
V ČÍSLE: Z anglického zápisníka e Hudba v rozhlase e Ida Černecká 
o poslaní SHF e Medzinárodná pedagogická k o nfer en cia v Morava
noch e O tradičných hudobných nástrojoch m e d zinárodne v Smole n i-

·-
ciach e ~edriárikove Hoffmannove rozprávky e Nové rozhlasové vy-
davateľstvo e J\ib.íiaj,.ť! ·e- Informácie e Konce rty e Servis HZ e 

[Ročník XXIv. 
. 

Sl'uby 
Yoľby bolí aj budú. Z detstva si pamä

tám, že starš{ ľudia o Yoľbách hol'orili 
tždy ako o sľuboch, ktoré sa málokedy 
naplnili. 
Yoľby sú ZB nami. Poznáme t•íťazoy aj 

porazených. Jedno čo neYieme, ako sa 
bude tyrljať čl roZt'(jať kultúra a umenie, 

· aké dostanú podmienky pre no} tmrltý 
ron-o}, pre noje uplatnenie doma čl .., u
hraniči, v akých podmienkach budú nni
lulť nové diela a kom~ budú adresol'ané, 
no najmä, kto si ich bude môcť doYoliť. 
O k ultúre a umeni m mlebných progra-

t moch sme sa dočítali Yel'mi málo. O ume
ní nič. 1\ultúra sa ponduje ZB jav sk6r 
t'kobecný ako špecifický. Na SloYensku 
riťazné HZDS chápe postaYenie kultúry 
v širšom spoločenskom, sociálnom a ná
rodnom kontexte, sympatické je, ié chce 
Yede rrátiť jej autoritu, postaYenie, a za
brániť úniku mozgotých kapacít do SYe
ta. Y Čechách riťazné ODS jednoznačne 
pr/súdilo starostlimsť o kultúrne dedič-
stt'o štátu, avšak o tvorbe hoYori: "1\ultúr
nu tt'orbu chápeme ako slobodnú tt'orit'Ú 
činnosť, ktorá zo Sl'ojej Ylastnej podstaty 
musi byť oddelená od štátu. Zasad ime sa 

·O to, aby štát ."n·oril pre súkromné sub
rencoYanie kultúry priazni ré legislatime 
a daňoYé podmienky". Je to jediné, jed
noznačne formulované stanoYisko, ktoré 
trorlru činnosť (teda aj umeleckú, inter
pretačnú, muzikologickú, literárnu) sta
tia de facto do polohy dobroYoľnosti, ná
hodllostl. Zárislosť umelca od súkrom
ného mecéna Yšak ui poznáme zo iít'oto
plsných románoY slámych tt'orcor 18. 
a19. storočia. Zatiaľ Yieme presne, že do
tenúšle a stáY14Júce legislatime a daňoYé 
podmienky sú už schrálené, rypracoYal 
kb a predložil minister financíi a predse
da ODS v jednej osobe. 

SfuboY sme Yšak už ZB roky zažili po
merne dosť a. tak niet divu, že ľudia im 
už prfllš neYeria. Mal by prísť konečne 
w skutkoY, aspoň tých, ktoré sa sľubo
rall pred dmma rokmi. Zatiaľ zazname-· 
ftiÍťame skôr deficitné podpororanie kul
túry. Yerlm, ie ODS sa bude starať o čes
"é historické pamiatky. Napokon nielen 
ono. Ako pn1dad pozitimeho prístupu 
" rlastnej kultúre možno uYiesť, ie české 
Uátne Ol'lliÍnY dokázali i napriek dirok~ 
mu a nekultúmemu reštitučnému záko
au uchrániť budoru Carolina pre jej 
úérl, kdežto slorenské vládne orgány (aj 
s "ultúmymi osobnosťami) odkázali Aea
demlu lstropolitanu na súdne riešenie. 
A tam sa budú pridrilarať reštitučného 
zákona a nie st·edomia národa. .. 

Nuž teda, hektická predrolebná kam
pd Je za nami. Pred nami sú sľuby z pro
sperity a zložitý týroj usporiadania t'Zá
)omnfch nťahor. Kultúra a umenie ršak 
ul dámo neboli jarom federálnym, fede
rálne bol riadený Iba kultúrny iirot a rle
• do to dopadlo. Ako to dopadne teraz, 
to (úko poredať. Treba dúfať l rerlť, ale 
~mi lnlciatime sl treba čim skôr dať 
do poriadku našu roztrieštenú hudobnú 
materiálnu základňu, aby nebolo nesko
ro... 
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Naša meniaca sa súčasnosť nám 
otvára nové možnosti v poznávaní 
západnej kultúry. Pre mňa bola veľ
kou príležitosťou cesta do Anglic
ka, ktorú mi umožnila Britská rada 
(fhe British Council) spolu s Mi
nisterstvom kultúry SR. 14 dní pra
covne nabitého programu, plných 
stretnutí a rozhovorov so vzácnymi 
ľuéľmi v rôznych pracovných pro
strediach mi poskytli záplavu jnfor
mácií z oblasti organizovania k.,._, 
certného života a vzdelávania profe
sionálnych hudobníkov. Dostala 
som vlastne čosi oveľa viac ako in
formácie: poznanie a presvedčenie, 
že nielen umenie samotné, ale aj or
ganizácia zacielená na jeho šírenie 
môže inšpirovať a nadobúdať vý
sostne tvorivé, koncepčné aspekty 
s uplatnením rozletu a fantázie 
i "umeleckým" doťahovaním kon
krétností. 

Hudba ne môže cxbtovai vo vák uu - zdô
raziw j(l Angl ičan ia a pod fa toho sa a j chova
jú. Čudujú ~a síce nieked y. že pri pcnna ncnt
no m boj i ~ li bra mi (a inými peniazmi), hud ba 
v A ngli cku vôbec ex istuje. Zdá sa však . 
že usilovní a c ieľavedomí cntuzia~ti , ktorí 
pracuj(l na tomto poli. vynaklad ajú obrov~ké 
úsilie. aby te nto .. z{tzrak " vydrža l. a da rí 
sa im rozvíjai na jjemnejšie nitky h udob níc
kcj infraštrukt úry. 

Nechcela by som vzbudii p redstavu , že na
ivne idea lizujem , chcem ~a le n p riznai k to
mu , že to. čo som sa dozvede la o filozofii 
a o rganizovaní ang lické ho h udobného života. 
úp rimne obdivuje m . Je to ho veľa. čo sa tu 
môžeme naučii a čo sa d á aplikovai v naš ich 
pod mie nkach . Kilždä kra j ina s rozv inut ým 
ko nce rt ným životo m má ana logické problé
my, ktoré vyp lývaj ú zo samo tnej pod~t a t y tej
to sféry a samozrejme súča~né ho spôsobu ži
vota. Druhá strana mince je však ce lková kul
túrna (lrovcň kraj iny, kto rej zodpoved aj ú 
aj problé my ko nce rtné ho života , či umelec
kých 'škôl. Po kiaf ide o a nglickú ko nce rtn ú 
kult ú ru . jej jedno tli vé črty poukazujú na to. 
že je to v ~účasnost i jeden z naj lepšie fungujú
cich modelov. 

liudobný život sa tu tradične rozvíja v klí· 
me vysokého spoločenského uznania a to j e 
prameň , z ktorého čerpá najviac sily. Angliča

nia sami seba považujú za vcl'mi s ilne hudobne 
založený národ - a sú na to nesmierne hrdf. 
Napriek ekonomickej " recesii" rady návštev
níkov hudobných podujat í stále rastú - štatis
tika zo sezóny 1990/91 hovorí , že o 13 % viac 
l'udi chodí do opery, o 7 % viac na koncerty 
klasickej hudby a o 20 % viac na džezové kon
certy ako pred pia timi rokmi. 

Vysoká k ult úrnosi o rgan izácie anglické ho 
ko nce rtného života sa prejavuj e predovšet
kým vo vzájomne j koope rat ívno~ti jed no tli
vých inštitúcií. Tento mo me nt zapôsobi l na 
miía mi moriadne silne, ide tot iž o spo lupr;ícu 
a pocho pen ie medzi rôznymi ~fé ram i . Všetci 
vie me, že nie je možné účin ne propagova i in-
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S)lnphon) lia li j e jedno u L najk,ali tnej~ích konccr t n}'CI1 s ál na S\'Cte. 

terpreta a lebo skladatcl'a bez kvalitn)•ch na
hrávok. bez ~právni.! načasovancj publicity 
v t l ači a iných rnédi<ich. bez spoľahli vých 
a vtipne upraven ých inform;ícií o jeho ume
leckom živote a die le. Angličania ~a dok;ízali 
podl'a toho zariadii v prt~xi tak. že to ~kutočnc 
funguje. A le to je len jeden z mno hých p r í
kladov. Školy sa sna2ia byi v úzkom vziah u 
s orche~tram i . č i ku ltLirn ymi centrami, preto
že im to vdtjomnc po~kytuje výhod), ktoré ~a 
nedajú do~tatočne doccnii. a druhej ~tra ne. 
liahei1 budúcich mladých pm.íl orche~trov je 
práve na ;kolách. takže záujem je i v orchc~
troch. ktoré takto majú vplyv na spôsob id 1 
školen ia i na prbun kva litných typov. Z lade
nie koncertnej praxe~ pedagogickou je úplne 
bežným v l a~t nc žiadúcim javom, a pokia l' jed
no tli vco m nerobí p roblémy ich vla~tn {l profc
~ionálna morá lka (a to ~ i nemôžu dovolii). 
o t{tzkou je potom už len vyrovnanie sa ~o ' ii a
mi a s časom. 

S týmto v~etkým ~úv i~í i závideniahodný 
systém výme ny informácií: umelecké agentú
ry a vôbec ku ltúrne in\ titúcie majú 1.. di~pozí
cii rô.we druhy kata lógov a odborných príru
č iek' údaj mi o di elach rôznych Žán rm. umel
coch, vydavatcl'stv;kh. nahrávkach a preve
deniach.LOznamy umeleckých . d i,tribučných 

a iných agentúr. adric~ u~poriadatcl'ov' po
pi~mi sál a detailnými údaJmi o technickom 
a inom ' ybave ní. Vychádzaj(! tu vynil..ajúcc 
od borné časopisy. v ktorých ~a popri ana lý· 
zach organ izačných p roblémov. dramaturgic
kých radách, recenziäch, port rétoch osobnos
tí. inzedtoch. oznamoch. nových adrc~äch 
a klchct<ích objavujú i ce lkom praktické in
fonmície o predpi~och. daniach. ho nor;íroch, 
legislatívnych zmc näch - doma i v zahraničí. 
To všetko nesmierne ~kvalitl'íuje a 7cfektív
ií uje pr;ícu. A taká c i t l ivľ1 'féra ako sú vzia hy 
mcd7i fuďm i ? Mala som a ~ tá le m;ím m všet
kých 'vojich o'obných ' kúscností dojem vcf-

mi pozitív ny- i v ko nkurenci i prevl;ída ko n
~truk tívn o~i vziahov. 'Nc,porne je 'to vec 
o~obno,tnej kultúry. ale mo.!no ešte viac uži
točnmti bez toho ú~pešná práca na spoloč

nej veci nic je mo/.n;í, 
Spletité siete hudobného života si vynútili 

priznanie patričného významu profc,i;í m , 
ktoré .. stoja v pozadí": nie le n medzi umelca
mi . ale aj tu sú hvienly. osobnosti. s lávne 
vzory - \éfovia orchc~t rov. festivalov. kultLiľ
nych centier. koncertní agenti , mana2éri. 
Mnohí z n ich pôsobia vo viacerých krajinách 
- inte rn acio nalizäcia hudohného d iania vše
stranne a vý razne ovplyviíuje činnos t' organi
zácií. Manažérske odbory ~a študujú na ško
lách a ich adepti ~ú 'ys!avení V) 'o kým náro
kom nielen poča~ štúdia. ale prcdóvktkým 
v pracovnom ži, o te. čo vedie k ich vysokej 
p rofe,iona li zäcii. 

Pre anglický hudobný život je charakter is
tická aj snahlt pod1wcovat' pochopenie hudby 
mimozápadných kult (u·, najmä tých , ktoré 
majú s ilný vplyv na a nglickú hudiJu - sú to in
d ická, č ínska, afr ická a predovšetk)•m karib
ská hudba. Výrazný je záuj em o š írenie srí čas· 
nej h udby a vybudO\•anie užších vzt'ahov me
dzi skladatcl'om a ohecenstvom, takisto pesto
vanie starej hudby na dobových nástrojoch tu 
rmí pevnú trad íciu . Angl ičania sú hrdí na to, 
že každ odennou súčast'ou ich žh•ota je prij í
ma nie hudb}' vcl'kého d obového rozsahu - až 
700 rokov. A ešte jedna ná padná črt a. s kto- . 
rou som sa stretla : zdfwaziíovanie civil izačné

ho a tcnlj>eutického vplyvu hudby a Llsilie vy
užit' ju v takých obla~tiach , ako je zdravotníc
tHI a kriminálna prc\Cncia. Niektoré kultúme 
inštitúcie, orche~tre a ~kol) maj ú ' o ~voj ich 
programoch i prezentovan ie hudby vo väzni
ciach . Na dr uhej stra ne, existuje tu inštitríci<l 
pre !>Omoc hudobn íkom, ktor í maj ú profcsio
mílnc zdravotné t'ažkosti: Association of' Mc-

pokračovanie na 7. ~tr. 
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Dom d e tí a mládeže Iuve nta v Dúbravke sa 
stal v dňoch 27. - 29. 4. m iestom s tre tnuti a 
mladých . Konalo sa tu 9. Sympózium mla
dých muzikológov, tentokrát na tému Rekon 
štrukcia - vý klad - interpretácia hudobného 
d iela zo systematicko-historického aspektu. 
Na organizačnom a tcchnickom zabezpečen í 

a plynu lom priebehu ~ympózia sa podidali : 
Ka tedra hudobnej vedy FFUK . Slovenská 
muzikologickú a>oo.i ~.: ia p ri S H Ú a ďalš ic in
; tit úcie . Na to mto mic,te treba vyzdvi hnút' 
pror. Dr . Oskára Elscheka , ktorý ~vojím vply
\ Om. au torito u a thilím pozd viho l stretnutie 
opro ti doterajš ím ročníkom na vyššiu kva lita
tí\nu úrm cií . Vzo~lllpn:í te ndencia bola l jav
n:í aj po kvantitatívnc j ' trCl!lkc. zvý~cn ým 
počtom aktívnych úča" t níkov. Z ce lkového 
počtu :!6 re fe r:ítov odzne lo l' prbp..:vkov l O 
zahranič ia . Mcdzin;írodnú atmo,fé ru navod i
la príto mno• i mlad~ch muzrkológov - <:: tude n
to v i čcNvých ab"olventov hudobnej vedy 
7 llcidc lhcrgu . Me in:1a. Gralu . Budapd ti . 
1 Krakova a Var~a vy. Mladú če"kú a ~ lovcn

-.kú mu7ikol6g iu rq)rczcnt n va li ~tudenti l IV 
1 Prahy. Brna . z ohnovenc j olomoucke j ka
tedry,; l ka tedry v Bra ti, la vc . 

Širš i.: koncip<n ana t..:matiJ..a .. ympút.ia ~ i 
V)/.iadala podl'a vopred la~lanýdl prhpe vkov 
vytvorii jcdnot li\ é bloky od hudby 17. a:ŕ po 
:!0. "toročic . .l c ntat.nc. č r rot.pa ti t: '- tyroch 
;toročí nic je pr íli; ~iroké na tvl:ídnut ie v~

J..Iadu a či nie je na t'rkor kompaktno ,ti po
znatkov jedné ho štýlové ho obdob i<t. l'rbpe v
ky vznik li na zúkladc individu{tl nej vol'by té
m y. čo holo možno dôvodom rôznorodmti 
a zdan livej nesCrrodo, ti. a le ' pú ja l ich príbuz
ný metodologick)' po"! up. l'vloh li ~mc , i vypo
ču i re fe ril ty od Prí l cž i to~t nej hudby v 17 . sto 
ročí na území Slovenska . cct. l'n111ačné rno tí
vy v Sme tanovom Daliborovi al. k Ana lytic
kým mctódani v rúmci vý"kumu mode rnej 
popu lárnej hudby a jazzu . Rcfe rujúcim hol 
stanove n)' časový limit. Pri jcho nedodr.laní 
-.a ' :ím re fere nt o bral o možno~! n;bledncj 
d isku"i c. ktor:í moh ht byt' v mnohom podnet-

nú. Predpokladom thp<!;no~ti ibtnc pn,;dnc 
scné ho príspevku je nielen informovai. ale aj 
nastolii problé m. V pocbtatncj ča~ti ~<l to re
fe re ntom podarilo a možno kon~ tatovai. že 
k té mam pri~túpi li tvorivo. 

V očakávanom round -table na té mu Od
bornil p rfp rava rnuzil..o lóga na vy-.okcj ; ko le 
- 1.. problematike učebných pl:ínov, ~ympó

ziurn kulminovalo. Zá~tupwvia katcdil.' r 7 ra
du \ tudc ntov priblílili mo.lno~ti a pricl,eh ; tú
dia na ~voj ich fakult:ích . počnúc prijímacími 
pohovorm i a končiac ~t :í t nymi 1ávc rečnými 
~kú;kami. apriek odchýll..am v ~ tudij ných 
pl:'moch a rozdi e lne j profil:'tc ii daných kat e
d ie r ~mc pozoroHtli jed no tný 7Úmcr pedagó
gov: usmcrnii záujmy pmluchúčov a odo
vzd a i im kva ntum odborn)•ch hudobn )•ch zna
lostí. C'c nn é pripOI'nie nky do di~l..u~ic vnie~li 
vt:ícni hostia prof. Dr . Flo t7.inge r . pruf. Dr. 
Fiidermayer, prof. Dr . Zolia Helman a z d o
m:íci<.:h dm:. Dr. Černý. doc. Dr . Fukač, doc. 
Dr. Tesa i'. 

Vhodne Lvo le ný termín ~ympôzia zapado l 
d11 atraktívnej po nuky vcčcrných l..o ncc rtov. 
Pn )· veče r ~ i ho~ tia moh li V) poč ui tvorbu 
sl.. lada tcl'ov 17.- ll\ . ~ t oročia v podaní ~ú horu 

Mu, ica al! te rna a druhý večer' y~tt'tpcn ie mla
dých amhic ió7nych l..olcgov - hudobníkov 
1 Mládciníckc ho 01dl<!~tra Gu~tava Mahle
ra , l..torí prcze ntovali ~k l adby Lb 1.ta. Bra hm
sa . Bartóka . 
Zúve rcčné ~lovo na ~ymp<'lzi u patrilo prof. 

Dr. O. Elschekovi. Do disku~i c zadal niekol'
ko bodov vzhl'ado m k budúce mu ročníku 
~ympózia : roz; íriioJ..ruh pot.vaných . pri~tup i i 

J.. ~e k..:i :ím . pripravi i cdíci u príspevkov. vol'ba 
te matiky. Jednou z navrhova n)1ch té m . ktorá 
by mohla 7auj ímai mladých . je Mu7ikologic
J..o-edičn:í technika lorma rca liz:ícic (nie le n 
hudobno-histori<:k ú. atc aj interp re t ačnú ) 
v '- 111Cre preze nt :ície hudby ( prm:m ny n:í
zov) . Po takto načrtn u t ých pcrspc kt ívad1 ~a 
úča,tníci rozi; li, o boha tcní o nové poznatJ.. y 
a motivovaní do ďagej vcdec J..c j čin nm.t i . 

A. KOZÁKOV Á - R. ČUI'KOV Á 

SAMUEL RAMÉY 

SO SLOVENSKOU FILHARMÓNIOU 
V časovom ro zpiit í nickol'k ých týždiíov mal 

orchc,te r Slove n, kej filharmónie u.l po druh ý 
raz príležitost' sprcv:ídza i opernú hviezdu . 
V apríli to bo l v Bratislave José Carrc ra•. ne
dávno vo Viedni (IS. mája) ba'i'ta Samue l 
Ramey. Priaznivci o pe rné ho spc Ýu spitjajú 
zvučný . krásne znej Ll Ci ba' ka nacbkého basi~
tu . žijú~.:cho v New Yorku s rossi~iovsk ými 
po•tav<nni. ' obo m a Mefi~tam i ( BoitCl a Gou
nod} a predovše tkým s titulnou postavou Mo
zartovho Do na G iovan niho , ktorú sp ieva na 
mnohých operných •c.:énac;h . počn tíc St:ítnou 
operou vo Viedni až po chýrnu Mct. 

S;ímuc l Ramcy ~i na te nto veče r zvoli l äri c 
z opie r , ponCtkol :íriu z Verd iho ope ry Atilla . 
z Gounodovho Fausta . Tanec Mefi~ta z rov
nomennej ope ry A. 13oita . á riu A ssura z Ro~
siniho Scmiramis ... Koncert dirigova l Guido 
Ajmone-Marsan , pre nie kto rých me no mc
nej známe. zd obí ho však nicko l'ko oce není. 
d irigoval mnohé rcli1'>moy a né sym fonické or
chestre a pôsobi l vo viacer ých ope rných do
moch . vlani n11 prík lad v New York City Ope
ra . tohto roku v a ntcs a v Essene. 

Samozrejme; publiku m pri šlo na konce rt 
prcdov~et kým k vô li só listovi - a bo lo nadmie
ru ~pokojn é. Zahrn ulo ho ov:\ciami , vynútilo 
~i prídavky ( Figarova svadba . Do n G iovanni. 
Barbie r zo Sevilly - Basilio) . Samuel Rame) 
patrí sk utočne k najlepš ím súčasným bas i>
tom . 

Názov .. večer á ri í a predohic r" napovcd{t . 
že v d ramaturgii progra mu mala ~voj e miesto 
aj Slove nská filharmó nia, ktorá uviedla štyri 
p rcdohry (Mozart : Do n G iovanni . Ve rdi : Si
la osudu , Wagne r : Fau• tovs ká predohra, 
Ro ssini : Scmiramis) . Hoci nevyužila naplno 
šancu dokázai svoje kva lity- napríklad pre
dohra k Don G iovan nimu urči te nebola tým 

OZVENA V SLOVINSKU 
Po úspd nom Zlijazde Oie,·čenského speváckeho 

'zboru Ozvena Vranov pod vedením VIlmy Krauspe
ovej v Nemecku, nasledovalo pozvanie na 19. me
dzinárodný mládežnícky zborový festival do Celje 
v Slovinsku 28. - 31. mlija 1992. Festival bol vel'mi 
dobre pripraven)•, postráda! dak pravú festimlo\'Ú 
atmosféru, aká panomla napr íklad na festiva loch 

naj lcpším. čo vi eden~ké mozart{)\l~ké pull!i
kum v posled nom o bdobí počulo (čo p riro'• 
dze nc pad:í aj na konto dirigenta) . V" "'J i 
a f~ossini orche~tru via c. pri stal a po~lucháčl'., 
odme nili na~e hudobné tc lc~o za~lúže ným po
tleskom. l\ čo ~a týki' spolupnícc Slove n5kcj 
fil harmónie ' o Sa mue lom Ramcyom , <)I'Chc•
tc r bol ~lávnemu ba~i~tovi ~pol'a hl ivým part
ne rom a určit c nic l O zdvorilosti vyslovil S. 
Ramey orchc,tru svoje poďakovan ie. 

l A LITSCHAUEROVÁ 

\O Veľkej Británii a v emecku. Vo H!ľmi náročnej 
sMaží sa Ozvena umiestnila na 3. mieste a získala 
bronzovú plake tu. Zá,·erečn5• festiva lov5· koncert 
s 2 300 spieH\lúcimi mlad)'llti ľuďmi vysielala 
v pr iamom prenose Slo,•lnská telc,•ízia a zúčastnil 
sa na iíom aj slo\inský prezident. Počas pob~1u 
v Slovinsku nadviazal vranovský zbor ďal~ie kon
takty s mládežníckymi telesami l Celje, Pol'ska 
a Maďarska. 

V. K. 

z redakčnej pošty 
8 alícri? to rad šej Mol'llrt 

llado Bokes .~ll tmchu pJitdkky p,)1:1, či 
.~om .'iulicrim :1lcbo Mo7artum'! ;tj keď ncti
dím Lm,Hcl ,. k ladení t;1k,Ýellto a podobn,! eh 
ot1ítok.. t ríto dmjicu miť•11 :tl)'knc ~~~ t•idicť zo 
zom ého uhlu u-j let:mdy (a lebo 11rmd.t. ktlJ 
to ul •it•?), že .'inlií•ri M01'11rtu otr;hil, !Ho
zart naproti tomu bol otrát't'lli . l'ri otv ke, 
či !ili uJ pomal.' touto neLIII,!'Sclrwu di.~ku

simi c-ítim bJť otriÍtenf . mu.~ím .~a pri/lial~ Žl' 
pormmmit• s .lloLJJrliJm mi je bliJ.~ic ako .<m 
.'t";r/icrim. O čo idt· '!Aj keď l 1:1do Boke.'> budí• 

, 

radšl-j štmlmať pnrtitúQ. art•hít) .51'8 otuJ
ri(je Llllmtreb.•. Že ' b.'1'11/t-j NDR s•í tiew ur
cilít )' uJ. pol roka utmrcrrt'. ani m ochct•m 
Lt l;íM' zd1im ziíowt: . \le .itiÍt. k tmi .s:J btJjí 
pr:nd_,~ d te nit• jl• ' .\kuto.::m-j dl'lnokrat'ii. 
l' r;lld.' );l netreba b;i( a ani .máď llt'IIIII\ Ím 
pmlot,ikat: Je flrt'll.<ttl ht·.~lo t'.~ . . ~t;ítuje ,.Prar
dn t ít':ll'i", 11j kt•fľ .'><~ •l d.• míjdu ľudia. ktorí 
m d\ej .\ tutlujú p;1rtitiÍQ'. ;\It• .~ti1Mmí budút." 
IWM' bel' ryčistt•mj minulo~ti: to llt'l'\ istuje. 

1.1\L>IS IA V 1\111'1\0 \ 'Jl' 

Uspech Bratislavčanov 
l'o htorocna ~ úia7 po"luch :íčov s l oven~ k ych 

ko nt.C r\'a tô rií' odbore drcvcných d) clu l\ ~·ch 
n:bt rojov prin iesla Cr~pech prcdov;ctkým po
s l ucháčom Ko n1cnatú r ia v Brati, lave. kt o rí 
zí~l..ali S pn )•ch cic n. 

Vý~ lcdky -.,úiaic: 
l. ka tegór ia - llauta: l . cena .1 . Samec ( Brat i
>lava ): :! . cena G. Šikulin,·od (Ži lina) ::\. cc
na K. ll iibneruvá (B rati~lava). Čt:"tné ut na
nie L. Nemčoková (Ži lina ). 
ll. kategória - tlauta : l . cena K. Veselovskj• 
( l3rati~lava): :!. ccna M . Meslická (Ž il ina ): 3. 
cena L Skll·nku\á ( Ko; icc). 
l. kalegoria - hnhoj : l . cena U. Kuciak (Koši
cc): 2. ce na D. Raucho\'á (Žilina): 1 . Cr:w ár 
( Bra ti-.,l ava): 
ll. ka tegór ia - ho boj : l . ce na ne udc lc n:í: 2. 

cena R. Krchniak ( Brar islava ). ée~tné u:ma
nie: J_ Santovj<íková ( Ko~ice ) . 
l. kategór ia - kla r inet : l. cena n..:udelenit': 2. 
cena J . Kohút (Košice); 3 . cena M. Mokr)' 
(?..i lina). ( 'cstné uznan ie: M. C hlet>ko (Žil i
na). 
l l. kategc1ria - klarine t: l . cc na .J . Luptáčik 
(Brat islava ) . 2 . cena ll . Bicn ikov:í (Žil ina) : :\ . 
cena M. Hanzcly ( Košice). éc~t né uznan ie: 
H . Klement (Brat islava). ,J . Michalič (Ko~i 

ce). 
l. kategória- fagot: l . cena 1{. Karnok ( Bra
tislava): 2. cena nc ude lc n(l: ]. cena M. Cso
mós ( Ko~ice). ée~tné uLna nie: J , Demenčík 
( Ko~ ice) . š. Szantmá ry (Košice) . 
ll. kategór ia - fagot: l . cena ' · Ďurčck ( 13 ra
ti,l ava ) : 2. ccna J, Zuričák ( Košice) . 3. cena 
V. Cabuk (Žil ina). 

V bc~gi~ko~n Nccq >clte sa uskt~točíu~je Gastona uytsa, Pm•r i Hcbraeonrm od C. P. 
kazdy parny rok európsky m ladcžm c- d e Palcstrinu , Zahučal i chladné vetry v dul ine 

ky festival zborového spev u. M nohé naše spe- od l. Hr ušovského a Včncček ktorého auto-
váckc telesá sa tu už ' minulo~! i vel'mi dobre rom je Z . Lukáš. Teleso bolo zarackné do naj-
zapísali a dokawvali, i.e zlwrové spievanit• má vyššej skup iny D na posledný festi valový drrí 

euv. O tom, či sa d<í t>orovnaf •rp1·ct· · Q.,· Ó~etkých l l zboi'Ov z Belgicka, 
v na~ej vlasti dobrú tradíc iu i mE l . e do l d ivad la Uommelhof s nevcl'mi dobrou 

úrov~ií Dievčenského ~pevá('keh · ~! Ci& 6rilánic , Macfar·~ka , Dánska, 
zervatória v Žiline s ostatnými zbormi v Euró- Rumunska a ČSFR malo rovnaké pud m ienky . 
pc sa chcel pr~syedi:iľ nie len zbormajster, S kúr sme obdivovali perfektnú organizáci u, 
p rof. R icha rd ~škovitš, a le aj ' šctky člen ky • . rd a po r iadok na festivale, ktor ý zabezt>ečo
zboru . 40 konzer vator istick sa vybnr lo na !'é7 ,. obrovol'n íci z radov študentov. Závereč-
tu za konfrontáciou . Cestou pozdravil i picL..f1 • ·remo niá l !oa začal r ecepc iou u t>rimá tora 
mi ka tednilu v Kolíne nad Rýnom , neskôr mesta eerpclt . Vzápiití sa začal rozlúčkový 

ťočloko.,l l pd boh~loi.b«>m!oo C do• o Ch. 'i •~š kých telies ulicami mesta , kto-
Gounoda v belgickom Wb' l rtc ( f ~ý ~z · iil'' · čeln í obyvatelia. eopí-
Ľ. Fraríová). Predstavili 1 1 • • la aj na zimno m štadió ne, 
a zástu pcom oblasti Esse1 c 1en í z išli k vyhláseniu vý-
za nevšedné pohostinstvo a starostlivost' čle- sledkov, prebratiu ocenen í, <Jie aj k tom u , aby 
nov miestneho amaté rskeho s peváckeho 7.boru aspoií mladí muzika nti E urópy s pln ili motto 
Z ing m et ons. Hlavný organi7..átor, pán Ma r - Deviatej symfónie, ktoré od kázal vše tkým l'u-
ccl Mous dievčatám pripravil rôznorodý a d'om L. v. Beethoven a aspoi\ on i začali vytvá-
pcstr ý program. A všade zaznel Suchoríov rat' svorn ú jednotu ' l'udí na našej planéte . 
hymnus Aká si m i knisna, a lebo aspoí1 ne- Hlboký zážitok z hymny bratstva umocnila l. 
zbedné Tancuj , tancuj . V t)•chto neopa kova- cena cum laude, ktorú prevzal prof. Uškovitš 
te l'ných ch víl'ach si však nikto neuvedom il, že pre Dievčenský spev:ícky zbor Konzervatór ia 
súfaž zborov v Neerpelte už začala ... Tohto v Ž il ine. Celkove sa z našej vlasti pod l' a pro-
roku sa na sút'ažnom festi vale zúčastni lo do- gramu zlrčastnilo na festivale v Belgicku IO 
vcdna 123 zborov z 26 kraj in , ktoré boli roz- zborov a podl'a informácií bola väčšina z nich 
delené do 4 sku pín obtiažnost i na 3 dni. J ed- occn~ná. 
notl ivé skupiny a dni sa vyhodnocovali samo- Krajinu i našu hudobnú kultúr u sme teda 
st.a tne. Každý zbor mal k dispozíci i 25 mi nút r eprezentovali dobre. Na S t>iatočnej ceste 
ria p redvedenie svojho programu. Oie\'Čcnský v Dóme sv. š tefana vo Viedni 7..azncli posled né 
spevácky zbor zaspieva l Dies ir ae , Soli Oco piesne z:íjazdu žilinského zboru. 
gloria od P. Kicksta ta, Messc rc mcsscrino -
povinnú skladbu od belgického skladateľa KLÁ RA C EN KOV Á 

Večery n.ovej hudby 
-... "if OiÍtlCh 13.- 19. j.úna l. r. usku toč nil i sa 
v'B!:_ati~btvc po tre tí raz.Jcčery n ovej h ud by, 
ktoYé organ izuje Slo venský huc,lobn ý fo nd . 
V tomto roku prib udol celý rad Z<tu,jírna vých 
'poluu~pori adatcťov. Popri prbpe~ku z fon
du PRO SLOV l\ KIA medzi spoluusporia~la
tcl'mi ' mc čítali Britš kú rad u . Európ~ky kul
tú rny klub na ~Si ovcn,ku . Magi~trát mesta ' 
Bratisla vy. Slove ns kú fi lharm6Qia . Americký 
ko nzu lä t v Brat islave a i. D'ramaturgick~ ia
ž i~ko tohto mini -festivalu tvori li d iela Johna 
Cagea ~ akcento m na jeho l\0 . narodc ni~· 
Do ak ej mie ry táto dramaturgia bola úňo'n~~\-
č i p riehoj ná alebo no vútorská. uk:í'ži.r d a lšie 
hodnotenia . ezáuje m bratis l av~kej ume lec
kej -.crcj no sti . milovníkov avantga rdné ho či 
nekonformnčho umcnia však nenawedčoval 
tomu. že Bratislava využila tak vcl'k ý. vcl'ko-

ry' ý pr ie~tor tej to owbnosti hudby 20 . sto ro
č ia. 

