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Amatéri 
Stači malý posun yfznamot'ého faiiska 

a slot'á menia smju yfznamot'IÍ podstatu. 
Napriklad tdé slot'O a pojem amatér. 
Dnes bo už t'lastne len málokto "fYSiot'l(}e 
r súrlslostl s jeho pôt'odným hodnot o tým 
zaclelenfm a určenfm. Ba, " súčasnosti 
nadobudlo dúsi pejoi'BtWnu prichuť 
s nádychom dešpektu. (Azda to msúú na 
sredoml mocnf .,profesionáli" ••• ?) Na
priek tomu, ie " originálnom yfznamo- · 
rom chápani je amatér jedinec, ktorý nl~ 
čo pestuje zo ZJibat'}', zo záluby, nie pre 
hmotný prospech. Prečo sa tento u!l'ach
tHý obsah zosunul do inej, takmer po
bŕrbuúabodnej rorlny? 

Celkom na prtlhu leta som bola " tm
ne. Konalo sa tu stretnutie spolkot' pria
teľ ot' hudby. PrWi desJatJQt nadšenco" 
z «lého S/ot'enskll. Učitelia. /ekiiri apa
tiekiiri, technici-., skrátlul - amatéri. 
V tom PI'Bt'Om, pôt'odnom slot'a zmysle. 
Nefalšot'anf, nezl!tnf mllomfcl hudobné
ho umenia. Entuziasti z pres"Yedčenla. To 
"fšetko, «lkom neoluizale, reflekto"Yala 
atmosféra na tomto podujati. Nesmierne 
ml imponot'ala a llchotila. Napríklad: Na 
t·ečernom koncerte Štátneho komomého 
orcbesti'B iHJna sa " auditóriu dalo čftať 
z yÝI'BZu f"fárí, kto k tejto societe nálei l. 
Kto je priateľom hudby. Dychtitjm 
am a térom , pre ktorého je stretnutie so 
ilt'ou hudbou oztústný srlatok. Net'!edný, 
pofZJJášsúúcl dúšok poznania a osrlei~ 
ala. 

Priznám sa, net'}'hfadát'am rôzne zasa
dania a .,sedenia". Ich epický dej s ra
dom nekonečných r éferátot' ma takmer 
tidy prit'edle do stam beZI'tldnej apatie. 
Rokot'anle zástupco" spolkot' priatefot' 
hudby ma akoby zázrakom niečím po
dobným nepoznačilo: JednotiJt'í referu
Júc/ denlo"Yali a ho"YorliJ o fungo"Yaní st·o
}lch spoločenstie". O s"Yojlch problé
moch. Bolestiach a rtldostiach. V Barde
}ot·e, Bojniciach, Trnat'e, Humennom, 
Uptot'Skom Mlkuláll ••• Načút'ala som im 
1 ticho som im ZJirldela. te sú t'O st'ojom 
luásnom nad!enf nezárlslf. te sú am a
tér/. te sa doluižu nasycot'a( krásnom, 
teliť a ponnášaf prostrednfct"fom hud
by, umenia, ktoré leb robí lepš fm i, chápa
}úclml, obdaroranýml, cftlaclmi ••• 

Nenariekali, nebedákali, nesfaiot'all 
sa, ie nemsúú prostriedky, nemsúú čas, 
1110tft' čl záujemcot'. leb tybat'enfm nie sú 
superHlFI tybat'en/a, technické zázi'Bky 
1 "trháky". Disponujú slu;omným ima
JÚJII, ktoré je tisk pre nich nácnym mé
diom, pretoie Im dokáie sprostredkot'af 
luásu tóno..,, naplňať nesmiernym/ do
r,iml umenia. •• 

Net'dojd som sa z tejto hostinnej at
mosféry " mysli zatúlala do prostredia 
profeslonálot'. Do prostredia tyLbrojené
h fážuym akademickým t'edomfm. Ale sú 
planou rit'Blltou, antagonizmami, neiič
lh'osfou. Aj zárlsťou. Tu sa meria inými 
mlerluunl, narába sa inými pojmami. 
.4 tzdlalenosti od člot'ekil k člot'eku sú 
orefa, orefa t'äéšle. Len nie dosť t'eľké na 
to, aby sl m{jomne nerldell cez plece -
lto je na tom aspoň o milimeter lepne, 
lto ziska/ rlae. •• 

tV preto driím palce "Yšetkým nezišt
JJým priateľom hudby. Tlieskam ama
térom! 

LÝDIA DOHNAWVÁ 
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Východná je pre každého náv~tevníka obrovský 
nápor dojmov a citov. k toré mu v reprezentatívnom 
výbere ponúka už po desaťročia ako prvý Slovenský 
rozhlas. Program má osvedčenú a, zdá sa bez chuti 
ju men i ť, overenú konštrukciu. Rozh lasový Pozdrav 
z Východnej a záverečný program Pieseň národov 
boli ako napnutý luk z pestrofarebnej dúhy farieb 
<l tónov. Srponľ priamo namiereným a zasahujúcim 
adresáta však bol Sprievod účinkujúcich na festiva
le. Do prvých dvoch programov vyberali účinkujú

cich a ich vyMúpenia dramaturgovia a rcži;éri. 
V sprievode sa predstavovali kolektívy podla vlast
ného uváženia . Hoci všetci , každý však po svojom. 
Vyhradený bol vari iba čas predvád?ania svojho po
zdravu. A tých okolo 1200 pozvaných úč inkujúcich 

vytvorilo vskutku dramaturgicky pestrú mozaiku. 
Tohto roku akcentovali pô"odný a štylizovaný fol
klór východného Slovenska. Prejavilo ~a to v mono
grafickom programe o hec Str ba. v tanc.čncJ •uta il . 
do ktorej postúpilo 30 prevažne súhoristO\ ',•IUij ma 
s východoslovenským repertoárom, v klenotnic~ 
vom programe obyvateľov obcí Brutovce. Bystrany, 
Krásna Lúka , Krivany. Margecany. M yslava, Par
chovany, Rakovec nad Ondavou. Raslavice. Vfťaz. 
Zamutov, Zcrnplfnska Teplica, Kojšov. Aj v pro
grame amatérskych s1ihorov, ktorého dramaturgiu 
podmieňovalo umiestnenie na vl:u,ajšej celosloven
skej súťaži choreografií. sa popn Partiz:\novi zo Slo
venskej Ľupče, Urpíne z Banskej Byst rice, Zohore 
z Nitry darilo Železiarovi z Košíc a naj mä Zern plfnu 
z Michaloviec (choreograf Milan l l vižďák). 

Tohtoročná Východná .,vycestovala" po mno
hých rokoch opäť aj za chotár festivaloveJ obce. 
Tentokrát do nového kultúrneho ~t án ku v Liptov
skom Hrádku. Tu v piatok vystúpili zahraniční hos
tia festivalu a v sobotu ~a tu konala súťaž taneční
kov. Túto možnosť zainteresovania na fcstivalovom 
dianí aj obyvateľov mc"cčka a rekreuj úcich sa do
mácich i zah ra ničných návštevníkov by bolo potreb
né využívať prograrnovancjšic. 

V samotnej Východnej, po vlai\ajšom pokusnom 
(program ľudových kolied) otvoril i sa dvere kosto
lov i tohto roku dvom podujatiam. Výstave ľudo
vých drevených plastík na sakrálne námety. Zbier
ky sprístupnilo S M a priestor rímsko-katolfcka 
cirkev. Nemenej príťažlivým bol v oboch kostoloch. 
v katolíckom i v evanjelickom, program ľudových 
lyrických ľúbostných piesní Ľúbosť , ľúbosť, ľúbost i .. 
vá v podaní Dobroslavy Svaj dovej z Trenčína, Mi· 
chala Serediča z Nitry, Eriky Hukeľovej z Ban•kej 
Bystrice, Andrey Jágerovej z Likavky. Petra Kušt:\
ra ~ Ružomberku , Anny Poráčovej z Prešova, Hele
ny H ýrošovej, Lucie Stašíkovej, Pavla Stašfka, 
Františka Čecha a ľudovej hudby Pridaň z Vfťua, 
ako aj muziky Jaroslava Hrnč iara z Liptovského Mi
kuláša a speváckej skupiny Jadlovec z Margecian. 
Duchovným preds tavite ľom a cirkevníkom odvďa
či l i sa účinkujtlci , režisérka liana Kuhalová a počet
ná obec náročného poslucháčstva vnímajúceho ok
rem hudobných (naj mii vokálnych) i slovesné prej a
vy (reci tOval a uvádzal Ján Valent ík). 

Rímska jednotka za názvom programu tohto ro
ku pripraveného k 145. výročiu u.tákoncnia spisov
nej slovenčiny , Nárečia slovcnskuo. dáva tu š i ť. že 
tzv. komorné programy budú mať svoje my~licnko
vé pokračovanie aj v kultúrnom dome. Takže, ak 
sme dobre rozumeli zámeru. buď chvála nielen reči. 
ale aj slovu. To sa rodí v človeku a z človeka. a teda 
privítajmc program spomienkového rozpr~ívania 
a rozprávaní zo života. Isto, okrem zos tavovateľov 
majú. môžu a musia pri budúcom profilovaní týchto 
programov pomôcť aj pracovníci Jazykovedného 
a Národopisného ústavu SA V . O Matici slvocnskej 
ani nehovorím . 

Pred pár rokmi o potrebe chápania Východnej aj 
z pohradu happeningu. to je .,osobitného spôsobu 
divadelného predstavenia" (ako nás poučuje ostat
ný Slovnfk cudzích slov, vydaný na Slovensku), ako 
ho pochopila Soňa Kovačev ičová - autorka úvahy 
o festivale >pred pár rokov- vznikla potreba hľadať 
spôsoby odoviciálnenia tohto ,.netradičného diva
dla" . založeného na tradícii . Chvála patrí dvom 
z absolventov školy profesora Stefana osáfa. Kaž
dý osve, ka1'dý po svojom. odskúšali si dva z mož
ných postupov. Ervín ,Varga vychádzal z orientácie 
ročníka na východoslovenský folklór a zahľadenosť 

) 

Na festil'ale si možno l'}'braf pod l' á ná lady, záujmu, príslušnosti, inklinácií... Snímka: ČSTK 

choreografov ,(l borov v tomto regióne na bohatú ta
ncčno-spevnú tradíciu obce Pozdi~ovce. Svoju ta· 
nečnú školu v kultúrnom dome ponúkol výučbe 
dievčenských karičiek , m l<ídcncckých čapášov a pá
rových čardášov. Medzi 50 účas t níkmi boli najmä 
krajania. Slováci z USA. V ladimír Kyseľ využil 
prchliadkovú rampu, na k torej spravidla vrcholí po
zdravovanic návštevníkov účastn ík mi sprievodu, 
a už od sobotného rána vytvoril bfnu, na ktorej sa 
predstavovali Talenty i talent i . Veríme. že v národ
nom osvetovom cent re budú registrovať plejádu ne
oficiálnych. domácich i zah raničných účinku j úc ich 
(mnoho pozoruhodných krajanov!) , ktorí do Vý
chodneJ pôvodne prišli pozerať sa. Neplánovanú. 
ponúknutú možnoť vystúpi ť však využili. K spokoj
nosti divákov. čo sa spočiatku iba slnili . Poslucháč 
mi a divákmi sme sa všetci stali . keď nás na ncvšcd
ntl možnosť poznať a počuť neoficiálnych účinkujú
cich upozornili ich umelecké výkony. Počet druku
júcich poslucháčov a divákov s počtom hodín odrá
tavaných od začia tku sprievodu narastal. Tzv ... ma
lý amfiteáter" zažil jedno z príjemných prekvapení. 

a tomto úspechu nápadu rozhodne treba s tavať . 
Len. preboha. nič neorganizovať. -

Východná a zahraniči e. Áno, č i nic? Pokia[ nám 
bolo z Mos k vy na desať rokov vopred naplánované, 
radšej sme si hovorili - nic. Nedalo sa však zastaviť 
naše medzinárodné organi7ovanie v C. I.O.F.F. Bo
li 'mc radi. aj nás mrzelo.; že akokolvek úprimne za
mýšľané zámery ncvychádnli. Mrzelo nás, že prúve 
z medzinárodnej organizácie a naj početnejšieho jej 
;uhdouávatefa nerešpektovali dlhodobejšie kon
cepčné zámery VýchodneJ. Stalo sa nie raz, takže to 
možno zverejnil': ročník bol venovaný kultúre ľudu 
krajín hôr. Sovieti poslali litovských rybárov. Roč
ník bol venovaný kultúre ľudu rovín. Prišli ho•tia 
7 Kaukazu. Nclcpšie to bolo aj s C. I.O.F.F.-om. 
A kú mala, takú dala aj táto organizácia ~pod 
UNESC-a. Možno to bolo i nez:í~luhou našich čes
ko-~lovenských nezástupcov (čo n~adnutic. to dele
gát). Tohto roku však. v Roku zeme, čo radi akcep
tujeme. prišli vefmi ;ympatickf mladí ľudia : Slova
nia. Indiáni. Židia. Pre nás objav hlfzkych i veľmi 
vzdialených, nic však cuu7ích kultúr. Slovanov za
stupovali mladí Slovinci. Folklórny súbor z Ľjublja
ny Ti ne Rožanc. Mladý ako naša Lt1čnica. Student· 
sk ý. a teda večne ; a omladzujúci . Hudobné a chore
ografické myslenie je súboru vlastné so slovanskými 
kolekt ívmi okoli t)ch mírodov. najm:i Chorvátov. 
Slovanské ;cénické myslenie sme - aspoň v progra
mových č íslach . ktoré sme mali možnosť v id ieť - vy-

cíti li aj u izraelského súboru Zabarim. z Ramie. Oni 
preberali viac ;kú;eno;tí l overených choreografie
kých zna lo~t f kolektívov z Ukraj iny. Pachakuti 
z Peru okrem doteraz ncpoznaný,ch nástrojov a 
zo•kupcní hráčov na wkéto nástroje (panové nauty 
= sihu, bambusové nauty a píšťalky ~ qucra. muš
Tové rohy = pututu, a pod.) predstavili nám vzdiale· 
nú kultúru Indiánov. ,.detí vetra, horských štítov , 
roklín, bleskov, dažďa , no predsa detí slnka". Pro
sto ľudovú hudbu spod Ánd. Maipucito z Chile boli 
milé deti, k toré sme si obľúbi l i už pri prvom počutí. 
Peruánsku spon tánnosť doplnili chilské deti ušľach
ti lou hudobnou školou a vedno nám na počet Rok~ 
Zeme priniesli ncvšednosť. Obohatili naše poznatky 
o hudobno-vokálnej kultúre národov, o ktorých do
teraz viac č ítame. 

mutncjšic hlasy zazneli od viacerých zástupcov 
kmc1iovo spol'ahlivých spoluporiadateľských inšti
túcií (napr. Ú ĽUV-u). V súvislosti s vyhláseniami 
vrcholných predstavi teľov Slovenska a jeho kultúry. 
bolo by potrebné, my>lfme si, vypočuť si opäť ľudí, 
čo sa formám uchovávania J'udovcj kultúry a jej 
aplikáciám do súčasného kultúrneho diania venujú. 
Aby tu neostala trpká chuť po estetike ,.drnci
·drnci", ktorll ako ,.očisťovanie" od minulosti zaťa
ženého folk lóru nielen sebe, ale aj národu, chceli 
vnútiť globe rt rote ri . 
Nebezpečné by bolo hovori,, že vo Východnej 

bolo všetko také obdivuhodné a ncopravjtcfné, že 
sa nemožno na čomsi pozastavil'. Nic je to prvýkrát , 
keď sa dramaturgovia boja povcdat' čokoľvek inak 
ako pohybom. ebyť vyššie uvedených programov 
s dominujúcim postavením poetického slova, chý
balo by nám slovo v programoch toh toročnej Vý
chodnej. Slovo má mať okrem estetickej aj edukač
nú a informatívnu funkciu . Prinajmenej : Naj lepšie 
by bolo, keby plnilo všetky zároveň. A k však k torú
koľvek opust fme, odhaľujeme vlastné boľačky, bez
n:\zorovost', a žia ľ , nevzdclanust' Týka sa to naj mii 
funkcie slova o inonárodných kolckt fvoch. Lyri ku 
netreba lyrizova(, no tanečné féric treba aspoň ob
hájiť. ak nepovieme vy,wetlií. Sme za odpatetizova
né, scivilnené sprievodné slovo. Bez neho srne však 
bezradne neinformovaní. Ešte š ťastie, že nás stále 
teší Danielom Lutherom myslené sprístupi,Ov<J\Jie 
múdroslovia na plotoch. Namiesto dávnych hesiel. 
podla ktorých aj tak nikto nešiel. Čo rok, mohl i by 
organizátori aspo1i čas ť z nich vymeniť . Aktualizo
vať. V SA V majú viac ako 4000 pamiatok tohto bo
hatstva. Na plátno a na farby by sa hádam našlo aj 
v Liptove... SVETOZÁR SVEli L ÁK 



(z JUBILEÁ 

Spomienka na Človeka 
(K NEOOŽITEJ ŠESŤDESIATKE doc. PhDr. MIROSlAVA FDJPA, Csc.) 

