
V ČÍSLE: Fórum kritikov e Rozhov9ry na jazzovú nôtu s jubilantom Petrom Lipom 
a Mikulášom Škutom e Futurizmus a hudba e Butterfly- dva pohľady na košickú 
inscenáciu e Umelecké plány Riccarda Mutiho e Daniel Barenboim bilancuje sezó-
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Možno ..• 
\ 

Konči sa pný polrok hudobného i il,ota 
naplneného azda ai prireľkým sústom 
rôznych aktirft, podujati, koncertor 
a pod. Hudba r tomto roku akosi oilla ro 
ršetkých regi6noch Slorenska a zazna
menali sme nie jedno aktfrum našej hu
dobnej reprezentácie ro srete. 

Nejdem sa zamýšľať aad krantltatfr
nou bilanciou týchto aktirft, skôr nad ich 
zmyslom, poslanfm, nad Ich adresnosťou 
a hlame účinnosťou u adresáta. Nie je 
i ladnym tldomstrom, ie niektoré poduja
tia sú naršterorané rel'ml dobre, ba až 
prekrapujúco dobre. Takto moi no horo
riť o koncertoch r Mlrbachu, kde je sice 
malá, ale l'hodná koncertná sieň takmer 
l'idy plná ai preplnená. Podobne môie
me byť spokojnf Id s niektorými koncer
tami r KlarlskAch, alebo Id ro Fllharm6-
nll (napr. Beethorenorský cyklus). Po
dobne Informácie prichádZl4}ú Id z kon
certných podujati mimo Bratisla.". Za
mýšľať by sme sa ršak mali nad tými 
podujatiami, ktoré rlac-menej tmdo ú
pasia o priazeň poslucháča. Veď koncert 
je urtený poslucháčom llrilebo sociálne
bo zloienla a nie Jen odbomikom. 

Ak by sme mali riadne a sústa me robe
ný týskum nárl temostl jednotllrých pod
ujati, Iste by sme mohli o tejto problema
tike hol'oriť konkrétne)lle, adresnejlle. 
Pokiaľ takýto týskum absentuje, môie
me sa spoliehať Iba na l'lastné skúsenosti 
a iracionálne poznatky sprostredkol'áJ'a
né druhými, čl tretfml osobami. 

Jedna skúsenosť - ktorá by stála za 
sústarnejllu pozornosť- j e rlak et'ldent
ná. Pokia/' ponuka pokrýt'a dopyt perci
pienta, podujatie splňa sroju funkciu, 
opodstatnenosť, poslanie, bez ohľadu na 
ekonomický efekt. V opačnom prfpade, 
ak ponuka nepoluýl'a aopyt, resp. )e 
s nim l' prfkrom rozpore, l'ZilikA oná lala
múnska otázka, kto j e na ri ne. .. Program, 
propagácia, duplicita podujati, l'el'a či 
málo podujati, alebo nárštemík? Ak by 
sme tento jal' podrobnejl le skúmali, moi
no by sa nám ,;rylúplo" J'lacero prfčln, 
ktoré by potrrdlll pral'dil'osť 'I'Zfahu po
nuky a dopytu. 

Zistili by sme moi no, ie l'kus nál bo 
publika na to mnoistro koncertor čo sa 
za posledných 50 rokol' ufllall, nie je ai 
taký Ideálny, ako sl to často myslime. Pri 
podrobnejlom skúmani by sme moino 
zistili, ie !'kus nálho publika je silne za
konzerroraný l'ďaka dlhodobej konzer..a
timej koncertnej dramaturgii, moino by 
sme zistili, ie publikum l'idy prijme kon
cert, na ktorom sú osobnosti, ktoré ho 
nesklamali, ktorým l'erf, moi no by sme 
zistili, ie "nalom meste nie je prá re taký 
záujem o takú súčasnú hudbu, ktorú mu 
práre serrfrujeme, ale o lnakliu, moino 
by sme zistili, ie nie j e pral'da ani jedno, 
IUJI druhé, ale čosi tretie, napriklad, ie 
koncepcia nálho koncertného i imta je 
pomýlená alebo scestná, smerujúca o'd 
lndlrlduallzmu ai ku komercionalizácii, 
moi no by sme zistili, ie u nás absolútne 
absentuje profesionálny manaiment etc. 
etc. A moi no by sme zistili, ie nel'ieme 
IUJI smjlch i lakol' J'lesť a I'YChoráJ'ať k to
mu, aby koncertné podujatia sl onojlll 
ako súčasť akéhosi prfjemného doplnko
rého l túdla. V kaidom prfpade nespú§. 
fam alarm, ale tieto myillenky ma pria
mo neúprosne blčol'all pri niektorých po
sledných podujatiach a pri čftani sprál' 
z dennej tlače o nasku s nál'ltemosťou. 
Moino ... rôbec nemám pral'du ... 

MARIA M JUR/K 
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Minister kultúry Dušan Slobodník a primátor mesta Zvolen Dušan Li poň oh'árajú ZHZ 
'93. 

V Bratislave sa uskutočnil koncert známeho 
súboru Klangforum, ktorý prezentoval tvor
bu Beata Furrera. O tejto udalosti píšeme 
podrobnejšie na 2. str. 

Snímky: M . Jurík 

Aktuálne probléDJy 
hudobnej kritiky a publicistiky 

MARIÁN JURíK 
Myšlienka, vytvoriť počas žilinského festivalu koncertného ume

nia priestor pre pracovné stretnutie hudobných kritikov a publicis
tov, vznikla počas minuloročného .festivalu. Bohatá účasť sloven
ských hudobných kritikov a publicistov, ale aj zástupcov masových 
médií - rozhlasu a televízie - dennej tlače, podstatne zvýšila význam ' 
festivalu a vytvorila predpoklad, že kritika a publicistika sa rozhod
la zohrať v slovenskom kultúrnom živote výr&lnejšiu úlohu. Toto 
konštatovanie bolo aj základnou pohnútkou, aby sa takéto pracov
né stretnutie alebo seminár, ako sme to oficiálne nazvali, uskutoč-
nilo. • 

Nic je žiadnym tajomstvom, že hudobná 
kritika a publicistika dlhé roky žila na okraj i 
umeleckého diania, bola viac glosá torkou, 
dokumcntátorkou, k ronikárkou a propagá
torkou umeleckého života, ako hodnotiteľ

kou a komentátorkou, čo j e jej pravé posla
nic. Prfč iny sú známe, maj ú svoje pozadie, 
Social istická kultúra nepotrebovala hodnote
nie, ale skôr propagovanie a uvádzanie tvor
by do života bez triedenia hodnôt. 

