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V ČÍSLE: Grand hotel- magnet sezóny e Z myšlienok Sira Yehudi Menuhina 
o pedagogike e Koncerty v Slovenskej filharmónii tradične a netradične e Dni He
merkovcov v Košiciach e Skamenený vo svetle anglickej kritiky e Aktuality, infor
mácie z domova a zo zahraničia 

' ROČNiK XXV. 

Kriesenie kritiky 
Po roku 1989 bolo nu adresu hudobnej 

kritiky a publicistiky .-eľmi ticho. V;rba
•·o•·ali SBJ!redo-ršetkým osobné účty. V po
slednom obdobi sa na adresu kritiky .,.. 
slo~ú nelichoti•·é a neprofesionálne 
súdy, ktoré m .-iičšine pr/pado.- smjich 
autoro.- iba dehonestl(jú. Nuž .-stali non 
u najmä starono"ri bojom/ci u harcomlci, 
ktorých kritika uplynplých ryše 30 roko.
pesto.-ala m .-atičke, JYfht'aľo.-ula do ne
ba a zaraďo.-a/a do klenotnice našej kul
túry. Nuž, sú tu aj no.-1 " preduchome/1" 
'I'Zdelanci a sebach.-álenkári, autori no
tých "odborných term/not"' alla " obmf· 
•·ači mŕtml" a pod. Nič nm·é pod slnkom. 
Kritika bola na pranieri celých "slá•~ 
nych" tyŠe d.-adsať roko.- za pano.-ania 
Zriízu, ktorého rrcholné orgány lt'orili 
takmer vldy ti isti ľudia. Zástupcu kriti
kor .-šak " týchto orgánoch nikdy ne~ 
trebo.-ali. 

Medzitým sme sa ršak dočkali demok
racie a slobody prejat'U, slobodného pre
jarorania názoro.-, no•·ej Ústary i /egali
zorania ľudských prá•·· Nuž hla, len čo sa 
tieto tak titäo ryboJot-ané atribúty dosta
ll do praxe, zase Je zle. Skúste ryslorit' 
kritický názor na x-reci: na súčasnú lt'or
bu, na Melos Étos, na Bratisla.-ské hu
dobné slámosti, na problematické J'ýko
ny orchestro.-, dirigentor či niektorých 
sólisto.-, na úroreň niektorých kt'ázi mu
zlkologlckých sem/náro.-... etc, etc. Je 
zle-nedobre. 

Nariekanie Yšak nieje namieste. Je ne
ryhnutné, aby sme sa aj " našich radoch 
sebakriticky zamysleli, či je .-šetko naozaj 
ružo.-é, či naozsú nie je kde plsať, o čom 
plsať, prečo plsať, či nemáme rezer.,-, 
ktoré treba nkriesiť. 

V našej hudobnej pospolitosti sa za. 
hniezdil akýsi noJ'ý druh samoľúbosti, 
nadradenosti či nekolegiálnosti. Čo sa 
mňa netýka, to ma nezal(jlma. Absencie 
na koncertoch, besedách, či prednáš
kach, sú toho dôkazom ... 

Nedámo sme sa konečne niekol'kl 
kritici stretli m rel'mi úzkom kruhu 
a pokúšali sme sa diagnostiko.-ať otázky 
posta.-enia a profesionality kritika a pub
licistu. Pru.-da, to nie j e téma na jedno 
stretnutie, budeme " nich pokručo.-ať aj 
na seminári Y t i/ine. Skoda, že neprišli 
riacerl. .. Zrejme sú to je symptom súčas
ného stam; pocit strachu, zbytočnosti, 
,následnosti za olt'orené stanoriská. Pa
mätám su, keď bola ro "Z.-iize" .-el'ká dis
kusia o jeho nme a ked' sme iiadall, aby 
r ňom popri koncertných umelcoch Dguro
t'ali aj muzikológoria. To bolo kriku! Ná
wh, samozrejme, neprešiel. 

Myslfm, ie je čas hľadať aj osobnosti 
" našom kritickom a publicistickom záze
ml (ktoré, mimochodom, starne a nas/e
domlko.- niet), že nastal čas, aby došlo ku 
krieseniu slobodného kritického mysle
niu. Mus/me si uYedomiť, ie prebojo.-át-a· 
nie rlastnfch samostatných slobodných 
názoroY, slobodného demokratického 
prejaru nám nebude delegorané-je nám 

• ibu zaručené r Ústsn ·e - ale j eho poz/eiu 
si mus/me rybojo.-ať sami. Slobodu preja
ru je krehká, vdcna a prepotrebnú Yec. 
Naše konanie musi byť tmriré, zodpored
né a súčasne etické a nezárislé. Poredané 
s JaroslaYom Reznlkom " LT: "Sloboda 
je najräčšl dar, ktorý si ľudslt'o a národ· 
né spoločenslt'o prináša samo sebe. Má 
jedinečnú schopnosť naplniť i imt 
a uspokojiť každého, kto sa podriadi jej 
jedinému zákonu: dopriať slobodné ko
nanie aj iným." 

MAR IÁN J UR(K 

• 3,50 Kčs 10. 2. 1993 

Veľkou spoločenskou a najmä umeleckou udalost'ou hneď na začiatku roku 1993tiola premiéra muzikálu Grand hotel v bratislav
skom divadle Nová scéna. Zdá sa, že toto divadlo pod vedením agilného, podnikavého, ale kde treba aj tvrdého riaditel'a Ľuba 
Romana začína pomaly pútat' väčšiu pozornost', ako..: napríklad - naša národná scéna. Nie je to ani tak zaznamenaním viacerých 
úspešných činoherných a dvoch nanajvýš pozoruhodných muzikálových inscenácií (Evanjelium o Márii :... v marci m: r. a 15.-16. 
januára premiérovaný Grand hotel. .. ), veď ojedinelé vít'azstvá sú aj v SND (v opernom žánri však pútajú najväčšiu pozornost' opät' 
inscenácie naštudované Jozefom Bednárikom). Ľ. Roman vniesol do divadla Nová· scéna ruch, nepokoj , hl'adanie, podporu projek
tom , ktoré sú síce pekelne drahé- viď Bednárikove režijné diela- ale napriek tomu sa vyplácajú, lebo lákajú nekonvenčnost'ou, 
ktorú divák raz viac raz menej akceptuje, ale je dráždivá ako potutefný parfum. Navyše je tu ideálne prepojenie na už Divadelnú 
kaviareň Olympia, ktorá sa stáva pomaly, no jste miestom tradičných stretá v ok cti tel' ov bohémy , jej zástupcov a možno i náhodných 
snobov. Ale všetky priestory vynoveného a krásneho stánku kultúry - nielen pril'ahlá Olympia- svedčia o novom duchu Novej 
scény. Je tu síce drahý, ale slušný divadelný bufet, ktorý sa ncuzatvára pred návštevníkmi ani pŕed predstavením, objavili sme vo 
foyeri predajničku suvenírov, kde dostat' aj CD, LP a mg kazetu s hudbou Evanjelia o Márii. Verím, že k tejto nahrávke onedlho 
pribudnú aj ponuky z muzikálu Grand hotel.. . Je radosťou íst' na predstavenie, kde divák nemrzne a relatívne všade dobre vidí 
a počuje (aj keď decibely pri oboch rockovo-operno-muzikálových inscenáciách boli nadmerné a doslova opotrebovali sluch). J e 
radost'ou íst' do divadla , kde človek očakáva kultúrny večer už od zoblečenia kabáta v šatni. 

Muzikál 
na európskej 

""' . urom1 
Od riaditeľa i vede nia spevohry budeme 

perspe ktívne čakať aj nekonvenčné spestre· 
nie večerov v Olympii alebo inom (divadel
nom?) priestore na spôsob banskobystrického 
Bohéma klubu , kde dostávajú v komorných 
recitáloch a pásmach prfležitosť jubilanti, 
hostia - a najmä domáci. Klub fanúšikov No· 
vej scény by iste dokázal zaplniť aj experimen· 
tálne, nielen "veľké", vypredané a žiadané 
predstavenia á la Evanjelium .. . či Hotel ... , 
resp. viaceré činoherné tituly. Bola by to zase 
Inšpirácia pre obe strany - divadlo aj divákov 
- aby vytvorili nový, komorný dialóg ... hoci aj 
na pôde komorného muzikálu. A čo ak sloven· 
ského? Vieme, že v súčasnosti existujú mnoho· 
raké zábrany na pôvodnú tvorbu - za všetkým 
sú nesmie rne investície ľudskej práce, ktorú 
väčšinou niet čím zaplat iť . Pokúsil sa však 
nie kto otvoriť rozhovor na tému: muzikál 
dvoch-troch hercov? 

A čo tak nejaký sí•časnejší hudobno-slovný 
prístup k deťom? Zdá sa , že v tomto smere 
viac spravilo Štúdio S s rozpráv kou o sied
mich trpaslíkoch ... Co nic je , môže však byt'. 
Faktom je, že návra t (aspo•~ sľubovaný) ino· 
vovaného Cyrana z predmestia - a ko jed iné
ho slovenské ho titulu, i to v perspe ktíve - asi 
by a mbícii divadla , jeho vedenia , d ramatur
gie a ri aditeľa st ačii nemaL Aj keď - všetci 
mysli a v prvom rade na .. zaručený úspech". t. 
j. na návrat investícií . vložených do nového 
diela . A le úspech diel je podmienený aj tvo ri· 
vou odvahou a talentom. Slovenskí skladate· 
li a a textá ri , žiaľ , zat iaľ odpočívaj ú na histo· 
rických vavrínoch z pôvodných premié r z ro· 
kov sedemdesiatych. 

Aj keď som trochu odbočila od pravej té my 
zamyslenia a kritiky, chcela ~om upozorniť na 
veci. o ktorých svedok 25-ročncj é ry spevohry 
Novej scény premýšľa . tlieskaj úc aktérom 

Veľkú bncu v roll baróna von' Gal ge ra dokonale vyu:ill Stefan Skrúcaný, ktorý bol romocen
ným spoluhráčom vyniluijúccj Sonl Valentovej (Jellzaveta Grušinská). 

Grand hotela. Rovnako ho pri sledovaní do· 
jatého Jozefa Bedná ri ka na záverečnej kla· 
thtčkc prepadne myšlie nka . koho ešte máme 
pre te nto žáner z mladšej režisé rskej generá
cie. kde je. preboha. do rast? O mie re talentu 
pritom ani nehovorím ... 

ZATIAĽ J E TU BEDNÁRIK, 
ta k trochu osame lý vo ~vojom úpornom úsilí 
hľadačstva novej divadelnej estetiky, ktorá je 
obrazom ná~ho wcta. nech ju hoci nazývajú 
.. baroková". Dopredu vie m. že v Bednáriko
vých operno-spevohern ých (iste aj v mno· 
hých č i noherných , ale tie vše tk y nepozná m) 
d ielach nájdem je ho autogramy, kto ré sú tiež 
zname ním doby. nášho s toročia : auto, ktoré 
pôsobí tak trochu velikášsky a detsky súčas
ne , viičšinou nejaký biely kožuch a ak už nic 
korčule, nuž aspoň vozíky na kolieskach, ~cm· 
· tam nejaké rcfazc, spútavajúcc hrdinov do 
symbolických osídel; mrven ie rôznorodých 
typov je prerušené vidinou diet'afa, ktoré je 
spomie nkou· na čisté, nevinné de tstvo. Bed
nárik mä rád blikajúce svetielka , e fekty. ktoré 
dakedy vyvolajú úžas, ino kedy ncporozumc
nic - aj keď režisér každým detailom kdesi 
mieri . Povedala by som , že on týmito symbol
mi píše osobité surrealistické básne, ktoré raz 
potešia, inokedy privedú do zúrivosti , lebo ~a 
nám žiada aj č is tä, jasná autorská spoveď. 
Nuž. Bednárik je d ieťa hlučného. zmätené ho 
20. ~toročia . ale je to tiež chlapec a básr ik . 

(Snímka: P . Breier) 

ktorý v sebe nos í scbaspafujúci oheň . Mys
lím . že je ho jediným skutočným objektom ci
tov je divad lo. Pre túto zriedkavo vide nú vä
ŠCI~ k ume niu mu dokážem odpust i ť i malé 
prehrešky voči vkusu a hromade niu nápadov. 
kto ré ~a da kedy prckrývaj (L 

ViNO SA či Rl V ČASE -
a tak je to , zdá sa . aj s našim najo rig inálnej· 
ším (aspoií v tomto čase) hudobno -divadel
ným reži é rom. A k ma v Hoffmannových po· 
viedkach priam pridúšala dravosi fantäzie . 
kto rá prekryla sem-tam silu hud by. v Grand 
hoteli sa Bednárik akoby prečistil , zjasnil , 
zdisciplinova l, vytriedil. Ponechal dielu a žän
ru všetko, čo mu pa tri. L j . e fektnosť , sladko
bôl'nost'. po l yfón nosi osudov. tancčnosi . 

Spevnosť. výpravnosť atď. - ale zbytočné čač
ky odsträ nil. Z .. je ho" efektov tu čosi, prav
da. zosta lo, ale v miere. ktorú akceptuje 
i asketickejšie založený d ivák (spomenie m čo 
len červené auto z cca 20-tych rokov. ktoré 
pre inscenáciu objavili kdesi na sedliackom 
dvore, a lebo chlapčeka , kto rý vo chví li roz
l účky Baróna so životom prichádza na javisko 
s vláči kom - pri pomínaj úcim ozajstn ý vlak do 
Viedne. ktorým mä odísi Barónova láska -
Jclizaveta G rušinská , žia ľ , už bez svojej 
pozdncj lásky ... (Za mimoriadne vypracova
né považujem v Bcd nárikovcj koncepcii prá
cu so svetlom. Má nielen náladotvorný dopad, 

(Pokračovanie na 6. str.) 



INFORMÁCIE 

JUBILANTKY. 

Nad'a FOldváriová 
Pred desiatimi rokmi sme k ..J. ťc bru;í ru 

v ll udobnom živote pozdravil i Nad'u 
Fo ldv;lriovú, rod . Pavlíkovú. pri prílcži
to~t i jej .. prvého vážneho životného výro
čia". Bola to vtedy aj prv;í možno~ i aspoti 
naznačii tcritó ri ;í. na ktorých sa t;íto ab
~o lventka muzikologického štúd ia na ka
tedre prof. Jozefa Kresánka na Filozofic
kej fakulte Univerzity Komen~kého po
hybova la . kon~tatovai. že .. všct ko to. pod 
čo sa v živote podpí~ala - v pr;íci vcdecko
vý~ku mnej . krit ickej. reda kčnej . v publi
ci~t i ke - rná . zjcdnodu~c nc povedané. 
značku kva lit y". Pripomenuli ~mc výsled
ky jej pô~obcnia v s lovcn~kých hudob-

. nýc h vydavatcl'stvách. tvorivú spo luprácu 
s autormi pôvodných prác (F. Klinda. J . 
Krcs<'tnc k. M . Filip a ďalš í) . starostlivú 
pr ípravu radu prc kl adových titulov. kon
cepč né vcdc ti ic redakcie hudobnín a kníh 
o hudbe. ale i nie kol'koročnú pr<icu v re
dakcii ča~opisu Slovenské divadlo (jej mc
no ~a v tir;íži nevyskytovalo). V Sloven
skej akadémii vied . kam Naďa Fiildvá rio
v;í pri~ l;1 v d ruhej po lovici šc~ide~iatych 
rokov. čakala ju vcdcckovýskumn;í úloha 
- bádanie v dej inách opery S lovcn~ké ho 
n i~ rodného d ivadla. v dej inách na jstarších 

i v ~ l ;ívnej ére 0~ 1-.a ra a Karla Nedhalov
cov. Vý~lcdky ~vojho h:'idania obh;'tj ii 
i puhlikovai v tých časoch ne mohla . Ale 
to . čo jej bolo dovolené prczcntovai na 
niektorých muzi kologických konferen
ciách. č i napríklad port rét Milana Zunu 
v lludobnom živote. svedčí v prospech to
ho . aby sa Fiildváriovej p ráca i po pd~tupc 

rokov mohla v cclb tvosti dostat' na vcrej 
no~i. Bez jej pohľadov a hodnote ní by ho
la na~a teória chudobnejšia. Zauj ímavé 
by holo začítai sa tiež do rozhovorov 
Nade Fiildvúriovcj ~ osobnosiami našej 
hudobnej kult (t ry. ktoré pripravovala pre 
rozhlas a ktoré boli skutočnými dia lógmi. 
Dobré by bolo znovu sa vnítii k je j pohl'a
dom a hodnoteniam dlho u n<is tabui~ova
ných Smolenických seminárov či aktivít 
lludby dneška . ktoré publikovala v časo

pise Slovensk{t hudba . A samozrejme . 
prcčftai si. vypočut' si poznatky. postre hy 
a n;ízory Nade Fiildváriovcj . ktoré ju za
mc~tnávaj ú v najnov~om období. Pri p rí
leži to~t i .. druhého vúzncho životné ho vý
ročia" kolegytíu pozdravujeme a tešíme 
~a na jej prítnmno~i aj v na\ej redakcii 
a na ~trúnkach Hudobného živo ta . 

ZUZANA MARCZELLOV Á 

Dita Marenčinová 
L.ivot jubi lantk y, muzikologičky. stre

doško lskej profesorky , hudobnej kritičky 
a etnografky Dity Marcnčinovcj je od ma
lička spiitý s hudobným ume ním a s inšt i
túciou , kde dodnes pôsobí - s Konzervató
riom v Košiciach. Tu študovala u profe
sorky Marty Rc itcrovcj hru na klavíri. Po 
externom štúdiu hudobnej vedy na Fi lo
zofickej fakult e UJ EP v Brne sa ako peda
gogička na košickom konze rvatóriu zame
rala na hudobnotcorctické predmety so 
špccializ;íciou na dejiny hudby. V tomto 
odbore získala na brnenskej unive rzite 
vr. 19R2 aj titu l dokto ra filozofie. Okrem 
pedagogickej činnosti sa zamera la na hu
dobnú publicistiku . recenzovanie hudob
ného života v Košiciach. Po~tupnc sa za
čala vcnovai najmii hudobnodramat ickej 
produkcii opery ~t<Ít ne ho divad la v Koši
ciach a Divad la Jonáša Záborské ho v Pre
šove. Recenzie a kritiky pravidelne uve
rejň uj e v odbornej a de nnej tlači. 

