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Organ. 
Chcem hoYorlť o organe, no nenachá

dzam primerané prostriedky ako YerbBI· 
ne rozoznieť zyony ich duk. Poéujem Ich. 
Rezonujú YO mne. Nie Yel'kosťou ani sl
lou. Ich sila je" krehkosti. Veľkosť" oslo
Yenf. Historické pozltfyY na malých slo
Yenských dedinkách " splenúú PánoYi" 
spolu s Yeriaclml. Hoci doteraz Yäčšlna 
z nich, čl niekde možno Yktcl zazname
nali pod slabikujúclm dotykom miest
nych ochotnfkoY, že tento Zl'Uk ako sú
časť bohoslužby by mtH žlť stiÍJ'OOla ako 
umelecká hodnota meratel'ná s yÝtl'ar
ným čl architektonickým Interiérom, kto
rým sa hrdla pamiatkári, obyYatella, 
spráYcorla farností. Na organ nestačia 
Iba oéi, aby sa pokochali a poučili o zruiS
nostl majstroY, ktor( staYalllch yÝtl'ame 
zaujfma!'ý prospekt skrfň. Organ musi 
zaznieť. A čloYek najjemnej§fm slucho
'ÝID reeJstrom od haf uje ono nehmatatei'
Dé, abstraktné pradlYo duchoma. 

Sú organisti, ktorf tl'rdla, že existuje 
Jen dobrý alebo zlý organ. Ako eJdstuje 
Jen dobrá a zlá hudba a nezáleži na tom, 
a nútroJ Je "konce~ sieni čl "dmf
me. Ol'fiiUI - l keď nútroj pdYodne lt'et· 
ský, po stáročia prebral funkciu chrámo
Yej mozone, atmosféry, akustiky. NI4Jml 
kompozfclám, pfsaným pre chnúa ehýba 
"koncertnej sien l ten t')iJf rozmer plnos
ti. Krehký Zl'Uk stároéných pozltfYOY ožlje 
iba " akustike chrámu. Tak ako diela, pf
sané priamo do akustických rozmeroY 
chrámu. Koncertná sieň pozná organ 
iných rozmeroY, staYaných na Iné kompo
zičné parametre. Napriklad MesslaenoYa 
hudba napriek tomu, že bola pfsaná pre 
chrám, často sa hrá " koncertných sie
ňach. Jeho hudba sJy§ak tyiaduje akus
ticky rozmer chrámu, l' ktorom doznJeYa• 
jú allkmty, ktoré sú záyažným kompo
nentom jeho farby. Na nej starla, kreuje 
pri pohráYanf sa s jedným tónom, kreh· 
kým motfYom (gregorlansky chorál, rláčf 
speY), ktorého zyuko!'ý presah je neodde
lltel'nou súčasťou kompozlčného týrazu. 

Dnes sa hrá y§ade a Yel'a. Dokonca rlac 
sa hrá ako poéúYa. Kreatlrlta lnterpretoY 
dosahuje nebýYalé rozmery " rámci ce
lých hudobných dejfn. Hľadá sa, kombi
nuje, objayuje, doluuuje. Katdý podľa 
sYojho názoru, na základe sYojlch skúse
nosti, predpoklado!', možnosti. Poslu
cháč poéúYa. Tiež na základe svojich 
možností. V hudobných centrách má 
možnosť konfrontovať. V malých mesteiS
kách čl dedlnkJich Iba objayuje nepozna
né l ked' životom opoéúvané zyuky, ktoré 
sa razom ozvú Inou farbou toho Istého ži
vota. Ozye sa "nich radosť, pokora, veleb
nosť, modlitba, láska. " Ona nety pohý
na", ona je žriedlom žJYota. Ľudského, 
umeleckého l tých organčekov, ktoré sa 
tohto leta, len Yďaka láske a oddanosti 
nlekol'kých nadšených odbomfkoy ozyalJ 
ako zyony duk sloYenského národa. Po
tl'rdlll, že máme svoju históriu, umenie, 
tradfclu, majstrovsky zručných tvorcov, 
ktorfch práca znesie európske kritériá. 
PoéúYall sme Ich hlas " rámci festJyaJu 
naživo, počas Vianoc v rozhlaso!'ých Jlye 
nahráYkach a Yerime, že sa dte rozozne
jú okrem jednej kompaktnej nahrávky 
Dr. Ferdinanda Klindu aj YO rlacerých 
projektoch, aby ich Zl'Ukovou originali
tou mohla sloYenská história prehovoriť 
" partnerskom dialógu v zahranič(. His
torické pozitíl'Y y§ak voll4lú po záchrane 
a odbornom udržlayanf na takej úroml, 
ako zre§tauroYané majstrovské yÝtl'IUTfé 
diela. 

ETELA ČÁRSKA 

• 3,50Kčs 27.1.1993 

Po tenoristovi Jozefovi 
Kundlákovi, ocenenom 
na Pavorottiho súťaži 
v roku 1985 a sopranistke 
Ľubici Rybárskej (1988) 
sa tejto jesene vrátil oven
čený titulom z Philadel
phie aj barytonista Mar
tin Babjak. Naše "top" 
trio tým získalo i na pe
strosti hlasových odbo
rov. Bola to šťastná myš
lienka Agentúry S, uspo
riadať operný. koncert, 
na ktorom sa stretli všetci 
traja slovenskí laureáti. 
Na bratislavskom gala ve
čere spoluúčinkoval Or
chester Janáčkovej opery 
Brno pod taktovkou Oli
vera Dohnányiho. 

Naše publikum nemá po odchode Ľubice 

R ybárskej a Jozefa Kundláka z angažmán 
v opere SND vel'a príležitost í s ledovať ume
lecký vý~oj naj mä prv.ých dvoch laureátov. 
D ivadelné úväzky oboch sú viazané p redo· 
všetkým k zahraničiu , takže toto "mikuláš
ske" stre tnutie (6. d ecembra v Ko ncertnej 
sieni SF) sme očakáva li so záujmo m. Ľubica 
Rybárska dosiahla badateľný technický a ir'· 
terpretačný pokrok. Po kia !' jej Santuzzu a 
Leono ru zo Sily osudu máme v pamäti z diva· 
delných d osák - a znova v n ich potvrdila fa 
rebnú krásu timbru a dramatickú inte nzitu 
prejavu - nová pre verej nosť bola Abigai lle 
z Nabucca, pripravovaná pre festival v Bre· 
genzi. Vysoko náročnou áriou a strettou z 2. 
dej stva (za spoluúčinkovania zboru Janáčko· 
vej opery) dokumentovala pre hlbenie zná
mych kvalít o voľnosť a plast ickosť tó nu v po
hybl ivých pasážach , o techn ické upevnen ie 
hlasu i zre losť výrazu . Sympatický bol i Ry· 
bárske j p rídavok z iné ho sveta . A ve Maria 
M. Schne id ra-Trnavského ( pre soprán , h usle 
a o rgan) , p rednesená s veľkým cito m pre ko· 
mo rné muzicírovanie . 

Teno rista Jozef Kundlák sa výbero m č íse l , 
naj mä ukážka mi z Pucciniho Bohémy a Ver
diho Travia ty , mierne o dchýlil od svo jho ja
viskového repertoáru , zrejme v snahe upo
zorniť na smer ďalšieho hlasového• vývof.l. 
Pre dnešnú chvíľu však považuje m za šťas t· 
nejšie vernosť lyrickému, resp. leggero odbo
ru , s kto rým je Kundlá kov pomerne svet lý 
a štíhlo vedený hlas kompatibilnejší. Úmysel 
tvoriť širo ké tó ny a presadiť sa v drsnejšej 
pucciniovskej inštrumentácii vedie totiž mies
tami k náznako m technických i in tonačných 
ťažkost í. Ušľachti lému Faustovi s áriou koru· 
nova nou svie tivým a čistým .,céčkom" , však 
sotva možno čosi vytknúť. 

Ambície Martina Babjaka siahajú tiež cfa
lej , ako je o kruh do teraz stvárňovaných po
stáv. Popri árii Al fonsa z Do n izettiho Favo
ritky, ktorá mu p riniesla naj viac šťast ia vo 
Philadelphii , b ude asi výho dnej ší smer k Ros
siniho Figarovi, než k dramatickým bre ho m 
verdiovských part itúr. Bo haté farebné spek-

trum Babjakovho hlasu , jeho rezonančnosť. 
frázovanie i po merne efektné výšky, d okáže 
tento tale ntovaný barytonista okore ni ť aj 
spontánnym výrazom , rovnako prc'svedčivým 

v komických i vážnych rovinách . 
. Popri úspešných só listoch , bol pre mňa 
p rekvapen ím i zážitkom dirigen t Oliver Do
hnányi. Odhl iadn uc od faktu, že brnenský 
operný o rcheste r nedokázal v každom o hl'ade 
vyhovieť jeho požiadavkám (možno aj nedo
statkom skúšok) , jed notlivé vokálne čísla , 
predo hry (Bárbier zo Sevilly, Sila osudu , Na
bucco) a medzihra (Sedliacka česť), impo no
vali p riam elektrizuj úcou výstavbou, ne
smiernou intenzitou výrazu , dynamickým 
a rytmickým o b lú ko m , pr ičom ctili prioritu 
vokálnej línie. 

Škoda , že pe kný večer sa nestretol väčším 
záuj mo m obecenstva . A zda sa Bratis lavčani a 
tak ľahko poddávajú nepriazni počasia ... ? 

J>A VEL UNCER 

Na svetových operných scénach sa po 
L. Poppovej, E. Gruberovej, P. Dvorskom 
čl S. KopčákO\i etablujú stále d"al'ší mla
dí slovenskí speváci. K významným úspe
chom patrí lij laureátstvo na známej Pa
varottiho súťaži vo Philadelphii, ktoré po 
J . Kundlákovl a Ľ. Rybárskej získal kon
com minulého roku opäť slovenský rep
rezentant - barytonista Martin Babjak 
(na snímke K. Marenčinovej). Jednou 
z posledných úloh Ľubice Rybárskej na 
scéne opery SND bola Leonora vo Verdi
ho Sile osudu (sn. K. Marenčinová), žia l', 
po jej odchode z domácej scény sa s jej 
umením mlijú šťastie stretnúť viac zahra
niční obdivovatelia, podobne ako IQ s Jo
zefom Kundlákom, ktorý sa predstavil 
o. i. v úlohe Belmonta v Mozartovom 
Únose zo Serailu na scéne berlínskej 
Deutsche Oper. 



PEDAGOGIKA 

\.0 hudobnej ljellote 
O vzniku a práci Európskej asociácie pre 

hudobnú výchovu (EAS) sme písali v HŽ č. 12/ 
92 . Ďalšie zasadnutie tohto európskeho fóra sa 
uskutočnilo v cliíoch 21.- 24. októbra t. r . v ra 
kúskom Innsbrucku . 

Slove nská republika v zastúpe ní už teraz 
Asociáciou učiteľov hudby Slovenska, na kto
rú sa transfo rmovala pedagogická se kcia 
SIIS, sa plne integrovala do práce EAS 
a prevza la spo lu s Poľskom na seba i úlohu 
koordi nátora pre východnú Európu. Na ro
kovacom programe zasad nuti a v Innsbrucku 
bo li dva základné body: vypracovanie koneč
nej verzie Charty o hudobnej výchove na vJe
obecno-vzdelávac fch školách v Európe a po
rovnanie časovej do tácie pre hudobnú výcho
vu v rámci systé mu všeobecno-vzde lávacie ho 
ško lstva v jednotli vých európskych štátoch. 

Koncept spomínanej C harty bol predlože
ný už v apríli na kongrese v Augsburgu. jed
no tlivé hudobno-pedagogické zväzy a sekcie, 
najmä v krajinách e uró p kej dvanástky, ho 
pripomienkova li. V Innsbrucku sa sfo rmu lo
va la konečná ve rzia , kto rä ešte do konca ka
le ndá rne ho roka bude pred ložená Výboru 
pre vedu a vzdelanie Eu ró pskeho parla mentu 

v Bruse li. C harta obsahuje úvodnú preambu
lu a osem článkov. Z preambuly vyberám : 

"Právo na vzdelanie v demok ratických štátoch 
zahn/uje aj právo na umeleck tí výchovu. Všet
kým deťom a mladým /'uďom by mal byť 
umoi nený aktfvny i pasívny styk s kvalitnou 
hudbou." 

Pretože všeobecno-vzdelávacia ško la je je
dinou vzde lávacou inštitúciou, kto rá zahfňa 
celú populáciu, je zodpovedná ~a to , aby sa 
celej gene rácii dostalo základné hudobné 
vzdelanie. K splneniu tohto cieľa je nutné 
presad iť na týchto ško lách dod ržiavanie všet
kých článkov C harty: 
Čl. l - povinne zabezpečiť dve hodiny hu

do bnej výchovy na základných ško
lách a gymnáziách 

- Ďalší časový priesto r vytvoriť pre sú-
bo rovú č i nnosť 

Ct. 2 - zaviesť Hv na stredné odborné ško ly 
Čl. 3 - umožniť maturitnú skúšku z hudby 
Ct. 4 - na každej ško le mať k d ispozíci i od-

bornú učebňu pre tento predmet , do
statočne vybavenú kva litnými hudob
nými nástroj mi , audio-vizuálnou 

technikou a inými učebnými pomôc
kami 

Čl. 5 - zabezpečiť na každej škole činnosť 
súborov (speváckych a inštrumentál
nych) a hudobný život školy začlen i ť 

do ve rejného života svoj ho okolia 
Čl. 6 - zriaďovať ško ly s rozšíreným vyučo

vaním hudobnej výchovy, ako jeden 
zo spôso bov zabezpečenia profesio
nálneho dorastu 

Čl. 7- zabezpečiť kvalifikovaných uči teľov 
pre všetky typy škôl v dostatočnom 
počte . 

Čl. 8 - všetkým deťom v predško lskom veku 
poskytnúť hudobnú výchovu, zabez
pečiť , aby ich učitelia mali požadova
né hudobné vzdelanie. 

Ak po rovnávame požiadavky Chart y so sú
časným stavom · ško lskej hudo bnej výchovy 
u nás, musíme konštatovať, že niektoré člán
ky vôbec nenapfňame, iné le n čiastočne. 
V porovnávace j analýze miesta a rozsahu Hv 
vo všeobecno-vzdelávacom systéme tej-kto
rej e uró pske j krajiny, ktorá tvorila druhú časť 
rokovania v Innsbrucku, ostali sme so svojou 
jedinou hod inou Hv v 1.-8. triede ZS, s jedi
nou základnou školou s rozšíre ným vyučova
ním Hv v Banskej Bystr ici a s neujasnenou 
koncepciou Hv v rámci vyučovania estetiky 
na gymnáziách celkom na konci spomedzi 
osemnástich eurppskych štátov. Našu 

neuspokojivú situáciu v rámci európskej kon
frontácie znásobuje i fakt, že s účinnosťou od 
l. X. 1992 bol zrušený odbor umelecké ho 
školstva na MS a vedy SR, kto rý začal už 
v nových spoločenských podmienkach naplno 
realizovať koncepciu ume leckého vzde láva
nia (sympózium Moravany, máj t.r.) . Veď 
práve náš systém základných ume leckých 
škôl so štyrmi umeleckými odbormi, to je 
oblasť , kto rou spfí'lame Cl. 6 Charty, ako je
den zo spôsobov zabezpečenia profesionálne
ho dorastu , to je oblasť, o ktorú sa najviac za
ujímali a úprimne nám závideli aj odborníci 
zo západne j E urópy v Innsbrucku. Sirokou 
sieťou ZUS na Slovensku (160 ZUS a 64 po
bočiek) a zaškolenosťou populácie, kto rá sa 
pohybovala okolo lO %, kompenzovali Z US 
nedostatočnú školskú hudobnú výchovu. 
Dnes tieto ško ly majú byť opäť odsunuté do 
kategórie "zariade ní" (tam sme ich už za éry 
social izmu mali) a priprave né do privatizácie . 
Privatizácia Z US v súčasných hospodárskych 
pomeroch a pri terajších prázdnych mest
ských pokladniciach znamená zá nik. 

A tak neostáva hudobno-pedagogickej ob
ci nič iné, a ko sa pust i ť do boja za záchra nu 
týchto škôl fo rmou petíci í uči teľov , rodičov , 

argumentov a vysvetľovani a vecí , kto ré sú 
jasné. 

