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Prestížne 
prostredie 

Krátko po Stredoeurópskom festi'l'ale 
koncertného umenia, hostila Žilina 
účastnlko'l' tradičného Celoslorenského 
stretnutia Spolko'l' priatel'o'l' hudby pri 
agentúre Slo'l'koncert. Cieľom týchto 
pra'l'idelných výročných stretnutí je zhod· 
notlť uplynulé obdobie a najmä tymenlť 
si skúsenosti na problematiku usporadú
'l'ania konccrlot' 'l' jednotl/tých regiónoch 
a mestách Slo'l'ensks. Nié je to prtý raz, 
čo na stránksch nášho časopisu konšta
tujeme !'fLnam a nedoceniteľnosť tohto 
naozaj skutočného hnutia. Myslím, ie sl 
to náležite neu'l'edomujú mnohí umeleJ, 
ktorí sl častokrát zamieňajú po'l'innosť za 
dobromľnosť a nezištnú inlclatí'l'nosť. 
Práre pre nezastupiteľnosť úlohy a funk
cie týchto spo/kol' (tak sa premeno'l'ali 
bý't'alé KPH) nám nedá, aby sme sa na Ich 
stretnutí nezúčastnili, pričom s 'l'iacerý
ml udriujeme aj spoluprácu našich dopl
soratel'or. 

Z tohtoročného stretnutia predstarite
fo'l' Spo/kor prlateľor hudby " Žiline ty· 
plynulo pre mňa jedno dôleiité rezumé, 
že napriklad oproti 'l'laňajším preraiujú
clm ťaikostlam bolo tentoraz počuť aj 
nie jedno poyzbudi'l'é a optimistické s/o
m. Chrálabohu, rďaks týmto Spolkom 
a trralej Jnlclatíre Slorkoncertu o tieto 
Inštitúty, darí sa u_držiarať, ron(jať, ba aj 
rozširorať, resp. skralitňorať, koncertný 
žii'Ot na S lorensku. Poi'Zbudzu)úce bolo 
konštatoranie "spráre Sekretariátu spol
kor, ie sa do tejto činnosti zaangaioral 
minister kultúry SR p. Dušan Slobodník, 
ktorý sa osobným llstom obrátll na prl
mátoror našich miest a ryiiadal sl od 
nich Informáciu .,ako sa tomu-ktorému 
mestu darí " súčasných neľahkých pod
mlenksch zabezpečorať koncertný ilrot 
a osobitne cykly Hudobných jarí". Na zB
klade odporedí, podľa 'I'Y)adrenia rede
nla Slorkoncertu l niektorých diskutujú
cich na stretnutí, dá sa očakárať a pred· 
pokladať obrat l' zalnteresoranostl mlest
n,-ch zastuplteľstler ro yzfahu ku kon
certnému umeniu, a teda k postarenlu 
hudobného il rota rôbec. Tento počin jas
ne naznačuje a dá ra za prardu tým, ie hu
dobný ilmt a rôbec kultúrna renesancia 
našej spoločnosti, nemôie byť bez úzkej 
spolupráce a súčinnosti štátu, štátnych 
organizácií, spo/kor, umelcor ajednotlir
CO'I'. Rornako tlel prijatie no'l'ého Statútu 
SPH naznačuje Istý krok tpred " presnej
šom formuloranf prár a porinnostf jed
notllljch zloilek. Mys/fm tým z."šoranie 
prár Spo/kor prlateľor hudby pri prero
kúranf dramaturgických zámeror a Ich 
posta•·enie na I']'Ššiu spoločenskú hierar
chiu, čo je reľml dôleiité pre .,upe'l'ňora
nle pozltfrnych yzfaho'l' s mestskými or· 
pnml, týznamnými podnikmi a inštitú
clami". 

Prarda, sebalepš( štatút, sebalepšie or· 
pnlzačno-ckonomlcké zámery, nemôiu 
nahradiť funkciu k'l'alitného umenia. 
Preto sa nazdáram, ie by nemalo ísť o na
plňanie počtu koncertor za kaidú cenu, 
ie by nemalo dôjsť k .,prideľoranlu" kon
certor, ale k uprednostňoraniu kral/ty 
nad k'l'antltou. Nie zriedksro sme sredka
ml obohráranla starého repertoáru, má
lo nápadne) dramaturgie. A.k sa na stret
nut( konštatoralo, i e koncert má byť 
srlatkom, ie má tyl'l'árať .,prest fine pro
stredie", tak to môieme iba podčiarknuť 
a popr/ať sl, aby sa toto ielanle stalo sku
točnosťou. 

MARIÁN JU RÍK 

v 

OST V ERBE 
v z festivalovej Ziliny 

LÝDIA DOHNALOV Á 
Posledn ý aprílový týždeň A . D. 1993. Všet-. 

ky (muzikantské) cesty vied li . .. do Ž iliny 
(buďme skromnejší a hlavne - reá lnejší) . 
Mno hé cesty a 'cest ičky viedli do Ž iliny. aby 
sa t u stret li v jedno m bode. V priestoroch 
hostinného Domu umenia Fatra . Na festi
valovom pódiu. vo festivalovom auditóriu . 
Deväť zúčastnených krajín sem v to mto čase 
(od 26. apríla do l. mája) vyslalo re prezento
vať svojich zástupcov , mladých ko ncert
ných umelcov na 111. stredoeurópsky festival 
koncertného umenia (konečne! výstižný a naj
mii skaze času nepodlie~aj úc i titul ... existuje
mc v neustálom pohybe>. . variáciách , ko mbi
náciách . zosk upeniach, spo lkoch, kraj inných 
ko nfiguráciäch. Stredná E uró pa však ostane 
vžd y Stredno u Euró po u) : Nemecko, Ra kús
ko, Chorvátsko , Holandsko, Česko, Talian
sko, Maďarsko, Pol'sko a, samozrejme, Slo
vensko. 
Hovori ť o tradícii ešte veľmi ne možno . Tá 

sa buduje. Isté však je, že fes tival vyrastá na 
pevnej pôde. Na zdravých zák ladoch, ktoré 
tvoria : ja~nc artikulované kritériá , s tanove né 
požiadavky a zacie le nie. T o , ako sa pred tro 
mi rokmi zrodi l, ako pokračuj e a v akých kva
litatívnych inte nciäch sa rozrastá', svedčí o je
ho životascho pnosti , ale aj (a lebo najmii) -
o nadšení a vehe me ntno m vklade jeho hyb
ných organizačných pák , za nietených ľudí zo 
Spolku ko ncertných umelcov pri SH Ú, pod
porených Ministe rstvom kultúry SR , SKO 
Ž ilina . Rozhlasom, Televízio u, Slovko nccr
to m, veľvys la nectvami - t. r . Nemecka a Ra
kúska , ale aj všetkými , ktorí tvoria .. živý in
vcntär" (k ritici. publicisti , agent i, nadše n
ci ... ) a žič li vú a skvelú atmosfé ru festiva lu . 

Pný a posledný 

Ko ncerty, tak ako za sebo u bežali, vytvá ra
li kontin uitnú reťaz. Striedali sa výko ny, mla
dí umelci uchádzajúci sa o priazeň publi ka - aj 
odbo rníkov: v to mto p rípade konkrctizovanú 
Ceno u kritiky. Toto dianie sa odo hrávalo 
v ,.svorníku" d voch koncertov. Úvodného 

a záverečného. Tie už ako obyčajne stoja 
.. mimo ko nku rencie". Expo nujú viičšinou 
overené umelecké osobnosti, zre lých inter
pre tov, zvyčajne v pos l ucháčsky príťaž l ivých 

programoch. Po nápaditých a osviežujúcich 
fanfárových int rádach (na Mariánskom ná
mestí a priamo pred ko ncerto m. priamo pred 
Domom umenia) žilinského Brass Q uintetta, 
n{" pojal vír koncertného diania . 

Zuzana l'a ulcchma 

Štátny komorný orchester Žilina predne
dávnom stratil svojho spoľah l i vého a inšpira
t ívne ho líd ra , Eduarda Fischera. Túto stratu 
som si opiiť v celej nal iehavosti uvedo mila p ri 
prvom ko ncerte . Čo všetko dokáže diri
gent! ... 

Na di rigentskom stupienku hosťova l (vraj) 
nic prvýkrát Japonec Tsugio Maeda. Ponúk
nutý program naznačoval atra ktívny obsah. 
Naznačoval - no nena plnil. A to práve, 
v značnej miere zásluhou u rčujúceho muža 
pri dirigentskom pu lte. Už v úvodnej Syru-

fónii Antona Zimmermanna ostala kdesi 
v priesto re ncvyslovcná o tázka. O ko ncepcii , 
tekton ickom rozvrhu , dynamike, štýle a oso
bitosti hudby , ktorá sa práve pri abse ncii za
interesovaných interpretačných pohľadov 
znien ila na šeď plynúcu v monotónnom zvu
kovom prí live a odlive. Program bol zostave
ný s dávkou p rajnosti pre só listické príležitos
ti : Flautista Ján Figura je známy z množstva 
úspešných kreácií. Na svojo m .,rodno m" 
pódiu dosta l miesto v zvláštnej , apa rt ne j 
sk ladbe Antona Maysedera , Korunovačnom 
ronde pre nautu a orchester (prcmiérovancj 
v r . 1832 · pri korunovačných slávnostiach 
v Bratislave - ap ropos - čo ta k využiť jej prí
ležitostný chara kter?). Napriek pozadiu dosť 
ťažkopádneho sprievodu, dokáza l presadiť 
svoje muzikantské kvality. Podobne i ďalší 
sólista , český klarinetista , b rila ntný a muzi· 
kálny František Bláha v zňámom koncert e Fr. 
Krommcra-Kramáfa . Napokon prišie l Kon
cert pre husle, klavír a orchester F. Mendel
ssohna-Bartholdyho. Protagonista mi .,d voj
sólových" partov boli Ivan Ženatý a Marián 
Lapšanský. Táto sk ladba sa príliš na našich 
pódiách nc frckvcntuje , očakávala ~om jej 
prezentáciu so zvýšeným záujmo m. Opiiť 
však možno konšt a tovať: skladba osta la na
plne no u príleži tosťou i b a p re sólistov . T í ne
rušene rozohrávali bohaté roma ntické girlan
dy, stotožniac sa bez zbyt~u s rečou a obsa
ho m koncertu . A orcheste r? Dohral ... doh ra l 
svoju miestami až nadbytočnc pôsobiacu rolu 
do konca ... 
čo všetko dokáže dirigent? ... V závereč

no m .. gala" sa pred ten istý o rcheste r postavil 
český dirigent Sta nislav Macura . Od prvé ho 
taktu (v Te Deum Samuela Capricorna, cez 
neľahký terén sprievodov v Árii Fr. Xavera 
Hudinského i Stabat Mater G. Batistu Pcrgo
lesiho) do kázal s absolútnym prehľadom viesť 

orchester pevno u ruko u ; s istotou v štýle tva
roval línie a klenby pôvabných a vzá<;nych hu
dobných reliktov. K pozit ívnemu vyzneniu 

(pokračovanie na 3. str.) 
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Elena Kováčová 
v 

-Sarayová 
Elena Km·áčoni-šara]'Ot'á patrí 

k l'ud'om, ktorých obdit'ujem pre 
rečný úsmet', optimizmus, nezdol
nú energiu a tždy láskat'é s/om. 
NatyŠcjcj n dáYam úctu ako umel
kyni, ktorá dokázala spojiť rrode
né t'lastnosti (a k nim patrí aj tá ri
ta/Jta a schopnosť pracoYať riac 
hodín dem•c, než ob]'čajný čloYek) 
s typcstot'anýml. Elena Šarayot'á 
dokázala tento dar od Pána Boha 
z.-eľadlť k méte dirigentky, zbor
majsterky - pot'olaniu u nás ešte 
stále zriedkat<ému, aj ked' nie cel
kom ojedinelému. Jedna z pnjch 
absol rentiek tohto odboru na 
VŠM U (r. 1969) sa plne odm·zdala 
netJJ deti- ako.kh yJastná mama, 
ako dobrá učltelka, ktorá dokáie 

ricsť a rozumieť detským srdciam 
súčasne. Jej takmer tridsaťročný 
ilYot s BratlslaYským detským 
zborom, ktorý Ylanl oslamt'al trl
dsaťročnlcu - tento i lt'ot ., hudbe 
je súčasne žalt'ou l neustálym 
" preorát'anfm" úhorot'. Yeďkol'ko 
detí bolo treba učiť hudobnej abe
cede, aby sa postupne dot'ledll ai 
ku koncertom, súťažiam, Zlijaz

·dom ku spoluúčlnkoYanlu na re
alizácii gramop/atnf, operných 
i mkálno-inštrumentálnych pro
dukcií- spolu s profeslomílml? Je 
to každodenná práca, t' ktorej ju
bilantke nikdy nechýbal elán a od
t'aha, mútorná sila i zapálené, 
jemné, t'nfmat·é ienské srdce. Ele
na Šarayo.-á popri Bratlslat'skom 
detskom zbore pôsobi l t' Dám
skom komornom orchestri, ktorý 
sama založila r. 1969, od r. 1971 
prenala aj umelecké Yedenle zbo
ru Oz.-ena, okrem toho učí na 
VŠMU .•• zasadá .,· porotách ... po
radných zboroch... atd~ Skrátka, 
je to iena, ktorá "stfha" ilt'ot, 
i keď sama možno pot'le, ie nestf
ha Yšetko. Priala by som našej 
kultúre tol'ko odt'ážnych, talento
t'aných, zapálených a dobrých 
osobnost{, ako je Elenka Kot'~ 
t'á-ŠaraJOt'á. Nikdy nepozerá zá.
ristllvým, ale Jen ilčllvým okom na 
prácu druhých, tždy má na pamäti 
najmä ušľachtilú radosť z kontak
tu s hudbou. Jej duša l srdce sple
t'ajú spolu s detskými hláskami -
a ridieť to ., každom jej dirigent
skom geste, t' každom odušeYne
lom skláňanf sa k hláYkam nojlch 
speYáčlkot'. Mnoho zdrat'la l ďal
šfch úspechot', milá Elenka! Nech 
je lt'oj ďalší iiYot roYnako krásny 
ako doposia/'! 

T ERÉZIA URSÍNYOV Á 

Juraj Potúček 
Juraj Potúhk, dlhoročný knl

homík t' Vstat'e hudobnej t'edy 

AKTUALITY 

SA V, kde pôsobil dt·e desiat k}' ro
kot' (1954-74), patrí k pn·olezcom 
na poll sloYcnskej hudobnej bib
liografie. Jeho práce Stí pi s sloven
ských lwdohnín a Stípis sloven
ský ch hudobnotcorctických pníc 
sú dodnes základným bibliogra
fickým sumárom s/ot'cnskej muzi
kológie. Treba k nim prirátať 
i spoluprácu na Slot'níku čs. hu
dobných umelcot' a inštitúcif, ako 
aj na edícii Dokumenty k dejinám 
slot'cnskej hudby. Táto mrat'en
čia, trpezllt'á a pedantná práca t'J'· 
niesla na pot'rch nejeden neznámy 
údaj čl meno z hudobnej minulos
ti SloYenska a poslúžila ako zá
klad na ďalšie muzlkologlcké 
spraeot'anle. Pritom mnohé pra· 
comé plány jubilanta prekračot'a-
11 možnosti t'ledajšej edičnej re
alizácie, a tak Yäčšlnu z nich 
publikot'al cyklostylomu formou. 
V rôznych publikáciách mu ry'Šii 
aj bibliografie t•lacerých, najmä 
slot'enských hudobných osobností 
(J. L. Bella, J. Kresánek a d~) 

Juraj Potúček sa k St'O)mu rytú
ženému pomlanlu prebljal cez 
rôzne žlt'otné peripetie, aby sa mu 
napokon splnila túžba t'enoYať sa 
slot'enskej hudobnej dokumeiJta
ristike a blbllogranJ. Popri práci 
knihomlka t' SAV tyštudot'al kni
hot'cdu na FFUK a intenzfme sa 
,-enot'al bádulu prantejot' a knli
níc t' mnohých mestách na S lm·en-

sku a t' Čechách. V roku 1974 sa 
stal Yedúcim hudobného archím 
Slot·enského hudobného fondu, 
kde pôsobil do r. 1983. 