K osobnostiam, ktoré profilovali vývoj 
a úroveň slovenskej muzikológie, patrí Miro
slav Filip, docent na Katedre hudobnej vedy 
Filozofickej fakulty UK v Bratislave, špecialis
ta v oblasti teórie toná lnej harmónie a hudob
nej akustiky, ktorého bádatel'ská aktivita sa 
uzavrela pred takmer 20 rokmi - tragicky 
zomrel v júni 1973 pomerne mladý, 41 -ročný. 

Napriek predčasnému odchodu však postavil 
Filip v oboch hudobnovedných disciplínach, 
ktorým sa venoval , výsostne priekopnícke 
a moderné metodologické zásady vedeckého 
poznania. Konkrétne výsledky, prezentované 
počas jeho života vo viacerých štúdiách i jed
nej knižnej publikácii , zostali napriek prudké
mu rozvoju bádania na poli hudobnej akusti
ky v mnohom aktuálne, inšpiratívne a nepre
konané i dnes. 

Tvorivý vývoj M. Filipa bol priamy, kon
centrovaný a dynamický. Po absolutóriu na 
gymnáziu v Martine (v tomto tradičnom kul
túrnom slovenskom meste sa narodil 31. 7. 
1932) začal študoval' najprv matematiku a fy
ziku na Prírodovedeckej fakulte UK. Láska 
k hudbe však rozhodla, že po roku prešiel na 
Pedagogickú fakultu, kde vr. 1954 absolvoval 
štúdium hudobnej výchovy diplomovou prá
cou Vývin harmónie a harmonického myslenia, 
pod vedením prof. Eugena Suchoňa. Z tohto 
obdobia sa datuje Filipova spolupráca s prof. 
Such01\om na texte vysokoškolských učebníc 
Náuka o harmónii a Stručná náuka o hudbe, 
ktoré sa stali dodnes používanou študijnou li
teratúrou . Ako mladý asistent zostal pedago
gicky pôsobil' na škole. Neskôr prešiel na no
vovytvorenú Katedru hudobnej vedy a výcho
vy na FF UK, kde až do svojej smrti pracoval 
ako vysokoškolský učiteľ, od r. 1968 ako do
cent. Popri záujme o hudobnoteoretické prob
lémy tónových sústav a systém tonálnej har
mónie sa priebežne venoval bádaniu na poli 

hudobnej akustiky. Bolo potrebné obhájil' ne
zastupiteľné miesto tejto disciplíny v systema
tickej štruktúre hudobnej vedy a poukázať na 
jej špecifické možnosti i interdisciplinárny 
charakter . 

Prostredníctvom aplikovanej hudobnej 
akustiky ponúkol Filip exaktné riešenie požia
daviek a problémov vokálnych pedagógov, in
štrumentálnych hráčov , etnoorganológie. Už 
jeho prvé štúdie zo začiatku 60-tych rokov sú 
dokladom sústavného výskumu, viazaného na 
využitie prístrojov, slúžiacich k meraniu, zá
znamu a porovnávaniu akustických paramet
rov vokálnych a nástrojových interpretačných 
technik a psychoakustických javov v rámci 
teórie počutia. Viaceré príspevky boli publi
kované v nemeckých, resp. anglických mutá
ciách fakultného zborníka Musica, uverejňo
vané v zahraničných časopisoch a stávali sa 
predmetom záujmu najmä zahraničných 
akustikov. S poprednými odborníkmi z celého 
sveta Filip udržiaval písomné kontakty, od 
r. 1969 bol členom špičkovej vedeckej inštitú
cie Medzinárodnej akustickej spoločnosti. 

O tom, ako bol Filip výborne disponovaný 
v technických otázkach elektroakustiky, sved
čia jeho konštrukčné vynálezy, sústredené 
najmä na analýzu melódie. J eho pracovná za
nietenosť prekračovala i pole aplikovanej hu
dobnej akustiky. Bol ochotný pomôcť tam, 
kde mohol plodne využiť svoje schopnosti. 
(Napr. pre lekárske účely bezplatne(!) skon
štruoval prístroj na sledovanie stavu pacien
tov na kardiológii , bol Členom výskumnej sku
piny, sledujúcej zmeny výslovnosti v dôsledku 
rál.§tepu podnebia , v spolupráci s maďarským 
ornitológom P . Szókem exaktne analyzoval 
záznamy vtáčieho spevu, čim prispel k rozvo
ju bioakustiky .) Prenikavost' a nekonvenčnosť 
Filipovho myslenia sa však neuplatňovala len 
v dosahu záujmov akustika, mala širšie zákla-

dy a motivácie. Dôrazne presadzoval požia
davku , aby sa muzikológia nechápala ako uza
vretá " duchovnovedná" disciplína, ale jej ob
zor tvorivo rozširoval o inšpirácie a metodické 
impulzy z oblasti prírodných vied a formál
nych disciplfn (matematiky, logiky, teórie, in
formácie, kybernetiky). Matematický aparát 
sa v niektorých Filipových štúdiách stával su
verénnym prostriedkom presnej myšlienkovej 
argumentácie. Funkčne, bez nekritického 
preber~ia pseudoexaktných postojov využí
val i možnosti teórie informácie a počítačovej 
techniky v hudobnej vede. 
Zároveň húževnato obhajoval povinnosť 

hudobnej teórie prihliadal' k živej hudbe, a to 
nie z hľadiska prostého popisu jej štrukturál
nych prvkov , ale z hlbšieho a pril)cipiálneho 
analyticko-syntetického objasnenia základ
ných vlastností jej historickej premenlivosti . 
Rozvinúc myšlienky svojej diplomovej práce 

V Skalici k 200. výročiu smrti Paulína Bajana 
V tohtoročnom kale ndáriu výročí o~ob

ností našich kultúrnych dejín figuruje aj 
meno pátra Pa ulína Bajana, františká n
skeho kazateľa, básnika , organistu a hu
dobníka. Pri príležitosti 200. výročia smrti 
te jto osobnosti usporiadal Ústav hudob
nej vedy SA V v spolupráci s ďalšími inšti
túciami a za podpory štátneho fondu Pro 
Slovakia dvojdňovú konferenciu na tému 
P. Paulin Bajan a slovenská hudba , litera
túra a jazyk v 18. storoči. Miestom kona
nia podujatia sa stala Skalica-v minulosti 
jedno z najvýznamnejších kultúrnych 
centier západného Slovenska , pôsobisko 
viacerých re holí (okrem fran tiškánov tu 
boli činn í aj jezuiti so svoj imi povestnými 
divadelnýflli aktivit ami a milosrdn í bra, 
tia) i zná mej Skarniclovej tlačiarne. Skali 
ca v živote P. Bajana nebola le n epizódou 
- Bajan , sám pôvodom Skaličan , IU s pre
stávkami strávil vyše 30 rokov života . Je
ho meno ako jedno z mnohých ďalších za 
dve storočia upadlo takmer do zabudnu
tia , a tak prínos po organizačnej i odbor
nej stránke výborne pripravenej konfe
re ncie, doplneii~j o celý rad sprievodných 
podujatí , treba hodnotiť zo širšie ho po
hľadu niele n ako príležitosť úzkeho kruhu 
odborníkov vymeniť si poznatky k danej 
téme , a le aj ako čin kultúrno--osvetového 
charakteru, akúsi výzvu obyvateľÓm Ska
lice, ale napokon nielen im . 

Interdisci plinárne poňatá téma konfe
rencie otvorila priesto r širokému spektru 

Koncom mája sa v Banskej Bystrici kona li 
oslavy storočnice narodenia Jána Móryho. 
Skl adateľa, ktorý vo svojej dobe, najmä v 20. 
a 30. rokoch patril k významným predstavite
ľom hudobno-zábavné ho žánru n.a Sloven
sku , autora , k torého operety poznali v Berlí-

. či Budapešti , a le aj 

na mie. 
ska je dod nes viacero bie lych miest a mnohé 
osobnosti i obdobia čakaj ú na svoje zviditeľ
ne nie pred širokou slovenskou pospolitosťou . 
Žiaľ, manko v historickom a kultúrno-histo
rickom vedomí slovenského národa sa zrejme 
bude ešte d lho splácať. 

Literá rne a hudobné múzeum v Banskej 
Bystrici spolu s ďalšími spoluuspori adateľmi 

otázok - tých , ktoré priamo súviseli so ži
votom a dielom pátra Paulína , ale aj šir
ších problé mov filozofické ho, kultúrno
-historického a duchovného zázemia spo
ločnost i 18. storočia. Príspevky, kto ré od
zne li v úvodnom, všeobecno-historickom 
bloku (napr. na tému J ozefizmu na Slo
vensku , politiky Jozefa ll. vo vzťahu k ci r
kvi - P . Bagin, k o tázka m fenomé nu fran
tiškánstva, jeho fi lozofických východísk 

,1'_. Hamada , kp roble matike ná!:..~dnost
ných sporov vo františká nskych rádôch 
v 18. storočí - E. Kowalská, o duchovnej 
atmosfé re Skalice v 18. storočí - E. Fordi
ná lová) tak vytvorili širší \ámec, napomá
hajúci hlbšie poznať život a tvorbu Paulí- ~ 
na Bajana. · 

Vo vzťahu k druhému blo·ku referátov, 
venovaných hudobnému, kazateľskému 
a básnické mu dielu P. Bajana , treba oce
ni ť snahu po vytvorení l<omplexného ob
razu o tvorivom odkaze tejto osobnosti , 
a to nie le n po stránke hudobnej (sumari
zujúci pohľad L. Kačica na život a tvorbu 
P. P. Bajana. informácia E. Muntága 
o Baja nových rukopisoch v Matici sloven
skej) , ale na základe analýzy Bajanových 
kázní aj po stránke liti rá rnej, z hľadiska 
vývinu slovenskej pqéz1e"a jazyka (referá
ty J. Chovana, G . Gáfrikovej, J . Minári
ka , J . Dorul'u aJ. Skladan~), predsa le n 
si dovolím namietnuť , že ot~zke Bajano
vej hudobnej tvorby, aj vo vzťahu k jeho 
skladateľskej generácii na Slovensku 

""· 
' si .i z tohto hľadiska zaslúži pochvalu a obdi;,_x 

za e ntuziazmus, angažovanosť a dôstojný rá
mec osláv tohto významného banskobystric
kého rodáka . Súčas-ťou storočnice bolo odha
le nie pamätnej dosky na rodnom dome 
J . Móryho , pie tna spomie nka pri hrobe skla-

da, verní. Ž ivot plný 

u za 
sympózium zamerané na osobnosť Móryho 
a v rámci možnost í i na okolnosti a umelecko
· histo rické tradície Móryho doby. 

J án Móry, kto rý hudbu komponoval až do 
konca štyridsiatych rokov (kedy· mu skonfiš
kovali majetok) iba popri úspešnej kariére 
zámožného obchodníka a hoteliéra , sa svojou 
profesionálnou umeleckou erudíciou a melo-

a zhodnoteniu jeho prínosu do dejín slo
venskej hudby sa mohol poskytnúť širší 
priestor . 

Niektoré ďalšie súvislosti františkán
skcj hudobnej problematiky naznačovali 
príspevky, venované histo rickému a sú
časnému kontextu tvorby Paulína Bajana 
- spomeňme napr. podnetný príspevok 
J. Sehnala o hudobnom ,.kánone" a praxi vo 
františkánskych klášto roch českej provin
cie v 17. a 18. storoč! , refe rát A. Elscheko
vej o štýlových zhodách medzi nápevmi 
vianočných piesní a yiesňami P. P . Baja
na , vystúpenia A. Žilkovej a M. Rusku 
k o tázkam slovenskej pastorely a jej in
štrumentára . D. Múdra refe rovala o hu
dobnej kultúre na západnom Slovensku 
v 18. s toročí , vystúpenie š . Polákovej sa 
sústredilo na divadelné aktivity skalických 
jezuitov. Nic nczauj íllJavou otázkou je 
bajanovská hudobná tragédia , ktorú na
črtli J . Lengová a D. Bajtoš, avšak otázne 
je, či o nejakej tradícii v súvislosti s Baja
nom možno vôbec hovoril'. Azda by pri hľa
dan! odpovede pomohlo časove hlbšie do 

{ minulosti rozšíriť chápanie pojmu " histo
rický kontext" a, ako sa viack rát na konfe
rencii konštatovalo , pust i ť sa do rozmotá
vania klbka problé mov, ktoré súvisia s au
to rstvom duchovných piesní. Otázok , na 
ktoré v budúcnosti bude treba nájsť odpo
vccď v·Stlvislosti S niekofkostoročným pô· 
sdtlením fra ntiškánov, ale aj iných re holí 
na Slovensku je však oveľa viac. Bolo by 

dickou invenciou dokázal vyrovnať renomo
. :va..n~m tvorcom hudobno-zábavného divadla 
,tých čias. A to niele n v slovenskom, resp. čes
k'Q•slovenskom konteXte, ale úspešný a uzná-
vaný bol v celej Európe. · ' 

Viaceré j~ho ope retné dic;la mMi s.voju pre
v zahraničí a v inte 

symfonické a' inštruktívne . ) e auto rom-vyše 
dvesto piesní. Zrejme j eho orient~cia viac na 
európske romantické hudobné tradície - bol 
z maďarsko-nemeckého prostredia - ,než1la 
národne orientovaných skladateľo_\;~ akQ.,aj 
jeho .. vcl'koburžoázny pôvod", boli v čase bu
dovania komunizmu biľagom , ktorý nedovo
lil spravodli vo zhodnotiť je ho miesto a prínos 

publikoval v r . 1965 rou iahlu a myšlienkovo 
obsažnú knihu Vývinové zákonitosti klasickej 
harmónie, kde na základe dôkladného prie
skumu tvorby najmä príslušníkov viedenské
ho klasicizmu vymedzil procesuálny charak
ter tonálnej harmonickej sústavy. Výkladová 
koncepcia preferujúca funkčné hľadisko a po
hybové kvality i terminologická originalita či

nl z tejto práce prelomový príspevok k proble
matike metodologickej prestavby hudobnej 
teórie . 

Filip zretel'ne dokázal vystihnút', v čom po
vojnová slovenská muzikológia nestačila za. 
plniť všetky biele miesta . Jedinečnosť, suve
rénnost' a nekompromisnost', s akou predsta
voval svoje názory i výsledky, to, že sa venoval 
úzko špecializovaným - zdanlivo odt'ažilým 
disciplínam - spôsobila, že nestál v centre hu
dobného života, a viac mu rozumeli za hraní· 
cami než doma. Nebol však utiahnutým typom 
kabinetného vedca. Znemožňovala to profesia 
vysokoškolského učiteľa, ktorú Filip - ako si 
určite jeho žiaci pamätajú - vykonával s prís
nosť ou i láskavost'ou v jednom geste, s vedo
mím myšlienkovej náročnosti , ktorú vedel su
gestívne a zrozumiteľne sprostredkovať. Svo
jim vnútorným zápalom i etickým úsilím o ve
deckú pravdu, odmietavým postojom k banál
nemu, nadbytočnému a zastaralému dokázal 
úporne kliesniť nové cesty a byt' nasledovania
hodným vzorom aj pre tých, ktorí nespoznali 
hodnotu jeho vedeckého odkazu. Bol mu ne
smierne vzdialený svet osobného prospechár
stva, pohodlnosti myslenia , intríg a závisti, 
tak často profilujúci našu " milú" pospolitosl'. 
Akoby vedel, že mu veľa času neostáva, s vy
pätím všetkých sil pracoval .... viac než iní ... 
Vášnivý vzťah k svojmu odboru, svedomitost' 
činov i zodpovednost' za výsledky prenikali in
tenzitu jeho žitia. Inštitucionálne, personálne 
a materiálne podmienky pre zabezpečenie 

zmysluplnej vedeckej činnosti neboli za jeho 
života optimálne. Zostáva na-mladších gene
ráciách, aby rozvíjali všetko aktuálne, čím sa 
doc. PhDr. Miroslav Filip, CSc. , svojím živo
tom a dielom nezmazateľne vpísal do kultúr
neho rozmeru slovenskej vzdelanosti. 