IRENA MEDŇANSKÁ 
zástupca SR na kongrese 

v Innsbrucku 

Základné umelecké a estetické vzdelanie iba vyvoleným? 
Jedno z predchádzajúcich čbel 

l ludobné ho života prinieslo otvo
re ný list ministrovi ško lstva , mlá
deže a športu, v ktorom účast níci 
l . celoslovenskej konfere ncie Slo
venske j hudo bnej spoločnost i 
vyjadrili svoj po toj k jednow·a n
né mu kroku , k to rý znamenal zru
šenie Odboru umeleckého škol
stva. Postihuj e to všetku ume leckú 
a estetickú výchovu tisícok detí , 
pre tože zaradenie škôl tohto typu 
ku ško lám učňovským , ku škol
ským zari adeniam sme tu už mali 
a znamenalo to neustály zápas 
o dôstojné postavenie a vybavenie 
týchto škô l. 

Jedna hodina hudobne j výchovy 
na základných školách, žiadne ho
di ny HY na gymnáziách a pomalé 
rozbieha nie este tickej výchovy po
necha né na ľubovôle riaditdov 
stredných škôl (často a ko do plnok 
k neúplnému úväzku - vlastn ím list 
MS , v kto rom oznamuje. že abso l
vent hudobne j vedy nemôže učiť 
este tik u, hoci má štátnicu z esteti
ky a pedagogickú aprobáciu ako 
stredoško lský pracovník) , nás to tiž 
za raďuje na poslednú priečku re
bríčka v rámci počtu hodín hudo b
nej výchovy v krajinách bývalé ho 
socialistického bloku. 

ani jeden prípad žiaka ZU S. Tieto 
de ti majú nao pak zvýšený pocit 
zodpovednost i, pozit ívne r ieše ný 
de nný harmonogram , nevyhľadá
vajú podozrivé zákutia a spoločen

stvá ľudí. Kategorické rozhodnutie 
- nech sa na ZUS učia deti so lvent
ných rodičov , kto rí to zaplatia a po
staviť ZUS na roveň konzervató rií 
je odrazom ncpoznania , nepocho
penia tej to časti ško lstva a neuvá
ženého následné ho rozhodnutia. 

Pokladnice miest živoria a hodiť 
na nich bremeno financovania 
Z US j e začiatok ich rýchleho kon
ca. Súkromné ško ly ako sa presa
dzuj ú na Slovensku nemajú nič 
spoločné s ' postavenfm

1 
súkrom

ných umeleckých škôl v západoe u
rópskych krajinách . Súkromné 
školy sme už mali a neosvedčil i sa. 
Pritom budovy ZUS sú zväčša vo 
vlastníctve miest a tak sa ľahko 

môže stať . že mestské zastupi teľ
stvá prídu s myšlienkou prenajať 
ich so ziskom pQdnikateľom . Neza
búdaj me však, že hoci mnohé ZUS 
neplnia snáď ideálne svoje posla
nie , predsa vychovávajú budúceho 
príjemcu kultÓrnych hodnôt náv
števníka d ivadie l, galérií , múzeí 
výstav, koncertov .. . Ak sa nám ne
darí rozvíjať systém sponzorstva 
náročnejších umeleckých proje k
tov , je to aj dôsledok nedostatoč
ne j umeleckej výchovy na z S. Mi
nisterstvo ško lstva tlačí na úsporu 
financií. Je však nemysliteľné, aby 
si ško lstvo , ako nevýrobná sfé ra, 
samo na seba zarábalo. 

46 metodických odde le ní a centier, 
povedzme s piatimi pracovníkmi, 
42 školských inšpekčných centier 
tiež s piatimi zamestnancami, je to 
dosť veľa dobre platených úradn í
kov. Ži aľ , v poslednej dobe sa me
dzi nich vrá tili mnohí bývalí r iadi
telia, poslušní lektori OV KSS 
a ideológovia bývalé ho režimu. 

Mnohí pedagógovia Z US si h ro
ziace nebezpečenstvo neuvedomu
jú. Ale spoje nými silami pedagó
gov, rodičov a podporovateľov 

ume lecké ho školstva môžeme za
chrániť základňu , z kto re j vzišli vý
razné ume lecké osobnosti a pred 
čím sa z uzna ním sklái'lajú aj obdi
vovatelia z Japonska či Austrálie . 
Pre pracovaná sústava ZUS a od
borná spôsobilosť mnohých je j pe
dagógov si to zasl(Jžia. 

Po novembri 1989 sa konečne 
úspešne zavŕši lo mnohoročné úsi
lie o dôstojný prístrešok ume leckej 
estetickej výchovy, poskytujúci 
priestor na jej urýchlený rozvoj mt 
úroveň l.ápadoeuró pskych k rajín. 

Základné umelecké ško ly, kto 
rých je na Slovensku asi 150, vycho
vävajú IO % detí ško lopovinného 
veku k duchovným hodnotám . Vý
skumy posledných rokov jednoz
načne ukäzali. že medzi deťmi po
značenými krimina litou sa ne našie l 

Zdrojom úspor by mal byť roz
košatený byrokratický aparát 
v školstve , ktorý a j napriek protes
tom radových pedagógov pretrvá
va. Ak rátame 46 školských správ 
hoci len s desiatimi pracovn,fkmi , SILVIA FEC:SKO VÁ 

Otrorený list sldadatel o ri Doc. Jurajori Hatríkori 
Najviac ste ma v~ak prekvapili prehláse

ním, ie - citujem - " Informáciu o najúspe~
nej~ích výchovných koncertoch vydala SHS vo 
forme stručného bulletinu" . Pamätáte sa, pán 
docent, keď Ste žiadaN odo mňa súpis a cha
rakterizáciu na~ich najúspe~nej~lch tém, ako 
Ste ma presvedčovali, ie to bude výborná pro
pagácia na~ich výchovných koncertov? Pokla
dáte za správne, i e si prisvojujete prácu inej 
organizácie? 

V:íiený pán docent, 
prečítala som si Vá~ referát pre pedagogic

k ú sekciu Slovenskej hudobnej spoločnosti, 
k torý bol u verejnený v Hudobnom živote 
č. 20192. 

S ríi:1som som sa dozvedela, i c "Slovkon
cert sa vzdal odbornej programovej činnosti 
vo výclwvnýcb koncertoch. Úlo/Ju prevzah1 
SHS." éo to znamená, že Sil prevzala od
bornú progrmnovrí činnost'? Snáď to, .. . ako 
som sa dočft<Jia d'illej .. . i c sa 1•ytvorila komi-

sia, ktorá' sledovala úroveň a ohlas na výchov
né koncerty? Zo sledovania už hotovej činnosti 
e~te žiadna odborná, dramaturgická činnost' 

nevyplynula. Dokonca ani žiadnu expertlzu 
sme z tejto kontrolnej činnosti do dne~ného 
dň11 nedostali. 

Ako iste viete, pán docent, vytváranie no
výc/l tém a ich adekvátne obsadzovanie mode
rátormi a umelcami si vy žaduje každodennú 
a veľmi zodpovednú prácu. Hak spolupracu
jete so Slovkoncertom už niekoľko rokov a aj 

teraz, keď pi~em tieto riadky, moderujete vý
chovné koncerty na strednom Slovensku. 
A viete aj ako taká programová práca vyzerá. 
Na návrh dramaturga ste vypracovali aj nie
koľko veľmi kvalitných tém, za ktoré sme 
Vám ako autorovi a moderátorovi zaplatili. 
Tak isto spolupracujeme aj s ďal~ími scenáris
tami, moderátormi a umelcami. Chcem tým 
len zdôraznil', ie nie SHS, ale Slovk oncert 
u Vás objednáva nové programy, [<toré Slov
koncert aj realizuje. 

Net•iem, prečo ste skreslovali fakty vo Va
~om referáte. Možno preto, aby ste obhájili 
opodstatnenost' existencie pedagogickej sekC'ie 
SHS. 

S pozdravom 
Mgr. EVA QUASTLEROVÁ 
dramaturg pre vých. 
koncerty Slovkoncertu 

Vftrorený list- odpoyed' mgr. EYe Quastleroyej 
Vážená pani magistra, milá koleg,r1la! 
Vyui í v;•m možnos t" spojil' v odJJovcdi m1 

Vá~ ot vorený list ospravedlnenie s vysvetle
ním. Oboje Je potrebné urobil' vereJne, lebo 
chyba, ktorá sa sta/11, verejne zmiat/11 a skres
lila skutočno5't'. 

Hudobný žit•ot č. 20 bol účelovým ťíslom na 
objcdnát ku Slovenskej lwdobncj spoločnosti. 
M:lleriály v ňom uverejnené spracov:1/ a dodal 
sekretariát S/IS bez toho, i e by id1 bol so 
mnou - ako predsedom pedagogickej sekcie -
konzultoval . 'To, ťo vy~lo 110d c/1ybným titul
kom Referát doc. J m·iljn Hatl'lka, srí dm ma
teriály: rí vodmí ú1•alw o potrebe tnmsformá
cie Ped:1gogickej sekcie SHS vzhľadom na jej 
úlol1y j e odo nula a konťi vetou: " t e je takýto 
partner voči ~tátnej správe m1 Slovensku nc
vylmutný , vyplý va nielen z vyš~ie spomenuté
ho domáceho trendu, ale aj zo zaostávania 
Slovenska voči integraťným procesom v Euró
pe, ktoré popri hospodárskej a kultúrnej ob
lasti zasahujú rovnako intenzívne aj obl11st' 
~kolst va." 

IJal~í text až do konca j e podklad pre úvod
ný referát prot. Jurkovič;! , ktorý spracoval ta-

jomnfk sekretariátu SHS p. Stu~ka. Patri 
k te:lltu, ktorý v inkriminovanom Ht vy~iel 
pod titulkom Prfhovot; predsedu SHS prof. 
Milo~a Jurkoviča. Prof. Jurkovič túto čast' in
formácii o práci SHS na I. konferencii nepou
žil, pretože sa nazdával, že by som ich mal 
tlmočil' ja, ako predseda Pedagogickej sekcie. 
Vážnost' vtedaj~ej situácie okolo umeleckého 
~kolstva (zru~enie Oddelenia umeleckého 
~kolstva, atď.) ma donútila rezignoval' na 
" akademický" referát a improvizoval'. To, čo 
som vtedy povedal, sa stalo základom pre via
ceré uznesenia Konferencie i pre otvorený list 
ministrovi ~kolstva SR. Ako celok mój priho
vor nikto nezachytil, nespracoval, a preto ne
mohol ani vyjst' v Ht. Vy~iel len spominaný 
textový fragment, pripravený ako môj póvod
ný diskusný príspevok . Za túto redakčnú 
a vecnú chybu je plne zodpovedný sekretariát 
SHS, ktorý mechanicky odovzdal na uverejne
nie nespracované texty. 
liaľ, vecná chyba sa vkradla i do informač

ného prehľadu o činnosti Pedagogickej sekcie 
SHS. Jej preh/iadnutie (nech j e pre mila aspoň 
pol'ahčujúcou oko/nost'ou, že som text pred 

uverejnením nevidel) ide plne na môj vrub. 
Zodpovedne prehlasujem , ie nie j e pravda, že 
sa Slovkoncert vzdal odbornej programovej 
činnosti vo výchovných koncertoch. Na návrh 
vtedaj~ieho riaditeľa Dr. Mokrého založila Pe
dagogická sekcia komisiu pre výchovné kon
certy, do ktorej sme, samozrejme, prizvali 
i Vá.5, aby bola pôda pre koncepčné diskusie 
o výchovných koncertoch, ich trendoch, ohla
soch, ap. Kedysi mal sám Slovkoncert takúto 
komisiu, kde boli o.i. aj učitelia, nielen tvorco
via VK. Takýto orgán nemohol a ani nemieni/ 
nahrádzal' každodennú odbornú i organizač
nú prácu dramaturgie VK na pôde agentúry. 
Naopak, chceli sme a aj sme to robili, propa
goval' najkvalitnej~ie výsledky , najlep~ie témy 
a programy . Preto sme napr. pri organizovani 
celoročného kurzu pre učiteľov na tému Uti
te/' hudobnej výchovy a výchovný koncert úz
ko spolupracovali s Va~fm referátom i priamo 
s Vami. Mali ste na kurze úvodnú predná~ku, 

ukážk ové VK sme spoločne vyberali a učite
ľom prezentovali. Ich organizáciu plne kryl 
(ai na prípady programov z košickej Casso
vie) Slovkoncert. Finančné náklady, hoci Wo 

do značnej miery aj o propagáciu práce pl'l
slu~ného oddelenia Slovkoncertu, plne zná~a/a 
SHS. Spomínaný bulletin s informáciami 
o najúspe~nejšíl:h témach je takisto spoločným 
činom - väč~inu podkladov Ste nám dodali, 
m.r sme ich redakčne spracovali, doplnili a za
bezpečili sme v Cassovii počitačovú tlač. Po
dobne sme prácu vašej agentúry prezentovali 
na d voch medzinárodných konferenciách 
o HV (Krupá, Zlatovce- 1989, 1991). Z tohto 
stručného, neúplného preh/'adu na~ich spoloč
ných aktivit v prospech VK je jasné, že formu
lácia v podkladoch sekretariátu SHS je ne
sprá v na a chybná. Verejne sa ospravedlňujem 
za to, že som ju nezachytil a neskorigoval. 

A le aby som nebo/ai tak celkom v defenzí
ve, dovolim si poznamenal', že z pravdivého 
obrazu veci okolo VK vyplý va aj to, že opod
statnenost' existencie pedagogickej sekcie SHS 
skutočne netreba nasilu obhajoval'. Verím, že 
si to uvedomujete. 

S prejavom úcty a s nádejou na ďaWu dob
rú spoluprácu -

Doc. JURAJ HA TRIK 
predseda PS S H.'.' 



V októbri m .r. sa uskutočnil v A rgentíne, v prioceánskom 
letovisku Mar dcl Plata , I . festiva l Ame rica Cantat. Z E urópy 
naň prišli tri zbory- zo Švédska Komorný zbor, s kto rým pán 
E ric Ericson, momentálne zborová svetová d irigentská jedno t
ka demonštrova l aj svoju ško lu a metódu práce, Vokálne štú· 
dio z Karlsruhe a Spevácky zbor Lúčnice. 
Lúčnica si svojimi vystt:1pcniami a prácou v tvo rivej dielni zís

kala sympatie divákov i odborníkov , kt<?rf vyzdvihovali hlaso
vú kultúru a zvukovú vyrovn a nosť. Len ťažko verili , že sú to 
amatérsk i speváci. Usporiadatelia America Cantat si z ponú k
nuté ho repertoáru vybrali fo lklór (v spracovaní skladateľov O . 
Fe renczyho, I. Hrušovské ho, A . Zemanovské ho, J . Cikke ra. 
D. Kardoša. M . Šm ída, L. Burlasa a ďa l ších) . Diváci na vystú · 
peniach boli doslova užasnutí krásou krojov (z Trenčianskej 
Teplej), kto ré le n znásob ili účinok lučnič iarskcj reprezentácie. 

Samostatný blok nášho speváckeho zboru bo l zaradený hneď 
na prvý festivalový koncert a úplne na záver , sami o rganizátori 
azda už vopred tušili, že bude - ako neskô r hovorili - zlatým 
klincom programu. Koncert y sa začína li o deviatej večer, Lúč
nica prišla teda na rad krátko pred polnocou. Získala si publi
kum od prvej chvíle, mladosťou , bezprostrednosťou, šarmom , 
!'ah kosťou s akou in terpretovala skladby- jednoducho ume lec
kou úrovňou i celkovým vystupovaním. Lúčničiari nastupovali 
na svoj p rogra m cez hľadisko svadobnými spevmi a lúčili sa 
"lúčničiarskou hymnou" Pod Roháčom žijem, opäť pozdravu
júc publikum zblízka. T akýto .,malý experiment" si môže do
voliť len skúsený a vynikaj úci zbo r, aby zaspieval skladby prak
ticky bez dirigenta , čo bolo i náležite ocene né búrlivým aplau
zom . 
Veľkým uznanhn pre prof. Petra H radila, ume leckého vedú

ceho a dirigenta spevácke ho zboru Lúčnice bolo aj konštatova
nie, že skl adbu Buenos Aires, kto rá zaznela ako prídavok, ne
počuli odborníci tak precízne zaspievať ani v podaní domácich 
zborov. Lúčničiari vystúpili v mieste konania festiva lu i v oko
litých mestách a na samostatnom koncerte v Bue nos Aires. 
Prof. P. Hradil sa vzápätí zúčastnil so Speváckym zborom slo
venských učit eľov na IV. medzinárodnom fes tivale zborového 
spevu v Grécku , v Atémlch a tak sme ho požiadali, aby zhod
no til tieto dve medzinárod né zborové podujatia. 

Pozorovali ste výrazné rozdiely v pr(stupe zborových telies 
k stvárneniu jednotlivých skladieb v podani latinskoamerických 
a európskych zborov? 

