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IGOR JAVORSKÝ 

l-ážene dúm}", mi.em púni! 

Nebude azda prepiate, ak poYiem, že SJoyensko je hudobnú reľmoc. Vďaka no jim fYIIika
júcim skladatel'om, Y dielach ktorých rezomqú m}ilienky, túžby, snaleniu, city nášho národa, 
Yďaka tyJJikJqúcim interpretom, .~petákom, ktorí šíria .dáru SloYenska po celom s11ete, Yďaka 
h udobným a sú spenlckym telesám a 't'ďaluf tisícom a tisícom milomlkoY hudobného umenia, 
ktorí s porozumením a rďakou tnfmsúú horbu a •i kony umelcoY. 

Hlboké korene upriameniu na hudbu by sa dali nájsť Y minulosti sloYenského národu, 
., jeho nel'ahkom osude, Y tom, le popri riere "Boha, pracoYitosti, úsilí odondárať z generá
cie na generáciu j8Z]k otcor a materl sl naši predkoYia tytt·orili rozsiahly speYácky, ak chcete, 
hudobný fond, y ktorom sa zrkadlili zasa len túžby, city l'udí. Nechcem sa mk sústred'oyať 
na minulost~ hoci sú tento jej aspekt si zasluhuje •·eľkú pozornosť. 

Zato chcem tyZdYihnúť Iné: fakt, ie sloYenská hudba a šlrlie pot·edané, sloYenská kultúra 
sa cieľaredome zapája do SYetoYého a európskeho kooperačného úsilia. V súrlslosti s BHS 
možno spomenúť Rok baroka, éo je projekt UNESCO a Stredoeurópskej lniciatlyY, ktorý 
nájde odraz YO Yiacerých podujatiach. 

Prirodzene, ako Julie tradícia, sú 28. roéník BHS bude stretnutím s '!'ýznamnými dirigent
skými osobnosťami. Spolu s rrcholnými dielami klasického odkazu poskytne hudobný festi
Yal Yel'ký priestor súčasnej sloYenskej hudbe, ponúkne mirraty k sloYanskej a sloYenskej tra
dícii. 

llodno spomenúť sú •ísilie organizátoroY rozšíriť rozpätie hudobných iánroY, éo takisto 
obohatí pôdorys BHS. Dodám, že Y roku 500. výroéia stretnutia dYoch knltúr, ako sa čoraz 
častejšie nazýt'a Rok objaYenill Ameriky, sa akcentuje prínos skladatel'oY a interpretoY ame-
rického netadielu. • 

V tradičnej orientácii na mladých umelcoY sa naši inštrumentalisti a mkalisti predstarla 
súbežne so zahraničnými roresnlkmi. 

Skrátka, BHS sľubujú •·eľa umeleckých zážitkoY a pokladám za symbolické, i e otl'orenie 
hudobného festitalu Sil odohráta "priestoroch bratislat-ského hradu, kde sa nedámo slát·
nostne podpísala Ústara Slotenskej republiky. 

telám Yám, yážení priatelia - i tým, ktorí naYštMa podujatia BHS - rei' a krásnych, hl~ 
kých umeleckých 7áiitkoY. tetám t·efa zdaru Yšetkým, ktorí sa o dôstojný priebeh festiYalu 
pričinili a nojimi týkonmi pričinia. 

Dramaturgická kompozícia v štyroch častiach 
certe BI IS '92 pokračovalo. Kanadská vio
lonče listka Sophie Rol land síce vk roči la na 
pódium Reduty ráznym a energickým kro
kom, .. v akcii" nad zvlúdnutím partu l. vio
lončel ového koncertu Camille Sai n t-Sačnsa 
jej už energetický potenciál nestačil. (Asi 

pokračovanie na 3. str. 

l. Ouvertura alebo Balada o otáznikoch 
čo všetko môže spôsobi i jedno jediné, cel

kom pro~té a všedné interpunkčné znamien
ko?! (no pro~ím , vlúdilo sa hneď do mojej 
prvej vety ... ). Ilja Zeljenka kedysi dávno na
písal kantátu in~pirovanú priamo aj nepriamo 
Bottovým textom . Bolo to v čase. kedy vety 
opytovacie neboli v móde, a preto sa táto 
kantátd dočkala núteného ,.odkladu'·. Od
klad trval až do 25. septembra 1992, teda do 
dňa , ktorý v mysli niek torých hudobníkov aj 
nchudobníkov vari utkvie ako dei\ otvorenia 
28. ročníka Bratislavských hudobných sláv
ností. Otáznik v názve hudobnej kompozície 
nic je bežným trikom. Svieti , žiari biza rným 
tvarom v nezvyčaj nom kontexte. Najskôr od
súdil k zabudnutiu jednu kan tátu a o zhruba 
dvadsai rokov poznamenal svojou zaoblenou 
krivkou priebeh jedného celého koncertu. 
a to už nemohol tuši i ani pôvodca otázky. Ilj a 
Lcljenka. Hráči orchewa Slovem,!..ej filhar
mónie, ich šéfdirigent Ondrej Lenárd. sólist· 
ka Elena I loličkovfl. SpeV<icky l hor me~ta 

Bratislavy a t.bp rmaj\ter Ladi.,lav llolá~ek 

všetko pripravili. zrealizovali - nuž a po po
slednom zvuku , či \ÚZvuku ostal v Redute vi
siet' otáznik . Kantúta Spievai'! \tojí podľa 

môjho názoru hlboko v tieni zeljenkovsk)·ch 
.. glanzstucke", preto je logickú otázka: má 
zmy\el uvädni takéto tituly'1 Nešút.,tnou 
zhodou okolností v ten istý deň (25. 9.) pre
rniérovali členovia Moyzesovho kvarteta 7. 
s láčikové kvarteto toho btého autora. Kantá
ta, hocako na svoju dobu odvážna svojím po
mqnovaním, takúto konfrontáciu jednodu
cho nezvlád la a spôsobila rozpaky. Popri tom 
všetkom , čo 1. dielne Ilju Zeljenku putovalo 
v tej hrozivej a nepraj nej minulosti na pódiá 
a do nahrävacích šť(tdií by mala kantätit Spie
vai? tgko blcdnúi závisú>u a tvárii sa skrom
ne. Niet dôvodu pre zbabelé bole~tínstvo. 
sentiment a náreky ponížených a urazených; 
otäznikom obdarenú kantáta , resp. jej one-.
korená premiéra ma však a/ príliš opantala 
t) mit o ncLdrav) mt p'-eudoproblémami. Defi
lé otámi km na ot\';íracom "mfo111ckom kon- Zá,crcčn) koncert od111el pod takiO\kou tudovíta Rajtera. 
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OPUS • a. s. 

ponúka: 

zlacnené americké gramoplatne 80. rokov, vhod
né pre všetkých diskdžokejov, všetky rádiá, všet
kých záujemcov 

Novinky: 

Nový AL-BUM "Blázni" 

M. Vanek: Júrošík (knižná novinka) 
Predvianočná ponvka .... všetky gramoplatne za mi
moriadne výhodné ce~y~ 

OPUS, a. s., - hudo.bné vydavateľstvo 
Mlynské nivy 73 
827 99 Bratislava 

24. októbra 1992 zomrel náhle vo veku 
. 43 rokov slovens'ký hudobný skladateľ, 
dirigent a organizátor hudobného života 
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5. november 
SND Bratislava - Verdi: Traviata (19.00) 
ŠF Košice - Koncert v spolupráci s nadáciou 

Hcmcrkovcov (19.00) 
DJZ VS Prešov -E. Kálman: Grófka Marica 

( 19.00) 
6. november 
SND Bratislava - G. Bizet: Carmen (19.00) 
SF Bratislava - A. Rahbari, D. Livcly, lves, 

Gershwin , Dvofák (19.00) 
8. november 
SND Bratislava - hosťovanie baletu z Gyôru 

( i 1.00 a 19.00) 
NS Bratislava - Tolsvay, Mtille r: Evanjelium 

o Márii (19.00) 
Mirbachov palác - J. Malovcc - autorský 

koncert; V. Rusó, Orch. l'ud. nástrojov, 
dir. J. Malovcc (10.30) 

9. november 
SND Bratislava - Verdi: Nabucco ( 19.00) 
NS Bratislava - Tolsvay, Muller: Evanjeli um 

o Mári i ( 19.00) 
IO. november 
SND Bratislava - Donizctti : Lucia di Lun

mermoore (19.00) 
NS Bratislava - Tolsvay , Muller: Evanjelium 

o Márii ( 19.00) 
HSB hradu - Hudba a barok , J. V. Michal

ko, J. Bartoš (19.30) 
l l . november 

SF Bratislava - R. Stankovský, M. Škuta; 
lves, Gershwin , Bernstein (19.30) 

NS Bratislava - ľolsvay , Muller: Evanjelium 
o Márii ( 19.00) 

DU Fatra Žilina - Filharmónia B. Martinu 
Zlín, B. Lúckcr, O. Pierre; Franck, Pou· 
lenc, Sa int -Sačns ( 19.00) 

12. november 
SNQ Bratislava - Puccini : Madamc Butcrfly 

( 19.00) 
ŠF Košice- Pollack, Fu ks; Schu bert, Mozart, 

Bruckner ( 19.()0) 
13. november 
SF Bratislava - R. Stankovský. M. Škuta; 

!ves, Gershwin , Bernstein (19.30) 
SND Bratislava - Cajkovskij: Luskáčik (1. 

premié ra 19 .OO) 
DJZ VS Prešov - P. A. Bréal, l. Bázli k: Hu

sári (1. premiéra 19.00) 
14. novembe'r 
SND Bratislava - Čajkovskij: Luskáčik (2. 

premiéra 11.00 a 17.00) 
15. november 
Mirbachov palác Bratislava - z. Vaseková, 

soprán, M. Strapcovä, klavír ( 10.30) 
DJZ VS Prešov - P. A . Bréal, l. Bázlik: Husá· 

ri (2. premiéra 19.00) • 
16. november 
SND Bratislava - J. Offenbach: Hoffmanovc 

poviedky (19.00) 
NS Bratislava.:... Kálman: Čardášová princez-

ná (19.00) 
17. november 
SND Bratislava - G. Verd i: Nabucco ( 19.00) 
HSB hradu - Hudba a barok: J . Ďurdina, O. 

Šebesta, I. Skuhrová ( 19.30) 
DJZ VS Prešov - J. Hermann : Hello, Dolly! 

(19.00) ' 
18. november 
SND Bratislava - Čaj kovskij: Labutie jazero 

(19.00) 
Moyzesova sieň Bratislava - Klasická hudba a 

jazzové improvizácie, M. Škuta, J . Gri· 
glák, (19.30) 

DJZ VS Prešov- P. A. Bréal. l. Bäzl ik: Husá
ri ( 10.00) 

NS Bratislava - ľolsvay, Mtille r: Evanjelium 
o Márii (19.00) 

""'" \1 ,.,.., ,._,_ n..-- W ... A 6fr • , ,.... , 

bila s láskou -detská duša predstavuje čistý, 
neskazený materiál. Na vlastnú realizáciu 
som však mala o to menej času. Preto, keď 
ma oslovili na bývalom ZSS KU, č i by som ne
chcela sa pokúsi ť organizovať koncertný ži
vot, som túto ponuku prijala . Dodnes som tu 
vo funkcii tajomníčky - dievčaťa pre všetko 

nemáme automaticky, všetko si musíme vy
boj ovať. K našim aktivitám patri napr. Stre· 
doeurópsky festival koncertného umenia. 
ktorého súčasťou bude aj Burza mládých. Za
t iaľ je to festival, od ktorého však očakávame 
istú návratnosť koncertných príležitostí. pre 
našich umelcov, i keď sa ona nedosta vr IJ_nf ~ 
V k'aždom pTípadé ~me v§ák vstópili do po\Jc
domia našich najbližšich susedov. Nepávno 
sa skončil prvý ročník akcie Historické orga
ny na Slovensku. Zužitkoval i sme koncertné 
možnosti kostolných organov na vidieku; vy· 
užijeme skúsenosti z prvého a na ich základe 
vylepšíme koncepciu nasleduj úceho ročn íka. 

Asi to už nebude n atoľko rozptýlené, skôr by 
malo byť súst redené na menší región. Môj 
profesor Klinda hovorieval, že v koncertnom 
živote je kus fanatizmu . Tento prívlastok je 
však potrebný pre každú činnosť v umen í. 
Prof. Rigler - Skalický zas tvrdieval, že orga
nová in te rpretácia je vecou morálky. Ja 
tvrdím, že celý život je vecou morálky . Raz 
som viac matka, manželka, kuchárka, práč· 
ka , inokedy ú radníčka, málokedy umel kyňa 

- raz v mojom živote je prvoradé to, inokedy 
prevláda zas iné. Dokiaľ mi bude slúžiť zdra
vie a budem mať sily slúži ť, budem pomáhať 
umeniu . Nenechám si však túto moju lásku 
zobrať, pretože je to čin nosť , pri ktorej mám 
poci t, že ma očisťuje . Vďaka dobrému rodin· 
nému zázemiu a pochopeniu a dúfajme aj 
zdraviu, dobrým pria teľom a kolegom mu 
chcem oddane a verne s l úžiť! " 

' ~, ~·~· ,, . 
Vyznanie jubilantky (23. lO.), oŕganistky 

Evy Kamrlovej, tajomníčky Spolku koncert
ných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii. 

Tento príspevok bol pô~odne zam.ýšl'aný 
ako rozhovor. Úprimnosť a presvedčivosť 
umclkyninej spovede vyústila však do iného 
typu informácie nášho čitate ľa . 

,.Svoje curriculum vitae by som charakteri
zovala ako polyfóniu života, v ktorom sa všet
ko prelína- môj osobný život s umeleckým , 
moja práca pre iných s prácou na sebe samej, ' 
Vždy som 'niečo získala a súčasne strácala. 
Neskonale si vážim !'udskú múdrosť, tole ran
ciu, priateľstvo. Na týchto hodnotách sa sna
~ím stavať, pracovať s plným nasadením síl. 

Pre kádrové dôvody som nedostala odpo
rúčanie na gymnázium. Skúsila som šťastie 
v umení. 'Nadväzovala som tak n<of úspech 
v celoslovenskej súťaži klaviristov. Na odpo
rúča nie prof. Skuhrovej na KonzerÝatóriu 
(klav írny odbor mal plný úväzok) prešla som 
na organ. Som šťastná, že som sa zamerala na 
krá ľovský nástroj , i keď je to orientácia ťažká 
tým, že organista musí cez stroj, cez elektrinu 
dokázať predstaviť sám seba. Na organe sa 
tvori tón tým. že pracujeme s časom , ale aj 
s priestorom, s akustikou danej miestnosti. 
P ri tom musíme vlastne predbiehať metrum, 
'čo je ešte ťažš ie pri spolupráci s iným umcl
·com. Je to však präca zaujímavä a pri prípra
.ýe repertoáru sa cítim byť staviteľom, arch i
'tcktom. Ako študenti sme formou súťaže cho
dievali kolaudovať nové organy do Krnova , 
kde som bojovala o čo najlepšie umiestnenie 
'v konfrontácii s kolegami z celej republiky. 
· ~ ada spomínam na štúdium u prof. Skuhro
vcj , ktorá sa nám rozdávala celá . Získala som 
'tu dobré základy, ktoré ·som ďalej rozv·íjá la 
ha VŠMU. Dr. Klinda ma viedol k samostat
fi OSti , pestoval u mňa cítenie nástroja. Cez 
hudbu sme poznávali spolu aj iné drupy um<: 
nia. Získala som prehľad o orga1,1ovcj lite ra
Júre, iných interpretačn ých školách formou 
gramoplatní, seminárov i teoretických prác. 
Nadviazala som prvé zahraničné kontakty -
;v)1menné koncerty školy so susednými kraji
{lami. V roku 1966 po mesiacoch tvrdej prí
pravy získala som titul laureáta , obsadila 3. 
miesto na súťaž i Pražská jar. Počas štúdia na 
VŠMU som sa vydala za nehudobníka , ktorý 
však tvrdo sledoval priebeh mojich štúdií. 
Ako mamička ročnej dcérky v roku 1969 -
rok po skončení školy, zúčastnila som sa na 

Snímka R Polák 

interpre tačnom kurze v Belgicku u Floora Pc
tersa, môjho osobného pria teľa. Viedol ma 
ku pochopeniu filozofickej podstaty• hud by 
a orientoval na francúzsky spôsob in terpretá
cie. Môj umelecký rast ovplyvňovali aj disku
sie s priateľmi , kolegami i zo zahran ičia . 

· Skončenie školy, minimálna možnosť sebare
alizácie, problémy s cvičením predstavovali 
zl0111 v živote, isté rozčarovanie. V roku 1969 
som nastúpila ako organistka do krematória, 
kde som pôsobila 12 rokov. Po večeroch som 
mala možnosť cv ič i ť na organe. O to viac som 
sa obohatila l'udsky, získala nadhľad nad bež
nými problémami a vedomie, že v porovnaní 
s dennými malichernosťami sú v živote veci , 
ktoré už nikdy nemožno vrátiť spii ť . V krema
tóriu by som nebola vystačil a iba s Bachom, 
Franckom. Jednoduchým l'uďom som musela 
dávať proste to, č'o bolo pre ich úroveň adek
vátne: piesne, lacnú literatúru a pod. Prešla 
som na bývalú ĽŠU , kde som mala založi ť or
ganový odbor. Tento plán však stroskotal na 
nevyhovujúcom nástroji, a tak som vyučovala 
hudobntl teóriu a klavír. Túto prácu som ro-

- Spolku koncertných uml:lcóv 'Sióvchskej •· • 
hudobnej únie. Zúročujem pritom svoje skú
senosti interpreta , poznaj úc psychológiu kon
certného umelca z vlastnej praxe. Robím scr
vis iným a je to opiitovne činnosť, ktorá ma 
celú pohltila . Zúročujem aj dl horočnú prax 
z tvorby relácií v rozhlase. Baví ma to, preto-
že mám pocit uspokojenia z toho, keď môžem 
rozdávať, pomáhať iným. Za teraj šej situácie 
je to niekedy vel'mi ťažké, ale uspokojuje ma, 
keď môžem ne jaky nápad real izovať. a keď sa 
mi niečo podarí. Vykonávam funkciu tajom
n íčky, ale táto čin nosť zah rňuje v sebe vše t
ko. Robím ú radníčk u, organizátorku , dra
maturga, mám kon takt s ľuďmi , umelcami 
a poriadatel'mi . Hľadám nové formy uplatne
nia konce rtných umelcov, spolupracujem 
'výborom Spulku , so svojím predsedom doc. 
l.apšanským . V súčasnosti podstatne vzrástol 
počet našich koncertov, i keď financií pre ne 
IC menej. Musím ochraňova ť spolkovú etik u, 
vyt vára ť odborné komisie, pomáhať mladým 
l'uďom pri ich prvých vstupoch do života. Sta
viam na kvalitu. Som fyzicky prítomná na 
každom koncerte a získala som tak na zäkla-
dc počut ia ohromný preh ľad o možnostiach 
našich č lenov ale a· budúcich a de t v. Nič VLADIMÍR ČÍŽIK 

Súčasťou BHS bolo 'Ý 
udelenie cien Slovenské
ho hudobného fondu. 
Ladislav Holoubek pre
berá z rúk predsedu Vý· 
boru SHF prof. Ivana 
Paríka Cenu Jána Levo
slava Bellu za dielo Poc
ta menu Bactí s prihliad· 
nutím na celoživotné 
dielo. 

Snímka M. Jun'k 

Toto rozšírené číslo vyšlo s finančnou podporou Slovenskej 
hudobnéj spoločnosti. 

~UDOBNÝ ŽIVOT- dvojtýždenník. Vychádza ,.o Vydavatel'stve OBZOR, n. p., Spitálska 35, 815 85 Bratislava. ~fredaktor: PaedDr. Marián Jurík. Redakcia: Lýdia Doh n alová, Martina Hanze io,·á, teehnkllt 
redaktor: Stanislav zem án ek. Adresa redakcie: Spitálska 35, 815 85 Bratislava, tel. 49 94 60, 572 51, fax: 49 03 95. Tlačia: Nitrianske tlačiarne, š. p., 949 Ol Nitra. Rozširuje Poštová novi nová služba, objednávky prljúu 
lutždá pošta a doručovatel'. Objednávky do zahraničia vybavt\le PNS - Ústredná expedícia a dovoz tlače, Martanovičova 25, 813 81 Bratislava. Polročné predplatné 42,- Kčs. Neobjednané rukopisy sa nevraCliJú. 
lndexné číslo: 492 15 \ Reg. číslo: 6111 



.. 

(';il~= 'tJ2 BHS 3 J 
ra aturgická kompozícia v štyroch časf ac 

dokončenie z l. str. 

netušila, že v júni v Bratislave exceloval v tej 
istej skladbe mladý Angl ičan Julian Lloyd
-Weber .) Krátky časový odstup ma nútil po
rovnávať zážitky a Sophie Ro lland tento 
"due l" rozhodne nevyhrala. Chýbal zvuk , 
chýbal zmysel pre delikátne záchvevy v ply
nutí hudobného času . Saint-Sačnsov Koncert 
a mol zasa raz znel ako nekonečná spleť ošú
chaných interpretačných ťahov, klišé. Bol ne
určitý a nevýrazný, bol prosto nekonečný. 
Preto je na mieste opäť o tázka: keď už Saint
-saens, prečo so Sophie Rolland , alebo, na
opak ... Tfnic, chrastie obopínalo prvú po
lovicu o tvá racieho koncertu BHS. Ľaliou , 

ktorá mohla rozvinúť lupene atraktívnosti 
v danej situácii bola partitúra Svätenia jari 
Igora Stravinského. Škandalózna partitúra je 
síce všeličím iným, len nie nežným kvietkom , 
predsa však mohla zapôsobiť očistne a ozdra
vujúco. Ondrej Le nárd má dostatok zmyslu 
pre objemné zvukové kolosy, v pozícii ,.ša
mana" držiaccho o rchestrálnu masu v tranze 
pohanského rituálu som si ho ale predstaviť 
nevedel. V momente, kedy realizácia Sväte
nia jari bola minulosťou a kedy sa Redutou 
niesol potlesk opojeného publika som pocítil , . 
že Ondrej Lenárd vsadil na divadelnosť balet
nej partitúry. Všetko by bolo ako-tak v po
riadku vo chvíCach frenetického fortissima , 
len keby pán Stravinskij nepopísal toľko ťaž
kých .pasáží v piane a pianissime! Z razu bola 
problémom tó nová kultúra (aj pianissimo 
môže byť zvukovo sýte a opojné), synchró n, 
ladenie . Našli sa však aj vydarené miesta -
napr íklad hneď v úvodných taktoch sa fago
tista Peter Hanzel doslova pohrával s tó no m 
v obávanom sóle. Hráčom SF sa darilo strie
davo , sila Stravinského hudby ale zvíťazila. 
Avšak predsa le n , jedna 'Otázka na záver: pre
čo vstupovať do ko ncertnej sezóny práve 
Svätením jari? Pre nie ktoré orchestre síce ide 
o bežnú záležitosť, Slovenská fi lharmónia 
k takým te lesám ale nepatrí a zaslúžila by si 
možno viac zahrievacích kôl pred takýmto zá
pasom ... 

