ 

l 

Mestské kultúrne stredisko v Bratislave 28. 
apríla t. r. otvorilo jarný cyklus organových 
koncertov v Blumen túli. Ako prvú pozvali 
americko-rakúsku in te rpre tku Karen De Pa
ste l. V jej životných marginiiliúch sa dozved;í
me o jej mnohost rannom vzdelaní: skladate ľ

ka , o rganistka . klaviristka. huslistka - i o rôz
nom oec nen í. 

Karen de Pastel 
ľcchn i kou. bravúrou. agogikou. štýlom hra
nia ~kôr evokova la klaviri~tku ako organi,t
ku . 

' 

/\ko organistka sa v Bratislave uviedla zau
jímavým programom - klasicky stavaným -
od Bachovcov (Carla Phi lippa Emanuela 
a Johanna Schast iana). cez Mozarta k Dupré
mu . V l a~tn ý kompozičný podie l si vybrala 
v podobe 18 variiicií na tému Friedricha Neu
manna. Rôzne štýlové obdobia však v jej in
terpretačnej prezen täci i značne splývali. čo 
vychádza lo i z jej nature lu. 

toho. čo študovala pomimo tohto IHÍ>troja 
a čo organové mu prejavu nic je do, tat očne 

blízke. Suverénna. nadraden;í profesional ita , 
v ktorej zanikla hudba i autor . Inte rpre t ná
zorom môže sprístupni ť svoj postoj. a le nemá 
pdvo meniť charakter. štýl. zakódované čini 

te le. Krystian Zimmermann o tom hovorí: 
.. Osobitosť inte rpreta nem<Í ni č do čine nia 
s partitúrou. Nic in terpret je autorom diela. 
Myslím ,i, že individualita intc.rpre ta mii ~ ia
hať kamsi inam". To bolo cv'ľdeilcné pri počú
vaní Pa~t c lovcj Bachovcov (otca 1 11). udi 
vila ako ~úča~nú obyvateľka Viedne .. odo-

hran )'m" Moza rtom. neLaujala · ča IO\ n)'lll 
Duprého organovým ~vetom a j ej vhJhtn<í 
kompozičn ;Í aktivi ta transponovan{l do IH mi
niatúrnych variúcií ~i vyiaduje bohat~ie a n;í
~trojovo origi1t<í l nej~ic vypo in tovan ie . Bolo 
to akési pohrávanie sa " nncj so ~ebou. ~auto
rom i ~ po~luchiičmi . ktorí ~íce tlie~kali . ale 
ni c z n<td~c nia , <tzda iba zo 'lušnosti a orga
ni,tka ~a ochotne odvcľačovala prídavkami. 
- ll r;í rada. prezentuje 'a rada, mo/.no na 
o~ta tných dvoch n<Ístrojoch ade kv<ítncjšic . 
ale organ i ~ t c nepatrí k tomu prnllnému. 
\.1-úr by 'om prt:dpokladala. íe je to J..la \ ír . 

Pre Bratis lavčanov koncerty v ko~to loch 
111amenají1 w iatok . asvedčovali o tom aj 
prflcži10st né oblečen ia viičšin y pos l uchäčov. 

ktorí Laujali mic~t a v Blumentäli do po~lcd
ného mie~ta . Je potešujúce. že ľudi a majtl 
vzťa h k organu. k hudbe . ktor{t rezonuje 
> chriimom , h mic~tom mcditäcií. oslavy i po
kory. Započujítc sa do hudby. č i len pri nej 
medi tovať dodáva č l oveku ~ílu . pomáha kric
>Ít ducha. priná~a nové. poznania. l v tej z Blu
me ntá lu sa nájdu miesta . časti . bté duchovné 
modulúcie. pri ktor),ch "l zastavíme. pouva
žujeme. hľadáme súvislosti . Možno niektorí 
'i ich odn:\ša li i 7 koncertu Karen De Pastel. 

Ka ren De Pastel je dynamick{!, ne rvná in
terpretka . Jej organov)' ;týl je ~kôr 'yntézou 

AL YPIOS uvádza ... 
Začiatkom mája absolvova l 

Symfonický orcheste r Slovenského 
rozh lasu koncertné vystúpenie , 
v Prahe a Mníchove . kto ré sponzo
rova la mníchovsk{l nad<ícia AL Y
PIOS. Vzn ik la na j ar 199 1 rok u ,.. 
z podne tu klaviristu J o~efa Bulvu 
v Mníchove. Jej c ie ľom je podpo
roval pôvodnú tvorbu českých 
a slovenských sk ladateľov a č lenmi 

tejto nadácie sa sta li firmy ako 
napr. Daimler-Benz, Volkswagen
Werke . Dresdne r Bank a .i. Po ná
vra te zo zájazdu. požiadal i sme šéf
dirigenta orchc,tra Bystríka Režu
chu o struč n é zhodnotl:nie . 

- Spolok Alypios podporuje čes
kú a slovenskú sítč· snít hudbu. Za 
krátky čas svojej existencie vykonal 
finančne a morálne relatívne viac 
ako domáce nfilicu samo pre seba. 
A jeho plány do budí1cnosti sít dosf 
veľkorysé. V Bratislave zatial' 
sponzoroval tri akcie: koncert 
SOSR-u 27. 9. 91 s dvoma sloven
skými autormi (prítomni boli dvaja 
autori. jeden skladatel' z titulu 
funkcie, jeden z titulu priateľstva 
k sólistovi a j eden z vlastného záuj
mu), d'alej to bolo Sl>onzorovanie 
podujatia na festivale Melos- Étos 
a koncert SOSR-u 30. 4. 92 (prí
tomný jeden skladatel' z titulu pria
tel'stva k sólistovi. Na pražskom 
koncerte bol prítomný autor a ešte 
jeden skladateľ z titulu funkcií). 
Minimálnejší záujem o seba samé
ho možno azd11 matemuticky vy jad
rif u ko nulový. l're kultúrnu socie
t u je to poučné, ale uzda nie mlsle
dovaniahodné. l návštevu na oboch 
bratislavských koncertoch o čomsi 
svedčí. Naša ekonomika na tom 
všetkom iba zarobila (hotely, reš
taurácie, služby, o honorároch ani 
nehovoriuc), ale počet l'udí, čo 
v rámci svojich platov boli schopní 
vcl'akrát vymyslieť najskôr hlúpe 
amatérske obštrukcie, pomaly pre
vyšoval počet poslucháčov. Ešte, že 
t í to mali grátis. Nie je aj toto pouč
né? Kde je spodná hranica letargie 
a zlovôle, pod ktorou " náš človek" 

7-ll ničnerobenie a potmchúdsku pll
sivitu už..nie je ochotný brat' finan
čnú odmenu '? V l'rahe hávštevu 
koncertu rc~rczcntovali cudzinci, 
ktorí pred koncertom stáli na vstu
penky v dlhom rade . l tak bola 
Smetanova sieň zaplnená iba čosi 
vyše polovice. V Mníchove zostalo 
20 nepredaných vstupeniek. Možno 
i toto svedčí o dfžkc cesty do Euró
py, ktorá nás čaká. 

Na tomto krátkom turné, ktoré 
sa začalo 30. apríla v Bratislave. 
pokračovalo cez Prahu (3. mája) 
a vyvrcliol ilo vystúpením v mní
chovskom Prinzregenthca tri (5 . 
mája) uviedli Symfó niu Marka Ko
pclenta. symfonickú b;.íseň Don 
Juan Richa rda Straussa a Brahm
sov klavírny koncert B dur so sól is- ~ 
tom Jozefom Bulvom. Mníchov- ' 
sk ý kri tik 'Kari-'Robe rt Danler"na
písal : " Hosfovanie Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu 
z Bratislavy pod vedením Bystrika 
Režuchu v l'rinzregcnthcatri pri
nieslo aj dielo sítčusného skladatcl'a 
svojej vlasti , Symfóniu Marka Ko
pclcnta (1982). 60-ročný pražsk)• 
skladatcl' sa tu pokúša náj st' napo
jenie na západnú progresívnu hud
bu. l're tohto autora by však bolo 
zmysluplnejšie, keby sa spol' ahoJ na 
vcl'kú tradíciu svojej vlasti, ako 
napr. v strednej čast i so smútoč

ným pochodom. l'ekným gestom 
bolo, že prišli do Mníchova s Don 
Juanom Richarda Stra ussa. Režu
cha žiarivým orchestrá lnym zvu
kom vzdal poctu vel'kému Mní
chovčanovi, avšak akustika tohto 
divadla nebola najvhodnejšia pre 
toto dielo. Josef Bu iva hral Brahm
sov klavírny koncert č. 2: celkom 
ako klavírny lev starej školy, zakla
dal si na partnerstve s orches
trom". 
Nadačmí činnosť Alypiosu po

kračuje a v doh ľadnej dobe by sme 
mali počuť nové diela Romana 
Berge ra , Ivana Pa ríka a Dušana 

· Martinčeka . 
-mj-

ETELA ČÁRSKA 

XIV. FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU 
V. F. BYSTRÉHO 

Viliam Figuš Bystrý ( 1875- 1937), 
bansKob ystrický rodák, sa hojnou 
mierou zaslúžil o rozvoj hudobnej 
kultúry na-Sio\'cnsku . Konečne sa 
teda aspoi1 v názve hanskobystric-

\ kého zhOf'OvéiJO festivalu objavilo 
jeho meno, čo však zďaleka nestačí 

na rehabilitáciu tejto všestrannej 
osobnosti .' 