Popri koncertoch , na ktorých t:rč in kovali 
naprfk lad osvedčený a dlhoročný interpre t 
Cageovej hudby John Tilbury. ~pozna l i ~mc 
Andrása Wi lhe ima z Mad'arska. 13c rnha rd a 
Warn baeha a Martina Erdmanna z emecka. 
a i . 
.,. Vyvrcho lením podujatia bo la o~obn á n:ív
s tcva Johna Cagca a jeho prcdn:i~ka v 'Sio
veh, kcj filharm ónii s názvom Composit io n ir: 
re t rospcct a výMava v Sim cn~kej národnej 
g~t l érii z ma te riálov . kto ré po, kytlo nemecké 
vydavatc f, tvo Pe te rs. 

K hodnoteniu Večerov novcj hudby sa vrá
ti mc v niektorom z cl'alších č ísie l a pochopi
teľne. privítali b y sme aj spontán ne inicia tív
ne postre hy jednot livcov. - mj-
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TRIBÚNA NÁZOROV 

HUDBA V ROZHLASE JE VÁŽNA VEC 
.. ,.. . 

V dnešnom čísle uverejňuje- ~_m.e,-žiaľ, nedostali. V 6. č. HŽ 
me ďalšie polemické hlasy dotý- 1992 sme uverejnili ďalší pole
kajúce sa postavenia hudby, n~- mie~ člá~o~ ·na rozhlasovú té
mä slovenskej, v rozhlase. Pre\mú Qtio va'dis rozhlasové vysie
oživenie pamäti pripomíname,' )~nie od Vladimfra Trnavského. 
že v 21. č. UŽ 1990 sme po prvý- V IO. ť UŽ 1992 sme uverejnili 
krát uverejnili kritický článok stanoVilko l. námestníka riadi
Vladimíra Bokesa Úvaha o tole- teľa SR "Ernesta Weidlera Na
rantnosti. Redakcia požiadala l . ozaj podporiť ·tvorbu, ktorý vel; 
námestníka riaditeľa SR Ernes- bec po prvý raz oficiálne form~ 
ta Weidlera, aby k nemu a vôbec loje stanovisko rozhlasu k hu
k vysielaniu hudby v rozhlase, dobnej problematike. K jeho 
zaujal stanovisko. Odpoveď článku prišli ďalšie polemizujú-

ce príspevky, ktoré zverejňuje
me v nádeji, že budú iniciovať 
širší okruh ľudí zainteresova
ných na tejto závažnej proble
matike. Myslíme totiž, že hudba 
v rozhlase je príliš vážna vec 
a nebolo by užitočné, keby sá od
bila zopár formálnymi stanovis
kami a názormi. _Budeme radi, 
ak sa aj ďalší autori, bez osob
ných invektív vyjadria k nastole
~ej. problematike. Domnievame 
sä;.že id~ o dva základné okruhy 

Nie_kol'ko poznámok k článku E~ W ~idlera 
J 

"Naozaj podporiť tVorbu" 
Po prečítaní článkov pánov Vladimíra 

Trnavského a Ernesta Wcidlcra. chcem aj ja 
prispieť k tejto polemike a problematike. 

Pravdou je. že nová vysielacia štruktúra 
prinies la lepšie rozlíšenie jednotlivých okru
hov, ale odsunom vážnej hudby na okruh S2 
spravila tej to hudbe medved iu službu. Prob
lémy okolo bývalej stanice Devín . dnes S2. 
boli najmä v tom, že bol vysielaný na VKV 
tzv. východnej norme. Keďže už vtedy vysie
lali západné stanice na norme CC l R, J'udia si 
väčšinou kupovali rádioprijímače s touto nor
mou. (Ako je známe. žiaden výrobca na zá
pad od našich hraníc do rádií nemontoval na
šu normu VKV.) To bol vlastne jeden z hlav
ných dôvodov nepočúvania stanice Devín 
a dnes 52. pre lOže je na bežných ddi:ím ncza
chytitel'ný! (Myslím si, že by rozh las mohol 
urobiť výskum . aké prijímače fudia majú .) 
Preto- aj keď na stanici S2 je vcfa kvalitných 
programov - J'udia ju nepočúvajú. lebo ju ne
zachytia. Ja sám mám 3 rád ioprijímače, ale 
S2 nepočúvam , lebo ho nczachytím! 

Nech teda skúsi vedenie SR dať $2 do pá
sma CC l R, namiesto regionálneho ($3) vy
sielania , ktoré sa šíri aj na stredných vlnách 
a som presvedčený, že počúvatel'nosť S2 sa 
zvýši. 

K proporcii vysielania vážnej hudby. Podľa 
časopisu je jej nedostatok. Len jej štruktúra 
je nic dobrá. Prevahu má klasicko-romantic
ký repertoár. zúžený často na notoricky sa 
opakujúce diela a autorov. Priestor venovaný 

. ~ lovcnským skladateľom je priam trest u hoci
ne malý - l hodina tyždcnnc na nczachytitcľ 
nom okruhu ! cjdc tu teda len o kva litu . kto
rá ~a v týchto ncv.hodných podmienkach ne
môže vlast ne ani prc~adiť . 

Ak pán Weidler Ópcrujc č ís l a mi , že za l. 
~ t vrťrok (t . j . dvanásť týždi\ov) je 17x zarade
ný J . Ma lovec a 12x l. Hrušovskya tí ~ú vysie
laní len v tejto hodinovej relácii(?) nczd<i sa 
mi to . Nemám nič proti frekvencii J . Malovca 
a l. Hrušovského. ale si myslím , že aj iní skla
datel ia si zaslLižia pri najmcn~om primcrancj
šiu vysicla nosť. Ak pripúšťa pán Weidler urči
tú subjektivitu redaktorov. tak nech ~a podpi
sujú (v časopise) aj pod ~kladačkové či stáča
né programy. aby posluch-áč mohol po~Lidii 
prácu . a ~ubjcktivitu či objektivitu redaktora . 

Chceme sa dostať do Európy. chc~mc byť 
svctovf. To ale J;~Cdosiahncmc tým, že bude
mc zabúdať na vlastn ú kultúru. Treba poznať. 
čo sa deje vo svete, ale treba si pritom zacho
vať svoju tvár. Myslím si, že rozhlas je ako 
jedna z mála inštitúcií , ~chopný dotovať naj
mä hudobnú kultúru - t. j . domácu tvorbu . 
Na nľcdzinárodných fórach (myslím rozhla
sové) sa dlhé roky viedli spory o užitočnosti 
rozhlasových te lies , o účel nosti podpory no
vej tvorby. Záver bol vždy taký- že rozhlas. 
ako nckomcrčná inštitúcia je prakticky no~i 
tcfom a spoluvytváratcľom nových kultúr
nych hodnôt. Tu by som odcitoval slová .lin
dficha Felda . šéfredakto ra hudobného vysie
lania z Prahy - v Hudchních rozhlcdoch č. 4/ 

Som presvedčený, že štatistika je potrebná preto, že publicisticky perfektne spracovaný 
-ale nie je samospasitel'ná... traktát "Nao7Áij podporil' tvorbu" (HŽ 20. 5. 

Som presvedčen)• , že apelácia na " problé- 1992) je vlastne málo účinným obranným ref-
my" nieklorčho zahraničného rozhlasového lexom pred holou pravdou, považujem z môj-
vysielania môže pôsobil' zauj imavo - ale dake- ho hl'adiska za zbytočnú d'alšiu polemík 
dy aj- zavádzajúco. .. se, kedy naša spoloč,n• · '.·;a " ý -

Som presvedčený, že pán Er11est Weidler je zdásBH pr lé nľ 
výborný publicista - lo napokon dokumE~A ds· s " ad is rozhla-
val dlhé roky ako moderátor zvä. o é · i . 25. 3. 1992) a " Hudba 
rej vlny ... Neviem však pochopil', . cteri" (Literárny lýždcnnfk 19/92) mali svoj 
mína vo svojej obranno-útočnej r ex li ,.pro· zmysel... 
blematiku" h•orby autorov, ktor í boli podl'a V posledných týždiíoch dostala vo vysielaní 
jeho názoru v uplynulom období "konfor- SR pôvodná vážna hudba o čosi väčší priestor; 
mn i" ... Ide predsa o niečo celkom iné ... Práve žia l', stá le len na okruhu S2, ktoré je pod l' a 

lJ2 ~tr . 165 - 1·66: .. Dúlcži10u (lio hou stá tního 
rozhlasu je p(>dpora nové tvorby. Rozhlas to-

" tiž.js'diný mú dosta tck finančn ích prostfcdkú 
na zadání. prc)vcclcní a natočcní skladby. 
FranCQliZSký rozhlas napr. ročnč u~kutečnf 30 
- 40 tvú rčích objcdnávck . což prc<;lstavujc ná
klady asi mi lion franku ... Velmi aktivní ve 
skrädatels·kých objednávkach jsou také roz
hlasy švédské. finské a mnohé další ... Núš 
rozhlas vys íla približnč 5 hodin české soudo
bé hudby týdnč ... Velmi zaujala také infor
macc o cyklu Sk ladatcl t ýdnč, kdy je bčhem 
jcdnoho týdnc odvysílána podstatná část 
tvorby jednoho autora ... 

A tu vid im v súčasnej činnosti Slovenského 
rozhlasu veľa dlhov . 

Je smutné, .l.c Symfonický orchc~t cr . ktorý · 
vždy mal prím v. progresívnej dramaturgii na 
svojich koncertoch, ktorý vždy uvádzal pre
miéro •o mnoh~ diela , sa akosi vytrat il ;z pove
domia ko11.certného publika, aj keď má naj
ideál nejšie podmienky zo všetkých slovcn
~kých (aj v rámci ČSFR) na takúto činnosť. 
Čo opäť zaviesť pravidelné symfonické kon
certy? 

Väčš í dôraz na vysielanie hudby domácej 
proveniencie má aj ekonomický dopad. ale aj 
kultúrno-polit ický. Spomeňme si, ako priam 
administratívnymi metódami sú napr. v Por
tugalsku , Francútsku, Nemecku , Španielsku 
a svojím spôsobom aj v Rakúsku určované 
propo rcie vysíclania do mácej a zahraničnej 

hudby. aby sa zabránil únik pc1' azí do zahra
ničia , za využitie diel. a aby sa bránila domáca 
ku ltú ra. Dnes sme možno v ošia li možností 
prístupu k tomu . čo bolo dlho zakazované, 
ale myslím si. že nic je ďa leko doba , keď bude 
treba za to aj platiť - na úkor domácej kultú
ry?! 

Dnes, ked' má Slovenský rozhlas aj vydava
teľské oprávnenie, mal by vydávať nielen 
z bohatého fondu nahrávok našich umelcov, 
ale propagovať aj činnosť iných redakcií. 
Dne~ sú školy vybavené audiovizuálnou tech
nikou, ale problémom sú nahr{1vky na mg ka
ze tách . Mnoho vzdelávacích re lácií by určite 
na~ lo uplatnenie na hodinách lite ratú ry č i hu
dobnej výchovy. Po rozpade monopolného 
dodávateľa Učebné pomôcky Banská Bystri
ca , sa tu pre rozhlas ukazujú nctušcné mož
nosti . 

Záverom len toľko. Vysoko si cením prácu 
rozh lasových tvorcov. ča~to sú prvolczcami . 
ale tak ako v každej' činnost i máme ďaleko 
k dokonalosti , tak aj v rozhlasovej práci S ll re
zervy, ktoré možno vzájomnou komuniká
ciou medzi tvorcami a prijfmatcľom po~tupnc 

odkrývai a do!\picť tak k lepšej prezentácii 
hudby v éteri. 

IGOR DIBÁK 

môjho názoru (ale i názoru odbornej verejnos
ti) vysielaním v mnohom zavádzajúcim. (Do
zaista by bola zauj ímavá štatistika, koľko po
sluc(J!rozhlasového vysielania vlastní rá-a . ač ur!J,llijujú~i (>O~ÍJ v~nie vysic l~nia 

flc'"fl pokryvam pnestoru na uzc
S ovenska). Naozaj je to tak zavádzají1ce, 

ako rýchle citovanie "šta tistiky" o tom, koľko 
skladieb a ktorých autorov rozhlas v l. 
štvrt'roku vysielal. .. To ale pán Ernest Wei
dler ako rozhlasový odborník vie vel'mi dob
rc . .. 

VLADIMIR T RNI\ VSKÝ 

problémov: a) počúvateľnosť . 
stanice S2 a b) uplatnenie slo
venskej pôvodnej tvorby. · Prav
da, rozhlas je široké spektrum 
názorových konfrontácií, a tak 
poslucháči rozhlasu, presnejšie 
povedané koncesionári rozhla
su, za svoje poplatky majú ústav
né a zákonné právo sa k verej
ným veciam vyjadrovať. 

Redakcia 

Ďakuj~m 
za tal<ú 
podporu 
Dosť som bol prekvape ný, keď mi šéfre

daktor Hudobného života p. Ju rík ·oznámil. 
·, že onedlho vyjde odpoved' námestníka riadi

teľa Slovenského rozh lasu p. Weidlcra na 
môj č!ánok v lludobnom živote. On totiž pod 
názvoiTY .. Úvaha o tolerantnosti" vyšiel ešte 

' v o któbri 1990. 
Pre oživenie pamäti uv<ídzam: v auguste 

1990 p.' Weidler zverejni l v rozhlase svoju 
úvahu o tom. ako v našej spoločnosti rastie 
n eznášanlivosť , vz;íjomná bczohl'adnosť a cel-. 
kové napii tic. V mojom č l <inku bola snaha 
pripomenúť. akú funkciu v tomto ohl'ade má 
zohrávať práve vážna hudba. ktorá v tom ob
dobí bola z rozhlasového vy~icla nia viditeľne 
vytláčaná. Naozaj mi je ve fm i ľúto. že impulz 
k tomu vy~icl od p . Wcidlcru na spomenutej 
schôdzi v marci l 9lJO. Bol som tam. 

Na ostro formulovaný č l á nok neprišla žiad
na odozva. 

Avizovaná odpoveď uverejnená v HZ 
20. 5. 1992 pod názvom .. Naozaj podporiť 
tvorbu" ma prekvapila druhýkrát: nebola to 
odpoveď na môj č l ánok. ale na príspevok 
.. Ouo vadis rozhlasové vy~ie la nie'· od Vladi 
míra Trnavského v HZ 25. 3. 1992. Nemám 
vo zvyku písať pod pseudonymom ·a myslím , 
že autor tohto článku by mal osvetliť voľbu 
prilvc takéhoto mena. icktoré formulácie 
z jeho state SLI mi ale povedomé. 

l keď odpoveď na môj č l á nok vtedy v ok
tóbri 1990 neprišla . reakcia naií bola zrctcl'ná: 
ako pfše p. Weidler. rozsah vysielania vážnej 
hudby vzrástol v nasleduj úcom roku z ll na 
18 ti síc minLit mesačne. žiaľ , na akýchsi ne
chytatel'ných vlnách, začala sa uvádzať aj slo
venská tvorba, moje skladby sa z programov 
vytratili skôr. ako sa do nich mohli dostať od 
zákazu vysielania , platiaceho od februára 
l 980 . Pod l' a hodnovernej informácie môjho 
ko legu Hanuša Domanského ten zákaz prišiel 
z ideologického oddelenia ÚV KSS a bol rc
akciou na to. že som sa vo ~vojej druhej sym
fónii možno až príliš demonštra tívne oriento
va l na ideologicky škodlivú západnú avant
gardu. 

lludobn;í redakcia. jej dramaturgia, teda 
ešte ~tále dodržiava stranícke nariadenie 
z oných čias . Možno nic celkom dôslcclnc , ale 
predsa. Čo už k tomu môžem dodai viac? 

VI.ADIMfR HOKES 

-"Z CELEl-iO PROGRAMU ZAHRA· 
Li NA:lP~ESVEOč\veľšiE SME· 
TANOVU"VLTAVU"! 



l . a 3. apríla. Anton Bruckner: Omša 
f mol; Te Deum. Slovenská filharmónia. 
Slovenský filharmonický zbor. Dirigent 
Ondrej Lenárd. Zbormajst.er Ján Mária 
Dobrodinský. Sólisti : Zsuzsanna Bazsin
ka, soprán, Hana Štolfová-Bandová, alt, 
Ľudovít Ľudha, tenor , Tamás Bátor. 
bas. 