2. Brilante e Grandioso alebo Rozprávanie 
o tom, ako spolu vedno hospodárili Dokona
losť a Atrakcia 

Dej tohto minirozprávania je situovaný do 
dvoch dní - 26. a 27. septe mbra. Vyjsť s tro m
fami hneď na začiatku partie j e veľm i riskant
né. Bratislavské hudobné slávnosti 1992 boli 
odvážnym hráčom . ktorý odkryl všetky esá 
v p rvej fáze svojej existencie. Zvláštne však 
na všetkom to mto je, že každé eso pochádza
lo z inej sféry hierarchie hodnôt . Ako prvá 
vkročila do arény a vstúpila do boja Dokona
losť . Toto krycie me no patrí Orchestru Petra 
Iljiča Čajkovského z Moskvy a jeho šéfdiri
gentovi Vladimírovi Fcdoscjcvovi. Už nic
koľkokrát v Bratislave vystupovali rôzne 
"stars" - raz úspešne , ino kedy menej ... Hos
tia z Ruska zabodovali maximálnou možno u 
miero u. Svoje dobré kúzlo vyko nala a j sku
točnosť , že ruskí hudobníci už mali v Bratisla
ve kus práce za sebou (nahrávanie pre firmu 
MUSIC A , a. s.). Neboli teda vystavení ne
príjemným následkom aklimatizácie a psy
chickej adaptácie . Do nevyprcdanej Reduty 
priniesli skutočnú hudobnícku dokona losť, 
skro mnú a vznešenú zároveň , fascinujúcu 
a obšťast ňujúcu , inšpirujúcu a odzbrojujúcu. 
Vladimír Fedoscjev použil inverzný mode l 
dramaturgie a dianie večera rozložil s veľkým 
zmyslo m pre štýlovú, žán rovú a zážitkovú vy
váženosť. Koncert rámcovali dve hýrivé pa r
titúry - Seherezáda Rimského-Ko rsakova 
v prve j polovici a Ravelova Suit a č. 2 z bale tu 
Dafnis a Chloé na záver koncertu . Uprostred 
kvetnatej lúky posiate j farba mi a bohatstvom 
tvarov pôsobila Malá koncertantná symfónia 
pre harfu . čembalo , klavír a dva sláčikové or
chestre Franka Martina a ko pevná a odo lná 
kostra ko nt rastujúca s mäkkými vláknami 
dvoch impresionistických partitúr. Vladimír 
Fedosejev sa mo ho l spol'ahnúť na virtuó znu 
sekciu sláčikových nástro jov, ani d ychári ale 
nezaostávali a tvo rivo spo lu pracovali s diri
gentom. Všetko prebehlo bez hyste rických 
efektov a afektov , hráči okolo seba š ír ili 
atmosféru pokoja a prehľadu vo veci . Na lin
ke Fedosejev - orcheste r musí exis tovať čosi 
viac ako pro fesio nalita; je to duchovná pre
pojenosť , spriaznenosť, úcta jedného voči 

druhému. Zäverečná klaňačka .nebýva pre 
mňa príliš atraktívnym .,č íslom programu". 
Moskovčania ale aj tam de mo nštrovali čosi 
z toho , ako sa má robiť hudba . Hräči dirigen
tovi zjavne ,.fandi li '' , radi ho videli znova 
a znova prichádzať na pódium a ďakovať roz
radostnenému publiku. Vydarilo sa prosto 
všetko . Dokonca aj zladiť tri diametrálne 
odlišné zvukové médiá , akými sú harfa. čem
balo a klavír v Martinovej skladbe sa ruským 
hosťom podarilo bez akéhokoľvek znásilňo
vania ozvučenia. Presvedčil som sa na vlast
nej koži, že aj táto skladba môže pokojne za
znieť "live" . bez pomoci nahrávacej apara
túry v štúdiu . Vystúpe nia Orchestra P. l. 
Čajkovského s dirige nto m Vladimírom Fedo
sejevom bolo uragáno m kvality , profesio na
lizmu, úcty voči hudbe aj voči samým hudob-

Elena Hollčková, soprán, dirigent Ondrej Lenárd a recitátor J.:ubo Roman, protagonisti pre
mlérovanej Zeljenkovej kantáty Spievať? 

níko m . Symbolicky mienená maska Do ko na
losť triumfovala aj bez akýchko ľvek mimo
riadnych propagačných aktivít pred festiva
lom. Prišla skromne , odišla víťazne . Druhá 
hlavná postava toho príbehu - Atrakcia -
o sebe nechala čuť už dlho - pred l ho pred vy
puknut ím festiva lových zápasov o publikum . 
Ko ncert né štúdio Slovenského rozhlasu pocí
tilo 27. septembra po dlhšom čase tekto nické 
o trasy spôsobené vášnivým davom návštevní
kov. Pokladnica už dlho pred začiatkom BHS 
avizova la prvý vypredaný koncert. H rd inka 
Atrakcia využila všetok svoj šarm a vplyv , 
aby aspoň čiastočne naplnila kasu. St ači lo jej 
jedno meno - Paul McCartney a .zrazu: 
,.všechno je ho tovo''! Okolo Liverpoolskeho 
orató ri a ko lovali rôzne historky, kto ré len do
dávali jemného korenia do pripravovaného 
hudobného gulášu. McCartneyho ko los totiž 
je ozajstno u všehochuťou , nai vným priere
zom dejinami hudby od baroka po Beatles, 
chvíľam i pô vabná , chvíľami zd fhavá a nudná 
h ra ~ tó nmi a ~ mamutím apa ráto m. Nikdy hy 
som nepovedal, že bývalý člen Beat les bude 
cítiť potrebu takto kričať a bubnovať. Ak už 
som použil symbol gul ášu , hlavným kuchá
rom bol Róbert Stankovský, jeho asiste ntmi 
pri štyroch zboroch (Technik . Lúčnica, Echo , 
Detský a mládežnícky zbor Slovenské ho roz
hlasu) boli zbormajstri J án Rozehnal a Ja na 
R ychlá , nuž a šikovnými aktérmi dra matické
ho orató ri a boli só listi Lívia Ághová . Miro 
Dvorský. Silvia Sklovská, Juraj Peter. S o r-
chestrálnymi .. ingredienciami" sa pohrávali 
čle novia Symfonického o rchestra Slovenské
ho rozhlasu. Ak térov bolo teda nadost ač a, 
p ravdu povediac, jedine ten fakt , že rea lizá
ciu Liverpoolske ho oratória vzali do rúk mla
dí hudobníci zachránil situáciu. Dokonca aj 
SOSR možno v súčasnom zlo žení považovať 
za o m ladený orchestrálny ansämbl. Parti túra , 
akokoľvek insitná , nic je rozhodne ľahká . 
Napriek jej rôznorodosti v nej mno hí umelci 
našli to .,svoje". Svedčil a napríklad Si lvii 
Sklovskej . ktorej doprial P. McCartney roz
vinúť čos i zo svojho muzikálové ho ta le ntu 
(mczzosopranistke v to m výda tne po mií hal 
bas ista Jura j Peter) . Róbe rt Stankovský držal 
opraty pevne v rukách , vytiahol z htsdobné ho 
pele-mele čo ~a le n dalo a napokon aj Mc 
Cartneyho ~k ladba získala na účinnosti . Na
pokon . akcia .. Live rpoolske o ratórium'· moh
la byť zaujímavo u so ndo u pre sociológa ale bo 
psycho lóga . V auditó riu so m zazrel o krem 
e legan tných ró b a smokingov aj študentstvo 
so ško lskými aktovka mi , aj pomaly sta rn ú
cich bea t ni kov . kto rí dospievali práve v 60-
· tych rokoch. kedy Beatles trium fova li a drža
li prím. Zvodná a pôvabná A trakcia vykonala 
v podstate uži točný kus práce a vlastne nahrä
vala aj Dokonalosti v tom , že BHS '92 našli 
hneď v úvode pevnú pôdu pod noham i a pev
né štartovacie blo ky. Záležalo len na naslc
dovníkoch, č i vystač i a s dychom až do (l!~ a úč
tovan ia, teda do 8. o któbra .. , Pod ľa predbež
ných informácií sa na trati h rd insky držali 
členovi a The Hallé Sympho ny vytré novaní 
J amesom Juddom . Ich vystúpenie som však 
nema l možnosť s ledovať. 

3. Grave e sostenuto alebo Rozprávanie 
o tom, že aj malé hviezdičky môžu zažiariť 
medzi šeďou oblakov · 

Tri dni sa nad &HS '92 rozprestierala " tla
ková" kvalitatívna výš (26. - 29. 9.). Po jas
ných dňoch musia prísť aj dn i chmúrnejšie
taký je chod vecí a udalostí aj na BHS. Tento 
raz mäm na mysli šeď moti vačnú . pretože 
30 . 9. a · l. IO. nastal na fron te veľkých symfo
nických ko nce rtov ponukový útlm. 

Propagačné a náborové oddele nie BHS si 
s koncertami Státnej filharmónie Košice 

· (30. 9.) a SOSR-u ( 1. IO.) p rosto nevedelo 

dať rady. Celé kartóny lístkov ostáva li ne
dotknuté v pok ladni a nad obidvoma koncer
tami skutočne ostali vis ieť ťažké sivé a nepraj
né mraky. Do tejto šede najskôr nastúpili Ko
šičania . Ich vystúpenie bolo poznamena né 
nepríjcmnými okolnosťami dirige ntského zá
skoku. Namiesto · Američanky A nne Mason 
vzal taktovku do rúk bývalý šéfdirigent ŠF 
Košicc"Stanislav Macura . Dusivú atmosféru 
nezáujmu presvet lil v prvo m č ís le programu 
nevido mý japonský huslista Takayoshi Wa
nami v Španie lskej symfó nii E. La la. Z ažiaril 
krehkým ku lt ivovaným tó no m . rahko~ťou 
obidvoch rúk , korektnosťou a obdivuhodno u 
disciplíno u v ko ntakte s orchestrom. ll ráči SF 
Košice akoby sa necha li .. nainfikovať" Wana
miho ku lt úrou a zvlädli neľahké party bez 
viičších kolízií. Stan islav Macura ponú kol 

V. Fedosejev viedol Orchester moskovského 
rozhlasu P. l. Čajkovského. 

v druhej čast i programu Škó tsku ~ymfóniu 
Mendelsso hna Bartholdyho. Hoci ide o re
pertoárové číslo . košickí filhamonici mali 
s bicdermeicrovskými filigránskyrn i lín iami 
plné ruky práce a neosta lo im príliš veľa času 
na tvorbu atmosféry . duchovnej nadstavby. 
S. Macura asi nepatrí k príliš sugc~tív nym ty
pom dirigentov. je skôr technikom , strohým 
a striktným v každom geste . Ž iadalo by sa 
predsa len o niečo viac - a najmii v prípade 
ba ladickej 'flädhery 3. symfó nie F. Me ndel
sso hna Ba rtho ldyho ... T ak . č i o nak. Košiča

nia neostali v Brat islave l1ič d lžní. skô r na
opak. zh ýčkané fest ivalové publikum (vráta
ne študen tstva!) by mohlo byť voči ich inicia
tívam ko re ktnejšie a o hl'aduplnejš ie. · 

Kríza čís lo dva - ko ncert SOSR-u na Me
dzinárodný der) hudby. Príčin bo lo isto viac 
- jedno u z nich bo l konkurenčný .. podnik " 
džezovej hudby v Redute. V koncertno m štú
diu Slovenské ho rozh lasu sa nás zišlo v ten 
deň až zúfa lo málo , takže kameramani Slo
venskej televízie . ktorí snímali druhú polo
vicu večera v priamom prenose mali čo ro
biť , aby nezachytili vo svojich objekt ívoch 
prázdne miesta v hl'ad isku. Pred takýmto 
publi kom čosi vytvorit' , to je ťažk ý údel 
a viem sa vžiť do kože mladého, te mpera
mentného Uk raj inca Vladim íra Sire nka hos
ťujúceho v pozícii dirigenta . kccľ zaregistro
va l túto tristnú návštevnosť . Napriek igno
rantstvu publika nasadil Sirenko búrlivý kurz 
v Cikkcrovcj symfonickej básni Ráno. Kon-

cen '" ud' rjal pod l' a bežného kvalita tívne ho 
scenára , zaskvela sa sólistka Susanna Mildo
nian v G inasterovom Harfovom koncerte 
a po prestávke mali hráči SOSR -u nadviazať 
kontakt s Dvotákovoi'h Novosvetskou . A le 
padla kosa na kameň!! Sláčikári jednoducho 
nestíhali , v tretej časti už ledva dychčali v re
petičných tó noch a z Dvoi'áka by nezostal ani 
karner~ na kameni , nebyť disponovaných hrá
čov na plechové dychové nástroje. Tí udávali 
tón aj v Live rpoolsko m o ratóriu McCartney
ho a svoju dobrú kondíciu potvrdili výbor
ným výko no m v ťažkých úsekoch Dvofákovej 
9. symfó nie. V ta kej situácii poteší aj malá, 
iskrička vie zapáliť aký-taký ohník a nie kto
rým členom SOSR-u sa to aj podarilo. Len 
tak ďalej - a s láči kári (vari okrem vio l), klari
net isti , druhá flauta: nezaostávaťl Pretože zlý 
výkon jedného môže pri troške škodoradosti 
znevážiť a zneuctiť výkon iných . 

4. Intermezzo alebo o tom, ako ostala Ná
dej sklamaná 

Možno som nebol sám , keď som od vystú
penia Bruckner-Orchester Lin1. očakával čosi 
výnimočné. Už len prítomnosť Brucknerovej 
3. symfó nie v programe večera zaváňala 
atraktívnosťou a dramaturgickou nevšednos
ťou . Pani Nádej ma do kázala dosť silno 
ovplyvniť a na koncert som sa tešil. Ale už 
prvé číslo programu , Schubertova predohra 
k Rosamundc sklamala aj mňa aj fiktívnu pa
ni Nádej. Orchester bol dosť hojne rozsypa
ný, ne konsolidovaný a zvukovo príliš hrana
tý , o strý. Becthovenov Trojkoncert C dur bol 
teda viac prí ležitosťou pre Nové bratislavské 
trio (Mikuláš Škuta - Petr Maceček- E ugen 
Prochäc). Hoci Eugena Procháca som už po
~ul hrať aj čistej š ie, sólové party "šfapali " 
a ,vlastne zachraňovali čo sa dalo. Mikuláš 
Škuta poskytol svojim spoluhráčom pevný, 
neoblomný basový ground (ľavá ruka svedči
la o skúsenostiach džezme na) , Petr Maceček 
bol e legantný a viac subtílny, Eugen Prochäc 
osciloval medzi violončelovým espressivom 
a stri ktnosťou v tvorbe tónu (škoda ob
časných disto nácií). Ale - darilo sa. Nuž 
a Bruckner? Ak sa niekto pri 3. symfó nii nudí 
a je mu spavo. sotva je to .. vina" Antona 
Bruckncra . Martin Sicghart , dirige nt Bruck
ner-Orchcstra Linz nechal ležať ľadom aspoň 
polovicu nábojov. ktorými partitúra symfó
nie dispo nuje a dovolil driemo täm aby oble
tovali hl avy mnohých prítomných aj počas 
brucknerovských explózií. Z očakávaného 
hosťovského konce rtu tak ostalo iba nevýraz
né l ntermezzo v slede festivalových podujatí. 

S. Finale alebo Rozlúčka s veľkým Maes
trom 

Kele vyviera nczdolateľná vôľa t voriť a byť 
stále priamo .. pri jadre veci"? čosi podobné 
sa säm seba v d uchu spytoval možno každý 
návštevník záverečného koncertu BHS '92. 
Ťažko povedať , či 8. október bol dňom sláv
nostným alebo smutným . Profesor Ľudovít 
Raj te r avizova l svoje posledné vystúpe nie 
v Bratisl;wc. Kráľovské fanfáry z opery Fredi
gundis od Franza Schmidta , Beethove nova 
.,Stvrt á" a Suchoňov Zahn zeme podkarpat
skej sa stali médiami to hto slávnostno-smut
ného aktu l účen ia. Za pultami sedeli hráči 
SF. za nimi nastúpil v druhej polovici Sloven
ský filharmo nický zbor (J an R ozehnal) a te
norista J an Markvart (Nb Pra ha) . Všetko 
dianie nadobudlo akési iné , ľudské dimenzie , 
ktoré zat ien ili strohý profesionalizmus bazl
rujúci na zv ládnutom remesle. Členovi a ple
chovej d ychovej sekcie v Schmidtových fan
fárach opäť demonštrovali to , v čom sú bra
tislavské o rchestre t. č. silné. Gesto pána 
Rajtera je už úsporné (bravúrnu techniku 
v ňom však stále bolo cít it') , hudo bníci však 
zrazu pochopili. kde je ich miesto - a spo lu
p racovali na celkovej réžii . O adekvátnosti 
zaradenia Beethovenovej 4. symfó nie do to h
to špeci fického koncertného podujatia som 
troška zapochyboval. "Stvrtá" až úzkostlivo 
požaduje virtuózne hranie v sekcii s láčikov, 

požaduje od hráčov o rchestra a od dirigenta 
neustály postreh pri nástupoch a pri synchro
nizäcii procesu. V Beethovenovi preto možno 
chýba lo pevnejšie a energickejšie gesto , kto
ré by aspoň čiastočne zmobilizovalo sláčiká
rov v ich urputnom t'ažen í vpred . Zato Sucho
ňov Žalm dotiahol vše tko do veľkolepého zá
veru . Pán Rajter sko ncentroval do každého 
pohybu dostato k inšpirujúcej sily, kto rá núti
la hudobníkov a č lenov SFZ modelovať kon
tra~ty , gradácie , retrogradácic , farbu v rôz
nych dynamických rovinách presne v duchu 
suchoňovskej mladíckej poetiky. Škoda, že 
tenorista Jan Markvart zdeformoval do jem 
svoj ím nezafarbeným hlasom , nescho pným 
udržať ťarchu e mo tívnosti sálajúcu z jeho 
eartu. Vari by bolo bývalo lepšie , ke by sa 
Za l mu uj al ako tenorista niektorý z domácich 
spevákov .. . Ma lé chybičky krásy sú však po
minutcľnosťou v takej situácii , akou bol labu
tí dirigentský spev pána profesora Rajtera 
v Bratislave . V mysli a v pamäti ostane iba 
úcta a obrovský obdi v voči je ho účinkovaniu 
na slovenskej muzikantskej scéne. 

Fine. 
IGOR JAVORSKÝ 

... 
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Stará hudba súbory 
SLOVENSKÝ LITURGICKÝ BAROK A SÚČASNOSŤ 

vzn ie~ol v pokornej úcte. Pe te r Zajíčck sa 
snaži l viesť súbor a decentným sprievodo m 
korešpondovať s fi lowfiou prezentovaného 
textu slova a hudby. 

Barokové prostredie Kostola ajsvätcjšcj 
Troj ice podčiarkovalo autenticitu p rezen
tovanej tvorby a jej interp retácie. Ko ncert 
bo l zaradený súčasne do cyklu Európske ka· 

Dramaturgicky veľmi príťažlivé bolo vystú
pe nie Slovenského komorného zboru SĽUK-u 
s polyfonno u slovenskou hudbou 16.-17. 
sto r. a premiérovým uvedením Mše G lago l
skej Tadeáša Salvu 27. septe mbra. 

Slovenská litu rgická hudba s<Í na našom 
pódiu vyskytovať ne mo hla. Iba spo radicky 
sa do p rogramov zborových telies dostávali 
po lyfo nické diela slovenských barokových 
autorov. l keď d o istej miery nemožno v nich 
uprieť vplyvy ne meckých po lyfonikov najmä 
s ta liansko u školo u (SchCllz, Hassle r , Praeto
rius), či priamo benátske polychorické princl
py G abrie lliovcov , od kto rých sa učili či inšpi 
rovali naši sk ladatelia , úrovi\ou sa rovnali ná
zorom doby. Zacharias Zarewutius i Já n 
Schimbracky sa nestali epigónmi, ale vlast
no u bohato u invenciou podnietili vznik skla
dieb tohto typu . ozvlášte ných d omácim kolo
r ito m . Bo li zdatn ými ko ntrapu nktikmi, ovlá
dali technik u zvukovej rozko mpo novanosti 
h lasov a známe p rincípy stmelili vlastným 
kompozičným myslením. Tri osemhlasné mo
letá O Jesu , mi dulcissime, Der Tag ist so 
frcudenreich, Magnificat od Zachariasa Zare
wutia, dve oscmhlasné moteié Omnes gcntcs, 
Congregati sunt inimici nostri od Jána Schim
brackého i štyri školské hymny Almi parentis 
omnium, Exoptate soli jugiter incolis , Die ho
mo quis filius absque patre, Transiens Lacum 
Cedronis od Juraja Tranosciusa (predpo kla
dá sa , že ich písal počas po bytu na Sloven
sku)- tvori li prvú časť ko ncertu. Inte rpret ač
ne náročné diela na súzvuk , vyrovnanosť, hla
sové kontrapunkty vyžadovali plnú ko ncen
tráciu spevákov i d irigenta. Pavlovi Procház
kovi v koncepcii išlo o p rosté vyspievanie 
ko mplikovanej faktúry, bez nárok u na zvlášt
nu individualitu sebarealizácie. Zanietenosť 
spevákov bola evidentná, i keď výsledok 
si žiadal dlhšiu a koncent rovane jšiu prácu (in
to nácie , neisté nástupy) , aby znel presvedči
vejšie a umelecky vycizelovanejšie. 