Okrem deviatich banskobystric
kých detských, mláddníckych, vy
sokoškolských ,i dospelých zborov 
a vynikajúceho' Miešaného spevác
keho zboru CarÍtica Nova z trna\•
ského gymnázia pod vedením G. 
Kala.poša , v rámci tr,.och dní a šty
roch náročných koncertov vystúpili 
na .festivale aj zahraničné zborové 
telesá: Chlapčenský spevácky zhor 
C:mtus Stalowa_Wola (Pol'sko, dir. 
~t. Steczkowski), n;užský zbor Co
rb dell lnnominato Vcrc raso (Ta
liansko, dir. G. Cossa), Ll llottega 
Musicale .:_ San Rafaele Cinema, 
prov} Torin<\. (Taliansko , dir . G. 
Cucci), Cor.ale Roberto Gott re, l'e
cetto - Tori!ffi (Taliansko, dir. G. 
Cuccu) a MicSilný spevácky zbor 
hudobnej mládeže - Nyir egyháza 
(Maďarsko, dir . J . Gcbri). Ct;lkove 
IS dospelých zmiešu~ych, muž
ských a detských zborov - ťo tu ešte 
nebolo! 

l'atronát nad zborovým festiva
lom o. i. prevzal Mestský úraČI ll. 
B. , Dom kultúry, árodnéosvetové.' 
centrum, LHM, Katedra hudobnej • 
výchovy I'F, Stredoslovenské hu
dobné združenie, Dom Matice slo
venskej, Evanjelický farský ítrad 
a ďalší. Koncerty sa konali v nic 
vel'mi ideálnych priestoroch Robot
níckeho domu, v Dome kultú ry 
a v priestoroch cv. kostola v ll. By
strici. • 

Spevácky zbor Mladosf (dir. D . 
Turnovä, M. Pazúrik) j e kolektí
vom s viacročnou tradíciou: mo
mentá lne sa pripravuje na náročný 
zájazd do Veľkej Britän ie. Tech
nicky spevácky i hla~ovo fu ndova-

ný kolckth obča~ zápa'í ~problé
mom roz~íreni a dy namického, 
agogického a ľ<trcbného spektra 
'vo jej intcrprct<icic. Tradične dob
rc zvládol polyfôniu starých maj
strov i zborovú kompozíciu Š. J u
rov~kého. Úvodná hkladba- Pian
ta l<t ľava l <t trpela pomerne 711ač
nou distonáciou. Je dobrým zna
mením, že konečne obaja dirigenti 
pristúpili aj k in terpre täcii diel 
a cape lla. Cantica pacdagogica ~di

rigentom V. Did im je mladším zbo
rový,m te le~om. ale vhodným kon
kurentom ženského zboru. Teraj
šie vysttlpcnic v~ak nedo~a hova lo 

úrovcr1 po,lcdných koncertných 
produkcií. Mužsk;í ča>ť ko lek tívu 
trpe la ohča,nou distonáciou; poly
fôn ne diela zazne li síce v obvyklej 
kvalite a i"ote. a le v diele R. Gon
né- R. llcrzla: Ta li ansky ša l<Ít bo
la miera vtipu a dobrej nálady prc
kročemí v značnej miere. Ich pre
jav postr{lda l aj obvyk lú uvoľnc
nm,ť . 1aj,tarší zborový kolek tív 
spevácky zbor Hron s dirigentko u 
V. Lutonskou, bol príjemným 
prekvapením celého fe~t i va l u. Po 
voľ<\kedaj~cj neistote. priemer
nom amatér~kom výkone, cxihten
čn),ch prohlén~ch neLostalo v pia
tok veče r ani StQJ'>y. Ba práve na
opak . nevídaný dirigent~ký ú~pc~

ný výkon V. ' Lu tons.kej na~ ie l 
adekvútnych adrcs;ítov a interpre
tov v celoQI ~pey;íckom ko\: kt ívc. 
V dobre i;lde nc.j dramalllrgii "vy
nikli uicla hta rých rusk)•ch maj 
strov (D. 13ortňan,kijU kompo7Í
cic súčasných slovenských ~kl ada

t e ľov z. Mikulu (Kolo nás. kolo 
nús) a l. llrušovského (Ej . hraj te. 
že mi hrajte). I n terpretačne naj 
zrelší výkon podal Miešaný spevác
ky zbor Cantica Nova ~ dirigentom 
G. Kalapošom. Vysok:í hlasovú 
kultl'1 ra. n;íročn:l dramaturgia , ide
Cii na uvoľne n ost' a strhujúci pre jav 
potvrdili id1 vynikajúce zborové
kva lity. Prúvom sa ~ta l i víťazm i 7a 

interpretáciu ~úča,ného s lovcn~ké
ho diela ( l. Ze ljenka: Vajano). 

Detský spevácky zbor Zvonček je 
stä lym a vítaným úča~tn íkom zbo
rových prehliadok v B. Bystrici 
a dethká rado~ť iste vynahrad í veľ
ký pracovný výkon di rigentky E. 
Laukovcj. Detský spevácky zbor 
ZŠ Radvaň ' dirigen tkou K. Príbo
jovou pozn ílč ila niekoľkoročn{l ob~ 
nova celého kolektívu , finančné 

i exi~te nčné problémy. Zbor na
priek tomu vhodne skÍbil di ela ľu
dové a umelé s pome rne dobrou 
hla~ovou a speváckou kultt1rou . 
Vrcholom súčasných interpretač

ných možno~tí Detského spevácke
ho zboru Sedmokráska pri ZŠ na 
Kuzmányho ulici s dir . V. Didim, 
kde už nie kol ko rokov Úhpcšne 
prebieha experiment s rozšírenou 
hudobnou výchovou bola premié
rovú inte rpretácia diela T. Salvu 
Slovenská púť o Panne Má ri i. Zbo
ru však chýbala pohoda a v)'ntZncj
ší v),kon. Zornička vždy zapôsobí 
istotou, ktorá vy ra"á z clirigcnt
'kého vedenia zbormajstra R. ľa

tára. Pcrgolcsiho Stabat mate r ma
lo pekné momenty a hÍbku poda
nia. l'ol'sk)• chlapčenský zbor Can
l us ~ dirigentom S. Stcckowským 
zaujal spÔM)bom predvedenia; 
v ich ;peve však boli náznaky pre
forsírovanost i tónov a aj čast ú dis
tonácia. 

Umelecky presvedčivé výkony 
1>odali v~ctky talianske zborové te
lesá. Spcväcky výrazne presvedči l 
'aj ho"· z Nyiregyházu . Z bansko
bystrických kolek tívov bol tento 
raz v ICJ>šej forme Collegium can
tus. 

Vyvrcholením 14. festivalu zbo
rových tel ies bol ncdeľiíajší sláv
nostný koncert účastníkov. kde 
prílc7ito,i do~tali všetky zúčastne
né zborové telesá. 

IGOR TVRDOŇ 



(~~~'92 
PAUL HINDEMJTH 
Symfonické metamorfózy 
Maliar Mathis 
Nobilissima visione 
Českú filharmóniu dirigujú Gaetano Delogu a Oskar Danon 
Supraphon CD Crystalcollection 11 0665-2 Oli ADD 

Nové vydanie nahrávok l-linde~ 
mithových ~kladieb na CD prezen
tuje najhrancjšic a azda aj najvýz· 
na rnncjšic orchestrálne skladby 
nemeckého majstra . Ich terajšia 
podoba mä mimoriadne kva liti1é 
technické a zvukové parametre . 

P:more nie sa do sveta Hindcmit
hovcj hudby je vždy osožné. cenné 
a pociiujcm ho ako zdravé osvieže
nie. Osobit ne sú mi blízke a milé 
všetky tri citované skladby, kto
rých umelecká zrelosi, technickú 
istota a vybrúsenosť , bohatosi har
monickozvukových prostriedkov. 
kom pozičn á disciplinovanosť. 
striedma a vždy kontrolovanú cx
prcsívnosi. fascinujú svojou uspo
riadanosiou. vyrovnanosťou a sys
témovo~iou . V Symfonických me
tamorfózach z roku 1943 na tému 
Carla Mariu von Webera. je Hin
demith plný vi rtuóznych orchc
st račných näpadov. farieb. obrat
ných melodických a rytmických 
zvratov. zvukovej elegancie. ktod 
tak strašne chýba dnešnej hudbe. 

ANTONíN DVORÁK 
Malé orchestrálne skladby 

Symfónia_-- Mali aT Mathis, ktorá 
vznikla v roku-1943 z tematického 
m~tcriáiuľovnomcnnej opery , má 
v' Hinoemithovej inštnunet11álnej 
tv~Ô~ v;tri najsilr~cjš í .prog~:_amový 
záme r. po nór do najhlť>šieho vnú
tra ľlJdSk~ duše, hľadanie odpove
dí na otázRy života. smrt[ a večnos
ti . spytovanie sa o zmysle živote. 
hľadanie harmónie medzi svet
ským, duchovným 'a posmrtným ži
votom. Je to hudba výraznej dyna
mickej sily, veľkej umeleckej obra
zotvornosti . pevne zakorenená 
v tradícilích nemeckej kultúry. 
V tomto duchu pokračuje aj suita 
z tanečnej legendy Nobilissima vi
sione zo života sv. Františka z Assi
si. ktorá korunuje l-lindemithovo 
posolstvo v rozvíjaní Bachovho 
skladateľského odkazu a ktorä je 
majstrovskou ukážkou jeho va
ri ačného a polyfónncho myslenia. 

Rea li zácia nahrilvok spomína
ných sklad ieb bola zverená povola
ným umelcom. Dlhoročný spolu
pracovník českej fi lharmónie Os-

Festivalový pochod, Polonéza Es dur, Polka 8 dur, Pražské valčí· 
ky op. 54. 
JOSEF SUK 
Fantastické scherzp op. 25. 
Josef Suk - husle 
českú filharmóniu diriguje Jití Belohlávek. 
Supraphon CD Crystalcollection ll 0664-2 OU ADD 

Recenzovaná nahrávka rcprc
ze ritu je Dvorákovu . . z dnešného 
pohľadu tzv. úžitkovú tvorbu. kto
rá u sk l ada teľov klasicizmu a ro-

mantizmu patrila k ncoddcliteľncj 
tvorivej činnosti. Dvorilk. znämy 
svojou nevyčerpateľnou melodic
kou invenciou. napísal množstvo 

RECENZIE 

kar Danon aj tentoraz v Symfónii 
Maliar Mathis odovzdal skvelý 
kus 1 svojho interpr~tačného maj
strovstva , no najmä nat rvalo zane
chal odkaz o svojej magickej 
schopnost i vypracovai partitúru 
nielen v Jetailoch, ale najmä v jej 
celostnej zvukovej podobe. Har
monické jemnosti , jemné pradivo 
s láčikov a driev, ukazujú hráčov 
Českej fi lharmónie (zrejme to bolo 
vrcholné umelecké obdobie tohto 

· orchestra) v bezkonkurenčnej 
· podobe. Svedčí o tom najmä dru: 
há. pomalä časť .,Ukladanie do 
hrobu". V prvej časti sa orchester 
blysne zreteľnou virtuóznou arti
ku lítciou polyfonických pasäží 
a napoko'.l.:v tretej . záverečnej čas

ti prczcntllJe. svoje .. tulli '· s mimo
riadnou, z.vl!.,kovou kultivova nos-
ťou . ,, 
Gaetana Delogu, ·zQámy mím a·j 
z Bratislavy, inklinl,lje k ľa hšej zvu
kovosti . odkrýva jc"JJi1né roq:)anti
zujúco opalizujúcc strilnky Hinde
mithový~h partitúr ako v Symfo
nických metamorfózach , tak aj 
(resp. najmä) v suite Nobi lissir~ 
vissione. 