Yo svoj om úvodnom referáte som uviedol , 
že skutočnosť , prečo sa krit ika a publicisti ka 
dostala na najnižší stupeň spoločenského 
a hodnotového rebríčka , nic je subjekt ívna , 
ale objektívna a má svoj e príčiny: Okrem via
cerých faktorov za najdôležitej šie príčiny 

tohto stavu považujem dve príčiny: 
1, vedomé odsúvanie kriti ky z nadrade

nosti tvorivej , i n terpretačnej a hudobno-ved
nej profesie na okrajovú činnosť - pretože 
o skutočnú kri tickú činnosť nikto nemal 
záujem. 

do~tatočná aktivita, húževnatosť alebo aj bo
jovnosť samotnej hudobnej kritiky a jej vlast
né chyby, 

Z týchto dvoch aspektov pokúsi l som sa 
analyzovať a zdôvodn iť nežiadúci stav hudob
nej kritiky a publicistiky u nás v uplynulých 
totalitných rokoch, ked' vládla jednotná filo
zofia, jednotný svetonázor a j ednotná esteti
ka, 
Účelom ži linského seminá ra bolo úplne po

menovať hlavné pr ič i ny ncgatfvncho vývoj a 
kr itiky u nás a načrt n úť aktuálne problémy 

(pokračovanie na 3, str,) 

2, z uvedeného stavu plynúca pasivita. ne- Zo žilinského seminára hudobných kritikov a publicistov Snímka: T. Ursínyová 
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Na slovíčko s Mariánom Chudovským 
V krásnom histo rickom prostredí zvolenského zámku začali sa ll. júna už 

dvadsiate Zvolenské hry zámocké. Ich slávnostnému otvoreniu predchádzala tlačová 
konferencia riaditeľa festivalu Mariána Chudovského, vernisáž výstavy Na výstave 
Miloša Karáska, spoločenské stre tnutie ministra kultúry SR Dušana Slobodníka 
s predstaviteľmi mesta , novinármi a organizátormi festivalu . Napokon - i napriek 
popoludňajšiemu daždivému počasiu - uskutočnilo sa prvé festivalové podujatie, 
pred_stavenie hry J . G. T ajovského Nový život v prevedení zvolenskej činohry . 

Festtval pred predstavením slávnostne otvorili minister kultúry SR Dušan Slobodník 
a riaditeľ festivalu Marián Chudovský, ktorý vo svojich príhovoroch vyzdvihli nielen 
regionálny, a le celoslovenský i medzinárodný význam tohto podujatia . Zvolenské 
hry zámocké končia 3. júla t. r . 

Pán Chudovský, jiká je koncepcia Zámoc
kých hier zvolenských v súčasnosti a aké sú vy
hliadky pre ich perspektívu? 

kou Ondreja Lenárda. Zámerom organizáto
rov opernej časti ZHZ '93 (25. júna - 3. júla) 
je zachovať kritériá náročnosti vo výbere za
hraničných i domácich sólistov - navyše ešte 
výraznejšie vyprofilovať dramaturgiu tak , 
aby približovala slovenské operné umenie za
hraničným trendom , uvádzajúc tiež u nás kla
sické diela doposi aľ nepredvedené a neobja
vené, ta kisto ako komorné koncerty , menšie 
divadelné žánre , výstavy a iné sprievodné fes
tivalové podujatia. Je evidentné, že práve 
opera so svojím internacionálnym charakte
rom , umožňujúcim okrem iného plnohodnot
nú účasť zahraničných umelcov, ale aj obe
censtva, má tu obrovskú šancu stať sa 
významnou ku ltúrno u ponukou v dovolenko
vom čase a tiež jedným zo špecifických trom
fov nášho rozvíjajúceho sa turistické ho ru
chu. 

Ste riaditeľom festivalu a súčasne umelec
kým šéfom opery v Banskej Bystrici. Čo pri
nesie váš súbor na festival? 

- Zvolenský zámok a hlavne jeho historic
ké nádvo rie , to sú hlavné inšpirácie , ktoré 
zrejme viedli h fstku zapále ných divadelníkov 
k realizáci i myšlienky inscenovať na ňom di
vade lné predstavenia . Tento počin sa udial 
práve pred dvadsiatimi rokmi a dnes si mesto 
Zvole n a jeho široké okolie môže blahoželať 
k to mu, že na "jeho" zámku sa uskutočňuje 
svojho d ruhu ojedinelé originálne podujatie 
- divadelný festival Zámocké hry zvolenské. 
Pravda , ako všetko ·oko lo nás, aj festival pre
šiel a prechádza svojím procesom vývinu. Po 
začiatočnom činohernom ,.štarte" , a k nemu 
pridružila i opera , postupne jej l'ahkono há 
múza .o pe reta . . . Hry neprestali byť hrami 
a časom naberali na rozsahu , kvalite i kvanti
te. V súčasnosti chce mať zvolenský festival 
ambície , ktoré by pri vhodnej proporcii pro 
fesionality orga nizačnej práce , potrebnej 
dávke šťastia , pozornosti štát nych i správnych 
orgánov, blahosklonnosti sponzorov - mohli 

znamenať v čase celoeurópskej konjuktúry 
atraktívnych letných divadelných festivalov 
pre divadelníko v na Slovensku, či slovenské 
divadelníctvo - jednoducho veTa. Nech to 
znie trebárs i nadnesene- medzinárodný fes
tival. Komunikačne výhodná poloha Zvolena 
.na trase Balt - Adria a atraktívne prostredie 
historického nádvoria s vynikajúcou akusti
ko u, je základným predpokladom úspešnosti 
podujatia, ktoré poskytuje priestor pre kon
frontačné tvorivé stretnutia so svojím hlav
ným cieľom - hľadaním ciest smerom k divá
kovi. Ten má možnosť výberu bohatej a mat
no povedať i rôznorodej festivale j ponuky. 

Riaditeľ zvolenského festivalu Marián Chu
dovský 

- Z repe rtoárovej ponuky do máceho 
(banskobystrického) operného súboru sa po
núka možnosť vzhliadnuť opery Giuseppe 
Verdiho Aroldo a Gaetana Donizettiho - Fa
voritka, inscenácie , ktorými sa súbor cieľave
dome prihlásil k dra maturgickej línii renesan
c_ie diel na Slovensku doposiaľ neznámych. 
Učinkovať v nich budú atra ktívni domáci i za
hraniční sólisti , takisto ako v Pucciniho Ma
dame Butterfly, kde bude hosťovať Júlia Ku
ke ly z Budapešti. Všetky tri operné insce
nácie sa uvádzaj ú v taliansko m origináli , 
u Pucciniho opery sa jedná o prvé naštudova
nie v taliančine na Slovensku. Opera DJGT 
uvedie na zámku tiež svoje posledné dve ope
retné inscenácie tejto sezóny Lehárovu Vese
lú vdovu a Straussovho Netopiera. Ako v či
nohe rnej , tak i v opernej časti - záver patrí 
našej reprezentačnej scéne - Slovenskému 
národné mu divadlu , ktoré príde s Donizetti
ho Lucia di La mmermoor a s Gala ko ncerto m 
o pery SND. Možno povedať, že v priebehu 
festivalu sa na Zvo lenskom zámku predstaví 
súčasná slovenská vo kálna špička. Záverečnú 

bodku za festivalom uro bí rakúsky súbo r Stú
dia Gold Egg (Viedeň), ktorý uvedie mimo
drámu Alexandra Zemlinské ho Lúč svetla . 

Ako je známe, festival pozostáva z činoher
ných a operných predstavení. Vzhľadom na 
charakter nášho časopisu povedzte nám o zá

. mere opernej časti ZHZ. 

