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Dozvuky· 
Ani .-o sne by ma nebolo napadlo, že 

publicistická relácia E. Holubánskej zo 
žilinského festit-alu stredoeurópskeho 
umenia bude mať takú sledot-ateľnosť. 
Tých, ro sme t' nej účinkoi'Bii, rldell od le
káro.-, pokladnfrok .- obchodoch Bi po 
starých známych a konškoláko.-, ďaleko 
za hranice Bratlslary. Dostal som .-šak 
otázku: čo to .-last ne.- tej i i/lne bolo, keď 
sa o tom .- telerlzii to/'ko ho.-orilo a ako 
to, ie fudia na ulici nič o tom net-ede/i? 
Nebola to prot-okácia~ Teda na jednej 
strane jasný pozitfmy týsledok publicis
tickej relácie (čo dokáže te/el'fzia) a na 
strane druhej, na ulici oslo.-cnf fudia, 
ktorí o akcii .-o t-lastnom meste .-ede/i má
lo alebo dokonca nič (no prosim, ro do
káže ulica!). Ajc to naoZJÚ sprá my obraz? 
Pozrime sa na t'CC trošku z inej strany, 
z objektít-ncjšieho pohľadu, aj s kúskom 
sebakritickosti. Je naoZJÚ ncryhnutné 
a opodstatnené, aby kBidý občan mesta 
•·cdcl o tom, ic .- tom a tom čase je jeho 
mesto usporiadate/om x-tej akcie, ie.-je
ho meste je extra futbalot-é stretnutie, 
majstrot-slt'á s.-eta t' pití pit-a, ie je tu ex
kiiiZÍt'lla b11rza S faJšot-anýnl tOYIJrom, 
musí naozaj Wdý občan .-edleť, ie t' jeho 
meste je festi.-al fudmrých čl dychotých 
hudieb, ro sa hrá t' dit-adle, kinách, atd:, 
atd: A rieme my muzikanti, aké sú u nás 
napríklad týstary, čo sa hrá t' činohre, 
aké knihy rychádzajú, ie j e Cena Dunaja 
apod.? 

O ro mi ide? Po prYé ide ml o to, ie te
lel'fzia doluizsla s.-oju magickú pôsob
nosť, schopnosť informo.-ať široký okruh 
dlt-áko.-. N11i ale čo keby to doluizsla aj 
pre d takouto alebo podobnou akciou, čo 
keby sa kultúrne a, samozrejme, aj hu
dobné udalosti prat-idelne stali súčasťou 
tclel'fzneho a rozhlasm·ého sprat-odaj
stt·a... A po druhé, odryknime si len 
očakát-ať t-šetko od druhého. Čo .- tomto 
smere sme schopní, ale hlame porlnní, 
urobiť sami. Veď ešte stále si neu.-edo
mujeme tý'mam, cfektfmosť (hoe aj ná
kladnosť) reklamy, inzercie, propagácie 
a t-ôbcc manažingu. Je najryšší čas si u.-e
domlť- smerom doma ale najmä k zahra
ničiu -ie naša propaganda je t' podstate 
nulo.-á, náhodná, príleiitostná (t-ed' len 
.- poslednom čase .-iacerí to zažili na 
.-lastnej koži t' zahraničl). Potrebujeme 
propagandu a reklamu, ktorá bude zacie
lená na konkrét11c okruhy /'udí, maximál
ne adresná. Propagáciu slo.-cnského hu
dobného žimta musíme potýšlť na prácu 
maximálne profesionálnu, rybat-cnú dô
kladnou psychologickou a taktickou zna
losťou problematiky a poehopltefne aj 
s prfslušnýnl tcchnickýnl tybat·cnfm. Je 
sice trošku nalmé pýtať sa na ulici matky 
s deťmi, či .-Je o umeleckých aktMtách 
smjho mesta, keď má moí no celkom iné 
starosti, aleje 1111mleste otázka, prečo na
príklad pedagóg konzcrYatória n epotre
buje .-edieť riac o dajakom dôležitom 
podujatí a čl jeho žiaci nepotrebujú kon
frontáciu s inýnli pedagogickýnll náhľad

mi ... ? 
iial~ mnohí IIIIŠI zodpot-cdnf pracomí

ci nemajú ani záujem o propagáciu smjej 
.-lastnej činnosti, hoci im ju ponúkame 
gratis ... A tak nezostát-a nič iné, len znot-a 
ty.n'ať .-šetky slo.-cnské hudobné inštitú
cie, ie SerYis Hije im olt'orcný a prístup
ný. O propagáciu .-lastnej činnosti sa 
.-šak už musia postarať sami. Samo od se
ba .-dnešnej konkurenčne prcsýtcnej bo
hatej ponuke nič nepôjde. Preto sa t ' tejto 
chYfli sami seba spýtajme, čl sme .-šetko 
urobili pre to, aby naša práca bola natoľ· 
ko zyJditel'nená, aby sme mohli aj my na 
prílciitostnú otázku odpot-edať pozltít-· 
ne... MARIAN JUR[K 
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Dvakrát Sherrill ~ilnes 

Hviezdy na scéne opery SND: (sprava) S herriiJ Mllnes, Laura Niculescu, Fabio Luisi, Peter !horský a Mikuláš Dobo§ 

SHERRILL MRNES 
A JEHO PRIATELIA 

Pod týmto názvom sa dva dni po bratislavskej koncertnej 
TOSCE uskutočnil (6. m áj a) vo vied enskom Dóme sv. Štefana 
ďalší benefičný koncert Nachbar in Not , venovaný strád ajúcemu 
ľudu Bosny a Hercegoviny. Koncert sa kona l pod záštitou J eho 
eminencie Dr. Hansa Hermanna Gročra , viedens kého arcibisku
pa , ktorý v prejave na úvod koncertu vyjadril presvedčenie , že 
pomoc strádajúcemu ľudu Bosny a Hercegoviny sa neminie svoj
ho účelu. V rovnakom duchu - po troch ú vodných skladbách J . 
Brahmsa, F. Poulenca a U. T heimera , ktoré vynikajúcim spôso
bom predniesli Wiener Sängerkna ben, prihovoril sa početnému 
publiku aj sám Sherrill Milnes , J<,torý je zrejme v súčasnosti mi
moria dne obl'úbený. 

/ 

Popri sólistoch - Peter Dvorský, Tiziana Fabbricini, Jorma a Laura 
Hynninen,' James King, Sergej Larin, Barbara de Majo, Eva Marlon, 
Sherrill Milnes, Kurt Moll , Hermann Prey, Gloria Scalchi - na progra
mc participovali popri už spomínaných Wiener Sängerknaben, Wiener 
Madrigalchor, Spevácky zbor mesta Bratislavy (zbormajste r Ladislav 
Holásek) a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Ró
bertom Stankovským. Cestný organ izačn ý výbor tvori li: Christopher 
Lee. Peter Ust i nov . Ondrej Lemírd. · 

Vzhl'adom na veľký počet účinkujúcich bol program vdmi vhodne 
a pestro zostavený a koncepčne n)zdelený do štyroch blokov. V prvom 
bloku účinkovali Wiener Sängerknaben , potom prišie l blok koncert · 
ných piesní s duchovnou tematikou. v ktorom za sprievodu organa 
(G uido Mayer) excelovali James King, Sherrill Milnes. Herman Prcy 
a Barbara de Majo. Tento blok ,.o~viežili " Jorma a Laura Hynnincn 
(harfa) so zaujímavými ukážkami z fínskej baladickej tvorby. V dal~om 
bloku sa vynikaj(tco predstavil Wiener Madrigalchor, najprv dvoma sa
mostatnými číslami z tvorby A. Brucknera a potom dvoma časťami 
z Rossiniho Stabat Mater. kde sa sólisticky sympaticky e tabloval i meL.
zosopranistka G loria Scalchi a jemná, subtílna avšak spevácky brilantná 
koloratúra T iziana Fabbricini . V tomto bloku Peté r Dvor~ký ~uverénne. 
s~ojím lyricko-dramatickým naturelorn predniesol 13izctovu Agnu~ Dei. 

V záverečnom bloku t'ažisko programu spočívalo na Symfonickom or
chestri SR. V i\om najprv She rrill Milnes so Serge jom Larinom (pro· 

' 

Snímka: K Mar~nčinnv.í 

BENEFIČNÁ 
KONCERTNÁ TOSCA 

Hoci Pucciniho Tosca už nieje v repertoári Opery SNU, 4. má
ja sa na jej dos ky vrát ila, aby v civilnom šate, bez kulís a kostý
mov , poslúžila uš l'achtilému ciel'u. Detský fond Harmony, ktoré
ho inicátorom a duchovným otcom je Peter Dvors ký, sa stal hlav
ným adresátom finančného výťažku z benefičnej koncertnej pro
dukcie, organizačne zabezpečenej bratislavským divad lom a vie
denskou agentúrou Austrokonzert International. 

To je prvotná, takpovediac spoločenská dimenzia pod ujatia. 
Tou druhou , nemenej významnou a nemenej skrývanou, j e po
maka večera- ako uvádza bulletin na titulnej strane- s popred
nými svetovými hviezdami operného neba. Aj keď Tosca patrí 
k dielam vhodným skôr pre javiskové uvedenie (jednak je príliš 
" divadelná", jednak koncertná forma je r ezervovaná but' pre 
m en.ej známe, a le bo ťažko inscenovatel'né opery), uvítali s me 
možnosť zoznámiť sa s legendárnym Američanom Sherrillom 
Milnesom, čoraz úspešnej ším talianskym dirigentom Fabio m 
Luisim, mladou Rumunkou Laurou Niculescu a - st retnlat' sa 
opäť s Petrom Dvorským. 
Začnem od dirigenta. Jeho príno~ pre bra t islav~ké operné pro~t rcdic 

považujem ta najcvide nt ncj~í. Fabio Lui\i dok;ízal s rešpektom prciH>
vorit' prinaj mcn~om do dvoch obla~ t í. Jednak potvrdil. že i pucciniovskú 
partitúra je vdkým inšpi račným t.drojom . plným v)'ntzového bohabtva . 
farby, rafi novaných detailov i priam symfonit·kého zvuku a potom - čo 
je vari ešte dôležitejšie uk:íza l. že ná~ opern ý orchc" e r je 'chopný 
.. prebudenia". Od čia\ ~}~tematickej pnícc ~Ondrejom Lcnárdom totiž 
tele~o ne ' ydúvalo 'iac než polovicu wojho tvorivého potenciá lu . Ak 
sme v To~cc obdivovali nú~trojov[t vyvážcno~t'. dynamickú a fa rebnú 
šk;í lu . .. dýchanie" MJ spcv;í kom . t<t k to bolo j ednoznačne vďaka inšpira· 
tívnej taktovke i koncepcii Fabia Luisiho. 

Hoci soprani ~tk a Laura Niculcscu m;í od prívlastku sve tovú hviezda 
ešte vcfmi dn lcko. jej prvé Ú\pcchy už dávajú tuW ambície medzi národ· 
nej kari éry. Prd,vapi lo ma v~ak . že ~a o ií u pok ll~a na parke te nic naj
vhodnej~ej . lllasový mate riúl mladej . ~armantncj Rumunky je dnes 
ovcl'a l yr ickej ~í. než si prim'adonská . na dr;havé ve ristické farby bohatÍ! 
postava To~cy vyžaduje. Preto jej pôsobivcjšie vyznali l'úbostné due ty. 

Pokračovanie na 2. str. 



SHERRILL MILNES 
A JEHO PRIATELIA 

Dokončenie z l. str. 

gra m uvádzal Petra Dvo r~kého) s pôsobivou \loká lnou kultúrou a pra· 
vou vtrdiov~kou dynamično~iou za~picval i Duet o priatcf~tvc L Don 
Carlos;t. Ich vyst(•pením nabral program nové zvukové a int e rpretačné 
dimenzie. Za vrchol večera povillujemuvcdcnic dvoch čast í z Brahmsov
ho cmcckého rcc1uicm, kde sa Shcrrill Milncs predsta vi l ako pohotový 
a muzikálny dirigent. Pod jeho tak tovkou Viedenský madrigalov}• zhor. 
ako aj n {l~ orchester. zne li pla~ticky . zvukovo vyvi1Lcné a ~61 i :-.ta lle r· 
mann Prey práve tu ukáza l ku:-. ~voj ho vdkého vok;í lncho ume nia. Re
gina C'oeli Lcatare z Mascagniho opery Sedliacka čc'i s Evou Manon 
a Spev;íckym zborom lllL''ta Bratislavy vygradovali pc,trý hudobný ve
čer. ktorý zakončili LaL II IllOSOU z Verdiho Requiem (:-.61i:-. ti: Eva Mar
ton . ()loria Scalchi. Sergej Larin . Kurt Moll) . 

Konštatujem. že koncert mal vcl'mi dô~tojný cha rakter. zaujímavtl 
dramaturgiu. z ktorej čo-to by ~a mohlo uplatnii aj v na~om hudobnom 
živote. a koncerte sa zúčastnili početné prominentné o~ohno~t i verej
ného. ku ltúrneho. ale aj politického života. ako aj osobno, ti hudobného 
~ve ta (napr. Birgit illson). Jediným ru~ivým momentom bolo roz-

' mie~t nenic účin kujúcich do viacerých priestorov Dómu. čo siažilo akus
tick}' kontak t medzi sólistami spievajúcimi pred hlavným oltárom a or
chestrom. zborom a organom umiestneným v pravej bočnej lodi . Tento 
.. projekt'· pochopitcfne ovplyvnil aj aku~tický výsledok pre posluch;í
čov. Výiažok koncertu . ako aj z jeho zvukov}•ch a obrazových zázna
mov. pôjde na konto Sherrill Mi lnesa jeho priate lia cez viedenskú ban
ku na adresu u rčeni a. 

Treba le n dlifať , že toto vcl'kolcpé a dojímavé requiem za obete ne
zmyselnej vojny nájde svojich ďa l š ích posluchilčov a najmä , že naplní 
svoj ušl'acht ilý ciel'. S potešením treba konštatovai, že na tom to podujat í 
slovenská (•čast' mala svoj reprezentatívny charakter. 

MARI ÁN JURÍK 

Kult úrne aktivity Rakú~keho vcfvy~l a ncct\01 

v Brati~lave vo~li do hudobného života Slo
venska a ko jeho pevná s účast. Koncert) 
v Z ichyho paláci , v barokovej sále SlovenskeJ 
filharmón ie. koncerty v spolupráci s Galeriou 
ARTOTHEKA . Vysokou školou múzických 
umení či Donauakademie Dolná Krupá. vy
pli'íujú näš hudobný život predovšetkým 
z dramaturgického poh ľadu. pretože sa tak 
často môžeme zoznám i ť ~ celým radom n<Ínt 
neznámych alebo málo llrraných autorov. Sa
mozrejme , na týchto koncertoch spoznávame 
aj ce lý rad zaujímavých interpretačných 
osobností. Potešiteľné je. že sa tieto koncerty 
začínajú usporadúvať aj mimo Bratislavy. 
Príjemným prekvapením bolo aj vystúpenie 
rakúskych umelcov v Domove slovenských 
~k ladatcl'ov v Dolnej Krupej . kde violončelis
ta Florian Kill a klaviristka Rita Mcdj imorcc 
(na obrázku z koncertu v Dolnej Krupej) 
predniesli pred vyše štyridsiatimi poprednými 
funkcionármi obec diela Debussyho. Straus
sa. súčasné ho rakúskeho autora Kurta 
Schwcrtsika a i. 