Nävrat týchto nahr{tvok vo for- , 
mc CD platní je veľm i vítaný čin · 
práve dnes, 'keď hudba tohto ne
meckého · n~Sijstra akosi ustúpila 

menších orchestnilnych foriem. 
ktoré sa často hráva li ako tzv. prí
davkové kusy. resp. svojho často 
patri li k základom rozhla~ového 

vyššieho populäru . Does sa táto 
tvorba z rozhlasového ~siclania 
na škodu akosi postupne vytráca. 
Nävrat k týmtó skladb:íni na CD, , 
platn iach, myslím, je opodstatne
ný. pretože vyvažuje a vypliíuje 
stále citeľnú a širšou poslucháč

skou socictou žiadanú.rcp.crtoáro
vú oblast'. Česká filharmónia, so 
svojim šéfdirigentom Jifím Bčlo
hlávkom realizovala Dvoŕ<'tkove 

pôvabné skladbičky s dôvernou 

v repertoiíroch našich orchestrov 
ne9podstatncne do úzadia. V kaž
dom prípade prináša závan čcr-

zna losťou. ľahkosťou a zvukovou 
opojnosťou. 

Sukovo Fantastické scherzo op. 
25 je už náročnejšie dielo. Je to 
skôr burleska s bohatou fa ntazij
nou ob razotvorn osťou , h ra nič ia
cou s impresionist ickou fa rebnos
ťou. Na rozdiel od Fantäzie pre 
husle a·orchestcr g mol. plnej tra-' 
gických tónov a závažného progra
mového ob~ahu . Fantastické 
scherzo je invenčne ľa hšia. vzduš
nejšia koncert an tmí hudba, plná is
krivých melodických nápadov, ale 
'aj ironických azda až sarkastických 

s) 

stvého vetra , harmónie a l'udskos
ti. 

- MAIHÁN J URÍK 

(tryvkovitých prvkov. Všetko tu 
však prebieha v ncnútenom a bez
starostnom toku. Tieto možnosti 
naplno využi l huslista Josef Suk, 
ktorý v skladbe svojho starého otca 
plne uplatnil virtuózne možnosti 
a schopnosti . Jeho zasvätenú inter
pretáciu charakteri zuje ušľachti lý, 
noblesný a virtuózne prepracovaný 

' výkon. Spoločne s orchestrom Čes
kej fil harmónie a diriguj úcim J iŕím 
Bčlohlávkor;, odovzdal i kvalitnú 
nahrávku. ktorá iste potc;í aj ná
ročnej ších diskofilov. 

MARIÁN J URÍK 

Oskár Elschek: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny 

MOZART 

PODĽA 

ZAMBORSKÉHO 

Za nesporný úspech našej interprctäcie možno považovať , 
ak zahraničné vydava tcl'stv{t sa rozhodnú s nami spolu pracovať. 
K takej to ponuke a napokon i k realizácii ponuky došlo v prí
pade rakúskeho vydavate ľs t va Ariclla so slovenským klav iris
tom Stanislavom Zamborským. A pravdu povediac táto spo
lupráca sa stäva ešte atraktívnejšou. ak zistíme. že tu vlastne 
išlo o interpretáciu Mozartových klavírnych sonát K V 330. K V 
545. KV 310 a Fantázie KV 396. 

Vn ímavý a ci tl ivý poslucluíč. ktorý sa započúva do hry Stani
slava Zamborského, okamžite zistí, že Mozart v tomto podaní 
je pozbavený n kých koľvck prvkov manierizmu, vyumelkova
nosti . Približuje sa tomu výkladu. s ktorým sa dnes bežne stre
távame na koncertných pódiäch. Pre t(l!o koncepciu je prízn ač
ná viičšia zvukovosť , priamočia rosť ; snaha zbaviť sa drobného 
pohrávania sa s detailom. ozdobou, č i frázou. Zamborský sa 
teda hlási k zvučnému , spevnému Mozartovi. Takýto je. prav
da. dnešný ideál interpretácie - a to nielen čo sa týka klav ír
nych sonát. ale takpovediac celej Mozartovej hudby. Isté je 
jedno. že táto interpretačmí pri amočiarosť korešponduje s tým 
čo sa v poslednom období o Mozartovi píše, ako sa retušujú 
n;ínosy spred nickol'kých rokov a desaťročí. To všetko sa pri ro
dzene a zákonite musí prejaviť i v intcrprctilcii. Napríklad ani 
v sonáte KV 545, kde sa čas to interpreti prikláňa li k sonat íno- · 
vej miniaturizäcii sa Zamborský takejto koncepcii zámerne vy
hol a tvaroval ju rovnako ako ostatné klavírne sonáty. Teda 
s normillnym výrazovým a zvukovým nasadením. Estetický 
ideál každej epochy je iný. Mení sa a spolu s ním i interpretá
cia, výklad hudby. Ten Zamborské~o bude slúžii ako doku
ment. l po rokoch si rudia povedia: Ano, takto sa hral Mozart 
na začiatku deväťdesiatych rokov. Takto ho chápala a akcepto
vala doba v poslednom desaťročí XX. s toročia . Pravda , i tu 
existujú vý razné odchýlky - tvorivé porušenie ustáleného ideá
lu , hľadanie toho iného, budúceho. To sú tí Prométheovia , kto
rí prinášajú ľuďom poznanie nového. neznámeho a objavného. 
Interpretácia má vždy prävo na viacero tvärí. Inak by nebolo 
možné priam do nekonečna počúva i jedno a to isté dielo. Roz
manitosť výkladov robí hudbu neustále vzrušujúcou, objavnou 
a pú tavou. Preto je interpret v konečnom dôsledku spolutvor
com - spoluautorom diela. 

Každý kontakt nášho interpreta so zahraničnými partnermi 
·ha hodnotiť ako náš spoločný úspech. Som presvedčený, že 
·o gramoplatňa si urči te nájde okruh svojich záujemcov, že 

pu nej siahnu všetci tí , ktor í sledujú úspech slovenského inte r
pretačného umenia doma i v zahra ničí. Ja verím. že takýchto 
ľudí nic je u nás málo. 

IGOR BERGER 

VEDA vydav teľs!Yo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1991 

Slovenské ľudové píšťal y sa sta li 
príťažlivou té mou pre nášho po 
predného e tnomuzikológa pro f. 
O ská ra E lscheka. Systematicky sa 
touto témou zaobe rá niekoľko de
sa ťročí a p rebudil záujem aj 
u mladš ích kolegov , spolupracov
níkov v Ústave hudobnej vedy 
SA V. Úrodou jeho sústredeti ej 
výskumnej a vedeckej aktivi ty je 
aj j edinečná publikácia prinášajú
ca dote raz naj kompletnejší po
hľad na skúmanú problematiku. 
Pravda , aj naprie k tomu sa vyjad
ril autor o svojej práci, že mnohé 
výsledky si musel ponechať pre 
ďalšiu publikáciu . Píše: " Rozsa
hové o bmedzenia nútili k e liminá
cii častí týkajúcich sa teoreticko
histo rickej bázy systematiky hu
dobných nástro jov. " Sledovanie 
rozšíre nia jedno tlivých nástrojo
vých typov na Slovensku a porov
nanie slovenských aerofónov so 
stredoeurópskym hudobným in
štrumentá rom ponecháva auto r 
na spracovanie v budúcnost i. 

V piat ich kapitolách sleduje slo
venské l'udové píšťa ly z hľadiska 
ich systemat ického zatrieden ia 
podl'a medzinárodných no riem. 
Hudo bné nástroje skúma O . E l
schek osobitne podľa ich akustic
kých vlastností , ko nštrukcie a vý
robnej techno lógie, ich výtvarné
ho riešenia a spoločenského vý
znamu. 

Význam a funkcia ľudových píš
ťal tvoria historické korene ich 
,.domovskej príslušnosti " na Slo
vensk u . Rozhod ne patria k naj
starším druhom hudobných ná
strojov. Ich jednoduchá ko n
štrukčná cha rakteristika a akustic
ké vlastnosti diktujú vek nást rojo
vých typov na niekoľko storočí, 
ba až tisícročí dozadu. Čím na
chádzame podobné hudobné ná-

.. 
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st roje hlbšie v histó rii l'udstva , 
tým viac ich naci oná lna prísluš
nosť p rechádza do vše l'udového 
vlastníctva. Ide naj mä o tie druhy 
píšťa l , ktoré sleduj e au to r vo 
funkčnej väzbe s magickým, o b
radným. signá lnym a iným využi
tím prežívajúcim dnes už len v zá
bavnej a hernej podobe. Najmä 
de ti zame riavajú svoje zá ujmy na 
tie výrobné mate riá ly, ktoré po
núka príroda bez väč ích nárokov 
na konšt rukčné zho tovova nie . 
Tak vznikali už v dávnej minulost i 
rôzne vábničky na zver a vtáctvo . 
Napodobňovanie zvu kov živej 
prírody zachovalo svo.ie fun kčné 
väzby dodnes u po l'ovníkov a pa
st ie rov . Naše ho rské oblasti sú do
movom pastierov so špecifickou 
kultúro u po ločnou pre obyvate
l'ov širokého karpat ského oblúka. 
Napriek množstvu spo ločných čŕt 
si naša pastierska societa zachova-

. la niekto ré o rigin álne l'udové hu
dobné nástroje a najmä re pertoä r 
s funkčnou väzbo u na život v prí
rode. Fuj ara, gajdica. gajdy, bez
dierkavé píšťaly a iné aerofóny 
pa tria dodnes k tým d ruho m o rigi
ná ltlych slovenských l'udových hu
dobných nást rojov, k to ré svoj o 11 
tesnou väzbou inte rpreta na po
s l ucháča bo li a zostävaj ú rozhodu
júcim determinačným činite l'om 

na hudobnú charakteristiku re
pertoáru l'udových hráčov a pe
vákov, tvorcov a inte rpre tov z na
šich horských o blast í. Pre či tat e l'a 
odk rýva O. E lschek výrobné ta
jomstvá mnohých výrobcov ľudo
vých hudobn ých nástrojov. Ide 
však o taký špecifický druh l'ud
skej činnosti , kde je rozhodujú
cim či ni te l'om majstrovstvo výrob
cu a výrobná techno lógia iba "su
chým úvodo m" oživovanie d reve
nej matérie. Výrobná prax, získa
né skúsenosti a absolvované etapy 
vlastného zdo ko nal'ovania sa vo 

'· 

výrobe sú v tomto prípade ničím 
iným ne nahrad itel'no u ško lo u. 

V kapitole venujúcej sa akustic
kým vlast nostiam aerofónov p ra
cuje au tor modernými výskumný
mi metódami, pre to konš trukčné 
vlastnosti skúmaných nás trojov 
nezostcívajú neodkryté. Sú to však 
vedomosti , ktoré l'udový výrobca 
nikdy nepoužije na vylepšenie vý
robného postupu , lebo mu zostá
vaj ú z viacerých dôvodov nedo
stupné . Podobným spôsobom ne
ovplyv ľí uj e živo t l'udových piesní 
v prirodzeno m prostredí svoj ho 
vzniku a šírenia an i p ublikovaná 
zbie rka l'udových piesní. 