ĽUBOMÍR CHALUPKA 

iste želateľné, keby takéto príležitostné 
sondy do proble matiky, akých sme boli 
svedkami v Skalici (možno na tomto mies
te pripomenúť aj konfe renciu v Považskej 
Bystrici , usk utočnenú pred piatimi rokmi 
pri príležitosti 200. výročia smrti Hugolí
na Gavloviča) vyústili do syslcmat ické ho 
medziodborové ho výskumu. 

Nebolo by spravodlivé , keby sa info r
mácia o skalickóm podujatí obmedzila le n 
na konfe renciu - do povedomia obyvate
ľov Skalice sa pravdepodobne viacej zapí
šu sprievodné hudobné a hudobno-literár
ne podujatia, napr. koncert trubačov z ve
že farského kosto la , vystúpe nie miestne-
ho súboru starej hudby Audite Silete musi
ca , vernisáž výstavy " P. Paulin Bajan -
skalický patriot" , inštalovanej v Záhor
skom múzeu . Bohatý sprievodný program 
konferencie vyvrcho li l slávnostnou večer

nou bohoslužbou vo františkánskom kos
to le s hudbou P . Bajana v podaní súboru 
Musica Aeterna a spe vákov z Bratislav
ského chlapčenského zboru a literárno
-hudobným pásmom, zostaveným z tvor
by Paulína Bajana, Hugolína Gavloviča 

a sk ladateľov ich generácie . Možno pre 
viacerých prítomných bolo pre kvapením, 
že prcdncscným textom ani dve storočia 
neubrali z ich a ktuálnosti a schopnosti 
osloviť . Ci sa me no pát ra Paulína Bajana 
stane trvalou súčasťou kultúrneho pove
domia obyvateľov Skalice, ukáže čas. Na 
záver si dovolím vysloviť želanie , aby sa 
podarilo v tomto meste nadviazať na bo
haté kultúrne tradície a pozdvihnúť ho 
opäť na jedno z významných spoločen

ských cent ier Slovenska. 

.)ANA KALINA YIOV Á 

do vývoja slovenskej hudobnej kultúry. Hoci 
sa usporiadateľom nepodarilo zabezpečiť vždy 
optiálnu úroveň hudobnej interpretácie a širšie 
zaangažovať muzikológov nielen z banskoby
st rické ho regiónu (škoda, že nevyšie l zámer 
spojiť oslavy Móryho s ím G . Dusíka), 

storočnice otvorili ces-
Ia-

zn podčiar
kla aj osobná prítomnosť najbližších sklada
tcfových príbuzných , manželky a detí i pri ja
tie priQ1.átorom Banske j Bystrice, sa nepreja
vila aj vo väčšom záujme odbornej , ale aj ši
ro kej verejnosti . To je však , zdá sa , pre našu 
spoločnosť symptomatické. 

MARTINA HANZELOV Á 
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KONCERTY 

Tohtoročný XXXl'Il. ročn fk medzinárodného hudobného festiYalu, Košická hu-
. dobná jar, sa .uskutočnil pod záštitou Ministersh'a kultúry SR a primátora mesta 
Košic .., dňoch 7. mája-4. júna. Oh'áracf ceremoniál, na •torom participoya/ Dy
chot'ý orchester mladých, Fanfárot'ý súbor a Dychot'ý orchester košického konzer
Yatória, roztočil kolotoč desiatich symfonických a komorných koncerto'ľ, ku kto
rým sa pričlenilo i jedno operné predstayenie - Pucciniho Manon Lescaut. 

SYMFONICKÉ 
KONCERTY 

Úvod ný symfonický ko nce rt (7. 5.) si za
choval akúsi nepísanú tradíciu - a tou je pre
miéra skladby košického skl adateľa. Pripo
me nie m , že vla ni to bola fantázia Zvony pre 
symfonický o rchester od Jozefa Podprocké
ho. Na tomto ročn íku sme si vypočul i nový 
o pus Norberta Bodnára (vyšiel z kompozičnej 
tri edy J . Podprockého a A . Očcnáša) - Sym
fóniu pre sólový soprán, klavír , organ, mieša
ný zbor a orchester na lat inské výro ky a verše 
o láske, ktorú dirigent Peter Vronský naštu
doval s domácou fi lharmó niou , Košickým 
speváckym zborom učitel'ov (zbormajster 
Bartolomej Buráš), sólistami - sopranistkou 

· Vierou Drietomskou, organistkou Emíliou 
Dzemjanovou a k laviristom Petrom Kaščá
kom. Stvorčasťová symfónia , ktorou chcel 
Bodnár "poteši ť poslucháčov a tiež sám se
ba'·, sp lni la to to skro mné a utorovo prianie. 
(O symfó nii sme písali v čísle l l. ) V úvodnej 
Hayd novej Symfónii č. 95 c mol viedol diri
gent Pe te r Vro nský orcheste r k citlivému de
tailné mu vyjadreniu každej frázy , harmo nic
ké ho zvratu či inštÍ'umcntá lncho dôvtipu , 
ktorým Hayd nova part it úra ovplýva. 

Meno d irige nta Patricka Struba , ako aj 
dramat urgia nasledujúceho ko ncertu (14. 5.), 
prilá kala do Domu ume nia početné publi
kum . V úvode zazne la Slávnostná a kademic
ká predohra op. 80 J . Brahmsa, ktorá svojím 
slávnostno-mc lancho lickým lade ním vytvori
la vhodný ko ntrast k nasleduj úcemu e mo tív
ne svicžemu Koncertu pre klavír a orchester 
G dur M. Ravela. Sólisto m to hto kleno tu kla
vírnej lite ratúry bol francúzsky umelec J ean
-Bernard Haupmann, ktorý pa trí k technicky 
zdatným klaviristo m, avšak v jeho hre mi chý
ba l hlbší lyrický prejav, vzdušnosť a ľahkosť , 
ako aj väčšia vycize lovanosť zda nlivo p ro 
stých detailov (najmä v Adagio assai) . 
V záve re ko ncer tného večera našla svoje mies
to aj symfo nická suita Seherczáda M. Rimské
ho-Korsakova , ktorú Strub kreoval s espri
to m a šviho m . 

Séfdirigent košických filha;monikov Jo
hannes Wildner si na tretí symfonický ko ncert 
KHJ (21. 5.) pôvodne naplánoval uviesť popri 
Prokofievovej Symfónii č. 5 op. 100 a Britte
novcj Symfónii pre violončelo a orchester op. 
68 aj O uvertúru giocosu Ilju Zeljenku , ale 
miesto nej sme si vypočuli a ko úvodnú sk lad
bu Predohru k opere Cosi fan tutle KZ 588 W. 
A. Mozarta. Pôvodnú ko ncepciu dramaturgie 
narušila pravde podobne nedostatočná pri
pravenosť dirigenta. Tá sa napo ko n p rejavila 
aj v ostatných programových číslach , naj mä 
v náročnej Britte novej partitúre, kde sa sólis
tického partu uj al Eugen Prochác. Ko muni 
kácia vio lončeli~u s orchestrálnym aparáto m 

Skladateľ Norbert Bodnár 

nema la vhodného prostredníka , kto rý by mo
derova l tento š t vorčasiový symfonický ko n
ce rt. 

V podopno m "tó ne" sa niesol i nasleduj (rci 
koncert (28. 5 .), na ktorom košický o rchester 
i klavirista Stanislav Zamborský márne hra
dal i oporu v japonsko m dirigentovi (v súčas
nosti pôsobiacom v Czcstocho vej ) Michi , 
liayashiovi. SY,mfonická báser' Eulcnspiegelo
ve šibalstvá op. 28 R. Str~11ssa , ako aj Mu
sorgského Obrázky z výstáV~· ktoré rámcova-
li ko ncert , vyzne li málo presvedäivQ; pre obi
dve diela b,olo príznačné , že dirigent viať''~ 
zíroval na prísno m motivicko m pláne, na ich 
celkovom mode lovaní. Ucelené ho a štýlovo 
jedno tného výko nu sme sa nedočkal i ani 
v Prokofievovom jednočas'ťovom Koncerte 
pre klavír a orcheste r Des d ur č . l op. IO, 
v kto ro m " lesk a farba o ktáv" Zamborského 
inte rpretácie zani kali v neprehľadnom prad i
ve tó nov, čo následne neumožn ilo ani po
st rehnutie vnúto rné ho členenia Pro koficvo
vej kompozí~,t· 

Za vrchol tohtoročný~h symfo nických ko n
certov- KHJ považujem záverečné podujatie 
(4. 6 .). Zaujímavý program , dobrý výkon ko
šickej fi lha rmónie, sóli~tov a dirigenta, to 
všetko zastrelo nic práve naj lepši(!· dojmy 
z p redchádzajúcich d voch ko ncertov. Jasný 
názor dirigenta O livera Doilnányiho,domino
va l už v Stravinského Vtákovi Ohnivákovi , 
kde ko nzekventne realizoval nasto le né roz
man ité farby a ná lady ako hlayné o_bsahové 
ťažiská suity. 

K zaujímavosti košického festivalu patrilo 
uvede nie Messa di Gloria, raného die la Gia
coma Pucciniho, kto ré bolo vhodne zaradené 

• ... . , 

na záve r celého festivalu. Pos l ucháčsky prí
ťaž livý hudobný ma te riál sprístupnil Do hná
nyi veľkoryso; bolo v ňom cít i ť seriózne za
ujatie v prospech novonaštudovaného diela, 
a to najmä pre jeho výrazovú dramatu rgiu. 
Podmanivá suverenita di rigenta st rhla i sólis
tov (sopranistku Nataliu Melnikovu, tenoristu 
Simona Somorjaia, barytonistu Jozefa Dzura, 
basistu Juraja Somorjaia), z ktorých naj mä 
Simo n a Juraj Somorja iovci poda li spevácky 
kvalitný výko n. Zborové party naštudoval 
zbormajster Jozef Havasi s novokonštituova
ným zbo rom pôsobiacim pri Státno m divad le 
- Sacra schola Cassovia. 

J ÚLIA BUKOVINSKÁ 

KOMORNÉ 
KONCERTY 

Pri ko ncipovaní komorn ých festiva lových 
koncertov sa v 37. ročníku Košickej hudob
ne j jari podarilo zachovať dramaturgickú a in
terpretačnú hodnotovú rovnováhu, ak ni c 
p revahu nad ko ncertmi symfo nickými. Z cel
kove IO koncertov bolo 5 ko morných, ktoré 
boli v rovnakej pozornosti poslucháčov. Po 
dlhoročnom hľadaní vhod nej konce rt nej sie
ne p re komorne zameraný program sa v Koši
ciach podarilo využi ť re ko nštruovanú sie r1u r
čenú hlavne na sobáše v Staro m Meste, kto rá 
svojo u mimoriad ne vydarenou akustiko u 
a estetickým prostredím láka pozornosť aj p ri 
poriadan í ko nce rtov. Tak tomu bolo aj na 
prvom v to mto prostredí uskutočnenom kon
certe. na ktorom sa 12. máj a predstavili č le
novia Regio nálneho zd ružen ia Slovenskej 
hudobnej únie v Košiciach čembalistka Mária 
Lenková, Košické kvarteto a klarinetista Jír
lius Klein (v súčasnosti riaditeľ ŠF Košice). 
Progra m bol zame raný predovše tkým na 
tvorbu majstrov baroka O. Scarlattiho aJ. S. 
Bacha, J . Brahmsa a J. Kernera, kto ré ho 
Arietta pre klarinet a s láčikové kvarteto za
znela v rekonštrukcii J . Podprockého. Ide 
o d ie lo sk l adateľa , ktorý na rozh raní s toročí 
žil v Košiciach , z jel-ro málopočetnej tvorby 
práve spomínaná skladba zaujme mclodic
kosťou , romantickým až snivým tó nom , vyu
žívajúc farebné zvláštnosti nástrojov, s dômy
selným kontrapunktickým myslením , premy
sie no u " komunikáciou" hlasQv , str iedmosťou 
vo vý raze. Také bolo aj chápanie inte rp retov, 
pravdaže v kl adno m zmysle to ho s lova, ak 
uvážime, že melodicky klenuté miesta by 
mo hli viesť k posunu v citovej hfbke diela. 
Mária Lcnková je skúseno u čcmbal istkou 
a hráčkou hudby sta rých majstrov, jej hra 
vžd y zodpovedá slohovým a interpretačným 

náro ko m na dielo . Košické kvarteto, kto ré 
v súčasnosti hrá v zložení Milan Kyjovský, 
J án Kyjovský, Ju raj Sarišský, Milan Červe
nák. práve tak, ako v Kc rne rovej skladbe, aj 
Brahmsovom Sláčikovom kvartete a mol op. 
5 1 dokázalo svoju erud íciu , zohratosť, schop
nosi upútať zrelým muzikantským prejavom. 
Spomína ný koncert bol re prezentatívno u 
ukážko u pravidel ných "úniových" ko ncertov 
košických ume lcov. 

Státny komorný orchester zo Žiliny ve noval 
svojmu vystúpe niu na uvede no m festivale 

.značnú pozornosť, jeho d ramaturgia , ume lec-

ký výkon tom u nasvedčova l i. Prizvali si aj vy· 
ni kaj úcich spoluúčinkujúcich , predovšetkým 
dirigenta Marcela Blancharda a huslistku S)'· 
bille Tchoppovú zo Svajčiarska. Nemohli pre· 
to chýbať diela švajčiarskych auto rov A. Ho
neggera (Letné pastorale) a Othmara Schoe· 
cha (Serenáda pre malý orchester op. 1). Dra· 
mat urgicky najzaujímavejšia bo la p redsa len 
slovenská premiéra Koncertu pre husle a or· 
chester J ana Jakuba Rybu . O auto rstve tohto 
d iela ne možno vysloviť presvedčivý záver. 
charek tc ro m pripom ína ranné Mozartovo 
kompozičné majstrovstvo, s ktorým sa Ryba 
mo ho l zoznámiť počas svojich pražských štú· 
d ií. Isté je , že v ničom ne pripomína najsláv· 
nejšie auto ro o d ielo Českú o mšu vianočnú . 
Sólistka mladistvým e láno m , pekným vyrov· 
naným tó nom , s dobrou techn ickou prípra· 
v ou a sebaistotou, v súhre s o rchestro m i di ri· 
gc ntom presvedči l a o svojej mimoriadnej 
kvalite a talente. T akisto d irigent M. Blan· 
char9 inšpiroval o rchester k suverénucmu, 
zladenému a koncentrované mu výkonu. 
Mäkkosť sláčikov, jemné pian issimá a celko· 
vá harmó nia tohto telesa bolil príjemným 
pre kvapen ím. O úspechu svedčia i dva prí· 
davky (Raaf, Dvo i'ák) . 

Trávničkovo kvarteto sme v obsadení s pri· 
mário m A. J a blo kovom zati aľ v Košiciach ne· 
počul i. Beethovcnovo kvarteto e mol op. 18 č. 

4, Janáčkovo kvarteto č. l , ale hlavne Dvoi'á· 
kovo Klavírne kvinteto A dur v súhre s Mariá· 
nom Pivkom možno za radiť k na jhodnotnej
š ím výko no m na festivale v Košiciach . Zvu· 
ková vyrovnanosť a jednoliatosť, citcl'ný vnú· 
to rný súl ad , i nšpirat ívnosť a logika každej dy· 
namickej alebo tempovej zmeny, citový zá· 
ber, te mperamentná a vzápätí hfbavo citová 
hudba zne la v ich podan í presvedčivo s výraz. 
no u odozvou u po lucháčov. 