K dokresleniu osobnosti biiJiio
grafa Juraja Potúčka treba spo
menúť i jeho aktirlty t' oblasti 
spracm·anla sloYenskej biblickej 
konkordancie a t'lastnú, nábožen
sky orlentoYanú poéziu a preklady 
t' clrket•ných periodikách. 

V tomto období sa Juraj Potú
ček, ui na dôchodku, ale t ' plnej 
aktirltc, doi íYa sedemdesiat ro
kot'. 

MA R TI A HANZEL() V Á 

Dagmar Roho,·á 
-Boksová 

A.k sa pridržíme pn·ého týLna
mu slot'a primadona, tak s pred
slamu prrej dámy, prrej spet'áčky 
súboru sa t' kontexte banskobys
trickej opery DJGT priam ideálne 
stotožňuje Dagmar Rohot'á-Bok
SOt'á. Umelecká dráha dnešnej ju
bilantky sa ruka t' ruke snúbi s de
jinami jej materského dimdla. 
Ked' t' čase absolutória operného 
spet'U na brnenskej JAMU, roku 
1959, otvárali t' srdci stredného 

S lm·enska not'f speYohcrný dom, 
rodáčka z flradca Králm·é (14. 6. 
1933) bez rozpakot' •·stúpila na 
dosky jeho jat•iska. 
Či mu už n edy prisaha/a t·er

nosť ai po hrob, ostát•a tajom
stm m. Nesporným faktom Yšakje, 
bez ohľadu na onen pom:tsclný 
sľub, i e sólistické rady b)"Sirické
ho diYadla neopustila ai do nc
dámcho odchodu do dôchodku. 
Brázda, ktorú St'ojou poctit'ou, 
profesionálne 11esmiernc zodpo
t·cdnou a umelecky oddanou prá
cou za Yitlc nei tri desaťročia t:t'· 
orala, je hlboká a tySt/aná desiat
kami núročn.ŕch postát' zo n ela 
opery i klasickej operety. 

Dagmar Rohot'á-Boksot'á otrá
rola t'ledajšiu spcmhru DJGT ti
tulnou rolou Foerstrorcj Ety 
(1960), ktorá sa stala odrazotfm 
mostíkom k u širokej pal ete kre
ácií t' odbore koloratúrncho, lyric
kého a t ' zrelom t·eku i mladodra
matického sopránu. Umelkyňa 
bola porcstná t'cl'kou tónomu kul
túrou, zmyslom pre legátoní frá
zu, adckt'útne farbenie hlasu i štý
lovým cftením. Nebola ryhranc
ným typom. Striedala slohy a ián· 
rc, romaiJtickú operu so súčas

nou, kostýmy Yeselých hrdiniek 
s tragickými. Striedala ich nie 
z obsadzot'ttccj núdze, ale preto, i e 
St'Oj kumšt' dokázala pristrihnúf 
vidy podľa požiadat'iek partitúry. 

Ak mám predsa len konkretizo
rať operný repertoár jubilantky, 
tak aspoň nickol'ko norick: Verdi 
(Abigail, Gilda, Violetta, Leonora, 
obc Amelie, Alžbeta, Desdemona), 
Puccini (Fidelia t' Edgarori, Mimi, 
Tosca, Butterfly, Georgetta), Mo
zart (Grólb, Donna Anna, Fiordi
/igi), Gounod (Margaréta, Júlia), 
Smctana (Vcndulka, Marcnka), 
Suchoň (l(atrcna) ... 

Portrét pani Rohot<cj by nebol 
kompletný, keby sa zabudlo na 
jej bohatú koncertnú činnosť a 
t' ostatných rokoch i na pedagogic
ké pôsobenie, prinášajúce plodné 
týsledky. V slomíku cudzích slot< 
má pojem " primadona" i druhý, 
prcnescn.ŕ zm)"Sel. Mám pocit, že 
ten bol jubilan tke tidy cudz/. 
Ostát'a tou skutočnou pn·ou dá
mou opery t' B~nskcj B)"Strici. 

PAVEL U GER 

Banskobystrickí umelci úspešní" Nemecku 
3. apríla 1993 sa v nemeckom temer 300-tisícovom 

meste Karlsruhe začal ll. ročník Dni európskej kultúry. ' 
Pre nás je zaujímavý tým, že po prvýkrát sa v jeho rámci 
konali aj Dni slovenskej kultúry. Na slávnostnom otvore
n·i v Brahmsovej sále vel'kolepej mestskej haly za pri
tomnosti ministra kultúry Slovenskej republiky Dušana 
Slobodníka a ďalších hosti zo Slovenska účinkoval Spe
vácky zbor mesta Bratislava s dirigentom Ladislavom 
Holáskom a Lúčnica. 

Nedeľa 4. aprfla patrila Spolku karpa tských Nemcov zo Slo
venska a vďaka nim aj sk ladateľom Johannovi Nepomukovi 
llummelovi a Jánovi Mórymu. V zámku Karlsburg. kto rý sa 
nachádza v strede starobylého Durlachu - dnes časti Karlsruhe , 
bola popol udn! ve rn isáž rekonštruovaného Múzea vlasti - tou 
je pre karpatských Nemcov Slovensko. Možno tam vidieť mno
hé vzácne archeologické pamiatky, archívne dokumenty, staré 

Po úspdnom koncerte: (zl' ava) A. Jablokov, A. Trgová, D. Tur
ňot'á, J . Babjak 

remeselnícke výrobky a predmety, výtva rné diela, kroje i nád
herné farebné .fotografie s netradičným i poh ľadm i na historické 
slovenské mestá - mestá. ktoré založili či vystava li práve ne
meck[ kolonisti , naj mä baníci a remeselníci. St'1časne s mú
zeom boli otvorené aj výstavy slovenských múzeí - Mestské 
múzeum Bratislava predstavilo tamojšej verejnosti expozíciu 
o Keltoch a výstavu oJ. N. Hummelovi , Literárne a hudobné 
múzeum Banská Bystrica výstavu o živote a diele Jána Móryho 
pod názvom Život plný hudby. Niektorí z karpatských Nemcov 
si tohto sk l adat eľa pamätajú ešte z doby, kedy pôsobil ako ho
tc liér vo Vysokých Tatrách a neskôr ako riadi teľ Hudobnej 
školy v Spišskej Novej Vsi. Ján Móry svoj Karpatský pochod 
pre orchester venoval práve spolku karpatských emcov ešte 
v čase jeho s ídla v Kežmarku . Vo vydavat eľstve spolku mu vyšli 
tl ačou viaceré skladby. Okrem toho im bolo známe . že v 20. 
a 30. rokoch sa piesňové, orchcstrúlnc i operetné die la Jána 
Móryho hrávali v nemeckých koncertných sá lach a divadlách 
a tu aj vychádzali t lačou a na gramoplatniach. Ako sa však sami 
priznali , ich generácia jeho hudbu nepoznala . Preto privíta li 
ponuku LHM Banská Bystrica, ktoré z notových materi álov 
z Móryho pozostalosti pripravilo aj komorný koncert. Ten sa 
ko nal veče r po vernisáži výstav v mramorovej koncertnej sále 
zámku . Účinkoval i v 1íom sólisti Opery DJGT sopranistka Alž· 
beta Trgová, tenorista Ján Babjak, banskobystrická klaviristka 
Darina Turňová a huslista Alexander Jablokov. 

Koncert otvorila A. Trgová pôvabným cyklom štyroch zvu
komalebných piesní Pozdrav jari (Prwí fialka. Snežienky, Vt~čf 
spev, Skovránok). ďalej zaspievala dve uspávanky. koloratur
nu Májovú piese1í z detskej rozprávkovej opery Zlmovlá~ka 
a piesne z operie t La Valliére a Slečna vdova. J. BabJak 
interpretoval tri piesne z cyklu Spi1ské balady a piesne , dve 
piesne z cyklu Tagore album, A ve _Maril~ z his~or ick.cj ~pcvohr~ 
Levočská madona a na záver rozlučkovy valč1 k . V )Cho podam 
zaznela aj pieseň Nur du allein (Len ty jediná) , do?nes znám~ 
a populárna v Nemecku vďaka jej pôvodnému. 11~ te rpret ov1 
z 20. rokov Josephovi Schmidtovi, podľa ktoreJ Sl hostitelia 
koncert aj nazvali . Ján Babjak ju nadšenému publiku zopako
val na záver koncertu ako prídavok. Huslista Alexander Jablo
kov predviedol štyri Móryho skladby pre h.usle a klavfr -: po
eticky ladené Poem e ll. a Song, ako aJ vtrtuózn.e Capn ccw 
a Horský potok. Všetkých sólistov na klavfn sprevadzala Dan
na Tuniová, ktorá zožala búrlivý potl esk za sólovú intcrpretá-

Prof. Magda Móryot'á s dcérou Lít'iou (druhá spraYa) na kon
certe z tvorby J á na Móryho 

eiu klavírnej verzie známej orchestrálnej suity Pod Krivá1íom. 
Výn imočnosť atmosféry konce rtu hola 7výraznemí aj prítom
nosťou sk lada teľovej man7clky, pro f. Magdy Szakmáry-Móry
ovej a dcéry Lívie s man7elom a 'oynmi . 13ez nadsadenia možno 
p0vcdať . že koncert mal mimot iadny úspech. Umelci ~i publi
kum získa li svojou profe'oitmalitou, kultú rou prejavu i zaniete
nosťou podania Móryho síce melodických, no interpretačne 
náročných skladieb. 

Azda môžem prcaadi ť. ic uva.lujeme výber skladieb z tohto 
koncertu nahrať na compact disc. Bolo by iste vcl'ln i vhodné. 
keby sme CD mohli ešte tento rok poskytnút' aj Spolku karpat
ských Nemcov. Niele n ako výra; vďaky za to , že sme sa pre7Cn
tova li v Karlsruhe. ale zúrovc1' by to mohla byť aj možnosť 
uplatnenia pre samotný compact clisc a. samozrejme, aj pre in
terpretov. Dcéra J:í na Móryho s man7elom Literá rnemu a hu
dobnému múzeu Banská Bystrica ih neď odovdzali fi nančnú zá
lohu na začat ie pníce. Potrebujeme však zfskať d'alšic financie . 
Ak by sa aj tu našiel pružný sponzor. ktorý by podporil tento 
projekt, mal by zárovei\ prflcžitosť na dobrú reklamu. 

MARI ANNA BÁRDIOVA 
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tJLINA '93 

MLADOSŤ V ERBE 
v 

festivalovej Ziliny 
( pokračo,vanie z l. ~tr .) 

v nema lej miere prispel S1>evácky zbor mesta 
Bratislavy (vedený L. lloláskom) a - najmii 
'óli>tky Magdaléna llajossyová a Marta Bc
ňačková. 

Najmenej početn í 

Viem. ic najboľ;l\cj~ou organizačnou zlo2-
~ou na podobných podujatiach býva ot;ízka 
n;h~tevnost i "onccrtov. Keďže " ' jcdn;í 
o 'led "onccrtov he1.pro~t redne na, lcduj ú
ľich po ~chc. ,t;íva ,a. že dtujcm (aj prípadne 
ncorganizovaného) publika >Cm-tam upadne. 
Oproti minulým ročníkom ~mc v~ak mohli 
~~ idovai predsa len mierne stúpajúcu tenden
ciu v počte posluch;íčov. Vidici bolo nie len 
.. u,merncnú·· konzerva tori ;ílnu mlaď. ale 
i spont;ínnych z;íuje rnwv. Darmo je! Propa
g;ícia je ozaj veľm i dôlc7i tý e lement vyžadu
jLtci dôvt ip a in ve nč no>i (viď t ohtoročné fan 
fúry') 1 

János Pálúr 

V minulost i >me si 1.vykli .l.e na fes tival pri
ch;ídzajú aspoň dvaja-traja reprezentanti 
z určitej krajin y. a tom tohtoročnom v pozí
cii solité rov ostali interpreti 1. cmccka . Ma
ďarska - a ncr;ítajúc \<Íii,tov z úvodného kon
certu - Česka. 

emecký nautista Sebastian Wittibcr sa 
pred\tavil v polorccitá li dvoma ~k ladbam i : 

Introduction und Varia tioncn iiber ,,Ihr 
81iimlcin alle" Fr. Schuberta a Sonátou Paula 
Hindcmitha (so spoľahli vým. in~pirat ívnym 

sprievodom ma~ej Zuzany l'aulcchovcj ). Je ho 
prejav za imponoval istotou. muzikantským 
vkusom. schopnosiou tvori vo dcfinovai výra
zové di ferencie, d{avkovai kont n"ty. pointo
vai ce lk y. Forma . akou sú variácie, je pre in
terpreta dostatočne chúlost ivým teritóriom. 
Pri interpretovej .. ncopatrnosti" . alebo ne
dostatočnom prieniku k jadru témy sa môže 
prcmcnii na nekonečný. monotónny tvar bez 
konca-bez kraja . Móle sa stai ... podotýkam . 
nc!.tal ' a' Z;bluhou pr;ívc >pomínaných Wit
tiherových muz i ka nt~k )·ch vlastností. 

cvcdno prečo je vo v~cobccnosti hudba 
Paula Hindemitha akoby n;íročky obch;ídza
ná. Túto nc:-.pravodlivo~i a krivd u voči auto
rovi som !.i uvedom ila práve pri ~tcdrom 

hýrení hudbou, jej nekonečne tva rovými 
možnosiami v uvedenej 'onátc. Asi ~mc málo 
trpezliví v ochote pri,tavii !.a a oddane sa za
počLtV<Ii do 'crióznc a filozoficky mienených 
viet llindcmitha ... Wittibcr túto kr;ísnc 
a múdro formulovanú hudbu oživil espritom , 
mladou vehemenciou , prczcntujúc tak čaro 
dvojjed iného umenia - inte rp ret ačného 
a tvorivého. 

Aj organista J<\nos Pálú r ako jediný obha
joval intcrprctačn(a č_c'i svojej krajiny. Ma
ďar,ka . Po minu loročnej reprezentáci i jeho 
J..rajana. c,abu Ki ralya. SliC vedomí solídnej 
n;irodnej tradície hry na tomto n;ístroj i. pri
pranwali sme"' na ' lu~ný. č i \ tandardný vý
~on. Aké milé v;ak bolo prekvapenie. ktoré 
niekof"omísobnc predči lo očak;ívanic! Už 
prvé doty"y' manu;Hom prehovorili ' ~u pcr
latíloch o umelcovi. l l ra l J. S. Bacha (Fanta
sia super Valci ''ili ich dir gcbcn BWV 735, 
Prelúdium a fúgu c mol BWV 54H), Li~zta ( nc
odm)-,li tcfné repe a to;í rové čblo Prelúdium 
a fúgu B-A-C-H) a súčasníka Gastona Litaizc
ho (Scherzo a l'rclude ct Danse Fuguée) vrá
tane ~tcdrej d;ívky prídavkov ... P;ilúr je 
napriek svojmu veku (26 rokov) už zre lá 
O\Obnosi. Je fonn{at 07aj:-.tn ý pän svojho ná
\troja . Pri hre sa vnl;íva vizuá lnej pomoci . 
notového zá1namu . podobne ako aj pomoci 
rcgistr{ttora - všetko tvládnc ~;im . Zvl;ídnc 
a vlúdne hudbou . Ponore ný hlboko do jej du
chovnej podstaty. akoby oprw.tcný od zem
' krj tiaže re flek tuje čbté. prcžiarcné tva ry 

ume leckých konfesií !.kladatcl'ov . Ním tlmo
če n é frúzy sú čit atcl'né. sú pochopi tcl'né do 
poslednej ~ifry: v zvukovej palete siaha po 
jasných registroch. nič zvukovo nekamuflujc. 
nczahmlicva . Vyznáva sa zo svojej bázl ivcj 
úcty k umeniu. ale aj k tomu. ku ktorému je 
nasmerova né - k posluch;íčov i . .l ;ínos P;í lú r 
svojou neopakovateľnou interpre táciou ra
zom vystúpil na stupienok absolútnych fa vo
ritov festiva lu ( r;ítajúc aj minulé ročníky) . 

iclcn zatienený Pálúrovým výkonom 
m.ta l. ale ani :-.a ncodpú tal od hranice prieme
ru: český organista Ivo Bartoš. Pri koncepcii 
programu treba kvitovai dramaturgickú 
skladbu. ktor;í mohla po>kytnt'ai ce lkove 
komplexnú optiku na orga novú interprctúciu 
jednak z poh l"adu technického zvládnutia . 
jednak stavebných. výrawvých daností až 
po t l moče nie štýlových atribútov (D. Buxte
hude, .1 . S. Bach, F. Mcndclssohn-Bartholdy, 
N. de GriÍ( IIY a M. Duruflé). Všetky skladby 
zahral Bartoš na štandardnej úrovni, technic
ky nczav;íh,al. .. trend . ak ý exponoval v sklad
b;kh Buxtehudeho ncopu,til až do po>lcdné
ho taktu Duruflého ... Vo voľbe fa rieb bol 
hutný. ncprc~ve tli l ich žiar ivcj~ím odleskom. 
Sk ladby odohral, ale nepresvedči l. 