- Do Mar dcl Plata prišlo niekoľko zaujímavých lat insko-
-amerických zborov a odbo rníci z desiatich krajín . V práci so 
zborom podl'a mňa všetko súvisí s osobnosťou dirige nta . Súdiac 
podl'a kvalit y a umeleckej úrovne zúčastnených zborových te
lies , môžem povedať , že podmienky pre zborovú tvorbu ne ma
jú zlé. Väčšina dirigentov čerpá z európskej voká lnej ško ly, na
pokon časť z nich absolvovala kurzy u pro f. Ericsona. Medzi 

Koncom uplynulého roka zfskala slovenská organistka Emí
lia Dzemjanová cenu lntemational Woman of the Year a tillll 
World lntellecrual ! 993 od lmemntional Biographical Centre 
v Cambridge. 

- Mohla by si čitatel'om približiť ~voje umelecké aktivity od 
čias nášho posledného rozhovoru v a uguste 1989 na stránkach 
Hudobného života? • 

Je pre mňa zadosťučinen ím. že som za po Jedný rok mohla 
hra ť na o rganoch, kto ré sa pokladajú za prestížne i po nástro
jovo-historickej stránke. Bolo to hosťovan ie na našom špičko· 
vom festivale a vel'kom o rgane M. Engle ra u sv. Mórica vOlo
mouci, neskôr na Silberma nnovom o rgane v Hofkirche v Dráž
ďanoch a Trostovom organe v Schlosskirchc v A ltenburgu . 
Trostov nástroj pochádza z Bachových čias. Bach ho preukaza
teľnc pozna l, hral na ňom a pochvalne sa o ňom vyjadroval. 
Pre mňa táto skutočnosť zname nala príležitosť k poznaniu au
tentické ho obrazu Bachovej hudby a to navyše ešte v pôvod
nom ladení (alte nburský o rgan je ladený podl'a Neidhart a, 
k čomu sa Bach prikláňal). Hrať na takto ladenom historickom 
nástroji znamená to tiž poznať a pochopi ť barokovú hudbu vo 
svetle harmonicky zvýraznených afe ktov. 

Vážim si aj príležit osť hrať na koncertoch fest ivalu Slovenské 
historické o rgany. ktorá sa mi ponúkla koncom augusta 
v Smrcčanoch a Huncovciach. Malé historické nástroje s obme
dzenými zvukovými a technickými možnosťami kladú na poslu
cháča aj interpreta osobité nároky, pretože ho núti a zvyknúť i 
na novú zvukovú kvalitu , diametrá lne odlišnú od zaužívané ho 
štandardu, a ký pozná zo súčasného organa. Svojou subtílnos
ťou vša k odkrývaj ú tieto organčeky pre nás nový rozme r: čaro 
jednoduchosti. prehľadnosti , komorného zvuku , poetickosti . 
ktorá je blízka naturelu nášho národa. Na Slovensku si na zvuk 
historických ná trojov začíname le n zvykať, vo svete sa pro
dukcia na nich sta la bežnou, ~amozrcjmou . Sama som mala 
možnosť pozna i také to nástroje vlani na koncert nom zájazde 
v Taliansku . Podobný talia nskym histo rickým nástrojom je or
gan v Kla ri kách, kde som hrala v septe mbri tohto roku . Zau
jímavé je, že sa pre inte rpretáciu na histo rických organoch vý
nimočne dobre hodí hudba, napísaná s lovenskými a uto rmi 
v minulých s toročiach. Na jedné ho z nich ma upozornil J ožko 
Podprocký. Ide o takmer zabudnuté ho prešovské ho rodáka 
Michala Sztáraya, kto ré ho d robné miniatury kompozičnou 
stránkou ko rešpondujú s kvalitami ma lé ho historického ná-
stroja. · 

- Ako hodnotíš svoju spoluprácu s domácimi košickými hu
dobnými inštitúciami a umelcami? 

V máji tohto roku , v rámci Košickej hudobnej jari , som do
sta la zauj ímavý sólový pa rt (spolu s ko legami V . Drietomskou 

ROZHOVORY 

najlepšie patri li argentínsky zbor z univerzitného mesta Me n
doza a venezuelský Schola Cantorum s dirigentom Albe rtom 
Grauom. 

Porovnávajúc vystúpenie napriklad Voká lneho štúdia z ne
meckého Karlsruhe a a rgentínskych zborov sa až markantne 
prejavil rozdiel v dramaturgii. Latinsko-americké zbory sa viac 
prispôsobujú mentalite poslucháčov, skladba ich programu je 
oveJ' a rôznorodejšia a príjemne pôsobi napriklad aj oživenie vy
užitim sprievodného hudobného nástroja - najmä bicich. 

Preštudoval som si n iekoľko programov ZLIČastncných zbo· 
rov. napokon dlhé hodi ny sme strávili v diskusiách o práci s hla
som , metodike. spôsobe nácviku ... Z nášho pohľadu je príťaž
livý bohatý lat.insko-americký rytmus, často náročný pre našich 
spevákov. Som rád, že v rámci možností sme si z tvorivých diel
nf vybrali práve tú skladbu', kto rá sa opiera o argentínsky fol
klór, hoci pojem fo lkló r v našom ponímaní tu nic je adekvátny. 
Sú to komponované skladby povedzme aj na poe tické texty, 
využívajúce charakteristický tanečný rytmus tanga, samby, 
chacarcry a pod., spracované viac romanticky ako modernými 
postupmi . Sú to skladby živé, temperamentné, ale aj hfbavé 
(napr. skladba A . Piazzollu Balada o mojej smrti , ktorá vy
chádza z argentínske ho tanga). Nechcem tým povedať, že by 
v repe rtoá ri euró pskych zborov chýbali také skl adby; v Latin 
skej Amerike ich však udáva typický strhujúci rytmus. Myslím 
si, že aj z tohto dôvodu bol výber nášho programu pre Argcn
tínčanov zaujímavý. 

Ako na vás zapôsobila práca v tvorivej dielni, ktorú viedol 
mladý absolvent kompozicie, skladatel', dirigent a aktívny "zbo
rista" Gustavo Maldino? 

Azda by som bol volil vzhľadom na krátkosť času a náročnosť 

re pertoáru , ktorý mal zbor naštudovať, trochu inú taktiku 
v metodike prístupu. Mnohé zo skladieb si však ponecháme 
v repertoári , doštudujeme, dotvoríme. Bude to v každom prí
pade ozvláštne nie nášho programu , ktorý pripravujeme na máj 
1993 k výročiu U1čnice. Prvú časť tohto programu chceme kon
cipovať zo skladieb po pulárnej hudby , spirituálov, ďa lej čaká
me na skladby našich skladateľov, kto rých sme oslovili- a nie
ktorí dote raz s Lúčnicou ani neboli .. zviazaní". T ak uvidíme. 

A teraz niekol'ko informácii zo súťaže v Aténach. 
Súťaž sa konala v prvej polovici novembra . Zúčastn i lo sa na 

nej 26 zborov z 18 krajín a 3 1 gréckych zborov- spolu vyše dve
tisíc spevákov. Súťažilo sa v kategóriách - miešané zbory, muž
ské a ženské, detské zbory a kategó ria folkló ru . Spevácky zbor 
slovenských učiteľov súťažil v kategórii mužských a ženských 
zbo rov- spolu tam bolo prihlásených desať zborov z 8 krajín. 
Podmienkou bol výber dvoch z troch povinných skladieb: roz
hodli sme sa pre zbor In nomine Jesu od G . F. Händla a grécku 
skladbu G . G eorgiadisa, z našich sme zaspievali zbor J . L. Be l
lu Sviatok Slovenska a Sucho ilovu Hrmavicu z cyklu O horách. 

a P. Kaščákom) v úspešnej Symfóni i od košického skladatcl'a 
N. Bodnára . Dúfam , že neosta ne le n pri premié re a že sa táto 
vydarená skladba dostane i na bratislavské p ódium. Pe knou 
spomienkou zostane pre mňa i spo lupráca so Státnou filharmó
niou Košice na tohtoročnom Medzinárodnom o rganovom fes
tivale v G uilmantovom Koncerte pre o rgan a orchester. Na
priek tomu , že sezóna sa v tom čase len rozbieha la, košická fi l
harmónia bola na vystúpenie starostlivo pripravená. za čo jej 
patrí moj a vďaka. Fi lharmonici mali nespo rn ý podiel na úspeš
nosti nášho koncertu . V poslednom čase dosi priesto ru venu
jem spo lupráci so soprani tkou Vierou Dric tomskou , s ktorou 
máme pripravené konce rtné programy. Dúfam , že sa ne budem 
musieť zrieknuť ani ume leckej spolupráce s pozaunistom Já
nom Hrubovčákom , s kto rým ~mc už tiež rea lizova li viace ré 
koncerty. 

- V našom rozhovore nesmieme obíst' i tvoju druhú (alebo 
prvú?) výraznú aktivitu -a tou je pedagogická činnost'. Aj tu 
venčia vavríny teba a tvojich zverencov .. . 

Nerada hovorím o vavrínoch, pretože viem , ako je t'ažko po
sudzovať výkony pedagóga a žiaka, a už vôbec nic podľa ocene
ní na súťažiach, hoci aj to môže byť pre niekoho kritérium. Je 
pravdou, že na poslednej celoštátne j súťaži v Opave získali mo
je obidve žiačky krásne umiestne nie , viac ma však teší , že sa 
zúročil čas inte nzívnej prípravy a samotné súťaženie v ich vý
konnostnom vzostupe, a že získa li mo tiváciu pre svoje budúce 
umelecké snaženia. 

Druhou oblasťou , kto rú považuJe m za neme nej potrebnú, je 
moj a niekoľkoročná snaha o vydanie Organovej ško ly, kto rú 
som pripravila v OPUS-e pre svojich (aj ostatných) žiakov 
a všetkých tých , ktorí sa chcú nauči ť hre na organe, vrátane 
amatérov. Dúfam , že bude mať široké využitie; má m mnohé 
ohlasy, kto ré po nej volaj ú. Paradoxom pre m11a je, že hoci 
práca na ško le postupovala spočiatku pomerne rýchlo, zaskoči
li ma technicko-vydavateľské problémy. Napriek spomína né
mu verím , že sa jej vytlačenia čoskoro dočkám a že sa splní môj 
záme r pomôcť riešiť nedostatkovú situáciu pri dô ležitom začiat 
ku vyučovani a hry na o rgane. 

- Demokratizácia života a s 1iou ruka v ruke demokratizácia 
umenia- ako hodnotiš súčasnú situáciu v oblasti hudobnej kul
túry u nás, samozrejme, z pohl'adu svojho odboru? 

Budem hovoriť o spoločenskom problé me, kto rý sa ma pria
mo dotýka, pre tože sa do týka o rganu a tým spätne má odraz 
na celú hudobnú situáciu . V súčasnost i je mojou a mbíciou, po
pri práci v svojej triede , pomôcť pozdvihnúť úroveň o blasti so 
štyridsaťročnou absenciou -cirkevné ho oddelenia. Už druhý 
rok pracuje na Konzervató riu naše najmladšie oddelenie. Ž.iaf, 
ni e bez detských cho rôb. Usi lu jem sa byť prospešná: nachá-
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Dirigent Peter Hradil s prof. E. Ericsonom. 
Snímka arch ív autorky 

Obsadi li sme v našej kategórii druhé miesto tesne za veľmi dob
rým ženským zborom z Tchaiwanu ; od zlatého pásma- súťažilo 

sa to tiž v pásmach - nás delilo le n deväť desatín bodu . Vzhl'a
dom na to, že sa schádzame le n raz za mesiac, že sme boli teraz 
pred sú ťažou po troj týžd1'1ovej prestávke a na nácvik sme mali 
tri hodiny. že sme prišli po strastiplne j ceste (pokazil sa auto
bus) len večer pred súťažou- teda vzhľadom na tieto fakty po
važujem naše urnie tnenie za veľmi úspešné. Bo li ta m výborné 
zbory z Argentíny , Bulharska , Talia nska, Ukrajiny, Švédska . 
Tchaiwa nu , Mexika, USA - jednoducho ce lý svet. Pre kvapila 
ma vysoká účasť gréckych zborov, z kto rých nic všetky dosaho
vali kvalitu medzinárodnej súťaže . G ra nd prix získal vynikajúci 
zbor z Argentínskeho mesta Moron . Prekvapilo ma, že sa ne
zúčast nil na festivale America Can tat. Zvláš.tnosťou te jto súťa
že bolo aj to , že v po rote nebo li domáci: členmi boli traja Fran
CLIZi, dvaja Bulha ri , Ta lian a Estónec. V rôznych zoskupeniach 
sa v každej kategórii strieda li traja. Podl'a toho, čo som mal 
možnosť počuť, posudzova li veľm i odborne a objektívne . 

l 

Pripravila: IZABELA PAŽ.fTKOVÁ 

: 
; 

Snimka J, Linzboth 

dzam čas po sobotách a venujem sa ško leniu o rganistov v kur-
ze, ktorý organizuje Konzerva tórium v spolupráci s Biskup
ským úradom v Košiciach. Ak si uvedomíme. že predchodca mi 
týchto te ra jších mladých l'ud í - adeptov rcgcnschori boli 
Schneide r-Trnavský, Moyzes. Albrecht . Rosinský, v Košiciach 
Hemerka, Zomba ďalší. ne môžeme sa s terajš ím stavom vzde
lania a úrovne hudobnej produkcie v chrá moch uspokojiť . Sú
časné chápanie funkcie o rganistu v kosto le sa veľmi deva lvova
lo. Ak neurobíme skoré po trebné zásahy do profesiona lizácie 
a kva litatívneho pozdvihnutia hudby v kostole, ak sa nám ne
podarí p resvedčiť cirkevnú vrchríosi o potrebe jej patričného 
stupňa úrovne, riskuje me možno už ncdobc hnutel'ný pokles 
celkovej kultúry ľudí. Hudba často práve cez kosto ly pôsobí na 
nich ako merítko vkusu . Záleží mi na tom, aby sme sa rýchlo 
dosta li zo zaosta losti za susednými krajinami . A pre túto prácu 
očakávam väčšiu podporu i zo strany širšej verej nosti. pre tože 
dobrá snaha jed no tlivca je v tomto prípade málo . 

Pripravila J ÚLIA BU KOVINSKÁ 



... KONCERTY- PREHLIADKY 

Napriek nepriaznivému novembrovému 
počasiu sa dokázalo zaplniť auditó rium Hu
dobnej siene Bratislavské ho hradu. Všetkých 
tam prilákala baroková hudba, kto rá už od le
ta utorok čo utorok vábi svojich posl ucháčov. 
Tak teda J 7. novembra sa uskutočnil predpo
sledný koncert venovaný Roku stredoeuróp
skeho baroka. Dramaturgia koncertu bola 
opäť rozdelená do dvoch častf. V prvej sa 
nám predstavil hobojista Jozef Ďurdina 
a čembalista Otakar Šebesta: druhá časť kon
certu patrila organistke Irme Skuhrovej. 

Inte rpre ti prezentujúci sa v prvej časti sa 
jednoznačne orientovali na sonátový polreci
tál (Telemann, Boni, Händel), čo bol istotne 
veľmi príťažlivý tvorivý zámer, treba pripo
menúť , že bol i ade kvátne zvládnutý. J . Ďur
dina akcentoval vo všetkých dielach spev
nosť , kantabilnosť a prirodzenosť. Nevciťoval 
sa do koncepcií starších interpretačných vý
kladov i keď mal ved ľa seba čembalo, ktoré 
by mu takýto prístup umož11ova lo. Slovom 
obaja interpreti realizova li svoju vlastnú 
predstavu o výzore a znení barokovej hudby, 
čo sa zdá byť i najprirodzene jšie (asp01' pre 
dnešné ho posl ucháča) . 