Ko ncerty Slovenského komorného orchc· 
stra s Bohdanom Warchalom patria ta kmer 
každoročne k samozrejmostiam a vrcholom 
jarného hudobné ho festiva lu v Košiciach. 
Tentokrát zazname nali rekordnú návštel· 
nosť, ale aj najsilnejší umelecký zážito k z Iý
kon u v dielach J. Pachelbela, G. F. liänd\a, 
A. Vivaldiho, a hlavne Fr. Schuberta Sml'ť 
a dievča. 

Orchester hrá opäť v zme nene j podobe, 
ďalším sólisto m je B. Warchal ml. Na spomí
nanom ko ncerte z celého súboru vyžaroval 
kľud, tvorivá ene rgia, hl boký povznášajúci 
cit. Najmä 2. časť Andante con moto zo Sláči
ko vého kvarteta d mol Smrť a dievča zaznela 
ako hymnický spev, túžba , láska i žiaľ , všet
ko, čo dokážu vyspievať husle Majstra. Vý
kon , aký by si zaslúžil zaznamenať v na hr~va
com štúdi u. Po to mto koncerte mal akýkoľ
vek ďalší súbor neľahkú pozíciu , ale i bez 
ohľadu na p ráve tento mo me nt výkon súboru 
Camerata Brno rwbol na takej úrovni , akú by 
sme od nich očakával i . Išlo o mladý, nezohra· 
tý súbor, ktorý hral v rôznom zložení , kombi
náciách nauty' hoboja , huslí ' fagotu a soprá
n u , pričom každ ý z nich mal technické potia· 
že, naj mä v súhre evidentné. Výber skladieb 
však bol zauj ímavý, počuli mc do teraz málo 
hrané skladby J . C hristiana Bacha , Leopolda 
Koželuha , J. Friedricha Fascha , Josefa Mysli· 
večka a iné. 

L Ý DIA URBANČÍKOV Á 

spie'V'a '92 
23. populárny ce loslovenský festiva l zboro

vého spevu Mládež spieva, ktorý strieda 
v ročných intervaloch de tské a mládežnícke 
zbory, prvý raz sa uskutočnil v Prievidzi - po 
dlhoročnej hegemó nii Ž iliny. Myslím si, že 
te nto krok zmeny bol úspešný a že slovenské 
mládežnícke zbory sa pre javili aj v zme ne
ných podmienkach umelecky značne úspeš
ne . Predovšetkým treba vys loviť uzna nie or
ganizátorom , ktorým sa podarilo bez akých
koľvek skúsenost í zdarne zaistiť priebeh festi
valu a uspokoj iť tak nie len 9 súťažiacich slo 
venských zborov, ale aj 2 hosťujúce zbory , 
všetkých dirige ntov, členov poroty , ostatných 
hostí a o becenstvo. A hoci podujatiu neprialo 
daždivé počasie , pohostinná a v zeleni tonúca 
Prievidza ukľudi\ovala všetkých a prispievala 
k ume leckým zážitko m. 
Účastníci festi va lu : Cantica No va (Gymná

zium T rnava) , G iovine tta (Stredná pedag. 
škola Bratislava) , Harmónia (Stred ná pedag. 
ško la Modra), Ozvena (MsKS Vranov nad 
Topľou) , M ladosť (SOU SZSD Prešov), Ju
ventus paedagogica (Stredná pedag. ško la 
Levoča) , DSZ Z ilina ( Konzervatórium Ž ili
na) , Cantus Ca ntilena (Stred ná pedag. ško la 
Turč. Teplice) , Úsmev (Zákl. umelecká ško la 

-:.. . 
Prievidza). Nesporne bezkonku renčrrý , zre lý 
a pôsobivý výkon podal DLevčenský spcvíicky 
·zbor zo žilinského ko nzervató ria s dirigen'fum 
R. Uškovitšom , ktorý sa tým stal ví
ťazom festivalu ·a skončil v samozrejmom 
l. pásme s pochvalou poroty. V to mto pásme 
sa umiestnil krásnym spevom aj zbor Juven
tus paedagogica z Levoče s d irigento m M. Pi 
toM ko m. Všetky ostat rié zbory potvrdili po 
me rne vysokú i n terpretačnú úroveň festivalu , 
keď sa prakticky všetky umiestni li v l. pásme , 
čo je dosť unikátna , neobvyklá vec na všet
kých dote rajších súťažiach detských a mlá
dežníckych zborov , kde umiestnenie v ll . pás
me bolo no rmálne. Tým sa odzrkadlil priro
d zený výkonnostný rozptyl v reálnom svetle. 
Podľa môjho názoru mal zosta ť aspoň jede n 
zbor v ll . pásme , no porota rozhod la inak. 

Osobne ma veľmi upútal mládežnícky zbor 
Úsmev z Priev idze , ktorý zauja l nie le n veľm i 
pe kným výko nom , a le aj fa kto m , že v ňom 
spievali odrastené bývalé členky dvoch prie
vidzských de tských zborov. T ieto dva detské 
zbory , známe na ce lo m Slovensku , sú pri ro
d zeno u zásobárňou mládežnícke ho Úsmevu; 
keď k tom u prirátame ďalší prievidzský zbor, 
M iešaný spevácky zbor prievidzských učitc-

ľov Rozkvet , vedený Ing. J . G losom (postaral 
sa o o tvárací koncert festivalu s veľmi pozoru
hodným výk<;>no m) , Prievidzi možno závidieť 

· -- pre zborové ume nie na Sloven ku je to oje-
, ,pi nelé mesto! . _ _ 
- ?- o~tatných zborov t,rochu pre kvapila ne
vyrovnaným výkonom Cantic~nova. z Trna
vy, s dirigentom G . Kalápošom)'.jediný mie
šaný mládežnícky zbor z účastníkov festi va lu . 
Z bor Mladosť t Prešova , ako 'jediného zá~ 
stupcu uči\ovských zborov zo slovenskj,_ch 
SOU (!!) porota musela -h.odnotiť Qsobitn'e. 
Úpadok zborového spievania med zi uMov
sko u mládežou je varuj úcim signá lo m! Tento 
nepríjemný fak t dopfňa ďalšia udai(>Sfrk~or(t 
skro mne nazýva m škvrnou na fel>lívale.\ ~e
~eľa dopoludnie, ako posledný dM, je vyhra
dená nie le n disk usii členov poro ty so zbor
majstrami , ale aj záverečným ko ncertom , 
akousi prehliadko u všetkých zúčastnených 
zborov , po kto rej nasleduje vyhlásenie vý
sledkov a odovzdávanie cie n. Tohto poduja
tia sa však nezúčastnil práve víťaz fes tiva lu , 
žilinský konzervatoriálny zbo r i s d ir igento m. 
Odcestovali už v sobo tu s nie celkom jasným 
odôvodne ním. D irigent nenechal v Prievidzi 
niko ho, kto by aspoň za zbor v nedeľu prevzal 

diplo m a cenu . Má to byť precedens pre ďalšie 
zbo ry v budúcich ro koch? 

Najcharakteristickejš í prog ramový znak 
festivalu? Predovšetkým hojné spievan ie 
zborovo upravených amerických spirituá lov 
a pomerne úzke zastúpe nie orig inálnej slo
venskej zborovej tvorby (nie úprav ľud . pics· 
ní!). Festival dopfňal i úspešné sprievodné 
podujat ia: ko nce rt dievčat zo Ž iliny a Prešo
va v kosto le v Ni tria nsko m Rudne ako súčasť 
sv. o mše, ko ncert detského prievidzského 
zboru Prieboj v piaristicko m kostole a i .. 
a naqovšctko koncerty hosťa festivalu , mieša· 
né l10 zboru Kvintus pri Z K INTEX Li berec 
s di rigento m J . Sta nčkom . J e to vynikajúci 
komorný zbor mladých ľudí s obrovskou vo· 
kálnÓu techniko u , neuveriteľnou intonačnou 
čistotou a rozsiah lym repertoárom , zbor, 
spievajúci spamäti , kul tivovane a štýlovo ver
mi čis to. T ieto svoje p rednosti upla tnil najmä 
v ko ncer te v akusticky doko nalom priestore 
v Boj nicko m zámku, ale uchvátil - ako istý 
vzo r pre mládežnícke zbory - na samotnom 
ko ncerte v sobotu večer v Dome kultúry. 

- Prievidzský festival mládežn íckych sloven· 
ských zborov bol úspešný. Č,o a ako ďalej? 

IV AN ~RUSOVSKÝ 
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S. a 6. mája. Wolfgang Amadeu MIT· 
zart: Klavírny koncert B 'dur KV 595i,z
Gustav Mahler : l. symfónia, Slovenská . 
Qlharmónia. Dirigent Ondrej Lenárd. 
Sólistka Daniela Rusó. 

Ondrej Lenárd asi disponuje zmyslom pre 
dramaturgický experiment (po Honcggerovej 
Vianočnej kantáte alebo bruckncrovskom 
vokálno-inštrumentálnom programe v apríli 
nič nového pod slnkom ... ). Nie je až také ťaž· 
ké rozpomenúť sa na otvárací koncert 43. se· 
zóny SF, ktorý priniesol skutočne ti tanský boj 
hráčov orchestra s krkolomnými partami 
Mahlcrovej l . symfónie, aj s vcl'kolcpou kon
cepciou Ondreja Lenárda. Vtedy, v novem· 
bri, nenašiel šéfdir igent v unavených a hud
bou zrejme presýtených hráčoch dostatočne 
spoľahli vých partnerov a introdukcia ku kon
certnej sezóne iskrila nežičlivým skratom me
dzi chceným a realizovaným. Ubehlo šesť me
siacov a prvé májové stretnutie v Redute pr i
nieslo na pulty hudobníkov opäť tie isté noty, 
tie isté frázy, tú istú filozofiu mahlcrovského 
titanského opusu č. l . Páči sa mi tento pokus 
o akúsi " tematickú reprízu". Sezóna nado
budla symbolický obrys sonátovosti s prvka
mi expozičnost i , evolučnost i a návratovosti. 
.. Repríza" abonentnej sezóny však vyznela 
na úplne odlišnej kvalitatívnej úrovni ako 
ustráchaná a labi lná "expozícia". A koby sku
točne nastal máj ový rozpuk tvorivých síl 
a energie v srdciach a mysliach všetkých 
zúčastnen ých hudobníkov. Ondrej Lenárd 
konečne našiel v muzikantoch za pult am i spo
ľah l ivé médium pre t l močenie vlastných pred
stáv o interpretovanej kladbe. a pódiu ky
pel život, kypela tam vôľa a si la chcenia. Už 
nic iba dir igent vedel, o čo v l . symfónii ide. 
Zrazu znelo z pódia čosi , čo strácalo črty kon
krétnej zvukovej hmoty a smerovalo hlbšie, 
~o sémant ického zákulisia mahlerovských 
unikátnych tvarov. Vydarili sa aj extrémne 
náročné nažolety prvých ·taktov' klar inet už 
nežblnkotal , ale pevne rysoval kontúry prí
rodných signálov prvej časti . Proti " unave
nej " secesnej krivke hori40ntálnych líni( ~tá la 
!)rcgnantno~ ť a rýdzosť motivických fragmen
tov, odpichnutý ländler , alebo strhujúca 
smršť ti tanského zápasu. Scenár a réžia On
dreja Lenárda už neboli fantasmagóriou, ira-
ionálnou víziou nereal izovateľného. Našli aj 
voju adekvát nu zv4kovú podobu vďaka sú
stredeným a adaptabilným hudobníkom. 
Hráči SF s veľkou precíznosťou definovali 
každý tvar a hľadali jeho miesto vo vesmíre 
zvukového kontinua šíriaceho sa·z mahlerov
skej atmosféry. Vyšlo aj obávané kontraba
sové sólo v tretej časti, prosto, členovi a or
chestra SF ukázali svoju lepšiu tvár a zane
chali vcl'mi dobrý dojem. Mahlcrova symfó
nia im však predsa len odčerpa la vcl'a síl 
a obeťou jednostranného úsilia sa stala sólist
ka Daniela Rusó s jej koncepciou Mozartov
ho Klavírneho koncertu B dur. Prišla totiž 
s niečím , čo narazilo na bariéru "orchestrál
neho odporu" - so subtílnosťou, intimi tou 
a dynamickou redukciou výrazovej amplitú
dy. Pod prstami Dt~nie ly Rusó sa odvíjalo 
klbko delikát neho jemného materiálu pod
chyteného okamži te pevnou osnovou inter
pretačného názoru a nadhľadu . K laviristka 
dospela ku stavu jednoduchosti vykúpenej 
obrovským vnútorným zápasom o zvládnutie 
detailu aj celku. Daniela Rusó si skutočne vy
medzila pre svoje pôsobenie limi tovaný dyna
mický in terval a celý koncert ponímala skôr 
introvertne. Sugestívne a hráčsk y nevďačné 

mezza vocc bdelo nad celkovým výrazom, 
ako prísny a utorcgulačný pr incíp. Aj napriek 
lomu žil Rusóovcj Mozart plnokrvným vnú
torným životom, ktorému nechýbala iskra, 
šarm a brilancia. O to väčšia škoda, že do toh
to deja vstupoval orchester niekedy až ne
miestne surovo, hlučne, hranato a nekoordi
novane vo vzťahu k sólistke (ktorá musela 
miestami doslova trpieť kvôli ncpochopeniu). 
Filharmonici hrali takpovediac na doraz 
a z ich výkonov sprevádzaných gestami napä
tia bolo cítiť , že na Mozarta toho času veľa ne
ostalo. Na pódiu vlastne prebiehali dva výkla
dy Mozartovho Koncertu B dur a nie a nie sa 
stretnúť vo vzájomnej zhode. Možno by po
mohlo zredukovať orchester , zkomorniť 
zvuk, nehyperbol izovať basovú sekciu ... -
ktovie? Daniela Rusó si rozhodne zaslúžila 
citlivejší a korektnejší partnerský vzťah . Po
tom by sm.e vari aj v Bratislave mali možnosť 

počuť Mozarta zodpovedaj úceho naj vyšším 
európskym kritériám ... 

14. a 15. mája. Vladimír Sommer : Anti
gona; Ludwig van Beethoven: 3. klavír
ny koncert; Leoš Janáček : Taras Buľba. 
Slovenská filha~mónia. Dirigent Petr Al
trichter. Sólistka Adrienne Krausz. 

