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SKÚSENOSTI 
iijcmc napiUú u zložitú politickú situ

áciu. Nechcem .sa púšťať do žiadn.rch po-
1'0/ebných ana/fz , ani nikomu nechcem 
zazliel'ať sklamanie, čí určitú roztrpče
nosť. Skôr si kladiem otázku, ako to bude 
' ' takom či onakom štátoprámom uspo
riadaní s r.ašou hudobnou kultúrou. 
Dnes ľudia tym.(š('ujú •šeličo, poduktorf 
sa obál'ajú o bud1ú;nosť ZlTchot•anélw 
Slm·en.ska a preto ukladajú do čcsk.(ch 
bánk SI'Ojc im:mic, iní chcú z:1se quasi 
"cmigrot•ať" do historických zemi, tretí 
ma l'ystríhali pred akouko/'t'ck cestou nu 
západ od slmenskfch hraníc, pretože sa 
môže udiať •·šeličo. Chodietal som tam 
rok,; mám tam množsn·o známych a pria
tcl'ol'. Viem, že aj tam sú naši neprajnfci, 
ale prednosť dál'am osobnt>) úcte, kole
giálnosti a .dušnosti. Ncdámo som .sa 
prftlsa "odhodlal" nu takúto ec.<itu, Lrí
častnil som s:1 fo ra mlad.{ ch , . 1\ur/orých 
Varoch. l 'rátil som .sa cclf a ,drarf. Po
dotÝkam. ic .mm Ml nikde ncwiilmnl ho
wrÍf' po ée~;'/q·, mii 1 rc·.~t:mr:ícii, :mi "ob
chodoch. Nik mi nt•dal najam nepriatel~ 
sk é, ultimatfrnc chot•anie, zažil .som 
Ldl()ri/osť a slušnost: Aj pri strctnutiac·ll . 
s česk.{'mi ko/ejl:rmi kritikmi, umelcami 
či funkcionármi. nikde ncp:rdlo žiadne 
ironické dmjzm,Y~;t!/né čí akékol't•ck pro
mk:rčné sldm , uko to denne počrímm od 
telct•ízn.rch rcduktorot' FI, z roLhl:lsotej 
stanice ( csko-S IOtcnsko, ulcbo, :rko som 
to čft:tl od slonJtn.(ch reduk torOI'-pis:il
kor špeci:11istot· m1 s/ot·ensk1í problema
tiku z Lidmých norin. Pľur:JJJic je dnes 
:rzdtl najnm•ši:1 mód:1 na IJ'ÍIIdnmmic 
a e . ..:ponot•anic smjej " osobnosti". Neto
lerantnosť a zákernosť t·ltídnunwsOtými 
médit1mi. Zaráiu ma nckultúrne t-;tjadro
mnic ČliSti S/OI'CII.'ik fch spisonlle/'01, " in
žinierot· to ľudskjc/1 duší". 1\Jadiem si 
11reto ot:ízku, prečo ,. 1\JJrlm:í'c/r l í1roch 
t•l:íd/a pohod:1, tolerantn(l!it~ .Sc/WfiiiOSť 

, tLújonme komunikot:lť i napriek ro7diel
"·"" umeleckfnr mvorum. l ' pn om r~~de 
asi preto, i e nik nekládol politické či rc
giontílnc, :1/cbo iné L:íujm). m1d 7:íujm.• 
či.~W umelecké. Možno aj preto. i c !>'111(' 

1:1111 nm/i t·c/'mi díl~tojmí rcprcu~ntáciu 
mlutlého konccrtnélw umenia, ktorá bo
lu rotnoccmr,l'm partnerom Č(•skej rcprL'
tentácii. !UoJno to bola aj zdmrilost: 
l'ďaka aj La ňu. •\j tú prcd:m •·cfmi potre
bujeme. 

Totfl podujlltic m:1 l'šuk fJrÍI'icdlo :lj 1111 
my~licnku, i c staré l1cslo .,hudbn ncpo
Lmi hraníc•' nemusí bJť fr:ízou 11 h• acj
mc 1 budúcnosti to bude retíln.' f11kt. 
UkáLnlo sa, Je hudbe naozaj nebrtíniu m1i 
.iu.tkmé problim.r či zákony. Rom uk o su 
ukázalo, že lwdb:1 :mi nepotrebrljc t:1ké 
či om1ké Štátoprát•nc usporiad:mic, pfl
trebujc ibn scrióLne partncr.~tm. silu 
tlastncj t fpOtcdc, nepotrebuje ani fede
rálnu strechu. :wi politickf c/J k:lriéris-
101. Jediné čo potrebuje, dobEJ'c/J, schop
n.ŕch tolemntn.{cl1 l'udí, ktorí SIÍ 7:1 tcc z:l
pálcní. potrciJII.Í''"'C dobré mnt'leckť t.í'
kon.' ' :r kralitné diel:t, ktoré dokážu oslo
tít' ako slotcnského, t:1k českého. či inf.. 
ho Lahraniénélw posluchúča .. 'tpolupr:í
ťU Slmenskťj hudobnej únie, konkrétne 
Spolku konccrtn.ŕch ume/cm• s če.~kfmi 
partnermi, p:1rtncrsk:í spolmíčasť 1111 

projekte, to je ccst:1 do budúcnosti. Su
moLrejme, nebolo r~ctko bez ch.ŕb. Pri 
Lhodnotcní dott•rajšfc/1 skúseností a pri 
dobrej tôli jcdm'i a druhej str:m.t. net'Í
dím Ltísudné prckái k.t· pre ď:llšiu ~;polu
práťu bez slrfll-;t•t·lustnej mírodnej idcrll,i
ty. 

MARIAN JtiRÍK 

' \. 

• 3,50'- . Kčs , 9. 9. 1992 

( 

Zmena tradičnej línie salzburského rest halu smerom k súčasnosti znamenala najmä širokú prezentáciu diel L. Janáčka \ 'O vynikajúcom obsa· 
dent S obrovsk}1n úspechom sa stretla aj premiéra Janáčkovej opery Z mŕtveho domu v naštudovaní Viedenskej filharmónie pod taktovkou 
C. Abbuda. Snímka Salzburger Festspiek · 

'NÍ JANÁČKA 
JlRÍ VITULA 

Počas plných piatich tjidňov odznela vyše stovka umeleckých akcií letných 
hier v Salzburgu, ktoré si počas svojej 70-ročncj existencie vydobyli postavenie, 
ktoré mu právom môže závidieť celý svet. Možnosti Salzburského festivalu sú 
takmer neohraničené. Disponuje umelcami najzvučnejších mien a pre mno
hj·ch umelcov znamená vrchol ich umeleckých možností. 

Okázalý štart Salzburských letných hier bj'l'a vždy spoločenskou udalosfou 
najvyššieho stupňa. Je to zväčš~• záležitosť ka~egóric ''YV~Iených o~obno..:stí .z. cc-_ 
Jej Európy i zo zámoria, ktoré tejto nehoJnej umeleckej udalosti dodavaju aj 
medzinárodný spoločenský lesk. K týmto závideniahodným ,·ýšinám dospel Sal
zburský festh•al už vo S\'ojieh počiatkoch, ked· jeho prvé roční~y .zdob~li. mená 
takj•ch osobností ako boli Max Reinhardt, Richard Strauss a tm. S vymmkou 
nickol'kých ,·ojnových rokov znamenali Salzburské letné hry aj vcl'ký vzostup 
sl:í,•y Artura Toscaniniho. K svojmu najvyššiemu zenitu dospeli v priebehu 20- · 
roč~ého umeleckého pancn•níka Herberta von Karajarut. 

N:1 tak..:to tr:1díci..: >a vd mi i di l.. o 11ad' ii; u
ll'. V lomto roku rw, tľqJilo v S:il;hurgu llll\'Ó 
fc\LÍ\ al<l\C din:którium. vedené 13elgiča norn 

(iO.:r:ndom io. lonie rnm (vid I IÍ' č. 15). 1-.wr) 
r naprie !.. "ojej mlado,ti m;í "''..:bou ,!.,,..:lu 
np..:rnu pr :ic u' 11ru,ebl..nm na rodnom di' .rtl
lc La l\1on11ai..:. kd..: 'i '~doh~ l pm e'i v~ nika
jt'u.:c lto um.: lca. Oľ)!anidtora i drarnaturga. 
.kmu pripadliltrloh:lt:l>iahnuillo tradičnej Jí
ni.: '\ai;IHII'I..é·IHJ il''ti,·;du a určii mumod..:r-
11\ ,mn. V pnpad.: Sal;bur,l..ého f.:,t i«du. 
/aii\O\illh:ho ' prcd,til<:Íl'h ~ i rol..~l'11 "'tÍ<.: \ 
1-.ultulllL'ho \\<.:ta. to pr<lllllll \/budilo určité 
ob:ll ' . /\Cdil\ll't a nc·i,tntu. Mnni..:r proti to
muto p1 Í\·alu ncdú, er~ il krit iky po>tavil (·iny. 
LJ,ilmal 'a pr..:lhl\.:.etl..~ m \tlačil S:il zbur
,~., \111 hram peča i >UČil,lllhti a ;ba\ ii ich 'tc
rc;Jt~pu !..ont<:J V<liÍ\IIej tradície. \ 'c•<ll'a lo
"" ta . !..ton bude mat' Salzhurcu 'i.lh domi
nantne po~tav..: n i l·. chc..: u!..az:, , kol iw ' d
k)•clt llllll:ln" ;rodila n a~a .:poclt a. Ví·cltodi' 
l..n,\111 klúčom!.. r..:a li t.acii tej to rm ; Ji..:nkl 
hol;; t\ lurti..:ro'i ll'<'hiH"i ,I., Jad:lt<.: la l eo:.a 
Jano~(·l..a. 1\orha \<.:11-..:ltn 1\lora,ana . 1-.tnra 
illJia do'lal' tomtn nll''te nbchad;ana. l\ori
la !,.o,tru \\<.:t!..~ch ohla"' hudohn.:ho 'pe!..tra 
S:il;bur,J..élw ll''' i' :!lu od pie,llm ~i:h a 'o
Im \Th l'\ !..Im co 1-.omnmO.: ,l.,i:Jdh~ . ;honl\0.: 
a" mloruc!..L' drL'i.t. :11 J.. opl·r.:. ( \· rliHlll dL'\ r-

;ou' tejto \c·l!..q kon tron t:íc ii bo l ht l..l. í ~: in
tc'rpr.:tacie .J : 111ačkov~ch ·, kladieh 'a ujal i v)
zn;llnn r ;ahrani(·ní um..: lei a \tt bor~ 1. Európ). 
t\rm:r il..\ a Jap<lll,l..a. Al.. o , jJne \ lllll<lfll<.: ma
jú llltll di..:lo 1aiité ul..:'lla li hll..:lr d' a príl.. liid): 
Sal;bur,J..a premi.:ra oper~ Z mrt\eho domu. 
hudobne· pri pra \ ella V l<.:de n>l.. ou t ilharrnlÍ
IIiou' Claud i<llll 1\hhadnm a ( ila!.!\ll, !..;i ,,m~a 
' in tcrpn:t;íci i '~ .:.e 2t)( ).(' lc ll néh~ J orch..:st ru 
:1 ;boru; Hi11ni11)!hamu pod q:d<.: IIÍm l:lllietc
llé lw a t..:mp..: r:11n ..: ntn..:ho Simon<~ Rattl a. 
'Petrom 1\ likula'-om' ,ôJi,tickom J..,artet..:. 
Obaja diril!enti preu!..;val i. že ich \lt<dl k J a
ll {t či..Q\ej l;udbe nic j.: le 11 prílc'l it<i,tn) a n<'t
hodný. kh v~•kony plne J li'Ľ >v<.:ti(· il i u analy tic
kom chitpaní .l an;íčkll\ STh ' klad ich. 

Abhado ''OJ v rel~ 'ti ah k Jan:íčkm 1 rnani
fc,toval ... cnzibi ln~m rotpracO\ a ním pa1 ti túr) 
Z m1 tvcho domu. J..tor;i h\r ila neoh\\ kl\ mi 
farbami. r~tmom i p{lto,OI;l. Op.:ru \)\r~' l i l 
ako 1"trt1 p>lch•>llr:imu ,o,ohití·mi >~mfon ic-
1.. \mi črta mi. l) m.Jo,a nw7no poH:dat. 7<.: hol 
f; ;,cinm a ll Í' jed i n<.:('nl "Úli l a ll torO\'\ ch korn
pO!ÍČil~Ch r~<ipadm a J'<"tupu'.' u~ll\acuj(l
cim ;m~,Jom pr.: det:ul \~>tihol Jan:ič J..o,u 

miii..J..u i ""'ll' rndodi!..u . Ohec.:n't'o to 

\ pr i..:bc·hu \'l't'l: ra podmpilo a (l' .. p<.:ch ' " do· 
"'"·il n: l!..um >po rJtanrl<.: . <h :íci..: po pn:d,t;J
\c'nr tn:li1 211 minul. lnak>;ie tll ''"" holo 

~Gruberovou réžiou. Za t ia ľ. čo hudba kral'o
va la. režbé r upadol do pomerne nudnej . ro
nwnticky uhradenej réžie. ktorá ~a rozchá
dza la s Do>tojev>ké ho predlohou. Zato G la
golsk;'t o rn ša n:'1s pre~vcdči l a o to1n, ak <'1 blfzk<~ 
je J an;íčkova tvorba 1:3 ri to rn. a ako Simon 
Ratt le vystihol jej duchovné rozmery a ob
sah. Do ~voj ho prClhedcnia pr.:mietol naviac 
km vla~tného vvnach;ídt.avého hudobného 
my,knia a tvoriv~f inv~:ncic. 

Desai orchestrov 1. rút.11ych končín w..: ta. 
dirig<.:nt i zvučn)•ch mie11 a ... ó li,ti vyvo lúvaj úci 
ne,kr)·vaný rešpek t ( Riccardo 1\l uti . Chris
toph \Oli Dohn{tn)i. Sir Ci..:org Solti . E'a
·Pe!..ka Salonen. Lucia Poppová. Marjana Li
pov~ckod. Anja Silja. E'a Mciov;i. Dietrich 
Fi>eher- Die,kau. 13arhar;, l lcndriexová. 
Chery l Stude rov{t . 1\ n n~: -Sophi <.: Mutte rov:'1. 
Krv<,~ ian Zimrnc rnwnn ad.) predqavili Sal
;b~,r~ v tlčclnom \\'\'<IÍL' nl tradičm ..:h umd
CO\' ; no' ými si l:un( Pop~ :.11 '" ta!.. tieí dvoma 
dcbutantami z Ru,!..a. na 1-.torí·ch >a' budú
cich rokoch môž~:me pr(l\'om t..: \ it: vola jír ..,., 
Dmitri Chvormtovskv a Maxim Vcru.:crov. 

Ž iar. po odr ickn ~1 tí 1\larylin l l~li'IW\'f:j 
' koncrrtnom prclh cdcní opery Tancr..:di j u
hil ujtk.:ho G. Ro....,inllm. rcLig.mwala na "o
ju tohtoročnú úča'i' Salzburgu aj l:dita Cirú
berod . Skoda. Obrov,!.. ) t.:í u jL'Ill '~a k na 'c
IJ:l >l~>tr..:d i l i dve medzin;irodn O.: in>c<.:n;kic 
v kooprodu kcii eu rópskyc h a amcril:kýd1 
-.cén: viedensko- bru~elsk;í Salome od Ri 
charda Str<nl''a ' f':IIIHÍ/11)'111 '~·konom hla\ 
nej talian..,J..ej pr..:<btavi tclky Catherine lal
fitano a 4-hodinové >t:énické ora tlÍrium . pri
pravellé k XO-tin:ích ncd{tvno zosnulého Oli
' ie ra Messiaena Sviit ý Frallt išck z A"i>i. 

V tomto roku. d'ak l..o viat: ak<l v minu lo..,t i. 
;a1ncla hudba sk ladatdm druhej pn lnvice 
n(t.;lw 'wmčia. 1\ bud..: tomu tak aj ' buduc
lllhti. Pierra Boul..:;a rcpre;en tmali ~t<r i 

kompktné večer~ jeho >k ladich pllli vla>ll1;,u 
tak tm kou. na budúci rok j~: pl;ínovan~· Lu!g.i 
Nono. 1\J..o ho>i m;'1' bud1'icom roku ' Y~ l úpit' 
kompktn)· ~úhor mil(ln,!....: j La Sca ly. pr:ll<k
podobn..: ' pred''"' ..: ním 13ori" ' Godurhl\ a. 
Rol.. 1993 bude''"" 1 \dk<.:J č;l\ti \Cilman~ 
ma<ra r,!..ej n;íHJdllel lurd hl' . pre dm '-..:1!..~ 111 

llartllkm i. l.ig.:tin1u a Kurt :ig.o' i. Z 1\ loL:ll 
to \ ci I\Oiby /il/Ili <.: iL' flll opera l.ucio Silla. 

D<ll..on(·..:n ic· na 2. 'tr . 
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V ZNAMENÍ JANÁČKA 
Pokračovan ie z l . str. 

Salzbu rský festiva l sa dožíva aj organizač
nej renesancie. Gérard Mo rtie r chápe totiž 
svoje pos lanie voči umelcom i publiku kom
plexne. Uvedomil si. že k ult (lra verejnosť tzv. 
východných posllota litných krajf n ~ Jedovala 
zatiaľ salzburs ké fe~ t ivalové d ianie len z diaľ
ky s ut ajovanou závisťou a ncja\ n5· rn i p redsta
vami. O rga nizátori sa s íce t' .1rili , že festival 
na seba za robí , ale za akú cenu bola pri ne~c

ná tá to obeť voči d ychti vému širšiem u o be
censtvu si má lo kto uvedomil. Bežným ku ltúr
nym divákom a posl ucháčom :.a ušla možnosť 
navšt íviť m aximálne niektorý o krajový ko
mo rný ko ncert . Pá n Mort ie r prichádza s niek
to rými rad iká ln ymi nápad mi . Nadviizu jc 
kontakt s obecenstvom z netradičných zemí 
a spoločenských vrstiev. Bo li predstavy , že 
kultúrny jedinec by sa mo ho l dostať na výni -

močné salzburské podujati e len za cenu mc
~ačného platu . V Ccsko-Slovcnsku, Maďar
sku, Poľsk u a v ďa lš ích kraj inách je predsa 
m noho vzdcla'ných l'u(lí, ktorí by mali zmeniť 
skladbu sa lzburské ho publika. Vcl'ké umenie 
chce aj ume niamilovné publ iku m . Prvý krok 
k tomu sa uskutočni l v to mto roku. Sp rístup
nili sa niek to ré gene ní lne s kúšky, vytvorila sa 
cenove prf. tupnc jšia kategória vstupenie k na 
näročné operné a ko ncert né podujatie. Ba 
do ko nca pred za háje ním opery , či ko nce rtu 
predáva li sa ncvyzdvih nuté vstupe nky za 
~ymbolick ú cenu - 100 šilingov. Ďalš ie novin
ky iste prinesie prcvád zaný sociologický 
p riesku m . A tak sa Salzburský festiva l môže 
post.upne stať a rénou nového obecenstva. 
ktoré bude podnecovať i jeho budúce smero
vanie a ume lecký vk us doby. 

