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' ROČNiK XXV. 

Zvýšiť či nezvýšiť? 

Otázka pri11111 hamletovská, existenčná, 
ktorá znie v podtóne v§etkfch protestov 
a petfcif učiteľov základnfch umeleckf ch 
§kôl. Lebo i oni, spolu s ostatÍ1j mi uči
te/iní, varujú... Určite oprávnene. Nuž, 
ale- peňazf nieto. Máli sa každému, máli 
sa v§etkf m. Napriklad aj poslancom. Oni 
si v§ak vedeli pomôct' - a tf ostatn l, tf môžu 
protestoval'. Veď máme demokraciu! 
A v nej i peniažky sa gúľajú, kde sa im za
chce. V údive nestačfme ústa zavriet', ako 
sa pekne ukladajú- len na jednu (z)bohat
''úcu stranu. Zvy§ok, teda asi 80 %, si 
z vf platy môže dovolil' zaplatil' akurát bf· 
vanie a akú-takú stravu ... Takže sa búri
me. Slu§ne - veď sme Slováci! Pí§eme pet l 
cie, organizujeme tiché demon§trácie ... 
Náprava akosi neprichádza- pellazí nieto. 
Treba §etrit', racionalizoval', redukoval'. 
Aj v §kolstve: od materskej ai po vysokú. 
A zrazu v§etci majú po ruke pádne argu
menty, prečo práve ich §kola, odbor, je ne
vyhnutná a bez nej nám z deti vyrastú sa
mí trpáci ... 

V tom učiteľskom mnohohlase akoby sa 
stratil zmysel pre proporcionálnost'; niet 
priorit , životne dôležité j e v§etko. Ale na 
to ••§elko financie nie srí! Nebolo by teda 
rozumnej§ie dohodnúť sa čo podporil', čo 
udriat'? 

A sme opiit' pri horeuvedenej otázke: 
zvf§it', či nezvf §it'? Rozumej: rodičovský 
príspevok , ktorý sa z mesačných §tyridsat' 
korún vy§plhal na sto§est'desiat. Celá hu
dobnfcka obec uni.~ono volá: nezvý§it'! 
A dodáva, ie je to poplatok likvidačný, 
pretože pri toľkej sume rodičia dietky od
hlásia, nebude koho učiť- a §kola sa zru§í. 
Ja v§ak tvrdfm - zvf§it'. Práve s ohľadom 
IJa priority. Predov§etkf m som presved
čená, ie ti rodičia, k tori ochotne platia 
i vyš§ie sumy Zll rôzne jazykové, §portové 
a neviem aké krúžky , b;l i za drahé hračky 
a módne oblečenie. iste podporia aj ume
lecké záujmy svojic/1 deti. Na druhej stra
ne. pre talentované deti zo sociálne slab
§fch rodín j e tu možnosť znížil', či celkom 
odpust it' §koiné. 

čast' z dotácii, ktoré žiadaj ú ZUŠ-ky, by 
som použila na zvý§enie úrovne hudobnej 
výchovy na zákhrdných §kolách, kde sme 
i doteraz ledva krivkali za európskym prie
merom a j e predpoklad, že úsporné opat
renia z;1siahnu najskôr práve výchovné 
predmety. A rozhodne nemôžem súhlasiť 
s argumentom, že výberové základné ume
lecké §koly (ktoré nav§tevr~je asi IO % detí) 
saturujú nedostlrtočnú hudobnú výchovu 
základnfch §kôl. Veď aj podľa európskej 
Charty o hudobnej výchove, k torú sme aj 
my prij111i, na z,1kladné hudobné vzdelanie 
majú nárok v§etky deti bez výnimky, nie
len tie nadané! 

Dotácie patria iste aj konzervatóriám, 
veď k valit11á pripnll'a b1.1dúcich profesioná
lov by mala muzikantskej obci leiať na srdci 
asporl tak, ako výchova deti na ZUŠ. A už 
dnes je j :1sné, ie v rámci šetrenia prídu 
konzervatoristi o povinný k/avfr, delené' 
vyučovanie, ale najmii o k valitných exter
nfch pedagógov. 

A na záver: v celkom inom svetle sa ja vf 
suma 165 Sk, ak ju porovnáme s poplat
kom 3{)-50 000 korún, ktorý by mal podľa 
nového vysoko§kolského zákona zaplatil' 
ročne Zll §túdium každý poslucháč vysokej 
§koly . 

Teda, čo z vfšit' a čo nezvýšit'? 

MARTINA HANZ ELOVÁ 

• 3,50 SK 7. 4. 1993 

W. A. Ammann pri predná~ke. 

Chvála husliaDJ ... 
MARIÁN .JURÍK- .JÁN ALBRECHT 
Čaro ped~gogiky spočíva v osobnosti pedagóga. Tak by sa dal stručne vyjadriť 

~ dojem z pracovného snemovania pedagógov, ktoré sa konalo ako ll. národný 
kongres Európskej asociácie učitcl'ov hry na s l áčikové nástro je (EST A) v dňoch 
12.-14. februára t. r. v Dolnej Krupej. 

Na prvý pohľad toto podujatie malo všetky znaky "trhovej" súčasnosti: nevyužitá 
kapacita dolno-krupianského kaštieľa, ekonomické problémy strešnej organizá
cie čiže Slovenskej hudobnej spoločnosti, pobyt si každý účastník financoval sám, 
zahraničných účastníkov "hmotne" zabezpečil sčasti z domácich zdrojov, sčasti 
z prostriedkov európskej centrály EST A, duša podujatia, prof. Mikuláš J elínek. 
Dôležité však je, že atmosféra bola veľmi dobrá. Na podujatí sa zúčastnili početní 
pedagógovia hudobných škôl, ale ~ seniori našej husl'ovej pedagogiky, ktorí sú 
vždy otvorení názorom a skúsenostiam svojich kolegov zo zahraničia. 

Kongres sa začal viac-menej neformálne 
a to vydareným koncertom žiakov zo Žiliny 
a Bratislavy, a prednáškou skúseného husľo
vého pedagóga prof. Viliama Koľínka, s kto
rým si vo večerných hodinách účastníc i pobe
sedovali v srdečnej diskusii. 

Ústrednou témou kongresu však boli pred
nášky zauj ímavých zahraničn ých hostí. Wal
te r Amadeus Ammann zo švaj č i a rskeho Ber
nu nás zauja l svojím výkladom o pedagogic
kej metóde Američan a Paula Rollanda. Vo 
svojej zauj ímavej prednáške, bohato doku
mentovanej ukážkami , fi lmom i grafm i sa za
meral na objasnenie princípov a aktuálnosti 
metódy Paula Rollanda. Zdôraznil , že pro
jekt výskumu Paula Rollanda v r. 1968-1972 
spája v sebe poznatky príbuzných vedných 
disciplín a to fyziológie, kineziológie, kyber
netiky a klasickej pedagogiky, s cicl'om zlep
š i ť výučbu primárnej pohybovej sféry v hre na 
sláčikové nástroje. Tento východiskový bod 
podnie til - i napriek Rollandovej skorej smrti 
v roku 1978 - podsta tný rozvoj výučby 
v Amerike i v Európe. V Rollandovej peda
gogike plat ia nasledovné hlavné zásady: 
- základy technických schopností sa koor
dimqú pomocou rytmlckopohybového tré
ningu. 
- do hry na husliach sa prená~~ú pohyby, 
a le aj predstavy, ktoré dieťa pozná a ovláda 
zo svojho každodenného žh·ota a to podl'a 
možností ako celok. Na reguláciu samovol'
ných pohybov sa používa tzv. metóda "black 

box", ktorá účinkuje neomylne na podvedo
mie žiaka. 
- v~etky prvky techniky sa zavád~ú vel'mi 

Kerstin Wartberg. 

skoro pO'mocou malých krokov, aby sa hra na 
nástroji pociťovala ako celok. .. atd'., atd'. 
Najväčším zážitkom bolo sledovať túto me

tódu na filmovo m materiá li , kde deti od útle
ho veku boli schopné tvorivým spôsobom 
ovláda ť nástroj. Aby sme stručne charakte
rizoval i túto metódu, odcitujeme myšlienku 
F. M. Alexandera, ktorú ako motto uviedol 
W. A. Ammann k svojej prednáške: "Ce
listvosť l'udského organizmu je nedeliteľná. 

Jeho časti sú natol'ko pospájané v jednotu, 
že každý pokus o zmenu v činnosti jednej 
časti zaväzuje k zmene celku". Dôkazom fak
tu, že každou metódou možno dôjsť k ciel'u, 
bola prednáška nemeckej huslistky z Bonnu 
Ke rstin W a rt be r gove j , ktorá pod ná
zvom H udba a ko materinský jazyk- Suzuki· 
ho cesta k výchove mladých inštrumentalis-

Pokračovanie na 2. strane 

Snímky M. Jurík 
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tov, priniesla nové pohlady a mnžnosti vzde
lávania. Ako motto w njcj prcdn;gky použila 
slová japon~kého pedagóga Sinichi Suzuki ho: 

vlastne všc tt..o musia sanu nauči(, aby mo hli 
doma pracovať s deťmi ... Aby pedagóg mohol 

vyučovať Suzukiho metódou, potrebuje in
tenzívne školenie buď priamo v tokij skej Su
zikiho ško le, alebo v niektorom euró pskom č i 
americkom ústave , ktorý pracuje podl'a je ho 
metódy. 

Po veče ri sa stretl i návštevn íci kongresu 
pri okrúhlom stole, kde sa rozvinula veľmi ži
vá a podnetná diskusia trvajúca do nočných 
hodín. 

Ďalš ! deň sa konala prednáška prof. Klausa 
C. Schnorrenbcrgera , hudobníka a lekára 
z Fre iburgu z Nemecka: Fenomenológia mu
zicírovania ako prevencia chorôb z povola-

nia hudobníkov". Hlavné ciele prednášatcl'a 
možno zhrnúť nasledovne: Používajúc pojem 
" fenomenológia" odvoláva sa na nemeckého 
filozofa E . Husserla , ktorý pod týmto názvom 
rozumie metódu myslenia. ktorá privádza 
k ,.veciam samotným" . ,.Vec" hudby ako ta
kej, muzicfrovanie, ako aj hra na nástroji, 
špecificky je činnosť integrujúca, v ktorej sa 
kombinuje množstvo jednotlivých funkcií 
zmysluplne a celistvo. Umelecký výkon hu
dobníka je teda výkonom integrálne-celis
tvým , spojením jednotlivých funkci í do urči
tého celku. 

Takmer v~ctt..\ prcdn;í ~ k v ukáza li v Lhode 

s nedávnym prejavom Sira Yehudina Menu
hina , že sa vývoj pedagogiky a didaktiky sláči
kových nástrojov , ako i hudby vôbec, vzďaľu
je od mechanických metód . Usilujú sa skôr 
dívať na fenomén hry ako na úzko súvislú ob
lasť najrôznejších parametrov, bez oddel'ova
nia napr. pohybových elementov, zásad drža
nia nástroja, od celkového muziká lneho ob
zoru. Výsledky, ktoré sa dosiahl i v posled
ných desa ťročiach, jasne dokladaj ú správnosť 
tohto prístupu , ktorý sa v rovna kej zreteľnos
ti odzrkadľoval v pohľade Dr. Schnorre nber
gera na úkon inštrumentálnej h ry. Z ce lkom 
inej oblasti , inšpirova nej fc nomcnologickým 
prístupom v čínskej medicíne , dospel autor 
k zhodným uzáverom ako pedagógovia a ich 
metódy, o ktorých sa na kongrese hovorilo. 

Kongres, ktorý sa konči l v nedeľu poobe
de, poskytol veľké množstvo zaujímavých po
stTehov a pozna tkov, k to ré , iste obohatia 
v budúcnosti pedagogick(J činnosť členov 
združenia EST A. 

V rámci kongresu sa konalo aj yýročné ple
nárne zhromaidenie členstl'a združenia 
EST A, kde sa spomínala aktiYlta tohto zdru
ienla tak na Slol'ensku ako l " zahraničí, 
o čom ná~ Jnlormol'al doc. Mikuláš Jelínek. 
Hol'orllo sa aJ o problémoch, týJuúúcich sa 
organizácie, pričom sa spomfnalo, ie, na
priek l'eľkému záujmu a bohatej náYštemos
ti, bol počet učiteľoY základných hudobných 
škôl menši, učitelia, pôsobiaci na yYŠšfch In
štitúciách boli " prel'ahe. UYaiol'alo sa aJ 
o moinostlach finančného :njhodňoYanla 
návštevnfkov kongresu v budúcnosti, v záuj
me lepšej aktMzáclc učltcl'ov základných 
hudobných ustanol'izní. Rctrospektímy po
hlad na činnosť zdruienla ESTA " uplynu
lých rokoch u.luízal, ie aktivita zdruienla ES
Ta mala stúpajúcu tendenciu. Okrem 1. a 2. 
Národného kongresu sa konali rôzne semi
náre a kurzy. V ďalšej perspektíve je potreb
né túto činnosť ešte rozšfrif a zlntenzfmiť 
kontakt vedenia s členstl'om na celej rovine. 