Vcl'kú pozornosi ve nuje aj hudobno
-vedne j a b<idatcl'skej práci, naj mii na poli 
hudobné ho di vadla . Je autorkou viace
rých hesie l v E ncyklo pédii dramatických 
ume ní , podicl'ala sa na štátnej výskumnej 
úlohe Opera v Košiciach 194R- 19X5. kto
r(t koord inovala SA V do r. 1987. Vypnt
covala viacero odborných referátov a št(t
dií. ako napr .: Reflexie k vzniku a vývoju 
operného súboru v Košiciach od r. 1945, 

Hudobné divadlo na východnom Sloven
sku, Humor v hudobno-zábavnom divad
le, Opera, opereta a vokálne umenie v hu
dobnom vysielaní košického rozhlasu , 
Ousíkovo hudobno-dramatické dielo vo 
východoslovenských divadlách, Oldrich 
Hcmerka a Josef Emanuel Jankovcc- čes
kí zberatelia a bádatelia l'udovej piesne 
z územia východného Slovenska. Analyzo
va la tiež činnost' opery v Košiciach v r. 
19!i0- 19l)0. 

Dr. Marenčinová je nie len historička . 
ale aj etnografka: mú blízky vziah k fudo
vým pic~ňam a tradíciám. nickofko pic~ní 
z jej zápi~ov a ;:bicrok z okolia Brunovicc 
na Morave vyšli knižne v práci Promc'11y 
jilwmorm·skt! l 'ť'.l'llice. tírotlopi.111é s/tu/ie 
;: /JniiWI'ic R. Jcf;íhck a kol.) . Ľudová 
pic~eň v zemplínskych obciach Cejkov 
a Malý Horcš zaujali jej pozornosi natof
ko . že vytvorila ctnomuziko logickú analý
zu s komparatívnym charakte rom . Prccíz
nosi. systcmatičnosi. ostrosť poh l'adu 
a n;íročnosi voči sebe i druhým. sú zre jme 
najpodstatnejšie rysy pracovného i osob
ného profi lu jubilantky. Kto pozná bližšie 
aj kúzlo jej osobnosti. n c vyčcrpatcl'ný op
timizmus. silu vôle . humor a mladistvosi. 
ten ~a ~pol u ~ nami i ~ tc rád pripojí k množ
stvu gratulantov s prianím zdravia. vy
trva lo~t i a thpcchov. 

L Ý DIA URBANČÍKOV Á 

SLÁVNOSTNÝ KONCERT K PRIJATIU SR DO OSN 
l'ri Jlrtll'/.Ítcl\li 11rijatia SloH•n,ka Ili i:ll'n'"'í 

"n1ji1111 OS~ ho122. jillllliÍI'a \ llrati~I:IH' \lá~· 
no,tn~ kuncl•rt SloH·n,kc.i Olharmcmic. 7..&: 
t'll\tnil 'll mt itnm pn·d~cda Narodnc.l rad~· SR 
hlin ( ;a~11un" iť· , pn·d\\•du 'llld~ SR \ 'htdimír 
i\lt·i·hu· u d'lllst pciJin·dnl,,rcdshl\ it dia pol it il'· 
kchu a kultúrneho ii\Ciht nu Slon-n~ku. 

1>1 iki ll •"t'. pt i l-.t01 t;j 'a k<lfl•'~rt knn.il. ,,,_ 
n.,(· il 1 ptthm m•· pt c•d,.:d;~ NR SR l. (ia::.p:t 
'"' k t<t hi,ltltlc' i-.u . Sl111 t'll'•k:t repuhlil-.a -,a 
tat'k nil.l IIIL'd/ 1 nl\ noc.: nn,: a ro1 nopr;n ne· 
'-tati "'' ta . m.:dttll\'/ali-,1.5 :1 'lllt:r•'lllll' l..t<J
Iill<. 'ubjl'i-.1 1 llh:dti n:,rudnc·hu pni\ a a lllc'
dtlll.lrodn~dl 1/ l,iiH•I. l't l' lud '>K h• Pi-.l c'lll 
111d 1u /ll;lllll'lla. i c' !lh >iL' ai-.1 11 IK' .l lllil'Í;II ÍI lll ' 
' ''"1'' >1 ,11 du pn•c:e,tl\ IIIL'dti n.írmltwj polit i· 

Jubilejný, už desiaty Novoročný koncert 
pripravilo v priesto roch bansko bystrického 
Literárneho a hudobného múzea Trávničko
vo kvarteto spolu s hosťujúcou rakúskou kla
viristkou Emmou Schmidtovou, ktorá s nimi 
spolupracuje už viac rokov. Zaujímavý a pô
sobivý program otvorilo známe Škovránčie 
kvarteto D dur op. 64 č. 5 J. Haydna. Nahráv
ka Sláčikového kvarteta č. l Leoša Janáčka 
v podan[ Trávničkovho kvarteta získala v r. 
1987 Z latý e rb Opusu a bola našou najúspeš
nejšou gramoplatňou na zahraničných 
trhoch . Aj jeho interpretácia na Novoročnom 
koncerte mala všetky atribúty umelecké ho 
majstrovstva, zmysel pre vyváženosť i bohatý 
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emocionálny náboj . Vyvrcholením koncertu 
bolo Klavírne kvinteto op. 34 J . Brahmsa . 
Klaviristka Emma Schmidtová bola rovno
cennou partnerkou kvarteta , jej brilantná 
technika, sugestfvny prejav, spolu s vynikajú
cou interpretáciou Trávničkovcov zvýraznili 
bohatstvo a k'rásu hudobných myšlienok toh
to náročného komorného diela . Trávničkovo 
kvarteto (A. Jablokov, V. Zavadilfk , J. Ju
rík , A . Gál) svojím výkonom opäť potvrdilo , 
že pat rf k európskej špičke . Vďaka riaditeľovi 
banskobystrickej opery bude Trávničkovo 
kvarteto pôsobiť pri DJGT v Banskej Bystri-
ci. 

BEÁTA UHLIARIKOV Á 

PREČÍTALI SME Z4 VÁS 
Bude čo naprávať 

V prvých dňoch nového roka zasadol do kresla umeleckého riaditeľa Slovkoncertu 
prof. Dr. Ferdinand Klinda. Hudobného pedagógaa muzikológa pozná kultúrna ve
rejnosť aj ako známeho koncertného organistu a organizátora hudobného života. 
V súvislosti s nástupom na nový post sme ho pož iada li o rozhovor. 

So Slovkoncertom ste boli doteraz v spojeni 
ako koncertný umelec. Kam hodláte nasmero
vať orientáciu agentúry z terajšej pozície'~ 

- Slovkoncert nechápem ako ziskovú a ob
chodn ú o rganizáciu , a le ako kult úrnu inšt itú
ciu . Len táto okolnosi a vznik nového štátu 
ma motivovali prija t' funkciu riaditcl'a. Vidím 
dve hlavné obla~ti. kde by mal Slovkoncert 
odvic~i podstatnú čas i svojej práce . Prvou je 
hudobná kultúra v slove nských mc~täch . Sta
č í len porovnai centrá~ vidieckymi mc~tami 

a rozdie ly sú viditcfné. Nehovoriac o rovnako 
vcl'kých mestách v za h raničí. a to nielen na 
Z;ípade, ale aj v susednom Maďar;ku . Pob ku 
či v Čechách . Neutešenú úrovdí hudobnej 
kult(try na niek torých miestach S lovcn~ka 

spôsobi la dcccntrali z;ícia , fin a nčné problémy 
a vcl'mi často a j ncodbornosi lokálnych ~p ráv
cov kultúry. Hlavným problémom je. aby ich 
to naj mii nič nestálo a ešte aj finančne získa li . 
Treba si uvcdomii. že vúžna hudba je dn" 
jedným z najhlavnejších re preze nt ačných 
prostriedkov vo svete a ni kde nic je z i~ kov;í . 

Je však merad lom duchovnej a ;poločcn;kcj 
kult(try mcMa. Druhým naším zámerom j e 
spolupr<Íca ~o zahraničím . cjdc len o bc7nú 
prácu agent(try. ale napríklad aj o nové za~tu
pitcf~ké úrady. kde by ~mc ~a chce li v koordi
n;ícii s mini;tcrst vom ku ltú ry a mini~tc r~ t vom 
zahraničných vecí podicl'ai na o rga nizovaní 
kultúrnych akcií p ri rôznych prílcžito;tiach. 
Radi by sh1c nadviazali styky s krajanskými 
~polka mi v zahra nič í . chceme prispie i ku kul
túrnemu životu ~ lovcnsk ých menšín v Maďar
sku , Rumunsku . Juhoslávi i. Pol'sku a aj v C'c
ch;'u::h a udržai aj n;~ď;~lcj dobré kontakty 
s Domom slovenskej kultúry v Prahe. 

Pri rozvoji hudobnej kultúry na Slovensku, 
na ktorú kludiemc mimoriudny dôraz, by 
mohli zohral' podstatnú úlohu Kruhy priate· 

l'ov hudby. Myslíte si, že by sa mohli osvedčil' 
aj v súčasnej situácii '! 

- Rozhodne na ne upriamime pozo rnosi 
a ~pol ichame ~a na ich akti vitu . Dnes však nc
nach;ídzajú podporu a pocho pe nie miestnych 
úradov. niekde ;a za~c komple tne vyme nil i 
l'udia a ani po lcgi~latívnej stránke nic sú tieto 
vzťahy vyriešené. Te n. kto dá peniaze na váž
nu hudbu. je č lovek kultúrne vy;pclý a uve
do me lý. Vďaka podpore ministerstva ku lt úry 
máme na vcfkú ča;i akcií prisľúbené dotácie , 
ktoré bývajú nic kofkon<ísobnc vyššie. než je 
vk lad u~por iadatcfov. Financovai ich kom
ple tne nechceme. lebo v tom okamihu sa úpl
ne vytráca vzťah miestnych o rga ni záto rov 
k tomu. čo u~poradúvajú . 

Ako sa sta viate k budítcnosti novovzniknu· 
tých festivalov typu Slovanská Nitra, za ktorý
mi stojí Slovkoncert? 

- Budeme ich . samozrejme. vše možne 
podporova i . Treba , aby existovali aj naďalej . 

Týka ~a to aj letných festiva lov v najdôlcžitcj
~ích kúpcl'ných ccntr<ich. V tomto roku chce
mc a~p01í 1 niekoľkých ~lovcnských mestách 
podnictii koncerty Hudobnej jari ako sl;ív
no~tné cykl y ku v7niku na~cj ~t <Ítno~ti . 

Doménou Slovkoncertu je v súčasnosti ne
pochybne vážny žáner. Aké má šanec presadiť 
sa pod vaším vedením populárna hudba? 

- Pred dvoma rokmi n{un pri delimitácii 
agcntLtry ostala v<ížna hu~l ba ako hlavn;í čin 

nm.i. Nczna mcn;í to, že populárnu hudbu bu
deme zazn;ívai . Je takisto súčasiou našej kul 
túry a so šp ičkovými produkciami počítame 

naprík lad na Brat i~la v~ kých hudobných ~ láv

no; ti ach a podobne. 

MARTA IVA OVÁ 
(Prevzaté z den níka Práca zo dňa 15. l. 19'.13) 

Odišiel Ján Zilnmer .. 

Snímka: D. JakubcO\'á 

21. januára 1993 zomrel hudobný skla
dateľ Ján Zimmer. Tak znela lakonická 
správa, oznam, vytlačený v ktoromsi 
udalosťami naplnenom denníku. Sprá· 
va o odchode. Akoby mimochodom, 
na okraj. Je v tom čosi symbolické. 
A symptomatické. Pre dobu, v ktorej prá· 
ve žijeme. !\i pre osobnosť skladateľa J á· 
na Zimmera. Osobnosť dosť rozporu· 
plnú; po celý život unikajúcu do exilu 
vlastného, privátneho sveta. V skladateľ
skej obci nemal "spolubežcov", druhov, 
s ktorými vzájomne nyknú näzovať aké
si imaginárne názorové putá. Nebol ani 
typickým opozičníkom. Do svojej pozície 
solltéra sa neštylizoval. Azda zákonite vy
plynula z presvedčenia, orientácie, z vn ú· 
tomej potreby "stáť mimo šíku". Možno 

aij zo vzdoru: dosť príkro poznačený stali
nizmom a neskôr inými "izmami" (napr. ta
buizované skladby Magnificat, Mŕtvi sa 
nevrátia ... ) . Zimmerova hudobná erudí· 
cia bola viac než solídna,' viacnásobne 
upevnená a umocnená (hra na klavíri 
u A. Kafendovej, na organe u J. Webera, 
kompozícia u E. Suchoňa aij na Lisztovej 
akadémii v Budapešti, letné kur.ey v Salz
burgu ••• ) Vyústila do bohatej interpretač
nej činnosti (klavír,ne recitály, nahrávky 
pre rozhlas), ale p~statne do bohatej 
kompozičnej práce. Tvoril systematicky, 
usilovne. Jeho skladby sa sústreďujú naij· 
mä okolo dvoch tematick)•ch pilierov -
hudby symfonickej (dokončených 13 opu· 
sov tejto cyklickej formy, orchestrálne 
skladby) a kompozícií l'enovanj'·ch klaví· 
ru a organu (suity, sonáty, koncertantné 
diela), nezanedblijúc ani iné inštrumen
tálne obsadenia, vrátane l'Okálnych skla
dieb i niekoľkých scénických kompozícií 
(opera Kráľ Oidipus, Odlomený čas, 

operná pantomíma Herakles). Jeho 
skladby boli akceptované, ich profesio
nálna zdatnosť ocenená kritikou. Na
priek tomu nestáli na výslní všeobecnej 
pozornosti. Možno preto, že nepatria do 
kategórie progresívnych, odvážnych ex· 
perimentov. Sú výslednicou potvrdzova
nia a prehlbovania tradičných, overených 
skladobných princípov, v kombinácii 
s rozširovaním formových a tektonických 
limitov. Boli- a ostanú renexiou vJtútor
ného myšlienkového a estetického profi
lu svojho tvorcu. Často l'YPäté v expresii, 
predimenzované v tvare, s podtextom ná
stojčivosti. Leitmotívu z krotko sformulo
vaného osudového martýria. 

Tl·orivé bytosti odchádzajú takmer 
vždy neočakávane. Akoby naraz ustali 
,. spaľujúeom kreatívnom procese. Ján 
Zimmer, skladatel', Interpret, pedagóg by 
sa bol o niekol'ko týždňov dožil67 rokov. 

LÝD IA DOH NALOVÁ 

SÚŤÁŽ 
THE OLYMPIA INTERNATIONAL COMPOSITION PRIZE: vypísaná na podporu novej 

hudby sa uskutoční v Aténach (Grécko) v septembri 1993. Zúčastniť sa na nej môžu mladí 
skladatelia do 40 rokov zo všetkých štátov. Uzávierka prihlášok je IS. apríla 1993. 

Podrobnosti o požadovaných kompozíciách, nástrojovom obsadení a ostatné organizačné 
pokyny sú k dispozícii v redakcii HŽ. 



ÚVAHA - FESTIVALY 

V mJiji m. r. stretli sa YO francúzsk om meste Lille delegáti rietkých národných 
sekcii ESTA. Slo.-enskú sekciu zastupo.-al prof. Mikuláš Jelínek, ktorý bol z.-~ 
lený do ústredného predsednfctt'a ESTA, za predsedu sir Yehudi Menuhin, kt~ 
rý na tom to stretnuti predniesol niek ol'ko aktuálnych myšlienok týkJúúcich sa 
pedagogiky husl'o.-e} hry. 

Záznam z yYStúpenia uYere}ňujeme pri prl1ei ltosti nastá.-súúceho pracomé
ho stretnutia členo.- slo.-enskej sekcie ESTA t' Dolnej Krupej. 

Sir Yehudi Menuhin 

S ĽAHKOSŤOU A INŠPIRÁCIOU 
Počas môjho života sa podstat ne zme nila 

výuka hudby. Podľa starej. Scvčfkovej metó
dy museli chúdence deti prchritvať de nne dlhé 
hodiny všetk y Sevč íkovc etudy a potom vede
li hrať - alebo aj nic - podľa toho. č i boli 
enormne oduševnené alebo č i boli mimoriad
ne nadané. To bolo v určitom ohľade hand i
capom. Každopádne sme mohli počuť niekoľ

ko hus listov tej to starej školy. Pamätám sa 
ako malý chlapec na Pľfhodu. ktorý bol vyn i
kajúcim huslistom. H ra na husle bola vtedy 
otázko u dl horočného tvrdé ho výcviku. ktorý 
si vyžadoval veľa obetí. mnohí z tých , ktorí 
cvič i l i ll hod ín denne veľakrát nič nedosiahli. 

V každ ej oblasti si všímame vývoj, ktorý 
spočíva v sympa tii a po rozumení medzi uči te

ľom a žiakom . Už to nic je a utoritatívny 
vzťah . ktorý pozostával z čo najpr ísncjšieho 
karhania žiaka pri každom fa lošno m tó ne . 
Bolo tomu tak . Našťast ie však nic u miía, lebo 
som začal v San Franciscu: a to je veľmi ďale
ko od Stred nej Európy: napriek to mu sa zme
nil všeobecný tre nd cviče nia v rôznych oblas
tiach . v gymnastike. v krasokorčuľovaní, 

v bale te, kto rý zv lášť bol podro bený ncmilo
srdnému d rilu . (O tom by mo hla hovori ť mo 
ja manželka . ) Ľudia . ktorf vychováva li mla
d ých t anečníkov. boli čast o veľmi krutí. Aj to 
sa te raz zmeni lo a tanec sa stal oveľa nc nútc
ncjš fm , i keď vel'ko lcpá rigid ita tejto disciplí
ny bola zachovaná. formy ú pestrejšie a roz
manitejšie. V Amerike k tomu prispe li najmä 
ľudia inej pleti. Ide pritom o jednod uchý fy
zický po hyb a niečo podobné ho hl'adá me i my 
pri výučbe h ry na s láčikovom nástroji . 