Text a snímka -mj-

SPEKTRUM 

BENEFIČNÁ 
KONC-ERTNÁ TOSCA 

t•ctcr l>\'Orsk) ~n11nl-a: J. Uhliarik 

najmii v l . dcj~tvc, kde up latnila wo1 príjemne 'farbený, v lcgatovom 
\týlc vedený mladodrarnatický soprú11. Vo vyhrotených scénach 2. tlcj 
~tva sa však str<Ícala. zjavne ju unavova li a oberal i o ~ il y. ktoré potom 
chýba li pri dovŕšení gradai:nej kri vk y ro ly. 
Za ti aľ čo hviezda Laury Niculcscu L<ll iaf iba občas zablik nc. hviezda 

Sherrilla Milnesa (Sca rpia) žiari už t 1kmer JO rokov na naj významncj
~ích scénach sve ta. Aj ked' woj umelecký zenit m;í už ?rcj rne za 'ebou 
a isté známky opotrebovanosti hla'u rnu L<lllicvai ncmo;(no, Milnes je 
stále osobnosťou ťažko hľadaj úcou kl)nkL11 enciu. Už jeho vstup na javis
ko priam zmrazil. naznačovan :í hereáo-gc~t ická akcia zn;i\obovala úči
nok spievaného slova a dotv;írala 1-•c:íciu do podob) ') ntetického ume
nia . apokon. Milncs nikdy nebol l)pom. ktor)' šokuje vcfkosiou či 
farbou mate ri<Íiu . jeho prcdno,iou bolo i je ~po jen ic techniky a v} razu. 

Cavaradossiho vytvoril Peter Dvorsl-ý. ta l- ako vcl'akrát pred tým, 
s nesmiernym zanie tením. náruživosiou a citovou expresivitou. Dnes je 
jeho hrdina už posunutý do dramatickej\ej polohy. ako tomu h}•va lo. 
zmyse l pre lyrickú kantilénu ' i však 1.achoval. Po men~om zako lísaní 
v l . dejstve (La vita mi cost:ts~c) " 'mu darilo i v najobilvanejších polo
hilch, pričom naj strhujúcej~ím miestom bola Vittoria. vi ttoria'. ako 
i obc úrie. 

l menšie úlohy dostalí nových interpretov . zviičša z radov mladej ge
nerácie. Spomenú ť hodno Martina Babjaka ako 1\ngclottiho a Mikul;íša 
Doboša v parte Kostoln íka. Benefičná To~ca nesporne splnila oba úče
ly: prispela na Detský fond l larmony a zárovcil ~pestrila bratislavský 
operný život. PAVEL UNGER 

Ú s pech bratislavského trombónového kvarteta 
Na ll. ročníku Európskych kultúrnych dnf 

v Karlsruhe sa s vcl'kým úspechom s tretlo vystúpenie 
komorného s í1boru Ur;~t is lava Trombonc QuarteL 
V náročnom celovečernom program (2x50 minút) 
predviedli dielu Morleya , S1>eera , G. Gabricliho, J, 
S. llachu, Tclcmannu . Beethovena , Urucknera , M. 
Nuváku, J optina, Curmichacla , Lennona, Motýl'<~ 

" i. O Ú\pcchu >úboru svedči i pozvanie na niektorý 
1 ďal~fch rnčn ikov tohto podujatia. 

Bratislava Trom bone Quartet sa vďaka svojej oje
dinelosti môle naxývať 1\i S lovak Trombone Quar
tet. Vznikol r . 19!!8 a po niekol'kých zmenách dnes 
existuje ' zloženi: ťr:mtiSck Kovács (člen SOSR), . 
Jurnj i\litoSinka (člen Sť), Luboš Santavý (člen or
chestra S) a Micha l Motýľ (člen Sť). Hudbu rene
sancie a baroka interpretujú na kópiách historických 
nástroj"', inak použh ají1 moderné nástroje. V re
pertoári majú diela všetkých štýlových obdobi, ,.;,.. 
ceré skladby sto,•en>k)•ch autorov (M. Novák>~, J, 
Kowatského, M. M:hika , M. J>iačcka , M. Motýl'll) 
pf su né priamo l>re nich, :tlc aj jazzové skladby. BTQ 
zfskal cenu a titulluureátll ma Interpretačnej sút'aži 
SR r. 1989 a v tom istom roku Sll zúčastnil nll medzi
národnej ; úfa:í.i ,,Philip Jones International Urass 
Chamber Festival" v llarcs i (Maďarsko). Okrem lo· 
ho absolvoval už rad koncertov na Slovensku i v Čc· 
chách (Brntisluva , Ta·. Teplice, Martin. Žilina, 
(>ra hu). 

Zoslá,'n ten dúfnt' , že koiacertných ponúk bude 
mat' UTQ stále viac. Veď svojimi kvalitnými výkon
mi i názvom dobre reprezentuje svoje mesto i Sloven· 
~ko . l ožno by o reklamu prostredníctvom umenia 
''"' ·'l m'jaký sponwr ... 

A DREA SER EC'I'>O \ ' \ Snímka: archív autork) 

K životnému jublleu 
Márie Smutnej-Vlkovej 

V SLUŽBÁCH 
PEDAGOGIKY 

Štyridsa ipiiť rokov pedagogickej práce. to 
je úctyhodný počet liet. venovaných výchove 
:-.pev{icke ho dorastu . Doc. Mária Smutná
-Vlková. ktorá si v tomto čase pripomína vý
mamné životné jubileum. by iste sama naj
lep~ ic vedela povedať. koľko hodín tvrdej 
práce. driny i rado~ti ~a skrýva za suchým vý
počtom rokov. ko fk o mladých talentovaných 
:-.pcv:íkov. z ktorých napokon len špička sa 
do~ tane na operné a koncertné pódiá a do po
vedomia umeleckej verejnosti. Mnohí sa, 
možno i po vzore svojej pani profesorky roz
hodli pre náročnú a priznaj me. že i menej ce
nenú a málo atraktívnu uči teľsk ú dráhu. Za 
to takmer polstoroči e prešli múdrym a láska
vým vedením Márie Smutnej desiatky a de
siatky žiakov. Začína l a učiť ešte na Hudob· 
nom ústave mesta Bratislavy (r. 1948) a od ro
ku 1957 takmer dvadsa i rokov nepretržite 
učila na bratislavskom konzervatóriu. Vyni
kajúce v)·sledky, najmii v oblasti vysokých 
icn\kých hlasov, jej vr. 1969 otvorili cestu na 
VŠMU , kde pô~obila až clo odchodu do dô
chodku v r. 1983. K jej najúspešnejším absol
ve ntk<Ím patria Magdaléna Hajóssyová, 
Magdaléna Blahušiaková. Mária Turňová, 

Alžbeta Mich;ílková, Ľubica Orgonášová. 
Ja rmila Vašicová a mnohé ďalš ie. 

Svoje pedagogické názory mala doc. Smut· 
ná podložené i dôk ladným štúdiom teoretic
ko-mctodických problémov vokillnej pedago
giky; na konzerva tóriu prednášala aj mctodi· 
ku spevu a viedla vyučovaciu prax. V tom 
čase vyda la i Metodiku spevu pre konzervató· 
riá . Jej odborn;í erudovanosť a hudobná inte· 
ligencia. podložená štúdiom klavírnej hry 
a spevu v triede J. Egcna , ju zaraďuje k našim 
najlepším vok;í lnym pedagógom, k nestorom 
~lovcnskcj voká lnej školy. Pri vzácnom život· 
nom jubileu žcl{lme doc. Mári i Smutnej
. Vlkovej vel' a zdravia a radosti z úspechov jej 
početných žiakov. . 

\1 \RTl '\;\ ll\ -.: /F I O\ \ 

Interpretačný seminár 
A. Dvoráka a E. Suchoňa 

\h·d1i11.11 udlil' ' l ~~'' """·•· w n1n11n \ , lhuraJ..:t 
"'l'"' i:ul:tht • 1\ :orlt" ,H'h \ :n'ttdl 1. - l l. :111nlu t. r. 
111 lit. 1'11<'"'" \h·dlill.ll'l><lndw inlt'f'Jir<'tuO•~htt w· 
minara \ . lh u l ;ol. a a l·. 'iud auna. ll'i dc,iatJ.) 
l tl';l,ll ll ~('' l)f' l l t'l''alt' ptul \l't·h.·•••m "-ku ... t:n~dt J),·(ht· 
uo}!O' a malo 'du pnlt•Jilo-,h '~'hu.,af ~l-,~••.i'-· "il~ 
uj 11:0 J.ullllultl ll,l <h l-•lnL·crludl . pÔt'\IIOI <IIIl. ,aJ.. rul· 
n om u nJtCI'IHIIU hunn.'t'h' ,., dCipľH\ odu l'a rlu,n r · 
'hc IH• ' ' JllfcutkhduJ l•tT iw,lrn. )•arh.:nti in~' ' 'h•\nll'i 
1,1 d lln " t·lu/11:1111,< • h l-nJ.ld"' ' ·' 111ili 1 '\•l l.~ l.olli{'N't• 
1U' JHHHih\ PI L!: llll /0 \ : llh' "llhUflt~ IU \'l' ll(rtUU \liU'• 

th,,t a prí,Ji 11 :1 liH'(h·n,• .thdt.•' hu.inum l·tot'h'. ' u 
J:t\ \.'1'\'rtluiU huth't:rh: ' (,,.u ul hutt·li I'UJ)J) cldH \ 1dal 
tllt ll'ln·l..\ 1 i:ulilt'l iuh·• pt' l'l at·ndw 't'tninara prur. 
\ndt·•: i t\tn. h .u '"' nil'I,HI ~o li,·u. "IHrt· uhdr1ulí na i· 
"'I".' 'H..'i' ' IU .. I'I Itl,·i . Pi.ltÍIItllllad, nt ' IX' 'a"um udf.•· 
Iii litiaUtUU tti iiiH. Itll /: IJ )oHittiH.'IUt:t.h,\ 'JUUI/Hľ l . \ . 
\tt).!l . ( ' ''"' 'ad.uit· \ lh ura~•' '''"-ah• 't·ll~ ~ulli· 
H lt\,1 1 JH'il/,J..\•htt l.. l tll l\'ľ\,fl tti'Íô l ( Jlľttf'. ll . ~Uii'ft\a ) 

u t'l'llll '"'l,llfl' 1 .. "'" huna ohdl'l ,al t;'"'"' 11<-1:•<·•·1. 
l \ (; \It llt.IIÍ\ IIIt:l/l ri··•h flott·. l ·~ Uhtllll\~j . 

StO\'KONCERT 
nrganizuj•~ prehrá,·k)' 

l ll 

11rc gréck~hu paartn~ra \ Aténach 
1.a 1í~clum doplnenia husllslo\· 

do komorného orehestra 
l'ermín prehráutk: 1~ : - lť,. j t'il ;~ I'NJ 

((l l~'> ll\ \1.'1111 Íll .. ll il~' to htlll:llli<l 

ll(lll.''llilllL' tll.'hadta(·om dodatoéné) 
Blti'll.' IIIIPI'IIl:tri.: na oldf'C'>I.' : 

~l 0\ KO:\( •. RT, 111hraničné oddeleni~, 
\lichal'lkú IO. 1115 .16 Bratlsla\a, 

tel.: .U 45 61 •. ).l 45 38, JJ .lZ 28, fa.'\: JJ 26 Sl 



KONCERTY 

~ znamení premiér 
Dve p remiéry (jedna bratislavská a druhá 

slovenská) sa uskutočnili na komornom kon
certe v Mirbachovom paláci ( 18. apríla t.r .), 
ktorého usporiadaterom bol Spo lok ko ncert
ných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii . 
Bratislavskou premié rou bo lo Duo brilant pre 
klarinet a klavír 01>us 103 od Karla Gottlicba 
Rcissigera . Klarinetista Aladár J ánoška vdy
chol tomuto romantickému dielu . v ktor<im je 
cítii jed nak nadviiznosi na poetiku klarine to
vých kompozícií C. M . von Webe ra a jednak 
sy nte tický prístup ku kompozičným po~tu 
pom romantizmu v strednom a vrcho lno m 
štádiu- aj s určitou dávko u ek lekticizmu , pe
čať jedinečnosti . S doko nalým technickým 
vyzbroje ním, a le aj so zmyslo m pre romantic
kú frázu a vyklc nutic melodických o bl úkov 
kreoval Rc issigcrovo bri lantné duo:Zárovcň 
da l kompozícii pevné kon túry a proporčntt 
tektonickú výswvbu. 

Slovensko u premié ro u bolo prcdvcnic So
náty pre klarinet a klavír Aarona Coplanda. 

Jánoška v tej to ko mpozícii zdôraznil a di
ferencoval rô znorodé výrazové polo hy a cel
~c interpre tácii dal črt y nonšalantnosti, 

;pfirodzcno~ti a uvoľnenosti . K priazni vému 
vyznc niu oboch diel prispe la jeho partne rka 
- klaviristka Dana Rusó. 

Druh<'t časi ko morného koncertu - mati né 
patri la \Okálnemu umeniu. Basista Peter Mi
kuláš za klavírneho sprievodu Ľudovíta Mar
cingera predniesol Suitu pre bas a klavír na 
slová Michelangcla lluonaroJtiho od Dimitrija 
Šostakoviča . Hl boko ľud~ká výpoveď. ktorá 
je daná rovna kou mie rou tex to m a hudobným 
stvárne ním bola pôvodne určená pre speváka 
svetového form átu - J . Ncstc re nka. Kompo
zíciu pbal Sosta kovič pri príležitosti pät'stého 
výročia narode nia ge niálneho malia ra a so
chára . Suita však pr íležitost ná skladba nic je. 
Čo do výpovcd t, a le aj z hľadiska kompakt
nosti a originalit y kompozičných riešení stojí 
v rámci Sostakovičovcj tvorby ako na najvýš 

dôstojný pandán k d ielu veľkého rcne~ančné
ho umelca. Výstižne sa o nej vyjadril Sosta
kovičov ko lega -skladateľ Rodio n Ščed ri n: 
.. Cykl us na Miche la ngelove tex ty je jedným 
z obdivu hodných diel posledných rokov. Po
hl'ad veľkého hud obn íka je múdry a prostý. 
reč pokojná. plná dôstoj nosti. Je to pohľad fi
lozofa, tvorcu ... Dmitrij Dmitrijevič má s ver
kým ma lia ro m a sochárom vera spoločného. 
Rovnako s ilnú umeleckú presvedčivos( fan
tastickú oddanosi umeniu. grandiózno'i 
a formát tvorivých zú mcrov a či nov. Aj lásk u 
k práci!'· 

Podobným i slovami by bolo možné chara k
tcrizovai Mikul<íšovu a Marcingcrovu inter
pretáciu. Medzi oboma umelcami nastalo 
sku točné komorn é a tvorivé partne rstvo. Ve
de li vyvažova i re flex ívne a dramatickejšie 
časti suity, dielo inte rpretovali\ vcl'kým nad
hľadom. a le zárovea) zaangažovanc a ozaj
stne . U sk ladieb tohto formátu je každú prie
merná ... slušná'' interpre tácia vcl'm i. vermi 
nedostačujúca. Po~olstvo tu možno tlmočii 

len s maximälnym ume leckým nasadením. 
A týmto ~merom ~a odvíja lo Mikul <'i~ovo 

a Marcingerovo poa)atic. 