" Hudba účinkuje priamo na zmysly človeka, 
sprostredkuje radosť, vzbudzuje tvorivé sily. 
Hudba splija ľudí a je prameňom spoločných 
zážitkov" ••• Sinichi Suzuki je zaujímavou 
osobnosťou svetovej husľovej pedagogiky. 
Narodil sar. 1898'- dosial' žije - ako syn hus
liara , ale na husle sa začal učiť až ako 17-roč
ný. Študoval v Nemecku , kde aj dlho pôsobil 
do ko nca druhej svetovej vojny. Yo svojej 
metóde vychádza z dokázateľného faktu. že 
práve v predškolskom veku sa dieťa vie naj
rýchlejšie orientovať pri vnímaní oko lité ho 
sve ta . Skúsenosti získané v útlom detstve 
zostávajú hlboko vryté v duši dieťaťa a určuj(• 
jeho ce lý ďalší vývoj . Suzuki teda prispôsobo
val svoju metódu fyzicko-psychologickým 
skúsenostiam malých de tí, čo umožňuje zača ť 
s vyučovaním vo veku 3-4 rokov. Odtiaľ pra
me ní aj jeho základ ná idea materinského ja
zyka. Suzuki a tak isto aj p. Wartbcrgová. 
kto rá niekol'ko rokov tLitO metódu študovala 
v Japonsku - vychádLajú L faktu. že dieťa sa 
učí rozprávai bez ak ýchko l've k pomôcok. 
imitujúc svoje oko lie. Die ia samo určuje 

tempo postupu .. . Podľa Suzukiho názoru sa 
v útlom detstve aj v oblasti chápa nia a repro
dukovania hudby dá predpokladať podobný 
proces . V Suzukiho metóde sa prvé roky ne
používajú noty. Dieťa sa učí hrať na nástroji 
pomocou počúvania , pozorovania , imitova
nia, podobne ako keď sa učí hovoriť. Ďalšfm 
dôležitým faktorom je individuálne a skupi
nové vyučovanie. Pri tej to metóde Suzuki vy
žaduje úzku spo luprácu rodičov, kto r! sa Seniori slovenskej husľovej pedagogiky A. Vrteľ, 8. Warchal, A. Nemec. Snímka M. Jurik MARIÁN J U RÍK - JÁN ALBRECHT 

v 

Zivot s rozhlasom· 
K životnému jubileu Oľgy Odzganovej 

Keď sa pred vyše trid"atimi rokmi začínala for
movať rozhlasová hudobná publicistika ako špecific
ký žáner , patrila prom. ped. Ofga Odzganová k jej 
prvým prieko pníkom. Dôkazom toho bola výrazná 
a zaujímavá hudobná pro fi lácia Mod rej vlny, ktorá 
vyplnala piatkové večery pre mladých celý rad ro
kov. V pamät i tých , ktorým bola určená , do
dnes ožívajú spomienky na zlatý vek Modrej vlny, 
kde- pokiaf ide o hudbu - pôsobila Ofga Odzgano
vá svojou cieľavedomou dramaturgio u so širokým 
informačným spektrom a prft'ažlivou formou 'opra
covania na vývoj a formovanie umelecké ho •kusu 
mladých zvlášt' pozitívne. 

Druho u. dôležitou e tapou jej rozhlasovej práce 
hudobnej redaktorky- publicistky boli roky pôso
benia v redakcii symfonickej , ope rnej a komo rnej 
hudby. Odzganovský tvorivý rukopis nieslo vtedaj
šie Hudobné spravodajstvo i pravide lné priame pre
nosy koncertov Symfonického o rchestra Slovemké· 
ho rozhlasu , Slovenskej fi lharmónie a ďalšfch ko n
certných podujatí, vždy ozvl :\ štňované rozhovormi 
s interpretmi, skladateľmi , muzikológmi či organi
zátormi . V tomto smere je nezabudnuteľná jej tvo
rivá pracovná zanietenosť v mnohých ročníkoch 
Bratislavských hudobných \lávností. Naj mii v se· 
demdesiatych rokoch to ho lo ' lávne a veľké obdobie 
nielen samotného festivalu. ale 7Íi l> luhou Ofgy Odz
ganovej aj jeho pretran, turmovanie sa dn rozhla, o
vcj podoby s ďalekosiahlym účinkom. Ťažko spočí
tať jej s entuziazmo m realizované rozhovory, repor
táže, besedy s osobnosťami hudobného života - do
mácimi i zahraničnými . ktoré prostredníctvom é te
ru zanechali trvalé stopy v raste hudobnej kultur
nosti širokej poslucháčskej obce . 

... ..
Tretiu e tapu rozhlasového pô~obenia Ofgy O dz

ganovcj akoby predurčila jej zanieteno~ť pre s pra
vodaj~ké a publicistické fo rmy. V lllavncj redakcii 
spravodaj~tva našla priestor pre ich uplatnenie v šir
šom kultúrnom a ume leckom spektre. 

!loci Ofga Odzganová ukončila svoje pôsobenie 
v Slovenskom rozhlase pred tromi rokmi, nc~končil 

sa vzťah k to mu, k čomu i na pôde rozhlasu mala 
najbližšie. Ako zlatá symbolická niť ide ďalej jej ži
voto m s pä tost s Bratislav~kými hudobnými s lávnos
ťami, pre ktoré pracovala- a ako vždy, s mladistvým 
e láno m aj v priebehu osta tného ročníka festiva lu. 

ZDENKA BERNÁ TOV Á 

Blalaolel4m. 

• l'o tÍ\(1(•\nom \hurt)idcnnmnumdcckom /IVllfdc • JóiJlun,ku ' " 16. ft•br uarn 1. r. Hatil domm on·ht•\
kr ~ft)>cn•ká filharmónia. l ilhnrmunlci natmutu "' \tHtnm jOIVI>n,l.omtlltnť (od r. IIJHU) udnkm:tli nn 
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čm·, cclko•c na•\tnilo k11nccrt~ ~~ a\i JO thtc ná>\tCHtikm. Ort'lt<''lt·r >)\1\IJIO•lll pod takttnlum "ojho 
~éCdlrigcnht Ondreja l.cnárda a /dcnl.a k.u,lcr••· \pttluuc:inkm a lija(l<>ll'kí "ili,ti. J>rn~ram, podla puliu
da•ick jupon\k.cj agentú~. t•orili diťla HcNhn\t'na. J)wrulut, ~ml'lanu 11 japumkt·hn ,J"Iudutt·L• \!.iru 
:\-lb<l\hlho. ~pokojm"f japun\k~ch U\poriadatclol 'nn\im on:h4'\lrnm ,,j udrttj l' i P•>~•uni~ nu npä tm né 
účlnktnanlc • r. 1995, fcntor111 l '" \klndbou 'l"'~"'kliho autw·u 11 Jh•'>imi \é>lhtnmi. l'rij,•nu•<· j(· uj knn
štutO\Ilnic, /c 1.á.iar.d mul pre l ilharmónlu i •lrutn) lwmcrčn) prílul\. l'odrobmi r1•porl:tr 1 pub, tu ~lmt'la
skej fllharmtínic , .Japon~ku 1 pera jej riaditel k) Dr. \. RajtcrOH j princ\icm~ • niektorom 1 najblii\kh 

·čísiel UZ. 

7. aprťl 
SND Bratislava - N. ičík : Svetlo v tme. tanečné 

divadlo ( 19.00) 
SF Bratislava - A. Dvofák: Rekviem (19.30) 

SF, SFZ, L. Ághová - soprán. D . Slcpkov
ská- alt , B. Craft - te nor , P. Mi kuláš- bas, di r.: 
O . Le ná rd 

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

~D KoJiee - A . Szirmay: Magnáš Miško ( IO.()(J) 
DJZ Pre§ov - J. Herman: He llo, Dolly! (1 0.00) 
S. apríl 
SND Bratislava - C . Mo nteverdi: Korunovácia 

Poppey ( 19.00) 
SF Bratislava - program ako 7. apríla 
NS Bratislava - L. To lcsvay: Evanje lium o Márii 

( 19.00) 
~F Ko§lee - J . Haydn: Sede m po~ lcdných \lov ~pa

sitefa ( 19.00) 
SF, D . Jamrich , dir.: Ľ. . Rajter 

9. apríl 
NS Bratislava - L . Tolcsvay: Evanjel ium o Márii 

( 19.00) 
IO. aprťl 
SND Bratislava - V. Patejdl- S. Filan: Snchulienk <t 

a sedem pre te ká rov ( 11 .00) 
ll. apríl 
Mirbach, Brallslava - Ko morný koncert Spol. slov. 

skl. ( 10.30) 
NS Bratislava- l . Stra u~~: C igánsky barón (I 9.00) 
U . aprťl 
DJZ Prdov - F. Le hár: Cigánska láska (19.00) 
13. april 
NS Bratislava - L. Davis: Gra nd ~otel ( 19 .00) 
~D KoJiee - O. Verdi: La Traviata ( 19.00) 
DJGT B. Bystrica - O. Ve rd i: Aroldo ( 19.00) 
Kúpeľmi dvorana T. TepUce - husľový recitá l - L. 

v. Bee thoven, J . Bra hms ( 19.30) 
P. Michalica- huslé, T . Gaál - klavír 

14. aprťl 
NS Bratis lava - L. Davis- R. Wright - O. Forrest : 

Grand llo tel (I9.00) 
~D Ko§iee - Popoluška ( IO.()(J) 
MKS Žiar nad Hronom - J . S. Bach, C. Franck, 

A . D vofák (19.00) 
P. MikulM has. K. Hantelová organ 

Bojnice r. k. kostol - J. Haydn: Sedem slov Vyku
pitcfových ( 18.1)()) 

IS. apríl 
SND Bratislata - .1. Offt•nbach . lloffmannnvc po

viedky ( 19.()()) 
SF Bratislava (DU Piešť•my)- A . Corclli , O. Tart i

ni, A . V ivaldi , O. Ros~ini , O. Rc~pighi ( 19.()()) 
SKO, um. vcd. B. Varchal , M. Vacck- husle 

NS Bratislava - L. Davis R . Wright- O. Forrest: 
Grand Hotel (19.00) 

Stúdio 11. SR - Koncert Sp. 'lov. fo lk lóru (17 .00) 

~KO ŽIIJna Ch. W. G luck, L. Bocchcri ni , .1 . 
Haydn ( 19.00) 
SKO, R. Harvan - violonč . , dir.: F . La mprccht 
(SRN) 

DJZ Prdov - J . Herman: He llo, Dolly! (10.00, 
19 .00) 

Starý Smokovec (Hud. jar) - P. I. Čaj kovskij, 
F. C hopin ( 19.00) 
S. Čápová-Vizváryová- klavfr 

16. apríl 
SND Bratislava - W. A. Mo?art-0. Verdi: Lux ct 

Requiem (19.()(!) 

SF Bratislava - J . Haydn. L. Bcrrio, B. Bartók 
(19.30) 
SF, ll . P. Stenzel - klavír, V. Stenzcl klavrr, 
dir.: B. Režuch<t 

NS Bratislava - L. Davis- R. Wright- O. Forrest: 
Grand Hotel ( 1 ~.00) 

DJGTB. Bystrica - F. Lehár: Ve.,clá vdova (19.()(!) 
DJZ Prdov - F. Lehár: Cigán\ka l á~ka (19.00) 
Trenčín (Galéria M. A. Bazovského) - J. S. Bach. 

F. Schubert , J . Brahm,, E. Sucho•' (19.00) 
P. Michalica- husle, T. G a<\1- klavír 

18. apríl 
Mirbach, Brallslava - Koncert Sp . kon~ um. 

( 10.30) 
SF Bratis lava - Hudobné ná•.troje zblízka, bicie 

nástro je ( l l .IJO) 
~O Košice (~tú dio Smer) - S. Prokofiev: Peter a vlk 

( 14.30) 
19. april 
SND Bratislava - A . Dvofák: Rusalka (19.00) 
~D KoJiee - Mascagni-Lconcavallo: Sedliacka če~ť, 

Komedianti (l 0.00) 
~túdio Smer - S. Prokofiev: Pe te r a vlk ( l 0.00) 
DJZ Pre§ov - F. Lehár: Cigánska láska ( 19.00) 
Malacky, kostol (HJ) - A . Prcdmerská-Zúriko-

vá- o rgan, l I. Stolfová-Bantlová- alt (17.1>0) 
20.april 
SND Bratl,lava - C. Monteverdi: Korunov~cia 

Poppcy (19.00) 
NS Bratislava - J. Strau~.,: C'igan~ky barón- org. 

predstavenie ( 15.()()) 
~D KoJiee - E. Kálmán: C'ardá~ová pnncezná 

( 19.()()) 
21. apríl 
SND Bratislava - V. Patejdl B. Filan : Snehulienka 

a sedem pn:tckárov ( i 1.00) 
SF Bratislava - J. Sibelius, E. ll . Gricg, E . A . Ber

wald ( 19.30) 
SF, S. Zamborský - klavír, dir.: O . Lenárd 

~O Košice - Popoluška ( 11 .00) 
A. Dvofák: Rusalka ( 19.00) 

Pldťany (Kongresová hala) - W. A . Mozart (l ') .30) 
O rche'>tCr Ko mornej opery, S. Grznárová . dir. 
M Vach 

Hloho1ec (Empírové divadlo) W. A Mozart. 
A. Dvoi ilk, l ZelJenka, A Moyzc~ (l!UO) 
Moyzc,ovo kvarteto · 

POCT .6. J. GU''7~J'I'::'I.'W Gnzová Predsedníctvu SHS ďakovný li~ 
.Aft LA-11' ~ ;i ktorom sa plšc. "Neuverite, ale V.aie slov 

Dodatočne, po uverejnení nekrológu ~pre .u fascln..téd yfzum. Tu, 
~u0111auslovenskej~~lyJ~nkyGuzmej, dilll'lwf 18 eeeá u al dostalo UZIUUiia 
$1Ue ~a~vede1i,.že v Janwbi 1992 u~lilo jej ~ o6oraeJ •udobnej slovenskej 
~níct\'0 SlovenskeJ hudobnej spoloč- ltltlide ... Skodn, u o rom to akte sa hudohn 
:nóstl Cest'né Uti'lanie a plaketu. Zá výrazný verejnosť nedozvedela v prfhodnej chvíli. 
podiel na interpretácii a tfrení slovenských 
udnvých.piesnt ji..l.292 zaslal~p.l~~.~,~.~.a_ ___ .L..-_______ ~-~ 
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ĽUBICA RYBÁRSKA: Spev je odrazom spevákovej duše 
Pred piatimi rokmi sme uverejnili celostránkovú reportáf z Pavarottiho speváckej súfafe vo 

madelftl. Hlamou postavou, okrem vel'kého maestra, bola v nej ml"' slovensU sopranistka 
l:ublca Rybánka, ä!nt'Vá vlfazka tejto súfafe, ktorej hviezda práve zatfnala stú paf na speváe-. 
kom orbite. Pit' rokov je dosf dlhý tas a je to !ý také malé jubileum, kedy sa m6te l trochu 
bllanc:ovaf, l troc:hu spomlnať. Ale naozaj len trochu, lebo tublca Rybánka je eite st4le vo veku, 
kedy sa hfadf n!ýmä dopredu a n!ývyUie méty mMu elte chvlru pofkať. Uf dnes je viakjasné11 
le aovli hviezda spred piatich rokov neznamenala lén n~le vzplanutie meteóru, ktorý vúpäti 

, zapadol a zhasol, ale skutočný zrod novej supemovy, pevne usadenej na svetovom opernom 
nebi. 