Nedávno vyšla knižka bývalého žiaka mo
jej ško ly Vo1kmara Bicscnbcndera . Je to mla
dý muž nemeckého pôvodu , ktorý keď p rišiel 
na moju ško lu bol veľmi ambiciózny a sebais
tý. Vedel, že je k niečomu súci , avšak nemal 
všetky predpoklady na to, aby sa stal husľo

vým virtuózom pod ľa starého pon íman ia. 
Hral veľmi pekne. no nebolo to ono. to pra
vé. A ž neskô r našie l svoje pravé poslanie. 
Krátko nato čo o pustil ško lu ( uč i l sa u vynika
júcich uči teľov v Izrae li a Nemecku) som po
čul , že vyh ráv·a v ul iciach Basclu s kontraba
som a harmo ni kou . Precestova l celý svet - bez 
deravé ho groša - a zoznámil sa s ľudovou 

hudbou mno hých krajín. Hrá s prcsvcdčc
nfm , oddanosťou a vášni vo . Je p ria m ne uveri
teľné a obdivuhodné. čo dokáže vykúzl iť na 
husliach . Jeho kniha má názov .. Neznesiteľn á 
ľahkosť hry na husliach". Zvolil si úplne inú ces
tu , vzdiale nú od tvrdého . ná ročného zápasu . 

.. Daj svoje rame no tam . kde má byť". Všetky 
možné d ruhy násilia a bolesti bývajú merít
kom schopnosti. Na dosiah nu tie niečoho bolo 
treba prekonať mno hé utrpenia . A ak n iekto 
nep rešie l utrpeniam i. výsled ky bo li dokonca 
nep latné a ncdoccnené! 

Rozpráva· o J'uďoch . s ktorými sa zoznámi l 
v Scnegali a Ind ii . ktorí hraj ú na husliach 
a ktorí veľmi tvrdo pracovali . Po dsta ta nie je 
v tom . aby sa nepracovalo. ale v tom , aby sa 
pracova lo s inšp iráciou . ľahkosťou , bez úz
kostí. Nepracovať proti. ale pre - čo je veľký 
rozd iel. V kni he rozp ráva, že išiel so svoj ím 
senegalským pri ateľom , ktorý je vynikajúcim 
hudob n íko m . hrá s ľahkosťou . inšpiruje ľudí 
k tancu . k plaču , k spevu. T ento senegalský 
hudobn fk hovoril .. a le to čo ty robíš. je le n 
imitácia hudby" . To , čo my h ráme , je iba na
poclobnc nina , a to je veľmi dôležitá poznám
ka : naša h udba by mala byť pravá a ma la by 
sa prihová rať tak bezprostredne. ako to je 
v pr ípade cigánskej ľudovej hudby. A obe
censtvo to vie veľm i dobre posúdii. Obecen
stvo si žiada romantickú . úprimnú hudbu 
a nic iba .,fotografiu" prednesu . C hce to pra
vé . 

Nedávno ma navštívil muž, ktorý sa narodil 
v Izrae li : pracuj e vo Fra ncúzsku a teraz vy
učuje na Conservato ire Na ti onal v Paríži 
(ve ľmi obdivujem tamojšieho riaditeľa ) , vy
učuje aj na G iuld hall Scho ll of Music. Učí im
provizáciu z klasickej hudby. Vyberie si o by
čajnú hudobnú frázu . poto m vyzve žiakov. 
aby ju zaspieva li. aby robili variácie a tak po
chop ili jej dynamiku. ~truktúru . Avšak všet
ko pochádza zo spontá nneho cíte nia hudby. 
Zapôsobil na uči teľov a na deti mojej ško ly 
nato fk o. že sme sa rozhodl i zamest n ať ho . 
Najprv mal kvarte to a žiada l, aby h rali niečo 

z listu . To . čo urobili bolo najskôr bez života . 
až postupne získavalo tvár. Bola to čarovná 
transformácia! Niečo mimo riadne. Teda. 
každo pád ne je evolúcia výuky hudby taká. Je 
to mimoriadne inšpirujúce. Vôbec nepoľavu
jc z prísnosti, z precíznosti, z dom inancie slu
ch u , ale uvoľň uje die ťa. Hovoril: "Je to po
dobná predstava, ako keby sa v rodine vyras
tajúccmu d ieťaťu zakáza lo hovori ť do te j clo
by . kým sa nenaučf abecedu . a poto m b y po
užívalo le n tie slová. ktoré vie prečítať." Bo la 
by to obrátená cesta . A práve to sme robili, 
a p reto si myslím. že spev v ško le je dôležitej
Sí ako hra na nástroj i. lebo mu p redchádza. 
Ch rono logicky by ma la predchádzať hre 

Snímka: a rch ív HŽ 

drobných sk ladbič iek - ale~ ozaj ~t ným cito m: 
má m rád spôsob akým to robia Rusi. V mojej 
ško le pôsobí vynikajúca ru~ká učiteľka Nata
ša Bojaska ja. bola učiteľkou v Moskve a mi
luje ma lé deti. A teraz de ti v mojej škole 
sk ut očne hraj ú malé skl adby a v idieť na nich 
radosť a pocit sebad ôvery, lebo hrajú vcl'mi 
jed noduché skladb y. ale ~ú sprev<\dzané vyni
kaj úcim klaviristo m. Vždy ~om tvrd il. že 
veľkí pedagógovia by ne ma li byi pridelen í 
univerzit á m. ale škô lkam. Veľkí duchovia. 
ktorí učia na uni verzitách by ma li prichádzať 
d o škô lok . tam by boli vcl'mi po trební. Práve 
ta k ako ma tkino po hlad enie. Osobnosť pan i 
Bojaskcj by som prirovna l k čarovným kach
liam z pálenej hli ny, kto ré sú vo Východnej 
Európe . Tie to keramické kachle stoj a upro
stred izby a vyžaruj ú na jlepšie teplo na svete. 
To teplo nepochádza z elektrického žeravé ho 
d rô tu . ktorý spaľuj e vzd uch . ale taká pec je 
sCtčasiou izby a mačky, psi i ľud ia sa môžu stú
Iii v j ej bezpečí. Nic je príliš ' ho rúca . p ráve 
dobní. Keď sa pan i Bojaskaja dotk ne svojou 
ruko u de t í. ktoré sa snažia držať s läč i k , je to 
miikká ruka a nic tvrdý do tyk. Myslím si. že 
by mala byi využitá aj ľudová hudba . takisto 
improvizácia i kompozícia a hra ma lých skla
dieb s ľahkosiou a ncnútc nosťou v harmó ni i 
a pohybe ... Pre to pociiuje m. že by prvé po
hyby na husliach ne mali byi ~ t atické. mali by 
byi uvoľnené. bez tlaku na p rst . v určitom ryt
me a s l áčik by mal spočívať na konci palca , 
v rovnová he a h usle na pa lci .. ~ malým tu ne
lom pod n ím". A koo rd inácia oboch - bez tla
ku na s láčik. bez tlak u na struny, v rytme s ce
lým te lo m spo lu pracujúc. Koo rdinovane vo 
všetkých úsekoch s l áč i ka. Je to zvláštna vec. 
a le d eti chápu ove ľa rýchlej šie. ako keby stáli 
pod nátlako m drilu . 

J edna zo špecifických charakte ristík anglic
ké ho orchestrálne ho hudob n íka je, že nebol 
vyško lený ako só lista , ted a ani ním nechce 
byť. V Anglicku h udobnfkom nezá leží na 
tom . č i hraj ú v orchestri . v ko mo rno m súbo re 
alebo ako sólisti. Ta m n ie t takých príkrych 
triednych hraníc ako v Rusku . kde sa chod í 
na konzervató rium , aby sa zvfťaz i lo v Bruseli. 
Nie kedy to má svoj e nevýhody, ale súčasne to 
zname ná, že títo inš trumentalisti nepoznajú 

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UB IA 
KOŠICE 1992 

Perspektfya - tradicia 

III. ročník Festivalu sakrálneho umenia 
K~ice 1992 sa uskutočnil od 22. do 26. no
vembra m. r . Usporiadateľom a organizáto
rom podujatia bol Magistrá t mesta K~ice 
v spolupráci s PKO K~lce. Aktérmi boli hlav
ne mladí amatt ri, speváci a hudobníci, poslu-

cháči umeleckých škôl, účastnici seminárov 
o cirkevnej hudbe a na záverečnom koncerte 
vystúpil orchester Státnej nJharmónie Košice. 

V Dome umenia bola výstava sa králneho 
umenia , na kto re j vystavovali svoje práce štu
denti Sko ly úžitkového výtvarníctva (pod ve
dením a kademického maliara J. Bugana) . 
Pozo ruhodné boli napr. betlehemské mot ívy 
vytvorené z keramiky. · 

Na prvom večernom koncerte d ostali pries
tor poslucháči bohosloveckých fakúlt : Mieša
ný zbor Bohosloveckej pravoslávnej fakulty 
UPJS v Prešove pod vedením Anny Derevja
n íkovej , Zbor bohoslovcov Grécko-katolíckej 
bohosloveckej fakulty UP J S v Prešove pod ve
de ním Simona Marinčáka a Schola cantorum 
Kňazského seminára J ána Vojtaššáka v Spiš
skom Podhradí , ktorú d irigoval Rastislav 
Adamko. Z bo ry p redvied li liturgické piesne, 
ktoré sú ~súčasťou ich bohoslužieb . V progra
me lite rárneho popoludnia vystúpili členovia 
Státneho d ivad la v Košiciach Fra ntišek Balún 
a Vladimír Bálint s členmi Studentského di
vadla FF v Prešove v réžii Karola Horáka 
a Marty Medved ikovej -Vilhanovej. Okrem 
Rúfusových Žalmov odzneli básne Turčány
ho , Zelinku , Vaška i úryvky z tvorby J . Zá
bo rské ho . A trakt ívnym prvkom festivalu bo
lo zarade nie vzorových boho služieb grécko
-kato líckej sv. liturgie, Večernej bohoslužby 
pravoslávne j cirkvy, Služby Božie e vanje lic-

kej a. v. cirkvi a sv . omša v Dó me sv. A lžbe
ty. 
. Na troch ko ncertoch vystupovali košické 
spevácke zbory. D etské sCt bory re prezento
vali Košický detský spevácky zbor pod vede
ním ma nželov Va rínskych , súbor Dominik 
a detský zbor Južania. Saleziánsky chlapčen
ský zbor , Saleziánsky dievčenský zbor . Ďalší
mi telesami , kto ré pôsobia pri kostoloch je 
Františkánsky zbor Košice so svojo u vedú
cou a sk l adateľkou Františkou Kováčovou 
a Grécko-katolícky zbor sv. Cyr ila a Metoda, 
s vedúcim Simonom Marinčákom, kto rý sa 
p redstavil aj ako skl adateľ . Budúcich pro fe
sio nálov reprezentovali posl ucháči košického 
konzervató ria: Dievčenský zbor Konzervató
ria pod veden ím J ána Drictomského a Ko
morný orchester Konzer vatória pod ved ením 
Bartolomeja Buraša . Zauj ímavý bol hosťujú
ci súbo r KVAS - z č lenov poslucháčov VSMU 
v Bratislave s ume leckým vedúcim , h ráčom 
a spevákom Jozefom Bezákom . Na d voch 
koncertoch vystúp ili mladí organisti z triedy 
E . Dzcmja novcj na p redfcstivalovom o rga-

lnovom ko ncerte 18. l l . to bola žiačk a IV. 
ročníka Marta Tadialová a žiačka V . ročníka 

'

Monika Melcová, na Konce rtno m poslúdi u 
23. l l. Marek Vrábel. Všetci traja dokázali, 
že košické konzervató ri um pripravuje dob
rých organistov (odzneli die la J . S. Bacha , D . 
Buxtehudeho , F. Mc nclclssohna-Bartho lcly-

3 

napiit ic. A často som pozoroval. že huslisti. 
kto rí nic ~ú sólistami, hra jú najnáročnejšie 

party a smyky s obdivuhodnou J'ahkosiou 
a s vcl'ko u muzikalito u . 

Musín\e si uvedomiť , žc'epocha sólistov po
minula, že orchestrálny h udobnfk , č i dobrý 
tuttilmíč môže dobre zarábať a že môže žiť ta k 
dobre ako sólista . Má aj menej výdavkov, 
môže byi viac so svojo u rodino u , so svojimi 
deťmi . je rovnocenným č lenom spo ločnosti . 
To je jedna stránka vývoja. Iná je súčasná 
po doba pestova nia komo rnej hudby. Keď 
som bol dieťaťom , bol o kruh obecenstva ko
mo rnej hudby v Amerike vcl'mi obmedzený. 
D nes sa komo rná hudba teší širo ké mu zá uj
mu u obecenstva . predovšetkým na univerzi
tách je zá ujem o hudbu naj rôzne jšieho dru
hu . rôznych k raj ín a rozl ičných kultúr. T o je 
ďalší vývojový tre nd . A spo ntánne kompono
vanie. Určitý čas sme sa odklonili od tr<Jclícic , 
ktorá pozostávala v tom . že každý h uslista aj 
kompo noval. Vivalcli , ľartini , Locate lli a. sa
mozrej me , Joach im. Spo hr , Krcislcr - všetci 
ko mpo nóvali. Potom nasta la éra špecialistov: 
Z ubárov a h usli stov. Teraz sa vraciame späť. 
V mojej ško le každé dieťa niečo pfšc. Raz 
som prišie l d o ško ly a bolo to naozaj neoby
čajné. vypočut' si skladby každého dieťaťa. 
Bo li podne tné a prezrádza l i práve toľko o in
di vidualite dieťaia ako jeho kw,by. Bolo to 
obdivuhodné . Celý citový život diciaťa je iný 
ako život tých . ktorí žij Ct v za jatí staromódnej 
disciplíny. T ie to d eti SLI slobodné. nc nútc né, 
ch{tpajCtce; de ti sa navzájom počúvajú. sú mi
lé a spolucít iacc. Je to in ľl at mosféra. Ak sa 
nám to podarí apli kovať v hudbe. môžeme 
svet vic~ť správnym smero m ( lebo kto vie, 
akým smerom sa dnes uberá). V súčasnost i je 
viac núsilia. viac nc fuclsko~t i , viac predsud
kov a viac ne návis ti. Preto ~ i myslím , že my 
hudo bníci má me spoločenskú zodpovednosť 

väčšiu ako akúkoľve k imí spoločenskú skupi
na, my musíme počúvať sami a my ~ami ro
zoznú vamc fa lošnú hru . Viičši n a J'udí nevie. 
kedy hraj ú fa lošné tó ny. Myslím to symbo lic
ky. Keď ľudia konajú zlo. obviiíuj ú väčšinou 
iných . je to ale jedna z vccf. ktoré po k lad ám 
za náročné. ťažko je obvi i\ovať iného , keď sa
mi fa lošne h ráme. R adi by sme tak ko nali. a le 
nemôžeme ... 

ho , M . Regera a A . P. F . Boelyho). Na záver 
sme mali možnosť počuť Ženský komorný 
zbor učitel iek s clir . B. Burašom a Collegium 
Techn icum s clir. E. Zacharovou. 

V rá n;-tci festivalu uskutočni l i sa aj dva se
mináre s té mou týkajúco u sa liturgického 
a náboženského spevu. Pripravil ich Anton 
Konečný, Yveta Lábska , príto mní boli aj ja
zykovedec Filip Sabol , Dr. Juraj Lexman 
a Ing. Pavol Bulla z inštitútu Carmina sacra. 

Na záver Festivalu Sakrálneho umenia Ko 
šice 1992 bol ko ncert Stá tnej fi lharmó nie Ko
šice. Pod vede ním dirigenta O livera Dohná
nyiho odznelo oratórium Ferenca Liszta 
Legenda o sv. A lžbe te. Spevné party p red
niesli Dagma r Livorová (Alžbeta), Han3'Stol
fová-Bandová (Janclgrófka Sofia) , landgró fa 
Ľudovíta zaspieval J án Ďurčo. Ďa lšími sólis
tami bo li Peter Mikuláš a Vladimír Kubovčík. 
Na ko ncer te spoluúčinkoval Bratislavský 
miešaný zbor, kto rého zbormajstro m je Ladi
slav Holásek , Detský spevácky zbor pri Do me 
detí v Košiciach , zbormajstri Ol'ga a Cubomír 
Varinsk i, Lusica Kovorová a J ana Sopková 
sp ievali detské úlo hy. Výko ny sólistov, zbo
rov, členov o rchestra boli na vysokej umelec
kej úrovni. Obecenstvo Do mu ume nia aplau
d ovalo a niekoľkokrát vyvola lo sól i sto~ a diri
genta. 

Zauj fmavé je zistenie, že košická premiéra 
te jtosklad bybolavsepte mbri 1877 t.j . l 2 ro
kov po svetovej p remiére. Dielo naštudoval 
a d irigoval vtedajší riadi teľ hudobnej ško ly 
a rcgenscho r i Dómu sv. A lžbety A n ton Hús
ka s košickými umelcami . 

ANGELA J ANUSKOVÁ 
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novembra: Charles l ves: Centra l 
Park in the Da rk ; George Cer-

• shwin: Klavírny koncert F dur; 
Antonin Dvorák: 9. symfónia. Slovenská fil
harmónia. Dirigent Alexander Rahbari. Sólis
ta David Lively. 