Korunou programu bol.a premiéra 23-roč
nej sk ladby Tadeáša Salvu Mša Glagolskaja, 
V'enťMtt1ej ' \lýročitr K-on~tantina-Cyrila a vý
ročiu b iskupa Štefana Moyzesa, prvého prcd
sediYMatlcc ·slovcnskej·. Mša Glagotskaja bo
la poslednou z radu Salvových duchovných 
skladieb, ko mponovaných v 60-tych rokoch 
a nedostala už povo lenie k realizácii. V roku 
1969 na BHS ešte odznelo v Dó me sv. Marti
na je ho R equiem aeternam, venované pftpe
žovi Jánovi XXIII. Prorocká intuícia solún
skych bratov - i nterpretovať bohoslužobné 
latinské texty v jazyku ľudu- dostala sa do li
turgie až po ll. vatikánskom ko ncile, najmä 
vďaka pápežovi Jánovi XXIII. Salva inšpiro
vaný týmito silnými duchovnými reália mi , 
chcel svojo u Mšou G lagolskou vzdať poctu 
sol.únskym brato m, kto rých pravda dosta la 
zadosťučinenie až po tisícročných zápasoch . 
T áto duchovná pocta však čakala na verej ný 
prejav 23 rokov . Na tohoročných BHS sa jej 
ujal Slovenský ko morný zbor SĽUK-u a Ko
mo rné združenie so sólistami Magdalénou 
Hajóssyovou, Martou Beňačkovou, Ľudoví- · 
tom Ludhom a Sergejom Kopčákom . 

Prostotu liturgických textov a gergorián
skych melizmatík Salva posunul do vypätej 
výrazovej ro viny nakumulovaných inštru
mc ntálnovokálnych klastrov vertikálnej fa k
túry, nad kto rými do minoval expo novaný 
soprán. Zrelá hl asová ku lt úra, s i ntonačnou 

isto tou , čistotou a výrazovou silou sopránu 
Magdalény Hajóssyovej oslovila i v tých naj
náročnejších výškach (bé-h). Naprie k tech 
nickej náročnosti Salva kompo nuje p~e ľud
ský hlas so zmyslom pre zvláštnu plastici tu vý
razu, s nevšedným ci tom , s efektnou tvárnos
ťou naj skryte jš ích nuansí, kto ré vyvierajú aj 
z . bo hatej studnice fo lkló rnych inšpirácií. 
Hustá faktúra s kumulovanými hlasmi sa však . 
miestami stávala poslucháčsky (aj interpre
tačne) neuchopitcfno u , nepriehľadnou . Zo 
štyroch sólistov exponoval iba soprán -až na 
jede n sólistický vst up basu a te noru, altistka 
ostala iba súčasťou a nsamblového či kvartc
tové ho pozadia. Nástroje mali zvýrazňovať 
šalmajový zvuk , ale aj ten zvukovo výra
zovo exponoval zvl ášť organový part , ktorý 
zveril Kataríne H anzelovej. Nebo la to teda 
tichá omšová meditácia, an i slávnostná vzne
šenosť , ale vypäté výk riky prosie b , nalieha
vosť volaní o pomoc. Je to reakcia na ro k 
1968?- možno, na obdobie, ktoré v podvedo
mí rezonovalo u skladateľa. T ypická, o rigi
nálna zvukovosť Salvového kompozičného 
mysle nia, rytmická členitosť a fa rebná va
r i abilnosť typická aj pre religiózne skladby 
tohto obdobia- Canticum Zachariae, Litanic 
Lau rc ta niac, Requiem aeternam exponoval 
v Mše G lagolskc j do náročných interpretač
ných i posluchovo-zvukových floskúl. Doba 
avantgardnej poľsk ej školy, ktorou v tom ča-

~..: táto ge n..:rá<.:ia ži la. ~i lne prc~vctlila parti tú
ru toh to die la. 

Napokon je však istým z<~dosťuči nením. že 
n ic všetci auto ri (okrem T. Andrašovana) sa · 
od te jto té my dištancova li. Škod(!. že Salvova 
Mša G lagolskaja pre sóla, zbor, dychové a bi-

tcdrálnc ko ncerty. · 

PETER SCHREIER A MATÚŠOVE PAŠIE 

Matúšovým i pa~iarn i . a o tvoril a novodobá 
kapitola o osobnosti a diele Johanna Scbas-

Architektúra vrcholného baroka v Čechách bol titul výstavy, ktorá bola počas festivalu Inšta
lovaná vo foyeri SF 

cic nástroje , dve harfy a organ ncodzncla 
v súvislosti s cyrilo mc to dcjskými oslavami 
v jú li t.r. v Dó me sv. Mart ina. Takáto repre
zentácia by bola adekvátna slávnostnému 
charakteru osláv. 

- - M USICA AETERNA 

- sa stala už p ravidelno u súčasťou OHS. 
l1!nt'O'l'lfl účin k'Ovala s čembalistkoo Dlínielou 
Rusóovou , basistom Petrom Mikulášom, pod 
umeleckým vedením Petra Zajíčka. 

Petra Zajíčka by som nazvala (v dobrom 
slova zmysle) expe rimentátorom. Obhliad
núc sa späť na roky ex istencie súboru a pre
mie tajúc jeho vývoj, najmä po odchode prof. 
J ána A lbrechta z funkcie vedúceho, v súbore 
to bzučalo ako v úli. Hľadalo sa čosi iné, i kctf 
spočiatku sa nevede lo presne čo, lebo prof. 
Albrecht bol zástancom interprct:ície na sú
časných nástrojoch s este tickým štýlom , pri· 
slúchajúcim súčasn íkovi (viď rozhovor v HZ 
k 60-tinám) . Ro km i ho mladí presvedčil i 
o vlastnej koncepcii , ktorá napokon po ro
koch hl'adania sa po maly ustaľuje na interpre
tácii so starým inštrumentáro m v štýle Nicola
sa Ha rno ncourta. Kultivovanosť a zvukovú 
decentnosť to h to výrazového pradiva však 
Zajíček presvctl il mlad íckym temperamen
tom. d o sta rej hudby vniesol dymm1 ickosť, 
súčasnú artikul{tciu , zodpovedajúc tak požia
davkám a rytmickému pulzu súčasnost i. 

V dramatu rgii cítiť cieľavedomosť a ne· 
všednú snahu o prezentáci u skladieb, ktoré 
na našom pódiu dosiaľ absentoval i. Je to až 
vášnivá hľadačská posadnutosť snahou priná
šať- zvonka k nám a od nás von - hudbu (pre 
obc stra ny neznámu) a teda atrak tívnu a za
ujímavú. 

P rogram v rámci BHS zosúladi li s Európ
skym ro ko m ba roka. Zaciclene na tvorbu au
torov viedenského okruhu - i keď cesty Ritt c
ra skončili v O ló mo uci a Zele nku v Drážďa
noch. Spolu s Bi bero m a Muffatom však 
predstavujú obdobie rano až vrcholnobaro
kové. l sklad by vtedajšie ho sonátového typu 
zlftkali in terpretov k veľmi podobné mu výra
zovému p rejavu , ktorý sa miestami zlieval 
a vytváral jednotiacu slohovú líni u večera. 

Zelenkove Lamentationes pro hebdomada 
sancta ZWV 53 pre bas, o rchester a basso 
continuo, pozostitvajúcc z dvoch častí - La
men ta tio l. 1- 15 na Zelený št vrt ok a Lame n
ta tio I l. 12- 15 na Vcl'ký piatok. 

Plač proroka Jeremiáša nad hriešnym Jeru
zale mo m Zele nka spracoval do pô obivcj 
medi tat ívnej po lohy pre hľadajúcich zách ra
nu v katartickej očiste b ud úcnosti. O zhodný 
interpret ačne výrazový model sa zaslúži l 
prepracovaným vokáln ym projektom Peter 
Miku láš, ktorý sa s tal pokojným narátor
sky prostým tlmočníkom vcl'kých myšlienok 
Biblie a hud by. Je ho pokora bola v dôstoj
nosti, výrazová hfbka v myšlie nkovej uchope
nosti . in terpret ačný výsledok v symbióze 
s d uchovným prehfbcním muzikalitou. Bola 
to mo d litba hudbo u. hlasom. kto rý sa po-

tiana Bacha . Najdokonalejšie zachytávajít 
obraz o bdobia baroka, n ielen o samotnom 
d iele autora, ale o celo m štýlovom historic
ko m naplne ní. Na Matúšových pašiach sa od 
čias Me nde lssohna prezentovali este tick.: in-

Peter Mikuláš patril k nl\! frekventovanejším 
sólistom BHS 

terpretačné ideäly. názory doby transponova
né v di rigen tských koncepciách . Toto d ielo. 
v rámci bachovského roka 1985, po p rvýkrát 
po 50 rokoch vystúp ilo aj na slovenské kon
ce rtné pódi um v prezentácii Gächingcn Kan
torci Stuttgart .. d irigenta Helmutha R ill inga 
a Evanje listu Petra Schreicra. Z nejú nám 
z nahrávo k Karla Richtera , Maucrsbcrgera, 
Harnoncourta, opiiť ~ evanjelisto m Petrom 

ch rcicrom. 
Napriek rôznorodosti koncepcie dirigen

tov, jeho teno r vždy zostával v d ramatickej 
rovine, zosobňujúccj vlastné interpretačné 
p redstavy. Na BHS sme konečne mohli poču ť 
zosúladenú voká lnu predstavu hlavnl:lw 
predstaviteľa d iela Evanjelistu Schrciera 
s celkovou koncepciou dirigenta Schrcie ra. 
Dominantným p re neho ako zna lca diela J. S. 
Bacha bol i tu voká lny prejav. od ktorého od
víjal zložky zboru a o rchestra . Ich dokonalú 
zosúladcnosť podmieiíovala jednotná a rtik u
lácia , dramatická stavba. výrazovo prepraco
va ná koncepcia. Libreto Picandcra (vlastným 
me nom Christ ian Fried rich Henrissi) bolo in
venčnou p redlohou pre skladateľa boh.ncj 
hudobnej ľan t{tz ie a dokonalej znalost i litur
gických zákon ito;-t í. A to sa Schrcier snaži l 
vysvetliť aj orchestru a viesť k tejto predsta
ve zbor aj sóli,tov: Popri Magdaléne Hajóssy
ovej , Petrovi Mikulášovi ho~ťami boli nemec
kí sól ist i - Elisabeth Wilke, Ralph Schrcier. 

Gott hold Schwarz a samozrejme Peter Schre· 
icr - všetci vyškole ní na Bachovej chrámovej 
hudbe. l keď zväčša boli hlasovo skromnej· 
šicl1o volumenu, riadili ~a Schrcierovou osob· 
nostnou predstavou. na zák lade ktorej sa mu· 
sí inte rpret diela zúčastn iť a zaujať stanovisko 
v zhode so sp icvaným partom. Podľa neho 
ú loha Evanjelist u je u rčovaná už napiitím in· 
tervalov. ktoré si vyžaduj ú väšnivú intcrprc· 
táciu . Pod obnú úlohu zdiera i orcheste r, zbor. 
Nic vša k komplexne. Medita tívne zbory 
a á rie dostávajú sa do kontrapunktických 
vzťa hov a spoločne určujú dramatizmus deja. 

Schreier svojou koncepciou zapôsobil na 
publikum. Bo la prirodzená. logická, v rámci 
bachovskej kompozičnej kompl ikovanosti 
prostá. Snaži l sú, aby ju rovnako pochopil 
zbo r i orcheste r. Teleso Slovenskej filharmó· 
nic, zvyknuté skôr na nást rojové projekty 
iných štýlových období, ťažšie sa prispôsobo· 
va lo výrazovo kultivovanému p rednesu . Slá· 
číky i sólist ické party jednotl ivých inštru
mentalistov (Daniela Rusó - čembalo, Vlado 
Rusó- pozitív, Rebeka Rusó- viola da gam
ba, J án Slávik - violončelo, Peter Hanzel- fa. 
got , Ewald Danel a Josef Skorepa - husle ... ) 
vo väčšej mie re spfňal i di rigcntove predstavy, 
no d reveným d ychovým nástrojom chýbala 
intonačná čistot a, zosú l'adcnosť, čo najrnii pri 
sóluj úcich vstupoch pôsobilo rozpačito. 
Priaznivo zapôsobili oba zbory- Bratislavský 
chlapčenský zbor (dirigentka Magdaléna Rov· 
ňaková) a Slovenský filharmonický zbor 
(zbormajster Jan Rozehnal), kto r í kreovali 
Schrcicrovc predstavy vo vernom výrazovom 
echu myšlienkovej hfbky diela. Schrcierova 
koncepcia dokázala vt iahnúť do deja hudby 
podstatou umuče nia i katart ickej nádeje na 
vzkriesenie. Najmä v druhej časti diela všetci 
interpreti dosiahli uvoľnenosť a bezprostrcd· 
nú in terpretačnú prirodzenosť , v ktorej sa Ba· 
chova h udba skutočne rozpínala do výšin 
nadčasovosti . 

ORGANISTA J ÁN VALACH 

Jedi né organové vystúpen ie na tohoroč· 
ných BH S patrilo slovenskému emigrantovi 
J ánovi Valachovi. 24 ro kov žije v Antverpách 
ako pedagóg, ko ncertný ume lec, skladateľ 
a vedúci O ratoriál ne ho združenia . Svojim ná
vra tom chcel potvrdiť svoju rodovú prísluš· 
nosť k tejto krajine- interpretáciou Rajterov
ho Pr'eludla p·er· organ·o; kto ré tu prernié'r'O. 
val l. l. 1966, a ktoré dnes. po štvrťstoróči 
vn i mame ako obÓovcnÚ pre miéru. Na druhej 
strane vlastnou autorskou prezentáciou 
v Apokalypse a do istej mie ry aj organovou 
verzio u k d ielu Johanna Sebastiana Bacha 
(P relúd io m a fúgou Es dur BWV 552) a súčas· 
nikovi J osephovi Jongcnovi v jeho 'efektnej 
Toccate. 

Dramaturgický návrat bol teda triumfálny 
a dostačujúci i na prezentáciu i nterpretačnú. 
Pri Valachovom odchod e jeho doménou už 
bola d irigcntskft palička (v An tverpskej opc· 
re naštudoval Suchoňovu Krútiíavu). Pri ná· 
vrate sa rrezentujc ako organista. Jeho inter· 
pre tácia však je skô r úctou k autorovi' ktoré· 
mu ko ncertný' umelec podriaďuj e svoj part. 
Počuť viac hudbu komponovanú ako inter· 
prctovanú . Valach nic je typom virtuóza, kto· 
rý nadraďuje vlastnú prezentáciu nad dielo. 
Zostal skromným hráčom. Neoslnil ho svet 
otvorených dverí. skôr akoby bol nosil v sebe 
ten malý kúsok zeme s jednými dverami- za· 
tvore nými. Preto jeho hra v tomto vystúpeni 
vyjad rovala bázcil , sk romnosť , oddanosť, 
chvenie opätovného dotyku so znelým 
srdcom domácej pôdy. Publikum - prirodze· 
ne . zväčša jeho staré, oddané - ho prijalo 
s nadšením a tešilo sa príchodu aj jeho orga
novej hudby. Bol to skôr koncert1ezonancic, 
chvíľa dotyku, ožívanie pamäti. Náročný, 
veľkolepou stavbou Franckovej Symfónie 
d mol , transponovanej farebno u a výrazovou 
silou Valachovho o rgan u. No. symfonik 
Franck i keď rovnako vcl'ký ako organový au
tor , predsa ťažko zameniteľn ý. Valachov po· 
kus bol poslucháčsky príťažl ivý, organisticky 
profesionálny. Po interpretačnej a kompozič· 
nej strán ke však zanecháva otázniky o mož· 
nosti využitia invencie individuálneho poiía· 
tia každého umelca (rovnako odvážneho) 
s registračne , farebnými posunmi . inak tvaro· 
vano u faktúrou, koncepčne vypointovanou 
poetikou hudobnej reči autora i interpreta. 
O tázniky, ktoré nest ači lo zodpovedať prvé 
a jediné vystúpen ie ,po 24 rokoch. V širokej 
prezen tácie v interpretačnej rovine súčasných 
trendov. Vtedy nebude musieť vystavať pro
gram z diel, ktoré nie sú tak b lízke jeho natu· 
rc lu . 
THE SCHUBERT ENSEMBLE OF LONDON 

V rámci cyklu komorných súborov vystúpi· 
lo 4. októbra Londýnske Schubertovo kvinte· 
to v zloženi William Howard klavír , Mayumi 
Seyler husle, l)ouglas Paterson viola, Jane 
Salmon violončelo, J>cter Buckoke kontrabas. 
Mladí hudobníci boli v podstate sólisticki 
zdatní hráči , čo v sk ladbách Hummela i Schu· 

pokračovanie na S. str . 



MARTA FÔLDEŠOVÁ 

Medzinárodná prehliadka mladých kon
certných umelcov lntc rpódium sa predstavila 
po roku 1989 už druhýkrát v novej. resp. vy
novenej podobe, keď sa zrušilo jej terito riál
ne a iné obmedzenie , skrývajúce sa pod spo
ločným menovateľom ,.socialist ické". Je vše
obecne známe, že nezávide niahodná ekono- . 
mická situácia neo bišla ani BHS a jej pridru
žené, či v jej rámci realizované podujatia. 
Snáď i preto pri posudzovaní tohtoročného 
lnterpódia, napr . pri porovnaní s vlaňajším 
TIJ l , zostáva táto prehliadka akosi viac v úza
dí, ticho prežívajúca vo svojej staronovej for
me i obsahu , s podotázkou: Má zmysel?, Ako 
ďalej ? ... Tieto otázky sú skutočne na zváže
nie, i keď som si vedomá nie len rozdie lneho 
postavenia TIJI a lntcrpódia , ale aj tých mož
ností , ktoré taká to pre hliadka má, keď sú vy
tvorené primerané podmie nky na jej dôstoj
nú prezentáciu i na prezentáciu jej účastní
kov. Ak posudzujem lnterpódium z tohto 
hľadiska. je vlastne vzhľadom na uvede né 
zmeny ešte na začiatku svojej novej histórie . 
Aj z hľadiska jeho 14-tich ročníkov, je o tázka 
o jeho ďalšom smerovaní na mieste. Pre ob
jektívnosť je treba dodať, že i pre o rganizáto
ŕov Interpódia , tak ako pre celé BHS platí, 
že .,pritiahnuté opasky'· nemusia zost ať za
pnuté večne na poslednej dierke a pre kultúru 
nastanú i časy finančne priaznive jšie. Na jeho 
šťastie i kultúra je tou oblasťou , ktorej sa už 
viacnásobne podari lo vyvrátiť platnosť tvrde- ' 
nia ,.za málo peňazí má lo muziky". A ta k sme 
i na tohtoročnom lntj:rpódiu mali možnosť 
počuť niekoľko hodnotných a zaujímavých 
umeleckých výkonov. Tentoraz v podaní 
mladých ume lcov zo 7 európskych štátov. 
Toh toročné Inte rpódium sa uskutočnilo 

v dňoch 5. - 7. októbra a pozostávalo z 5 kon
certov. Prvý z nich bol v popoludňajších hodi
nách v Koncertnej sien i SF. Za sprievodu 
Bratislavských sólistov, zložených prevažne 
zo študentov Konzervató ria a VŠMU hrajú
cich pod taktovkou Jacka Martina Händlera, 
ktorý pochádza z Bratislavy a v súčasnost i žije 
v Luxemburgu a Kolíne, sa na koncerte pred
stavi la srbská klaviristka Jasminka Stančulo
vá a luxemburská husJistka Sandrinc Canto
rcggiová. Maďarský klavirista Déncs Várj on 
zo zdravotných dôvodov svoj koncert odrie
ko l. 

V podaní srbskej interpre tky odzne li na 
koncerte 3 opusy W. A . Mozarta , pat riace 
pod KV 107- Koncerty č. l D dur, č. 2 G dur 
a č. 3 Es dur. Tieto koncertné diela (sú vlast
ne úpravou sonát pre čembalo J . C h. Bacha) 
sú s íce rozsahom menšie . ale i ta k poskytujú 
dostatočný priestor prepovšetkým pre uplat
ne nie štýlových nuansí. V interpretácii J. 
Stančulovej upútala najmä táto stránka. kto
rá spo lu s kultivovaným prejavom zanechala 
u prítomné ho obece nstva dobrý dojem . Ob
dobie klasicizmu prezentovala i huslistka S. 
Cantoreggiová Haydnovým Koncertom č . l 
C dur, Hob. VII : l. Charakteristickými črta
mi jej hry boli muzikalita, zrelý a kultivovaný 
tón , technická a štýlová vycibrenosť. výborné 
frázovanie, kto ré najmä v pomalej čast i kon
certu vyvoláva lo dojem, akoby sólistka s hud
bou dýchala , i primeraná dávka tvorivosti , 
ktorá v jej podaní urobila z tohto Haydnovho 
diela živú a pútavú kompozíciu. K je j úspe
chu v ne male j miere prispela i istota a per
fektné ovláda nie sólového partu. V oboch 
prípadoch mali inte rpretky v Bratislavských 
sólistoch spoľahlivého a citlivého partnera , 
hrajúceho s chuťou a entuziazmom i vďaka J. 
M. Händlerovi. Nakoniec, tieto znaky boli 
u orchestra evidentné aj v Dive rtimente 

dokončenie zo 4. str. 
berta mohli na vi ac~rých miestach plne preja
vi ť. Miikký. perlivý zvuk klaviristu , vynikol 
nielen v Hummelovom Klavírnom kvintete Es 
dur op. 87 (naj mä v l. časti), ale spoľahli vo 
viedol ce lý koncert a od jeho predlohy sa od
víjal koncepčný a výrazový proje kt celého 
koncertu. Všetci členovia sú muzikálni inte r
preti , koncipujúci skladby v zmysle vlastného 
zváženia , podliehajúc naturelu štýlovej dis
pozície, rešpektujúc poetiku autora. Pre nich 
hudba je hrou s tónmi , so zvukom, farbou 
a z tejto radosti z tvorenia vychádza artiku
lácia , frázovanic i scelovanie jednotlivých 
myšlienok rozpracovaných variačným proce
som (téma s variáciami v Schubertovom Kvin
tete A dur D 667 "Pstruh"). V podstate aj 
ich prístup je variáciou na hudbu , ktorej té
mou je tale nt a od ne ho sa odvíj a fantazijná 
kreativita, komponujúca vlastný interpretač

ný ideál ~llboru. 
The Schubert e nsemble priniesol pohodu , 

pokojnú vyrovnanosť a radosť . kto rá iskrila 
v každom diele . Aj do meditatívno-dramatic-
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F dur KV 138 W. A. Mozarta , a tak sa toto 
komorné zoskupe nie stalo príje mným prek
vapením koncertu . 