- Operné predstavenia, ktorým patrí vždy 
druhá polovica festivalu Zámocké hry zvolen
ské , vstúpili na zámocké nádvorie v roku 1979 
a čoskoro sa stali hlavným magnetom poduja
tia , najmä vďaka vystúpeniam zahraničných 

operných sólistov. Už v rokoch totality sa 
podarilo získať na zvolenský zámok význam
né osobnosti svetových operných scén, akými 
sú napr. Olívia Stapp, Franco Bordonii 
z mlad$ej generácie Martha Collalilo , Mário 
Malagnini , Paolo Gavanelli - spevákov slo
venskej <;>pery inak finančne i termínovo málo 
dostupných. V lete 1988 sa organizátorom 
podarilo zabezpečiť hosťovanie viacerých 
protagonistov slávnej Areny di Verona. 
V minulých ročníkoch účinkoval v inscenácii 
Pucciniho Toscy i náš najvýznamnejší a naj
reprezentatívnejší interpret operného ume
nia Peter Dvorský, pod dirigentsko u taktov-

Iniciatíva kultúrneho odboru Rakúskeho vefl'}'Sianectva je skut~ne obdivuhodná. Keby sme na ndich amba
sádach mali takých aktívnych a zapálených ľudí, ako má Rakúsko v osobe Mgr. Stelly Avalone v Bratislave, tak 
slovo "zviditel'ňovanie" Sloven~ka vo svete, mohli by sme z ná~ho stereotypného slovníka vynechať. Popri počet
ných tradičných koncertoch v Bratislave, v polovici júna sme zaznamenali "útok" na na~u hudobnú obec s rakús
kou modernou. 

Súbor Wiener Collage 

Sympózium súčasnej hudby 

V dňoch 14.- 16. júna sa v Dolnej Krupej z iniciatívy Rakús
keho veľvyslanectva v Bratislave a vydavateľstva Edition Con
te mp Art z Rakúska , v spolupráci so Slovenskou hudobnou 
ún iou a jej Spolkom skladateľov , uskutočni lo sympó zium ve
nované vzájomnej konfrontácii súčasnej rakúskej a slovenske j 
hudby. Toto podujatie podporilo Spo lkové mini~t crs t vo ~kol -

Z otvorenia Sympózia rakúskej a slovenskej súčasnej hudby 
v Dolnej Krupej 04.-16. júna 1993) 

stva a umenia, Austro mechana , Kulturamt de r Stadt Wie n 
a Spolkové ministerstvo pre vedu. 

Podujatie to bolo vermi cenné, vítané , aj užitočné. Ak má 
pamäť nemýli , bolo to prvé vzájomné stretnutie našej a rakús
kej tvorby , dvoch susedných krajín , a tak bllzkych hudobných 
centier ako je Viedeň a Bratislava. Skoda, že limitované ubyto
vacie možnosti - alebo aj iný faktor? - ne umožnili zúčastniť sa 
na to mto poučnom stretnutí viacerým . 

Sympózium spočívalo na prehrávkach z magnetofónových 
pásov a zo živých vystúpe ní. Program bol rozdele ný do jednot
livých blokov. Rakúska strana pripravila prehľadný "portrét" 
hlavných štýlových, štylistických a vývojových tende ncií v ra
kúskej hudbe . V jednotlivých blokoch - Tretia viedenská ško
la? - mladá generácia - stredná gene rácia - mali sme možnosť 
poznať šírku výrazových prostriedkov, kompozičných techník 
a najmä presvedčiť sa o vysokej technickej profesionalite . Túto 
stránku veci rakúski hostia dokázali aj po interpretačnej strán
ke . Live predvedenie Ligettino Hornového tria bolo pre mňa 
jedinečným zážitkom (č lenovia súboru Wiener Collage)! Ďalej 
boli prezentované diela R. Haube nstocka-Ramatiho , Friedri
cha Cerhu , Ericha Urbannera a ich žiakov , ďalej E. Kreneka , 
R. Scholluma , Re né Staara (vedúci Wiener Collage) a i. 

Z našej strany na sympóziu zazneli diela E. Suchoňa , A . 
Moyzesa, l. Paríka , J . Sixtv. l. Hrušovského , J. Malovca , V. 
Bo kesa , M . Bázlika , J . Pospíšila , l. Zeljenku , D. Martinčeka , 

T. Salvu, J . Hatríka, J . Podprockého, P . Martinčeka. Kým ra
kúske diela boli uvádzané odbornou muzikologickou informá
ciou , naše diela si stručnou informáciou uviedli prítomní skla
date lia . V live-ukážkach účinkovalo Slovenské dychové kvinte
to - resp. no netto, vysokú známku si zaslúži Stanislav Zambor
ský za výborné predvedenie klavírnych skladieb. Okrem toho 
v našej kolekcii v každom prípade chýbali diela mladšej a naj 
mladšej autorskej generácie . 

Na záver tohto trojdňového sympózia otvorili v Západoslo 
venskom múzeu v Trnave výstavu Schônbe rg-Webern-Berg. 
Výstava obsahuje vyše 120 exponátov , fotografií , manuskrip
to v, skrátka množstvo rôzne ho dokumentačného mate riálu , 
prostredníctvom ktorého sa môže návštevník výstavy podrob
ne oboznámiť so životom a tvo rbo u predstaviteľov Il. vieden
'kej ško ly. 

Klangforum 

Neviem či to bola schválnosť alebo náhoda , že sa v tretí deň 
dolnokrupianskeho sympózia a deň pred festivalom súčasnej 
hudby Večery novej hudby usporiadal mimoriadny koncert 
v Moyzesovej sie ni SF súboru Klangforum z Viedne. 2e te nto 
vynikajúci súbor súčasnej hudby prišiel konečne do Bratislavy, 
o tom netreba pochybovať. A tiež o to m , ako by bol obohatil 

Stanislav Zamborský uviedol klavírne skladby slovenských 
"~~ . 

(to už sme tak všetci veľmi múdri?) . Viedenský Klangforum , 
o ko lo ktorého sa vo.Yiedni točia mnohé aktivity súčasnej hud
by, predstavil nám jedného autora - Beat Furrera. Pravda , ne
tre ba predstierať, že tento auto r j e u nás známy, ale koncerty 
sa robia aj preto, aby sme sa zoznamovali . Je to zaujímavý typ 
skladate ra (koncert aj dirigoval) , ktorý chce byť zrejme za kaž
dú cenu nekonvenčným a uto rom , ktorý vedome ide proti tradí
cii , proti zaužívaným systé mo m a sché mam, chce byť v opozícii 
- a v tomto mi veľmi vera pripomínal, aj s inštrumentáriom or
chestra a výrazovými prostriedkami Ladislava Kupkoviča s je
ho Hudbou dneška . Hoci si myslím, že Furrer nebol pre mňa 

tak zaujímavým auto rom , ako napríklad v Do lnej Krupej 
predvádzaní mladí autori (Lauermann, Wagne r) , cenné bolo 
stretnutie so súborom Klangforum , kto rý, keď už nie doteraz , 
tak dúfam v najbližšej budúcnosti , obohatí naše festivalové 
i a ntifestivalové programy a dramaturgie súčasnej hudby. 