V znamení strún 

Úplnou ncvšedno, iou v zmy,lc n á~trojo
vých prezcnt;ícií holo hneď .. duplované·· za
stúpenie kontrabasu. Okrem núšho Radosla
va Siišinu exponova l woju interpretačnú 
zdatnosť na tomto dosi zriedkavo sól i ~t icky 
frekventovanom n;htroj i Talian G iuseppe 
Claudio Ettore. Kontrahasová sólovú lite ra
túra tiež nic je práve prchustcná pôvodnými 
titulmi . skôr je viac obohacovan;í o transkrip
cie. Giorlamo Frcscobaldi (Pieseií č. 1), L. van 
Beethoven (Andante con Variazioni podl'a 
Kreutzerovej sonáty) a Giovani Bottesini 
(G rande Alle~:ro "alla Mendelssohn") vytv;í
ra li osnovu. z ktorej odvíjal Ettorc svoje 
umenie. Ak sa pri vlič~inc n;ístrojov chú pc ich 
technické 1.vl;ídnutic ako a lfa a omega . sa
mozrejm;í zlo.lka tlmočenia . u kontrabasu má 
ono .. technické" ešte o n iečo výsostnejšiu 
funkciu - neraz sme mali možnost" presvedčiť 
sa. že hrai na kontrabase čis to, bez intonač
ných str;ít býva skôr vý nimkou než pravid
lom ... Ettorc ho kontrabas znel plnokrvne. 
u~l"achtilc 1.amatovo, re~pektujúc špecifické 
kompozičné cha raktcri:-. tiky jednotlivých au,
torov. Do skladieb vkladal nielen svoju hu
dohnícku du~u . ale ozvláštnil ich rovnako 
noblesou ako strhujúcou expresiou . Stcfano 
Madona pri kl avíri viedol .st imulujúci umelec
ký dialóg v de tai loch dopil'lajúc a dokrcsluj(tc 
hudobné fresky. Obaja znovu potvrdil i, že 
import talianskeho interpre tačn ého umenia 
na pódiu žilinského festiva lu znamená už pra
videlne z;ížitok a obohatenia . 

Dana .,atu~m:í-Sa~i noHÍ 

S potd~.:ním ~mc kl>nštatova li , že tento ro k 
nc~k lama l i ani adepti z Chorvútska. Najskôr 
vio lo nčcli~ta Nikola Nino Ruževič s klavir ist
kou Larou Puntijar vymali ~voj e pohľady 

a umelecké p(htoje v Brahmsovej Sonáte 
F dur op. 99 a Paganiniho Fantázii Mojžiš pre 
G ~lrunu. Dve ~k l adby: 1.danlivo m;ílo. no 
predsa , vzhl"adom k bohabtvu ukrytému 
v notových zá?namoch, poskytli dosť priesto
ru a možností na .. otc~tovanic" zdatno~t i mla
dých umelcov. Brahmsov hudobný ~vet je na
plnený profondnc smerujúcimi ot;ízkami aj 
odpoveďami , v l iíčnc lyrickou vrúcnou mcdi
t;íciou. V plnej miere ho refl ektova la inter
pretácia Ružcviča i jeho partnerky , ich 
komentár k son;í tc bol umocne ný zvukovou 
ku lt úrou , stlmcnými farbami. Brilanciou . 
šarmom a zmyslom pre hravú, a le aj hráčsku 
ekvilibristi ku sa za>kvcli mladí Chorv;íti v Pa-
ganinim . . . . . 

O čom n;í~ prcwcdčtla druha čast chorvat
skcj .. výpravy"? O di\ciplinovanosti , zvuko-

l 
Pohl'ad do restivalového auditória. Medzi hosťami riaditel' ŠKO J . Búda, pror. A. Kallay, 
japonský dirigent Tsugio Maeda 

vej kultú re. jemnom muzikantskom humo
re .. . Reč je o Záhrebskom gitarovom kvartete 
(v zložení Uarko Pclužan, Ivana Trogrlič, 

Kru nosia v Pchar a Melila lvkovič). Ich hra je 
osobit;í , neforsíruje zvuk. v~etci ~t yr i a č leno

via súboru sú obdivuhodne zladení do jednot
ného dychu. Pohr;ívaj(a sa s pradivomtónov, 
s ich [varmi a vzorcami . Frázy art ikuluj ú zre
tc l'nc- ale decentným poloh lasom. Každá hu
dobn;í jednotka v ich pret lmočení vyznieva 
ako subtílna akva rclovo prcsvctlcn;í mo
mentka. Ich spôsob intc rprct;ícic je ncpo
rovna)cfný so .. štandardne" pochopenými. 
konvenciona lizovanými spôsobmi takýchto 
nústrojových formúcií (napr. v minulom roč
níku sa prezentujúce Praž~ké kytarové kvar
teto): je iný,nový ... ncopozcraný". (Trans
kripcie skladieb J, S. Bacha , 8. Krnica, ale 
i pôvabná. impresívna momentka Lea Browe
ra Kubánska krajina v daždi .. . plus vcľačné 
prídavky - prskavky.) 

Keď dobre mienená \'ec môže uškodiť 

V minulých ročn íkoch boli do ~úkolia po
dujatí pojaté i prezentácie študentov st red
ných a vysokých hudobných učil íšť. Medzi 
účinkujúcimi sa nepochybne na~li .. hviezdne" 
typy. ktoré zanechali naozaj ten najpriazni 
vcjší dojem. Fókus fes tivalu je však nastave
ný n<1 urč i tú ostrosi. Sleduje výkony mladých 
umelcov - profesionálov. Exkurz do radov 
študentov v minul ých ročníkoch bolo možné 
ch{apai ako .. predpísaný"· prívesok. Ak má 
by( festiva l festi va lom v pravom slova zmysle. 
potom jeho ~ t at(at nesmie znižovai hlad inu 
nárokov a postulátov ... 
Vybočením z tohtoročného festivalového 

ladenia bol veče r rakúskeho koncert ného 
umenia. Treba pripomcnúi. 2c z;í~titu nad 
koncertom. teda sponzoring malo veľvysla

nectvo Rakúska. Lenže boles( programu spo
čívala priívc v hc~lc sponzor zaplatí. ale -
sponzor určí. .. A tak sa pred celkove pri lic
havymi a kompetentnými výkon mi llautistu 
Mathiasa Schulza , huslístu Martina Zalodeka 
spoločne s klaviristkou Sarah Cox - so samo
statným, dostat oč n e vyčcrp;ívajúcim progra
mom (C. Ph. E. Bach, Mozart, Beethoven, 
Th. Biihm, Fr. Kreislcr , H. Wicniawski , F. 
Borne, P. A. Genin) vtisla dosi ncpat ričn;í ou
vcrtura v podobe vystúpenia sestier Katheri
ne (klav ír) a Very (husle) Rcigersberg, so 
sprievodom Alphonse Saucra. Po sumarizácii 
výkonov z troch ročníkov vieme, na akých 
úrovi\ových rovnobežkách sa festival (zdô
raztiujcm Festival!) nachádza. K zámenám č i 
podhodnotcniam by nemalo prísi. Slečny to
tiž k profcsionúlkam majú ešte cfalcko a z ka
tegórie zázračných detí už tiež vyníst li ... Mys
lím si, že preceňova nie odhadov môže vyzn i eť 
napríklad ako podcenenie ... lenže tie ň nepa
dá už na poriadatcl'a ... 

. Stará hudba a la náučný lexikón 

Poľsko má zmysel pre experiment , to ne
treba zdôraz ňovai. vo sfére umenia presved
čil o o tom už diívno. Má v tých istých in ten-

Larissa Groeneveld 

ciách zmysel aj pre netradičn(• ponuku. Na ži
linskom pódiu sa zviičša striedajú konvcncio
nalizované komorné zoskupenia. ale hlavne 
só listi. Poliaci vysla li ako svojich zástupcov 
súbor - sex teto Fiori Musicali. Ansámbel sa 
zapodieva kri cscním a šírením hodnôt hudby 
prcdklasicist ických dôb. Interpretuj ú nanil j
výš zasviitcne, podporení bädatcl'skou a teo
retickou erud íciou; štýlovo. užívajúc štýlový 
in~trumcn tiir . Súbor je zložený z ozajstných 
entuziastov. ktorí reprodukovanú hudbu pri
bližujú a sprístupňujú posl ucháčovi i vcrbál-

. nym výkladom . Cas s ich hudobnou produk
ciou bežal vcl'mi rýchle. bol však naplnený 
plnohodnotnou akciou. ktorú ocenil nielen 
bežný posluch;íč, ale . myslím si, hlavne od
borník na hudbu sta rých epoch (Program: M. 
Miclczcwski: Canzona a prima a due, J, H. 
Schmelzer: Lamento Sopra La Morte Ferdi
nandi III a Tre, C. Farina: Capriccio stra
vagante, A. Corelli : Sonata op. S Nr. 7, Fr. 
Geminiani : Concerto grosso op. 3 Nr . 2) 

Cena kritiky 

Jediným morálnym zadosťuči nením pre 
účast n íkov fest ivalu je Cena kritiky. Tohto
ročn é vážky pri hodnotení boli dosi rozvibro
vané, napokon sa j ednoznačne ustálili na vol'
be holandských reprezentantov - klaviristu 
Franka van de Laara a vio lončelis t~ Larisse 
Groeneveld. 

Kedy sme u nás posledne počuli naživo 
a kompletne Schumannovu Kreislcrianu? Ne
viem , ale je evidentné. čo spôsobil j~j stvár-

Frank van de Laar 

ncním Frank van de Laar v auditóriu . Niekoľ
ko desiatok min(at udrža l posl ucháčov so za
tajeným dychom, so zvýšenou pozornosťou . 
A všetkým bolo jasné, že to nie je náhoda. L:e 
ten to mladý umelec zrástol s nesmierne č leni

tým a komplikovaným terénom Schuman
novho duchovna natol"ko, že sa s ním celkom 
stotožni l. Nic však v oblasti vízií , tušených 
roman tizuj úcich zátiší, ale v konkrétn ych 
mužných líniäch, načrt ávan ých a určovaných 
s presnosťou , zároveň však i s harmonizujú
cim vzle tom a báza)ou. Larissa Groeneve ld 
zvolila do svoj ho programu dva opusy - soná
ty - Debussyho (d mol) a Francka (A dur). Bol 
to ozajstný koncert , ncpredstie raný inšpira
tívny dia lóg medzi vio lončelom a klavírom, 
naplnený ncvyslovitcfným pochopením. du
chovnou súhrou , súhlasom a zmierom. Naj
mä Franckova krásna hudba bola skutočnou 

posl ucháčskou pohodou. Práve túto sonátu 
sme mali možnosť v minulom ročníku poču ť 
dvakrát - a ak nevdojak porovnávame, tak 
táto verzia, tlmočená Holanďanmi čo do 
úplnosti zvíťazí. .. 

Domáéa ponuka 

Ak sme konštatovali, že naši interpre ti sú 
na žilinskom festiva le vo výhode, potvrdil to 
i tret í ročník. Napokon, domáci umelci sa 
takmer vždy pri účin kovaniach vyhnú s oveľa ' 
viičšou ľahkosťou rozl ičným handicapom. 

(pokračovanie na 4. str. ) \ 
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ŽILINA '93 V SPEKTRE NÁZOROV 

ZA NAMI je 3. ročník festiva lu. ktorý pri 
svojo m zrode začal ako prehliadka mladých 
koncertných umelcov krajín Pcntagonály 
a po troch rokoch získal prfvlastok .. stredo
curóp~ky··. Keďže som sa za tia ľ zúčastnila na 
vše tkých troch ročníkoch . moje možnosti po
rovnai ich. stoja na reá lnom z;íkladc. 

Z hľadiska orga nizačného festival vyrástol 
z podoby tmoliaccho sa ba tol'aia a nadobudol 
svoj u pevnú , i keď. a to dúfam. nic skamcnc
lú podobu , ako sme na to boli nútení zvyknú i 
si - v Trenčianskych Tepliciach pri jednot li 
vých ročníkoch preh liadky mladých sloven
ských koncertných umelcov. Žilina síce pre
vza la do svoj ho vienka mladosi, a le rozš írila 
jej možnost i o orchester , výbornú koncertnú 
sieň, o pomaly sa vytvárajúcu trad íciu nie len 
v povedomí pozvaných hostf. či účinkujúcich. 
ale aj Žilinčanov samotných, hoci v návštev
nosti jednotli vých festivalových koncertov je 
ešte hodne čo vylepšova(. 

Z hľadiska umeleckého a interpretačného. 
ako to býva u väčšiny festivalov. sú ročníky 
slabšie i ročníky silnejšie. Pokiaľ predošlé dva 
ročníky mali úroveň vce lku vyrovnanú, a nic 
nízku , l~llo rok boli výkyvy v jednotlivých 
koncertoch väčšie. Viac bolo slabších č i prie
merných výkonov. menej tých , čo zaujali. ba 
upútali. a le tie stáli skutočne za pozornosi. 
Medzi ne patrí nesporne polorecltá l nakj 
klaviristky Zuzky Paulechovej. ktorá do
zrieva vo vytríbcnú osobnost', a le aj polrc-

citál maďarského organistu Jánosa Pálúra 
a v prvom rade koncertný večer holandských 
hostí. kl aviristu Franka van de Laara a vio
lončc listky Larissy Grocncvcldovej . plný tvo
rivej muzikality. Toto komorné duo získalo 
napoko n i Cenu slovenskej hudobnej kritiky. 
ktorá sa te nto rok udeli la po druhýkrät . 

Apropo~ ! Cena ~ lovcn~kej hudobnej kriti
ky. 'ľ;íto idea Spolku koncertn ých umelcov. 
real izovaná na festivale. je chvályhodná hned 
z viacerých strán. Na strane jednej dvíha 
prc~tíž festi va lu , na strane ďa lšej- je vyjadre
ním vziahu Spolku koncertných umelcov ku 
svojim kolegom kritikonJ a publicistom, po
tvrdením ich významu v kontexte slovenské
ho hudobného života a na ~trane tfalšej - a 
x-tej - napomáha. resp. prispieva. k uvedo
me niu ~ i woj ho poslania i u hudobných kri 
tikov ~amot ných . A to nic je málo . ak ~ i i 
v retrospektíve uvedomíme. koľké a aké ide
ové a ~poločcnské zádrhcly mw.cla kri tika 
v po~lcdných dcsairočiach prckonávai. pri
čom po jej službúch túžil. kde-kto . 

Na tento problém. ale aj na mnohé dalšie 
po uk<iza l i seminár Aktu <i lnc otúzky hudob
nej kritiky a publicistik y. ktorý usporiada la 
Slovenská muzikologická asoci;kia počas fes
tivalu. O tom. že problémy v tejto obla~t i ~ú 
skutočne aktuú lnc a v mnohých prípadoch 
i pálč i vé. svedčila i diskusia , v ktorej sa rôznil i 
názory. pohľady i hodnote nia. Pretože ~orn 
však presvedčenú. že táto proble mat ika do
stane i viičší priestor , než ~ú moje poznámky, 
len stručne: hudobná kritika a publ ici~tika má 
svoje špecifické črty. Jej kval ita je podobne. 
ako v iných odvetviach, zúvi~lá i od možností 
ich rozvoja. 