Kniha je bohatá na ilust račný 
materi ál, prepočty. korekc ie, ta
bul'ky. melogramy. spektrogra
my, notové príklady, pero kresby, 
fo tografi e a podobne. Nadovšet
ko cenné a hodnoverné sú však 
knihou sprostredkované kontakty 
s výrobcami l'udových hudo bných 
nás trojov, ktorých je v s účasnosti 
dost atočný počet. Dopyt po ich 
výrobkoch sa však neu ·tcíle zvyšu
je niele n pre domáce potreoy, ale 
aj p re zahraničie, kde rudové hu
dobné nást roje prechádzaj Lt do a r
tiklu suvenírov rep rezentujúcich 
našu krajinu z hl'acl iska bohatstva 
l'udových trad ícií. Do popredia sa 
často clo ·tá va v týcht o p rípadoch 
výtvarná stránka hudobného ná
stroj a pred jeho akustickými kva-

. litami. 

Predkladaná mo nografia načie
ra hlboko clo podsta ty spracova
nej témy, čím sa stáva ďalšou "zo 
základnej lite ratúry o slovenských 
l'uclových hudobných n~ !rojoch 
pochádzajúcich väčši nou z pera 
pro f. O. E lscheka . 

ALEXAN DER MÓ ŽI 



HUDOBNÉ DIVADLO 

V DJGT OPÄŤ ORFEUS 
V neustálom h ľadaní nových i nscen ačných 

možností sa v k rátkom časovom období ~tret 

li na opernej scéne obe hudobnodramatické 
diela o Orfeovi: v minulej umeleckej sezóne 
Gluckova opera Orfeus a Euridika , dnes Of
fenbachova opereta (pôvodne označená ako 
opera) Orfeus v podsvetí (premiéra IO. a ll . 
apríla 1992) . 
Príbuznosť diel nic j e náhodná, lebo grécka 

mytológia poskytla bohatý obsahový materiál 
pre tvorivých skladateľov , naviac , ak sa jedno 
storočie snúbi s ďalším cez tvorivý umelecký 
odkaz, čfm sa obsah stáva stále aktuálny 
a vďačný aj v súčasnosti . O to sa v oboch in
scenáciách pokúsi l mladý režisér opery DJ GT 
Martin Bendik. Pre jeho umeleckú výpoveď 
j e príznačné, že v hlbokom uvedomeni si 
umeleckého a estetického odkazu hudobné
ho diela , dovolí si tvori vým prctavením obsa
hu osloviť súčasného vn ímat cľa a v citlivom 
použit í mimohudobných efektov nájsť vhod
ný vokatív pre sú~asného diváka, ČÍI)l v istej 
nadsázkc scény, kostýmov ale aj kreácií po
stáv dosahuje žiadanú komunik<ttívnosť , kto
rá cieli ku každému. Diferc1ľcovaným prístu- ' 
pom k výberu výrazových prostriedkov (v 
operete Orfeus v podsvetí tvar a farebnosť 
scény i kostýmov zodpovedajúca dnešnému 
diváckemu vk.usu) aktualizuje podobu hu
dobného diela, ktoré by azda v dnešnej upo
náhl'ancj dobe ostalo za okrajom inscenačné
ho záujmu. T ento prístup režiséra j e vždy prí
jemným prekvapením pre publikum. Preto 
nevgdilo .. scivilizované" božstvo na Olympe 

ako symbol čistot y a dobra v svietivých paste
lových -farbách a ko~týmoch súčasných tva
rov, s osobnými v l astnosťami tých, ktotým n ič 

zmyselné (č i !'udské?) nic j e cudzie, podobne 
ako farba podsvcti il žiarila v č i ern ych kostý
moch " pekeln íkov" zo sveta hriechu a uvoľ
nených mravov . V polohe týchto protik ladov 
sa rozvíja l dej operety vychádzajúci z unave
ného manželského vzťahu Orfea a Euryd iky 
a ich túžbe po vzájomnom oslobodení sa. 

V duchu súčasné ho slovníka hádok a man
želských rozporov sa Eurydika vzdia li od Or
fea do iného sveta, aby si užila vše tky rozkoše 
nového života. Orfeus - vedený Verejnou 
mienkou - hľadá svoju Eurydiku s G luckovou 
melódiou árie .. Keď som Eurydiku stratil. ..... 
Vo chvíli znovustrctn utia vlastne svoj u milo
vanú stráca úplne . A le v divákovi ostáva ~tá le 

svieži prúd hudby od lyrických snivých čast í 

až po ohnivý kankán , ktorý vlastne choreo
graf Jozef Dolinský a. h ... šetril " do d1vcru in
scenácie. čím dosiahol účinnú gradáciu vol'nc 
sa rozbiehaj úceho dej a s malými l'ahkými zá
pletkami . Výdatná práca orchestra pod tak
tovkou Pavla T užinského bola citlivým tvor
com celého operetného obrazu. prcto~e zná-· 
mc melódie Offenbachovcj hudby do~tali 

svoj patričný rozmer v nebývalej sviežost i 
a plnosti výrazu. 

V deji bez dramatických napätí sa mohli 
prczcntovai postavy, ktoré rozsahom v nic 
vcl'kých rolách napomáhali spádu deja. Boli 
mozai'kami a prfznačn ými tva rmi pohybové
ho prejavu a v pril iehavo navrhovaných kos-

KOŠICKÁ INSCENÁCIA PUCCINIHO OPERY 

, . 

MANON BEZ POEZIE 
Najnovšia košická operná inscenácia a Z<í

roveJi pm lcdn;í v tohtoročn ej sezóne M a
non Lcsca ut G. Pucciniho bola prinajmen
šom disku tabilná. Akoby iíou vyvrcholili 
umelecké problémy, domnievam sa najváž
nej šie počas 47- ročncj existencie operného 
súboru. Absentujú v i1om už dlhší čas výrazné 
umelecké osobnosti , ktorým by prislúchalo 
r iešiť rébus o spôsoboch obrody súboru . na
chádzaj úcom sa· vo vleklej umeleckej kríze . 

· Z hľadiska odkrývania súčasného stavu vôbec 
nic je nepodstatné. že v súbore neexistuje' 
takmer jedna ce lá spevácka garnitúŕa - gene
rácia štyridsiatnikov. Chýba, obrazne pove
dané, most , ktorý by preklenul v sýčasnosti 
až vc l'mi präzdny priestor. Vypuk lä je-absen
cia spevákov v tenorovom odbore, o nič lep
šic to však nevyzerá ani v odboroch barytóno
vom . č i dramatického sopränu. Inscenácia 
M anon len zvid i teľnila rad umeleckých pro
blémov, ktoré ako otázniky visia nad sl! bo
rom. 

Z výlučne teoretického hl'adiska považu
j em uvedenie Pucciniho Manon za dramatur
gický prínos, naj mä ak berieme clo úvahy aj 
dlhodobú dramaturgickú kontinuitu. Jej in
sccn{lciou sa totiž skompletizovali .. pucci
niovky" naštudovancv ŠQ od r. 1945 na dc
vii ť (z 12 Pucciniho opier). Neuvedené ostali 
už len tie "ťažkopädnej š i c'· (La Vi ll i . Edgar, 
Lastovička). T eda tento - z teoretického hl'a
diska dobre mienený zámer, žiaľ , v praxi ne
vyšiel, ba v súčasnom rozložení umeleckých 
síl v radoch sólistov sa ukázal ako nevhodný. 

Operný súbor nemá Des Gricuxa. Sólista 
opery Femi M . Mustafajev, výrazný javiskový 
zj av, žia!', stroskotával práve na tom , bez čo

ho tenor nemôže byť tenorom - na dramatic
kých výškach. Tento prvý otáznik . neúprosne 
visiaci nad inscenáciou "zachrmi ova l'· na dru
hej premiére taliansky hosť Silvio E. Ferri. 
Bol alternatívnym riešením, ako aj ďalší dva
ja hosťuj úci sólisti - M ichail Adamenko z pre
šovskej spcvo.hry a Mária Tomanová z ban
skobystrickej opery. Ukázalo sa. že lyricky 
disponovaný tenorista S. Fcrri . host'ujíJci 
v Košiciach už viac razy, bol j edným z mo
mentálnych východísk premiérového pred
stavenia, no nič viac. M . Tomanová v druhom 
obsadení sa javila ako perspektívna Manon . 
Jej dramatický hlasový akcent napovedal 
ovel'a viac. ako celková výsledná koncepcia 
tejto viacdimcnzncj postavy. Jedným z naj 
stabilnej ších bol výkon M . Ada men ka- tak
mer už stáleho hosťa na košickej scéne - v úlo
hc Lcscauta. Eliška Pappová sa naj lepšie cíti
la v dramatických okamihoch svojej Manon, 
ktorú spievala v prvom obsadení. Domáci só
l ista Oleg Korotkov sa ocitol v postave Géron
ta - aj vinou réžie. v neopodstatnene démo
nicko-mefi stovskcj polohe. K podstate tejto 

[ liška Pappová ako Manoa a femi M. Mus
tafajev ako Des Grieux v kóšickej \nscenácii 

Snímka O. Bereš 

\ 
postav~ ~na! bližšie v druhom obsadení Juraj 
Somo_rJal . 

Otúznikom bola aj réžia hosťuj úc~ho Vla-'\., 
dimíra Darjanina. Príbeh ~ituoval do 19. ~tô-, 
roč i a. čím síce posunul j eho časovú dimenziu , 
no nič viac. V réžii sa striedali prvky popisno
rca listické s prcd imcnzovane patetickými. 
Evidentne bezradné bo·lo druhé dejstvo (bu
doär M anon v dome Géronta). M idali sa 
v 1í om pro~tricdky romantické s rokokovými, 
tragické s komickými . bez zj avnej ších vnú
torných súvislost í. Vzt'ahy - jemné pradivo ci
t0v. vyúsťujúcc do tragickej vcľko~ti naj mä 
tJStrcdných postáv, osta li na povrchu a j edi
nečnost' tvorivých chvíľ , aké täto lyricko-dra
matick{! predloha núka . ostali nevyuži té. 

Za symbolického víťaza košickej inscená
cie M anon možno považova ť snáď len troho
sugcstívnu scénu host'u j úccho Jifího Stern
waJda a vcl'mi vyrovnané, hudobne domysle
né naštudovanie Borisa Velata s orclľcs
trom SD. 

Deviata Pucciniho opera v Košiciach bola 
naštudovaná v ta li a nčine, no vzlietnuť sa jej 
nepodarilo. 