V druhej časti programu zaznela o rganová 
tvorba J . S. Bacha (Fantázia G dur BWV 572, 
Prelúdium e mol WV 548) a Chorálová par
tita ,,Jesu meine Freude" Johanna Gottfrieda 
Walthc ra. Organistka l . Skuhrová sa predsta
vila svojim posl ucháčom v tom naj lepšom 
svetle. Z jej hry vyžarovala isto ta, naprostá 
technická prepracovanosť detailov a naviac 
i te n po trebný muzikantský vklad . To je tá 
schopnosť formova ť celostný pohľad n,a die lo, 
ukázať ho poslucháčom. A to sa Skuhrovej 

podarilo. Z jej hry je cítiť , že nepretržite na 
sebe pracuje, evide ntný je systematický kon
takt s nástrojom -slovom inte nzívna každo
denná práca, ktorá je nezastupiteľná. Páčila 
sa mi registrácia vo svojej prirodze nosti, sa
mozrej mosti v schopnosti nastoľovať kontras
ty, budovať dramatickú stavbu celku. Tieto 
slová nepíšem le n ako hudobný kritik, ale 
predovšetkým ako muzikant. Spomínam to 
i pre to, lebo názory na výklad hudby sa naj
pravdivejšie fo rmujú tam, kde funguje bez
prostredný kontakt , bezprostredný dotyk so 
živou hudbou. Muzikalita sa ne musí dokazo
vať verbálne. Ten, kto ju má v sebe, cíti ju na 
sto honov. Keď som spomínal v hre l. Skuh
rovej schopnosť tvarovať celok, všimol som 
si, ako jednoznačne zrozumiteľné ,bo li v je j 
hre kontrapunktické zápletky - no pritom 
i harmonická premenlivosť vlne nia tohto po
hybu. Slovom čitateľnosť a zrozumiteľnosť 

faktúry, čo j e s íce vec samozrejmá, ale nie 
každodenná. 

x x x 
Skončil sa niekoľkomesačný cyklus koncer

tov Hudba a barok. l. decembra bola Hudob
ná s ieň Bratislavského hratlu svedkom záve
rečného koncertu v rámci kto ré ho vystúpil or
ganista Ivan Sokol a Musica Aeterna. Namies
to tradičného recenzovania interpretačných 
výkonov možno by bolo dobré pokúsiť sa sú
časne o malú záverečnú sumarizáciu. Veď 
k výkonu l. Sokola v podstate nie je čo dodať : 
bol vynikajúci a naprosto umelecky presved
čivý. Pre svoj polreci tál si vybral diela Fro
bergera, Li.ibecka, Buxte hudeho a J . S. Ba
cha. A ni Musiku Aeternu ne musíme zvlášť 
predstavovať . Vie me, že tento komorný or-

Prehliadka mladých organistov 
V dňoch 3.-5. novembra 1992 Konze rvató

rium a VŠMU v Bratislave spolu s Konzerva-
. tóriom v Košiciach realizovali v Koncertnej 
sieni bratislavského konzervató ria Prehliad
J)J. IJIJ.aJ:iých kopce rtných organistov. Pom
péznu minulosť vystriedala reálna striedmosť : 
zahrať si, skonfrontovať pracovné postupy 
pedagógov; individuálny po te nciál mladých 
ade ptov hry na organ. 

Sleduj úc d lhé roky tieto akcie prichádzam 
k poznaniu, že nastáva zásadný vývoj smerom 
k individualite. Vlastný názor už u tretia
kov-konzervato ristov je evide ntný. A k pre
kročia hranice daných ume leckých krité rií -
znamená to poučenie na vlastnej koži pre bu
dúcnosť. Striktné dodržiavanie klasického 
programu , "hraclch strojčekov" v inte nciách 
pedagógov a presne stanovených hra níc je za 
nami . l medzi te rajšími ume lcami sa nachá
dzajú osobnosti , ktoré po trebujú občas vy
skočiť z kruniera .,pravidiel školy" a zahrať si 
po svojom. Nemala by však nikdy pri tom 

Ani kultúre neveľmi prajné podmie nky 
trhového hospodárstva neodradili agilných 
usporiadateľov (medzi nimi hlavne Vzdčlává
cf a ku lturní centrum DIDABIT, Lidovou 
konze rvatoi' v Ostrave a organársky podnik 
Varhany Krnov (od záslužného podujati a, 
v kto rom si každé dva roky me rajú sily mladí 
adepti umenia aj ich pedagógovia. Okrem 
dvoch kategórií poslucháčov konzervatórií 
zúčastňujú sa na súťaži aj "ama té ri" - t. j. 
frekventanti celého radu ľudových škôl ume
nia a podobných ústavov. V občia nskom 
živote sú to študenti gymnázií, odborných 
a vysokých škôl, aj zamestnaní mladí ľudia 
naj rozličnejších profesií. Zatiaľ čo v českých 
zemiach je táto kategóri a veľmi populárna -
a naj lepšie výkony znesú skoro profesionálne 
kritériá, zo Slovenska prichádzajú adepti len 
celkom výnimočne, v tomto roku nikto. Sved
čí to napríklad o okolnosti , že naše základné 
hud9bné školstvo ani tri ro ky po "odkliali" 
organa ako cirkevnohudobného nástroja ne
našlo normálny, dosť zodpovedný postoj 
k po trebe vzdelať aj pre kostoly zdatných or
ganistov. Niekde chýbajú vhodné o rgany na 
výučbu (a cvičenie!), niekde profesionálne 
podkutý učiteľ , najčastejšie však oboje. Je to 
škoda - v českých zemiach aj v nepraj nej mi
nulosti vyučovanie na tomto základnom stup
ni nechýbalo - teraz majú lepšie východiská 
a štart do nových podmie nok. 

chýbať muzika, kreativita , techn ická istota . 
l keď názorovo ešte le n hľadaj ú svoju budúc
nosť (ne raz pre hnane rýchlo), sympatický zo
stáva pokus o prejav voľnosti slobody, o pre
saden ie vlastného ja . 

Rokmi sa to trocha vygradovala at. r. vari 
najbadateľnejšie každý chcel prezentovať se
ba, často nerešpe ktuj úc zásadné požiadavky 
nie len pedagóga, ale predovšetkým štýlu 
skladby i autora. Triafajúc si na tempo a pod
statu zanedbávajúc (rýchla doba - rýchly 
Bach - ešte rýchlejší Liszt , "strojčekový" Re
ger , odosobne ný Franck , pompézny Buxte
hude, nedotia hnutý Vierne ... ). l(lterpretov 
neme nujc m schválne. Každý to musel cftiť 
sám a na spoločnom odposluchÚ nahrávky 
konzultovať s pedagógom. Individua lita po
máha získavať istotu , ale individualita vyplý
va z pevné ho základu " re mesla", ovládania 
charakateristík každého autora , dispozícií 
v súlade s ume leckými kritériami. Hrali: 

V Opave dávnej šie zaviedli aj súťaž v im
provizácii , v minu losti málo úspešnú . V tom
to ročníku bola úrovňou aj počtom účastn í

kov mimoriadna, medzi nimi bol napr. aj 
trinásťročný chlapec z kategórie amatérov! 
Jedinú možnú cenu získal Daniel Kroupa (Pa r
dubice); v súboji ~ rovnocennou Monikou 
Melcovou, s jej moderným a fantazijným pre
javom sa ušlo le n čestné uznanie. 

V kategórii mladších ( 1.- IV. ročník kon
zervató rií), kde bolo 24 účastníkov, vyh rala 
Lenka Gajdošová (Praha), čestné uznanie tu 
získala Marta Tadialová, z 111. ročn íka Kon
zervatória z Košíc, kto rá dostala aj Cenu Slo
venského hudobného fondu. 

A j v najvyššej kategórii bola úspešná Koši
čanka z triedy E. Dzemja novcj , Monika Mel
cová, kto rá pri neude lenej prvej cene získala 
druhú cenu spolu s Brniankou Helenou Reis
nerovou. Úspech dvoch košických študen
tie k, a možno aj troch bratislavských kole
gov, kto rí tentoraz nezískali umieste nie, mo
hol byť azda výraznejší : úvod do súťaže po
znamenalo nedodržanie organizačného po
ri adku a následné "hluboké nedorozumční", 
po ktorom doc. Michalko, jeden z dvoch slo
venských členov poroty, opustil súťaž. 

Je istotne v záujme našich mladých, aby sú· 
ťaž pokračovala aj v nasledujúcich rokoch, 
s účasťou obidvoch našich národných kultúr. 

FERDINAND KLINDA 

chester sa dopracoval k istému interpretačné

mu ideálu v stvárňovan í barokovej hudby 
a tento svoj výklad si dôsledne presadzuje na 
všetkých vystúpe niach. Tentoraz sa ich poňa
tie barokovej hudby realizovalo v d ielach 
G. Muffata, G. F. Händla aG. B. Sammarti
niho. Absolvoval som s výnimkou azda troch 
koncertov, všetky podujatia . Bol to vskutku 

· impozantný projekt , ktorý treba oceniť. Ako 
všetko v živote, mal svoj ich priaznivcov, mož
no i odporcov, čo je naprosto normálne. Zo
pár nadpriemerných výkonov som rozhodne 
v niekoľkých recenziách ocenil. No teraz nej
de o názory jedného kritika, či hfstky ľudí 
ide o (akt, že sa v rámci tohto projekt u výraz
ne prezentova lo slovenské interpret ačné 
umenie a treba povedať, že na veľmi solídnej 
úrovni. Zdôrazňujem slovo solídnej, pretože 
t í, čo tak radi rozprávajú o vynikaj úcej úrov
ni našej interpretácie, zabúdajú poukazovať 
na širšie medzinárodné súvislosti. Je priro
dzené , že i v rámci cyklu Hudba a ba rok od
zne li niektoré koncerty , ktoré znesú medzi
národné kritériá ; lenže i tie kritériá majú svoj 
rebríček - svoju hierarchiu. Žiaľ , v projekte 
Hudba a barok sa mohlo výraznejšie uplatniť 

naše vokálne ume nie, ktoré v niekoľkých prí
padoch dosahuje vskutku vyn ikajúce para
metre - vynikajúce pri rodzene v rámci širo
kých medzinárodných súvislost i. Tu som po
ciťova l urči té podlžnosti. To je však problém 
oveľa hl bší - jednoducho povedané v našom 
povedomí žije skôr baroková inštrumentálna 
tvorba, než vokálna (s výn imkou niekoľkých 
oratórií). Síce v rámci záverečného koncertu 
sme mal i možnosť vypočuť si s Musikou Ae
ternou výber z oratória Mesiáš G. F. Händla 
(v podaní K. Zajíčkovej), a le pri poh ľade na 
celkovú d ramatu rgickú koncepciu nebola 
vyváženosť medzi vokálnou a inštrumentál
nou barokovou hudbou. Ani amotné auditó
rium v Hudobnej sieni Bratislavského hradu 
nebolo najvhodnejším miestom na uskutoč
nenie týchto koncertov (najmä v jesenných 

Snímky archív Hž 

VŠMU z triedy prof. Klindu- Monika Siillová 
a štefan Ternóczky, Konzervatórium Brali-

G. F. Hiindel 

mesiacoch je dosť nepríjemné dostať sa po 
tmavej neosvetlencj ceste - obchádzkou na 
Hrad). A rgume nt , že v bratislavských kosto
loch nic je o rgan na takej úrovni , kde by sa 
mohli podobné koncerty rea lizovať, som spo
čiatku prijal ako reálny dôvod , no dozvedel 
som sa, že to celkom nezodpovedá skutočnos
ti. Naprfklad v evanje lickom kostole v Prie
voze je taký o rgan, kde by sa podobné kon
certy mohli real i zovať hoci aj v budúcnosti. 
A keď sa už dotýka m budúcnosti , bolo by 
dobré v podobných projektoch pokračovať. 
Napríklad veľké podlžnosti máme voči baro
kovej voká lnej hudbe- ale sú tu ďalšie teritó
riá takmer neznáme - napríklad komorná 
a organová hudba nášho storočia ... atď ... Bo
lo by dobré, keby sa Spolok koncertných 
umelcov pokúsil zmapovať tieto neznáme 
pásma. Je ich naozHj veľa a čakajú na svoje 
objavenie. 

IGOR BERGER 

slava z tr iedy prof. l. Szabú - Roland Cúcora 
a Denisa Botlová, Konzervatórium Košice 
z tr iedy prof. Emilie Dzemjanovej - Marta 
Tadialová a Monika Melcová. Po prehliadke 
ich čakala súťaž v Opave. V Bratislave teda 
bola generálka , kto rá rozanalyzovala problé
my a usmernila chybujúce. 

Organistický potenciál je dobrý. Typovo 
rôznorodý. zväčša nesmierne ambiciózny. Co 
ma však zarazilo, boli škodoradostné prejavy 
tzv. " kolegiality" určitých typov, ktoré ne
prišli dosiaľ na to, že umenie je zakódované 
v pokore voči hudbe a nástroj u , na ktorom 
hrajú, kritickosti predovšetkým voči sebe, až 
potom voči iným. Konkurencia je tým naj lep
ším prostriedkom na formovanie charakteru 
a názoru . 

P.S. Tohtoročná prehliadka dostala skôr 
charakter prehrávky než súťaže; škoda, že mi
nu loročná iniciat íva Košičanov, predovšet
kým prof. E. Dze mja novej - poriadat' aj se
mináre počas prehliadky (nezabudnuteľný 
zostal v minulom roku Pet r Eben) zapadla 
opäť do tradičných klišé - bez publ ika, bez zá
uj mu, bez reklamy ... 

ETELA ČÁRSKA 

KATARZIA PROSTREDNÍCTVOM HUDBY 
Sktadatel' Peter Martinček vsiUpoval do povedo

mia slovenského hudobného mikrosvela pozvoľne 
a bez sprievodného hluku. Napriek obdivuhodnej 
profesionálnej príprave, napriek nemalému renomé 
svojho otca. V priebehu poldruha desaťročia absol
voval autentický hudobný vývoj, klorý vša k nebol 
v každom momente jednoznačne priamočiary. Dnes 
je prakticky vy lúčené zaradiť ho k akejsi vyhranenej 
generačnej skupine v rámci llV. súčasnej 1vorby. 
Slclesňuje skôr typ umeleckého solitéra, pohybujú· 
echo sa pomimo všetkého, čo by chcelo manifesto
vať akékoľvek vytyčovanie šlýlových hraníc. 
Martinčekov pohfad na možnosti dnešnej kompo

zície je syntetický a práve vytváraním zvláštnych 
druhov syntéz aj novátorský. Postupná premena hu
dobného myslenia a chcnia od avantgardy šesťde
siatych ro kov smerom k poslucháčovi nepoznala ani 
na okamih prudké zvraty obohalené lacnými efekta 
mi. Jeho momentálny aulorský rukopis je výsledni
cou výsoslne vedomého i spontánneho procesu. 
klorý si sčasti ,.naordinoval" a sčas1 i prenechal voľ
nému procesu vnútorné~o zrenia. Kým scénické 
oratórium Memento (poc1ené hlavnou cenou na fes
'tivale v kanadskom Ban ff v roku 1991) znamená 
medzník Marlinčekovho prerod u v prospech zrozu
mitefnosli , MISSA DANUBIA pre soprán, tenor, 
miešaný zbor a orchester ( 1992) už reprezentuje za
čiatok úplne novej kapi10ly v spôsobe 'jeho vy jadro· 
vania. A to lak z pohľadu svojho 1vorcu, ako aj 
v kontexle celoslovenskom. 

Evidentne anl ikonvenčné spracovanie omšového 
ordinária nijako nepredurčuje bohoslužobný účel 
diela a vnáša neobvyklé pohľady do ponímania om
~ ako 1akej (napr. odľahčený valčíkový ry1mus 
Glorie , umiestne nie hravého giocosa do schcrzovej 
formy Sancta). Povznášajúce tóny siahaj(• až kamsi 
do hudobnej stratosféry, kde sa odráža aj mnohé 

z pozemských filozofických hfbok . Zástupcovia or-

10doxnc ci rkevné ho využitia omšového rcpc n oäru 
by boli akislc sklamaní .,svclským'· uhlom inak ve
riaceho au10ra, ktorý >a na všelky ideové súvislosti 
daného žánru díva z re trospeklívnej pozície de jín 
celého ľudstva, nic iba jeho urči lej časti . Marl inče
kov spon1ánny expcri1ňent smeruje nielen k pre
moslcniu rozporuplnej súčasnosli s kresťam.kou mi· 
m1losťou , ale súčasne oboch dimenzií s hodn01ovým 
systémom an1ického sveta. Na rozdiel od mnohých 
výtvorov jeho kolegov sa poslucháčovi ničím nevnu
cuje. plynie absolúlnc samozrej me a prirodzene ako 
lok .,his10rickcj ricky". V tomlo prípade Dunaja , 
zemepisne i duchovne odjakživa spájajúceho množ
sivo národov a regionälnych spoločcnsliev od svoj
ho rodiska v Čiernom lese až po čiernomorskú del
lu. Molív vcľ10ku. ktorý sa na držaných Iónoch C. 
F a Es objavuje v priebehu skladby 1rikrát (symbo
lický náznak Sv. 1rojicc). je najvýraznejším swveb· 
ným prvkom . Missa Danubia sa však sláva zároveň 
výlučne akwálnym činom. reflekiUjúcim súčasné 
dianie v celoeurópsko m merí1ku. A jedným z jeho 
najvýznamnejších zvra10v môže byť i otvorenie vod· 
nej magiMrály Rýn- Mohan- Dunaj s Bnllislavou 
uprostred. To je vla~lne akýsi národný moment die· 
la. Veď Dunaj bol odvekým symbolom , prírodným 
.,súputníkom•· Slovanov i Slovákov v tisíc ročnom 
stredoeurópskom časopriestore. 
Očisťujúci až oslobodzujúci tlčinok hudby je ne

sporný. A jej interprc1ačné zázemie? To najlepšie , 
aké si môže slovenský sklada ICf priať. Sólistické duo 
tenoristu Pc1ra Dvorského a sopranistky Evy leni
sovej vnáSa do vokálnej zložky ducha výnimočnú 
harmóniu . umelecké i ľudské porozumenie. CD·na
hrávka firmy Flash Channel, s. s r. o .. je súčasne 
umeleckým profilom miešaného zboru a symfonic
kého orchestra bratislavského konzervatória. 