MILOSLAV BLAH YN KA Peter Mikuláš Snímka: M. Jurík 

GITARA V KAŠTIELI 1993 
lime ich vytríb't:nú súhru i dynamic
kú a farebnú vyvážcno~i. Výkony 
kvarteta sa nc~ú na skutočne repre
zentatívnej ttrovn i. Poslucháči 

obklopení ume leckými arte fak tm i 
mali - i vďaka skvost nej akustike 
a tesné mu kontaktu s umelcami 
znásobený zážitok. 

z Prahy. Tento rodák z Podkarpat
'kcj Rw.i Ul dávno nic je púhym 
hráčom na gi taru . iclen tým. že 
svoj prejav neváha - ak treba do
pl n iť o hvízda nic, spev. rccitúciu 
(všetko robí výborne). ale že do 
~vojich koncertov vná~a aj isté hu
manist ické poslanie - ako to do
svedčil napr . svojou ~ui t ou Vivat 
Comenius. Rak je aj pozoruhod
ným komponistom (hra l takmer 
výlučne woju hudbu) - vie bezo 
zvyšku využiť vlastnosti gitary a vy
čari ť z nej neobvyk lé bohatstvo fa
rebných ko m binác ií. Jeho hudba 
je in ve nčná , melodicky. rytmicky 
i výrazovo vermi bohat<í. 

Na ~k o k od Ko~íc leží obec 13 u
dim ír . s bo hatou histó rio u (prvá 
písomn ú zmie nka o nej je z roku 
1289) a niekofk ými kultúrnymi pa
m iatkami: kosto lo m z 15. stor .. 
kaštieľom . pôvodne neskorogotic
kým lc toh rädkom , takisto z 15. 
stor. a ďa lším kašticfom z polovice 
18. stor .. postavcnom v klasicistic
kom ~t ý lc. Tento ka~t icľ patrí pod 
správu Slovenského technického 
múzea v Košiciach , bol ncd;ívno 
zreko nštruovaný a v roku 19\10 
sprístupnený vcrej no~ti . Slúži na 
rozl ičné výstavy, ale od roku 1991 
aj ko morným ko ncerto m . pre kto
ré je tu nie le n pek né, umelecky in
špirujúce prostredie. a le predo
všetkým vyni kajúca akustika . ako 
stvorená naj mii pre mbtrojc intím
nejšie ho charakte ru . Nuž. a k tým 
patrí predovšetk ým gitara. Po spo· 
radických konce rtoch ~krsla myš
lienka na uspo ri adan ie gitarového 
festivalu . Uzre l ~vct lo sveta toh
to roku , pod titul o m "G ITARA 
V KASTl ELI 1993" a obsiaho l šty
ri koncerty. Na o tv<Íracom ccrcmo· 
niä li 30. apríla vy,túpil Jozef Ha
luza, profesor košického konzer
vatória a v hlavnom programe 
Pražské gitarové kvarteto (p;íni M . 
Vclem ínský, V. Kučera, J . Mrhal. 
aM. Sauer) s p rogramom veľkého 
štýlového rozpätia od M . Practo
riusa po S. Raka. Pre také to zosku
penie nie t , samozrej me, vcl'a origi
ná lnej literatú ry. ale členovia kvar
te ta si transkribovali vermi citlivo 

nap r. Viva ldiho koncert c mo l pre 
štvoro huslí, Rcjchovo kvarte to D 
dur pre 4 flaut y. č i Introdukciu 
z kompozície Bachianas Brasilc ras 
od ll. Villa- Lohma. p(l\ndnc uri\:-

nú p re súbor violonéic l. Spomína
né skladby dopln ili Ceské rozpráv
k y S. Raka a Anglická suita J . W. 
Duarteho. l loci G itarové kvarteto 
p<l!O\t;Í\ a z mladých hráčov. chvú-

Druhý ko ncert minifesti va lu (2. 
múja) patril J ánovi Labantovi zo 
?;ili ny. ktorý takisto ~tavi l na pes
t ro~i a rôznorodosť programu (Ci
rnarosa. G iu lian i. Rak, Ga llardo 
dcl Rcy, Bernstein , Morcl). Dô
~toj nc reprezentoval naše gitarové 
umenie predne~om. ktorý ncpo
strádal popri techn ickej suverenite 
an i muzikálny a dynamicky tvárny 
prejav. 

Tretí koncert (7. mája) venoval 
Milan Zelenka z Prahy pripomien
kc ~ tého výročia narodenia legen
d á rne ho španicbkeho gitaristu 
Andrésa Scgoviu - umelca. ktorý 
gi taru nie len presadil na koncert
ných pódiách. ale j u zrovnoprávnil 
s inými sólistick),mi náwojmi a do
káza l, že sa v nej skrývajú dovtedy 
nc tušcné možno~t i . Segoviovi ve
novaný večer obsahoval výlučne 
španielsku hudbu. Tým sa Zelenka 
zámerne vzdal rozmani tosti a do is
tej m ie ry aj ko ntrastnosti progra
mu. čo však vyvážil konce ntrova
no u , vsk ut ku virtuóznou hrou, 
krásnym zvukom svoj ho ná~t ro ja 
a veľkým zmyslo m pre hudbu. kto
rá má dnes nemálo autent ických 
interpretov v celej p lejád e španiel
skych a latinskoamerických gitaris
tov. Opäť knhny večer. 

S. Rak hrá na ná,troji ·od Grega 
Smallmana a zakúpila m u ho i~tä 

česká e migrantka v Austrúlii. hl bo
ko uchvátená jeho umením. Na 
svete jc~tvujc len niekoľko inštru
mentov z dielne tohto čudáka. osa
mele žijúceho v austrúbkom buši. 
Znie úchvatne - naj mii v rukách ta 
ké ho majstra. akým je Rak . 
Oh la~ preplnenej sä ly ( na mno

hých sa nedm.talo) zodpovedal Ra
kovým výkonom. Bol to večer, aké 
má človek šiast ic zaži i iba zriedka
kedy. 
Čo povcdai na záver? Usporia

dai v ka~t ic l i fest iva l je výborn:í 
myšlienka. i organ izačne d obre do
tiahnutá. Vzbudil nemalú pozor
nosi obcccnMva. ktoré ncváhalo 
merai cestu do Budimíra a ktoré 
iste samo urobí tomuto podujatiu 
najlepšiu reklamu. 

Košice získa li ďalšiu sálu. vhod
nú pre i~tý. vyhranený typ koncer
tov. akú vlastne d ote raz postráda
li. Treba len ľutovať, že kapacita 
kaštiera nic je o n iečo viičšia. 

š tepán Rak Snímka: O. Lichtncr 

Vyvrcho len ie festiva lu však bolo 
načasov<iné na záverečný koncert 
(9. mája) a patri lo osobnost i - ne
váham použii ten epite ton - ozaj 
senzačnej - Štčpánovi Rakovi 

Stane sa budimírsky festival tra
díciou? Verime a dúfatl1C. že áno! 

ROMt\ SKR EPEK 

.. 

Japonská momentka 
Orchester Mladí bratislaFskí sólisti za pri

bližne 2 roky svojej existencie (vznikol v r. 
1990) viackrát koncertoval v Bratislave a na 
Slovensku. zúčastnil sa na hudobnom festivale 
v Spanielskej Murcii·v r. 1992, nahráva pravi
delne pre Slovenský rozhlas. Spolupracoval 
v roz.l'írenom obsadení na nahrávaní CD plat
ne so známym mladým slovenským rmbká
rom - Jurajom BarrošOIIl na projekte staršej 
jaz zo vej hudby. Chystá ")'danie svojej pro filo
vej CD platne 1w jese1l toluo roku. Súbor do
sral ponuku účinkovať na BI/S '93 a na {es-

tiva/e súčasnej hudby Melos-Éros '93. Do 
budúcnosti má orchester (pri priaznivých eko
nomických podmienkach a podpore) šancu 
srať sa stálym kvalitným koncertným telesom 
slovenskej hudobnej kultúry. 

V apríli tohto roku sa orchester Mladí bra
tislavsk( sólisti pod umeleckým vedenírn Jin
dŕicha Pau /ent ZlÍČastnilna koncertnomtumé 
v Japonsku . O zážitkoch a dojmoch z neza
budnweľnej cesty hovorí člen orchestra Vladi
mír Sirota: 

Dva týžd ne sme strávili v zaujímavom a pre 

Mladí bratislavskí sólisti v Japonsku vystúpili ako Bratislava Sollsten 

Umelecký vedúci a dirigent súboru Jindi"ich 
Pazdera 

Sním ky: archív autora 

všetkých z nás d ovtedy nepoznanom svete
a tak trocha v krajine 21. storočia. Za 13 dní 
pobytu sme absolvovali 5 koncertov - Fuku
yama, Na rita. O saka, Su ita a Kyoto. Program 
konce rt ov bol o rie ntovaný na d ie la obdobia 
baroka a k lasicizmu: J . S. Bacha - Branden
bursk ý koncert č. 3 G dur, Suita h mol. č. 2. 
Dvojkonccrt c m o l p re 2 klavíry a o rchester. 
G. B. Pcrgolcsi - Stabat Mate r . W. A. Mo
zart- Serenada KV 525 ( Ma lá nočná hudba). 
Kl avírne koncerty E~ dur č. 23. A dur č. 12 
a Flautový koncert D du r č. 2. Program bol 
náročný aj z h l'adiska aťlaptovani a ~a na ne
ustále nových só listov (všetci bo li z Japon
ska). a treba povcda i. že orchc~tcr túto úlohu 
~plnil dobre a hol tak dô~tojn ým partnerom 
všetkých sólistov. Výborne boli zvládnuté aj 

orchestrá lne diela, v ktorých mal možnost sú
bor ukázai svoj ambiciózny prejav. Každý 
koncert ma l svoje čaro . čo umoca)ovali per
fekt né akusticky riešené säly. Všade je ako 

materiál upredno~tt)ované drevo a pódiá sú 
vždy tak vytvarované. aby čo naj lcp~ie vy
niesl i zvuk do hľadiska a pritom ho nijako ne
ochudobni li. Snád' najviíčším z;ížitkom bol 
koncert v lzum i H all v Osake. kde výsledný 
zvuk bol priam odmenou pre naše u~i. Netre
ba. samoaejmc. zabudnúi na vy,oko p rofe
sioná lny prístup a ~pol'ahlivosi, ' akou kon
certy zvlúdol a pripravil dirigen t zújazdu -
Jindrich Pazdcra. 

Z turiMického hl'adi ska na ná~ určite zapô
~obi la po pri Osake hlavne návšteva bývalého 

!hlavného mesta J apon~ka - Kyota. Videli 
sme tu aspoa) z lomok (vzh ľadom na krätkosi 
času) z pamiatok. ktorých je tu neúrekom. 
niektorí mali naprík lad možnost' vidie i zvnút
ra aj starý Kráľov,ký paläc a kto neľutova l nic 
najlacnejšie vstupné. tak aj údaj ne najkraj~ic 
m ic~to v'Japonsku v inom Kráfovskom sídle 
Kyota. Život v Japon~ku na mnohých z nás 
pôsobi l veľmi živým a rýchlym dojmom. až ~i 
č lovek kládol otázku. kam až pôjde toto nc
w.tálc zrýchl'ova nic tempa života. Mňa o sob
ne upútala vysoká úcta medzi l'uďmi. 

Ak by ~om mohol zhodnot ii celý zájazd. 
tak orchc~ter MBS zanechal dobrý dojem. 
obcccn"vo prijalo hru ansámbla veľmi dobre 
a naše umelecké kontakty budú~ Japon~kom 
pokračovai. Pre n<ís to bol na druhej strane 
bohatý ku ltú rny i l'udsk) zážitol.. 

VLADIMÍR SIROTA 
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SF v apríli 
7. a 1!. apríla. Antonín Dvofák: l~equiem. 

Slo\Cn~ká filharmónia. Slovenský filharmo
nickj' zbor. Dirigent Ondrej Lenárd. Zbor
majster Jan Rozehnal. Sólisti l:ubica Rybá r
ska, Denisa Šlepkovská, Barry Craft, Peter 
Mikuláš. 

a \ i filharmonici mu\eli ;alii poča~ me\ač· 
n}ch potuliek Japon~J..om i~to \da pekn}ch 

· dl\t l. K tomuto t\l'tleniu ma vedie fakt . že 
vdknnočná produkcia D voi'ákovho Rcquiem 
priam hýrila vcl'kory~o~iou. disciplínou. chu
inu tlo poct ivej robot y. D vojica abonentných 
koncertm patrila tlo kategórie lahôd o k prvej 
ako~t i. Dokonca aj n:ihla Ld(avotn:i indi~po~ 
lÍCia :1\ i70vanej Ltvic Ághovcj nevyvicdla 
pracovní!.. ov prevád Lky SF 'l miery a n<Í vštev
níkov vchúdzaj úcich do koncertnej sie ne ča
kalo milé prekvapenie . ked' zi~t ili. že Ľubica 
Rybár,J..a pohotovo /a-. J..ol:ila La ~voju kole
g} t'íu . takže proje J..c ia nemohla v / iadnom 
prípade utrpiei in te rpre tačnú ujmu. Tých mi
lých preJ..vapení všaJ.. bo lo viac . Povedal by 
som . že ~a množi li siahy huby po dažtli , až 
som bol občas prckvapen) a zaskočený . že 
ono to pred'a le n ide . St ač í vari trocha japon
~kého ocdn~keho vzduchu . štipku Ldravej 
inšptrácic, znovuzrode nie pocitu zodpoved
no,ti - a ajhla! Aj 13rati~lava môže cxporto· 
vai ~uper kvalitu. O ndrej Le nárd je 7n:'tmy 
vy711á vač oratoriúlnych gigantov a aj ked' 

hladinou držaných tónov . nas<ldLova l !>O 
zmy,lo m pre pe rspe ktívu melodickej línie 
a ~o Lmy, lom pre ~poluprácu v rámci kvarte· 
ta. Nad vše tkými už spomenutými , me nova- · 
nými aj ncmcnovanými. bdel v p lnej profc
~ionäl nej pohotovosti apanít Slovenského fil 
harmonického zboru vzorne priprave ný Ja
no m Rmc hnalom. Aj spevákom SFZ bto 
pro,pcl pracovný a inšpirujúci výlet do Fran
cúzska . Prevetrané my~le a pfúca dokázali vy
ko na i rozhodne viac. než býva paušálnym 
zvykom. 

Dvoi'ák ~a teda vydaril a mohutný interpre
tačný kolektív isto vede l. prečo te nto raz l'u· 
dia tak nadšene tlic!.kajú. Ten pot lesk ti ež ne
bol paušá lom , obligátnou formou úctivm.ti. 
Bo l logickou reakciou poslucháčov na všetko. 
čo sa na pódiu odohralo. 

16. april:t. Joseph Haydn: S) mfónia č. 94 
G dur, Luciano Berio: Koncert pre dva klaví
ry, Béla Bartók: Koncert 1>re dva klavíry, bi· 
cic a orchester. Slovenská filharmónia. Diri
gent Bystrík Režucha. Sólisti Hans-Peter 
Stenzel, Volker Stcnzel. 