Dlhý ča~ nebolo po A ntonovi Bruck ne rm i 
1 IJra tb lavc a'ni chýru a ni ~lychu . i\. marca 
( l)l)() odznela vtfaka vtedy a~pirujún.:mu šéf
di rigentovi SF Aldovi C'~: txatovi monumcn
t:íln;t X. ~ymfô nia a od tohto d:ítu ntu si uvedo
mujem už ib:t brucktH.: rov>ké v;íkuum. Bruc
kn..:r je u n;b ozajstným dra maturgickým .. úz
(,.ym profi lonl'· a tent u fakt m;í i~to viacero 
príčin . viacero dôvodov. Jedn) ma do~i roz
hodujúcim dôvodom j..: i ~t;'t ave rzia <lľchc'
tnilnydt ltr<íčov voči 'vojdLnc i n~lrumcnto
van ým bntckncrov,kým panitúram. Problé- · 
my latknia. problémy~ aktivi;,:ovaním ohrov
~ k ých pi (H.:h v..:tkných v j..:dncj výramv<:j di
tm:nzii. .. nckun<:čn t:" o~t in <'t t n <.: figu r<ici<.: 
,. ~ l;íč ikov)•ch n;btrojndt a td .. atd . - / a l)•m 
~~~: t(,.)• n t treba vidid vdk) in t ~: rpre t ač n )· 
ot;i111i(,. . Je pra vdou. i...: za hranil'ami Slmcn
' ka je 13 ruc.:kncr na pódi;'u:h 01 cf:t ča,t ..:j ším 
ho~tom a i..: mnolu:· filharnHtnic(,.é akho 'Yill
ťonil'(,.é o rche~tre ~ú ~o /lu(,.om .. m gam11éhu 
nrch..:~tra" vy,poriadané. Tak~·to Sl<tv vecí 
v~; t (,. vy7;tdujc okrem tradície aj \ pú·ifi<.:(,. ú 
pr ípra vu tck'a a t;'t Lač ína k d~:' i na ' to k dra
ma turga a šddi rigcn la. Ondr<.: j l.cnard mal 
tetht a~ i ,t'aicné pok p(l~ohnml i. (,.cd' ' a rol
hodu! prc~adi i bruckn<.:ro"" ) pmgrarn a rah
kc to nemal ani hezpro~t rcd ne na pódiu. Po-
1\.!dal hy 'nm. ž..: ~i >it u;íciu >iaíil aj vofhnu rc
p~:rto:í nt. Anton Bn tc(,. nc r napí,al de(,. tncj 
:::ie a komu ni(,.a bil n~:j;ic >kladh1 . nd Om~u 

f mol a Te Deum. Takžc k in t crpr..:tačn cm u 

z;ípasu pribudo l aj L<i pa> o po>htc h ;íča vy, la
veného evidentnej pe rcepč n ..: j komplik;ícii 
hlavne v >Úvislosti i ' hodnoletl tlll omšuvého 
cyklu za radeného do prvcj polovit·t: progra
mu. Om~a r mol nevie ce lkom dohre. ako sa 
m;í vla, tnc 11 ;íri i. Jej dramaturgia 'l:ílc O\Ci
lujc tncdLi typ ick ~·m bruc(,.ncrov,k) 111 mo nu
mentaliLmom. púto,om a idc;í lom organové
ho pléna a m<.:dzi ideou bachovsko-palc, tri 
novskC:ho kontrapun ktu 7a,adcného do ne
~kororom an lické ho zvukového kozmu . ľa

k(tto dra matu rgia je isto v mnohom zaujírn a
v;i a podnctn il . ezd;í , a mi a le. i.e Anton 
13 ruckncr do dô,ledk u zvl;'tdol konkrétn u .. re
žbér-.ku" a .. 1)·konn ú". t.j . technickú pr;ícu. 
Om:.a r mol je l iac \ahal ~m C\(lCt imetl\om . 
ktor).._ u, trn ul na polce, lc u,; f.tciH ildw prcd
~a' zatia. Úmy,c lnc ~a roLpi,ujcm •> svojom 
na LOre na kompozičnú potblalu Om~e r mol. 
pretože jej intcrprc l(tcia musí jednoznačn e 
na rat ii tt;t barié ru vypínajúcu ~a do vdkcj vý
šky pr;ívc zo z;ík ladov umiestnených v nevy
hranencj part itú rc. O ndrej Lt:n<'t rd v >polu
pdci , mnohočlen ným i n terpret ačn ým apar:í-
10111 zviedol spravodliv)· hoj o defi nitívnu 
podobu cclého cyklu . 1cl'mi dnhre >i pmozu
mcl ~ fenoménom bruckncn>v>kého zvukové
ho idc;ilu . ak holo treba citlivo reagoval na 
po trebu dc tai lizúcie fil igr<Íil>kc.j kontrapun k
tiky. Šéfd irigent SF prcjavi l >vojc di,poz~ic 
v pr(tci so zborovým telesom a ko nta kt s di
>ponovaným SFZ sa mi zda l'·hyi permanentný 
a tvoriv)•. Ncl'ahk <'t bola pozícia \Óiistov. 
z ktor)•ch ma vcl'mi zaujal najmn plnokrvn)• 
a techn ikou. podložený ba, Tamli~a Bútora . 
Tro~ka Lao, t;ívala z,. Bat,inka . ktorá mi vd 
mi ncpa,ovala svoj ím >ubrctným prejavom 
do atmosféry súlaj(tcej 7 om,;ovcho cyklu . 
Hr{tč i orchestra SF zvládli svoj u úlohu v rúm
ci svoj ich lepších nw žno,lí a L n..:z<'tvidcnia
hodncj situácie vyšli b~id it cl'nej;ích a lebo 
pnču tefncj~ích de fektov. Tc D...:um umiestne
né do druhej polovice programu je a!-.i men
š ím i n t erpretačným problémom. Je ' t ručncj 
; ic . ale prcdov~ct kým je výrazovo jcdnoznač
nej;ic a konkré tnejšie. Brucknc r v 1i o m viac 
vsadil na zvukový objem. na 'pomínaný ideúl 
organového pléna. čo a' i neradi vide li na pr. 
č lenovia shíč i kovej sckcic odsúdení na reali 
z~tc i u siahodlhých úsekov po, iatych tril mcami 
trcmola alebo rcpct ičných fig(t r. Zato však di
rige nt ncmal príliš vcl'ký prohl..:m s dešifrova
ním my~l icn kovcj a filozo fickej búzy. ' Te 
Deum v Redute pod rukami O ndreja Lená r
da a jeho .. spolubojovníkov" preto viac 
hrmoti lo. posl uchilč bol pod tlakom decibe
lov a vydýchol si vlastne až po poslednom. 
vdmi temperamentnom gc,te .. d ramatika" 
O ndreja Lenárda . Prvý aprílový abonentný 
večc r v Redute vyznel ako pocta An tonovi 
13ruckne rovi. ako č iastočn :í ' plútka dlhu . Ne
viem len. č i dve vokálno-inšt ru mentú lnc 
' kladhy zaradené do programu boli t5•m naj 
vhodncjším médiom pr i akt ua lizovaní jeho 
nádhe rnej a ncnapodobitclncj hudby v našich 
ča~och a v našom prostredí. Av~ak . vtfaka a j 
7a to. čo odzne lo . 

IO. apríla. Oarius Milhaud: Vfll na stre
che; Wolfgang Amadeus Mozart - Ladi
slav Kupkovič: Nott urno pre štyri or
chestre K V 286; Ladislav Kupkovič: 
Klavírny koncert (premiéra). Slovenská 
filharmónia. Dirigent Ladislav Kupku
v ič. Sólista Tomáš Gaál. 

KONCERTY 

SFV.APRÍLI 
... \ 1hl a! Vcd aJ (,.oncom :w. 'h> ročta ~a da pt
'a i 1 l)e, dtu·t" 
... .. a 1010 čo malo znamcna i!'1 Po v~c tk )1clt z;i
pa,och o .. novú hud bu" takýto ton;i lny pa
~kv i l '! " 

.. ... lak lt.:d a Ioto letí na Z;ípade '1 Z~ l;íšt n e ... " 
at< L . a ItL 

l .adislav Kupkovič. Snímka M . .lnnk 

edalu mi . aby M>m ltllll 'pomicnku na 
(,.up(,.o, ičo"k)• ,·cčc r , . Rcdut..: nt:t<thajil ma
lou fi(,. ciou. Schúdzajúc' dc>ial) apri lm ~ \C
čcr po 'chmli, (,. u Redut y ' om loti7 pocítil 
a(,. u,i ll la~ llllllúžhu prcni(,.nCtl h lb~i..: do my-.
li tkha tu júcich alcho ;;uny,lcn)ch po, luch:i
čov. Neverím . že pr ú ve vypoču t ý Klavímy 
koncert Dt:' dur ncvyvol<tlu tn nohýt'lt powr
nej~ích n;ív~ t..: vníkov (,.onc..: rtncj ' iífiJC reak
ciu vy myk<tjúc u ,a z bd ných pe rc'l:.~]~~dl z<i
žitkov. S;im som rozm\·.:.f:tlnad v~t.:l i t:íi'ffl-:· to 
'omma l 6 te lÚ obn>v~ (,. ú 15hndu. i..: pt~· mič
tlll <tn ) Koncert poLnam ~ ria rt iltll ). (,.u J..totej 
'om >a d<» ta l u:íhodou kcdv' i pred rokom. 
T)•ch pit i n;idha iiých :.bJčok: . I<Íni n) ()c, dur 
pwvokovalu ui.: aj zo strnulého rukofii>tt par

.litúry a a>i je dob rc. že prišlo a j k reali z;íci i 
dopo,iaf iba videné ho a t u~cné ho . O kumpo
l ičných akt ivitúch p;í na Kupkoviča viem ul. 
dlh~ ic. Vo fascinujúcom pl'll, ll'cdí Albrcch
tov, kého domu na Kapitubkcj ulici >Om už 

· tolio vypoču l - a mcd7i ne~počct n)mi >klad
hami Si t Jlbča> ucitli k~zové <ll azk\. KupJwvi
(;uvc (,.omp07icic boli vždy tntml<;m kvízmaj-
>lra . Spočiatk u->om bol pot c~~· n )· a aj ,om ,a 
u,mi\.!val nad ~armHJll no~iou kl;l\icizujúcich 
a ro mant izuj úcich duchov vzn,.tšaj Ctc ich sa 
v k va rt ~: t{lch . variačných cykloch. dychov·~·· 
k;kh .. . Poeti ka L. Kupkoviča mi automaticky 
cvo(,.ova la atmosféru v Moza rtovoľn Hudob; 
nom 7artíku - v Sex te te vidieckych muLi kan
lov. :f..art ík v~ak po, tupnc prc,t ;íva l hyi ža rtí
kom a Klavírny koncert znejúci' v Redute ma 
do> tal do .. úzkych" . Z víru myšlienok a úvah 
><lm n a~ ic l len jedno východbko. Pomyslel 
><>m , i, že va ri iba pún Kupkovič vie, čo chce 
docic lii . Remeslo ovl{tda dokonale a ideové 
žriedla sú jeho intímJ)ym majetko m. Možnp 
chce niekoho potcšii . nTékohq vydc>ii a tým 
provokovať každého k ~cbarc t1cxi i . Možno ~a 
chce hrai. Alebo . žeby hql uaoz'ltj prcwcdčc
n5• o nc>mrtcfnosti ton iky. dominanty a sub
dominanty ... ? ech je akokoľvek . \ždy ~a i>
to míjde kt o~ i . koho kupkovičov>ké .. panop
tik um voskových kompozičn ých korpusov" 
pnt e~í a ktosi. kto v zltfalcj reakcii n;íjde Ili 
svo ju pravdu. Aj to je va ri urč i t ý osoh~· 

Je vcfmi zvl ~íšlnc. že aj ja . prívržcncc l r<t -
diéné ho ton:íl no- funkčného dynan]izmu . pn
dt'ujem ·pri vnímuní Kupkovit:ov>•ch projek
tov ncu>t<'t lc Ol<ízniky a nci,totu . Ze by 10 bo
lo >(lÔM>bcné prívalom úprimnost i. polopali7-
mu a tll.: bojácno,ti'1 Rozhodnc , om ><l a lc ne
cíti l a;i tak prí jemn..: pri počúvan í dokompo
nov:mého Finalc k Moza rtovmu Nott urn u 
pre 4 orchestre. Pýtal som sa: n ačo'! Načo 
uvádza i skladatcl'ské šlttd ie. nech >Ú aj také 
kva litné a rcme~c l nc zvl{ldnuté ako túto Kup
kovičova'? Ladi~ lav Kupkovič ako .. , pc ' .. au
lor" W. A . Mozart<~ ma teda nič ím nc< •. " nil. 
Ešte horší pocit som mal z jeho di rigcnt~kého 
umenia . v ;ctko ~a nii zdalo byi ~kôr teatrúlnc 
a žive lné. než premyslené. apokon Milha u
dov Vôl na strcchc jc viac 7;í lcžit m.iou muzi
kantov sediacich za pullami <t v Moza rtovom 
.. štvu rnolttlrnC" splnil L. Kupkovi č úlohu ko
ordi nit lora pric>torovo rozmicstnen),ch intcr
prc tačn ýdt >kupín zodpovcdne. ,Pozitívom 
int erpretačného druhu bol v)•kon 'úli,t u To
mú~a Ga:íla v Klavírnom koncert <.: . ll ra l ko
rektne. ~~~ ~ t rcdcnc a ~pofa hli 1o . takže autor 
~kl adhy mohol hyi na dirigc nt,kom !>lU pienku 

' lm(,.oJny. V)>lcdný dojem Je 1iac muL<t ikou 
čia> t kových pod tov. než niečím uceleným 
a honwgénn ym. b té je. žc aho ncn tný cyklu> 
SF našiel v kupkovi(·ov>kom večer i <l'a l ~í im
pulz a <fa lší zd roj cnc rgie potrebný pre Jta!> lc
dt tjt'u.:c uda lo~ ! i. Vcd'. čo by In hol;t za sezóna 
h...:;, malej <t lrakcie .. . '! 

IS. a 16. apríla. G inachino Rossini : So
naia a quattro č. 6; Ivan Hrušovaský: 
Musica nocturna; Giuseppe Verdi : Quat
ťro 1>ezzi sacri. Slovenská lilharmúnia. 
Slovenský filharmonick)' zbor. Dirigent 
Alrlu Ceccato. Zburrmajster Jm1 Rozl'll · 
nal. 

1\ aby ><llll nadviazal na prcdo~lé úva hy -čo 
h) lo hola ;a 'c7óna hl'/ .. čie rnych " dní'' 
V polm ici <tpríla holi ' Slt11 t.:n>kcj filharmú
nii lmctf d1<t 1.a >Cbou. Aldo C..:ccato pri; ic l 
do 13rati,l;tl\ ' dvomi doht\ mi t'tm y,lami 
prl·miéJm•a(l. ')'mf<íniu ll a;l:t ll ru;~>vské ho 
(tcnt u Úlll )',CI bol a c jmc de t...:rminovaný 
zvo nka ) ;t uvit~, t' pú>obivé did o G iuseppe 
Verdiho O uattro pezzi ><l l'ľ i (tento limy>c l hol 
n ej mc dc tenniiHlVan)· '/vnútra a bul drama
turgickou ambíciou d irig.enl<t ). Sta lo >a v<ak 
nic(·o cc lknm a n iečo značn ..: iné. l . !-.)'mfô nia 
Ivana ll ru~m~(,. ého nczam cla vôbec a Ouat
tro pcui ~acri >~Cc zameli. :tlc v podobe nc u
ve t it dne nc1 ydarc nej karika! li t). Je prav
dou. že h r;íč i SF sa v prvej polovici apríla ocit
li v bú rl ivom ko lot oč i akcií a vdknlcpé show 
.l o>ého C<t rré ra'a ( 1:1. aprí l<t) <t>i hudobn í
kom na ..:lit ne a na e nergii nedodalo. takže ve
rím. 7..: v\ell:i boli unavení . prt:ia í..:ní a mož
no aj ro; ladt•ní oknl no>iami. Pre to ch;ipcm 
.. odk lad" premier) iažkcj ~ymf6nic Ivana 
ll ru:;ov>kéhu (1crim pritom. /c čo>koro pr í
de rad aj na tlu .. . ). Symbolickou 'a ti,fa(,.ciou 
>kladatcl'ovi holo uveden ic zn~ímcj nm' ncj 'e
rcn;íd). (,.tor<'t j <.: lil'i nnou dra ma turgickou 
jcdnot ko u poch<'tdzctjúcou 1 rczervf.l<'t ru ~ú

časn..:j slov<:n, kcj skl adat cl'~kc j kuchyne. Za
z ne l <~ v pek ne koncipovanom kontraste' Ro,
~iniho gracili;nou Sonalo tt a prv;í polovic<t 
P,l~ram u pr...: beh la bez á1 ažncj.:.ích a poču
t~ln~i~t ch l..a;ro1. t\ldo ( eccato hol ako tra
tijčm:. hun.;d.) disponqvan)•. jeho gu'w však 
t't~in kova lo a na~lo v orchc,trišti odo/Vu: akú 
- takú (ach. tie s l:íči ky !) . .< tl t: asptll't akúsi. 

Č'o ' " v~ak dialo po prcst;ivkc v >ú v i~losti 
, ,Ve rdiho cyklom. to ' a d:í ú t7ko vypovcdai. 
l'arado,om je. že vyče rp<t n í hníč i on.:hc>tra 
SF bo joval i 1cd ku čc,lnc a ~vedomi to a že zú
' any ncdmrc to>li alebo chorobnej prezre l os
ti tiah li 'pma orcltc,lra . teda 7 pric>toru . vy
m<.:dzcného Slovenskému fi lharmonickému 
zboru. V)•kony SFZ >tllll vždy považoval skôr 
1.11 ozdobu konce rt ov a nczdú >a mi. že by som 
čle nov tuhlO te lt:sa v minulosti , (edov;tl v la

,kcj krí;r.c. Chaos vl;ído l prcdov~c tk ým v d;ím
' kcj ~c kci i (kdeže s:rpudda krl'ltk o>i tre tieho 
čhla Laudi alle Vcrginc Maria 1!!). ani púni 
' ; ak neprcdviedli 10 . na čo ~om' ~úvi, (o,ti so 
SFZ ;vyknut5·· Viazol ~ym:hrún jcdnotli1 )·ch 
-.kupín . fa rba a kont úr) mclmlick)'ch línií boli 
ncst'trodé. rozhárané. aj komunikácia ' or
chc'! rom nebola ide{tlna . i'ažko mÍlžcm po
vctlai . či i ~ lo o moment {tl nu indi, pnzíciu ale
bo o prejav trvalejšej krízy v SFZ. Isté je. že 
él,onojl\a. zboru nic sú vdmi privy knulí vystu
pova i, a pracova i a cape ll a . čo môže mai dô
>lcdky na konccntr;íciu. na odhad dynamiky, 
tvorby tónu . volumcnu. inton;'tcic. Masívny 
zvuk vdkého ord te,tra v~cličo ' kryje a uhla
dí. Vo Verdi ho O uallro pezzi ' acri však an i 
,\oč lc n ný orchc~tc r SF ncpomohol zastrici 
ncdo>l<tk) Z prcduchovnclej hudby .. vcl'ké
ho >tarca" G iu~eppc Verd iho tak vzni kla nc
pod<trcn;'t fraška . súboj S\> ,ebou ' am)•m aj 's o(,.olím . eponwhlo ani čarovanie Alda 
Ccccala . ktorý sa všcmožnt: usiloval ~i lo u wo

':fcj o'ohno>ti zachnuíovai čo !>a dalo. 

a i'a~to koncerty Ircha Nnt rýchlejšie za
budnúC Dúfam v~<tk . že ncLahudnú ~í, ktorí 
boli pôvodcami nt: úspcchu a sklam;ltlia . 
Dri. im im pa lce. ncch už ni kely nic 'sú vySt?t~C
ni podobnému trúpcniu. 

v . 
23. <1 24. aprí la. j osepli Haydn: Symfó-
nia č. 102; Johan'nes Brahms:' Husl'ový 
koncert ; Claude Debussy: More. Sloven
ská filharmónia. Dirigent Martin T ur
novský. Sólista Juraj Cižmarovič . ..-

Apríl v Slovenskej fillw rmóni i akoby bol 
tento rok lačarov; lllý . Rozpaky. rozpaky 
a La!-.a iha rozpaky. Dirigt: nl Ma rtin T urnov
' " ý >a '"i rozhodol. že rcia1 C::udc,ných a zú
hadn)ch('!) >k ra tov doved ic do atNl lútncho 
1 rcholu . Je ~ice pekné . žc na~c hudobné inšti
túci<.: 'i 1cdia occnii a v;ilii hodnoty. ktoré 
pred xy ro(,. mi opustili domáce pro>trcdic a že 

pri l)•vajú k >pol u práci cmigrantov. di>idcn
tov či iné podobné katcgúric umclcov. V <tri si 
v~ak d tc st:ík môŽu vyh..: rai a rad~cj aktivi
zovai dutn <Í<.:c zdroje. nc2 nechai orchestre 
a súlb tov napo>pas núhode . Martin Turnov
, ký (tč i n koval so SF aj na UllS l) l. Vtedy >a 
mi ich >polupr:íca zdala byt' celko m štanda rd-
11\lll . Abonentný M. Turnov>ký ale namlcl 
ltplnc intL hrubozrnnú . nd uhovatcfnít a nc
>lnívitd nú k:ivu. Výkričníkom hola predo
v;ctk ým prv{l polovica programu (sledoval 
\0 111 pia t(,.ový koncert ). Najskor d\J>tal .lo
'eph l l<tydn doko nalé k.o. LJ;í 'amot nú id..:u 
otvorii program n;írot-né lto symfonickt' ho 
koncc rlu Symfóniou U dur č. 102 poval'.uj..: m 
takllll' r tt ž Z<t ; ialc lbi VIl. Titt o 'k lad ha patrí 
k tým najkom plikovanejším. techn icky naj
cxponovancjším a oh>ahovo naj z:ívažnejším 
'ymfonit:kým opu>om Jo,epha llayd na a roz
hodn..: j u mMcm 'pokoj n)'111 we<.lomím zara
dil do katcgóric vdk)•ch >ymf<'t nií. Martin 
Tu nH>v,k ý je a>i in6ho núzont. alc lo ví\hcc 
nic je Z<ík ladn )• problém. Problémom bola 
>kúr realiz;ícia skladby. či >kúr je j ant ir...: ali z;'t
cia . Z haydnov,kcj bravúry nco~ta l ani ka
tll t.: ll na b m...: nr. > l{tč i k;'t ri n;t p<'tdiu l'o,i ~r~l

moti li. ani jedna línia ale nemala pc1 n)• pú
dory, . St rúca '" koord inov;uto~i 'ck ci í. ladt:
nic. l'ochopitd nc. žc al"cncia prcpoj..:n<»li 
d irigenta' orcltc>lrom ~pi»ohi l a vdmi r5Thlo 
(,.r í7u u h r:ič1>v a 7 pódia >a n;.)va lo v~cl ico. 
o čom J o,~·ph llaydn ani pri 'voj ~:j harmonic
kej odvahe ncuv<tlova l. .l uraj (ižman>v ič 
vstupova l teda vl;" tne uí. na 1.atiatk u svojho 
v),konu do j;un y levovej. BrahllN>V lltt., fový 
ko tu.:crt hn i >k u točmHt gladi ;í tnr, kou arénou 
nc ro1 né ho hoja . 

Prcdpo(,. lad{un . že in tc rpret ačna komu ni 
k:ícia ' Ju rajom Cižmarovičom nic je jcdno
duch:í. Mlad)' husli,la patrí viac k cgoc~· ntri'
ticky uvažuj úcim :,(Jii>tom. ktorf nc radi kori
guj ú vla>tnú konšta nlnLt prcdslavu s pr~:dsta

vou 'polupr<tcov níkov. Aj tak a le drvivú viič
~in a viny La brahmsovské fiasko padú na hla
vu nedisponované ho a ' t{lpaj ltccho dirigenta 
a ním zvedených (alebo ncvcdcných) hudoh
ní(,.ov fl rchcstra . J ura j C'ižma rovič bojoval 
' cnormnc komplikovaným partom podfa 
vl;"tného >ccn:í ra . ktorému ncmôžcm vyčítai 
n ič iné. len nedost a točn ú pokoru pred 
bra hmsovskou prísnosiou v koncipovaní zú
kladných morfo logických <t syntaktických 
jcdnotick. Só li sta modifikoval situ :ícic vo 
svojom parte často ncčaka ne <1 iažko pod1o· 
pitd nc. M;i ale pr{lvo na svoj vý klad. ktorý 
' a neda katcgorizova t' na h;ízc polarity dobrý 

zlý. llor~ ic holo lo . žc Juraj Ci/.marovi(· nc-
11a~icl ~priaznené srdce a :.priazncnú dui.u 
v dirigentovi a že do~lók schyzme v št ruktú re 
aj v duchovnej podstate Bra hmsovcj .. husfo
vcj symfúnic". Po hrôzostrašne na pínavom 
13rahn"ovi nepomohla ani (H<.:s tú vka a De
bussyho orchc,trálnc skice na térn u mora boli 
kv:ízi appcndixom koncertného večera a aj to 
appcndixom. ktorý je na poči a t k u Lhu bného 
zúpa lového procesu a hrozí mu chirurgický 
zúkrok . V hýrivýc)1 n;iporoch zvuku všel ičo 

uchu po, l uch ;íča uniklo. navonok sa Dcbus
>yho hud ba odvíj<t la bez problémov. nechcel 
by !>0 111 však v žiad nom prípade scdici na kto
rom kofvek mieste v orchcsl ri a byt' z;ívislý od 
gcsl<t Mitrtina ľurnovsk é)10 . Moje tvrde nie 
ncm{l ambície sprúvai sa škodoradostne ale
bo nežič l i vo. Je iba prejavom sklamania a už 
>pomínaných rozpakov. Kde jc vla, tnc chyba 
pri takomto nezda re ... '! 

Igor Javorský 

IJohre m...: no 'lt"'t' n~ k éllt) a l-i<ihkliiwvéht~ 
umenia 10 '"cl\:. ako a j 1·1!-.pct:hy tnladých ko
; i ~: (,. ~dt unH:k ov. zaistc pri, lll.'j t't ~ 7darnénH~ 
pri..:lll'1111 podujatia. k ton.' Kon/cl'l at<'>rium 
,. Ko::.il'iadt ' ' poluprúci ' umclcc(,. ou ag.cnlú
ruu C.t,">' ia pripr:tl uj ú na prv~· pr;íld ninov~· 
11hk ľ1. V th't t>ch ~ll . j úna - X. jt'tla hud ú pric>
IO t l (,.on ;er~< tl t'>ri ;t patri( tit-a, tníko m l . nw
d;i n;Í nl<l nélto nw j>ll'l.ll'' kl'lll> akurdcônové
ho (,. ur; u. l' rihl~b~n )•ch jt: p~·íb l i ínc 70 ka ndi
th tll>l' , ktorí hudú alN>Ivovat' hodin v indi vi
du:í lnc j ~~·u (,. ) . kotnorne j hry a pa rÍidpm a( 
budu a j n;t konccrtn ~;ch (·inno'l iach. l'udl ct in 
I•Hill.tt'lll'ho bulle t inu ' anglie(,.cj . ne tm·ch'j 
a ru,(,.cj tttul{tcii ~ i út:a.,t ntci 1 radol'~ltldcntm 

(,.on;d' atorit a hudohnych a(,., tdc·mit maj t't 
prip n11 tt pt •llwdtnm 1 program pmu,t;ÍI ajut:i 
1 hudb\ ttillll <.:h ' t í Im \ch ohd<>hi . noahúda 
' a ani t;a donÍa<:u č~"kú·a , (o, t:n, k tt ~klad ,ttd
' "u prodttkeitt. 

l ~c k t nrmi kur1.u bttdt't : pntl. Vktdimír lk "
~nli fnm. Kij ..:1. Ukraj ina. pn>l. A ll red t\lcli
eh;t r> Brul'k ncr Ktm'>c· n at<'11 ittnt. Lin1, Ra
(,.t't,l"o. ptol. \.' ladin tÍI Z uhic(,. ij . '>k lada td 
.t nli L-rprL'I.> Kije1 . lJ(,.r;tJina . pro t. Vladimír 

- Cuchr<t n. Kon1cnatorium Ko~k~:. (SJ· R -
_\c·dCtci (,. ur111,.. \ ' ladimir Run\: <t (,. , ,k(ad;ttcr 
:t inll'l prct. tajmn ník /.lii;u u(,.r<t jin, kídt 
,k (;td;tlt' lm. Kijc1 . l lkr; tj ina . l':t lt' l l·l' niuk. 
1 t (o~~ \ h:dll n<irmlnc· j ' tti<tÍl' ;t k<H tk onl'l' " 
1 ;\ l u'"'~· . Kii<:1 . l i(,. Jaj ina. pt1lt'. Sn~i, , 
~ca pptni . Kon;cnato rium Ci . l{th'iniltt>. P...:
\:11 0. l :tlian .,(,.o, nll!ľ. R;ti mttnd Kakt>llÍ. Dd
horn' a,i,~c· nt \ 'Št\l ll . Br.ttí, l:tl<t. ('SFR . 

J ( 'LJA Bl KO\ INSK,\ 



KONCERTY s) 

LEROVCI V BRATISLA 
Prvé, čo som registroval v súvislosti s vystú

pením Mládežníckeho orchestra Gustava 
Mahlera v Brat islave. bola atmosféra výn i
močnost i. O konce rt e·~a rozprávalo lt ~epkalo 
dosť dlhú dobu pred termínom a aj situáci;! 
pred Redutou nasvedčova l n 2H. apríla. Žl3,' 

v útrobách Koncertnej siene SF pôjde do tu-· 
hého. Účinkova nie MOGM vlastne vždy spf- .. 
1ia funkciu život abudiča. ktorý napomáha 
prekonať istú koncertnú letargiu pravidel
ných cyklov SF alebo iných koncertných pod
ujatí. Záujem bol a je vždy vcl'ký. preto aj 
tento raz prúdili do Reduty viičš ie davy ľudí. 
než na aké som zvyknut ý v nírnci abonent
ných akcií. Tí. ktorí prišli. a~i neobanovali . 
Clenovia MOGM už niekoľkokr;ít majstrov
sky mcgova li ~ra ré zn;ímc .. mladm.i - pocha
bo,(". Ich zápa' o zvl;ídnutic n~íročného re
pcrtn(aru j..: vždy čc,tn ý . nĽ>policha "'na boč
n.: chodníč k y liakajtk<.: čkna on:hc,tra do sta
"" pohodlnej anonymity a laxno,t i voči oko
'("<.:d iacim a aj \OČÍ uv;ídtancj 'kladhc . V oh
j..:mnej orchc,tnílncj ma'c sa \~cličo 'kr) je 
toto h..:,Jo ncpl.at í p1c mlad)•ch mu~iJ..anto\ 
pnct..: ných prítomno,Úlll v rc iHltlloV<IIWill o r
d,,·,tr i. Každý hnjujc 1.a 'cha ai ~a ce lok . nc· 
,tl·;ka t..:dia vla,t nt't tv;'tr a pritom h;mnnnilltic 
' prcd,ta\allli \ ~etJ..ýr h t úča,t nc n )rh . llui
dum dH.:cnia a wujmu ... a ; írilo 1 J..oncertn.:ho 
piidia Rcdut) aj 2H. apnla . \'i:;imol '>0111 'i 
hnetf. .í.c rapíd ny IHÍpor pr..:d,ta\ itdieJ.. nc7-
ncho pohlavia na umelecké ;kol) ' t r~.:dného 
a vy::.~iĽI10 stupt"w nic je symptomatick)• iha 
pre 11a~c pomery. V ZO">ta\C tímu MOCI M 
111~ , 11111 dokonca dievčatá a mlad.: d;í t11~ pre
\ a im a li a 'ed eli na dôvažok aj na taJ..ych po'
toch. ak)•mi ,(1 napr . 'ckcia tromh<inm . trum
pi.:t alebo kontrahaM1V. Kvalita ich tt\nu pri
tom vôb..:c ncpokrivk;íva la za k\ alitou tónu 
ich p;ínskych kolegov a dicvčal <Í vyvrútili kaž
dé u~tipačné kon;tatm a nic .. muhko,ti" 
niektorých n;btrojm . Bie le hhítky členiek 
MOGM boli príjcmn~·m a n.:2n) 111 'PC~tr.:
ním atmn~ťéry panuj t'1ecj poča;, vydareného 
veče ra v pekne ob,adcncj Redute. Rcpcnn
iÍr. ktorý prcdrcal izačný tím MOGM pripra
vil pre Brat i~lavu ma zaujal n;tjmii ' \oj ím 
uhor~ko-maďar,k\ m monotcmatizmont. Rc
ži,ér, ku a dirig..: nÍ,kú 1.odpovcd noo.,t' t<l prk
beh veče ra a za priebeh celého turne od Pic\
ľan a/ do Mil<in:t prC\litl na ~ella mad:tr~J..\ 
hudobník Pétér Eiitvôs. Ide o 'kutočného hu
dobníka v tom najunivcrzálncj~om slova 
zmysle . Poznám ho ako dirigenta. ~kladatda. 
in te rpreta aj muzikológa súéa~ne. Z náme sú 
mi aj orien tácie Pé tc ra Eôtvi:ba na naj,úča'
ncjšic dianie a jeho managcrsk;í a orga nizač
n;í aktivita. Svojr(tzny profil P. Eiitvôsa vhod-

ne doticiíovala llj t:í skutočnost' , že počas bra
"l i'S'lav;,kého vystúpenia nevzal do rúk diri
.gen.-.tK'ú-pal ičk u . Jeho komunikäcia ~ mladou 

_ krvou zrej me fungovala na ce lkom in)•ch 
frckvenciach a striktné ge'tO paličk y by do 
týc!Ho frckven~;ií' asi vniesli nežiadúce šumy. 

' Kontak t na linke dirigcpt - orc_hcstcr bol pcr
ll),i tncntný. funkčný a pohotoVý. Eotvi:hovský 
nna lyticky duch vnicsor čosi (bobi té aj do 
pompézncj symfonickej b;ísnc Franta Li,zta 
Les Pré luQc.l; . Li s..:: tov~kú bombnsti ku ~tiahol 
viac do úzadi~t a v prvom pláne ,a zra..::u ocitl i 
kr;ísnc tva rované a vyk resľova né líntc zlo1}tej 
viacvJ·stcvncj faktúry. Vznikla akási ?vuko~á 
partit(tra. v ktorej mi neušie l vlastne ;)ni' je,. 
den 7<badný ná,tup. ani jedna z;badn;í zme
na. V druhom č blc programu prcd-.t(tpili 
pred MOGM sk(tsc ncj~í harcovni<:i 'óli;,t i 
Brahti1M1v ho DvojJ..unccrtu pre hw.lc. \ iol011-
čc lo a orchester Yuuko Shiokawa (hu,le) 
a Miklós Pcrényi (vio lončelo). C'o,i ak~vcko
vé J..at cgúric v~ak neplatilo a na pódiu " l' odo
hr;íval vyrovnaný dialúg -.úli,tov rcagujut:i na . 
cit livt'1 ' polu pr<icu orchc, tr;'tl n.:ho te lc"t. Dn
minujtknu pn,tavúu ,ťJ ii~ tick élw du:t hol 
Mikl(ts Pcré nyi. pani Shiokawa v~ak het viič
;kh problémov prijal:t daný 'ccn;'ar :1 1. 

Bril lllll'ovho Dvojkoncertu vnic,Ja do .:ll·t'u 
opiit nút na k) uho1 ,k)•ch into n:íctí \ podobe 
\hodného pikantného kmcnia a tym podčiar
J..Ia ta J..ladnú dramaturgickú koncepciu ce lé