Rok 1992 - rok A me riky, 12. október 1992 
- Deň A me riky; 6. november 1992 - Dc 11 
americkej hudby v sieni Slovcn~kcj filharmó
ni e! Tri a pol týždňové o neskorenie, to veru 
ni c je žiadna hanba, to je skô r pohot ovosť 
a pr ipravenost' d ramaturgického tímu SF . Bez 
pa to logickej pom py. bez ex tatických superla
t ívov reagova l <~ Slovenská filh <t rmó nia <1 jej 
hostia n <1 ďa lši u z histo rických udalostí. resp. 
na ďalš ie z histo rických výročí. Hudobn íci za
reagova li na jvhodnejš ím spôsobom , akým 
vede li a mo hli . Pripravili návštevníko m Re
d uty zauj ímavý a in terpretačne určite zvádza
júci večerný program plný zvra tov a rôznoro
dých zážitkov. Dirige nt a Alexandra Rahba ri
ho vidia v Bratislave radi aj č le novia našich 
orchestrov. aj .. s kaln í·· spolubojovníci v ra
d och publika. Vzácny host' z Rakúska naro de
ný v Pe rzii už tu niekoľkok rát zabodoval 
v tom pozitívnom slova zm ysle, preto nebol 
ž iaden d iv. keď sa o .. americkom'· veče ri roz
práva lo dosi dlho p red uvede ným dátumo m. 
A d á sa povedaL že A lexande r Rahha ri sa 
v spolupráci s pozorným i č lenmi orchestra SF 
do priestorov Red uty d oslova vplíž ili využí
vaj úc bizarnú zvukovú clonu lvcsovej symfo
nickej sk ladby. Ve rím . že t í menej pripravení 
( na Ive sa) sa možno aj pochechtávali. že hľa
da li čo možno najiro nickejšiu poznámk u na 
adresu pána lvcsa. Nič to zato! Veď možno, 
že pán l vcs s i nič nc pr ia l viičšmi . Aj v ko mpo 
zícii Cen tra l Park in the Dark vša k vyslobod il 
Hudbu z pút k'on vcncií a .. štýlovej ho mogén
nosti", pričom výsledok je exemplárn e štýlo
vý a s ugestív ny. l vcs n<~ozaj fascinujúcim spô
sobom odkryl Hudbe ka rty a predstavil ju 
a ko všadep rítomné a vždyprítom né médium . 
Centra l P<trk in the D <t rk je pritom len ako usi 
etudou jeho zložitej a vábivej sk ladateľskej 
poetiky. Pre hudobn íkov pred stavuje tá to 
hudb<t z rejme nä ročný problém - hoci by sa 
mo hlo zdať. že za <tmorfným zvukovým konti
nuom sláčikov nic je veľa o rga nizuj úceho po
ri adku. Predsa však d o nútil a pa rt itúr<~ sklad
by povstai aj vedúceho o rchestra , pána Sko
repu , ktorý si vyskúšal svoje. d irige ntské 
scho pnosti v tlčinnej ko m unikácii so .,šéfom" 
A lexandro m R ahbarim . "!"ažko mi súdii. či 
bola za hraná každá nota a d održaná každá 
pauza- to myslím , nic je prvoradé . Prie nik 
C harlesa lvcsa do R eduty však bol podl'a mňa 
vydarenou d ramat urgickou aj interpretačnou 

uda losťou . 
Iným často nevídaným, zato však v ítaným 

hosiom bratislavských koncert ných projek
tov bol Klavírny ko ncert Georga Gershwina. 
Ne me nej víta ný bol aj jeho realizátor - sólis
ta, D avid Livcly. Sympatický klavirista ne
vystupoval tiež v Bra tislave prvý raz. Zatiaľ 
som ho však poznal skô r ako " mozartológa" • 
a .. schumano lóga". Gershwinova hudba i 
p redstavuje zdanlivo celko m odlišný in
terpretačný problé m. Davil Li vely mi však! 
ukázal , že to nic je až také j ednoznačné. 

Počas tých cca štyridsia tich minút akoby ne
ustá le hľadal utajené, la te ntné súvislosti gcr
shwinovskej poetiky s poetikami euró pskych 
duchov 19 . storočía- o krem iného aj so Sebu
manno m . David Lively sa pre transformoval 
do polohy účinného kata lyzátora regulujúce
ho reakciu medzi pôsobivými americkými 
vplyvmi a vplyvmi E uró py. Nebol to džez za 
každú cenu , bola to aj poézia, lyrika rýdzo ro
mantizujúccho lade nia dosahovaná detailne 
prepracovano u techni kou úhozu, pedalizácic 
a frázovania. Pekným a vyda rených miest bo
lo veľa a mno hé z nich ma takpovediac zdvihli 
zo sedadla, takže dojem bol pozitívny. 

Na záver - Dvoi'á kova ,.Novosvctská"! 
Akože ina k? A pred sa inak - majestá tnejšie, 
hýrivejšie, nic však amoľúbo. A lexander 
Rahbari pri viezol do Bratislavy zauj ímavú 
hypertro fizovanú partit úru Dvoi'ákovcj sym-

KONCERTY 

lannis Xcnakis Sn 1111 ka: arch ív 117. 

xofó n a o rcheste r. Ajhľa- európska tradícia 
predsa le n má svo j vplyv. Pojem ko ncertantná 
symfó nia zaváňa jej "parfémo m". Stefan Ni- l 
culescu jej podriadil vnúto rnú d ramaturgiu · 
bazírujúcu na maximálnom využití sólistu . 
Danie l Kie ntzy hral na úplne všetko, čo ro
dinka saxofónov poskytu je. O bložil sa soprá
no m , a lto m , te norom aj barytóno m ... a hral 
a h ral. Len sa mi zdalo, že ono využívanie só
listu a jeho nástroja občas stra tilo pevné ko
ryto a koketovalo s tendencio u zne užívania . 
Skladba bola dlhá, monolitnä , hoci vnú to rne 
logicky členená. extré mne ná ročná pre saxo
fonistu, dirigenta aj hräčov orchestra . Vari 
prvých desať minút som bol mo tivovaný zve
davosťou , napätím, z pódia sa šírili b izarné 
hudo bné impulzy, čosi bolo myste riózne, čosi 
expanzívnejšie. T ieto percepčné d ynam izmy 
však začali ochabovai, slabnúi a po dvadsia
tich minútach vyprchali za nechávajúc po sebe 
iba málo hovoriacu zmes rozpačitosti a obdi
vu voči h udobníkovi, kto rý má e nergiu zrc
al izovai čosi podobné. Obdivoval som všet
kých Ztlčastncných hudo bníkov za do brý pro
fesionálny výko n . Co viac dodať .. . ? Ian nis 
Xcnakis zahali l svoju koncerta ntnú skl adbu 
pre husle a o rcheste r do hmloviny jeho ma-

SF V NOVEMBRI 
fónic ~o znásobenými sekciami . a pódiu sa 
zrazu oc itlo viac hudobníkov, než sme v sú
vis lo~ti ~ 9. symfó nio u zvyknu tí a Rahbari 
akoby tak nadvina l na koncepciu A lda Cec
cata prczc n10van ú pri otvá racom ko nce rte se
zóny v 5. symfónii L. van Beethovena. Dva 
.. evergreeny" v netradičnom ponímaní - to je 
zvláštne. A lexander Rah bari bol a le rozhod 
ne vernejším .. s lužobn íkom" Dvoi'ákovým, 
išlo m u o muziku , nic o jeho osobu . Dianie 
v orchestri ov ládal pokojným. hoci aj tem
pe rame ntným gesto m. nczavťtdzal divťtkov 

tcatrálnosiou a pozérstvom. Hlavným hrd i
no m sa sta l p rávom A nto nín Dvoi'ák a jeho 
ncsmrtcľnä ame ric ká inšpirácia. A k sa aj čosi 
ncvydarilo na sto perce nt. všetko bolo v ním
ci zvýšenej normy. Filharmonici zabojovali 
a do kázali pretaviť d irigentov vplyv do e fe kt
ného a e fektívne ho výko nu počas cclé,ho ve
čera. 

20. novembra. Stefan Niculescu: Can tos pre 
l saxofón a orchester; l ann is Xcnakis: Dox
-Orkh ; Luigi Dallapiccola: J ób, sacra rappre
scntazione podľa knihy Hiob. Slovenská fil 
harmónia. Slovenský lilha rmonický zbor. Di
rigent Zoltán Peskó. Zbormajster Jan Rozeh
nal. Sólisti: Daniel Kientzy, saxofón, Tatiana 
Crindcnko, husle , Paolo C iurana, rozprávač, 
Wolfgang Holzmair, barytón, Mariana Pen
čeva , mezzosoprán, Scot Weir, tenor, Randal 
Turner, barytón. : 

V rámci prvého novcm b rového koncertu 
SF zaútoči la na Bra tislavu Amerika. Geor
ge Gcrshwin aj Charles !ves úspešne zabojo
vali o zvidite ľňovanie ve likánskej Ú nie (ve ru , 
aj Američania poznaj ú trpkú prích uť zvidi tcľ

liovania sa ... ) V Euró pe zača l a už kdesi u Sa
ticho and com p. zap úšiai ko rienky inverzná! 
stra tégia zncvicl i tcfňovani a Európy, resp. jej 
hudo bných trad ícií. Dosť bolo curopoccntriz-1 
mu ! Poučme sa. pyšní Európ ania! Aj inde na 
svete vzniká hudba a ľud kovia hud obne uva
žujú aj na rovn íku aj za po lárnymi kruhmi! Je 
to fakt , je to p ravda . J a~onci p rahnú po Dvo
fá kovi, prečo hy napríkl ad Slovák nemal 
prahnúť po hind uistických a lebo zenbudhis
tických métach? Stefan Niculcscu je skro m
nejší a substanci u hud by hľadá v byzantskom 
svete. Je Rum u n , takže takýto postup je po 
chopiteľný. Skl adb u Can tos špecifikova l jeho 
tvorca a ko konccrtantnú symfó n iu č. 3 pre sa-

tc rskej reči- Dox-Orkh je vyjadrením polarít 
medzi sláčikom (dox) a orchestro m (zvyšok 
názvu). Xcnak isovi teda už t radičné pojmy 
ako ko ncert , a lebo konccrtantn á symfónia, 
nevyhovuj ú. Všetko je to inak . Nedokážem 
posúdiť , či !a nn is Xenakis v c itovanej kompo
zíc ii naozaj použil ba linézske hudobné štruk
túry (stupnice) tak , ako sa o nich písa lo v bul
letine SF v prcvzatom materiá li z fest ivalu 
Wien Modern 1992. H udba ostrova Bali mi 
nie je príliš zrozumiteľná a tobôž sa v nej ne
orie ntuje m. Bol som teda v nevýhod e pro ti 
tým , ktorí sa c ít ia v bal inézskej hudbe istej 
šie. Isto ich však veľa nebolo . Nic je to vôbec 
výsmech alebo irónia adrcsova nä Xcnakiso
vcj poetike, boli to skôr zmäto k a chaos, čo 
vládli v mojej mysli po vypočut í ó ox-Orkh 
a vedú ma k to muto priznan iu znejúcemu 
možno ignoran tsky. možno uštipačne. možno 
diletantsky - pre koho ako. Isté bolo a je. že 
Tatiana Grindcnko opäi triumfo vala . Obdi- ~ 
vujcm túto hudobníčku a jej univerzálnosť . 
Raz ako hlásatefka aute nticity v inte rp re tácii 
hudby .17 . s toročia , raz a ko úspešná a spoľah 

livá inte rpretka xe nakisovských výle tov do 
cudzích zemí, cudzích a vzdia lených sfé r. Jej 
výko n bol fascin ujúci, prvot riedny. Rea lizá
ciu pod obných partitúr považujem viac za vec 
svedomia každé ho muzikanta - veď sotva 
kto môže s istotou posúdi i čo a. do akej mie ry 
,.sedelo" a čo bolo " mimo'· . T a tiane G rindcn
ko som však veril , pretože z jej h ry sa šíril 
zvláštny a posvätný d uch svedomitosti a du
chovného ko ntaktu so zne júcou hudbo u . Po 
d oznení nic nezauj ímavej Xenakisovej sklad
by už bolo isté, že 20. novembra sa v Redute 
st retli pro fesio náli p rvej ka tegórie - Da nie l 
Kicntzy, Ta ti ana Grindcnko a Zoltán Peskó, 
ktorý "d oti ahol" koncert d o ko nca v po dobe 
monumentálneho o ra tó ria Luigiho Da ll a
picco lu , kto ré už viac zaváňalo Európo u s jej 
tradíciami- zdá sa, že nie prehn itými . Inte r
pretačn ý apará t vzrástol, vzrástl a aj hl adina 

decibe lov (občas) a z pód ia sa odvíjal s uges
t ívny p ríbeh Jó ba zvádzaného Satanom. 
Mo rfo lógia a syntax Dallapiccolovej hudob
nej reči bo la rozhodne zrozum iteľnejšia než 
u Nicu lesca a lebo Xenak isa. Význam ová ro
vi na bola de te rminovaná textom o rie ntova
ným raz mo no logicky a medita tívne, ino ked y· 
d ia logicky a d ramaticky. Chvíľam i som mal 

dojem fikcie, filozofickej reflexie, chvflami 
zne la hudba extrovertne jšie. U menie Jóba 
získa lo veľa vďaka sólistické mu ansámblu -
vynikajúco sa prezentova l rozprávač Paolo 
Giurana , z voka listov mi v pamäti utkvie 

· isto tne na dlhý čas altistka Mariana Penčeva. 
Dallapiccolov mo nument priviedol koncert 
k exta tické mu vrcholu a do tvori l tak zážitok 
o novú dimenziu. Slovenská filharmónia pri
pravila pre festival Wien Mode rn podľa môj
ho názoru pestrý a zaujímavý koncertný ce
lo k , v k torom si môže každý poslucháč aspoň 
troška na klo nený hudbe dneška n ájsť kúsok 
toho svoj ho . Nepovažujem sa za p lne kompe
tentného vo veci hodnote nia tohto výseku hu
dobných dejín , môžem vša k konštatovať, že 
som neodchádzal z Reduty neinšpirovaný, 
znechutený laxnosťou vlastného postoja . A to 
je asi dobre. 

26. a 27. novembra. Franz Schubert: l. 
symfónia; Anton Bruckncr: l. symfónia. Slo
venská filharmónia. Dirigent Aldo Ceccato. 

Netrvalo dlho a showman Ceccato znova 
zav ít a l na úpätia Malých Karpát. Prišiel ako 
h lavný aktér zvláštneho a poučného proje ktu 
- konfrontovať symfónie Franza Schuberta so 
symfóniami sch ubcrtovského ded iča A ntona 
Bruck nera . Pre A ld a Ceccata to je asi ideálna 
d ramaturgia, pre tože celý večer patr il iba je
mu. Zaobišiel sa bez sóli stov- napokon , ob
čas ich sup loval povestným brumendom , 
sprcchgesangom , ba aj ta ncom. Ako vždy .. . 
Mal čo robiť , pretože zlá náhoda chce la, že 
an i jede n z avizovaných majstrov nepatrí 
v k uloá roch Slovenskej filha rm ó nie k obľú
bencom . Schubert - aspo i\ je ho prvých šesť 
symfónií - je príliš deliká tny, vzdušný a virtu
ózny, Bruckne r zasa veľmi organový, re
gist rový, náročný na ladenie a na optimálne 
uchopenie hudobného tvaru . Schu bertovu 
ani Brucknerovu ,.Prvú" som v podaní hráčov 
SF ešte nikdy nepočul. Ciže - vlastne samé 
,. pr iťažuj úce" faktory a skutočnosti. Ž ia l' , A l
dovi Ccccatovi sa akosi nedarilo motivovai 
hudobníkov v boji z neľahkými par titúrami ' 
a ce lý koncert prebeho l v dusivom opare 
všed nosti, útlm u . Nepomo hli ani Brucknero
ve sopky, ani schubertovská brilancia (tá sa 
totiž nedostavil a vždy a všade ... ). V symfónii 
Franza Schuberta som si po tvrdil to, o čom už 
d lhšie rozmýšľam v súvislosti so sekciou sláči
kových nästrojov . Jej hráči akoby disponova
li veľmi d ynamicko u , no krá tkodobou kondí
c iou . Cosi ako šprinté r , ktorý dok áže v krát
ko m čase vydať maxi mum, potom však krivka 
jeho výkonnost i rapídne klesá. V rôzynch 
Haydnoch , Mozartoch , Bcethovcnoch a aj 
v Schubertoch bývajú občas vydarené hlavne 
prvé časti , resp. ich expozičné časti. Po nich 
sa zvykne dostavii stará cho roba nejednot
nosti, asynchró nu , úbytku tónÔvej kultúry. 
V prípade l. symfó nie F ranza Schuberta ne
prišli na pomoc ani d ychári. J e možné, že 
prvý symfo nický cyklus Franza Schuberta nie 
je príliš inšpirujúcou ko mpozíciou a že m uzi
kanti vyc ítili ne jednu slabinu. Nech je ako
koľvek , z pa rtitúry je možné vytiahnuť n a svet 
viac e fektu . N iečo podobné , avšak vo väč

šom , pla tí o l. symfó nii Antona Bruckncra. 
Písa l j u už v zre lo m veku , pripravoval sa na 
ňu svojou "Nu ltou" symfó niou a napr iek to
mu je š tvorčasťový kolos pozna men aný hľa

daním vlastne j pravdy, vlastného kréda . 
Brucknc r naplno dem o nštruje organovú re
gis t rovosť v inštrumentácii, rozsiah lu blokovú 
výstavbu mate riá lových zdrojov, ale k 4. sym
fónii stá le iba smeruje. A ldo Ceccato nemal 
isto dostato k času na de finitívnu prípravu 
sklad by , neverím však , že by v akej koľvek si
tuácii dokáza l hráčov o rchestra SF viac inšpi
rovať . Bruckne rova symfó nia zaznela vo vý
kon nostno m paušáli a ned á sa povedať , že by 
výraznejšie zvrásnila sféru zážitkov zo stret
nutí s filharmo nikmi . Va ri niekedy nabudú
ce, pri Séhu bertovej a Brucknerovej " Dru
hej" ... 

IGOR JAVORSKÝ 

Klasická hudba a jazzové improvizácie 
V Moyzesovej sieni Slovenskej filharmó nie 

sa ko nal 18. novem bra pod patro náto m Spo l
ku koncertných umelcov pri Slovenskej hu
dobnej únii ko mo rný ko ncert s názvom - Kla
sická hudba a jazzové improvizácie. Tak p rí
iažli vý a u nás zriedkavý dramaturgický p ro
jekt dokázal veru upútať pozornosť posluchá
čov, čo v dnešnej dobe nie je vec jednoduch á 
a zanedbateľná. Kl avirista Mikuláš Škuta 
a ko n trabasista Juraj G riglák boli aktérmi 
to hto projektu a možno aj jeho inic iá to rmi . 