JIIH V ITULA 

Jubilant Ondrej Lenárd 
V týchto dňoch sa dožíva život ného j ubi

lea , 50 rokov, významný s lovenský dirige nt 
O nd rej Le ná rd , šéfd irigent Slovenske j filhar
mónie. 

Je typom všestranne zameraného hudobní
ka , pre ktorého je vzrušujúce vyrovnávať sa 
s interpretačnými problém ami v naj rôznej
ších smeroch. Svoj u p rácu d irige nt a vždy chá
pal zároveň ako tvorbu aj ako s lužbu d ie lu . 
Od tia ľ pramení a kási zvláštn a a ťažko uchopi
tc l'ná oscilácia medzi .,klasickým " a .. súčas
ným" v jeho umeleckej osobnosti. J e zároveň 
pokračovateľom tradície veľkých dirigent
s kých osobností, siahajúcej až do hfbky minu
lého storočia , aj dir igentom v p ravom slova 
zmysle d nešným; súčasným . lebo vie su ve ré n
ne a prc~vcdč i vo vrhnúť na hudob nú sk ladbu 
pohľad človeka mod ernej d oby. Zo zá kladné
ho prístup u . chápajúccho p rúcu · dirigent a 
ako službu, pre Lenárda vyplýva požiadavka 
nevnáša ť do intc rprc túcic hudo bné ho diela 
nič cudzorodé. von kajšie. ncorga nické. ne
ústrojné. Sna ha o dosiahnutie štýlovej čistoty 

a presvedčivo ti bola vždy hlavnou konšta n
tou jeho di rigentskej činnoM i. T ejto ~nahc 
prispôsobova l jednotli vé inte rpretačné para
me tre, od e leme ntá rn ych až po tie najzlo ži
tejšie. Predovše tkým však z pochopenia štý
lového za kotvenia toho-ktorého d ie la S'a 
u Le nárda odvíja celková dramatická. dyna
mická a arch ite ktonická koncepcia die la. Stý! 
a drama tická koncepcia id ú u Le nárda vždy 
ruka v ru ke. korešpondujú spolu:' aJc vzniká 
medzi ni mi. i jemné napii tic dodávajúcc inte r
pretačnej kreácii čr t y osobitosti, ozv láštnc
nia. jedinečnost i . 

T ypické je aj Lcnárdovo sústrede nie sa na 
det ai l. S tovky hod ín v nahrávacích ~túd i ách 
sa prirodzene muse li prcniictnuľ do max imál
ne precíznej a vypracovanej mikroštruktú ry 
kompozícií. 

O nd rej Lená rd je di r igent~kou osobno~ťou 

spájajúcou v dokonalých proporciách rá tio 
~ e rnocionál nosio u . Je mu cudzí inte lek tuá l
sky prešpe ku lovaný prí~ t up k interpre tácii. 
a le aj bezbrehá c i tovosť po strádajúca ko nt ro-

Blahoželáme 
Ondrej Lenárd (9. 9.) - dirigent, šéfdiri

gent S lo,·enskej filha rmó nie, 50 r . 
J án Had r a b a (17. 9.) - operný spevák, bas, 

sólista opery SND a DJGT Banská Bystri
ca, 70 r . 

doc. Eva Fi'sc h e r ová - M artvoňová 
(20. 9.) - kla\i ristka, koncertn á umelkyňa, 
sóiO\•á a ko morná hráčka, pedagogička na 
VŠMlf, 70 r." · 

OZNAM 

H i:ulitl'l\l\CI Z:ild:uln~·j urndcck(•j \kul~ 
' I'('J'Ínku Jlrijm(• ' na\IUJIHIII ud l. \l' JIICm
hra ICJ'J2 uNtd'a lanca. h~ na d~t·hm l- n:._ 
~ t roj(• a na gitar('. 

lnfnrrn:ícit· n a tel. ťí\ lc: 11711-'/ ll 36. 

S nímka arch ív HŽ 

ltt ;:. Jc din Ľc' nl - 'stavitcl', tc.kton ik . ...a.Jc zjcho 
výkon ov vídy vanie jasný a precízne t lmočc- · 
ný názor n a vnútorné obsahové kva lity, výraz 
a štýl hudobnej ko mpozíc ie. Vie str hujl1cim 
spôsobo m vystavať veľký &,Ym fo nický celo k , 
a le aj pohrať sa s o rchestrá lno u mi niatúro u. 
J e citlivým partnerom ko nce rt ným sóÍbtom . 
Je ho ta le nt patr í rovnakou rn~rou sym,fo nic
kému orchestru aj ope re. Orchestrá lny pa rt 
opep sa v jeho poňatf stá~a vž~y novou, vý
razup lnou a nové obsahy tlmoč1acou drama
tickou postavou. 

Dirige ntsk é d ie lo O ndreja Lcnúrda je dnes 
e mi ne ntno u a reprezentatívnou st1časťou slo
vens kej hudobnej ku lt úry . 

Mi loslav Blahynka 

MLADÉ PÓDIUM 
V dňoch 16.- 25. 8. t. r. sa uskutoč

nil v Karlových Varoch 20. ročn~ 
prehliadky mladých umelcov MlÄ-' 
DÉ PÓDIUM. Usporiadalo ho FG
k'um mladých, člen Asociácie hudob
ných umelcov a vedcov za finančnej 
podpory ministersoo kultúry, v spo
lupráci so , Slovenskou hudobnou 
úniou a ďalšími inštitúciami. Hlav
ným sponzorom bolo nakladateľstvo 
Bärenreiter Praha. Mladé pódium 
obsahovalo 25 koncertných poduja
tí. V rámci prehliadky sa uskutočni
lo viacero pracovných a spoločen
ských podujatí. Prítomní českí a slo
venskí hudobní kritici prisúdili Dip
lom časopisu Hodební rozhledy mla
dému ambicióznemu Wihanovmu 
kvartetu. 

-mj-

9 . september 
SND Bratisla va - Patejd l - Filan: Snehu lienka 

a 7 pretekárov (ll. OO a 17 .OO) 
DJGT Banská Bystrica, Bo héma Klub -

O perný konce rt A . Dvorská , G . Ofscpian ; 
J . Iršai ( 19.00) 

IO. september 
SND Bratislava - G . Verdi: Nabucco ( 19.00) 
SF Košice, Dóm sv. Alžbety - XX II . MOF: 

L. N. C lc rambau lt . S. Schc idt. D . Buxtc
hude, H. E. Frischknccht. O. Mcssiaen 
(20.00); H. 1;. Frisch knccht (Svajčiarsko) 

ll. september 
SND Bratislava - L. J . ll c rold - P. L. Hc rt c l: 

Má rna opatrnosť, bale t ( 19.00) 
DJZ J.'rcšov - A. Vladigcrov: Vlk a 7 kozlia 

tok ( 10.00) 

12. septem ber 
SND Bratislava - J . Off en bach : Hoffmanna

ve pov iedky ( 19.00) 
NS Bratislava L. Tolcvay: Evanjeliu m o Má

rii ( 19.00) 

13. september 
NS Bra tislava - L. Tolcvay: Evanjeli um 

o Márii ( 19.00) 
Mirbachov palác Bratislava - Komorný kon· 

cert Sp. slov . skl. Si l Ú 
l. Dibák , M. Bázlik, R . Schuman n , G. 
Mah lcr; P . Mikulúš. J . Salay. D . Buranov
ský ( 10.30) 

SF Košice - XXII . MOF. G. Frescoba ldi. G. 
Gabric li . J . G . Walthcr. J. S. Bach , V. Pct 
rali , M . E. Ro~~i. O . Ravanc llo. R. R izza
to; ( l (UJO) 
R. Rizzato {Taliansko) 

14. september 
SND Bratislava -{), Verdi: Nabucco( I9 .(Xl) 
NS Bra tislava - L. T o lcvay: Evanj e lium 

o Márii ( 19.00) 
SF Košice , Dom umenia - XX I l. MOF; J . S. 

Bach . Z Koda ly; ( 19 .30) 
Istvá n E lla ( Maďarsko) 

IS. september 
SND Bratislava - G . Bizct: Carmen ( 19 .OO) 
NS Uratislava - E. Kálma n: Čardášová p rin-

cezná ( 19.00) 
Hudobnú s ieň Brat. hradu - Ko mo rný kon

ce rt v rámci cyklu Hudba a barok (K roku 
' trcdocur6pskeho ba ro ka, 19.30) 
l. Bachmanová, M. Lcnková. P: Sk lenka. 
M . Červená , K. Hanzclová 

ŠD Košice , Stúdio Smer - A. hačaturian -

·NOVINKY a. 
KlASICKÁ HUDBA 

A. Moy1.cs: Si<íčikové l. vanclá No. 2 O p. 66. 
No. 3 Op R3. No. 41 Moy7c,ovo kvanc lo C D 

"'ioiáčikové kvHr\Ciá vychádzajú v rámci edície 
Štovcnsl.:\ hudba. pred'>lavujú autora. l.lorý 
pa! rf k zak l<tda tcľ~kým osobnm tiam sfovcn;,kcj 
hudobnc.:j kuhúry . 
W. A. Mo1.art : Sc;,ť son ál pre čembalo. llaulu 
a violonče lo K V . IO- 15 (Rané ~on{tty) CD. LP 
K r{llkc soná ty z rančho o bdo bia tvorb y W . A . 
M ozarta nah ral i umelci: Danida Rusó -čemba

lo.' MiloS J urkovič - llaula , J uraj (:\ lcxandcr -
"~ violi.> nče lo. 
- J . Haydn: The Seven l.:.tsl Wvrd '> o f C hri'>l -

Orawrio 2 CD. 2 L l' -." 
Oraloriálna verzia v podaní poprc(lilých umel· 
cov (M . l lajm.syov(l, l l. Stolfov;í-Ban<,lov:í. J . 
Kundi<í l. . 1'. M ilo.ul a~. Dr. l:. Raj lCr - <hr .. S lo · 
ve ns ký fi ll)ftrmoni~k ý zhor. Slovcnsk:i fi lharn~ó
nia) j e ohoha1ená o mc.:dilácic polilikov {V. lit,\ 
vel. D. Burešová, F. MikJošltu , l'cH· Pi\1\aľl. Hin 
Carnogurský. M . Uhd~:. L Snopko). 
W. A. Mozart : Chtuch Sonma' for Organ a nd 
Orchc;,lra Nos. l - 17 2 C D. 2 LP 
Súbor chní mnvých !.on {ll 70 ,l.(ad:tld>k~i~ ~d· 
bzu prcd,IH\IIťfa vicdc n,kého k]a,ici7nlU·IW, 
A . Mozana v našiUdm aní popredných ~lovcn· 
'kých ir11c1prc10v: Ann a l 161hfingovä - hu,lc . 

M. de Falla : Maškarúda - Troj roh ý klobtH, 
( 10.00) 

DJZ Prešov - R. Fri ml: KrM tu lúkov ( 19.00) 

16. se1>tembcr 
SND Bratislava - A. Adam: G iselle. balet 

( 19.00) 
SD Košice - E. Kálman: Čardúšová princczn;í 

( 19.00) 
SF Košice , Dom sv. Alžbety - XX II. MOF. J. 

S. Bach. C. Nielsen. F. Liszt (20.()(J) 
J en~ E. Christicnscn ( Dánsko ) 

DJZ Prešov - J. Slitr. J . Suchý : Sc~i žien 
ll c nricha V III. ( 19.00) 

17. september 
SND Bratish1va - G . Verd i: Rigole tto ( 19.(Hl) 
So Košice - L. Dc libes: Coppclia. balet 

( 19.00) 
SD Košice , Dom umenia - XXII . MOF. J . Si· 

bcl ius. F. Pac r. M. Ravcl. F. A. Guilmant ; 
( 19.30) 
~F Ko~ice. E. Dzcmjanov;í. J . E. Chri~· 
tic nsen . dir. P. Feranec 

18. september 
SNDBrati~ lava - J. Strauss: Netopie r(19.(Ml) 
NS Bratislava - L. T o lcvay: Evanjd ium 

o M.í ri i ( 19.00) 
ŠO Košice - G. Puc in ni : To~ca ( 19.()()) 
D.JGT Banskú Bystrica - Večer pop. melódii 

J . Straussa a F. Lc h:í ra . premiéra ( 19.00) 

19. september 
SND Bratislava - P. l. Čaj km ~ký: Labutie ja

ze ro. ba le t ( 19 .00) 
NS Bratislava - L. Tolcvay: Eva njelium 

o Mári i ( 19.00) 
DJGT Banská Bystrica - J. Offe nbach: Or

fc u~ v pod~vc tí ( IIJ.OO) 

20. seJ>Iember 
NS nratislava - L. Tolnay: Evanjeliu m o 

Milrii ( 19.00) 
Mirhachov palác Bratislava - Kon cert spo lku 

ko nce rtných umelcov Sil Ú (I!UO) 
So Košieľ - V. Vladigcrov: Vlk a 7 kozliatok 

( 14.30) 

21. scptcmbľr 
SND Bratislava - J. Offcnbach : Hoffmanno· 

ve povied ky ( 19.00) 
DJZ Prešov - E. Kálnwn : Grófka Marica 

( 19.()()) 

22. september 
SN I> Bratislava - Patejdl Fi lan: Sneh ulienka 

a 7 prctek;írm ( JIUXJ) 
Hudobná sieň Brat. hradu - Kom11rný kon

cert v rámci cyklu Hudba a barok ( K roku 
~tredocur<íp~kcho b2u·oka. 19.30) 
E. Ka mrlová. P. l lanzcl 

So Košice - J . Stnw>~: Cigil n~ky barón 
( 19.00) 

DJGT Banskú Bystrica - G. Do nizc tti : Favo
ri tk<l ( I!UO) 

D.JZ Prešov - O. Fclcman: Sta ní koméd ia 
( l l) .OO) 

23. september 
SND Uratislava - G. Puccini: Maciame But

te rfly ( 19.00) 
So Košice - L. De li be s: Coppc lia. balet 

( IO.(Xl) 
DJZ Prcšo,v - J. He rmann: l !clio Do lly! 

( 19.00) 

s. OPUSQ 
Quido l ló fbling hu> lc . Jozef Podh01a n,ký _ ,.,. 
ofončclo. Ivan Sokol - organ. 
l>ed ication Jotcr z,apl.a (Gila r<t). Dagm:u 
i'.~apl.ov;í (Oattl~) C D . LP 
Gilarové duo z.,apkovcnv prcd;,lavujc ' lo vcrr· 
'kl~ inlcrprclačrrt't ~pičku. v podotn í kloréh,o 7a· 
7rrcjli diela ,rovcn'>kých aj wct<l\)ch ,kfadalc· 
fm napí.,ané a \CilUVarré pre ICl! IO '>Uh< >i , (l) 
13ahc kock. l. Rcchrn. P. i\l aninčd.D. 1\lanin· 
čck) 
Quutuor J ean Lcdicu CD. MG 
(J . Smgcféc. G. l'icrné. C. Pa,cal. J. 1\h.,il) 
V)nimočná nah r:ívka jed nl' ho' n~J' )7namnc1· 
š ich ;,axofonovych I.v ariel na wc lc '" tauj ínra· 
vou dramaturgiou. ktor~í da va nhra7 o vývoji 
10h10 n:íslroja 
Aujln~lfn fl01 rrios 1\tan~-:ur~: l' rcludc ,. Conccrl· 
;,lud ic>. Walllc,. Char.tclcr Piccc, . CD. I.P 

. SvciOLn:ímy g irari,la Wolrgang l.c ndll· " ' prc.:
.... ~l'nlujc t aujímav)nri l. r:íl l. ) mi 'kladhami gila 

11•1cj lileralt'il) 1\ugu:-.lína llarrim.1 1\longoré. 
~lralisla"ký ch lapčenský t.hor , CD. MG 
Prv;\ 1i1ílmívka jediného chfapčcn;,l.é ho 7horu 
r.w Slo\tcn~ku pod vedením d trigcnl l.y Magdalé 
ll) Rtl\ 1Uktwc1 '" prcd.,la\ uje 'k ladham1 : !(ľC.:· 
go11:irhkc chor;íly. J . 1\tcadcll. C. l\h111 h1. P. 
Ccrwn. P. Ehcn . P. Bajan . l . Salva . l l. Sd;it17. 
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redaktor: Stanislav Ze m á n ek. Adresa redakcie: Gorkého 13/VI, 815 85 Bratislm·a, tel. 330-245. llac':'ia: Nilrlanske tlačiarne, š . p., 949 OJ Nitra. Rozširuje l'oštová novinm·á služba, objednah·k)' prijíma každá poSt:t 
a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybamje PNS- Ústrednú expedícia a do•·oz tlače, Martanmičo1a 25, 813 81 Bra llsla•·a. Polrocné predplalné 42,- Kčs. 1 eobjelhoané rukopisy sa ne\T'.JC!Ijú. 
lndexné čfslo: 492 IS · Reu. čí,lo: fi/ IO 



,~~~ '9? HISTÓRIA 3] 

Hudba v divadelných hrách Jána Amosa Komenského v Sárospataku 
OLG A SETT AR l 

l. obdobia pôs\lbenia Jana Amosa K omen: 
'kého v S:írospataku v Uhor~ku v mkoch 

... -·-
·-·-· SCJIOLA L P1Jf/S'. 

1650 1654 pochádzaj(! dve jeho diela. v ktb- ' • ·.~ .1-u 

rých nach:ídzame úryvky týk .. jún: sa hudob~: . EN c -..Y·C L Ol) .JE: 
nej prob lematik y. Sú to diela Orbis >ensua- · \ • • 
li um pictus a Schol a ludus. Prvý spis dosiahol , '- \ D J A V'l V -A. 
vefmi skoro medzinárodn)' ohla~ a ešte za ži- , .• ''· .. ~-
vota Komenského bol napr. len v Norimber- J 'A .N /1 /J:.; L/ NG /1 A.;. 
gu u svoj ho prvého nakladatcla M ichala End- · ';;;-r1 1 r' (' 
l d ' l 'k . o· l s l l l d . ,.,..,.. • prll\lf c>!/tl(,l 
~ra vy any c esat ·_rat. . IC o . c 10 a ~~ _us JC f\" .. , .. ,."\·,,., , ",; , ,. i " n''". • "" ~~.~~> .. 

su borom Lhvadelnych h1cr pre školske učcly. s ... '"'"' tt , , ·.- r·r,1.z·,,"11n .l·, , , '""""' •\, 
Všin1ni rnc si najskôr toto Korncnského dielo. ni•li.'("' .. ,~n···~.~~~1. -.. 
ktoré síce nedosiahlo popularitu spisu O rbis 
pictus, ale zato obsa huje cenné postrehy 
o hudbe . 