hD V)~tllpc ni a. Tretím č l ;í nkom ko1nunik;ícic 
MOCJM 'brati,lavským publ ikom bol Bartó
J..ov Koncert pre orchc;,tcr. Aj napriek tomu. 
lc toto die lo je jcdn)•m 1. najkriti to\an~.:j\ích 

opL"ov ;,voj ho t\on:u ... mahlcm vci" \ ~po
lupr;íci ' dirige ntom\) ťaž i l i 7 objemnej parti
túa y \trh ujúcu 'tlbo.,tanciu bart6kov-.k t: lw \t)
lu. Technické problé 111y akoby ncprich;ídLali 
do t'avahy. takže č lovek mohol pokojn e: a bez 
lll'r\ o1it y oča J..;ívan ia a J.. éhokoľvc k .. d ad rhc
lu" \ n11nat' udalo ... ti piit'ča,ťm cj ~J.. Iad b) pohy
hujurcJ 'a na \irokom teréne :. iahajucom od 
horizontov clcgicko,ti a mclanchtílie a/ po 
hori zont grotc,ky a roztopa;n6ho ,·1~ J..I'abku. 

ll r;íči hrali . dirige nt pcvn)·m gestom ko.rigo
\ ;tl dianie - a hudba 1.nda . ič viac a ni č n-lc
ncj . Potbtatn;í bola a\i hrdo~! členm orchco,
tla . 1ch o., ta\m·o,J..;'a mu;i J..ant,ká hrdo, t a pocit 
todpm cdiHl'-li '"mh ,·d.:n~o. \ \J..on. KonlC:ITia 
(hi ala u plne ne.: pm \ inlllll l;i. ta U,· n,·nwhl.t 
sptíchai na organi; mc MOCiM po1vcstn6 
zhuhn.: procc'y 7v;'adtajt'1ce k indif..: rentno!.li 
a ncz:íuj mu o \ ý-.kdok hudohnícJ..c:j pr;ícc. 
V tom bude vžd) naj\iič.:; ia de\ ÍLa Mladciníc
kcho orchc,tra (ln,ta\ a Mahlera a \ l ll ll\ vi
dím aj d lho pl;a tn)• dt ručn ý li't tohto tl'lc\it. 

ICOR .JAVORSKÝ 

Václav Hudeček 
v Klariskách 

V r<Ímci cyklu komo rných koncertov Mest
ského kultúrneho strediska v Brat islave od
znel v Klariskách 26. mája husľový recitäl 
Václava Hudečka . ktorého na klavíri sprevá
dzal klavirista Mariän Lapšanský. 

Tento koncert. i napriek horeuvedenému 
suchému konštatovaniu . zďaleka nepatri l me
dzi tie , ktoré odzne li a v rade iných riodujatí 
rýchlo zapadnú do zabudnutia. Je treba pove
dal. že zážitok z neho bol intenzívny a pocity. 
ktoré ťíto dvaja interpre ti vyvolali. patri li do 
radu tých. ktoré zanechävajú stopy trvanli
vej~ic, vzbudzujúce pri najme nšom úctu. Ak 
sa v poslednom čase v recenziách a kritikách 
kladie dôraz najmä na tvori vé zázemie i v ob
lasti interpretácie. a toto sa hodnotí ako je
den z najvýznamnejších ukazovateľov ume
leckej zdatnosti. tak tvori vosť bola iým feno
ménom. ktorým bola prcsýtená i celá atmo
sféra Huclcčkovho recitálu . V. Hudeček od 
začiatku svojho vstupu na koncertné pódium 
bol prijímaný ako ojedinelý a mnohos ľubný 
talent českého interpretačného umenia. Na- · 
kofko sa mu podarilo udržať túto svoju .. le
gendu". ukázal i jeho bratislavský recitál pred 
plnou sálou Klarisiek . Je isté, že tých vyše 20 
rokov. ktoré má na svojej koncert nej dráhe 
za sebou, využil bczozbytku vo svoj pro
~pech. 26. mája sme v Bratislave počuli už nic 
talent. ale zrelé umenie. prejavujúce sa v pre
myslenej a dôslednej konéepcii . v kultivova
nom zvuku huslí , v umeleckom nadhľadc 
a i v ľudskej a osobnostnej zrelost i. · 

Ak som na začia tku' svojho hodnotiaceho 
článku spomenula. že recitäl V. Hudečka za
znel za umeleckej asistencie M. Lapšanské
ho. žiada sa mi upresniť , že nešlo natoľko 
o asistenciu ako o partnerstvo najvyššieho 
rangu. U každej skladby. ktorá na koncerte 
zaznela, som si uvedomovala , čo to znamená, 
ak sú si dvaja inte rpreti blízki v näzoroch 
i v umeleckom cltení. ak sú si rovnocenní 

v oblasti technickej i muzikantskej. Vzájom
ná inšpirúcia prýšti v t<tkomto prípade do tvo
rivého muzicírovania. z ktorého majLI pôži
tok níelcn posluch áči. ale i samotní inte rpre
ti . 

Úvodnou s'k laclbou večera bola Son:íta 
D dur L. van Beethovena . prvú z radll trocti 
hus ľových somí t, zahrnutých clo opusu 12. 
V podaní V. Hudečka aM . l..<jpšanského za
znelo toto komorné die lo ako triezve. bez 
zbytočných .. okrášľuj úcich" prísad. štýlovo 
čis té. tematicky priehľadné. technicky i muzic 
k;í lnc znesúce aj tie najvyššie profesionálne 
krit é riá . V Pro koficvovcj Sonáte č. 2 D dur. 
op. Y4 nechal V . H udcček naplno vyzn ieť 
charakteristickým črt ;'un skladat č ľovcj tvorby 
- razantnosti i sarkazmu. snúbiacim ~a ~ pri
značnou melodikou. v tvorivomnapiití na vy
v{tžencj hrane únosnosti vkusne a ~ nadhľa
dom . 

Pokiaľ v prvých dvoch sonátach prevläda l 
triezvy. mužný, ale zrelý umelecký nadhľad. 
v ,;sonáte A dur C. Francka nechali V . lludc
ček iM. Lapšanský široký priestor pre uplat
nenie romantických čft svojho inte rpre tačné
ho majstroystva. Krásne a n<tplno vyzneli 
v ich ponímaní melodické oblúky. vlniace sa 
od ľúbivosti až po dramatické prvky. príznač
ný bol pre oboch ponor s dôrazom. na ob";th 
a myšlienku a tak ako v predošlých klad bách 
i formová. temat ická . rytmická a dynamická 
vyváženosť. 

Potešujúce bolo. že väčšinu prítomného 
publ ika tvorili mladí ľudia - posluch áči na~ich 
umeleckých škôl. pre ktorých' bol tento večer 
nesporne poučný a inšpirujúci. 

MARTA FÓLDEŠOV Á 

Slovenská hudba 
v Mirbachovom paláci 

ladi!>lm lloloubck 
S nímka It. 1•oJák 

Spaja "'voľba kon J.. rét ndw n<'t~IOJmt:lw 
oiNtdcnia v ' kl adh..: ~ prc,ným d u111: rom 
a prih liinou prclbt a\OII a11tora; .. lll)'lí" \kla
dat.;l \ dimcntiach J..onJ..r.:tnc ho hudobného 
n,í,t mj .t. a le·bo do neho premieta ab-.trakt-

. ncJ::.iu prcd~t.t\U: 'u hudobne na-.troje 
v \'lo:! ad bc hoci, len \ ty ch naj jcdnoduch\ích 
prípadoch !'ah ko 7amc ni tclné. a lebo"' i r h t.ú
llk'llil -.p;íja' pod-.tatncj\ím"v)Tamv~m a v)·
tnan10V\ 111 p(NIIlonľ! K podobn~m U\aham 
p1 Íl atljil (';uJtO tri,tc Iri' S~cgh) O\ ej ll\ cdcné 
\ r;ímci nc:dcl n)rh dopoluuna \ M1rh:tlltu (IO. 
5.) . l. th och \Cľti í . \ J..tor)ch ,J.. Iadha 1.!\Í, lll
jc.:. ud!ll L' I:t verzia pre violončelo a klin ír. 
D~t1hné .;l ) liqick.: llllCil ) a in)· t) p o-.ohno~ti 

i nt~: l JH Cla ' ino11 inte l pr..:tačnou J..oncepciou. 
\'~ \lcdJ..om hol ai prd \apu ju co odl i~111 hu
doh ll) '\Cl \ porm nant ' podan1111 !'i hora 
\\'inkk1a il Zlatice Poulmcj \O \l' llii pre 
troanh•Hl a J..li1\ 11 . i .aiJ..o rozhodnut o tom . 
ktor:a vert ia Je .. lcp~ ia". K:ažda JC ina a J..aida 
je o inom . Canto tri,tc pre violonče lo a kl av1r 
,a lll'Jlloic oprict o atraktívnej~' .. ~ound" 
t1o111honu m;í \'a" J.. di,pmtcii mo7no-.tl cha 
raJ..tcri-.tlct~ tmi\C pre ~ l ;'a č iJ.. 1l\é n;Í\trojc. 
.J :ín S lá\ i k ich dokútal naplno ro/\ int'tt' \o 
vy uí.it1 ov..: ľa ~ir~ i c ho dynamického. agogic
ké ho a 1.vukového rmpiitia. J.. toré· auno71iujc 
upl atn iť mno7o.,tvo odtic iÍO\ a pt·udJ.. ích J..on
tra'l(l\ . V porm naní ' l)rick) mi a mcdi tat l\ -
11) mi polohami u T . Winkh.:ra ai prd \a pt~ j u
co objavoval v part itúre mnohé podoby dra-

matitmu, napilllc a \lllltolll) ncpoJ..oj. \C· 
dc nic nokturna Canto tri, tc \ podaní Júna 
Slávika poodhalilo nie le n odti ene rôwych in
~ ~ run11.: 11 t{tci í. a lc pretlovšct kým >chopno,( in
tcrprcta zaujat' k , kladhc vlastný po>toj a 
uplatni( reze rvy u kryt.: v možno\tiach woj ho 
nCt,tiOja . V citlivo vedenom dialógu dvoch 
n;htrojov mu bola vyrovnanou a rovnoccn
llOU partnerkou Daniela J{usó, podobne ako 
v Bcctlwvcnovcj Son áte pre v iolonče l o a kla
vír F dur op . 5 č . l . J..: obdivuhodné. ako'" 
doJ.. ázala klavi ristka vyrovna( s akust ickým 
pr ic~torom "'dy v Mirbachovom pal;íci a \ )· 
tHll'it' ' \ io lo nčclom ..::vukovo vvrmnané. ho
mogé nni.: teh.:,o. To len riotvr-d7.UJC -.kutoč
no,(. í.c v tomto prie,tore " 'darí prcdo\ ~CI

kylll J.. ulti\man) m klaviriqom " ' 'chopllu'
t'ou jenlllCJ tvuJ..(l\C j di fc re llciiicic \ prc ja\e . 

a J..ollccrk' "'JlOI iad;uwm SpoiJ..llill , Jo
\l'n,J..\ch ,J..Iadatdm od111Cii lhc: p1 cmr.: r~. 

Tri l'ragmcnty Pavla Bagina \ podani l'ct ra 
Url ičku \ ych;ídta i ú cc 1 J.. dt i ct udov)·ch im
prm it acit ma netau ja li ani kl'lmpmi č n c . all i 
inll:t pn.: tal:11 e. l'e tca l)rlil'ka vša k 11a~ i c l vyni
kajúce: upla tnc 11ie v Sqpat ínc pre J.. larinct 
a k la\ 1r Bohu-.lava 1arti ll u. \ ktor..:j ~ ním 
'pnl uučinJ..o\'ala /\ lena Ulickä. Prctbtavi li ~a 
\o \elmi \)darcncj illtcrpr.:t ;ícii . o~ohi t nc "' 
mi p;íč ila ;,trcdn;í, pnmal ;í ča~t' ~boha to t\ aro
vallýtn partom kla rinetu. Tanec pre dvnjc 
huslí Ltdislava Jlnlouhka , U\ cdcné v premié
re. uputa li '\ojou laJ..n nick(hÚHI a J..ompoti(·
n)m \tipom. Ka1d;í 1 troch miniatur,ta\ia na 

· no,no ... tl droh11ého J..ompo1ÍČ11ého IHÍpadu 
a jeho rot\cdcllia. Pohnh·a11ic 1\il ~ c:ll'mcn
tom lélllCČII O'>tÍ il jeho ria r<tle lné popicraii ÍC. 
na rt'1;:111jc a liÍ IIlilllÍt: t'C!..optiku IIÚI.IIaku via
cei)Ch '-l) li LaČll\<.:h a výz 11 amovýeh rm ín 
pro radla\ tip a -.chop1H1\t -. J.. ratk~. 'codh~ l
n;í r~ tmicJ..;i o\limítna l1gúra prcchad1ajuca 
1 jcdn.:lw n;btrora tlo dr~1hého a\ 2d) llcčaka-
111.! lliii'U\ajúca očak;í\aný ~tcrcntyp ~ prvej 
mi11iatúrc. v druh..:j hizarny '\<.!l va lčíka.' 
v ktorom je tanec pripomcnutý lc 11 llojtlobo
\ o-. tou a vôbec 11ic l) pom mclodicJ..ej lí11ic. 
\ tr etej (·a.,ti hra' im itačn)•mi n;í-.tupmi témy 
\ te, !la\ an) mi dn ramca ôk ladného t allt:čll.:
ho modelu. lntc1prcti Anna a Qnidn IIOihlin
gm d pn,lupovali h. llo loubkm) 111 drobny 111 

J..o mpoLici:ím 'ntaujatím a mo/.no dodal. /c 
nic:kn o11i . 

1'1 i pn om poh ľadc pc, trú\ ~chochuť 'a po
ča~ J..oncenu začala ja\ iť aJ.. o pred t ne '-li!\ <llliÍ 
dr;11na turgia ~ uk r) t)•m. ale odhalitcl'11ým J..l'(l 

l'om a liÍVC I CČ tHlll poi11tou. Son(ata pre 2 hu
' id. violo11l'clo a kl:l\ ír· N. Porporu (1\ nna 
a Ouado l liilblincovci. J;ín Sliívik a Da11ic la 
R u\Ô) \ ja,ncj a J)l'i ctračncj inte rpret;ícii \ y
wcla aJ..o rado~ t' 1. hudh) a l hr). 

HA A URBA COV Á 

Ako~deónotý orchester 
košického konzenratória 

Skladatcl' Jindrich 1-'cld s Vladimírom Čuch-
ranom 

S nímka S. Píscck)• 

Napriek tomu, že súbor'mladých nad
šencov akordeónového umenia s ume
leckým vedúci m a dirigentom Vladimí
rom é uchra no m začitl svoj u h istóriu p í
sa ť le n p red pia timi rokmi. má na svo
jom konte už niekoľko významných 
úspechov. K l. cene z pražskej Medziná
rodnej s úťaže ( 1990) a k 2. ce ne z Európ
skeho ako rdeónového festi val u z ne
meckého Bre men havcnu ( 199 1) si pri pi-

s uje čestné uznanie a 4. miesto zo 4. me
dzin.Jrodné ho festiva lu akordrónových 
orchest rov, kto rý sa uskutočnil v dňoch 
JO . 4.- 3. 5. v Innsb rucku. 

Na fest iva le, kto ré ho gesto rom bol 
Medz inárodný zv~iz a ko rdeónových o r
chest rov Luzern (Švajči a rsko), Trossin
gen (Nemecko). Wien ( Rakúsko) a Den 
He ldcr ( Ho la ndsko), ·Sa v rôznych kate
góriách prezentovalo JOO súborov zo 16 
e urópskych kraj ín . Košický orchester 
zápolil v kategórii ume leckej - dospe
lých (teda opro ti predchádzajúcim sú ťa
ž iam si už zmeral si ly s profesionálmi! ) , 
do ktorej bolo zaradených 33 o rc hes
trov. V k rá tkom súťažnom program e sa 
prezentova l die lo m českého sk ladateľa 
Jindf·ic ha Felda Evocat io ne n . 

Po núročnej sú ťaži mladí ako rdeonisti 
prija li ešte pozvan ie Akordeónovej spo
ločnost i Ho rné ho Rakúska na úči nkova

nie v Linzi. V ce loveče rnom programe 
sa úsp~š t~e pre dstav ili d iela mi J . Fclda, 
M. Cajk llla , G. Romantho, M . Mo.·z
kowské ho a R . Buia. Sólistom ko nce rtu 
bol 13-ročný talentova ný Ondrej Be nko 
zo Starej Ľubovne, ktorý je už v súčas
nosti ex te rn ým žiakom košického kon- .. 
zc rva tó ria. 

JÚLIA IW KOVINSKÁ 



( 6 HUDOBNÉ DTVADT~O 

BEDNÁRIKOVE OPERNÉ (a režijné) 

Vízie sveta a človeka 
Ten. kto dlhšie a systcma ti ckc.:j~ic: slc.:dujc výsledky prúc..: n;

ž i~éra Jozefa Bcdn;írika (na činohcrnom. muzikú lovom i opc.:r
nom javisku). musí uznal. že jeho .. artdakty" s vý razným au
torsk)·m podpi,om sú vždy magnetom pr.: d iv{1ka- zviMi toho. 
ktorý mú približne tak bohatú fantúziu ako tvo rca a i> tú vnú tor
nú prípravu na mnohopočc.: tné metaforické stv;\ rncnic sveta 
i1 la Hcdnúrik . Lc.:bo - je.: to už tak , že.: Bc.:d nilrik si vytvoril svoj 
obraz sveta. ktorý s menšími - vi ičšfmi obmenami prcdostic ra 
divákovi. šokovanému obraznost'ou. farc.:bnost'ou. štyli zovanou 
>kra tko vi tost'ou. ale kde-tu i n;l! unli izmom režisé ra-vý tvarní
ka-herca: všetko v jednom. Urč i t e.:. Bednárik fascinuje najviac 
prvý krát. Ď;J iš i e in,cc.: n;ícic odokrývajú podobnost i. potvrdzu
jú staré symboly v nov)•ch 'úvislm.tiach . Také ,ú aj Hoťťmanovc 
poviedky nd Ja<·quesa Ol'fcnhacha , fan ta>ti ck;í opc.:ra v piatich 
dej>tv;ích vo francúzskom jaz) kU (uvúdzanú púvodn..: ako troj 
dcj,tvo\ <Í. 'prolúgom a e pilľ>gom) . Dielo uviedlo v 13edn<Íriko
vom rc/ijnom naštudnvaní Slnvc.:n,ké n;írodné divad lo po 2l) 
rokoch (naposledy r. llJ6:>) - .'i .. (> . a~ . júna (aku tri prc.:mié ry). 
V dobe aki1 je. pmkytujú ll ofťmanovc.: poviedky iddlnc.: na
plnenie prc.:d>t{IV O J idt.:. kturé by malo '~'lit nic.: it.:n pt>k iadtlll 
divad la . a le uspokojil aj počc.:tn~·d1 ,<)(i,tov. zbo r . bakt (a,[Xlll 
v 'ôlach ;1 cnscmbloch ko nwn11: j,;icho charak teru) a - ><uno
zrc..:jmc - orcheste r. Pmsto - Hofl'mannky si'1 vd 'h.ou romantic
kou operou, ktorá svojou dÍ1.kou. počl'ln .v mi cf1•ktn~ mi J>artami 
a výpravnnst'ou rnúžc nadlho plnif di vadlo a pn:t.l'nlnvaf súhnr 
i tvorcov aj pred cudzinou. Pochyb ujem u/ o tom. ic hy do kon
cepcie J . Bedn~íri ka (podobne.: ako do je.: ho Fau>t<~ a Margaréty) 
holo možné prizval ho~tí. lkdn~·n·ik totiž vytníra lwmoJ.:énnc 
ja\'bkovo-hcn~cké celky, ktoré zap<1d<1jú v de tai loch i ce lk u do 
~t.:b~1 :1ko dohre namazaný· >trojčck. 

(oko l'vck cudzie. ncsthodé by tu nepríjemne .. trča l o". alebo 
~krípa lo. A tak - zrej me - budú l lnffmannove povicdkv p<lrkc
tou pre dom;kich >lilistov SND. Nic je tajom~tvom. L..: 13cdn il
rik mal trochu in ú sólistiek ú predstavu. ked s;1 chy,tal projekt 
real izoval. aru~i l mu ju odchod nic kol'k )•ch protagoni,tov 
z opery SN D. Je to smutné - ale ukúza lo sa. že zakril!ko dokú
zal postavil novú reprezentúc iu . ak už ni c vo všetkých paramet 
roch (naj mii vok{linych) rovnocenn ú. nuž vo ~fér.: 'yntc.: ti ckého 
umenia urč i te Laujírnavú a v nicktor)•ch >p<.:vúckych výkonoch 
tak tiež v)•bom li. 

Celkove sa mi zdú. že menej dúkladncj prípravy bolo venova
né hudobnému naštudovaniu, čo doká:t<ŕli prekonal' iba speváci 
skúsení a zvyknutí na samostatnú prácu. Nc:whudniml'. ic 
Hofľm<~nnovc poviedky sa tcntokrill prcmit!rovali v S D vn 
ťra nCLIZŠt in e. teda v jazyku origin;ílnchu libre ta J . Barbiera 
aM. Carrého. Bolo treba vš<~ k zvlúdnu i nie len ohrov,ké texto
vé plochy. ale aj vdké hudobné p<~rty - nic raz i ~k umu l ov<~né 
úlohy - pn: jedného spcv;íka. 

Aj ked' to nic je novinka . nemusí to byt' zase pravid lo. aby 
Lindorfa, Cnppélia, 1\'tiracla a Dapcrtutt a >pi c.:v<~ l jeden basista 
(ro la je určen ú pre basbarytonistu). resp. Andresa. Cochcnilla , 
Franza č i l'itichinaccia jeden hullo tenorista - ako to urč uj e 
Bcdnúrik. A opačne - tri hl<1vné ženské postavy ~Lilfidcdy in
terpre tované jednou soprani>tkou (vldc la >Onl tak Ol)lm piu, 
Antoniu i Giuliettu v podaní mladej Edity Grubcrov~j v DJGT 
r. llJ6lJ). Bcdni1rik ich zve ruj .: roz l ičným prcd>tavi tdk{lm troch-, 
rôznych hlasových odborov. V jcd noní i,druhnm prípade vnlil 
osobito - ale správne. T iež prehodenie 2. aJ. dejstva do pora
dia OLYM PI A - A TON I A- G IUU ETTA nic je novinkou . 
ale u Bednárika (podobne ako u iných súčasných režisé rov. tvn
rí te nto krok akúsi grachíciu ženského proto typu a zahusťova
nie drúmy. 

Coko l'vek by ~mc poveda li o Bcd mírikových llo llman no
vých poviedkach v zmysle jeho .. vo nkajších" zásahov do texto
vej knihy. ho lo by to má lo . Režisér to ti ž vnáša do každého die
la, kto ré študuje ~o súbormi nielen ohraz doby - tu výsmtnc 
roman tickej. ale i čos i z lilozolic dnešného sveta a človeka. Jeho 
vízie sú v~ičši nou neradostné . ba tristné. je to koláž nezmysel
ných predmetov , ktory'lni si_č l ovek prcpllwje život , zah<1dz uj úc 
tak svoju dušu do marazmu materializmu. Druhým pod~iarko
van)'lll bcdnárik~~vs k ým imperatívom je .. báhkohra" , naznače
nie jeho presvedčenia , že l'mlia, tu divadelní hrdinovia ( teda aj 
my) sú akési bezmocné búbky. ktoré za nitky poťah uje osud. 
Trciou výzvou k súhlasu či odmietn utiu Bedná rikovho režijné
ho demonštrovania .. svet ~ v kocke je divadlo al<o zväčšenina 
J'udských chýb i krás. Nech je tak. č i o nak . treba uznať. že Bed
nárik si rukopis vy hrani l, že vždy udiera do srdca div;íka, vďač

ného v divadle "za dívanie sa", že je súčasne čarodej níkom -
i lilozofom. l n;í vec je. že prúvc preto často odvádza pozornos i 
od pr a v ej podstaty drámy v opere, a tú je skrytú - napriek 
v;ctkým efektom - v hudbe, konkrétnej árii, jej vnútornej drá
me a deji. Vysoká miera štylizovanosti opcrnťho divadla nic 
vždy 7.m\ša vonkajšie ozdôbky - aj ked' (v proti rcéivost i je prav
da ')) prúvc onú vnúto rni1 drúma nic raz zviaza la ru ky pohodl
ným režisérom tak. že nechali spcvúka prosto s tút' na rampe. 
Nájst' ideálny stred vyžad uje - možno i od Bednárika - nájsf 
takú mieru vkusu , v ktorej nás nchudí1 (ved ľa obdivu k j eho ne
konečnej fantá zii ) dráždil' návraty k večne sa opakujúcim halas
tom. Konkrétne za ne považujt.:m hlikajúcc svetielka (zvolúva
júcc akté rov na skú~ k u. ale .. uživujúcc i dirigentskú pali čku 
v rukúch symbolického dirigenta život<~ i ' mrti - stv<Í rncného 
bale tn ým umelcom). nevkusné kožuchy v krikl'av)1ch farbúch. 
hodiny na >tene. ktoré upomínajú nie len na reá ln) ča~. ale i na 
memento času . kočík. ' ktor)'lll pre le tí dvoj n íčka 1\ntonit.: ca 
javisko - ako so syn1 bolom nc naplncného nHlt c r,tva. č ierna 

plenta - avizujC1ca prctbmrtný obraz v Antoniinom dejstve. ale 
aj početné návraty búbkového divadiel ka, vždy ký1mi .. pritiah
nutého" na javisko .. . Iste. kedysi to bolo nóvum . te raz to už 
tak nepôsobí. Ak chi1pcm povrazy na ruk úch Dapcrt utla. tú -· 
žiaccho po ma>ochistickcj lú,kc G iulict ty. celkom mi unikol ich 
význam v ruk;ích Hoffmanna .. . Sú iba e fektn ým príveskom. 
ktorý .. tríma" hrdi na. aby sa niečo na javisk u dialo. Nuž. aj keď 
to možno Bcdnúrik nemusí akcep toval·- každý sme iný a vieme 
svoje - mám dojem. že tl'icdenic znakov, symbolov a rukopis-

n.ýd1 fahov hy mu v zrelom v)•vojovmu št{.diu í1rispclo a púsohilu 
n\1vo, očist'ujúco , aj v l>erspcktíve j eho J>ráccf 

Napri ek týmto výiH<~dúm je .. druhy diel" Mcfista (ako by '" 
dali lloffmannky nazval) impozantným ohrazomumekovej du
še, ktorá zajatá medzi snami , tú1.bami a realitou, j e neustále 
upájaná (v l l ofľmannovoni .pr ípade) oparmi alkolwlu . Nmlviiz
nost' na Fausta a Margarétu je tu evidentnú zv láš! v štvortl!oh..: . 
odv íj a nej od diabolskťho I.indorl'a. Žena - večne menlivú a nc
dosia!mutdnil. ,t;í lc un ikajúca. preto i zidea lizovanú - je zase 
prctbtayen;í a podčia rk n ut;í Rcdná•·ikovnu variát'iou štyroch 
ha až piatich podilb lásky: mechanicky vytríbcnoli spcv;\čkou 
Ol)•mpinu . b;íhikou bez ducha ; na 'mri mblidcnou Antoninu 
spcv;í(·kou. ktori1 ide J.a wojím ct i 7i:~do,ti v)•m ' nom ú ô hra
nice života; zmy,cl no u Giulicttou, ktori1 si rozmarne pohrúva 
'<»udmi mužov; ale i Stellou , 'ynté1.ou žcn, tva ;1 napokon Mú· 
wu, utišujlicou lloffmannovc l'udskc hoL1éky. puzývajúcou do 
itbí lnclw wcta umenia. 

Mnohorozmcrno,( llcdnúrikovho pi<ítna lw '"dala vykl:~dai 
c,; tc na viacerých riadkoch - nech nú 1n po,t ač í f:~ kt . že v jeho 
rcí.ijncj frc,kc n:íj<il' svoj<' silné montcnt.v intelcktu:íl i za dejom 

Jedna z typických bcdnárikovsk)•ch hromadných scén 

prilhn úci návštevník, ktorého rc.:ž i,ér pri<1m zap laví pe,trosťou 
núpadov. 0Mlbnc.: mi Cli);b;lviičš i:t askéza vo výbe re a množ,t vc 
pro~tricdkov. ktoré v takmer štvorhodinovom plynutí deja 
lUlavia . 

ľ :; ..... 

Spomenula som. te hud h<1 Otknhachov..:j opery sa mi nc.:zdi1 
cclko111 precízne naštudov'aná. l'ravd,l. nechýba nadhl'ad a vd 
kory>ost' koncepcie. kto ré die lu dodal .Junas Alexa . 'l o je na
pokon - prvo'l'adý pred poklad uvcd..: n.ia tohto vc.:ľkého opc.: rné
ho celku . A le deta ily sú už menej zvhídnuté - či v sólach mlad
ších protagonistov. alebo v ne11resnj·ch zhoroch (zv i {l šť v í1vodc 
die la!). Môžeme povedal. že pr~-B r{lt i slavu je to ,(ušnc naštu
dova né prctbta,.vcni~.- ale. po Faustovi a Margaréte . no aj po 
iných hudobných zážit koch (zvlái>t' l{cn;í rdových v S D). nc
mÔZ\..'lllc byt' stope rcentne spokojní.' ,Vcd nielen v javi,kovom 
odokrytí . a!\: v hud~>b ne j part it ú rc opery je každý deta il driuny l 
A t;í n:'1111 vyski1kujc nad priemer iba v obdivuhodne naštudova
nom .. st vorvr~í" Lindorfa. Coppél ia. Miracla a Dapcrt utt a Pet
rom Mikulášom' a ,Vladimírom K~bnvč í kom, pr ičom ten prvý 
dodal k vokú lnc~u majstrovstvu aj pla~ i c i t u a priam diabol
skos( v hc r<.:ckom prejave . Z dvoch prcd~avi tcl'ov l loffmanna 
za ujal viac Sergej Lal'in, ktorý mal i zjemnené i1h lúk y >pcvu 
mimo drama tických'·miest z~ial' čo IJ.!or J an (rcnorista. ktorý 
prišie l do SND z Leningradu) je za ti ;li' sl'ubom. núdcjou ~ s 
kr;\snym fondom. ktorý v~<! k unavuje >cha i po,luch;íčov nc
U>túlym at·atonf Nick laussc - 'M LIZ<! boli zvc ren6 štyrom mez
zo,opranistk iun ( len jedna hr;lia tddičnú ,.nohavičkovú" po
st·avu. o'tat né hol i oblečené ako trochu fúdn c a ~cd ivo pú,ohia
ce dámy): sugc~tívnc spievajúcej . J iLRc. S;;pa rovcj-Fi~éhc.n,>, 
vej. s dokonalou rezo nanciou hla,u . ~u l tivnva1iej. herecky mc
nej presvedčivej Ide Kirilo\'l•j , ktorú však bola 1stú v každej no
te a fr{lzc. rc~p. mladej Denise Šlepkovskej, ktorú mú ja>ncjší 
mczzosoprún . ale vyrovnaný. nosn)·. dobre vedený. ' Marta 
Nitranov;\ dopil1ujc kvart eto al te rnácií.) Ivan Ožv;ít ');a Jn~lova 
pohral' bu l'fo úlo.žkami Andresa, Cochenilla . Fran/:a a Pit ichi
naccia - raz tvaru j í1c hrb;íč i b so zlým a zddormov;m)'m ch;\
raktcrom. inokedy .. bcclnú rikov,kého robota" v efektnom ;.lá
tom obleku - obdobu Olympic . v 3. dejst ve prihlúplcho sluhu 
Franza a v 4. dejstve opiii hrb;\ča - Pitinaccia ncukojcného 
v túžbe.: po G iulie tte. Bednárik vie č inohcrnc vie,[ ~ pcv;í kov 
a tam. kde je.: čo len záble'k talentu . vytvá ra, umelcam i min i-

. štúdie. My~lím. že v prípade Ožváta a Mikuláša 'a mu to zvlá;i 
podari lo. Aj vok;ílnc je l. Ožvút pricbojn)• a pre ~voj odbor 
charaktc r i, t ick~· · llo,(ujúci J uraj f>urd iak tvorí tieto party 
s rovnakým hereckým núzorom - ale. povedzme. nic natol'ko 
expresívne. skôr j e v 1ízadí, nedemonštruje n<ltollo bu lTo cha
ra kte ry. Je skrá tka civ ilnejší ... Vok{linc mú štíhlejší , jasnejš í 
tenor ako Ožvút. V dvojú lohe athanaela a vyn;í lezcu Spalan
zaniho jednoznač n e dom inova l pri..:bojný a ,,kú,e ný výkon Mi-

lana Ko11ačku ; Simon Šomorjai v tej istej dvojúlohe sa javí ako 
núdejný tenorista lyrickejšicho hlasu. Obaja Hcrmannovia 
a Schlémi lovia boli dôstojní altc rnanti - Martin Babjak a Ján 
J)určo. Rcdnúrik dva od l i~né j aviskové typy dokáza l vybičovai 
k rovnakej he reckej akt ivi te . mr~tnosti a výrazu. Menšie posta
vy Luthe ra (krčmúra) a Crcspcla (otca An tonic) spieva l vokál
ne 7.auj ímavo sfarbcný basbarytonista Juraj Peter a mladý 
Martin Malachovský a. h. , ten možno opatrnejšie pristupujúci 
k svojej dvojú lohe, no sl'ubný a perspektívny. Hlavné ženské 
posta vy boli obsadené trojnásobne: koloratúrnu O lym piu spie
vala a hra la bravú rne Jana Valäšková, ktori1 dokonca .. ozdobi
la" mechan ický pohyb svojej b;íbiky efektným .. špagátom'· . 
[ uhica Vargicuvä je tiež pôvabná .. búbika" a vokúlnc- zdá sa 
- rovnocenn;í prvému obsadeniu. Zdena Furmančuková potre. 
bu je získal istotu a samozrejmosť pri tvorení vysokých-a vypii