Dajme teda najskô r p riesto r te j čas t i pro
gramu , v ktorej sa predstavil Mikuláš Škuta 
ako int e rp re t Mozartovej So náty D dur K 284 
a R avclovho die la Gaspar de la ntjil. Pravdu 
povediac, po p rvý raz som počul hrať M . Skutu 
a keby som ho poču l le n v úlo he inte rp reta 
d ie l, ktoré stvá rnil v p rvej časti programu, bol 
by môj obraz o jeho hre iný , než ta kto. Zd á 

sa mi 101iž, že 10 žriedlo p rintárnCJ muzikal ity 
a vôbec ta le ntu tre ba hľadať v jazze, presnej
šic v jazzových interpre táciách . To nezn ame
ná, že by sa ma li polo hy tradičnej klavírnej 
inte rpretácie a improvizácií vzäjomne vylu
čovať. Skôr nao pak, aspoň tak nám to po 
tvrd zujú nespočetné p rík lad y z oblasti in ter
pre tácie. A by sa však tvori vá osobnosť sta la 
scho pno u zvládnuť tento nesmie rne široký 
tvorivý diapazón , j e potrebné zvládnui toto 
obrovské te ritórium priam po lypersonálne. 
Tie to pro blém y vžd y vidí le pšiG ten , kto sa na 
veci pozerá nczaintc rcsovanc. C hcel by som 
totiž, aby to čo poviem o výko ne M . Skut u, 
nebolo kriti ko u , a le skô r určitým náme to m 
na intcrprc tovu prácu v budúcnosti . Vráťme 
sa však k Moza rtovej Sonáte D du r , ktorá by 
určite zniesla viac vnúto rného po koja. To nie 
je vec voľby te mpa, ale uvažovanie nad die-

lo m . Rovnako by som 3a za mýšl'a l i nad tvor
bou tó nu , nad jeho väčšou mäkkosťou a pruž
nosťou . Prstové pasáže boli v Mozartovej So
ná te D d ur trochu tvrdé ( nic náleži te vyhrané 
z prstov). R avela by som sa sn ažil vybudovať 
na trochu rozfahlejších dynamických plo
chách - čiže viac dyna mických i dra matických 

, krajností. 
Opäť sa musím zmien iť o výraznejšej úho

zovej dife renciácii a nanovo by som sa za- . 
lmýšfal i nad pcd alizácio u , aby nedošlo k pre
lsckáva niu istých vel'm i zaujímavých súvislos
tí, keďže je v podstate reč o im presionizme. 
Spomínam to i pre to , lebo M . Škuta je vývo
jascho pný typ umelca. Potvrdila mi to predo
všetkým ďalšia časť p rogramu (M . Davis, V . 
Young. Ch. Parker , J . Kern , J . Cosma) a na
poko n i dve vlastné Škutové ko mpozície . 
V súvislosti s to uto časťou programu treba 

rozhodne spo me nú i i ko ntrabasistu J. Griglä
ka, s ktorým vlast ne M . Škuta viedol takmer 
nepretržitý d ia lóg; inak by to azda ani nebolo 
,možné. No tu sa ukázala veľká muzikalit a , 

/ tvorivosť i hudobná predst avivosť M. Škutu. 
Tu sa ukázali jeho danosti i ta lent v plnej sile. 
Prirodzene , že z jedného koncertu netreba 
vyvodzovať konečnoplatné uzávery . Možno , 
že sa le n začína formovať určitý obraz a pred
stava. Rozho dne je však dobré vytv:írať také
to programy i v budúcnosti , veď do takéhoto 
projektu je zaangažované široké spektrum 
poslucháčov. A to je d obré vzhľadom k urči
te j depresii , kto rá začína sprevádzať náš kaž
d od enný život. Existujú mno hé cesty, ktoré 
vedú k túžbam a želaniam poslucháčov. Tu je 
jedna z nich. 

IGOR BERGER 



KONCERTY 

DNI HEMERKOVCOV '92 V .KOŠICIACH· 
Na Konzervató riu v Košiciach pôsobia pe

dagógovia zapále ní nielen pre vyučovanie 
svojho predmetu, a le s oduševne ním sa zapá
jajú do organizačnej. publicistickej a inte rpre
tačnej činnosti v hudobnom živote regiónu 
i mimo neho. Práve na pôde tej to školy sa ko n
com minu lé ho roka stretl i profesori a predsta
vite lia regionálne ho združenia SH ú, aby si za 
prítomnosti Júliusa He mcrku opätovne pre
diskutovali možnosti založenia Nadácie Hc
mc rkovcov. Inic iátoro m a zakladateľom myš
lienky boli Mária Hc merková (Mašikovä
· H armathy) a Július Hcmcrka. 19 . decembra 
1991 bola Nadácia llc mcrkovcov so s ídlom 
na Konze rvató riu v Košiciach konečne ~re
gistrovaná. J ej c ieľom je podľa štatútu ,.pro
pagovanie. šíre nie a vydávanie diel skladate
ľov a muzikológov a ko integrálnej súčasti hu
dobnej kultúry regió nu s osobitým zreteľom 
na osobnosti muzikantskej ro diny Hcmcr
kovcov. ako aj podpora mladých adeptov hu
dobné ho umenia. " 

Prvé valné zhromaždenie Nadácie Hc me r
kovcov sa uskutočni lo 9. júna 1992. Jej čest

ným predsedom sa stal Július Hcme rka (vnuk 
Oldricha Hemc rku). výkonným p redsedom 
hudobný sk ladateľ Jozef Podprocký a funkciu 
sprävcu prevzala PhDr. Júlia Bukovinská. 
Nadáciu Hemc rkovcov so sympatiami priví
ta la Slovenská ume lecká agentúra Cassovia, 
ktorá ako prvý právnický subje kt sa sta la jej 
zakladajúcim členom . Aj býva lí žiaci prof. 
Márie Hcme rkovcj (o. i. P . To pe rczer, S. 
Zamborská, V. Schindlerová) a súčasní pro
fesori konzervatória (J . Bukovinská, J . Po d
procký) rozšírili rady zak ladajúcich č lenov. 
Tento kromn ý fundam~nt (vrá tane príspc-

Oldrich H emerka s dcérou Máriou r . 1914 
Snímka: archív autorky 

kov riad nych č lenov) čaká na všetkých. 
kto rým leží na srdci ďalší úspešný rozvoj hu
dobnej kultúry nie le n východoslovenského 
regiónu . ale celého Slovenska . 

130. výročie narodenia rcgcnschoriho, zbe
rateľa a propagátora východ oslovenských fu-

NATÁLIA KYSLENKOVÁ 
IJrali~la' ~l..) lluuollll) Ll \ lit naJ, aL UJ<: na 

dávne tradície. Tá hummclovská sa pestuje 
predovšetkým v ro dnom domčeku na Klo
bučníckej ulici a sporadicky v jeho opusoch , 
ktoré v podaní slovenských inte rpretov od
znievajú najmä v to mto mt'1zcu . Nedávno 
vznik la aj I:-~adácia J . N . H ummela, kto rá si 
vytýčila za cieľ ešte viac. rozšíriť a kčný rád ius 
propagácie veľkého rodáka. Trad ícia tohto, 
skladateľa dostal a novú kvalit u s medzinárod
ným dosahom v roku 1991 , keď naštartoval 
Prvý ročník medzinárodnej klavírnej súťaže 
J. N . Hummela i súťaž detských interpre tov 
Hummclov dom. V súvislosti s vyhlásením 
la ureá tov to hto ko ncertu postavila sa pred 
predstave nstvo nášho mest <~ povinnosť umož
niť im na pôde Bra tislavy i po Slovensku nic
koľko vystúpe ní. Po vlaňajšom recitáli E. M. 
Nagy-Juhászovej , kto rá získa la v tej to súťaži 
najle pšie umiestnenie, pozva lo mestské kul
túrne stredisko i nositcl'ku tretej ceny Natá li u 
Kysle nkovú zo Spoločenstva nezávislých štá
tov (koncertná sieň Klarisky 24. nove mbra 
1992) . Mladá pianistka medzitým stihla pri-

dat ~ hla li~la,~I....:J tllli..:Jl 1 Jab1u - 3. o.:..:nu 
z medzinárodnej súťaže J . S. Bacha v ne mec
kom Saarbruckcne . 
Dvadsaťjeden ro kov, ktoré táto umelkyňa , 

poslucháčka Moskovského štát neho konzer
vatória P. l. Čajkovského za tiaľ prekročil a, je 
vek, keď sa umelecký profil inte rpreta 'zač ína 
výraznejšie formovať, ale jeho vývoj nebýva 
ešte ukončený. U Kysle nkovcj j e dnes už dosť 
toho, čo možno na jej výkone obd i vovať: su
verén na istota pamäti, vyrovnanosť, skvelá 
technická pohotovosť, široká pale ta dyn amic
kých odtienkov. Fascinujú najmä kvalitné, 
kovovo znejúce zvučné a nosné fortissimá 
a ncochabujúca schopnosť gradovať hudobný 
prúd. S akousi inžinierskou črtou , ktore j am
bície nezakolísali ani pri stavaní monumen
tálnych kolosov, ideálne vyst ačila v úvodnej 
Toccate G dur ( BWV 916) J . S. Bacha. Spút
naia tempo v brilanlľlých priczračných pasá
žach , nanajvýš presne, a tým aj zrozumiteľne 
do držiava la terasovitú dynamiku. Zdravý, 
tem peramentný prejav bez akéhokoľvek za
vcíhania zanechal na úvod ten naj lepší d ojem. 

Y ečer s jubilantom 
Pri príležitosti živo tného jubi lea (HZ 92, č. 

23-24) slovenského klaviristu Ľudov íta Mar
cingera usporiada lo jeho dlhoročné pracovis
ko Vysoká š kola múzických ume ní v Bra tisla
ve v spolupráci so Slovenským hudobným 
fondom v Moyzesovej sieni SF 15. decembra 
komorný konce rt. Program pozostával 
z troch častí ; Marcinge r počas svoj ej ume lec
kej karié ry spolupracuje a ko klavi rista aj s in
štrumentalistami. Tento odbor svojej či nnos
ti demonštroval na koncerte pa rtnerstvom 
s popredným huslistom Jindi'ichom Pazde
rom v dvoch cyklických skladbách - Sonatína 
pre husle a klavír op. 137 č. 2 Franza Schuber
ta a v Kreutzerovej sonáte A dur o p . 47 Lud
wiga van Beethovena . Emocionálne angažo
vaný, d ynamicky bohatý a plno krvný výkon 
huslistu podpo ril Ma rcingc rov klaviris tický 
ruko pis vyznačuj úci sa úsilím po precíznosti 
súhry a zodpovednom rcšpelqovaní notové
ho zázna mu. 

V druhej po lovici večera sa prezentovali 
speváci, čo nám pripomínalo prevahu tohto 
d ruhu komornej hry v jubi lantových pódio
vých kreáciách . Členka pražskej Ko mo rnej 
o pe ry. sopran istka Simona Saturová pred
niesla výber z Milostn ých piesní A . Dvofáka. 
Vzorkou spolupráce klaviristu s početnými 
zah raničnými ume lcami bolo vystúpe nie ra
kúske ho baryto nistu Kurta Schobera v troch 
lyrických piesňach Joh annesa Brahmsa. Só
listka opery SND sopranistka Elena Holičko
vá s pochopením predniesla dva vokálne opu
sy F. Po ulenca. Záver tejto časti programu 
patril výborné mu Petrovi Mikulášovi, basis
tovi opery SND . So sugestívno u hÍbko u 
a príznačn e pocitovým prístupo m , dynamic
ky bohato nuansovan ým prednesom zaspie-
val dve piesne P. l. Čajkovského. , 

Záverečná časť ko ncertu sa niesla v zname
ní árií z ope rných opusov Figa rova svadba (S. 

dových piesní , hudobného skladateľa a o rga
nizátora hudobného života Oldficha Hcmer
ku (1862-1946), 50 . výročie úmrtia hudobné
ho sk ladateľa, dirigenta , zbormajstra Júliusa 
Ivana Hcme rku ( 1889-1942) a 70. výročie pe
dagogickej činnosti Márie He mcrkovej 
(1900), významnej klavírnej umelkyne, za
kl adatcl'ky klaví rneho o ddelenia Ko nzerva
tória v Košiciach - boli príležitosťou na usku
točnenie Dní Hcmcrkovcov '92. 

3. ll . 1992 za príto mnosti Júliusa Hemcr
ku, cirkevn'ýeh a mestských k ult úrn ych čin i te
ľov bo la .,znovuodha le ná'· pamätná t abu ľa 
Oldricha Hc merku na Hlavnej ulici č. 40 (od 
roku 1982 bola umiestnená pod bráno u bud o
vy) v dome. v ktoro m O. He merka žil a tvo
ril od roku 1899 až d o svojej smrti. Po piet
nom akte, kto rý dopliíalo účinkova nie zboru 
konzervatoristov z piesňovej tvorby O . Hc
merku (pod vedením mgr. B. Buráša) sa 
predstavi tel ia kultúrneho života mesta poklo
nili pamiatke skladateľa p ri je ho hrobe na ko
šickom cinto ríne. Po po ludní sa v ko ncertnej 
sále konzervatória uskutočnil komorný ko n
cert z pomerne málo známych príležitostných 
skladieb O. Hc mc rku . ktoré predniesli profe
sori a študen ti ško ly. 

5. ll . 1992 na symfo nickom koncerte v D o
me umen ia o krem Malej vrchovskej symfó nie 
M . Moyzesa odzne li - Dithyrambus pre veľký 
symfonický orchester , Žalm 150 p re ženský 
zbor s orchestrom a Missa F dur ad honorem 
sv. E lisabeth Oldficha Hc mcrku . K úspechu 
večera a k uvedomeniu si umeleckých hodnôt 
sakrálnej tvorby tohto sk ladateľa prispeli 
zodpovedn ým a c it livým prísľupom k naštu
dova niu predovšetkým Collegium Techni
cum. zbormajsterka E. Zacharová, sólisti 

Natália Kyslenková Snímka: archív H Ž 

Po me rne zriedkavo hrávaná Sonáta F dur op. 
IO č. 2 Ludwiga van Beethovena sa niesla 
v znamení precíznej artikulácie, dynamic
kých kontrastov. a le aj vnútorného ohňa 

Saturová, K. Schobcr, E. Holičková) a Don 
Giovanni (P. Mikuláš) W. A . Mozarta. 

Skoda , že sme pri tej to p ríleži tosti nepočuli 
Pe tra Dvorského, s ktorým podniko l L. Mar
c ingcr početné turné. najmä v zahran ičí. (Vý
ko ny umelcov nahrával Slovenský rozhlas 
a časť z nich uviedol vo svojom vysie lan í 8. ja
nuára t. r. ) VČ 

20. decembra z iniciatívy Slovenskej hu
dobnej asociácie a Slovenského výboru čer
veného kríža usporiadal pror. Mlloi Jur kovlt 
v spolupráci s k laviristkou Helenou GáiToro
vou benefičné matiné v Mirbachovom paláci 
v Bratislave. Umelci v pestrom programe 
uviedli opusy J . A . Bend u, G. Faurého, 
S. R achmaninova, slovenského autora S. 
Weissn agela-Jurovského, C . De bussyho, F. 
J. Gosseca (bis) a ďalších. Výťažok z koncer-. 
tu sa venoval na konto Nadácie Chana 80 na 
podporu telesne postihnutých občanov a ich 
rodín . ve 

K vzniku samostatnej republiky 
Dňa l. januára 1993 sa konal v bratislav

skej Redute slávnostný koncert k vzniku' sa
mostatnej Slovenskej republiky. Po štátnej 
hymne a Slávnostnej predohre Jána Levoslava 
Bellu na ňom zaznelo opus magnum génia sve
tovej hudby - Deviata symfónia Ludwiga van 
Beethovena. 

Koncert nebol verejný, takže publikum viac 
než skalní návštevníci SF tvorili poslanci, čle

novia vlády, predstavite lia politických strán 
atd'. Táto skutotnosť zrejme viedla interpre
tov - hlavne orchester - k domnienke, že pre 

také publikJJm nemá zmysel hrať špeciálne za
angažovane a sústredene. Domnienku preme
nili na čin , respektíve kvalitu interpretácie. 
Orchester pod vedením šéfdirigenta SF O n
dreja Lenárda hral laxne, bez väčšej snahy 
štýlovo aj výrazovo diferencovať jednotlivé 
hudobné myšlienky , s nepresnost'ami v nástu
poch a u dychových nástrojov hlavne v prvej 
a druhej časti aj v intonácii. Aspoň štanda rd
nú interpretačnú úroveň symfónia získala až 
v tretej a štvrtej vete. Zbor, ktorý pripravil 
Jan Rozehnal, sa svojej úlohy zhostil so cťou. 
Zo sólistov vynikol Pete r Mikuláš, ktorý Bee-

thovenovmu posolstvu vdychol presvedčivosť 
výrazu a štýlovú autentickost' . Podobnými pa
rametrami sa prezentovala aj Ida Kirilová. 
Ľubica Rybárska a Peter Dvorský poňal i svoje 
party viac-menej operne. 

Napriek výhradám voci k valite predvedenia 
treba oceniť zaradenie Deviatej symfónie na 
program slávnostného podujatia. Treba si že
lať, aby budúci vývin samostatnej Slovenskej 
republiky sa odvíjal v zm ysle posolstva Bee
thovenovej hudby a Schillerovho textu. 

MILOS LA V BLAHYNKA 

5 l 
SND a SD v Košiciach a Státna filharmónia 
pod vedením Mariána Vacha. Pri revízi i skla
dieb O. Hemerku pomáhal hudobný sklada
teľ J . Podprocký. Treba ľutovať, že košický 
rozhlas si pre nedorozumenie s filharmonikmi 
nechal ujsť j edinečnú príležitosť obohatiť svoj 
"fond sklad ieb d omäcich autorov'' o hodnot
né diela. Potešuj úce však je, že Collegium 
Technicum svoj ho no rár predisponovalo na 
účet Nadácie Hcme rkovcov. 