DITA MARENČINOV Á 

' 

Štefan Babjak ako Jupiter a Igor Lacko ako Mars Snímka archív HŽ. 

týmoch Aleša Votavu podčiarkova l i svoje 
miesto na scéne. Z radu účinkujúcich najviac 
zauj me po~tava Orfea, Eurydiky a boha Jupi
tera v stvárnení .Jánotn Zcmkom, Ol'gou Hro
madovou a Štefanom Babjakom. Toto herec
ké a spevácke trio je tak vži té do svoj ich rolí, 
že v požadovanej hereckej nadsázkc inšpira
tívne podnecuje k pôsobivej kreácii všetkých 
Úči n kujúcich . čím udržuje diváka v neustá
lom ovzdu~í vtipu a pohody. - Dobro v pro-

tik ladc o zlom, kontrast svetlých farieb 
s čie rnou a zlatou, členen ie javiska na plochy. 
ktoré umožňoval i opticky sprehľadn iť pries
tor s množstvom účinkujúcich - to ce lé bol rá
mec pre obraz stále sviežej operety J. Offcn
baeha na scéne DJGT. Tu kdesi našiel mladý 
režisér Bendik svoj insce načný zámer a dnes 
už zreteľne pôvodný rukopis svojej umelec
kej práce. 

EVA M ICI-IALOVÁ 

L. J. Hérold- P. L. Hertel: La lille mal gardeé alebo Márna opatrnosť. Choreogra
fia a réžia R. G. Ami/qan a. h., scéna V. Suchánek, kostýmy H. BezákoYá, dirigent 
P. Feranec 

Ľudové divadlo na špičkách 
V poslednej dobe sa čoraz viac na našej scéne objavujú baletné tituly patriace ku 

klasickým ·ornam entom repertoáru každej baletnej scény. V januári 1990 to bol na
príklad balet A. A dama G iselle v naštudovaní kubánskeho pedagóga a choreografa 
Banegasa, pred nedávnom (november 1991) sme boli svedkami víťazstva čistej lásky 
princa Siegfrieda a začarovanej dievčiny - labute Odetty nad kúzlami a klamstvami 
čarodejn íka Rottbarda v baletnej inscenáci i Labutieho jazera. 

24. a 25. api-íla 1992 obdi vovateÍia baletného umenia m ali m ožnosf na scéne SND 
vzhliadnuť jeden z naj starš ich titulov, L a fi ll e ma l gard é e , dodnes uvádzaný 
na j aviskách vel'k ých baletných divadiel. 

Originálny názov diela je Lc Ballet de la 
Paillc, čiže Slamcnný balet. Hudobný spr ie
vod k pôvodnej inscenáci i bol zostavený z ob
l'tJbcných árií a fudových piesní, upravených 
koncertným majstrom v Bordeaux, Franzom 
l. Bcikom. Premiéra sa konala l. j úla 1789 
v Bordeaux. v chorcografickom spracovaní 
jedného zo žiakov vcl'kého reformátora bale
tu 18. s toroč i a J. G. Novcrra, Jeana Daubcr
vala ( 1742- 1806). Bolo to jedno z prvých ba
letných spracovaní, ktoré sa svojím kome
diálnym nádychom a jednoduchosťou dej a 
oddelilo od tradície mytologických baletov 
18. s toročia . 

Pôvodný inscenátor diela J. Daubcrval za
menil po~t avy hrd inov a bohov za jednodu
chých l'udí a dej situoval dq dedinského pro
stred ia v ča~c dožinkových slávností. Nielen 
týmito charakteristikami . ale aj pohybovým 
stvárnením a prirodzenou pantomímou sa 
odjfšoval od vtedajších oa letov s vážnymi hc
r01~kými nämetmi . l loci dielo nic je spojené 
s vel'kou hudobnou osobnosťou , práve pre 
svoj námet je dodnes obfúbené a uvádzané. 
Pôvodná hudobnä predloha sa nezachovala. 
V roku 1828 v parížskej Opere bolo uvedené 
lléroldovo spracovanie, v roku 1864 zasa 
Hcrtcl( " a hudba. Séfdirigcnt londýnskeho 
Kráľovského baletu l..:anchbcrry použil tiež 
Héroldovu hudobnú predlohu . 

a ~ lovcnskcj baletnej scéne sa La fi Ile mal 
gardéc objavilo nickol'kokrát. V česko-s lo-

' vcnskcj premiére v roku 1976 v Štátnom di
vadle. v Kc,>šiciach v choreogra fii M. Halászo
vcj ..pod názvom Zle st ráže né dievča a o rok 
ncsk(ir v S'ND v choreogra fii· J. Zaj ka ako 
Márna opatrnosť (verzia 'A shton-'Lanchbcr-
ry) . --..... .... 

Od pôvodného baletu sa súčasné predvede
nie v mnohom lfši a t.Q nielen v pohybovej 
partitúre, ale aj_,v- technickom predvedení. 
Počas vyše dvoc!'\ storočí p~ešln, jeho _forma 
viacerými výraznými zm~nam i'. Réžijne 
a choreogra ficky sa na nich ·podieľal i mnohí 
slávni umelci: M . Pctipa, L . Ivanov. B. Nížin-_. 
ská, Sir F. Ashton, O. Vinogradov, H. Spoer
l i. .. , ktorí do inscenácií vniesli svoje choreo
grafické pred tavy. Z . .ľudového divadla" sa 
postupne stáva " ľudové divadlo na špičkách " 
obohatené nielen o techniku klasickéhô tan
ca . ale aj o množstvo nápaditých komediál
nych situácií, ktoré navodzuj ú radostnú, 

. u voľncn'ú a bezstarostnú atmosféru celého 
predstavenia . 

Sólista baletu v Jercvanskom divadle R. G. 

Avnikjan, v súčasnosti pôsobiaci ako pedagóg 
v SND, stvárnil takmer všetky hlavné role· 
svetového repertoáru. vrátane tohoto balétu. 
Po vydarenom predstavení Labutieho j azera 
sa predstavuje v úlohe choreografa, hoci by 
stále ešte mohol tancovať. 

Jednou z najdôležitejších postáv je prísna, 
komicky pôsobiaca matka Marcc lina , ktorú 

· stvá rňuje mužský interpret. Je dušou predsta
venia, na nej stojí a padá úspech celej balet
nej inscenácie. V tej to nel'ahkcj úlohe sa vy
striedali dve generácie tanečn íkov: starší, už 
skúsený P. Dúbravník, ktorý herecky mimo
riadne zaujímavo vypoin toval postavu prís
nej vdovy, na druhej strane J. Vasilenko vlo
žil do postavy najmä t a nečný talent a tak svo
jím podaním vytvoril rozšafnú mladú matku
-vdovu, plnú temperamentu a života. Postavu 
dcéry Lízy interpretovali dve mladé tanečni
ce: l. Murčeková a N. Stehlíková. Obidve 
zodpovedajú naturelu postavy, ale každá ju 
stvárnila inak. Líza v podaní l. Murčekovcj 
je zrelá dievči n a súca na vydaj, naopak 
Stchlfková pôsobí dojmom neskúseného 
naivnéh.o dievčatka , čo však vôbec neubralo 
na charaktere postavy. Treba vyzdvih núť , že 
tieto mladé, začínaj úce t anečn ice dokonale 
zvládli svoj u prvú n á ročnú úlohu po stránke 
technickej i výrazovej a vdýchli postave Lízy 
kus vlastnej osobnosti . Milého Lízy - Kolena 
stvárnil technicky naj lep~í J. Dolinský, domi
nuj úci svojou mladíckosťou a fyzickým preja
vom, j eho al tcrnant .J. Siška techniku spoj il 
s hereckou kreáciou a mimikou. S mimicko
-komickou postavou A lana, syna bohatého 
maji teľa viníc, sa vcl'mi dobre výrazovo sto
tožni l mladý t a neční k A. Mezsároš, zdôraz
niac najmä naivitu a komičnosť role. L. Kva
čck k tej to postave pridáva technickú bri lan t
n9sť v náročných skokových variáciách. po-

' stavu kreuje osobite a zauj ímavo. 
V balete sa objavuje množstvo drobných 

nci'vyk lých variácií spoj ených s rotačnou 
tcchJlikoll a skokmi. Všetky zborové obrazy 

. sú dôrazne ' roztancované, dominuje v nich 
herecko-mimickú stránka, čist ý štýl , uzavreté 

· t anečné vstupy (divertiscmcnts) s ná ročnou 
a bohatou tanečnou partitúrou. 

Jedným z poz it ívov predstavenia je gene
račné spätie postáv, aj keď prednosť dostali 
najmä mladí t anečn íci . Celé predstavenie 
preto pôsobí spontánne, lahodne, mladistvo, 
a j e milý1n oživením repertoáru baletného sú
boru SND. 

HU/KE 



JUBILANTI 

OSOBNOSŤ HUDOBNEJ KULTÚRY 
sledoval dl hé desaťročia ce lospol očenské dia
nie- nie len u nás, ale i vo svete . znalost mno
hých sve tových jazykov. to všetko ho pri am 
predurči lo . aby reprezentoval hudobnú kul
túru Slovenska v celošui tnom kontexte, ale aj 
v mcdzinú rodnom merítku. Bol predsedom 
Slovenskej hudobnej rady. tajomn íkom čes
ko-slovenskej hudobnej rady. popredn ým 
preclstavitcl"om Medzinárodnej hudobnej ra
dy UNESCO so sídlom v Paríži (v rokoch 
1971-75 bol generälnyrn tajomn íkom tcj to or
ganizácie. neskôr viceprezidentom a od r. 
1991 prezidentom - až doposia l"). 

Diw 2. JÚ na sme zagratu lovali k ~c~tdcsiati 

nw\1-doc . • lhDr. Ladislavovi Mokrém u, CSc. 
.lc to tak_~-ned;\vno st rednú generúcia sloven
sk"ýélí hudobníkov sa stiiva "staršou'· a vstu-

• puje do rokov suma~izcície <lktívnej práce. 
',Lal:l is l a~/Mokrý tnú z,a sebou dl horočnú boha
~ ~aktivitu ~ ako -~y~okoškolský pedagóg (od· 
~ r . L~54 bol asistentom.neskôr op)Jorn ým asis

tentl p1 na 'J<ated r9- hudobnej vedy FFUK, 
v súčasno ti je docentom na VŠMU) , redak
tor (v r:oko cb. 195R- 1962. ved(rci redaktor 
v Slove nsko'!n.vydavatcl"stve krásnej li teratú
ry). vedecký pr:<tcov;lík.(od r. 1962 ~ a Ústave 
hudobnej vedy SA V) ·a d l horočný riad iter , 
Slovenskej fi lharmónie (od 15. 4. 196R - <tž.df} . 
r. 1990) . resp. Slovkoncertu (do februúra 
1992). Jeden z najta lcntovanejšíeh žiakov. 
potom ko legov prof. PhDr. Jozefa Kresánka. 
DrSc., muzikológ neobyčajne širokých vedo
mostí a intc lck tuéílneho záberu. ktorý sa 
orie ntoval nielen na o t{lzky slovenskej d.lu
dobncj hi~ tó ri c . ale i ~o~ io logické. rmil vftly 
blízko k organ izačnej a riadiaceJ práci v na-

Len tc.:n, kto sa neu ti ahol do svojho súk
romného života. a le bol účast n ý diania v na
šej spoločnost i aj v dob{lch m) nulých (kedy sa 
tiež žilo , pracovalo a o čo~ i usi lovalo - aj 
v hudbe!) vie . že sme potFebovali Iuci í Mok
rého rozhl"adu, celosvetového uznan ia. rcš
PG...,k tu a najrnii i n tele kt~!. Možno poved<1ť, že 
svoj~r vedeckú ka-rié ru obe tova l o rga nizačno
ria,9jacej práci. Slovenská filharmónia sa pod 
jcliÔ'yedeníQ,l - aj ked' i tu boli mnohé zloži
tosti V)1VOja - z'me ni la V ÚStav S mnohými zlož
kami a telesarn i. boha tou ponukou abo nent 
ných cyklov. Doslova kornpute rova pamiiť, · 

Snímka E. llronská šom hudobnom živote. Nadhl"ad . s ktorým 
. logika a uvažoV~1i e i jazykové znalost i Ladi- . 
' sl·ava Mokré ho znarm; nali _Pre partnerov nic-

' .. 