t)•ch tónov. Vše tky tri p(>sohia vskutku ako j~m né b;íbiky .. Bar
bie". Tak ich režisér i zamýšl'al kreoval. A ntónia Boženy Hcr
kyuvcj je vok{dno-tcehnicky naj istejšia. ale troch u chladná vo 
výralc . [ udmila Hudecová m{t jemný ly rický sopr;ín - ' citom 
a teplom. ;Ile trochu vacli jej pričast é vihrato. Eva Šcniglová sa 
mi p;íčila ako Antonia za tial' najviac - je ambiciú7.na. okrem 
'l riehristého 'opnínu sa v jej prejave zvyšuje dávka emociona
lity a l'ud,ky hrej ivého tepla . G iulictt a Lilie Larinovcj je spicva
n;í j a,ncj~ím. skôr lyrickým sopr<í nom - be7. vid it cl'ných kazov. 
l ked' je herecky rmohrani1 do polôh vúšn ivost i. sem-tam mi 
v 'pcvc chýbalo ono .. temné" a kruté. čoho je G i ul ietla nositd
kou. MaJ.!daléna Blahušiaková obcl;1rila Giu licttu zrelým žen
' tvorn. ale i zmy,clno-;ťou v hlase. n{ldhcrou vý~ok i zamatový
mi s tredmi. Bol to 'trhu júci ~pc.:vúcky výkon. Matk u som tiež 
videla\' trojoh" 1dc ní v a ltc rn;kii .1 . Saparuvcj-Fischcruvej . 

S nímka K. Marenčinová 

Marty Nitranovej a J a roslavy Horskej. Zatial' naj silne jšie svoju 
úriu "'"pieva li M. Nitranová a .J. Saparová - obc s vnútornou 
silou a cxp rc>iou . kto rii sa dôrazne klcnula·nad osta tnými hlas
mi . 

Bcdn;írik - ako viič~inou- rozohd1va dej aj t anečníkm i . Tí 
mu zdvojujú roly a vyjadrujú pohybovým aparúlom to , čo nc
dok;ížc pri 'pc ve dopoveda l spevoherec. Vytv;íra však aj posta
vy nové: naprí klad Dirigenta - Smrt', alebo Stellu- Tancčni
( ' U ... (pôvodne je speváčka). Jc.:dcn je démonom temných síl, 
druhú i dd lom krúsy .. . Cho reografiu - treba priznať. že pôso
bivú. plnú výrazov..: ho i kla, ického tanca - mu k tomuto pestré-

. mu svetu bale tného umenia vytvor il Libor Vaculík a. h. Pozo
ruhodnú je scéna Ladislava Vychodila , ktorý- v intenciách J. 
lkdn;írika - stvoril ko iMovito pôsobiace . mnohovýznamové 
ja v i ~ko. 'čia,toč n c odhalcn )'m pozad ím , vpravo so sklenenou 
kl ietkou. ktorú v modrasto-b ie lom nasvic tení pôsobí pri am 
hrozivo. Žvl;í;t'. ked' sa do nej .. uza tv<Í ra" sve t An tonic. už spo
mínan ým viacná,obným zmc.:n;c.:ním javiska i portú lu SN D (vo 
ve rn ých kúpiach) a s rekvizi tami. ktoré ( raz z dnešnej . inokedy 
z dúb minulých. viičšinou však v štyl izovane rozmarnom ka lc i
dmkope) dol vá ra j Íl fantllStickust' snov, spomienok a reálnych 
dejov básnika Hoffmanna a jeho romant icko-aktuälnych posol
st iev. tudmila Várossová a. h .. ktorú je pomaly stúlou hv iezdou 
H.:dnú rikm ho t' orivého teamu. kde-tli 'a necha la inšpi rova l 
13cdn ;í rikovym bizarným " 'ctom. ča'to >a však museli i obme
dzovať \ 'O vym)~l'aní. t lače mi finančnou 'ituúciou (najviac sa to 
p1cj;1vilo v obl eče ní .t.boru - napríklad v .. paríhkej scéne" -

.. ll.,_ dúm). Naplno zaž~ari l a pri n apodobovan í ko,týmuv b;íbiky 
IJ <irb1c . a lebo v k<lstymc.: C o~ ul 1 e tty - ;l) ked sme tu (paradoxne) 
víctelJ,v malcri;í li i v jeho 'Pr<IL'O\iln Í vari{.c ic na km,tým Már ie 
L muzikú lu"Evanjcl itlm o M:'u ii .. . Jednotli vé kostýmy i ma>l<.y 

J.V Ii\1 v b<.:Q <Ít,kc) scéne - mal i indi vidu;íl ne črt y i vypracova
nic ( l'itichinac~io. Dapcrtuto. Schlémil a i.) . Kd.: "l len dalo. 

,') t v;ll'llíčk<! l\ <11 1vala ko~t ým i v.t.hl'ad na danost i prctbtavite -
1'\w (Rub<)vč í k je 111 i1č masKov;ut)' ako Mikuliiš . Kirilovú . Sapa
rov<'HJ Šlcpk<l\~k{l nmia ma tcri{dovo rovnaké . tvarovo rúwc 
ušité ko, t)'2,;.V.:;: a p6d.). ' 

Vide l ;~ ~om prctbta vc nic na gencr;í lkc a troch premié rach. 
Škoda . že ani trc.: tia prt.:m iéra ncmbtrúnila chyby a n..:presné n;í
'tup) /.horu (Knlnman Kovács), kt<~rý inúč v druhej polovici 
predstavenia pľN>bi l >labi lnejšie.: . S .Jonasom Alexom '" za diri 
g(:ntským pultom >trieda Dušan Štefánek. Aj on však za ti ;li' dc
lnonštrova l ll <lj mii nadhl'ad nad pa rt itúrou. nic v~a k ú<.:tu k de
tai lu a jeho kr:bc. Mo~10 ča,om ... 
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dokončenie z l. st r. , tu a kriticky posudzovať. V porovna ní ' rninu-
dical Advisers to the British Orchestrm;, · lými rokmi org;mizujú o niečo menej poduja
(AMABO clo Academic Departmen{ of Medi-'\-.. tŕ . 'ale ríc. č'cNob'ia . sú kvalitnejšie. čo súvisí 
eine). · " "' s tým. že aj obeccns~vo je st;í lc n <Í ročnejšie. 

• . • • . . ... . . . . ~ \Pod ľa -~éľov S~C dôlcž.i'té-_i'c mať zmysel pre 
V ďa lseJ cast_, ,mOJCJ tnformactc p~k~s~~-lsa 1Íové. vzrušufúce nitpady a vy tvoriť ce ntru 

~tru.č t~ ~ načr~ut hl avné~rtyorgantzactt,c.'m- vlaslt]ií., yyhr<\nenú tviÍr. Veľkú pozornosť. sa 
stnucu , k t?_rc so~ . navšt tv tla. resp . podc ht sa tu vcn lij't..~ aj súčasnej hudbe. Sm.t th Bank 
'naJsthll'JS11111 ta'ltlkamt : Centre je · ,'lcst~ier!le živé miesil) a udržuj ..: si 

svoje stabi lné oG'cecnstvo. resp. n<Ívštc 'llltÍc· 
tvo v nemalej miere vďaka svojej typickej at
most'~ re. ktorú okrem pestrosti prograr iťov 

You•l~ Concert Artists T rust 

N;r La\:iatku bol prrbe h 'punzora. h.IIH:)· Li~
til. že víťaz jednej významnej klavírne j súťaže 
nemal žiadne koncertné príležitosti . Ked' 
sponzor oslovil znúmeho koncertného agenta 
s o t;ízkou. prečo pre neho niečo neurobí. do
stal odpoveď. že takíto umelci si vyžaduj ú 
veľkú podporu a pracnú prípravu koncertov. 
a pri tom ncdmtanú dosť veľký honor;í r. aby 
vykompenzovali n<Í mahu a n<ik lady na prí
pravu . Reakciou tohto sponzora bola myš
lienka za ložiť agentúru na podporu mladých 
vynikajúcich umelcov. Poskytolókl:tdnú 'u
mu a našie l aj vhodného č l oveka . ktur)' 'a 
ujal založenia it vcdeni<t tej to agcnt t't ry a robí 
to dodnes. V mnohých ohľadoch pracujú ako 
iné koncertné agentúry až na j..:den z{t,adný 
rozdiel - je 10 rcgistrovan;í charitatívna čin 
nosi . s cieľom vytvori ť urč i t )• most medzi 
ukončením školy a vybudovan ím pu(·iato(·né
ho nbdobia kariéry. postaviť mladých umel 
cov na nohy v st(tlc sa zvyšujúcej konkure ncii. 
k)·m nic >Ú priprav<:ní na to. aby ich pre vza l 
kome r\: ný mc nedžmcnt. V)·he r sa robí v nú
ročných troj stupr'iových prehdvkach. YCAT 
m;íva .. len" okolo IO umelcov a z niektorých 
prc hnívok pribudne le n jeden. Ne môže si du
vol iť ani najmenšie riziku. mMe po nt'1knui le n 
najlepšiu kvalitu. (Najnovši..: reprezentuj~: aj 
j ed n~ ho sk l adate ľa.) Propagúcia je veľmi dra
hú. ale robí sa na špičkovej úrovni. Núklady 
nesil: agentúra . umelec platí le n 13 a pol 'Y. , 
sprostredkovaciu odmenu z honorúru. Samn
zrejmc. umelec musí pri príprave propagúcie 
i koncertu úč i n ne spolupracovať . Agentúra sa 
star;í o umelca tri roky. niekedy aj viac. ale 
ča stn me nej. ak pr..: neho n;íjde vhodné· ho 
koncenné ho <lgcnta. R:tz do roka vyd:íva 
age ntúra brožúru so ZI·>Znamom umclcov it ich 
životopismi . fotografiami a repe rto(rrom. Pu
siela ich asi na :l SOO adries za interesovaných 
inštitúcií či osôb. Okolo 150 ide du cudziny. 
Po ôsmich rokoch je agentúra už dobre znil
ma a získala si dôveru svojich partne rov. 
Väčši n a z umelcov. kto rých zastupovala. " ' 
vyvíja veľmi llspcšnc a to. samozrejme. agen
túre zvyšuje prestíž. 

a výstav vytv<irajú aj bohaté možnosti spolo
če nského života; kaviarne. rc~tau-nícic. bufc- ·' 
ty. knižnice. oddyd1ové priestory, malé nb
chody. 

British .\~sntiat ion of 
C~tnn·rt \ gl·nts 

Jcd 11 t.r urg;lllt l.:rcra '">Jho druhu n:r svd~· . 
ktorú spúja proľc,inn;ílov v oblasti konc..:rt
ncj agcnt<Ížc . v súčasnosti už nielen britsk ých. 
ale aj niekoľk ých zahrani čn ých. A ko priority 
proklamujú jej organiz<Ítori t ri z;ísady: pri'!ťe 
, ionalizmu, . čo tu znamenú poskytovanie 
podpory. pomoci. poradenstva a pevnej búzy_ 
pre vým~:nu informúcií ' voj im čknon1 . zvl(rši 
mladým manažérom a o rg;tniz<í torom ume
irckýdt podujatí . Dru hým princípom je pod
porovanie podn i kavo~ti. v n[tdeji. ž~.: " t obja
via nové 'cesty a p..:rspc kt ívy a že sa bude zo
sillmvai 'ku točné hľadan i ~: a rozvdj ta lentov. 
Nitpokon koopc r<ícia je tr.:tia Z<bad<t. na h.tn-. 
rej sa zak ladú význam asoci;ícic: chcll pndpo
rovai dohr..! vzťahy a pochopenie . podnecovať 
k prnjl:ktnm v ,polupr:íci nic.:lc n s viac..: r~1mi 

Simon Ŕattle 

svc ta. pr..:dovšetk)•m nd hlíl.k~:j ie lezničnei, 
linky. Cil)\or Bi rmingha m Sympho n> Or
chestra do!>ta l takto nový dnmov. k t or~' mu 
p rine~ie ohrov~k'é 11HÍ7.no,t i pre dal ší rmvoj . 
.Ichu \Hli l'li t.: -10- rJ>č n y dirigen t a nmelecký ri a
d iteľ Simon Ratik. je vd kit o'ohnos i anglic
kého hudobného ?ivot~ a nasadzujc v~etky si
.ly .· aby· rozvinu l ttmL·kcké kva lity on:hcst ra 
a urobil L ne ho jeden z naj významnejších we
tov)·ch o rchestrov. Je veľmi obľt'r bc n )' :t osla
vovan)· ako nitrodný hrd ina - pozn:í lto celé 
Anl!licko. Mala ~0111 to š(a,tie . že som mohla 
by(n;t sk úške 's kl avir i,tom A lfredom 13ren
dclom. sk ú;;a li prúvc Bc~: t hnve nov 4. klavír
m'· J.. nncnl_!t h<>l '" n;tot:~i ;:riitok 

i\rb ( 'ounéil 

''i. ,loltOII l<.: i'h') \ l.rdnl'.J tn.., IIIIICIL: .JC l <l/\ tp l 
li :-kva litiíova( t.:úriu a pr;lx v obl<"ti urm:ni :r. 

In corporated Socidy 
of Musidans 

David Sigall prezident British Association of Concert Agents a riaditel' lngpen and Williams 
Ltd 

Naj'' '" ;;ia (V),;.; ,tor učna) nrg;rni;aL'ta . 
ktorá združuje hudobníkov vo Veľkej Britá
nii. Jej hlavným úče lom je podporovať hu
dobné umenie a zvyšovať jeho význam. a tiež 
starať sa o záujm y hudobn ých profesií. Po
skytuje veľa výhod svojim č lenom . ako rôzne 
druhy výhodných poistení. pro ľcsion :ílne po
radenské služby, publicit u, informácie. kon
takty. usporadúva konferencie. scminúre 
a kurzy. vydáva mesačník Music Journal. re
gistre in te rpretov. skladateľov. uč i teľov hud
by. Kvality členov musia zodpovedať vyso ké
mu šta ndardu a musia sa tiež pod ri adiť urči

tým požiada~kám na profcsion<ílnu e tiku 
(ISM vydáva ~1j svoj Kód etiky). 

Mala som l)lOŽnosť zúčastniť sa na jednom 
zo seminárov ISM. Mal názov Approaching 
an agent a v rámci neho sa významní londýn
ski koncertní agenti a iné osobnosti stretli 
s mladými ume lcami a hovorili na té my Potre
bujete agenta?. Čo pre Vás agent môže uro
biť?. Ako sa dostať k sprúvnemu agentov i'! . 
a pod. Ž.ivá d iskusia potvrd il a užitočnosť myš
lienky informovať umelcov o požiadavkúch 
praxe a usmer niť ich v o tázkach spolupr<Ícc 
s agentmi. Navštívila som tiež štyri koncert
né agentúry: lngpen and Williams (David Si
gal!) , Anglo-Swiss ( Robert G ildcr). Norman 
McCann Internat ional Artists a Jen nie Blythc 
Artists Manageme nt. Každá z týchto agen túr 
svojským spôsobom pracuje s umelcami na 
zúsad:kh osobného manažmc n.tu . J edným 
z najdôležitejš ích princípov je ind ividuitlnosi 
prístupu a kvalita vzťahov. za hŕr1ajúca spo
f:rh li' o' t'. di>\'l: ru . tnkranriu a pnchopc nic . 

South IJank Centre 

.kd ll<> L 11:qv;rl:~ rc h kultu rll\cll centie r na 
~vete. ktoré jé otvorené všetkým umeleckým 
druhom a žánrom (má :ISO zamestnancov) . 
Počnúc rokom 1992 tu mú sídlo jede n z naj 
významnejších anglických orchestrov Lon
don Philharmonie Orchestra. Rea li zuje sa tu 
najširší a najprogresívne jší výchovný pro
gram pre deti a mládež v Anglicku. Zákla
dom programov a výchovnej filozofie je tu 
pochopenie kvality. Aj v deťoch sa snažia roz
víjať individua lilll a schopnosť rozoznať kva li-

členmi . ale aj s inými dôležitými umeleckými 
orga nizúciami. Svoj profi l sa snažia zi nte rna
cional izovať. a tak zvýšiť svnj výwam. Takto 
môžu podporiť rozvoj koncertného d ian ia aj 
mimo Vdkej Britúnic: v súčasnost i chcú prc
dllV~ctkým zabnínii urč itým reštr i k čn ým opa
treniam. ktoré obmedzujú mcdzinúrodnú vý
me nu v oblasti konce rtov . ďal ej chr{tnif prúva 
umelcov a vyvíjať aj iné iniciatívy. 

lntt·n~atiunal Cnnvcntion Centre 
(.'ity of Uinningham Symphony O rdtestn r 

Zvl:r;;tn) 111 Lazitkurn bula cesta do liirrlltn
ghamu. Tu sa ud ia lo čosi za tiaľ ce lkom n.,;qb
vyklé. čo sa možno stane modelom pre ostat 
né mestá s podobným osudom. V tomto sta
rom meste. kedysi jednostranne zame ranom 
na priemysel. ktorý v posledn ých desaťro
č i ach už upadal. v meste s bclduchým betó
novým cen trom. ~a p'odarilo r~:alizovať z;wjí
mavú myšli e nku: vystavať kultúrny a rcú l ~ ar
chitektonicky unik;ítnc riešeným Mcdzin;í
rodným spoloče nským ce ntrom a vzkriesi ť 

tak živo t mesta. Kultúra a u111e nic teraz zú
sad nc ovplyvt1ujú jeho e konomický osud. 
Veľké konfe rencie . sympóziä. konce rt y. d i
vadlo. kultúrno-výchovné projekty pritiah11u 
bankiÍrov. obchod11íkov a najrôznejších pod
nikat e ľov. ktorí zaručia d'alší rozvoj mesta. 
l ntcgrúlnou súčasťou veľkolepé ho ce ntra je 
prckr~tsna Symphony Hall . jedna z najkva lit
nej~kh koncertných s;íl na sve te a určit e naj
lepšia v Angl icku. Najvýznamnej ší svetoví 
architekti a inžinieri ju vybavi li najmodernej 
šími technickými výdobytkami , je niele n 
krásna. ale aj akusticky dokonalá. Pod stro
pom je .. baldachýn'·. ktorý sa cl;í pohybovať 
vyššie i nižšie. sú tu odrazové alebo ozvcnové 
komory. kto ré sa dajú otvoriť . č i zatvoriť 

a tak ovplyvn i ť zvukové prostredie. Všetok 
mate riál, kto rý tu použili . vybrali špeciá lne 
na to. aby vhodne odr;ížal zvuk. predovšet
kým zvláštne drevo. dovezené z USA. Jedi
né. čo absorbuje zv uk , je obecenstvo a sedad
lá. Sála samotnú sedí na zvláštn ych pružných 
podstavcoch. ktoré j u izolujú od vonkajšieho 

sprístu pňovať a šíriť ume nie vo ve rejnosti. 
spolupracova ť s vl<ídou. miestnymi orgánmi 
a inými o rganizúciami. Za výsled ky svojej 
č i nnosti a finančnej polit iky sa zodpoved{! ve
rejnosti a parlame ntu a publikujo každý rok 
prehľadn é sprúvy o svoje j pr(ici. V oblasti 
hudby podporuje predovšetk ým 8 britských 
!'>ymt'onických o rchestrov (z toho štyri v Lon
dýne ) . nic'k to ré komorné o rch est rc . k ult úrnc 
centrá ako So.uth Bank Ce ntre . ope rné spo
_ločnost i. nahrávacie spo ločnost i. džezovú 
hudbu, súčasnú britskú tvorbu a mimobrit
skú hudbu vo Vdkcj Británii ( n ajm~i indickú. 
č ínsk u. africkú a ka ribskú). Každoročne za
bczpcč~rje rozsiahle štatist ické výskumy 
a analýzy. ktoré poskytujú prehľad o efe ktív
nosti fungovania organ izačnej siete. Výs led
ky z posledn ých rokov ukazuj ú. že v každej 
oblasti ume nia sa zviičš uj e rozsah obcccn-

'' \ ~ l. 

Barbkan (\·ntr~: 

Vdh.é k u l t u rn~: c~: ntn1m . kt<> rc ' a '"i luj..: 
vo všetkých druhoch programov a aktivít 
o dramat urgicky veľmi vyhrane nú podobu , 
aby pritiahlo n{tvštcvníkov aj zo vzd ialcncj
~ích oblast í Londýna . Veľký priestor tu do
stávajtl cxpcrimc nt<íl nc proje kt y a ako úplná 
samozrejmosť s účasná hudba. Domov tu m;\ 
divade ln ú spoločnosť Royal Shakespeare 
Company a další z prvých britských orches
trov London Sympho ny O rchestra . Súčasťou 
Ba rbican Ce ntre je Guildhall School of Music 
and Drama, s ktorou programové zložky ec n
tra úzko spolupracujú . Spoločné projek ty sú 
veľkou výhodou pre obidve strany a dávaj ú 
1\;1 rhica 1111 7vl ;'t ~ t ll\ punc . 

Guildhall Sdwol of 
Musk <111(1 J>rama 

Studc llli " ' tu pri pr;l\ uj u pr~: , , d k) d ruh y 
prak tických hudobných a dramat ických pro
fesií na vysokošknbkej úrovn i. Študuje tu 
okolo 700 posluch;íčov z :lO krajín sveta. Pre 
prijatie na huclob11é odbory je rozhod ujúca 
kva lita in te rpre tácie ale bo kompozičnej tvor
by. vyžaduje sa však ucelené všeobecné vzdc-
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tanie. vt-ítanc m<tl e mat iky. V rá mci štvo rroč
n ~ ho Ut'Cb ného programu je možné ~tudovať 
aj veľmi úzko špeciali zované predmety. ako 
,tarú hudbu. džez. intc rprct<'tciu súča sn ej 
hudby. ele ktronickú hudbu. t'yziolúgiu inh:r
r rctúcic . hru na barokových a kl a~ ických nú
>lrojm:h a i. Guildhall School pon(tka aj rnož
nosÍi štúdia pre mimoriadne nadan~ det i 
a mlitdež (od 5 do l X rokov) . V postgradu;í l-
110 111 ~t(tdi u je možné pok račovať v odboroch 
ako korepe tícia. klavírny ' llť i evod . hudobn:'t 
tcr<tpi a . ved úci s l úč i kových skupín v orchc't ri 
íl l. 

Ian llur~brugh rcktur Guildhall "c.:Jwol ' 

Cit.\ ľnin·r~ity Lmulotl 

~tud t Uilln<~ lnrdol> rHHll udLkk-111 Je: ortcn tu
varu;; na dneš nú techno logickú ;.po l nčno,( 

:t lll<Í ...Vy pl n iť medzeru m~:dL.i hudbou a ko 
u'mcním a hudbou ako vedou. Ab;.olventi sa 
múžu ' ta( in tc rpr~:t mi. zvukovými a nahráva
cími· irlžinie nni , štúdiovými manaž~rmi. rcži
,érrni. producentmi. o rg:tniz;í tonni . sklada
Id mi a uč i t e ľmi . l ludohné oddele nie City 
U niversity je tesne napojené na G uildha ll 
School. čo poskytuje možno~ti dos i a h n u ť 
,. prak tickej výuke šta nda rd tejto ume lecke j 
~ko ly a zú rovei\ udr2at akademickú úrovclt 
uni ve rzity. ŠILtdi um na postgraduúlnej úrovn i 
;.a orien tuje na vedcck(~-vý,kun\nú aktivitu. 
najmii na etnornu zikológiu . elcktrmtku,tickú 
hudbu . popul;lrnu hudbu. i n t e rpretačnú 

pra x. hudobnú terapiu a hudobn ú P'Ycholó
giu. tiež na tra dičnej š i e odbory. ako je kum
pozícia . muzikológia a anal ýza . Dô raz sa kl a
d ie na spojenie ume leckej praxe s vedou. Od
dele nie m<'1 nahr;ívacic a elek troa kustické štú
d io prcpojcn L' ' rn:ilotr kunccrt nou ,;tinu . 

T he Purtcll Srhool 

~1:1111 a ,p..:cr:iltl.u\ ana ~k<>l. t 1111 ..:rnatna. p r..: 
hudobne nadan~ de ti a mládež od X - IX ro
kov. Pre zauj ímavosť. k ráľovským patrónom 
je Je ho kráľovskú v)•sos( Princ Waleský 
(HRH The Prince of Wales) . prezident patró
rwv je už spomínaný dirigent Simon Rattle 
a medzi ostatnými patrónmi sú ta ké OS(•bnost i 
ako Da me Kiri Te Kanawa . Lady Eve lyn 
Barbiroll i. Sir Ye hudi Menuhin a zakladate ľ

ka školy Rosenwry Rapaport. V škole sa spä
jaj ú ojedine lé možnosti hudobného rozvoja 
s vhodným. všeobecným vzde laním . ldcúlom 
je poskyt n ú ť vyv;ížcné štúdium s oh ľadom na 
individual itu žiakov. 1. z. naj lepších uči teľov, 
úči n n ý rozvrh a o rgan izáciu času , i ntcrprctač
n~ možnost i a podnety spoločné mu muzidro
vaniu (dôraz na komornú hud bu a orchest rá l
nu prax) . Úplne bežné sú individuálne učeb
né plá ny pod ľa zame ran ia a schopností jed
notl ivcov (mome ntálne je tu lóS žiakov). 
V rámci široko koncipované ho vzdclúvacic ho 
programu prio rita patrí hudobnej prax i. 

Hudob'nc nadané deti sl! v bežných školúch 
často frustrované a izolované . Na Purcell 
School psychologick<í str<in ka ich vývoja stoj í 
v popred í. Atmosfé ra pochopenia, dôvery 
a spolupa tričnost i podporuje rozv íjanie ich 
ta le ntu . Prij ímacie prahrävky sú veľm i n úroč

né a a j vyššie ročn ík y sú otvorené novým na
daným žiakom s prime raným i vedomosťami . 
Funguje tu systé m štipendi í. vcľa ka ktorému 
sa pra kti cky ncstúva, že by nadané d i eťa ne
mohlo št udova ť. Zúčastni la som sa na inter
nom koncerte žiakov, na hodine hudobných 
fo riem a skúške žiackeho orchestra: všct ky 
priame skúsenosti ma p resvedči l i o vysokom 
umeleckom a pedagogickom štandarde škol y. 
N ie ko ľko hod ín strúvcnýc h v typickom ze le
nom mest ečku blízko Lond ýna v Harrow on 
the Hi ll. rozhovory s pedagógmi a študentmi 
Purce ll School pa tri li k tomu najccnncj~iem u. 
čo som v Anglicku zažila. 

Na záver len toľko: stretávala som 'll len 
s ochotou ll snahou pomôc!' , vysvetlil' , infor
moval', ako i 'úprimným záujmom o dianie 
v našej krajine a prípadnťt spoluprácu s part
nerskými inštitúciami. Ďakujem všetkým, 
s ktorými som sa stretla, Britskej rade i Minis
terstvu kultúry SR. 

NINA KRAM ÁIWV Á 

Snímky autorka 



(s ROZHOVORY 

linnost Výboru Slorenského hudobného fondu pre räéšinu beiných príslušni
ko• hudobnej society za.'Jtiera zl'láštny záyoj tajomnosti. S.rmbol prísne za••retých 
dn~rí s tabul'kou TABU. 'fak akosi sa to roky traduje. Spoza týcfJ hermeticky utes
nených d•·eri SOh'IIČO unikne. t ' tej prítetlrejšej podobe azda menšia sumička - ,mi
lá 'pozornos{ 7.8 dohodnotenle odbornej činno.sti. A opäť starn.stliYo u:~.a•·reté d•·e-
re ••. 

Kla•iristka dfJC. Ida ternecloije členkou '-':ŕboru SHf': zastupuje záujm, rýkon
ných umelcor. t',ch:idzajúc L doterajších skúseno.stí, poh·rdila nedostatočnú hla
dinu informomm1sti hudobnej •·ercjnn.sti o práci, kompetenciách aj snahách Výbo
ru SHI-:. 

Sme st·f dkami a účastníkmi dynamickf'ch ča.sm·. dotfkajúcich .sa zmem každej 
súčasti nášho bJ1ia. Kultúru. hudobnú kultúru nct·,-nímaj•íc... · 

Takže, pf)()tmrmc prísne zatreté dt·en•, poodhrňme oponu mJ:stérií: 

ô ~om La ča la pra<.:o\ a f. , o fo n dm o rn V)' · 
bore. mala -.om po dobné ncdo-.tatoéné ve: 
do mosti .. o čo vl;1~1nc ide". Vcd..:la , orn 
to fko . ko f!..o iní int c 1pr<.:t i: ic jc,l\ uj c f"n nd. 
z k10ré ho obča~ prídu nej a kl' p<.:n ia;c·. Dne-. ~ i 
uvedom uj em . že vel a ncdoro7umcnl pramen i 
a prame ni lo L. ncdo~taiOl: ncj infonnm anm ti . 
Pred tým boli inform:h.:ic ~ t r :ížcné. ich vyn áša
nic za d ve re Vvboru bolo z:lk ;í; ané. T c;·a7 ; a
kilzané nič n ic. je. lc n/c tie to jnlorm:ít:ie p rc
n ikajt't t)·m i najro.dičncjšími !.. a n:í lmi. \ cfa
k r:í t ~a k adres:'1tovi d1>-.t úvaj ú ~ !..rc~ l cné. J e 
dôlô i ~é vedieť. :ic Slnvc n ~k ý hud obn\• fond 
pa rti<.:ipu jc v o b la, ti v:'tL.ncj l~udh\ ll l\ ;, a!.. ~ 111 

d ie lom pre oblast intc rprc t ačn u. -.!..lada te l\kú 
a mu; iko logick ú. A ni jed na 1 ohl;1 ~tí nic je 
prcfcrovanú. ani jedna n ic je v poL.ild í. V ne- . 
d {Jv ncj minulo~ti vl:kll o mcd7i jcd no tliv)'mi 
o bla,(ami určité napiitic. a!.. o !.. e by ~mc \ i na
vdtjo m ~:h c..: li vy rm 11<1 \ a t účt y. Cmkoro ~mc 
však . cela hudobn;í o h..:c. priš li na to. že a ké
ko rvck rozbroje sú ' zbyt očné. vyrovnáva nie 
účtov nikam nevedie. nao pak . tre ba ' i uvedo
mil . že pol i ticko-,,poločen,ké ?me ny za,ia hlt 
a j d o na~cj ~féry. ~ i t u :í ~.: i a ' hudobne j kultúre 
je do~! v:ížna a pre vš..: tkých nú-. bude roLum
nejšic \Cdid 'a dohodnut a pre n ; 1 ~u ku lt ú1u 
ako cdok robil niečo prm.p6 né. Ri valit a 
a an tagonizmy !>k u toč n c čo, ko m pom inu li. 
vztahy ~a u rovnali ... 

Skúsme aspoií heslovite prejsť jednotlivými 
bodmi podpornej fondovej činnosti . . Je to zrej
mc v d c)sledku nedosta tku informovanosti , že 
itúcrprc ti nevedia čo môžu ppžadovať a oča· 
kávaf od Fondu. 

My,lím , i , že sú (aj á dy holi ) fudi a'. k torí 
mali k Fond u blig ie. vede li čo od Fo ndu mô
žu zbkat'. a druhej " rane ' ú (a boli) Jud ia . 
ktorí na p nku Fond u poLC I'a li lax ne . neve
d iac. že podpo rn :í č i nnost ne,počíva len 
v tých .. L.númejš ích" do hodno tcn iach . eve
domo, ( -. i v~ak zapríčitiuj ú ~a mi . a Fonde ~ú 
z:ísady podpornej č i n no,ti . t ie ' ú k d b pozícii 

!.. údému . a le ako ~a u!..:í t alu. 7:íu jcm oho; na· 
mii " l ' nimi je nao7aj mi nim:í lny. 

Vr:í t im 'a k do hodno tc niam . pri ktor)•ch ' a 
d o,i t:b11d nc o proti m in ulo~ t i Lmcni li krité-
1 i:í: !'ic 110\ é ~ú' i~ i :1 \ O ~ lJČa"l) m 'tavom ko n
cert neho u me nia . V po~lcdnom obdo bí ubúda 
ni ele n poče t konce rt ov. al e na jmii ko nce rtov 
s n:í ro l:ným programo m . U melci. ktorí maj 1'1 
v rc pc 1 toar i dramatu 1 gicky n;íro(: nc j\ ic die la 
a uprcdno'l tilll jú n:í ročncj š i u fo rmu účin ko
va nia - n:1p r. rccit :íly. konce rt y ' ord1c~t rnm . 
v l a~tnc lll: ljú min im:ílnumo/ nm i 11;1 up l;lt nc
nie. A to.'la v p lne j niicrc dotýka a j uv:ídL.a ni a 
pinodnCJ , fmcn-. !..c j t\ orhy. V ho nor:i ro, cj 
po lit i!..c n ic je Lo hrad iío van:í n :íroŕnmi a!.. ' a 
lita . Age ntúry zrejme 1. cko no m ic!.. ých dih o 
do' ne \ yc h:k l;oaj li z uv..:dcn )1ch krité rií . Počet 
umc km . !.. tor í \ a ve nuj ú n:íročn ým p rogra