V tom roku 1988 bola tublca Rybánka elte sólistkou opery SND, o d'allie tri roky sa rozhodla 
pre mofno riskantnejl lu cestu spevéfky bez pevného angalmán. Takmer na dva roky sme ju 
potom akosi stratili z dohfadu a len útrikovlte sme sa dozvedali o jej llspechoeh na popredných 
operných sdnach. Koncom minulého roka vlak lltlnkovala v Bratislave na vydarenom koncerte 
slovenských laurelitov Pavarottiho sút'afe a t.aaatkom tohto roku sme ju mali oplf motnost 
potut na slávnostnom koncerte v opere SND. V &se nálho stretnutia ju tekalo rite hosťovanie 
na doskách SND. Zaujimalo ma teda, ti sa s ňou opiť budeme stretlivaf v Bratislave tastejile, 
pripadne čl neuvatuje o svojom nlivrate na našu prvú opernú scénu. 

- Na svoje začiatky v Slovenskom národ
nom divadle spomínam vždy s láskou . Zažila 
som tam vera krásnych chvrr, najmä za pôso
benia šéfdirigenta Ondreja Lenárda a oper
ného šéfa pána Juríka . Bolo to obdobie veľmi 
dobrej dramaturgie a myslím, že väčšina mla
dých spevákov si vtedy vážila možnosť vystu
povať na doskách opery SND, čo sa prejavo
valo i v prístupe k práci. Pamätám sa , na
príklad , že by sme sa boli doslova hanbili 
prísť na skúšku k pánovi dirigentovi Frešovi 
s nenaštudovaným partom. Zdá sa mi , že ten
to pocit zodpovednosti sa dnes akosi vytráca. 
Možno to súvisí s nedostatkom veľkých osob
ností , pri ktorých by mladí speváci , ale aj di
rigenti či režiséri mohli ďalej rásť. Ale späť ku 
vašej otázke ; momentálne mi vyhovuje byť 
v slobodnom ·povolan!, myslím si, že mám 
takto oveľa väčšiu možnnsť umeleckého ras
tu. Samozrejme, to neznamená, že neprídem 
rada hosťovať do Bratislavy, ak to len trochu 
bude možné. Koniec-koncov žijem tu a mám 
tu aj svoju rodinu . 

- Znamená to, že by ste neurobili výnimku 
ani v prípade ponuky na stále angažmán do 
renomovaného európskeho operného domu? 

- Skutočne to teraz nie je pre mňa veľmi 

výhodné. Bola by som tak príliš dlho mimo 
domova - a mám osemročného syna, ktoré
mu sa treba tiež venovať, ale predovšetkým sa 
prikláňam k názoru, že treba robiť skôr me
nej, ale zato kvalitných projektov. A to by sa 
mi v prípade stáleho angažmán nedarilo rea
lizovať. Myslím si, že naštudovať dve veľké 
inscenácie za ezónu je optimálne, ak sa chce 
spevák na rolu dostatočne a kvalitne pripra
viť. Teraz napríklad intenzívne pracujem na 
postave Abigaille z Verdiho Nabuccá, ktorú 
spievam na tohtoročnom bregenskom festiva
le. Skúšky naň začínajú už 16. júna . Výborne 
obstáť na tomto známom medzinárodnom 
podujat! je pre mňa veľmi dôležité, nakoľko 
z toho vyplývajú ďalšie zaujímavé projekty 
v rokoch 1994 a 1995. 

- Každý spevák má svoje blizke i vzdiale
nejšie, možno i vysnívané a nedostižné méty. 
Cesta k nim je málokedy priamočiara a nie kaž
dému sa podarí dosiahnuť ten najvyšší vrchol. 
Aká bola, resp. je, vaša "cesta za slávou"? 

- Pre mňa tou najvyššou métou je Metro
politan opera v New Yorku. Zatiaľ som pôso
bila predovšetkým v nemeckých teritóriách. 
V Stuttgarte , Frankfurte, Z iirychu , ale aj 
v parížskej a flámskej ope re; aby som spome
nula aspoň tie najvýznamnejšie . .. 

- Zoberiete každú rolu, ktorú vám ponúk
nu, alebo máte svojho favorizovaného autora 
či postavu? 

rodné renomé. Možno teda hovoriť o fenomé
ne slovenskej vokálnej školy? 

- Talenty sa rodia všade na svete, hoci slo
venčina je zrejme pre spev priaznivá reč, dob
rc formujúca vokály. Samozrejme, význam
nú rolu vo vývoj i speváka hrá pedagóg -
v kladnom i zápornom zmysle . Dobrý hlas je 
však predovšetkým vec talentu , nadania zná
sobeného veľkou drinou. 

Spevák musí byť predovšetkým osob
nosť. S vysokou inteligenciou a hlasovou kul
túrou. Samozrejme, základ je krásny hlas, 
resp. hlas, ktorý je schopný ďalš ieho rozvoja. 
Ale jednou z najdôležitejšfch vlastností je 
práve inteligencia . Nedá sa povedať , že spie
vam len srdcom ... je to predovšetkým mozog, 
teda rozum, ktorý je hlavný m korektorom. 
Spev je odrazom spevákovej duše. Okrem to
ho len inteligentný spevák si dostatočne uve
domuje , že musf stále na sebe pracovať; ne
vystačí so základom , ktorý mu dala škola . 
Veľa robí aj divadelná prax, stretnutie s ume
leckými osobnosťami , dôleži té ale je dokona
le zvládnuť bclcantovú techniku. Bez nej ne
môžete kvalitne spievať ta liansku operu. Bez 
zvládnutia belcantovej techniky nemá spevák 
sancu dostať sa až na absolútnu špičku . Všet
ky najväčšie spevácke hviezdy sú majstrami 
be l canta. Žiaľ, dnes sa snáď na prstoch j ed
nej ruky dajú zrátať vokálni pedagógovia, 

vanie, celkovú koncepciu a výstavbu jednotli
vých partov. 

- Mnoh l speváci v životospráve i v príprave 
na vystúpenie dodržiavajú rôzny " rituál", 
majú zaručené recepty na zachovanie hlasu; 
existuje množstvo povier či poloprávd, ako 
tento krehký l'udský orgán čo najlepšie rozvi
núť či chrániť. Ako sa pripravujete vy, patríte 
tiež medzi túto kategóriu spevákov? 

- Ž ijem úplne normálne a na žiadne zá
zračné prostriedky či formulky neverím. Na 
druhej strane to nemá nič spoločného s nut
nosťou dodržiavať určitú disciplínu. 

- Akým spôsobom pristupujete k štúdiu 
novej úlohy a ako vyzerá deň "D"? 

- Záleží aj na tom, či študujem cetk/m no
vú rol u, alebo len oprašujem staršiu úlohu. 
A k sa jedná o postavu už naštudovanú, pri 
dlhších časových intervaloch medzi jednotli
vými predstaveniami musím aspoň dva týž
dne pred vystúpením spolu s mojím korepetí-

- Obľúbená je väčšinou tá postava , na kto
rej práve pracujete. Te raz je to ťažký a nároč
ný part už spomínanej Abigaille. Mojím vý
lučným záujmom sú však v najbližšom období 
Verdiho ope ry, ktorým chcem nate raz ostať 

verná. V súčasnosti najčastej šie spievam 
Améliu z Maškarného bálu a Leonoru zo Sily 
osudu. Na budúci rok ma čaká naštudovanie 
Leonory v Trubadúrovi. Spevák by však mal 
dobre poznať svoje možnosti a neprijať rolu , 
ktorá nie je vhodná pre jeho typ hlasu . Mo
jím ešte študentským snom je Lady Mac~eth . 
K tejto role sa však chcem dopracoval po
stupne a nie veľmi rýchlo , snáď tak o se
dem-osem rokov. 

tublca Rybárska s Petrom Dvorským v Sile osudu G. Verdiho na scéne opery SND 
Snímka: K. Marenčinová 

· - Va~ intenzlvnejšie hosťovania v zahrani
čí začali vlastne až po vašom víťazstve na Pa
varottiho súťaži. Myslite si, fe súťaf j e vždy 
ten správny odrazový mostik pre medzinárod
nú ka riéru? Nakoľko toto vft'azstvo ovplyvnilo 
váš ďalší umelecký vývoj? 

- Víťazstvo v renomovanej súťaži je určite 
pre mladého speváka významným kfúč~m na 
otvorenie tých správnych dve rí. Treba Sl však 
vybrať i správnu súťaž. Hoci ani umiestnenie 
na významnej medzinárodnej súťaži neotvára 
tie dvere automaticky. Je len predpokladom 
a závažným odporúčaním na predspievanie. 
Mladý spevák musí vždy predspievať a až po
tom sa vedenie opery rozhodne , či rolu de fi
nitívne dostane. 

- V Pavarottiho sút'aži ste boli po Jozefovi 
Kundlákovi druhou slovenskou laureátkou , 
v minulom roku sa víťazom stal Martin Bab
jak. Viacer! slovenskí speváci majú medziná-

ktorí túto techniku dokážu dokonale' naučiť. 
Ostatní, a sú ich stovky, sú rôzni šarlatáni. 

- Akú šancu má potom v takejto situácii 
náš spevák? Kde ste napríklad vy študovali 
umenie belcanta? 

- Najprv doma - na konzervatóriu v Ž iline 
u prof. Sestákovej a potom na VŠMU u prof. 
Stracenskej. Získala som solídny základ , na 
ktorom som mohla ďalej budovať. Spevák ne
smie prestať na sebe pracovať ani po skončení 
školy a ak jeho uči teľ mu už nemá čo dať, mu
sí sa pokúsiť získavať ďalšie vedomosti od iné
ho pedagóga. Ja už rok beriem hodiny u sláv: 
neho učiteľa bel canta Denmsa Halia, ktory 
žije v Be rne a žiakov má z celé.ho sveta , medzi 
nimi i veľké operné osobnosti. 

- Predpokladám, že nebolo l'ahké sa k ne
mu dostať ... 

- Predovšetkým mi pri jednom predspie
vaní v Taliansku odporučili nájsť si dobrého 
pedagóga a zdokonaliť sa v be lcantovej tech
nike . Hľadala som vhodný typ najmä pro
stredníctvom môjho agenta. Dnes si myslím , 
že naša voľba bola veľm i úspešná. Pán Hall 
odkryl nové možnosti môjho hlasu , pomohol 
mi zásadne zmeniť techniku spievania . Tóny 
tvorím s oveľa menšou námahou, ľahko sa 
dostanem na výšky; pomohol mi nielen 
s technikou spevu, ale študujem s ním i frázo-

torom na parte intenzívne pracovať, vyčistiť 

ho od starých "nánosov", dôkladne prepraco
vať každý detail , spolu premýšľame, ako 
čo-to ešte vylepšiť. Až po takejto intenzívnej 
práci príde deň predstavenia , ktorý síce nemá 
tiež žiaden rituál, ale snažím sa vtedy oddy
chovať, dobre sa vyspať a sústrediť sa výlučne 
na večerné úči nkovanie. 

- Aký by mal byť podl'a vás optimálny po
čet predstavení pre j edného speváka do mesia
ca? 

- Z môjho hľadiska sú to asi štyri predsta
venia. Ak sa však pripravujem na novú , väč

šiu produkciu, ktorá trvá aj dva-tri mesiace , 
je príprava oveľa náročn.ejšia. Najmä skúšky 
na javisk u, to znamená asi tri týždne pred 
premiérou , sú nesmierne náročné a vyčerpá
vajúce. Vtedy všetok môj voľný čas zaberá 
štúdium roly: môj dc11 je rozdelený na skúšky 
v divadle, na individuálnu prípravu s korepe
títorom, "dofaďovan ic" problematických 
miest a potom už len čo najdlhší spánok. Tro
chu voľnejš ie obdobie nastáva až po premié
re. ,Vtedy si nájdem čas aj na relaxáciu; 
najradšej chodím na prechádzky do prírody, 
túlam sa po meste a po obchodoch. 

- Niekoľkokrát ste spomenuli svojho kore-

lpetftora. Obyčajne j e to postava v pozadt, 
o ktorej sa vera nehovori. Aký význam pripi
sujete korepetftorovi vy? 

- Veľmi veľký. Mal by to byť jeden z naj
dôležitejších spevákových spolupracovníkov. 
Moj ím korepetftorom je už od začiatkov mo
jej profesionálnej karié ry Jozef Malík. Je to 
moja pravá ruka, zrkadlo , ktoré citlivo reagu
je na každú chybičku . Všetci veľkí speváci 
majú svoj ich stálych korepetftorov a systema
ticky s nimi pracujú . Aj ja, keď nemám pred
stavenia , ven ujem sa zdokonaľovaniu môjho 
vokálneho prejavu a neodmysliteTným part
nerom je mi pri tom môj korepetítor. Chodí 
so mnou aj na hodiny k prof. Hallovi a je to 
práve on, ktorý má za úlohu strážiť potom 
všetky moje h:íklivé, kritické miesta a usmer
niť ma v ďals.:j práci. 