6. októtlra boli hosťami lnterpódia na po
poludňajšom koncerte. tentoraz v Moyzeso
vej sieni SF, rumunská klaviristka Jana Nagy
Juhászová, poslucháčka VŠMU v Brat islave 
v triede doc. l. Černcckcj, a anglický klaviris
ta David Levy. Štátny komorný orchester Žili
na dirigoval Eduard Fischer. Za úvahu stojí, 
prečo tento koncert ne bo l vo veľkej koncert
ne j sále SF? Totiž , tak Schumannov Koncert 
a mol op. 54, ako aj Lisztov Koncert č. l Es 
dur by si po akustickej stránke zaslúžili aspoň 
taký priesto r, ako mali die la Haydna a Mo
zarta v predošlý deň . Účinkovanie J . Nagy
Juhászovcj bolo so záujmom sprevádzané i zo 
strany jej kolegov- štude ntov konzervatória 
a VŠMU , čo bolo potešujúce , pretože na na
šich koncertoch to n ie je javom bežným. Mla
dá sólistka je nesporne talentom, disponujú
cim nie le n muzikalitou, ale aj technickými 
parametrami klavírnej hry. Predsa však jej 
Schumannovi niečo chýbalo a niečoho bolo 
navyše. C hýba la istota , ktorá by vied la 
k uvoľnenej šej a tvorivejšej koncepcii a to na
vyše bola nervozita. ktorá mala za následok 
tak trochu kfčovitú a napätú hru , ktorá po
značila celkový dojem z koncertu. Smíd' čas 
a viacnásobné vrátenie sa k štúdiu toh to bri
lantného a náročného konccrtnéh,o d iela pri
nesú ovocie v podobe väčšej tvo rivosti, vy
hrane nejšej koncepcie a hl bšieho ponoru do 
sveta Schumannovej hudobnej fantázie. Ako 
uviedol programový bulle tin BHS, D avid Lc
vy je v súčasnosti etablovaný ako jeden z naj 
perspek tívnejších mladých britských klaviris
tov. Tejto info rmácii prisviedčal Lisztov Kon
cert, v ktorého interpretáci i dominovala su
verenit a, stavajúca na technickej istote, tvori
vá muzika lita , ale nesporne i viacmísobné 
skúsenosti z majstrovských kurzo'v a koncert
ných príležitostí , kto ré počas svojej kariéry 
absolvoval a ktoré tak nesmie rne chýbaj(t na
šim mladým ume lcom . Liszlovo koncertné 
die lo koncipoval D . Levy a ko bri la ntnú kom
pozíci u. plnú tempe rame ntu, farebných a dy
na mických odtieňov a virt uóznych prvkov. 
Ex trém ne náročný part tohto konce rtu zvlá
dol mladý reprezentant z Veľkej Británie na 

a-
ky vypätých disonantných procesov Klavírne
ho kvinteta sklada tcl'ky Gillian Wcirovej, 
komponovaného s rc ncxiou chorva tských in
tonácií. postavili sa s kultivovaným Z<J interc
sovaním. Pocit úprimnosti a dobrej pohody, 
vyplývajúcej z p ri rodzenosti a ncstrojencj 
muzikality boli oslovením . ktorým zapôsôbili 
a presvedčili . 

SOLISTI VENETI 

Z celé ho programu BHS som sa vari naj
viac tešila talianskemu súboru Solisti Veneti. 
Svojimi nahrávkami na CD prezentovali ne
všed ný zvukový interpretačný ideál, ktorý 
umeleckou dôstoj nosťou , výrazovou iskrou. 
pôsobivým zvukovým tvarom predstihli 
i slávne mená talianskych kolegov z l Musici 
č i Virtuosi eli Roma. Dostávajú sa na prvé 
miesto žiadanosti nahrávacích firiem. ich 
kompakty sa predávajú. Ich doménou nie je 
autor, ale štýl. Hudba. kto rú zodpovedá ich 
virtuóznemu zvukovému ideá lu . neraz zachá
dza až do polyfónnej ak ustickej kolážovcj fa-

výbornú. To sa všítk nedalo v prípade oboch · 
koncertov povedať o SKO, i keď hral pod tak
tovkou tak skúseného dirigen ta , akým je E. 
Fischer. Rôzne nepresnosti mali za následok, 
že ŠKO te ntoraz nedokázalo podať dost atoč
nú pomocnú ruku ani jednému zo sólistov. 
V druhej časti koncertu zazne la v podaní toh
to o rchestra Symfónia č . 2 pre s láčikový or-
chester Artura Honeggera. ' 

Partne rom cťalších hostí ln tcrpód ia bola 
Janáčkova filharmónia z Ostravy, hrajúca 
pod taktovkou svoj ho nového šéfdirigenta 
z USA Dennisa Burkha. Tento , v po radí tretí 
koncert pre hliadky, odznel tak isto 6. októ
bra, večer, v Koncertnej sieni SF. Prvým só
listom bol cyperský huslista Menelaos Mene
laou, ktorý sa prezentoval v Koncerte pre 
husle, s láčiky a basso continuo E dur BWV 
1042 J . S , Bacha. Je treba jednoznačne pove
dať, že jeho prezentácia bola neade kvátna 
a najslabšia v rámci celej prehliadky. Jeho in
te rpre tácii nechýbala len iskra , ale aj základ
né zvlád nutie sólistického partu a to tak ob
lasti technickej , výrazovej. ako aj štýlovej. 
Doje m u obecenstva zachráni la len invencia 
Bachovej hudby. i keď tentoraz ,.vďaka" só
listovi značne oslabe ná. S ním ncporovnateľ

ný umelecký výkon podal v Bcethovenovom 
3. klavírnom konce rte c mol op. 37 Talian 
Gerardo Vila. Hral suveré nne , ale mal na to 
aj nárok. Podobne, ako D . Levy, i on sa pred
stavil ako interpret výborne ovládaj úci svoj 
nástroj. Jeho hra mala mladícky vzlet a e lán, 
a le to všetko v medziach únosnost i a vk usu. 
Jeho pohľad na Beethovena bol poznačený 
individua litou a osobnosťou, hral bez pátosu 
a nostalgie , dynamicky, e legan tne a bri lant
ne , tým aj živo il pútavo. J anáčkova fi lharmó
nia na koncerte uviedla i dve orchestrálne 
skladby: 3. symfóniu (jed nočasťovú) klasi ka 
americkej moderny Roya Harrisa a Američa

na v Paríži Georga Gershwina. V oboch 
skladbách tak orchester, ako aj dirigent preu
kázali svoju všestrannosť a vzťah k hudbe 20. 
storočia, v neposlednom rade aj vysoký stu
peň profesiona lity. Uvedenie kompozície R. 
Harrisa bolo navyše i hodnotným a zaujíma
vým dramaturgickým príspevkom. Veď príle
~itosť spoznávať tvorbu zámorskú sa u näs ne
vyskytuje každý dei\. 7. októbra odzneli dva 

rcbnosti (viď ľart in i Sona ta a 4 pre sláčiky), 
pripomínajúcej techniku súčasnosti , ktorá 
však harmonickou kantabi litou priczračných 
inštrume ntálnych faktúr zostáva v baroku. 
Virtuozita ženie aj ich te mpo. Dôsledná arti
kulácia, jednotné cítenie s(t predpokladom 
k spoločnému názorovému ideálu. Sólistic
kých' ind ividualistov dokáže zjednoti ť magic
ká osobnosť Claudia Scimoneho a vytvoriť na
pätie kreativi ty, do kto rej každý vstupuje 
~ maximálnou snahou odovzdať najlepší kus 
svojho hudobníckeho ja a súčasne viesť dia
lóg. Z nahrávok sú známi predovšetkým pro
dukciou talianskej barokovej hudby sólistic
kého i tutti prejavu. Koncerty Albinoniho, 
Salieriho, Vivald iho vytvár'\iú kreácie farieb, 
výrazu. napätia , s ktorým sa vžili i sólisti . 
svetových mien, s nimi spolupracuj úci Jean 
Pierre Rampal, huslisti Ruggiero Ricci, Mar
co Fornaciari. Tohto vynikajúceho husl istu 
snic obdivovali v ekvilibristických fioritúrach 
vo Vivaldiho ncopakovateľnej muzikálnej 
fantázii Concertu D dur RV 208 "Grosso Mo
gul". Bol to v podstate vrcholný výkon. v kto
rom virt uozita technická je partnerskou sú
časťou muzikantskej virt uóznej invenčnosti 
skladateľa a interpretačnej iskry dirig~nta 
a jeho súboru. 

s) 
posledné koncerty l nterpódia. Po po ludní , 
v Moyzesovej sieni SF to bol komorný kon
cert. Jeho aktérmi boli Wihanovo kvarteto 
z Prahy a klavírne duo Peter Pai ický - Aleš 
Solárik z Bratislavy. Wihanovo kvarteto (v 
obsade ní Leoš Čepický- l. husle, Jan Schul
meister- 2. husle, J i fí Zigmund- viola a Aleš 
Kaspfík - violončelo) bolo donedávna známe 
ako Kvarteto AMU. Vzni klo r. 1985 a svoj 
dnešný názov erijalo na počesť violončelistu 
legendárneho Ceského kvarteta prof. Hanu
ša Wihana. V Bratislave sa teleso predstavilo 
2. s láčikovým kvartetom Listy dtivérné L. Ja
náčka a Sláčikovým kvarte tom F dur, op. 96 
,.Americkým'' A. Dvofáka. V oboch sklad
bách boli evide ntné stopy tradícií českej ko
morne j súborovej hry: disciplinovaná súhra , 
subtílnosť, priezračný zvuk , muzicírovanie , 
výrazné sledovanie autorského kompozičné
ho rukopisu a jeho obsahovej výpovede. Ok
rem týchto parametrov bol prítomný presa
kujúci mladícky elán a tvorivé zaniete nie . 
Výsledok: ničím nerušený zážitok z profesio
nálnej interpretácie. Klavírne duo P. Pažický 
- A. Solárik pôsobí na pôde VŠMU , kde o ba
ja jeho členovia študujú. Ich polreci tál bol 
zostavený z Mozartovej Sonáty D dur KV 
448, zo Chopinovho Ronda C dur op. 73 
a Concerti na a mol op. 94 D . Šostakoviča. 
Podobne ako v Z ilinc, kde sa toto duo pred
stavilo na festivale Hexagonály, i v Bratislave 
sme mohli s ledovať s akou chuťou a nespúta
nou energiou sa obaja mladí klaviristi púšťa jú 
do zápasu nielen s rukopisom jedno tlivých 
d iel, ale i s nástrojom samotným . Kto z tohto 
zápasu vyšiel ako vfťaz? Predovšetkým skla
datelia a ich kompozície, potom obaja inter
preti , talentovaní, plní elánu, až neskrotného 
temperamentu, tak trochu prfl iš hluční a me
nej me lodickí , a až na konci zostala muzika, 
hudba samotná. K nej však vedie cesta pro
stredníctvom počúvania, umeleckej pokory 
a ľudského i umeleckého dozrievania. Čas, 
ktorý títo sympatickí mladí ume lci tak nedoč
kavo naháňajú, je trpezlivý, ale aj nemilo
srdný. A šance, kto ré ponúka , má toto atrak
tívne komorné duo stále p red sebou . Treba 
ich len správne využ i·ť v prospech hudby 
a umenia. 
' Záverečný koncert lnterpódia bul v Kon

certnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Za 
sprievodu Symfonického orchestra SR, kto rý 
d irigoval vynikajúci Andrew Mogrella 
(Anglicko), sa na ňom predstavila ako prvá 
violončelistka Fran~oisc Grobenová (Luxem
bursko) v náročnom a u nás ojedinele zne jú
com Koncerte pre violončelo a o rchester 
e mol op. 82 Sira Edwarda Elgara. Dielo je 
komponované v kvázi symfonickej podobe, 
kde sólový part je neoddeliteľnou súčasťou 
orchestrálneho zvuku. Toto v plnej miere reš
pektovala vo svojom interpretačnom poňatf 
i F . G ro bc nová a uznanie jej patrí práve za 
túto koncepciu. Pravda, s prihli adn ut ím i na 
ostatné parametre jej interpretácie: ume lec
kú zrelosť, vysokú kultúru, technickú zdat-· 
nosť, zmysel p re te ktonickú stavbu a iné. Jej 
účinkovanie na Inte rpódiu patrilo k zaujíma
vým a hodhotným zážitkom. Ak berieme do 
úvahy výborný výkon anglického dirigenta 
i v predohre k opere Si la osudu G. Ve rdiho, 
ktorá zaznela na úvod koncertu, zážitok z je
ho umenia bol znásobený aj p ri počúvaní 
symfonickej básne S. Rachmaninova Ostrov 
mŕtvych op. 29. Svojou premyslenou koncep
ciou dokázal strh núť i o rchester, a tak sme bo
li svedkami plastického hudobného obrazu, 
živé ho, p lného krásnej romantickej melodi
ky , nálad a farieb. Záver koncertu patril Te 
Deu, op. 103 A . Dvoráka. Obaja sólisti - sop
ranistka Lívia Ághová a barytonista Martin 
Babjak, ako aj celý i nterpretačný ansambel , 
vrátane Brnenského filharmonického zboru 
predviedli pod taktovkou A . Mogreliu to to 
vokálno-orchestrálne dielo A. Dvofáka na 
požadovanej profesionálnej úrovni. Dali mu 
punc vznešenosti a majestátnosti. 

Podobnou technickou brila nciou je obda
rený aj hobojista Giovanni de Angeli, ktorý 
k reoval svoj interpretačný názor v Pascullho 
Concerte na témy z Donizettiho Favoritky. 
Bo l rovna ko virtuózny v tej to skladbe ako je
ho kolega Arnaldo de Felice n<J Hexagonále 
v Zi line t. r. Talianom sa Pasculliho virtuozi
ta páči i keď kompozične tu možno hovoriť 

o epigónstve. V prvej časti vystúpenia v Tar
tiniho Concertoch pre husle sa predstavili dva
ja mladí členovia súboru. Pokiaľ Lucio Dega
ni vsad il na virtuozitu, Stefano Succi odvíjal 
v inom Tartiniho koncerte kantabilitu najmä 
adagiovej časti s talianskou nežnosťou , fareb
nosťou tónu a mäkkého frázovania. 

Claud io Scimonc bol v Bratislave pred 
30 rokmi (v r. 1962). Ako mi sám povedal 
v rozhovore. k s lovenskej kultú re má úctu , 
ale tal ianska mu poskytuje spolu s nesmrteľ

nými obrazmi renesančných maliarov ono ča
ro. ktorým maľujé farebnú hudbu spolu 
s mäk kými virtuóznymi s láčikmi nástrojov 
z neprckonatcľných talianskych husliarskych 
d ielní. Tie vytvárajú ono čaro, ozón, z ktoré
ho sa form uje štý l. ktorým zostávajú osobitf. 
neopakovatc ľní , jedi neční. 

ETELA ČÁRSKA 
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Ko 
ÚVOD S MOYZESOVÝM KVARTETOM 

V rytie rskej sie ni Brat islavského hradu 
sme boli 25 . septe mbra svedkami slávnostné
ho otvorenia 28. ročníka Bratislavských hu
dobných slávnostf. Do dramaturgie tohto 
koncertu sa dostali me ná dvoch skladateľov 

Ja na Sibcliusa ( 1865-1957) a Ilju Zeljenku 
( 1932). V podaní Moyzesovho kvarteta sme sa 
naj prv započúval i do Sláčikového kvarteta 
d mol op. 56 Voces intimae J , Sibeliusa - do 
hudby, o ktorej sa síce hovorí , že je poznače
ná novoromantizmo m. či prvkami nesko ré ho 
romantizmu , no predsa le n je tu duchovne 
načrtnu tý naprosto nový svet , kto rý sa dá len 
veľm i približne opísa i. V súvislo~ti s týmto 
skladateľom často hovoríme o jeho zakorene
nosti v domácej pôde, o zvláštnom. tajomne 
seve rsko m vyžarovaní je ho hudby. jej in tro
vertnosti. To všetko môže byi pravda. No 
pravdou je i to , že Sibe lius bol dokonale po
učený i novš ími kompozičnými prúdmi svojej 
do by: je vša k pozo ruhodné, že sa clo týchto 
ava ntga rd ných zá pasov vý raznejšie nczaan
gažoval. Neraz, možno i z neznalost i sme sa 
na Sibcli a pozerali ako na zľadovatclého ne
sko rého ro mant ika , no zdá sa. že te nto po
hľad je už dávno pre ko naný. Aj spo mínané 
sláčikové kvarteto nám obnažilo autora -
umelca , ktorý sa radšej odmlča l , než aby vy
stúpi l zo svojho kruhu , zo svojho sveta . ktorý 
si pravdaže sám stvoril. Mne zostáva konšta
tovať , že j e to znamenitá hudba, ktorá bola 
umocnená i nevšednou interpretáciou. Zdá sa , 
že Moyzesovo kvarteto nesmierne vyrást lo . 
J e vidieť , že na sebe inte nzívne pracuje. T e n
to veľký ume lecký rast nám toto ko mo rné te
leso po tv rd ilo i v Zeljenkovom 7. sláčikovom 

kvartete, s podtitulom Pocte L. v. Beethoveno
vi. Dnešný svet je scho pný sk l adať pocty , 
vzdávať ho ld velikáno m no zdá sa. že z nejed
nej takej to pocty va nie len kompozičn ä zruč
nosť, umne zostro jené ko nfrontácie a qič 
viac . A to sa týka i Zcljc nkovej ,.súkrom nej 
pocty". v ktorej autor vel'mi umne opakuje 
predovšetkým seba a toto sebaopakovanie 
okorenené citátmi či renexi:'lmi vytvára ilúziu 
- podotýkam "dojemnú" ilúziu pocty. Je ne
po pieratcl'né . že Zelje nka ovláda majstrov
sky re meslo kompozičnej práce. Vie narábať 
s časom , s metrickými i rytmickými eleme nt
mi. tvarovať nálady, prepäjať ich do kont rast
ných polôh - slo vom ovláda všetko . čo je ku 
kompozičnej práci potrebné. A naprie k tomu 
všetkému ma Zcljen'kova pocta Bcc thoveno
vi neoslovila . Celý problé m sk lada teľovej 
kompozičnej práce vidím v u rč i tom zakon
zervovaní kompozičných postupov. ktoré sa 
vždy v novom a novom balení o pa kujú . Od 
určitého času so m to to o pakova nie zač ína l tu
šiť , či pociťovať - no zd{l sa , že to už raz aj tre
ba vysloviť . Niet pochýb . že každý umelec, 
každá tvorivá osobnosť v u rč i tom zmysle pre
mieta v každom novom die le seba. Miera či 
stupeň tejto identity by mala so sebou priná
šať i niečo , čo ju po rušuje. Pravda . to je téma 
oveľa zložite jšia - prekračujúca rámec jednej 
rccc.nzic. 

BlANCA SITZIUS 

Klavírny recitál Bianky Sitziusovej (26. 
septembra v Moyzesovej sieni SF) mal dva 
rozd ielne polčasy . Prvý pat ri l súčasnej hud
be , vrätane d voch skladieb z dielne sloven
ských autorov a ten druhý sa dotkol hudby 
Beethovenovej a Schuma nnovej . 

V úvodnej sklad be sme sa započúva l i do 
ko mpozície C lausa Kiihnla; bol to cyklus p re 
kl aví r podľa kryptogramov z vlastného de n
níka . Ki.ihnlov hudobný sve t - aspoií v prvých 
do tykoch s kl avírom. sa rodí z prepoje nia 
ko ntrastných registrov v naj rozmanitejších 
po lohäch , no a , samozrej me. v nan:íšan í fa
rieb v rámci klavírnej sadzby. Tajo mstvo 
kryptogramov nebolo možné z prvé ho poču
tia vyčítal . No o to tu llsi nejde: zdá sa . že 
oveľa dô ležitejšie je snäď to , že z ko mo rne za
farbe ného spekt ra Kiih nlovcj hud by sa začali 
rodi ť zahustcnejšie akordické strapce. kde sa 
prejavi la výrazná snaha sk l adateľa nachádzať 

v akordických súvis lostiach určit ú mod<i lnu 
platformu - teda zost avovať farebné spek
trum hud by na zäkladc istého kľúča modál
nych a to nälnych súvislost í. Ovel'a dôležitejšie 
než technológia kompozičnej práce, ktorá ne
raz vyúsfovala až do braví~r~te rozohraných 
úsekov , bola však snaha skladatel'a podelit' sa 
s poslucháčom o svoje najvnútornejšie pocity 
a duchovné pohní1tky . V duchunajv nli troncj
š ích ci'H>vých záchve vov sa niesla i výpoveď 
R. Bergera SOFT Novcmhcr music. 