IS. l l . 1992 v Dóme sv. Alžbety v Koši
ciach odznela O. He me rkova Missa XXII. ad 
honore m B. M . Virgi nis s dómskym zboro m 
a o rchestrom v naštudovaní mgr. B. Butáša 
a L. Gurbaľa. Slávnostnú omšu celebrovali 

Jdekani P. J . Mydla SJ a P. Ing. V. Petrík SJ, 

l ktorého O. H.e mcrka vyučoval cirkevný spev 
v košickom seminári. Aj táto príležitosť pri

l pomcnula zl;:1 tú é ru cirkevnej hudby v košic-
kom Dóme; vežové a organové ko ncerty (ne
skô r symfonické), na ktorých predstavi l O . 
Hemerka Košičanom veľké diela európskej 
hudby od Palcstrinu cez 1-Iiindcla , Haydna, 
Mozarta , Beethovena až po Schuberta - o čes
kej (0. He merka bol absolven tom pražskej 
Organovej školy!) a jeho vlastnej tvorbe ani 
nehovoriac. 

Návštevníci jednotlivých podujat! si mohli 
zakúpiť pohotovo prip ravené malé brožúrky 
o muzikantskej rodine Hemerkovcov , a lebo 
prehľad jednotlivých akcií , v ktorom nechý
bal Statút Nadácie , menný zoznam výboru , 
zakladajúcich i r iad nych členov atď. Skoda, 
že v p lánovano m te rmíne (19. l l.) sa v Di
vadle Jo náša Záborského v Prešove z technic
kých príčin neuskutočn i l ko ncertný výber 
z o perety Ženské rozmary od Júliusa l. Hc
merku. Treba dúfať, že v b udúcnosti sa do 
podujatí Nadácie He mcrkovcov zapojí nic
len Prešov (pôsobenie J. l. He merku) , ale aj 
Bardejov, ku ktorému viaže O. Hemerku 
p rvých 16 ro kov pôsobenia v chrá me sv. Egí
dia. 

J ÚLIA BUKOVINSKÁ 

a vzletu . Kompozičný drahokam, technicky 
i výn1zovo vrcholne n á ročné Variácie na H än
dlovu té mu op. 24 Johannesa Brahmsa takis
to predstavujú nic práve frekventovaný opus 
našich koncertn ých pódií. l keď sme priam 
s úžasom sledovali evolúciu sk ladateľovej 
majstrovskej práce, ktorá pod jej prstami do
stáva la nanajvýš imponujúcu , logickú, až do 
symfo nických polô h vystupňovanú formu , 
p redsa len v hierarchii tvorivého zreteľa do
minovala skôr virtuozita , skvele zvládnuté in
štrumentá lne efek ty ako hfb ka výrazu. 

Záver recitálu bol zostavený z tvorby Clau
da Debussyho . Z cyklu Pre lúdiá veľmi zaujala 
po strán ke sprcívne ho d ávkovania fa rieb Po
topená katedrála. Stopy v snehu naznačoval i , 
že aj svet meditácie a rafi novaného zvukové
ho čara nie je Kyslenkovej cudzí. Suita pour 
le piano imponova la perfektnými zamatový
mi pasážami, logikou výstavby a správnym ci
tovým odstupom , kto rý bol u tohto druhu 
skladby na mieste. Tak ako každá skladba. 
ktorá vyžadovala plné technické zasadenie , aj 
záverečný Ostrov radosti v koncepcii Kyslen
kovej bol postavený na hre fa rieb, technickej 
suverenite a o ptimistickom živom prejave . 
Bol úspešnou bodko u za týmto starostlivo 
p ripraveným a p ríkladne stvárne ným progra
mom . VLADIMÍR ČÍŽIK 

Z KOŠÍC 
Dramaturgia Státnej fi lharmó nie Košice 

zaradila d o cyklu mimoriadnych ko ncertov 
niekoľko komorných poduj at í. 29: októbra 
v Do me umenia vystúpili dvaja , Košičanom 
známi umelci , českí huslista Ivan Ženatý 
a klavirista, dlhoročný sólista SFK Stanislav 
Zamborský. V podaní umelcov sme počuli 
Sonátu pre husle a klavír C dur KZ 296 W . 

' A . Moza rta, Sonátu pre husle a kl avír č. l 
D dur op. 12 L. van Beethovena a Sonátu pre 
husle a klavír A d ur C. Francka. 

Ivan Ženatý je častým hosťom orchestra 
SFK. Aj na tomto recitálovom koncerte pre
svedčil košické obecenstvo o svojich kvali
tách, rozohral svoj vynikajúci nástroj z dielne 
G. Guad agni niho. Stanislav Zamborský mu 
bol rovnocenným partnerom. 

Už počas Košickej hudobne j jari bola vy
skúšaná Obradná s ieň Mestské ho úradu Ko
šice - streď na Hviezdoslavovej ulici , a bolo 
konštatované, že táto s ieň bude skutočne ver
m i d obrá na komorné ko ncert y, kde obyčajne 
je menej obecenstva, čo sa stratí vo veľkej-

1 no veľmi d obrej akustickej sá le Do mu ume
l ni a. Klavírny recitál m ladej ruskej klaviristky 
Natá lie Kyslenkovej bol 19. novembra. 
V prvej polovici hra la Toccatu C dur BWV 
916, J . S. Bacha, Sonátu pre klavír F dur op. 
10 č. 2 L. va n Beethovena a Variácie na 
H ändlovu tému od J . Bra hmsa. Druhá polo· 
vica bola venovaná C. Debussymu - Potope
ná katedrála, Suita Pour le piano, Stopy 
v sne hu a O strov radosti. Aj keď prvá polovi
ca bola zahraná perfektne, .Oebussy je určite 
bližší naturelu N. Kyslenko . 

1 ANGELA J ANUŠKOV Á 



Muzikál 
na európskej 

" ' .. urom1 
(Dokončenie z l. str.) 

ale vytvá ra na neutrá lnom . rc~p. unifikova
nom javisku priestor pre intímnu drämu . vy
tvära komorn ý pric~tor. 

VYBER PARTNEROV 
do vedúceho tvorivého Iimu tvorí ďalšiu pd
značnú črtu Bcdnärikových nárokov na vý
sledný tvar - zvláši vtedy. keď si ich môže po 
každej s trá nke .. dovoli i". Tcntoknít mal 
šiastnCr ruku na scénografa Ladislava Vycho
dila, ktorý vytvoril z javiska dozaduutc kajúci 
a zužujúci sa (zato hlboký) priestor. ktorý 
nad orchc~trom rozšíril a ,.vbehol" s ním nad 
hl avy hudobníkov. rc~p . časti z nich. Foyer 
g randiózne ho hotela .. Svet". v kto rom sa ' 
koncom ro ku 1 92~ stre távaj ú mnohé ľudské 
osudy - nad okrajom priepasti. ktorá sa bude 
volai 2. svetová voj na - je teda jedinou ne
me nnou kulisou dvojčasiového diela. trvajú
ceho bezmála tri hodiny. Ze le né steny sú tvo
re né zo šcsibokých obkladačiek, kto ré vytvá
raj ú ilúziu včel ieho úl'a . či plástu , na ktorom 
sú prisaté ma lé ľudské osudy. 
Ďalším rovnocenným partnerom Bednári

kovi, kto rý prcmýšl'a už v prípravnej fázQj 
každý detai l a možný dopad scenára i je ho re
a lizácie, ako č lovek nadaný výtvarn ým talen
tom a nesporným hudobným citom , bola kos
tymérka Ľudmila Várossová. Aj ,.skrze" Bed
nárika dostala najväčšie príleži tosti a upútala 
tak , že je v súčasnosti jednou z najžiadanc j
š ích kostýmových výtvarn íčok . Prelom dva
dsiatych a tridsiate rok y jej boli inšpiráciou 
pre trochu scccsno-meštiacky .. ~tich" v kostý
moch G rand hotela . Špecifikovala každú fi 
gCrru, každý detail - od služobníctva z kuchy
ne ho te la , cez služobnfctvo v hale, te lefon ist
ky. tanečné pá ry - sólové i zborové, až po 
r,rotagon istov, ktorí už v oblečen í .. p riniesli" 
-od svojho vstupu na javisko - kus vlastného 
portrétu. Várossová rada robí z pekných ma
teriálov, vie sa pohral' s jemnost'ou detailu 
a má zmysel pre bizarnosť Bcdnárikovho sýte· 
ho sveta l'udi i l'udkov. Nevedno na a ké mies· 
to klási však aj ďalších dôležitých partnerov 
režiséra- veď všetci sa zapálili jeho talentom 
a ohňom! 

Bol to naj mä Libor Vaculik , ktorý Bedná
rikovi doslova .,postavil" choreogra fiu sól, 
zboru i ,.chó rusu". ktorý - hoci rytmickým 
dupotom - dotvára atmo~féru toho, čo sa 
odohráva na proscé niu. Pre mr'\a zosta ne ne
zabudnuteľnou dvojica .. Bolero" - dáma 
a pán , ktorej režisér i cho reograf zverili sym
bolickú úlohu smrti. Nielen v parafráze na 
Ravelovo Bolero -čo je samostatné strhujúce 
tanečné čís lo , navyše tancované s bravúrou 
profesionálov - ale aj v menej e fektných 
čís l ach , pantomimických dotvo re niach, gra
cióznych pohybov. h rozivých objatiach sa 
podarilo da i dvojici viac než virtuózno-taneč
né poslanie. 

Má m však dojem , že L. Vaculík strážil aj 
mnohé "netanečné", no pohybovo dôležité ve· 
ci: k nim patri napríklad urputné križovanie 
javiska Dokto rom O tte rnschlagom , ktorý 
svojou diagoná lou pretína ľudské osudy a č le

nf nielen priesto r, ale i dej. Ako bodka za ve· 
tou ... Vaculík bol zrejme .,krstným o tcom" 
primabalerfnskych evolúcií predstaviteliek 
J elizavetý Grušinskej, ktorú - vzhľadom na 
svoje doterajšie umelecké zameranie- skvele 
pohybovo stvárnili činohe rcčka S01\a Valen· 
tová i spevohcrcčka G réta Svercelová ... 

Dirigent Rudolf Geri - mladá krv, ktorá 
prišla na Novú scénu práve včas, aby sme ce l
kom nerezignova li z nedostatku talentov 
v hudobno-zábavnom divadle, myslím tým na 
mladšie ročníky (dirigentov, režisérov, scé· 
nografov ... ). To , čo dostal v partitúre Rober
ta Wrighta , George Forresta a Maury Yesto
na, bolo ná ročné veľkým zvukovým a pará· 
tom, využívaním mikro portov u sólistov (t.j. 
dosi rušivo pôsobiacich pre nosných vysi elač· 
kových mikrofónov, ktoré zvuk hlasu v speve 
i texte neúme rne zväčšoval i , čo by ne muselo 
byi pravidlom v budúcich inscenáciách spe-

HUDOBNÉ DIVADLO 

vohry S). ďal ej rôznorodou partitúrou, kde 
zne li rytm y a melódie v štýle. ktorý sa dú glo
bálne zhrnú i ako .. retro", ale skrýva v sebe 
z{t ludnosti swingovej hudby. ~ladkcj mclódif 
na spôbo 20-tych rokov a šansónov M. Dictn
chovcj . chórusov. polyfónnc (náladovo i hu
dobne) vedených ensemblov, t a nečných ryt
mov všetk ých možných va ri ácií v štýle salón
nej hud by - až po quasi o rchestrálno-ba letnú . 
R. Geri ustriehol re latívne presne i zbor, kto
rý n ie len spieva l (zbormajstc rka Naďa Rako
vá), ale i tancoval. č i hral. 
Keďže som si preč ítala aj librctistickú kn i

hu , zdú sa mi, že trochu v úzadí ambícií ostali 
prek lady textov piesni - oproti Evanjeliu 
o Márii je v nich málo poézie , zato sa dobre 
spievajú, je v nich spád a švih. Auto rmi pre
kl adu (z anglického lib reta Luthe ra Davisa) 
ú Peter Petiška a J án Strasser. 

O HISTÓRII DIELA POMLČfM 
Veď o ňom dos i popísal i recenzenti a publi

cisti v dennej t l ači! Stačí spomenú i, že Grand 
hotel (nevedno. prečo pís<tný aj ako Gra nd
ho tel , teda dvojtvarovo) je muziká l, ktorý sa 
podarilo získať krátko po broadwayskom 
a londýnskom triumfe - a po 1 4-mes<tčncj ko· 
rešpondencii s majiteľmi autorských a p ro
dukčných práv. Šikovnosi všetkých, čo to do
siah li, nám zostáva utajená , ale aj v tom je 
zrejme kus tvrdohlavosti Bednárika , ktorý 
ňou nakazil rovnako vedenie Novej scény, 
ako i dramaturgičku Gabrielu Vachovú. 
Grand ho tel i a utorov tohto d iela sme dopo
siaľ poznali iba " literárne" - z knihy MUZ I· 
KÁ L od H. Beza, J . Degenhardta, H. P. Hor
manna a A. Gabauera (slovenské dodat ky), 
resp. heslovite z rovnako pomcnovancj kni hy 
(MUZIKÁL) od S. Schmidt·J oosa. Iste, na 
svete je ve ľa vynikajúcich titulov, kto ré by 
stálo za to vidieť a u nás i uviesi. Problém je 
v tom ,.vide ní" (naživo), uhádnu tí dopadu na 
nášho divadelného návštevníka a potom -
v získani práv, kto ré sú primerané našim 
možnostiam. Samozrejme, finančným. V prí
pade G rand ho telu sa to podarilo a istotne by 

J . Gallovič prijcmne prekvapil v roli účtovníka Kringelelna 

prekroči l i svoj zenit - i vďaka vďačnej posta
ve, i vďaka ná ročnému režisérovi. 

Dvojica Jimmy l . a Jimmy 2. - príleži tosť 
pre .,stepárov", navyše dobre spievajúcich 
a o bc náročné zložky preplictajúcich v prud· 
kom tempe . Komická dvoj ica (priam " mlado
komici"!), ibaže na <t mcrický spôsob. Osobne 
ma zaskoči l v tej to ro li Ladislav Neshyba 
(v dobrom slova zmysle) a Augustin Gráf 
obaja primárne speváci, a le s akým zmyslom 
pre pohyb! V alte rnácii bo li neopakovatcl"nf 

Posledné fázy náročných príprav na premiéru: Libor Vaculík (vpravo) aJ. Bednárik na skúš
ke Grand hotela 

bolo zaujímavé prinies!' v Hudobnom živote 
rozhovor o spôsoboch, cestách a zákulisných 
príhodách, ktoré sprevádzajú podobné nevi· 
diteľné výhry! 

PO ODBOČKE - NÁVRAT 
priamo na javisku l. a l l. premiéry. Lebo b~z 
inte rpretov- spevohcrcov by nebolo a ni ko
nečného úspechu. Genialit a J . Bednárika je 
v tom , že si vie do svojich projektov vybrať 

aktérov podľa typu , vzhľadu , dôkl<tdnej in- · 
formácie o možnostiach umeleckých hraníc , 
ktoré potom rozpína ta k, ako šuster malé to
pánky na kopytách. V dvoch obsadeniach 
am rické ho muzikálu Grand hotel pracoval 
bezmála s päťdesiatkou účin k uj úcich predsta
viteľov - ve ľkých i malých postáv. Každú bolo 
treba premyslieť , ale i odskúšať , priviesi do 
celkového rá mca a pri jej kreovaní naraziť na 
tvá rny, alebo menej ohybný materiál : Doktor 
Otternschlag - stvárnený Mariá nom Slová
kom bol strhujúcou miništúdiou zatrpknuté
ho , sarkastického a fyzicky trpiaceho invali
da , kto rý dian ie v noblcsnom ho te li sleduje 
ako zlovestný tieň. Altcrnant Ivo Heller je 
skô r glosátorom a komentátorom , ba i láska
vým účastníkom drobných tragédii či lások 
tých, kto rí sa mihnú v hale hotela. Páčilo sa 
mi , že Bedná rik vycibril u He lle ra artikuláciu 
slova a oboch nechal spievať i hrať v štýle im 
najvlastnejšom. Dalo by sa povedať , že uSlo
váka to bol brcch tovský podtext, u Hellera 
skô r jazzový plamienok , ktorý strho l - ino ke· 
dy však i zohrial ľudským teplom . 

Hlavný vrátnik - Ro hna - Teodor Piovarči , 
figúrka , kto rá je na polceste , stať sa raz po
slušným vydrilovaným dÔstojn íkom fašistic
kej armády. U krývaná homosexualit a ho -
paradoxne - nielen odhaľuje, ale trochu aj 
poľudšťuj e. 

Erika - · recepčného , stvárnil herecky de
ta ilne , ci tovo, s akcentom na "obyčajnú" ľud
skú účasi , ktorá často dokáže robiť zázraky, 
Juraj Ďurdiak. Po lyrických princoch a za
ľúbencoch odkryl novú podobu svojho zre
júceho talentu . Trochu v jeho hereckom tieni 
bol Igor Rymarenko, viac spevoherec, než 
skúsený "sprecher". Obaja " Erikovia" však 

Boris Nahalka a Tomáš Redlinger - ako živé 
striebra. 
Ťažkopádnejš ie vyzneli malé postavy práv

nika (l. Ožvát a 1}. J arjabek), ale i Šándora 
- impresária) (L. Miškovič); Pipi toalctárku 
v Grand ho te li si, ve ru , nepredstavujem tak' 
doobl iekanú, ako boli Eliška Horná i Zuzana 
Maďarová. Tá d ruhá však vystavala plno
krvnejšie "záchodovú tetu", aj s detailami 
v reči. Nezdá s<t mi naj šťastnej š i e obsadenie 
Stefana Kož~u do ro le Preysinga (Ivan Ro
mančík zati aľ nealte rnoval). Už typovo je 
príliš mladý na viacdetného, no pritom zažia
dani!ho pá na riadi teľa , kto rý sa uprostred de· 
ja akosi ne logicky a rázne láme v charakte re. 
Kožka robil s postavou čo sa dalo - pohybo
vo, psycho logicky, osobne ma však nepre
svedčil. Zato dokona'le ma očari la Daniela 
Šinkorová v úlohe Lienky, drobnej sekre tár
ky z Friedrichstrassc ... Údajne poslucháčka 
JAM U je zrodená pre pohyb, spev, hru. Na
vyše má pôvab mladosti a chvíl'ami sa zdá, že 
zvyšujúce tempo hudby jej dodáva ešte viac 
elá nu a chuti tancoval'! Alternantkou bola 
J armila Frličková - o n iečo staršia, a le le n 
o niečo ! Zato jej te mný hlas dodal postave 
akoby sivý závoj splecnu. Dlhonohá Jarka 
však swingovala v tanci "odušu" . 