" - ,. . " .. . . . 
K životnému jubileu ·prof. Jána, Skladaného 

~. '... ' . 
Je rwuveri tdn.:;. akou rvchlost"ou let ia dc

lairoéia: uvedomujeme ~i t"o dodatočne , dív;l
júc :-.a na ~tále unikaj1ku minu los t'. k torú raz 
bola prítomnosťou. naším vtedajším živo
tom . 

Tento pohh1d nic j~ vždy rado~tný. najm ii 
ak hadúme medz~.:ry v našej aktivite , kedy 
>Ilie ncdok;íz;ili vy tvor iť niečo. :-. čím by :-.mc 
my i na\e okol ic boli spokojní. Celkom inak 
1'\ Zl'I':.Í ri1inulost". nk ~a 11 11 iíu m67.emc pnzríci 
\dnhr)rn p(lt:itorn. Hk vidímt.: .. /c sme minu
h,i ~pr<lvnc využili a ked· to všetko. čo ' mt: 
rancchali v uplynu lých desaťročiach. schval"u
í~ :1j na~c we dom it:. 

obzrieť i jubilant, pri a tel' z mlado~ti . . liín Skla-' 
dan)' . Dlhé rok y jdw aktívnc.:j či nnosti sú na
plnené pníwu s mladými Iud"mi. k tllľých vie
dol k propyld m unicnia - urncilia husl'twcj 
hry. Vda je. týCh. kto rýtn doda l St'.ba Vt.:d(l rniC 
a pocit úspd nosti vo vla)(tne j umeleckej pro
fes ii. 

ni':.i'vic~ť ča~ to bcZrildnvch k iclt cicl"u. Pristu
puje k toJllu aj pmľu~1dn;í znalo~( skladieb 
z aspék tu ich umeleckého významu. ako. 
i si:hopnos t' rwd1údza ť prostriedky. ktorými 
ponuíM ,štude,~~m tlmť>čit' význam a obsah 
interpretovaných die l. 

, · .~ .. ' ... 
· Ski<7darlý je aj v·~Jikajú cim zna lcom stavbv 
h_uslí..._rHí. t!·oj (lr~tva ; ~<Ím úspe~n.c pracoval <Íj 
rw tolillo pol i. Pozn:í do konale rukopi,~ dom:i· 
~ich a Úhran i t~nýd1 majstrov-lw,liarov minu
lih t i rr ~'tk~snosti i významných svetových . Takto ~a za ~vojím plodným í_ivotommúžc 

.l;ín Skladaný mú schopno:;i získal dôveru 
~voji <.:h adeptov. "i'<illl p'ychologick;J danosť. 
túto ,rdcčnost a toltl porozume nie boli zúkla
dom jeho pcd~lgllg"iék~ho prís tupu. jcho urne-

~ ... 

V SLUŽBE UMENIU 
tu odzneli skladby 13 . UrbarH.:a aJ. Malovca. 
Treba pri pomenúl. že viaceré die la ~ l ovcn

ských skladatcl"ov - Fri~a Kafcndu , Eugena 
Suchoiía. J;ína Cikkera . ktorí j u pozna li už 
ako mimoriad11c ta lentovanú posluch<ičk u 

Konze rvató ria. odzne li prcmit: rovo tid v jej 
naštudova ní. Podla ' lov prof. A. Kafl.:ndovej 
bola jednou z jej najtalen tovanejších žiačok. Medzi významné osobnosti súčasnej Nitry torkou dychového oddelenia . S vyni kujl'ícim 

klavírnym sprievodom dod nes spoluúči nkuj e 
na st'n"ažia~h a koncertoch žiak uv Z UŠ. poslu
chúčov Pedagogi~kej fakult y i Spevú~keho 
zboru nitriimskych ·učitcl"ov . Ako sólistka vy
stu puje na poče tných vc rnis{lžach v Nitrian
skej št<í tnej galérii a Nit ria nskom múzeu. 

i dnes c~t e akt ívna klavírna umelk yr'1a 
~\il:l Saubcrcrová-Nilraynvú. Pre tých . ktorí 
j~ Cpoznajú. skromn<L nenúpadn{l žena. bý
,J učit e l"k a. Pre jej zniímych výrazn<í umc-

ftkú osobno,t". Právom pat rí k pt\prednýrn 
reprezen tantom slovenskej hudobnej kultú
l) 

Narodi li!"' IO. júna i<J22 v Sviitoplukove 
pri Nitre a okrem rokov štúdii! na Konzerva
tóriu v 11 ra t islave. celý svoj život pôsobí 
1 Nitre. Po :lO. roko~h pedagogickej prú~e 
1 dndnej Z;ík ladnej umc le~kej škole. zostala 
1poodchode do dôchod ku naďalej korepet í-

Nahr<ivky pre Slovenský rozh las z die l Jo
zefa Rosin>kého. Bartolomeja Urbanca a Jo
zefa Malovca. ktorých živo t a tvorba sa viažu 
k Nit re . v interprctúcii 1\. Silubererovej za
zne li v r. 1977 v roz hlasovom vysielaní tak
mer RO-k rát. Nie kolkok rá t účin kova l a ako 
súlistka aj v Slove nskej te levízii. V jej podaní 

· Nitriansky nestor slovenskej hudby Jozef 
Rosim,ký odovzd;íva l SVOJe klavírne skladby 
najradšej do j-ef ľú k . podobne ako i jej žiak 
- významný reprezentan t súčasnej slovenskej 
hudby Jozef Malovec. Aj Bartolomej Urba
nec po príchode do it ry s nadšením ko nšta
tova l. že v osobe svojej býva le j 'polu žiačky 
Alice Sauhc rcrovej-Nitrayovcj m;i pohotové
ho interpreta svojej hudby. Zve ri l jej pre rn ié
ro'{é naštudovan ie svojej J arnej suity. Všetky 
jeho klaví rne skladby má umclkyi1a naštudo
vané a vo viičš i nc ich nahrala i pre potreby 

'Slovenského rozhlasu v Brat i~i<1ve. Je len sa-

Ruku na 'rdce - v každodennom 
zhone sl1časnosti mno11í si ani nc
U\'Cdorni li . že k~>nšta nt a s lovcn~kcj 

hudobnej " :l'ny. kt.orou bezpochy
h~ nickol"ko desaťročí bol Miroslav 
Rro7 .. už nic Jť medzi nami . Z<h 
mrel 21. októbra minulého ruku. 
ale ,.dtwa po zosnulom ~ p. Brožo
lá.L·~tc do'-1 <'1va jt:lw po~tu. vysvet
lujc. že jcj manže l už dcl"initívne 
ncrnMe napísa i ·žiadan(r skladbu. 
upr;l\ it operctu. ani zúčastniť sa 
~chúdzt: . Blížiace sa nedožité ži
lotnc jubrkum (Miroslav Brož sa 
narodil (>. júna I<J22 v Banja Lu
ke). je dohrou príležitosťou pripo
mcmh si aktivitu človeka. kto rý 
s1ojí111 dielom jc tu "{de rncdzi na-
mi. · 
Miro~lav 13rož patri l ku genc.:d- ' 

cií. ktorá vzdelanie nadohúda la 
počas vojnovýd1 rnkov a tak po ah
~olutúriu hudobnej škol.y. korn po-, 
ziciu . a dirigovanie študoval súk
ronme (u prof. Schmidta ). Na 
praž~ké konzervatórium prišiel po 
vojne už len urohii príslu~né sktiš
ky. Potom v rokoch IY.J7- 1952 na
-Zhicral Cc'nné skuseno~t i ako diri

divadcln)•ch (opera. opereta) 
~ymfonick ý ch orchestrov v (e,

Buučjovlt:iach ( 1947-4l.J). 
'.'aroch ( ll)4l.J-50) 

a Olomouci ( ll.J.S0-52). Do brati
~lav~kl.~ho rozhla'u na,lli pil v r. 
1952 a tu bol zamestnaný prc~nc 
triclsai rokov (do dôchodku odišiel 
v r. I<JX2). V rasc jeho rozhlaso
vých zal'iatkov viil:šinu slovenské
ho repcrto;íru popul<irnej hudby 
(pk;mc a tzv. vyšš í populár) nahrú
va li orchest rc zo~taVl)Vané z cx tcr
n"ýd1 lwdobníkov a z nich vynikal 
prcdovšc't k.) i11 sl:íl:ikový orchester. 
ktor)' za ložili Pavol Pofanský 
a Yierosl:1v Matušík. Brož si uve
domil. že d"alším lm;ickýrn k rokom 
je {:aložcnic pror~,ionii l neho ta: 
neč ného orchestra a tak v r. 19ó l 
zača l ťorrnulovat Tanc~ný orchc~
tc r čcloktblovenského rozh lasu 
v Bratislave ( pokračovatcl"om tele
sa je dncšn)' Radio Big 13and ) 
a ako ~é l'dir igent ' týmto orche:,
trom realizoval stovky nahr;ívok . 
l'úto Brožova aktivita z<Ísadn..: 
ovplyv nila pndohu slovenskej po
pul;írnc.:j hudby óO. rokov . Naviac 
or~hestcr umožn il popn:dn ýrn hu
dobn íkom pr:ícu doma a tak spro
stredkovane vplýval aj na vývoj 
~lovcnského jauu a dalších typov 
hudby. 