Čo vlastne privied lo Komcn~kého do 
Uhorska a čo motivovalo k napísaniu diva
delných predstavení. v ktorých mala hudba 
svoje pevné vymedzené miesto'? Pripome11mc 
si . že Jan Amos Komenský prišiel do Sáro>
pataku v máj i r. 1650 na pozvanie grófk y Zu
zany Lorántfyovcj, vdovy po sedmo hrad
skom grófovi Jurajov i l . Rákóczim a jeho sy
na Z igmunda. K omenský presídli l do Sáro'
pataku z pol'ského Lcšna s úmyslom pokl1sii 
sa v Uhorsku uskutočniť roz,iahlu reformu 
vtedajšieho š kol~tva. Scdmohra(bké grófstvo 
bolo v tom čase významným hospodMskym 
a pol itickým útvarom a poskyt lo Komenské
mu pracovnú základí1u pre jeho pedagogické 
zámery i vedecké a l iter:írnc pl:íny. Rákóczi
ovci boli osvict<.: nccky o r ientovaní a mali dosť 

porozumenia pre kultúru . Juraj l. bo l ~ t ed
rým priaznivcom ško lstva . staral sa o vydáva
nic kníh a posiela l študc'n tov z Uhorska na za
hra ničné školy. Zo v~etkých ;kôl vo wojej rí
ši pam ii tal naj viac práve na školu v Sá ro~pata
ku. ktorú ešte pred príchodom Komenského 
vybavi l nov), m i budovami. t lačiarí10u . knižni
cou a pozval sem zdatných učitcl'ov. 

H ned' po svojom príchode do Sárospataku 
zostavi l Komensk ý stručn ý náčrt ,vojho re
formného programu s názvom l d<.:a 'včtlé 
školy potocké, ktorý dal grófke Loníntfyovcj 
a Z igmundovi Rákóczimu . Pri zah{t jcní vyu
čovania v sáro, patackcj škole predni<.:,ol Ko
menský diía 24. nov<.:mhra 1650 predn:íšku 
s núzvom l~cč o vzdél.ív:íní ducha a kr:ítko 
pred svojím odchodom tu napísa l dielo Št čst í 
národa. ktoré bolo chúpané i ako pol iti cký 
odkaz gró fovi Jurajovi l l. Rákóczimu. V o
boch týchto ~pi soch sa Komenský zmienil ti ež 
o poslaní hudby a význame hudobného vzde
lania. 

Je teda prirodzené. že v S{lrosp<t taku sa 
Komenský snažil svoje myšlienky' o úlohe hu
dobného vzdelania u'kutočií ovai. Poslúžil 
mu k tomu zámer v tej dobe nic dosť bežný. 
Rozhodol' sa totiž napí; at' divadelné škol,ké 
hry. ktoré by jeho žiaci 'ami mohl i rea lizovať. 

Tak postupne vznikal súbor ôsmich divadc l-

-·-----~---~--*·-lb---------------------~-:t-"'-~-.:t-~-r---a:= 

===~=~=!=============~=~=!+= Ut re mi fa fol la, la fol fa mi re m. 
--·-·-------·-----~"\i·-~ ·--~--~-~-=-·-:--::t\::- :~:-~:-:_:_:.:t_.~:-:40:_---
-t:~·E.l~-I--·1-·I--·--·-------.L-~-~ 
'-u;·;:· u.-~~ u.-f."u. T u.'T..í.Ti:'ri~l;~c;-:-1.~ 
----------------n-~---A--------
===:x:=A=:;;:~:A:::t:~=-=-=A=:E=:;; =~=~== --- v ... ::JL.-;:v..--:'E':·-·------~ ..... --::Jt~---- ·---...------ ----·-· ___ .. __________ ·-

Ur. mi . :c. fa . mi.{. fa. la. la. mi. fol. rc. fa. ur. 

Proc. Hoc fei rc ad quid prodell ~ 
D•fc. Omnes melcdiils cxaCl:c canrilrc porcít,qui hoc 
exaélc camat. 

Proc. l dne! Canra mihi ergo. !ic N otis (no" Tex
ru) Pf.1hnum alif]ucm . Excmph gr ana, rnge!imum 
oél:avum. ( Exblbcbitt]Ue iUi Pfalmmm cum mc/odm 
plEl li.] 

Difc. Canam. 

l!i~Irt~t:~~iti=~:;f.:i:1tii:I 
fa";,~r. m.i: f~ r.-~:~1~;~.-fa~;i~ r~f"r. :~T{;;=. r. 

tt+!~~i±~!~i~iif~~=~I!*t~~~== F---t ._t _ ---·------~-__ ::j: _____ :! 
la l. fo l fa, rc mi f.1 mi, fa mi rc ur, fa la f. f.1 rc mi. r. 

Pr.ec. Tu altercane, hunclcpruagefimum CJUamun. 

Notol'ané záznamy l' hre zo spisu Schola lu
dus. 

ných hier v lat i n~kom j <~ Z) k u ' ná1.1 om Scllllla 
ludu> (S~ o l a hrou) . ktor0 boli v S:"!ro,pataku 
1ydané tlačou. a tor. I(J:'i6. Z{ikl;~dom pre tie
to hry bol in)·. 'kor;í ~pi~ Komcn,kého a to 
učchnlca Dvéi'e ja1yku otevft:né. tak7e t ieto 
divadelné hry boli vla,tne dramalizúciou spi 
~u Dvéŕc. Učebn{! látka L tohto diela hol ;~ 
1 Scholc lud u~ rot.vetlcn:í do formv rm:h(l\o
rm medzi nicko ľkí•mi hercami . Ct.:.lkov<.: m;lli 

' ~ . . .... ,. . 

.. 
~ ......... ..__.,. \ -:· 

:'\" ..... 
'·. 

i~rldl',l 

~" •t• t l l ?~ r,t,, ~ ,, ,. , fiJ '''"" ./ 
,.., .. ,... .",,.,;, l v' (. 

Titulo)· list spisu Schola ludus (vydanie Sá
rospatak 1656) 

tieto hry podal v dramatizova n..:j a z{1bav1iej 
forme vedecké poznatky z doby prv) ch de,ai
ročí 17. , t oročia. Preto Komen~k) ro1čl e nil 

ob~ah jednot li vých ó~mich hit.:r počnúc nl:/.i
vou a živou prírodou až k človeku. morálke. 
umeniu a n{Jbo7.cm,tvu takto: l. Viič~ í 'wt
v~.:ci prírodné (makrokozmo,). 2. Svt' t v ma
lom - človek (mikrokozmo~). 3. Ľud~ ké ;a
mcstnania ~remcslú). 4. i/\ia ~kola . 5. U ni
verzita. 6. Z ivot po :.l ránke mravnej. 7. Život 
rodiny a život v obci .. il. Život v q:í tc a~ cirk
vi . V tomto ~Jede '>Ú veľm i n:ízornou a prí
stupnou formou pn: brané v\ctky hlavné j<ll y 
života a prírody a '>Úbor divadeln)·ch hier 
Schola . ludu~ "' tak skut~)čne st<íva jednak 
.. školou hry" . jednak ;;kolou' re.;ílií 

P1 i pÍ,ilnÍ ''oj ich Ili l' l 'k tlm al Kom_l·n,J.~ 
nieko ľko cieľov: chcel zi'kať dllljcm uhol'sk~ 
šľ<~ch t y o sárospatackli školu i o woju refor
mu ~kobtvil, ale chce l i t.áha1nou formou pri
v i esť svojich ži<1kov k viič~i..:mu 1:íujmu 
o ~kolské vyučovan ie . Je zn{nne. že celu dobu 
wojho pobytu v Súrmpataku sa Komcn~k ) 

pot ýk<li ~ nc>~ht~vným zá ujmom íiilknv a ich 
rodičov o svoje novátorské "Jah ) . Vn wojom 
vlastnom 7ivotopi'e však Komen~k)· 'POI111nil 
na obdobie v Sií1 ospataku., t)m .• : <.: p1i prt.:d
vúdzaní ~kolských hier powroval u wojich 
žiakov obdivuhodné zmeny myolcnia. l3ol 
prekvapený t)•m , ako obrat nl' hral i 7iaci svojt.: 
divadelné úlohy. Každií 7 hier cyk lu Sclwla 
ludus trvala pri svojom prcdv~.:dcní niekoľko 
hodín a ' Y7adovala ok rem ~tati ;..tov l'iič;í po
če t hercov (vo ~tHtt.:j najviič:;í poč<.:t hercov 
celkom XH, v ~iestt:j najmenej 33 hercm ). 
Divadelné prt.:dstavenia 'a kona li na n:idl'orí 
hn1du v Sárospataku a t.ačína l i a kont:i li hud
bou. V latinskom origináli spbu Schola ludus 
je vždy na týchto mi<.:stach pot.namt.:nané: 
Musica . Musica vypÍ1iala aj pre;..túl ky nH:d11 
jcdnotliv)·mi aktami a nachúd1a111<.: ju predpi 
san ú na n iekoľk~·ch mie~tach v tejto hre. 
l l udba malil teda s najviič\ou prankpotlob
nmt'ou funkciu predohry. med;ihr} a dohry. 

evicme v\ak .p.rcsnc (a pramene: o toni nič 
n<.: hovoria). o ak) druh hudb) \ lo (·l to bola 
, ·okií lna hudba uv;'Jd7anú >pe1<íck1 1111.hmom. 
alebo hudba . in~trumcn tálna . K(llllensk~· ~i 

však hol tlobl·c: \l'llom\• fnnk(·no,ti hudh 10 
'"ojich :;kolských hrúcÍ1. p1 <.:toíe '~'lov n ~ pí
še, že hudba nem<Í 1u\ it vlastn\ d..:j HlllaJÚ j..:j 
byt' vymcd7cné V)ššic uvedene: lll iC\ta 1 hre . 

Čím je text t)chto hier zaujnn <ll~ po hu
dobnej '>tr;ínk c'1 Z c<.: lkového počtu Ú'>llli('h 
divadeln}eh hit.:r '><l hudobnej prohk matik v 
dotýkajú priamo' tex te ct.: lkom tri hr) :1 to 
tretia. ~tvr t :í a piata hra . Z h ľ:1di~ka nametu 
štHt<Í a piata poj<.:dn{ll'ajú o hudobnej tc•íri i 
a metodike vyučova ni a 'pevu. pokia!' tr<.:tia 
hra ' y ratú va hudobné n;í~lrojc . 

V <; imnimc si na.bkúr štvrt1'1 zo ~ kobkych tll
vad<.:lných hic:r Komc n,~ c:lw. ktor:'1 pr<.:tlv:i
dzala pomery na ~k ol<.: 11.v. ni /.;ej. I.tor:í pn.:d
ch:ídza la univ<.:rzite. Tu 'u veľmi názornou 
formou rozhovorov vvwetlcné 7;íklad né hu
dolmé pojmy. ako naÍlr. n<í1vy not a ich ryt
mické hodnoty. kľúče . stupnice a '>Oimitač né 
slabiky. ;íjdeme tu aj ukažkunoto1anú 'PC· 
vu \ tupníc m1 solmitačn !S \ l<lh ik y. ktorú jctl<.:n 
zo žiakov 'Pieva a na <li:.Í/ku. načo Je dobré 
po;.nat' t ieto .,tupnice odpoved(!: .. v ; ctky n;'l
pcvy dok:í7c prc<.ne ~pi c1 at ten. k to -.pici a 
pr<.:,ne tieto '>tupnicc" Na inom mie,t<.: v tt.:x
tc nachúdtamc pntlohné ;d(ll odnenit.: 1.111) ,. 

lu hudobnej nauky v ' kol:kh: .. lludobnú 

niíuka učí .,pevu. Učím ;..a ju preto, abv 'om 
rnohol žalmy, hymny a ktorékoľvek du"chov
né pie,nc 'last nou pi l no~úlu pekne sp1cvať, 
'J1<.:YOI11 Boha chv{il iť a svojn dušu tešil 
v zbOínom thro1na/dení a inde." A ako dú
ka7 tohn. že so lmizačnú metóda je sk utočnt.: 
pro,pe\n;í pri nacviku , ;..ú ?áv<.:rom tohto v)'· 
~tu pu vo \tvrte j hre uveden ~ dva príklady me
lódií žalmov. ktoré je možné sa takto naučil 

'>pinať. Je to ža lm 3X a žalm 74 . Melódie 
tvchto dvoch žalmov 'ú uvedcn!S v tex te hrv 
~polu ' notovým l.á7mllil om (sy,tém bic!Čj 
mcnwrúli1ej notúcic. ktorá búla v tej dobe 
~J\l obvyk l:t). N ic stl v~ak·pod l ožcné t<.:xtom. 
!lie,lcn prí.,Jušnými 'olmizačnými ~ l abikami, 

:rl.w bolo 1 hre n:ízornc pr<.:dvcdené. ako mož
no'h eto ~ l ab i k y využi t aj p ri n<ícviku melódií 
ža lmov. Je to v Komcn;..kého brúch ojedinelý 

. pnklad včl<: ncnia notového zúpisu tlo textu. 
ktoré na ino!l\ llllCst<.: hier nenájdeme . Ko
men'> ký tu nia ~ na mysli hlavne mctodi~k)' 
irctd doplni( hudobn)· teoret ický výk lad 
uk;íž~ou melódie .. >l~tl;i númrným predvede
ním učdm<.:j ' (\ tky. ~ 

V pia tej di1 adel nej hrc ~zo sáropatackého 
· nbd,ohia je Llivakom pribll7<.: n;í akademia . .. 

Nádwrie hnidu "Sárospataku 

1 tt.: da j\ia 1} ~nka :;k old. O hu db<.: ~a tu hovorí 
1 j<.:dnomz vy'>tupov druhého dej'>! la . kde s:\ 
pop1-.;uju rôzne 1<111lestnani:1 a po h<bn ikoch 
naskdnje zm ienka o hudobníkoch. Komcn
'kí' '><l \ tej to ča;..t i textu 11nicň uje o dobovej 

. komp01ičnej praxi. 1vhí~ t' tvorbe nových pi c~
ní. l it: h)vajú, ako pí~..:. -..prev;ídtané na lut-
nu alebo flau tu . viachlasné piesne môžu byť 
~pil'va ne aj bez sllricvodu. N:íjde1nc tu do
konca 1111ienku aj o kon~onantno~t i a di><l
nantnosti int<.:rvalov :1 >Úzvukov (naz)'vané 
podobne ako v predlohe Dl'éfe jazyku l'úbo-
1\ UL'IHl't a ndúho;vučno,t'). Ďale j sú ~pome
nuté . .1j ked' len ll<Ítnakovo i ding<.: ntské ge-.t;'l 
pre riaden ie '>PC\aCk<.:ho zhoru . ." l icto úryvky 
sú. pokiaľ .J<.: n:nn 7namc , j ~.:diný mi úry\kami 
1 1\. lllll<.:n,kého did. ktoré .,a dotýk:ljú aj 
problematik\ 1iachi:N1. teórie súzvuko-v 
a po,ychologickych 1retdov pr i ich vnímaní. 
'\l~.:po1núme pra melí. 1 k torého mohol Ko
lnt.:no, J..~ če rpal pri pí;..;111 í hudobno tcore t ic
k~ch p:1rt 11 wo jich hier. ich IC \1 v\ak \\l'dčí 

o tom. že Komenskému nebola dobová hu
dobná teór ia neznáma . 

A konečne v tretej školskej hre nachádza
mc v latinskom texte v ods tavci s názvom Mu
>icus výpočet naj rúzncjšfch hudobných ná
strojov a ich dobovú hudobnú terminológiu. 
lludobné místrojc sú pre Komenského .. ncj
pfíjcmn<.:j ším okouzl ovačcm uší" . V texte 
hry sú rozdelené na skupiny bicích. drnkacích 
a dychových nástrojov vrátane zbežného po
pisu spôsobu hry na ne. Ok rem vtedy použí
vaných hudobných nástroj ov sú v tex te spo
menuté aj niektoré menej bežné nástroje. 
V~obrazcnic nástrojov chýba. ale aj tak tá to 
ukúžka je vcl'mi zaujímavým svcdc<.:tvom 
o tom. že Komt.:nský bol zrejme dobre obo
zmímcný s dobov),m i hudobn)•m i nilstrojmi 
a 'PÔ~obom hry na ne. ktorý v texte výstižne 
pop b al. Podobný . ale ovcfa podrobnejší po
pis hudobných n{tstrojov i s ich kresbami je 
podaný v inom Komenského d iele, tiež písa- , 
nom v Súro; pataku. Je to slávna učebnica O r
bi~ scnsualium pictus. Prvé je~o vydanie sa 
u~kutočn ilo v Norimbergu , v Levoči v roku 
16H:'i . V jeho kapitole C s..l.l(Ízvon1 l n,trumen-

ta musica n{ljdcmc popi~ a vyobrazenie hu
dóbných nú,troj m. ktoré SLI ro1.dc lcné do 
troch skupín : 'trunové . dychové a bicie. M c
d7i nimi nachádzame zas nústrojc klasi cké. 
ale aj ľudové. n;í~troj c užívané pre spr ievod 
piesní (chr:ímov)• spev i svetská picsel'í) č i ur
čené k prcdv{ldzaniu hudby inštrument<í lncj. 

U pozornením na hudobnú proble'matiku 
v školských d ivadelných hr:kh Jana Amosa 
Komen, kého z obdobia jeho pôsobenia v Sá
ro~pataku smt.: chceli pouk<ízat' na tú oblasi. 
ktorú hola dosia ľ takmer celkom bokom od 
odborného z;íujmu. Komenský sa nám javí 
v úryvkoch z týchto hier nidcn ako pedagóg. 
k torý bol dobre oboznCtmenv s hudobnou te
óriou svoj ej doby. ale aj ak;l hudobný prak
tik. č lovek s bl ízkym vzťahom k hudbe. 8 ol 
' i vedomý výchovného pôsobenia hud by a do
kúzal hudobno teore t ické učivo pútavou for
mou !>prbtupniť svoj im žiakom v javiskowj 
fo rme. 

· Orbis pictus - ukážka hudobných nástrojov, vydanie Lcl'oča 1685. 
Snímky archí\' autork~ 



KONCERTY 

Potvrdilo sa dobré meno 
DNÍ GITAROVEJ HUDBY 

Leon Koudelak 

K najpniazlivcj~ím ~úča~tiam ku lt úrne
ho leta v Bratislave nepochybne pat

ria mckwrc 'yhrancné podujatia , majúce 
clwraktl ruJa\ rctcho fc~t ivalu . Takú to podo
hu majú naJnhll.hc ~účasti tohto kultúrneho 
počinu Dni organovej hudby a Dni gitaro
vej hudby. Začali sa nedlho po založení Kul
túrndm le ta ako nové, originálne aktivity vtc
daJ~iclio Mcst~kého domu kultúry a osvety 
v R1 1ti~lavc a jeho \polupracovníkov. Dni or
ganovej hudby Lača l profilovať - a dodnes sa 
tak deje Dr. Ferdi nand Klinda, popredný 

slovenský organista známy nielen v Európe. 
Dni gitarovej hud by dramatu rgicky i organi
začne zabezpečuje nemenej známy a uznáva
ný gitarista Jozef Zsapka. 