mo m ~a ' po~ledn)ch m !..och 7úi il. T a !.. mc r 
p riamo umcr ne ' o d1žen ~·mi mol.no, lam i. 
St{Jlc ~ i ho vo r íme. ic 11<1 S lovcm!.. u m :í mc ve
fa ko nce rt ných um.:: lco v. lo i no ll !~ mc do~i 

prof..:~ion:í l nc V) \ ko lcn)ch fud í:.í,~Č3- .jc ot:íz
!..a . či mame dt»t !.. va litn )'ch ume kilv: ··qop
n)·ch napr. u robii ní,ko!.. Ml 'a mo;tatn)·m rc
citúlmym programom . 0-.t:íva Slmcn,k) h u
dobný lo nd . ako vlastne jecl in;í in~titúcia . 

ktor:í po dporuje ~ lovcn, !.. ú hudohnu !.. ult úru . 
Pre to dohodno tcn ia Lamcr iava na .. ocko mct· 
č né" a !.. t i\ i ty (l . j . rec it:í ly. pô vodn:í tvorba). 
Krité ri;'1 do hod no tc nf ~a teda týkaj ú kvali ty 
a n{J rnč no, ti . 

Ako \iCm , v minulosti bolo pnotné krité
ri~n uvádza nie pilvodnej tvor·h) .. . 

. ........ . 
lnt t: t;p re tt boli . dohodnocQvan í Wuvne 

za dom <Íl'U tvorbu . Teraz to nic je prvoradý 
po, tul:ít. a le jede n L viacerých . 

Zvláš!' sympatický sa mi jav( ten fak t, že 
Fond popri funkcii toho " matcri;\lového mc~· 
na", prebral v súčasnosti lilohu morá lneho 
ochrai10vatel'a ·duchovn)•ch hodn fit:" .. 

.l c to do't ')pu !.. !) pm hkm na-.q 'uča\no-. 
ti ... SÍlOil iCII il· m nap1 . '-"and tnil"-h · !.. ta j in). 
v ktorvch je t a ki~ t o upl a tnnva ny trhov) Ili !:· 

chan itllll l\. a le ma u't<UHl\ 11nc. !..totc vc l'mi 
nc!..o mp lillll l\nc ohh.IJlll ll n;í to dnu !..u lllíru. 
podobne l 1 ancu11. 111 \\lun , i . .lc ta!..cto u' ta· 
Jill \ t/ t tc mu, ia c .xi\ tO\ :11 . pt c toi.c ina!.. !..u lt Ct ra 
pod tla !.. o m tr hu ut rpí ... 

Fond 'pravujc d' a l ' or i' e do miJ\ ~ ( domO\~ 

~kladatd'ovt : jeden ' Uulnej Krupej , d ru h) 
, . O mšen í. S ll ') užíva né'! rnárn na mysli kon
k rét ne inteq >rctnv. 

C\ ic m č i je to tie i ; ne informm ano\ ! i ale
bo 7 ncdo~tat k u L:íujmu . a le in te rpre ti tie to 
t.a ri a tkni :l vôbec nevy užívaj ú napr . na tvori
vé pobyty. Mo mc nt:'ilnc \ ll t ie to zariadenia ne· 
\ yu}.ívant:. r o nd " o jí pred Ot <Ízkt~U . Č i ich VÔ· 

hec n aďa lej d rža i . V Om\c ní i ' Do lnej K ru
pej ~ú po b ytové jednotk ) fi n ančne' d mi prb
tupné. na vy~~: sú tu k di~pozícii p re in te rpre
tov :~ j n:Í\t rojc ... T akíc. t:í to form a podpor
nej činno\t i v ~úča~no\t i o~ta la niekde vo 
';d uchopra;dne. 

Zr~amt· .Mí l.t\' , fondové ~ t ipencli:í , l>nskyto· 
vané mladým koncertným umelcom . . . 

Á no . a t ie ' a 'id) pmal.oval i 7a a kú~i nad · 
' tavbu štúd ia . Pôvod ne bo li my~l c né pre mi
mo riadne tal entovan ých m ladých ume lcov . 
no ne,ki'>r ~a \ k:í la \tipcndi~ t ov vel' mi rozšírila 
a v mnoh) ch prípadoch ~a obdobie \ t ipcnd ia 
-. ta l o len ak ) m'i oča k ;Í\ acím mcdLi~tupňom 
p red n:í; tu pom d o zame~t na nia . Mo mc nt:ílnc 
sú pro~ t r i e dky Fo ndu zúže né. p re to je po
'trchné pre hodnoti ť možno~t i ~tipcndií . ude
rova! ich len t)·m naj nadancj~ím in te rpre to m . 
U n:'i ~ je hudobné ~ko l ~ t vo do"atočne vyb Li
dované : po šiestich rokoch ko nze rva tór ia mlÍ-

• Že po~ luc h:íč študova! ešte štyri -piit' rok ov na 
VŠMU . V~ j mlic n ík ladné h udobné ~ko lc nic. 
je to do , cd na jedc n:bt roko ' odborné ho ~tú-

Vydavateľské aktivity SR. 
' 

Snímka archív IIŽ 

K ým v Cc,kcj rcpub li!....: dem ono polizácia 
vyda vatcfskcj čin no,ti v hudpbnc j ob

lasti m {J po me rne širo ké spektrum a vyjad ruj e 
mno ho stra nné plu ra lit né z:í ujmy a špccial i:d· 
óu. na Slo vensku te nto proce' po, tupujc vd 
mi po ma ly. E xiste ncia vyd ava tcf,kcj akt ivit) 
Slovenské ho rozh la>u . hoci je le n v počiat 
Koch . zd á sa. že v dohradnom ča~c roz~ ír i pa
le tu d o mácej vyd ava tcfskej scény. O základ 
nej o rie ntácii vydava tcf, tva Rad io Bratislava 
sme sa porozp rilva li ' je ho pro d ucent ko u E le
no u Mat ul a y o v ou ( na obr .), donedávna 
dl horočnou pracovn íčkou Vydava tcfstva 
O PUS . 

Kedy vzniklo v Slovenskom rozhlase vyda
vateľst vo a aké m á základné zameranie '! 

- Vydavatcfstvo RA D IO BRÁJ' ISLA VA 
v Slove nskom rozhla~c vzniklo od l . jatt u{J ra 
1992. Netreba va ri zdô raztioval. ak ý ~ i roký 

z:íbc r má za ro ky ~vojej existe ncie SIQve n~k)) 
rozhlas a kol'ko vz:ícnych m ate riúlo v \11astní'lo" 
vo w ojej fono té kc. 1. ktorých m no hé dodne·~, 
nc,tra,t ili nič na wojc j aktuá lno, ti .. a tej to 
sk utočno" i sa postavil z;'1klad n) ka mcií- za
lo ž i i vydavatd stvil. vybudovať edič n ý plán 
a rozvíjai ho a ro zširovili na zvu kových no~i 
čoch MG. Da LP . z, ol ili , mc ~ i pc, trú ž{tn
rovtJ pa le tu - od hovore ného slova cez rudo
vú. v:'ižnu , popul:'i rn u hudbu až po ~pcci fick é 

tituly . 
Čo bude t voril' základni! kostru vašich edič

ných plá nov'! 
aším z{] kl ad ným cicfom je oži, it pre

kr:bne ' lovcn~ké ro l pr:ívky. l'udové trad ície . 
pic,n..:. hudob né d iela . ponúknuť to boha t· 
~tvo. na ktoré môŽeme byl hrdí. Po neine j re
volltci i začala expanzia 7ahraničn)ch fi lmov. 
!.. n íh . tc l..: víznych prog ramov . o k tnr)•ch ; mc 
pred tým ani nechyrova li. Do b re. M:'im vša k 
poc it. že bez ladu a sk ladu sa tli pt:e~adzujú 
.. di e la"- alebo kult Ct ra?. ktorá ničím iH.: rozv í
ja d ucha . vzde la nie. naopak . prúvc naj mlad
šej gc ncr:'ic ii prin:íša ch ao,. Nic . n ikto l n{J, 
sa ju ncpokú~a za~ t a vit a an i o to nejde. Je 
treba iba po , tavii do pro l iv:'thy skutoč né hod 
no ty. čcrpajúcc z našej histó rie a kult ú ry. 
Možm?\ t pm,kytnlll \cldciu v \ lovncj i hu -

d obncj \ fé rc. ilš prv)' po lrok . prvé mesiace 
čin no'f\' )davat cbtva . ho lnajiažší. Bolo tre
ba !>a t.~ric nto, _at a vyb ral L ncdo Lie rncho 
množstva ma te riá lu titu ly (prípadne ich zo. 
~tavova t')' pri hliad nu tím na umc lcánsl. a le 
i komc rčno~i ti tulu . na .l:ín rovli pc,tro\ i . C'a-. 
uk<ižc. ako \a nilm to podarilo . ak)· Lúujcm 

· na~1 produkcia V) vola la. 
Prc'i.rad'tc pr vé k<Jnkrétnc tituly, ktoré stt· 

dostlll~, vydali. . 
- Zda \:1. ic ich nebo lo ľn á)o 13 titulm : 

rozpr:Í\ !.. ) . - 5, e l<n ladn~ rytie r . Di!.!< ok r:íl. 
Carodcj ný núpo j. O llllt tlroní ko húl.i"ko \i , 
Pyšmí princczn{J. t itul u rČe ný žc n:'un - ma t· 
k{un pri každej P2'J ieíiro~t i : M amičke'. v o h
la~ ti ľudovej hud by .1 MG ka:;:cty Z rodné ho 
k raj a . Krjačo k fa l im ý a Slove-o, kč J udo vé 
tanec. pre pam ätníkov kr{J~pe \1 v~čnc pôvab-
né ta n ečné me lód ie na MG s n:ízvom S nívaj 
mi v n{Jručí. Pre vcl'ký zillljc m po,luchúčo\L. 
Sl'oven, ké ho rozhl;bu -.me vyda li k:íznt: A . 

1 
• 

l !lin ku l a 2. Z ' ilžnej h udby je p ripravená 
na trh C D p la llia i MG kaze ta Via nočn é mys
té rium ll an uša Domanské ho. 

V súčasnej dobe, ktorá j~ pozmunenaná 
rozpadom doterajšej obchodnej siete s kultúr
nymi kornvditami , najzložitejšou prúc<Ju bude 
zrejme rca liz:ícia v;1šich titulov do trhových 
vzt'ahov teda do !)rcdajnej siete. Ako vyzerá 
sitm'icia v tomto smere'! 

- T o je naj(agia o t:íLka. Robíme v~ak ' ku-

S n ím ka \ . . \lolná r 

dia. Je tcd.i l>t:í;!..a. l' l \ll\ tom to p ll padc po 
•11 chn..' d al.; ic th :1 to !.. 1. neh< ll o h1 a td a' hod 
nc l<; ic uprcd no, tni t \ ti pendijÍlé rollvty na"' · 
min:'1 roch a !.. u ľ/och' tah ~<1 n i t' 1 '! 1\1\ , ltm 'i . 
i.c b~ to ho lo ,·ii č.; ic profc,io naln..: ,;boha te
nic. a !..o po dlh )·ch rok och <; túd ia o piit pdk ra
čm a ť ' tnm 1' to m pro, tredí . trc b:í r' ~ t ým 
i-. t) m !..o n; ulta ntom ... Vcd' pcdagogic!..é 
a metod k k<.: po~tu p1 ' u ~tudcn tm i uí noto
l t C !.. ~ nwmc . O vda '~ da t ncJ'IC h) ho lo 
a~poi\ l:ia, t!..ovo u Ct hmdo u pri-.pic\:11 na kr;Jt
~ i c zah rn ničné štud ijné poby t ~ . !'o'" ) t li ~mc 
~ t i pcnd i :'1 n ie kol'k ým po, l uch:íčom lrc kvcn
tantom pic\ t'a n'k~t·h !.. ur;m tie to 1-. ur;~ 

napr. ma ju vy,o!..o!..\:il it né lc !..tm-.1-. 0.: za hra
n ič n é olN 1de nic (a 'talc 'a rm\ irujc). pre n:í-. 
je to w tia r n aj prí-.tupiil'l~ia fnnna. 

.Jestvujú aj .. cicl'm e" ~t i pcndiá '! 

Ro t.\írili ~mc formu. !.. to r:í do~ia l nebola 
vy užív:tn:í. Je to uddovan ie ~tipc nd i í na na
štud o\ a n il: pôvodné ho ~ lovcn~ k é ho d ie la. Tu 
ncdikllljc mc ani ' " lad bu. ani autora- "''ber 
a \orba \ll ru bmorné . O d me na za na\tud~Ha· 
nic ta ke hot o diela do i' tc j mie r) ' ~ nah radí fi• 
nančnu ncdc!..ttvno~t. ale 'iac ic mo r;í lno u 
-.ati~fakl· iou . Stimuluje pocit užitočnosli prá
\ t: v te j duchovne orientova nej ohl a~ti - zve
ladení a t.achm aní trad ícií slove n, kc j k ultú
ry . 

Fo nd ~a ~naží takto naštudované ~k l adhy 
da lej uplatni l. č i už na ko nce rto ch poriada
ných Úniou . event. vo forme rozhla~ových 
na hril vo k . P1:cd poklada lo sa. že ~ lovcnské 
~k ladby ~a nebudú hral - nacl'a lej sa hra jlt -
možno v iných viizb:ích a ~Lt v is los t iadl ... 

V~etko pi·e bic ha v l\ or ivom duchu ~ peča
to u ~ubjckt ívne ho. ktoré je 'účasiouumenia. 
prirod7cn<.:. ide nám o spoločn ú vec. kto rou 
je osud ' lovcn,kej hudo!1ncj kult úry. 

Pripravila: I.'' OJ A 001-JNALOV Á 

t očne všetko pre to . aby sme nad vi aza li čo 
najviac ko ntaktov a ' polup r{Jcc. ic kto ré z ti· 
tulov ~mc vyr{Jba li v ' po lu prúc i s inými inšti· 
túciami ~ tým . aby časi nil klad u odo be ra li o ni 
- naprík lad výborná spo lupráca je so Spo l
ko m sviité ho Voj techa . SĽUK-om . Maticou 
' lovens ko u . ~túdiom Prdov a pod . Vcfkood
be ratc lia TEXT t ma jú v prcmíj mc predajňu 
Pyramída v Slovcn, kom rozhlase . kde dostai 
vše tky naše tituly za ho r úca) zít rovc1i robia 
zúsic lkovli ' lližbu za nás . Dô ležitým faktom 
je rekl ama . V to m vid íme ~ k utočne jednu 
z c i e~t. ako 'a kontaktoval i ' me n; ími ,Ctk · 
rn mn ík m i a pred aj 1'íam i. V Slo ve nsko m roz
hla'e ju vyu7ívamc v čo najširšo m zú bc rc 
a budeme radi. ak ~a i cc7 tlač dtJ>ta ne me do 
povedomia našej ve rej no~ti . V ll . po lrok u ~a 
t.amcriamc na via nočn )' trh wthH;un c. že to 
bud ú titul y . ktoré pot c~ia . princ> ll radosi 
a i nap rie k te j to upnn{J hfa ncj do be, v ktorej 
í ij cmc. n:íjdc me ~i cc~tu do ~rdca posluchá
čov . 

Rozhla~ j e však !)Otenciá lne najsilnejším 
resp . najsch<Jpnej ším proqucentom vážnej 
hudby, naj mii slovenskej pc)vvdnej tvorby. Čo 
sa z pí'lvodncj slovenskej t vorby uplatní vo va
sil;,ll edičných zá meroch'! 

<1 z:ík ladc dot{tcic 7. fo ndu Pro Slovakia 
prip ravuic me D pla tt'íu z tvo rby slovcn
-.k )•ch ~ LJČa~n ých ' k ladatcfov. CD ol; sahuj e 
ti e to diela: li anu~ Doman, ký C hv:í la Leme. 
Tadc:íš Sal Ý a E tuda p re orche~tc r. Pe te r Ko l
man Št) ri orchc,tr:ílnc !..usy . Ivan ll rušo vský 
Mw, ic:~ noc tu rna . Iva n Pa r ík Sui ta z bale tu 
Fragme nt y. Ilja Zelje nka H udba pre orchc~

te r. Symf o nický o rchc~t er Slqvcn~kého rOl · 
hla~u dirig uj (t Mari:ín Vach . O nd rej Lcn:írd 
a 13 y~ t rík Režucha. 

Pripravil : MAIUÁ J URÍK 
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N~ programe- dňa: systém umeleckého vzdelávania 
JÁN SZELEPCSÉNYI 

' ' 

.. , .. 
Keď si prezrieme zoznam medzin)roclofdt '-seminárov a konferencií za po

sledné 3-4 roky, na prvý pohrad viclíme zyý~ený ~ujem rôznych usporiadatel'ov 
o problematiku umeleckej výchovy. ~edzi usporiadateľmi takýchto podujatí 
nachádzame aj také významné in~tit~it,,akô Rada Eutópy, Rada p-:e kultúrnu 
spoluprácu, Liga európskych kultúrnych\4n~titúcií- ELlA, Umelecká rada Veľ
kej Británie a mnohé ďal~ie. Tieto konferencie st vzali za úlohu porovnať jed
notlivé systémy umeleckého vzdelávania, vymedziť funkcie, umeleckého vzdelá-
vania a z nich odvodiť jeho podiel na všeobecnoin...._ vzdelaní. . 

V máji tohtn roku ~a k týmto prom inent
n}•m usporiadatdnm priradilo aj odd..:kni..: 
urm:kckého školstva Minist..:rstva školstva. 
mhíd..:žc a šport u . ktoré poverilo Slnvénsk lr 
hudobnú spoločnost' . aby v ~pol upníci s čs. 
kultúrn ymi organizáciami zorganizova la mc
dzin;í rodné kolokvium na tému Systémy ume
leckého vzdelávania. A ko prezrádza n;ízov 
podujatia. išlo o o tázky. zaujímajúce predo
vše tkým riad iacich prac.:ov níkov z oblasti 
~kolstva. ktorí by si svoje názory mohli knn
frontovai s pr..:dstavami umc lcc.:kých pedagó· 
gov rôznych umeleckých odborov. A tak sa 
od 5. do X. mája t. r. zišla v Moravanoch ta k
mer stovka predst aviteľov ministerstiev škol
stva. ume leckých škôl a inštitúcií z l:l cur(Jp· 
skych krajín. 

Ak by sa význam podujatia mal mera( pro
mincntnosiou host í. aj v tomto smere mohli 
hyi hosti te lia spokoj ní. Kolokvium otvori l l. 
námestník ministra školstva p. Vladimír Ďu
rikovič. na listine hostí figurova li menir riadi
tcl'ov odborov . ústredných inšpck10rov. ale aj 
rektorov. vedúcich uni v..:rzit ných katedie r 
a významných umelcov. 

T ieto znaky svedči l i j ed noznačne o príiažli
vosti a aktu;í lnosti témy (na nehu jarného 
slnka sa sotva kto mohol spolichai). a to nic
len pre tých. čo sa z podne tu prcvratn ých spo
ločenských zmien usiluj ú nanovo pre hodnotit' 
svoju školskú sústavu. ale aj tých . čo 'a opie
raj ll o skúsenost' po dcsairočia trvajúceho sys
tematického pozorovania doterajšieho vývo
ja. Príčina je prm.tá: i kc<f .. tradičné"" odbory 
umenia narúhajú s rovnakými vyjadrovacími 
prostriedka mi . ocitá sa žiak, mladý tvorca 
a jeho die lo v novej spoločenskej situ;ícii. po
znumcnancj jednak politickým a ckonomic-

ým vývojom. jedna k masmédiami . Systé· 
mové prostredie umenia ' a mení tak prudko. 
že sa mnohé ume lecké odbory so svojimi pro
gramami . s náplri ou i metódami vyučovania 
ocitajú mimo prúdu vývoja. Počítačová grafi
ka. syntetizátory. technická i finančná do
stupnosť rozmanitých záznamových a kopíro
vacfch techník . presun mnohých tvorivých 
postupov do polo hy nczáviizncj hry a impro
viZ<ic.:ie- to všetko mení nie len pojem autora . 
ale aj die la. 

Ak si niekto kládo l o tázku. či bolo zap~.H rc
by pripojiť k ple jáde konferencií o otázkach 

umeleckého vzddúvania l';tc dal\iu: pcichJ:.!l 
prvých hodín rokova nia ho presvedči l. že mo
ravianskc stretnutie sa líši od prcdchúdzaj ír
c.: ic.:h v nejednom bode. Na prvom mieste tn 
bola sú~trcd..: n ;í pozorno>i o t;'rzkanr prípravy 
na umeleckú profesiu . Zatial' čo ostatné me
dzin<i rodné podujatia venova li po~1rnmi 
umcl..:ckcj výdwv..: vo všcobccrllhVZtlbhíva
cíc.:h škol;ích. v Moravanoch sa súbežne sledo
va li oba aspek ty: výchova umením i výchova · 
k umeniu. Uk;ízalo sa. že koordin;ícia týchto 
dvoch vzdelúvadch prúdov je zložitc jšia . než 
by sa mr prvý pohfad zdalo a ~losiahnui id• 
vz;íjomnú komplemc ntúrnosi je n;írol:ný_ln 
problémom organiz;ícic umclcc.:kcj výchovy 
i samotných vyučovacích phínov. 
Dotcraj~ ie vedecko-pedagogické konfe

rencie o problém()(;h umeleckého vzdc l;í va
nia nehrali do ítvah y ani skúsenost i. an i prob
lémy východoeurópskych kraj ín . ktoré hl'a
daj ú cesty nielen politirkcj a ekonomickej. 
alt aj kult írrnej integr<ic ic so svojimi novými 
pri atd mi spoza niekda jšej železnej opony. 

Proces kult úrnej intcgdci..: nic je iba ntúz
kou akcj~i kurtoázie. v ktorej si mírody na
vzájllm de monštruj ú z;í ujcm o plody svojho 
duchovného vývoja . ale je procesom budova
nia obojstranne pricchodných komunikač

ných ka nú lov. bez ktorých nedok;ížu koope
rovať ani politicky. a ni ekonomicky. 

Preto hola prim;írnym cidom kolokvia vý
me na informácií o vzdelávacích sústavách 
a o postavení umeleckej výchovy vo vzdehíva
cích programoch európskych krajín. Dom;íci 
sa chceli dozvcdici. v čom sa darí hosiom 
a v čom by sa mohli od ni9h p;iučii. Na druhej 
stra ne. mnohé z toho . čím' sa riadi ume lecké 
vzdclúva nic vo východnej Európe. prcdsta· 
vujc zauj ímavé a užitočné poznatky aJ prc~a
hra ničných hostí. 

Mnohé svedčí o tom . že k riešeniu nezod
povedaných o tázok l'udského bytia by mal 
prispiei aj školský systém: jeho štruktúra 
i obsahové zameranie. Ľudst vo pot rebuje no
vé n;ívody. nové receptúry na prežitie a na 
spolužit-ie . · 

Umelecká výchova. podobne. ako ostatn{t 
výchova. tak dostáva nový rozmer: rozmer 
mravnej wdpovednosti. Rokovanie kolokvi<1 
sa nesústrc<fova lo osobitne na vziah mrav
lllÍsti a krúsy. Ten tp aspekt skôr prehlboval 

motiváciu di ~ kut uj úc ich . ich vedomie . íc ~ko
la musí hfadai nové rit:še nia. Lebo duhrc fun
gujtk i systém umclcckéhu vzdel{tvania je jed
ným zo základných. pn·dpukladO\'. al,u prc
hfhif mravnt't funkciu umenia , teda tú 1.lužku 
umeleckej lmrhy a umeleckého \'IIÍIIIania. 
ktorá vcdit' k lt'(Jšiemu pocho(Jcniu l'trd í a mí
ruduv. k tolcr;mcii i 1\'oriwj spuhr(míci . 

Je pri rodze né. že do~ lo i na ~peci fiká ho,ti
tdov. Ing. arch. Laura Ši monio-.í,. CSc:. vo 
svojom úvodnom rdc r(tt c pred ľož ifa k di,ku
sii novú koncepciu umclccknvzdcl:ívaccj sús
tavy na Slovensku. Po~lcdné slovo lcj lo dis
ku,ic uri:it c neodznelo na pôde moravian'>kc-

,~10 ka~tida. Snaha priblížii našu sústavu.z;í
·p~docurópsk yii • >ysténwm puvýšcním strcd
{lých ,umc lc~:kýc.:h škôl na vysuké odborné 
~~! l Y 'a >t,rc tla u z<istll pcov n a~it:h >t rcd n~·ch 
u mc lcck~·ch ši..(J I i pedagogických fakúl t ' od· 
hodlanosiou i porozume ním. zat ial' čo pr..:tl
stavite li a VŠVU prntcstovali proti týmto tcn
dcnci;ím s prill,n dra mat ickouna liehavo,fou , 

/\utor tohto rcfcr;í tu vymedzil vo ~' ojom 
úvodnom príhov\"n:: mc·dzi hlavné témy tieto 
okruh y pt<i:wk: < 

l. vymedzenie pb jmov ume leckú v}•~.:hova 
a umelccké vzdelan ič. 

., podiel umenia na v~cobccnom vzdelaní 
a podiel v~eobecného vzde lania na lllllc· 
leckom (profcsion;ílnom vzdelaní). 

J. vzt'ah medzi jednotli vý mi umeleckými 
discipl ínami - napr. medzi hudbou a vý
tvarným ume ním. hranice medzi umením 
a remeslom. medzi tzv. čistým . akadc
'mickým..!;_rmením a užitým umením. 

-l . podie l ume nia na rozvoj i matcri ;í lového 
.•• d tenia. význam pnícc ' ma tcri;í lom pre 

rozvoj cítdlia. my,lcnia. hodnotového 
'Y&tému a pnd. 

5. vzt'ah medzi umeleckými akti.Yit ami a ži
votom dospe lého člove ka (umeleckú vý

- chó a v dospelosti ). 
ó. podiel jednotlivých umení na umeleckej 

v~'chove mlúdcžc. vziah moderných mé
di í a umeleckej výchovy. 

7. organiz;ícia umeleckej výc.:hovy v ~ kol 
skom a mimoškolsko m čase. 

X. ume lecká výl'lwva zameranú na jednotli
vé špel-iitlnc 'kupiny mlitdcže. na etnické 
menšiny a na skupiny sociúlne či zdravot
ne handicapovan ých žiakov. 

Y. prípntva <1 doškofovanie učitcl'ov . 
. IO. obsah a fo rmy mcdzin;írodncj spolupní

ee. utd' . atp . 

Ukúzalo "l. že moravianskc zhromaždenie 
nemohlo v rozpiit í troch dní vyrieši i otúzky. 
ktoré sa nahromadili za dlhé ro ky vývoja a pri 
rH.:dostatku informat ívnych kon ta ktov. No is
té je to. že moravianskc zhromaždenie pri
spe lo k rozpoznaniu týchto tém. k a rti kul ;ícii 
problémov a k nastoleniu o t;ízok. ktoré vždy 
predchádzajú vlastnému ricš..:n iu. Možno si 
nie kto odniesol dobrý n;ípad, iný len úplnejší 

protuh.ol 1Mrzul... no i tak "' tu furmova l 'nlítl
ny zaklad pre ~y,tcmatick ~· pr í, llr p k riešeni u 
t}•chto prob lé mov. 

Moravian, k..: st r..:t nutic . žial'. nc~ignali t.o
vali nijaké t.mcny v postavení j..:dnnt livých 
ume leckých ž;ínrov v štruktír rc z;íuj nW\' mla
dého t:lovcka. resp. v po nu ke školy. ktor;i 
teni!! ;du jem zameriava . Najviičšcj pomr
nn~t i ' a tešila prohlcmatika hudobnej a v~'
tvarncj výchovy. o nic(·o menej problemati ka 
lanca. Na dramatické a liter;í rnc formy 'a rlt:
dostalo. A pr;ív..: v oblast i di vad la sm..: t:a kali 
pnd ncty. ktoré by uk;ízal i. ako je mozné /a· 
h..:zpcéii d ivadlu primerané po,tavc nic.: 
v umc lcck..:j v~·«.: ho' c a ako pripravi i di' alkl 
níkov !Hl ich blllhk u dníhtr. Li teril rna výcho
va jc" 1r..:jmc nad lho m l<lllt: od~úd<"n;í ul.. r)'· 
va i "' pod prbtrc;kom ' ýduwy ma ter in,l..ého 
jazyka : oko l no~i. l..tor;í urobila z litn<í'rnclw 
um..:lcckého vyjadrovania ni c ohjckl ~y,tc· 
matirkcj prípravy. ale skôr pr~:dmcl šia).l fll.: j 
nirlwdy. 

Kclfi.c na programe drb holo umelcch...: 
vzdcl;ívanic. m;tlo toto rol..ovapic a j d'a l~ í oh
sahnvý rn7.111Cr. Tým./.c 101o ~( rc tn u t ie upria 
milo pozor111ht' na nt il z~. 'úvi>iacc ' nl/ \ o
jom umeleckého vzdelúvania a výchovy mla
dých l'udí pre umelecké profc,ic . pomo hlo 
vytvorit podmie nky prc 11cilovanic kultúrnej 
identity nítšlw kontinentu : a to je úloha ncza

·nedbatdnú i ncfahk;í . 

K špccifik ;ím tohto knlokvia patrí a j okol
nosi. že jednotli vé prb pcvky sa nedaj ú cha-

. rak tcri zovai jedinou výsti .lnou vetou. Kcd'ž..: 
každý referent prcdstavovalcclý 'Y'témumc
leckél)o vzdc l;ívania v jednot livých kraji 
mkh...rcfcrcnti ~a dost ;íva li zviiC:ša do C:a~ovcj 

tie~nc. ~<ľaka tomu o'la ln prim;'tln miesta na 
di,kusiu .:_ asporí tú programovanú. O to živ
~i..: bol i kulo;í ry. ktoré sa sta li burzou n;ípa
dov i dobrej v1llc. Rodili ~a najmii dvoj~tran
né pro jek ty na výmenu programov. vyučujú -

dell i diel. · 

Do programu kolo kvia boli zaradené aj 
pndujatia. na ktorých ~a mohl i ho,tia obozná
mii ~ tvorbou det í z;íkladných a ~trcdných 
škôl. ako aj s tvorbou štude ntov hratislav
skýc.:h konz~rvattírií a unH.: kckých akadémií. 

_Stretnut ie ho, tí na Fakulte arc.:hi tcktríry ST U. 
ako aj n;ív~tcv<J výstavy pr;íc poslucháčov 
VSV U v Senici a výstavy New York - Mod ra 
holi pre mnohých skuwčným prekvape ním. 

Škoda . že sa nehodí. aby jeden z organ izá
torov poduja tia sú m poveda l. že dnm<id i za
hra niční host ia boli tým. čo vide li a poču l i 

nadšení. Možrw by sa dalo povedai . že boli 
- dos i s pokoj ní . ·ro prvé však zn ie príliš seba
vedome, to druhé je podhodnotením vý~lcd
ku . A tak neostane č i ta tdovi nič iné . l..:n sa 
popýtat tých . i:o si na; li ča~ na cel)• moravian
sky pracovný i spoločcn,ký maratón ... 

OTVORIŤ PRIESTORY VZDELÁVANIA 
Ak dovolíte . ~ústredím sa iba na 

1ccnú stritnku nie ktorých problé
mov na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave. Yych;ídza m 
z premisy. že našou prvoradou po
vinnosiou je. aby sme vychovúvali 
takých absolventov na~ich fa kúlt . 
ktorí sa v praxi stanú tvrdými pro
fc~innúlmi vo zvolenom odbore. 
Pnd týmto pojmom pochopitcl'nc 
rozumiem nic iba vo vlastnej pro
fc~ ii odborníka. ale aj primerane 
vzdelaného ab~olventa so širokým 
okruhom všeobecných a odbor
ných záujmov. J ednoznačne pre 
mň;t z toho vyplýva. že je potrebné 
zvýšiť úrovcr) vzdelúvani <J na na
~ ich ťakult<ich . aby tak habilita ab
solventa vysokej umeleckej školy 
bola porovnateľn á s úrovr)ou kva
litných zah ra ničných ústavov po
dobného typu a zamerania. Ne
chcem tým povcdai . že sme ne
úspešnou školou - skôr . opak je 
pravdou. Som však toho núzoru . že 
i v podmienkach v ktorých pra
cujeme . možno dosiahnuť viac. 
Konkrétne: odbúraním tzv. všeo
becného zá kladu. čo boli predmety 
marxizmu. iba zdanlivo sa zviičšil 
časový priestor. Na tltneleckých 
~kolách však nemožno postrádai 
možnosť zapísai si napr. dejiny fi . 
Jozofie. filozofiu XX. sto roč i a. de
jiny kultúry. logiku , etiku a iné. 
Umenie a vzdelanosť patria k sebc 
a vcfké umelecké osobno~ti sú to-

ho dôkazom. K tomú ďa lej dod;í
vam. že a j v odbornom vzde laní 
pad li ideologické zúbrany. a tak sa 
našej vzdelanosti o tvúrajú vcl'ké 
priestory umenia spiitého s religio
zitou. rovnako padli ideologické 
pred~udky voči veľkej čast i umenia 
nášho s toroči a. Znamcnú to , že 
môžeme zatraktív niť ponuku na 
našich fakultách prcdnúšaných 
predmetov. Domnievam sa d alej. 
že v spoločnom (rsilí me níme ú
kladn ú filozofiu prístupu k štúdiu . 