"Ako hudobný sk ladate l'. Míro
slav Broz obsiahol ~ku točne ~ i rokt'r 

žánrovú palctu. Písal ~ansóny 

(napr. Starý klau rť pre F. Dibarho
n r), piesne pre deti (Čiernu bradu 
rn<i rn. Čarodejn i~a) , mal (rspeéh na 
fes tiva loch (v r. llJ72 zíSkal Zl illlr 
lýru 7a pie:-.cri Krédo). inštrumen
t{dnc sk lad by (Bos~ a nova pre si<í
č iky) . Je ho piesne spieval i o. i. Ka
rol Duclwr"í. Dušan Grúr'l. Eva Má
zikov;i, Mel;inia Ollárvov<i . Zde
nčk Sychra - čo samo o" sebe doku
mentuje šírku jeho hudobné ho ru
kopisu. Naviac v rozhlasovom vy
sielaní sa výrazne uplat ríoval i jcho 
sk ladby pre symfonický orchcste r 
(napr. syrnfonick;i b;íseií Dukl;1. 
suita Det i v prírode). inštrumen to
val mnoho operkt a rnuzik;í lov 
a napísal hudbu k viace rým ro7hla
sovýrn a televíznym hrám. 
· Miroslav Brož ako autor a diri
gent. nepochybne výrazne ovplyv
nil v 50. a ()0. rokoch smerovanie 
viacerých žánrových okruhov slo
venskej hudby il až do súčasnost i Sil 

výsledky jeho práce uplat r'í ujú pre
dovše tkým v rozhlasovom vysiela
ní. Jeho meno rozhodné nemôže 
chýba i tam . kde sa hovorí o povoj
novom vývoji sloven~k cj populúr
nej hudby. 

IGOR WASSF.RBERGER 

len úctu vyvolávaj(rci stav - ale i pocit ne
ustálej intelektuálnej bdelost i a pohotovosti . 
Pracov i tosť a oddanost' každej inšt itúcii , kde 
doposia!" pôsobil sú - myslím si - tiež ncza
ncdbatcl"nými zložkami jeho osobnost i. Ladi
slav Mokrý z<I nechal jednu neopakova t.el'nú 
etapu filharmonickej práce, ktorá sa jeho od
chodom uzavrela - a zrejme zača l a inú , tá , 
ktorä musí viac mysl i eť na zretele ekonomic
ké, ale aj posluchúčsko-st agnačné . Či SF, ale
bo BHS, dnes Slovenská hudobná únia, a lebo 
VŠMU. kde je docentom na plný úväzok (a 
svoj ich žiakov uvádza clo rešpektu sumou ve
domostí zo svetovej histórie) . resp . Medziná
rodná hudobná rada UNESCO. všetky -
a mnohé ďalš i e posty sú pre neho pôdou na 
sústredenú a k argumentom prístupnú prácu. 
Je- pri vše tkej skro mnosti vystu povania - sil
nou osobnosťou ri<Id i<Iceho pracovníka. 

Pre mnohých slovenských hudobníkov bol 
a je stálou autoritou. Bolo by zlé . keby sme 
na to zabúdi"il i len pre to , že .. časy sa zmenili" 
a on st;i l na če le inštitúcií č i vo fu nkciách v mi 
nulých desaťročiach . Vždy- vtedy i dnes- mu 
išlo najmä o slovenskú huclobriú kultúru. jej 
čestn é miesto v celoštátnom, ba cclosveto-
vom ko ntex te . 

TERÉZIA URSÍ YOV Á 

' :1 

maj~trov . Jeho žÍ V\H j'C Si~Ý s nástrojom, Je
ho fun kciou . stavbou . OV!ada stavebné ta· 
jomstvii ušľachtilého tónu n:ístroja ,, zärovcl1 
sú mu dôve rne zn•íme všt:tky úkony ako evo
kova( zvuk ná~troj a v pr(lspcch služby ume
leckému dielu . 
Na~a verej nosi. žia r,' m;pozná j eho sklacla

td\kLI i)oclickú žTill. čin nosť. ktorej sa velmi 
m<ílo venoval. Na 7,<\ldnde JCho h usľových 
uuct však môžeme len ľutoval. žc nás nenb
dmil viičším počtorn vlastnÝch hudob;1ých 
diel. Pn!f. JCl n Sk ladaný sa ,naozaj môže 
s uspok l}jer~jm dúvai na svoju prcdchúdzajú
cu aktj vitu ~ ~ s dobrým poci tom naplni i ďalšie 
roky rovnako úspešnou č i nnost'ou. 

JÁN AÍAJRECHT 

mozrcjmé . že v jej repertoári r1echýbiljú ani 
di ela J. L. IJe liu aM. Sch neidra-Trnavského , 
v),zna mn ých tvorcov našej národnej hud by. 
Na pol i propagácie s"lovenskcj hudobnej tvor
by ~polupracova l a s dirigentmi Slovenskej 
a Košickej fi lharmónie T . Frešom. B. Režu- . 
chom a O. Le n;irdom ako só listka skl adieb 
pre klavír a orchester od uváclzalfYch auto
rov. 
Počas svoj ho pedagogického pôsobenia ce

lé roky vied la klav írne oddelenia ĽŠU v Ni t
rc. bola výborn ým klavírnym pedagógom, 
n áročn ým na svoje učitcl"ské výsledky a samo
zrejme aj na pr{lcu svoj ich žiakov. Predsedal a 
v odborn),ch po rotách, viedla doškolovacie 
semináre pre učitel"ov klavírnej hry hudob
ných ku rzov. Učite l ia bývalých l"udových škôl 
umenia takmer z ce lého Slovenska j u poznajú 
ako vy nikajúcu korcpetítorku z rôznych súia
ží il' žiackych koncertov. 

,EVA KUČEROV Á 



(s SERVISHŽ 

17.jún 
SND Bratislava - M. N ičík : Svetlo v tme, ba

let ( 19.00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanj elium o 

Márii ( 19.00) 
DJGT B. Bystrica - Bohéma - Trávničkovo 

kvarteto (18.00) 
ŠD Ko~ice - G. Rossin i: Barbie r zo Sevilly 

( 19.00) . 
DJZ J>re~ov - R. Friml : Kráľ t ulákov ( 19 .00) 
18. jím 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o 

Má rii ( 19.00) 
ŠKO Žilina - J . Brahms, L. v. Beethoven, 

( 19.00) 
SKO , P. Fischer - husle, dir. E. Fischer 

ŠD Ko~ice - S. Pro ko fiev: Peter a vlk ( 10 .30) 
ŠtÍidio Smer - G. Ph . Tele mann : Pirnpono ne 

(19.00) 
DJZ Prešov - A . Vladygerov: Vlk a sedem 

kozli atok ( 10.00) 
J . Šlitr - J. Suchý. Šesť žien Henricha VIli. 
( 19 .00) 

KaSS Zvolen- hrad (Slovkoncert) - P . Micha
lica. husľový recitál T. Gál - klavír ( 19.00) 

19. jÍin 
SNU Bratislava - V. Pate jdl: Sne huli enka 

a sedem p retckítrov. tanečný muzikúl 
( IUXl. 17 .OO) 

NS Brat islava - L. Tolcsvay: Evanjelium o 
Márii ( 19 .00) 

DJGT B. Bystrica - G. Rossin i: ll signo r Bru
schino - l. premiéra ( 19 .00) 

DJZ Prešov - A. Vladygcrov: Vlk a sedem 
kozliatok ( 10.00) 
J . He rmann : Hello. Do lly! (19.00) 

20.jún 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o 

Márii (19.00) 
21. jún 
Mirbach Bratislava , SKU - Ko nce rt Pocta 

Debussymu v rámci Dtí a hudby ( HU IJ) 
N's Í3ratisláva - · J. Zeyer: R<1dúz a Mafíu lie

na ( IO.OO) 
ŠD Košice - G. Rossi ni : Barbier zo Sevilly -

KL 
ŠtÍidio Smer: S. Prokofiev: Peter a vlk ( 14.30) 
D.JZ Prešov- R. Friml: Kráľ tulá kov ( 19.00) 
22.jún 
ŠD Košice - J . Strauss: C igánsky barón 

( 10 .00) •' 
DJGT B. Bystrica ( Bohé ma klub) - S. Ke rval 

- Ko ncert francúzskeho speváka a gitaris
tu (19.!Xl) 

DJZ J>rcšov - A . Vladygerov: Vlk a sedem 
kozl iato k ( l 0.00) 

23. jÍin . 
DJGT B. Bystrica - G. Rossi ni : ll signor Bru

sch ino - 2. prt: miéra ( 19.00) 
ŠD Košice - G. Rossi ni: Barbier zo Sevill y 

(9.00) 
24. jÍin 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : Labutie ja

zero ( 19.00) 
DJGT U. Bystrica - Bohéma klub - Kruh pria

te l'ov operY+IltOO) 
ŠD Košice (pri magistráte) - KL - baletné 

predstpvenie 
2S.jún 
SND Bratislava - J. O ffenbach: Hoffm anna

ve poviedky ( 19.00) 
ŠD Košice - operný ko ncert (10.00) 
Štúdio Smer - G . Ph. Te le man n: Pim pi no ne 

(!().(lO) 
Zvolen - Hrad - Zámocké hry zvolenské: G . 

Dievčenský spevácky zbor Ozvena z Vrano
va nad TopľoÚ sa zúčast nil na XIII. medziná
rodnom festivale detských speváckych zbo
rov Frählich sein und singen v Halle (NSR) 
v dt,och 6 . - ll . mája 1992. Dievčat á Ozveny 
vystúpi li v rámci fc tiva lu pliťkrá t , snáď naj
úspešnejšie bolo vystúpenie na benefičnom 

koncerte. na ktorom O zvena účin kova l a spo
ločne s Dievčenským speváckym zborom 
z Wiirzburgu a De tským speváckym zborom 
z T hajwa nu. Preplnenú koncert nú sálu zauja
la vc l'm i dobre zvládnutým repertoárom (A. 
Wi ll ac rt , J . Ga llus. Z. Mikula , Z. Lukáš) . 
Vyvrcholením ce lého podujatia bol zúvereč-

Puccini : Tosca (20.30) 
DJZ Prešov - J . Hermann : He llo, Dolly 

( 19.00) 
26. jún 
SND Bratislava - L. J . Hérold - P. L. Hertel: 

Má rna opatrnosť ( 19 .00) 
ŠD Košice - E. Kálmán : 'Čardášová princezná 

( 10.00) 
G. Puccini : Madame Butterfly ( 19.00) 

Zvolen - Hrad - ZHZ: Ko mo rný ko ncert 
( 17.00) 

· Dom Umenia Žilina - G . Do nizctti : Kateri na 
Cornaro (Live nahrávka pre RGT Records 
Mil ano ( 19.00) 
O. Stapp, soprán (USA), D. D 'auria, te
no r (Arg.) , F . Sto li , bar. (Tal. ), M. Dalc 
Hajek, bas (USA), A. Piccini , bar. (Tal.), 
H . Kaupová , soprán, I. Ožvát, te nor , 
ŠKO , SKZ, d ir . V. La Sclva (USA) 

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

27. jún 
SND Bratislava - M. D ubovský: Veľká do k

torská rozprávka ( ll. OO) 
G. Verd i: Nabucco (19 .00) 

Zvolen ... Hrad - ZHZ: G. Do nizctti: Favorit
ka (20.30) 

ŠD Košice - E. Kálmán: Čardášová princezná 
( 18.00) 

28. jún 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjel ium o 

Márii (19.()()) 
Zvolen-Hrad-ZHZ - G . Do nizctti: Favorit-

ka (20 .30) 
DU Žilina - program ako 26. 6. (l ~).(Xl) 
Bratis)avský hrad - hudob. sieň (Rak. konzu 
lát) - Ko mo rn ý koncert Trio pro musica 

29. jún 
Bardejovské kí1pele LD Astóda - Musica 

aete rna (19.(Xl) 
SND Bratislava - J . Off en bach: Hoffmanovc 

povied ky ( 19.00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanje lium o 

Márii ( 19 .00) 
Zvolen - Hrad - Z HZ - Ko mo rný konce rt 

(17.!Xl) 
DJZ Prešov - J . Hermann: He llo, Dolly! 