Tohtoročné Dni gitarovej hudby, ktoré sa 
konali v dňoch 6. - ll . júla zdanlivo ncpred
znamenáva li výnimočné výkony. Možno pre
to, že v niektorých prípadoch šlo o umelcov 
u nás menej známych, ako srne boli zvyknutí 
v predchádzajúcich ročníkoch . Možné pred
povede o priemerných výkonoch sa však ne
potvrdili a tak možno povedať, že aj tohtoroč
ný gitarový fes tival prispel k jeho dobrému 
menu i k rozvoju gitarovej hry u nás. 

Akoby zákon schválnosti mal zapôsobiť na 
potvrdenie neveľmi priaznivých predpovedí, 
práve prvý výkon talianskeho gitaristu Alber
ta Waltera Salina nepatril k najexcelentnej
ším . Prcjnvi lo sa to na techn ickej neistote 
i ncvel'mi pôsobivom tóne, Štýlovo sa presadil 
viac. V dob rej tradícii predstavova( absolven
tov Vysokej školy m(lzických umení sa pokra
čova lo aj tohto roku. Doc. Jozef Zsapka 
predstavil svojho, vekom síce už staršieho ab
solventa .Jána Labanta, ktorý však dopfi\a po
zoruhodnú pale tu slovenských ·gitaristov 
o cľrtlší rozmer. Jeho hra obsahuje značnú 

mieru introvertného pdstupu tak v tvorbe tó
nu, kde jeho pedagóg kladie značný dôraz vy
chádzajúc z vlastnej poetiky a predpokladov, 
ako aj v technickom zvládnutí diela. V takej 
atmosfére však cítiť účinnejš í pd stup pri vy
tváran í frázy, ktorej klenba má pevnú stavbu 
a je zárukou pre ďalšie budovanie diela. 

Flamenco patrí k atraktívnym štýlovým 
prejavom. Potvrdilo sa to i na koncerte špa
nielskeho gitaristu Guy de Mcdaňu žijúceho 
v Holandsku . Svoj pôvod priblížil štýlovo 
starším španiel&kym namencom, no demon
štroval aj jeho latinsko-americkú podobu 
ovplyvnenú džezovými prúdmi. Najmä tento 
typ hudby si zí~kal poslucháčov obdivujúcich 
jeho technické dispozície. Škót. žijúci v Špa
nielsku , David Russel je nepochybne jednou 
zo svetových špičiek gi tarovej hry. Patrí 
k umelcom, ktorých hra vyžaruje absolútne 
kritéria, podľa ktorých sa vlastne vývin ube
rá. Tu t'ažko hovoriť inými slovami, ako -
všetky zložky sú vyvážené , dojem je dokona
lý. 

Každý rok "privítame na gitarových dňoch 
aj českých umelcov. Nie inak tomu bolo aj 
toh to roku. Zvláštnosťou bolo len to , že Pavel 
Steidl pôsobí v Holandsku a Leon Koudelak 
vyrástol vo Švajčiarsku . Obaja sú však gitaris-

Pavel Steidl Snímky archív Hž 

tami vysokej európskej triedy so všetkými 
atribútmi špičkovej hry , ktorá nenecháva ni
koho na pochybách v otázkach štýlovosti, za
žit ia, techni ky , či výrazu. 

Gitarové dni ~a vydarili , boli nepochybným 
prínosom, tak ako aj majstrovské kurzy, ktÓ· 
ré i c~ sprevádzali. Aj vďaka nim sa zahranič
ní (tčastníci dozvedeli viac o našom festivale 
a prostredníctvom neho o úrovni gitarovej 
hry i jej výuky . Nečudo, že má vo svete dobré 
meno. STANISLAV BACHLEDA 

Učili sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia 
prístup k témam , skladbám (ak vôbec vie , že je potrebné cez 
ne prej sť a mať v repertoári niekoľko jazzových štandardov), 
čo sa ukázalo aj na prvom ročníku Jazz Workshopu . Hudobníci 
mal i ťažkosti s technikou , teóriou - základné vedomosti o har
mónii sú nevyhnutné pre jazzmana, ktorý chce improvizovať. 
Tieto však nic je možné poskytnúť frekventantom v priebehu 
jedného týždňa (6.- ll . 7.) . Za ten to čas môžu získať skôr zá
kladnú orientáci u pre samoštúd ium. Napriek tomu , čo som vi
dela na prvom ročn íku podujatia, pokiaľ ide o talenty a hudob
né dispozície študentov - som opt imistická. Niektorí z nich sa 
predstavili a upozornili na seba v krätkom jani session na Kon
zervatóriu v Bratislave, alebo na záverečnom koncerte v Rock· 
Pop-Jazz. Podl'a mňa medzi sl'u bné talenty patria saxofonista 
Vladimír Valcntovič, trombonista Emil Čapka, basgitarista 
Martin Grečner , speváčka Miriam Bajlová ... 

ZiJeme v období , v ktorom sa väčšine ľudí zdá, že in vestovať 
oo ~J..o l~tva . vzdelania, nic je rentabilné, pretože priamy efekt 
je možné len t'a1ko dosiahnuť a zisk je relat ívny, keďže sa ob
javuje až po niekoľk ých rokoch a aj to v podobe kultúrnych, 
č i duchovných hodnôt. O to prckvapujúccjšia je iniciatíva Slo
venskej jazzovej spoločnost i , ktorá zači atkom júla zorganizo-

. vala .l au Workshop Bratislava v spolupráci s Konzervatóriom 
v Bra ti, Javc. Finančne celý projekt podporil i SHF, fond Pro 
Slovakia. min isterstvo kultúry, firma Sonor (SRN). 

Binder) z celkového počtu 17. Kect:žc išlo o prvý ročník Jazzo
vého Workshopu , ukázalo sa tu niekoľko problémov súvisia
cich s úroviíou študentov, metodikou výuky pedagógov, ale aj 
s organizáciou. Inak sa totiž pracuje so študentom. ktorý pozná 
aspoň nickol'ko jazzových tém, či piesní a výuka sa môže.kon
centrovať na rôzne momenty improvizácie. Žiaľ , situácia je 
však taká , že väčšina mladých, začínajúcich'hudobníkov nemá 

Možno ~a zdá. že sa zase investovalo do oblast i modernej po
pularncJ hudby a jazzu a že azda ide znova o komerčnú bázu 
kultury. i JC to ce lkom tak! a lovcnsku síce niekoľkí jaz
zaví hudobníci prc~l i aj do sféry pop music , mnohí ale zostali 
pri jazze a pocítili tak strasti a slasti hudobníka , ktorý chce ro
bii umenie. Boli však na tom o niečo horšie, ako hudobníci za
meraní na európsku hudbu. Nemali v tej to oblasti vybudované 
škohtvo, neexistovali jazzové konzervatóriá, populárna hudba 
a jazz sa .. veľkoryso" na základných školách obchádzali ako ne
žiadúci fenomén. Tento stav zotrvával dosť dlho. Postupne 
prišli pné la~tovičky - výuka kompozície a a_!:anžovanie jazzu 
na Konzervatóriu v Bratislave ( 1980, Boh·umil Trncčka), na tej 
t~tej ~kole o tri roky ne~kôr vznikol Big band bratislavského 
konzervatória s orien táciou na pop jazz. V pniovici 80. rokov 
sa začalo s príležitostným pozývyním profesorov a pedagógov 
so špecializ{lciou na modernú populárnu hudbu a jazz na-. 
VS MU. FiFUK (Katedra Hudobná veda) . Tak bola aspoa't tro
chu za~t úpcnú hi~toria modernej populáriJcj hudby a jazzu na 
J..atl!dr:ích tcôrie (J<í n Sivúčck. Igor Wasscrbcrgcr , Franz For
dcrm:tyn- deJ iny counta y and western music). Na individuäl
nu inštrumentálnu výuku študentov sa však zabúdalo. Čiastoč
ne ju suplovala práca Bohumila Trnečku v Big bande brat islav
sk.;ho kml7en •atória, v po~leclnom období sa podujal vyučovať 

hru na saxofón na Konzervatóriu v Bratislave Dušan Húščava. · 
Túto sit unciu si uvedomovala aj Slovenská jazzová spoločnosť' 

a preto podporila my\licnku usporiadania Jazz Workshopu 
( Ľuboš Zaťko). Ako lektorov pozvala na jednotlivé odbory 
známych hudoliiiíkov z jazzové ho života: Petra Lipu - spev. 
Mat(l ~a Ja~abčica. 1\ndrcja Šebana- gitary, Antona Jara, Ju
raja Grigláka - ~axolón. Petra Hudeca - bicie niístrojc (zá;tup
ca firm) Sono a) . Snáď najviičší záujem zo strany frekventantov 
hol o \pr.:v. Peter Lipa mal až 4 žiakov (korcpetítor Miroslav 