- Ak sme už spomenuli korepetftora, ako 
sa vám spolupracuje s ostatnými dôlefltýml 
" mufmi" okolo operného divadla - s refisé
rom a dirigentom? Ste typ, ktorý sa nechá 
viesť, alebo sa snažfte presadiť svoju koncep
ciu? 

- Predovšetkým: ideálny dirigent by mal byť 
predovšetkým odborník, profesionál, ktorý 
rozumie svojmu remeslu , ideálny režisér by 
mal byť v prvom rade milovnlkom opery. 
Pri talianskych operách uprednostňujem kla
sickú réžiu . Nemám rada rôzne avantgardné, 
súčasné pretlmočenia. Mysllm , že k starému 
obrazu patrí i starý rám. V opere by mala do
minovať hudba a spev, úloha režiséra, ako
koľvek významná, by mala byť podriadená 
predstave dirigenta a predovšetkým samotné
ho autora. 

- A odpoved' na otázku spevák versus diri
gent, resp. režisér ? 

- Pri štúdiu roly je dôležitá už prvotná in
dividuálna príprava. Nestačl prísť na javisko 
·a čakať na režisérove pokyny. Každý spevák 
by sa mal hneď od začiatku snažiť vniknúť do 
postavy čo najhlbšie. Prečítať si čosi o histórii 
doby, v ktorej sa príbeh odohráva , získať čo 
najviac informácií o samotnej postave, o jej 
psychológii , charaktere a vychádzať z toho už 
pri čítaní nôt, modelovaní fráz . Myslím si , že 
spevák by mal mať svoju rolu už pred vstu
pom na javisko natoľko vnútorne zažitú a vy
modelovanú, že si svoju základnú koncepciu 
dokáže obháj iť i pred odlišnou predstavou re
žiséra , resp. dirigenta. Mladý, začínaj úci spe
vák však potrebuje spolupracovať s veľkými 
dirigentskými osobnosťami. Len pri nich sa 
môže ďalej rozvíjať a rásť. A týka sa to nielen 
spevákov, ale i mladých dirigentov. To je, 
žiaľ , veľký problém aj našej opery. Možno ,by 
stálo zato , urobiť radšej menej nových insce
nácii a pozvať aspoň na jedno naštudovanie 
niektorého z vynikajúcich svetových dirigen
tov. Je to nezaplatite fná investícia , ktorá by 
stála i za pozornosť napríklad Fondu Pro Slo
vakia Min iste rstva kultúry. 

- Doteraz sme hovorili Iba o opernom di· 
-vadle. Neláka vás však intenzlvnejšie i kon-
certné pódium? 

- Samozrejme. Milujem veľké oratoriálne 
diela , je to jedna z mojich veľkých lások. Či 
je to Dvoi'ákovo Requiem, Stabat matc:r, 
Verdiho Requiem , Bethovenova 9. symfóma. 
S Missou Solemnis som prešla takmer celú 
Európu. 

- A čo piesňový recitál? 

- Už dlhšju dobu mám v pláne pripraviť si 
jeden kvalitný celovečerný piesňový recitál. 
Myslím si totiž, že je veľmi dôležité robiť aj 
komornú tvorbu, žiar, ostáva mi na túto prá
cu veľmi málo času. Postavenie takéhoto re
citálu nie je to tiž krátkodobá záležitosť . 
Vybrať si po vokálnej , výrazovej i dramatur
gickej stránke optimálne piesne je podľa môj
ho odhadu otázka približne dvoch rokov. Ná
ročná je už tá prvá fáza - správny výber piesní 
a autorov. Zatiaľ mi je z piesňovej literatúry 
bližšia viac talianska, prípadne španie lska 
proveniencia, než nemecká. 

- Máte v repertoári aj slovenskú tvorbu? 

- Spievala som v opere SND Suchoňovu 
Krútňavu . Bola to moja absolventská práca 
a veľmi som si postavu Katreny obľúbila. Je 
to krásna slovenská deva , páči sa mi drama
tický náboj , ktorý má táto postava i celá ope
ra. Ž iar, zo slovenskej hudby, ak nerátam 
Milku v te levíznom Já11ošfkovi, je to asi všet
ko. Ale mimo'riädne 'obľubujem piesne M. 
Schneidra-Trnavského . 

- Verím, že sa Ľubici Rybárskej podari 
realizovať postupne všetky svoje plány a do
s iahnuť i tie vysnivané méty. Má na to v~tky 
predpoklady: nielen jedinečný hlasový fond, 
ale aj inteligenciu , zdravé sebavedomie, cieľa
vedomosť a najmä zmysel pre náročnú poctivú 
prácu. Držíme jej palce! 

Pripravila : MARTINA HANZELOVÁ 



KONCERTY 

znelo vystúpenie L'Ensemble Gilles Binchois 
pod vedením Dominique Vellarda. Už názov 
prezrádza, že im ide predovšetkým o oživova
nie stredovekej hudby, ktorá- ako píše bu lle
tin - sa zachovala prevažne ústnym podaním. 
Hrajú ju, samozrejme, na dobovom inštru
mentári. Stylizované . oblečenie - adekvátne 
obdobiu znejúcej hudby , prirodzený pohyb 
na pódiu , ovláda nie viacerých nástrojov (ako 
by to malo byť u ta kejto hudby hlavnou 'pra
xou), pôsobili v súlade s prostou inte rpretá
ciou hudby stredovekej hry s názvom Rozsu
dok kráľa navarrského od Guillaume de Ma
chauta - veľmi prirodzene, bez fa lošného 
nadneseného "tvárenia sa", bez exponovania 
seba na úkor uvádzanej hudby. Môže to byť 
dobrá škola i pre našich viacerých hudobní
kov , zvlášť tých , ktorí k francúzskej hudbe 
inklinujú . 

Medzi najaktlvnejšie a dramaturgicky sta
bilizované novovzniknuté spoločnosti v sú
časnej Bratislave patrí Francúzsky inštitút. 
K j eho rozsiahlym kultúrnym a pedagogic
kým aktivitám patria aj pravidelné koncerty, 
realizované s vlastnými dramaturgickými 
i ekonomickými prostriedkami. Poriadajú ich 
predovšetkým pre svoj ich aktívnych členov, 
ale i pre bežných záujemcov. Takéto kultúrne 
podujatia stávajú sa v podstate súčasťou spo
ločenského života Francúzov, žijúcich u nás, 
alebo našich , ktorým učarovala táto krajina 
so svojou bohatou históriou a kultúrou . Pra
videlné mesačné vystúpenia francúzskych hu
dobníkov v Moyzesovej sie ni prinášajú pre 
nás predovšetkým dramaturgicky zaujímavé 
sondy do francúzskej hudby, najmä starších 
období. l keď interpretačne zachovávajú 
slušné niveau, nie sú to špičky svetových 
pódií , ale poskytujú pohľad na kvalitnú úro
veň bežnej koncertnej praxe tejto umelecky 
i historicky prebohatej krajiny. 

Koncom minulého roka veľmi pôsobivo vy-

P. S. Napriek tomu, že brati slavské kon
certné siene zápasia o posl ucháča, Francúzi 
majú plno ... 

ETELA ČÁRSKA Oživovatelia stredovekej hudby L 'Ensemble Gilles Binchols 

Večer gitarovej hudby uvedení neboli, a tak len predpokladám , že 
v prípade Vivaldiho, a ko aj Bacha či Chača
turiana , si skladby upravili členovia tria. 

Nielen vo Vivaldjho koncerte, a le aj v na
sledujúcom prepise Brandenburského kon
certu č. 3 G dur J. S. Bacha bola evidentná 
sna ha čo najvernejšie zacho~ať a čo najviac sa 
priblížiť k originálne mu hudobnému zápisu, 
predovšetkým v oblasti tematickej i zvuko
vej, rešpe ktu júc pritom špecifiká gitarovej 
hry. l v transkripci i pre tri gitary dominoval 

O tom, že gitarový koncert ne naplní le n 
auditórium atraktívneho Barokového nádvo
ria Unive rzitnej knižnice počas Dní gitarovej 
hudby, ale aj kapacitne podstatne väčšiu 
Moyzesovu sieň SF, sme sa presvedčili 19. 
februára , keď sa tu predstavilo Gitarové trio 
z Paríža. Poriadateľom koncertu bol Fran
cúzsky inštitút v Bratislave, a je treba konšta
tovať, že svoju úlohu zvládol výborne po kaž
dej stránke . Táto ustanovizeň v Bratislave 
svojimi hodnotnými kultúrnymi podujatiami 
si získala za krátky čas existencie v našom 
hlavnom meste pri azeň čoraz širšieho okruhu 
záujemcov o francúzsku kultúru . V Moyzeso
vej sieni bolo ešte potešujúcejšie, že obecen
stvo tvorili vo väčšej miere mladí ľudia - tipu
jem predovšetkým na študentov Francúzske
ho gymnázia a poslucháčov Konzervatória. 
Teda, ak je program príťaž(ivj, nie t núdze ani 
o poslucháčov! 

Gitarové trio z Paríža vzniklo r. 1984 z pod
netu Michela Saltanp~ského .. kJ.Qrý. je .dodnes 
vedúcou umeleckou osobnosťou tohto ne tra
dičného komorného zoskupenia. Jeho ďalši
mi členmi sú Thierry Lebre a Toshiji lshiji. 
Trio má za sebou koncerty v mnohých kraj i
nách E urópy, Ázie a Afriky. Je ho prednosťou 
je, že v zložení, v akom účinkuje, umožr'luj e 
publiku obj aviť nové rozmery klasickej gita
ry, predovšetkým pre pisy o rchestrálnej hud
by, ale i prístup k iným hudobným žánrom. 

Ma ri ánovi Pivkovi uspori adalo Mest
ské kultúrne st redisko v Bratislave 

v koncertnej sieni Kla risiek 9. februára kla
vírny recitál. Pre dlhoročného rece nzenta , 
ktorý sám je trochu klaviristom, je zaujímavé 
sledovať vývoj svojich "fachkolegov" od 
prvých úspechov na Prehliadke v Trenčian
skych Tepliciach (1979) až do súčasnosti. 
V prípade M . Pivku je to evolúcia nanajvýš 
priaznivá , lemovaná početnými trofejami, 
uznaniami , vzostu pná, bez výraznejších me
androv, zakolfsaní , retardáci í. 

Dramaturgia podujatia prezrádza , že naj
väčšiemu rešpektu zo strany interpre ta sa 
"tešili" dva populárne opusy zo skoršej vývi
novej fázy veľkého viede nského majstra . 
Umelec ich zaradil do druhej polovice svojho 
programu. Ukázalo sa, že i z hľadiska pe rcep
čných schopností poslucháča , bolo to šťastné 

riešenie . ('qedodržal potom štýlovú chronoló
giu predvádzaných autorov. 

Vystúpenie "naštartoval·' Passacagliou 
svojho generačného súbežníka - Vladimíra 
Godára. Pivka na jej ploche rozohral širokú 
paletu svojho bohato tieňovaného dynamic
kého arzenálu a v jeho prípade (vzhľadom 
k fyzickej konštitúcii) fascinujúceho v kovovo 
orchestrálne znejúcich vrcholoch. 

Svet baroka - jeho monumentalitu , prcg
nantnú polyfonickú sadzbu, motorickosť, 

s dokonalou vyrovnanosťou cizelérskej kla
vírnej techniky osvedčil Pivka najmä na 
opusoch romá nske ho regiónu vďaka svojej 
kultivovanej elegancii a hravosti . Aria con va
riazioni G . F. Händla zaradená v tomto pro
grame dostala cez Pivkov citlivý zmysel pre 
farby osobité dimenzie. Opus nestaval na te
rasovitých dynamických stupňoch (ako napr. 
u Z. Ružičkovej v čembalovcj ve rzii) , a ké po
núkajú farebné možnosti čembala , ale bol to 
vzostupný prúd sadzby zahusťovancj od té my 
k poslednej variácii, ale i s flo rescenciou oso
bi té ho kale idoskopu Pivkovej výrazovo-fa
rebnej palety. Dodal je j tak poeticko-medita
tívny punc, čím získala na za ujímavosti. 

Nestáva sa, aby na jedinom večere rovnaké 
dielo odznelo dvakrát v podaní toho istého 

Tento umelecký zámer bol evidentný i z dra
maturgie jeho brat islavské ho koncertu. Na 
úvod ho prezentoval Vivaldiho Koncertom 
a mol pre 2 huslí a sláčikový orchester, 
v transkripcii skutočne originálnej. Na škodu 
veci bolo. že autori jednotlivých transkripcii 

j . ' ;w \ 
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Gitarové trlo z Paríža 

Obohatený o nové dimenzie 
umelca. Pivka sa po odzne ní záverečného 
Beethovena odmenil vďačnému publiku re p
rízou celého H ände la, ako by chcel sám seba 
i obecenstvo presvedčiť, že už osmelený, zžitý 
s nástrojom a vnútorne ešte viac skoncentro
vaný zahrá ho presvedčivej šie . Sám poznám 
te n pocit , ale konštatoval som, že sa mu to 
podarilo iba ak v niektorých detailoch, vy
kryštalizovanú podobu koncepcie výstavby 
už neopustil a iba v rá mci nej zdôraznil lepšie 
nie ktoré nuansy. 