Dirigent P.etr A lt richter patrí medzi usi lov
ných spolupracovníkov Slovenskej fi lharmó-

..JJ ie. V uplynulých dvoch koncertných sezó
nach som· mal možnosť vidieť tohto ambicióz

\!~e ho umelca v' 1.r6ch situáciácb - najskôr to 
' 'l,Oio veľmi úspešné preQ.vedenie Ceskej rap
soťti c Boh!-lslava Martin4 ... o rok neskôr zasa 
nevHmi úspešný- záskok v Beethovenovej 
Deviatej ·symfónii. V rámci BHS 91 si Petr 
A hr ichtcr spÓiupráci s pražským orche
strom FOK hravo poradil s Dvofákovou bala
dou Svatcbní koši lc. Zatiaľ IO teda boli samé 
vokálno-inštrumentálne proj ekty rozprcstie-' 
rajúce sa do mohutného časopriestoru . Zraz u'. 
nastala zmena a Petr A ltrichter prišiel do 
Bra tislavy s dvoma partitúrami ncgujúcimi 
veľkoplošnosť a extrémne polohy - so Som
meravou A ntigonou a Janáčkovou rapsódiou 
o Tarasov i Buľbovi . Symfonická. predohra 
A ntigona na mňa zapôsobila ako náp\_9itá 
a vcrmi discipl inovaná hudobná štruktúra re
špcktujúca jednak klasické cent ral izačné 
princípy, klasické ponímanie hudobného dy
namizmu , polaritu statických a k inetických 
energií v mikroštruktúre aj v makroštruktúr~ 
celku. Pod vedením Petra Ahrichtera si A !l I ii 
go na razila cestu priestormi Reduty zvukovou 
drsnatou, kategorickosťou každého tvaru : 
a významovou nekompromisnosťou . Okrem 
typického antického pátosu vloži l Vladimír 
Sommer do partitúry viacero iných výrazo
vých rozmerov a najväčšmi som si uvedomo
val čosi ako krutosť a agresivitu (úvodná fáza 
a záver skladby). Co hráči Slovenskej fil har
mónie stihli pohrať a čo nie, to nemôžem zod
povedne prehlás i ť , celkový dojem však vôbec 
nie j e dôvodom k polemike alebo k výhra
dám. Antigona vhodnýJ!I spôsobom aktivizo
vala hráčov aj posl ucháčov, takže sól istka ve
čera , A dricnnc Krauszová z Maďarska, vstu
povala na pódium Reduty vo vhodnej chvíli. 
Tretí klavírny koncert Ludwiga van Beetho
vena rozhodne nie j e pre sólistu prechádzkou 
májovým sadom. Problémom tu nie je ani tak 
technika a hráčske požiadavky, obtiažnosť 

Koncerlll c mol spočíva skôr v zvláštnej názo
rovej "schyzofrénii" Beethovenovho opusu 
37. Sólový part osciluje. kdesi medzi mozar
tovským non legato, aby vZápätí explodoval 
v nävaloch ~ymfonizujúcich úsekov vedených 
v hustej sadzbe a faktúre. Adrjcnnc Krlluszo
vá si poradila so všetkými chara.ktcristickými 
črtam i Koncertu c mol na jednotku. T echnika 
bola samozrejmosťou , k layiristka mala čas 
n:rodc lovať významové a výrazové "zákuli
sie", precízne narábala s dynamikou aj s ago
gi kou. El iminovala pri tom akúkoľvek manie
ru alebo klaviristické kl išé, skôr naopak, viac
krát zapôsobila a zabodovala nečakaným rie
šením situácie (napríklad uvážlivé stlmenie 
záverečného allegra smerom dole dopomohlo 
k dcši frácii detailov mikroštruktúry búrl ivého 
Ronda). Petr A hrichter bol citlivým a pozor
ným partnerom a vo väzbe Krauszová - A l
trichtcr bolo cíti ť záujem o vec. Ideu symfo
nického koncertu však nechápali ako jedinú 
dogmu, skôr hľadali zárodky takého modelu 
a umne ich povpletali do bri la ntný~h mozar
tovských sólových plôch a fáz epochálneho 
koncertu. Vystúpenie A dricnny Krauszovej 
a Petra Altrichtcra v Beethovcnovom Kon
certe c mol bolo ďalšou vzpruhou pred defi
nitívnym záverečným bilancovaním na konci 
sezóny. 

Taras Buľba nezaznel v Bratislave už dosť 

dlhú dobu, preto aj druhá polovica programu 
mala svoj špecifický dramaturgický akcent. 
Petr A l trichtcr nemal problémy s odhadom 
dispozícií J a náčkovej parti túry a viedol troj 
časťový príbeh pevnou rukou. Mohol sa pri
tom spoľahnúť na vynikaj úce výkony čle nov 

orchest ra SF (anglický roh , hoboj , lesné ro
hy, ale tento raz aj sláči ky) , takže aj tu bol čas 
na hudobnícku "supervízi'u" dosiahnuteľnú 
len vtedy, ak hudobníci nie sú nútení bojovať 
s čítaním partov a s koordínáciou orchestrál
neho zvuku. Taras Bu ľba zaznel v nádhernej 
rcliéfnosti dosiahnutej vtipným rozlišovaním 
figúr a pozadia , pohyboval sa v širokom výra
zovom spektre od deprimujúcejších a melan
cholických stavov , až ku grandióznej apoteó· 
ze. Pod rukami Petra A ltrichtera a hráčov SF 
dospel T aras Bul'ba skutočne do stavu, do po
lohy, ktorú by nezničili "žiadne ohne" 
a "žiadne muky". Dirigent sa zriekol a kejkoľ

vek dramatizácie rapsodickej sk ladby a spo
l iehal sa viac na latentnú narat ívnosť. Podria
dil tomu aj algoritmus dynamických, tcmpo
vých a farebných zmien, kontrastov, konnik-

. lov a najmä rozvrstvenie orchest rálneho cel
ku na zreteľne odlíš i teľné vr tvy. Existovala 
tu basová podpora , ostro kon túrovaná dis
kantová figúra a medzi týmito pólmi sa chvelo 
pôsobivé farebné nuidum, raz konkretizova
né do akordických štruktúr, inokedy ako pô
vabnc ne konkrétne a kmitajúce zvukové kon
tinuum. T aras Buľba Petra Ahrichtera á Slo
venskej filharmónie , bol si lným poslucháč
skym záži tkom , vhodne načasovaným pred 
koniec koncertnej sezóny. Kiež by sa takýto 
stav stal štandardom vo výkonoch našich fil-

harmonikov. Zat iaľ , prihliadnuc k iným " vý
letom" prekonaným v priebehu uplynulých 
šiestich mesiacov treba konštatovať nadprie
merný výkon svedčiaci o vzostupnej výkon· 
nosti po krízovom apríli . 

21 . a 22. mája. Leoš Janáček: Capriccio 
pre klavír ľavú · ruku a dychový súbor; 
Igor Stravinskij: Koncert pre klavir 
a dychové nástroje; Franz Schubert: 
3. symfónia . Slovenská filharmónia. Di
{ igent Zdenčk Košler . Sólista.David B.u-
ectmer. · . 

Dir igent Zdeni!k Košler . Snímka: 'archív HŽ 

Vzápätí po Petrovi A ltrichterovi predstúpi l 
pred h ráčov Slovenskej filharmónie ďalší 
"skalný" - Zdenek Košlcr. T en už toho pre
skákal s našimi filharmonikmi podstatne viac, 
než jeho mladší český kolega a vie veľm i dob
rc, čo môže~ Bratislave očakávať. Vie, že pri 
dobrej organizácii práce je toho dosť na to, 
aby vznikla profc~ionálna aj ľudská súhra. 
N!ipriek tomu musel Zdenčk Ko~lcr siahnuť 
k redukcii pôvodne avizovaného programu 
a vypu ti ť úvodnú symfonickú b·áser' Césara 
Franckn Eloidy, Program tak nadobudol troš
ka iné dimenzie a prvá ~lovica provokovala 
svojou zvukovou nebojácnosťou a útočnos
ťou , druhá bola výletom do dávnejšej minu
losti a pre mnohých návštevníkov Reduty aj 
čiastočným relaxom. Zároveň bol tento kon
cert tret ím z májových podujatí, na ktorých 
defilovali v úlohe sólistov klaviristi. Na roz
diel od Daniely Rusó a Adrienny Krauszovej 
siahol David Bucchner k odvážnejšej drama
turgickej konštelácii. Pri radi l k sebe zvukovo 
priebojné a koncepčne objavné partitúry Ja
náčkovho Capriccia a Stravinského Klavírne
ho koncertu. Clcnovia dychovej sekcie boli 
teda v permanencii a voľba Davida Buechne
ra im poskytla možnosť realizovať sa v Janáč
kovej skladbe dokonca takmer v úlohe sólis
tov. Svoju úlohu zvládli , rovnako ako klavi
rista, vynikaj úco. Nezdalo sa mi , že by vznik
la jediná kríza alebo j ediné hluché miesto. 
Všetci hudobníci vedeli , o čo ide, a zhodli sa 
v každom detaile. Možno, že je troška podo
zrivé tak to jednoznačne zdôrazňovať pozitíva, 
ale ani v komornejšom Janáčkovi , ani v or
chestrálnejšom Stravinskom, mi n ič " nevadi
lo", ~i č ma nevyrušovalo a mal som príleži
tosť koch ať sa v originálnych zvukových kon
šteláciách šíriacich sa z pódia. Zdenek Košler 
bol famóznym režisérom a spoj kou medzi 
koncentrovaným a výnimočne disponovaným 
Davidom Bucchncrom a hudobníkmi sekcie 
tutli . Dirigentovo gesto je n iečím nenapodo
biteTným, rovnako ako jeho povzbudivý 
úsmev dodávajúci hráčom potrebnú energiu 
(a nie len h ráčom). Kontakt na linke dirigent 
-orchester nestratil na svojej ostrosti ani po 
prestávke. Schubertova 3. symfónia zname
nala len zdanlivo ústupok z pozícií náročnosti 
a obtiažnosti. Hráči orchestra SF môžu zrej 
me potvrdil', že nielen zvukovo netrad ičné par
titúry 20. s toroči a spôsobujú vrásky na muzi
kantskej tvári . Schubert popísal do partitúry 
3. symfónie neľa hké noty , izoluje sólové dy
chové nástroje , sláčiky pocti l hustými "klas
mi" tónov a 'stupníc a priezračnou faktúrou 
zabezpečil poslucháčovi aj menej sluchovo 
skúsenému dozerať nad zdarným priebehom 
štvorčasťovcj skladby. Clenovia orchestra SF 
robi li čo mohli , väčšin a zámerov Zdcr,ka 
Košlera pod ľa mňa vyšla pod ľa jeho predstáv, 
takže Schubertova skladba virtuóznym spô
sobom zavŕšil a tretí vydarený máj ový večer 
v Slovenskej fi lharmóni i. 

29. a 30. mája. Záverečný koncert 43. 
koncertnej sezóny. Camille Saint-Saens: 
Violončelový. koncert a mol; Vladimír 
Godár: Orbis sensualium pictus. Sloven-

ská filharmónia. Slovenský filharmonic
ký zbor . Bratislavský chlapčenský zbor. 
Dirigent Ondrej Lenárd. Zbormajstri 
J an Rozehnal· (SFZ) a Magdaléna Rov
ňáková (BCHZ). Sólisti J ulian Lloyd 
Webber , violončelo; Lívia Ághová, sop
rán, Peter Mikuláš, bas. 

Záverečný koncert sezóny 1991/92 bol netra
dičný nielen tým, že bol záverečným poduja
t ím dlhodobého cyklu. Netradične v piatok 
a v sobotu sa stretli hudobníci v hojnej zosta
ve pri netradičnej príležitosti , akou isto je vý
ročie Jána Amosa Komenského, a to, tiež ne
tradične, pri Godárovom oratór iu, ktoré prvý 
a posledný raz naživo zaznelo pred siedmimi 
rokmi . Posledný májový koncert mal teda 
množstvo rôznych rozmerov, predsa však tým 
najrozhodujúccjším a primárnym bol rozmer 
muzikantský. K tomuto bodu mal čo povedať 
už vynikaj úci čelista Julian Lloyd Web ber v l . 
vio lončelovom koncerte Camille Saint-Saen
sa . Od prvých pasiqnátnych taktov mi bolo 
zrejmé, že mladý violončelista si s virtuóznym 
textom hrávaného koncertu poradí bez väč
ších problémov. A j sa tak stalo a Saensova 
hudba dostala to , čo j ej skutočne patrí - sýty 
tón, dynamický drive, technickú stabilitu, in
tonačnú precíznosi a fi lozofický rozmer , kto
rý i n~ li nujc viac .k imanencii hudobného afek
tu pred mimohudobnými sémantickými rovi
nami. Jul ian Lloyd Webber podal vysoko 
profesionálny hudobnícky výkon a nadšené 
publikum si na záver vyžiadalo rovnako 
úspešný prídavok. Začiatok dobrý - všetko 
dobré; zá-verečný koncert 43. sezóny potvrdil 
starú pravdu a aj druhá časť programu , hoci aj 
proporčne rozmernejšia, zotrvala vo vyso
kom štandarde určenom Julianom Lloyd 
Webberom a hráčmi orchestra v sk ladbe 
Saint-Saensa. Godárova partitúra priviedla 
na pódium Reduty niekoľkonásobne väčší in
terpretačn ý aparát a už pohľad na túto zosta
vu pred začiatkom všetkého diania vzbudzo
val úctu a očakávanie u tých, ktorí ešte mož
no nemali šancu Orbis pictus počuť (nebolo 
ich málo ... ) . A ak pán Saint-Saens orientoval 
svoju poetiku na rýdzu hudobnosť, Vladimír 
Godár ráta v každej svojej skladbe aj s čímsi 
iným. Prinaj menšom to je schopnosť deši fro
vať hudobný symbol , rébus, znak. Za každým 
tónom jeho hudby je ukrytá výzva voči č love
ku: uvažuj , premýšľaj, uvedomuj si, v akom 
časopriestore sa nachádzaš. Godárov časo
priestor je čímsi nadčasovým a aj Orbis pictus 
na mňa pôsobí dojmom majstrovsky realizo
vanej analýzy hudobných dej ín. Godár kon
frontuje vlastné po.znatky a skúsenosti , tran
sformuje ich do polohy symbolu a opäť kon
frontuje. Nie je servi lný a lacný, a ak použi
j em slovko zrozumitel'ný, vari ma autor vyni
kaj úceho oratória neobviní zo znevažovania 
j eho precíznej a hÍbavej kompozičnej práce. 
K odhaleniu latentného duchovného mik ro
sveta výrazne dopomohli na záverečnom kon
certe sezóny interpreti. Sólisti - Lf via Á ghová 
a Peter M ikuláš- sú ,,známymi firmami" a ich 
výkon v Godárovej neľahkej skladbe opäť 
žiari l , dýchal a žil plnokrvným životom. Obi
dvaja vokalisti dešifrovali naj mä " ľudský roz
mer" ukrytý v klenutejších alebo mozaiko
vých frázach sólových partov a vhodne komu
nikovali s obsahovou rovinou prameniacou 
z textu j edinečného a legendárneho traktátu 

J. A . Komenského. Slovenský filharmonický 
zbor akoby vstal z prachu (do ktorého ho 
uvrhla interpretácia Verdiho Quatr i pezzi 
sacr i v apríli) a skonsolidoval svoj e dispozí
cie. Sekcie zneli kompaktnej šie, menej hr-

, motne a rozhodne kultivovanej šie, než po
sledný raz. Chlapci zo zboru usi lovnej Mag
dalény Rovňákovej neostali v malom výstupe 
nič dlžní svojej povesti a zviedl i pôvabný dia
lóg so sólujúcim Petrom Mikulášom. Nuž -
vôbec nie na koniec - Ondrej Lenárd zacítil 
svoj u pôdu, rozmerná partitúra s veľkým poč
tom linajok a bohato členeným výrazovým 
potenciálom bola vhodným materiálom v ru
kách šéfa SF. Svoj e hudobnícke skúsenosti 
a postoje dokázal preniesť na orchest rálnu 
masu a orchester Slovenskej filharmónie sa 
rozlúčil so sezónou hrdo a bez škrabancov. Je 
možné, že čosi nezaznelo, alebo nezaznelo 
celkom podľa zápisu, isté však je, že rušivých 
momentov bolo minimum a že Godárova 
sk ladba znela bez výpadkov koncen trácie ale
bo kontaktu dirigenta s interpretačným an
sámblom. Podľa môjho názoru to bol vydare
ný a pekný finiš, ktorý skôr zapôsobil ako ho
j ivý balzam na niektorú z jaziev ut ŕžených ~o
čas pol ročného abonentného úsilia. 

IGOR JAVORSKÝ 



HUDOBN~ DIVADLO 

Piková dáma bez šablóny 
V sérii nových naštudovaní dávnejšie uvá

dzaných inscenácií na javisku Viedenskej štát
nej opery (často kritizovaná koncepcia dnes už 
zosnulého šéfa Eberharda W~echtera) sa do
stala v polovici mája k slovu Cajkovského Pi
ková dáma. Pred dvadsiatimi rokmi vyvolala 
produkcia Kurta Horresa, v kombinácii s nic 
dost' presvedčivým obsadením , značné rozpa
ky, takže tentokrát je formulácia v kolonke 
"režisér" radšej upravená do podoby .,podl'a 
inscenácie ... " 

Vladimír Atla ntov v roli Hermana na scéne 
Viedenskej štátnej opery 

Snímka: archív autora 

Neviem. čo ~•t L pôvodného režijného ruko
pi~u zmeni lo a čo nie. nazdávam sa však. že 
dnd ný tvar ('ajkov\kého romanticky cxprc
~ívncho die la je v ~úl<tde ~ prcd~tavami o mo
dernom hudobnom divadle. e li pne na ru~
kcj ~ablóne. \/dialen) je tradícii rcali~tické

h~l v,ykrc~l'ova ni<t prostredia <t ~ituiícií. obch;í
dza tiež zaužívané scénograf'il:ké ornamenty. 
Predsa však - síce v ncprchliadnutcl'nom po
sune - ve rne ~ leduj e Lá kladn) ko lorit doby 
a miesta. účinne kreslí dramatickú krivku prí
behu. rozvážne klad ie na misky váh emocio
nalitu a cxprc~ivitu. Zdá ~a. Lc režisér Kurt 
Horrcs sa nic menej ako (ajkovským. nechal 
i nšpirovať aj Puškinovou novelou. Svedčí pre 
to fakt ,l.c ~:elkový duch výpovede-je skôr vec
ný a priamočiary. že ~ú z deja vyl účené žánro
vé výjavy (chýba celá pastier\ka hra) a napo
kon i charak terokrcsba viacerýclľústrcdných 

postáv je zjavne odromanti;rovaná. 