Na tejto kompozičnej práci je zaujímavý 
dôsledný únik z uvravno~t i . aprík lad : z ma
teriälu. z ktorého je utka né je mné poetické 
pradivo úvodnej hudby - stupr'íuje skladatcl' 
veľmi dôsledne dramatický rast : na posluchil-

ča pôsobí predovšetkým to, že len v nepat r
no m posúvaní - modifikäcii jazyka sa me ní 
výraz . Obrazne povedané to u istou rečou 
možno hovoriť nežne , ale i extaticky - ba do
konca i panovačne, úde rne. l kompozičnä 

štruktúra sa nebadane, no s veľkou trpezli
vosťou posúva do iných rovín , pre posluch {Iča 
zostáva vpcčatcná idea prirodzenej jednolia
tost i. 

Novembe r Music má svoju fi lozofiu , kto rú 
skladateľ prcbásnil do nevcrbálnych polôh. 
Pokúšať sa vyčítať z tej to hudby p rogram . či 
artiku lovať nejaké postoje - to by bo la púha 
vulgarizácia. Jednoducho , November Music 
treba počúvat' - j e to hudba nesmierne vera
vravná. Núti človeka zastavil' sa a mysliet'. Pre 
klaviristku Biancu Sitziusovú napísa l Ilja 
Zeljenka skladbu s näzvom Hry pre Biancu -
pre klavír a 4 bongá. Názov vystihuje sklada
teľov tvori vý zámer: konfro ntäcia kl av íra 
s bongami je svieža , pútavá, rytmicky bohatá. 
O tom , že je to skladba poslucháčsky vďačná , 
sa snäď ani ne tre ba rozpisovať . Všetko sa tu 
pohybuje v rovinách hravosti , l'ahkosti a vti
pu. Sú tu , pravda, i epizód y mela nchod lické , 
kan labilné - no v rámci ce lkového sme rova
nia záme ru d ie la ide le n o ko ntrastné nálady, 
o isté vykompenzova nie výrazovej jedno
strannosti a v istom zmysle aj o nastolenie 
va riačnej práce. Záve rcčnä skladba z to hto 
celého rccitálového blo ku patrila opäť sklada
teľovi C. Ki.ihnlovi a jeho sk ladbe Anvcr
wandlung - Doppclblick Lichtklang - pre kla
vír a ma~netofónovú pásku . Samo tná mg. 

Violončelista J án S lá,•ik 

páska zna me na la v celej skladbe le n zmnože
nie . zhuste nie klavírne j sad zby. Vplictala sa 
do živého interpretačné ho diania veľmi orga
nicky. Naviac , autor sa v tejto skladbe nechá
va výrazne inšpirovai ro ma nticko u hudbou 
a čia~točnc i impresio nistickými ponáškami. 
No sú to len epizódy, ktoré sa vynáraj ú a vzá
pätí sa stnícajú ako prchavé vid iny. Doppcl
blick teda možno chápat' jednak vo vzfahoch 
živej interpretácie s mg. pásom a jednak 
v konfrontáciách súčasnej hudby s hudbou mi
nulého storočia. 

Po prestávke sa nä m mladá ncmeckä umcl
kyňa predstavila už v naprosto ino m svetle , 
p retože vo svojej d ramaturg ii siahla po d ie
lach L. v. Beethovena - Sonáta E dur op. 109 
aR. Schuma nna - Davidsbi.indlertänze Op. 6. 

.Slovom. z interpretky, kto rá je zanieteným 
pro pagá to ro m súčasnej hudby sa sta la zrazu 
rovnako zanic te.ná interpretka klasické ho 
a romantického d uchovného ded ičstva . 

Po prvom polčase by č lovek povedal, že s ;1 

Sitziusová jednoznačne o rie ntuje na hudbu 
dnešných čias - že tu j e jej doména . Drama
turgia koncertu však ukázala , že Sitziusová je 
nesmierne komplexnou osobnost'ou. Jej Bee
thoven bo l to tiž viac než zaujímavý. Bol 
v ilo m názor, nadhľad , samozre jmosi podlo 
žená znameni tými klaviristickými d ispozícia
mL Z h ry važarova la veľká ko nce ntrácia , 
zvnúto rncný pohľad na hudbu a schopnosť 

v maximálnej miere zauj ať pos l ucháča . To 
isté možno povedať aj o stvá rne ní už spomí
na né ho Schumannovho di ela. kde opiiť Si t
ziusovä potvrdil a svoje nesporné umelecké 
hodno ty . 

HUDBA A POÉZIA RENESANC IE 
(A. MENŠÍK - Š. BUČKO) 

Súčasiou hudobn ých s lävností nic sú le n 
veľké symfo nické a operné podujat;a , a le 

k~ncerty 

Skladatel' Peter Martinček a dirigent Eduard Fischer po koncerte ~ 

i ko mo rné konce rty, v rámci ktorých sa obja
vuj (• najrozmanitejšie nástrojové zoskupe
n ia. Možno si niekto po loží otázku, či je 
sprävnc, že aj také to ko ncert y sú vč lenené do 
festiva lov. Nazdävam sa . že á no, dra maturgia 
všetk ých veľkých e uró pskych festivalov to tiž 
počíta s takýmito ko ncertmi. Spomínam to 
p reto , lebo v programovej ko ncepcii tohto
ročného fes tivalu sa objavi l ko ncert , na kto
ro m sa dostala k slovu lutna. Presnejšie. lut na 
v kombináci i s recitácio u. Z histó rie vie me, že 
lutna sa tešila veľkej popularite v 16. storočí. 
Pravdu povediac, bol som zvedavý ako za
reaguje dnešný posl uchäč na te nto nástroj. 
Príleži tosť sa vyskytl a 27. septe mbra v Mirba
chovom paläci, kde sme sa stretli s výberom 
renesančnej hudby a poézie . Programm.al nä
zov "To čaro plné krás" a int erpretačn ými ak
térmi boli lutnista Alois Menšlk a recitátor 
Štefan Bučko. Program ko ncert u bol zostave
ný tak , že vžd y po určitom hudo bno m blo ku 
nasledovala recitäcia. S. Bučko si do svoj ho 
programu zvolil Shakespearea. A ta k po 
úvodno m blo ku hudby zazne li lutnové sklad
by Th. Robinsona, J. Dowlanda či A. Le Roya 
a vzápätí monológ z Hamleta. V ďalšom blo ku 
napríklad skladby H. Newsidlera , M. Weisse
la a bezprostredne po nich Shakespearove So
nety (výber). V ďalšieh blokoch dominovala 
predovšetkým francúzska a anglická renesan
čná hudba (P. Attaigna ut , P. Phalese, P. Bou
dean , A. Le Roy, A. De Rippe, J, Dowland 
a z Anglicka pochádzajúci anonymus). Mys
lím si. že v rámci značne širokej palety diel sa 
lutnistovi A. Menš íkovi skutočne podarilo 
prezentovať tento nást roj a pravdu povediac 
i vlastné interpertačné čaro. Obáva m sa však , 
že v d nešno m hektickom svete si te nto nästroj , 
už nc näjdc svoj u dävnu popularitu. Je príliš 
introvertný , ušľachtilý , má v sebe akúsi 
zvläštnu aristo kratickú vznešenosť. Nazdä
vam sa . že len malá hfstka ľudí nájde v tomto 
nástroji po tešenie. Skladby určené pre lutnu 
ne možno počúvať vo veľkých dávkach, preto 
tiež vhodne zapadli do rämca toh to ko ncertu 
Shakespearove mo no lóg v. ktoré veľmi oôso
b ivo , pravd ivo a presvedčivo stvärnil Štefan 
Bučko. Plne si uvedomil vel'kolepú silu Shake
spearových myšlienok - oprel sa o ne a naprosto 
im dôveroval. Cítil - a spo lu s ním i my, že sú 
to myšlienky nesmierne aktu.älne. Mal som po
cit , ako keby boli napísané pre nás. Lutna 
näm však opäť pripomenula , že sa nachäclza
mc v 16. storočí - v dobe. kto rä je nám oveľa 
vzdialenejšia než p lanéty, kto ré spoznávame 
v naše j s l nečnej sústave . Nävrat do minulosti 
je ne možný. Len prostredníctvom umenia do
kážeme prekonal' vzdialenost' stároči. J e preto 
potrebné a užitočné vracal' sa spät', rozozvu
čal' , historické nástroje. A snáď i na veľkých 
med zi národných hudobných festivaloch. Vý
ber z renesančnej hudby a poézie má svoje 
miesto na BHS a d úfa jme , že takéto progra
my si nájd u svoje miesto i v budúcnosti . Na
viac. histo rickým nástrojo m by sa mala v bu
dúcno~ti vcnovai ešte viičš i a pozornosť než 
doteraz. 

CAPPELLA ISTROPOLITANA 

V Moyzesovej sie ni Slovenskej fi lharmó nie 
sme sa 29. septembra stretli s Cappellou lstro
politanou, na čele kto rej stäl rakúsky dirigent 
Ernst Smole. Dramaturgia tohto festiva lové
ho koncertu bola za uj ímavá p redovšetkým 
preto, že sa v nej vtipne konfroJ.llovala hudba 
20 . s toroči a s d uchovným od kazom minulosti 
(Mozart , Co pland , Rossini , Sostakovič). No 
dobrá dramaturgia ešte nezname ná všet ko ; 
v konečnom dôsledk u ju do povie interpre tá
cia . A pr<lvc z tohto h ľadiska by som chce l re
ce nzovať tento koncert . 

Cappell a Istropo litana so spomínaným 
hosťujúcim rakúskym di rigento m sa mím 

predstavila Adagiom a fúgou C mol KV 546 
W. A. Mozarta - teda hudbou , z kto rej sa dá 
vyčítať veľa o interpretačnej úrovni orches
trálneho te lesa i dirigen ta . Niet pochýb, že 
Cappe lla Istropolitana sa skladá z dobrých 
profesio n(llov, zdatných muzikantov - no to 
ešte nestačí. Je po tre bné , aby na čele takého
to o rchestra stála umelecká osobnosť. ktorá 
.. spraví'" z tohto te lesa viac než súbor dobrých 
profcsio nälov. To sa týka tak práce stáleho 
dirige nta , ako i hosťujúcich ume leckých 
osobností. Dirigent E. Smole sa práve v Mo
zartóvej hudbe nepredstavil v tom najlep~om 
svetle. Do atmosfé ry čarovnej Mo zartovej 
hudby vniesol toľko nepokoja a kolísavej nc
rozhodno ti , že pravdepodobne bez dirigenta 
by orchester podal vyrovnanejší výkon. Nic
len , že ne mal názor na Mozartovu hudbu , ale 
pôsobi l rušivo svojím gesto m , svojím notoric
kým ne po kojo m , a to ni elen na poslucháča , 
ale p redpokladám , že i na č lenov o rchestra. 
Konkré tne fúgu tak zncurotizoval, spatct izo
val a prcdramatizoval, že z nej vznikla až ka
rika túra . Po problematickej interpretácii Mo
zartovej hudby sme sa na chvílu dosté1li do 
úplne iného sveta . Francúzsky klarinetista 
Michel Lethiec prišiel na náš fes tiva l s Kon
cettom pre klarinet, harfu, klav ír a s láčikový 

orchester Aarona Coplanda. Prirodzene , že 
každý môže mať na A . Coplanda svoj vlastný 
názor. Nazdävam sa , že to bo l šťastný drama
turgický čin . Predovšetkým preto , že täto 
ko nccrtantná hudba priam srš í nápadmi a vti
pom . Prekrásne d žezové inte rmezzo či skôr 
paródia na džez je p lné hudobných dvojzmy
selností. O krem toho A. Copla nd dal príleži
tosť sólistovi, aby sa predstavil v plno m lesku. 
Nuž'a francúzsky k larinetista túto prí ležitosť 

· i využil. Niet pocbýb , že Lathiec vie zabävať 
publikum i e fe ktným pózcrstvom. ale to asi 
patrí k jeho perso nalitc. Je zauj ímavé. že 
v Rossiniho Introdukcii na mňa ten to fran
cúzsky umelec už nepôsobil tak samozre jme. 
Predovšetkým treba povedať , že muzikantsky 
preexponované d ynamické zlomy pôsobili 
nep rirod zene , nepresvedčivo. O krem to ho, 
Le thicc sa priam vyžíva v schválnostiach: 
tam , kde si hudba žiada d ynamicky vzostupnú 
líniu - o n zrazu ustupuje do úzad ia a úplne 
sa stráca. Možno to pôsobí brilant ne , vzletne, 
zauj ímavo, ale akosi to ide ,. proti srsti'" , je to 
pro ti hudobnej logike. Po úsmevnej a bezsta
rqstnej Rossiniho hudbe sme sa započúval i do 
Komornej symfónie op. 110 O. Šostakoviča, 
do hudby, ktorá si vyžaduje h lboké zamysle
nie - stotožnen ie sa s tragickými pocitmi , kto
ré sprevádzajú túto sk ladbu , o ktorej vieme, 
že bola napísa ná na pam ii ť obe tia m fašizmu. 
Počul som toto dielo v nespočet ných interpre
táciách , no všetko sa te ntoraz d ialo bez integ
rujúcej dirigentskej oso bnosti . Mal som po
cit , že rakúsky dir igent E. Smole bol v tejto 
hudbe ducho m ne prfto mný. J eho výkon mal 
čis te technický - ,.dispcčérsky'' charakter. 
Skutočne tu nemá zmysel obviňovať orchester 
- veď ten profesionálne zahral všekto. Len 
chýbal tomu duch, dar integrujúcej dirigent
skej osobnost i. 

DUO ZSAPKOV Á - ZSAPKA 

Ko mo rné duo Dagmar Zsapková-Šebesto
vá - na uta a J ozef Z~pka - gitara sa predsta
vil festiva lové mu publiku 2. o któbra v Klar i~
kách. Program to hto ko ncertu bol zostavený 
zo sklad ieb venovaných manželo m Zsapkov
co m. (Len pre informáciu mi lovníkov tohto 
ko mo rné ho žán ru uvád zam , že vydavateľstvo 

Opus pripravuje gramoplatiíu s názvom The 
Dcdications, v rá mci k torej sa stretneme 
s d ie lami , ktoré odzneli na spo mínanom kon
ce rte .) 

pokračovanie na 7. str. 



dokončenie zo 6. str. 
V úvodnej časti program u odznela skladba 

Stepána Raka ( 1945) s názvom Giordano Bru
no. Pre sklad bu je príznačné spájanie ka nti
lé n s dramatickými prvka mi. Poslucháč má 
pocit , že sa tu stre távaj ú ta lianske canzonett y 
so vzrušujúcimi a ko nfli ktnými hudo bnými 
záple tkami . Sú tu i drobné po nášky na re ne
sančnú hudbu , ako vedo mé hudobné asociá
cie na Gio rdana Bruna. Interpre tácia veľmi 
p lasticky vykreslila spätosť lyrických partií 
s feno mé no m dramatickým. R uský sklada teľ 
Igor Rechin (1941) venoval manželo m Zsap
kovco m skl ad bu s názvom Springflowcr, di
vertimento pre flautu a gitaru . T áto skutočne 
iam á. n udba }e obdatená lan\l.osi.ou , úsmev
no u pono dou. Azda len malé meditácie upro
stred tejto radostne j atmosféry chcú upozor
ni ť človeka na pomi nuteľnosť života a na 
prchavosť radosti a šťastia . V záverečnej časti 
však opäť skladateľ stupňuje rozkoš a hravosť 
nálad . 

Z pe ra toho istého sk l adateľa pochádza 
i skladba TA-BO-SA. Ide tu vlastne o stre tn u
tie trocti tancov Tanga , Bossa novy a Samby. 
Sú to však le n tvorivé výcho diská. z kto rých 
sa rodia vlastné hudobné milady. Inte rp reti 
v tejto hudbe nechceli zvýrazniť len t a neč
nosť , ale snažili sa ju obdariť i ncho u , či lyriz
mo m a poto m i ča rom ko mo rnej at mosféry, 
ktorá dokáže i tempe ramentné polo hy vyslo
viť šeptom . Slovensk ý sk ladatef Peter Martin
ček venoval ma nželo m Zsapkovco m skladbu 

J aponský huslista Takayoshi Wanami 

Jazzová 
Nie je to po prvýkrát , čo sa na B HS objavil 

jazzový ko ncert alebo iná .. neeuró pski!'· hud
ba, ktorá pre toto podujatie nie je typ ická. 
Určite však po prvý raz účinkovala na festiva
le taká j azzová hviezda , ako je trúb kar A rt 
Farme r. V jazze je mno ho dobrých hudobn í
kov, nie všetci však znamena jú pre jeho his
tóriu a rozvo j toľko, ako práve Art Fa rmer. 
V 50. rokoch sa zaslúžil o modifikäciu bcbo
pu , jazzového štýlu , kto rý v to mto období 
predstavoval v Ameri ke hlavný jazzový p rúd. 
Tu aj spo lupracoval s mno hými významnými 
osobnosťami , až neskô r. konco m 60. ro kov sa 
usadil vo Viedni. HJ'adiil si tu vhod ných part
nerov pre svoj u hudbu a s jedno u zo svo jich 
posled ných fo rmácií, založeno u v ro ku 1980, 
prišie l po nieko fkých ro koch aj do Bra tislavy. 
Približne v týchto inte nciách by srne mo hli 
hodnot ii aj festivalový ko ncert. Mno hým 
hviezd am totiž po ro koch tlieska me už le n 
z úcty k ich .. šed inám" a histo rické mu vkladu . 
V tomto p rípade to vša k tak nie je. Art Far
mer si ponechal všetky atribúty jazzového ve
likána, či legendy aj po rokoch. Poslucháči 
niohli obdivoval' jeho kultivovaný tón, ktorý 
" vyprskne" počas hry vždy vtedy. keď je po
trebné vygradovat'pasáž, alebo cít ite, že emó
cie sú práve v tejto chvíli "nahromadené do 
prasknutia" . Dôsledne pracuje s pauzou. ti
cho má v jeho improviz!iciách osobité miesto, 
aby mohlo vzniknúť napätie, a lebo aby upo· 
zornil na daný prvok, nápad. Typický amcric-

BHS 

The Little Fooleriees. Išlo tu vlastne o p remié
ru skladby- podobne ako v prípade l . Redl i
na ľA-BO-SA ; Pete r Martinček ( 1962) vy
užíva v te jto hudbe širok ú pa le tu výrazových , 
technických a farebných m.ožností o boch ná
strojov. Skladba teda obsah uje p rvky. v kto
rých sa dostáva k slovu zvn útorne ný pohľad 
na svet , uvažovanie nad zmyslo m vlastne j vý
poved e. V tej to hudbe sa však dostáva k s lovu 
i hravosť rytmických nápadov. neskrot ná ži
vel nosi a fahký tanečný kro k. Úlo ho u int er
pre tácie bo lo skfbiť tie to ko ntrastné fe no mé
ny h udby. 

Amer ický skl adateľ David Babcock ( 1956) 
sa v d tama\utg,ii '\)tog,t amu ocitol d vaktá\ . 

a}skôt v Ura\i.s\avs\l.e} suite op. ~9 , \l.tot á 
mala na tomto ko ncerte premié ru a vzúpätí 
v sk ladbe s názvom When the Sun Comes 
Again op. 34. V Brat islavskej suite autor vy
tvá ra rozmanité hudobné obrázky o našom 
mc te. Id e tu o drobné impresie pospájané do 
mo zaikovitého o brazu. V ďa lšej spo mínane j 
skl adbe Babcock spáj a mno ho raké kompo
zičné a štýlové prvky. Napríklad je tu sprí
to mncný džez, impresio nistické kreácie 
a prvky po pulárneho jazyka - tie integruj úce 
prvky sú obsiahn uté v tvorivej sile a príiažli
vosti je ho kompozičnej poe tiky . Záverečná 

časť koncertu patrila sk lad bá m Dušana Mar
tinčeka ( 1936) Elégia, Ragtime a Bonjour 
Monsieur Picasso . Už zo samo tných názvov 
jednotli vých skladie b je a cjmé , že auto r na-

legenda 
ký fcc ling jazzových klu bov. č i pou l ičnej 
atmosféry vel'ko mcsta prc nie~ol do balad icky 
ladených evergreenov. V jeho podaní vyznie
va li dávno obohrané ~ta n dardy ako origimíl-

Art 1-'armer 
Snímky: CSTK, D. Jakubcová, M. Jurík 

l 

Na otváracom koncerte vystúpilo Moyzesovo kvarteto 

sto luje veľm i ko ntrastný d uchovný svet. Veď 
Elégia je skôr ú vahou , zam yslením, zastave
ním sa. Ragtime akoby pokračoval v odraze 
Scotta J oplina a spomienka na Picassa nad
vlizujc na španie lsky hudo bný kolorit. Toto 
rozman it é spektrum núlad vytvo ri lo p riestor 
interp reto m. v rámci kto rého bolo možné d e
mo nštrovai pa le tu skutočného ko mo rného 
muzicírovania. V rámci t oh toročného festiva
lu vystúp ilo šesť ko mo rn ých hudo bných telies 
- z toho jedno zahraničné . Nazd ávam sa, že 
je to viac než málo. Dovolím si povedať. že 
je to mierne povedané podcene nie ko mo rnej 
hudby ako žúnru. Nechcem tým povedať, že 
v oblasti symfonických, voká lnych , d irige nt
ských č i sólistických osobností by bol nadby
tok zah raničných host í. ale v o blasti komor
nej hudby sme boli na tom najhoršie. 

JÁN SLÁ VlK - DA NIELA RUSÓ 

4 . o któbra sme sa stre tli v Mirbachovom 
paláci s violončelistom Jánom Slávikom a kla
viristkou Danielou Rusó. Program tohto vio
lončelového recitálu bol zaiste mimoriad ne 
p ríiažlivý naj mii pre mi lovn íkov hudby 
20. storočia (S. Barber. B. Martini:•) a súčas
ne j slo ve nskej hudby (1. Zeljenka . V. Go
dár). 

V úvodnej čast i koncertu 1 me Sj\ Z~l(>OČ(tval i 
do hudby Samuei~Barbcra, dojs_~o Sonáty 
pre viohmčdo a klltvir. Barbcr: v:.tejf,o hudbe 
nepretržite osciluje medzi ro mantickou kom
pozičnou poetiko u a no vými prúdmi. k to ré sa 
zrod ili v prvej po lovici nášho s toroči a. No ro
man tická ka ntabilnosi je v podsta te sp rievod 
ným feno ménom celého Barbcrovho d iela. 