·:.~:: . t. 1- vJ o ~K j ~~"Pf" 
~~~t.l"jt-~vt 

l ~-
' Na Jazzovom Workshope sa v~ak učili niek:n šTU'denti. ale ai 
pedagógovia, pretože mnohí z nich sa dostali do úiQhy učiterov 
po prvýkrát. Niektorí sa zmocnili svojej úlohy dobre , iní jutro
chu podcenili , čo nakoniec najlepšie vedia posúdiť samotní štu
denti . Tu totiž neplatí zásada , že vynikajúci jazzman je aj dob
rý učiteľ. Často môže dokonca priemerný hudobník poskytnúť 
lepšie vedomosti a vybavenie svojmu žiakovi, ako najlepší pro
fesionál. Iná je otázka jazzovcj filozofie. Tú si vytvára jazzman 
buď sám, alebo ju získava od veľkých jazzových osobností, ak 
má príležitosť stretnúť sa s nimi, alebo sprostredkovane cez ča
sopisy, platne , nahrávky. 

~ter Upa - vocsl, Andr~j , 
Se!> sn- eul tar, Matú~ 
Jnkal>člc- fll}ltar. Juraj 
Griglák - l>as6. ba5t>gultar, -. 
Boris Url>ánek - plllt10. Miku/ :O~ 
Škuta- plano, Jt .. .Jij Barto6-
trump~t. Mqmír Bártek - • . 
trombon, Jouf Aud~,;
llaKofon. Ou~an HúMava-
6sKofon. Cyril Z~l~ňák-
drumll, Juraj G~rg~Jy- drum6. 
R1ter Hud~c- drum6 In big 
!>and. percu~~~~Jorn;. Bofvm/1 
Tmečks - band l~sdif19, 
srsngem~nt 
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Na jazzových die lňach v zahraničí je bežná práca v kom bách, 
príležitostne zostavených zo študentov, alebo hra v big bande. 
Na prvom ročn ík u podujatia sa však vzhľadom na malý počet 
záujemcov a ich úroveň nepodarilo niečo podobné zreal izovať. 
(Pre hru v kom bc je nevyhnutná rytmická sekcia. Z účastníkov 
bolo možné vytvorit' jednu , maxi málr' e dve pulzujúce rytmiky.) 
Užitočné bývajú aj jam session, počas ktorých hudobníci môžu 
do noci improvizovať. Jam session sa však z orga nizačných dô
vodov uskutočnil len raz, aj to neúplne . (Jazzmani by totiž ru
šili nočný kľud.) 

Súčast'ou Jazz Workshopu boli prídavné koncerty v divadel
nom Momko klube, kde vyst(tpili M. J akabčic, M. Bártek, A. 
Jaro , J . Varsányi, koncert Big Bandu Radio Bratislava v Ma
mute, vystúpenie B. Urbánka. J . Bartoša, J. Kalásza, M. Sun
taja v klube VŠVU . V predposledný večer Jazzového Work
shopu sa konal záverečný koncert frekventantov spolu s peda
gógmi , v posledný deň teoretický seminár. 

YVETT A LÁBSKA 

"V 

Koncert mladých Svédov 
P

odľa plagätovaných, ale aj inak pro
pagovaných podujatí sa zdá, že toh to

ročné Kultúrne le to v Bratislave bolo bohaté 
11.1 umelecké aktivity - čo do prczentovania 
žánro'. č i "Ý~ Iedkov umeleckých kreácií 
v r67nych druhoch umenia. Súhrnný bulletin, 
či iný nwtcriál. ktorý obsiahol , resp. spre
hľadni l v~ct ky podujatia v letnej Bratislave 
som v~ak v ruke nemala a neviem preto posú
d i ť. či koncert . ktorý som z popud u Hudobné
ho života navštívi la 17. 7: bol skutočne vý
nimkou z pravidla tohtoročného bratislavské
ho kultúrneho leta, alebo jednou z viacerých 
prílcžito~tí aj pre aktérov , ktorým obvykle 
hovoríme "hudobní nadšenci'". T íto boli zo 
Švédska, n pod ra t lačeného programu sa zdá , 
.l.c ich hratblav~ký koncert usporiadala SVE
DIA ~pol. ~ r . o. Išlo až o dve príležitosti -
16. 7. v Mirbachovom pal<\ci spolu s mladými 
~ lovrn~kými interpretmi (program uvádza 
Kata rínu Mich<~c liov(l - spev. pri klavíri 
~ Monikou Mohnackou a akordconistu Mila
na l lradi l.a) a 17 . 7. v Zichyho paláci. Klavi -

rista Nicolaj Voll bcrg, huslista Frcdrik 
Malmstrôm a fla utistka Anna Carlson tu roz
~ír i l i svoj program z predošlého dňa no i tak 
sa prezentovali najmä v tvorbe autorov 
osvedčeného koncertného repertoáru (Beet
hoven. Tclemann, Benda, Cajkovskij , Mo
zart. Mendelssohn). esprit , či kolorit ich vlas
ti sme mohli spoznať až z prídavku (isteže 
vopred naplánovaného). 

z ich stručných životopisov sme sa dozve
deli, že dvaja z nich sa začal i svojím nástro
jom zaoberať na naše zvyklosti pomerne ne
skoro - klavirista v 14-tich a husli sta (hoci 
z nich bol hudobne i interpretačne najvyspc
lcjš í) v 12-tich rokoch , ako aj to , že huslista 
i flautistka navštevova li hudobné gymnázium 
vo Vlistcras , klavirista uvádzal iba mená pe
dagógov. Aj to bola pomôcka pre posluchá
ča, ktorý sa podľa ich výkonov nevedel spo
čiatku zorientovať, keďže na koncertoch (ale 
aj iných verejných prezentáciách) sa očakáva 
uvádzanie takých diel. ktoré interpretom nic-

· l.oAžc; "sedia", ale ich aj dobre ovládal ú. Re
pertoár koncertu - teda diela s rôznym stup
:hom technickej obti <ižnosti, ale aj patričným 
zvlädnutím štýlu si preusa môžu interpre ti 
zostavovať sami, v záujme pre~tovať sa čo 
najlepšie. Verejné vystúpenie, tÔ" predsa nic 
je súťaž, na ktorcijc repe·rtoár predpísaný ... 
Na koncert~ preto p rekvapilo aj zaraden1e{a
kých diel , v, kto rých boli citc lncjšie in ~crp(ll,
tačné problémy troch ' n1laCiých Švédov. než 
to. v čom sú dobrí. Sedeli im predovšetkým 
kant<lbilné romantické a romantizujúce diel
ka, kto ré mohli (a aj to naplno up]!IJnill) Na-

. rova( svojou prirodzenou muzika]itou. ľrob

lémy mali nielen s technicky náročnej šími 
úsek mi rôznych diel, ale aj s hudobnou pa
miiťou , pravdepodobne teda i trémou. no naj
mii s hudobným štýlom baroka. Sú to však zá
kladné otázky aj pre hudobných amatérov. 
Ešte raz zdôrazr)ujcm, že repertoár verejné
ho vystúpenia si predsa môžu interpreti vy
brať sami - podľa toho čo im sedí. v čom sa 
naj lepšie mô:i.u prezentovať (no vo všetkom 

je potrebné 1.v ládnu ť základné požiadavky in· 
tcrprctácic). 

Samotný koncert ponúkal dve príležitosti 
pre jeho "vnímanie": podľa i nterpretačných 
výsledkov ,; podfa okol no~tí usporiadania (iš
lo predsa o ku lt (lrnc leto). Tej druhej stránke 
žiči lo poča~ie, príjemné prostredie nádvorie 
Zichyho paláca (najrnii keď už bol vypnutý 
ventilátor z blízkeho espressa), svoje zohral 
i šarm iniciátorov podujmia - popri osobnom 
privítnní každého návštevníka sa koncert za· 

• čína! i .končil sladkou ponukou čokol ádových 

cuk~íkov . .. Problémovú časť však tvoril i tla
čený program tohto koncertného podvečera: 
nejde len o ~právne gramatické tvary viace
rých hudobných názvov či termínov v slovtjn· 
čine (Triosonat F mol. .. Violin ko ncert. .. Mc· 
lodi op. 42 nr 3 ... ) ale aj o správne mcdziná· 
rodné písanie mien skladatefov (.,Tclcman•·
,.Mcndclson'"). Aj keď bol koncert šarmant· 
ne moderovaný. tlačený program ostáva vizít· 
kou .. . 

VI ERA REŽUCHOVÁ 



KONCERTY s) 

SILA OS"LOVENIA 
V priebeh u jednej sezóny ďalšia interpretá- Historické o tázniky sa odvždy dotýkali 

cia veľdida Jo hanna Sebastiana Bacha- O m- ·• probl~!llu: ako mo ho l protestant Bach sko m-
še h mo l BW V 232! A ko by nenásytn í uspo- · ponóva ť tak hlbokú , slávnostnú , ve ľkoroz-
riadatelia chceli zažehnať 40 ročný h la d po me rnú ópu na Boha prostredn íctvom katolíc-
cirkevnej hudbe. R obia tó pre umenie či b i~ kej preambuly. Co"ho asi viedlo k tomuto č i -
nis?! Taká to otázka je asi na mieste , keď' nuJ 'Predovše't~ý'm-pokorná Qddanosť osláv i ť 
v malej Bratislave sa zrazu o bjaví tak tesne ' ' Bo ha, kto rý bol preňQO j edioým Tvorcom, 
za sebo u d ielo v inte rpre tácii to ho istého sú-' Jqlnom , D arcom živo ta .il, umeha. V p rostých 
bo ru vario vaného (na šťastie) iným dirigen- prot~stanských cho ráloch nemo hol vyspievať 
tom , zborom , sólistami. P re info rmácie so m veľkolep~sť myšlienky, kto rá žiad ala väčšie 
si napoko n zašla k usporiadateľom a dozved e- umeleckWon:ný k vyjadreniu . Mala tu zn ieť 
la som sa , že tá to " le tná" varianta bola v dra- vďaka spôsobom~ nadzemskej umeleckej !iily 
maturgicko m príp ravnom poradí prvou 
a vzni kla najmä z po dnetu festivalu teligioz
nej hudby v Nit re i keď práve pán kardinál J . 
Ch. Ko rec si vybral bratislavské predvedenie, 
čím zvýšil lesk to hto podujatia a ku nej sa p ri
pojili festivaly v Trenčia nskych T epliciach , 
Piešťanoch . Takúto genézu je po trebné spo
menúť. A tak napokon Bach , zvedavosť na in
terpretačnú koncepciu i pozvánka z reda kcie 
ma presvedčili o návšteve ko ncertu a tak ku 
niekoľkým interpretáciám zo záznamov a na 
živo som si zapísala poslednú z 31. júla t. r. 
v Ko ncer tnom štúdiu Slovenské ho rozhlasu . 

D irigent Rolf Beck (SRN) - odcho vanec 
He lmutha Rill inga , jeho Suddeutsche Vo ka
lensemble - zostavený výbe ro m zo zboru 
Bambe rských symfo nikov, niekto rí speváci 
i sólisti na dreve ných dychových nástrojoch 
(tiež hostia) tvorili o no po dhubie kva lity, pro
stredníctvo m ktorej i netypická koncepcia 
prerástla p riemer a presvedči la o mo žnosti 
svoje j nezastupiteľnost i na európsko m kon
certno m pód iu . 

Bol to skutočne dirigent a zbor , kto rí tvori
li do minantné či n i te le a o po rné piliere pred
staven ia . Kvalito u , ko ncepcio u , netypickým 
prístupom v odhaľovan í detai lov , vo výrazo
vej rovine, v dynamicko m ko ntraste stava
ných (či členených) partiách jednotlivých čas
tí (alebo priamo jedne j časti) O mše . 

Slovenský komorný zbor pri SĽUK-u (diri
gent Pavol Procházka) úči nkoval v júni t. r . 
vo V ied ni , na ko nce rte venovanom Rossini
mu . 

Ponuka na vystúpenie' (koncert sa konal 
v rámci re no mo vaného viedenského festivalu 
Wiener Festwoche n) p rišla od japonské ho di
rigenta Tsugio Maedu (ktorý dostal na náš 
spevácky zbor vynika júce refe rencie) a po
zvanie dostali i Státny komorný orchester Ži
lina, s ktorým už predčasom T . Maedu spo
lupracoval. Oba slovenské súbory sa spoloč
ne predstavili na ko ncerte pre krásnej Brahm
sovej sále viedenské ho Musikvere in-u. Rossi
niovský p rogram otvoril Š KO Ž ilina Symfó
niou D dur "D i Bologna" (jed novetou) - yo
važovanou za prvú R ossiniho predohru . D al
šou orchestrálno u skladbou v podaní nášho 
orchestra bo li Variácie pre klarinet a s láčiky 
F dur . Na prvý pohľad jednoduchá sk ladba si 
vyžaduje mimoriad nu čistotu zvuku a d oko
nalú súhru sláčikov - navyše každý sólový ná
stroj tu musí preukázať svoje kvali ty. V po

. daní ŠKO Žilina to nebolo celkom " na jed
ničku" . . . 

Mužská časť Slovenské ho ko morného zbo
ru zažiarila v skladbe nazvane j Smútočný 
spev, kto rú Rossini sko mpo noval po smrti 
Giacoma Meyerbeera . Ženské hlasy vynika
júco zvládli tri á rie pre trojhlasový ženský 
zbor a klavír , spoločne po tom dve sk lad by 
pre zbor a capella . V druhe j čast i ko ncertu za
znela Rossiniho Messa di Rimini pre sóla , 
zbor a orchester , dielo , ktoré má svoju zvlášt-

~ečer 
romantických 
melódií 
H udobná verejnosť Bratlsla'f)' bola 

opiť ollohatená o pekný ve&r. l8. 7. 
• údvorf Starej radnice Rakúsky aenerál
., llouulát v BratlÍiave v spolupráel s MKS, 
lndllawkým a viedenským konzervatóriom 
a Slomlskoa spoloblosťou F. Schuberta 
' lntlslave usporiadal koncert speváckeho 
..,. Jana Wien a Wiener Mlnneraesana,.. 
Jlahký zbor tvoria amatéri, ktorf láskou 

Johann Sebastian Bach 

nu históriu . Sedemnásťročný Rossini ju napí
sal roku 1809 pre kated rálu v Rimini. T am 
bola uvedená po p rvý a súčasne posledný raz. 
Neskô r , v ro ku 1881 vyšiel v Paríži klavírny 
výťah o mše, ale nikto ešte nedo kázal jej ďal
šie uvedenie. Takže vo Vied ni zaznela takmer 
pre mié rovo ... Pre úpl nosť d od aj me , že sólo
vé party spieval i Patricia Wise, Ro hanigz 
Yachmi , Ma rcos Fink a te no rový part člen 
Slo ve nského komo rné ho zbo ru . Intenzita po
tlesku po skončení ko ncertu svedčil a o tom , 
že publikum bolo spokojné, tak isto i d irigent 
T. Maed a. Mimochodom , Štá tny ko mo rný 
orchester Ž ilina sa s ním o dva mesiace opäť 
stre tne na spoločnom troj týždňovom turné 
po Japo nsku . 

Slovenský ko morný zbor pqd vedením 
Pavla P rocházku zaznamenal výrazný kvali ta
tívny posu n . Tridsaťsedem členný zbor sa 
prezentuje do ma i v zahran ič í na vysoke j in
terpretačnej úrovni a podľa vyjadrenia svoj
ho dirigen ta zvládne všetky štýlo vé a žánrové 
o bdobia. To mu.o tvá ra široké možnosti uplat
ne nia do ma i za hranicami , o čom napo ko n 
svedčia i ponuky , ktoré dostáva. V le te účin
koval na festivale v Martina Franca, v Gou
nod ovej o pe re R o meo a Júlia a v ko ncertno m 
prevede ní p rvej R ossiniho opery D eme trio • 
e Po li bio, p redtým na festivale v Spo le te . Ca
ká ho veľký zájazd do Južnej Kó rey <ľpriro

dzene na úrovni a .rád s i zbor plní svoje "sfu
kárske povinnosti" (aj tu čaká zbor premié
ra) . 

N. L. 

k spevu a hudbe chcú slú:Hť umeniu. Ich pre
jav charakterizuJe zrelosť, výrazná spevná 
dikcia, prepracovanosť detailov. Podobnú 
úrove6 zaručil l zmldaný spevácky zbor 
Jung Wien. Poslucbá~ musel obdivovať u§. 
ľachtllosť a kompaktnosť výrazu so skvelým 
konceJK\ným a itýlovo prepracovaným chá· 
paním F. Schuberta. Málokedy mohlo počuť 
tak zrelú lnterpl'etMiu dlel tohto m!Qstra. 

Okrem romantických plesní Schuberta 
zazneli l populárne diela J . Straussa a R. · 
Stolza. Donauwalzer naplnO atmosféru let
ného ve&ra priJemaýml, obľúbenými tónmi, 
ktoré publikum odmenilo dlhotrv!Qúclm po
tleskom. 

P6soblvé prostredie nádVoria Starej rad· 
nice vhodnou akustikou a celkovou atmosfé
rou prispelo k prfjemuému zážitku. ZoStáva 
len rutoÝať, ie bratislavslú návltevnícl tvorili 
menilnu vedľa ~tných hostí z Rakúska. 

Z. VITÁ LO VÁ 

a pôsobivosti. Na druhej strane hfbka protes
ta ntských chorálov tu zostala rovnako citeľná 
v čast iach meditatívne j osob nej po kory (sčas
ti v Kyrie , Be nedictus, Agnus D ei) . Preto 
dnes o tom , či O mša h mo l je kato lícka alebo 
protestantská je naivné polem izovať. Naj mä 
v súčasnost i , keď ju môžeme považovať za . 
prvé ekume nické d ielo, za snahu umeleckými 
prostriedkami vyjadri ť jedno tnú oddanosť 

Najvyššiemu. 

Realita pôvodu Omše h mol spočíva vo 
svetských d ôvodoch - motivovaných postom 
Bacha ako dvorného kapeln íka u Augusta 
III. Sask~ho . Jemu venoval prvé dve časti Ky
rie, G lória. Veľkosť d ucha, ktorý Bach pre
t lmoči l prostredníctvom tej to hudby však je 
rozhoduj úci nielen pre celé jeho d ielo , a le pre 
umelecké a ci rkevné dej jny vôbec. Pre nás je 
u rčujúcou táto premisa. 

'\ Vysoké umelcckČ náro ky partitúry si žiod a
, jú' adekvátne i nterpret ačné zázemie. Preto 
Pt.,edviesť Bachovu Omšu h mol neznamená 
odčíta nie nôt (ako sme to počul i na jarnom 
predvedení) , a le pochopi ť zmysel, podstatu 
i zámer. 

Dirigent R~f Beck ako žiak jedinečného 
bachológa Helmuth.a Rill inga iste prežíval di
lemu z epigq11stva~ preto svoj u koncepciu sta
val úplne inak- s aléccntom výl učne na zbo re. 
Nie však iba na jeho kompozičnej d ominante, 

"ktorá je v .tcjto Omši i tak jednoznačná , ale 
na jej precíznom interpretačnom pre praco va-

, ní a koncepčnom vypoi ntovaní liturgickej 
predlohy. Bach chápal liturgické tex ty ako 
dra matizmus omšového "deja", v ktorom 
každá časť má svoje liturgické poslanie : 
s úvodným Kyrie, slávnostnou G lóriou , odu
ševneným vyznaním v Crcde, vrcholiacou 
ódou v SanctOs-, pokorno u meditácio u v Ben
d ictus. a Agnus D ei i vďakyvzdan ílll vo finál
no m'Dona nobil;;_pacem. 

'. 

Zo ~šetkých častí je najbohat~ie Credo, 
Baclľ v i1om prezentuje " najkrajšie ukážky 
svojej '4o.kálnej po lyfon ie" (W. Neuman,n). 
Naj mä Et incarnatus est-Crucifixus-Et resti
rexit - považujem aj z i n terpretačného h ľad is- ·• 

ka posledného predved enia za najprepraco
vanejšie, vypoi ntované krehkosťou hlasové
ho aparátu vo výrazovo kontrastujúcom nasa
den í výkriku v tutti. Bola to sila oslovenia, za
myslenia h udobného , d uchovného , filozofic
kého. Napokon celý koncepčný zámer diri
gen ta viedol p rostredn íctvom duchovnosti 
k vlastnej ko ncertantnej p rezéntácii. Musíme 
pr iznať, že vlastná k reat ivita jeho osobnosti 
tu bola evidentná. Spočiatku však nepôsobi la 
jednoznačne. Vyžadovala úplnú koncentrá
ciu a h ľadanie súvislo stí liturgickej podsta ty 
i jej hudobnej realizácie viac medzi riadkami. 
Napokon vyšie l jeho záme r , ktorý vtiaho l d o 
deja a nechal pôsobiť hudobno u syntézou in
terpretačnej kvality, vyslovene j umelco m sú
časnosti . 

Zbor dominoval. Predsa však i neveľké só
listické k reácie mali svoje opodstatnené hla
sové vyjadrenie- na jmä u basistu Mathiasa 
Gorne ra (k to rý zapôsobil už v R illingových 
Jánových pašiach, kde spieval Krista) , kul ti
vovanej alt i~t ky Aliso n Brownero vej (i keď 
miestami intonačne rozkolísanej) i v me nších 
úlohách sopranistk y Vcró nic Cangcmiovej 
a tenoristu R odr iga O rrcga. 

Vážnosť to hto podujatia bola znásobe ná 
jej humanitnou podsta tou - Benefičn'ý kon
cert na podporu nadácie na záchranu života 
det í s onkologickými ocboreníami . Koncert y 
v Bratislave, Piešťanoch~renčianskych T ep
liciach realizoval Slovkoncert vďaka viace
rým sponzorom pod záštitou G ene rálneho 
konzulátu SRN v Bratislave. 

Ako pri J ánových pašiach i pri Omši h mol 
mi nedá nespomenúť perfe ktne pripravený 
bulle tin i aktivitu usporiadat eľov. No- ho rú
ce le tné d ni predsa poznačil i návštevnosť (i 
napriek klimatizáci i v Kon'certnom štúdiu 
Slovenského rozh lasu). Na druhej strane cel
kove o vzdušie i "tupá" akustika tejto siene 
nie je ~hodná pre vcfkolepé podujatia chrá
mového /charakteru , kam Bachova Omša 
h mo l BWV 232 v celej svoje j pompéznosti 
patrí. 

ETELA ČÁRSKA 

Festival Janáček a Luh.ačovice 1992 
Pe plekofkorOčnej odmlkf sa Luha~vice 

znova rozozneli hudbou. českí a slovénskí 
lnne)Qi dokumentovali v tomto mieste dlhoroč
ných vziQDnulých stykov svoju spolupatrič
nosť nielen d~onálými u meleckými výkonmi , 
ale aj prepojením interpretovanou tvorbou. 
Už v ú vodnom koncerte (Moravské k varteto) 
znela spolu hudba Janáčkova a Dvorákova 
s kvartetom " Melódie a dialógy" Šimona Ju
rovského, ktorý by sa v tomto roku dožil 80. 
narodenín . Koncertná prehliadka pokračova

la sólovými recitálmi nautistu Českej lillla r
mónie Romana Novotného a koncertnej maj 
strync Stá tnej filhar mónie Brno, ktorí s vyni
kajúcou klavírnou spoluprácou Jir iny Kolma
novej doslova osln ili svojou virtuozitou . V Zá
mockej kaplnke interpretovali Anna IJárová 
(spťv) a Kamila Klugar ová (organ) skladby 
z duchovnej tvor by J, S. Bacha, A. Dvl)ráka , 
('. Ebena ~ L. jánáčka , j eden večer bol veno
vaný umél.com Slovenskej r epubliky Ide Čer
neckej, Eugenovi Prochácovi a To mášovi Ca- · 

... 
álovi. Záver festivalu vyvrcholil vystúpen ím 
Mar iana Lapšanského, ktorý pop r i Sucho•lo
vej Malej suite s passacagliou strhuj úcim spô
sobom zahral .Janáčkovo Com;ertino so sp r ie
vodom Zlínskych lilhar monikov. Nadšenie 
vypredaného Lázci1ského divadla sa ešte vy
stupňovalo, keď Marta Beňačková a Magdalé
na tlaj ossyová zasp ievali (so sprievodom M . 
Lapšanského) celý cyklus Monwských lh'oj
spevov Antonína Dvoráka . Rámec festivalu 
tvorila ' výstava českých a slovenských výt var
n)•ch umelcov inštalovam\ v priestoroch di
vadla. Idea a realizácia znovuzrodenia tohto 
festivalu patri neoddiskutovateľnc agilnému 
Moravskému hudobnému vydavatel'st vu, k to
ré sa spoj ilo s oboma hudobnými fonda mi 
(SHF podporil ako prvý túto myšlienk u!) a ra
dom sú kromných sponzorov, ktorí svojimi 
darmi umožnili realizáciu tohto náročného 
projektu . Úspech j e záru kou , že sa nejedná 
o ojedinelú akciu , ale, že sa •v budtÍcnosti 
$iočkáme pokračovania festivalu. jd 

WAGNER JACOB 
· Meno We rnera J acoba sa mi spája pred o

všetkým s nahrávkami na h istorických orga
noch , ktoré som získala prostred n íctvom ber
línskeho rozh lasu a z nahrávok Ete rn y, kde 
na Silbermannových organoch h rá s po p red