Ťažisko tohto programu spočí ...-a lo na 
dvoch Beethovenových sonátach. Na popaso
vanie sa s populá rnym i opusmi je treba veľkú 
odvahu , keď to však dopadne tak , ako v prí
pade Pivku - úspešne - musí byť umelcova 
ambícia ešte viac uspokojená. Pivka sa dote
raz presadil ako ideálny inte rpret Mozarta : 
priezračná ľahkosť, a le aj zreteľnosť pasáží , 
kultivovanosť a spevnosť vedenia me lódie 
a ko by viac zodpovedali klaviristovmu natu
relu. O to s väčšou zvedavosťou som sa pri
pravoval na (Pivkovho) Beethovena . Bol som 
príjemne a radostne prekvape ný. Výbušným 
úsekom dodáva l správny tvar, priam titanskú 
dravosť, rýchlym častiam ž ivosť a nal iehavosť 

spádu. Výstavba línií bola dôsledne premys
lená , nic však akademická - hudobný prúd sa 
vinul riečišťom .klasickej disciplíny a pokia ľ 

z ne ho vybočoval , bolo to vkusné , citlivo pre
vedené, neraz ako by logicky vyplývajúce 
z charakteru hudobné ho toku, a preto aj jeho 
in terpelácia zaujala. Poi\atic stred ného Ada
gia cantabilc z Patetickej sonáty c mol op. J3 
sa vôbec neblížilo mojej predstave koncep
čného riešenia. Musím priznať: malo svoju 
vnútornú logiku, ako by z[unerný citový od
stup, čo sa odrážalo najmä na spôsobe vede
nia kantilény. 

Prvé dve čast i Beethovenovej Sonáty cis 
mol op. 27 č. 2 (Sonáty mesačného svitu) pri
nášaj ú pre niekto rých klaviristov problé m 

svojou prirodzenou prostotou, absenciou pá
tosu, v požiadavke nájsť správnu mieru dáv
kovania intenzity citu , tónu a pod. Pivka si 
v nich dokázal nájsť správnu zlatú strednú 
cestu medzi je mu vrodenou citovou úprim
nosťou, vypestovanou kultivovanosťou a kla
sickou disciplínou bez toho , aby opomenul 
správne zdôrazniť výbuchy vášní zakódované 
do Allegre tta . 

Pedantom mohlo vadiť s akou ľahkosťou 
stvárňoval klavirista príval pasáží záverečné

ho Presta agitato. Bolo vystave né na kontŕas-

Marián Pivka 

konce rtantn ý charakter die l, bohatý na sýte 
farby, pričom nič neutrpe li ani štýlové znaky 
jednotlivých a utorov, ani ich rukopis. Vkus 
sa snúbil so striedmosťou , technika s ľahkos
ťou a e leganciou a výsledok - te n bol niele n 
príjemný a osviežujúci , ale i poučný. Už pri 
týchto dvoch skladbách sme sa mali možnosť 
presvedčiť o vysokej úrovni interpretačného 

majstrovstva jednotlivých členov tria , o ich 
umeleckej d isciplíne , kultivovanom prejave, 
o ich muzika! ite. Pokiaľ Viva ldi a Bach repre
zentovali barok, Trio op. 9 č. l F. Carulliho, 
pôvodne napísané pre flautu , husle a gitaru , 
nás prenieslo do sveta klasicizmu, plného ele
gancie , ľahkosti a bravúry. Táto atmosféra 
bola zrejmá aj vo Fandangu L. Boccheriniho, 
ktoré zavŕši lo prvú časť koncertu. Druhá časť 

večera bola zostavená z tvorby autorov 20. 
storočia . Tri skladby R. Maldonalda, venova
né parfžskcmu gitarovému triu - Candonbe, 
Tango a Galope evokovali atmosféru juho
amerického folklóru. Z nich upútalo najmä 
Tango. V dvoch venezuelských valčík(_)Ch_t\ . ... 
Laura prevládala ľahkosť a e legancia , snúbia
ca sa s brilantnosťou a hudobným tempeŕa
mcntom. V úprave D. Rcinhardta znela snivá 
t1 súčasne zemitá melódia známeho Nórskeho 
tanca E. H. Griega, resp. variácie na jeho té
my, kto ré vyvrcholili až v kvázi jazzových im
presiách. Tie boli dôkazom toho, že ani te nto 
žáner nic je pre G itarové trio z Paríža vzdia
le ný. Záverečný Sabl'ový tanec A. Chačatu
riana bol vhodnou príležitosťou na prezentá
ciu virtuozity, fantázie a šarmu všetkých čle
nov tria. 

MARTA FóLDESOVÁ 

te svetla a te mnoty, ľahkosti a dravosti , e le
gantnosti a spevnosti. Nic všetky vrcholy boli 
bezvadné, a le ce lok strhol poslucháča do svo
jich osídiel a vnímal po tom iba výstavbu cel
ku , kto rá v hie rarchii Pivkovho prístupu bola 
na prvom mieste , aj keď v technickom preve
dení nevyšlo všetko v zreteľnosti a presnosti 
stopercentne. 

Druhým darom nadšené mu publiku bola 
.. bis'· l . časti Monscheinsonáty, o ktorej mož
no povedať približne to isté ako o repríze 
Hände lovho opusu. 

Pivka - doteraz básnik - obohat il svoju vý
razovú paletu o nové dimenzie , zdanlivo je
mu vzdiale né , ale "udomácn il" sa v nich pre
svedčivo a úspešne . Gratulujeme! 

VLADO ČÍŽIK 

Snrmky: a rchÍ\ li Z 
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Koncom minulého roka vyšla publikácia, 
ktorá je bezpochyby medzníkom nielen v ži
vote evanjelickej cirkvi augsburského vyzna
nia na Slovensku, ale v slovenskej hymnológii 
vôbec. Nový evanjelický Spevník obsahuje 
prvýkrát prakticky po troch storočiach nielen 
texty, ale je aj kompletne notovaný, teda ob
sahuje i nápevy. Zatiaľ je známy len v podobe 
"Evanjelickej partitúry" (Organový sprievod 
k Spevníku Slovenskej ev. cirkvi a. v. , T ra
noscius, Liptovský Mikuláš 1992), na samot
ný spevník bude potrebné ešte pár dní či týž
dňov počkať. Nielen z tohto dôvodu prene
chávame hodnotenie textovej stránky odbor
níkom - i keď v konečnom dôsledku sú vždy 
textová a hudobná stránka neoddeliteľné. 

Len na okraj treba pripomenúť, že ide vôbec 
o prvý evanjelický spevník v spisovnej slo
venčine, lebo doteraz sa používala a používa 
menej či viac prispôsobená bibl ičt ina (inak, 
čosi z tradičného koloritu luteránskeho "cho
rálu" sa pre mnohých tým iste vytratí, ale to 
je možno len nostalgia či vec zvyku .. . ). 

"Dušou" nového evanjelického spevníka 
je MUDr. Karol Wurm, medzinárodne uzná
vaná osobnosť v oblasti evanjelickej hymno
lógie. Pod jeho vedením pracovala nielen hu
dobná komisia (len na margo - začala praco
vať na naše pomery tradične neskôr , až keď 
sa zistilo, že spevník bez hudby sa robi ť ne
dá ... ), ale zabezpečovala aj úZku koordináciu 
a spoluprácu s textovou a liturgickou komi
siou. Je to už druhá reforma v evanjelickej 
cirkvi, ktorá využíva bohaté teoretické vedo
mosti a praktické skúsenosti Dr. Wurma. 

Na 252 stranách v partitúre obsahuje nový 
Spevník kompletnú li turgiu na služby Božie, 
spevy "de tcmporc", ďalej piesne na jednotli
vé obdobia cirkevného roka a početné ďalšie 
príležitosti, ako úplnú novinku ďalej aj pies
ne na biblickie hodiny a detské služby Božie, 
responzóriové žalmy a niekoľko kánonov. 
Definitívrly výber tvorí 384 nápevov, ale pre 
prácu h4dobnej komisie, ktorá trvala vyše de
sať rokov , Dr. Wurm zhromaždil niekoľko ti
síc melódií: ku každému navrhovanému ná
pevu desiatky variantov od najstarších po 
najnovšie, vlastne všetky hu<;lobne cenné 
podoby tej-ktorej me lódie, ako sa vyvíjala 
v priebehu stáročí. Výber variantu sa nerobil 
von~oqcom mechanickr - najstarší náP.!!V sa 
nepovažoval automaticky aj za najlepší á ~aj- . 
hodnotnejší. 

Výsledkom je z hudobného hľadiska mo
derný kancionál, porovnateľný s novší mi un i-

verzálnymi spevníkmi v zahraničí (napr. ka
tolícky Gotteslob pre nemecky hovoriace 
krajiny). Súčasnému trendu tvorby spevní
kov zodpovedá napríklad pestrosť a bohat
stvo prameňov, z ktorých sa čerpá. Jednota , 
monolitnosť spevníkov patria z tohto hľadis
ka dávno minulosti. Niekedy môže priveľká 
pest rosť materiálu prekážať, ale to nie je ten
to prípad. Ostatne, je to i vec osobného názo
ru. A le nejaké moderné "reedície" historic
kých spevníkov sú dokona lou utópiou. Spev
ník vzniká pre potreby konkrétnej cirkvi, 
konkrétnych ľudí v konkrétnom čase a pries
tore. Dnes sa však nikto nevzdáva obrovské
ho bohatstva duchovných piesní, ktoré nám 
zanechali minulé generácie. Z hľadiska skfbe
nia historického pohľadu a súčasných potrieb 
nový evanjelický Spevník spfňa tie najná
ročnejšie kritériá. Zámer vystihol dobre 
Dr. Wurm v predhovore: "Ak niekomu bude 
ľúto za doterajším stavom, nech uváži, že nej
de o odklon od "dobrej sta rej t radície" ale 
naopak o návrat k nej , a to návrat k pôvod
nejšej fo rme, očistenej od mnohých nesko
rých a neštýlových nánosov." Osobnosť Dr. 
K. Wurma zabezpečovala, že v prípade nové
ho evanjelického Spevníka nedôjde k ne
správnemu vychýleniu na ktorúkoľvek stra
nu: či v zanedbávaní a podcenení historic
kých prameňov alebo v zohľadnení súčasných 
potrieb , súčasných nárokov, duchovnej úrov
ne, ale i estetickej úrovne dnešnej doby. 
Spevník obsahuje tak početné predreformač
né nápevy (Surrexit Christus hodie, Veni 
Creator Spiritus, cenné Kyrie "de tempore" 
a i.), staročeské nápevy, základné reformač
né nápevy (Lutherovými počínajúc) , celú bo
hatú paletu piesní z tlačených a rukopisných 
kancionálov, najmä zo 16.-18. storočia (Kô
nig, Muzofil, Franus, Závarka, Komenský, 
Freylinghausen, G losius atď.), no i celkom 
nové nápevy z domácich prameňov (Prešov
ský graduál, 1635 , Kancionál P. Fabriho, 
1698). Ďalej sú zastúpené staršie i novšie 
"partitúry" (Škultéty, Szereday, Chorvát 
a i.), ani konfesionálne nic je spevník uzavre
tý - obsahuje n iekoľko piesní z l . vydania 
Cantusu Catholici (1655). K pestro~ti prispie
vajú početné ľudové piesne (slovenské, mo
ravské, poľské, ale napr. aj škótska, waleská, 

, francúzska, americká), je tu dokonca jeden 
nápev z Tanzánie(!) a dva hebrejské, ako aj 
necelá desiatka černošských spirituálov. 
Autorská paleta je rovnako široká: od kla
sikov nemeckej protestantskej duchovnej 

piesne (Schein; Vulpius, Criiger, Franck, 
Appeles von Lôwenste rn , Gesius, Ahle , A . 
Krieger , J . S. Bach atď.), ktorí sú zastúpení 
samozrejme najviac, cez rôznorodú skupinu 
autorov tak provenienčne, ako i časovo (Hän
del , Bortiíanski j , Mendelssohn-Bartholdy, 
G ruber, Figuš-Bystrý, M. a K. Royové atď.) 
až po početných anglo-amerických autorov 
prevažne 19. storočia, ktorí , priznám sa , 
mne konvenujú najmenej (Mason, Hughes, 
Monk, Dykes, Hastings a i.). 

Naproti tomu počet pôvodných, či skôr do
bových harmonizácií je skromný: J . Chorvát , 
Hassle r, Praetorius, Schutz, Goudimel, Bort
ňanskij , Händel, J . Criigcr. Ostatné úpravy 
sú - približne na polovicu - dielom Mira Báz
lika a D r. Wurma. Spevníky, samozrejme. už 
dávno nezachytávajú nejaký dobový .,kolo
rit" toho-ktorého nápevu, ani ho vlastne ni
kdy nezachytávali. Vždy tu bola jednotiaca 
ruka zostavovateľa, editora, upravovateľa. Je 
to ostatne aj prípad Jednotného katolíckeho 
spevníka (hoci romantizuj úce úpravy starších 
piesní zo 17.- 18. storočia od M. Schneidera
-Trnavského už prestali zodpovedať súčas
ným estetickým kritériám). Spevník ako ce
lok je vlastne a j akýmsi "umeleckým die
lom", no nie je len ním. V pred hovore nové
ho evanjelického Spevníka sa píše: "Snažili 
sme sa vytvori ť harmonizácie slohu piesne 
primerané." S týmto zámerom treba vrelo 
súhlasiť a pohľad do "partitúry" dosvedčuj e , 
že sa to i podarilo (až na niekoľko naozaj oje
dine lých výnimiek). Uvedený zámer a jedno
tiaca ruka sa da jú (a treba ich) skfbiť. 