Raz darmo- nie kedy ~a ~t á va, že vcl'koryso 
koncipova né projekty kdesi musia odčcrpai 
~iJy a e ne rgiu . Dva ko ncerty Bc ria a Bartôka 
holi určite dobre mic ncnou dramaturgickou 

Úspešnými protagonistami Mcndelssohnovho dvojkoncertu bol český huslista han Ženatý 
a náš klavirista Marián Lapšanský 

D' o i':ík 'o ~vojom ~ J.. ve l om Requiem ud rža l 
opraty hudobného dramatit mu pevne v ru
kách , po~kytol se nzitívne mu šéfovi SF dosta· 
tok prí lc7ito~tí k rmpútaniu tých naj~ugcstív
nejš ích hudobných živlov dt ie majúcich v par
tit úrach ' kladatel'a druhej polovice 19. storo
č i a a nemu~el te nto rat vôbec nadsadzovai. 
pre h<it'tai . Darilo sa taJ..me r v~etko , pohoda 
vl:ídla na pódiu aj v auditóriu , zabudol som 
vnímať čas a týc h dcviiťdesiat min út , nie ked y 
dlhých - prcd lhých uplynulo akoby nič. Po
chlapili sa dokonca aj filharmonickí sláčikári . 
dych:íri nasadi li svoju typickú kvalita tívnu 
kô tu tam , kam patrí - do polohy perfektné ho 
profc~ionálneho prístupu . Ondrej Lcmí rd 
mal k disi)()Ztcii elastický, chápavý a pohoto
vý an~ámbl žive ný t.úžbo u príj emne ~trávii 
ch vífky' Dvoŕákovou hudbou. 

Prskavkou večera bolo sólistické vokálne 
kvarte to. Podobná konšte lácia hl asových ty· 
pov už dávno v Bratislave nenasta la. Sar
mantné dámy vniesli d o int ímneho svct <ľ svo
jich ~<i l , resp . duet a an,ámblov čosi sk utočne 
žen!. ké , pôvabné, krehké, pritom ale ovláda
né triezvou mysl'ou a disponovaným technic
kým aparátom. Ľubica Rybárska je dnes už 
nn\ou Divou . Deni~a Slcpkovská vcfmi od
väžnc a odhodlane kráča k tej iste j mé te 
a svoje vy~túpcnic v Requiem môže zacvido· 
vai aJ..o vynikajúci dôkaL rozumného a pek
né ho spievania . Okrem toho sa mi vcl'mi 
páči la -.onori~tická a názorová jednota 
dá m, J..ych hla~ov. čo nebýva v tej to \ekci i 

sô lbtov vždy pravidlom . P:íni ~a nedali zahan
bii . Barry Craft sa prcLcntoval lyrickým , vy
soko po~adcným te norom ~chopným celkom 
~uve rénne udržať napiitie v každej frá!c do
dr7iavajlic zásady pr í!.ne ho bel canta . Farba 
aj \ pÔM>b tvorby tónu op timá lne zapad li do 
maje~tátno-meditatívncj atmosféry Dvoi'á· 
kovcj ~kladby. Peter Mik uláš, ako vždy, per
fekt ne ptipravcný, uva7ujúci. technicky dis
ponovaný. Mic,tami priviedol ~voj part k hra
niciam drámy. poh rával ~a ~ dynamickou 

Snímka : M. Jurík 

záple tkou 44. koncertne j sezóny a aj ich tak 
chápem. Prečo však zasa chudák Joseph 
Haydn musel doplatii na toto gesto?! To, čo 
stihol Bystrík Režucha predvariť na nickol'
kých skúškach zaťažených asi naj viac novo
tou textu Luciana Bcria rozhodne nc!.pfňalo 
kritériti hayd novskcj interpre täcie. Haydn 
vpísal ~ lovko .. C haos'· do inej p;trtitúry nc~ú
ccj vznešený titul Stvorenie, 94. symfó nia 
však s chaosom nepočita . Žiaľ , stalo sa 
a trblie tavé 1.1lákna Haydnovcj partitúry boli 
sam}· uzlík a uzol, nedari lo a nedarilo ~a 
vpl iesť ich do jednoliate ho celku a náj~i trik , 
ako ich navzájom poprc tkávai. Ncvy~lo sko· 
ro nič , a tých zopár prc micrnc odohrat ých 
fráz bo lo okamžite e liminovaných h lušinou 
rozsypaných pasáží , odmeranou a chladnou 
dynamickou réžiou, tcchnicistickým prístu
pom k šarmantnej symfó nii. Našt'a,tic tá 
mä dosi ~i ly sa ubránii podobným útoko m 
a pric~tupky voči etike vykričala v podobe , 
ktorá dirigentovi ani hráčom asi príliš nc li-1 
chotí. Takže: 94. symfónia Josepha Haydna 
akoby an i nebola odzne la ... 

Zato po haydnovských tro~kách pri~la kon· 
štruktívncjšia fáza ko ncertu . Klavírne duo 
z Nemecka roztoč i lo na pó diu Redut y hotový 
ohňostroj . Be riov Dvojkoncert bolo podfa 
môjho n:'tzo ru dobre urobené čudeso, rozvi
brované, rozoscilova né , chvejúce sa a chvíl'· 
kami som zača l uvažovai. a ký je klavír vla~t 
nc nástroj . A le dianie malo iah d opredu. 
evidentná bola umná evolúcia v mikrosvete 
Konce rtu a ku koncu si dokonca aj obidvaja 
k laviristi mohli siahnui hl bšie do dynamic
kých a úhozových rezervoárov pri akordic
kých ex plóziách . Co sa odo hrávalo v o rches
tri . to môžem posúdii len iažko. pretože 
partitúru ~om nikdy nevidel. nič ma však ne
rušilo . V Bartókovom Koncerte prišli ku slo
vu tro ška od lišné výrazové a zvukové dime n
zie a bratia Stenzclovci potenciu bartókov
ského štýlu dô kladne využili a zrealizovali 
pevný a šútvnatý tvar . Ich hra akoby bola 

B)~lrík l{ducha Sním!..a : R . l'olúk 

naozaj hrou . pô,obili úplne uvofncnc. reago
vali s nadhfadom a~ cida vedomou túžbou vy
tvori i po.litívnu atmo,féru . Klaviri~ ti mali 
plné ruky prúce. ani únava 1. výkonu im ale 
nezabránila . aby natcšc nému publi ku prihral i 
ešte jed en ra,cinujúci výkon v Lutoslawského 
dvoj klavírových Variáci<Ích na Paganiniho 
tému. ll ráči SF odviedli v obidvoch konccr
tantných ' kladbách svoj výkonnostný paušú l. 
kto rý nic je vcl'mi in~pi rujúci vo fáze hodno
tenia zážitku . 

21. aprila. Jean Sibelius: Finlandia , Edvard 
Hagerup Grieg: Klavírny koncert, Franz 
Adolf Berwald: Sinfonie singuliére. Slovenská 
filharmónia. J)irigent Ondrej Lenárd . Sólista 
Marhín Lapšanský. 

·Cyklus koncertov nazvan ý ti osi pompézne 
Hudba ná rodov docestoval upro~trcd aprílo
vých jarných dní do Skandinävic. Chce l by 
zrej me prekona!' dnes už priam fatá lnu odlú
čeno~i hudobných tradícií ~evcrských náro
dov od nášho spôsobu života a po núknui čosi 

z reprezentatívnej kuchyne severanov. Ol~á
vam sa však , že tri pred ložené partitt:try ne
vrhajú na dianie o ko lo polárncho kruhu dosi 
svet la. Finlandia je efektná, pekná. ale pred
sa prílcžito,tná skladba . G riegov Kla vírny J 

ko ncert je repertoárovým prie merom a 3 . 
symfónia pána 13crwalda nic je vôbec svojou 
náladou a filozofio u scvcranská. Takže osta lo 
iba pri chcení , koncert v~ak prebehol aj pri 
tejto redukcii plánovaného záme ru. Zvlášt· 
nosi okamihu podnie til a aj skutočno!-.i , že pô· 
vodne ohla~ovaný sólista Stanislav Zambor
ský odrie kol účin kovanie v G ricgovcj sk ladbe ' 
po hodine dvamístej a že na je ho miesto zasa
dol .. náhradník" .Mariún Lapšanský. Griegov 
Koncert má ~ícc v rcpcrtmíri už d lhé roky, 
súm ~om ho už počul v je ho predvedení. pred· 
sa však, behom dvoch ho dín dai dohromady 
skladbu odložcn(t t. č. ad acta. to je osobné 
aj profesionálne hrdin~tvo. Gricg toho do 
partu sólového klavíra pop bal vera a vel' a iaž· 
kého . Marián Lapša nský si celko m pokojne 

položi l pre každý prípad pred seba noty 
a spu~til. .. Neveril som vlastn ým u; i am 
a oči am. V Lapšanské ho hre ~om počul všct· 
ko . čo zdravý Gricg obsahova i má. Bol vá~ni
vý aj scversky odmeraný , drsný a hrdinský. 
keď bolo treba , prepuklo vc,clic v pod obe 
hallingov alebo springdansov. faktúra hýrila 
bohat~t vom .. la ufov" valiacich sa s majc~tä
tom pobrežných vodopádov rútiacich ~a do . 
fjordov. Lapšanské ho hra naozaj asociovala 
konkré tne obrazy a situ{tcic. Do nôt pozrel 
len tak občas. Mal nad vecou inte rpretácie 
nadhl'ad a post íha l nielen vyhrai technické ré 
busy, stihol aj tvori t' a komunikovai s G ricgo
vou kvetnatou a voiíavou hudbou. 

Aj na č le noch orchestra SF bolo vidic i za
intcrcsovanosi na udalostiach . Evidentne 
držali Mariúnovi Lapšanskému pa lce a mali 
šancu spríje mni!' jeho iažké chvífky p recíz
no u hrou . Sta lo sa a záverečná apoteóza zná
sobovala .. pocit svátcční" z o hrozené ho Gric
govho Klavírneho koncertu. Tomu , čo pred
viedol Marián Lapšanský vravím maximáln y 
pro fesio nalizmus a kolegialita . Gricgov Kla
vírn y koncert akoby Mariúnovi Lapšan~kému 
nest ači l - pridal excele ntným spôsobom pô
vabný Pochod ~kriatkov z cyklu Gricgových 
Lyrických ~kladicb. Bravo ... ! 

Z gricgov~kého prog ramu sa tak razom ~tal 
glanzstuck a ani dobre odobratú Fin landia. 
ani zle odohraté Berwaldovo symfo nické 
mcndcb sohnovsko bartholdyovské blúdenie 
v ničom ncskorigova li vynikajúci pocit. pri 
ktorom človek cíti náva ly pozitívne ho adre
nalínu do krvného obehu. 

29. a 30. apríla. Felix Mendelssohn Bat·thol
dy: IO. symfónia pre s láčiky , Koncert pre 
husle, klavír a sláčiky d mol, Franz Schubert: 
Sláčikové kvarteto "Smrt' a dievča" v orches
trálnej ítprave Gustava Ma hlera. Slovenský 
komorný orchester. Umelecký vedúci Bohdan 
Warchal. Sólisti Ivan Ženatý, husle, Marián 
Lapšanskj', klavír. 

Netrva lo dlho a hráči SF sa opät' vyda li do 
sveta , a v takých prípadoch bývali vždy .,po· 
ruke" hráči warchalovského komorné ho or
chc~tra . Tento raz pripravili p re nich až ncty· 
pický nový a netradičný repertoár čcrpajúci 
energ iu z výživného podhubia rýdzeho ro
mantizmu. A aby bol zážito k spred týždila 
dokonalcj~í. do arény vk roči l znova ,.gricgov
'>ký" hrd ina Marián Lapšanský . Lá kadlom 
č b io tri bola účasi českého huslistu Ivana ž.c. 
natého. ktorý v poslednom čase na seba nie
kol'kokr:ít upozornil domácu aj zahraničnú 
kritiku . Suma sumárum , črta l sa pekný a hod
no tný večer. Neostalo len p ri sľuboch . IO. 
'ymfónia Felixa Mendelsso hna Bartholdyho 
otvori la bránu k zážit ku svojou barokizujú
cou vážnosiou a affctuoso m. kto ré vari všet
kým č le nom SKO vyhovujú . Nitky jemnej 
hudobnej tkani ny odpriadali hudobníci s vir
tuóznou gráciou , so ša rrnom a bicdcrmcie
rovskou orname ntikou . Tak , ako kedykol'vck 
predtým v súvislosti s SKO prosto človek mu· 
!>Cl konštatovai rýd zi profesionalizmus a h ráč· 

sku zdatnosi . Potom nastal čas sól. A ešte 
k tomu mendelsso hnovských sól! Už dávno 
som nepočul skladbu. ktor<Í by až tak l'pcla na 
technickej bravúre a vi rtuozite. Obidvaja só· 
list i nasadili ost rý kurz a na poslucháčov sa rú
tili typické .. kukurice" tónov, nečakané inter
valové riešenia časopriestoru , náročné dialó
gy hu~lbfu a klaviristu. Každý takt, každý tón 
pritom však dýchal , nebol uštva ný, kŕčovitý, 
hysterický. Ženatý s Lapšanským akoby sa 
l'ahko pohrávali s mušclínovým mctriálom 
(ktorý z hl'adiska vnúto rne j pevnosti a kvali
ty spracovania nemohol veľmi konkurovať 
vznešenej Symfóni i č. 10 ... ) , Marián Lapšan
ský mal dokonca čas sám si obracať noty, pri
čom te rciové výbuchy paralelizmov zvládol 
jednou rukou . A ž som nechápal, že po ex
tré mne vypätom výkone ~pred týžd iía môže 
niekto tak rých lo zrcgcncrovai svoj tvorivý 
potcnciäl a že vo fázach dob rusovania Mcn
dclssohnovho Bartholdyho Dvoj koncertu do
káže behom dvo ch-troch hodín zaskoči l' 
v Gricgovom Klavírnom koncerte. N iekedy 
slová naoznj nestačia ... 

Prosto - Dvoj koncert bol doslova odpálený 
a unikátny. Ivan Ženat ý neostal tiež nič 
dlže n , splet'am i líni í p rccMdzal s nádhe rným 
tónom . so schoonost'ou rozlišovať icdnotlivé 

Ondrej Lenárd ' Snímka: a rchív HŽ. 

pcrliacc sa tó n.y, s rahkosiou pr;tvcj ruky 
a s intonačnou suvere nitou. Celá skladba sa 
tak dostala do stavu exportného č ís la a verím, 
že výkon hudobníkov ne fascinoval iba mňa. 

Kapitola čís lo dve: Schubc rtovo-mahle
rovská verzia Sl áč i kového kvarte ta d mol. 
Začnem vari od ko nca. Niekoľko minút po 
doznení bezvýchodiskové ho finále mi jeden 
z mojich pri ateľov položil zvláštnu ,. polootáz
ku" . Vraj - ako sa dá písa i o takej to hudbe , 
ktorá prúvc doznela s ch ladnou hlavou tzv. 
kritika . On si vraj vôbec ne uvedomova l, že 
tó ny Schubcrtovej hudby vyludzujú trápiaci 
~a hudobníci. že si vôbec neuvedomoval 
hmo tnú podstatu každej frázy, každého tónu . 
Svojou polootázkou prito m vystihol presne 
moje pocity z práve počutého. Ja súm sa pri
k lá tíam skôr k pôvodnej , kvaretovcj verzii 
príbehu Smrti a Dievča ia , priznávam však. že 
mohutné pro fondo kontrabasu občas vnorí 
te nto príbeh d o temnejších a depresívnejších 
vôd mahlcrovského nihlizmu. Je možno mo r
bidné , kochat' sa v obrazoch utrpenia a bôl'u, 
Schu bert bo l ale tak geniáln y, že aj z týchto 
hrôz do káza l vyčarovať prostú nádheru . krch
kosi a poddanosi veci Hudby. Aj dnes. po 
všakovakých explóziách expresionizmu a 
existencia lizmu a negat ivi zmu a .. . a ... - ešte 
aj dnes je S mri a dievča obrovsko u ve l ičinou 
otvárajúcou s nevídanou odvahou dve re do
vtedy možno iba tuše ných zá kutí hudobnej 
psychoanalýzy. Bohdan Warcha l so svoj ím 
ansámblom teda vsadili tento raz viac na 
emócie, než na ba rokovú afcktívnosi. niečo 
sa vydarilo, niečo by mo hlo byt' možno aj do
ti ah nutcjšic . tak č i o nak , Schubert zvíťazil. 