O pro ti nie kdajším .. profilom ab
solventa''. čo predurčova l a taktiež 
qhmcdzova l možnosti učebných 

plánov. mnohí z nús sa prikl á ňajú 
k myšlienke. že určuj úce musia byť 
predpoklady pre ukonče nie zvole
ného odboru. teda požadované 
skúšky pre ukončenie tohto. od čo

ho sa spiitnc odvíja niť predmetov. 
ktoré musia byi povinné, odporú
čané. a lebo volitel'né. Chceme roz
šíriť ponuku predmetov u n;ís pred
nítšaných a súčasne chceme umož
nii va riabilnejšie ich kombinácie; 
to je prvým predpokladom k viičšc j 

variabilite diplomov a cc rtifikätov. 
Naša škola si musí vybudova i istý 
a nemalý stupeň atrakt ivity. l.:o 
prcdpokladú rovnako vysoko kva
li fikovaných a kvalitných Jx·dagó
gov. primerané pracovné prostre
die. dobré technické zúzcmic (čo 
je. žial'. našou vcfkou slabinou). 
mode rné učebné pomôcky a v ne-

poslednom radc dobudovanú 
a modernú knižnicu. (o pre to všet
ko teraz robíme'! Jednotlivé kated
ry našich fa ~últ musia prísť s ponu
kou predmetov. ktorých výuku sú 
schopné garantova i. Mu sia jed
noznačne stanovii podmienky ba
kalárskeho. magisterského a post
graduá lneho štúdia (k tomu po
slednému sa ešte vnítim). Z toho 
vyplynie možnosi fa kulty zverejn ii 
ponukový list prcdnášaných pred
me tov a stanovenie podmienok. za 
akých okolností možno získa i cer
tifikút a diplom , resp . jeho kombi
náciu, pričom fakulty našej školy 
sa rozhodli otvoriť si tie to možnosti 
navzájom a to nic iha za okolnost í. 
že ak si chce študent napr. ope rnej 
réžie zapísai na činohernej fa kulte 
dejiny európskeho divadla. bude 
to bez problému . Po . žia l'. doposia l' 
nevydare nom pokuse vytvorit rck
torútnu katedru (č i dokonca fakul
tu) art managingu a umeleckej pe
dagogiky. dohovorili sa naše fakul
ty. že FTF bude ga ra ntom zítkl ad
ných predmetov managingu pre cc
lú školu. rovnako HTF ponú kla 
analogické sl užby v oblasti umelcc.:
kcj pedagogiky. Chcein vcrii. že 
konečné ric;cnic tohto problému 
neostane na polceste. Následne by 
sme ~a radi dohovorili s FFUK 
o možnoMi vzájomn~ho navštt: vo
van ia prcdn<i~ok ~tudcntm i (v pra
xi to už medzi kat..:drou hudobn..:j 

teórie a katedrou hudobnej vedy 
funguje). a náviiznc sa dohovorili 
o vž<ijom nomuzn;ívaní si z;ípočtov 
a skúšok. Vdmi zjednodušene by 
som to zhrnul tak. že sa momentá l
ne usi lu jeme prcjsi na .. otvorený" 
spôsob ~t údia s vari antným stup
ňom vysokoškolskej kvali fikiic ic 
a možnosťou získai diplom za va
riantné kombinúcic povinn}•ch 
a voliteľných predmetov a rt<íslcd
nc vykonan ých záverečných skú
šok. Pok ia!' ide o štúdi um postgra
duúlnc. na jcllnej strane pri jíma
mc ko ncepciu toh to v wm zmysle. 
že aj umelecké disciplíny mM u na 
riom participovai. avšak za pod
mienky predloženia adckv;í tncj tc
()l'Cli ckcj prúcc. umeleckého vý'ko
nu a vykonania doktnrant,k),ch 
skúšok . Okrem toho ~mc však od
porúť·a li MŠMŠ uznan ie a zriad..:
nic tzv. maj~trovsk ých tri..:d. kde 
by sa u vyhraných š koli teľov študo
val konkrétny a špecifikovaný pro
_gram. Toto štúd ium by nemalo ná
roky na d alšie teoretické vzdeláva
nic sa a bolo by ukončené ccrtifi k;í
tom profesora. , č i docenta ma j
' lrovskcj triedy. Toto rieše nie plr;c 
zodpovcd;i špccifikamumc leckého 
~kubt va. 

Fakulty našej skoly už vyvíjajú . 
a le naj mii sa bud[r mt"icť mobi lizo
va i tak. aby ich a l..t i\'ity boli doMa
točne prcukazné o zmy~lc ~ko ly. 

Musím však konštatovai. že 
VŠMU patrí medzi finančne naj
náklad nejšie. Sme post ihnut í do
slova závratným zvýšením napr. 
cien filmovej suroviny. cien hu
dobných n<istrojov. Fil mová a di
vadel ná technika. potreba ~t(rdia 

na hudobnej faku lte, nutnosi vy
budovai multi med iálne štúdio. to 
sú veci. bez ktorých sa pri meraný 
štandard vyučovac ieho procc~u 
dnes nezaobíde . Mohol hy som 
k tomu ešte vše ličo pridai . nemie
nim však upadai do prípadného 
bo lc~tins tva. Umelecké ško l !>~ vo je 
jednoducho drahé. je však nczbyt
ným predpokladom dalšie ho vývo
ja n<irodnej identity a tým aj n<Í· 
rod nej kultú ry a mcdzin;írodncj 
výmeny kultúrnych hodnôt. /\k aj 
sme možno finančným prcpyl'i10m. 
naša práca sa nav racia a- domnie
vam sa. že aj vypláca - kdc~i inde 
a v tom dôležite jšom. Prc tn - do
mnievam sa - vo vziahu k umelec
kému školstvu nemali by sme vi
diet' iba priamy pckuni<i rny efekt. 
ale naj mii mali by sme zvažovaf 
hodnotu a zmysel ume nia a kult[rry 
v živote ,(!časného č loveka . 

IVAN I'A~ÍK 



-tt. pracomé rokovanie Študijnej skupiny pre ľudové hudobné nástroje 
Medzinárodného koncilu pre tradičnú hudbu v Smoleniciach 25.-29. má-
~ . . 

Študijm! skupina nnilda roku 1962 z iniciatí'ľY berlínskeho uni'reqitllé--' 
ho profesora Ericha S tockmanna a p(JStuplle sa rozrástla 11a počet11ý kQ
lektff, zdruiujúci odborníko.., fiacerých ge11erácií z mnohých štátof. Ich 
·· pn·é stretnutie sa uskutoč11ilo r. 1964 r Budapeštl 'a orga11izoral ho znám.r 
znalec stredoeurópskej l'udol'cj hudb.r Zoltá11 1\odál.r 11a pôde lnštitútu 
pre Výskum l'udofe} hudby MA V. · · 

.. Z 11a~ej dasii stáli pri zrode tejto fedeckej i11štitrície nedajší pred11osta 
etnografického oddelenia Morafského múzea t' Brne Ludrík Kunz a dneš
ný riaditel' Hudob11ého ústal'u ·SA V Oskár EISéhek.. Kunz bol orga11izáto-· 
rom už druhého stret11utia š. s. r Br11e, poriadaJíého r. J967 Et11ograflck.ým 
inštitútom Morafského múzea. · ~ 

Odrtedy 41ali ršetk.r sympóziá stanore11ý program, ktorý sa realizoral 
r podobe prednášok ilustróraných audlorizuáln.rmi ukáik.ami i boha(ŕmi 
diskusiami. Ich obsah je prafidelne publikofiiiiÝ r repreze11tačných zbor
IIÍkoch (dosažiteľných .., Musikmuseet, Statens Musiksamlingar, Box 
16326, s-10326 Stockholm). , . · 
Ďalšie' stretnutia sa uskutočn.ili r. 1969 r S tockholme (Š fédsko), r. 197-l 

r Balatonálmádi (Maďarsko), r.1975 r Bru1111en (Št'a.ičiaJ'Sko), r. 1977 r .Ká
zimierz Doln.r (Poľsko), r. 1990 r Seggau (Rakúsko), r. 1983 r Pira11e (Ju7 
hosláfia), r. 1986 r Orta San Giulio (faliansko) a r~ 1989 .., Lillehamm(.lr 
~ónkw. · · · 

Jubilciné ll. rokovanie (pri JO. výroč í za· 
!oženia S. s.) sa 'usku t očn i lo minulý mesiac 
v krásnom prostredí Domova SA V na Smok
nickom zámku . Or~anizova l ho unive rzitnÝ 
prol'csor Osk;ír Elsc'hck. v spoluprúci s lnšti
t úciou pre hudobnú vedu SA V. Slovenskou 
muzikologickou asociáciou a katedrou hu
dobnej vedy UK. 

V podvečer 25. rmíja sa zišli v Smole niciach 
štyri desiatky e tnnmuzikológov zo 16 štátov 
(Belgicka. ČSFR . Dánska, Grécka. l-loland· 
ska. Chorvá tska, Maďa rsk a. órs k <.~. Pol'ska, 
Rakúska , Slovinska . SRN .' Švajči a rska. Švéd
ska , Tal ianska a Tchajvnnu) a prof: Stock
mann už o 20. hodine otvo ri l pracovné roko
vanie. V uvítacom prejave predniesol aj vše
obecný úvod do témat iky. Spolupredsedajúci 
za hostitcl'skú krajinu. prof. Elschek potom 
pri kročil ku svojej predmíškc, Ľudové hudob
né nástroje a inštrumentálna hudba . Teória 
a prax v ich vzájomných vzt'ahoch. Svoje po
znatky ilustroval viacerými zvukovými i obra
zovými ukážknmi , ktoré získal počas svojej 
dl horočnej výsk umnej či nn osti. Nasledovala 
živá diskusia , ktorá sa už prvý clcií pret iahla 
do pozdn ých večerných hodín. 

Nasledova l programove najmhočncjší deň 
(26. 5.). Ocl 9. h ráno clo 22. na iíom Ódznclo 
pod vedením prof. Bálinta Sárosiho (Buda
pešt') a odpoludr'iajších prof. RembJamlta 
Wolperta (Amsterdam) osem prednášok- a u
skutočnilo sa šesť projekcií. 

Dr. Dan Lunbcrg. (Štokholm) v prednáške 
s názvom Nástroje a improvizácia- hranic na 
tureckej zurne a mayi, demonštroval zvuko
vými a obrazovými ukážkami tie to l'udové tu
recké ac roľóny v rôznych vcl'kostiach a ná
$trojových kombináciách . 

Prof. Artur Simon (Berlín), vedúci Hucfob
noctnologického oddelenia Múzea pre náro
dopis. predstavi l vo svojom príspevku nazva
nom K hobojovej a buh_r1ovej hudbe Batakov, 
l'udové hudobné nástroje málo známej malej 
e tnickej sku piny, Batakov v Malajzi i. Svoje 
skúsenosti dopiÍ1il zauj ímavými príkladmi 
rôznych miestn ych hobojov a bubnov v sólo
vej i súborovej hre. 

Po krátkej prestávke naslcdov,ala prednáš
ka prof. Rudolfa Brandla (Gôttingen), vedú
ceho l ludobnovcdného seminára na Unive r
zite Georga Augusta. s názvom Grécka 
ost rovná l'udová a nástrojová hudba v 19. 
a 20. storočí. Po kratšom histo ri ckoln úvode 
o gréckej hudobnej kutlúrc sme si vypočuli zo 
záznamov jednotlivé nástroje i súborové zo
skupenia i sociologický výklad o miestnych 
soci<í lnych možnostiach l'udových hudobní
kov a ich doraste , regrutujúcom sa prevažne 
zo samoukov. 

Predpolucl r'\ajšiu časť uzavrel príspevok' 
Anetty Erlcr (Gôttingen), vedeckej pracov
níčk y na tom istom pracovisk u, na tému Môta 
(v miestnom j a~yku: pohyb) - Sp6soby vyzvá
iíania na kostolných zvonoch na Malte jJri vý
ročných ci rkevných slávnostiach. Tradične 
predpísané kombinácie zvonenia na piatich 
rôzne veľkých zvonoch a ich techniku rozkmi
távania vo vcl'kých kostoloch na Malte oživila 
diapozitívmi a zvukovými prík ladmi . 

Popoludňajšiu časť programu pod vedením 
prof. Wolpcrta otvorila prednáška prof. Bá
linta Sárosiho z Inštit útu pre výsku m l'udovcj 
hudby MAV, s názvom Inštrumentálna "va
rianta". V improvizovanom prejave clcmon
štroval rôzne variačné spôsoby reprodukcie 
macfa rských l'udových piesní rôznymi s l áčiko
vými súbormi , vedúcimi až k melodickému, 
tcmpovému i rytmickému prekrútcniu pô-

vodn0ho melo~u. Na rôznych nottlvých prí
kladoch si mohli posluchúči v konľro nt :'1c ii so 
zvu kovými Z{ll.lramami ove r iť bohabtvo in
štrumcnt;'dnych variačných postupov. 

Nasledovala tcorct ick:í prcdn;íška prof. 
Ola Kai Lcdanga 7. Trondhcimskcj univerzity 
(Nór·sko): Zvukové okolie - symfónia i:love
čcnstva'! Obhajoval v nej teóriu o vzájom
nom prepojení všctk ),ch prírodn ých i ume
lých zvykov v panharmónii l'udstva i vzťahov 
p1cdzi hudobnými nástrojmi a inštrumentál
nou hudbou. Svoje názo ry demonštrova l na 
tabuli názornými príkladmi. 

Prvý prednáškový cyklus uzavrckpr íspcvok 
Dr . Owe Ronstrôma zo Švédske·tm.Johanncs
hovu, ktorý nazva l Zvuky ako spiev;'i1te.;~'[?,Q
užívanic l'udových hudobných nústrojov a ru
dov;í hudba v mnohokultúrnorn Švéd~k u. 
V súčasnom Švédsku žije milión imigrantov 
z ce lé ho sveta. Každé e tnikum si prinieslo zo 
svojej vlasti aj vlastnú l'udovú hudobnú ku lt ú
n r. ktorú pest uje a j v rôznych spcv;íckych i in-

Doc. Kunz pri prednáške 

štrumcntálnych súboroch . Rokmi jei pôvod; 
ná podoba degenerovala. asimi loval<i s no-~ 
vým ' prostrc~l ím. Jej súčasný stav naj lcpšÍc 
dokur~cntujú fo l k lo ris ti ck~ fcst~valy. a fi l:' 
mc z posledného , usporiadallého v Štokhol
me r. 1990, sme sa mohli presvedčiť pri súbo
roch transplantova ných' do Švédska z Maďa r
ska, E~tónska, Turecka, Ruska, Mexika , Sý
rie a Et iópie o ich súčasnom stave, neraz rc
produkovaných už vo Švédsku narodenými 
deťmi emigrantov. 

Ešte v ten istý večer pokračoval program 
aud iovizuálnou prehliadkou. Prof. Elschek 
premietol z bohatej vidcotéky Umcnovedné
ho ústavu SA V nickol'ko fi lmov. ktoré do
plnil zasväteným spri evodným slovom: O vý
robe a vyskúšaní bezdierk,ovej flauty (tzv. 
koncovky) z lieskového dreva a o l'udových hu
dobníkoch z Terchovej , Horného Vadicova , 
Habovky a Zuberca. 

Dr. Julijan Strajnar (Ljubljana) prezento
val film o návšteve mentálne re tardovaných 
detí na výstave slovinských l'udových nástro
jov. Skúsený pedagóg, hudobník i ctnornuzi
kológ deťom predstavova l jednotlivé místrojc 
a hral na nich spolu s nimi. 

Audi tórium si napokon pozrelo vzácnu fil
movú nahrávku o malých číns k ych hobojoch , 

demonštrova ných l)O- ročnou starenou v naj
vyšších l'udskému uchu vnímatcl'ných polo
húch. za lahodného sp rievodu čínskeho barn
busového Crstncho organu. 

Nasleduj úci dcií (27. 5.) bol venovaný ru
dovej. hudbe usl)oriadatcl'skcj kraj iny. Pred
sedajúci prof. Elsclrck predstavil aj nickol'
kých mladých slovenských ctnomuzikológov. 

V úvode od;mcl príspevok Dr. Hcrnarda 
Garaj a z Ústavu hmlobncj vct'ly SA V: .Jazýč-

sto ročia, ktorý mal podl'a predstáv svojho 
tvorcu z l'trdovicť v celej nemeckej rečovej ob· 
!ast i: Stôsselovu harfu (akýsi hybrid medzi ci
tarou a lut nou). Napriek bohatej propagácii 
sa t"k nesta lo a aj te nto nástroj , podobne ako 
mnohé z druhej polovice ll) . a začiatku 20. 

,s toroči a. upadol do zabudnut ia. Predstavil ho 
' aj diaprojckciou a zvukovou ukážkou. 

. Prof. Wolpert (organizátor budúceho stret
nut ia v l lol<mdsku ) demonš troval na príspL'V· 

Zahraniční tíčastníci sa prcdstal•ili ako lj•borní hudobníci na l'udm'Ých nástrojoch 

kuvé acrof(my na Slilvcnsku a ich hudha. 
Predstavujú 12 'X, slovenských l'udových ná
strojov. Ako sk úsený hráč na slovenských 
gajd{1ch vywc tlil ich rôzne charakterist iky. 
ktoré dopln il fa rebnými diapozitívmi a zvu
kový mi ukážkami. Živá diskusia sa za n1cra la 
na súčasné používanie gájd na Slovensku, aj 
na ich spoj itosť s umelou hudbou už v IH. sto· 
ročí (napr. v komornej tvorbe J . Haydna). 

Profesor žilinského konzervatória Roman 
Bicnik' sa zameral na tri druhy slove nských 
fláu t bez hmatových otvorov. ktoré nielen 
ukázal. ale na nich aj zahr" !. Zožal zaslúžený 

' fX>tl '< ~k . 
Dr. Emil Lubcj z Inštitú tu hudobnej vedy 

na Viedenskej u_niverzite demonštroval vo 
svojom príspevku Akustické analýzy sloven· 
ských aerofónov výsledky svojho náročného 
výsk umu. 

Po prednáške prof. Alberta Schneidera 
z Muzikologického inštitútu Hamburskej trni
verzity Počítačom registrované spektrálne 
analýzy slavenských pastierskych fláut dopo
ludr'\ajšiu časť uzavre la ukážka pokusov po

.uži ť poč ít ačové rečové programy k nástrojo
vým hudobným analýzam. Doteraz dosiahnu-

. té výsledky predstavili na grafoch i z počíta

čového displej u mlad í vedeckí pnlcovníci Ky
bernetického ústav u SA V Milan Rusko a Sa
ch in Daržagin. Rusko s{lm hrá na rôzne slo
venské l'udové aerofóny. 

Popoludr'iajší cyk l u~ odznel v skrátenej fo r
mc, pretože účastn íkov ešte čak a l a exk urzia 
do Skalice. P'o príspevku viedenských etno
muzikológov prof. Franza f'ôdermayra 
a prof. Dcutscha O spôsobe hry slovenských 

' 11rimášov vo svetle akusticko-digitálneho sig
nálneho spracovania sme si vypočuli ukážky 
rak(tskej inštrumentálnej l'udovcj hudby z fo-

. riottky RA V. Odborným výkladom ich ilus
trovala Dr. Helga T hicl z Viedne. 

Peter Michalovič hdvoril o renesancii a sú
časnom stave sláčikovo-cimbalových sírborov 

· n~1 Záhorf a Dr. Lýdia Mikušová o repertoári 
.a hracej technike gombíkovej harmoniky na 
SlovenŠ't,u. Obaja zastupovali mladšiu gene
ráciu slovenských c tnomuzikológov a svoje 
poznatky oživi li rcprodukovanými hudobný
mi ukážkami . 

Zbytok dr'ia bol venovaný návšteve Skal ice. 
, V štýlovom prostredí kultú rneho domu s di
vad.Q I !_!o~r sicríou , bohato dckorovanou vcl'ký-

ku nazvanom Rôzne ladenia, rôzne melódie'! 
na prík lade japonských tabu latCrr i notový'ch 
pr ík ladov s príslušnou diaprojckciou japon· 
ské l'udové hudobné n<Íst rojc: tojaku. biwa 
a sango-jôroku . 

Na závc1· predpolud r'iajšcj čast i Dr. Rudolf 
Pietsch z Inštitútu pre v)'skum l'udovej hudby 
viedenskej Vysokej školy pre hudbu hovoril 
o pomere vokálnej a inštrumentálnej hudby 
v rakúskej l'udovej hudbe. Svoje názory do· 
kumc ntoval diapozit ívmi i audiozáznamnm i. 

Odpoludiíajší program otvori l mladý poľ· 

ský etnomuzikológ Piotr Dahlig z Varšavy. 
Svoj pr íspevok nazval Bicie nástroje v súčas
n.)•ch pol'sk.)•ch l'udových hudobných stíbo
roch. (Stojí za zmienku. že ako jediný cudzi
nec nah rával a videokamerou dokumentoval 
celý priebeh pracovného rokovan ia.) Svoje 
štúdiá rôznych pol'ských regiónov il ust roval 
aj kva litnými audiovizuá lnymi nah rávk<tmi. 
za čo získa l zaslúžené uznanie. 

Dr. Mačák demonštruje slovenské ľudové 
nástroje 

Nasledova la záverečná prednáška nestora 
prítomných ctnomuzikológov, dnes už 78-
·ročného dôchodcu doc. Ludvíka Kunza z 
Brna, ktorú nazval Bazet v ľudovej hudbe. Je· 
mu vlast ným šarmom v nej podrobne analy
zoval moravský tzv . .,škfipácky bas'· s droto
vaným korpusom. používaným v l'udových 
kapcl<ích na Morave. Je zaujímavé, že na 
iío m hrávajú prevažne ženy. Jeho rôzne po
doby a spôsoby hrania doplnil vlastnoručne 
zhotovenými prcmictanými obrázkami. 

Na odpoludr'\ajšom hodnot iacom stretnutí 
predseda prof. Stockmann spolu s prof. El· 
schckom zhrnul doterajšiu č i n nosť Studijncj 
sk upiny a načrto l plány do budúcnosti. Nic
ktorí č lenovia navrhovali·té,my budúcich refe
rátov a prof. Wolpc rt ponúkol uskutočn i t naj
bližšie stretnut ie v Holandsku. Nakon iec O· 

boja predsedajúci vrelými slovami vyjadril i 
\vďaku všetkým usporiadat.el'om, prítomn ým 
· i ú,~ inkujúci m za mimoriadne zdarilé stretnu

tie. 

mi , Úprkóvými a Frolkovými nástcnn ými 
mai' \Jftrn i. bol pripravený. bqhatý kultúrny 
progr'lrm: v ska lických krofoch sa' prcdstavil 
I O-čle nný 1\ rdový orchester m i.est ri'~o .folk
lórneho súboru ,.Ska l ičan " (v jeho znilmeni
tom primášovi sme sp'?znali P . ;M ichalpv iča) . 
Tance striedali .z~ ho ráckc pesn ičky, spieval 
sólista i celý orchester. ~sále sa roztoči l i via
ceré videokamery, blýskali bl~sR:)( fo toapar{í
tov. Ska l iča na vystriedal súl)or Kýčq.a z Tu
rej Lúky. Za hudobného sprievodu ti·úbky, 
kl arinetu a hel igónky predviedol v kroioc 
spevy a lance svoj ho regiónu. •· .. \ • 

Posledný rokovac í dclr (28. 5.) viedl i p . 
prof. Marianne Brôckcr (SR ) a odpoludnia 
prof. O la Kai Ledang (Nórsko). Prof. Rober
to Len:r.i z boloiískcj univerzity venova l svoj 
úvodný príspevok Viggianovcj harfe a jej re
pertoáru v Taliansku a Spojených štátoch. Za
ujímavú tému doplni l diaprojckciou a audio
záznamami. Aj Dr. Andreas Michel z Berlín
skej univerzity si vybra l málo známy hudobný 
nástroj vzni klý v Nemecku na začiatku 20. 

l'-<lslcd11 Ý. clcr'i (2l). 5.) bol venovaný návšte
ve Domova Sl-I U v Dolnej Krupej. spojenej 
s prehliadkou depozitára l'udových hudob· 
ných nástrÓjov Hudobného múzea. Jeho ria· 
ditcl' Dr. Ivan Mačák , účast ník celého stret
nutia. prezentoval klenoty slovenského l'udo
vého nástrojá rskcho umenia a v odpoludr'\aj· 
ších hodinách sa aj poslední .,skalní" etnomu· 
zikológovia roz l úč i l i so Slovenskom. Vznik li 
nové priatcl'stvá i odborné konexie. v pro· 
spcch celosvetovej hudobnej kul tú ry. 

- MIKULÁŠ KRESÁK 
Snímky autor 
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Roky plynú ako voda. povedal by básnik. 
Voda však vie zobra t' v~c tko, čo ľudský um 
a ruky vytvorili . Roky práce a umu investova
né do rudsk~ho talentu . do generácií, dostá
vajú však nadčasovú pla tnost' a zásluhou več
ného kolobehu života dostávajú trvácne hod
noty. Takto dajako sa pozerám na ~ t <ílc du
ševne mladého, jubilanta prof. Albína 
Vrt d a (narodil sa 191 7 v Čadd) . 

Umclcck;í ce~ta prof. Vrtcľa bola priamo
č iara a plne oddanit hudbe. Od svojich praž
' kých pedagúgov (J . Basta r a 1:3 . Voldán) zís-

• kal dokonalé znalosti Ševčíkovej husl"ovcj 
ško ly. nwzikan tsk t't pocti vosi. pracovitost' 
a p recízno~i. v ieden~ ké štítdium pod vcdcníri1 
prof. W. Schneitlerhana v r'1om prchÍbilo vro
dený zmysel pre hudobnú kulti vovanosi, 
schopnost' dešifrova l' ~t ý lové nuansy a dalo 
rnu dôkladnosi a šírku hudobného vzde lani;1. 
Súc vyzbrojený dvoma vynikajúcimi európ
skymi ~kola mi - Prahou a Vicdi10u - ~ di plo
mom vyni kajúceho žia ka . s vcl'kou r1<ídejou 
vstupuje na ko ncertné pódi ú. Avšak zdravot
ný stav a ponuka Frica Kafcndu . vtedaj; ieho 
riaditda brati~lav~kého konzerva túri a. k rižu
j (t jeho vy~nené umelecké phíny i vrodcn.: 
konce rtn ~ predpoklad y. Postupne zbkaval 
nové cenn~ poznatk)( a skúsenosti z pedago
gickej praxe. v jej procese objavuje v ~chc 

'•. 

ŽIVOT S UMENÍM 
Ján PRAGA NT (10. 7. 1912) patrí 'k l.akladajúcim osobnostiam slovenského 

interpretKného umenia, bol jedným z pných členm• ~ymfonického orchestra Slo
venského rozhla<;u (pôvodne Bratislavský rozhlasmj orchester), kde dlhé roky pô
sobil ako koncertný majster, už vyše tridsať rokO\' sa venuje pedagogickej činnosti 
na bratislavskom konzervatóriu a určitý čas aj na VŠMU. Je lnámy nielen ako eru
dovaný pedagóg sláčikového. odboru (husle, viola, komorná hra), ale predmšctk~·m 
ako dirigent komoného orchestra bratislavského konzenatória, s ktorým d~ 
hol vyni~úce výsledky. Svojou zanietenou, V)'1nalou a odbornou prácou ako pe
dagóg, interpret, dirigent, člen odborných porôt a komisií i publicistickými člán
kami výral.ne prispel k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry. 

ľán profc~or, 1 t~ chh1 ditm:h u~h11 i tt• ncui'C
riteľných osemdesiat rokov. Zažili ste a sám 
ste sa vel'kou mierou podieľali na rozvoji slo
venského interpretačného umenia takmer od 
jeho prvých krokov v Cesko-Siovenskej re
publike. S odstupom času , ktoré obdobie, 
udalosti najsilnejšie rczonujÍI vo vašich spo
mienkach? 

- Bolo by to veľmi pestré spomínanie. Za
čínal som v roku 193 1 v orchestri Slovenské
ho rozhlasu (vtedy Bratislavsko m rozhlaso
vom orchestri ). V tridsiatom deviatom odišli 
česk í h ráči (ktorých bola viičši na) aj dirigent 
Dyk do Prahy a ja som ~a cez noc sta l kon
certným majstrom . Vtedajší šéf hudobného 
odboru pror. Moyzcs sa snažil presvedči i čes
kých kolegov. aby zostali . zaruči l sa, že sa im 
nič nestane ... Tak sme museli vlast ne nanovo 
konštituovai celý orchester. Krátky čas ho di
rigoval Kornel Schimpl, potom prišiel Babu
šek. 

Aký bol vtedy, za prvej republiky koncert
ný život v Bratislave? Skúsme ho porovnal' so 
súčasnost' ou ... 

- Nebol tak bohatý ako dnes. Jeden kon
cert mesačne robil divade lný orchester, posil
nený o pos l ucháčov konzerva tória. neskô r 
rozhlasového orchestra. Mal som 14 ro kov. 
keď som c~tc v krátkych nohaviciach vypomá
hal v tomto orchestri . Oskar Nedbal vtedy 
uviedol celý cyklus Beethovenových symfó
nií. 

Bol tu však aj Kirchenmusikverein ... 
- Samozrejme. hrával som aj v tomto or

chestri . bola to najmii sakrálna hudba . omše 
na veľké sviatky, ale napríklad aj Haydno
vých Sedem slov, na rozdiel od tohtoročnej 
produkcie zazneli vždy n<t V dk ý piatok a bez 
politického podtextu. 

Spolu s rozhlasovým orchestrom tu teda bo
ll už vtedy tri orchestrálne telesá ... 

- Rozhlasový orchester predovšetkým ro
bil sobotňajšie dvojhodinové živé vysielanie 
najmä operetn ých koncertov. Verejné vystú
penia boli zriedkavejšie. Silnou stránkou 
Františka Dyka bola opereta a Bratislava bo
la vtedy predurčená robi i zúbavné programy. 
Na občasných symfonických programoch or
chester zas rástol po umeleckej stránke. 

Aké bolo postavenie hudobnej llratislavy 
v porovnaní s Prahou, či susednou Viedňou'? 

- Neboli srne ve ru žiadnym provinčným 
mestom. Hoci srne ešte nemali rilharmóniu . 
účinkovali tu mnohí významní interpre ti -
vlastne všetci , čo hosiovali vo Viedni . 

Une~ ~a (·a~to ~pumum dil'igt·nt~k;í knla. 
mali sme vtedy dirigentské osobnosti európ
skych parametrov? 

- Zo slovenských dirigentov tu boli na jmii 
Schimpl. Babušck.. prof. Albrecht. obča~ 
Rajter. ktorý však vtedy pôsobil viac v Ma
ďarsku . Ja by som ale nehovoril o dirigent 
skej kríze. Dobrých dirigentov bolo vždy na 
svete málo. nielen u nús. Spičkoví dirigenti sa 
nerodia každý deň . 

Nie je to teda u nás nedostatok talentov, či 
nesprávne pedagogické vedenie? 

- Rozhodne nic . Sledujem túto obl asť už 
roky , mämc aj na Slovensku nadaných adep
tov dirigovania , perspektívny sa mi z tých 