Harmonizácie oboch autorov sú veľmi ná
padité, mode rné (hoci tu bolo treba prihlia
dať určite na obťažnosť) , najmä Bázlikove 
s celkom bežnými nepripravenými disonan
ciami , netradičnými spoj mi, chromatizmami , 
ale na druhej strane aj s mnohými archaizma
mi - nečudo, veď mladosť strávil pri organe 
na ev. chóre v Nemeckej Ľupči , má teda lute
ránsky "chorál" dobre "od počutý". Používa 
ich s veľkým citom (Surrexit Christus hodie). 
Ha rmonizácie Dr. Wurma sú zasa klasickej 
šie, nie sú také odvážne, a le dosvedčujú 

naozaj mimoriadnu teoretickú znalosť celých 
dejín evanjelickej duchovnej piesne, ale na 
druhej strane i dôvernú znalosť praxe posled
ných desaťročí. Harmonizácie oboch upravo
vateľ ov dokázali potlačiť aj "sladkosť" menej 
vkusných nápevov (Adeste fideles, Tichá 
noc). Obaja celkom bežne využívajú v duchu 
svojho zámeru nestály počet hlasov, teda 

Hudba je len jedna 
Názov tohto koncertu z cyklu Symfonické

ho orchestra Slovenského rozhlasu v Bratisla
ve (3. 3.) mi nechtiac pripomenul staré komu
nistické heslo: "Je jeden svet - a predsa sú 
dva svety". Co všetko č loveka nenapadne, 
keď mu myseľ nekonccntrovane behá po 
vzdialenej i nedávnej minulosti! Priznám sa, 
že ako každému normálnemu človeku, ktoré
ho čosi maximálne nezaujme, odbiehala som 
od hudobnej produkcie myšlienkami kade-ta
de. Nie je to pekné, uznávam, aj keď chápem 
cieľ organizátorov podujatia, ktorí prizvali na 
syntézu symfonickej a jazzovej hudby najmä 
mladšie obecenstvo. Prišlo- škoda , že mu ne
vidno do duše a myšlienok aspoň tak , ako ich 
odhaľujem v tomto článku ja . Tlieskali, lebo 
u nás sa tlieska vždy a na všetko. Takže -
neviem ... 

Moja zásadná pripomienka ku koncertu sa 
obracia na dramaturgiu , ktorá mohla vybrať 

do oboch žánrovo odlišných častí, ale i tam , 
kde sa preHnali do jedného celku, závažnej
šie, ume leckejšie a presvedčivejšie diela. Ta
kými , žiaľ , nebola skladba La Jazz od Bohu
slava Martinu, kde vokálne trio sľubovalo 
väčšie využitie, než mu poskytol samotný 
skladateľ v strednej ploche pomerne neinven
čného celku . Myslím , že aj Debussyho Rapsó
dia pre saxofón dala hosťujúcemu F. Slováč

kovi iba minimálny priestor na prezentáciu 
bravúrneho "dychárskcho" umenia, ktoré 
potom dokona le predviedol aspoň vo Woody 
Hermannovej skladbe Variácie na tému zlatá 
svadba (so sólovým klarinetom a za sprievodu 
Big Bandu Radio Bratislava - dirigent Vladi
mír Valovič). Poslucháč trochu ožil pri Slo
váčkovom umení - aby potom opäť ustal v ra
dostnejšom opojení, lebo nasledovala dosť 
únavná, bopovou tradíciou poznačená sklad
ba Emila Viklického Kľ(ače od kráľovstva. 
Viac ako dielo tu dominovala klavírna vir
tuozita samotného autora v úlohe sólistu a je
ho prizvané jazzové kvinteto ... 

Zo ymfonickej časti programu najviac za
ujal J ežkov Koncert pre klavír a orchester . 

Možno preto, že nadväzuje na to naj lepšie, 
čo sa v poetizácii jazzu spravilo na poli s:tmfo
nickej a koncertnej hudby. Mikuláš Skuta 
hral 2. a 3. časť Ježkovho koncertu s muzi
kantskou iskrou. No ešte viac ma na j eho 
výkone zaujala delikátna zvuková kultúra , 
ktorá preferovanú rytmickú zložku brala do 
svojho rámca ako niečo samozrejmé- bez vy-

zdvihovania a zneužívania. Bol to výkon, kde 
jemne vibrovalo rozhranie medzi hudbou só
listicko-koncertného využit ia a dispozíciami 
pre pochopenie sveta jazzu. 

A ko fraška po stránke dramatu rgickej za
pôsobilo zaradenie Concerta grossa od Jaro
míra Dlouhého. Myslím, že staršie dielo po
vesť žijúceho skladateľa skôr poškodilo, než 

Snímka: M. Jurík 

i m'enej ako tradičný Štvorhlas, ba dokonca 
i unisono. J e to nie len o tázka nejakej "mo
dernosti" - ono vyhýbanie sa "otrockému" 
štvorhlasu, ale aj otázka hrateľnosti a stupňa 
obťažnosti. Aj v evanjelickej cirkvi úroveň 
organistov poklesla, no tento spevník by ju 
pomaly mohol začať pozdvihovať . V niekoľ
kých prípadoch je ostatne možnosť výberu 
ťažšej alebo ľahšej verzie (inak zaujímavé je 
porovnanie týchto variantov i z hľadiska prí
stupu oboch autorov- napr . Lutherova hym
na "Hrad pre pevný je Pán Boh náš"). Malú · 
pripomienku možno mať len doslova k nie
koľkým harmonizáciám M. Bázlika , inak vše
obecne veľm i hodnotným i z umeleckej strán
ky: sú to tie. v ktorých napr. nadmerným 
vyu7ívaním zadrží, statickej harmónie a nie
ktor Vl: h spojov získava napr. pôstna pieseň 
ur (·itý .,v ianočný" nádych, charakter. Nemá 
to byť výčitka , obťažnosť (niekedy mimoriad
na!) harmonizácia krátkych, niekedy niekoľ
kotónových nápevov, melódií, je všeobecne 
známa. 

Zaujímavá je iste aj otázka, ako rýchlo sa 
nový Spevn ík ujme. Určite to nebude zo dňa 
na deň. Nové veci sa spravidla presadzujú 
dosť ťažko, tak to bude asi aj s novými verzia
mi , najmä takých známych piesní , ako Čas 
radosti, Veríme srdečne, Narodil sa Kristus 
Pán a pod . Až časom sa príde na to , že nové 
nápevy i harmonizácie sú čis tejšie, korektnej
šie. Prenikanie do praxe by malo uľahčiť lep
šie elementárne hudobné vzdelanie (znalosť 
nôt) u ľud í, ale na druhej strane mQžno oča
kávať , že ho bude brzdiť kvalitatívna stránka 
(priemeru) organistov-kantorov, ako aj igno
rancia (možná) kňazov (dúfajme, že je to 
mylné "proroctvo" ). Viaceré demonštrácie, 
ukážky či už konk rétnej liturgie alebo kon
krétneho repertoáru , ktoré sa uskutočnili eš
te počas práce na Spevníku, nedávajú celkom 
dúvod k pesimizmu. Zbory by mohli veci veT
mi pomôcť. Spevník sa však vždy robí predo
všetkým (aj?, najmä?) pre budúce generácie, · 
ani táto skutočnosť by nedávala dôvody k pe
simizmu . Presadí sa určite postupne, nie po
čas niekoľkých mesiacov - aj to len za pred
pokladu prekonávania zotrvačnosti a pohod
lnosti. Tie to úvahy sa však celkom vymykajú 
súčasnému hodnoteni u. Možno ho uzavrieť 

konštatovaním , že nový evanjelický Spevník 
nie je- pra frázuj úc Ľ. Izáka - naskrze práca 
qaromná. 

LADISLAV KAČIC 

mu pridalo na mene. V úvode sme počuli veľ
kolepý symfonický pátos, ktorý sprevádzal 
budovateľské obrazy socializmu . Nešikovne 
boli variované a Zllkrývané aj náznaky na me
lodiku piesne Znej , pieseň víťazná. (Alebo
každá melódia na svete má dvojča? Mož
no ... ) Kompozične (a interpretačne) tu lepšie 
obišiel Big Band . 

Ten zaujal aj v šikovne napísanej skladbe 
Matúša Jakabčica Poslední, kde hral autor 
i sólo. Škoda , že Valovičov Big band forsíro
val vo zvuku - tu , ale aj vo VIklického Variá
ciách na 3. vetu klavírneho koncertuJ. Ježka. 
Ciastočne to bolo v danom prípade zavinené 
samotným skladateľom , ktorý sám sebe napí
sal sólistický part efektne a partnera (M. Šku
ta) stiahol do druhého plánu. ČO-to mohol 
vylepšiť citlivejší sprievod ensemblu . 

· Big Band Radio Bratislava je komornejšia 
zostava s výbornými bicistami, perfektne zo
hraná , dobre vedená - možno by v dnešnej 
dobe potrebovala zorientovať svoj repertoár 
tak, aby bola využitá koncertne, v nahráva
com štúdiu, ale aj komerčne - na rôzne po
dujatia i v rámci televízie ... Veď podobné te
leso na Slovensku nemáme! Bola by škoda, 
keby zaniklo len kvôli momentálnej ekono
mickej biede. 

SOSR dirigoval s evidentnou chuťou mladý 
šéfdi rigent R. Stankovský. Viem si však or
chc~tcr i dirigenta predstaviť aj v náročnej 
šom programe z podobného "súdka". Naprí
klad s die lami Stravinského, Hindemitha , 
Honeggera, Milhauda ... To by určite viac po
sunulo SOSR dopredu , než ponúknutý gali
matiáš . 

Nepresvedči l ma ani imaginárny rozhovor 
v bulletine, ktorý nemôže na hradiť precízne 
info rmácie o autoroch a dielach. 

Hudba je síce len jedna - háčik jé v tom , 
že záleží , či je dobrá, alebo zlá. V tom je zá
sadná deliaca či ara. Škoda, že precíznejšje 
z tohto kritéria program nepostavila už dra
maturgia; škoda , že na túto tému nezauvažo
val aj ináč kultivovaný konferencie r progra
mu Peter Lipa. 

TERÉZIA URSiNYOV Á 
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Magnáš 
Miško 

Albert Szirmay: Magnáš Miško. Opereta 
v dvoch častiach (troch dejstvách). Libretisti: 
Karol Bakonyi a Elek Kaszó. Texty piesn{: 
Andor Gábor. Prelot il: Július Piussi. Drama
turgia a úprava textu: Viera Petrušková. Pre
miéra: 5. a 6. marca 1993 v opere SD v Koši
ciach na scéne Domu kultúry. 

Opereta Magnáš Miško priniesla maďar
skčmu skladateľovi Albertovi Szirmaymu za
slúžený úspech v roku 1916, hneď po pre mié
re v Budapešti. Vzápätí sa z jej hudobne 
vkusne napísaných piesní a tancov tešilo 
publikum aj vo Viedni , Berlíne, Miláne. Do
dnes mnohé z hudby operety vnímame ako ži
vé evergreeny (dueto Ho psa, Šír i a i.). A. 
Szirmay patrí v rangu operetných skladateľov 
k tým zaujímavejším v maďarskej operete · 
(spolu s V. Jacobim) štýlovo sa prihlásil kF. 
Lehárovi a l. Kálmánovi , no n ie v zmysle epi
gónskom . Životná dráha skladateľa sa uza
tvorila v roku 1964 v Amerike , kde žil od 
20-tych rokov a spolupracoval aj s muzikálo
vými autormi Rodgersom , Hammersteinom 
(ako hudobný aranžér) . Solídne hudobné 
vzdelanie , ktorč získal na Hudobnej akadé
mii v Budapešti v kompozičnej triede Jenô 
Koesslera (spolužiakmi mu tam boli B. Bar
tók a Z . Kodály - nie učiteľmi , ako to uvádza 
bulletin košickej opery) uplatni l nonšalantne 
a s jemným vkusom i v tejto - hádam svojej 

HUDOBNÉ DIVADLO 

Alena Fialeková ako Marča a J ozef Dzuro v role Mi§ka Snímka: O. Bé reš 

najúspešnejšej operete , napísanej na inak 
šablónovitč libreto . 

Operetu v Košiciach režíroval hosť- sólista 
prešovskej spevohry Štefa n Senko. Vymode
loval inscenáciu, k torá potešila nenútenosťou 
i výkonmi niektorých sólistov. Dramaturgic
ky kompaktnejšie bolo druhé dejstvo, nie len 
pre ·etapovite dobiehajúce komické výstupy 
Miška a Marče (hádka a bitka na grófskom 
večierku , pokračujúca v novom obraze ga-

gom s vodným kúpeľom v koryte) , ale aj 
pružnejším členen ím a lepšou nadväznosťou 
scén, než ako to bolo v prvom dejstve. Príčina 
bola zrejme nie le n v texte (veď texty sú vždy 
boľavou strá nkou operiet) , ale často i v bez
radnosti účinkuj úcich . 

čoraz zriedkavejšie vidno o peretné insce
nácie s patričnou noblesou, náležiacou gróf
skemu stavu - síce často (aj v Magášovi Miš
kovi) persiflované mu, ale v bontóne vyjadru-

Bel canto Y Mirbachu 
Je mi úprimne ľúto , že niekdajšia aktivita 

mestského kultúrneho strediska v usporadú
vaní piesňových koncertov (nie iba vinou in
štitúcie) upadla, takže dnes asi jediným pries
torom prezentácie komorného vokálneho 
umenia ostala minisála Mirbachovho paláca. 
V nej Slovkoncert naďalej zúročuje tradíciu 
nedeľňaj ších matiné , ktoré sa stále tešia 
priazni verejnosti. 

Inak tomu nebolo ani posledný februárový 
víkend, kedy sa predstavila trojica operných 
sólistov: Alena Dvorská-Gallová (soprán), 
Gurgen Ovsepian (tenor) a Ján Galia (bas). 
Prví dvaja sú pro tagonistami bansko bystric
kého DJGT, basista po viacročnom pôsobe ní 
v SND ne má pevné angažmán. D ramaturgia 
podujatí v Mirbachovom paláci má svoje špe
cifiká dané prostredím a termínom , ktoré ne
dovoľujú prezentovať umelcov na širšej plo
che. Aj recenzovaný koncer t bol - s jedinou 
výnimkou (Čajkovskij)- ladený monotema
ticky , na taliansku strunu. Láska a obdiv k bel 
cantu, koniec-koncov, najpevnejšie spájali 
zúčast nených umelcov. 