Pôsobivá je dôve rná zn a losť oboch nástro
jov - ich vzitjo mná prepoje nosť a rovnoccn
nost'. ln tepreti podčiark l i práve tento aspekt 
Barberovcj hudby a dôsledne ho uplattiovali 
v priebehu ce lej sk ladby. V podsta te te n istý 
p rincíp ko mo rného muzicírovania a napros
tcj inštrumc nt{ll ncj vyváženosti, rovnocen
nosti oboch n<Ístrojov sa vzťa huje aj na Sohá
tu č. 2 pre violončelo a klavír B. Martinu. 
Zat ial' čo Barbcr d uchovne čerpal z romantic
kej kompozičnej poetiky, Mart in tJ nachádza 
in~piračné východ isk{! skô r v hud be francúz
~kych in prcsio nistov . českej hudbe a čias toč
ne i v ncok lasických imp ulzoch. kto ré boli 

ne ~k ladby s nefalšovano u blue a tmosférou. 
č i nostalgio u (T. Mo n k: Ro und About Miel- . 
n ight. Blue Mo nk ... ) 

Jeho h ra vyzn ieva la vyrovnane, isto a do
kazovala. že tu ide o h udobníka s vcl'kými 
skúsenosťami a umom. Napriek to mu sa pri 
komentároch vyjad rova l naprfklad o T heJo . 
niovi Monkovi a ko .. o vcfko m hudobníkovi". 
A ko skúsený jazzman , ktorý sa stará o dobrý 
výko n svojich ko legov na javisku sa prejav il 
i tentok rát. Za klaviristu Fritza Paue ra z Ra
kt'tska zo ~labi l nej formácie Art Farmcr Q uin
te t! toti ž tc nto knít zaskakoval mlad ý hudob
n ík O liver Ke nt. l kec!' v to mto p rípad e bo lo 
predsa len cítii od lišnosi prfstupu klavirist u. 
nebolo to pozna ť na celkovom výkone skup i
ny. Olh•er Kent je viac "mysliacim" klaviris
tom a počas improvizácií vyhl'adáva v skladbe 
rozličné tonálne a harmonické sítvislosti s da
nou predlohou, či štandardom. Tým je jeho 
prí~tup viac intelekt uá lny . Jeho hra je vša k 
zaujímav;í a úsporná . aj kec!' je miestami tro
chu rytmicky iažkopádnc jšia . To ne možno 
rozhodne povcdai o brazílskom kontrabasis
tovi Paolovi Cardoso, kto rý má zmysel pre cit
livé vedenie ko ntra basových líni í počas im
provizácie ~ól i~tu , vie ho pod rža i a podporii. 
Vcl'mi temperamentne sa prejavil pri svojich 
sólnvých pasá žach a ukázal sa ako melodicky 
citiaci hudnhnik. Z jedné ho nápadu d okáže 
vcJ'mi pekne vy~tavai celú improvizáciu. 

Zo všetkých h udobníkov najext rovc rtncj 
; ie pôsob il saxofonista l-larry Sokal z Rakús
ka. Svojimi " kaskádami" technických pasáží 
zaplavil obecenstvo. Tým čast o .. o b išie l" ná
pad. alebo sa vyho l hlavnej štandardnej me
lód ii. a le vyjadril napätie skladby. dociel il jej 

nesmie rne životaschopné v prvej polovici 
näšho storoč ia. Kompozične je vio lončelová 
o náta B. Martintt tavebnc rozsiahlejšia než 

Barberova, no ani tu nestojí v popredí vir-
tuozita obpch nástrojov. l !udobná reč B. 
Martinu je zahľadená do seba. Pr ihová ra sa 
skôr šepto m, dôverne, v zasnených kantilé
nach posvätnosťou a bázňou. Ešte i v hravosti 
a rozpustilost i je k rekosť, zdržanl ivosť, t(tžba 
zost ať s posl ucháčom v dôvern om ko mo rno m 
ko ntakte . Je dobré, že inte rp ret i neprcforsí
rova li d ramatické polohy tej to hudby, že j u 
sp rávne dynamicky dávkovali. U oboch inter
p retov rovnako cít ii, že intenzívne prežívajú 
ko mo rn(t hudbu. 

Druhá po lovica p rogramu patri la sloven
ske j hudbe. Najskôr to bola Zeljenkova Hud
ba pre violončelo a klavír. V tomto die le mi 
mo me nt už spo mínaného scbaopakovania 
ne pre káža . Pocit spon tánnej, živelnej radosti 
z hudby je väčší než hl'adan ic spätosti s hud
bou v minu lo~ti napí~anou. Isté však je. že 
mimo riadna technická n:íročnosi tohto d iela 
naozaj preveril a zna meni té in te rpretačné dis
pozície oboch sólistov. Vcd' o b« nástroje tu 
vedú nep retrži tý d ialóg medzi sebou v rámci 
rozmanitých mctrorytmických a melodických 
o kruhov evolučných a fantaz ij ných. Záve reč

ná časť tohto mimo riadne pôsobivého kon

cert u pat.r.ila.~.?~I~ ~?.~~J ~~\~~.tt!!~. ~~.·~.l.i! !: Y.!k
tnra Sklov~kélu\; Id~ o ~li~\o, o .~'n:o•,n ~9m 
už písa l n<• ~trá n~<tCh 11akj odbQfJle~ t lačc,JlO 
n ič nic je za uj ímavejšie. ako po čase sa opiii 
vrá tii k d ie lu , najmii vted y. ak nás oslovilo 
ako umelecká hodnota. Tak teda ako sa po
hral čas s Godárovou hudbou? Ublíži l jej? 
A lebo ju ponechal v jej pôvodnej príiažlivcj 
krm,c? Možno sú tieto ot<ízky prenáhlené, 
p risko ré; veď až po nickoJ'kých desaťročiach 
sa začín aj ú k ry~ta l izovai nefa lšované hodno
ty. Zatiaľ (a to aj po viacnásobnom počúvan í) 
je Godárova ~k ladba stále pôsobivá. evytra
tilo sa z nej čaro p rvého stretnutia - jej svia
točný šnt. V Godá rovej Son{ttc sa jed i nečne 
re flektuje min ulost' . p rítomnost' a budúcnosť 
~koro ako v tzv. sférických troju ho ln íkoch. 
kde sa čas st<Íva nositcfom inej kval it y. Godár 
'a dr7í jedinej myšlie nky a tú posúva do rôz
nych horizon tov. do rôznych vide ní a o bra· 
zov, ktoré sú viac než púho u variácio u . 

IGOR BERG ER 

b ravú rnosi. či objavil nový výraz- pa ródiu. 
V úzad í, ale s istoto u presne rytmicky cítiace
ho h ráča na bicie nást roje. ~a držal Joris Dudli 
z Ra kúska. So všetkými poly ryt mickými 
úsekmi si po radi l J'ahko a s nad hJ'ado m. Do
ko nca som mala d ojem. že sa realizuje prÍivc 
vtedy, keď si s nimi môže poh rávať. Jeho hra 
bola p rcmyslcn<Í. nic úmyse lne komplikova
tlá a bo ha tá v sólach na rozl ičné ., rytmické 
ko mbinácie" a nua nsy. Jo ris Dud li sa· ncsú
stred'oval iba na jeden nápad . ale prinášal ich 
n~traz n iekoľko. 

Snáď najbJigic k mysle niu trúbkara Art 
Farmcra mali saxofonista Harry Soka! a ko n
trabastista Paolo Cardoso. Koncert kvinteta 
však rozhodne patril nielen medzi zaujímavé 
a poučné z(lžitky BHS, ale aj príjemné chvíle 
a významné historické podujatia Bratislavy. 

YVETTA LÁBSKA 
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SPOLOK SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV, SLOVENSKÝ ROZHLAS, 
SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND, SLOVENSKÁ HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ, 
SWVENSKÝ 'ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV A KONZERVATÓRIUM V BRATISlA VE 

U CVAK 
MUSI< 
UNION 

usporiadajú 16. ročník 
festivalovej prehliadky SlOVIMSlÁ 

H U~Oid 
dNIA 

novu 
MUSI( 
UNIO N .. 

~ 

VA 
v dňoch 22 •. - 28. novembra 1992 

22. 11. 1992 (nedeľa) 
18.00 h - Vernisáž výsta\'}' (výtvarné diela hudobných 

umelcov) 
Slol'enský rozhlas- l'estíbul pred Štúdiom I. 
19.30 h - Organový koncert 

S. Hochel, V. Kubička, M. Novák a I. Hru-
. šovský 

Slol'enský rozhlas-Koncertné štúdio 
Účinkujú I. Skuhrová, J. V. Michalko, E. Ka
mrlová, I. Szabó, L. Neshyba aM. Doboš 

23.11.1992 (pondelok) 
16.30 h ·- Komo111ý koncert 

D. Martinček, I. Szeghyová, V. Didi, J. Zim
mer, M. Kotínek aT. Andrašovan 

Slo."enský rozhlas - Štúdío n. 
Účinkujú D. Konrad (SRN}, J. Peruška (Pra
ha), M. Doboš, D. Turňová, z. Hrašková, J. 
Vaculová, N. Bezeková, J. Saparová-Fischero
vá, T . Len ková, D. Kardošová aD. Stankovský 

19.30 h - Koncert folklórnej hudby 
M. Dudík, J. Kružliak, M. Járek, O. Demo, 
J. Stráňavský, š. Molota, J. Dubovec, I. Du
becký, P. Jantoščiak, S. Stračina, M. Šmíd, 
A. Móži, J. Malovee, L Burlas, P. Bagin, H . 
Do manský aT. Salw 

Slol'enský rozhlas- Koncertné štúdío 
· Účinkujú O. Švajdová, F. Mucha, J. Ambróz, 

. J. Peško, B. Hrebeňárová,J. Kružliak,A. Var
gicová, V AJ ANA, Detský spevácky zbor SR, š. 
Molota, M. Dudík, P. Bagin, J. Malovec aM. 
Šmíd. Hrá OĽUN RADIO BRATISlAVA 

24.11.1992 (utorok) 
15.00 h - Ladislav Burlas: Čertoviny (tanečná roz-

právka) 
Umelecká scéna SĽUK-u-Rusol'ce 
Réžia: J. Quittner, choreografia: J. Morav
čík, "iri gent: P. Procházka 

19.30 h - Komorný koncert 
A. Zemanovský, I. Konečný, H. Domanský, 
J. Kowalský, L. Holoubek a I. Burlas 

Slo."enský rozhlas- Štúdío H. . 
Účinkujú O.liromadová, H. Gáfforová, Ľ. 
Kojanová, P. Drlička, M. Vavro, K. Roško, M. 
Škuta, D. Buranovský, P. Novotný a Moyzeso
vo kvarteto 

25. ll. 1992 (streda) 
16.30 h - Komorný koncert 

N. Bodnár, J. Beneš, E. Krák, J. Malovec a 
J.Gahér 

Slo."enský rozhlas- Štúdío H. 
Účinkujú V. čuchran, F. Majcher, S. Zambor
ský, J. Dléš, M. Števove, Slovenské kvarteto, 
Moyzesovo kvarteto aD. Rusó 

19.30 h - Symfonický koncert 
F. Poul, I. Dibák, J. Podprocký, A. Moyzes, 
D. Kardoš 

Slol'enský rozhlas-Koncertné štúdio 
Účinkujú E. Holičková, J. Ďurdina, Symfo
nický orchester Slovenského rozhlasu dirigu
je R. Stankovský 

26.11.1992 (štvrtok) 
16.30 h - Koncert komornej a elektroakustickej 

hudby 
R. Gašparík, V. Kubička, R. Rudolf, P. Za
aar 

Slol'enský rozhlas- Štúdio V. 
Účinkuje súbor SOCIETA RIGA TA, realizá
cia Elektroakustické štúdio Slovenského roz
hlasu v Bratislave 

19.30 h - Komorný koncert 
P. Bagin, V. Bokes, J. Pospíšil, P. Malovec 
a L. Kupkovič 

Slo."enský rozhlas- Štúdio U. 
Účinkujú D. Kardošová, V. Stracenská, J. Ciž
marovič, T. Gaál, P. Bubeníček, K. Paprčka, 
M. števove, J. Mitošinka, E. Culinka a·Moyze
sovo kvarteto 

·27.ll.1992 (piatok) 
16.30 h - Komorný koncert z tvorby pre deti a mládež 
Konzenat6rium-Koncertná sieň 

Účinkujú poslucháči hudobných učilíšť 
Slovenska 

19.30 h - Juraj Hatrík:Adamove deti, 'hudobná tra-
gifraška v 7. obrazoch 

Štúdlo S - (nám. l. mája č. 5) 
Účinkujú I. Neshybová, A. Kohútková, M. 
Nitranová, M. Repková, I. Ožvát, J. Ďur
dlak, Peter Poldauf, L. Neshyba 
réžia: P. Smolík, dirigent: M. Vach 

28. ll. 1992 (sobota) 
16.30 h ' - Komorný koncert 

L lbqter, P. Martinček, P. Šimai, J. Hatn'k 
aP.Cón 

S~~nskýrozhhs-&údwH. 
· Účinkujú J. Čižmarovič, A. Tóthová, S. Čápo

vá, D. Martinček, A. Kohútková, V. K~llyová, 
J. Hatrík, P. Cón,A. Ulická, P. Drlička 

19.30 h - Komorný koncert 
I. Pan'k, J. Sixta, I. Zeljenka, T. Salva aM. 
Bázlik 

Slo."enský rozhlas- Štúdío H. 
Účinkujú V. Stracenská, J. Kundlák, Z. Pou
lová, J. Luptáčik st., A. Jaško, J. Luptáčik ml., 
P. Toperczer, Slovenské dychové kvinteto 
a Moyzesovo kvarteto. 

Zmena programu \'}'hradená! 

Predpredaj vstupeniek 1 hodinu pred začiatkom koncertu 
v Slovenskom rozhlase. 

Informácie na tel. č. 33 35 32, 33 52 91. 
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CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA 
Slovenskej Hudobnej Spoločnosti 
Dlía 3. októbra 1991 ~ \' Dhadelnom štú· 

dlu \'~1\fll konala l. celoslolensluí konferen· 
cla Slo,·enskd hudobnej spoločnosti. Pri 
pre7entácll dostali deleaátl delepčn) lístok., 
prlhlá.~ku do diskusie, nánh stanO\' ~liS, 
kandidátku členo\ Rad) SIIS, Hudobu)· ži· 
,·ot č. 17, ,. ktorom bola Informácia o činnosti 
SIIS 1a upl)nul)·ch piť roko' a lístk) na kon
cert "Poeta Komt-nskému" ' rámci BIIS. 

Konft-renciu ottoril prof. :\1. Jurkol·i~ 
Prilital delqátm l jt'dnorlhj ch odbočiek 10 

Slolensb a hostf 1 hudobn)ch ln\rltúcií. 
osobllae prt'dsedk)ňu ť'eskej hudobnej spt~ 
ločnosrl p. \l1l u Smetáčko\'ú, 

\llnútou richa sl účalllnícl konfert-ncie 
uctili 7osnul)·ch členo' spoločnosti, za det· 
k)-eh bol konkrétne spomenut)· čntn)· prt'd· 
seda SIIS prof. J án nkkt-r. 

Delqátl seh\álill rokmaci pt1rladok a l\o
lili členo' mandátolej, lolebnej a nánho,ej 
kombie. 

\landátmá komi~ia: P. Drlička, :-.i. Rašio
\IÍ, J. Rcí(lel 

\ olebmi komisia: b Michalo,·á, t:. tanft' 
líteinolá, S. S:ecskO\'IÍ 

Nánhm·á komisia: \1. tenJC)el, G. \ 'ajda, 
O. Podsta,·ko,·aí 

Prof. \1. Jurkm·ič prt'dnlesol \pnh·u o čin
nosti SIIS od U\tancn·ujúcej konferencie 
' n•ku 19H7, Dr. \1. Zelena) rel ílnu sprá,·u. 
O no,j ch stanolaích SIIS informmala J l 10r. 
J anákolá. Prt'dnesené prlptlmlenk) lakom
ponuje do dennlthnej podob) stanm. Disku
siu ottorll doc. J.llatrik ronlahl)m pri!iPel
kom o činnosti pt'daaoaickej sekcie. Okrem 
Iného prt'dložll mhrh na autonombáeiu pe
da(loaickej \ekeie a jej tran\formáciu na 
Asociáciu učitel·o, hudb) Slmen\ka s pnh· 
nou subjekthltou. 

Prítomní peda~etíam ht prijali nánh a ptld· 
porill jeho reali1ádu. Predmetom rol\iahlej 
dl!tokusie bolo ro7hodnutie ministra ~kolst\·a 

a ,·t'd~· 1ru~iť oddelenie umeleckého ~kolst\'11 
na \IŠ\' SR. 

K pmblematlke sa l) jadrlli liaeerí delegá
ti a nanhm·all 711\lat' mlnlstrol'l Otl'oren)' 
list. l e't listu 'ime publlkol'all' prt'dehádza
júcom čísle lludobného 1.imfa. 

Dr. Ján Holička spolu s pror. l. Paríkom 
informolall o činnosti Hudobnej mládeie 
a o prlpralmanom ro1delení l't>Skej a Slo
lenskej hudobnej mládele. 

Doc. J . Podhon~nsk)' pri~lel ' ná,·rhom 
hl'adat' nmé form~ tískanla nnančn)ch pn.,_ 
strledkm pre činnost' ~liS. 

( 'enn)m príspe\kom bolo \')StúiK'nie p. :\1. 
~metáčko\ej. Poldralila úča'itníkm konfe
rencie ,. mene lt'denla (US, ,-,jadrlla nádej 
na dobrú spoluprácu l ' budúcnosti. 

l. Medlíanská lnformo,·ala o nadviilol'aní 
kontakto' ~ pcdaacígmi ' 1.ahraničí a o prí· 
pra'e konferencie FAS. 

Po ukončení disku~ie delegáti nolili 21· 
-člennú Radu S liS' :doienf pt.HJI'a počtu hla
sov: \l. Jurko,ié, J . llatrJ'k., l. Parík, 1. \Jt'd 
ňanská., l. Mokri, J. Holička. J . S:r.elepesé-; 
n)i, E. Mlchalm·á, M.l.en~el, P. ('erman, Š. 
l'urilla. t;. l.angstelnmá. \1. Zelena~, P, 
Drllčka, \-', Režucho,·á, P. Michalica. [. FI· 
sehenl\·á, J . Pu.dera. P. Upa. P. J•olák. K. 
Cenkmá. 

~ánholá komisia pndnie\la náHh uzne
sení konferencie, ktori delegáti konfere11cie 
schlálill spt1lu s le,tom ot\·orentiho listu ml· 
nistnnl školstta a led~· SR. 

Po ukončení konrerencie .,. zišli členm·ia 
rad~· a Z\'ollll ta predst'du Slmen~kej hudob-' 
nej spoločnosti pror. \llloša Jurkcniča. 

Referát prur. \1. Jurkoviča. doc. J. llatrí· 
ka. revtrnu sprá\ u a utnesenia l. celosiOH'n
skej konrerenele SIIS U\IÍdlame ' plnom 
lneni. 

- ·----------------------------------------------------------------------------------------------~------

PRÍHOVOR PREDSEDU SHS PROF. MILOŠA UR OVI ČA 
V<ížcní ko legovia. dámy a páni . vážení hostia. 

pred týždiw m otváral pán minister kultúry 
Bratislavské hudobné sl ávno~ti ~ l ovam i: ,.Ne
bude azda prcpiatc, ak poviem. že Slovensko 
je hudobn{t veľmoc·· . Je nesporne príjemné 
uvedom i ť si takú pozitívnu skutočnosť a v du
chu si predstaviť silu profesionálneho hudob
ného života na Slovensku - od vynikaj úcich 
skladatcl'ov, bri lantných inštrumentalistov 
a hudobné telesá až po žiarivé stálice spevác
keho neba a osvietených muzikológov. Á no, 
Slovensko je hudobná vcl'moc. 
Desaťročiami však narastala disproporcia 

medzi profesionálnymi tvorcami hudby a me
dzi adresátom ich umeleckých ~nažcn í, kto- -
rým láska k hudbe nebola dostatočne vštepo
vaná v škole ani v rodine. T í , k torí ste pritom- ~ 

ní v tej to sieni , patríte k tým. ktor í si dávno 
uvedomili nedostatky školskej i mimoškol
skej hudobnej výchovy a o vety a každý z nás 
začal prisp ievať svojou prácou k zlepšeniu tej
to situácie. Snahy jednotl ivcov koordinovala 
v sedemdesiatych rokoch SSH V. v osemde
siatych vzniká na pôde bývalého ZSS komisia 
pre otázky HV a v r . 1987 Slovenská hudobná 
spoločnosť . Tým, že na rozdiel od býva lých 
umeleckých zväzov SHS nepredstavovala 
mocenskú štruktúru, ale nczištné odovzdanie 
sa zámeru zvýšiť h udobnosť slovcnskéi)O ná
roda, bolo možné zachovať kontinui tu jej či n
nosti , ktorá - dovoľujem si tvrdiť - vo svojej 
šírke a intenzite ďaleko presahuje činnosť 
inak orientovaných umeleckých organizác.ií. 
Ak by som sa mal v tejto správe zmien iť 

o všetkých akciách, ktoré organizovala SHS 
či už sama alebo ako spoluorganizá tor , nesta
či l by na to vymedzený čas. Dovofte preto. 
aby som len s t ručne charakterizoval hlavné 
smery našej činnost i . 

Komisie a združenia Slovenskej hudobnej spo- · 
ločnosti. 