Za úvahu preto stoj í jej au tonómia, naprí
klad i na pôde asociácie. Autonómia, nic od
trhnutie sa , nic izolovanosi! Ale rovnocenné 
partnerstvo. Z mojej strany je to konštatova
nie i výzva. Výzva nielen smerom ku škol
stvu, k ostatným tvorivým oblastiam, ale vý
zva aj do vlastných radov č lenov Slovenskej 
muzikologickej asociúcic. Toľko moje yo
strehy z tohtoročného jarného t ýždňa v l i li
ne. 

Ak ~i však spätne ~pomínarn nar) ako na cc
lok· l v ~pomicnk!lch sa mi •vyntira predov~et- ' 
kým hudba. A to bolo na nej to najkrajšie. 
a snáď i najdôlcžitc j~ ie . Tak teda dovidenia 

MLADOSŤ V ERBE 
v 

Z festivalovej Ziliny 
(dokončenie z l. a 3. str.) 

Slovenský komorný orchester s Bohdanom 
Warchalom uviedol v programe hneď troch 
sólistov. Najskôr kontrabasistu Radoslava 
Šašinu v Koncerte D dur Jana Kr. Vaňhala. 
Šašina predostrel svoju koncepciu riešenia 
klasickej formy . Jaho kreácia bola prepraco
vaná do detailov, istá , vyvážená. Šašina expo
noval - akože ináč - odlišný svet, ako jeho ta
liansky kolega , kontrabasista Ettore. Nemož
no jednoznačne porovnávať - vzh ľadom k od
lišnému repertoárovému zameraniu a, samo
zrejme, ďa lším čin i te ľom . Isté je - Šaši na ako 
tvorivý sólistický typ nezaostanc. Má množ
stvo možností pri mapovaní u nás dosť obchá
dzaného a zabúdaného nástroja . Napriek to
mu , že Šašina účinkuje i ako .. orchestrálna 
súčast'" v SKO, neprejavilo sa to na spôsobe 
sprievodu . SKO zrej me nemal svoj "hviezdny 
večer" . Podľahol viac rutinnému profcsio na
lizmu než snahe vytvára i korektnú spol uúčasť 
pre sólistické produkcie. Najviac zo všetkých 
troch sólistov tento fakt , ako sa zdá , handica
poval a poznačil výkon hobojistu Igora Fábe
ru. Vo vďačnom a známom Concerte d mol 
op. l Alessandra Marcella akoby nevedel pre
konal' bariéry, ktoré ho delili od ponúknutých 
muzikantských možností : oddať sa nerušene 
tvarovaniu a rcncktovaniu vnútorných pohľa

dov na interpretovanú skladbu. Nie me nej 
známy a nic menej populárny je aj Koncert 
d mol BWW 1052 J , S. Bacha pre klavír a or
chester. V role sólistky bola Oana Saturyová
·Šašinová, klaviristka , ktorá už niekoľko 
rokov cie ľavedome a zanietene pracuje na 
svojom interpretačnom profilovaní a orien tá
cii práve na hudbu baroka, či- konkrétnejšie 
J . S. Bacha. Jej žilinský výkon nielen potešil , 
ale priam nadchol. Šašinová je typom precíz
ne a "čisto" pracujúcej umelkyne, jej perfek-

cia je spojená so schopnost'ou budova i pevné 
línie. mai prehľad nad prcrnysleným roL- , 
vrhom tektoniky. Jej projek t ncnarušil i an i 
zvukovo predime nzované o rchestrá lne ko
mentáre. 

Po m inuloročnej záľa he spcvúkov sa na 
tohtoročný festi val .. dostavila" jedna-jedinú 
reprezentantka vokúlneho umenia , mezzo
sopranistka Denisa Šlepkovská. V polprogra
rnc, až na jedinú ukážku z piesňovej tvorby 
(výber zo .Schumannovho cyklu Láska a život 
ženy) ponúkla fragme nt zo svojho operného 
repertoáru: C. Saint-Saens - ária Dalily z ope
ry Samson a Dalila, J . Offenbach - ária Nic
lausa z opc'ry Hoffman nove poviedky a Haba
néru z Bizetovej Carmen. Slepkovská, žiaľ. 
ani v piesňach •. ani v áriítch nepresvedči la. ' 

Nevedno či indisponovanosi (?),či malosti 
rnulujúci klavírny sprievod (J. Salay) spôso
bil , že jednotlivé čís l a vyznievali v jed nej 
siva~tcj , výrazove ste reotypnej rovine, rezer
vovane, bez hlbšieho zanie tenia. Speváčka 
disponuje pekným hlasovým materi úlorn, 
kto rý vzhľadom k oblému tmavému sfarbeniu 
sa nic príliš bežne vyskyt uje. Cítiť , že má 
i muzikantské i technické rozv inuté zúzc
mic. Myslím si, že dobrým vedením. radou 
a usmernením by Šlcpkovskcj (zbytočne 
a nadbytočne trnavcný) hlas a prejav mohol 
z ískať žiaduci vzlet, iskru a rozbeh. 

Zuzana Paulechova sa najskôr zhosti la 
funkcie klavírneho sprievodu k produkci i ne
meckého nautistu S. Wittibcra. Svoj náročný 
diel tu nielen spoľa hl i vo nt~plni la , ale naviac , 
pôsobi la skutočne súčinne pri vytváraní a do
tváraní skladieb Schuberta a Hindemitha. 
O to náročnej š i a úloha ju očakávala po pau
ze. kedy sa prezentovala so svoj ím vlast ným 
programom - Janáčkovou Sonátou l . l O. l 905 
a Sonátou h mol Fr. Chopina. Prívlastok fcs-

v Zrlrn..: o wl... na ''"·dn,·u rop~l..om ( '! ) le,tr
vale koncertných ume ku•. 

MARTA FÓtOEŠOVÁ 

O Z ILINSKOM festivale vari každý kritik rád 
pgc a vyslovuje svoj núzor. pretože je o čom 
hovorii. je ~ čím konfrontovai. je sa z čoho 
tcšii i nad čím sa zamýšľa i. Predovšetkým: 
konečne ~a ~ lovcn~kým interpretom vytvorili 
na domácej pôde podmienky pre mcdzinú
rodné konfrontúcic. ktoré ich napÍi\ajú scba
i~totou. impulzom k dalšej práci i možnosiou 
frckvcntovai svoj prbpcvok k súčasným in
terpretačným trendom smerom do Európy. · 
Od prvého ročníka ~i latka nárokov udržuje 
vysoký kredit európskych výkonov. Je to ná
hoda, šťast ie č i zámer, že prichádzajú repre
zentanti krajín. so silným individuálnym po
tenci;í lom ... Ich kreativi ta sa síce viaže č i vy
chádza z podmienok domáceho etnika. školy. 
ale istým syntetizujúcim myslením je už ~for
movaný do osobnostnej n{tzorovcj výpovede. 
Z tohto ročníka ~a citujú takéto zážitky naj
mii v spojení so životným výkonom Zuzany 
Pau lechovcj; s vynikajúcim využi tím veľko
rozmernosti zvukového a výrazového aparátu 
macľarskJ.m organistom JúnQsom Pálúrorn ; 
kúltiVóVanýn'r n1dz1kálnym prcjaVllln Zährcb
~kúho gitarovéhd'kvartcta; inšP.i ratívnou in
terpeláciou ~t t rakt fvncho s(rboťu' s1tarýc'h ná
~ t rojov Fiori musica li z Krakova: ta lian~kou 

ti valového favorita - podobne ako J . Púlúro
vi, patrí za skvelý výkon aj Zuzane Paulecho
vej . Jej Chopin vyznel sugestívne. presvedči
vo, bez výrazového balastu sentimentálnych 
zvodov; pri tom rcnektova l roz~iah lu škälu 
subtíln ych lyrických od tici1ov. gejzír vyp;i
tých cxprc~i f. Popri Chopinovi sa Paulcchovú 
skvele zaskvela najmä v Janäčkovcj Sonäte. 
Tu sme naozaj vo vrcholnej pohode mohli 
~lcdovai neopakovateľný výklad skl adate ľo
vej kompozičnej dikcie, jeho autochtónneho 
výrazového ~veta. J anäčkovu skladbu sme 
počuli x-krút. Možno prúvc teraz ~mc si po
vši ml i plnohodnotné zvláštnosti a ~úvi slost i 

v jeho hudbe - tak .. samozrejme" ich osvetlila 
a dešifrova la interpretácia Z uzky Paulccho
vcj. V tom vid ím to skutočné- vc ľak rät de
klarované - poslanie vysokého interpretačné
ho ume nia. Objavno~ť a tvorivosi. 

Oobrô slovo kritikom súcim na slovo 

Fc~tivaly zvyknú oblichai tie najrozmani
tejšie sateli tné a doplnkové podujati a. Aj keď 
rozhodne v Žiline nejde v tomto ~mcrc o cx
panzru : vítané a pozitívne hodnotené sú na
príklad praktické interpretačné semináre. 
Okrcm ·nich sa v závere festival u u~kutočni l 

seminár, iniciovaný Slovenskou muzikologic
kou asociáciou pri Sil Ú, venovaný a u rčený 
najmii ľuďom , ktorí sa zaoberaj ú hudobnou 
publicistikou a kritikou . Téma znela - Aktu
úlnc problémy hudobnej kritiky a publicbt i
ky. T ých aktuälnych problémov je vždy do
~tatok . Ide však o to , č i sa dokážu jasne 
a pádne artikulovai, analyzovat', di~kutovai 
a č i ~a ~trctnú s ochotou druhej strany - počú
vai... Priebeh ~eminära predznamenal svojím 
vstupom Dr. Marián Jurík, rcfcrätom o pro
fesionalite a postavení hudobného kritika 
a publici~tu v našej societe . Ako č lovek, pô
sobiaci ce lú svoju profesionúlnu prax publi
cisticky - i ako redaktor a či novn ík znalý aj 
.. odvrátené tváre" rôznych hudobných inšti
túcií, komentoval. diagnostikoval v mnohých 
bodoch demaskoval túto sféru nášho hudob
ného života. O hudobnej krit ike a public i~ ti 

ke hovorila Or. Etela Čárska. Vych;ídzaj úc zo 
woj ich pozícií, hodnotila a pranícrovala 

urč i té momenty, špeci fické práve pre odbor
nú či nnosi v tomto masmédiu. Or. Terézia 
Ursínyová sa zamyslela vo wojom príspevku 
Výzva mladým nad pozíciou a spoločenským 
rostavcníni kritika v ncd{lvncj minulosti 

kantabil itou rozospieva né ho hlasu dvestoroč· 
ného kontrabasu Giuseppe Claudia Enore· 
ho; s mladíckym entuziazmom inteligentných 
hudobníkov z Holandska Larissy Groeneveld 
a Franka van de Laari1. Boli to zážitky. ktoré 
~a fixujú a od ktorých sa odvíjajú konfrontač· 
né roviny dalších ročníkov, takými zostali na· 
príklad: nczabudnutcl'ný Enrico Pompili z l. 
ročníka , ktorý obohatil dramaturgiu l l. roč· 
níka o partnerský dialóg s hoboj istom Arnal· 
dom de Fclicc. Určujúcu mieru kritérií pre 
'pcváka zanechala nevšedným koncertným 
prejavom rakúska speváčka Rena te Pitschci
dcrov{t; zmyslom pre poetiku in terpretované· 
ho hudobného textu nosi teľ Ceny kritiky '92 
Mari ;ín Pivka a pre mi\a osobne (dúfam. že 
nie len pre mňa) neopakovateľný zostal záži· 
tok z organového recitálu Taliana Valtcra 
Savant-Lcveta . Prťtvc jeho najvýraznejší 
umelecký pendant v tomto ročníku ~om našla 
u maďa rského organ istu Jánosa Pálúra. 
Osobnosti tak odlišnej letory. a predsa v pod· 
~ late ~pä tých nevšednou muzikálnou kreativi· 
tou. filozofickou hÍbkou - u Lcvcta nasmcro· 
vanou ku ~tricdmo~ti a pokornej meditácii. 
u Pál úra k efektnému zvukovému ambitu vel· 
korozmcrn ých polôh koncertného organistu. 
Organ ako súčasi interpcrta . icho sebareali· 
zúcie v int<;rakcii s poslucháčom . 

Tieto konfrontäcic inšpirujú hudobníkov, 
no ncustúle ešte nenachádzajú dostatočnú 
odozvu u po~luchúčov i tých. ktorí sa s ume· 
ním zaoberajú (akože profcsionúlne), ale 
ktorí sa natoľko nemajú radi . že sa ochudob· 
ňu jú o počúva nie hudby na živo v koncertnej 
sieni . Ži lina má konzerva tórium, vysokú ško· 
lu. stredné školy. divadlo. príjemné prostrc· 
die v koncertnej sieni , kva litný organ- ne· 
kvalitný klavír. na ktorom si láme nervy tolko 
výborných klaviristov! Ale - nevzdávajú sa. 
Bojuj(r o čo naj krajší tón. výraz, zvukové 
prepracovanie svojho vnútorného zážitku 
z hudby. ktorá ich oslovi la a ktorou oni o~lo· 
vuj ú nús. Všimnú si to aj tí. ktorí rozhodujú 
o možnosti získania adekvá tnejšieho nástroja 
pre umelcov. ktorí na ňom musia hra i'/! 
A dramaturgovia slovenských festivalov po
rozmýšľajú o to m, že medzinárodný festival 
mladých koncertných umelcov vyzýva k po
nuke .. . Také to oslovqtic.by rH~~!l<)mcnalo len 
7ážitok, ale i cestu k novým trendom a kon· 
frontačným ukazo atcľom svevr ' nami a n,á~ 
so svetom. 

ETELA ČÁRSKA 

i dnes , nad potrebou vzújomncj úcty a tolc· 
rancic. V niekoľkých bodoch stanovila Z<Í· 

kladné atribúty a požiadavky pri výchove 
a profesionálnom raste mladých potenciál· 
nych hudobných kritikov a publicistov. Zo 
skúseností hudobného krit ika v nehudobnom 
časopise vychádz:al rovnomenný príspevok 
Dr. Miloslava Blahynku. Okrem iných, isteže 
zauja li postuláty odbornosti v umeleckej rc· 
ccnzistikc a kritike. - Otázky stále aktuúlnc 
a stále nc uzavreté ... Roky pôsobiaci v ohla~ ti 
kritiky, ale aj dokumentaristiky a živej inter· 
pretácic, Dr. Vladimír Čížik hovoril zasvätc· 
ne o svoj ich postojoch, skúsenost iach a po· 
zn at koch v referáte ladenom na tému Životné 
peripetie kritika . 

Spomínané referáty vytvori li dostatočnú 

b;ízu, z ktorej sa rozpriadla boh;ltá diskusia 
a debata , chvíľami - celkom symptomaticky, 
zachádzajúe<1 do polemiky. Takmer všetci zú· 
častncní prispeli so svojou .. troškou··. Pri· 
rodzenc, každý z pohľadu subjektívneho. 
determinovaného profesionálnou špecializ(l
vanosťotr, pozíciou či rcgionälnou príslušnos
ťou . Vyrieklo sa veľa slov. Aj podnetných 
myšl ienok. Je len otúzkou, či dostanú v praxi 
opodstatnenie a rc<llnu tvúr. Škoda by bolo 
totiž v praxi neustále prehlbovať zmysel sen· 
tencic o tom. že - ked dvaja robia to isté, ne· 
môže to by i to isté .. . 

Skončil sa festival - nech žije festival! 