Rakúska strana v každom prípade povedala svoje vefké 
A a po ňom by malo nasledovať naše veľké B ... V každom prí
pade naša cesta do Európy môže ísť jedine cez Viedeň . .. 

hociktorý náš festival súčasnej hudby, tiež ne treba veTa špeku- Viedenský súbor Klangforum Snímky: autor 

Tovať. Ž iar, každý si tu hráme svoju pesničku . Smutné však je , 
že návštevnosť, najmä z hudobníckej o bce, bola katastrofálna 

' 



PUBLICIS11KA 

Aktuálne problémy hudobnej kritiky a publicisti 
(dokončenie z l . str.) 
kri tiky a publicisti ky v súčasnosti. resp. v n<IJ
bližšej budúcnosti . Konštatujem , že za uply
nulé tri roky sa toho veľa nezmeni lo, že veľa 
negat ívnych javov pretrváva zo zotrvačnosti, 
istého zaužívaného sché matizmu, že .. zha
dzovať" kritiku patrí k móde a pod. Domnie
vam sa. že i napriek dlhodobému subalterné
mu postaveniu kri tiky a publicistiky, nic 
je neskoro, že je čas, aby hudobná kritika 
a publicistika "vystúpili z tieňa", prevzali na 
seba nie le n odvahu, ale aj morá lnu zodpo
vednosť za hodno te nie tvorby , interpretač
né ho umenia , hudobnej vedy , ped agogiky 
a vôbec všetkého hudobno-umeleckého dia
nia u nás. Prečo? Z jednoduché ho dôvodu. 
Hudobná kritika musí byť zrkadlom doby , 
odrazom udalostí , tlmočn íkom a hodnotitc
l'om , a tým aj sprostredkovateľom hodnôt. 
Súčasne musí byť, ako tlač , siedmou vcl'mo-

• co u a upozorňovať na nedostatky, chyb y, 
omyly. Hudobne j kritike treba tak ako li te
rárnej, divadelnej , fi lmovej prinavnítii jej 
rovnocenné postavenie, partnerstvo s tvori
vými a vednými discipl ínami , pretože aj kri t i
ka a publicistika je zvrchovane tvorivá , slo
bodná a nezávislá či n nosť. Je výsledkom 
vzde lanosti, tvQrivej schopnosti jedinca, kto
rý sa podujíma na úlo hu svedka dejinného 
procesu . 

Čo z toho ~šetkébo vyp lýva pre našu hu
d obnú krit ik u a publicist iku v súčasnosti. 

l. Domnievam sa , že postavenie kritiky 
a publicistiky v systéme SMA sa opro ti minu
losti nezmenilo , je naďa lej okrajovou , for
málne trpenou či nnosťou , pretože nic je ve
do u , hoci je tvorivou činrlQsťou v pravom 
slova zmysle. Prehl'ady o či n nosti SMA za 
u plynulé roky to jednoznačne dokazujú. 

Zľava- L. Urbančíková, N. Rašlová a M. Ju
rík Snímka: ľ. Urs ínyová 

2 . Odporúčať kritike · a publicistike, čo 
a ako písai, patrí už k móde . Ak kritika 
a publicistika prišla dakedy s inými názormi 
ako .. istí·· kompetentní ľudia , či funkcio nári , 
tak bo lo zle-nedobre . Názormi kritiky sa ofi· 
jálnc nikdy nik nezaoberal. A vôbec . potre
bujú d nes mnóhé aktivity , ako napríklad 
BHS , Melos Étos. Večery novej hudby etc, 
kritika alebo oeoncnta? 

3. Otázka mladých kritikov, ich výchova 
a upl at nenie abso lve n.tov v kriticko-publicis-

tickej prax i je samostatná kapito la. Kriticky 
aktívni sú dodrocs tí istí rudia , tá istá generá
cia čo pred 15- 20 rokmi. Kde sú mlad í kritic i? 
Kým v minulost i kritiky aktívne písa li popri 
muziko logickej čin nosti aj muzikológovia 
(ľcrrayovä , Šedivá , Polák, Rybarič ... ) dnes 
je to sporadick\' jav . Kritik je zaradený dn 

Na žilinskom festivale hosťoval i Bohd an 

nižšej hodnotovej kategórie , lebo jeho pro
fesia nic je p redmetom ved eckého bádania , .. 

4. Kvalita našej kritickej a publicistickej 
činnosti je jav veľmi relatívny. Je taká , ako si 
ju zodpovedné školstvo vychovalo. Je taká, 
ako bola celá predchádzajúca do ba, ktorá kri
tike ne umožiíova la vystúpiť z radu posluš
ných a upozorniť na seba. Po hlavkovanie kri
ti ky bolo 40 rokov systémom , za ktorý sa do
dnes nik , kto to podporoval a spo luvytváral 
ani neosp ravedlnil. Pod ľ:.' môjho názoru , na
ša krit ika. ktorá vyšla z tvrdej školy praxe , 
ktorá sa nevzdávala svoj ich názorov, ktorá 
ne.poškuľo\!ala za výh.odoýn;li tnies.taro~. ~ 
práve tak profesná. ako ostatné hudobné pro
fesie. Je odborná práve tak. ako odbo rne bo
la svoj imi predchodcami a pedagógn1i vycho 
va ná , je e tická a morá lna práve tak , ako nám 
no rmy etiky a mo rá lky normovali a u kazovali 
naši predchodcovia , naše vzory. Je rovna ko 
pro fesn á a odborn á , ako kritika a publicistika 
zahraničná , ale je aj taká , ktorá nedosahuje 
žiaducu úroveň, ktorá je výslednicou kom
p rom isov, servi lnosti a podlizovan ia. 

Slovenská hudobná kritika a publicist ika 
má už tiež svoje dej iny, svoj zloži tý a pestrý 
vývoj , len sa nám akosi nechce do týchto d e
jín načrieť pre poučeni e . Stačí si prelistovať 
Slovenskú hudbu zo šesťdesiatych a začiatku 
sedemdesiatych rokov a ostatn ú odbornú pe
riodickú tlač , zistíme . že naša tvorivá činnost" 
bola o čosi pestrejšia vo vyjadrovan í, šťavna
tejšia a iskrive jšia v postrc hoch a myšlien
kach . Dnes ju vn ím.am troch u akademickú , 
obozretn ú , poučenú zo sankcií. zmúdre l ú , a le 
občas aj opisnú , šedivú a n ič nehovoriacu . 
Absen tu jú pestrej šie lite rá rne a publicistické 
druhy a žánre. glosovanie . kom entovanie . 
úvahy . marginälic . málo sa pestuje cse jisti ka 
- vrchol publicistiky . 

Našu hudobnú kriti ku a publicistik.u d nes 
skôr charakte rizuj ú indi viduálne rukopisné 
črty nickol'kých osobností . ktoré sa tej to čin -

·O hudobnej kritike 
IGOR PODRACKÝ 

Hudobná krit ika to n ikdy nemala a nemá 
ľahké. Kým najvyššia literárn a krit ika je 
vlastne samn literatú rou , ona ni kdy nemôže 
byť hudbou. Čo ako me lodicky by sme písali. 
vzdia lenosť slov a tónov nepreklenieme. Ne
podarilo sa to ani Robertovi Schumannovj. 
A predsa znovu túžime po ncmožnom , chce
me čitateľom priniesť n iečo z toho , čo srne po
ciťova li v d otyku s nástojčivosťou hudby. 