JURAJ POKORNÝ 
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~?:MAN: ÚTOK NA ANTONÍNA DVO 

je pre Helferta teraz novým zjavom, a je po
trebné post aviť ho vedľa Smetanu. O problé
me Smetanu a Dvofáka premýšľal Helfert 
i v najťažších dobách svojho života , počas 
väzenia v Ola ve (Wohlau) v r. 1941. Smrť v r. 
1945 mu zabrán ila začaté úvahy dokončiť. Publikáciu so zaujímavo poňa tou kresbou 

skladateľa na obálke (autor Lumír Šindeláf), 
venoval brnenský muzikológ a estetik Rudolf 
Pečman svojim poslucháčom k 100. výročiu 
Dvofákovej návštevy v USA . Na zač iatku 
knihy, ktorá je rozčlenená do piatich kapitol, 
možno náj sť báse ň skladateľovho mladšieho 
súčasníka A. Sovu Za Anton fnem Dvofákem . 
Pcčman v predhovore pripomfna, že behom 
nedávnej totality nebolo možné pfsať o proti
dvofákovskom boji otvorene. Veď na jeho 
čele stál prof. Z . Nejedlý, ktorý sa ako kritik 
veľakrát mýlil a to aj v prfpade Dvofáka. Prvá 
kapitola má názov Je IU w áti stopa génia Sme
tanova (Hostinského pokus o objektívni hod
nocen f) . Pečman ho prevzal ako citát z Hos
tinského opernej kritiky Šelma sedlák z r. 
1878. Ukazuje, ako prísne hodnotenie hu
dobnodramatických diel Dvofáka O. Hostin
ským bolo základňou , z ktorej okolo r. 1910 
a neskôr vyšľahol boj proti Dvofákovi. Jeho 
nositeľmi boli žiaci O. Hostinského, ktorí sa 
nedostali za argumenty svojho učiteľa a rozvi
nuli dvofákovskú problematiku do ncobvyk
lej šírky. Napriek tomu u Hostinského nachá-

1 dzame opatrný postoj k Dvofá kovým ope
rám, zďale k a ešte nemôžeme hovoriť o boj i 
proti nemu. Hostinský ako vedec a kritik by 
sa neznížil k otvoreným výpadom prot i Dvo
fákovi, ktorého komornú a symfonickú tvor
bu si zvlášť cenil. Boj proti sk ladateľovi má 
svoj pôvod už v Nejedlého fibichovskcj mo-

Na tohtoročnom ll . pracovnom st retnutí 
Studijnej skupiny pre ľudové hudobné ná
stroje Medzinárodného koncilu pre tradičnú 
hudbu, predstavil v Smoleniciach doc. Dr. 
Ludvík Kunz (dlhoročný vedecký pracovník 
Moravského múzea v Brne) obsiahly katalóg 
ľudových nástrojov. ktorý zostavi l so svoj ím 
pražským kolegqm Dr. Vftčzs lavom Štaj
nochr~m z Národného múzea. Obsahuje 550, 
nástrOJOV, sta.rostlivo vybraných zo zbierko
vých fondov šiestich pražských múzeí (Ná
rodného múzea, Mú~ea,,čcskej . hudby , Ná
prstkovho múzea, Múzea hlavného mesta, 
PoŠtovného múzea a Štátn~ho židovského 

nografii. N1c vždy v~ak bol Nejedlého vzlah 
k Dvoi·ákovi negatívny. Odsúdenie Dvoi'úka 
Nejedlým možno zdôvodniť jeho žiakovskou 
závis losťou na Hostinskom a Fibichovi a tiež 
snahou obhajovať pokrokový charakter Sme
tanovej hudby. O tom hovorí druhá kapito la 
Mne Dvofá k nezajímá (Nejedlý nechce být ani 
demagog, ani dráb v české hudební vMé), 
v ktorej nadpise sú použité vlastné slov{t Ne
jedlého, publikované v České kultúre l 1\1 12/ 
/13 v stati Boj proti Antonínovi Dvofákovi. 
V porovnaní so svoj im učit eľom Hostinským 
je Nejedlý vo svoj ich fo rmuláciách tvrdší 
a bojovnejší. Dvoi'áka považuje za človeka 
nevzdelaného až primitívneho a nedostatoč
ne kritického. 

Tretia kapitola nazvaná Čas 111 rozhodl 
a soud déjin jest na.fi oporou (Zichovy analy
tické a komparatistické sondy) prináša v nad
pisc Zichovu mienku, že dejiny plne rozhodli 
proti Dvofákovi, ako to vyjadril vo svojej 
rozmernej práci Dvofákuv význam umčlecký 
(Hudcbní sborn ík l, Praha 1913) . V nej kritik 
a estetik Otakar Zich. významný žiak Hostin
ského, rovnako za~iahol do prot idvofákov
ských bojov. Ten získaval vyhranené črty 

práve okolo r. 1910, kedy Z ich vstúpil do hu
dobnej estetiky. Z ich sa zame ral na rozbor 
Dvofákovcj tvorby, aby vo svojej štúdi i pre
ukáza l hlavne Dvofákov eklekticizmus. Pub
likoval dokonca abecedný zoznam skladate
ľov od Bacha až po Webera, s ktorými prišiel 

múzea) i Konzervatória v Prahe. 
Po dvojjazyčnom historickom úvode z vyše 

storočných dej ín muzeá lnej zbera t eľskej čin

nosti l'udových hudobných nástrojov na úze
mí Čiech a Moravy, nasleduje s vzornou ve
deckou akríbiou spracovaná prezentácia jed
notl ivých nástrojov. doplnená kreslenými vy
obrazeniami , spôsobmi používania i mernými 
údajmi. (Ich provenicncia ll individuálne mie
ry sú preložené aj do nemčiny . ) Autori podra 
bežného delenia v štyroch kapito lách po
pulárnym spôsobom _predstavuj ú IO druhov 
idiofónov, 2 druhy membranofónov. 5 dru
hov chordofónov . a l l druhov ~erofónov) . 

Dvofak do ~tyku ako ich vyk rádač. Zich po
zeral na Dvofáka úplne negatívne. Napočít al 
viac než stosedemdesiat príkladov, na kto
rých základe dosahuje Dvofákov eklek ticiz
mus v opernej tvorbe a podobne postupoval 
pri hodnotení jeho inštrumentálnych skla
dieb. Domnieval sa, že dej iny už Dvofáka od
súdil i. Opak je však pravdou. 

Štvrtá kapitola je nazvaná PotmBilá llltlzi

kamská reakce proti moderní hudební ku/tufe 
(Helfertovo odsouzení opoidéného skladatel
ského zjevu). Pečman tu hovorí o hudobnom 
historikovi Vladimírovi Hclfertovi, ktorý bol 
jedným z najdynamickejších žiakov Hostin
ského a podobne tak ako jeho uči teľ odda
ným Smetanovcom považujúcim Smetanu za 
dokonalého ~kladat eľa. nadovšetko ho milu
júc. O Smctanovi napísal Hclfert r;~d št(ldií . 
Keď začiat kom storočia vypukol boj o očistu 
smetanovských názorov a postojov, nemohol 
Hclfcrt jednať ináč. než postaviť sa na stranu 
smctanovskej skupiny, ktorá videla v presa
dzovaní Dvofáka isté ohrozenie B. Smetanu. 
Po rokoch Hclfert pochopil, že jeho protidvo
rákovské výpady boli prehnané, a že v boj i 
o Smetanu Dvoräkovi krivdil. Na začiatk u 30. 
rokov napísal stat' o Dvof·ákovi do Pulcovej 
čítanky pre 3. triedu ~trcdných škôl d ievčen
ských, kde sa po pr"ýkrát verejne vyjadri l 
o Dvoi·ákovi kladne. Helfertov nový názor. na 
Dvofáka súvisel s jeho prchodnocovaním ce
lého radu autorov, o. i. Z. Fibicha. Dvofák 

Najchudobnejšie sú zastúpené najmä chordo
fóny, zrejme kvôli Kunzovým predchádzajú-· 
cim monografickým publikáciám (Skripky 
1950, Velké houslc a svatební housl ičky 
ze Srbské Lužice 1951. Kobza 1953, Die 
Baucrnfiedcln 1960, Basset und Kontrabas 
1\177. Gcige und Violine im volkskundlichen 
lnstrumentarium der Wcstslawen 1\179). 

Ku katalógu je pri pojenú aj bohatá európ
ska bibliografia ctnomuzikologickej literatú
ry , zapodievajúccj ~a ľudovými hudobnými 
nást roj mi. Nacbádzame medzi nimi aj_)iaccré 
s loven~ké tituly. 

Uverejnené hudobné ná~t rojc (vrátane slo-

Veľkú knižnú dvofákovskú prácu vytvoril po
tom Helfertov kritický vrstovník z pražského 
smetanovského tábora Josef Bartoš. "Ume
lecká metoda Dvofákova skončila fiaskem", 
napísal v r. 1913 tento estetik v diele Antonín 
Dvofák - kritické studie, čomu je pod rovna
kým názvom venovaná posledná kapitola kni
hy s podtitulom Bartošova syntéza. Bartoš 
mal k Dvofákovi skutočne prísny, kritický 
postoj. Konštatoval, že Dvofák vytvára hud
bu ncštýlovú , eklektickú, v ktorej zlučuje 

rôzne postupy a smery, voľne ich prvky mieša 
a pracuje s nimi tak , ako mu to práve vyhovu
je. Bartoš upieral Dvofákovi myšlienkovú 
originalitu, vinil ho z nedostatku vzdelania 
a sebakritiky. V úsudku o Dvorákovi sa držal 
línie Hostinského a Nejedlého školy. 

V závere spisu sa nachádza stránkový citát 
z knihy Josefa Škvoreckého Scherio capricci
oso. Veselý sen o Dvofákovi , ktorý ako príči

nu nenávisti Nejedlého k Dvofákovi uvádza 
nevypočutú lásku Dvofákovej dcéry Otylky. 
Ako však Peč man uvádza, táto skutočnosť nie 
je pra menne doložená. V apendixe sa potom 
nachMzajú bibliografické údaje k názvom 
kapitol. abecedný register osôb a zoznam 
Dvofákovho diela. o ktorom sa v publikácii 
pojednáva. Počmanova najnovšia kniha písa
ná pútavým štýlom rozhodne zaujme všet
kých záujemcov, ktorých pozornosť si ne
sporne zasl(aži. OLGA SVÁTKOVÁ 

vcnských) sú prevažne staršie ako päťdesiat
ročné, no nachádzaj ú sa medzi nimi aj pod
statne staršie. Encyklopedicky- i keď výbe
rove - spracovaná publikácia je prvou svojho 
druhu u nás a keďže okrem neraz vzácnych 
nástrojov z českých zemí, Hornej Lužice, juž
ného Poľska, Ukraj iny vrátane Zakarpatskej 
oblast i, Ruska, Bulharska, celej bývalej Ju-

. hoslávic a niekoľkých exemplárov zo Škandi
návie sú v nej hojne zastúpené staršie sloven
ské ľudové nástroje, bude cenným študijným 
materi álom aj pre našu, sľubne sa rozvíjajúcu 

-slovenskú etrioniuzikológiu i muzeógrafiU. 
MIKULÁS KRESÁK 

Bratislavský detský zbor v čase dospelosti Ozvena znovu 
triumfovala 

llSÍCKADETÍ- TO NIEJE MÁLO! 
Na jubilejnom koncerte Brati

slavské ho detského zboru , ktorý 
15. novembra oslávil v Koncertnej 
sieni Slovenskej fi lharmónie svoju 
tridsiatku, som sledovala nie len 
pódium. Celú tú vzrušenú atmosfé
ru publika, ktoré takmer do po
sledného miesta zaplnilo s toličky 
mladými i staršími ctite l'mi spevo
kolu. Medzi poslucháčm i bolo i ve
ľa odchovancov BDZ- napokon, 
pri zbore Aká si mi krásna. od E. 
Suchoňa prišli na pódium a pridali 

sa k speváčikom ,.jubilantom" , 
i k hosťujúcemu Echu. Ak by ume
lecká ved(lca BDZ Elena Šarayová
Kováčová nebola v živote už veno
vala svoje sily nikde inde. len práci 
tohto telesa, spravila nekonečne 
veľa! Ona však vedľa toho i učí na 
VŠMU, iniciovala a doposia ľ vedie 
Dámsky komorný orchester, má za 
sebou roky s učiteľským spevoko
lom Ozvena a. o. i. , podnietila 
vznik Echa, akýchsi .,dorasten
cov'", odchovancov B DZ. Dnes 

Echo vedie jej syn - Ondrej Šaray. 
l on so svoj ím vyše 40-člcnným 

spevokolom symbolizoval kon tinu
itu práce s mladými, ktorí zahorel i 
láskou k spevu, k hudbe, umeniu. 
Večer v Redute bol teda v znamení 
mladosti a kräsy. Väčšinou diev
čenské hlásky vyše SO-členného 
BDZ zasvietil i v skladbách Mi
chaela Haydna (Anima nostra), 
kde vypomáhal i Dámsky komorný 
orchester a tri ~ól istky-posl ucháč
ky VŠMU (tiež prešli .. vyhiíou'" 
BDZ). Priczračnosl a i n tonačná 
čis to t a bol i pre zbor charakterist ic
ké aj v skladbách A. Capleta (San
ctus), č i vo výbere z Brittcnovho 
A Ceremony of Carols. Spol"ah li
vou oporou tam, kde sa to vyžado
valo. bola klavi ristka Nataša Beze
ková-Kurilová. Ak mi n iečo chýba
lo, nuž okrúhlejšie výšky v ost rých, 
pri rodzene jasných hláskoch a dy
namická pestrost'. Tá viac rozjasni
la náladu v roman tickom Laudate 
pucri od F. Mendelssohna-Barthol
dyho či v exoticky nazvanej sklad
bc Sajonara od Nakato Josinoo (di
rigoval ju Igor Bulla, asisten t p. Ša
rayovei). So zjavnou chuťou za
zneli ukážky- zmesi z Bernsteinov
ho muzikálu West Side Story a pre
miéra Gershwinovej l got rhythm. 
V kontrabasovom kon trapunkte 
.,kontroval" Tibor Nagy z VŠMU. 
Podiel slovenských skladieb (O. 
Ferenczy a P. Martinček - premié
rá O belasej rieke), ako aj hudby 
nášho s toročia (C. Debusy: Salut 
Printemps- so sólistkou Adrianou 
Kohútkovou), dokazuje vzorovú 
a náročnú dramatu rgiu. 

Echo, ktoré sme poču l i v druhej 
časti programu, diriguje Ondrej 
Šaray. I tu však vidieť stopy práce 
je ho matky- E. Šarayovej. Predsa 

ona vychovala mladému, talento
vanému di rigen tovi, odchovancovi 
VŠMU 48-člcnný zbor. kde je mlá
dež vedená k vyšším, nic utili tär
nym cieľom ak tuálnej súčasnost i ! 
Vyzreté, pri tom mladé. krásne hla
sy dávajú cit li vému muzikan tovi 
možnosť prejavi l svoju vycibrenú 
hudobnosť a vkus, kreovať hudbu 
jemne , ba dojemne. vnímavo ku 
každému detai lu. V tomto duchu 
zazneli skladby Ľ. Rajtera, 
C. Saint-Saensa, A. Brucknera , 
l. Hrušovského, P. Ebena, B. Bar
tóka, A. Zemanovského, G. Auba
nela či trochu .. popu li~ tická' · sklad
ba Walthera Schumanna (vyhovu
je zrejme cíteni u mladej generá
cie) When the Saints. A na záver 
už spomínanú hymnická skladba 
E. Suchoňa . . . l v tejto časti večera 
dirigoval Igor Bulla. ktorý je ešte 
poslucháčom VŠMU, ale získava 
osožné skúsenosti ved ľa svojich 
starších kolegov - Šarayovcov ... 
Bulla je prísl"ubom - verfmc. že 
čoskoro si vybuduje nielen vlastný 
repertoár. ale i zázemie pre samo
statnú prácu! 

V nedávnom rozhovore spome
nula pani E. Sarayová, že od r. 
1967. keď zača l a spolupracovať 
s BDZ. ktorý založil r. 1962 prof. 
J. Strelec. prešlo pod jej rukami 
azda tisíc det L .. Dnes sú mnohí 
profcsionälnymi hudob11íkmi -
alebo a~poň ctitel"mi krásneho spe
vu. Právom udeli l magist rát Brati
slavy Bratisbwskému detskému 
zboru Cenu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Bola s poctou odovzda
ná primátorom Dr. Petrom Kre
sánkom na úvod jubilejného kon
certu. 