.Ked' sa u nás ·~ icčo vyl v orf, keď sa pomaly 
a rste lačne profrlovat'. c tahlovat', zvyčajne sa 
nújdu spochybňu] úcc hlasy, spytujúcc sa 
v .. božej" nevedomosti na význam, opodstat· 
nc nosi. pcr~pck tívy. význam ... Ale - takí 
sme už my. Jedno je isté: dobrá vec sa poda· 
ri la. Sumarizujúc ten tohoročný, ale aj minu· 
Jé ročníky, môžeme celkom bez zaváhania 
konštatovai jeho význam aj opodstatncnost. 

ic, rozhodne ~a nesnažím mafovat' všetko na 
ružovo. Problémy a otázky ostávajú (napr. 
dramaturgická profiläcia. účasi, rozsah .. . ). 
napokon , fest ival je v neustálom dynamic· 
kom tvarovanr. Za tri roky svojej existencie 
nemal čas zostarnúi. Len zmúdrieť, pouči ť sa 
z chýb a omylov. Tak teda: skonči l sa festival, 
nech žije festi val. Ten budúci. Možno vylcp
~cn ý, pre niekoho úspešnejší, atrak tívnejší ... 
vccf, vždy je čo vylcp~ovať. 

LÝDIA OOHNALOVÁ 



, DRAMt.AT U.RG ICKÁ ponuka jednotli
vych domacJch • zahraničných agentúr bola na 
t~ht~r~čno~ ~es.ti;a le bohatá. počnúc počet
nym• solov~m • . mstrumentálnymi a vokálny
m• fo~mam •. cez ansámblovú až po koncer
tantnu orchestrálnu prezent<íciu. 

_z ansá1~1 b~<wých vy~t úpen í zaujalo najmä 
~ahrehske gllarové kvarteto nežnou. až sub
Ilinou mterpret;íciou tra n~kripcií diel J. S. 
Bacha a zvukomalebnou ~kladbou súčasn íka 
L. Browera - Kubán~ka krajina v daždi. Stý
lov<.lll dra matu rgickou 'yhraneno~ťou zapô
~~b· ~ pnp.red~1ŕ pof~ký ~Li bor ~tarej hudby 
F1on ~1USJca l 1 Interpretáciou barokovej hud
b~. m1mnchodom 1 z domácej po ľskej prove
n•encJe. na doh_nvých hudobných nástrgjoch. 

Bohato zastupené ~ólové a malé komorné 
~o~kupenia tvoril i dominantu tohtoročného 
t:suvalu. Popri sympatických, až reprezenta
tJ vnych kon~ertných výkonoch síce mladých. 
ale na .me?zmárodných fórach už \k ú~ených 
za.hramčnych ume lcov z Chorvát~ka Nikola 
~•ro Ruževič- violonče lo. z Nemecka Sebas
tian ~1ttiber - flauta a Talianska Giuseppe 
Cl~udm Ettore - kontraba~. ~a na ~ kutočne 
~p1čkovej úrovni prezentovala i s loven~ká in
terpre~ačmí škola . Predov~etkým hlbokým 
sugc~t 1vnym ponorom a n~obitým interpre
t<~čnym vkl ad<~m Zu~ana Paulechová (kla
v• r). mterpretac1ou thcla L. Janáč k a Sonáta 
l . IO. 1905 a per~pcktívna . muziká lna mezzo. 
sopranistka Denisa Slepkov~ká. 

Škoda. že podobným dokonalým muzicfro
vaním neoslnili i Radovan Sašina (kontra
bas). Dana Sat u~yová-Sa;i nová (k luvír) 
a ~gor Fabera (hoboJ) ~o Slovenským komor
nym orchestrom. kde už hola ci teľná najmä 
technická bariéra. 
Nepresvedčil ani polorecitál jediné ho zá

stupcu Českej republiky v hodnotenej čast i 
festivalu - orgmmta Ivo Bartoš. Mdlá, ažško
lácka ~egistrác i a. tempovo-rytmická ncvyrov
na~10st . a nedokonalé frázovanic nielen v naj
znameJšom Bachovom diele Toccata a fuga 
d mol , bolo sk utočným sklamaním večera. 

Alebo podcenenie festivalu. či publika? 

Ži a ľ , k skutočne najslabším. festivalovým 
večerom však patrilo dvojhodinové vystúpe· 
nic mladých rakúskych umelcov. Zavin ila ho 
až k amaterizmu smeruj úca dramaturgia, či 
agentúrna ponuka talentov pre komerčné kú· 
pcfné strediská. Výborné školské výkony ta
lentovaných ncplnolctých detí, sest ier Rei
gcrsbe rgových (Vera - husle, Katharina -
klavír) . či efektná , technokraticky ponímaná 
virtuozita Matthiasa Schulza (flauta) a Marti· 
na Zalodeka (husle), by v budúcnosti už ne
mali mať miesto na takomto fcstivalovom 
fóre . 

Ale i napriek tomu sa na tohtoročnom ži· 
linskom festivale zaskveli i skutočne maj
strovs~é umelecké výkony. Mladý maďarský 
orgamsta János Pálúr očari l svojím výrazo
vým, techn ickým i pamäťovým perfekcioniz
mom v duchu súčasného európskeho trendu, 
vlastnou bohato kolorovanou registráciou 
~·výbornou dramaturgiou (Bach , Liszt , Lita
~zc). Vrcholom festi valových večerov však 
JCd~ozn~čnc bolo vystúpenie mladej holand
skeJ dvOJICe umelcov- výnimočného klaviris
tu F~anka van de Laara sólovým, ncopakova
tefnym predvedením Krcisleriany Roberta 
Schumanna a podmanivý výkon violončelist 
ky Larissy Groeneveld . ktorá spolu s Fran
kom van de Laar za výnimočnú interpretáciu 
prekrásnej, známej, no náročnej Sonáty A 
dur pre husle a klavír Cézara Francka auto· 
rizovanej i pre violonče lo, získal i toht~ročnú 
Cenu hudobnej kritiky iste i za nádherný dar 
do zb1erky celoživotných umeleckých zážit
kov. 

Preto budú dramaturgické snahy hlavného 
organizátora Stredoeurópskeho festiva lu 
koncertného umenia v Žiline (Spolok kon
c~rtnýc~ umelcov pri SHÚ) urči te v bu
~ucnost• s1~1erovať k skutočnej tvorivosti , 
Jedmeč~ostJ a n~opakovatefnost i interpretač
ného vykonu •. vymmočn_osti umeleckej výpo
vede ľudskeJ md•v•duahty. akým práve kon
certné umenie je . 

ĽUDMILA ČERVENÁ 

ŽILINA '93 

* * * 

. NADPRO DUKCIA klaviristov je zrejme 
vysadou mclcn súčasného slovenského inter
pre tačného umen ia; aj zahra ničných umelcov 
tohto nást rojové~<> odboru nú ti využiť svoje 
P.redpoklady. ale l dané možnosti scbarcalizá
CIC ku špecializácii. Tento trend neobišiel ani 
predst_a~itcfov našej mladšej klaviristickej 
gcn~ rac 1e. M<~lo to dopad na výkony i drama
turg• u 3. ročmka Stredoeurópskeho fes tivalu 
koncertného umenia v Žiline. Pre recenzen ta 
so snahou po čo najväčšej objektivite vznikla 
l <~ k ncfahk~ situácia . ohodnotiť na základe 
m_clen rozdielnych stupňov vývoja zúčastnc- · 
n~ch . ale aJ pomerne krajne odlišných časo
vych _parametrov. jednotlivé výkony. časť 
mladych ~1me lcov 1 v zahraničí sa·vcnujc viac 
komorneJ hre - sprevádzali inštrumentalis
tov. tí so sólistickými ambíciami sa zase špe
cializujú . 

Dvaja tohtoroční najlepší klaviristi úči nko
vali v rozsahu celého večera (tým nechceme 
dávať do súvisu časovú dfžku s kvalitou, len 
poukázať. že dávaj ú obecenstvu plastickejší 
obraz o svojich možnostiach) ako zdatní a in· 
špi ratívni komorní partneri a v druhej polovi
c~ koncertu ako vynikajúci sólisti . A už aj pri 
tychto dvoch umelcoch sa ukázalo, že správna 
voľba rozloženia síl je pre konečný dojem 
z výkonu veľmi rozhodujúca! Slovenka - Zu
zana Paulechová sa prezentovala ako cit livá 
u m.uziká l na_ko~orná hráčka v prvej polovici 
svojhO vys~upcm.a v spolupráci s nemeckým 
flauusrom 5ebastwnom Wiuebet;om. I napriek 
č;~sov.cj obmedzenosti spoločných skúšok do
k~zall s~olu po?ať prinajmenej uspokojujúci 
vykor~ . 1 _kcct: me ? c.z. istých rezerv, ktoré by 
neboli. byv.ah. vstup1ll do popredia, keby sa 
~me le! boh vmc p~znali . V každom prípade 
stupen pohotovost i, ktorý Paulechová pre
zentovala , si zaslúži obdiv a uznanie nad su
verenitou, s akou ho zvládla (flautové sonáty 
P. Hindemitha a F. Schuberta). 

Zvýšené úsilie podať koncentrovaný výkon 
malo čiastočný dôsledok na jej sólistický vý
kon. V Janáčkovej Sonáte es mol -l. IO. 1905 
a v Clropinovej Sonáte Ir mol op. 58. upútala 
dôkladnosťou prípravy , premyslenosťou kon
c~pcic. znamenitým technickým fondom, ale 
sučasnc - aspoit pre mňa - nastolila otáznik 
či dokázala svoj nemalý muzikantský fond 
dostatočne yyuži ť a zapojiť do tvarovania línií 
týchto diel. Jej inšpirítcia bola do istej miery 
otupená . Uvedený sólistirký program je sú
častou Paulcchovcj pripravovaného závereč
ného výkonu ašpirantúry na VSMU. 

Druhá naša klaviristka Daniela Saturyová
-Sašinová vystúpila iba ako sólistka Bachov
ho Koncertu pre klavfr a orchestrer d mol 
(BWV 1052). Celkovému vyzneniu jej výko
nu veľmi prospelo, že mala možnosť spolu
pracovať s takou osobnosťou , akou je pán 
Bohdan Warchal. Saturyová je typom, ktorý 
vedel zvážiť svoje predpoklady pre sólistiek ú 
kariéru , a tak sa prevažne orientuje na isté 
štý l~vé epochy. Vďaka osobitej muzikalite, 
tvon vému temperamentu a doteraz už aj me
dzinárodnému oceneniu svojho sústredenia 
sa na hudbu baroka, najmä J . S. Bacha, cít iac 
oporu v skvele korešpondujúcom SKO od
viedla výkon na výške svoj ich súčasných tvo
rivých síl. Jej prístup k baroku nie je akade
~n ic~ý •. skôr aktualizačný. Ťažila zo svojej 
•sknvcJ hudobnosti , zo spoľahlivého technic
kého zázemia, mala oporu v istote pamäti . 
Budovala plochy s elánom, rešpektovala tera
sovi tú dynamiku, ale kde to hudobný prúd 
vyžadoval aj postupné narastanie napätia 
i uvoľňovanie sadzby. 

Naj mladšia účastníčka festivalu - sedem
násťročná Rakúšanka Katharina Reigersber
gová dostala k dispozícii zo všetkých účastní

kov akcie časovo najobmedzenejší priestor. 
V jej veku nebýva ešte toho veľa, čo adept už 
zvládol a môže to na úrovni predviesť. Pre
ukázala však nadpriemerné technické pred
poklady. pričom jej muzikantsko-tvorivé 
schopno~t i sú zatiaľ vo vývoji. V Chopinovom 
S~lrerze_ b mol .op. 31, aj keď jej odpustíme 
n1cktorc tcchmcké ncdotiahnutosti (prckle
PY· vypadnuté ~óny) a v jemnejších registroch 
1 rezervy emociOnálneho vkladu, celkové vy-

znenie jej. výkonu - i napriek úspcc.hu, aký 
v? aka SVOJmu veku a bravúre s akou sa pred
VIed la - zožala, moh li sme iba skonštatovať 
že jej vyslanie na festival bolo ešte predčasné.' 

Holandský klavirista Frank van de Laar -
tak ako Paulcchová - dostal príleži tosť pre· 
~cntovať sa aj ako znameni tý komorný h ráč 
1 ako sugestívny sólista. Za tento dojem po
dľa môj ho názoru vďačí rozvážnejšiemu prí
stupu k dramaturgii . Zača l sólovým vystúpe
~í~ a v druhej čast i dokázal ešte stupňovať 
učmok ako nezabudnuteľný komorný hníč. 

Umelecké duo - jedi nečn á violončelistka La
rissa Groeneveldová a F. vrm de Laarpodali ta
ký výkon. že si zaslúžili aj morálne vyzdvihnu
tie . vo forme ceny. ktorú im udelila porota prí· 
tomných kritikov. Ako sólista sa van de Laar 
zaskvel v širokom priestore Schumwlnovlw 
cyklu Kreisleriww op. /6, kde autor predv;í
dza akýsi duševný striptýz svoj ho rozdrážde
ného vnútra . ale súčasne ~a opája i sladkou 
meditáciou. Tento priestor hudby tak nároč
nej na vystihnutie rozpornosti Schumannov
~o "génia ~?l pre klaviristu skvelou príleži tos· 
tou odha lit vysoké kvality wojho interpret ač
ného maJstrov~t va . Upútal č istotou a zrctcf· 
~osťou krcs?y. š i ro~ým ~pe k trom výrazových 
1 .dy.~am•ckych odt•cnkov . schopnosťou pre
Žiarli hudobné línie intenzívnou hudobnos
ťou . Vyzdvihol dravosť florcstanovského 
a.utor.~: tlm_i l premiéru svojej muzikality v ly
nckCJSIC davkovaných úsekoch. Skvele d[tv
kov;~l jemné ago~ické záchvevy. intenzi tu dy
namJcko-farcbncJ palety a súčasne strhával 
hfhkou svojho prístupu. 

Jeho i nterpretačný profil. ktorý tak šťastne 
načrtol v Schumanmwi. dostal ešte u rčitejšie 
kontúry vďaka ideálnej spolupráci s violonče
listkou La~isso~ Groencvcldovou v Debussy
ho Sonáte 1 vo vJOlonče lovcj verzii populárnej 
Sonáty A dur C. Francka. Najmä Franck dal 
mu príležitosť využii intenzívnu hudobnosť 
a nc.zly~ávajúci technický fond v príkladncj 
tvonvcj spolupráci. pri ktorej sa obaja umelci 
nazvájom inšpiroval i. Yo Franckovi sa aj pri 
P.lnom nasadc.ní všetkých zložiek svojho tvo
nvého potenciálu dokáza l klavirista stotožnil' 
s. autorom a zohfadnii všetky odtiene roman
tJck~ho vzlet~. a doslova bravúrnej riavy vir
tuozlly. Pokmf by sme veľmi chceli h ľadať 
~1 icčo z chýb krásy na jeho výkone. tak by sme 
1ch mohli nájsi vo výbere farebného spektra 
pre Debussyho Sonátu. Platí to pre obidvoch 
zúčastnených. ale v prípade klaviristu bola tú· 
to. črta po~mi.en:ná z väčšej čast i aj zvukový
m• danostam• nastroJa. aký mal Holandan -
ale aj všetci ostatn í - k dispozícii . Existencia 
fe~ti val u . ktorým Slovensko vystupuje do mc
dzmárodných súvislostí. by mala byť do~ ta· 
točným dôvodom na obohate nie a rozšíre nie 
fondu klavírov, aké vlastní SKO Zil!na ! Kiež 
by budúci ročn ík mal naporúdzi už kvalitncj~í 
a zvukovo bohatší nástroj s mäkšími fa rebný
mi odtienkami. 