Alena Dvorská-Gallová, už d lhší čas balan
sujúca medzi sopránom a mezzosopránom , si 
v opernej čast i zvolila Leonoru z Favoritky 
a San tuzzu zo Sedliackej cti , v piesňovej dve 
ukážky z tvorby Tostiho. Jej doménou je vy
soká kultúra legata , ušľachtilý materiál tma
vej farby a schopnosť modelovania jemných 
dynamických odtieňov pri p lnom objeme hla
su. Škoda že sa sólistke ešte nepodarilo cel
kom vyriešiť technické pro blémy vo vyššej 
polohe (tentokrát však ozaj neboli vypuklé) , 
čo jej bráni udomácniť sa v exponovanejších 
sopránových úlohách. U Dvorskej-Gallovej 
však obdivujem nesmiernu schopnosť citlivo 

reflektovať skladateľský zámer, vytvoriť dra
matickú situáciu a vskutku veľkú inteligenciu 
prejavu. 

V dvojspevoch z oboch spom enutých opier 
bol jej partnerom arménsky tenorista Gurgen 
Ovsepian, ktorý okrem toho predniesol á riu 
Federica z Cileovej L ' Arlesiany a dvojicu 
piesní. Ovsepia n je nesporne jedným z "naj
talianskejších" te no rov, pôsobiacich na úze
mí Slovenska. Ako neskrývaný ct iteľ bel can
ta, prezentoval prfl<ladnú kultúru frázovania 

Ján Galia 

Aida na koncertnom pódiu 
Možno v snahe vyvážiť sklamanie z letnej 

Aidy , zapríčinené nezodpovednou prípravou 
zahraničných organizátorov, usporiadal In
terkoncert Budapešť v Kongresovom centre 
koncertantnč uvedenie tohto populárneho 
Verdiho diela. V posledných rokoch nefigu
ruje Aida ani na hernom pláne Štátnej opery 
a jej novč naštudovanie je plánované až na 
jar nasledujúcej sezóny. 

Magnetom podujatia bolo medzinárodné 
obsadenie sólistov, pričom domáce farby -
mimo o rchestra a zboru - reprezentovala iba 
mladá vynikajúca mezzosopranistka Andrea 
Ulbrichová v role h lavnej kňažky. Ostatné 
úlohy stvárnili: Peter Herz (Rumunsko) - Fa
raón, Attila B. Kiss (Rumunsko)- Posol, Ka
lodi Kaludow (Bulharsko) - Radames, Kurt 
Rydl (Rakúsko) - Ramfis, Alessandra Ma rc 

(USA)- Aida , J elena Obrazcová (Rusko) 
Amneris, Sherril Milnes (USA)- Amonasro. 
Dirigoval šéfdirigent Slovenskej filharmónie 
Ondrej Lenárd. 

O bj avom večera bola nespo rne mladá 
Američanka v titulnej role. Jej medzinárodná 
kariéra sa začala písať v roku 1989 a vďaka 
krásnemu , farebnčmu dramatickému soprá
nu je právom považovaná za budúcu hviezdu 
svetových operných domov. Najväčší zážitok 
však pripravili veteráni svetových operných 
javísk - J elena Obrazcová a Sherril Millnes. 
Hoci výkon Obrazcovovej nebol rovnomerný 
- začala opatrne a jej výšky nesporne prezrá
dzali prekročenie speváckeho zenitu - v duete 
s Radamesom a v nadväzujúcej súdnej scéne 
zažiarilo jej spevácke i herecké umenie v tej 

Alena Dvorská a Gurgen Ovsepian 

a- v dobrom slova zmysle- i južanskú manié
ru . Je ho hlas má hlavne v strednej po lohe 
priam ideálnu fa rbu a lesk, je dynamicky a vý
razovo prepracovaný, pričom tiahne i k d ra
matickým brehom. Vyšli mu tiež exponované 
výšky, hoci p ráv,e v nich cítiť istú technickú 
rezervu. 

J án Galia , odkedy opustil rady sólistov 
SND , objavuje sa doma iba spo radicky. Je 
vari zbytočné opakovať, že hlasový mate riál 
nášho poprednčho basistu je farebne a obsa
hovo jedným z najimpozantnejšfch v súčas
nosti a bo li doňho vkladané oprávne né náde
je. Že sa mu prienik na svetový "trh" celkom 

Alessandra Marc Snímka: archív HŽ 

júcemu stavovskú výlučnosť- inými slovami: 
" frak sa treba naučiť nosiť". Inscenácia Mag
náša Miška tiež ostala d lžná zmyslu tejto 
okrídle nej vety-jednoznačnejšej typologizá
cii príslušníkov grófskeho stavu. 

Naštudovanie operety Magnáš Miško sa 
ukázalo v danom období , keď sólisticky an
sámbel o pe ry ŠD je oborovo nevyrovnaný za 
naj príhodnejšie. V inscenácii sa zišli operetní 
"harcovníci" Ladislav Pačaj (Miško) , Božena 
Hanáková (stará mama), Jozef Konder (gróf 
Elemír Tasilo) , Gajza Spišák (gróf Korláthy) 
udávajúci jej osobitý tón s mladými só listami, 
z ktorých zaujala najmä J ana Havranová 
(Marča) ne núte ným dynamickým prejavom. 
Režisérovi vyšla sympaticky alte rnúcia Marče 
a Miška, keď do týchto post;ív obsadil členov 
zboru - Alenu Fialekovú a Jozefa Dzura -
mladokomický pár, kto ré ho pe rspektíva zá
visí aj od invest ície do výchovy synte tického 
he rca z vlastných radov. Úlohu Rolly alterno
vali mladé sólistky Svetlana Tomová a Tatia
na Paládiová. Ich výkony mali patričnú dávku 
operetného šarmu, no nie kedy ich zväzoval 
text (viac u Tomovej). 

Inscenácii prospela spplupráca s cho reo
grafom Jozefom Sabovčíkom. J eho zmysel 
pre výstavbu ansámblových výstupov a sólo
vých tancov bol i tentokrát na mieste . V hu
dobnom naštudovaní sa odrazila nedostatoč

ná skúsenosť (možno však i slabšie hudobné 
cíte nie?) mladého d irigenta J ána Miškoviča 
s o pe retným žánrom: dirigent nevyužil všetku 
rafinovanosť rubat a tempe ramentu te jto 
hudby. 

Scéna hosťujúceho Stefana Buntu vcelku 
jednoduchým spôsobom riešila priesto rové 
stvfl.rne nie grófskeho sídla (priečnym ·p rede
lom javiska skle nenou dverovou ste nou). 
Menej nápadité sa ukázalo miešanie rôznych 
prvkov (budoár-salón) v druhom dejstve. 
Priesto rovú ilúziu neustrážili ani režisér (Miš
ko sa presúval zo salónu do budoára?). Origi
nalitu kostýmových návrhov Danice Hanáko
vej spochybnila podobnosť s kostýmami z ďal

šfch inscenácií SD (Traviata). 
DITA MARENČINOVÁ 

Snímky: M . Jurík 

nepodaril , je dôsledkom už d lhšie pozorova
ných zábran v o blasti techniky. Tie devalvujú 
inak strhujúci dramatický prejav práve v di
vácky očakávanej vysokej po lohe. V nej strá
ca Gallov bas plynulosť a voľnosť toku nahrá
dza fo rsírovaním. Prejavilo sa to aj ten tokrát , 
v áriách (René z J olanty a Silva z Ernaniho) 
i piesňach . 

Z klavírnych partnerov- sólistov bol o nie
čo poho tove jší a výrazovo plastickejší J ozef 
Malík (sprevádzal Galiu) ako bystrický J ev
genij Iršai. 

PAVEL UNGER 

na jkra jšej podobe. Na malom priesto re, bez 
kostýmu, dokáza la s p lnou javiskovou inten
.zitou zahrať celú tragédiu sklamanej fa raóno
vej dcéry. Aj She rril Milnes'bol svojím boha
to nuansova ným a výrazuplným prednesom , 
ako i majestátnym vzhľadom najzname nite j
šfm A monasrom , akého som počas päťdesia
tich rokov vôbec zažil. V úlohe Ramfisa savý
borne osvedčil voluminózny a impozantný 
bas Kurta Rydla; Kaludi Kaludow, jediný 
spievajúci z klavírneho výťahu , nahradil 
údaj ne Pe tra Dvorské ho. Podal pekný, hoci 
nie celkom zre lý výkon , koncentrujúc sa pre
dovšetkým na vysoký registe r, kým stredná 
po loha postráda la po trebnú hutnosť a prie
bojnosť , cha rakteristickú pre túto ro lu . Diri
gent O ndrej Lenárd sa nezame ral na drob
nokresbu partitúry, ale viac sledoval d rama
tickú gradáci u a vnú torné napätie diela. 
Orcheste r i výborne pripravený zbor podali 
pod jeho veden ím zname nitý výkon. 

JOZEF VARGA 
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FRANKFURT- PRAHA 
Hudobné veľtrhy sú nevyhnutnosťou ... 

V dňoch 3.- 7. marca t.r. uskutočnil sa ďa l 

ší úspešný hudobný veľt rh " MUSIKMESSE 
FRANKFURT '93" . Je to priestor, kde je 
skoncentrovaná svetová nástrojársko-vyda
vatefská produkcia , je to priesto r, kde sa nad
väzujú obchodné kontakty a zorien továva 
v trhových otázkach ponuky a dopytu . Hos
podárska a politická integrácia súčasnej 
Európy vytvo rila aj pre obchod s hudobnými 
nástrojmi , javiskovou technikou , hudobnou 
literatúrou, nové horizonty. Podľa údajov 
usporiadateľov veľtrhu , súčasný európsky hu
dobný trh predstavuje 379 mi liónov spotrebi
teľov tejto komodity, ktorej brutto produkt 
činí asi 6306 miliárd dolárov . V priebehu po
stupného o tvárania sa východoeurópskych 
trhov, rozširuje sa odbytový región týchto ko
modít až na 800 miliónov spotrebiteľov. Po
dobné integračné procesy badať aj v Ázi i 
a Amerike. D nešný stav, kedy sa vyskytu jú 
Mega-trhy , treba podriadiť novým spôsobom 
a metódam marketingu. lntcrnacionalizova
nie odbytu na strane výrobcu a dife re nciácia 
a špecializácia ponú k na strane obchodu, 
smerujú v súčasnosti k centrál nej stratégii 
k získavaniu zákazníkov. 
Podľa názorov vedenia frankfurtského hu

dobného veľtrhu sa trh hudobných nástrojov 
v rámci E HS v súčasnosti nachádza v štádiu 
stabi lizácie dopytu. Prejavuje sa to najmii 
v oblasti elektroa kustických nástrojov. Vý
robcovia hudobných nástrojov vše tkých dru
hov hodnotia obrat za rok 1992 v rámci E HS 
na viac ako jednu miliardu Ecu , čo je asi 2 mi
liardy mariek. 

Na tohtoročnom veľtrhu sa prezentovalo 
vyše 1100 vystavovateľov z vyše 40 krajín sve
ta , z čoho 600 bolo zo zahraničia . Najbohatšie 
expozície , opäť ako vlan i, priniesli USA , VeT
ká Británia, Taliansko , Spanielsko, Japonsko 
atď. Dominova li akustické nástroje, b icie ná
st roje a fúkacie. Novinkou tohtoročného veľ

trhu bol akustický akordeón, ako a j vôbec 
problematika výroby ako rdeónov. 

Dôležitým f<tktom je skutočnosť , že 
o veľtrh rastie nielen obchodný záujem, ale aj 
u nemeckej a zahraničnej verejnosti . 

l 

x x x 

Sotva sa skonči l fra nkfurtský veľtrh , na sto
lc máme už projekt ďalšieho medzinárodné
ho hudobného vcTtrhu , ktorý sa uskutočn í 

Medzinárodná sút'až sláčikových kvarte t 
v Londýne sa uskutoční v dňoch S.- ll. aprí
la 1994 . Súťaž je dotovaná 18 400 librami. 
Pre prvé miesto je vyhradených 6 000 li
bier + koncertné turné a nahrávka v gramo
fónovom štúdiu firmy E MI. Predsedom poro
ty je Sir Yehudi Menuhin . Podrobnosti s(rťaJ.c 
sú k dispozícii v redakcii. 

Festival sakrálnej hudby vo švajčiarskom 
Fribourgu vypísal S. medzinárodnú sklada
teľskú súťaž s~tkrálnej hudby. Zadanie skla
dieb je termínované do 31. júla 1993. Skladby 
posúdi S-členná porota, ktorej bude predse
dať Thííring Bríím. Členmi poroty sú - Harri

son Birtwist le, Jacqueline Fontyn , Horst Neu-

Gitaristi sú stále v popredí mladých ľudí. 

v dr1och 29. IO.- l . ll . t.r. v Prahe. Il. medzi
národný hudobný vel'trh Praha '93, po riadajú 
agentúra AK a časopis MUZIKUS. Pre infor
máciu uvádzame, že koncom roku 1991 uspo
riadala redakcia časopisu MUZ l KUS špecia
lizovanú výstavu gitár a gitarového príslušen
stva , ktorá sa stre tla s neočakávaným ohla
som. A tak v roku 1992 sa uskutočni li. ročník 

medzinárodné ho hudobného veľtrhu . Jeho 
úspech dodal organizátorom odvahu a na je
seň t. r. predstúpia už z veľkorysou koncep
ciou. Pod Ta avíza organizátorov na nastávajú
com druhom ročníku budú mať možnosť vy
st avovať výrobcovia a obchodníci hudobné 
nástroje a prísluše nstvo, nahrávaciu techni
ku ,. ozvučovacie , osvetľovacie za riade nia 
a rôzne pódiové systéniy a efekty. Na veľtrhu 
sa zúčastnia firmy z česka , Slovenska a zo za
hra ničia. Veľtrh bude mať tiež gramofónové 
~t ánky, prezentovať sa budú nahrávacie štú
d iá a prip ravuje sa celý rad koncertných 
a spoločenských akcií (a~togramiády platní 
a pod. ). Veľtrh sa uskutoční v pticstoroch Pa
láca kultúry. Naše firmy maj ú tak možnosť l 
vstúpiť do náročnej medziná rodne j konku
rencie. 