TERÉZIA URSfNYOV Á 

Aj napriek fi n a nčným ťažkos
tiam, ktoré sú spojené s každou za
hraničnou cestou, prijalo Mestské 
kult úrne stredisko vo Vranove nad 
Topľou pozvanie primátora oblasti 
Sählde pri Hannoveri v Nemecku 
na l . medzinárodný festival det
ských speváckych zborov, ktorý sa 
uskutočnil pri prflcžitosti 15. výro
čia vzn iku tamojšieho Detského 
speváckeho zboru Kehrwieder. 
Dievčenský spevácky zbor Oz

vena reprezentoval na jeseň m. r. 
na tomto fes tivale a svojimi vystú
peniami opäť triumfoval. Stal sa 
miláčkom obecenstva, ktorému je 
zborový spev blízky. Prekvapilo 
zistenie, že festival sa stal srdcovou 
záležitosťou všetkých obyvateľov 
oblasti Säh lde, ktorf ho so zaniete
ním a obetavosťou pripravovali. 
Vizitkou ich záujmu bola ich účasi 
na všetkých koncertoch a iných 
podujatiach konaných v rámci fes
tivalu. Popri štyroch nemeckých 
zboroch sa na festivale zúčastnil i 

zbory z Izraela. Fínska a Bulhar
ska. 

Záži tkom pre všetkých bolo zla
denie hlasov skoro 400 mladých 
spevákov zo zúčastnených zborov 
v ôsmich spoločných skladbách. 
ktoré odzneli na otváracom i záve
rečnom koncerte. 

Obyvatelia a hostia. ktorí sa zú
častn i li na spoločnom koncerte 
OZVENY a nemeckého JUN
GER CHO RU zo Salzdeftfurthu 
v katolíckom kostole v Dinge lbe 
neskrývali svoje dojat ie a vďačnosť 
za prežitý umelecký záži tok. 

Počas cesty domov ma napadli 
myšlienky. či sme schopní zorgani
zovai podobné podujatie aj 
u nás .. . Som presvedčená, že spo
ločným úsilím a s podporou Vra
novských organizáci í a podnikate
l"ov dokážeme pripravi ť v marci 
19\13 Vranovské zborové slávnosti 
i s medzinárodnou účasťou . 

VIERA MACHKOV Á 



HUDOBNÉ DIVADLO 

HOSTIA ZACHRAŇOVALI 
Na margo košickej premiéry 

P. Mascagni: Seäliacka čes!'. R. Leoncaval
lo: Komedianti. Státne divaälo 'Kv.fice, ~ 7. 
a 28. novembra /992. · 

lnsccnäcic košického operného súboru 
v ostat ných rokoch viackrát avizova li blížiacu · 
sa krízu v oboroch tenor . drama tický soprán, 
mezzosoprán resp. alt. Už dávnejšie sa vie, že 
tenory v Košiciach sú v patovej situácii . Hos
iovan ic ta l ian~kcho tenoristu Silvia Fcrriho 
spred dvoch rokov a ~ča1. ti v minulej sezóne 
neprinieslo výnimočné výkony. ale umožnilo 
aspoň i nscenovať opery ' o slušným štandar
dom. V prípade tcnoriqu tatilr,kcho pôvodu 

hantišek Balún (Aifio) a Viera Hronská 
(Lucia) v opere Sedliacka česť. 

Koncertný cyklus Symfonického or
chestra Slovenského rozhlasu v Brati

slave má v sezóne 1992/93 v pláne piit' koncer
tov. Uskutočnia sa v mesačných odstupoch 
a dopiňat' ich budú príležitostné koncerty 
SOSR - akým bol napriklad koncert v rámci 
festivalu ová slovenská hudba, alebo repríza 
Liverpoolského oratória. 

Pri prílcžítosti t l ačovej besedy o nastávajú
cej koncertnej ~czóne tohto najstaršicho'slo
vcnského profcsion:í lncho symfonického te
lesa (za loženého roku 1929), na čele ktorého 
v súčasno~ti je mladý Róbert Stankovský, do
stali novinári aj prchfad štúdiovej výroby slo
venskej tvo rby - t. j . nahrávok diel slovcn
' kých ~k lad a tefov) v rokoch 1990-92. Mys
lím. že cca 70 nových prírastkov z oblasti ko
mornej i .. veľkej" hudobnej literatúry z dieln í 
vše tkých generácií slovenských autorov (od 
J . L. Bellu a M. Moyzesa až po l. Bu riasa či 
P. Zagara) je dosť výrečným wcdcctvom 
o tom. že v rozhl a~ovcj hudobnej dielni niet 
nad čím n a rie kať. A spori v tej realizačnej a čo 
sa týka aktivity SOSR. Iné je , ako ~a zúročujú 
nové nahr:ívky vo vysielaní. či sa dok{tžc do
konalej ~ic spropagovai vložená umelecká 
a profcsion<Íina investícia priamo v rozh laso
vom vysielaní. Myslím, že každá väčšia pre
miéra by si zaslúžila predstavenie slovom 
i ukážkou• skladby vo zvláštnej hudobno-slov
nej relácii. Bolo by o čom debatoval: so žijú
cim autorom . alebo s muzikológorn č i dirigen
tom , interpretmi , hudobným rcž i sťrorn . resp. 
rc tle ktu jtrcim kritikom. Iste by to podnieti lo 
širšie vcdomo~ti o autoroch. interpretoch . ale 

Gail Gilmore. 

Hoci v kontexte javiskových diel tohto 
sklada te ľa sa siedmimi in~cc náciam i (s di ri 
gentskými o~obnoslami typu Zcmlin~kého , 
Ostrčila , Szclla , Krombholca) dostala Salo
mc na prvú pri ečku frekventovanosti . v po-

Femmi Mustafajcva. angažovaného v minu
lej sezóne (v súčasnosti už v opere SD nie je) 
to bolo horšie . Na tenorové výšky tento bary
tonálny tenor, či tenorový barytón nestačil. 

Jediným .. ťahúňom" veľkých inscenácií tak 
ostáva Jozef Konder, disponujúci obrovskou 
speváckou i hereckou vybavenosťou , ktorý 
zati aľ nemá v Košiciach primeraného nasle
dovníka . 

Na prvej premiére Komc'diantov svojím 
dramatickým výkonom dokázal J . Konder 
opäť svoje presvedč i vé spevácke a herecké 
umenie. Popri ňom je rovnakou ženskou stá
licou Eliška Pappová. Na prvej pre miére spie
va la táto vyťažená sólistka Santuzzu vokálne 
i herecky veľmi dobre disponovaná. Dokedy 
však vystačí súbor košickej opery s jedinou 
sólistkou na poste dramatického sopránu? 
Mieni košický súbor pozývať trvale hosťuj ú

cich sólistov na dramatické úlohy, ako i tcra7 
keď v tenorovej roli Sedliackej ct i a Kom,e
dian tov hosťova l Jozef Ábel (Turiddu) a Fran
tišek Livora (Canio na druhej premiére)? 
V tomto prípade vftame 'pomenut ú a lterna
tívu , veď výkony oboch sólistov sa vyznačo
va li speváckou istotou, dramatickým nábo
jom (J . Ábel) i klenuto u melodickou frúzou 
(F. Livora). Nemôže to však byť jediné a ko
nečné riešenie. 

Obc in,ccnácic režíroval hosťujúci Pavol 
Smolík. V Sedliackej cti sa celkom úspešne 
pokúsil' o dve kontrastné línie . Na javisku sa 
odvíjal kon trapunkt časopric, toru obdobia 

aj samot nom SOSR. To všetko ma napadlo 
na prvom koncerte z avizovaného cyklu . kto
rý- tak. ako'by to malo byť vždy- sa vysielal 
v priamom prenose do éteru . vrá tane trochu 
rozvláčneho sprievodného slova. poznače né
ho sem-tam aj fak tickými chybami (autor ne
známy .. . ) 

Priamo k téme veče ra : SLÁVNE OPE
RETNt MELÚDIE zazneli 2. decembra 
1992 v podaní SOSR, hosťujúceho dirigenta 
Zdeňka Macháčka a sólistov s lákavými me
nami: Petra Dvorského, Miroslava Dvorské
ho, J any Valáškovej a Yvetty Tannenbcrgero
vej. Bol to koncert s opcrctným šarmom. kto
rý sa snažili vniesi do svojho prejavu najmä 
speváci - na prvom mieste mladučká Yvetta 
Tannenbcrgerová, ktorá nemá v sebe ešte 
rnnožsto zábran z prílišnej oficióznosti a mož
no čosi ,.odpozerala" aj v blízkej Viedni , kde 
je sólistkou Viedenskej št!\t nej opery. Jej po
hybové krcäcic inšpirova li k viičšcj uvo l'nc
nosti aj jej speváckych partnerov. Prierez 

Jana Havranová (Nedda) a Jozef Konder 
(Canlo) v inscenácii opery Komedianti. 

Snímky O. Berd 

Veľkej noci a príbehu tragickej lásky. Smolík 
preto vt iahol diváka aj do chrámového inte
riéru , s dominantou Ukrižovaného. s vlast
ným dramatickým vývojom , predstavovaným 
najmä zborom. Tvori l kontrastný kontra
punktuj úci hlas a bol i odpoveďou na hľada
nic vykúpenia z ľudskej drámy, smerujúcej 
do neodvolateľnej tragédie. "Vytiahnutie" 
chrámového interiéru na javisko zabezpečo-

známymi operetnými predohra mi. picsr~ami , 

duetami . ba i kvartetom z dielní J , StrausSll 
ml. , E. Kálmána, F. Lehára, C. Millôckera, 
F. Suppého a J , Offenbacha bol sfcc zostave
ný pestro a dramaturgicky vzorovo - ale pre
sahoval únosné časové medze. Kvôli priame
mu prcno~u koncert zač ína l o 20.00 h a končil 

(i s prídavkami) neskoro po 22.00 h. A to 
uprostred t ýžd r~a. keď viič;ina poslucháčov sa 
musí doslova prinúti l. aby vyskoči l a z koloto
ča. v ktorom nah<'tňa .. chlieb náš každoden
ný''! Samotný SOSR podal jeden z kvalitných 
výkonov, vedený bezpečným z. Macháčkom 

(opäi excclu júcim v pamiiťovo bezchybnom 
diri.gentskom výkone). Snáď iba pri menej 
nosnom ~op ráne mladučkej Y. Tanncnberge
rovej mohol dirigent trochu zmiernil svoj 
temperament a st lmi ť intenzitu sprievodu (E. 
Kálmán: Vstup Sil vy z Čardášovej princez
nej) . Ak už spomíname túto ml adučk ú a šar
mantnú nádej nášho vokálneho umenia . má 
mäkký, technicky bezchybný hlas, ktorý však 

Čierna Salome v bielom 
Aj keď z ostatných vyjadrení designovanej šéfky brnenskej oeery Evy Randovej cítil' akýsi 

pocit skrivodlivosti z vysokej štátnej dotácie nedávno vzniknutej Státnej opere Praha, nemožno 
prehliadnu!', že toto ambiciózne teleso od prvého dňa pracuje na plné obrátky. Takmer niet 
mesiaca bez premiéry, tituly sú študované v origináloch, v obsadeniach nachádza uplatnenie 
vera mimopražských i zahraničných umelcov. Vrátane sólistov zo slovenských scén (Margita , 
Žižlavská , Brummerová, Subert, Horská, Doboš, Poldauf, plánovaný slovensko-rakúsky Hur
ný), ktorých okruh sa neustále rozširuje. 

Koncom novet'nbra sa 26 rokov od poslednej pražskej premiéry vrátila na scénu jednodejstvo
vá hudobná dráma Richarda Straussa Salome. 

vojnovom obdobf ide iba o druhé jej uvede
nie. Zhostil sa ho medzinárodný inscenačný 
a interpret ačný kolektív, pričom. štýl di rigen
ta Hilary Griffithsa a režiséra Dominika Neu
nera si vedenie divadla overilo už v predchá
dzajúcej ezóne. 

Výsledok ich spolupráce bol rozhodne za
ujfmavý a profesionálne kva litný. Svajčiar 
Domi nik Ncuncr nie je priateľom košatého. 
ilustratívneho a podružnými drobnoslam i vy
šperkovaného javiska . Naopak, jeho poetika 
vyznáva vol'n ý priestor , čitateľnú symboli ku 
a účinnú charaktcrokrcsbu. K nim ešte svetlo 
a farbu. Z týchto východísk tvarovaná straus
sovská hudobná dráma podčiark uj e jej ex
presívnosť a vypreparovanými typmi zdôraz
ri ujc bizarnost' prostredia Herodesovho dvo
ra. 

Scéna . tak isto Ncuncrova, asymetrickým 
' torzom pahícových múrov rámcuje drámu po

stáv , kde réžia vychádza z naturclov prcdsta-

vitel'ov. T ak ~a stalo . L.c Salome č iernej Ame
ričanky Gail Gilmore, odetej do ľah kého sne
hobieleho kostýmu . nebola typom polodicv
čaia-položcny . ale atletický habitus umelky
ne ju posúval do polohy prcdobrazu Elcktry. 
Jej mimika. gesto a pohyb (tanec siedmich zá
vojov absolvovala sama) však zrkad lili zmr
sclnosť. dráždivú vyzývavosť. až ž i voč íšnosť 
chorej duše. Zvláštnym spôsobom vykreslil 
Ncuner vzlah Salome k Herodesovi (najmii 
v netradičn e koncipovanej scéne tanca) 
a hlavne k Jochanaa novi. Väčšmi než slatá 
hlava , láka spočiatku princeznú prorokov 
plášť . ktorý si v extatickom stupňovan í sama 
obl ieka , akoby prij ímala jeho telo. splývala 
s ním . Z aujímavý je záver: Salome na Hero
desov pokyn nezomiera , ostáva stM na pro
scéniu v bodovom osvet le ní. ako symbol urči 
tého sveta , prostredia , spoločnost i. 

Dirigent Hilary Griffi ths dokázal vyladiť 
bohatú inštrumentáciu , farebnosť a cxprcsív-

val javiskový mechanizmus ťahmi zhora . Scé
nografický návrh Jána Hanáka dôsledne nad
viazal na zámer režiséra a umocnil realizmus 
opernej réžie. 

V inscenácii Komediantov vykročil režisér 
smerom k nadčasovosti operného príbehu. 
opäť v symbióze s výtva rnou zložkou - scénou 
J . Hanáka a kostýmami Mony Hafsahl. Po
myslenú či aru medzi realitou a komédiou kó
dovala najmä civilná maska sólistov, obc ro
viny sa stretli v tragickom vyvrcholení. Obe 
inscenácie mali režijnú logiku i usporiadanie 
veci. 

Sedliacku česť hudobne naštudoval Ján 
Drietomský, Komediantov Boris Velat. Za 
Drie tomským stála poctivo odvedená práca 
s partitúro u aj orchestrom, postrádali sme 
však jednoznačnejšie frázova nie a viac nuan
sovaný metrorytmický priebeh. Toto , na
opak. bolo sprievodným znakom hudobnej 
interpretácie Komediantov. v naštudovaní B. 
Velata . 

Zo sólistov bola vokálne, citovo i výrazovo 
menej diferencovanejšia Santuzza Márie 
Harnádkovej, i napriek dramatickým hlaso
vým dispozíciám sólistk y. Ned da Jany Havra
novej i Svetlany Tomovej sa vyznačova la spe
váckou ľahkosťou i sviežou kreativitou. Obc 
sólistky spolu s Petrom Subertom v roli Silvia 
tvorili vyvážený protipól skúseným sólistom
J . Kondcrovi, F. Livorovi (Canio). či Františ
kovi Bal ú novi a J . Havassimu (Ton io). Ra
zancia, s akou uchopil rolu Turiddu Jozef 
Ábel by bola žiadúca aj v stvárnepí Alfia , no 
indisponovaný (?) Jozef Havassi bol v tej to 
úlohe značne nevýrazný. Spevácky i herecky 
oveľa zrete ľnej šie sa prezentoval na druhej 
premiére František Balún. Zbor (zbormajster 
Vladimír Bálint) pôsobil najmä v Sedliackej 
cti dosť ťažkopádne, uvoľnenejší prejav sa mu 
daril až v Komediantoch. 