Portrét Hermana je skladaný skôr z čft 
triezveho. ale vypočítavého cynika a ncskÍ7a 

do po lôh excentrického psychopata . Jeho po
stavenie v dráme je centrá lne, osta tné figúry 
mu viac-menej sekundujú . muž~kí protihráči 
sú dokonca zahalení do akejsi uniformnej 
beztvarosti . Výnimkou je st<trá grófka. ktorá 
vďaka vekovej autentickosti prcdst::t vitcl'ky 
(osemdesiatročná Martha Mô<ll , oslavujúca 
pät'desiat sezón javiskovej praxe) a jej maj
strovskej výrazovej štúdii sa stala jedinou sku
točnou dramatickou partnerkou l-l ermana. 

Výprava Andreasa Rcinhardta smeruje od 
konkrétm~jš icho zasadenia prvých dvoch oh
'razov k univerzálnosti a climimicii národných 
i dobových reálií. Plesový výjav je vysunutý 
do exteriéru, grófkina spáliía je vybavená 
množstvom figurín, symbol izujlicich S\Ct jej 
mladosti, kasá reň je nahradená chrámom (?). 
nevské nábrežie sa objaví iba vo výreze scény 
na horizonte. 

Hudobné naštudovanie ľikovcj dámy pri
pravil japonský dirigent Sciji Ozawa. zanie te
ný intc rprét a prop::tgátor Čajkov~kého ~ym
fonickcj i opernej tvorby. Jeho radost' a cl111t' 
z hry hola inšpirujúca, extrovertným temi>C
ramentom vybičoval kolektívne telesá k vyni
kajúcemu výsledku. Ozawnva predstava o die
lc je dynamická. kladúca Jo vyv;íie n.5ho vzťa
hu dr::tmalicko~ť part itúry~ jej lyrick)·mi a ro
mantickými pólmi. 

Vo výhornej f~lrmc sa prezentoval Vlad imir 
Atlantov ako Herman. Pred 1akmer 20 rokmi 
sme ho v tej i~ t ej roli obdiH>va li v 13ra ti~lave 

pn hosťovaní Veľkého divadla z Mo\ k vy. 
dnes zn ie jeho hlas stále svic7o, vý\ostnc dra
maticky a má príznačný tmavobronzový le~k . 

Jeho herecko-výrazová kreácia je detailne vy
modelovaná , sp{tja osobnostné poiíatie s kon
cepciou reži~éra . Zaujímavou partnerkou mu 
bola Mirclla Frcni ako Líza. ebyť úprimné
ho vzť::thu k Čajkovskému . a'i by táto tal ian
ska primadonna nc~iahla po parte. e~teticky 
vzd ialcncj~om jej dominantnej ~fére. Kult ;'
vovaný, prík ladnou techn ikou vedený. 7voni
vý tón wcdnej vcl'kosti doL'!Ali\>1 v ncv~kej 
scéne logický výrazovo-d rarn;rti~)· vrchol. 
Ncuvcritcl'ne či~to a v) razu1>lnc znel lllasMar
thy Mii<ll v kabinetnej kreácii Gr·úfky. D\apt 
ruskí lyri ckí barytonisti v kulti vovanom lega
te odspieva l i úlohy Tomského (Sergej Lcjfcr
kus) a Jelcckého (Vladimír ('~·nnv) ::t ~polu 
s krásqym_ timbrom Vcsscliny Kasarovej (Po
li na ) doplri a li úspešné 'óli~tické ob'>adenie 
nového naštudova ni;. 

Premiéra. ktorú v priamom prc no~e vv~ i e
lala rakúska te levízia. mala v7Ctc nu doh ru . 
Počas záverečn~h kl <lňač ie k v' tCtpilna ja\ is
kCrnový riadite[ Joan Holender. al~·Lablaho
žclal jubilan tke Marthc Môdl a ocenil jej 
50-ročnú'mcdziná rodnú kariéru. Z prí1emnej 
IMe jej aplaud(')va l aj Placido Domingo. )cho 
čaka la na druhý deti podobilá oslava. pravda. 
za umelecké ,.služby" Státnej opere. kí'O'ré <ní 
presne o polovicu kratšie. ..._ 

Arabella - malý zázrak 
Operné die lo Richarda Straussa sa na čes

ko-slovenských javiskách nikdy nc udomácni 
lo. Preto jeho sporadické návraty. nezaťaže
né i nt erpretačnou rutinou . ale tiež ochudob
nené o možnosť oprieť sa o tradíciu. patria 
k dramaturgicky najzauj ímavcjším. 

Súbor opery Státneho di vadla v Ostrave 
siahol po Straussovom odkaze vždy vtedy, 
keď mal k dispozícii výnimočné di rigentské 
osobnosti. Po Jarosl::tvovi Vogelovi. Bohumi
lovi Gregorovi, Zdenkovi Košlcrovi a Jifím 
Pinkasovi to bol na záver O\ta tnej sezóny šéf 
opery Ivan Parik, ktorý po prvýkrát v O~tra
ve uvicdollyriekli komédiu 1\rabella . Nebola 
to vol'ba n;íhodná , ani hazardmí . Pafík si ako 
iniciátor projektu overil zvl;ídnutcl'nosť 1\r::t
bell y v súbore .. stredného" formátu pred 13 
rokmi v Plzni . navyše k st raussovskej poetike 
osobnostne inklinuje, takže k ~túdi u pristúpi l 
po zvážení všetkých rizík . 

Výsledok uk{tzal. že išlo o počin hodný ob
divu. To, čo Pai"ík v komplikovanej, inštru
mentačne hustej a ~pec i ficky farbenej partitú
re s ostravským súborom dok(tza l. bol malý 
zázrak. Hoci v zredukovanom nástrojovom 
obsadení. intcrpréti sa zho~ti li ~voji ch partov 
so zan ietením a snahou o čo najkompaktncjší 
zvuk. Zatienili tým i men~ ie (a celkom podw
pitcl'né) technické nedot iahnutosti. Pafíkovo 
gesto je natoľko presné a ~uge-.t ívnc. že ze
lektrizova lo celý apanít a vy taiilo z neho po
pri patričnej emotívnosti i rad príznačných 
motívov. V práci so só listami bol dirigent 
vý raznou oporou, ,obohacuj Ct co u výrazový 
ponor interpre tov do stv;írríllvaných rolí. 

Z hudobného naštudovania . a to sa ~ t ava 

na našich scénach málqkcdy. pr U!JlCnila cel
ková koncepcia a atmosf~ra imten~cic . Miln
slav Nekvasil s výtvarn íkom Danieloin Dvorá
kom rc~pektova li štýl diela a. obliekli produR
ciu do dobových rekvizít Vic\lrle 1roku IX60. 
Aranžmán zodpovedalo logike ~itu ác i í, profi 
ly postáv a vzťa hy medzi nimi vy\ icrali z noiO
vého zápisu a textovej knihy. A;r ... da len f] le~o
vá scéna v 2. dejstve by zniesla viac n gľ~l~sy 
H efektnejšie scénické vybavenie. , 

· Dramatická a v okrajQvých polohách CXJ"!O· 
novaná rola Mandryku patr í k najnáročnej

ším v barytónovom odbore. PríJemným pre
kvapením bol výkon Vojtčcha Kupku, ktorý 
nie lenže bez problémov zdolnl rozsah pnrtu . 
ale f::trbou hla~u a klenbou friiL demo nštroval 
~t)·lovo či~ té ~traussovské ~picvanic. l ~ tým 
kompromi~om bolo obsadenie Evy Džíz~ovcj 

(Arabclla). ~oprani~t ky di~ponujúcej lyric
kcj~ím materiálom než si rola vyžaduje, 
avšak technicky istej a v polohách vyrovna
nej . Ako typ zaujala apartným zjavom i dicv
čcn~kou bezprostrcdno~ťou z;íroveií. Alina , 
Farná bola azda až príl i~ hl;hovo út lou Zden
kou ~ lcp~ ic znejúcim hla~om vo vy~oJ..ých . 

ako stred ných polohách. 

Nebýva pravidlom na stránkach n;íšho ča
sopbu rcc~: n z<wať premiéry 1 čc, J.. ých opl' t· 
ných scén obla~tného typu. /\k ~mc tak v pr Í· 
pade Strau~~ovej Arabclly v o~trav~ J..o rÍl diva
dle urobi li. tak jednak pre tltamaturgicJ..ú 
unikátno;i tit ulu a jeho kvalit nú interprct<Íciu 
a nic menej zo snahy rozš íriť obzor či t atcl'ov 

o dianie v západnej časti n<Íšho spoločného · 
štátu. Neraz tot iž môže slúžiť ako inšpirácia. 

Štátna opera v 1•rahe siahla po menej frekventovanom titule: opere Mignon Ambroisa Tho
masa S nfmka: ľ. Kopačkll 

NAPARFUMOVANÁ MIGNON 
Tak už aj Pntha m~ Štíttn tt operu. V nad

väznosti na existenciu niekda jšej Vcl'kej opc 
ry S. kvčtna . ktorú roku 1\1-lX zruši l a ~poj il 
" <í rodnym divad lom Zdenčk cjedlý. l.t\· 
kalo Sme ta nm o divadlo l . aprílom štatút -.a
rnostatnej umeleckej organi ;;ícic. Prahe \a 
lak po 44 tokoch vnít ilo ko nJ..urenčné pro
stredie a ~úbor. ktorý obohatí ponukov)• lb
tok o ~ i roké rcpcrtn;í rové ~pe J..t rum. 

Štátna opera naštartm ala o1aj t a1antne. 
J..eú v už roLbehnutej ~eL<ine U\ ied la ~edem 
prcmiéro' ých večerov a~ rovnaJ..ým počtom 
rá ta i pre ~e1.ón u budúcu. V dramaturgicJ..om 
pláne sú vdké tit uly sve10vých autotov (Hoff
mannove pmicdky. Salome. MaškarnÝ bo'tl. 
Tannhitu~cr. CA Va PACI. atď.). čím vini k ne 
účinný kontrapunkt k opere D. aJ..ccntujú
ecj Yäč~mi če-.kú tvor-bu . V druhej polo' ici 
mája uvi~dla Štátna opera'prcmiéru MiJ.!non, 
jedného z hlavných predstavitcl'ov francúz
skej lyrickej opery Ambroisll Thomasa. Mig
non bola skbtda tcl'ovým ~cdemnä~tym javi~
kovým dielom (ani jedna z predchádzajúcich 
opier "' neuja la) a po iíom neupadol do za
budnutia už iha l lamiet. Do Prahy ~a' rát i la 
po 56 rokoch a pravdu povediac. dÍžkc pre
'-távky sa nedivím. 

Samozrejme , je to <Hálka vku~u. Pokia l' di 
vák inkli nuje J.. lyrike. \"Lietn) rn a na~ladlým 
mel<idi ;ím. pokiar mu ncprd;íia i~tá chu
doJ..n no'l a nnlo,tatok dramaticJ..eho ronnc
ru po-. túv. gradačná Ldržanlivosť a výrazov;í 
tnonotónno~ť. wk ho dielo a;rda u~pokojí. 

apokon. l'l10mu' bol vo wojej dobe u7ná
vaným. hod konLerv::ttívnym \\(>rcom a jeho 
Mignon mala po premiére' paríž~J..ej Opere 
Comique , dJ..) ú;peth. /.. pohradu dneška .,a 
v~ak javí ako málo životn(! a h<H.:i Goetheho 
námetom nadýchnut{t. prcd\a len preparfu
movanit part itú ra. 

Toh toročn í ab~olvcnti speváckeho odboru 
VSMU do.,tali za úlohu r071Ctčiť ;a so svojou 
.. alma mater" v Mozartovej opere Co~i fan 
tu ttc. Jedna 7 najvhodnejších. ale aj najná
ročncj ~ ích part itúr. preveri la mladých adep
tov po k<tldej stränke a umožnila tiež verej
no~ti po~Ctdii tírovcti s lovcn~kej vokálnej pe

_dagogiky. Z náv~tevy oboch premi~r. kde"' 
1 prcd~t::tv ilo desa i ab~ol ventov , bolo možné 
' postreh nút' niekol'ko vyslovených talentov. 
no ti ež ~tretnúť sa s priemerom, sotva zabez
pečujúcim ;úlistické upl::tttH.:n ic. Napokon , 
i zbory potrebujú školené po~il y. 

J roc~a prekvapi lo. že pn moíno\ti praeo
' ať mladým kolektívom v rol (Ich \ekovo 
a bytostne hlí;kych, nepopu;tila réžia uzdu 
vol'ncjšej f: ltl tútii. študen tskej recesii a anla 
i výkladm ému posunu predlohy. Podobu die
la. tak ako ju vykresli l Urani~lav Kriška, i na
priek poku\om pracovať s ná1nakom (nedô
., lcdnQsť ~a prejavila striedaním fikt ívnych 

, a konkrétnych rekvi7ít), sotva možno označil 
;'lRo. ne'tradičnú. tv l á~i'·pú tav(t generačnú vý
poveď. Najmit s postupom ča u ~a ~täval ve
čer f:ídnym a '>teremypným. Sccrr ický rámec 
navrhol Chantal Guilgot '>Oimy\l()m flrc rah
kosť. vzduš nosť a .paqclové fareb.né videnie. 
Ko\týmy tobo istéll.O autora v~ak boli menej 
vyna liezavé. ' 

' ' -
Ovcl'a v;í;inejším proGiém~m n~i ré'žia ho-

lo hudobné naštudov::tnic Gcrh:lrda Auera. 
l l rubosť a surovosť orchestrálneho l,~u. 
min imum dynamického a v)razo, étro nuan
~ova ni a, v '>poji tosti ~ mälo koncepčnou rťrn
povou výstavbou, boli dôrazným mementom. 
aby prvé divade lné kroky mladých adeptov 
holi v budťtcno~ti zverované do tých najkom
pctc ntncj~ích rúk. Za daných okolno~tí bolo 
ilu7órne očakavať viičšiu mieru ~t)lového po
chopenia . vkU\ll a noblesy. ()~ t ;íva le n dlrfať , 

l.c sólisti '" čím skôr zbavia deformácií zbka
ných v tomto naštudovaní a k d'alšicmu Mo
zartovi (pokia!' im ho osud dopraje) pri~túpia 
~čis t ým kontom. Na margo dirigenta ešte po-

l .. 

Pražania jej i napriek tomu venovali ma.\i 
má ln u pozorno,ť. Inscenačný team hol zosta
ven)• zo zahraničných umelcov a z dvoch obsa
dení holo prvé mcdzimírodné. Spievalo ~a. 
pochopitcl'ne. v origin;ílnom Jal) ku. Diri
J.!Cntskj• pn~t zanjal mladý Američan Ivan 
Tiirzs, réžiu viedol Nemec Helge Thoma, scé· 
nu ll kostýmy rwvrhol Rainer Sincll. Tiirz~ovo 

hudobn~ naštudovanie potešilo vcfkýrn citom 
pre j~:m n ú orche.,t rálnu inšt rumentáciu (tá je 
však do~ť ri ed ka a má vy'>lovcne podru/nu 
úlohu) a t.aujalo kulti,ovaným. dynamick) 
vypracovanym zvukom. Po ncchívnom N<ipo 
j i lásky akoby hralo iné te leso. 

Režio;ér lle lge Thonta prečítal predlohu 
bez ~nahy o jej presadenie do cudzieho času 
a prie~toru . Nič ncpone~:halna n;íhodu. aran
žoval b tou ruJ..ou profe;ionála. ~ vytríbeným 
vk usom. ale ti ež trocha akademicky. Výtvar
ník Rniner Sinell navrhol dobovo koreklné. 
romanticky ladené kostýmy, v duchu požia
david litcr:írncj pred lohy. Scénické riešenie 
~ výraLnou redukciou popi~ných prvkov ::t vy
užívajúce drcvcn)• matcri~íl. vytvori lo vorné 
pô~oben i e pre rozohrá,·anie de ja. 