( l 0.00) 
30. jún 
SND Bratislava - J . O ffe nbach : Hoffman no

ve povied ky ( 19.00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanje lium o 

Márii ( 19 .00) 
Zvolen- Hrad - ZHZ: J . !Qfťe nbach: Orfeus 

v podsveťí (20.30) •• ". ·· 
l .jí•la ~ 
NS Bratisll1 va - L. To lcsvay: Evanjcfiufl'lr o ... 

Már ii ( 19 .00) · 
Zvolen - Hrad- ZHZ ..: G . Rossini: ll signor 

Brusch ino (20.30) 
2. júl 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjel iu m o 

Márii (19.00) 
Zvolen - Hrad - ZHZ - Komo rný koncert 

( 17.00) 

LETNÉ FESTIVALY 
Piešt'anský festival 
Hudobné leto Trenčianske Teplice 
18. 6. DU Piešt'a ny- 19.00 
19. 6 Trcnč. Teplice, Kúpeľná dvorana - F. 

Me nde lssohn-BarthoJdy, W. A. Mozart . 
F. Schubert ( 19 .00) ""'· 
SF. di r. D. Štefá nek , sólistka: D. Rusó 

2 1. 6. DU Piešt'any, Kong?csová hala - 19.30 
22. 6. Tr . . TeP.Iice, Hud. klub - J . Dowland, 

L. Lechner. L. Lenf, M. de. Fue llana. G. 
Caccini , škó tske a í ŕske balady ( 19.30) 
K. J cnsen - mezzosopr. ( Kanada) , R : Bur-
leson - lutna (Ka nada) ' • 

23. 6. DU Piešt'any, Kongresová hala - 19.30 
28. 6. Trenč. Teplice, Kí1pcl'ná dvorana - . 

Ko ncert ope!ných árií a duet G . Ŕossi n iho. f 

G . Bizeta , Orchesi,Cr Komornej opery, dir. 
M. Vach, L. Lari nová, S. t.ari n , P. Šubcrt, 
l. Neshybová, M . Babjak, J . Peter 

30. 6. QU J>iešt'any, Kongresová hala - l tJ .30 
l. 7. Trenč. Teplice, Kú~ľná dvorana - A . 
Corelli . J . S. Bach . A . Viva ldi , G . F. Hlin
dcl 
Musica aeterna , um. ved . P. Zaj íče k , S. 
Monosoff - husle (USA) " _· , _ 

ný ko ncert ľudových .Pie ní. Výsled kom 
úspešného účinkovlt nia bolo pozvanie ~oru 
na koncenné vystúpe nia a festi va ly do Číny, 
Maďars ka a NSR . Okrem toho Ozvena počas ' 
festi va lu nahra la n ieko l'ko piesní pre nemec-

, kú te levíziu a rozhlas . V. K. 

Základná umelecká škola v Dubnici nad Vá
hom pod zášti tou p rimátora mesta usporiada~ 

la ct ila 6 . mája 1992 v O-klube premié rový 
ko ncert detského folklórneho súboru Prvo
sienka , venovaný Di\ u mat ie k.' 90-minútový · 
program slovenské ho fo lklóru je výsledkom 
vynikajúcej práce pedagógov - Pavla C iburu 

OPRAVA 
V čísle 10, na titulnej strane· pod snímkou organa prišlo v lege~de nedopatre
ním k chybnému textu a zámene. Na fotografii je organ z rťmsko-katolíckeho 
kostola v Smrečanoch. 

Čitateľom sa za chybný údaj ospra~edlňujeme. 
Redakcia 

'\ 

- i 

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ BRATISLAVA 
oznamuje všetkým svojim partnerom 

a držiteľom investičných kupónov svoje nové 

IČO 31321755 

Vóžení priatelia. · 

vydavaterstvo OPUS má v našej kultúre 

v oblasti svojich aktivít výnimočné a nezastup itel'né miesto. Voči slovenskej kultúre si plní 

povinnosti propagácie a šírenia okrem súčasných trendov populárnej hudby a j v oblas· 

ti ach vážnej hudby. folklóru. hovoreného slova i v edičnej činnosti hudobnín a kníh o hud· 

be. Nové vedenie podniku koná tak preto. lebo si je vedomé týchto povinností. 

Privatizačné tendencie uskutočňované v ČSFR 
neobišli samozrejme ani naše vydavaterstvo. Pre rozľahlosť a kvalitu servisných priestorov. 

skladov i garáží prejavujú investičné privatizačné fondy o podnik pochopitel'ný záujem. 

Žiar. nie v dostatočnej miere v záujme zachovania pxistaty inštitúcie ... 

Nahrávacie štúdiá vydavaterstva OPUS 

sú vybavené najmodernejšou nahrávacou technikou. O výrobu nahrávok v našom Poct· 
niku majú záujem aj zahraničné firmy, ktoré úspešne tieto zámery realizujú, čo oprávňuje 

veriť v prosperitu vydavaterstva aj v budúcnosti. 

Aby sme predišli prípadnému zneužitiu. 

tejto pre nás všetkých dôležitej ustanovizne investično-privatizačnými fondami. obraciame 

sa k Vám so žiadosťou o spolupatričnosť. Pokiaľ ste sa ešte nerozhodli. do ktorého podniku 

vložíte body Vašich kupónových knižiek. urobte tak v prospech vydavaterstva OPUS. 

Stanete sa tak jeho akcionármi so zaručeným pravidelným každoročným podielom 

na dividendách . budú to peniaze čestné a slovenskej kultúre prospešné. 

~~-~ ~~-..;---:? ----
Ing. Ivan Bradáč 

riaditer 

Staňte sa aj Vy priamymi akcionármi a~ciovej spoločnosti 
OPUS BRATISLAVA 

VÝHRA NA PRVÝ POKUS- AKCIE FIRMY OPUS 

V dňoch 26. - 3 1. mája t. r. uskutočnil sa v Trnave 12. roči1ík speváckej súťaže 
Mikuláša Schneidra-Trnavského. Odborná porota pod predsedníctvom Magda
lény Hajjóssyovej udelila nasledovné ceny: 

HLAVN É CENY: 

l. kateiórla 
' i . cena Magdaléna K o ž c n á 

Agneša T ó t h o v á 
2. cena Tatiana Pa l úd i o v á 
3. cena - nebola udelená 
ll. kategória - ieny 
l. cena Silvia S k lovs k á 
2. cena nebola udelená · 

3. cena Véra K ava n ová 
Eliška Unge rm anová 

U. kategória - muži 
L. cena nebollt udelená 
2. cena Stanislav 8 e ň a č k a 

I vo H r a c h o vec 
3. cena nebola udelená 

OSOBITNÉ CENY: 

Včra KA VANOV Á - Cena Českého hudobného fondu za interpretáciu skladby 
českého sklada t eľa (M. Raichl) 

Monika MARTINCOVÁ - Cena Slovenského hudobného fondu za interpretá
ciu skladby súčasného slovenského sk ladateľa (J . 
Beneš) 

Martina JANKOV-Á - Cen.- mesta Trnavy za intcrpreté:Íciu piesne M. Schneidra-
. -Trnavského 

Marie HORÁČKOVÁ. Eva MAZANOVSKÁ. Dušan STANKOVSKÝ -Cena 
Slovenskej hudobnej únie za klavírny sprievod. 

a Lea Staneka . Súbor Prvo~ien ka z.a svojho 
krá tkeho l ,5 ročného trvan ia kräsne .. roz kvi
to~--. získa l si veľa priazni vcov a o bdivova te-

' l'ov. To všetko niele n zásluhou spomínaných 
• pedagógov. ale aj rladfteľky školy Eleny Pod

perovej , ktorá i napriek mo m<:.ptálnc nepriaz
nivej e ko nomickej situácii vytvára v rámci 
možností čo najoptimálnejšie popmie nky p re 
ich prácu. · ' M. S. 

~-
~ 

" Banskobyst r ický s~evácky zbor Hron s d i rl-" 
gentkou Violou Lutonskou absolvovál' _ 
v d t,och 30. 4 . - 9. 5. 1992 zájazd do..holand
ského mesta Wageningen. Účin ko~~~ ~!L~on
certe v kosto le Oosterkerk v Amsterdame so 
staroslovanskými náboženskými piesňami 
i skladbami svetových majstrov a na koncerte 
pri p ríležitosti oslobodenia Ho landska spo lu 
s domácim speváckym zborom Ct. Cantate
cor z Wagen inge nu. Členovia speváckeho 
zboru H ron nadviazali nové priateľské kon
takty a pozvali ho landský zbor na recipročné 
účinkovanie do Banskej Bystrici. 

C. F. 

SO. výročie založenia oslávila Základ ná 
umelecká škola v Banskej Bystrici. Jej vznik 
24. marca 1942 bo l výsledko m snáh a obeta
vosti mnohých nadše ncov , ktorí sa o to usilo
vali už od začiatku nášho storočia. Škola 
umožnila stovkám detí a mladých ľudí dostat' 
základné hudobné vzdelanie , poznai krásu 
a hodnoty hudby. Medzi jej úspešných absol
ventov patria mno hí vyni kaj(tci pedagógovia, 
ako napríklad B. Bázliková , M. Cikkerová, 
J. Gajdoš, D. Nágel , K. Ormisova, K. Orgo
náš, J. Sto llmanová a desiatky ďalších , ktorí 
s ,úspecho rn viedli svojich odchovancov na 
mno hé súiaže, p ripravovali na náročné štú
di um na Konzervatórium, VŠMU u nás i v za
hraničí. V tomto čase študuje ll jej absol ven
tov na VŠMU v Bratislave, 12 abso lventov na 
Konzervatóriu v Ži li ne, 14 absolventov na PF 
v B. Bystrici. Okrem hudobné ho odboru, 
kto rý zah rňuj e 8 sekcií sa plne rozvinula prá
ca aj v odbore výtvarnom , tanečnom a literár-' 
no-dramatickom . Koncertná č in nosť žiakov 
ško ly , výtvarné výstavy, tanečné vystúpenia 
obohatili kultúrny život v Banske j Bystrici 
v minulosti i v súčasnosti . l. T . 