Ešte naj lepšie sa hudobnej kritike darí ma
povať koncertný a divadelný život. Do znač
nej miery je jednoduchšie odhaliť typ spevá
ka , klaviri stu či dirigenta , jeho prednosti , 
spôsob prednesu , umelecký výko n. Rokmi sa 
vytvori l vhodný s lovník , i keď už trochu o šú- · 
chaný, ktorý s t ačí na výstižné zhodnote nie in
terpretácie v plno m rozsahu . 

Horšie je to so samotnou tvo rbou: Schu
rnann sa mýlil a do neba vychválil s labé ve~i. 

' 

Eduard llanslick nespozoroval Wagnerovu 
vel'kosť. Bernard Shaw - sústredi ac sa vtipne 
na okra jové veci (ako napríklad šaty speváč
ky) nonšalant nc zavrho l, čo je d nes uznáva
nou hodnotou . Z toho všetkého pramení ne
dôvera k"u kritike. Navyše ,má ešte mnoho 
podôb a fun kcií: Raz je lidajnc iba dojmová 
a intu itívna , raz koketu je s muzikologickým 
prís tupom. inokedy bazíruje na skupinovom 
či generačnom názore . Niektorá kr iti ka sa 
uspokojuje so suchou info rmáciou , mysli ac 
už na budúcich historikov. To je takzvaná 
.. malá"' kriti ka , kým jej ·protipólom je .. ver
ká", snažiaca sa ís ť do hÍbky a byi dôstojným 
partne rom tvorby: ibaže tá potrebuje priestor 
a toho je málo . Všetky spomínané typy navy
še nechtiac akcentuj ll e tický, estetický , psy· 
cho lo gický alebo filozofický aspe kt. A ak si 
ešte primyslíme odlišné schopnosti jcdnotli-

' 

' 

nosti venujú dlhé roky. C itel"ne chýba kritická 
, č i n nosť v oblasti súčasnej hudby. Tej to pálč i 
vej téme - na rozdie l od spomínan ých 60-tych 
a 70-tych rokov - sa akosi vyhýbame. Syste
maticky o súčasnej hudbe kriticky nemá dnes 
kto písa i ! Vcd' Týždne novej hudby. festi va ly 
'účas nej h udb y. by mali byť .. sústom '· pre kri-

Warchal so S KO. Snímka: M. Jurík 

tik u. Napokon na týchto pod ujatiach kri tikov 
ani te mer nevidno. Rovnako aj muzikoló
gov .. . Ved' kto iný, ako kriti k. publicista , mu
zikológ , mal by sa zaoberať súčasnou hud
bou ... 

Vážen í kolegovia. Kto iný , ako naša pro 
fesia , by mala zauja.ť hoc aj po le mické či dis
kut abilné stanovisko k sterilite a k zaostáva
niu istej čast i jednotli vcov tvorivého i repro
dukčného zázemia . Prečo sa vyhýbame 
k otvorenejšiemu postoju k pseudofesti va lom 
a k pseudodramaturgiám a pscudokoncep-

_ _,ciťru_ rôz~1Y\'!_, .. ,akt i~Jt '·, ~lc hovoríme o nich 
iGa v kulôiuoch~ Po le ap1~ťrťcntlr"'t1\tt1dbné
ho kri tika a publicistu je dnes také široké, ako 
nikdy. Dokonca môže si vybrať pe riod iká a j 

Priebeh seminá ra prin iesol veľa aktuálnych 
všétkých aktivnych hudobných kritikov; 

vých kri tikov, možno sa čudovať , že skl adate
lia túto činnosť v podstate podceňujú? Prav
daže najmä vted y. ak je ich skladba ostrejšie 
kri tizovaná . 

K tvorbe minulých epoch už možno máločo 

pridať , iba drotmé, hoci cenné postre hy. No 
vn ímanie sa men í a ani ustálené názory nie sú 
večné . Stač í pripomcnúi veľkú mahlerovskú 
renesanciu posledných desaťročí. Ide však 
najmä o našu dnešnú slovenskú tvorbu . 'Iu 
tre ba kl ásť dô raz na dve veci: vysvetľovať j u 
kvô li posluchäčom , a hodnotiť - kvôli správ
nemu rozvoju ku ltú ry. Nesmie sa , ako v ne
d ávnej minulosti , nadsadzovať prieme rné , 
hoci mu ni kto neberie miesto pod slnko m. 
Jedno u z hlavných lilo h je zaktiv izovať čo naj
väčší poče t píšucich kritikov , lebo le n v poly
fónii viacerých oso bnostných názorov sa mô
že zrodiť obj"cktívnc p lat né stanovisko (čo Jo
sef Mukarovský nazval kole ktívn ym vedo
mím) . Okre m pohľadov na jed not livé d iela · 
tre ba mať na pamäti výzor náročnej hudby 
ako takej, č iže koncepciu hlavného vývoja
scho pného kmeňa , okolo ktorého , pochopi
teľne, vžd y budú klíči ť o sihotené, svojrázne 
výho nky. Sklada telia by mali prest ať vidieť 

v kriti ke podozrivé ho .. sudcu"' a orientovať sa 

\ 
l 

Radoslav Šašina predniesol Koncert D dur 
pre kontrabas a orchester Od J . Kt. Vaňhala 

Snímka: M. Jurík 

zo svoj ho veľmi zúženého názorové ho pohl'a
d u. 

Uvedené myšlienky nie sÚ žiadnou analý· 
zou stavu našej hudobne j kritiky a publicisti · 
ky. Sú voľnou reflexio u , diktované vlastnými 
skúsenosťami , zážitkami a praktickým sta
vom súčasnost i pri úsil{ mobilizovať a ktívnej
šiu kriticko-publicistickú činnosť. Pokúsil 
som sa skô r navodiť tézy. myšlienky. postre
hy . kto ré sú vo vzduchu , ako vyslovovai súdy. 
Ved ome nasto l'uje m skô r o tázniky , protire
če nia , a ko rekapit~láciu úspechov. Samozrej
me, kritika a publicistika funguje , na strán
kach nášho časopisu i v periodickej tlač i 
i v rozhlase, no zdá sa mi, že sa jej lepšie darí 
tam , kde má slobodu prejavu . Kritik prcdstu
p uje pred verejnosť so svojím vlastným názo
rom . Za svoj vlastný názor - tak by to malo 
byť- a za svoje fo rmulácie musí byi aj zodpo
ved ný. Každý z našej " brandže" nesie svoju 
kožu na trh , každ ý musí mať svoje svedomie , 
svoju e tiku a mo rálku . Časy posluhovania sa 
skonči l i , máme pred sebou také možnosti , 
aké sme nikdy ne mali . Schovávar:~ie sa za 
vlastný chomút a strkai pštros í zobák do pies· 
ku , pred možnosťou , ba aj povi nnosťou , sa 
k veci vyjadriť, je to najhoršie, čo možno na 
našej hudobnej kultúre spáchať. Parafrázujúc 
básnika. - nestojme na bre hu - naučmc sa 
pl ávať - nastúpme na lode- lebo nie sme le n 
kritic i. MARIÁN .JURÍK 

otázok,. k torých riešenie je impulzom pre 
Snímka: ľ. Ursínyová 

na náklonnosť k pravde a vzájomné partne r
stvo. Veď umenie je pred ovšetkým rozhovo
rom s ľuďm i . a teda aj s kritikmi . Konečne, 
kritika musí prestať hľadiei na svoj teré n iba 
zo zúženého rámca komo rnej a symfo nickej 
tvorby; Je tu populárna odnož, hudba pre d e
ti a mládež, cirkevné muzicírovanie , živä ľu
dov<í hudba , kombinäcie s inými umeniami 
a všetko si zaslúži pozornosť . 