DITA MARENČINOVÁ 

vyžaduje citlivý výber repertoáru , aby mohol 
prezentoval' svoju hodvábnu kvalitu a jem
nosi' timbru. Veľmi milo ma prckv11pil Miro
slav Dvorský: má príje mný, hebký. bclcanto
vý prejav. ktorý v operctnej klasike sedí a vy
níma sa ako obrúčka na prstenníku. Jana Va
lášková, koloratúra s pohyblivým, perlivým 
hlasom, nosným a svietivým i nad masou or
chestra, spievala s vnútornou energiou, zauja
tím a vervou, ale aj iskrou , ktorá je typická 
pre jej jasnú muzikantskú povahu. Sem-tam 
si musí dať pozor na lepšie zvládnuté výšky 
veď je vysoká koloratúra! (J. Strauss: Pieseň 
z operety Nctopier) . Peter Dvorský bol ozdo
bou koncertu. Počuť doma tohtó prvoradého 
slovenského speváka je vždy sviatkom! Ani 
teraz nesklamal: jeho výkon v Lehárovi- Pie
se ň z operety Giuditta. ďalej z opere ty Paga
nini či dueto s J . Valáškovou z operety Gróf 
Luxemburg a v kvartete z operety J. Straussa 
Noc v Benátkach znesie absolutórium . Kräs
ny lcgátový spev. jc tn u vlastná vrúcnosť 
(Gern , habt ich die Frauen gekiisst), bczprob
lémovosi vokálno-technická (dueto s J . Va
láškovou v ukážke z Grófa Luxcmburga) mís 
strh li - ako vždy .. . Obecenstvu (n~jmä zo 
strednej a sta ršej generácie) sa páčili aj ryt
micky vygradované .. orchcstrálky" - zvläšt' 
Radetzkého Marsch J. Straussa st. Vtedy som 
sa cítila ako na novoročnom koncerte vo 
Viedni ... Mne sa však najvypracovancjšic 
zdalo sólo V. Simčiska a predohra k operete 
J, Offenbacha Orfeus v podsvetí č i bri lantná 
Tik-tak polka od J . Straussa ml. 

T . URSÍNYOVÁ 

nu .. šlavnatosi" partit (rry s danmtami 1Hota
gonistov. Symfónia v dr;íme - ako je v)'stižne 
charak terizovan{! Salome. , a v prah kej ín ~ce

n<Ícii prihovorila v plnej vý razovej nalieha
vosti a širokom spektre dynamických odt ic
r1ov. Orchester vyšiel di rigentovi v mno hom 
v ústre ty. 

Gail Gilmorc wojím mezzosopr;'tno m (!) 
až na ojedinelé prohlémy ' výškami - vyspie
vala part princeznej s ľa rchnýrn kúzlom a ci
ttwo presvedč i vým výrazom. Dramatický te
nor Uda Holdorfa bol v charaktcrokresbc 
Herodesa plne využitý. zatiaľ čo Antonie De
nygrová bola zaujímavejšia herecky , ako bi
zarne formovaná. na invalidný voz ík priptrta
ná Hcrodias. Kva litného Narrabotha mala 
Praha v Petrovi Svenssonovi, avšak László Lu
kács ostal vokálne bezvýrazným a zvukovo 
poddimenzovaným Jochanaanom . 

PAVEL UNG ER 



ZO ZAHRANIČIA 

Súčasný kultúrny život zaznamenáva ok
rem aktuálnych ekonomických problémov aj 
celý rad organizačných zmien. Po zmenách 
v Národnom divadle, Českej filharmónii pri
šie l na rad aj medzinárodný hudobný festival 
Pražská jar. Minister kultúry ČR Jindrich Ka
bát menoval na ďalš ie tri roky nové predsed
níctvo festivalu na čele s Rudolfom Firkuš
ným ako prezidentom a s ďalšfmi Ú členmi : 
Rafaelom Kubelíkom, Josefom Sukom , Ji
fím B~lohlávkom , Liborom Peškom , Mi
chaelom Kocábom, Miroslavom Pudlákom, 
Miroslavom Drozdom, Jánom Talichom , 
Svatoplukom H avelkom , Romanom B~lo
rom a Michaelou Freemanovou. K zásadnej 
zmene dochádza tiež v postaven! hlavného 
sponzora festivalu , ktorým sa stávajú Česko
-slovenské aerolínie , ktoré prevzali svoju do
minantnú funkciu od Motokovu, ktorý spon
zoroval posledné dva ročníky festivalu . 

Odstupujúci predseda festivalového výbo
ru Peter Eben, ktorý práve prebera l v anglic
kom Manchesteri vysoké britské vyznamena
nie fellow-ship s čestnou profesúrou na ta
mojšej Royal College of Music , nám po svo
jom návrate do Prahy poskytol rozhovor. 

' Ako došlo k zmenám vo vedeni Pražskej ja
ri? · 
- Predsedníctvo Pražskej jari je podTa štatútu 
menované na troj ročné funkčné obdobie . 
V doteraj šom výbore sme nepovažovali za 
vhodné, aby sme odišli v polovici príprav 
festivalu , ale chceli sme umožniť novým č le-

Pocta 

Pri príležitosti 150. výročia existencie New
yorskej filharmónie , oslávili tamojší hudob
níci toto jubileum veľmi netradične a nekon
venčne. Na slávnostnom gala koncerte 7. de
cembra m. r. v oslňujúco televízne nasviete
nej A very Fisher H all de filovali hudobní šé
fovia orchestra posledných rokov: Zubin 
Mehta dirigoval Straussovho Till Eulespieg
la , Pie rre Boulez Debussyho More a napokon 
teraj ší šéfdirigent Kurt Masur Dvotákovu 
Novosvetskú symfóniu. Na úvod koncertu 
však orchester zahral bez dirigenta Bernstei
novu Candide na počesť svojho , zatiaľ, naj
dlhšie pôsobiaceho šéfdirigenta . 

Hoci tento gala koncert mal obrovský spo
ločenský ohlas a bol navštfvený vyberanou 
americkou a európskou spoločenskou elitou, 
predsa sa vyskytli aj kritické hlasy. Mehtov
mu predvedeniu Till Eulespiegla údajne chý
bala veselohe.rná črta , Boulezovo predvede
nie Debussyho bolo síce rytmicky exaktné 
a zvukovo transparentné , ale málo farebné. 
Kritika sa nadchla hlavne predvedením Dvo
fákovej symfónie v naštudovaní Kurta Masu
ra. Vysoko hodnotí plnosť a vrúcnosť zvuku 

po novom .... 
nom zapracovať sa do tejto problematiky . 
Nový výbor má vysoký umelecký i spoločen

ský kredit a my mu radi budeme pomáhať. 
Čo sa týka nového hlavného sponzora- ČSA 
- vyplynulo to z ekonomických a kultúrnych 
aspektov. Náklady na festival rastú a spon
zorstvo Motokovu zostane naďalej zachova
né okrem ďalších firiem. ČSA ponúkli svoje 
možnosti k úspešnemu zvládnutiu jedného 
z najvýznamnejších európskych festivalov 
v roku jeho 70. výročia , čo pokladáme za veT
ký kultúrny čin . 

Koncepcia nastávajúceho festivalu však už 
bola dávno pripravená . . . , 
- Áno, j e pravda , že naše plány sa premýšľali 
niekoľko rokov dopredu. Hlavnou myšlien
kou našej koncepcie Pražských jarí bola téma 
fin de siecle , akýsi spätný pohľad na naše sto
ročie , čo najvýznamnejšie a hodnotné pri
nieslo hudobnému svetu a čo pretrváva v tvo
rivej a interpretačnej oblasti. Z tohto aspektu 
sa rodili aj naše umelecké plány. Urči li sme 
prakticky dramaturgiu festivalu na niekoľko 
rokov dopredu a realizova li ju postupne. Po
kladám za určitý úspech, že sa nám podarilo 
rozšíriť sféry predtým nehraných oblastí hud
by (napríklad v duchovnej tvorbe) , že sme rc
habilitovali špičkových umelcov , ich diela 
i inte rpretov, že sme zachovali prístupnosť 

festivalu i po stránke ekonomickej a priviedli 
do Prahy umelcov, ktorí mnohé roky pôsobili 
v zahraničí v emigrácii. Teraz to budú di ri
genti Ji fí Kout, Martin T urnovský a Jifí Stá
rek. 

s láčikov , precíznosť drevených dychových 
nástrojov , plechy vraj zneli ,.okrúhlo a zlato". 
Toto Dvoi'ákovo dielo , ktoré Newyorská fil
harmónia premié rovala takmer presne pred 
99 rokmi , je v Amerike ešte stále obľúbenou 
skladbou. Kurt M asur , ktorý ju predviedo l 

PAVARO't•t·mo FIASKO V SCALE 
Už tradične začiatok novej opernej sezóny 

v milánskej La Scale patrf novej inscenácii so 
zvučnými menami svetových speváckych 
hviezd . Na decembrovej inaugurácii novej se
zóny 1992- 93 uviedli Verdiho Don Carlosa 
v réžii slávneho Franca Zeffirelliho a lídrom 
speváckeho tímu bol Luciano Pavarotti , kto
rý mal v tejto opere svoj debut. Veľkolepá 
a e fektná inscenácia však operu zbožňujúcich 
Milánčanov neuspokojila , ba sklamala a vy
volala búrku rozhorčenia. Príčinou neúspe
chu bolo predovšetkým povrchné hudobné 
naštudovanie úloh spevákmi. Najhoršie sa 
však podľa zahraničnej tlače vodilo samotné
mu Pavarottimu, ktorého "úspechom roz
maznaný, žiariaci tenorovský hrdina sa sku
točne pret rá pil partiou i schodiskami veľkole
pej výpravy" . Zdvorilý aplauz bol prerušova
ný, pískaním, buchotom, výkrikmi i tvrdými 
slovnými komentármi. "Hrozivé" vírenie bub
nov p0 veTkom kvartete v piatom obraze 
ohlasovalo približujúcu sa ozajstnú popravu 
spevákov . . . 

Predstaviteľka Eboli Luciano ďlntino 
z "posledných síl" absolvovala áriu "Don 
fatale" - komentuje kritika . Paolo Coni 
"zomrel ako Posa ·z vokálneho hradiska skôr 

ako ho Schiller nechá viesť na smrť" .. . Da
nielia Dessi ako Alžbeta bola "naozaj nedos
tačuj úca , s hrubými technickými nedostatka
mi a pochodila najhoršie" ... "Dessi a Pava
rotti zúfalo absolvovali pasáže posledného 
dueta na rampe .... " Tak stroskotala i Zeffi
relliho režijná koncepcia, v dôsledku slabého 
a chaotického výkonu spevákov nedarilo sa 
ani Riccardovi Muttimu, ktorý sa usiloval 
z orchestra vydolovať maximum. Kritika vza
la na vedomie iba áriu Filipa v podaní Sa
muela Rameya a ohodnotila j eho hlasový ma
teriál a dramatickú účinnosť , čo publikum aj 
náležite ocenilo. Tlač konštatuje , že "je poľu
tovaniahodné, že úsilie o nové obsadenie 
Carlosa muselo stroskotať a všetka kvalitná 
práca Zeffirelliho a Muttiho zostane pre veľ

kú časť publika zabudnutá ... ". Aj platená 
"claque" tlieskajúcich mala tento večer svoj 
čierny deň . 

"Séf salzburského festiva lu Gérard Mortie r 
- uvádza Die Presse - mal opäť raz pravdu . 
Don Carlos inscenovaný Zeffire llim nemôže 
byť umeleckou udalosťou festiva lového for
mátu a odmietol hosťovanie te jto svetovej 
scény v Salzburgu. " 

Pražské jaro je pott\šeno poslat Vám !etos novon)Ční pozdrav v podobt\ tt\chto krásných 
ručnfch prací dt\tí, které byly speclálnt\ zhotoveny pro náš mezinárodní hudebnf festival 
a mezinárodní hudcbnf sou tM. Je to výsledck spolupráce mezi Pražským jarem a nadací Na 
vlastnfch nohou, reprezentovanou paní Belou Gran Jensen. Rádi bychom Vás tímto upozor
nili na ~ímavou a riaznorodou činnost léto nadaee, která se speclalizuje na charltatlvní 
a humanitární pomoc pro dt\ti. Budeme rádi, pokud sl bližší informace o činnosti nadace 
Na vlastních nohou vyládáte v kancelári Pražského jara či se obrátítc ptímo na ústredí 
nadace v Norsku na následující adrese: Mrs. Bela Gran Jensen, On own feet, Holmen
kollvelen UO A, 0391 Oslo, NORWAY. 

Aké hlavné dominanty prinesie Pražská jar 
1993? 
- Zamerali sme sa predovšetkým na klasické 
hodnoty hudby sta ršej i modernej a na nic
ktoré špecifiká, ktoré bud~ nesporným obo
hatením festivalu: napr. slávne Liverpoolské 
oratórium anglického skladateľa McCartny
ho zaznie v katedrále za autorovej prítomnos
ti , pripravili sme projekt kafkovských zhu
dobnených programov k jeho jubileu , zazne
jú svätojánske hudobné slávnosti na Vltave 
pod Karlovým mostom pri príležitosti 400. ju
bilea sv . Jana Nepomuckého atď. Výrazne sa 

l 
bez falošnej pompy a pátosu , prostým hoci 
trošku expresfvnym spôsobom , dal jej patrič

nú slávnostnú atmosfé ru . Zdá sa, že postave
nic Kurt a Masura na čelo Newyorskej filha r
mónie bolo správnym počinom a že je záru
kou novej umeleckej obrody orchestra. 

Nuž darmo , aňi najväčší umelci by nemali 
podceňovať publikum . Má to tienisté stránky 
nielen pre nich , ale aj pre výchovu umelecké
ho dorastu . Prípad hodný ponaučen ia aj pre 
nás ... 

6. januára t. r. vo veku 75 roll.ov ZOIIIrel 
v New Jersey 114m)' trúbku a skladatef 
Dlzz)' Glllesple. Bol povdomtf za otca 
dtezmého prúdu beMp. 

na festivale uplatnia svetoví speváci v pia tich 
samostatných večerných koncertoch, zo Slo
venskej republiky príde Slovenský komorný 
orchester s Bohdanom Warchalom. Na bilan
ciu doterajších ročníkov Pražskej jari i na jej 
budúcnosť sa pozerám s uspokojením a opti
mizmom. V minulom roku sme položili zá
klad k činnosti Nadácie Pražskej jari a v roku 
1993 bude založený Klub priateľov Pražskej 
jari podľa vzoru festivalov v Salzburgu , Edi n
burgu , Brightone. Nové možnosti festivalu 
vyplynú z jeho budúcich pe rspektív. 

Pripravil Jii'i VITULA 

In:formácie 
e Claudlo Abbado umelecký U f Berlínskej 
filharmónie bol poctený Veľkým krížom zá
sluh za rozvoj hudobného života Spolkovej 
republiky Nemecka. 

e Viedenská koncertná spoločnosť ponúka 
zaujímavý abanentný cyklus Viedenskej fil- · 
harmónie, ktorý potrvá od 9. mlija do IO. jú
na 1993. Koncertný cyklus otvorí symbolický 
program, ktorý sa uskutočnil 31. marca 1992 
ako "veľký škandálny koncert" spojený s vý
krikmi a bltkanll po zaznení diel Antona We
berna, Alexandra Zemlinského Arnolda 
Schonberga a Gustáva Mahlera. Tento kon
cert bude teraz dirigovať Heinz Holliger. 
24. mlija bude Viedenská filharmónia hrať 
pod vedením Riccarda Mutti.ho Beethoveno
vu prvú a Schumannovu poslednú symfóniu. 
Sir Colin Davis 7. júna bude Interpretom 
Berliozovho Romea a Júlie a cyklus IO. júna 
uzavrie Carlo Mario Glulinni 2. symfóniou 
Brahmsa a Symfóniou d mol Cesara Fran
cka. 

e Rakúsky "Klangbogen 93" bude mať nie
koľko dominánt. Patrí medzi ne uvedenie 
Orffovej Carminy burany Vldenskou filhar
móniou, tri hudobno-zábavné večery bude 
moderovať "nestárnuci" Marcel Prawy (Zla
tú a striebornú operetu a Broadway Me
lodle). ĎaUou dominantou bude tvorba 
L. Bernsteina, ktorý by v roku 1993 oslávi.l 
svoje 75. narodeniny. 

e Dvadsaťpäťročná japonská klaviristka 
Midori Nohara stala sa majiteľkou prvej ce
ny tohtoľ()Čnej medzlnár~dnej klavírnej sú
ťaže Longovej-Thlbauda v Paríži. 

e Donizettiho manuskript j eho opery Eli
sabetta predali v anglickom aukciovom do
me Sotheby' s za 2 a pol milióna š ilingov. 

e Parížska opera v Bastile pred{žlla zmluvu 
od roku 1989 angažovanému umeleckému 
šéfovi MYUNG-WHUN CHUNGOVI do kon
ca tohto desaťročia. 

e Pierre Boulez píše pre berlínsku operu 
Pod lipami nové hudobno-dramatické dielo. 
Ešte pred jeho premiérou, ktorú sám naštu
duje, uvedie tu 21. a 22. nuija 1993 Schonber
govo oratórium "Die Jakobslelter". 

e 6. januára t. r. po ťažkej chorobe (na 
AIDS) zomr~l v Parfži jeden z najväčších 
tanečníkov a choreografov posledného 
dvadsaťročia Rudolf Nurejev. 

e Semjon Byčkov karajanov favorit, ktorý 
je od roku 1989 šéfdirigentom Orchestre de 
Pat ris, prevzal od l . septembra m. r. ~ funk
ciu prvého hosťujúceho dirigenta filharmo
nikov v St. Peterburgu. 