Lesk a krása dominujú americkým plechovým nástrojom. 

Slkorski Verlag prezentuje ~lroký výber súčasnej hudby. Snímky M. Jurík 

Svetoznáma rakúska speváčka 
CHRISTA LUDWIG, ktorá sa 
v poslednom období utiahla do 
ústrania, nedávno pri pn1ežl
tosti svojho životného jubilea 
sa znova predstavila ako jedl· 
n~ná piesňová interpretka. 
Ba dokonca sa v mlijl vracia na 
scénu Štátnej opery vo VIedni, 
kde sa vo Wagnerovej opere 
Súmrak bohov predstaví ako 
Waltraute. Christa Ludwig, 
ktorá v päťdesiatych a ~sf· 
desiatych rokoch reprezent~ 
vala svetovú špičku ako Inter
pretka Mozarta, Wagnera, R. 
Straussa a 1- sa pokú~a o come 
back. 

INFORIWÁCIE spc~áckcj \Úťa.(e Placida Dominjla. Podnbné ,.,lučma
cie l..olá budú preblt•hať ' wnd)ne. Madride, Mnicho•·c, 
Stockholme, \llláne a Parí}l. e Dlriaent Sir Geor& Soltl je opli( na čele >YLnamenanieh 

rraneúz.\kou Akad~mlou nuko~·eh nahrá•·ok. Za aramofó
novú nahrávku Strausso>ej Opel') žena be7 tlt>ňa ~\Jeden
skon Olhannóniou a Interpretmi llildqJard Behrenso>ou, 
Placidom Domlnaom a José van Damom bol Solti >rtna
menanj eenou francúz.\keho mlni\terst>a kultún.. 

e Komoru) ~úbor CMUR\TA i\(I\Ol-:.\1JC \ pod •tde
ninl Sándura W~;lut, 111čal •cl'ké <'urópskc tumé. Súbor,,_ 
\lúpi • Zurichu. Rudape~ti, \ 'ietlui. Sabburgu, Parífi 
a ' Bordcau ' · 

Veľkonočný festival - benefične e Saská Wdémia vied' Dráiďanoch prlpramje súborné 
kritické V)'danlettorby Felixa MendelssohnaBarthnld)hn. 
Murlkolóa Christian Man in Schm led, ktor,\ je >edúcim \j
skumného tímu. pro$í rietk)t"h majitc:l'o> ruknpiw• 
a akýcllkofvek dokumtntov súvl~iaclch s Mendelssohnom, 
ab) sa prihlá\111 na akadémii. 
e Luciano Berlo bol poctcnj' če~tn5m člen\h'Om \ )SOkej 
lkoh' Mozartea ' Sal~bur&u. Pred ti·mto 11ktom diriao>al 
sl'vnostný koneer1 L vla.•tných skladieb. 
e Luciano Pavaroui odriekol ďal~le pred\ta•enia. Tento
ral. l. aprRa "Milánskej La Seale. kde mal ~pie,at' ~ Leon
ea"allovS·ch Komedlantoch. Prí~lnou odrieknutia je údaJ· 
ne openl\-ia kolena, ktorá má b)'t' ,-,konaná neskôr. 
e Vo l'ledenskej f;aátnej opere 7ačali sa \) učo•·aeic kolá 

Na veľkonočnú nedel'u 11. apríla t. r. o 11.00 h 
uskutočni sa vo vel'kom " Festsplelhause" s"vnosl· 
1ný benenčný koncert v prospech akcie " Nachbar 
in Not". Koncert bude uvádzaf Pete r Ustlnov. Účln
ko\'af bude BerUnska filharmónia, ktorú budú dlrl
govat' Claudlo Abbado a S ir Georg Soltl. Na progra
me zaznejú diela W. A. Mozarta, F. Schuberta, 
G. Mahlera a R. Wagnera. Sólistami sú Sylvia 
Mc-Nair, Martha Argerich, Marjana Llpov~k, C• 
rol Vaness a Leo Nuccl. ORF bude koncert vysielať 
v priamom prenose. 

mann a Peter Norgard . Podrobnosti súťaže sú 
k dispozícii v redakcii. 

42. mcdzinárodoá interpretačná súťaž ba
vo rského rozhlasu v Mníchove sa uskutoční 
v dňoch 7.- 24. septe mbra l 993. Súťaž je vypí
saná pre nasledujúce odbory: klavír - viola
trúbka - gita ra - dychové kvintcnto. Podrob
nosti súťaže sú k dispozícii v redakcii. 

Medzinárodnú skladatel'skú súťaž v tvorbe 
pre mladých operných spevákov, ktori k ja
ne. Termin zadania dosiaľ nepredvedených 
skladieb j e l. november 1993. Podrobné infor
mácie o podmienkach súťaže možno získat' na 
adrese: E . Lee Fairley, Washington Interna
tional Competition , 6134 Tompkins Drive MC 
LEAN VA 2210l-323S, USA. 

ll. medzinárodná súťaž Roberta Schuman
na v Z wickau pre klavír a spev sa uskutoční 
od 4. do 13. júna t. r. Prihlášky do 15. aprila 
prijíma Internationaler Robert Schumann
-Wett bcwc rb fi.i r klavír und G esang, Múnz
stra~se 12. 0-9540 Zwickau. 

Concours International d'Opera v Marseil
le vyhlasuje medziná rodnú spevácku sút'až 
pre mladých operných spevákov, ktorý k ja-

nuáru t. r. dosiahli vek 33 rokov. Prihlášky do 
20. mája 1993 prijlma: Concours Internatio
nal d'Opera de Marseille, 77, Boulevard du 
Redon, Parc des Cedres K,F-13009 Marseille. 
Tel.: 0031/91412826. 

V rámci festiva lu starej hudby v Bruggách, 
uskutoční sa medzinárodná súťaž - Wcttbe
werb Musica Antiqua - pre sólový spev, me
lodické nástroje (Barockviolinc , Travcrso. 
Barockoboe (Biocknótc ) a súbory. StÚažc sa 
môžu zúčastniť sótrsll , Kton su narooem 
do 31. decembra 1960 a speváci narodení do 
31. decembra 1957. Prihlášky treba zaslať naj
neskô r do l. má ja 1993 na adresu: Festival 
van Ylaande ren-Brugge, C. Mansionstraat, 
B-8000 Brugge . 

V dňoch od 19. augusta do 4. septembra 
1993 uskutoční sa v Bozen 4S. medzinárodná 
klavírna sút'až F. Busoniho. Sút'aže sa môžu 
zúčastnit' klaviristi narodení medzi 3 1. májom 
196 1 a 31. májom 1978. ·Uzávierka prihlášok 
je 3 1. mája 1993. Hlavná cena je dotovaná 
výškou 1S miliónov lír. Adresa: Sekretariat 
des Busoni-Wetbewerbs, taatliches Konserva
torium C. Monteverdi. Dominika nerplatz 19, 
1-39 100 Bozen. Tel./Fax: 0039/47 l/973S79. 

IS. k lavírna súťaž Clary Kaskil sa uskutoč-

ní 8.- 19. septe mbra 1993 vo Yevcy. Súťaže sa 
môžu zúčastn ii klavi risti , kto rí dosia hli 
ve k maximá lne 30 rokov. Adresa , kam treba 
do 9. j úla zasl a ť prih lášky: Concours C lara 
Haskil, Ruc de Simplon 40, case postalc 234, 
C H-1800 Vcvcy l. Tel.: 004 l/41 2 1/9226704. 
Fax: 004114 12 119226734. 

7 . medzinárodná sút'až mladých klaviristov 
Premio Dino Ciani uskutoční sa 12.-23. sep
tembra t. r. v Miláne. Sí•t'aže sa môžu zí• 
častniť klaviristi všetkých národností, ktori 
sa narodili po 3 1. decembri 1963. Prvá cena 
je vo výške 20 miliónov Hr. Uzávierka prihlá
šok je 30. júna t. r . na adrese: Premio Dino 
Ciani-Teatro alla Scala , Via Filodrammatici 
2, 1-2012 1 Milano. 

Teatro Lirico Sperime ntale di Spolc to 
a Viedensk:i komorná opera vypisujú medzi
ná rodnú skladate ľskú súťaž na komo rnú o pe
ru . Sú ťaže sa môžu zúčastniť autori vše tkých 
ná rodností. Ocene né d iela vydá vydavat eľ

stvo Ricordi. U závierka ~úťažc je 15. no
ve mber 1993. Podrobne jšie info rmácie po
skytne Teatro Lirico Sperime ntale d i Spo leto 
.. A. Bt:lli '', Piazza G . Bovio r. l. 1-060-19 
Spolc to. 

Podl'a zahr. trače - n\1 -
Snímky: M. Jurík (3) 
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SPOLOK KONCERTNÝCH UMELCOV PRI SLOVENSKEJ HUDOBNEJ ÚNll 
V BRATISLAVE 

POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA KULTÚRY SR 
v spolupráci so ŠtátnyDl .koDJ.orný.n orchest~oDJ. v Žiline 

Slovenským rozhlasom 
Slovenskou televíziou 

Umeleckou agentúrou Slovkoncert 
Veľvyslanectvom Rakúska v Bratislave 

poriada 

m. STREDOEURÓPSKY FESTIVAL 
KONCERTNÉHO UMENIA 

PONDE LOK 26. 

17.00 Nám. Ľ. 

19. 30 

A . Z immermann , 
Sólisti : J . Figura - fi 
(ČR), Marián 
Štátny komorný 

UTOR OK 

17.00 
Sebastian Wittiber - fl auta (SRN) , Zuzana Paulechová - klavír (SR) 

FESTIVAL 
T 

- violončelo ( Ho-

klavír (Taliansko), János 

ovcn, G . Bottesini 

.. Na dvore po l'ských krá-

P. Hindemith , F. Schubert , L. Janáček , F. Chopin 
19.30 SO BOTA l . 5. 1993 
Slovenský komorný orchester - vedie Bohdan Warchal -------------------------------
Sólisti: Radoslav Šašina - kontrabas (SR), Igor Fábera - hoboj (SR) , Dana Satury- 19.30 
ová-Šašinová - klavír (SR) 
M. Haydn , J. Krtitel Vaňhal , A . Marcelli , J . S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy 

STRE DA 28. 4. 1993 

17.00 
Záhrebské gitarové kvarteto (Darko Pelužan, Ivana Trogrlič, Krunoslav Pehar, Mc
lita lvkovič) 
Nikola Nino Ruževič - violončelo (Chorvátsko), Lara Puntijar - klavír (Chorvátsko). 
J . Brahms, N . Paganini , J . S. Bach , G. H . Rodrigues, L. Brower 
19.30 
Vera Reigersberg - husle (Rakúsko) , Alphonse Sauer - ~ la vír (Rakúsko) , Katharina 
Reigersberg - klavír , Matthias Schulz - flauta (Rakúsko), Martin Zalodek - husle 
(Rakúsko) , Sarah Cox - klavír (Rakúsko). 
F. Schubert , B. Martinu, F. Chopin , C. P. E. Bach, W. A . Mozart , L. van Beetho
ven, T . Bóhm , F . Kreisler, H . Wieniawski , F. Borne , P. A . Genin . 

ŠTVRTOK 29. 4. 1993 

17.00 
Denisa Šlepkovská - mezzosoprán (SR) , Ján Salay - klavír (SR) , Ivo Bartoš - organ 
(ČR) 
R. Schumann , C. Saint-Saens , J . Offenbach, G. Bizet, O. Buxtehude , J . S. Bach, 
F . Mende lssohn-Bartholdy, N. de Grigny, M. Duruflé. 

· ZÁVEREČNÝ KONCERT 

S. Capricornus, F. X . Budínsky, G. B. Pergolesi 
Štátny komorný orchester Žilina, Spevácky zbor mesta Bratislavy, 
Sólisti : Magdaléna Hajóssyová - soprán (SR) , Marta Beňačková - mezzosoprán 
(S R). 
Zbormajster : Ladislav Holásek (SR), dirigent - Stanislav Macura (ČR) 

Sprievodné podujatia festivalu: 
26.-27. 4. 1993 Salónik hotela Slovakia 
Stretnutie predstavite l'ov hudobných rád vi~~.:grúd\ kc j sk upiny (Česko , Maďarsko , 
Po ľsko, Slovensko). Hos i poduj atia: Rakúska hudohn ;i rada , usporiada Slovenská 
hudobná rada , čl en Medzinárodnej hudobn~.:j rady U ESCO 

28. 4. 1993 Konzervatórium Žilina 
Seminár: Niektoré aspekty výuky komornej hry na konzervatóriách a základných 
umeleckých školách uspori ada Slovenská hudobná spoločnosť . 

30. 4.-1. S. 1993 Salónik hotela Slovakia 
Seminár: Aktuálne problémy hudobnej kritiky a publicistiky. 
Usporiada Slovenská muzikologická asociácia. 

Predpredaj vstupeniek v informačnej kancelárii ŠKO- Dolný Val 47, v pracovných 
dňoch od 8.00 do 17 .OO h a hodinu pred koncertom vo foyeri Domu umenia Fatra. 
Vstupné: IS,-, 20,-, 2S,-, 30,- Sk. Zmena programu a účinkujúcich vyhradená! 

HUDOBNÝ ŽIVOT- dvojtýždenník. Vychádza vo Vydavateľstve OBZOR, n. p., Spltálska JS, 815 85 Bratislava. Séfredaktor: PaedDr. Marián Jurík. Redakcia: Lýdia Doh n a lová, Manina U a n ze l o vá, Iechnický 
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