Na záver: bez písania o hudbe by bola o na 
veľmi ochudobne ná. Koľkí ľud i a si pamätajú 
viac životo pisné fakty o s lávnych hudobní
koch , než ich me lódie , koľkých zas knihy či 

fi lmy pritiahli k hudbe! A ké vzrušené debaty 
sa vedú cez prestávky ko ncertov! Hudba näs 
proste núti vravieť o nej. Preto aj kritika mala 
a má svoj zmysel. Nech však bude pri všetkej 
rozma nitosti zodpovedná a zanie te ná - veď 
zapal'ovať môžu iba zapálení. Nech pomáha, 
propaguje, vysvetl'uje a hodno tí s vedo mím, 
že tým pri loží svoj kamie nok· k pestro fareb- \;: 
nej mozaike zvukového sveta nás všetkých . ~ 

Sluchom síce prijímame iba 5 pe rcent infor-
mácií, a le zato veľmi d ôležitých . A myšlienky \ 
kritikov ich môžu ešte obohatiť , 

\. 



TERÉZIA URSÍNYOVÁ 
Pýtam sa, čl je tento seminár na správnom 

mieste a pred správnymi ľuďmi. Myslím sl 
totiž, že my, čo tu sedíme, l'ieme ó hudobnej 
kritike a publicistike dosť- z minulosti, prí· 
tomnostl, no n~vlac z dlhoročnej praxe. Ne
pochybne je prijemné raz začas stretnúť ko
legov, rozdebatovať súčasný stav problemati
ky a našej profesie, zopakovať veci známe 
a zanalyzovať novú situáciu v stave publlkač
ných možností. Osobne som však presvedče
ná, že podobný seminár by mal byť usporia
daný za spolupráce- alebo iniciatívy- oboch 
katedier na FFUK a V~MU (muzikologickej 
a hudobno-teoretickej), je jedno kde, ale 
z materiálnych dôvodov asi v Bratislave. Aby 
sa ho zúčastnilo čo n~viac budúcich kole
gov. Bez akejkoľvek sentimentality treba to
tiž priznať, že generácia, ktorá je n~aktív
nejšle prítomná v masmédiách, potrebuje 
mladú krv. Nie je to generácia odchádzajúca 
ani stará... pozostáva však zo stále tých 
Istých mien, bez " prísunu" dvadsiatnikov 
a tridsiatnikov. Nutne teda vyvstáva otázka, 
kto príde po nej, kto a ako vychováva hudob
nú kritiku, aké morálne imperatívy kladie 
výučba a výchova pred budúcich absolventov 
hudobnej teórie a muzikológie, nakoľko sú 
pripravení na reálne podmienky života 
v hudbe, ktorý je dnes podstatne iný ako 
pred pár rokmi. Zužuje sa počet miest na ve
deckých pracoviskách - pričom i tu treba ta· 
lenty, čo nikto nepopiera, ale do života čoraz 
l'iac vstupuje potreba manažingu, organizač
nej práce, ako ~ poučenej hudobnej osvety, 
vytváranie povedomia o kultúre (teda ~ hu
dobnej), zatismitej momentálne tak trochu 
do kúta dennými starosťami ľudí o existen-
ciu. · 

Ale je tu l tlak množstva poznatkov - l'iac 
čl menej prehodnotených, informácií nielen 
z oblasti vedy, ale l umenia, resp. pahodnôt, 
pričom nie každý sa dokáže orientovať ta
kým smerom, ktorý by bol kvalitou vyššie. Aj 
i toho dôvodu vidím zmysel i stálu potrebu 
hudobnej publicistiky a kritiky, a to nielen 
v odborných časopisoch, no i v dennej tlači 
- rovnako ako v početných časopisoch, dosa
hujúcich často nepomerne vyššie náklady, 
než môže mať akékoľvek umenovedné perio
dikum. O rozhlase a televízii nehovoriac. 

l preto sl myslím, že seminár o aktuálnych 
otázkach hudobnej kritiky a publicistiky je 
vskutku aktuálny, ale väčší zmysel by mal na 
pôde spomínaných fakúlt , za účasti aktív
nych kritikov, vysokoškolských pedagógov, 
poslucháčov hudobnej vedy i hudobnej teó
rie. l'akáto téma by mala inšpirovať n~mä 
organizátorov pral'idelných konferencií mla
dých muzlkológov, ktoré často býv~ú s pro
gramom, preceňujúclm slly referentov, alebo 
s témami, ktoré by mali a mohli riešiť (aj za 
ú'časti a spolupráce mladých) n~mä zrelí 
muzlkológovla. Tým nemyslím, že ot.ázky hu
dobnej kritiky a publicistiky sú pre "nezre
lých", čl netalentovaných ••• ~ to sa niekedy 
traduje. Ale už z minulých rokov - a pretrvá
va to doposiaľ - sme si zvykli, že hudobná 
kritika sa síce vyčíslovala, preferovala, po
dávali sa o nej pol'inné hlásenia (o úrovni 
a počte píšucich - zvlášť mladých ľudí), ale 
v skutočnosti niesla a nesie to Isté bremeno 
problémov: ~ s neodmysliteľnými nálepka
mi. Už to, že sa na kritiku v ráméi muzi.kol&
gie ako systému vedeckých odborov pozeralo 
ako na "medzistupeň medzi vedou a umelec
kým vyjadrením", prinášalo so sebou plno 
nedorozumení. Čo to tá hudobná kritika 
vlastne je? - pochybujú skladatelia, očakáva
jú ci analýzy alebo jednoznačne pozitívne 
hodnotenia. Ako pristupovať k hodnoteniu 
skutočnosti, keď každé vnímanie nesie so se
bou plno subjektívnych momentov? - uvažu
jú tí, čo sa zaoberajú hudobnou kritikou 
v praxi a musia si dať na otázky lndil'iduálne 
odpovede. Tie vyplýv~ú nielen z odbornej 
erudície, rozhľadenosti, ale ~ osobného ta· 
lentu, ktorý vníma hudobné dielo v jeho ča-

ETELA ČÁRSKA 

KRITIKA A PUBLICISTIKA 

~~;
»i.: 

soprlestore, v kontexte spoločenskom - áno, 
hocako to znie nemoderne a zastaralo. A po
tom tu pristupuje plno iných vecí, ako je prá
ca so slovom, spôsob pretlmočenia dojmov, 
názorov, orientácia v nol'inárskych žánroch, 
schopnosť transformovať tému pre rôzne či
tateľské zázemie a špecincký druh adresá
ta. •• To sú témy, ktoré trápia kritika rovnako 
ako vedca, snažiaceho sa nájsť podstatu 
problému, veci, témy, s ktorou sa zaoberá. Je 
jedna vec: diskutovať o diele nezáväzne, o in
terpretácii v prvej eufórii po zážitku - a iné, 
podať svoj názor na papier vycizelovane, na
vyše s ohľadom na m0'1nosti novín, kde autor 
píše, na počet riadkov, ktorý mu je daný atď. 