Spevácke ob!-adcnic prvej premiéry tvorili 
zah raniční sólist i. Hoci sme medzi nimi nc
na~li ani jedno zvučné meno. tvorili solídny. 
technicky a ~týlovo vyrovnaný kolektív. Lt· 
rieký mezzo\oprán Holandanky Marg~t 
Cllhn 7ncl plno/\ učnc tWJnla 'o' y~~cj polo
h~:, J..tora bola tiež doménou koloratú rneho 
soprúnu Franzisky Stanner v postave Phil iny. 
Paul Urodenc-Smith (Wilhe lm) nijako neosl
nil timbrorn wojho lyrického tenoru. 7ato 
v~ak roz\ahové a slohové u.,ka lia partu lvl ;í
dol s porozumením . ajmarJ..antnej~í hla\, 
i kecľ v polohách nic celkom vyrovnaný. po
núkol rumun~k)' ba; is ta Thcodnr Ciurdca ako 
Lothario. 

t.námka. eu~talc búchanie taktovkou o pult 
urál.a: interpreta i diváka. 

Spevácka Ctroveri prvých dvoch obsadení 
bola rôznorod;í . Odhliadnúc od väčších či 
menších podl.lností voči ~ loh u. za ktoré však 
nesú svoj die l zodpovcdno~ti tiež pedagógo
vi::t, prekvapilo u niek torých absolventov 
technické manko. Prejavovalo !.a probléma
mi v tvorbe rezonančného. o dych opretého 
tónu. jeho viazaní v plynulý tok, v schopnosti 
udržai farbu a objem tónu v rôznych polo
hách a dynamických rovinach. 

K pmitívam prvej prettt iér) patri lo jej 
dámske trio. Monika Martincod Z\ Iád la ná
ročný part hordiligi bez viditeľného technic
kého 1aJ..olí,anta. vybavi la ho Lvučným a pri
rodzene vi hrujúcim tónom vo vše tkých polo
hách. Štíhlo vedený. razan tný meu.osoprán 
Silvie Sklnvskej (Dorabella) mit kovový lesk 
a dramatici-.~· n ~: rv. chýbalo \Šai-. viac práce 
s dynamikou. Sol ist ka preukázala výrazný he
recký talent PJ íjemný a okrúhly lyrický sop
r{t n Adriany KohCrtkovc.i ~i vokálne hravo po
radil s ro lou Despiny. ostal však čosi dlžn)• 
v dotvorení charakteru o črt y kokctnosli 
a prcšibano~ti. Katarína Gálová 1 2. ob~ade
ma mala ~molu . keď v úlohe Dorabclly o~tali 
mo.lno~ti jej bohatého a s)'tcho dramatického 
sopránu iha tušené. Despina Zdeny Furman
čokovcj upťttala javi~kovýrn pôvabom. no jej 
~ubretný hla~ zne l trocha tvrdo. Dobre posa-

_den)(m lyrickým barytónom, rnie\l::tmi až te· 
norovc'j fa rby. prekvapil Zoltán Vongre) ako 
Gugliclmo. PotJebujc si e\tc Idokonali ť kan
tilénu á viac použív::tť dynamiJ..u. Dona Al· 
fonsa kreoval mäkkým a pla~tickým barytó· 
nom Roman Paulíny v alterni1cii s Martinom 
MalachťH~kým . Tento, profesionálnou "é· 
nou u7 aprohovaný basbarytôn, mal isté ial· 
ko~ ti ' no,no.,ťou tónu pri nižŠeJ d) n;umkc. 
inak je to hla\ per~pektívn ~. Ďalej ab~olvo,a· 
li lubomír Kizck (Fcrrando) a Mojmír Ca-
11ltn (Guglie lnw) a súbor dopfiía li študenti 
nižších ročníkov. 

PAVEL NGER 
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ZO ZAHR{lNIČIA 

R«»:zh«»v«»r s Gérard«»....-. IVI«»rtier«»....-. 

SALZBURSKÉ HRY DO NOVEJ UMELECKEJ ÉRY 
V tomto .-oku V$tupuje do...u~lecKeJ ·arény salzburského festivalu 

v zvýšenej miere aj naša hudba. J;~Ďto jej nástup bol umožnený prí
chodom nového umeleckého veU~ia -festival~ keď v trojčlennom 
direktoriu hlavné slovo bolo zver~né ~elgičanovi Gérardovi Mortic
rovi, doterajšiemu šéfovi brusselskej opery, ktorý bol v uplynulých 
dňoch vyznamenaný vysokým belgickým.radolll "Commandeur in 
de Kroonorde" a Vel'kým krížom za záslufly, u deleným Spolkovou 
republikou Nemecko. G. Mortier sa už počas svojho brusselského, 
pôsobenia prejavil ako vel'ký priaznivec našej hudby. J eho prieine
ním získajú Salzburské letné hry novú podobu, o čom sme sa poroz
právali v našom rozhovore. 

Prevzatím Salzburských letných hier 
ste zdedi li vel'ké kultúrne európske ded ič

stvo. Aké pocity vás pritom sprevádza-
. ~ {' JU. 

- Túto úlohu som prijal s neutajova
ným 'obdivom pre bohatú trad íciu Salz
burských hie r , a le tiež s pocitom , kto rý 
ma utvrdzuj e v presvedčení, že všetko, 
čo ča som nepodl'ahne zmenám , preme
nám, dospieva pomaly k zániku . Tento 
začarova ný kruh musí byť sústavne strá
žený a vo vhodnej chvíl i regulovaný. 
V di'loch , keď v Euró pe prežívame tak 
prevratné spoločenské zme ny a nečaka
né udalosti . je dôležité, a le aj krásne 
a potrebné, aby umelecké hry typu salz
burské ho festiva lu zostavili pn; pub
likum program , ktorý by vyjadroval 
aktuálne pocity doby. Mojou prvou 
myšlienkou po nástupe v Salzburgu bolo 
úsi lie dai Salzburským hrám také ten
dencie, ktoré by charakte rizovali tep 
nášho storočia. Vedľa Mozarta. ktorý je 
a zostane pre Salzburg dominantnou po
stavou, chce l by som ukúzai. ako vcl'a 
vcl'kých umelcov zrod ila naša l!pocha. 
To bolo tiež dôvodom, prečo som ako 
jedného z prvých za radil do tohtoročné
ho programu Leoš<ľJanúčJ..a a in~ce n á
ciu jeho opc:ry Z mŕt ve ho domu . Svoj 
program pre Salzburg som zostavoval 
v dobe, kedy v Európe dochádzalo 
k prevratným politickým zme n<ím. Ja
náčkovu o pe ru som vybral za hlav ný 
prográmový cie l' preto, že som tak ako 
tento sklada t eľ presvedčený , že v kaž
dom človeku drieme iskra Božia. T áto 
opera to výstižne vyjadruje a pre Salz
burg vyjadruje vel"ké duchovné posol
stvo. O J anáčkovu tvorbu ~om sa zaují
mal už dávno. V Brusse li som inscenov
va l je ho štyri opery - Jej pastorkyňu , 
Káťu Kabanovú, Líšku Byst roušku 
a Z mŕt veho domu. A te raz sa domnie
vam, že na~tal čas, aby bol .J anáček 

predstavený svetu ako ve l'ký umelec -
taktiež v Salzburgu . V programe však 
súčasne zaznie a j jeho G lagolskú o mša , 
Zápisník zmize lé ho. komorná a pies1'1o-

vá tvorba v podaní najlepších dnešných 
umelcov a súborov. Bude to naozaj ve l'
ko le pá manifes tácia Janäčkovho ori
vého ducha . 

Mojím ďalším úsilím je presadii, aby 
t u vystupoval celý rad nových umelcov. 
Nie som nijako zauj a tý proti zavede ným 
festiva lovým hviezdam , ale tie sa musia 
striedai s novými interpretmi , p rctož.é 
inakšie skutočné umenie umiera. 

Dlhší čas sa o vašich zmenách hovorí 
ako o revolučnej vlne v Salzburgu. Chá
pete to aj vy podobne? 

- Jedno je isté, že dôjde k d ôkladnej 
a netušencj reforme v obsahu fest ivalu 
a č iastočne i v organizácii Salzburských 
letných hier. A le ja v tom nevidím nij a
kú násilnú revolúciu . Skôr by som to 
označ il ako prirodzený, o rgan ický vý
voj. J e nezadržateľné urobi ť tie to kroky 
pre zdravú bud úcnosť fes tiva lu . Keď 
som v Salzburgu nastupoval, s ta la sa tá
to požiadavka takmer životno u potre
bou . Mne iba pripadla úlo ha premen ii sa 
na nástroj , kto rý má tieto zme ny realizo
vai. 

t>okial' však poznáme salzburské me
dzinárodné publikum, vzbudí to nepo
chybne pocity obáv a stra'chu ... 

- Som presvedčený aj o toni , že Salz
burg musí postupne zmeniť aj publ ikum. 
Kultúra sa nevytvára le n pre pe niaze, 
krásne róby a spoločenský efekt . Budem 
sa us ilovať nadviaza ť užší kontak t s obe
censtvom netrad ičných návštevníckych 
zemí, vrátane Česko-S lovenska, Po l'ska, 
Maďarsk a a ďalších oblastí tzv. Výcho
du. Týmto J'uďom chcem zabezpeči ť 
podmienky, aby mohli navštevovai naj 
lepšie prod ukcie Salzburských hier. Aj 
v týchto kraj inách je predsa ve l'a vzdela
ných a za interesovaných l'udí , ktorí by 
mali poznai naše umelecké úsilie. Z atia l' 
im v to m bránia finančné a devízové 
problémy. A le aj to bude časom možné 
ri ešiť . 

Pre tohtoročný festiva l ste okrem me
dzinárodne osvedčených spevákov a kon-

Edita Grubcro,•á (Dona Anna) a Frank Lopardo (Don Otta,·io) vo festh·alovej inscenácii Mo
zartovho Dona Giovanniho Snímka: archív autora 

certných umelcov angažovali aj význam
ných umelcov z Česko-Slovenska ... 

- Ako interpreti Janáčkových a Dvo
fákových sk ladieb tu pochopiteľne ne
môžu chýbať ani vaši umelci . Pre na
~e programy sú samozrejmosťou také 
umelkyne ako sú Lucia Poppová a lebo 
Edi ta Gruberová . Do inscenácie J anáč
kovej o pe ry Z mftveho domu vst úpi šesť 
sólistov z Prahy a Brna: Richa rd Haan , 
Pavel Kam as , Richa rd Novák, Josef Ve
verka , Miroslav Koppa Štefan Margita. 
Veľmi som privítal , že hudobné ho na
študovania Janáčkovho diela sa · uja l 
C laudia Abbaclo a réžie Klasu Michael 
Grube r. Viedenskí fi lharmonikovia bu-

dú nespo rne zá rukou vyn ikajúceho hu
dobného naštudovania. V ko ncertných 
programoch nemôžeme vynechať také 
vokálne teleso, ako je Pražský filha rmo
nický zbo r. 
Prezraďte nám ešte niečo zo svojich 

budúcich plánov ... 
- A zda le n toľko, že moje koncepcie 

budú stále me nej konvenčné. V b udú
com roku sa mienim viac venovať veľ
kým postavám maďarskej národnej hud
by - Bartókovi, Ligetimu , Kurtágovi. 
A taktiež - pre budúci ročník sa lzbur
ského festivalu chcel by som pri praviť 
ďalšiu Janáčkovu operu . 

Prip ravil JII'H VITULA, Salzburg 

Na slovíčko s Evou Blahovou a Schuberta a s lovanskú provenienciu 
C hopin, Dvorák , Suchoň. Vďaka nej ob
javili sme tri á r ie od Chopina, t r i od Eu
gena Suchoňa a tiež árie od Dvoráka, 
v ktor ých nachádzame silnú l'udovú in
špiráciu . P ianistka Elena Michalicová sa 
ukázala ako vynikajúca sprevádzačka ... 
no súčasne bola nemenej pozoruhodnou 
sólistkou v lmpromptus Schuberta a Si
luetách Dvoráka. Jej hru charakterizuje 
rezervovanost', skromnost', ale aj výr az
ná emo tí vnost' a krása zvuku." 

Zači atkom júna sa z Francúzska s vel'
mi priaznivou kritikou vráti la sopranist
ka Eva Blahová, kto rá spolu s klavirist
kou Elenou Michalicovou úspešne vys tú
pila v Chart res. Pri te jto príležitosti sme 
položili p. Blahovej niekol'ko otázok na 
zrekapitulovanie jej aktívnej ko ncertne j 
čin nosti . 

Aká bola koncertná činnosť v uplynu
lej sezóne? 

- V uplynulej koncertnej ·czóne sme 
spolu s Elenou Mich alicovou absolvova
li celý rad koncertných pod uja tí . kto ré 
môžeme zhrnúť clo troch oblastí : kon
certy venované tvorbe W. A . Mozarta , 
tvorbe A. Dvofáka a barokovej hudbe. 
Také to koncerty sme abso lvova li v Bra
ti-lave , Piešianoch , Trenčianskych Tep
liciach, Dudinciach, Trnave a i. V máji 
som s organistkou Evou Kamrlovou ab
solvovala konce rt barokbvej hudby vo 
Františká nskom kostole vo Viedni. Nó 
a napokon bol to abonentný koncert 
v kostole St. Pantaleona v Chart res, kto
r)• sa uskutočnil na pozvanie vedenia 
mesta . ktoré tomuto podujat iu venovalo 
veľkú propagačnú aktivitu . 

Aký je výsledok tohto hosfovania, čo 
z neho vypl)'va pre budúcnosť? 

Eva Blahová s Elenou Michalicovou 
Snímka: archív HŽ 

- Dostala som pozvanie pre budúci 
rok , a to vo viacerých oblas tiach. Na ta-

mojšej ško le (k torá má okolo 800 štu
dentov) pripravím interpretačný semi
ná r, cl'a le j mám ponuku na vystúpe nie 
v rámci euró pskeho letné ho festivalu 
a napoko n možnosť predstaviť svoju 
spevácku tried u v rámci tohto festivalu 
na amostatnom koncerte - bude to asi 
6 poslucháčov z VŠMU. 

Okrem koncertnej činnosti ste sa ak
tívne zúčastn ili viacerých speváckych sú
t'aží ako členka porôt ... 

- Áno, bola som členkou porôt na 
medzin á rodnej speváckej sút1lži Belve
der '92 vo Viedni, na medzinárodnej 
speváckej súťaži v Ka rlových Varoch 
a napokon na speváckej súťaži M . 
Schneidera Trnavského v Trnave. 

Na záver nášho informačného rozho
voru p rinášame úryvok z miestnych no
vín L'écho, z hodnotiaceho čl án ku au to
ra Yvesa Bas tide Eva Blahová: " La Diva 
de I'Empire" : 

"Eva Blahová má vynikajúci hlas. Po
zoruhodnou úspornosfou výr azových 
prostr iedkov, bez vonkajších efektov 
priťahuje pozornost' svojich posluchá
čov. Ponúkla nám recitá l, ktorý št'astne 
spájal známe a neznáme diela: viedenskú 
školu repr ezentovali diela Mozarta 

-mj k-

K.UPK.<>VIČ 
VK.OLÍNE 

V rámci pravidelných podujatí WDR -
WORKSHOP NEUE MUSIK v Kolíne 
niR uskutočnila sa prehrávka a beseda 
o diele Ladislava Kupkoviča Kvarteto 
F dur. Použitá bola nahrávka Slovenské
ho rozhlasu v interpretácii Moyzesovho 
kvarteta a klaviristu Tomá§a Gála. Bese
du viedol Dr. Detlef Gojowy. Prehráv~ 
za prítomnosti autora bola prítomnými 
pozitívne hodnotená. Podujatie sa kona
lo vo výstavných priestoroch IGNIS, kde 
súčasne prebiehala 1\i výstava sloven
ských maliarov. -mj-



SERVIS HŽ 

K životnému jUbileu 
lAnny Polákovej 

A. Poláková ako Stella v rovnomennej llo
loubkovej opere. S nímka: archív Hž 

Veľkost' operných interpretov sa nemeria 
dÍžkou vyslúžených rokov , ale kvalitou ich 
viac či menej početných kreácii. Anna Poláko
vá j e pre dnešné generácie operných priazniv
cov takmer neznáma, no v jedinom desat'ročí 

(v päťdesiatych rokoch) bola v opere ŠD v Ko
šiciach takým pojmom, že v popularite ďaleko 
predčila svojich kvalitných partnerov: teno
ristu Imricha .Jakubeka a basistu Gejzu Zelc
naya. Zhodou okolností (či zákonite?) s oboma 
menovanými nielenže nahrala zopár úryvkov 

z Verdiho Sily osudu po úspešnej premiére tej
to opery v Košiciach, ale začiatkom nasledujú
ceho desat'ročia sa s nimi opät' stretla v tomto 
i ďalšieh dielach na scéne opery SND. 