najmladších javí napríklad Košík . 

V poslednom období sa v súvislosti s meno
vaním G. Albrechta za šéfa Českej filharmó
nie ozývali v Čechách názory, že by na čele tej
to národnej kultúrnej inštitúcic mal stá l' český 
dirigent. Čo si o tom myslíte? 

- Nic je dôležitá národnosť , ale kvalita. 
Ostatne 70 percent členov ČF sa postavilo za 
Albrechta . Ale ak sa pozrieme na najvýznam
nejšie svetové orchest re. v mnohých sú na če
le dirigenti inej mírodnost i. Naša Slovcnsk;í 
fi lharmónia by vyslovene potrebovala diri
genta , ktorý by jej pomohol presadiť sa na 
zahraničn ých pódi{lch. 
Začínali ste ako orchestrálny hráč, roky di

rigujete komorný orchester bratislavského 
konzervatória i ďalšie súbory. Kedy ste sa roz
hodli vziat' do ruky dirigentskú taktovku? 

- Vlani bolo tridsai rokov. čo ma oslovili 
posl uch áči konzervatória . č i by som im nepo
mohol s komorným orchc>trom, ktorý si zalo
žili z vlastnej inicia tívy. C'lcnovia orchestra 
a vtedajší žiaci sa mnohí sta li neskô r členmi 
SKO . 

Orchester s vynikajítcou úrovňou sa s úspe
chom predstavil aj zahraničnému puhliku. 

- Základ je v tom. že ' a pedagóg mus í tej10 
práci maximálne vcnovai. Učil som doobeda. 
poobede. soboty i nedele. aby som sa prispô
sobil žiakom. Keď je každý z iného ročn íka , 
ťažko zladii vol'ný čas na spoločnú prácu. 
Predtým sa hovorilo, že sa s tým ncdú nič ro
bi i . Ale ak sa pedagóg obetuje. dosiahnu ~a 
aj výsledk y. Stálym problémom sú . žia r. d te 
i dnes na Konzcrva túriu priestory. 

Od budúceho školského roku sa pripravuje 
spoločný orchester konzervatória a VSMU. 

- Je to dobrá myšlienka. ak to bude bra i ve
denie škôl a najmii poslucháči vážne. Pokia!' 
však príde vysokoškolák na jednu skúSku. 

nové rozmery. jej tvorivosi , a čo je dôležité 
utvára sa v ňom jeho jedinečný , nenapodobi
teľný , ľudsk ý , priateľsk ý. ale aj autokritický 
vzťah k svojmu okoliu. 

Počas dlhoročného pôsobenia prof. Vrtcfa 
na konzervatóriu a VSMU. vyšlo z jeho trie
dy vyše sto mladých huslistov. z ktorých mno
hí sú dnes známymi orchest rálnymi a komor
nými h ráčmi . pedagógmi . koncertnými umel
cami doma č i v za hra ničí. Pri tej to bi lanci i ne
bude hádam od veci pripomen(ti aspoň nic
ktoré osobnost i profil ujúce Vrtcl'ovu husfovú 
~kolu a pedagogiku : R. Kal up . dlhé roky pô
sobí vo Viedni. M. Bauer. významný sólista 
a pedagóg pôsobiaci v Lyone. L. Kupkovič. 
skladateľ. dirigent , pedagóg pôsobiaci v Han
noveri . J . Wicha koncertný majster a peda
góg v Ha li faxe, J . Friihlich sólista a koncertný 
majste r Anglického . komorného orchc~t ra 
v Londýne. J . Špitková sólistka a pedagogič
ka v Salzburgu a Viedni. V. 1:3ilikov;í . . pcda-

,gngi čka na be nátskom konzerva tóriu a mnohí 
, rutlší. Pravda. k nim treba pri radii ešte mno
' '-b) ch vyp i kajúcich hu~l i~tov zastúvajucich vý

.mamné po~t y v orche~t roch a ko morných ~ú
boroch (M uchovo kvarteto). nehovoriac o je
ho najml adších žiakoch. ktorí sa úspe~ne pre
sadzujú tl<;\.ncdzinúnKiných int crprctačn)•ch 
súiažiach . 

Po dlhoro,čnýc,h_škú~cno~tiach, a~ v po~l ed
nom E)lx lhbt do~tava pmr. Vrte l vyl.llamncJ
šie prí ležitosti uplatn ii_sa na medzinárodnom 
fóre ako u711 ;ívanú osobnos i hu~l'ovej pedago
giky. Ak tívne ~a zúča,t riuj e medzin;írodných 
~úiaží ako poLOrovatd i ako č l en pori>!. a 
zitk lade pozvaní zahra ničnýc h konzervatúrií 
poriada prcdnúšky a vedte interpre t ačné sc
min<Í rc a kurzy hu~rovej hry podl"a u n<h apli 
kovanej Ševčíkovcj metódy a zoznamuje za
lll;aničn ých po~ l uch:íčov ~ dielami če~kých 
a s l ovcthk~<.:h autorov. K týmto Vrtdovým 
akJ ívam pa trí : Amsterdam . Groningcn 1971 

cvč íkova \ne tóda v praxi. Gln~gow 1977 -

aby do~ta l z;ípoče t. nc rn;í to význam. Praco
va ť s orchestrom na konzerva tó riu st't dnes do
slova .. galeje. Systém dvoch skúšok týžden
ne absolútne nevyhovuje. dirigent zač ína 

vždy takmer od začiat ku . T reba zmcni i sys
tém aspot1 na tri skúšky do týždňa . ako je to 
naprík lad na amerických školách. Efektívne 
.sú i s(tvislé sústredenia 2 - 3 týžd iíov každo
denných nácvikov. ako to prak tizuje mahlc
rovský orchester. ktorý vz<ipätí na jar a na je
se ň ab~olvujc sériu koncertov. 

V sítvislostí s mládeinick)•m orchestrom G. 
Mahlera sme tento rok zaznamenali úspech 
našich mladýt·h interpretov. Do orchestra sa 
dostalo takmer d\•adsat' slovenských a českých 
hráčov. 

- Presne sedcmn <bi. Nebýva to vždy. Diri
gent C. /\ bbado vraj uznáva našich sláčiká

rov. kvôli .. mäkkým sláčikom". S touto cha
rakte rist ikou >a celkom nestot ožňujem . mys
lím si, že u n;h ~a kladie viičš í dôraz na tech
niku, než na kvali tu tónu. 

Možno huvorit' o bmtislavskcj resp. Sloven
skej sláčikovej škole v tom zmysle, ako sa spo
mína slovenSká vokálna škola? 

- V Bratblavc sú výsledky, prof. Karlíko
v;í. Pazdc ra ... 1-lovorii o škole je však trochu 
prehnané. Veď napríklad aj vok;í lna škola 
exi>tujc talia nska a ncmcckä. ostatné čerpajú 
z týchto dvoch. 

Predsa však sa u nás už niekoľko rokov ob
javuj Íl výrazné talenty. Máme medzi s láčikár

mi.podobnc uznal•ané osobnosti i v európskom 
Č i SI'CtOVOm kOI)textc? 

- Mali ~mc tu výrazné talenty: Bauer, Si
mek. Micha lica ... Naša vysoká škola si však 
zdú sa. zaumienila , že bude vychov;ívui len 
~ólis tov. A to je nezmysel. Je rozdie l vo vý
chove sólistu a orchestrálneho hráča. Ak sa 
objaví sk utočne výrazný talent. treba mu vy
tvorit' všetk y podmienky. vrátane oslobodc.
nia od štúdia .. halastových:· predmetov. Toto 
by v~ak mala hy i záleži tosi VSM U ... Konzer
vatórium by v z;i~ade nemalo vychovávai só
listov. ale dai ~voj im žiakom solídne tcchni<.:-

ll) 
Otázky vibráta na husliach, Výhody a nevý
hody husľových súiaží pre mladého č loveka. 
Helsi nki 19HO - Slovenská husl'ová tvo rba . 
Vyučovacie metódy a systém hudobného 
školstva v ČSFR. In terpret ačn ý seminár v Ži
line 1991, a posledne Kurz husľovej pcrťckcic 
v Colmirano, o ktorom sme písali v minu lom 
HZ. 

Okrem pri amej pedagogickej činnost i je 
. praL Vrtcf č i nný ako editor husľovej lite ratú

ry, súčasne pracuje na Dejinách husľovej hry 
na Slovensku , publikuje odborné a príleži
tostné články. píše spomienky (časť z nich 
uverejníme aj v našom časopise) a pod . 

Kto dobre pozn;í prof. Vrtda. nw~í obdi
vovať jeho v~cstrannú akt ivitu. jeho vytrvalý 
optimizmus. l;isku k mlitdrži a svoj mu povo
laniu . Jeho w icži duch. bodrÝ thmev. l;b kavé 
oči ncchúvaj(t v jeho 2 iako~h hrej ivý pocit. 
ktorý mu vz;ípiití radi vracajú . Vždy ked sa 
rozprávam ~ prof. Vrtdom dw,t:ívam pocit i ~ 

to ty. perspek tívy. uvedomujem si. že uréit;í 
vekovú hra nica nc mu\ Í byt ;tj po>lcdnou hra
nicou futbl-, ej aktivity. lebo bn nej ;a(:ina 
vla, tne ~ta roba. Pro L Vt td. ,;ic l i.ivotom 
skromne . hc; vc l'kých vavrínov. titulov , vy-
7namcnani . Jeho údelom a súčasne po~la n ím 
bolo vychov;íva i hudobnú mlacf . ktor:í po
, lupne ' yt' ;írala mladej s lovcn~kej hudobnej 
kultúre legitímne po, tave nit v mcd7in;irod
nýc h s ú vi>lo~t iach . Pw~>trcd r1íctvor n jl'lw ži;r
kov '>lupova li ~mc do Eurľ>py už d;'tvno ... -Jeho ži, ot hola tvrd;í a ča~to neHťačn <Í prú-
ca. Ale o n ju nadov,;e tko miluje dodnes. 
Z tej to pr;íce. s puvzdyclwm sa priznal . ,. na 
~kole 'om fi na n čne nczbohatol - ale ?bohato l 
~om du,;evnc". Jeho trva lý kontakt ~ ml;ídc
i.uu mu 11mo.lnil. aby ~a ''oj hu .livot núho ju
bi lea doi.il v du;rvncj sviežosti a pr acovnej 
akt ivite . 

MARIÁN JU I~IK 

/ 

ké a umelecké z;íklady. VŠMU by mala hyi 
čosi ako maj st rovskii ~kola . 

j e možné podľa vás zlúčif kariéru orches
trálneho hráča so sólo,•j•mi ambíciami, milže 
byf hra v orchestri pre sólistu prínosom? , 

- Povedzme si úprimne: robiť sólovú hru 
popri pô~obcn í v orchestri je veľmi tvrdé. Na 
sólovej hre ča\om badai. že je lmíč zaiažcný 
v orchestri. Trpí ľavä ruka . Orch" tc r tc.:da 
sólistovi neprospeje. Aj preto sa interpre t 
~ tak ýmito ambíciami \ naží robiť len sólistu. 
O täznc je. č i sa tým dá dne~ uživi i ... Rúd by 
som sa mýlil. želal by som úprimnc' v~ct kým : 
aby sa im to podari lo. 

Nic je to aj otázka nedostatku schopných 
managcrov, ľudi okolo umenia , ktor i by ich 
dokázali predaf'? 

- Manageri vždy investovali len do re no
movaných mien. Na zúpade. ked' chce mladý 
um~lcc ko nccrtovai. prenajme si sälu za 
vlastné.' Istý umelec z Francúzska bol po prí
chode do Brat islavy veľm i pre kvapený. keď 
mu Slovkoncert usporiadal koncerty po cc
lom Slove nsku. Z tohto hľad iska holo pre 
umelcov u nás za totality priam ideá lne. 

Dobrým odrazovým mo~tíkom pre medzi
národné renomé boli vždy súfaže. Nedávno ste 
boli členom poroty v Kocianovej husľovej sú
t'aži. 

- Určite je súiaž jednou z možností ako 
upútai zah ra ničných managcrov. Kocianova 
slliaž je určená dciom do 16 rokov. Aj v út
lom veku s (t už typy s výraznými sólistickými 
predpokladmi . V to mto roku napríklad 12-
ročnii Švehl íkovú. zo Slovensk<! le n dcsairoč
n;í Tomiškovä a samozrejme Veronika Pcš
ková. To je fantast ická huslistka . výrazný ta
lent. Hrá s úžasnou umeleckou zrc losiou, 
uchvútilo ma to . Pritom len te raz začína štu
dovai na Konze rvatóriu . 

Venujete sa s veľkým zanietením aj amatér
skym orchestrom. Nic je práve tu záruka kon
tinuity vyspelého, koncertného publika, záze
mie milovníkov vážnej hudby? 

- Prítca s amatérmi sa mi vdmi páči . Robia 
s veľkým zanietením snahou. hoci chcenie je 
často viičšic ako možno, ti resp. schopno~ti 

hr{lčov. Okrem Komorného orchestra Tech
nik som viedol aj Ziacky ~ymfo nický orches
ter. ž i aľ. po novembri zanikol. Vynikajúce 
am<J té rskc orchestre majú napríklad v An
glicku , kde mnohí vcfmi nada ní hudobníci sa 
nestanú profesionálmi . lebo v spoločenskom 

rebríčku je toto povolanie podcctiovan~. Na 
druhej strane mú umclcck;í výchova na stred
ných školách vynikajúcu úrove ri. každá ~kola 

m;í svoj vlastný orchester. 
Záujem u štúdium na konzervatóriu či 

VŠMU bude zrejme aj u nás postupne klcsaf, 
ani nie tak 1. nejakého intelektuálneho snobiz
mu, či podceňovania tohto povolania , ale jed
noducho preto, že si interpreti nenájdu uplat-
nenie... . 

- Nemyslím si. že v najbližšej dobe k, tomu 
dôjde. Ešte neprišiel ča~. aby sa na konkurz 
prihlásilo 50 hráčov. ako to bolo za mojej éry. 

Takže ste optimista'? 
- Do urči t ej doby. V perspektíve asi IO ro

kov. Avšak to záleží aj od toho. aká bu(k kul
túrna potreba . A u ná.s ~a už dnes U\ až uJe 
o zru;cní rozhlasového orchc~tra . 

Pripn1vila: MARTINA HANZELOV Á 



[u SERVISHŽ ~~~'92) 

Slovenská muzikologická asociácia pri 
SIO\•enskej hudobnej únii chce v tomto roku 
prispieť viacerými podujatiami do progra
mov ROKU STRE:OOE:U RÓI'SKf.IIO BA
ROKA, ktorý vyhlásila Stredoeurópska ini
ciatíva na obdobie od mÚja 1992 do mája 
194)3. Hlavným cicl'om podujatí je sústredil' 
pozornosf na najdôležitejšie pamiatky, d~ 
kumenty a bohatosti hudobného žh·ota na 
Slovensku v období baroka, zoznámif s vý
sledk:uni najnm•ších výskumov v tejto oblasti 
a zároveit iniciovať zintenzívnenie týchto vý
skumov. V kultúrnej turistike po trasách 
s unikátnou architektúrou a výtvarnými pa
miatkami chceme poskytnút" komplexný p~ 
hl'ad na tradície hudobného života v období 
baroka na Slovensku. Slo,•ensko so svojimi 
južnými ·hranicami na 150 rokov, počas tu
reckej vojny, bolo hra nicou s osmanskou rí
šou. Zároveit už v dávnoveku vytvorené cesty 

, 

sa stali ešte frekventovanejšie zvýšeným zá
ujmom l'udí nomvcku po cestovaní. Vynori
la sa tak križovatka západných aj východ
ných kultúr Európy, ale aj ďalších kontinen
!OV a tieto geografické podmienky sa výrazne 
prejavili v kultúre barokovej doby na Sloven
sku. Naším cicl'om je prezentoval" dokumen
ty tohto procesu a architektúru opäť oživil' 
hudbou, ktorá po stáročia bola jej neodmys
litcl'nou súčasťou. Viaceré podujatia deter
minovali dve vcl'ké tohtoročné jubileá, šty
ristoročnice narodenia Jána Amosa Komen
ského i Juruja Tranovského, ktorých pô~ 
bcnic na S lovensku znamenalo výrazný prí
nos do jeho kultúrnych dejín. 

Informácie o našich podujatiach vám p~ 
skytne Slovenská muzikologická asociácia, 
Michalská IO. Tel.: 07/33 03 66,33 52 Ol, fax: 
00427/33 Ol 88. . 

SCH OLA LUDUS 
MEDZINÁRODNÁ MUZIKOLOGICKÁ 

KONFERENCIA A FESTIVAL 
l'ri príležitosti 400. výročia narodenia Já- Zemplína od najstarších čias (pí)sobcnic hu-

na Amosa Komenského a jeho pitsobe nia manistu, autora pn·ých školských hier 
v Saros Pataku na Zemplíne chceme zaJožif v Uhorsku Michala zo Starého- Starinus od 
tradíciu medziná rodných muzikologicKJŕj;JI-tH:oxu 1532 v Saros Pat aku) až po Mcdzilabor-
konfercncií k problematike hudby a v súčasnosti múzeum rodi'IJy War-
vývoji ~ivadlu, spojených s fest ďalej s unikátnymi historickými 
konferencia v termíne 30. i: dre,·ené kostolíky, kostoly, 
tcmbru 1992 sa uskutoční doplnené o pamiatky v expo- · 
na tému " Hu dba 11 tanec v š· l kol!jkjích 
so zameraním na obdobie š p•ecii-.te 
na problematiku schola 

Program konferencie 
z referátov popredných <:n,, ... ,, .. .,uw .. .. , ..... ,,_ 
hudobnej historiografie, pe•oa1~o~:•K:~ 
trológie. Súčusťou bude prehliadka 
architektonických pamiatok na trase: Saros 
Patak- Trebišov- Pozdišovcc- Michalovce 
-Staré- Humenné- Snina - Medzilaborce. 
Účastníci podujatia budú mať takto príleži
tost' zoznámiť sa s kultúrnymi tradíciami 

ivalu sa zameria na: 
historických školských 

w,,,,,.,,;,.lil6ton hudobného divadla, 
do,ra7om na hudbu a tanec 

súčasných školských s úborov 
na "školu hrou" 

3. rozvíJanie folklórnych tradícií Zemplína 
Podrobnejšie informácie vám poskytne 

agentúra CASSOVIA, 043 76 Košice, Kováč
ska č. 39. Tel.: /0042/095/213 45, fax: /0042/ 
095/243 03. 

.. "',_ ·· .. 

Výsledky celoslovenske · súť žne· 
hudobných odborov základných umeleckých §kôl v komornej hre 

6.- 8. máj 1992, IUVENTA, Bratislava 

l. kategóri a 
Diplom a cena ministra ~kolstva, mládei..c 
a športu - Za najvyššiu interpretačnú úr~ 
veň: ZUŠ Ru ž omberok 
· (4-ručná hra na klavíri) 
Diplom a cena ministra kultúry: ZUŠ l-lá l k~ · 
va 56, Brat is la va 

(kJarinetové kvarteto) 
Diplom a cena Slovenského rozhlasu - Za 
dramaturgiu: Zuš Ru žo mb ero k ' , 

(4-ručná hra na klavíri) 
Diplom a cena S lovenského hudobného fon
du - Za úspešné predvedenie skladby sloven
ského skladatel'a: ZUŠ Hálkova 56, 8 ra t i
s la va 

(klarinetové kvarteto) 
Diplom a cena Slo\'enskej filharmónie: neo
delená, presunutá do .JI. kategórie 
Diplom a cena Slovenskej hudobnej spoloč
nosti: ZUŠ Š amorín 

(akordcónO\'é duo) 
Diplom a cena Spol k koncertných umelcov: 
ZUŠ Giraltovce 

(klavírne trio) 
Diplom a cena detskej poroty: ZUŠ H á lkova 
56, Brati s lava 

(klarinetové kvarteto) 
Cena detskej poroty: ZUŠ Ru ž om ber o k 

(4-ručná hra na klavíri) 
Cena Hudobného života: Aneta Majero
v á, klavír, ZUŠ Giraltovce 
Cena firmy N e u se r: neudelcná, presunutá 
do IU. kategórie 
Cena HNH International, Limited: ZUŠ 
š am o rí n (akordeónové duo) 
Cena potravín Hrubý, Praha-Libuš: ZUŠ 
Hálkova 56, Brat i sla va 

(klavírne kvarteto) 

ll . kat egória 
Diplom a cena ministra školstva, mládeže 
a športu - Za najvyššiu interpretačnú úr~ 
vcň: ZUŠ Ž il i n a 

(klaví rne trio) 
Diplom a cena ministra kultúry: ZUŠ Schif
felova 5, 8 ra t i s l a v a 

(S-ručná hra na klavíri) 
Diplom a cena Slovenského rozhlasu - Za 
dramaturgiu: ZUŠ Tr. L. Novomeského 32, 
B r atislava 

(husl'ové duo) 
Diplom a cena S lovenského hudobného fon
du - Za úspd né predvedenie skladby sloven
ského skladatel'a: ZUŠ Ž i l in a 

(klavírne trio) 
·Diplom a cena Slovenskej filha rmónie: J an 
Va It a , husle - ZUŠ Žilina 

Diplom a cena S lovenskej hudobnej spoloč
nost i: ZUŠ Prešov 

(dychové okteto) 
Diplom a cena Spolku koncertných umelcov: 
ZUŠ Trnava · · 
- (trúbkové trio) 
DipiQm a cena detSRej P.,roty: ZUŠ ŽJJ in a 

(kla,•írne trio) -
Cena Hudobného života: Peter M ichál i k , 
husle- ZUŠ Tr . . L. Novomeského 32, Draft-
slava • , · 
Cena firmy N c u ser: ZUŠ SchifTelov.lf"·5, ~ 
Bratislava 

(S-ručná hra na klavíri) " 
Cena HNH International, Limited: Mon.ika 
Leckéš iová , klavír - ZUŠ Žilina 
Cena potravín Hrubý, Práha-Libuš: ZUŠ 
SchifTelova 5, Bratislava 

(S-ručná hra na klavíri) 

Il i. kategória 
Diplom a cena ministra školstva, mládeže 
a športu - Za najvyššiu interpretačnú úr~ 
vcň: ZUŠ R u ž om be rok ? 

(4-ručná hra na klavírj) ' 
Diplom a cena minist rá kultúry: ZUŠ N itr a 

(kla\'Írne trio) \ 
Diplom a cena Slovenského roihlasu - Za 
dramaturgiu: ZUŠ Piešťan y 

(klavírne trio) 
Diplom·a cena S lovenského hudobného fon'\ . 
du -Za úspešné predvedenie skladby sloven- ' 
ského skladatel'a: ZUŠ Ru žomberok 

(4-ručná hra na klavíri) 
Diplom a cena: 

Juraj Madar i , husle - ZUŠ Nitra 
Róbert Kováč, violončelo-ZUŠ Piešťany 

Diplom a cena Slovenskej hudobnej spoloč
nosti: ZUŠ Topol'čianska 15, Br at i s l a v a 

(akordeónové kvarteto) 
Diplom a cena S polku koncertných umelcov: 
Ivan Dan ko, hoboj -ZUŠ Banská Bystrica 
Diplom a cena detskej poroty: ZUŠ Ru
ž omberok 

(4-ručná hra na klavíri) 
Cena detskej poroty: Ivan Danko, hoboj 
ZUŠ Banská Bystrica 
Cena Hudobného života: Ivana Sovová , • 
husle -~VŠ Piešťany 
Cena firmy Ne u se r : ZUŠ Bardejov 

(kJarinetové trio) 
Cena HNH International, Limited: ZUŠ 
Pre š ov 

(kla\'Írne trlo) 
Cena potravín Hrubý, Praha-Libuš: ZUŠ 
Ru žomberok 

(4-ručná hra na klavíri) 

l. júl 
NS Bratislava - Ľ . Tolcvay: Evanje lium 

o Márii (\Y.OO) 
DJZ Prešov - J . He rman: He llo , Dolly! 

( 19.00) 

2. júl 
NS ~ratislava - Ľ. Tolcvay: Evanjelium 

o M<í rii ( 19.00) 
Mirbachov r>alác, Hratislava - Akadé mia sta

rej hudby. Rusko ( 17.00) 
T. Grindcnko - um . vcd .: L. Bocchcrini. 
J . Fu x. ll. f3 ihcr 

I>.JZ Prešov /\ . Vladygc rov: Vlk a sede m 
kozlia10k ( llJ.OO) 

3 . júl 
NS Bratislava - Ľ. Tolcsvay - Evanjelium 

o M;írii ( llJ.OO) 

4. júl 
DJZ Prešov - Prome nádn y koncert o rchestra 

DJ Z (1 7.30) 
d ir. J . Sclča n 

5. júl 
Mirbachov palác, Bratislava (Slovkoncert) -

A . Lošak. barytón, Rusko - J . S. Bach. 
G. F. Hänclc l, A . Stradclla . F. Schube rl , 
G. Donizc tli , P. l. Čaj kovsk ij . M . P. Mu
sorgskij - 10.30 

DJZ Prešov - Prome nádny koncert orchestra 
DJ Z ( 17.30) 
clir. J . Selča n 

Hudobná s ieň Brat. hradu - Vokálny recitál 
S . Ouc tlcs, soprän, G . Lchncr, barytón, 
P. Hamburger. klavír (R akúsko) 

7. júl 
Grassalkovičov palác, Bnotislava - Koncert 

uychového o rchestra Fukuoka dalichi. 
- Japonsko (17.00) 

12. júl 
Mirbachov palác, Bratislava (Slovkoncert) -
Trávničknvo kvarteto ( 10.30) 
R. Schmid!. klavír (Rakúsko) 
W. A . Mozart , A. Dvorák, J . Brahms 

Hud . sieň Brat. hradu - Akade mické trúbko· 
vé kvintelo , Brat islava 

19. júl 
Mirbac"ov palác, Bratislava - Ch. Eisenber

gcr , husle. (Rak.) 
T. LiJrChc r, klavír (Rak.) 
W. A. Mozan , W. Pirchc nc r, C. Franck 
( 10.30) 

23. j úl 
Mirbachov palác, Bratislava - Akade mické 

dychové kvinteto ( 17.00) 
W. A. Mozart , A . Rcicha, M. Arnold . 
H . Fe ldho fe r, P. Kont 

<LETNÉ FESTIVALY 

Vežové koncerty 
1 .. 15. , 29. , 12. 8. Veža Starej radnice - Bra

tis lavský fan fárový súbor ( 18.00) 

Dni g}~rovcj hudby 
ó. júl Konccrtn<í s ieň Klarisky- A . W. Sa lin . 

(Tal. ) , M. Ploner (klavír) - 20.00 
7. jú l Nádvorie Starej radnice - J . Labant. 

CSFR (20.00) 
8 . j úl ádvoric Slarej radnice - G . Medaňo 

'( Hol,) .(20.00) 

-..._ 

9. júl Nádvorie Starej radnice - D. Russcl 
(Škótsko-Špan.) (20.00) 

IO. júl Nádvorie Starej radnice - P. Stcidl 
(CSFR-Hol. ) (20.00) 

ll. i ú l Nádvorie Starej radnice- L. Koudclák 
(CSFR-Švajč .) (20.00) 

Ponde lky v Klariskách 
13. júl Koncertná s ieň Klarisky - Slovenské 

dychové kvinteto (20.00) 
20. júl Koncert ná sieň Klarisky - Violončelo

vý recitál (20.()()) 
J . Bárta, violonč., M. Lapšanský. klavír 

27. júl Koncertná sicií Klarisky - Flautový rc· 
cil ál (20.00) 
V. Brunncr. flauta , M. Lapšanský. klavír 

3. august Koncert ná sieň Klarisky- Koncert 
víťazov Kanadskej i nt erpretačnej súťaže 
(20.00) 

IO. august Konccnná sieň Klarisky - Koncert 
na jle pších účastn íkov mcdzin{t rodných 
ln1e rprc1ačných kurzov v Piešťanoch' 
(20.00) 

14. júl - Kosto l Blumcntál - O rganový reci tál 
( 19 .30) 
W. Jacob (S RN) 

.lazzový týždcr) 
13. júl N;ídvoric Sta rej radnice - Skupina Tu

• fu a Peter Li pa (20.00) 
I·L júl N;ídvoric Siarc j radnice - Brat islava 

!lot Screnadicr~ (20.00) 
15. júl N;ídvorie Sia rcj radnice - S. F. Powcr

stalion . Ra k. (20.00) 
16. júl Nádvorie S1arc j radn ice - J . Sli vín 

Ouarlel (20.00) 
17. júl Nádvorie Starej rad nice - S. Lomax. 

USA a V. Ecke rt. Trio (20.00) 
Letné komorné koncert y 
30. júl Koncertná s ieň Kla risky - T . Rúcz. 

akordeón (20.00) 
ó. august Koncertná sic ri Klarisky - G. E. 

Fynn , Holandsko (20.()()) 

D ni o rganovej hudby 
12. august Hud . sie ri Brat. hradu - K. Schnorr 

SRN (20.00) 

Piešťanský festi va l 
Hudobné le to Trenči a nske Teplice 
2. júl Trenč. Teplice, Kúpeľná dvorana 

(19.30) 
3. júl Piešťany. DU - SKO (19.30) 

B. WarcHal, L. Le ncés, hoboj (SRN ) 
J . Pachelbel, G. F. Händel, K. Richter, 
E. H . Grieg 

3. j úl Trcnč. Teplice , Kúpeľná dvorana 
( 19.30) 

4. júl Piešťany . Kongresová hala - Akadémia 
starej hudby. Rusko (19.30) 
L. Boccherini , J . Fux, J. Biber 
T. Grindcnko , husle (Rusko) 

IO. júl Piešťany DU - Slovenská fi lharmónia, 
dir. O . Lenárd, M. Hajóssyová, M . Beňač
ková , J . Kundlák, J . Galia 
G . Rossini . L. J a näčck ( 19.30) 

12. júl Piešťany DU - D. Buxtehude , J. S. 
Bach; M. Reger, L. J a náček , A. Dvofák 
( 19.30) 
A. Z úriková , o rgan, P. Mikuláš, bas 

14. júl Trcnč. Teplice, Kúpeľná dvorana 
15. júl Piešťany, Kongresová ha la - W. A . 

Mozart , A. Dvofák, J . Brahm ( 19.30) 
Trávničkovo kvarteto , E. Schmid t , klavír, 
Rak . 

19. j úl Piešťany, Kongresová hala (19.30) 
20. j úl Trcnč. Teplice, Kúpeľná dvorana -
· W. A. Moza rt , W. Pirchenc r , C. Franck 

(19.30) 
Ch. Eisenbc rgcr, husle (Rak.) , T. Larcher, 
kl avír ( Rak.) 

23 . j úl Trenč. Teplice, Kúpeľná dvorana 
( 19.30) 

24. júl Piešťa ny - G. Rossini , J . Bra hms, ja
ponské ľudqvé piesne ( 19.30) 
Sakai City opera (Japonsko) 

29. júl Trenč. Tepli ce , Kúpc l'ná dvora na 
(19.30) 

30. júl Piešťany DU - J . S. Bach ( 19.30) 
Capella lslropolitana , Suddeutsche Vokal
ensembles (SRN) 

5. a ugust Piešťany DU ( 19.30) 
7. august Trcnč. Teplice , Kúpeľná dvorana 

- A . St rade ll a. G. F. Händcl, J. Massene l . 
G . Bizet. C. Sain t-Sačns , G. Puccini . P . 
Maseagni . G . Verdi (19.30) 
J . Obrazcovovä. spev, M. Lapšanský. kla
vír 

NÉPREIRIADNITE! 
.. 

Slovenská fil~armó~ia Bra~islava, ozna
muje zmenu adresy a tele(onnycb čisiel svo
jej centrály: 
Slovenská filharmónia 
Medená ui. J 

~ 07/33 59 56 

Telefónn,a ústredňa 07/33 33 51-J, 33 43 51, 
33 47 ll, 33 03 41, 33 52 80 

816 Ol Bratislava 

Sekretariát riadltel'ky 07/33 54 13 
_.\ · N~né spofe 07/33 33 51, 33 43 51, 33 47 12, 

33 03 41, 33 52 80 

e XII. celoslovenský festival neprofesionálnych komorných telies sa uskut~nf 3. - 5. júla 
t.r.,. Poprade. Na festivale, ktorý má charakter súfažnej prehliadky sa zúčastňujú n~''YSI)e
lej§ie komorné telesá na Slovensku. Súčasfou podujatia bude odborný hodnotiaci seminár, 
na ktorom sa zúčastnia umeleckí vedúci a dirigenti tft'alých komorných telies a komorných 

,sláčikových orchestrov. Host' om festivalu je Gltarov5• komorný súbor z Košíc. :-H-