Na rozdiel od minulej sezóny, ktorá v apríli 
doslova hynula v nekvalite alebo v pscudo
kvalitc. tento rok nastala e rupcia hudobnfc
kcj kva lity. občas až dokona losti. Apríl v SF 
bol o bdobím príjemných prekvapen í, za kto· 
ré patrí tým . ktorí sa o ne zaslúžili , úprimná 
vďaka. IGOR JAVORSKÝ 



KONCERTY s) 

lbsolventské koncerty VŠMU 
Diplomový koncert je pre poslucháča 

VŠMU vyvrcholením jednej etapy jeho spe
váckej kariéry. Ide, pravda. o etapu príprav
nú, po nej však nasleduje .. ozajstný život" so 
všetkými ťažkosť~mi , neistotou a ncprcstaj
ným hl'adaním . Uspcchy a neúspechy nie sú 
už konfrontované so zhovievavým č i prísnym 
pedagógom. ale s reakciami publi ka - aj pc
rom krit iky. Výkony na absolventských kon
certoch o mnohom vypovedajú - aj keď vývin 
toho-ktorého umelca môže zaznamenať pre
kvapivé zvraty v rôznych smeroch. 

Medzi tohoročnými abso lventmi speváckej 
katedry VŠMU j ednoznačne prevažovali že
ny. Absolvovalo ich 5, ich kolega len jeden. 

Priestor prvého koncertu patril Elene Gaz
díkovej z triedy Zlatice Livorovcj . Jej lyrický 
soprán viac-menej komorného charakteru 
dominoval najviac v piesňach . Výber z Hur
níkovho cyklu Kvetiny bol zameraný na refle
xívnejšie a nostalgickcjšie tituly. Gazdíková 
ich podala s pochopením ich efemérneho vnú
torného sve ta . Štýlovo neobyčajne presvedči 
vo kreovala dve piesne od F. Mendelssohna
-Bartholdyho (Neue Liebe a Frtihlingslicd) . 
Veľmi dobre sa jej podarilo vyst ihn llť oscilá
ciu hudobnej reči skladatcl"a medzi vrchol
ným klasicizmom a raným romantizmom. obe 
piesne predniesla prirodzene , prosto a jedno
ducho. Dve piesne J . Brahmsa (Immer lciscr 
wird mein Schlummer a Meine Liebe ist griin) 
by síce jednej strane vyžadovali väéšf emo
ciálny ponor, no na druhej strane ich Gazelí
ková predniesla technickY. korektne a s dáv
kou noblesy a umiernc nosii. Recitatív a kava
tfna Lindy z opery Linda di Chamounix od G . 
Donizettiho kladie na inte rpreta mimoriadne 
technické nároky. Gazdíková spievala síce 
zaangažovane , ale aj takpovediac .. na doraz'· . 

Spolu úči nkuj úcou na tomto koncerte bola 
hobojistka Vladislava Weiglová, ktorá na ja
visko vstupuje síce maximálne ležérne , a le 
vystupuje na ňom zasa veľmi brilantne a suve
rénne. Výrazovou hfbkou sa zaskvela hlavne 
v Koncerte pre hoboj a orchester B. Mart inu 
a v Šiestich metamorfózach pre hoboj sólo od 
B. Brittena. 

- Koloratúrna sopranistka Ľubica Vargicová 
~z triedy Vlasty Hudecovcj si svoje vavríny na 
opernom nebi už vydobyla . V opere SND na
študovala viacero postáv, z ktorých naj mä 
Olympia a Violetta patria k jedinečným . Aria 
z Kávovej kantáty J . S. Bacha a dve piespe L. 
van Beethovena (Freudvoll und lcidvoll , Der 
Wachtclschlag) vyzneli v jej podaní ako po
vinné cviky. Bachovi chýbala pevnejšia štýlo
vá zakotvenosť a Beethovcnove piesne sa 
k typu jej hlasu nehodia. Poslucháčom to 
vynahradila v troch koncertn ých ári ách G. 
Rossiniho (Aragonese , La lontananza , La 
fioraia fiorentina). Kreovala ich s veľkou 

technickou suve reni tou, so zmyslom pre ros
siniovské brio , lesk a najrôznejšie vokálne 
efekty. Jej výšky tu mali "špičku' ' , istot u 
a presvedčivosť . Rovnako suverénna bola 
Vargicová aj v Donizettim (scéna a á ria Lucie 
z opery Lucia di Lammermoor). Aj najn ároč
nejšie koloratúry znejú v jej podaní isto 
a perl ivo , zároveň sa Vargicovej dobre poda
rilo odtieni ť psychické stavy hrdin ky. 

Vargicová je speváčka s vel'kou perspektí
vou, ktorá pravdepodobne bude vo svojom 
odbore dôležitou posilou opery SND - a mož
no aj iných významných operných domov. 

Tretia absolvujúca speváčka - Z denka Fur
mant oková - je z triedy Magdalény Blahušia
kovcj. Aj ona má za sebou už krst na javisku 
opery SND . V Hoffm annových poviedkach 
stvárnila postavu Olympic. Zat ia ľ čo u väčši 
ny absolvujúcich spevákov patrí ária zo 17. 
alebo 18. storočia k najproblematickejším 
zložká!lJ .recitálu. u Fu rmančokovcj to tak ne
bolo. Anu z Händelovej Rodeli ndy prednies
la s pochopením štýlu aj špecifík vedenia 
melodickej línie u Händela . Navyše z jej in
terpretácie vanul esprit a kult i vovanosť . 
V piesňach H. Wo lfa (Nixc Binscfuss, Zitro
nenfa lter im April a Mausfa llen Spriichlein) 
osvedčila zmysel pre drobnokresbu a jednot
nú poetickú náladu. Piesne A. Moyzesa Vie
tor nad dolinou a Pieseň loretänskych zvonov 
by zniesli väčší vzlet aj výrazovú prehfbenosť . 
Pozoruhodný bol Furmančokovej Poulenc 
(výber z cyklu Fiancailles pour rire). Treba 
oceniť zaradenie tohto náročného diela na 
program, ako aj dobrú,výs lovnosť , prirodze
nosť vedenia melodických lfn if. vyváženie 
reflex.fvnych, lyrických a dramatickejších , 
emociOnálne výraznejšie ladených polôh. 
Cel k~v.ej koncepcii by však prospela dômy
selneJŠia práca s farebnými odt ieňmi hlasu. 
O árii Lindy, ktorú inte rpretovala aj Furman
čokovej kolegyňa Gazdíková, možno pove
dať , že je značne náročná a jej prednes vyža
duje už zrelšiu umeleckú osobnosť . 

Vokálny prejav Furmančokovej La ujmc 
predovšetkým prirodzenosťou a kultivova
nosťou v st red ných polohách. vo výškach sa 
sem-tam objaví ,. užš í'· tón. nazdávam ~a , že 
po odstránení niektorých drobných technic
kých nedostatkov by zo sopranistky mohol 
byť veľmi dobrý typ na barokovú a kl a~ icis tic
kú opernú a vokálnu tvorbu. 

. Ako spoluúčin k ujúcc ~o l>peváčkou vystú
pilo ha rfové duo (Adriana Črn•e1íansktí a Ta
liana Swnová), ktoré vyniklo dobrou ~úhrou. 
technickou vyzbrojcno,ťou a noblesou pre ja
' ll . 

Gustá\' Beláček Sn11nJ,.a : l. Jurík 

Kawrfna Kmeľová z triedy Evy Blahovej 
absolvovala s veľm i ná ročným , ale dramatu r
gicky zaujímavo postaveným programom. 
Dominoval v ňom Richard Strauss. Dve pies
ne (Ich schwcbc . Amor) , predniesla s pocho
pením ich vnútorného sve ta. Vcl"kú á ri u Zar
bine tty z opery Ariadna na Naxc inte rpreto
vala so snahou vyhovieť všetkým požiadav
k{lm, ktoré tu sk ladateľ kladie na speváka . 
Treba však povcdai. že maximálne náročné 
ko loratúrne pasáže, ktorými Strauss v ne ma
lej miere part Zcrbinc tty vyšperkoval, zosta li 
na nickol'kých miestach ncdotiahnuté. 

Na vcelku prieme rnej úrovni sa odvíjala in
terpre tácia Telemannovej árie aj Mozarta 
(No, no chc non sei capa ce, K V 4 19). Zarade
nie dvoch piesní tohoročného j ubi lanta - J . 
L. Be llu - hodnotím ako pckn (• pozornosť 

vetkému slovenskému tvorcovi, v rámci 
ostatných absolventských koncertov celkom 
ojedinelú . V piesiíovom cykle H. Duparca 
Kmeťová predviedla prirodzené a nenásilné 
vedenie melodickej línie, ku lt ivovanosť vo
kálneho prejavu. no zárovcií by ~týlovo ver
nejšej inte rpre tácii prospe la lepšia práca 

fa rbou hlasu. Katarína Kmeťová predviedla 
štandardný výkon. pri prednc'e by mladej 
umelkyni pomohla väčšia miera zaangažova
nosti a cmociálneho ponoru. 

Z triedy Evy Blahovej absolvoval aj Gus1áv 
Beláček, oscilujúci medzi ba om a barytó
nom. Je typom korektného speváka , kÍorý 
dbá na obs~hové a výrazové kvality inte rpre
tovaného d1cla. Po značne neštýlovom Mon
tevcrdim (ária z Odysea) a vcelku štandard
n? m Mozar~ovi (äria l!n bacio di mano) jcho

1 

vykon dommoval v p•csi'wch M. l. Glink u, 
ktorým vdýchol jemný pátos aj pot rebnú dáv
ku ruskej melanchólie. Výrazuplnc prednie
sol aj výber Cigánskych piesní od z. Mik ulu. 
Ukážky z ta lianskeho operného repertoáru 
(Bel.lini , V~rdi ) dávajú tušit'. že po určitom 
štádiu d?znevania by aj táto sféra vokálnej 
produkc1e mohla nájsi v Beláčkovi dobrého 
interpreta. 

Zvyš•~Ý pr ic~tor koncert u patril Magdaléne 
KoteneJ, ktorá by sa časom mohla vypracova i 
na znamenitú interpretku sta rej hudby. Už 
dn~s ovláda suverénne rôzne nuansy ozdôb 
a v1e vokálnej produkcii starších období dať 
pečať štýlovej presvedčivosti. 

Poslednou absolventkou mala byť sopra
nistka Ivana Divišová , ktorej koncert sa však 
kvôli chorobe presunul na neskorší te rmín. 
Zaznamenajme na tomto mieste, že Divišová 
s úspechom vystupuje v role Gildy v brnian
skej inscenácii Rigoletta . 

Napriek tomu. že vctká časi absolventov už 
vystúpi la na popredných slovenských i čes

kých scénach, úroveň koncertov ako celku. sa 
niesla viac-menej v oblasti priemeru. Tu 
a tam sa našiel výkon. ktorý zažiaril. ale ani 
jeden koncert ako celok nebol bez výhrad . 

MILOS LA V BLAH YN KA 

Opäť SOSR 
Je dobré . že sa rodí druhé centrum náš

ho koncertného života - a to Slovenský 
rozhlas. Symfonický orchester Slovenské
ho rozhlasu má vše tky podmienky k tomu, 
aby zača l s orchestrom Slovenskej filhar
mónie 'úťažii o priazc 11 publika . aviac. 
intervaly medzi aboncn)nými ko ncertmi 
v Redute sa stále zväčšuj ú ; slovom. kon
certov je čoraz menej a treba povedať. že 
aj ich umelecká úrovd\ má výrazný reta r
dačný charakter. S potešením· som teda 
prijal pozva nie na koncert Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu s dirigen
tom Róbertom Stankovským. ktorý ako 
viem. chce v budúcno~ti z in tenzívniť kon
certný život v Slovenskom rozh la~c . Mys
lím i. že je to dobrá myšlie nka . pretože 
každý orchester potrebuje mať pravidelný 
ko ntak t s publikom, naviac , ak sa stretáva 
viac dramatu rgických ko1Ícepci í - rozrastá 
sa pest rosť a rôznorodosť . ktoní je v kon
certnom živote nesmierne dôležitá. 
V rámci symfonického koncert u. ktorý sa 
konal 22. aprila , odznela v (• vodnej časti 

programu predohra k Wagnerovej opere 
~ristan a lsolda - teda hudba. kto rá je 
v1ac než púhou introdukciou do progra
mové ho rámca symfonického koncertu . 
Veď v tej to predohrc sa integruje vše tko 
to , čo Wagner ako umelec hlib al. v čo ve
ril a za čo zápasil. Pre to predohru k Tris
tanovi nechápem len ako predohru k ope
re , či k hudobno-dramatickému dielu. ale 
ako predohru k epoche. ktorú vlastne 
predznamenala . Wagner je aj po stránke 
interpretačnej zaťažkávacou skúškou -
dokona lo'ť tej to hudby priam volá po do
konalosti inte rpretačnej a tá je v rukách 
n <~j väčších a najzrelších osobností. Keď je 
už reč o interpre tácii, tak rozhodne naj
presvedč i vejšie z celého programu vyznel 
Koncert pre trúbku a orchester od Prancú
za Henri Frédien Tomasiho (v podaní só
listu J. Bartoša). Je to hudba niele n v pra
vom slova zmysle konccrtantná , ale hlav
ne in tegrujúca v sebe nc~početné množ
stvo najrozmanitejších kompozičných 

prvkov, a to z najrozmanitejších oblastí 
žánrov a druhov, ktoré ho obklopovali. 
Naprík lad bolo by možné spomcn(• ť prvky 
z ta nečnej a populárnej hudby, nánosy 
evokujúce francúzsky postimprcsioniz
mus, zazneli tu i tóny pripomínajúce 
Gershwina - slovom široký kaleidoskop 
vplyvov. Toto kompozičné kompilovanic 
však ne treba chápať ako odmietnutie die-

la, pre tože skl bcnie, prepoje nie tejto širo
kej palety vplyvov - to bol už vlastný 
vklad Tomasiho . A keď si v duchu prc
mietnem bohatý koncertantný charakter 
sólového nástroja, ktorý tak znamenite 
stvárnil J . Bartoš za tvorivej spoluúčast i 
orchestrálneho telesa i dirigenta je zrej 
mé. že výsledný zážitok bol pôsobivý a pú
tavý. 