Mnohé nedorozumenia medzi kritikmi 
a publiclstaml na jednej strane a tvorcami 
na strane druhej (ale tiež kritika je tvorba!) 
vyplýv~ú a stále pretrváv~ú z neúcty k práci 
tých druhých, z vyvyšovanla jedného druhu 
práce nad druhú, jednej potreby osloviť člo
veka - nad Iným spôsobom sebavyjadrenia 
a pod. Túto neúctu k hudobno-kritickej prá
ci vypestovala minulá doba, keď nadovšetko 
bola v popredí n~mii autorská práca sklada
teľov, potom Interpretov, až kdesi na konci 
~ tých, ktorí mali n~mä propagovať, čo naj
menej však posudzovať či kritizoval'. A ak -
nuž, tých druhých .•• nie prvých v por.tdí dôle
žitosti. Kdeže je tá tatarkovská "obec božia", 
ktorú proklamoval náš známy spisovateľ 
v šesťdesiatych rokoch, v snahe zjednotiť 
kultúrnych dejateľov do obrody slovenského 
života? Nebola a nieje. Zostala iba na papie
ri, lebo, žiar, dámo l'ieme, že božie obce bu· 
dú snáď až na druhom svete. 
Pokiaľ neprenikne do našich vzťahov 

duch tolerancie, úcty a potreby jeden druhé
ho, ale~ odbúranie potenciál nej nevraživos
ti voči mladej generácii, sotva možno očallá
vať perspektívu našej hudobnej spoločnosti. 
Vplyv dlhoročného kultu povyšovania jedné
ho nad druhým bol ~ v tom, že sa - síce fik
tívne - ale predsa vynášala kritika v hláse
niach a hodnoteniach na ljazdoch či výroč
ných členských schôdzach, ale de facto bola 
práve kritika a publicistika na konci oficiál
nych stanovísk... Iba oo sa k nej vypestoval 
odpor, akoby bola hýčkaným dieťaťom reži
mu - no zabudli sme, ako kruto sa voči nej 
vystupovalo napríklad z postojov minister
stva kultúry, akoby. kritika mohla za všetky 
hriechy umenia, za jeho prehry i výboje ••• ? Ak 
boli skladatelia - aspoň niektorí - rovnejší 
medzi romými, kritici a publicisti boli naj
nerovnejší medzi krivými ••. Platilo to nielen 
po stránke morálnej, ale l materiálnej. Ne
budem teraz hovoriť o honorároch, starej 
dobrej téme súkromných debát. Spomeniem 
doposiaľ nevyrlešenú otázku odvodu percent 
z honorárov kritikov nie do SHF, ale do lite
rárneho fondu, ktorý s hudobnou kritikou 
nemá nič spoločné - nedoceňuje ju, ba ani 
nevie o jej existencii! Za celé roky totality, · 
ale ani v súčasnosti s touto absurditou nikto 
nepohol, a tak kritici, muzikológovia, pub
licisti síce dostáv~ú zo SHF "docenenia", 
ale s trpkým pocitom, že vlastne je to láska
vosť, ktorá by nemusela byť, ak by sa to nie
komu znepáčilo. To je len jeden z momentov 
morálno-sociálneho postavenia kritikov. 
Druhý sl pamätám z čias ZSSk, kde bývali 
pamätné zasadnútia predsedníctiev, keď sa 
dvere povestnej zasadačky zavreli, za ešte po
vestnejší stôl si sadli členol'ia onoho ÚV a po
zvaní hostia z MK SR i z o~stného ÚV ••• 
A predsa sme sa dozvedeli, ako jeden z po
sledných veľkých predsedov rád vyhlasoval: 
"A teraz odložíme kritiky - a povieme si, aká 
tá prehliadka (rozumej "novej tvorby") o~ 
bola ... " Stačí? 

Koho zaujímalo, že pred prehliadkou sa 
naháňali kritici do písania, oslovovali sa re
dakcie- aby bola PUBLICITA! Koho zaují
malo, že zopár l'udí bralo prehliadky rôzne
ho druhu vskutku poctivo - a názory o nich 
niesli ako odhalenú kožu? Pre vel'kých, kto-

rých sláva končila na Sládkovičovej ll, boli 
všetky kritiky iba "bláboly". HORE bolo tre
ba podať hlásenie o tom, ako to l'idia tí 
z predsedníctva. Vždy to videli tak, aby ďalší 
ročník nebol ohrozený. Ani tvoriví tajomníci 
neboli na tieto hodnotenia prlzývaní, aby sa 
nenarušila aura vyvolen)'Ch. Tak to bolo -
a svedkovia tohto stavu sl to pamät~ú príliš 
dobre. Kritik bol n~mä sluha- ale n~mä ša
šo, ktorého slom nebolo hodné ani povšim
nutia. Čudujete sa preto, 7-e už takmer štyri 
roky nastalo veľké ticho okolo tvorby? Vedľa 
nehodných sa "zviezli" ~ tí cenní. Kritik si 
začal zvažovať, o čom a o kom (nepochybne 
tu zavážia okrem umeleckých ~ morálne 
kvality), bude písať. Ale v pocite zatrpknu
tosti sa asi žiť nedá. l preto by sme mali roz
mýšl'ať o novej generácii, ktorá si nevlečie 
batoh skúseností so sebou a dokáže sa na l'u
dí i vecí pozerať s Idealizmom - ako kedysi 
my ... 

Som presvedčená, že výchova budúcich 
kritikov a recenzentov by mala byť, tak ako 
doposiaľ, zaistená na muzikologickej a hu
dobno-teoretickej fakulte, ale trochu s ohl'a
dom na súčasné podmienky. Dá sa rozmýš
ľať aj o kombinácii spomínaných odborO\' 
s novinárskym odborom, alebo s vybranými 
seminármi so žurnalistiky. Ale prvoradé je, 
aby sa už počas štúdia vzbudil záujem o tento 
druh tvorivej práce. Dôležitejšie ako cizelo
vanie rukopisu a žánrov je formovanie nál..o
rov, vedenie k potrebe vyslo,iť ich, ale aj mo
rálna ' 'ÝChO\'a budúcich kritikov. Lebo je ťaž
ké pril'iesť k tejto práci mladých, ak sa počas 
štúdia dozvedia, že krilici na Slovensku sú 
neerudovaní tárajovia a hodnotenia si preto 
musia robiť sami umelci, ktorí prečnievajú 
mozgový potenciál kritiky. ~koda len, že ak 
som o nejakom umelcovi nenapísala, dostala 
som vzápätí list, alebo nástojčivo v byte ry
zváňal telefón s urazenou otázkou: "To som 
taký zlý, že ma ani nespomeniete?" Lebo, a to 
je pravda, ktorú si uvedomuje každý tvorivý 
subjekt - lepšie je písať o niekom kriticky, 
alto nepísať vôbec ... To je, akoby človek 
zomrel. 