nými nemeckými organistami d ielo J . S. Ba
cha. Po tom prišli i nejaké reci tá ly naživo 
(Lipsko, Brat islava). U We rnera J acoba pri 
každom diele vyn iká pro fesio nalita . Nesmier
ne jednoznačný názor organ istu s racionálnou 
nemeckou ško lou, s dôslednou koncepčnou 
predstavou na interpretovanú skladbu. S tý
mito predpokladmi sa zhodoval i jeho (dopo
s iaľ mne známy) repertoár z d iel starých ne.
meckých autorov s domi nuj úcim J . S. Ba
cho m i hudbo u súčasnou, v krorej sa realizuje 
tiež ako autor . 

Samozrejme, že každ ý umelec siaha aj po 
iných štýlových obdobiach ; v každom môže 
nájsť svqj priestor , autora. Podľa tvrdenia 
v b ulletine (Mestského kultúrneho strediska 
v Bratislave, ktoré ko ncerty v Blumcntáli 
po riad a) že "po in te rpretačných kurzoch 
v Darmstadte umelec zahajuje medzinárodnú 
ko nce rtnú činnosť so špecificko u o rientáciou 
na súčasn ú o rganovú hudbu (početné premié
rové uvedenia) ... a ďa lej ... "po Med ziná rod
nej le tnej akad émii o rganistov v Haarleme je 
to roman tická a súčasná organová hudba . Na 
grama fó nových nah rávkach má všetky orga
nove d iela J . S. Bacha , všetky významné or
ganovc die la M . Regera a súčasnú organovú 
h udbu (organove portréty). 

A ký bol však je ho o rganový portré t v Blu
mentáli J4.júla 199:2 v rámci Kultúrneho leta? 
No - predovšetkým profilový. S k lasickou 
d ramaturgiou počnúc J . E. Kindc rmannom 
cez J. Pache lbela . J . S. Bacha, J . Brahmsa, 
M. Rege ra až po vlastn ú skladb u. Výko n: 
profesionálny. Miestami zachádzajúci do ru
tiny skúseného h ráča , kto rý si verí. Ve rí svo
jej suvereni te i tomu , že v tako mto ncodvola
tel'nom geste samozrejmosti zapôsobí na po 
s lucháča. Zväčša zapôsobil. Ľudia s i vytlics
kal i aj prídavok. Prostredie a akustika chrá
mu pri tom zoh ra li svoju úlo hu . Ne typické 
publikum - vďačné za možnosť pokochať sa -· 
č i pomedi tovať pri zvuku k ráľovského hudob
ného nástroja - desiatky rokov umlčovaného. 
Majú radosť z možnosti vlastného prežíva nia 
nových zážitkov. A le z hľadiska pro fesio nál
neho bol to predsa len výkon viac rutiné rsky 
ako umelecký . Bez bázne a po kory, skôr 
s nadradenou črtou realizácie vlastné ho názo
ru a suve rénnej istoty vlastnej neomylnosti. 
Dá sa prijať aj ta káto koncepcia i keď predsa 
o na práve neve ľmi presv iedča , prehlbuje 
a o tvá ra nové obzory. Dnešná názorová inter
pretačná voľnosť dáva priestory p re kreat ivi
tu , v ktorej u men ie je podstato u hry . Ume nie 
Wcrnera Jacoba na poslednom koncerte ma
lo skô r a tri búty le tnej d ovolenkovej rozšaf
nosti. Viac po~ornosti a pokory by ho boli 
možno korunovali aj kva litou . 

ETELA CÁRSKA 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Pessaro v znamení jubilea 
\ etrufam ,j odhadrníf. 1-.ol'l-.o opern.H;h fc,IÍ \aiOI IHllllll-.a IW\\Il' ' 111 kom ll'! ne l a 

liari'l-.o. Stagioo.\ i ijrí ' primor~k.ú:h rckn·al'H.H:h ' trcdi , l,adl adriatkk••j ri' il·r .' 
(1{:1\·t rllta , Vano, l<itnini ) i \ ' O nu'rlro'll'lll ~k~rh 1-.ulturrr.H·h l't·rrtra r h f ( 'araraiiOi l' ku · 
pl'le v J{ rme. :\lartina Franta. S poklo l. k llll'\l:un hi ,torid\~ ' 1>:11 ,\lll ' ' .\/.ll:l llln ,\lllÍ 
,1-.Jadatcl\ 1-. ~ mi mohtHht'ami ( l{o,, iniho l't,aro. l'u rl'in iho l Ol'l'l' d d La).!o . . i am(· Do
ni lel tiho Berga mo ) '>:1 'ia111 lllOilOi l' II Wiirl-.e , 1;1\ llll'li a 11apol-.on 'la',,,. an·11 .' ( \ •·ro
na . :\ lal'trala ) ol \':Í raj ,·, "oje ll lllnlwt i'' ~'"' t' hl ;td i,l-.a hud h.' 111 ih" n.' m l 11 ri ,lom 1 l'l'· 
J(· ho ' ' e ta . Sanwln·jrnc. nc~pomenul \Olli :1111 l d a lel-. a "1'11-..'. l<onna n ila je IÍl'l irh 
tH'IIH'il. mnoi'>l' o ' l'''' a l' I-..H·h In Íl't.tl a ' prianwj tlllll' t'l' 1-. 11Í111 . aj llll'd t ina roclna 
pre'>lri: podujalr. K naj\):tnamnl'j~ím paln kina '>l' tl lll:l ' \ n ·nt· di \ •·ro rw . l< '"'ini 
Opera f t,IÍ\ a l ' J>e,an• a pn·d '>la\ l' Il ia pod 'of nou ohlol11111 \n· n~ ~fni,ll· rio ' \l a 
n ·r a lt·. 

1Jr11.: ~ t al:rnarn.: \ l'e~arc - rod t~l-u loroachr
na Ro~siniho. Bicent<írium naŕodenia slávne
ho predstavitda talianskeho bel ca nt a ( 1792-
- 1992) sa sialo centrom pozornosti 13. roční
ka festivalu , ktorý za re latívne krátku dobu 
existencie reštau roval značnú čas i zabudnu té-
ho opcrnéh ámerom or-
ganizátor širokým 
spektror ch oper-
ných pr Scmi-
ram ide, Reims) 
odznelo ' éric Lc 
ca nt atc 
klavírn 
št udij néhi'leiilliiiii\."hJ~RI 

a obsiah la~ arna výstava 
priblížila život a dielo slávneho pcsar~kého 
rodáka. 

Z bohatej ponuky programov, propagova
nej na vysokej profesionálnej (rrovni. vrátane 
perfektne fungujúceho t lačového ;ervbu. 
som mal možnosť navštívii tri operné predsta
venia. Zaradenie Barbiera zo Sevilly, vko· 
becne najpopulárnejšieho Rossiniho diela. sa 
ukázalo byť projektom až nečakane riziko· 
vým. Rovnako senzi l ívne ako spontánne rea
guj(rce publikum sa pri prija ti inscenácie roz
delilo na dva súperiace tábo ry a ich názorové 
nezhody vyvrcholi li počas záverečnej klaií ač
ky. Vtedy k aku, licky vyváženým prejavom 
.. bú" a .. bravo" pristúpi l i fyzický súboj anta
gonisticky naladených ťanú;ikov priamo 
v parteri divadla . Našťastie. hlavy účast níkm• 

tohto nepbaného 3. dejstva rých lo vychlad li . 
Napriek tomu. že spomenutá perl ička bola 

~kôr ilustráciou talianskeho temperamentu. 
predsa len rencktovala rozporuplno~l pro
dukcie. Jej najzaujímavejšou stránkou bolo 
uvedenie kritickej edície známeho rossinioló· 
ga a dirigent a Alberta Zeddu . opic rajúce ~a 
v rozhoduj(rccj miere o autograf. Za!> lt'rž ilo~a 
- a to práve v jubile jnom ro'ku - o reštitúciu·, 
originálu . vyči, t enie fiori t(r r. uvedenie pô
vodných secco reci tatívov a vôbec. o vetkcky 
podložené oprúše nic partitÓry od nánosov 
tradície. Stalo sa tak . že divák zaznamena l 
nepoznané kadL:ncie. poču l áriu Be rt y (po na
šom Marccliny) s náročnou koloratúrou a ako 

tl.r l) 1-- lrrllt'l pr ogr.rr nrr . pred dru h) lll lrn .r k: . 
aj tfa l~iu . virtuótnu áriu Almavivu. To boli 
v~etko nesporné prednosti pesarského Bar
biera. ' 

O čo~i problematickejšie vyšla rea lizácia 
projektu . Réžia Luigiho Squarzinu, na scéne 
a v ko~t ýmoch Giovanniho Agostinucciho, za
, adila chronicky známy príbeh do luxusného 
interiéru Bartolovho pal<lca. ktorému v l. ob
raze prcdch{rdzalo verne vykreslené prostrl!
die sevilbkého n á rne~ti a. MiL:starn i až otroc
ky realistická a ; kl i~é h raničiaca koncepcia 
síce na jednej strane ncdovofovala ' kÍtnui do 
polôh fra~ky (čo h)•va na na~ich javbk<'•cb tak
mL: r pravidlom). na druhej ,trane však ~a 
tento Barb ier tv:írrl a.! príl iš v:ížne a uhlade
ne. Korektné hudobné naštudo' a nie zabeL
peči l dirigL:nt Paolo Carignani na čele S~ mfo
nického orchestr·a RAJ z Torina a Pražského 
lilharmonického zboru {lbormaj:.tcr Pavel 
Baxa). Atda najrotpačitej;; ie zapú~obilo ,!). 
listické oiNrdcnie. Mlad:'r španielska rnezzo
'opra nistl- a Lola Casaricgo ( Ro~ina ) hoci ne-

Gloria Scale hi ako A~acc a lano Tarnar ako 
Scmiramidc ,, inscenát!ii romom.enncj opery 
v Pesare. Snímky archÍ\• autora 

...... 

mala v:ížn.:j;;ie prehrd ky. ncnadch la an i 
technickou virtuozitou . an i za uj írnavoslou 
timbru. Maurizio l'icconi bol herecky nevý
razným 13artolom. ~ probléma mi v rýchlych 
pa~{lžach . /\ni Giovanni Furlanetto ako Basi
lin 'a nevyčlcni l z priemeru. Vok{l lnym zj,. 
kom premiéry bol hlavne technicky ~uveré n
ny a vo vý;; l-.c brilan tný Roberto Frontali (Fi
!(aro) a ~t ý lovo vybr(!'ený americký tenorista 
Bruce Fnnl ako Almaviva. 

(hda jednoznačncj;í dojem zanechala no
vá in;cenácia tragickej melodrámy Semirami
dc. ·1 oto 34. die lo pochádza z vrcholnej tvori
vej pe riódy autora. je po~ledným 'kompono
vaným prL: Taliansko a v Taliansku (ďalš ie sú 
už francut,ke) a m:í niekoľko spo ločných ry
sov' mladíckym Tancrcdom. Je žánrovo tiež 
operou ' e riou. opiera !.a o Voltai rov mírnct. 
zh,)llný je libretista Gae tano Rossi i miesto 
premiéry v hcn:í tskom Teatro la Fenice . Ide 
o !.kutočn Ý ro''i niov!.l-ý skvost. ktorý v kri tic
kej redakci i Fondazionc Rossi ni si zachováva 
origin:ílnu dfžk u takmer piatich hodín. Enor
mný ča,ový prie,lor je však naplnený obsaž

.nou partit úrou. zrkadl iacou hudobno-drama
tické ~ i tu iície . charal-tcry postäv. vzlahy me
dzi nimi a to všetko~ vcl'kou znalosiou tech
nickej kapaci ty ľud!.kého hla'u a gustom pre 
jemné fine'y bel canta. 

lludobn;í archi tektúra Semi ramidy je roz
č le nemí do predohry a 13 ČÍ!.cl. ob,ahujúrich 
introdukciu. ~e'i :írií. Šl)I'Í duel) a dve finále . 
Pr:ín: e n\emblové plochy ~krývajú naj' iac 
dramatickej \Íl) a napiitia. Árie po formálnej 
'triínke t odpovedajtr z:ík ladnému modelu: 
maj tr ' ekciu kanta bilnú. po nej niekedy nasle
dUJL' aktrvnL:j\ic tempo ~o zborom·. pripravu
júcc Láve rečnú cabalettu . V jej repetíci i mô-
7Lr Míl i,ti uplatnil virtuózne prvky 'pcvu. Pc
\a r,k :í in~ccrní cia. 'ituovaná do Palafcst iva lu 
(upravenú \portov;í ha la ' výbornou akusti · 
kou i klimati z(rciou). bola dielom dirigenta 
Alberta Zccldu a režisé ra i vý tvarníka v jednej 
o~obe Huga de Anu . A bolo to dielo blížiace 
~a v mnoh),ch parametroch k pojmu dokona
lo'lti. /.r:dda. o l- rem toho /r: je jedným 7 naj
'-•>mpL: tcn t n.:j ~u.:h lll>~ llliO\ ~J.. )·ch la chrna
no' . je dirigentom ohdarcn)·m prc'>n) rn in
~tin ktom pt:C tcrnporytmickú v);tavbu pani
túry. Jl!dnotll' é l'l\la a grachície tva ro, al 
' prccí 111o~lou lc l- ;í rn i ck) ch v:íh. ;61 Í\lom hol 
pevnou opo rou a na' y~e . z jeho o'ohno;ti ' y
/a ruje ono nic kai dodenné fluidu m. 

Ohrm , l-é j:f\ i~ l- o naplnil llugo de' Ana 
momrrne nt ;í lnou ' \ pnf\ou. ' plnej .:hode 
~ n:ímr:tom predlclhy. umo7inrjucou pohybli
vými did.:a mi / al- ti' i1oval dianie . pre jednot 
livé ~cé n y ot v;í ral vi dy nové pric!>tory a pe r
'pel-t rvy. Sólistov viedol k čit a tcl'n ým profi 
lom po~t ;.'r v. vždy al-ccpllrj\rc ich maxim:'rlne 
vok :'tlnr: vyľal.e n ic . ll viczdou večcnr ~a '-lala 
mladú ro~'in iov, k á rnczzo-koloratú ra ·Gloria 
Scalchi (Ar, acc). do najjcmnejších detai lov 

i --l 
Barbier zo Sevilly - Lola Casariego, Rosina 
a Roberto Frontall, Figaro 

a bez n{t rn ahy zdol:ívajúca technické nústrah; 
part u, fascinuj úca kr:ísou a kovovým leskom 
materiú lu . Ušl'achtilý , a št ýlovo bezúhonní· 
bol tiež bas Michele Per·tusiho (Assut'). vo fio· 
rit(rrach a trojčia rkových .. déčkach" ( !) sa 
bezpečne cít il tenorista Gregory Ku ndc ( ldrc· 
no). Vdký talent. spojený :-.o slohovým ci· 
tom. av;ak i i~té rezervy. prcuk:ízala rn lachí 
gruzín~ka ;opra ni~tka lano Tamar v titulnej 
úlohe . Pražský lilharmonický zbor a Orchc~
ter Teatra cumunalc z Bologne ~pln i li svoje 
poslanie so ciou. 

T re tím navštívcn)'lll ro~s in iov~kýmtitulom 
bolo 1--oncenné prevedenie komickej jedno· 
aktovky La scala di sela ( llodvábny rebrík). 
Die lo vzniklo v -. kl ada tcľovej dvadsia tke. ako 
jetkn l piatich titulov roku 18 12. Hráva >a ib<r 
sporadicky a ak si brat islavský koncert ný 
n;ív~tc;vník za listuje v pamiiti. tak roku 1976 
ho moho l počuť na pódiu S loven~kcj filhar· 
mónie v rámci BI IS. Pcsarský veče r bol vla~ l 

nc kont'i povaný poloscénicky. bez v)•pr:rvy 
a ko~t ýmov . 7a to s výstupmi aranžovanými 
v pric~tore . Tieto herecké etudy trocha oživili 
chod predstavenia . zdynamizova li to k diela . 
ktoré ne pr i n :í~:r mimoriadne hudobné l :ruií
IIHI\ o~ ti . S pair ičnou pi..:tou 1- ~ l.. lad:r tcfm i Ir< l 
interpretoval dobre di,ponovan)• S) mfonick~· 
orchester l Torina. veden) dirigentom 1\hlU
riziom Ueninim. Sóhsticl-é oiNldenie. IO\ta· 
ve né ' )•lučne 7 mlad)ch a medzin;írodnc ne· 
zn <'rmych 'pcvako\'. splnilo fcst i\ a lové pred
wrv) rba l'ia,l<lčrh.: . 

Pe~aro '9~ po mojom odchode d t.: čaJ-a la 

d\(>jica gala 'ečerm Ro~~iniho Ce,ty do Rc· 
me~a. kde men;í :rko Abhado. Studer. (J;p,. 

dia. Valcntini-T..: rrani. Merrrtl. či Raimond i 
sfu hoval i sk utoč né vyvrcholenie festiva lu 
'jubiiL: jnom roku Gioachina Rossin iho. C~s
ty rccerm.: nta l ludobného života však vic.:d li 
i do ďal~ích k:-. ti va lových mie~! Talianska. 
O lom však až v d'a l~om č ís le l iZ . 

· PAVEL UNGER 

Ro~antická oPereta n~ záver sezóny v Prešove 
Hudba: R. Friml. Libreto: W. H. Post a 8 . 
Hooker. Premiéra: dria 12. a 14. júna 1992 na 
vcl'kej scéne D.IZ v Prešove. 

Roma11tick:í opereta amerického skladat c.:
ra česk é ho ptJvodu Rudolfa Frimla Král' tulá
kov sa neocitla v prcšov~kom divadle prvý 
raz . Už v rn k~r 1965 ju tu režíroval O ldrich 
Nový. Bol:r to vtedy po 30 rokoch pr\:\ in~ce· 
n;ícia od prahkcj premiéry v Čcsko~luvc n 
sku. Súča~nej inscenácie sa ujal režisér ján 
Šilan. vcrmi predvídavo ju realizova l ako 
vcfkoplo\n)• projekt so zachovaním jej ro
mantizujúceho poľa . V tomto ko11 lcx lc som 
vnímala aj dominujúcu pozíciu vizuálneho 
zážitku ako transform áciu vcrkolepých obra
zov a vý,t upov. Nakoniec to bola aj kompen
z:ícia Frimlovej hudobnej part itúry. ktorá ne
má ani jeden výrazný operetný .. šláger" ako 
je to naprík lad v Rnsc Mary. Historizujúci 
n:ímet operety v prek lade Ľ. Felixa aJ . Smre
ka inšpiroval režiséra k javiskovej fa ntázii 
ku lminujúccj najmii v ma~ových scénach. 
ktoré Silan zviičša riešil ako figura tívnu kom
pozíciu. Scénický efek t umocnili l uč i š t n íc i 
i p:'tžat:í - žiaci Tanečno-divadclncj školy 
(pri pravení S. Selčanovou) vo výtvarne.: adck
v:'t tn ych kostýmoch. Pod kostýmov(r nádheru 
kráľov,kého dvora Ľudovít a X l. sa podpí,ala 
hosiujúca výtva rn íčka Ružena Švecová. Rcži
~érovi i výtvarníčke nahrávala jednoduchá li · 
ncúrnc ric~cn:í kon~lrukcia schodov a prakti-

k;íblov ~o d ri-l adom v Í<l' j,l-.ove j hj d J'aLrlil:. c. 
Au torom ' cé n) ~ doplr'í~lkimi .. pop-a n m)· 
mi " kornpo11ciami /textílií v tadnej ča•ai J a~ 
vi, ka ho l hw.ľuj trci Štefan Hnd:ík. T.:ch lli l'k~ 
ncdoriešc.: 11é boli konr.:ovl-. )l. l . j ., odchod~ 
.. mŕt vych " 1. javi,ka v profc~ioll <iltr,5- ~rarhe· 
11 ých a autenticky vyzerajúcich ~1itk :'rc lr. 
7.. hfadi,l-.a Lvukovej vierohodno~ti cipii(tech
nicl-y 11cdorie~c né a pre to di~kutab i lr1é bol(• 
O/\ učov<uri r.: javi~l-a n:rhr;'rvk;rrni .. hl aW\ u li-, 
cL:". č i playhac'kom ('cé11a luč i~tníko\ ). 

Prc.:.ov~k a 'Pl.:' o hra je su borom do~ l pr'>nr: 
polarit m aným \ radoch ,!)l i,ltl\ ' rámci jed
not li\ ) ch i:'rn rm hudobného d ivadla. V ope
rete K r:íľ tu l:íkov. k toni ob,ahuje aj nic kol ko 
d rludncj\ích :íri í č i pie~ní . ,j poč ín al i >ellili 
dobre naj mii Helena Horváthová ( Kata rína 
de Vau~e ll c' ) 1\ lichail Adamenko a Ladislav 
Suchoža (obaja v alte rnovane j po,tave F. Vil
lona) . Ci ti Í\ ou de l- lam;íciou a hc.:rcct \(lm s:r 
prezL:ntovala Elena Kušnierová (Katarína 
v prvom oh~ade nr· ). Svet lana Sar vašová ako 
dynamicl-;'r ll uguc tte. Štefan Scnku a Ivan 
Uarla altcrrwvali životm.clwpného chlapíka 
ľabarieho. V kre at ívncj polohe ich dopÍiwl 
v činohe rnej po~ l ave Nocl:r .lo:.o:el' NovotnS•. 
Slavomír Benko (už druh ý raz v tejto , c;zónc 
krMom) potvrdil woi ;:my,cl pre či noh~rn)' 
rozmer po\lavy fnrnr.:Ú7,keho kr:íľa l:udovíta 
Xl. Pc~tré 'Pcklrum javi,ko,cj kompot ície 
dotv:írali ' j r.:dnot l i vo~tiac h dal~ í ' ó li, ti -.pc
\Oh r~ a č l e ncl\ Í :r baletu . C'horeograficl-a kon-

cc pcia lw,(u júceho .lul cfa Dolinskéhu ncbola 
~ \'h l) 70~uladcnú ' ré/iou (a le napokon aj 
\lllie~tom de j:r) pri1 cllmr mie rou štyliz:'tcic 

(lance \ 1-- r čmc \ prvom (il.:j~ t vc.: ) . O rchcstc.:r 

spofahlivo viedol a zostrlacfoval s na rol: n\ mi 
(na pric~ tor) zbormi (zbornurj,te r Ivan P;rca
nuvský) dirigent .Ján Bedfich. 

IJITA MAI<ENČINOVÁ 

Sla,·omír Benko ako l:udm•ít Xl. a Helena Hôrváthová ako Kata rína de Vansellcs v operett 
R. Frimla Král' tulákov. Snímka L l\lano 
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Muzikologi.cl<á l<onferericia v Karibskej oblasti 
\ dnoch 13.- 15. j ula ~a u~kutoc- a ceL ti !'>LC kilometroV) po looblu k 

nila na Caymanských ostrovoch Zfr- a Návetc rných ostrovov tiahne 
v Karibskoni mori konferencia veno- vh:ts-tn~ -hudobná kultúra kari bských 
vaná tematike: Húdba a tanec v po-· , ust ro vov až po ~s tie ricky Orino ko 
vestiach a .v názoroch na more. V , . na j uho~tm~rickpm subkontinente . 
spojeni s ňou sa JO. - 12. ako aj :, :Tä(o ostrovn'á a súostrovnťt ríša di-

'-< ' • . 
v priebehu JS. júla uskutočnilo zasa- sppnujo s takou ro:z;manitou, boha-
danie Výkonného výboru Mcdziná- tmi hu dobnou kultúr:o u. ako žiadny 
rodnej rady pre tradičnú hudbu ko ntinen t a lebo subko ntinent. Mie-
UNESCO . šaním trao{cií yznikli prejavy. ktoré 

Dve desiatky refc rútov ~a venova
lo predovšetkým t radičn ej hudbe 
spojenej s morom a hudobnej ku lt ú
rc karibskéQO ostrovného sveta. Čo 
je pre celú oblasť južnej a strednej 
Ameriky príLnačné, to je stretnutie 
tradícií troch kontinentov a troch 
vcl'kých ki.rl túrnych okru!1ov: sveta 
trad i čnej indi ánskej hudby. (kto rá 
bola za 400 ro kov takm er tr pl ne zde
cimovanú). euró pskej tradičnej 
hudby (naj mä špan ie lskej, francúz
skej . anglickej . ho landskej a ď.) 
a napo ko n s najsilnejš ím pod ielom 
čcrnoš!'>kcj africkej hudby (ktorá ~a 
tisíckami privczených otrokov stala 
dnes dominujúcou trad íciou). Za 
obdobie posled ných dvoch s t á ročí, 
sa však mnohé ostrovy sta li cicl'ovotl 
stan icou stát isícov ~nd ov. Č ír1anov . 
Američanov a ďa l š ích prisťahova l 
cov. Ľudové hudobné trad ície . zá
bavná hud ba. hudba s výrazn)·mi 
črt ami kmeňovej hudby. veľn1i ak
tuálna hudba s j a~nými po lit ick~ mi 
a sociálnymi zámermi sa strctúva 
v ne k onečnom množstv't: nenapodo
bitcl'ných štýlov, v ktorých sa ~púja 
kan ta bi li ta šp a niclsko-francúzskej 
hudby s bubnovými št) lmi Bant u, 
Hau-.a. A~anti a d"a!Sích / rmníko
,·cj Afriky. 

Ko ntinentáln y mo<; t mcdzi J už
nou a Severno u Ameri kou . ~ G uate
n alou , San Sa lvadorom. Hon d u ra
som. Kostari co u. Nikaraguo u. Pa
namou. je ohran ičený tradíciou sta
roaztéckej a mayske j kult úry a mie
šan ými fo rmami me'>t ickej hudby. 
K nej sa pa ralelne od Floridy. cez 
Kubu. Bahamské ostrovy, J t~ma iku , 
Hait i, San Domingo . Porto'riko 

l'~~ l 
t Známy dirigent Rafael frí.ibcck de 
Burgos bude novým generálnym hudob
ným riaditel'om Nemeckej opery v Ber
Une. Zatial' podpísal zmluvu na päť se
zón 1992-1997. Súčasne zostáva aj šéf
dirigentom Viedenských symfoniko''· 
t Slávny dirigent Ser~iu 'Celibidache, 
generálny riaditel' Mníchovskej filhar
mónie, bol za svoje zásluhy o kultúrny 
rozvoj Mníchova menovaný čestným 
starostom zemského hlavného mesta 
Mníchov. 
t Po nedávnej smrti riaditel'a Vieden
skej štátnej opery Eberharda Wacchte
ra, stal sa jeho nástupcom v tejto funk
cii jeho najbližší spolupracm'ník loan 
Holender. Jeho hudobným poradcom 
bude dirigent Ulf Schirmcr. 
t Nemecké ' 'Ydavatel'stvo Schott vyda
lo pri príležitosti 50-teho výročia smrti 
českého skladatel'a Emina Schulhoffa 
jeho základné diela o. i. Sonátu pre 
husle a klavír, Jazzovú sonátu pre alto
\j saxofón a klavír, Divcrtissement pre 
hoboj, klarinet a fagot, t>äť kuSO\' pre 
sláčikové kvarteto. Vydaním diel Emi
na Schulhoffa chce vydavatcl'stvo vy
plniť mnohorozmerné spektrum európ
skej hudby vzniknutej medzi d\·oma 
svetmými vojnami. 
t Petr Altrichter, šéfdirigent t>rai
ských symfonikov, bude od l. septem