Azda najproblematickejší po stránke 
i n t e rpret ačnej bol G. Mahler a jeho Pies
ne o mŕtvych det'och. Predovšetkým Ma h
Ier napí al svoje Kindcrtotenlieder pre 
ženský hlas. Tento zdanlivý ,.de tail" ne
možno opomenúť . lebo sa viacnásobne 
vypomstí. Tentoraz sa to vypomstilo P. 
Mikulášovi, ktorý si napriek svojim inter
pret ačným kvalitám musí uvedomiť , že 
všetko spieva i nemôže . Keby totiž pocho
pi l Mahlcrovc Piesne o mŕt vych deťoch 

okamžite po preč ítan í diela by musel 
s búz11ou tento pies•1ový cyklus odložiť . 
Dovo lím si povedať, že Mahlcr vedel pre
čo má tieto piesne spicvai žena. To je po 
prvé- po druhé Piesne o mŕt vych deťoch 
nemožno sp ievať s pátosom a už vôbec 
nic s vyhraneným dramatickým nasade
ním (i tu však orchester mus! preberať na 
seba dominujúcu úlohu). 
Ziaľ , nesta lo sa - orchester mal rozhod

ne vyzn ieť symfonickejšie, veď on je tu 
vlastne nosi teľom drámy. Spev je tu .. len" 
anjelským pohladením. bozkom na roz
lúčku . Je to vlastne už spev z nebies, hlas , 
v ktorom cítiť. že už všetko prebolelo , 
prc trpclo. Na margo R. Stankovského 
tempá, ktoré mali byť rýchle , boli pomalé 
a opačne , pomalé tempá boli prirýchle. 
Záve rečn á časť je modlitba a nic neurotic
ky uponáhl'aná piese11 . To všetko nespo
mínam preto , aby som odrádzal inte rpre
tov od Mahlcrovej. hudby. Skôr naopak , 
kiež by jej bolo viac - ale sk utočného 

Mahlera. 
V záverečnej časti koncertu odzneli De

bussyho Nokturná - i na nich by bolo mož
né ešte vera popracovať. Tu však vid ím 
v zásade prístup , ktorý dielu až tak princi
piií lnc neubližuje .. . Nechcem rozoberať 
dielč ie nedostatky; skôr by som chcel, aby 
cykl us symfonických koncertov v Sloven
skom rozhlase pokračoval , aby sa sta l Slo
venský rozhlas ďalším centrom nášho 
koncertného života . 

IGOR BERG ER 

Zinysluplná spolupráca 
Večer v Koncertnej s ieni Slovenskej filharmónie 26. apríla nás presvedčil o skutočnosti 

že " l'ady sa pohli" aj v oblasti kultúry. l keď sme boli svedkami koncertu s programom ktorÝ 
už pred časom odznel v Moyzesovej sieni SF, nemožno poprieť fakt o intenzfmej~ej ~polu
práci na~ich umelcov s interpretmi zo zahraničia. Na pódiu sa opäť predstavil komorný or-
chester Musica Aeterna a súbor Les Menus Plaislrs z Francúzska. · 

Úvodné ~lov~ profeso~a Jána Albrechta pripomenuli 20. výročie vzniku Musiky aetemy, 
vyzdvihli doležttosť nadvtazanla nových kontaktov, výsledky ktoré možno zúročiť v óal§ej ak
tivite (prvou lastovičkou spoločného oživovania prachom zapadnutých skladieb je CD na
hrávka Compositions de musique suivant la méthode francaise od J. S. Kussera). 
Vzťahy na novej úromi kon§tat"'eme i na báze organizácie hudobného života - ved' toto 

nebolo prvé pod"'atie, ktoré vzniklo v spolupráci Banque Paribas Bratislava a Slovenskej 
filharmónie. 

Žeby sme sa vracali do atmosféry čias, kedy rodák zo Slovenska Johann Sigismund Kusser 
nadvia7Atl osobné kontakty s dvorným skladateľom Ľudovfta XIV. - Jeanom Baptistom 
Lullym? SLÁVKA FERENCOV Á 



HUDOBNÉ DIVADLO 

FESTIVAL SÚČASNÉHO FRANCÚZSKEHO TANCA 

Bratislava v pohybe 
Tanečné vystúpenia, ho ri vé diel

ne, prednášky o tanci , videoprojck
cic- to všetko ponúkal tanečný fc~-

' tival, ktorý za podpory Minister
stva kultúry SR, Francúzskeho 
združenia pre umeleckú činnost'. 

I>POII, Novej Scény, VšMU a Únie 
tanečného umenia pripravil Fran
cúzsky inštitút v Bratislave. 
Tanečné festivaly majú v Brati

sl<tvc dlhoročntt tradíciu. hlavne 
Festival moderného tanca. ktor) 
prebieha každoročne 1 novembri. 
Francút.,ky festival hol v~ak pre 
miía 1 mnohom objavný. 

Prvým objavom bolo predstave
nic (2 . v poradí) v O POll s názvom 
HUSAIS na hudbu Hectora BER
LIOZA . Postarala sa oií dvojica 
tanečníkov - Eric LAMOUREUX 
a Hcla FATTOUMI. Tancujú ~polu 
od roku 19H4 a v Bratislave neboli 
prvýkrát. Pred dvoma rokmi ~mc 

' ich mohli vidici v DPOII ako čle
nov súboru Roc in Lichcn. Dotcra7 
najvyš\ím ocenením bola pre nich 
cena na medzinárodnej prehliadke 
v Bagnolct v r. 1990. 

Ich prcdstitvcnic dvíhalo J'udí zo 
stoli č iek, hlavne vd'aka energii a si
lc. s akou predvádzal i svoje nc7vy
čajné. často prekvapivé pohyby 
a gc.,t:í. Záhadným spôsobom pa
dali obratom zo stoja na chrb<ít. 
dok<ízali st <ii na hla1 c v rnaximúlne 
vychýlcných polohách. tanečnica 
prcmlšala tanečníka s rovn;,Jrou 
J'ahko\Úlu ako on ju. Dokonale pri 
tom využili woju gymnastickú 

Eric Lamoureux a llela Fattoumi 

prípravu zo O::túdia tclcsn)·ch vied, 
J..torému sa 1emllali pred tancom . 
Ich zdanlivo ncpochopitcl'ný tanec 
s neustálym tokom energie. ktortt 
si navzújom prcd;íval i, bol o hl'ada
nt a str;ícaní. o spájaní a ro/delení. 
o chápaní. 

Novin<'ir a tanečn)· teoretik Jean
-Marc ADOLJ>II E sa na jednej zo 
woj ich pn.:dnäšoJ.. spýtal. či srne 
tiež toho n<ízoru, že predstavenie 
II USAIS je o súča~ncj situilcii 

BRATISLAVA EN 
M O U V E M E N T 
FESTIVAL 
DE DANSE 
FRANyAISE 
CONTEMPOAAINE 

u näs. Odpo1cdc zneli - áno. aj. 
O čom 1\ctJ..orn by mohol tanec 
hyi. bola jedna z tém predn:'tšky 
Jeana-Marca Adolpha - fcstivalo
lého objavu čís lo 2. V jeho prcd
míškach s názvami - 25 ROKOV 

SÚČASNÉHO TANCA VO FRAN
CÚZSKU a NEZVYČAJNÁ NÁ
KAZLIVOSŤ POHYBU - sa neho
vorilo len o históri i a súčasnom 
smerovaní tanca vo Francúz>ku. 
ale hlavne o vizionilr~kom pm.laní 
tanečného umenia, o jeho univer
zálnosti a zá rovcri jedinečno,ti. 

Zaujímavo sa vyjadroval aj o ta
nečníkoch, obdarených zvlá~tnym 

darom prcciiovania a čistého vide
nia a poslaním odovzdilvať tieto 
pocity ďalej. Ozaj,tný t anečn ík 
podľa neho musí byt' trošku .,mi
mo". akoby z iného sveta. aby túto 
výnimočnosi nestrati l. Jean-Marc 
Adolphc -osobnosť, na ktorú tak 
dlho a márne čaká slovenské taneč
né dianie- povedal dte jednu za
uj ímavú vec. Pojem francúzsky ta
nec, v podobnom zmysle ako arnc
rický, či nemecký tanec. vla,tnc 
neexistuje. Stt iba t anečníci, viičš i 

nou nefrancúzskeho pôvodu. ktorí 
tvoria v krajine mimoriadne naklo
nenej tancu- vo Francúzsku. 

TANEC V PLAVÁRNI hol tre
tím festiva lovým objavom. Auto
rom predstavenia ABSINTOVÉ 
ZRKAI>LÁ, druhej časti diptychu 
VETERNÝ PALÁC, ktoré sme 
mohli vidici v pric,toroch ~auny 
Grô,,ling. bol Claude BRUMA
CHON. lludba Christophera 
ZURFLUHA, vyni kajúce svetlá 
Philippe MOMBELLETA a kostý
my Martina RITZA vytvori li doko
nalú atmosféru lngrcsovho obrazu 
Turecké kúpele. ktorým sa nechal 
Brumachon inšpirovai. Na člene
nom priestore s dvoma bazénmi 
a plochou uprostred sa odvíjal ta
jomný svet, plný emócií a väšní. 
Tanečn íci, akoby v opoj nom po

lospánku. le n vel' mi pomaly prebú
dzali svoje telá máčajúcc sa vo vo
de, v neustále zrýchl\tjúcom tempe 
sa niektorí dostávali do variácií. 
hranič i ac ich s extázou. Zvláši ne
bezpečne pihobi la scéna ženy, tan
cujúccj na okraji a vo vnútri kovo
vej vane, ktorej záverečná variäcia 
sa dala nazvať tancom "do bezve
domia". 

Obdivuhodné výkony taneční
kov. schopných absolvovať toto 
náročné predstavenie v ten večer 
trikrilt za 'cbou, sme mohli vidieť 
už dcií predtým. V DPOI I pred
viedli prvú časť diptychu VETER
NÝ PALÁC s názvom DRAVCE. 
Tanec, výtvarne inšpirovaný nád
herou Indie. skrývaj(tci v ~cbc dra
vú si lu i zmyselnú krutosi, predvá
dzal dravosť a dravcov v rôznych 
podobách. Exhibicionistické Bru
machonovc postavy- zámerne vo
či sebe l'ahostajné a chladné, poci
iova li k sebe určitú 'priazncnosi. 
Brumachon nemá rád plynulé. 

ČO NA TO MOZART? ! 

Claude Brumachon 

miiJ..ké poh)by. registruje len za
čiatok a koniec pohybu, vytvára 
akýsi neuverit eľne rýchly sled póz. 
Dokonalos i koordinácie pohybov. 
pri ktorých zapája každú časť tela 
možno prirovnať k technickej do
J..onalosti robotov. Úctyhodný je 
i časový rozsah, počas ktorého sú 
schopní tancovať svoje variácie 
v ~ ialcnom tempe. 

Podobne ako mnoho iných fran
cúzskych choreografov, ani Claude 
Brumachon nezačal svoju umelec
kú kariéru tancom. Pôvodne začal 
~tudovať maliarstvo a s tancom sa 
prvýkrát stretáva až v roku 1971{. 
V H2. roku sa stretol s Karin Sapor
tovou, významnou predstavitcl'kou 
súčasného tanca. Pod jej vedením 
tancoval v súbore l lypnot ic Cir
cus s Benjamínom LAMARCHE. 
ktorý je v ~úča,nosti jeho asisten
tom. Svoj súbor založil v roku 
1984. V roku L990 bol Brumachon 
poverený vedením Nilrodného 
chorcografického centra v an
tcs. Jeho najvýznamncj~ic diela 
sú:· TEXASANKA. PIEDESTÁL 
PANIEN, ŠIALENSTVO, VE
TERNÝ PALÁC. 

Tretím a posledným súborom. 
ktorý sa predstavil na festivale, bol 
súbor Odite I>UBOC ' prcd~tave
ním INTERVALY. 

Odilc Duboc. od jttla 1990 riadi
tcl'ka nového Národného chorco
grafického centra v obl a~ti Fran
che-Comté. sa naz)•va samoukom. 

Svoj osobit}· prejav si vytv;íra na 
základe vlastných skú~cností 7 tan
ca a možností, ktoré poskytuje 
!'udské telo. Jej tanečný večer, zlo
icný zo štyroch častí in terpretovali 
štyria tanečníci. Tanec ROZLET, 
MEDZI NIMI DVOMA, OVER
DANCE, VALČÍK ~ú ~ilnc pocito· 
vé diela, v ktorých choreografia še
trne na rába s tanečnými prvkami, 
skôr len naznačuje. Podoby tanca. 
rados i z jeho tvorby, tanec ako pu· 
to i ako v7lct - to je najsilnejšia té
ma jej tanečn)·ch diel. 

Svoje tanec stavia Dubne techni
kou založenou na uvol'ncní 
a správnom dýchaní. Princípy tejto 
techniky objasnila na praktickom 
seminári, ktorým otvorila tvorivé 
dielne fc~ti1alu. 

Štvorhodinové praktické scmi· 
mírc, ktoré viedol Claude Bruma
chon posledných päť dní fest ivalu, 
; i da li za ciel' priblížii vybranej sk u· 
pine tanečníkov ~voju ojedinelú 
techniku a naučii ich časi svojho 
repertoáru. U.l prvé dni tvoriv)ch 
dielní naznačoval i, že nový pohyb 
si našich tanečníkov podmanil 
a posunul ich d'alcj v ich výrazo
vých' možnol>tiach. 

Rozvoj 'účasného tanca vo 
Francúz~ku prirovnávajú jeho kri
tici k explózii. Tá má na svedomí 
aj výbuchy nad~cnia a radosti, kto· 
ré otriasal i jarným francúzskym 
fest ivalom. 

EVA GAJDOŠOV Á 

lh oj ročná spolupraca mcd.zi presovskou spc"ohrou a Thcatcraufstand \\ cb " Ra
kúsku po minuloročnom speváckom koncerte pokračovala v tomto roku spoločnou 
inscenáciou Mozartovho singspielu Čarovná nauta (28.-30. 4.). Uskutočnili sa tri 
predstavenia v Prešove a tri v rakúskom Welse. 

a autor stavieb Walter Gsch\~andtner ronlcli
li obrov,kú plochu prešovského javiska kovo
vými konštrukciami na tri tretiny. D1c po
stranné, s fi lmovými plátnami a automaticky 
ovládanými žalúziami, rozdeľova l (spújal) 
akýsi ihlan- symbol chrámu či palilca'! - scé
nicky i režijne funkčný element. Video a fil
mové efekty popri funkčnosti (Paminin ob
raz. do ktorého sa Tamino zamiluje, prcmie
taný a zárovcií snímaný v pozadí javiska) 

Zinkl. Kam siaha pr<'ivomoc in~ccnátorov (vo 
vziahu J.. skladateľovi) je 1šak otázkou. '>iaha
júcou za nímcc nilšho člänku. 

Na inscenácii sa podiel'ali oba súbory nasledovne: r éžiu, návrhy scény a kostýmov, 
stavbu, scénické a filmové efekty, dramaturgiu i hlavné postavy saturovali Rakuša
nia , Prešovčania dodali dirigenta, orchester a zbor. 

lludobnc Čarovnú flautu na~tudoval diri
gent a šéf spevohry Július Sclčan . Jeho kon
cepcia bola presná, interpretačne dobre pri
pravenú. so v~adcprítomným nábojom este
tickej kvality. l ked možno polemizovai 
o voľbe tempa v niektorých áriách či ansám
hloch (napr. vo vstupnej piesni Papagcna. 
v scéne mužského zboru a árie Sarastra v 2. 
dejstve) v zásade dirigcntovmu poi\atiu ne
mo/no upriei mozartovský dych a ~tý lovosi. 

Projekt rakúskeho režiséra poľ~kého pôvo
du Chesa W. Thcmanna Uricha (vl. menom 
C1eslaw WiniarsJ..i) vychádzal z filozofickej 
flexibility, ale i adaptabi lnosti Schikanedc
rovho libreta - napriek jeho dejovej kompli
kovanosti (alebo práve preto?) a možnosti. 
aké poskytuje i na ~ubjcktivizilciu~l icktorých 
ú\lrcdných my~licnok. Réžia spočí1·ala 

v pretlmočení filozofie o prapôvodnej jedno
te všetkých ncskor~ích protikladov. ked' aj zlo 
bolo obsiahnuté ako ncprotircčivé v jedinom. 
Rdiséra inšpiroval akt stvorenia sveta v k res-

ianskum učení ,.ale pravdepodobne aj čínska 
filozofia a jej učen ie o pra látke <t vzújornnom 
pôsobení spojených s íl jin a ja ng v princfpoch 
kladu a lilporu. svetla a tmy. Deštrukčné. ni
čivé si ly predstavovali ženský princíp- Kní
ľovn(t noci. Zävcr opery (po predchádzajúcej 
dc~trukcii javi~ka a ~cény pomocou iahových 
javiskových mechanizmov) vyznieva v pro
spech opiitovn0ho zjednoten ia protikladných 
síl - nicJ..edy. niekde. tak ako boli- niekedy 
a nicJ..de. n<hi lne oddelené (ako to režisér na
značil v ~cenickom obraze počas prcdohrv 
opery. Dvojjedinosi Kráľovnej noci a Saras
tra. mimochodom mladých l'udí (rovnako tie
to postavy ch<Ípal aj W. Fclsénstcin ). režisér 
vyjadril ako večerný spor vziljomne sa priia
hujúcich protikladov (mu.l a žena - Tamino 
a Pamina). 