Nie vždy sa heroína z provinčného divadla 
dokáže presadit' aj v opernej metropole. Polá
kovej sa to podarilo, i keď treba priznal', že 
v rokoch 1962- 6S, ktoré ohraničujú j ej brati
slavské pôsobenie, sa tu nemohla stat' divou 
číslo jeden. Tou bola totiž Margita Česányio
vá. Poláková však svojim príchodom vyriešila 
bratislavskému súboru j eden vážny problém: 
koho postavit' ako alternantku k Cesányiovej 
do Verdiho Trubadúra a Maškarného plesu , 
čo boli v tom čase exportné inscenácie opery 
SND. Zároveň úspešne konkurovala Anne Pe
ňaškovej vo Verdiho Sile osudu a Offenbacho
vých Hon·manových rozprávkach, i Márii Hu
bovej v Borodinovom Kniežati Igorovi. Ešte 
dve úlohy umelkyne si zasluhujú osobitnú 
zmienku . Janáčkova J en{tll<a, ktorú spievala 
len v Košiciach (existovala však ňou príkladne 
naspievaná záverečná scéna na rozhlasovom 
páse) a Verdiho Violetta, s ktorou v Bratislave 
hosfovala eštt• prv , než tu získala angažmán. 
Bola v SND v podstate jedinou nekoloratúr
nou interpretkou, ktorá si trúlla na Traviatu 
a po prekonaní úskalí v závere l. dejstva 
v ďalšom parte j asne potvrdila, o čo priazni
vejšie, hlbšie a tragickejšie dokážu drá mu 
Traviaty vyspieval' mladodramat ické soprá
ny. V tejto t radícii (vo svete nic takej raritnej) 
nenašla pokračovate l'ky. Bohužial', v zrelom 
umeleckom veku j ej umelecká dráha sa pred
časne skončila odchodom do zahraničia . . Jej 
pekný, t rocha nepokojne sa chvejúci , a preto 
vzácne expresívny soprán si už dnes má lokto 
pamätá. A to je škoda. 

VLADIMIR BLAIIO 

Jozef Heriban 70-r.~čný 
Ak sine v ostatných rokoch zaznamenali ra

zantný prienik slovenských operných sólistov, 
odchovancov bratislavského i košického Kon
zervatória a VŠMU, na scénu pražského Ná
rodného divadla (Beiíačková, Aghová, Oroli
nová, Žižlavská, Margita , Kocián, stáli hostia 
Hajóssyová, Harant), treba pripomenúť , že tá
to generácia mala svojho predchodcu. Už 
v polovici štyridsiatych rokov sa na plagátoc~
pražských operných divadiel objavilo meno 
J ozefa Hcribana. Rodák z Tŕnavy (23. 7. 
1992) študoval na Hudobnej akadémii v Brati
slave, absolvoval ju roku 1942 a v tom istom 
roku nastúpil angažmán v oper'e SND, ktoré 
však netrvalo dlho. Počas krátkej existencie 
samostatného pražského enscmblu Velkej 
opery S. kvčtna bol J ozef Heriban jej sólistom. 
Po j ej zrušení a fúzii s Národným divadlom 
prechádza umelec do zväzku reprezentačnej 
českej divadelnej inštih'tcie . Roku 19S8 vstu
puje do služieb Štátneho divadla v Ostra ve, 
aby sa neskôr opäť, tentokrát už natrvalo, 
vrátil do Prahy. 

Jozef Heriban počas svojej dlhej a plodnej 
kariéry vytvoril veľmi široký okruh postáv ba
rytónového odboru. Hoci repertoárovým !'a
žiskom jeho pôsobiska , opery-N D, bývala vždy 
národná tvorb;l , umelec sa špecializoval ~kôr 
na svctov(t literatúru. Nechýbal takmer 
v žiadnom naštudovaní talianskej opery, na 
ktorú mnoh Í českí protl!gonisti akosi nemali 
bunky. A tak diváci spomínaJú na Hcribanov
ho Rigoletta Ger monta, Renata z Verdiho 

· opier , Sharple;sa , Marcela , Lcscauta ! i Pinga 
z diel Giacoma Pucciniho. Spomenú!' treba 
i postavu Eugena Onegina v Čajkovského rov
nomennej opere, a lebo charakteroht rolu Al
bericha vo Wagncrovom\ Ziate Rýna. Všetky 
tieto partie napÍňal Jozef licriball'svojím 
mä kkým, plastickým barytónom, cítiacim ta
lia nsku kantilénu , kvalitnou technickou zá
kladňou a výrazným herectvom. V neskorších 
rokoch vytvoril desiatky epizódnych poStáv, 
kde potvrdil známe príslovie, že niet malých 
rolí ... 

PAVE L UNGER 

Blahoželáme _ 
Albín VRTEL: (6. 7.) - husl'ový pedagóg na bratislavskom Konzen'atóriu, 75 r. 

Gréta HRDÁ (6. 7.)- huslistka, koncertná umelkyňa, 60 r. 

' · . ' 
prof. Miloš JURKOVIČ (4. 7.) - rektor VŠMU, koncertný umelec, na utisla, bud. pedugóg, 

SSr. 

J á n PRAGANT (13. 7.) - huslis ta, pedagóg, dirigent, 80 r. 

Anna POlÁKOVÁ (19. 7.) - slov. sopranistku, sólistka Š D,. Košiciach a SND, neskôr pô
sobí v zahraničí, 70 r. 

Jozef H ERIBAN (23. 7.) - slov. barytonis tu, pôsobil v Čechách, dlhoročný sólista ND 
v Prahe, 70 r. 

lgor .»'ASSERBERGER (1. 8.) - hudobný teoretik, publicista najmä v oblasti jazzu a po-
pulárnej hudby, SS r. ' 

Milan ~OVÁK (12. 8.)- hudobný s kluda tel', dirigent, 6S r. 

e Orchester Štátnej filharmónie Košice na záver sezóny 1991- 92 úspešne rystúpil na dvoch 
benefičných koncertoch v susednom Rakúsku, venovaných podpore vojnových obetí v Bosne 
a Hercegovine. Uskutočnili sa 23.júna 1992 vo vel'kej koncertnej sále Konzerthausu vo Viedni 
a o deň neskôr v Stefa nienssal v Gr-.ui. · 
Orchester pod vedením rakúskeho dirigenta Richarda Edlingera predniesol predohru Co
riolan op. 62 L. van Beethovena a Koncert pre klavír a orchester a mol op. 16 E. H. Griega so 
sólistkou Viviane Gomori. 
V druhej časti koncertu odznela 9. symfónia ·e mol op. 9S Z nového sveta Antonína Dvoi'á ka. 

Vydavateľsno OPUS RECORDS patrí 
na S lovensku k najprogresímejším. Je to 
rydavateľst\'o, ktoré má svetovú úroveň. 

OPUS má jedno z najkvalitnejším štú
dií v Európe; j eho kvalitu oceňujú ndi 
i zahraničí majstri zruku, 
ako aj mnohí muzikanti. 

Na ostatnej Bratislavskej 
OPUS podieľal nielen na 
niektorých intc>ntrc>1tov N•II'IU11toom a Ná· 

SHOW, ktorá 
s vel'kým úspe

ezt~O!ola1rovom námestí v Bra· 
meninách populárnej skupiny 

na bratislavskom Primaciál· 
~...,"~·~ námestí. 

tom 
Popi u

kolegami vie, 
čo chce, to chce. 

Pod značkou OPUSu sa na trhu objavi· 
li nové nosiče známych i menej známych 
interpretov, a ko napr. Mira Žbirku, Mar-

Všetky t ieto skutočnosti svedčia jasne 
o tom, že OPUS " ide". 

Na záver už len odkaz všetkým hudob
níkom a hlavne mladým kapelám, aby sa 
len t rošku snažili a prišli s hotovou ve
cou, ktorá sa dá zrealizovať. OPUS na to 
l'udí má. Jednou vetou: OPUS VÁS NE
SKlAME. 

Zo-Je 

XXXI. Beethoven ov Hradec 
Vyhlú~c nic víťazov a ~ l{lvno\tný koncert na 

záver 31. ročníka celoštátnej súiaže o cenu 
Beethovenovho Hradca sa už tradične konalo 
19. júna t. r. vo Veľkej dvorane Červeného 
zámk u v ll radci nad Moravicí. Vysok<í úro
veň klavírne j interp retácie laureátov z radov 
posluchúčov konzervatórií a vy~okých hu
dobných škôl priam ohrom ila . LUBOŠ PRI
BYL z pra.lského kontcrvatória (absolútny 
víťaz) pre~vcdčil. že mu hlavn{\ cena - pia nino 
Pctrof. patrí prtívom. S atmosférou beetho
vennvského z{lmku harmonizoval výko n 
PETRA NOVÁ KA z konLcrvató ri a v Plzn i. 
ktorý~ veľkým pochopen ím pre zmy~cl diela 
interpre toval ~ Morav~kou filharmóniou 
Bcc thovenov 3. klavírny. koncert c-mol. 
Predvedenie opery Fidelio L. v. Beethovena 
na nádvorí Červeného zámku v ll radci n. 
Moravicí na záve r t oht oročného Beethove
novho Hradca (20. 6.) ~a za veľkého z{l ujmu 
počctnych nav\tc\ níkov 'talo , J.. u t očnou ma
mfc~t•íciou my~ l icnok ~lobody a /.bra tan ia 
ľud~tva . šuítnc divadlo A . Dvof·ítka v Ostrave 
s domácimi ~..zahran ičn ými sólistami v atrak -

tívnom pro~trcdí odviedlo vynikajúcu pr;ícu. 
Výsledky sMaže . 
I . kategória . 
l . cena : Luboš Pfibyl (Konzervatórium Pra· 
ha). 2. cena: Ivona Solonková (AMU Praha) . 
3. cena: Alica Flajšingrová (Konzervató rium 
Brno). Tomáš Hanák (Konze rvatórium Br· 
no). če~tné uznanie: Miroslav Sekera (Kon
zervatórium Praha) , Karla Fucimano1•á 
(Konzervató rium Ostrava). Petra Stehlíková 
(Konze rvató rium Brno). Cena Mestského 
úradu v H radci nad Moravicí: Luboš Pf ibyl, 
Cena Bohu~lava Martin u: Karla Fucimano
vá, Pré mia Č! IF: Zuzana Krumlová ( Konzcr· 
va tó rium Brno) . 
ll . kategória 
l . cena: n..:udcle ná , 2. cena: Petr Novák 
(Konze rvatórium Plzeň). 3. cena : nc ude lcná. 
Cena Bohuslava Mart in ll : Petr Novák, Prť· 

mia Čl IF: Petr Novák, Prémia SH F: Alrna 
Janáčková (VŠMU Bratislava). 
Cena pre absolútneho vít'uza - pianíno J'etrof: 
Luboš Ptlbyl. 

M. MALUZA 

1<• ........ »~ ~I<• .. FCZ~ 
Riaditd' S lmt•n!>kélw l'udoH;hu umclcckéhu kolektí\u I~IJÍ'iUjt• 

k••nkurz 
na obl!adenic mie~ta dirigenta orchc\tra SI:l 1K-u. Kunkur1 ~a uskutoční dna 7. 9.1992 
u 9.00 h ' ~íd le organi1.ácic: SU l K, Balkán!>k:t 31, 85.3 08 8rati~lala-Ruso1ce. 
Kmlilikačné požiada1ky: \'Š príslušného 1>mcru. 
Prihlášk\' mtlíl'le posiehtť na adresu urgani:táciť. ,, rípadne tnedlu7.if osubne ,. termíne kon· 
kur1u . . ' 
l nf. č. tel. 21 71 25, kl . 206, 208. 

'\ '\ '\ '\ 

Riaditcl'ka Slmenskcj filharmímie' Bratio;l:ne '~pisujc konku rt na obsadenie voľn}·ch miest 
' ,. orchestri S IO\'Cnská filharmtíuia 

husle - luUi 
2. flauta 

Konkurz sa uskutoční dita 15. 9 . 1992 o 14.00 h , . koncertnej \ieni Sf, Bratislaut·Reduta, l\1l'
dcná ul. č. J . 

. Prihlá~k~ prijíma a informácie poo;k~ tuje pcr~onál. rer. Sf, 816 Ol Brati~Ja,·a, Medená J, č. tel. 
33 .Jj 51-J. 

'\ :\ ,'\ x 
Riaditel' Slm•enského ná rodného divadla,. 8ratisla,·e ' 'YPisuje konku rt na obsadenit• , ·ol'n)·ch 
miest,. orchestri opeľ) a baletu SND: 
- hráčm· du skupin)' l . huslí a ll. huslí tulti 

-<"' hr.áčm du skupin) 'iulunčicl 
~hráčov du s kupiny lesných. rohm. 

Knnk11r1 su koná ditu Jl. H. 1992 o 9.00 h ,. budm•c opery :1 baletu SNI), BratisJa,·a, Gorkll.. 
ho 2. l•odmil·nkuu priju ti:tje ubsolull)rium VŠMU, JAMU, AMU alebo Konten'uhíria. Pí som· 
né prihlášky o; krátkym /.hotnpis()m a popisom doterll,jšej praxe posielll,jtc na Orchestrálnu 
kanceláriu S~D. GorJ-ého 2, 1115 86 Brati\lala. 

'\ '\ '\ ' 
·- R.ia ditcJ' Š l:itneho komurné ho orch estru' Zilinc ')'pis ujc knnkur7 na obsudl'-

. .· nie naslcdm n)·ch mie~ l: 
-~ ... konccrlné ho til·QJ~tr~ v skupin e violončicl, 
- 'hráča do skupiny h u sJ.4 • 

l'odmienkou prijatia je absoliovanie konzen'ut{,ria a lebo VS- hudobn~ smer. 
Kon kurt sa l>kladá: 

-z 'ol'ncj a Jic~ej časti koncét'tu z obdobi!l klasicizmu, 
- zo sólovC,J hry skladby podl'a ' 'lastného. ' ')beru, 
- 1. hry z orchestráln~·ch ..part o~·. 

Uzá,•ierka prihlá§okje ts. 9. 1991. 
S lobodným posk}1neme ubyto'\14nic. fe<il{lmé_brad~me len prijat)m uchádz.ačom.llchádzači 

budú na konku rt pOJ.\aní pío;omne. ·-· · 
x '\ '\ x 

š tatu tárny t ástupca Nitriunskl•j uniH~htty v Nitre \)plsuje konkur1 na 
- l miesto ndborné hu atsis lentu alebo lektora v odbore lllasm ·á l'ýchovat, 
- l miesto odborné h o usistc nta a lebo lektora , . odbore Hlasová výchova 

a ,. disciplíne l :udo"á pieseň. V}iaduje sa znalost' maďarského jal} ka. 
a•o:tiadu,·k y: na micliiO odborného a'ii'itcnta ~a l )'iadujc ukončenie Hudobnej fakult)' 

\ ŠMl ', príp. JA!\It ', Al\ll', na miesto lektora ab~olutórium kmuen·ató ria ' odbore sólo') 
s pe,·. 

l'rihlášk) dolo/.en~ í.hotopi'iom, osobn}m dohuníkom. dnkladmi o l"tdela ní pošlite do 1.& 
dn í nd m crejncnia tohto ozna mu nu (•ersonáhto-prál'lle nddclenie Nitrianskej unh·enlty, 
Tr. ;\ . lllinku l. ~itra. 1 