Aj keď to s fes tivalom priamo nesúvisí, 
pravidelne .v 'Čase jeho konania bývajú sprie
vodné akc1e ~amcrané na našich mladých 
adc~tov u~en1 a . S lovcn~ká hudobná spoloč
nost usponadala 28. 4. v novej budove Kon
zcrvatóri ~l seminár na tému : Ni ktoré aspekty 
komorneJ hry na konzervatóriách a základ
ných umeleckých škol~ch , kde po úvode prof. 
I. Paríka a doc. j . Albrechta sa mladí účastní
ci rozdelili do troch skupín : klaviristi (vedúci 
seminára prof. D. Švárna), sláčikári (L. Ne
mec) a dychári (doc. J . Martanovič). Zúčast

ni l som sa na seminári prof. Svárncj. Veľmi 
zasvätene hovorila o prindpoch, predpokla
doch spolupráce mladých klaviristov v ko
mornej hre či dvoj klavírovcj alebo štvorruč
nej. Opierala sa a súčasne aj demonštrovala 
krásne výsledky vlastnej práce na tomto úse
ku výučby. (Tvorba L. Dusscka , M. Yilcca 
iF. Schuberta.) Skoda , že akcia neprckfočila 
rámec ži linského konzervatória a za ZUS tam 
bol prítomný iba jeden zástupca- autor tohto 
príspevku. Hlavný usporiadateľ zrejme ne
mal prostriedky na cestovné pre účastníkov 
z ďalších lokalít (neprišlo ani prihlásené kla
vírne duo z košického konzervatóri a). 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

* ... ... 

CHY ÁLA festivalu. či festivalové marginá
lie ... Tak dajako by sme mohli nazvať ';,aše 
pofcstivalové úvahy po nedávnom žilinskom 
podujatí. K umeleckej stránke účastníkov sa 
pomerne dosť podrobne a široko-spektrálne 
a azda aj trochu konfrontačne - čo nie je na 
š.k?du veci - vyjadrili viacerí z kolegov a pub
hCJStov. Ja by som si dovolil na okraj tohto 
a po~obný~h podujatí niekoľko myšlienok. 
Ex•st~nc1a samostatnosti Slovenska, jeho 

suveren~ta sa bude musieť odzrkadliť aj 
v štrukturc nášho hudobného života. Pred hu
dobnou Európou budeme musi eť dokázať, 

s čím no_vým prichádza Slovensko, čo je tu 
pcrspekllvne, čo sa zrodilo z nových kul
túrnych. a politických podmienok. V tomto 
zrkadlení doby je práve žili nský festival oným 
žiaducim dieťaťom novej politickej i kultúr
no-spoločenskej klímy. Prax ukázala, že ten
to festival v tejto. perspektívne aj v inej . po-

s) 

dobe. m<Í vcfkú šancu. Predovšetkým v tom, 
že sa zača lo dariť dislokovanic nadprodukcie 
~1udob!1ých špič~ových aj fest iva lových podu
Jatí m1mo Brallslavy. že sa v 'Žili ne vytvá ra 
n_o~é h~dobn~ centrum . že týmito a inými ak
llvJtamJ sa možu v tomto regióne vytvárať no
v~ pracovné príležitosti po celý rad profcsio
na lnych hudobníkov. sk lad a teľov, muzikolô
gov. hudobných kri tikov. publicistov. vrá
tane ~chopných organizátorov. manažérov 
a po~. To však b~de z;í ležať aj od celkovej 
kulturncJ konccpc•c mesta a regiónu . na čom 
okrem našej hudobnej obec, bude musici zú
l~ža ť aj samotnej Žiline. jej kultúrne vyspc
lym poslancom a predstaviteľom. ako aj sa
motnému štátu. vrátane rezortu kultúry. Ž ili
na. ~torá má .všetky predpoklady pre rozvoj 
ku lturneho ŽIVOta, bude zrejme mať šancu 
s~o~očnc s opernou Banskou Bystricou. bu
ducJm to sídlom slovenského bankovníctva 
v doh ~~dncj dobe sa prerodiť v umelecky pro: 
spcruJucc centrum. Pravda. je to otázka času . 

a!c ta~ sa m~ veci javia. v súvislosti s dotcraj
šJm uspcšnym zavŕšením tretieho ročníka 
mladého festivalového podujatia. Pravda, 
~u de si to vyžadovať ešte ve ľa priazne od Bra
ll~ l avského cent ra. vcfa nadšenia. pochope
nw a podpory. A le situáciu vidím reálnu. 

. S týmto .. proroctvom·· vidím však ako na
liehavé zaujatie jasného, Žretcľného a najmä 
rac•onáln~ho. st~ novi ska k starnúcej štruktúre 
B.HS a naJma k )Cho lnterpódiu, ktoré sa zro
dilo_ z. ce lkom inýc~ potrieb a naplnilo svoju 
~unkc1u . rovnako aJ k TIJI. Ide totiž o to, že 
1mport nášho ekonomicky .. chudobného" štá
tu , prcv~šuj c akt ~v i ty nášho domáceho expor
t~ . lnovacm brat islavského fes tivalového dia
~l lll, _by sa ma l~ vrát i ť do hudobnej Európy 
" k t~ké~~ fcsllvalovému dianiu, ktoré podá 
a~ tualncJŠ I ob;az o sta~c našej hudobnej kul
tury . Veď na •.mportc JC už závislý aj Melos 
Ét?S, nchovon ac o fondových Večeroch no
VCJ hudby. 

Uvedené myšlienky a námety nechcú prav
da dokázať , že so žilinským festivalom je všet
ko ~ .najle~šom ~oriadku . že ho netreba vy
lepšil , dollahnut , ale v každom prípade 
napli\a demokratické črty decentral iz;kic, 
dc~onopol izácic tých istých ľudí, že ukazuje, 
že JC tu rad mladších, schopných ľud í , ktorí 
?okážu pre.našu hudbu priniesť ozdravujúce 
unp.ulzy. N1c náhodou to bol práve žilinský 
fcst•val, ktorý rchabi l~toval doteraz neodtaje
né zrušenie Ceny kntiky , ktorý dokázal na 
rozdiel od iných podujatí, že koncertné ume
~i~ a. vôbec umenie, potrebujú kritiku a pub
hcJst•ku ako tvoriví partneri . (Udeľovan ie 
Ceny, pardón Diplom kritiky na otvoren! 
Mc~zinárodného festivalu v Brne, naozaj 
s vyznamnou medzinárodnou účasťou bolo 
samozrejmosťou, avšak pre BHS to zrejme 
bolo nevhodné. .. upozorňoval som na to 
nap_r. v HZ č. 201?1.) ~j fakt, že sa tu po 
dlhych rokoch naš1cl pnestor a pochopenie 
wc snemovanie kritikov niečo naznačuje. 
~mf, ?rgan~zátori stretnutia hudobných rád 
vJšc.g.rad~keJ štvorky vôbec nepostreh li , že 
v Ž il mc JC ?ohaté zastúpenie kritikov, publi
Cistov, novmárov, rozhlasových pracovníkov 
a že by ich mohli o niečom informoval' do 
ni~čoho .. z~svätiť:· event. .. nedajbože" v~po
čut s• od mch daJaký názor. Bola to zrejme 
zá leži tosť iba pre vyvolených. 

Nepodceňujem ani fakt , že v Ži line bola 
dobrá priateľská atmosféra, že rastie náklon
nosť pochopiť jeden druhého i príležitosť na 
výmenu názorov, alebo aj na .. poškriepcnie 
sa" ... Pripadá mi to, ako keď sme kedysi o 20 
rokov mladší chodili na Varšavskú jeseň a na
sá~ali príjemnú atmosféru tamojšej hudob
neJ avantgardy. Nuž, a tak jedine čo mi v Ž i
line chi~alo, boli profcsionälni špičkoví pe
dagógovia a mladí hudobní kri tici a publicisti · 
alebo aj muzikológovia. Alma mate[ zrejme 
u mís platí len pre niek torých. Tých zmúdre
lých a premúdrclých žilinský festival vraj ne
uspokojil. Aj to je jedno z kritérií a t~brazov 
núšho hudobného spoločenstva ... 

MARIÁN JURÍK 
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ROZHOVOR 

Tretí stredoeurópsky festh:arkoncertného umenia sa skončil. 
Maratón hudobní·ch podujatí sa ,·šak iba Lačína. Pri mnohých 
podujatiach opäť stojí ' čele Mari fin L ap š an s k i•, a tak je len 
poehopitcl'né. lc mu hneď .,za horúcalo4 dá,·amc slom k uplynulé
mu i nastá,·ajúcim podujatiam. 

Ako hodnotíte nt!dávno skončený Stre
doeurópsky festival koncertného ume
nia? 

- Verejnosť i odborníci od prvého 
ročníka hodnotili festival pomerne vyso
ko a som rád, že j eho úroveľí z roka na 
rok stúpa. Tentokrát sme boli svedkami 
niektorých úplne rnirnoriaďnych výko
nov, ktoré by mohli byi ozdobou ktoré
hokol've k festivalu na svete. Jeden z nich 
bol aj ocenený Cenou slovenskej hudob
nej kritiky. Som rát! každoročnému udc
I'ovaniu tejto. dúfajme že v budúcnosti 
prestížnej ce ny, pretože nielenže mar
kantnejšie posunie j edného z interpre
tov do širšieho povedomia doma i v za
hraničí . ale prezentuje aj prítomnosť ší r-

noch. Mení sa v ich koncepcii nit!čo opro
ti predchádzajúcim rokom? 

- Picšianské kurzy vlastn<,: anticipo
va li snahu o vytvorenie medzinárodných 
podujat í, schopných vzbudiť pozornos i 
zahraničia , na domácej pôde, a to po
kia!' možno mimo centra. Kurzy, kto
rých piaty ročník sa otvorí 26. 7. 93, sa 
u:l tešia vcl'kcj obľube. Iste k tomu pri
spieva aj príjemné prostredie Piešťan, 
dobré podmienky a organizačné zvlád
nutie- aj vd'aka dobrej spolupráci s do
mácimi - Mestským úradom Piešťa ny, 

Slovenskými li ečebnými kúpcl'mi , Do
momumcnia. M estským kultúrnym stre
diskom a hlavne ZUŠ. Piešiany a .Hotelo
vou akadémiou. Pravdaže. hlavným Marián Lapšanský pri otváraní žilinského festivalu 

Potrebujeme kvalitu a nie kvantitu 
šicho umelecko-kritického zázemia na 
Slovensku. l l udobná kri tika musí mať 
svoje konštantné miesto v každom hu
dobnom systéme, teda aj v slovenskom 
koncertnom živote. Je to aj jeden z ďa l
ších cicl'ov žilinského festivalu - poskyt
núť hudobnej kritike priestor a príleži
tosť na širšie reflexie- v tomto prípade 
interpretačné ho umenia - v medziná
rodných súvislostiach. 

Od takýchto podujatí , ktoré si vyžadu
jú značnú dávku ekonomických , drama
turgických , manažérskych a organizač
ných aktivit, sa očakáva aj istá návrat 
nost'. Akú návratnost' očakávate od tohto 
podujatia pre slovenské koncertné ume
nie , alebo vôbec pre postavenie našej hu
dobnej kultúry vo svete? 
• - Takisto som spokojný s haplnením 
ďa lšieho zámeru organizátorov - oboha
tiť ďalš í región Slovenska o významné 
a pozorne sledované medzinárodné 
umelecké podujatie. Čoko l'vek budeme 
na Slovensku v budúcnosti podnikať , 
musíme tak rob i ť v spolupráci alebo 
v konfrontácii so zahraničím , a to hlavne 
v rámci stredoeurópskeho regiónu. Vi
dím to ako j ednu z hlavných podmienok 
skut očnej profesionalizácie hudobného 
života u nás. Národné prehliadky, súťa
že, semináre a pod. sú, samozrejme, ne
vyhnutné ako pracovné aktivity, pripra
vujúcc vstup domácej scény do medzi
národného hudobného diania. Som rád, 
že tento charakter už dostávajú aj sprie
vodné podujatia festivalu , o ktorých ste 
myslím, in formovali na inom mieste. 
No. a predovšetkým ma teší, že festival 
sa stal odrazovým mostíkom v kariére 
mladých umelcov, a to v celkom kon
krétnych naplneniach . Niektoré agentú
ry - najmä zahraničné (vrátane českých) 
- sa na fest ivale správali vcl'mi č i perne 
výsledkom je pozvanie prítomných in
terpretov , vrátane slovenských, na kon
certné cesty do Anglicka , SRN, Španiel
ska, ČR , ale aj spolupráca napr. Prago
koncertu s niektorými slovenskými 
umelcami , zrodená práve v Ži line. (Mi
mochodom Pragokonccrt sa privat izuje 
a od júna počíta s cca 30 pracovníkmi 
z pôvodných 220.) 

Myslím, že už nie je ďa leko chvíl'u, 
keď vystúpenia zahraničného umelca 
v Ž il ine budeme môcť podmieniť prija
tím slovenského kolegu v príslušnom za
hraničí. Že sa takáto vytúžená reciproci
ta nedá dosiahnut' hned. treba vysvctl'o
vať naozaj len nezasvätených ľuďom . 
l Ilavné zat ial' j e, že si naši aj zahran iční 
odborníci v Ž iline uvedomili , že sloven
ské koncertné umenie v jel\o reprezen
tačnej vzorke obstojí v každej konku
rencii a že až si dobudujeme svoj e profe
sionálne zázemie vrátane ekonomické
ho (a nielen v Ž iline a nielen v hudobnej 
oblasti) , môžeme sa stať dobrým, sku
t očnej reciprocity schopným partnerom 
pre kohokol'vek na svete. 

Po skončení žilinského festivalu oča
kávajú vás Interpretačné kurzy v PieSt a-

magnetom sú pedagógovia. ktorých zís
kať nic je zďa leka I'ahké. ako sa to nie
komu môže zdať - niekedy ich naozaj 
nestačí len zaplat i ť, to môžu aj inde 
a lepšie. V tomto roku bude o niektoré 
kurzy až enormný záujem, preto prosím 
o pochopen ie, ak nic všetkým budeme 
môcť vyhovie i. V koncepcii zat i a ľ k zme
ne nedochádza, rozšírili sme počet kon
certov frekventantov, k toré sú dôležitou 
a nic celkom obvyklou súčasťou peda
gogicko-umeleckej práce na kurzoch. 
V budúcnosti by_ sme chceli ešte väčší 
dôraz položi i na spevácky kurz, obohatiť 
ho o pohybovú prácu, neskôr o javisko
vú zložku a na záver uvi esť niektorú 
z klasických opier, zo začiatku aspoň vo 
fragmentoch. Je to podmienené akustic
kými úpravami za ti a ľ skoro ncpoužitcl'
ncj vcl'kcj sály domu umenia. Prípravné 
práce už rozbehla Nadácia Cyri la a Me
toda {spoluporiadateľ kurzov) a Sloven
ská filharmónia v spolupráci s DU Pieš
ťany. 

M. Lapšanský a J. ÓbrazCO\'a v Piešťanoch 1992 

Do tretice ste aj "šéfom" medziná rod
nej klavírnej súťaže J. N. Hummela , kto
r ej druhý ročník sa r ýchlo blíži. Ako ďa
leko ste s prípravami , bude mat' niečo 
nové? 

- Súťaživo~ť je v rudskej povahe od 
nepamäti , v niektorých oblastiach, napr. 
v športe , majú súťaže odvekú tradíciu . 
S rozvojom hudobného umenia sa rozvi
nula aj ~naha o porovnávanie, ohodno
tenie a určité zaradenie hudobných diel 
č i výkonov. Neskôr to dostalo praktický 
význam - upozornenie širokých vrstiev 
pos l ucháčov na zvl ášť pozoruhodné die
la č i osobnosti . S týmto poslaním pre
trvávajú hudobné súťaže dodnes, tešia 
sa vcl'kcj popularite, ich víťazi obl'ube 
a vážnosti , a sú jedným z najurčujúcej
ších faktorov pri nástupe mladých umel
cov na koncertnú dráhu. Pravdaže, mali 
by ich vhodne vyvažova ť nesúťažné po-

\ 

dujatia, typu l nterpódium , MTM I alebo 
žilinský festival. Medzinárodná klavírna 
súťaž J. N. llummcla je hádam najvýz
namnejšou z t roj ice medzinárodných 
podujatí , na príprave ktorých sa podie
I'am. Je vizitkou nielen mesta Bratislavy, 
ktoré sa pod ňu spolu s MK SR výrazne 
podpisuje, ale celej slovenskej hudob
nej kultúry. Hummclova osobnosť si tú
to poctu a s iíou súvisiacu renesanciu je
ho diela plne zasluhuje a oprávňuje j u. 
Pred 9-čle nnou porotou a dúfam. že po
četn ými pozorovatcl'mi sa predstaví päť 
desiatok klaviristov z mnohých štátov 
celého sveta. Finále súťaže , vysiela
né v priamom prenose STV, prebehne 
v bratislavske j Redute 19. 9. 1993 večer 
od l R. h. Víiaz, ale aj nositelia Il. a III. 
ceny zostanú po súťaži ešte v Bratislave 
- prvý nahrá CD (v koprodukcii MKS 
a firmy Musica), druhý a t retí štúdiové 
nahrávky pre SR. Pripravená j e aj Cena 
Sl IF za najlepšiu intc rrrct:íciu diela slo-

venského autora a organ izátori skúmajú 
možnosť udelen ia Ceny za najlepšieho 
llummcla. Takisto sa už pnpravuje 
v spolupráci so Slovkonccrtom i MKS 
sÚia koncertov laureátov súťaže, na 
ktorých by sa mal i osobne predstavi ť aj 
mimobratislavskému publiku. 