Účtovníka Otta Kringeleina ,.stvo ril " ako 
jedn u z h lavných postáv J án Gallovič: me nší , 
chudší než altcrnant Jozef Benedik, volil ( i 
ako herec) rôzno rodejšie prostriedky a strhol 
presvedčivo vyhranou túžbou malého človic· 
čika, prežii v noblesnom ho te li posledné dni 
svojho života. Gallov ič je veľký muzikálový 
here~ - vyrástol už od Evanjel ia o Márii a ne
má problémy ani s jednou zložkou syntetické
ho javiskového umenia. J ozef Benedik preko· 
naJ svojský stereotyp elegána a v účtovníkovi 

Kringeleinovi vytiahol ako tromfy všetky túzy 
svoj ho talentu: na jmä hudobnosť , krásny 
hlas, a le aj obdivuhod ný zmysel pre tanec 
(i ný, než v jemu najvlastnc jšfch operetách) 
a pe kné rozohratie postavy. Ibaže, darmo, 
nevyzerá, že by ma l na sebe košeľu o tri čís la 
väčšiu - ako je to v prípade štíh leho Gallovi
ča. Obaja to tiž predstavujú človeka podáva
júceho ruku smrti. .. 

Barón s neskutočne dlhým a vymysleným 
menom je typ krásavca - šľachtica bez peňazí. 
Láme ženské srdcia , ale ponechal si - kupodi
vu aj kus vlastného. Stefan Skrúcaný sa ako 
výborný typ objavuje na spevohernom javis
ku vo veľkej šanci a Igor Ši meg je vlastne sta
ronovou só listickou posilou Novej scény. 
Obaja presvcdčivf , mladi , krásni , pohybliví
radosť pozerať . 

Ich hlavnou protihráčkou je starn úca pri
mabalerfna Jelizavcta Grušinská. Bedná rik 
našiel v arzenáli svojich "záloh" herečku, kto· 
rá v detstve "baletil a" a stá le je krásna . Je to 
Soňa Valentová. Jej gracióznosť a pôvab nie
kde prevyšuj ú aj psycho logickú hlbku slova. 
Ono, tá hfbka vlastne v dialógoch Grušinskej 
a Baróna ani nic ic - je tu však vcl'a , veľa 
senti me ntu ! Gréta Svercelová odhalila v tej is
te j postave akoby horkosť postupného opadá
van ia kvetov z bývalej krásy obdivovaného 
kve tu. Jej oheň i ľad (zdôr<tziíované v texte 
muzikálu) vskutku pália i chladia - naj mä 
v speve a hre. 
Dôvern íčka Grušinskej- Raffaela Ottanio

vá - je trochu tajomná žena; dlhé roky v sebe 
dusí lásku k o bdivovanej a mužmi obletova
ncj ba le tke. Jana Kocianová je iste atraktÍv
nym typom na túto v podstate nešťastnú 

hrdinku, ktorej však skladatelia darovali pri
najmenej dve krásne šansónové čísla a l pôso
bivý cnscmbel. Temný, dymový hlas Kociáno
vej bol rovnako sugestívny, <tko bola prekva
pujúca zre lá kresba tej istej postavy alternu
j úcou Evou Plesnfkovou. 

Na záver mi nedá nespomenúť bale tné pá· 
ry, ktoré na dvoch premiérach tancovali bole
ro: Oľga Jedličková a Dália Pechanová mali za 
partne rov Martina Kováča a Juraja Šišku. Po 
o ba večery zožali " bravo". 

Možno te n, kto nesleduje naše spevoherné 
divad lo. bude považovať za nadsadené tol'ké 
písan ie o jednej premiére. Bednárikovi sa , 
však v tomto titule podarilo prezentovať nie
le n svojskú imagináci u .(ako napríklad 
v Evanjeliu o Márii) , ale pozdvihnúť seba i sú
bor Novej scény k vyšším métam po strá nke 
individuálnej i kolektívnej tvorby. J eho prá· 
eu - snáď i p reto, že nikde neprekroči l hrani
ce vkusu a pritom bol osobitý, o riginálny, 
svojský - možno merať európskymi merítka· 
mi. Nebojím sa povedať, že na Novej scéne 
práve beží muzikál , ktorý nám inscenačno· 
-realizačnou podobou môžu závidie!' veľko

mestá Európy. 
TERÉZIA URSÍNYOV Á 

Gréta ~vercelová očarila v ~~ll G(U~Inskej na 
druhej premiére. Snímky: P. Breier 



ULF SCHIRMER 
nový operný šéf 

Pn abdi kacii Claudia Abbada 1. 1unl..c11.: IHiliuhm;lw nad 1tc la \ 1<.:d<.:1 1 
skej št{lt nej ope ry , a zdalo. že túto významn ú umdcck;í in~titúci_a ' a ocit 
ne v kríze. Žiaľ. prblovic . že nikto nic je d oma prorokom."' aJ v tomto 
prípade uklízalo viac ako pravdivé. Tcraj~í šéf ~icden~kej ~tútn~j ope_ry 
Ivan llolcndc r vyme nova l 33-ročn ého ncmcckeho dmge nta Ulta S~l~•r
mera za w ojho .. hudobného poradcu" . čiže o~obno't ro;hodujuťu 
v umeleckých otúLkach . . . . . . , . 

U lf Schirmer. ktorý už niekoľko 'czón dmguj c vo v1eden'>~CJ ~tat~1c! 
opere. pri~ iel. popri vynikajtkic~l dirige nt~-~~·ch v)•kon~l~h. <IJ ' ll! l\ y n~• 
organizačnými núvrhmi . ktor)•m• chce zlcp"t-ume lcckuu_r~l\CI'l opcr~lc
ho an~úmbl u . A ko vraví teoto agiln)• a präcou Lamctcný dmgent. .. pracu 
v ope re treba prd trukturalizovai ." My~lí tým cel)• 'kú~obn~. prípn~' n) 
študijný proce,. v ktorom podľa jcho pred~t<ív t rc ba neho~ a' <_ll Lac•c lc
nosi . nové u~poriadanie hodnôt a partner~t vo . Treba odburat by.rok n!
ciu a zodpovedne rozhodovai aj v najmenš ích hudobno-um~lccky~h 7a
ležitostiach. Schirme r ,a chce iniciatívne stara i <lJ o organ•zator~ !..e vcc1. 
ktoré sú po t reb né pre udrža nie umeleckej stabil it y ce lého. '-Ll boru. S~hi r
mer hovorf: .. Pozn{lm tu ve ľa ľudí. Mäm k n1m pnatebky. all: aJ d•,tan
covaný vziah . Je to ~1ž v mojej pova he. Každý lu m ;í svoju konkré tnu 
úlo hu" . 

Schirmcr t fri ~ ic l k llolcndcrovi s novým nävrhom. čo ~a týka aj ~lra
maturgickej odli~no~l i medzi St<Ítnou opero u a Theatrom an der W1cn . 
Kccľ som to v~ctko zvúžil" - hovorí Schirmc r - .. navrhol ,om llolende

;ovi. aby >mc na ~céne Thea ter an der Wie n konze kvcntm: hrali ~úča,né 
opery a ; íce kompll:tne ob,adené ' i lami S t<ítneJ opery . L borom 1 on: hc-
strom . lebo to by bolo niečo. čo nic je nikde na we te !" , 

U lf Schirmer ,a u; ilujc vidiet' ďaleko dopredu . Mal uL podrobne ro7-
hovory, pred~tavitdmi Wiener Fe>twochen a v zm y>le nov)ch koncep-
cií dohovorili prvú fe>tivalovú premiéru na rok llJlJ5. . . 

Aj Vieden~kí fi lharmonici. ktorí tc ra_z pod Schmne~<W) n~ ,'e~_en un 
vynikajúco hra jú Mu,org,kého Chovan>čmu . po ročneJ ·:'ku\ke '>PO: 
znali . že v riom vyra,tä mimoriadna dirigcnts k{l o'obno't. Doko~ca ' ' 
ho už zmluvne zaviaza li pre gramofónové nahr;ívky. Prvou nahravkou 
na jc;cil bude Strau,,ova o pera Capriccio> Kiri ·~c Kanawa a I~<HOm 
mä na,lcdovai každý rok jedna nahnívka význarnneho tlle la . Schu:mer . 
naprie k niektorým novým me tódam ume lecke j prúce a v ume leckeJ pre
vádzke. však zostúva ve rn ý aj viedenským tradíciäm a umeleckým kon
tinuitám. Vieder~ m ú teda o pM nového odborníka pre operu ... 

ZO ZAHRANIČIA 

Pavarottiho akcie klesajú 
Fedosejevove stúpajú 

\ minulom čísle \ mc pí,ali 
'' l 'ausmttiho dchal.li ' mihín
\l.t•j in\ct•mícii \ 'crdihu upc~ 
Don ( ar(u,, \' !>ÚČaMJU\t i ~a ob
j :n ili' Jahraničnť·j tlači hla'~ · íc 
pncuwu l' a' aru ll ilw 'pt•dc
l.~ ch '~'-~"" \Újchu l.ilá a lcl.:íri 
mu udpurui'ili prcru, il akiÍHIU 
'pc,ácl.u činnu't' a na,adit od· 
tučísmanic. P:naruttihu \pedc
l.t• '~k~'~ " ak tnajú ui dlh\it•. 
\ :t(níli I'JtJI pu debute Otht•lla 
' ( h ica~:u a '\c\\ \ url.u \/hllllil 
u ·n ·jn..: nllhnri'cnic \\ojírn nt·
prc\\ cdčh~rn '~l.mwm.' rninu
lum rul.u ~pthubil .,,ujím neui'a
k:han~m odrieknutun pred\la
H'UÍ \el'ké t'a/kuo;ti a finani'ruí 
ujmu \ ieden\kcj \ l:ílne.i n(ll'n ". 
llllltllll naslcduHtlo 'iact•m di'
l.utahiln:\ch '~\IIÍpcní na ri'11· 
n~ dt \Ct;nach i ktmn·rlrl:\ch \~
\ttipenbch a ' decembri m. r. 
bul '~II Í,I.an:' ' mihin\l.cj l.a 
~t·ale i na galal.unt·crtc' l)ií"el
durft·. \ l alian\l.u \a rnrwii:t 
hla'~ u jt•hu úp;sdku a kritil. 
l'aulu hulla \a dul.unca '~jadril. 
il· . .l'aHtmlliho hla\ ui d;í\JIH 
nl'lrra u publil.a prím. alt• l'a,a
miiÍ-\Iar je \t:íle' múd e", l':na
rullihu l.untra,cnit• .., 1111blil.um 
a ur~::miJáturmi tlnkračmali rtl~ 

d:h nu aj' :\lnícho\e, kde 111111111 
l'udí ' Ol~mpij\kt~ halt• márne 
čakalo na l'a\ltruttihu. ktnri mal 
účinkmal \ll \ 'crdiho Rcttuicm. 
.ledt·n a pol hodin~ pn•d ,~o;túpl'
ním ,.\Iar" tičinl.manit· nd riekol 
111 Jdrawtn:\di dúwdtl\. l 'P«I
riadaldia pri,l'úbili fll.'\pukuj· 
n..:mu 11uhliku 1nííit \\tupné 
'' .lll pcrccnl (\\tupné bolo :'OO 
moriek). Za Pa,arottlho okam· 
iitc /:1\I.Hčil farcbn:\ \mcričan 
.la UIC\ \\ UJ:IIl'r. ktof"i /OICII\CIIl;_ 
mutmčtu publika uduwdal '~ni
l.ajúd ':\l.un. '\apul.cm h\iCJdou 
'cécra ~a stal dlri~eenl \'ladimír 
hdo'iejc,. ktori spolu s mos
ktn ''-:' m rcllhht,cn :' m )>~ mfnnic· 
k:\ m urchcsl mm. ns spoluprúct• 
Xllll-i·lt·nnéhu tburu Wur ld·l'c!>· 
thal-( hur. prednit•\nl \crdiho 
''a' uc dielo jt•dincčn:\ 111 :1 lll'llll

lltlduhitcl n:\m \pchohum. 
1\ritil. \\ . "iinkcl\ict hrdí. ic 

nd 1\arajanm~ch čia\ ncta/nelu 
tutu dielu' tak adcl.,útncj. prt'
\\Cdi'iH·j a 'ilnt·j umeleckej pc.
dubt•. 1-cdu,cjt·\ ul.lÍJal 'ilu hud
h~ '"\\Ojej pnncj pudubc. \k \a 

' hl adi.,ku cll:\\ali ':\l.ril.~ .,.Buh 
I'U\amtti". l:tk !.riti!. l.ončí '" .. 
ju shahu \lm:uni: .. 1-"cdo\ejc' 
\t•in J)aul.!'· 

; Rezonancie '93 j 

Vieden~ký .. Konzertha w, .. usporiada v tll'loch od 27. februára do 
7. marca tl)l)] festival "arej hudby. ktorý nesie 'ymbolický názov Rezo
nancie '93. T J to sym bolika je v tom . že fc~li val je venovaný h lavne die lu 
C laudia Monteverd iho. Poriadatclia fe,tivalu avizujú prvotriedne ume
lecké ~úbory. ba dokonca k idcúm fe~t ival u . ktorý vyjadruje je ho názov, 
~a hlú~ ia aj výrobcovia hudobných nú~trojov. ktor í tu chcú prczcntovai 
napodo bncniny hiMo rických n<Í~lrojov. Okrem koncertných podujat í 
fe~ti va l poč íta~ počctn) mi di~ku;nými podujat iami . 
Počnúc týmto rokom sa Rezonancie majú ko nai každoročne a ich cie

ľom je ponúknui publiku star(• hudbu v jej n aj~iršorn štýlovom spektre 
a v ad ekvätnej ume leckej inlerprctúcii. Rezonancie chcú byi vlastne h is
torickým pendantom fes tivalu Wien modern a vyvúžii tak repertoárovú 
ponuku najširším vrstvá m zJujcmco v o hudobné umenie. Oba festi va ly 
majú ~poločnú aj črtu prístupnosti podujatia. l. j . všetky festivalové 
podujatia ponúkajú za p rijatct'nú jednotnú fi nančnú čiastk u. V tomto 
prípade je to 4HO šilingov na všetk y podujatia. Idea hodná nasledovania! 

Schubertova dvestoročnica 
v predstavách bežného milovníka h udby urč i 

lc v idca lizovancj podobe . Výstava ukázala. 
ako vide li Schuberta rôzn i maliari . portré tis
ti . ale aj karikaturi~ ti ; d oplnená bola aj úžit
kovými predmetmi . typickými gýčovitými 
prejavmi. aké nájde me aj v súčasnost i (cigá
rm'é krabičk y , ozdobné ih lice a i.) . Vý tava, 
ktorú bola do Brat islavy prenesen{! z USA za
ujímavým 'Pô~obom sprístupni la našim kon
certným n;ív~ t evníkom výtvarné vide nie 
osobnosti Franza Schu berta . a ko sme ho do
siaľ nepoznali. 

Hoci 200-sté výročie narode nia Franza 
Schuberta je d tc cľa lc ko - a>poň podľa spô 
sobu nášho p lánovania - v Rakú~ku tomu už 
te raz venujú intenzívnu starostlivost'. 
K prvým konkré tnym projektom k Schubcr
tovmu roku - 1997 - patrí Medziná rodná 
schuberlovská piesiíová sút'až (je j koncepciu 
pri pravujú Thoma> Angyan a Karstc n Witt). 
Termín súiažc je 1.- 16. februára 1997. 

Podľa informácií organizá torov súťaže na 
tl ačovej konferencii vo Viedni , súťaž má ne
konvenčnú koncepciu . J ednotliví kandidáti 
súťaže budú hodnotení v troch kolách rozl ič 
nými porotami: v prvom kole slávnym i korc
pctíto nni . resp. sprevádzačmi spcväkov. 
v druhom kole hudo bnými kritikmi a v trc iom 
publikom , v ktorom bude mať prävoplatný 
hlas každý. kto sa od budúcej sezóny stane 
abonento m asp01i jedného piesňového cyklu 
v Musikvcrcinc a lebo v Konzerthause . Víťa
zov súiažc čakajú aj pekné ceny: 100 000. 
75 000 a 50 !XXl šilingov a k to mu pristupuje 
ponuka po jednom ~amoslatnom piesňovom 
koncerte v Musikvereine, Konzerthause a na 
Wiener Musiksommcr. Teda podujatie hod
né na>ledovania a vďačnú inšpirácia pre na
šich mladých nádejných spevákov pre vstu p 
do hudobnej Európy. 

O k rem speváckej súiaže sa pripravuje aj 
vypísa nie medzinárodne j skl adate ľskej súia
žc v piesňovom obore. 

V rúmci Schu bcrtovho rok u uvažuje sa tiež 
aj nad nekonvenčnou dramaturgiou . Cieľom 
tohto zámeru je predovšetkým presadii mc
ne j známe. resp. neznáme die la F. Schube rta . 
Okrem toho Spoločnosť priate l'ov hudby 
plánuje veľkú výstavu skladatct'ových auto
grafov a napokon Schubcrtovský spolok chce 
vo Viedni w.poriadai veľký mcdzi närodn ý 
zborový festival. 

Nuž podnetov pre prcmý~ľanic dosi aj pre 

na\c pro,tredic. pre ktoré je Schube rtova 
tHHha obrned;ená iba na niekoľko skl adieb. 
Vítanou prfldito-,iou anticipujúcou Schubcr
tov rok bola výMava koncom roku llJ92 v SF. 
Schuhertuv pCirtrét - od nrigi nálu ku gj•ču , tak 
znel n<ÍLO\ t <lujírnavej \)~ta vy. ktorú vo 
foyeri Reduty Sloven>kcj filharmó nie pripra
vil Rakú~ky gc nerú lny konzuhí t a Slovenskú 
fil ha rmónia. Bola to cennä vý~tava . pre tože 
n{tv~Lcvníkom koncertov ~prítomnila vcl'mi 
zaujímavý dobový výtvarný kolo rit portré tov 
slúvneho vicden~kého majstra . ktorý žije 

Dúfajme. že v Schubcrtovom roku b ude aj 
slovenský hudobný život bohatš f o jeho tvor
bu . 