Od roku 1987 sa výrazne aktivizovala Ko
misia pre zborový spev, v ktorej pod vedením 
Dr. Štefana K limu pôsobia akt lvni zbormaj
stri a skúsení hudobnl sk ladatelia. Pripravo
vali plán čin nost i - účasť jednotlivých odbor
níkov v porotách súťaži, festi valov, odbor
ných komisiách a spoluprácu pri' organizovaní 
významných podujati ako je zborový festival 
.,Mládež spieva", fest iva l grécko-katolíckych 
speváckych zborov. festivaly na strednom 
a východnom Slovensku . Rozsiahlou spolu
prácou bola i pr íprava medzinárodného festi
valu pri prflcži tosti 700. výročia udelenia 
mestských práv Bratislave. V po lcdnom ob
dobí sa výrazne pod ieľa i na organizovaní 
školenia vedúcich katolfckych speváckych 
zborov. Ďa lšie školenia sa plánujú v úzkej 
spolupráci s cirkevnými úradmi. 

Postupom času , keď sa od r . 1990 naskytla 
možnosť zd ružovať sa samostatne alebo na 
iných platformách, vplyv v oblasti zborového 
spevu začala prebera ť mladšia generácia 
zbormajstrov. 

Združenie pre starú hudbu sa ustanovilo 
pod vedením D r. Pavla Poláka, CSc. Svoj u 
činnosť zameriavalo združenie na obl asť pro
fesionálnu a na obl asť amatérsku, osvetovú. 
K vydareným poduj atiam pat rf seminár doc. 
Z. Ružičkovej na Konzervatóriu v Bratislave, 
prednáška J. Stivína ilustrovaná zvukovými 
ukážkami , s.t rctnut ic s národným umelcom B. 
Warchalom pri pr íležitosti jeho životného ju-

bilca, prednášky D r. P. Poláka a M . Hulko
vcj v M oyzesovej sieni . Odborne a organ i zač
ne naj náročncjšou bola konferencia s medzi
národnou účasťou ,,Vzújomné vzťa h y v stre
doeurópskom priestore v 2. polovici 18.'sto
ročia" . Na organizovani konferencie sa po
dieľal i viaceré organizácie, ale naj rn ä záslu
hou Dr. P. Poláka sa stretla s veľmi k ladným 
ohlasom u domácich i zahran ičných účastní
kov. 

Združenie F. Liszta patrf stále k najak tív
nejším združeniam s pravidelnou č innosťou 

zásluhou spoluza k ladateľa a tajomníka prof. 
L. Schlcichcra a čestného l)redscdu prof. Ľ. 

Rajtera. Mesačne organizujú stretnutia čle
nov združenia s cieľom dobre poznať dielo F. 
Liszta. Raz do roka pripravuj ú z{tjazd na 
mic~ta. kde žil a pôsobil F. Liszt. Pri príleži
tosti l O. výročia založenia združenia za pomo
ci SHS pr ipravi li slávnostný koncert a vydali 
zborník o či nnost i združenia. 

V zmysle poslania Slovenskej hudobnej 
spoločnost i s t arať sa o tvorivý odkaz veľk ých 
osobností slovenskej a svetovej hudobnej 
kultúry predsedníctvo podporilo založenie 
združení v rámci regiónov. Pre západosloven
skú obla ť vzniklo Zdru7cnic M. Schneidra
-Trnavského, pre st redné Sloven~ko Združe
nie J. Levoslava Bellu a pre východné Sloven
sko Združenie M . Moyzesa. V roku 1990 
miestne hudobné inštitúcie a odborníci začal i 

zak ladať nadácie. Ich činnosť sa vyvlja samo
statne s tým , že vo vedení sú i z{tstupcovia 
SHS. Spoločnosť je aj medzi zak ladajúcimi 
členmi . prispela požadovaným finančným 

príspevkom. 
Sk lada teľská sú ťaž A . Moyzesa má za cieľ 

upevňovať skladatcl'ský a pedagogický odkaz 
národného umelca A . Moyzesa a vytvoriť 
priestor pre uplatnenie práce mladých sklada- · 
teľov a ich pedagógov. V tomto roku budú vy
hlásené výsledky 3, ročn íka sú ťaže, ktorú sa 
vypisuje každé dva roky pre posl ucháčbv 
konzervatórif, VŠM U a čerst vých absolven
tov. Víťazné sk ladby odzneli v rámci Pre
hliadky novej slovenskej tvorby alebo boli 
nahraté v rozh la~c. Notový materiál pripravil 
Slovenský hudobný fond . 

Snímka M. Jun'k 

Združenie pre džez a Združenie pre dycho
vú hudbu začalo svoj u čin nost' na pôde Slo
venskej hudobnej spoločnosti . Postupom ča
su sa združenia osamostatn i li a sú kolekt ívny
mi č lenmi SHS. 

V Slovenskej hudobnej spoločnost i zaoal 
vyvíjať či nnosť obno9cný Spolok cirkevnej 
hudby (K irchenvcre inmusik) , ktorý viedol 
prof. A . A lbrecht. V súčasnost i je kolektív
nym č lenom Sl-IS. 

Slovenská sekcia Združenia učiteľov s láči
kových nástrojov EST A požiadala SH S o ko
lektívne č lenstvo a pomoc pri organizovaní 
podujatí. Prezidentom j e doc. Peter M ichali
ca, tajomníkom prof. J. A lbrecht. Člen vede
nia prof. M . Jelínek sa v tomto roku stal čle

nom päťč lennej európskej Rady ESTA, kto
rej predsedom j e J. M enuhin . 

Medzi kolektívnymi člen mi je aj slovenská 
sekcia združenia uč i t eľov klavíra EPTA, ďa

lej orchestre, zborové telesá, niektoré ZUŠ 
a redakcie hudobných čas9pisov. 
' Či n nosť SHS je dotovaná príspevkom MK 
SR, ktorého rádove polmil iónový objem je 
vcl'mi skromný a je zlomkom dotúcic, ktoré 
dostávajú iné umelecké únie a asociácie. Sna
hou vedenia SH S bolo preto získ a ť alternat ív
ne zdroje na rozšírenie svojej č in nosti . Patr í 
sem predovšetkým každoročne uzatváraná 
Dohoda o spolupráci medzi M ŠMŠ SR 
a SH S, na základe k torej ministerstvo dotuje 
niektoré pedagogicky zamerané a kt iv iťy na
šej Spoločnost i . 

Rovnako je potreba spomenú ť zmluvu so 
Slovenským hudobným fondom. na zák lade 
ktorej Pedagogická sekcia SHS môže bezplat
ne využlvať priestory strediska lludba a mlá
dež v Petržalke pre svoje akti vity. 
Či nnosť Sl IS sa však predovšetkým môže 

rea lizova ť vďaka nezištnej a obetavej práci j ej 
č le nov. ktorí za svoju neraz veľm i náročnú 
aktivitu nedostávaj ú ok rem úhrady prípad
ných. cestovných výloh žiadnu odmenu. Rád 
využlvamtúto prf lež i tosť k tomu , aby som vy
slovi l úprimnú vďaku všetkým členom SHS, 
ktorí pri loži li ruku k dielu tam, kde to bolo 
potrebné. ~· 
· Od založenia SHS uplynul istý čas a veľa sa 

zmenilo nielen v nej, ale aj v našom štáte. 
Z tohoto pohľadu sú doterajšie Stanovy SHS 
dávno nefunkčnou listinou. Vo vedení SHS 
sme uvažovali o nových stanovách a predkla
dáme vám ich návrh, ktorý každý účastník 
dostal. Sú podstatne stručnejš ie, obsahujú 
novú terminológiu a čo je podstatné, pred
pokladajú možnosť dosiahnutia právnej sub
jekti vity akcjko l'vck zložky SHS, ktorá bude 
mať o to záujem. 

Pri úvahách o výške člens kého poplatku 
sme napr iek inflácii navrhl i zvýšenie len na 
40 Kčs, ktoré budú použi té na zabezpečen ie 

centrálnej administrat ívy a predpokladáme, 
že okrem. tohoto.základného...poplatku si k až
dá zložka môže určiť vlastný. čl er1sk.'ý. . pi;ipíá
tok , ur~ený lc11 pFo jej vnútcrnú či nnosť,. 

Budeme žiadať delegátov našej konferen
cie, aby sa v diskusii k návrhu stanov vyjadrili 
a navrhli prípadné doplnky a zmeny. V záuj
me koordinovania všetkých pozi t ívnych snáh 
na pol i slovenskej hudobnej kultúry sa pripá
j ame k návrhu Slovenskej hudobnej únie 
konšt i tuovať Slovenskú hudobnú radu ako 
poradný zbor ministra kultúry, ktorý by bol 
zložený zo šp ičkových odborníkov , zastupu
júcich všetky oblasti hudobnej kultúry ce lého 
SlovcnSkH. Slovenská hudobná rada by ok
rem tejto funkcie zameranej dovnútra Slo
venska bola vhodným člá n kom mcdzinárod
pcj hudobnej spolupráce, predovšetkým 
v Medzinárodnej hudobnej r3dé UNESCO. 

Vážení pri tomní , žijeme v období, ktoré j e 
pre slovenský národ veľmi významné. Stoj í
me na prahu dovfšcnia a kodi fikovania našej 
národnej emancipácie. Završuje sa tým pro
ces, ktorý vlastne zača l v minulom storočí. 
Pre nikoho z nás nic j e možné, aby v tomto 
období zostal bokom od tohoto procesu. Po
važujem za veľm i prezieravé, že SHS ako ná
rodná spoločnosť je úpl ne samostatne konšti
tuovaná a že j ej niektoré zložky získali č len

stvo v medzinárodných organizáciách ako 
reprezentant i Slovenska - konkrétne Pedago
gická sekcia v ISM E a uči t e lia s láčikových ná
strojov v EST A . Podobné osamostatnenie 
pripravujeme aj v ďalších zložkách SH S, pre
dovšetkým v H udobnej mládeži, kde prof . l. 
Parfk už urobil prípravné k roky. 

Toto všetko sú však viac-menej formálne 
kroky , dôležité je uvedomi ť si súčasnú úlohu 
SHS v reali te dneška: 

Národná emancipácia sa celkom prirodze
ne realizuje cez duchovné a kul túrne hodno
ty. Z tohoto hľadi ka je neobyčaj ne dôležité 
posi l ňovai tú časť národného povedomia, 
ktorá sa k nám dostáva prostredníctvom hu
dobného umenia. A k si uvedomíme. že po
vedzme k l i terárnym a dramat ickým hodno
tám slovenskej kultúry sa naša mládež predsa 
len ako-tak ľahšie dostane č i už cez výuku slo
venského jazyka, alebo cez televíziu a roz
hlas, v oblasti hudby je si tuácia azda najhor
šia. Kombinácia nedostatočnej hudobnej vý
chovy spolu s atakom elektroniky, prenášajú
cej prevažne jednostranne zameranú drama
turgiu pop-music vedie doslovne k strate ná-

. rodnej hudobnej identity vcl'kcj čast i populá
cie. Širokospek trálne aktivi ty SH S tu majú 
možnosť a povinnosť všetkými kanálmi a pro
striedkami pôsobi ť na povedoni ic predovšet
kým mládeže, ale aj dospelých. 

T u j e naša (rloha. ktorú chceme a sme voči 
nášmu národu aj povinní spl n i ť čo naj lepšie. 



j 10 SLOVENSKÁ HUDOBNÁ SPOLOČNOSt 

~Pedagogická sekcia Slovenskej hudobnej spoločnosti 

REFERÁT DOC. JURA.TA·.HAT 
Od začia tku ex istencie Slovenskej huc1ob

nej spoločnost i tvori la Pedagogická sekc ia ťa

žisko a jadro jej činnosti. Nebolo to však 
hneď tak jasné ako v súčasnej dobe. Príčiny 
tk ve li naj mä v po me roch , kto ré vl ád li v ško l
stve pred no vembrom 1989. Možnosti sebare
a lizácie uči tcl'ov ume leckej výcho vy boli skre
slené o ficiá lno u ideológio u , kým mot ivácia 
k tejto seba realizácii sa stráca la v podradnom 
postavení učitcl'a všeobecne . A ta k č l enstvo 
v SHS sa v po dsta te týka lo iba jedno tlivcov , 
kto rí v ňom videli d opliíujúcu sfé ru záujmu, 
akého si kon íčka , priesto r na p rácu z nadšeni a 
pre vec . 

Po nove mbrové úspechy re fo r mných inicia
tív , voči rezo rt u ško lstva nic sú zatia l' zďaleka 

pren ikavé- podrad né postavenie ume nia vo 
výchove a vzd e láva ní p re trváva- ale sebave
do mie a ná ro ky učitc l'skej obce v te jto oblasti 
p redsa len rap ídne stúpli . Z úkladné umelec
ké školy s(l zo záko na súčasťou zá klad ného 
ško lstva , na MŠMŠ SR pracuj e samostatné 
oddele nie ume lecké ho š ko lstva, zd ružuj t1cc 
v ko mple tnej ve rt ikále pohl'ad na umelecké 
školstvo od zá klad nej po vyso koško lskú úro
ve ň. 

V súčasnost i p rebieha reštru ktural izácia 
MŠMŠ SR , kto rej výsled kom by- p ri pocho
pen í zo strany najvyšš ích zodpovedných - m o
ho l byť vzn ik samostatnej sekc ie ume nia (po
pri sekc iách ved y a techn iky, športu a pod.) . 

Konferencia v Zlatovciach 1991 

A ko priam y pr íspevok SHS a je j pedago gic
kej sekc ie sa javí aktivizácia slo venskej hu
d o bno-pedagogicke j o bec voči za hra ničiu 

fo n n o u ko nfe re nc ií, sympózií , scmiÍ1á rov , na 
rea lizáci u ktorých výd a tne fina nčne prispieva 
nie le n MK S R , pria my nadriad ený štá tny o r
gán SHS . a le práve a predovše tkým MSMŠ 
S R . 

T ie to zvýšené ob rátky posunuli činnosť Pe
d agogickej ekc ic z polohy ,.záuj mo ve j" do 
po lohy inic iá tora a ga ranta postavenia hudby 
v systé me n;íšho odbo rného i všeobecnovzde
lávacie ho školstva. Z at ial' však k plném u na
saden iu a neodškric pite fnc expcrtskcj auto ri
te vše ličo chýba . Členovia Pedagogickej sck
c ic sa zúčastiíujú rozmani tých podujatí aj 
v zahra nič í , kde je obec učitcl'ov hudby sta
vovs ky i odbo rne pevne o rganizovaná a napo 
jená na med ziná rodnú s ie ť spo lupráce . A by 
naš i uč i te l ia mali v ta kej to ko nšte lácii šance 
p ravide lne sa uplatňovať, z ískavať in fo rmá
c ie . p r ípadne sami prezentovať svoje špičko
vé výsledky, mus í na Slove nsku vzniknú ť sa
m osta tný právn y subje kt. čosi ako ,.Asoci;ícia 

> uči t cl'ov h udby Slovenska" . kto rý by bo l o fi 
c iál nym pa rtne ro m pre za h ra nič ie . K takému
to výsledk u sa najscho dnejšou javí cesta , kto
rú ponúka .. zviditcl'ncn ic" Pcdngogickcj sc k
c ic SHS a ko orga nizácie, ktorá môže zostať 
č le nom SHS , ale v nez:ívislom .,konfcderat ív
nom" postave ní voč i d ruhej oblasti činnost i 

SHS- záuj movým združen ia m . T ým by. Sl'l

mozrejme stúpli aj ná roky a zodpoved nost' . 
T akáto asociácia by voči prcdstavitcl'o m štát 
nej správy a moci musela vystupo vai ako o fi
c iil lny obhajca a in iciátor pos tavenia, p ráv 

a cicl'ov učitcl'ov hud by na Slovensku v cele j 
šírke , č iže by bola nic zá ujmovou , a le profes
no u o rganizácio u ( v R akúsku a Ne mecku sa 
porovnate'ľná o rga nizácia nazýva ,.A rbc itsge
mc inschaf", čiže hlási sa aj k odborovej fu nk
cii ) . Ž e je takýto partne r voči štá tnej sp ráve 
na Slovensku nevyhnutn ý, vyp lýva nie len 
z vyššie spo me nutého do máceho tre nd u , a le 
aj zo zaostáva nia Slovens~a voči integračným 
p rocesom v E uró pe, ktoré popri hospodár
ske j a k ultúrnej oblasti zasahujú ro vnako in
te nzívne aj obl asť ško lstva. 

Pedagogickú sekc iu Slovenskej hudobnej 
spoločnosti vedie od jej za loženia doc. Juraj 
Hatrík. 

Práca ko misie nadviazala na činnosť Spo 
ločnosti pre hudobnú výchovu a ko misií p re 
HY, ktoré svoj ho času výrazne reprezentova
li pro f. V . Fedor a L. Lcng. 

Doc. J. Ha trík svoje odbo rné i p raktické 
skúsenosti v práci s mládežou d okázal široko 
rozvinúť v pedagogickej sekcii . Ut vorili sa ko
misie pre predško lskú hudobn ú výchovu , HY 
na základných ško lách a zá kladných umelec
kých ško lách. Sporadicky sa stretáva li i zá
stu pcovia ped agogických fakú lt. 

D o práce sa zapojili i pop1·ední pedagógo
via z vysokých škô l. PF, konzer vató rií , a le aj 
jedno tliví prakt icky fundovaní ped agógovia , 
kto rí pomáhali rozvíjať o dbornú i prak tickú 
č~111osť vo svojom oko lí. Nem alú zásluh u na 

ro zvíjaní odborne j i praktickej č innosti mala 
spo lupráca s českotl hudobno u 'spoločnos
ťou , s českými vysokými š ko lami a PF, me no
vite s Dr. J . Baje ro m , Dr. I. Poledňákom , 
doc. J. Fukačom , d oc. M . J iízlo m. doc. J. 
Hcrdc no m . doc. L. Zcnklo m , D r. S. T csa
fo rn a mno hými ďa lšími. 

Keď spo míname českých pria tcl'ov , tre ba 
mím spomenú ť i našich pedagógov, ktor í sa 
vý razne pričinili o úspechy v oblasti h udobnej 
výchovy. Sú to pedagógo via VŠMU - prof. l. 
Parík , doc. J . Szelepcsényi, doc . P. Krbaťa, 
prof. l. Hrušovský, doc. J. Zsapka. Ďalej zá
stupcovia ped agogických fakúlt - doc. E. Mi
cha lová. Dr. E. Langste inová . Dr. J. Rani
nec, Dr. J. Hol ička , doc. T . Liptá k , Dr. l. 
Medňanská . Dr. F. Matúš, d oc. Michl, doc. 
J. Ve reš. doc. K. Szaka llová . Predstavitelia 
ko nzervatórií - riaditel' P. Čcrman , K . Cen
ko vá . Dr. M . Lengyel, š. Čurilla a pedagógo
via. Riadite li a ZŠ, Z U Š a mnohí pedagógo 
via, ktorých počet je ťažko vymenovať . 
Čin nosi sa plánova la a usmeniovala na po 

radách jedno tli vých ko misií. uskutoČiiova l a 

sa v teré ne na seminá roch jedno razových ( l 
cfeň) , 2-3 d iwvých a týždenn ých . Na seminá
roch spo lupracovali a prednáša li niel en naši 
lekto ri, a le i odborníci z Čiech a zo zahrani
čia . Zo zá kladn ých dlhodobejš ích seminá rov 
treba spomenúť husl'ový se miná r p re pedagó
gov a žiakov z:íkl adných um eleckých škôl. 
Za klada te l' ku rzov J. Pazdcra rea li zoval 
v to mto ro ku už Vl. roční k sem inára . 

Záslu hou J . Zsapku sme organizoval i 
v to mto ro ku V. ročn ík gitarové ho se miná ra . 
Pre bieha l v rámci Dn í gitarovej hudby v Bra-

l 
SHS v spolupráci s festivalovým výborom iniciovala a bola spoluorganizátorom koncertu 
Pocta Komenskému, na ktorom premiérovo odznela i skladba J. Hatríka 

tislavc. Účast n íci scminúra mali možnosť zú
častni ť sa koncertov význam ných do mácich 
i zahrani čných inte rp re tov , ktorí sporadicky 
pred nášal i i na kurzoch. 

P . Drl ička bol odborným garantom semi
ná rov hry na dychové nástroje pre pedagógov 
a žiakov ZUŠ. Semináre m aj ú stá le širšie pole 
pôso bnosti. 

V ní mci preh liadky mladých koncertných 
umelcov v Žiline kraj ín Hcxagoná ly poriada la 
SHS dva semináre pre pedagógov a žiakov 
konzervatórií - husl'ový a pre d ychové nástro
je . Prednášali naši i zahra niční pedagógovia. 

Významnú a záslužnú prácu vyko náva kon
ce rtná u me lkyl'la doc. E. Fischerová, ktorá 
ved ie slovenskú sekciu združenia pedagógov 
k lavíra EPTA . Každoročne o rga nizuje o d
borný k lavírny seminár p re pedagógo v Z UŠ 
a ko nze rvató rií. Le kt orm i seminá ra sú po
p rední d o máci i zah ran iční pedagógovia. Na 
tohtoročnom' týždenno m seminári sa zúčast
ni lo vyše sto frekven tan tov . 

Z pod ne tu a za pomoci SH S o rganizujú pe
dagogické fakulty v Banskej Bystrici a Prešo
ve viacdňové sem ináre pre pedagógov hudob
ne j výchovy. Okre m našich pedagógov sa ich 
zúčast i1 uj ú pedagógovia z Čiech i zo zahra ni
čia . 

V roku 1990, keď sa na Slovensku utvorilo 
viac agentúr , Slovko nce rt sa vzda l odbornej 
programo ve j č i n nost i vo výchovných ko nccr
to.ch. Úlohu prevzala S H S. Vytvo ri la osobit
nú komisiu , ktorá sleduj e d ian ie v tej to oblas-, 
ti a uvažuje o nových námc toch. Po mocou 
.členov komisie a ďa lš ích expertov slcdov<t la 
SHS úrovc ií a ohlas na existujúce výchovné 
ko ncerty. zad ával a nové témy na spracova
nie . In formáci u o najúspešnejších výchov-

Z ustanovujúcej konferencie SHS 

ných ko ncertoch vydala SHS vo fo rme struč
né ho bulletinu. 