Podieľam sa aj na príprave ďalších 
podujat í - spojených hlavne so Spolkom 
koncertných umelcov. Sú orientované 
ná obohatenie a hlavne skvali tnenie 
koncertného života u nás . Prispejú k to
mu určite i Medzinárodný festi val Slo
venské historické organ y, ale aj koncert
né cykly v Bratislave, Pondclky v Klaris
kách, koncerty v M irbachovom a Z ichy
ho paláci , práve tak ako cyklus v Dome 
slovenskej kultúry v Prahe a koncerty 
pre K~! l a kluby lludobncj mládeže na 
Slovensku . Uvidíme, či sa nám podarí 
zachovať aj hudobnú tradíciu Bratislav
ského hradu. 

A napokon je tu M. Lapšans.ký ako in· 
terpret. V akej rovnováhe, resp. nerov· 
nováhe, su vaSe umelecké aktivity ako .in· 
terpreta , pedagóga a organizátora? 

- M oja činnosť interpreta? Aj keď ju 
zhrniem pár slovami , vedi' a pedagogic· 
kej práce tvorí základ môjho života, plá· 
nov i smerovania . Na jeseň. t. r. končím 
sériu aj CD realizovanú prevažne v Pra· 
hc počas 2 rokov pre zahran ičné spoloč· 
nosti , Praha je aj jedným z miest moj ich 
pravidelných "vcl'kých" koncertov, tam 
mám potvrdené aj zauj ímavé recitály 
v Rudolfíne na roky '94 . '95 a '96, prav
daže. okrem ďalš ích koncertov doma 
a v bližšom i ďa lšom zahraničí. V mojich 
koncertných plánoch zaujíma dôležité 
miesto aj komorná literatúra a v tomto 
roku aj diela J. L. Bellu a E. Suchoňa, 
ktoré uvediem aj v rámci môjho recitálu 
v berlínskom Schauspielhaus v decembri 
t. r . 

Čo vás trápi a na čo by ste r ád r eagova· 
li .. . ? 

- M yslím, že všetkých nás trápi zloži· 
tá situácia v štáte s negatívnym dopa· 
dom na kultúru a umenie. Ale napriek 
všetkému by bolo nezodpovedné vyhla· 
sovať , že už na nič nemáme, že si nemô· 
žemc dovol i ť významné medzinárodné 
podujatia , údajne odčerpávajúce pro· 
striedky určené na domáci hudobný ži· 
vot , nevidieť či popierať ich ~1ávratnosť 
v sfére nielen morálnej, ale aj ekono· 
mick ej , nevidici či popierať ich rozhodu· 
júci význam pre budúcnosť slovenskej 
hudobnej k ultúry, k torej rozvo i vo všet
kých obla ·tiach -od práce ZUS či zäuj· 
movo-umeleckcj činnosti až po vrcholné 
profesionálne súbor) a inštitúcie- môže 
napredovať len v tesnom kontakte s kul· 
tú rou iných národov. Je faktom, že už 
nemáme prostriedky na udržanie takej 
kvantitatívnej úrovne koncertného živo· 
ta, ako bolo tomu - bez ohl'adu na zá
ujem či nezáujem publika - v poslednom 
desaťročí. Je fak t , že už nemáme, alebo 
nemali by sme mať prostriedky na stov
ky priemerných a podpriemerných po
dujatí. Je fakt, že musí nastúpiť skôr 
snaha o kvalitu než množstvo koncer
tov, vrá tane adekvátnejšieho odmeňo
vania . (M imochodom , honoráre ~ loven· 
ských umelcov sa za posledných 40 ro· 
kov takmer nezmenil i a ak náhodou sa 
taká tendencia zj avi l<) , narazi la na ur· 
putný odpor a nesúh las či už úradníkov. 
funkcionárov alebo dalších, väčšinou už 
slušne zabezpečených l'udí. Ostatne, de· 
je sa tak dodnes.) T ie prostriedky, ktoré 
slovenská hudobná kultúra má, treba in· 
vestovať s rozvahou a v dobrej koordiná· 
ci i všetkých organ izátorov , majúc na 
zreteli kvalitu súčasného, ale aj budúce· 
ho hudobného života Slovenska. 

Prip ravil: MARIÁN JURÍK 

Snímky: autor 
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Rozruch okolo SCHNITTKEHO OPERY 

Uvedenie svetovej premiéry Schni ttkeho 
opery .. Hommage a Živago" vo viedenskom 
divadle Odeon sprevádzal juristický rozruch 
okolo Pastcrmtkových autorských práv. Práv
ni z;ístupcovia mi lánskeho vydavatdstva Fcl
trincll i totiž nesúhlasil i s pôvodným názvom 
opery Doktor Ž ivago a až po prcmcnovaní na 
Hommage a Živago oznámi li detaily právric
ho zmieru s Thomasom Pctzom . mníchov
ským producentom Schnittke ho die la. Ako 
oznámila zahraničná tlač o. i. Die Presse. vy
davatdstvo Fcltrincll i dovolilo uvicsi operu 
pod názvom Hommage a Zivago. Producent 
ská kancelária Arts Bureau Thomasa Petza 
smie toto dielo uváclzai len pod týmto náz
vom- avšak len clo 31. decembra I!J93. Vše t
ky predstavenia sa môžu uvádzai vý lučne 

v rušti ne . obrazové a zvukové zäznamy doku
mentúrneho charakteru sú za kázané s výnim
kou jednej reklamnej dokumen t!icie ORF. 
Za jedno predstavenie v divadlách dostane 
vydavatdstvo Fellri nell i úhradu IX 000 šilin
gov. v operných domoch 21 000 ši lingov . 

Po vyriešení týchto právnych zá ležitostí 
hola napokon opera A. Schnittkeho uvede
ná . Réžiu die la mal Jurij Ljubimov . ktorý 
Schnittkeho dielo nazval Hudobným podo-

Ako je známe. Dolné Rakúsko od minulé
ho roka bude každoročne do roku 1995 po
riada'( Dunajský festival. Aj v to mto roku 
prebehne od 12. júna do 31. júla pod osvedče

ným mottom: .. Priestory v pohybe" . 
Popri početných koncertn ých a divadel

ných podujatiach. novou kultúrnou udalos
ťou má byť program .. Magnctcn" v prevedení 
Cigánskej javiskovej spoločnosti André l-l cl
lcra z Mníchova, ktorý bude v St. Poltcnc 
účin kova i 4. a 6. júla l. r . ... V tamojšom dó
m~ 1 uvedú Oolnqrakúsky Tonkiistlcr a Praž
ský rozhlasový a komorný zbor pod vedením 
Petra Kcuschniga diela Gottfrieda von Eine
ma. Bohuslava Martin i:r a Zoltána Kodályho. 

Snímka z inscenácie Schnittkeho opery 

V Mistclbachu vystúpi skupina Broadlahn , 
česká speváčka a avantgardná skladateľka Iva 
Bittová . Vlado Krcslin zo Slovinska . nizo
zemská jazzová spevúčka Grcctjc Bijma 
a americký hudobník Gil Scott Heron. Ďa lej 
budú účinkovať rôzne muzikálové súbory 
a show-skupiny. 

V roku 1994 je na programe malý Vachan
ský divade lný festival. Od roku l 995 nasledu
je dvojroč ný rytmus. v ktorom sa festival 
bude striedať so Zemskou výstavou. Na ne
dávnej tl ačovej konferencii Landcshaupt
mann Proll vysvetlil zásapy tohto poduj at ia 
pre najbližšiu budúcnosť . Podl'a neho .. každý 

Medzinárodný skladateľský seminár 
Od 8. do 24. apríla 1994 uskutoční sa vo Viedni Medzinárodný skladateľský seminár. 

Poriada ho "International EOtvos-Institut Budapest", "Kiangforum Wien" a "Wiener 
Konzerthausgesellschaft" v spolupráci s Ministerstvom vzdelávania a umenia. 

Záujemcovia o tento seminár si môžu vyžiadať bliHie informácie na adrese: 
Klangforum Wien 
Seidlgasse 4115 
Austria - 1030 Vienna 

INFORMÁCIE 
l Pod umeleckým vedením Ruth Berghau
sovej v rámci kolokvia Novej hudby v Berlíne 
uskutočni sa v dňoch 11.-24. augusta t. r. 
l. medzinárodný m~strovský kurz pre oper
nú réžiu. 
l Na 43. Berliner Festwochen, ktorý sa 
uskutoční 31. augusta - 30. septembra t. r. 
bude ústrednou dramaturgickou témou Ja
ponsko (vlani bolo Česko). Z významnejších 
premiér festival ohlasuje uvedenie nového 
diela maďarského skladatel'a Gyorgy Kurtá
ga. 
l Na 8. medzinárodnom hudobnom festi
vale v Davose, ktorý sa koná pod mottom 
~Young Artits in Concert", uskutoční sa 24 
podujatí, na ktorých zaznejú diela od im
pressionizmu, expressionizmu ai po súčas
nosť. K svetovým premiéram bude patrif aj 
nové dielo Arvo Pärta. V priebehu festivalu, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 23. júla - 14. au
gusta t. r., usporiad~ú aj niekol'ko diskus
ných okrúhlych stolov. 
l Po dvadsiatich rokoch sa v mliji do Vied
ne vrátil Svjatoslav Richter. Dosiaľ, keď ho 
viedenskí poslucháči chceli počuť, museli 
za ním cestovať do n~menších rakúskych 
miest. V dňoch 19. a 21. mlija po dvoch desať
ročiach sa S\jatoslav Richter rozhodol vrátiť 
pred viedenské publikum. Na svoje vystúpe
nie si vybral 2. a 5. klavírny koncert Camille 
Saint Sacnsa s Viedenskými symfonikmi pod 
taktovkou Olega Cattaniho. 
l Nový umelecký intendant Fnnkfurtskej 
opery Sylvain Cambreling, ktorý pôsobil de
sať rokov ako šéfdirigent brusselskej opery 
pod intendantúrou Gerarda Mortiera ohlá
sil nový dramaturgický plán na sezónu 
1993-94. Zo siedmich premiér chce sám 

uviest' päť: Bergovho Wozzecka, Verdiho 
Simone Boccangera, Janáčkovu . operu 
Z mŕtveho domu, Bartókovu jednoaktovku 
Hrad kniežaťa Modrofúza a Debussyho ope
ru Pelléas a Mélisande. 
e Šéfdirigent Gewandhausorchestra a 
Newyorskej filharmónie Kurt Masur bol ča
sopisom Musica! America vyhlásený za "Hu
dobníka roku 1993". 
e Slávny rusko-šv~čiarsky klavirista Niki
ta Magaloff zomrel vo veku 80 rokov vo šv~
čiarskom meste Vevey. Magaloff, Prokofie
vov žiak, bol uznávaný predovšetkým ako 
interpret diel W. A. Mozarta a F. Chopina 
a modernej hudobnej literatúry (Prokofiev, 
Ravel, Debussy a i.). 
e Vo veku 84 rokov zomrel 24. januára t. r. 
v Talline s~adateľ a dirigent Gustav Erne
saks. Bol zakladateľom estónskej národnej 
hudby a svoju kr~inu preslávil predovšet
kým svojou zborovou tvorbou a zborovými 
festivalmi. 
e Taliansky skladatel' Antonio Dlbalo zhu
dobnil pre operné divadlo v Dortmunde hru 
Tennessee Willamsa Die Glasmenagerie. 
Opera bude mať svetovú premiéru v Dort
munde v roku 1995. 
e 20. apn1a t. r. sa dožil 80-tych narodenín 
francúzsky dirigent Ernest Bour. Pôsobil 
v Strassbourgu, Baden-Badene, Hllversume 
a i. Preslávil sa predovšetkým ako vyni~úci 
interpret európskej hudobnej avantgardy. 
e Za prvého prezidenta novozaloženého 
Európskeho zväzu operných divadiel so síd
lom v Paríži zvolili Rolfa Liebermanna, ktorý 
v minulosti úspešne viedol operné domy 
v Hamburgu a Paríži. 

Siemensovu cenu v mimoriadnej výške 
250 000 mariek udelili za rok 1993 skladate
ľovi Gyorgy Llgetlmu pri príležitosti jeho 
sedemdesiatych narodenín. 

Podľa zahr. tlače stranu pripravil -mj-

môže prispieť svo jou fantáziou a kreativitou. 
vedenie fes tivalu má byi l~n koo rdinátorom , 
resp. inicjátorom nových impulzov. Kultúra 
a kultúrna práca sa podporuje". Pod ľa jeho 
slov z finančného hľad is ka sa podiel Dolného · 
Rakúska bl íži .. kultúrnej miliarde". Proll 
uisti l, že fi nancie, ktoré plynú do kultúrnej 
oblasti St. Pôltcnu , ako do nového "krištali 
zujúccho sa bodu". nebudú ostatným regió
nom chýbať! 

Takéto slová by sme radi počuli aj u nás. 
A propos! Bratislava je tiež dôležitým dunaj
ským mestom. Nuž čo. tad i aľto by jedna 
z ciest do Európy ncmohl ;r viesť~ 

M. Jurkovič s P. Polanským 
Snímka: M. Jurík 

V dňoch 29. 4-2. 5. t. r. uskutočnilo sa 
v ŠOpron! stretnutie Oautlstov, ktoré organi
zovala Maďarská Oautová spoločnosť. Zú
častnilo sa jej okolo 250 mladých maďar
ských, rakúskych a rumunských Oautlstov, 
ktorí mohli sledovať zaujímavé koncerty, 
prednášky a m~strovské kurzy svojho ná
stroja. Na tomto stretnuti prednášali po
prední vedúci umelci tohto odboru z Ma
ďarska a zahraniční hostia: sóloDautista 
Wiener Philharmoniker Wolfgang Schulz, 
Peter-Lukas Graf zo Šv~čiarska a prof. Mi
loš Jurkovič zo Slovenska. Počas pobytu 
v ŠOpron l prof. Jurkovič predniesol prednáš
ku so zvukovými ukážkami o súčasnej slo
venskej tvorbe pre Oautu1 viedol master class 
a bol sólistom koncertu Sopronského symfo
nického orchestra vo Oautovom koncerte A. 
Vivaldiho. Na záver stretnutia poskytol prof. 
Jurkovič prítomným študentom i prof~ 
rom Oautovej hry potrebné Informácie o slo
venskej tvorbe a inštitúciác)!. 

benstvom . Chcel tým naznačiť , že sa ako reži
sér a libretista chce vyjadrovať predovšetkým 
metaforicky. 

Kritička Edith Jachimowicz v Die Presse 
konštatuje, že ,.Ljubimov pripojil k textu ori
ginálne citáty z básnického dodatku v Paster
nakovom románe a lyriku Alexandra Bloka 
a Ossipa Mandelstama. Celý text sa skladá 
z 25 scén. Verbálne výroky sú veľmi struč
né ... " A ďa lej píše, ,.SchnittReho hudba je 
nanajvýš javiskovo účinná ... Skladateľ vytvo
ril ľahko zapamätateľné sólo a ensembly, 
občas trochu orientované na Kurta Weil! a ... 
Vytvoril originálne folkloristické čísla , re li
giózne spevy a meclzitym idú tvrdo a hrozivo 
znejúce orchestrálne epizódy .. .'' 