bra 1993 novým generálnym hudobným 
rladitel'om Juhonemeckej filharmónie 

nemajú v materských zemia<; h ~
doby a ktoré sú jadro m ka ribsk~.l 
hudby. Dnes sa sta la azda najvyhra>· 
dávanejšou turisticko u ob las ťou 
a z nej pro fituje aj cudzineckému 
ruchu prispôsobenä produkcia ko
merčného charakte ru . Vedra {lieh 
v' ak jestvújc výrazná tradícia'\so
ciálnej vysťa hova leckcj tvorby po r• 
to rikänskej . haitanskej proveni en
cie . lch piesr1ová tvo rba sa do týka 
státisícového vysťa hova lcckého prú~ 

d u. kto rý sa na tisícoch plavidie l ilc1 · 
gá lnymi cestami dostáva do USA. 
.. Boa t people" (l'udia z člnov) sú ich 
témou ako hovorí pesnička: .. Otec 
nás opustil. povedal nám. že ide do 

as ·au. Išie l. aby našiel lepší život. 
Pre nás , kto rých za necha l. nie t jedl a 
ani pciíazí. obrali nás o zeme , mama 
nám zo mre la na zá kernú tubcrkuló
í'U . bieda sa dotkla jej te la ako aj ce
lej našej kraj iny." Je to fascinujúca 
šansónová tvorba. s bo hatou hud
bou plného vnúto rného n ap~itia i po
et ickosti . 

V jednotl: "ých karibských štútoch 
sa za posledné desaťročia napriek 
neobyčajne ťažkej hospodárskej 
a sociálnej situácie začína intenzív
ny výskum v tzv. projektoch ,. Mc
mory bank" (pamäťovč databanky). 
v ktorých v zozbie raných audiov izá l
nych dokumentoch z poslcdnéh6 
storočia usilujú v inštitúciach o re
konštrukciu vlastných kultúrnych 
a hudobných dejín. Najm ~i Jamaika 
je vzoro m v tej to do kumentácii a na 
Barbadose založili Kari bské kultúr
no- i n form ačné centrum pre koordi
n;íciu a spo lu prácu. Je zrejmé. že aj 
v tej to oblasti sa medzinárodná koo
pe rác ia realizuj e na mcdziregionál-

v Konstanz. V tejto funkcii vystrieda 
Thomasa Koncza. 
e Na l. speváckej súťaži, ktorú poria
dala lipská opera, udelili ceny v úhrn
nej výške 60 000 DM a sedem štipendií. 
l. cenu získala altistka Nadja Michael, 
2. cenu sopranistka Alexandra von der 
Weth a o 3. cenu sa delili sopranistka 
Juanita Lascarro Tafur a altistka Hei
kc Schmidt. 
e Nemecký skladateJ' Joschi Krí.iger 
stal sa zo svojou mini-operou pre deti 
Des Vcrsprechcn nositcl'om ceny Inter
national Composer's Competition. 
e 8. júna t. r. vo veku ~3 rokov zomrel 
vo Viedni výwamný rakúsky skladatcr 
Alfred Uhl. Patril k prvým rakúskym 
úspešným skladatcl'om filmovej hudby, 
ktorú komponoval už od roku 1932 
a v roku 1936 zís~l v Benátkach pnú 
cenu. Pozoruhodná je jeho komorná 
tvorba. Pedagogicky pôsobil na Vysokej 
hudobnej škole vo Viedni. 
e 9. apríla t. r. zomrel vo veku 73 rokov 
' Hinterbrííhl pri Viedni medzinárodne 
uznávaný klavírny sprevádzač a hudob
ný publicista Erik Werba. Dlhé roky pe
dagogicky Pf)Sobil na Hudobnej akadé
mii vo Viedni ako profesor pre koncert
ný spev a oratórium. 
e Za svoju skladbu Adagio pre orches
ter 1.ískal poľský skladatel' KrL)'sztof 
Pendcrccki tohtoročnú cenu University 
of Louisville "Grawcmeyer Award for 
Music Composition". Táto cena doto
vaná vo výške 150 000 doláro'' je jednou 
z naj,ýLnamnejších cien vo svete. Ude
lenie ceny sa uskutoční IO. septembra 
1992. 

ll)Ch J..ul 1urnych proJddoc h a l-.o aJ 
inde vo vete. 

Samotná konfe rencia sa uskutoč
ni la na zákl ade pozvania Leonarda 
G ilberta a Oswell Rankinea z Miest
nej caymanskej adm inistrácie (Cay
manské ostrovy sú stále britským 
dominio m), Olive Lewin z Jamaiky 
(ako viceprezidentky ICTM-UNES
CO) a programového koordi ná to ra 
Ricardo D . Trimillos z Hawaiskcj 
univerzity. Okrem Kari bskej oblasti 
J?Od~ ta t~á č~~s~ re fe rento.v p ri š i ~ zo 
Sp,oJcnych statov a zao berali sa 
s":~iesňami mo ra v Omane, s picsr'ía
mr osídiCilcov na Barbadose, s di fe
rencova nosťou piesr1ovcj tradícii na 
Hawaiských ostrovoch. hovorili 
o význame )l,ybích božsti ev pri vzni
ku hud by u lndián9v v amazonských 
pralcsoch., o . morských božstvách 
v brazíl'skcj BaHii , o morských pan
nách a Sirénach v kultúrnej tradícii 
moreplavcov, o hudo bnej kultú re 
.na Haiti atď. , kto ré boli doplnené 
videoprezcntáciami a rozsiahlymi 
diskusiami . Dotýkali sa vzťahu mc~ 
dzi hispánsko u, ind iúnskou a čer-

. nošs~ou tradíciou. , 
Ta kmer žiadna z dote rajš ích pu b

liká.0 ·í o hudobn ých kultúrach sveta 
neve nuje tej'to časti ame rického 
ko Rtinent u osobitnú · .pozornos ť. 

A to napriek neobyčajne významnej 
úlo !:rc tejto oblasti nie len v samotnej 
hudo bnej kultúre An'leriky. jej sa·
mostatncj i sprostrcdkujúcej fun k
cii , ale aj jej vplyvu na európsku hu

.dobnú tradíciu. Ak spo meniem Ku-
bu s jej t a nečnými typmi a fo rmami . 
he miolový.(ll rytmo m, bo lero m. 
piesňové štýly calypso. typy kovo
vých ~udových bubnových ~úborov 

a pod. je to oblasť neobyčajne roz
manitá a kultúrno historicky ko mpli
kovaná a prttto sa auto ri vy hýba li jej 
celostnému uchopeniu. Je však pa 
radoxo m. že v novom l l zväzkovo m 
ce losvetovo m projekte ,.Svet hud
by" (The Universe of Music). bude 
práve l . zv~izok venovaný Hudbe 
Latinskej Ameriky a Karibskej ob
lasti. 

e Rakúsky klavirista Paul Badura 
Skoda získal Mozartovu cenu vo výške 
22 000 mariek, ktorú udel'uje Johann
-Wolfgang von Goethe Stiftung v Baze
li. 
e Klavirista Aloys Kontarsky získal ce
nu vo výške 20 000 mariek, ktprú udel' u
je Vysoká hudobná škola v Trossingcnc. 
e Taliansky dirigent Giuseppe S inopo
li prevezme v sezóne 1992-1993 na päť 
rokov vedenie Saskej štátnej kapely 
v Drážďanoch. Popri pôsobení ,. Dráž
ďanoch si ponecháva aj svoje záväzky vo 
Filharmonickom orchestri v Londýne. 
e V dôsledku umeleckého ncsúhtdu 
s opernými režisérmi nebude už Pin
chas Stelnberg dirigovať operné pred
stavenia na festh·ale v Bregenzi. 
e Opera Alfreda Šnitkeho s názmm Ži
vot s idiotom mala s\•etovú premiéru 
v Hudobnom divadle v Amsterdame. 
Hudobne ju naštudoval dirigent Msti
slav Rostropovič, réžiu mal Boris Po
krovskij. 
e V Sasku, Bavorsku a v Čechách pre
biehal v letných mesiacoch nový festival 
MITIE EUROPA. Festival obsahuje re
gionálne aktivity v oblasti hudby, divad
la a výtvarného umenia. Prebieha v 27 
mestách spomínaných regiónov. Jeho 
súčasťou sa stala aj ~rlovarská pre
hliadka Mladé pódium. V prípravnom 
výbore sú umelci ako napr. Theo Adam, 
Jirí Belohlávek, Petr Eben, Yehudi Me
nuhin, Milan Uhde, bavorský minister 
financií G. F. von Waldenfels a Udo 
Zimmermann a i. 

podl'a zahraničnej tlače 
-mj-

Prujcl-. ty to hto druhu . Jc::. latl-.) 
upl ynulých a budúcich vedeckých 
a hudob no l-. ultú rnych podujatí stál i 
na programe zasadania Výkonného 
výbo ru Medzinárodn ej rady pre tra
dičn ú hudbu. V jej rámci sa osobit
ne tri programové body dotýkali slo
venskej c tno mu zi ko lógie. V máji t. 
r. sa uskutočn i lo v Smoleniciach 12 . 
zasadanie Študij nej sk upin y pre tra
d ičné euró pske hudobné nástroje. 
na programe k ton~.ho stá la tematika 
vz ťah u nástrojov a nástrojovej hud
by a temat ika slovenských l'udových 
hudo bných nástrojov. Toto zasada
nic bolo pri hodnotení predsedom 
o rganizácie označené za pod ujatie 
(z do te raz usk utočnených od ro ku 
1964) na najvyššej vedeckej úrovni, 
a to jednak prcd loženými príspev
kami jed nak rozsiahlymi d iskusia
mi. Na základe tohto hodnotenia 
bol Čsl. núrodný ~mité t ICT M/ 
UN ESCO pove rený usku točni ť v ro
ku 199-1 na Slovensku Medzinúrod
ne kolokvium ICTM mľ tému ,.Tra
dičné hudobn é kult úry v súčasnos
ti''. kto rému bud ú predchúdza ť v ro
koch 19Sl2-J osob ité výskumné akcie 
v. strednej , západ nej a severn ej Eu-
rópe. ; 

Čsl. · národný komitét bol povere
ný zvá:l!ením možnosti uskutočnil' 
v roku 1999 celosvetovú konferenciu 
te,jto orga nizácie. Bola by to mimo
riadne významná uda lost'. Posledná 
celosvetovú konferencia sa uslmtoč

nila v Zlíne v roku 1962 za spolupt·á
ce českých a slovenských etnomuzi
kológov, kedy prišlo aj k za loženiu 
Čsl. národného komitétu tejto orga
nizácie. V roku 1993 sa celowctová 
konferencia uskutoční v zjednote-· 
nom Berlíne, 199S v Sydney v Au
strálii, a v roku 1997 k SO. výročiu 
založenia tej to zakladaj úcej organi
zácie UN ESCO v Londýne, kde táto 
organizácia vtedy vznikla. Na Slo
vensku sa konferencia v •·oku 1999 
má venovat' téme Svetová etnomuzi
kológia na prahu 21. storočia. 

OSKÁR ELSCHEK 

Pod t)·mto názvom sa od 24. októbra do 
27. novembra už po piaty raz uskutoční 
medzinárodn)· festival hudby 20. storočia 

WIEN MODERN. Dramaturgickou kos
trou tohtoročného festivalu sú diela Lui
gi llallapiccolu (1904-1975) , lannisa Xe
nakisa (1922), Hans Wcrnera llcnzeho 
(1926) a Kurta Schwertsika (1935). V roz-

WIEN 
MODERN 

siahlom fest imlo,·om programe ďalej za
znejú diela Gerda Kiihra, španielskeho 
:tutora [ mmanucla Nunesa, talianskeho 
skladatel'u r•aola Perezzanlho a ruskej 
skladatcl'ky Nadi f ómini, ktorá od roku 
1988 žije v emigrácii ,. Berlíne. 

Na \'iedenskom fest h-ale stíčasnej hud· 
by \')"stúpi ,·el'ký počet orchestro''• komor
nS"·ch súborov, sólisto,·, dirigentov a zbor
majstro\. Za dirigentskými pultami ne
budú chýbať Claudio Abbado, Friedrich 
Cerha, Pesko Zoltán, ktor)• bude dirigo
''ať Slovenskú filharmóniu, l,cter nur
wik, l>eter E:oh·os a i. Festival WIEN MO
DERN je v súčasnosti najrozsiahlejším 
festivalom súčasnej hudby po svete 
a umoži'tuje lvorivú konfrontáciu v~et
kS"·ch dostupných kompo7.ičnýeh systé
mov a cstctick)'Ch názorov. 

-~-
. 
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• SUJYKONCERT 

~· 

BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 
BRATISLAVA MUSIC FESTIVAL 
MUSIKFESTSPIELE BRATISLAVA 
FÉTES DE MUSIQUE DE BRATISLAVA 
FESTIVAL DE MÚSICA DE BRATISLAVA 

:xxvm. ročník 
Hlavný usporiadateľ S L O V K ON CER T 
slovenská umelecká agentúra 

XVII. Interpódium - prehliadka mladých koncertných umelcov 
5. - 7. l o. 1992 

Festivalové podujatia 

PIATOK- 25. 9. 
17.00 Rytierska siei\ Brati,lavského hradu 

Moyzesovo kvarteto 
J. Sibclius. l. Zeljenka 

19.00 Umelecká scéna SĽUK-u 
Komorná opera 13ratblava 
G. Donizc tti - J . Off en bach: Rita a 
slepci 

20.00 Koncertná sicr' Slovenskej fi lharmónie 
Slovensk{! fi lharmónia 
Spcväcky zhor rncsl<l Brati~lavy 
Dirigent - Ondrej Lemí rd 
Zbormajster - Ladislav Holá~ck 
Sólbtka- Sophie Rolland. v io lonče lo 

(Kanada) 
Recititcia - Ľubo Roman 
l. Zeljenka: Spieval? (premiera) 
C. Saint-Sačns: Koncert pre violonče
lo a orchester a mol op. 33 
l. Stravinsk ij : S vii tenie jari 

SOBOTA-26. 9. 

17 .OO Koncert ná sicrí Klarisky 
Bianca Sitzius, klavír ( SR) 

19.00 S lovcn~ké národné divadlo 
Súbor opery J. G. Tajovského v Ban
skej 13ystrici 
G.Donizctti: Favori tka 

20.00 Koncertná sierí Slovenskej filharrnúnie 
Orchester Moskov~kého rozhlasu P. l . 
Caj~ovského (Rusko) 
Dirigent - Vladimír redmcjev (Rusko) 
Slil istka - Emilia Mo:.J..viti na. harfa 
( Rusko) 
N. Rrrnskij -Kor,a kov. F. Martin . 
M. Ravel 

NEDEt:A-27.9. 
10.30 Mirbachov pa lác 

Alois Mcnšík. lu tna. Šte fan Bučko . 
rccit ;ícia 
(Výber z renesančnej hut! by a poézie) 

14 .00 Slovenské národné divadlo 
Súbor oper) J . G. Tajov~kého' Ban-
skej By~trici -' , 
G. Rossini : ll Signor Bruschino 

17.00 Koncertn;í ' ieri Slovenskej filharrncínie 
S lovcn~ký komorný zbor S ĽUK-u 

Komorné združenie 
Dirigen t - Pavol Prochá7ka 
J . Tranosciu,. z. Za re" utiu~. J ., im
hnrcký 
T. Salv<t: M~a (; lagobkaja (prcmiér:r) 

19 .OO Koncertné ~tt:rdio Slovenského ro;hJa,u 
Syrnfonick )· orchc~ter Slovcn-,k0ho 
roL.hlasu. Lúčnica. Techn ik. Echo 
Dehk}·.,..mhídeiníck) zhor SR 
Dirigent - Rôhert Stanko' !>k ~· 
ZI]Ormajstri .Ian Rozehnal. Pet<.:r 
ll r:tdil. J an:r Rychl;í . Ondrej Ša ray 
P. McCartney: Li verpool-, ké ontt úriurn 

20.00 Divadelné ~túdio VŠMU (rn al;í ';íl a 
R..:du ty) 
Hudobno-di' :rlklné ;druicnie 
1) . Cl. Speer: Lolllp) nove ; iba l-,tv(t 

PONDELOK- 28. 9. 
19.00 Slovcn,J..0 nú rod né divad lo 

Su bor oper) Slovcn~kého nitrodného 
di,·adla 
W. . lo1.art: figarova 'o'<tdha 

20.00 Konc..:rtná sidt Slov<.:n'>kej filh;trrnúrtie 
The ll allé O rc hestr:r (Vel kú Brit:'111ia) 
Dirigent - Jam.:' Judd (VdJ..:í Brit;íni:r) 
Scílista - Cho-Liang Lin. husle ((' rrta) · 
F . Elgar. \\' .Á. Motart. R. St rau". 
13.Bartól.. 

UTOROK -29.9. 
17.00 Mo)l<.:sm;t ' i.:rí Sloven-,kej filharrnúnk 

Cappella J,tropolitana 
Dirigent - l· rn't Smok (Rak("J..o) 
Slili\la -l\ lieh.:! Let hier. J..larrrrd 
(1-ran\.:lrz-.J..o) 
W. Á. lo;art. Á. Copland. (i. Ro,-,i 
ni . l). Šw.t:rkovič 

llJ.OO Ko,tol Naj'>'at..:j~eJ J'roj ic..: 
Koncert' r;írm:i C) klu Európ-.1.-e J..a
tedr;íln..: J..onc<.:rt~ 
t\lu,ica aeterna 
Um..:kc k ~ v.:duci- Peter l:ajíčel.. 
Slíli-.ta - l' ..: tcr Mikulú~ . bas 
l'h . .l. Rittkr. (j, Muft;tt. ll. l. F. Bi-

he r . .l. D. Zelenka 
ll) .OO Slovenské n<irodné divadlo 

Súbor ba letu Slovenského národného 
divadl:r 
F. Kafka : Svetlo v trne 

STREDA-30.9. 
llJ.OO Slov..:nské n{trodné div:rdlo 

Súbor op<.: ry Slovenského núrodného 
divadla 
'V . Á. Mozart: Figarova svadba 

20.00 Koncertná sicr1 Sloven~kcj fi lharmónie 
Štútna filharmónia Ko~icc 
Dirigentka - Anne M:rm.on (USA) 
Sólista - Takayoshi Wanarn i, husle 
(.l apon,ko) 
E. La lo. R. Schumann 

ŠTVRTOK- l. IO. 
Medziná rodný deň hudby 
20.00 Koncertné ; túdio Slov..:nského rozhlasu 

J)i rig<.: nt - Vladimír Fiodorovič Siren
ko(Ukrajina) 
Sóli,tka - Su~anna Mildonian , harfa 
(Belgicko) 
J . Cik l- cr. A. Gina~te ra. A. Dvof'úk 

20.00 Konc<.:rtmí 'icr1 Slovcn,kcj filharmónie 
J auový konce rt 
Art rarrnc r kvint<.:to (WSA) 

· .. -:-· ..... 
PIA TOK - 2. IO. 
17 .OO Knm:e rtnú 'ie i\ Klari,ky 

Duo Qagmar z,:rpJ..m ú, ll auta 
Jozef Zsapka. gitara 
D. Martinéek . D. Babcock.l. Rcchin, 
~- Rak. P. Martinček ~ 

1 ~.00 Koncertná sicr' Slovcn~kcj filharmónie 
Sloven,J..á ťil harm<lnia. Slovcn~k\• fil. 
harmonický zbor . Brati~lavský chlap
č..:n~k v zbor 
l )irigént - Peter Schrcie r (Ncme.:ko) 
Zhorru.uj,tri - Jan Rozehnal 
l\l agdaléna Rm ''ákov:í -· _ 
J . S. Bach: Matú;ove pa,re . BWV~~~ 

19.(~1 ' Siovcn,l..é národné divadlo ' 
liuhllt' ha letu Sloven,kého n~írottného 
divad la ' \ 
L. J . F: Hé rold : La fi Ile mMg,<l'Néc 
alebo Marna opatrn~'t 

SOBOf A - J. IO. 
11 .00 Slm ..: n,ké národné divad lo 

St'rbor opery Sloven,kéhon{trodného 
divadla 
M Dubov~k~: Vcl'k<í doktor,k;í rot: 
p r;'l\ J..a 
:Vl o\ ;.:,ma ,icií Slmen\l.e.J filharinnnie 
Pocta Komen~kému 
<;t;itn\ J..omorn\ ord1l'~ter Zilina 
Popr:;tlsk) dch\) ! h Ol 

Dirig..:nt Eduar'd Fisdll:r 
SoJi , ti Andrea' l'i '>toriu,. kht' ír ( e-. 
lllel·l..o) \ 
.l ;tro,Ja, S'čcen \. hu-.le. \ 'ad;l\ Pa
t.: jdi.') n teti;;ít~m· 
.1 . ll atriJ..: Sclwla ridinrla . kantat;r pre 
d..:tsJ..~· thor a mch<.:slcr' · 'lo. 
1' .1\ lartin\:d: Koncert pre k la~í r :l'ko
nHn·n, lnt:hl.',ter 111 1\ (premiéra} 
V Patqtl l: L:th)llllt '>'<.:ta pre ht~lc 
'o lo." ntl.'ti;ato r). rytnricl..ú sJ..uprrHr. 
-,opr.lll a "''lllOrrt) orchester ( prcmil.'ra) 

20.00 Kllltl·.:rtn;t 'iclt Slownskcj filh ;trtn<íni <.: 
KnnH•rn5 orch1.''> le r :'trudného di,·:td
la Praha 
l>irrc.:nt - l:denO.:J.. Ko\lc r 
<-.oli~ta :\lrln-..lurJ..o,ič. flauta 
\ . D\OraJ... i\. Vi\iild i. F. Schuh<.:rt 

NEDH:A-4. 10. 
HUO ~lirhadHn pal<íc 

R..:crtal 
.l :tn Sl.t' rl- .' rolnnčelo. Dani<.:l;r Rl"o. 
l-la' rr 
S. B:rr her. B. Martinu. l. l:eljenJ..a. 
V. (iod:'tr 

l 0 . .\0 Konc:..: rt né .;1 t'rdio Sim en-.kého rorh lasu 
Or)!anm ~· recit ;í l 
J;ín Valach ( Bc lgicJ..o) 
( . l ranck. l . S. B:rt:h . .1 . Jon!!en. L 
l{ ;qt t: r. J . V;tladr ' 

17 .IH l Knm:er tn;·t si<.: rí Klari'k' 
J'h<.: Schu bert l: rN:rnb l ~ of lollli<Hl 

l 

člen Európskej asociácie 
festivalov (AEF) 

25. 9. - 8. 10. 1992 

(Vcl'ká Británia ) 
J. N. Hummel. G . Weir. F. Schubert 

20.00 Koncertn;í sierí Slovenskej fi lharm<inic 
Bruck ner - Orche,tcr Linz ( Rak(rsJ..o) 
Dirig..:nt - Martin Sieghart ( emecko) 
Sóli>ti ové bratislav~ké trio 
Mikulá~Škuta. klavír. Peter Maceček. 
husi<.:. Eugen Proch;íc, vio lončelo 
F. Schubert. L. van Beethoven./\. 
Bnrt:kner 

PONDEWK- 5. IO. 
17.00 lnt<.:rpódium 

Koncertná sier1 Slovenskej fi lhanmínie 
Bnrtislavskí súlisti 
Di rigent -Jack Marlinll iindkr 
Sólisti - Jasmink<t Stančul . klavír 
(Srb~ko). Sandrine C:rntorcggi. hu-,lc 
(Fra ncúz~ko). Déne-, V;írjon. klavír 
(Maď;r r~ko) 

J. Ch. Bach - W. A. Mozart. J. llaydn. 
19.00 Vd ký Evanje lický kostol. Pan..:nsk{rul. 

l. Soli~ ti Vcncti (Ta lian,ko) 
Dirigent - Cl audio Scimone 

19.30 Štúd ioS 
J . l latrík : Adamove deti ( l. prerniér;r) 

UTOROK- 6. IO. 
17.00 lnterpódium 

~~1yzc~ova sie ri _Slovcn-.kej lilharrnónie 
Statny komorny orche~tcr Zr lr na 
Dirigent - Eduard l !\che r 
SôJi,ti- J ;trw "'ag) -.1 uh;iv. J..la' rr ( Ru 
rnunsko). David Levy , kl;tvír(V<:fk;i 
Urit:íni!,r) 
R. Schun1ann . f. Li~L.t . A . Honegg,er 

17.1KI Di\ adel né štúdio VSMll (malá sála 
..... Redul\) 
~ lludol)no-divadelné zdruienie 

D. (i . Speer : Lomp~ nll\ e ~ibalstv;í 
IIJ .OO Sloven\ké närmln0 divadlo 

Sú hor baletu Slo,en~kého národného 
di,adla 
P. l. ('.IJJ..o""" l ahuti..: p1cro 

19.30 Stlrdio S 
J . llat rík: t\darnm<.: detr (2. premiéra) 

20.1Kl ln tcrpľldi urn 
Jan;íčkova filha rmónia Osir ava 
Dr rrgL' nt - Dcnni' Burl..lr (USA ) 
Súli-,tr: :\1cnelaos 1\lcn..:lau. hu-.le 

· (C)pru\). Gcrardo Vila J..bt\lr ( l'a
lian,J..o) 
.1 . S. Bach : Konc<.: rt pn.: hu-,lc .r orche'
te r E du r. BWV 10-12 
L.' an UeetiHl\ .:n: Koncert pre J..l<t\ ir 
a or ch. č. -1 c mol. op. J7 
R. llarri-,: .\. \\11lh\nra 
(; . (ier,Jmin: ·A rn..:rič;r n ' J>arr ir 

STREDA-7.10. 
17 .00 lnterplídiurn 

Mo) ;e,o,·a -.iclt Slon·n-.J..q lilharmonic 
\\'iha nm o bartetol'raha ({R) 
K la' rrne duo Peter l'aircJ..) Ale' So
l:tri J..(SR) 
1.. J ;111aC:..:J... Á . D\oiúJ... J' . Chopin . 
1). Šo-,ta J.. m i č 

llJ.OO Sim e rhké n:írodné Lh;rdlo 
<-.u hor op<.:r) Sl o' ..:rhJ..ého na rod ne Ir o 
dhadla 
J Otlenhach: llot lrnannme nllprit\'· 
"'( l e-.Contc-.d' llolfm;lll n) 

':''2.0.0tl J(H..:rpúdium'·. 
·Koncertné \tudio· SJo0cn~ké!w ru;hla~tr 
S\ mlonrcJ.. \ mchl}.~t e r·Slh,,:n-,k0ho 
ro;lrJa,u . ·,_ 
Brn.:n,k\ lrlharnwnicJ..\ 1hor 
l)fpgent ~/\ndr<.:\\ Mogr..:lia (\'~lh. ;í 
13rit(lllia) · " 
í'.borrnaj-.t..:r -'.l~trľl{e;ni~ck · • " 
Súli,ti Fran<;oi'e (;rohep. vil;lontelo 
( l ,u\<.:rnhur,J..o). 1.1\ ia 1\glrm a. 'o pr ;rn, -
\lartin B<thtaJ...h;rr\ton ___ ·--· 
(>. V..:rdi. L. l:lg;rr. S. Ra_!:hrn;rrúnn'. 
1\. D\Ohtk 

STVIt TOK-8.10. 
20.00 Konce rt na -.i..:rí Slm..: rhkej filharrn<'mi.: 

J:it,er~.·čn) konc<.:rt BI IS 
Pod t..:,tn~m patron;ítom i\ EF- a pri
rn;ítm;t hl. rn. SR 
~ lm·e n,k<'t fil harnuíni;t 

· Sloven,k)' fi lharmonický zbor 

Di rige nt - Ľudovít Rajter 
Zbormajste r - Jan Rozeh nal 
Sól ista - Jan Markvart. tenor 
F. Schmidt : Král'ov~ké fa nfáry z opery 
.. Frcdigundi~·· 
L. Van Fkethovcn: S) mfônia č. 4. 
B dur. op. 60 
E. Suchor1: Žalm zeme Podkarpatskej . 
op. 12 pre tenor sólo. miešan)• zbor 
a vcfk) orche~tc r 

PRACOVNÉ 

A INÉ PODUJATIA 

V RÁMCI B H S '92 

l TERPÓOI M nesútažná prehliadka mla-
5.-7. IO. 1992 d)ch J..onccrtn)·ch umelco' 
30. 9. - l . IO.lJ2 Med;in;írodná muzikolo-

gická konferencia na tému: 
.. l li ~torické hudobné n;í
'troje a ~účas ná interprctai·
ná prax ll" ' r:ímci BI IS 
.. l ludobne 1 ic Bratisla-
')aichtvor~.. ,,, .. 
lll<tvný u~porradatcľ: Slo
venská rnuzikolo~ ick;í aso
ciácia pri ~ ll Ú a Ňad;ícia 
J. . l lurnrnda' Urati~law 

lie,to konania: Zichyho 
~~~. Mu~umJ .. Hu~ 
rnda, Hratl-.f;r,·;t 