Podľa zahr. tlače - mj-
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO KOMÁRNO 
-vyp:i.s--.J~ 

3. medzinárodnú spevácku súťaž 
FRANZA LEHÁRA '93 
v operet:nom a muzikálovom žánri 

14. - 16. 4. 1993 . ' 

PODMIENKY SÚŤAŽE 
l. Na súťaži sa môžu zúčastniť občania 

SR a iných krajín. Podmienkou nie je 
ukončené štúdium na Konzervatóriu 
alebo vysokej hudobnej škole. 
Veková hranica je stanovená od 18-
-35 rokov. 

2. Záujemcovia dostanú t lačivo prihláš
ky spolu so zloženkou na zaplatenie 
zápisného Kčs 200.-. 

3. Prihlášku a fotografiu treba poslať 
doporučene na adresu : 
Mestské kultúrne stredisko , Hrad
ná l , 945 Ol Komárno. 
Termín: 28. február 1993. 

4. Slitaž má tri kolá. V každom kole si 
musí súťažiaci pripraviť dve skladby. 
I. kolo 
a) Voľný výber á rie z tvorby Franza 

Lehára 
b) O pe re tná á ria z tvorby skladateľa 

ná rodnej príslušnosti súťažiace
ho. 

ll. kolo 
a) Ária alebo pieseň z klasickej ope

rety (Offenbach, Strauss, Lehár, 
Kálmán a i. ) 

b) Á ria alebo pieseň z muziká lovej 
tvorby 

111. kolo 
a) Tenor F. Lehár: Zem úsme

vov "Sou Chong" č. 11 
alebo ' 
F . Lehár: Cárovič " Pie
seň o Volge" č. 5 

Baryton E. Ká lmán: Grófka 
Marica "Joj , cigáň" 

Soprán F. Lehá r: Zem úsme
vov "Vstupná pieseň 
Lízy" č. l 
F. Lehár: Veselá vdova 
"Pieseň Yilja" 

Lyrický soprán J . Strauss: Neto
pie r "Markíz" č. 8 

b) Tenor G. Forest , R . Wright , 
M. Yeston: G rand Ho
tel 

Barytón 

"Z temných nemocníc" 
- ária Kringe le ina 
F . Loewe: My Fair Lady 
,.Higginsov song" č . 26 

Soprán A . L. Webber : Cats 
Memory alebo F. Loe
we: My Fai r Lady 
"Song č. 10 Eliza" 

Lyrický soprán L. Tolcsvay: 
Evanjelium o Má ri i 
"Máriina ária" č. 8 
alebo C. Porter: Kiss 
me Kate "So in Love" 

PODMIENKY SÚŤAŽE 

5. Súťažný repe rtoá r je možné spievať 
v originálnej verzii. Naštudovanie 
piesne spamäti je podmienkou . 

6. Notový mate riál povinných piesní si 
môžete objednať v MsKS v Komár
ne. 

7. Súťaž sa realizuje so sprievodom kla
víra. Ak súťažiaci nemá vlastného 
korepetftora, musí nahlási ť na MsKS 
aj svoj repertoár. 

8 . Traja najúspešnejší účastníci vystú
pia na záverečnom mimosúťažnom 

koncerte. 
9. Pre spevácku súťaž sú určené tieto ce

ny: 
l. cena Kčs 30 000,-

11 . cena Kčs 20 000,
lll . cena Kčs IO 000,-
Za najlepšiu interpretáciu ope re ty: 
10 000,-
Za naj lepšiu interpre táciu musical: 
10 000,- • 

Porota má právo zlúčiť prvú a dru
hú cenu alebo druhú a tretiu cenu 
a rozdeliť ich rovným dielom, ďalej 
m~ právo niektorú z cien neudel iť , 
pokiaľ by kandidáti nedosiahli poža
dovanú úroveň. Porota môže udeliť 
osobitnú cenu za najlepší výkon 
skladby Franza Lehára . Porota môže 
udeliť aj čestné uznanie . Rozhodnu
tie poroty je konečné. 

10. V porqte budú zastúpení poprední 
umelci a odborníci. Z loženie poroty 
bude oznámené pred otvorením súťa

že. 
ll. Ubytovanie a cestovné hradí MsKS. 

Lietadlo nie je povolené. Bližšie in
formácie na tel. čísle: 601 26, 619 17 
a 623 20 u Ing. Szoboszlaiovej. 

Riadltefstvo Dl\'adla J . G. T~o\'skébo " Banskej Bystrici, Národná ul. č. ll, "YJ)isuje 
konkurz na obsadenie miest členo" orchestra: 

- koncertný m~ster, 
-hoboj, 
- husle, tuttl, 
- \'Iola, 
- l'iolončelo, 
- kontrabas, 
- členo\' baletu. 
Písomné prlhlá§ky na konkurz s u\'edenún odborného \'Zdelanla a dotenqšej praxe posle

l~te do IS. 2. 1993 na adresu Dl\'adlo J . G. T~onkého, Národná ul. č. 11, 974 73 Banská 
Bystrica. Cestomé hradíme len prijatým uchádzačom. 

Cape lla Istropolitana mala koncom uply
nulého roka husto popísaný te rmínový kalen
dár , medzi iným absolvovala aj matiné v ra
kúskom Eisenstadte , úzko spätom so životom 
a die lom Josepha Haydna. Pozvanie na účin

kovanie v Eisenstadte prišlo z rozhla'sového 
štúdia - kde sa pred početným a vnímavým 
publikom uskutočnila verejná nahrávka kon
certu. Program ( Haydn, Yivaldi , Dettelbach, 
Torelli , Händel, Scarlatti , J. S. Bach , Corelli) 
si vybrali usporiadatelia. Dr. Johannes Leo
pold Mayer , kto rý vedie redakciu vážnej hud
by, poukázal v úvode na spojivá medzi Brati
slavou a E isenstadtom. Ide nielen o geogra
fický aspekt ; kapítola v živote J . Haydna, 
spájajúca sa s Bratislavou je dobre známa. 
Zauj ímavé je, že pomerne málo známy skla
dateľ P. Gaudentius Dettelbach (1739 -1818) 
žil niekoľko rokov v Bratislave a Trnave 
a zomrel v E isenstadte. Jeho skladbu - Aria 

de Seraphico Doctorc Bonaventura. ktorú 
objavili v cisenstadskom , kostole, spievala 
Hana Štolfová-Bandová. . 

V programe zaznela v interpretácii H . Štol
fovej aj premiéra neznámej skladby Josepha 
+Iaydna Lauda Slon Hob.XXIIIc Nr 6, ktorú 
L. Mayer objavil vo Viedni v knižnici Spoloč
nosti priateľov hudby. Celý koncert vysielal 
rakúsky rozhlas na O l v prvý vianočný svia
tok (25. 12.) . 

Haydnova skladba Lauda Sion odznela aj 
v Bratislave, na vianočnom koncerte Capelly 
lstropolitany v Klariskách (opäť v podaní H. 
Štolfovej-Bandovej). Ziar, v programe nebo
lo spomenuté, že ide o jej premiéru . Na tom
to koncerte spoluúčinkoval aj Slovenský ko
morný zbor SĽUK-u pod vedením Pavla Pro
cházku. Uviedol o. i. pôvabné vianočné kole
dy a Vivaldiho omšu Gloria D dur, RY 589 ... 

N. L. 

27. januára 
SND Bratislava - P. I. Čajkovskij: Labutie ja-

zero (19.00) 
NS Bratislava - Wright : G rand Hote l (19.00) 
ŠD Košice - G. Verdi : Traviata (19.00) 
DJGT B. Bystrica - S . Prokofiev: Peter a vlk 

(11.00) 
Bohéma klub - Spomienkový večer 

T. Breutra 
DJZ Prešov - P. A. Bréel: Husári (19.00) 
28. j anuár 
SND Bratislava - G. Verdi: Maškarný bál 

(19.00) 
SF Bratislava - l. Szeghyová, G. Mahler 

(19.30) 
SF , J . Podhoranský, violončelo , dir.: 
O . Lenárd 

DU Piešťany- Slovakia (19.00) 
koprodukčný fo lklórny program SĽUK 
a Mladé srdcia 

NS Bratislava -:- L. Tolcsvay: Evanjelium 
o Márii (19.00) 

ŠF Košice - Komorný koncert členov SHÚ 
v Košiciach (19.00) 

SD Košice (Štúdio Smer) - A . Ylac)igerov: 
Vlk a sedem kozliatok, (JO.OO) 

DJGT B. Bystrica (Prievidza)- F . Lehár: Ve
selá vdova (11.00, 19.00) 

ŠKO Žilina (DU Fatra) - W. A. Mozart , 
J. Haydn, C . M. Weber (19.00) 
ŠKO Zilina , F. Figura, husle, dir.: 
F. Lamprech't , Nemecko 

29. január 
SND Bratislava - G . Bizet: Carmen (19.00) 

., ' SF Bratislava - program ako 28. l. 
· NS Bratislava - 'L. Tolcsvay : Evanjelium 

o Márii (1 9.00) 
ŠD Košice - G. Verdi : Nabucco (19.00) 
30. január 
SND Bratislava - P. I. Čajkovskij : Luská

čik (17.00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium 

o Márii ( 19.00) 
DJGTB. Bystrlca - G . Bizct: Carmen (19.00) 
1. február 
SND Bratislava - G . Verdi: Traviata (19.00) 
NS Bratislava - E. Kálmán: Čardášová prin-

. cezná (19.00) 
2. február 

SD Košice - Mascagni-Leoncavallo: Sedliac
ka česť , Komedianti (19.00) 

DJGT B. Bystrica - G . Donizetti : Favoritka 
(18.30) 

3. február 
SND Bratislava - G . Verdi: Nabucco (19.00) 
ŠD Košice - J . Rossi ni: Barbier zo Sevilly 

(19.00) 
4. február 
SF Bratislava - F. Schubert , A . Bruckner 

(19.30) 
SF, dir. : A . Ceccato 

NS Bratislava - J . Strauss: Cigánsky barón 
(19.00) 

ŠF Košice - Symfonický koncert: J. Nohejl, 
J. Podhoranský, violončelo (19.00) 

ŠKO Žilina - Spevácky recitál - Mozart , 
Schubert , Rossini, čajkovskij , Mahler, 
Ravcl (19.00) 
Kyoko Miyamoto, soprán (J aponsko) , 
Ch . Nortwelsh , barytón (V. Británia) , 
l. Gajan, klavír 

DJGT B. Bystrica - A. Dvofák: Čert a Káča 
(17.00) 

S. február 
SND Bratislava - P. l . Čajkovskij - Eugen 

O negin. l. premiéra (19.00) 
SF Bratislava - program ako 4. 2. 
ŠD Košice - E. Kálmán: čardášová princezná 

( 19.00) 
6. február 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij: Eugen 

Onegin , 2. premiéra (19.00) 
7. február 
SF Bratislava - Koncert k 150. výr. narodenia 

E . G riega (19.30) 
Janáčková fi lh., Ostrava , Spevácky zbor 

• m. Bratislavy , A . M. Eikaas , soprán, 
P . Vollestad, barytón, K. B. Hardanger, 
husle, dir. P. Dreier, zbormaj . L. Holá
sek 
E. Grieg: Peer Gynt, hudba k dráme H. 
l bsc na 

NS Bratislava - R. Wright : Grand Hotel 
(19.00) 

ŠD Košice - Prokofiev: Popoluška (14.30) 
8. februá r 
SND Bratislava - P. I. čajkovskij: Eugen 

Onegin, 3. premiéra (19.00) 
NS Bratislava - R. Wright : Grand Hotel 

(l 9 .OO) 
ŠD Košice - S. Prokofiev: Popoluška (10.00) 
9. február 
SND Bratislava - G. Verdi : Nabucco (19.00) 
NS Bratislava - R. Wright: Grand Hotel 

(19.00) 
ŠD Košice (Štúdio Smer) - G . Telemann: 

Pimpinonc (19.00) 
DJGT B. Bystrica - F . Lehár: Veselá vdova 

(19.00) 
10. február 
SND Bratislava - A . Adam : Gisselle (19.00) 
SF Bratislava - L. v. Beethoven (19.30) 

J . Slávik, violončelo, D. R usó, klavír 
NS Bratislava - R . Wright: Grand Hotel 

(19.00) 

e Vianočný benefičný koncert usporiadali 20. decembra v humenskom Dome kultúry 
Mestské kultúrne stredisko a Kruh priateľov hudby. Na tomto vianočnom hudobnom podujatí 
vystúpil košický komorný súbor Trombon's Quartet a študentka košického konzervatória Mar
ta Golecová. V programe koncertu sa striedali diela skladateľov renesancie a baroka s vianoč
nými piesňami a koledami. U melecky výrazne presvedčivý výkon súboru i hlasovo kultivovaný 
prejav sólistky spolu s vnímavým publ ikom, vytvorili atmosféru zodpovedajúcu duchu vianoč
ného obdobia ale aj humánnej myšlienky tohto podujatia. O jej dotvorenie sa zaslúžili aj via
nočné vinše a poézia Milana Rúfusa v podaní LDO humenskej ZUŠ ako aj hudobná ,.pozván
ka" žiackej dychovej hudby pred začiatkom podujatia. Výťažok zo vstupného bol určený Oso
bitnej škole pre te lesne postihnutých v Humennom- Podskalke. Ich vianočný a predvianočný 
stôl obohatil i aj dva koš íky sladkost í, ktoré deťom pri príležitosti koncertu venoval jeho spon
zor Humenské pekárne . E . G. 

Večer v dobrej pohode 
Klub priateľov opery SND si na svoje ostat

né koncoročné stretnutie pozval jubilujúcich 
sólistov opery - Pavla Gábora a Róberta 
Sziicza - obaja mali okrúhle životné výročie: 
šesťdesiat a pät'desiat rokov. O krem spieva
nia si Róbert Szlicz zah ral aj na husliach , 
pretože, ako sa vraví, stará láska nehrdzavie 
a náš barytonista naj prv študoval hru na hus
liach a až potom sa dal na spievanie. Pri kla
víri bol Dušan Stankovský, spoluúčin kovala 

Gréta Svercelová, sólistka Novej scény a Ma
rián Veselský so svojou fujarou- a to už vlast
ne bola pokope časť ansámblu, ktorý na jeseň 
uplynulého roku absolvoval hosťovan ie 
v USA. Táto malá skupina umelcov "s rovna
kou krvnou skupinou" naštudovala popri svo
jich povinnostiach v divadle príťažlivý pro
gram, odcestovala do USA a tam celý týždcr) 
na rozličných vystúpeniach reprezentovala 
slovenskú kultúru a slovenské in terpretačné 

e 18. medzinárodná interpretačná súťaž dy
chových plechových nástrojov v Toulone sa 
uskutoční od 18. do 27. mája 1993 v odbore 
trúbka. Na súťaži sa môžu zúčastniť interpreti 
zo všetkých krajín, ktorí 31. 12. 1993sú mlad
ší ako 30 rokov. Podrobnejšie informácie na 

umenie. O krem už spomínaných, patrila 
k nim sopranistka Eva Šeniglová, malá hudba 
Jána Berkyho Mrenicu, sólisti SĽUK-u Pavel 
a Jana Obročníkovci, moderátorka STV Ale
na Heribanová a skladateľ Tibor Andrašo
van. T reba dodať , že krstným otcom dvoj ho
dinového programu bol Pavol G ábor (doved
na päťdesiat čísel (!) v sÝižnom tempe). Naši 
umelci vystupovali o . i. v New Yorku , New 
Jersey na tradičnom podujatí Slovak Herita
ge Festival (bol to už sedemnásty ročník) a vo 
Phi ladelphii pre tamojších Slovákov. 

Ukážky z tohto programu zazneli aj v spo
menutý večer na javisku opery SND - piesne 
z operiet a muzikálov, ľudové piesne (to vte
dy, keď vinšovať prišli aj Terchovčania' a za
čal i nôtiť tie svoje, jánošíkovské). Bolo to 
podujatie na opernej scéne trochu nezvyčaj
né, ale vo veľmi dobrej pohode. 

NINA LITSCHAUEROVÁ 

adrese: Secré tariat du concours international 
du festival de musique de Toulon, Palais de 
la Bourse, Avenue Jean-Moulin F - 83000 
Toulon. Uzávierka prihlášok je l. marca 
1~93. 
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