Na realizácii Schnittkeho diela sa podieľajú 
umelci moskovského divadla Na taganke. 
Herci, ktorí vedia spievať , hrať i tancovať , sa 
postarali o veľkolepé divadlo. K nim treba 
ešte pripoč ítať Ljubimových žiakov z Vach
tanganovho inštitútu , ktorí vytvárajú pohy
bové kreácie. Podľa názoru kritiky v insce
nácii vynikol Valerij Zolotuchin v titulnej 
postave , ktorý vynikajúco zvládol psychicky 
extrémne trojhodinové nasadenie hereckého 
prejavu. Popri ňom zaujali Anna Agapova 
a Ľubov Seljutina ako dve najdôležitejšie že
ny v Ž ivagovom živote. Na inscenácii , ktorá 
prebehla vysoko profesionálne umelecky 
i technicky, sa podieľa ešte celý rad osobnos
tí. Ljubimov v celom predstavení drží diváka 
v napätí , núti ho k premýšľaniu a aktívnej du
ševnej spolupráci . Nič nic je konk rétne, všet
ko je fantázia. podobenstvá, symbolika. Je to 
skrátka , ako sa zhodujú názory odborníkov, 
silné, intenzívne totálne divadlo. 

Londýn O'A SR) - Kultúrny~h veUkáw 
nov českého národného hmttia zt9. ~tO: 
ročia, hudobných sl\)adateJ'o,· Antonína 
'Dvotáka, Leoša Janáčka a Bedficha 
Smetanu, pred aU česi Nemtbmu-\utot
;~ké práva týchto skladateľov sú totižsú
č~t'ou .S5-P1:r.:ent,,)o p()CiieJa,a '1fitneJ 
firmy Supraa-hO... ktol'ý pl'ednedávoom 
;získalo nemecke 'ydavatél'stvo Bä~n
,rciter. Informuje o tom brlt$kýdenník 
TliE TlM ES. P•xlľa. britského den nika 
'čcsl<á kultúrna verejnost' oznaéUa tento 
p redaj za kultúrny zločin storóéia na-
iPriek tomu, .ie sa . tak zachránil Su pra· 
phon. ·· ·· 

Známa talianska operná speYáčka 
Magda OliYero (na obr.) sa nedámo za
radlla do GulnessoYej knihy rekordoY-
55 rokoY spieYa titulnú postaru Y rom~ 
mennej opere Adriana LecouYTeur od 
Francesca Cileu. Po pný raz ju spieYala 
Y roku 1938 po boku Benjamina Glgli
ho. Nedámo nahrala pre firmu Bongi~ 
Yannlho elte raz Yefké scény Adriany. 
Tenloraz jej tenorotým partnerom bol 
Alberto Cupido. 
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The Music Information Centre of the Music und Bratislava 
presents 
an international festival 

.Bratislava, el une 16 

Junc 19 - 20, 1993 
Academy of Music 

WORKSHOP 
Clarence Barlow 
Ann La Bergc 
Dal'id Dramm 

Junc 16, 1993 
8 p. m. - Slovak Radio 

EVAN ZIPORYN 
USA 
E. Zlporyn: Tsmlndao Ghmerto 
D. Mott: Waitlng at the Vlllage Gate 
E. Zlporyn: Waitlng by the Phone 
D. Lang: Press Release 
M. Gordon: The Low Quartet 
E. Ziporyn: Walk the Dog 

Junc 17, 1993 
5 p. m.- Moyzcs Hall SF 

MARTIN ERDMANN 
Germany 
M. Feldman: For Bunlta Man:us 

S p. m. - Slovnk Radio 

16. jún 
SND Bratislava - Mozart·VcnJi: Lux ct Requiem 

( 1'.1.00) 
NS Bratislava - L. Tolcway: Evanjelium o Márii 

(I'.I.<Kl) 

17. jún 
SND Urat islava - G . Yerdi : Sila osudu ( I'.I.<K•) 
SO Ko~icc - E . Kálmi111: Cardášová princezná 

( 1\Wl) . 
SKO Žilinu - í'.iovereéný koncert: l. Ženat ý husle . 

W. A tt anasi dir. M. Tuttino, J . S. Bach, L. v. 
Occthoven 

18. jíon 
SNil 1\r:otislavu - 1\ . /\da m: Gi,clle 

LONDON NEW MUSIC 
United Kingdom 
M. Farglon: New plece for Violin and Plano 
Ch. Newman: Trlo- Version for Plano Quar-

tet 
M. Blake: Let us run out or the rain 

(Plano duet) 
H. Skempton: Piano Trio 
G. Barry: Plano Quartet 

Junc 18, 1993 
8 p. 111 . - Moyzcs Hall SF 

PATRICK MORRIS 
United Kingdom 
P. Morris: Post-Industrial 

Songs and Plano 
Music 

Junc 19, 1993 
5 p. 111. - Slovak Radio 

AN DRÁS WILHElM 
ZOLTÁN GYÓNGYÓSSY 
ZOLTÁN RÁCZ 
Hungary 

SF Uratislava (DU Pie~fany) - A . Dvoŕúk ( 1'.1.30) 
SF. SFZ. M. Blahu~iakovú. D. Slcpkovsk<í. Ľ. 
Ludha. P. Mikul;í~. dir. O. Lcnúrd 

NS Bra tislava - Wright-Forrest : G rand Hotel 
( 1\I.(Kl) 

19. jún 
SND UratisliiJI II - C. Monteverdi: Korunov;ícia 

Poppc y ( l'.I .(Ml) 
SF Uratislava (Divadlo A . 13agara . Nitra) - A. Dvo

f;í k ( llJ .(Ml) 
SF. SFZ. M. Olah ušiakovú. D. Slepkovskú . Ľ. 
Ludha . P. Mikuhíš. dir. O. Lcnúrd 

NS Ura tislav11 - Wright-Forrest: G rand Hotel 
( I'.I .!Kl) , 

DJGT U. Uystrica - J . Strau~s: Nctopic r (I'.I.<Ml) 

20. jún 
SN I) Uratisl11va - Wright-Forrest: G rand Hotel 

(l'.l.tKl) 
SD Košice (Lučenec) - G . Puccini: Tosca (20.(Kl) 

21. jún 
NS Bratislava - Wright-Forrest : Grand Hote l 

( l '.l.lKl) 

22. jún 
SND Bratislava - Ľudia a čus - Medzinárodný večer 

moderných choreografií ( l '.l.lMl) 
SD Košice - A. Dvoŕilk : Rusalka (IO.(KJ) 

23. jún 
SND Bntisl11va - G. Oizct: C armen (1'.1.00) 
SF Bratislav11 (Moyzesova sieň) - L. v. Beethoven 

(llJ.30) 
J . Slávik , v iolonč., D. Rusó. klavír 

S() Ko~icc (i\mOtd ter) - G . Verdi : Nabucco (21 .1Xl) 

KONKURZ 
Rladller ~látneho komorného orchestra' i.lllne ,-,plsuje kon kun 
- na mle!oto ~fdlriaenh• SKO 
- do .. kupln' huslí- tutti (podnné ~kladb': l\lo1art jedna Hllf 1 niektmlto koaeHtu; 

Bach - jt.'Cina nsr' 1.0 !\Onát~ alebo partie,). 
Prihlášk, 'a"ltr do konea auausta 191).1 na adresu: ~látn' komorn) c~hHtn- tm ... 

Doln~ \al .&7, 11118 Žilina. 

Rladilel' Dhadla J.c •. ľajmského, OfWI'II Han\ká a,strlca ,,ph.uje konku u na .... e
nie mi('llla: 

- kom:t·rln~ho majstra orclw\tra. 
Písomnť prlhlúiík~ na konkun s U\t>dt•ním odborného udtlanla a dotel'lljšej Pi'il'-e ~ 

1lajte na adresu: ()hadlo J. G. fa,jonkého, :"'án1žná č. ll. 974 7,l Ballllkai 8)striea. · · ·· 
l\lfi1,cme .,.,,.k, emir' ub,·tm"anl4! a mzdo\·é njhodnenie. 
'h·rmin ná'ilupu: l. ?. 199J, · 

Výsledky 
45. medzinárodnej hudobnej súfaie Prahká jar 1993 v odbore klavír: 
1. cena - Giovanni BELLUCCI (fal.); 2. cena - nebola udelen'; 3. cena - DanU 

KOPYLOV (Rusko); testné uznanie- hona SOLONKOVÁ (tR). 

In cooperation with: 
Academy of Music, Bratislava 
Bookshop AF Bratislava 
British Council 
Bratislava Municipal Council 
Csemadok 
Dr. Horák CD-MC Shop 
Dutch Ministry of Foreign Affairs 
Hotel Kyjev 
Ministry of Culture of Slovak Re
public - PRO SLOVAKIA FUND 
Radio Ragtime 
Slovak Philharmonie 
Slovak Radio 
SNEH 
Stichtung Gaudeamus Amsterdam 

- 23, 1993 
M. Feldman: For Phlllp Guston 

J une 20, 1993 
5 p . 111 . - Moyzcs Hall SF 

VENI 
Bratlsla~a 

P. Zagar: Trio for VIola, Cello 
and Piano 

H. Thordarson: Plece for Clarinet and Piano 
P. Morris: Lament, Solitude 
D. Matej: In the End ... 
W. Zlmmermann: Ephemer 
M. Burlas: Bulldlna a New Society 

H p. m. - Academy of Music 

CLARENCE BARLOW 
Amsterdam, KOin 
C. Barlow: fix Xx S 

Fugue on the Name C-A-G-E 
Bachanal 
Ot(ldeblu 
documlssa 87 - four hymns 
~arlazloal a un pluoforte lllec> 

can leo 

DJZ Prešov - A . Vladigcrov : Vlk a 'edcm kozliatok 
( IO.(Kl) 

24. jún 
SND Bralisl11va - P. l. Caj knvskij : Labutie jazero 
SF Bratislava - W . A . Mozart ( 1'.1.30) 

SF. SFZ. d ir.: P . Freman, D . Jonas. klavír , J . 
Pierce . klavír. D . Ragains, sopnín . S . Graham. 
alt, J . Bella . tenor. W . Diana, barytón 

NS Br11tish1v11 - Wright-Forrest: G rand Hotel 
( I'.I.<Xl) 

SF Ko~ice - Koncert v rámci St retnutia rod{lkov 
(I'.I.(Xl) 
dir. : M. Koš ík. A . Sol;írik, klavír 
Mozurt. Beethoven. Bra hms 

DJZ Prdov - O. Fcfcman : Stará ko média ( I'.I.!Kl) 

25. jún 

SND Bratislava - G . Donizetti: Don Pásqualc - l . 
premiéra ( I'.I.(Xl) 

NS Bratislava - Wright-Forres t: G rand Hote l 
( 1\I.(KJ) 

DJZ Pre~v - J . Hermann : Hello Dolly ( I'.I.<Kl) 
DJGT Zvolen (Zalmok - kráfovskí sieň) - ZHZ -

Vok{llny recitál ( I!UXl) 
A . St<trostová- soprán , l. Kirilová, mezzosopr. 

Oper11 B. B. - G . Ve rdi : Aroldo (20.45) 

26. jún 
SND Bratislava - G . Donizetti : Don Pasquale - 2. 

premiéra ( 19.<Kl) 
SF Bratislava - J . Brahms , J . Haydn ( 1'.1.30) 

SF. SFZ, dir.: P. Frccrnan , J . Pierce , klavír. D. 
Ragains. soprán . S. Graham, alt , J . Bella , tenor, 
W. Di<tl'la, barytón 

Junc 2 1, 1993 
X p. m.- Academy of Music 

ANN LA BERGE 
DAVID DRAMM 
USA 
A. La Berae, D. Dramm: Drasfic Classlcls• 

Junc 22 . 1993 
i! p. m. - Moyzcs Hall SF 

IVES ENSEMBLE 
The Netherlands 
Ch. Fox: StraJght lines In broken fimes 
S. Wolpe: Music for any Instruments 
R. Rijn~os: Glaue et Double 
l. ~an Emmerik: Thought (Second State) 
Ch. hes: Trlo for ~lolin, cello and piano 

Junc 23, 1993 
8 p. m.- Academy of Music 

PHILL NIBLOCK 
JAMES FULKERSON 
USA 
P. Nlblock: Music and lritermedla Work 
J . Fialkenon: Music for Tro•bone, Comp• 

ter and Ll~e Electronics 

Zvolen, DJGT B. Bystrica, Z HZ - G . Puccini : Ma· 
damc Buttcrny (20.45) 

27. jún 
Zvolen, DJGT, Opera B. B.,- ZHZ- F. Lchior: Vc

sclío vdova (20.45) 

21!. jún 
SND Bratisii!Ya - G . Donizctti : Don Pa>quak 

( I'.I.(Ml) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o M;írii 

( 1\Wl) 
DJZ Prdov - A . Vladigerov : Vlk a sedem kozliatok 

( HWl) 

29. jún 
SND Bratislava - Ľudi u u čas- Medzinúmdný večer 

moderných choreografií ( I'.I.!Kl) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanje lium o Márii 

( 19.<Kl) 
SKO :2:ilina - Ko morný koncert - spcvúcky recitál 

Piesne a árie sve tových skladatcfov ( 19.(KI) 
A . Lošak, basbarytón. l. Krasilová , klavír 

DJZ Prešov- F . Le há r: Cigánska láska ( 19.lMl) 
Zvolen (Zámok) - ZHZ Koncert Stefana , Martina 

a Jána Babjakovcov ( lll.<Kl) 
Opera B. B. - J . St rauss: Nctopicr (20.45) 

JO. jún 
SND Bratislava - G . Donize tti : Don Pasquale 

( I'.I.<Ml) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 

( I'.I .<Ml) 
Zvolen (Zámok) - Z H Z Vokálny koncert ( I!Wl) 

J . Kundlák , P. Mikuláš 
Opera B. B. - G . Donize tti : La Favorita (20.45) 

OPÄŤ ~~ ~ZJKANTI 
Dl\a 6. m~a 1993 sa ~ krisnych priesto

roch Zichyho paláca stretli mladí hudobnfci 
Muslkschule Floridsdorf z VIedne a ZU~ Ra
ča. Pod patronátom Vehysluectva Rakús
kej republiky a za sponzorsh'a viacerých~ 
ganlzáclí a podnikateľo~ tu mela hudba na
šich a zahraničných skladatero~, ~ podaní • 
nádejných mladých Interpretov. Výkony mla
dých hudobnfko~ oboch lk61 - z Viedne ~ 
Rače-zniesli ~ké kritériá. Je sympatické, 
že na tomto ul platom spoločnom muzlcíro
vaní, predstal'ill Vledenwla na pódiu pod
statne mladlích tlakov ako doposiaľ a Raäl
nia priniesli l'iac komorných zoskupení. 
V~omná sútall~ost teda prlatia noje o~o
cle. 

Nedá sa 't')'IDeno~at a zhodnotiť rietko, le
bo koncerty tohto typu sa vyma&\ujú ~el'k:ým 
počtom účinkujúcich. Spomeniem aspo!\ 

niektoré \'ýkony, ktoré sl n~l'iac zasluhlljá 
pozornosť. Vledenanla pripral'ill pre Brati
slavu pr.ek~apenle - malá A . Wandraschek 
predniesla Prelúdium l . Dibáka, pričom ll 
na minulom koncerte ul'iedla suitu MallW 
som od [. Suchol\a. Vynl~úca bola hrá&a 
na zobcovú flautu K. Rôsslerová, ktorá s .. 
~erénne zahrala Partltu G. Ph. TelemanDL 

· S uznaním bola prijatá ~ skladbička rači ... 
skeho llaka-skladatera N. Zácsika, ~o vlast· 
nom podaní spolu s d'aliíml spolullakml. 

Odchádzal som z koncertu s otázkou: N~ 
hrozí nám, le takéto koncerty budú len s,. 

, mienkou? Sme skutočne talú bohatí, le nm 
na talentoch nezáldí? Dúf~me, le zocJ,. 
~ední sl tieto skutočnosti u~edomla; musíme 
pre to oo n~l'iac robiť. 

-dk-