V spolupráci s Ústredným ústavom pre 
vzd e láva nie uči tcl'ov v B rati slave organizova
la S HS ročný ku rz p re ped agógov a zástupcov 
školských sp ráv na té mu ,.Uč i tcl' h udobnej 
výchovy a výchovný konce rt". Zúčastn ilo sa 
ho vyše 60 frekven tan tov. Ma li možnosť do
zvedieť sa informácie 7 viacerých žánrov ume
nia a zúčaw1 iť sa ukážkových výchovných 
koncertov. 

Pre nasledujúce obdobie uvažuje SHS o vý
berovom ročnom kurze pre mode rátorov vý-
chovných konccl·tov . · 

Osobitne treba spomcnlii organizova nie 
konfere ncií . V náväznosti na trad íciu nit rian
skych konferencií o hudobnej výchove o rga
nizovala SHS odborne náročnejšiu kon feren
ciu v Dolnej Krupej vr. 1990 na té mu Zdroje 
a rozvoj detskej hudobne j kreativi ty a v r. 
l 99 1 ko nfe renciu na tému In tegrujúce mož
nosti hudby a umelecká výchova d e tí a mlá
deže v Dct~kom mc~tcčku Trcnčín-Zi a tovce. 
Kon ferencií sa zúčastni l i domáci i zah raničn í 

odborníci z Nemecka, Rak(lska . Po l'ska. Ma
cfa rska a Ukraj iny . Z, d ruhej konferencie bol 
vyda ný stručný zborní k. Za výraznej pomoci 
Ministe rstva ško lstva, mládeže a špo rtu S R sa 
v máj i t. r. uskutočnil a medzinárodná konfe
re ncia Systémy um eleckého ško lstva. Hlav
ným odborným ga rantom konfe renc ie bol 
doc. J . Sze lepcsényi. 

O blasti hudobnej yýchovy venovala Slo
venská hudobná spoločnosť vcfkú pozornosi. 
ako možno konštat ovať i z toh to stručného 
prch l'aclu či n nost i a chce jej i v b udúcn ost i po
máha i dostať sa na popredné miesto vo vý
chove a vzdelávaní. 
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o činnosti UKRK pri SHS v uplynulom funkčnom obdoJ;í 
ÚKRK pri SHS v súlade so stanovami SHS pomáhala ÚV SHS v jeho úsili o rte~me OCI· 

. borných otázok a problémov v oblasti hudby, kultúry a umenia, bola nápomocná pri prehlbo
vaní tvorivého odkazu vel'kých osobností slovenskej i svetovej hudobnej kultúry. 
Na~ou kontrolnou činnosťou sme prispievali k dôslednému plneniu uznesení a záverov 

Celoslovenskej konferencii·SHS konanej diía 20. JO. 1987 ako i jednotlivých zasadnutí Pred
sedníctva ÚV SHS. 

Okrem toho ÚKRK pravidelne 112-ročne podávala správu ÚW o výsledkoch v§etkých kon· 
trol a doporučovala k zisteným nedostatkom opatrenia. 

Hlavným ciel'om pravidelnej kontrolnej činnosti orgánov a združení v SHS, bolo cieľave
domé predchádzanie negath'Dym javom,. práci, hl'adanie príčin a ich ridenie, ktoré by mohli 
ne!Jat.ivne ovplyvniť činnosť SHS, alebo by mohli viesť k celospoločenským ~kodám. 

UKRK pri SHS pracovala v uplynulom funkčnom období v tomto zložení: 
Milan Zelenay, býv. Zs. kr~ + Bratislava, 
Vilma Krauspeová - Vs. kraj 
Elena Bocťová - Ss. krlij 
Rudolf Veselovský - Ss. ~ 
Miloslav Kofínek- Bratislava 

Komplexná revízia na§ou komisiou bola vykonaná ku dňu 30. 6. 1992. 
Činnosť ÚKRK SHS bola orientovaná na nasledovné oblasti a činnosti SHS: 

l . Dôsledné dodržiava nie prija tých stanov Sl IS. 
a) Uznesenie z Celoslovenskej konferencie konanej dňa 20. JO. 1987 v Bratislave bóJI rozpra

cované na podmienky jednotlivých krajov a to najmä v oblasti starostlivosti o všestranný 
rozvoj členskej základne, zlepšenie stavu hudobnej a estetickej výchovy, Y.tájomnej prepo
jenosti medzi pedagogickou komisiou SHS a bývalými OPS a terajšími metodickými cen
trami, v orientácii programu rozhlasu a televízie na hodnotnú hudobnú kultúru. 

b) Zá\·äzné právne normy a príslušné smernice sa v praxi dôsledne neuplatňovali. Zverené 
finančné prostriedky sa účelne využívali. K neopodstatnenému vydávaniu finančných pro
striedkov nedošlo. 

c) Úlohy prijaté ÚV SHS a P- ÚV SHS sa plnili priebežne, boli konkretizované a termino
vané. Zo 7-Bsadnutí P- SHS boli spracované zápisy, ktoré boli zasielané \'Šetkým členom 
P-SHS. 

2. Stav a úrovcií člc n~kcj Z<ík ladnc Sl IS. 
Evidencia členskej základne je strojm·o spracovaná a k 31. 6. 1992 predstavuje l 799 individu· 
álnych členov a 6 3SI kolektívnych členov. · 
Už samotné čísla hovoria o širokom 1..ábere a rôznorodosti záujmov v jednotlivých člnno~ 
tiach. 
SHS zastrešuje nasledovné združenia: Združenie M. Sch. Trnavského, Fr. Liszta, J. L. Bellu, 
M. Moyzesa, Zdr. EPTA učiteľov klavíra, Zdr. pre zborový spev, l.dr. pre starú hudbu, Hudob
nú mládež Slovenska, pedagogickú sekciu, cirkevný hud. spolok. 
Ďalej sem patrí ako kolektívny člen Slovenská jaz1A spoločnost', ESTA - pedag. sláč. nástro
jov, kol. člen dychov. hudieb. 
RK nezistila žiadne vylúčenie členo''· 

3. Ho~podá ren ie so zverenými fina nčným i prostri edkami. . 
v rokoch 1988-89 bolo hospodárenie SHS uskutočňo,•ané cez učet ZSS KU a od roku 1990 

formou dotácií priamo na vlastný účet SHS. Hudobná mládež bola naďalej dotova ná Sloven
skou filharmóniou v Bratishn·e, 
V roku 1990 obhospodarovala SHS nasledovné-tlnančné prostriedky. , J' 

Prispevok MK SR vo ~ke 43S 000,- Kčs , ' 

l'nspevok MSalV SR vo vý~ke 2SO 000,- Kčs pre HM . ~ 
Príspevok M~alV SR vo vý§ke 200 000,- Kčs odd. mláde~ 
Pre rok 1991 boli na zabezpečenie činnosti a prevádzky SHS vyčlenené nasledovné Onanq.é 
prostriedky: . J 
Prispevok MK SR vo vý~ke SS9 000,- Kčs ~ 
Príspevok M~alV vo ~ke 198 000,- Kčs ~ 
Prispevok M~alV vo vý~ke 68 000,- Kčs odbor mládfle 
Členský príspevok 27 000,- Kčs t 
S p o l u : . 883 000,- Kčs. . ; 

Výdavky: ~ 
Hudobná mládež .................................... : ............................................................. 39 849,40 
Semináre ......................................................................................... :...................... 33 184,15 
Akcie pedagoglc. sekcie ....................................................................................... 28 680,04 Its 
~~!~!a .:z~::~~:~!!.~ ;;;·;a·;;;;:···· .. ········································· .. ················· 3: 3':!':~ t 
Výdavky spolu: • SSO 089,85 Jčs 
Nevyčerpaný príspevok vrátený MK SR 8 910,15 ~ 

K 31. U. 1991 bola vykonaná fyzická inventúra m~etku SHS, ktorá k uvedenému diíu p~-
stavuje hodnotu: · · 
Základné prostriedky ................................................................... ~......................... 323 91S,- čs 
Predmety post. spot . ......................................................................................... ; ••• 133 (p28,20 čs 

V§etky predmety sú opatrené Inventárnymi §tftkaml a evidované v Inventárnej knihe. ~
V uplynulom funkčnom obdobi do§lo na sekretariáte k násilnému vlámaniu a odcudze lu 

pokladničnej hotovosti, stravných lístkov neznámym páchateľom. 
Krádež bola včas ohlásená a privolaným pracovníkom ·krlntlnálneho oddelenia poll~né-

ho zboru spísaný záznam. ~ 

Ku dndnému diíu nebol zlstt'ný páchateľ vlámania. f;i 
V prvom polroku 1992 bOli poskytnuté na činnosť SHS nasledovne Onančné prostri • 

Príspevok MK SR vo vý§ke •.•..••......•.••••••••••.••••.•••.••••••••...••••••...•••••••••••••••.•••••••••.••• 241 000,- čs 

::;tr:~v~!,~~alV SR vo vý§ke ................................................................................................ ', ••• 

Výdavky: ~ 
Hudobná mládež ............................................................................................... S8 039,20 ~čs 
Pedagogická sekcia ............................................................................................ 17 475,10 . čs 
Komisie a združenia SHS ................................................................................ 66 737,00 čs 
Iné podujatia ..................................................................................................... 16 002,SO J,čs 

Režijné náklady ···········································································~······················ US 208,20 Jčs 
Nevyčerpaný príspevok k 31. 7. 1992 9 097,20 vrátený MK SR. 

Príspevky poskytované M~alV SR boli zúčtovávané na Onančnom oddelení M~alV Siť 
ÚRK kon~tatuje, že detky doklady sú riadne účtovne podchytené, §tvrťročne predkladané 

na schválenie MK SR podľa jednotlivých položiek vrátane dôvodovej správy. 
Finančné prostriedky, ktoré SHS obhospodaruje sa možno javia ako vysoké. Ak vbk zvá- . 

žime mnobtvo akcií, stovky priamych účastníkov, tak musíme kon~tatovat', že práca a čin
nost' SHS bola maximálne efektívna, ~ týmto malým Počtom pracovníkov sekretariátu a ča~ 
ťou nad§encov ÚV SHS, ktorí boli nápomocní. ,· · 

Záverom ml dovoľte pod'akovať členom ÚV SHS, P - SHS a_ členom ~za ,prácu ~ u
plynulom funkčnom období, a v§etkým, ktorí sa na dosiahnutých ~ledkoch podieľali. No
vozvoleným členom telám ~zdravie, veľa ~~~h .a ~vný«jh ú~~hov. 

s ANOVV .. 
Slovenskej. hudobnej. spoločnosti 

l. časť 
Úvodné ustanovenia 

l. Slovenská hudobná spoločnosť (ďa
lej len "SHS") je dobrovoľné nezá
vislé združenie občanm• pôsobiacich 
v oblasti hudby- najmä hudobnej vý
chovy, vzdelávania, osvety, muzikol~ 
gic, interpretácie. 

2. Sídlom SHS je Bratislava. 

3. SHS je právnickou osobou v zmysle 
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov. 

U. časť 
Poslanie SHS 

l. Poslaním SHS je najmä: 
- propagovať význam hudby·v živote 

národa, 
- obohacovať a zvyšovať úroveň hu

dobného života v SR, 
- rozvíjať záujmy verejnosti, najmä 

detí a mládeže o hodnotnú hudbu 
všetkých foriem, žánrov a štýlov, 

- vytvárať podmienky pre rozv(janie 
hudobných záujmov a rozv(janie 
záujmovej aktivity detí a mládeže, 

- poskytovanie metodicko-org. po
moci zriaďovateľom hudobných 
klubov, najmä klubom hudob. 
mládeže, 

- propagovať slovenskú hudobnú 
kultúru a sprístupňovať jej hodno
ty širokej verejnosti doma i v za
hraničí. · 

2. ·Poslanie SHS realizuje rôznymi for
mami, ako sú konferencie, semináre, 
kurzy, koncerty, festivaly, besedy, 
edície a pod. 

3. SHS spolupracuje s pnbuznými in-

štitúciami a organizáciami doma 
i v zahraničí. 

m. časť 
Členstvo 

l. Členstvo v SHS je dobrovoľné, môže 
byť individuálne alebo kolektívne. 

2. Individuálne členstvo je aktívne, 
čestné a prispievajúce. Práva a po
vinnosti aktívneho člena spočívajú 
v tom, že po podaní prihlášky sa zú
častňuje činnosti SHS a jej zložiek, 
má aktívne i pasívne volebné právo 
vo vzťahu k zložkám SHS a vo verej
ne oznámených programoch SHS vy
užíva výhody členstva. Je povinný 
platiť členský príspevok 40 Kčs a reš
pektovať kolektívne rozhodnutia or-
!lánov SHS. . 

3. Cestného člena navrhuje Predsed
níctvo SHS. 

4. Čestné členstvo, ktoré je formou oce
nenia zásluh o SHS navrhuje Pred
stavenstvo SHS a rozhoduje o ňom 
Rada SHS. 

5. Práva prispievajúcich členov možno 
určiť individuálnymi dohodami. 

6. Kolektívne členstvo vzniká na zákla
de prihlášky, ktorú schvaľuje Rada 
SHS. Kolektívnym členom sa môžu 
stať organizácie a inštitúcie, činnosť 
ktorých je v súlade s poslaním SHS. 
SHS môže kolektívnym členom po
skytnúť niektoré služby za poplatok. 
Členský príspevok kole,ktívnych čle
nov je dobrovoľný. 

IV. časť 
Štruktúra SHS 

SHS tvoria členovia, ktorí sa združujú 
v špeciálnych útvaroch (ďalej len "zlož-

ky"), volené orgány zložiek, orgány 
SHS a sekretariát. 

V. časť 
• Z ložky SHS 

Zložky (sekcie, záujmové združenia, 
spolky) sa vytvárajú na základe P.rofe
sionálneho záujmu - spôsob volby 
vlastných orgánov upravujú ich rokova
cie poriadky. Zložky môžu nadobudnúť 
právnu subjektivitu; o vzťahoch s SHS 
sa dohodnú osobitnou zmluvou. Zložky 
sú navzájom rovnoprávne. Hospodária 
z pridelených prostriedkov predstaven
stvom, pričom môžu získavať i ďalšie 
dotácie (sponzori). 

VJ. časf 
O rgány SHS 

l. Orgánmi SHS sú Snem SHS, Rada 
SHS a Predstavenstvo SHS. 

2. Snem je najvyšším orgánom SHS. 
Snem zvoláva Rada SHS vždy po 3. 
- 5. rokoch. Mimoriadny snem môže 
byť zvolaný i za krat~iu dobu. Snem 
tvoria zástupcovia zložiek podľa 
počtu ich členov. 

3. Do pôsobnosti snemu patrí najmä: 
- rozhodovanie o hlavných smeroch 

činnosti SHS 
- prijímanie stanov, ich zmien a do-

plnkov 
- otázky hospodárenia 
- volba Rady SHS 
- potvrdzuje zloženie Predstaven-

stva 
Činnosť SHS medzi zasadaniami 
Snemu riadi Rad~ a Predstavenstvo 
SHS. 

4. Predstavenstvo tvorí predseda, traja 
podpredsedovia a ďal~í členovia. 

Predstavenstvo 
-koordinuje činnosť zložiek 
- zastupuje SHS navonok 
- riadi a koordinuje činnosť 

sekretariátu. 
5. Rada SHS rozhoduje o zásadných 

organizačných a hospodárskych zá.. 
ležitostiaeh SHS a volí zo svojho 
stredu Predstavenstvo. 

VII. časť 
Odbočky SHS • 

l. V záujme účinnejšieho zabezpečenia 
poslania SHS zriaďuje Rada SHS 
odbočky s okresnou a krajskou. pô
sobnosťou, ktoré sa zúčastňujú na 
riešení otázok hudobného života 
v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

2. Odbočky nem'\lú právnu subje~ivi
tu. 

V1111 časf 
Hospodárenie SHS 1 

l. Prostriedky na svoju činnosť získava 
SHS: • 
a) z členských príspevkov (výilW ur

čf Snem) 
b) z príjmov z vlastnej članosd 

) 

c) z výnosov majetku, darov, dedle> 
s tva 

d) z d9tácií, subvencií, darov, d,ectle> 
stv a 

2. Hospodárenie sleduje snem a p,. 
stavenstvo, informuje o iom h~ 
dár-kontrolór. 

IX. časf 
Zánik SHS ., 

SHS zaniká uznesením členov ·S..• 
2/3 väBinou prítomných. IJkvl~ 
proces uskutoční likvidátor u.r&nt po 
dľa platných právnych predpisov. , 
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UZNESENIE 
I~ celoslovenskej konferencie 

Slovenskej hudobnej spoločnosti 

l. Účastníci konferencie prijímajú nové stanovy Slovenskej 
hudobnej spoločnosti s pripomienkami, ktoré odzneli 
v diskusii. 

2. Účastníci konferencie prijali text Otv~reného listu mini
strovi .školstva a vedy, v ktorom vyjadrujú stanovisko 
k zrušeniu Oddelenia umeleckého školstva MŠV SR 
a poverujú sekretariát SHS odoslať list ministrovi škol
stva a vedy, ministrovi kultúry a redakciám denníkov. 

3. Účastníci konferencie prijímajú návrh na autonomizá
ciu Pedagogickej sekcie v súlade s novoprijatými stano
vami SHS a jej transformáciu na Asociáciu uči~el'ov hud
by Slovenska s právnou subjektivitou. 

4. Účastníci konferencie prijímajú návrh na zmenu výšky 
členského príspevku na 40 Kčs ročne pre individuálnych 
členov. Výška členského príspevku kolektívnych členov 
je dobrovol'ná. 

5. Účastníci konferencie ukladajú novozvolenému Predsta
venstvu Rady SHS hl'adať nové spôsoby a formy získava
nia finančných prostriedkov pre činnosť SHS. 

6. Účastníci konferencie poverujú novozvolené Predsta
venstvo Rady SHS zabezpečiť informovanie všetkých čle
nov SHS o priebehu a výsledkoch I. konferencie Sloven
skej hudobnej spoločnosti. 

7. Konferencia vyslovuje poďakovanie členom odstupujú
ceho Ústredného výboru za doterajšiu prácu v SHS. 

~10VENSKÁ HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ 

- prebúťza a rozv(ja záujmy o hodnotnú hudbu detkých foriem, žánrov a ~tý-
lov, 

- prehlbuje hudobnú vzdelanosť, 
- obohacuje a trvale zvyšuje úroveň hudobného života na Slovensku, 
- stará sa o tvorivý odkaz veľkých osobností slovenskej a svetovej hudobnej kul-

tury, 
- rozv(ja hudobné záujmy svojich členov, propaguje slovenskú hudobnú kultú

ru, 

Organizuje 
konferencie, semináre, hudobné besedy, pracovné stretnutia. 

Usporadúva 
hudobné súťaže, koncerty, klubové IK.OIUamy. 

Vydáva 
propagačné, inflDrnlačnéj 

Poskytuje 
odbornú metodickú 

Čo pripravuje SHS v 
- Seminár husľovej 
- Seminár gitarovej 
- Stretnutie Hudobnej 
- Stretnutie vedúcich klu 
- Sústredenie Orchestra 
- Spoluorganizovanie Speváckej . Schneidra-Trnavského 
-Medzinárodný seminár na tému Problematika dychovej hry v rámci Festivalu 

mladých umelcov v Žiline 
- Hudobn~pedagogické kolokvia 
- Cyklus predJlá~ok odborníkov zo zahraničia na aktuálne témy 
- Podujatia záujmových združení SHS 
- rôzne podujatia. 

Tešíme sa na vašu aktívnu činnosť v radoch členov Slovenskej hudobnej spoloč
nosti. 

Staňte sa členmi Slovenskej hudobnej spoločnosti. 

Podrobné Informácie získate na adrese: 

Slovenská hudobná spoločnosť, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava 
Tel. 509 17; fax: 532 25 

Hudobný život. 
Dvojtýždcnnfk pravidelne informuje o hudobnom dianí na Slovensku, v Čechách a " zahraničí 

Na stránkach Hudobného '.života nlijdete: 

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a ope
retných predstaveniach a ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie gramofónových platní a hudobných publikácií a rozhovory so 
skladateľmi, interpretmi a ďalšími Významnými predstaviteľmi na
šej hudobnej kultúry e články venované popredným zahraničným 
osobnostiam z oblasti hudby e reportáže zo zahraničia e informá-

Vážení čitatelia a spolupracomíci, 

cie a recenzie o významných hudobných festivaloch a prehliadkach. 
. HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového dpru
čovateľa alebo vo Vydavatel'stve OBZOR, odbytové oddelenie časopi
sov, Špitálska ul. 35, 815 85 Bratislava, alebo priamo v redakcii Hu
dobný život, 815 85 Bratislava. Cena jedného výtlačku Kčs 3,50, ročné 
predplatné Kčs 84,-. 

Evidenčné člslo predplat ltera 
platltera sústredeného Inkasa 

iste ste svedkami súčasného pohybu v ob
lasti vydávania kníh a časopisov, ako aj 
rôznych ekonomických tlakov a koncep
cií na ich vydávanie. Jedným zo základ
ných nedostatkov kultúrnych časopisov 
je ich distribúcia cestou PNS a ich novi
nových stánkov. Preto Vám, vážení čitate
lia, odporúčame zabezpečiť si formou 
trvalého abonentného odberu pravidelné 
dodávanie časopisu domov alebo na Vaše 
pracoviská. Takto dostanete náš časopis 
pravidelne a včas a svojím pravidelným 
odberom prispejete aj k stabilite pri jeho 
rozširo-vaní. 

Objednávka tlače v predplatnom 

REDAKCIA 
HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

Staňte sa pravidelným predplatiteľom 
HUDOBNÉHO ŽIVOTA. Stačí vyplniť 
objednávku a zaslať ju na uvedenú adrc-
str. 

Redakcia 

Casopis 

HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

V ý ll. Détum Kat. číslo 

4 2 1 5 6 

Meno a priezvisko ......................... ..................... .................................. . 

r , U ICa .... .. .................................................................. ............................... . 

čl s lo ................... posch . ..... .... .. ................ číslo bytu ........................ .. 

PSČ 

pošta 

Dátum .............................. .................... podpis ....... ........... .. ........ . 

Gorkého 13 
815 85 Bratislava 