Svoj režijný prístup (a filozofiu in~ccnúcic) 
postavi l Urich na ~~upcr" technike. ktorá ma
la svoj podiel na chladnom až ncosobnom vy
znení inscenácie. Scénograf Paul Ostcrberger . 

zača li - v istom bode in~ccnácic pôsobi ť príliš 
techn ic i~ ticky. Navyše šumy. ktorým sa nic
ktoré technické úkony nevyhli (zatcmriova
nie. či prcricďovanic .lalúzi í) rušivo zasiahli 
už aj ~amotný hudobný priebeh. Svetlá i spô
sob nasvccovania boli prcdfžcnou rukou scé· 
nografic i réžie a fungova li v rovine významo
vej, podobne ako kostýmy Gabi Hochreitero
vej. Čcrvcmí farba v rí~i Kráľovnej noci 
a čie rno-fialové( !) kostýmy Sarastra a obyva
t'cfov jeho ríše boli významovo podriadené 
režisérovej koncepcii (aj v Mrihu-napr. plav
kové oblečenie KrMovnej noci). 

Prinajmenšom odvážne pôsobi la scénická 
elektroakustická hudba, resp. hudba synte ti 
zátorov. vstunutá medzi jednotlivé zmeny ob
razov. icktoré zvukmé efekty (pri príchode 
Kráľovnej noci v l. dejstve) boli akceptabil
né, iné diskutabilné, tobôž h·ú sa v niekto
rých ~tr ihoch prckrývali s hudbou Mozar
tovou. Autorom scénickej hudby bol Hans 

V hlavných úlohách sa prezentovali mladí 
rakúski sólisti. Sklamaním bola prcclstavitel'
ka Krill'ovncj noci - Marion Heger, ktorá 
spievala vo veľmi ~il nej hlasovej indispozícii 
obc mnou navštívcné predstavenia. lllaso
vou kulturou zaujala najma Caroline Isabella 
Men v úlohe Paminy. Markus Wolfsbmtcr 
napriek solídnemu výkonu v úlohe Sarastra 
ešte nedospel - i vzh l'adom k mladému veku. 
k rozložitým basovým hfbkam. aké si táto po
stava vyžaduje. V dobrom svetle sa predstavi· 
li Josef Oherauer (Tamino) i Gerhard Lehner 
(Papageno). Prcdsta1 itcfky troch därn- lise 
Helga Lachomski, Elisabeth Pfann a lngeborg 
Friedl mali svoj proťajšok v prcdstavitcl'kách 
troch chlapcov. ob~adených pr.:šovskými só· 
l i~tkami Annou Benko\ou, Elenou Kušniero
\ ' OU a Darinou Gcrjakovou. Vedľa mch \a 
v inscc n{tcii uplatni l Vladimír Timočko a Mi
lan Gerjak (kiíazi). Ivan Barla, Ladislav Su
choža, Jozef Baksa, Jozef Novotný v činoher
ných rolilch. Zbor komorného obsadenia (na
~ t udoval h •an Pacanovský) hol farebne. a.l na 
bas. hlaso1o V) vážený. 

Inscenácia Carovncj flauty bola rozhodne 
zaujímad a podnetná i z hľadiska chv;ílyhod
ných ambícií prešovskej spevohry. 

DITA MARENČINOVÁ 
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ifí Kout -putovanie hudobnou Európou 
V príjemno m pro~trctlí bcrlín~kcj c mec

kcj opery. kde Ji fí K o ut zastáva v súčasnej 
dobe ešte fu nkciu prvého d irige nta. ~tretli 
sme sa s ume lco m . kto rý po pätná~t'ročnej nú
tenej emigrácii zre ka pituloval svoj ume lecký 
život a oboznám iln<is s je ho aktuálnymi plán
mi. 

- Nové začiatky v cudzine uprostred sc
dtmdesiatych rokov neboli ružové. Začal som 
pôsobil' v Diisscldorfe , kde som musel v krát
kom čase prevziať ro:lisiahly repertoá r , ktorý 
som na svojich predošlých pôsobiskách v Plzni 
1 v pražskom Národnom divadle neuvádzal. 
V priebehu piatich rokov musel som našl udo
tal' asi 35 opier a to nebolo j ednoduché. 
V tomto " krste ohňom" som však obstál. T!lk 
som mohol Z!lčat' prijímal' ponuky k hosfova
niu aj v iných divadlách. Diisseldorf j e totiž 
OJifrná scéna s najširším repertoárom. Pre 
umelca to bola určitá umelecká vizitka. Tam 
som naštudoval napr. všetkých sedem .Janáč
kových opier a Grécke pašie Bohuslava Marti
mi. Voľnejší systém práce mi poskytovala 
funkcia generálneho hudobného riaditcl'a ope
ry v Saarbriickene, kde som pôsobil do roku 
1990. Tu som naštudoval tri závažné rCJ>erto
árové cykly. Pät' Mozartových opier , hlavné 
diela Richarda Straussa a Wagt.lcrov Prsteň 
Niebclungov. Tak som získul obrovské operné 
skúsenosti hl!lvne vo wagncrovských inscená
ciách a podarilo sa mi objaviť nových wagnc
rovských spevákov, ktorí dnes už spievajú 
v Bayreuthe. Do tohto programu sa mi poda
rilo vč leniť Janáčkovc OJ>Crné diela a Dvorá
kovu Rusalku, ktorá dodnes patrí v Saar
briickene k najobľúbenejším titulom. Ako stá
ly host' som pritom pôsobil v Mníchove, Ham
burgu, Štuttgurte, Viedni, Berlíne i vo fran
cúzskych a anglických sietiach a operných 

di vadlách . Ulllcžitá umelecká etapa pre nula 
nastala, keď ma intendant berlínskej Nemec
kej opery známy režisér Friedrich Gôtz pozval 
k naštudovaniu Janáčkovej Káti Kabanovej. 
Úžasný úspech, ktorý táto inscenácia zazna
menala u obecenstva i medzinárodnej hudob
nej kritiky (hralo sa vyše 30 vypredaných 
predstavení a opera je stále na repertoári) mi 
s Janáčkom otvorilo cestu do s'•cta . Pripravil 
som Kát'u - v češtine - v Los Angeles (USA) 
a pohostinsky s 1\ou vystúpil aj na Janáčko
vom festiva le v Paríži. Toto predstavenie 
patrilo k historickým chvíľam J'l!i:íčkovej 

hudby, kedy sa j eho tvorba ncuvcritcl'hc r)•ch
lo presadila. V tomto roku budeme v Paríži 
s Kát'ou Kabanovou host'ovat' už J>O štvrtý
krát. V Berline som vzápätí s režisérom 
Friedrichom Gôtzom priJ>ravil ďalšieho Ja• 
náč ka- Vec Mak ropu los. Aj táto opera sa stá
lc udržuje na repertoár i. iet sporu o tom, že 
Leoš Janáček je v nemecky hovoriacich oblas
tiach uzná vaný za j edného z najväčších a naj
modernejších skladateľov 20. storočia. Po 
každej vydarenej inscenácii prikročia vždy 
ďalš ie tri alebo štyri divadlá k jeho naštudova
niu. Podobný ohlas dosahuje teraz aj v A meri
kc. V Spojených štátoch amerických som na
študoval Včc Makropulos v Houstone, v Saar
briickenc som na rozlúčku naštudoval operu 
Z mŕtve ho domu. 

Pri takejto rozsiahlej činnosti vo svete ne
zabudli ste na do mov? 

- V posledných rokoch dostávam pozvania 
z pražských scén a z Českej filharmónie. Svoje 
plány však musím rozumne koordinoval' d'alc
ko dopredu. Moje J>evné icrmíny mi zatiaľ do
volili jeden koncert s Českou lilharmóniou. 
V tomto roku budem aktívnym hosfom Praž
skej j ari. Bude to nielen Bcethovenov!l IX. 

~) mfón'ia na .tavcr festivalu . ale hlau1c ~la hlc
rova 8. symfónia s tromi zbormi a ôsmimi só
listami. J e to obrovské dielo, s akým sa diri
gent stretne raz alebo dvakrát za život. Pred 
touto gigant ickou skladbou mám nesmierny 
rešpekt a i napriek veľkému fyzickému vyJ>ä
tiu som pripravený mu slúži!'. Je to dielo , pred 
ktorým by mal č lovek v pokore kľačal' a počú
' at'. 

Teraz vá~ v~ak La>tihla nová vý.mam ná 
fun kcia. Bol i ~ te menovaný ge nerálnym hu
do bným ri ad it eľom Li pskej ope ry, ktorá pní
ve o~lavuje svoje 300. výročie za loženia ... 

- Prišlo to náhodou. Boľsom do Lipska po
zvaný terajším intendantom, skladateľom 
Udom Zimmer mannom, aby som tam naštu
doval Wagncrovho Lohcngrina. Išiel som na 
~trctnut ic so sóli~tami a J>rczrict' si javisko. 
Profesor Zimmcrmann ' ' ten deň pri icl za 
mnou, či by som nemohol večer ako dirigent 
zaskočil' pri predstavení Mozartovej Čarov
nej flauty za Yehudi Menuhina , ktorý práve 
ochorel. Uruhý dcl1 ráno mal intendant na 
pracovnom Mole list od orchestra , ktorý ho 
žiadal, aby ma získal natrvalo. Bolo to, samo
zrejme, · pre tmia veľmi lichotivé, keď takéto 
želanie spontánne vysloví orchester. Po troch 
týždi'toch sa konala premiéra mojej inscenácie 
opery Lohcngrin . A v ten večer sa sta lo niečo, 
čo sa stáva zriedka. Akási tajomná iskra pre
skoči la medzi dirigentom a orchestrom. Bola 
to chvíľa definitívneho rozhodnutia. Ako keď 
~a dvaja ľudia do seba naraz zamilujú. Náho
da sa ~tala sku točnost'ou . A tak od budúcej se
zóny nastupujem do Lipska, hoci som pred
tým vôbec nevedel, že tam hľadajú generálne
ho hudobného riaditeľa. " 
Nenaru~í toto rozhodnutie vaše doteraj~ ie 

t<íviizky a p lány? 

Dirigent Jirí Kout 
Snímka: archív Deutchc 

Oper Be rli n 

- Bude to znamenal' predovšetkým väčšie 

fyz ické a umelecké vypätie. Moja spolupráca 
s lipskou 9pcro u sa bude musict' dočasne pre
Hnut' s mojimi povinnost'ami v Berlíne (kde 
mám zmlu vu do roku 1995) a na ďalších kon
certných a operných pódiách. Ešte v tomto ro
ku naštudujcm v Lipsku Čajkovského Eu~-:cna 
O negina, na jar 1994 Mozartovho Dona Gio
vanniho. Potom by som rád do svojich plánov 
opät' zarad il Janáčka, asi Káfu Kabanovú. 
ajväčši u rados t' má m z toho, že lipský Ge

wandhaus-orchcster , ktorý je súčasne aj oper
ným orchest rom, s nadšením prijal po Václa
vovi Neuma novi opät' českého dirigenta. 

JIRI ViTULA . Berlín 

Rozlúčl<ové predstavenia 
S pódiom Metropolitnej opery sa 3. apríla 

1. r. rozlúčila slávna mezzosopranistka C hris
ta Ludwig v postave Fricky v opere Va lkýra 

1~ R. Wallnera. Táto speváčka, ktorá debuto
vala v roku 1959 v Metropolitnej opere v po
stave Cherubína vo Figarovej svadbe, odvied
la na tomto javisku 11 7 predstaven í. Jej po
sledné predstavenie bolo hodnotené ešte lepšie 
ako jej gramofónová nahrávka z r . 1987 pre 
Deutsche Grammophon s dirigentom J ame
som Lcvinom. C hrista Ludwig patrila k milá
tikom metropolitného publika. J ej partnermi 
boli James Morris, Gwyneth Jones a Matty 
Salminen. 

x x x 

Svetoznámy taliansky tenorista Carlo 
Bcrgonzi sa vo svojich 69 rokoch rozlúčil 

s opernou scénou , a to v USA, Baltimore, kde 
zaspieval svoju obľúbenú t'tlohu Ncmorina 

v opere G. Donizettiho Nápoj lásky. Za diri
gentským pultom stál Talian Bruno t\prca 
a v ďalších úlohách sa predstavili maďarskí 
umelci Andrea Rost (Adina), Joszef Gregor 
(Du !camara) a v úlohe Bclcorcho - Philip Za
wisza. Bclcorcho si v roku 1950 zaspieval tiež 
Carlo Bcrgonzi, skôr než prešiel na tenorový 
odbor. Počas svojej 46-ročncj speváckej karié
ry spieval všetky Pucciniho a Verdiho opery 
(okrem Otelia a Falsta lľa). Napriek tomu si 
vybral ako svoju poslednú úlohu Ncmorina, 
lebo práve častý návrat k tej to t'tlohe mu 
udržal toľko rokov "elastický - pru:lný hlas" . 
Ovácie a úspech u c.itlivého a emocionálneho 
publika bol veľký . So spevom sa však l.lcrgon
zi úplne ncrozlúči l - koncerty chystá llll!Cstro 
v Paríži, Viedni , Berlíne a, samozrejme, 
v rodnom Ta liansku. 

EVA BLA HOVÁ 

, 

Busetto v r. 199{): (sprava) Em Blahová, Carlo Bergonzi, Helena Kaupová, Miroslav Dvorský, 
Ján Ďurčo Snímka: a rchív auto rky 

ONIE Uspechy Ľ. Orgonáš.ovej 
Len nedávno sme informovali našich 

čitatel'ov o úspešnej gramofónovej na
hrávke tubice Orgonášovej, pôsobiacej 
v zahraničí. Časopis Opernwelt vo svo
jom 4. čísle priniesol ďalšiu pozitívnu 
recenziu pre NAXOS (fi. H eymann), 
ktorú natočila so Symfonickým orches
trom Slovenského rozhlasu pod taktov
kou Will Humburga v roku 1991. 

'CD). Recenzent nah rávky Manuel Drug 
konštatuje, že jej sýty a agilný hlas ju 
robí ideálnou interpretkou romantic
kej literatúry a že Belliniho ozdobám 
a Donizettiho fiorituram vie dať dra
matický zmysel. Tieto prednosti vystu
pujú do popredia aj v tomto pestrom re
citáli z ďiel Donizettiho, Belliniho, 
Verdiho, Pucciniho, aj ked' "orchester 
a dirigent sú nanajvýš s tredná trieda". 
"Už dávno sme nepočuli" - konštatuje 
recenzent- "tuk bezprostredne u nutol'· 
ko individuálne 7-~tfarbene, a predsa 
celko m bez maniérov interpretovaný vi
diecky šarm Lindy di Cha~uni v árii 
"O Iuce di ques t' anima" , melanchó liou 
zastretú Belliniho Sonnambulu", 
a dievčenské pomätenie Elvíry v Puritá· 
noch. Tiež základný parlandový tó n 

Pražské 
vydá ni 
Jacka 
Ddohnelta 

KytotrO\'Ý 
má& 
Pat ~etheny 

Programy 
koncertu 
a festivalú 

V pražskom vydavateľstve MUZIKUS začal od mája vychádzal' nov) 
hudobný časopis HARMONIE. časopis je venovaný vážnej 11 jazzovcj 
hudbe. Je určený ~irokej hudobnej verejnosti a jeho fažiskom budú n·· 
cmzlt, články. rozhovory, reportáže a najmä informačná oblast', ktora 
potita s dvojmesačným programom koncertov a festivalov. 