Pod l' a zahr. tlače -nej -

Záber z výstavy Schubertov portrét - od originá lu ku gýču, ktorú vo foyeri Reduty SF pripravil 
Rak. gen. konzulát a SF. Snímka: M . Jurík 
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Koncom novembra minulého roku uviedla 
mecklenburská opera britskú premiéru ko
mornej opery Juraja Beneša Skamenený. Bolo 
lo podľa vyjadrenia a nglickej odbornej kriti
ky vôbec prvé predstavenie slovenského oper
ného die la vo Vel'kej Británii a veľmi úspešné. 
Svedčia o tom nielen početné zväč§a kladné 
hodnotenia hudobnej kritiky, ale aj objednáv
ka mecklenburskej opery na ďalšie operné 
dielo Juraja Beneša pre sezónu 1995/96. Vy
brali srne asp01' niekol'ko úryvkov z mnohých , 
väčšinou pomerne rozsiahlych odborných re
cenzií , ktoré spravidla zaznamenávali aj okol
nosti vzniku diela, politickej situácie normali
začných sedemdesiatych rokov. Napríklad 
The Times (30 . 11 . 1992) pod zn. R. M. uvádza: 
.. Skamenený . .. vznikla ako reakcia na potla
čenie Pratskej jari. Jej názov predsw vuje na
rát ku na tíčinok tejto situácie na slovenskú 
spoločnosť ... Za týchto okolností musel Bene.5 
priswpovať k predme/U nepriamo a skryto ... 
BeneJova hudobná expresia je inJpirovaná 
vplyvom skôr z juhu ako zo západu, je tu jas
ne cítiť Bartóka i Koda/ya .... Neclr je opera 
Skamenený af\okoľvek nepolapitefná a za
hmlená, má v sebe nástojčivé hodnoty, ktoré 
pretrvávajiÍ dlho po tom, čo spadne opona . .. " 
Ro bert Maycock pod tit ulko m Teplá krv z ka
mciía uverej neno m v T he Independe nt (30. 
ll . 1992) uvádza: "Na začiatku /Jene.fovej jed
noaktovky je hudba hwná, tichá a málo dra· 
matická. vyuiívajúca hudobné nástroje v ma
se zmietajrícich sa lfnif a Ir/asov vo vrstvách 
rytmickej siÍhry. Na scéne sa toho veľa nepri
lrodí. vidno le~r swtický portrét hospodárskej 
a osobnej bewádeje ... Spôsob rozprávania 
príbehu sa poswpne presadzuje a partitúra sa 
zameriava na jednotlivé poswvy. ktorých in-

' tegriw sa počas hodinové/ro predstavenia vy
jc/SIIuje. A v.fak ako kódovaná správa z Cesko
slovenska sedemdesiatych rokov nepostráda 
Skamenený zaujímavosť ani potom , čo ju roz
.fi[rujete ... ide 111 o viac, net o podobenstvo 
o stratených nádejách z roku 1968, prostá ľud
ská tragédia je hlboká a všeobecná a BeneJ, 
vychádzajúci z bámf Janka Krá/'a , svojho slo
venského duchovného brata z /9. storočia , ju 
zaha/'uje do subtílneho a menlivého symboliz 
mu. Celkový úťinok je eliptický a nepriamy, 
ale Č(lsto prekrásny ... Bene.fova partitúra tieto 
.kvality zachytáva v bodavej zmesi slobody 
a formálnosti. Je z loi itá a neiná, dofarbená 
dyclrovými nástrojmi a cimbalom, akoby vy
rástla v izolácii v spomienkach na Rave/a 
a Bartóka, neznalá toho, čo sa prehnala kom
pozíciou západnej Európy ... V The Sunday 
Telegraph (29. l l. 1992) vyšla recenzia Mal
colma H ayesa Hodné slova a dobre vyjadrené , 
kde o. i. píše: ..... poteJí nás, ak naraz fnre na 
taký projekt, ktorý je skwočne hodný pozor
nosti a času obecenstva. Vynikajúco priprave
ná britská premiéra Skameneného l . Bene
Ja ... poskytuje obraz o skutočnom skladateľo
vi, ktorý má čo povedať a robí to inteligentne 
a presvedčivo ... Benešova Iru dba je dostatoč

ne silná, aby odpútala ucho od dramatických 
nedostatkov diela - predov.fetkým od nedosta
točne strieclaného tempa (Adrilovej päty mo
dernej opery) k jeho silným stránkam ... hudba 
je napísaná pre orchester púhych siedmich 
hráčov - vrátane sarkasticky bmkajúceho 
cimbala, s nápadne čistou a úspornou techni
kou. BeneJova idiomatika sa vznáJa niekde 
uprostred medzi expresionistickou mániou 
a ľudovým lyrizm om wký nr spôsobom, k torý 
je zárove1l osobitý a pritom veľmi komwrika
tívny ... " - H-



(s SERVIS HŽ 

Los Cellos de B.ratislava 
sa predstavuje 

K za ujímavým vianočným podujatiam pat
ril koncert violončelového !>ll boru Lo~ Ccllos 
de Brat i, lava pri ZUŠ na H;ílkovcj ulic i. Du
šo u 'úboru je pani učiteľka Margita Brucháč
ková , ktoní sústredila o ko lo 'cba svoj ich tc
raj ~ ích . ale aj bývalých žiakov. Súbor vzn ikol 
ro ku IYX\1 a okrem celého radu ko ncertov na 
Slovc n, ku. zožal aj prvé whra ničné ú'pcchy 
v Kata länsku v Španicbku. kde bol na turné 
v le te 1\1\12. Tajom hry ~a priúčaj li a j najmlad 
ší žiaci ( predstavili sa\' sk ladhäch H . Purcc l
la. S. Schc idta a v skladbách z Victorisovho 
kód exu). ktorí tak privy kajú nie le n ko lekt ív
nej hre. a le aj sebadisciplíne a ko ntrole. Naj
vyspc lcj~í vio lončclbti (IO) ~a prcd~tavi l i v di
v;ícky pc,trom programe . kto rý ko rd pondo
val s prcdvia nočnou 'viatočnou atmo~férou . 
Najzrc lší výko n poda li v sk ladbe P. Casalsa 

Les roi maj cs. kde sa prezen tovali into načnou 
čis totou . ku ltttro u tó nu . zažito u súhrou a naj
mii ho mogénnym zvuko m. Selanka pre vio
lončelový súbor l . Dibäka vychädza z fo lk lór
neho matc ri;ílu. a le jeho štylizäcia kläd la 
pred mlad ých interpretov náročné tiloh y. kto
ré dobre zvlád li. 

Okrem učiteľky M. Brucháčkovcj je .. hna
cím motorom .. súboru aj sóli~ta Robert Fal
~us, ktorý sa o krem výborne zahra tej parafrá
zy .. Cc lista na streche .. podľa muziká lu Fidli
kant na streche . predstav il aj ako zručný 
upravovatcl' so sk ladatcl'skými ambíciami . 
Z jeho pera o kre m spo me nutej parafrázy 
vzišli aj d ve pásma s lovcn~kých a katalán
skych p iesní. Zanieten í muzikanti to hto am
biciózneho súboru stoj a za pozornosť aj na
šich sk ladateľov. -dk-

Blalaoleláme 
PhDr. Edita Marentinová (9. 2. ) - muzikologička , hud. pedagogička na košickom ko nzer-

vaHSriu . hudobnä pub licist ka a kritička. 50 r. 
PhDr. Nad'a Fôldváriová (4. 2.) - muzikologička , hud. publicistka , 60 r . 
Danica Móiiová (4. 2.) - klaviri~t ka. ko mo rná hráčka. 65 r. 
PhDr. Ladislav ~>Ma ( 16. 2.)- o rganista, hud . publicista a kritik. o rganizátor hud . živolél. 

65. r. 
PhDr. Viera Donovalová-Lukáčová, CSc. (29. 2.) - muzikologička . 65 r. 

Orchc~ter o pe ry DJGT v B. Bystrici so svojím šéfdirigento m P. Tuiinským, sólistami E. 
Šeniglovou, l. Kirilovou, J, KundlákoQl, J, Gallom a zboro m Cansona Neosollum úči nkoval i 
v decembri na ko ncerte v banskobystrickom farskom kostole . V programe odznelo Graduale 
in C o d A. J , Hiraya a Rossiniho Stabat mater. -Va-

KONKURZ 
Riaditefsn·o Dh·adla J . (,, T.tcn'Skibo ' Baaskej B)'S(rlei, Národná ul. f. ll. 'lPisuje ko.n· 

ikur" na obsadenie mltst ~lenot orehestra: 
- koncertn) majster, 
- hoboj. 
- husle tutli, 
- \"lula. 
- violontelo, 
- kontrabas. 
- člt!nov balelu. 
Pfsotqné prlhl,~k)' u1uankarl s utecltni• .......,.. ,_,., Sk ... .........,.....,....,. 

lajte do IS. 2. 1993 na adresu Oll1ldlo J, G. T~'Skébo. Národná ul. f. 11, 974 7J Banská 
lJ}'itriea. Cesto\né hrad,íme len prijatým uchádzačom. 

IO. február 
SND Bratislava - A. Adam: Giselle ( 19.00) 
SF Bra tislava (Moyzesova sleo\) - L. v. Beethoven 

( 19.30) 
J . Slávik. violonče lo. D. Rusó- klavír 

NS Uratislava - R. Wright : Grand Hotel ( 19.00) 
SD Ko~lce (Stúdio Smer)- G. Ph. Tclemann: Pimpi

none ( 19.00) 

ll . február 
SND Bra tislava - W. A. MO?art: Čarovn;í nauta 

(1\UXJ) 
SF Bratislava (OU Pic~fany) - ll udba n:írodov 

(llJ.(KJ) 
SF. dir. O. Lemírd. A. Ja blokov. hw,le 

So Košice (DK) - G . Verdi: La T raviata ( l \UXJ) 
(Stúdio Smer) - S. Prokofiev: Peter a vlk ( IO. OO) 

SF Košice - P. Locate lli . E. Ysayc. L. v. t:lcet hoven. 
A . Dvot;ík. J . Suk ( 19.()()) 
Komorné duo B. Martin (• 
P. Sklenka. hu<ole. J . Klečatská - klavír 

DJGT ll. Uystriclt - A. Dvoŕ(l k : Rusa lka ( IH. 30) 
DU Žilina - G. F. Hii ndel. Crussel. W. A . Mozart. 

L. v. Beethoven ( 19.(KJ) 
i\. Jánoška. klarine t . d ir. E . Fi;cher . SKO 

DJZ Prešov - R. Friml : KrM tulťtkov ( 19.00) 

12. február . 
SND Urat islava - P. l. C aj kovski j: Euge n Onegin 

( 19.00) 
SF Bratislava - A . Dvorák ( 19.30) 

SF. dir. O. Len:írd. A. Jablo kov- hu<,le 

13. február 
S O Brat islava - P. l. C ajkov.,kij : Lusk:'lčik ( IIUKJ) 

S Bratislava - L. Tolcway: Evanjelium o M;íri i 
( l lJ.(KJ) 

So Ko~ice (Krompachy) - G. Verd i: ahucco 
( 19.00) 

DJGT B. Bystricu - J. Straw,,; C igtlll>ky barón 
( llJ.<JO) i 

14. február 
Mirbach SSS pri SHÚ- Parí k. Bok es. Bahušek. Six

ta: S. Zamhon,k ý. Brat. noneto ( 10.30) 
SF Ura tislavu (Moyzesova siet\) - l ludohné mhtroje 

zhlíl ka. plechové dychové n:'l>troje ( JI.(KJ) 
NS Uratislava - L. ľolcsvay: Evanjelium o Márii 

(19. t~J) 

IS. februá r 
SND Brathlava - J . Strau": etopier ( l9.tKJ) 

S Bratislava - E. Kálmán: éardäšová princezná 
l ( 19.00) 
l So Ko~ice (Stúdio Smer) - S. Prokofiev: Peter a vlk 

( IO.()()) 
DJZ Prešov - J. Hermann: Hello. Dolly! (19.()(1) 

16. február 
S O Uratisluva - G . Verdi: Rigoletto ( 19.(KJ) 
SD Košice - G. Verdi : Nabucco ( 19.00) 
DJGT B. Uystrica - J . Offenhach: Orfeus v pod

svetí ( 19.!)()) 
17. február 
SND Bratislava - l lérold-Hertel : Márna opatrnosi 

( 19.00) 
SF Bratislava - B. S.metana: Má vlast (19.30) 

dir. Z. Košler 
NS Uratislava - Tanečmí show: súbor Allegro 

( 19.00) 
SD Košice G . Verdi: Nabucco ( 19.00) 
DJZPrešov - P. A. Bréel - 1. Bázlik: Husúri ( l9.00) 

18. február 
SND Uratislava - G. Bizet : Carmen ( 19.(KJ) 
SF llratislava - l. Hrušovský. Z . Lukáš. J. D. Ze

lenka ( 19.30) 
SFZ. SKO. dir. J . Rozehnal 

S Urutislava - R. Wright: Grand Hotel ( 19.(XJ) 
Sn Ko~ice- S. Prokofiev: Popolu~ka ( 10.00) 
SF Košice - L. v. Beethoven (19.(XJ) 

B . Krajný. klavír (C R) . dir. P. Vronský (CR) 
DJGT B. Uystricu - Večer popu l. melódií J. Stra us- · 

sa a F. Le hára ( 19.00) 

19. február 
SND Uratis luva - P. l. Cajkov ki j: Labutie jazero 

(19.00) 
NS Brutislava - R. Wright : Grand Hotel ( 19.(XJ) 

20. február 
S l) Uratislava - M. Duhov~ký: Vcfká d<iktor;,k{! 

rozpni v ka ( l l .(XJ) 
G. Verdi: Nabucco ( 19.<XJ) 

S Ura tisluvu - R. Wright: G rand llotel ( l lJ .(Kl) 
SD Ko~icc- P. Mascagni: Sedl iacka če;,i. R. Leonca

vallo: Komedianti ( l !UXJ) 
DJGT U. Bysl rica - J . Puccini : Madame Butterny 

(19.(){)) 

21. február 
NS Bra tislava - R. Wright : Grand Hotel ( 19.(XJ) 
SD Košice - A. Vladigerov: Vlk a sedem kozliatok 

( 14.30) 
DJ Z Prešov - O~kr. r ( l 9.!KJ) 

22. február 
DJZ Prešov - E. Kálmán: Grófka Marica ( l lJ.(KJ) 

23. február 
SF Bra tislava - Jazz v Redute ( 19.!KJ) 
DJ GT B. Uystricu - Ch. V. G luck : Orfeus a Eury

dika ( 19.00) 

24. február 
S O Uratisla,•a - P. l . Caj ko"okij : Lu~k:'u~ik ( llJ.(KJ) 
DU Picšt'any - L. ľolc,way: Evanjelium o Márii -

spevohra NS (19.(XJ) 
DJGT U. llystricu (Bohéma klub) - Koncert K. M. 

Swing ( IH.!KJ) 
DU Falra Žilina - M. Ravel. F. Mcndeb~ohn

· Bartholdy. F. Schubert ( 19.!XJ) 
SKO. dir. J. Vod1\anský. J. Tome~ - husle 
(Svajč.) l 

DJZ Prc~ov - O; k ár ( 19.tKJ) 

Hudobný život 
Dl'ojtýždennik pral'idelne Informuje o hudobnom dianí na Slol'ensku a" zahraničí 

Na stránkach Hudobného ill'ota nlijdete:. 

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a ope
retných predstu\'cniach a ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie gramofónových plutní a hudobných publikácií u rozhovory so 
skladateľmi, interpretmi a ďal~ími významnými predstaviteľmi na
~ej hudobnej kultúry e články venované popredným zahraničným 
osobnostiam z oblasti hudby e reportáže zo zahraničia e informá-

Vážení čitatelia. a spolupracomíci, 

cle a recenzie ,o významných hudobných festivaloch a prehliadkach. 
HUDOBNY ŽIVOT si motno objednať prhtmo u po~tového doru

čovatel'a alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbytové oddelenie časopi
sov, Špitálska ul. 35, 815 85 Bratislava, alebo priamo v redakcii 
Hudobný život, Špitálska ul. 35, 815 85 Bratislal'a. Cena jedného vý
tlačku Kčs 3,50, ročné predplatné Kčs 84,-. 

Evidenčné člslo predplatl tera , 
platltera sústredeného inkasa 

iste ste svedkami súčusného pohybu v ob
lasti vydávania kníh a časopisov, ako lY 
rôznych ekonomických tlakov a koncep
cií na ich vydávanie. Jedným zo základ
ných nedostatkov kultúrnych časopisov 
je ich distribúcia cestou PNS a lch novi
nových stánkov. Preto Vám, v~žení čitate
lia, odporúčame zabezpečiť si formou 
trvulého abonentného odberu pravidelné 
dodávanie časopisu domov alebo na Vaše 
pracoviská. Takto dostanete ná~ časopis 
pravidelne a včas a svojím pravidelným 
odberom prispejete aj k stabilite pri jeho 
ro:dirovaní. 

ObJednávka tlače v· pred platnom 

REDAKCIA 
HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

Staňte sa pravidelným predplatiteľom 
HUDOBNÉHO ŽIVOTA. Stačí · vyplniť 
objednávku a zasluť ju na uvedenú adre-
su. 

Redakcia 

eeiODII 

HUDÓBNÝ 
ŽIVOT 

Výtl, Oétum Ket. elslo 

4 2 1 s 6 

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

ulica ............... .. ............................ ........ .. .. ..... ... ..... ...... . .' .................. .. ..... . 

čfslo ............. .. .... posch ............................ číslo bytu ............ ....... ..... .. 

PSC 

polia 

Spitálska ul. 35 

Dátum ....... .......... : ................................ podpis ............................ 815 85 Brat islava 
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