2. IO. - 4. IO. 92 Mcd;in;írodnú vedeckú 
konfe rencia na tému: .. Ba
rok a hudba" 
lllavný u~poriadatd: Slo
'en-,1.-;í mu;il..ologick;í a\o
ci<icia pri Si lU. Slovcn,J,.;í 
n<írodn;í gak ria 
Micslo konania: Slovensk(t 
n;írodná ga léria. Brati~ lava 

íL l O. o 15.00 Prehr;Í\ k:.r novini<.: k ,·ytht' a
tcl\tv.r Supraphon 
za.,adačl..a Slovkoncertu. 
Michalsk;i IO. 2. pw,ch . 

6. lll. _l). 10.92 rilm a htrdh<t _,(rvblo~ti 

t\orby 
1\ le.dón;írodn;í ~~ udij n;í pre
hliadka fi lmov) ch a tele' ÍL· 

ll) ch diel a' rdeoprngranHl\ 
'hudobnou t<.:rnatiJ..ou. 

2-l.lJ. 1'!. IO. 92 V~<,tava fotografií .. Ardti
tektlira vrcholného baroka 
v(\:dt:íclr" 
u,poriadatel: Ce,ké lo. ul
turn..: .,tr..:dro,ko 

lic:\lo J..onanra: l·n)e r Slo
'..:n-.J..ej filharrnúnie 

25. l). 25 . IO. 92 t\.lcdzin;'trodné \OCh<írskc 
'l ;npÓ7itrrn .. Socha - hudba 
'l)2" . 
Ll,porradatel: ~Im en,l.,;í 
')t,arna unra.I\1K SR. 
í'.druil·nie (icrulata 
Miesto J..onania: l..(tlrrad:r 
<J ra,~; tlkm i~o' ho pa l;'tc;r 

12. IO. o Jl) OO ov;í ScO:na 
Fr;tnl.'lr;,J..) in.;titlit' Brati
,Ja\e pretentuje: 
Compagnrc de I'Aiamhic 
(Fntnct'r;-.1.-o) 
( 'hor.:ografia: Chrbtian 
Bourigault 

ú. 7. IO Jl)l)2 1\lanag..:ment talentu _ 
Porada rned;in;írodnO:ho 
prí pra\ né ho ')boru 1\ lcdti
n;'trodncl \<.:det:J..ej k<,nle
r..:nc i<.: - OJ.. tli ber 'l).\ 
Usporiadatd: M KS. S liS. 
Bil S 
1ie,to J..onanra: Ka~tiel 

Brun'' iL Dol na Krupa 

RedaJ..l:n;'r 111m rc rk a: 24. X. llJ92 
Zrne rt :r pwgr;rrnu :r účinJ..ujlit: i t:h vyhradcn;i 
l'rcdpr..:daj \\lupcn iek na podujati:r BIIS 
' J..oncntn)eh 'ier1ach a l)i,adclnom \tudiu 
VŠMU 'a u,J..utoční ' pol.. lad nr Sim l..onw
tu.l\lichai'>J..a IO. príL.emie. \Chod td\llr;r.uJ 
l. 9. 1992. Pok ladn ičné hodinv: <'d J3.(Nloo 

..) 7.00. tel.: .\.1 -15 SX. Podujatia "' n:aliwtú 
i v dal~ít:h rn..:st:'tt:lr Slovenska . 