Distribúcia a predplatné časopisu HARMONIE: Vydavatelství MUZ l· 
KUS, Ptístavní t8, 170 OO Praha 7. 

tubica Orgonášová, ktorá získava čo
raz väčšie úspechy na popredných za· 
hraničných scénach ako mozartovská 
interpretka, posledne v Lucio Silla na 
salzburských Mozartovských týždňoch, 

sa však postupne čoraz viac presadzuje 
aj v romantickom repertoári, čo doka
zuje aj spomínaná pJatňa FAVOURJTE 
SOPRANO ARIAS ' (Na'l.:os 8550605 

,. Pucciniho La Rond i neje perfektne vy
stihnutý. Tu je tubica Orgonášová mi
moriadna, ako Liu alebo Lauretta ZO: 
stáva ako j edna z mnohých dobrých ly
rických soprá no''·" - mi 

Bernstein a Karajan na Radničnom námestí 
l 'spcch \'laňajšej akcie, wJ'ki 1\arujanO\ Sk) fillllO\i (e~thal 

na Radničnom ná mc\t í, polimelil 'ieden~kich kultúrn~ch 
praeomíkm L\)Šif kultúrnu atrukthltu rakú~keho hla,néhll 
mesta. Preto aj ,. tomto roku sa budú od 16. júna do konca 
IIUJCUSta každ;' 'ečer na obrmskom plátne premietal koncen
né a operné mm~. Dom~ca i Lahraničná \erejn''"' tak dO'it~tne 
špičkové umenie ~erati~. 

\ ' tomto roku \Šak ku 1\.aŕajanmi pribudne mihičik \leden
'ikého publika. Leonard Bernstein. \ ' ~irokej ponuke nebudú 
ehibat' \ldeo-záznum~ 1 predsta,,cní Karajanmej \altbuDkej 
in'ICenácle Carmen li Grat·c Bumb.-,cnou a Jonom \ ickersom, 

legend1lrnej Nlrajunmej inscenácie Pucciniho Bohém~ s M i
relou h eniOH)U a Ruggerom Raimondim a \'erdiho Requiem 
s milán~kou La Scalou a .,h,il.':t.dn~m~ oblladením: L Price, 
f'. (oli\Otto, L Pa,a rotti a :\. Gjaurm. Bern<~teina na tomto 
feslhale bude reprc/ento,·af kompletn:í c~klus ~lahlerm:ích 
'~mfónii. Repenoár bude doplneni' záznamom " Pápdllkej 
o mše" z Dómu S\ . l'ctra, na ktorej pred,iedol Karajan ll \'le
den<~kou filharmóniou :\lozartona Koruno,ačnú o mš u, ďalej 
Karajanm ~o,oročni koncert 1 roku 1987 a ďalšie umelecké 
iJenol). \ · kaldom prípade je to akcia nasledo,anlahoclná ... 

•llli· 
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Kašt iel' v Dolnej Krupej už druhú desiatku rokov poskytuje príjemné prostredie na prácu 
i oddych príslušníkom širokej muzikantskej obce. V ostatnom čase otvoril svoje priestory 
i významným finančným či podnikateľským subjektom, ktorých pracovné stretnutia dotvára 
a zatraktívňuje i znejúca hudba. V areáli parku sa nachádza aj zrekonštruovaný Beethovenov 
domček. Snímka: M. Jurík 

Opäť Akadémia tret ieho veku·· 
f>t;slu(l)áa k()tickeJ Akadfltlie tretlebó vek11 s11 ~ú· 

čaW!IU 011 konetrle ( l(í. marca) hu!lli~tu Karola 
Petróc?.ihQ. ~onccn bol súčasfvt• vyučtwania. 
V rámci trojmčl'll! h<l ~túdia su poslucháči zoznamu· 
jú ~ umeleckými prúdmi a popre dnými p rcdstuvitcl· 
mi hudobného i výt varného umenia. Nn h!)dináéh sa 
prcmie1aj1i d iapoZitívy, počúva sa rcp rod ulwvanil 
h utlha, VcTlí pre pt>Sluch(ltťw znamená ?.ivv kont<~ kt 

s umek<~n1i . Koncertný majster š tä tnej fil harmóni 
K;m11 Pctrócti ~ostavil woj Pft)gram z d ie l známych 
~kl<~dutcfov G. F. l híndcla. J. S. Bacha. W, A . Mo 
zarla. F. M . Ve rad n ihn. A. D votiika a i. Pri klavír · 
bola p rofc:.ork;l ko~ickéhv ko nzervató ria A nna Uč 
klw ;i. V rámci ko ncertu ~a poslucMči dozvede li HJ 
Cl ROprcdných hu~liaroch a vzácnych huslk\ch . 

KONKURZ 
Riaditcl'~lon-n'ikého ruírodnťho dhadla' IJratislmc 'HIÍ!>uje l.onkurz mt obsadcnil· Hlf· 

nich mic.,l ' orchc~tri opt•r) a baletu S:\l>: 
- flráč1n· do sku1lio~ l. a 2. huslí tutli, 
- hníčtn na ,·íolončcle (J::tsl ll llt'a 1ed .. \lfllončid), 
- hníča do )lklfllin~ kontraba.\m tutli. 
- lmiča du '>kllllin~ bicích II:Í\Irojm·, 
- hníča do o;knJiin~ lcsni ch mll(l\ - J . horna. 
P11dmienkou Jlrijalia je ab.,oluttírium \ Š \ ll ', J \:\ll ', :U ll • alebo knJI/cnahíria. 1\onkur'l 

\a kt!IHÍ di\a 29. 6.199.l o9~l0 h' budcJ\C oper, S.'\' U, Gurkéhlfč. 2.8ratbohna.I"Sť' HI5H6. 
l'í'inlllllt; prihhí!;k~ s kr:ítkyru ihotopio;om a JliiJii~fllll 11r:nc pn\iclajlc najne\kc1r do 211. (1• 

19'JJ ua Orchl''lnílnu kanN:Iáriu •mc.., S'\'1>, !liS to~:; llrati\laHt, Gorkého č. 2. 

2. j(lll 
SND Brat isla' a W . 1\ . Mozan : Figarova w ad ha 
Š D Kosicc (DK) - G. P uccin i: Madame Butte rfly 

( l lJ .OO) 
J. jlln 
SND Bratislava - W . 1\ . Mmart : Fig<m >Va >vadba 
SiF Košice - Z;ívc rcčný koncert KIIJ ( llJ.OO) 

F. Cho pin , G. Fa uré ' 
P. Fc dotova . kl avír (R u>ko) . l. l vúnov<~. >Oprún 
(M acfarsko ) . A. Sm·kány. barytó n ( Mad'.) , Bar
tó ko v zbor Miško lc_ d ir. E. Kiirnc r (Šva jč .) 

ŠD Košice (Ružomberok) - 1\. Szirmay: Magná~ 
Miš ko ( 19 .00) 

DJZ Prešov - L. llc rvé: Ma m'zc lk Nitouche ( IO. OO) 
4. jún 
SND Bratislavn - llé rold- Hc n cl : Múrna o pa trno>.i 
SF Bn~t islava - Ko ncert nadan ých detí ( IX. OO) 

S F. di r. O . Lc núrtl 
SiD Ko~ice - E. K{ohmí n: éardľl ~ovú pri nceznú 

(l I.()(J) 
,l)JC T U. l.lystrica - J . St no u»: ctopic r. l. prc mié· 

ra ( llJ.OO) 
DJZ Prešov - L. llc rvé: Mam'1cllc it o uchc ( 1\I.(JO) 
5. j(m 
S D Unotis la va - J . Off en bach: l loiTma nnovc po -

viedky ( llJ.OO) 
S D Košice /\ . Vladigerov: Vlk a >edc m kozliato k 
6. jím , 
SF Bratislava - ll udobné n (o; troie zblízka: Orche' 

tcr , B. Brittc n , S. Prokofiev ( l U JO) 
SF. M . Slo v{•k . d ir. O . Len úrtl 

D.I Z Prešov - L. lle rvé: Manľ7cllc ito uchc ( 19.00) 
7. jlln 
SN U Br atislava -, .1. O ff e n bach: llo ffma nnove po 

viedk y ( 19.00) 
NS Bt:atislava - J. Straus;.: C igún>ky baró n ( 19 .00) 
Š D Koš ice - A. ~zirmay: M agnú;; Mi, ko ( 1{).(10) 

Blahoželáme 
PhDr. Vlastlmlll1CHÝ (10. 6.) - klavirista, kon

certný ume lec, pedagóg na konzen<a tó
riu v Ko§lclach, SS r. 

Anton KÁLlAY (10. 6.) - d irigent, zborm~sler, 
klavfmy pedagóg na žilinskom konze~ 
' 'ató rlu, 65 r. 

Paa1Ur ROIIOVÁ-IIOUOVÁ (14. '-l • ...
nlstka, sólistka, opery DJGT v Jlaaskej 
B)ltriel (od r . 1959), 60 r . 

8. jún 
SND Bratis la va - P. l. Caj kov;kij : E ugen O negin 
S n Košice (DK) - G. Puccini : To>ca ( 19.00) · 
I)JGT U. llys tricll - J . Strm•": Cigún, ky ba rón 

{1 1.00) 
9. j(m 
SNI) llrlltislava - [ mlia a ča>- Med7inárod ný večer 

motle rn)•ch choreografií ( l l) .OO) 
DJGT B. Byst r ica J. Stra w,,: C igú n>ky bart'ln 
IO. jún 
SNU llratishtva - G. Ve rd i: Maškarný búl ( 1\1.(10) 
SF llnttis lava - J . 1\ . Be nda, C. Nicb c n. C. Dcl)l"-

'Y· F. 13tN>ni . L . v. Bee thoven (l lJ.30) 
SF. V . Be nda . k la ri ne t. d ir. Ch . Be nda 

DJ GT B. lly,trica {Picšfa n y) - J . St ra u,;: C igúnsky 
baró n ( l lJ .31J) 

S KO Žilina - Ko morný koncert (l 9.00) 
klav . d uo Koj anovú - Novotný 

D.JZ Prešov - 1\ . Vlad igcro v: Vl k a ;.cd c m kozlialok 
ll . jun 
SND Bratisla va - Ch . Gouno d: Fa u" a Margaréta 
DJGT ll. Byst rica (T. Tc11lice) - J. Strauss: Cig<ín,ky 

barón ( 19 .30) 
DJZ Prešo v (VS) - A. Vladigerov: Vlk a sede m koz· 

lialo k ( I(UXJ) 
12.jlln 
S l) Uratisla va P. l. Čajkovsk ij : La butie jazero 
ŠI) Košice (S piš>iká Kapitula) - G . Puccini: Tosca 

(19.00) 
13 . ,jún 

· Mirbachov palác (SHÚ) - Ko morný koncen SSSkl. 

T. Sa lva, J . Pospíšil , J . Kowalský,' ll. Do manský. 
Z. Mikula 

( H1.30) 
14. j(m 

S Bratisla va - L. To lc;,vay: Evanjeliu m o Márii 
ŠD Košice - G. Puccini: Tosca (19.00) 
DJZ Prešov (VS) - F. Lch{lr: Cig;ín , ka l<bka ( 19 .00) 
15. jlln 
SND Bratis la va (Mo yzc>.ewa ' i cai ) ~ G. Sccls;,ci. sop· 

rún ( 19.30) 
Kl angfo rum _ s í1 bor >ÚČ. h udby. Rak úsko. dir. 
B. Furrcr 

NS Urat is lava - L . Tolcsvay: Evanjeliu m o Múrii 
( l l).<IO) • 1 

ŠD Košice - G. Puccini : Mada me 13ultcrfly ( 1\!.(XJ) 
DJGT B. Bystrica - G. Bizct : Carme n (l X.30) 
DJ Z Prešo v (VS) - ll e rvé: Manľzc lle Nito uchc 

( 19.00) 
16. jún 
S O Bratisla va - W. 1\. Mozan - Ve rdi : Lux ct 

Req uie m ( 19.00) 
NS llratislava - L. To lc;,vay: Evanjeliu m o M<írii 

(I<J.OO) 
Š D Košice - E. Kú lmán: Ca rdúšo v;í princezn;í 

{19.00) 

Elena KOVÁČOVÁ-šÁRAYOVÁ (IS. 6.) - dlrJ. 
aentka, preclo\ietkýwn v Bratlslavskoni 
detskom zbore (od r. 1%7) a v Dlim' 
skom komornom orebestri, k to rý·zaloo 
Hla,. r. 1969, 50 r . 

JuJ'19 POTú. ČEl\ (lO. tj.) - budob!'ý bfbU:J 
a historik, 70 r. 

Pa,.ol NOVOTNÝ (JO. 6.) - klanrista, koacertll} 
a kollíomf hni, mm ldlmme duo s (.; 
Kojanovou, p&obf v Ko§lelaeh, SS r. 

. . , ~- . ' 

HUdobny z~vot 
Dvojtýždennfk pravidelne informuje o hudobnom dianí na Slovensku .a v zahraničí 

Na stránkach Hudobného ilvota niUdete:. 

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

Vážéní či ta telia a spolupracomíci, 

cie a recenzie o významných hudobných festivaloch a prehliadkach. 
HUDOBNÝ ŽIVOT sl moino objednať priamo u poštového doru

čovateľa alebo vo Vydavateľstn OBZOR, odbytové oddelenie časopi· 
sov, Špitálska ul. 35, 815 85 Bratislava, alebo priamo v redakcii 
Hudobný život, Špitálska ul. 35, 815 85 Bratislava. Cena jedného vý
tlačku Kčs 3,50, ročné predplatné Kčs 84,-. 

Evidenčné čfslo predplatltera 
platltera sústredeného Inkasa 

l 
ObJednávka tlače v· pred platnom 

REDAKCIA 
HUDOBNÝ 
~:tV OT 

iste ste svedkami sučasného pohybu v ob
lasti vydávania kníh a časopisov, ako aj 
rôznych ekonomických tlakov a koncep
cií na ich vydávanie. Jedným zo základ-

. ných nedostatkov kultúrnych čas-opisov 
je ich distribúcia cestou PNS a ich novi
nových stánkov. Preto Vám, v!lžení čitate
lia, odporúčame zabezpečiť si formou 
trvalého abonentného odberu pravidelné 
dodávanie časopisu domov alebo na Vaše 

t .. ools VÝtl . Oétum Kat. tislo 

' l 

pracoviská. Takto dostanete náš časopis 
pfavidel.ne a včas a svojím pravidelným 
odbero'" prispejete aj k stabilite pri jeho 
rozlirovaní. 
Staňte sa pravidelným predplatiteľom 

HUDOBNÉHO ŽIVOTA. Stačí vyplniť 
objednávku a zaslať ju na uvedenú adre-
su. 

Redakcia 

HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

4 2 1 5 6 

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

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

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

PSC 

polia 

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

Spitálska ul. 35 
815 85 Bratislava 
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