Vážnos(' hudobnej obce - či si to chceme 
alebo nechceme v súčasnosti priznaf, lebo 
dnes sa vyLnáva n~mä sloboda subjektu -
spočíva i vo vážnosti monolitu. Ten sa síce 
skladá z individualít, čo nikto nechce po
prieť, ale iba vážnosť celku upozorní na činy, 
snaženia a vel'kosť kultúry. Lenže v celku 
musí nutne existovaf úcta, tolerancia a prá
vo na vlastný názor. Teda aj hudobno-krhle
ký. 
' K výchove kritikov, vychádzajúc z vlastnej 
životnej skúsenosti a bez snahy niečo vnuco
vať, si myslím toto: 

e mladí adepti potrebujú poznatky nie
len teoretické, ale i praktické (ovládanie 
aspoň jedného hu'dobného nástroja, základy 
speváckej techniky- bez ambícií pôsobiť ako 
spevák, orientáciu v dirigovaní, prednášky 
o estetike štýlových období, orientáciu v širo
kých spoločensko-kultúrnych kontextoch, 
záujem nielen o hudbu, ale aj o iné druhy 
umenia, neustále vzbudzovanie záujmu 
o problémy človeka ako jedinca i ľudského 
kolektívu, všetkého živého, hlboké humánne 
cítenie, vysoký estetický cit a vnímavosť ku 
kráse, čo- pravda- sa nie Y.ldy dá naučiť iba 
v školských laviciach, ale najmä v živote •.• ) 
Do povedomia adepta hudobnej kritiky tre
ba vniesť potrebu neustáleho hľadania prav
dy o kráse i subjektívneho vyjadrenia týchto 
pocitov a názorov na vysokej myšlienkovej 
úrovni -čo je tiež úloha školy ako odrazové
ho mostíka v budúcej životnej orientácii; 

e poslucháči FFUK i V~MU potrebujú 
konfrontovať svoje úsilie i talent v praxi se
minármi a kontaktom s masmédiami. Osob
ne si myslím, že semináre by mali viesť naj
mä l'udia, ktorí sami na sebe zistili proble
matiku tohto povolania a zamerania; 

e talent potrebuje ~ odhalenie a usmer
nenie- ale ako na to, keď k písaniu a reflek
tovaniu udalostí z denného života sa mladý 
človek buď vôbec nedostane, alebo tápa 
opustený a sám po skončení školy? l tu vidím 
jedinú možnosť, aby vedľa potrebnej teore
tickej prípravy hudobných kritikov nastala 
obroda v ich ' 'Ýchove smerom v nadl'iazaní 
kontaktov s novinami, časopismi, rozhlasom 
(kde všade chýbajú nové, mladé, perspektív
ne osobnosti) ... už počas štúdia. 

e talent potrebuje dennú prácu, časový 
tlak, v ktorom sa tiež cibrí pohotovosť 
a schopnosť odhaliť podvedomé tušenie ná
zoru do definitívnej podoby. Nie je pravda, 
že niet kde písal'! Kto h'o,•orí niečo podobné, 
asi sa hlboko mýli. Je pravda, že máloktoré 
noviny dnes oslovia recenzenta na pral'idel
nú spoluprácu. Ponúk a tém z oblasti kultú~ 
ry je veľa ... l to prinies li otvorené hranice. 
Treba si sám vybudovať mostík k spolupráci, 
upo1..orňovať kultúrne oddelenia novín na 
isté udalosti, osobnosti, koncerty- prípadne 
o nich napísať a doniesť priam na stôl re
dakčného pracovníka. "Trh práce", burza 
nápadov - akokol'vek to znie pejoratívne -
funguje aj v oblasti propagácie hudby. Zasa
huje rovnako do formy písania: žiadajú sa 
stručné, výstižné materiály, nepreťažené fak· 
tam i. Iné je písať do Hudobného života, iné 
do Národnej obrody- a celkom iné do obr.iz
km·ého časopisu. Myslím si však, že možnos
tí je \'eľa - treba byť však pružnejší, než v mi
nulosti a nečakať, že nás niekto prebudí 
a ešte i pobozká na čelo, čoby múza; 

e netreba podceňovať časopisy- ani ob
rázkové ••• Ich náklady sú oproti špecializova
ným odborným periodikám úctyhodné: nie 
raz 200-tisícové. Ak počítame, že jeden exem
plár majú v rukách 3-4 ľudia, zistíme, aká 
potenciálna sila je v týchto prostriedkoch in
formácie! Nezavrhujem kritiku či analýzu, 
ale kvalitná publicistika dokáže robiť zázra
ky aj medzi čitateľmi, ktorí nikdy nepočuli 
o tzv. vážnej hudbe. 

e treba komunikovať s l'uďml, neuzatvá
rať sa do svojho úzkošpecializovaného sveta 
a názorov. Treba sa naučil' nielen argumen
tovať proti, ale nájsť~ toleranciu na prijatie 
názorov iných; 

e treba •.. mohli by sme pokračovať ďalej, 

ale myslím si, že sám život ukáže človeku, čo 
všetko ho stretne na ceste, ktorú si vybral. 
Ibaže by na ňu nemal vstúpil' celkom bosý, 
lebo sl oderie nielen nohy, ale aj dušu. 

Ak rozmýšl'am nad tým, čo všetko človek 
s kritikou a publicistikou prešiel i zažil, vy
chádza mi poznanie, že je to tvor i v á práca, 
umenie slova, ktoré tlmočí ľudské zážitky, je 
to most od indil'iduálneho pocitu k istému 
formulovaniu spoločenského cítenia, pri tro
che sebavedomia- je to i vytyčovanie ďalších 
ciel' ov. Nakol'ko sa to komu darí a v akej mie
re, nech zhodnotí (tak ako v umení) budúc
nosť. l táto práca prináša prehry a straty, ale 
či J'udský život ich neservíruje každému je
dincol'i? Kritika a publicistika - podobne 
ako každé dielo - má svoju kompozíciu, cieľ, 
emócie, výstavbu, finále, ba i l'áŠI:ň. Je to 
anaiÝ7..a, ktorá v sebe 7..akomponoyá,·a city je
dinca. Je vzrušujúcejšia pre toho, kto k nej 
cíti povolanie. Nic všetci . chcú a môžu byť 
kritikmi. Ale či všetci chcú a môžu byť skl~t
datel'mi alebo interpretmi, výpočtovými 

technikmi a dobrými podnikateľmi? 
Vel'a v hl'adaní svojho budúceho povolania 

však môže naznačiť (a navna.dlť) škola. Ve
rím, že tomu tak bude skôr, než vymrie jedna 
generácia kritikov, redaktorov, publicistov, 
ktorí nezaznamenali len víťazstvá, ale boli tu 
prítomní v celej zložitej minulosti a prítom
nosti spolu s kolegami celej hudobnej obce. 

A k tento príspevok o präei rozhlasových redaktorov v oblasti 
hudby vyzn ie trocha neskrom ne (naj mä z pohľadu nerozhläsa
kov) - neberte to ako neznalosť miery pravdy či neskromnosti , 
ale ako radosť z faktu, že niekto si v odborných kruhoch všimol 
hudobných redaktorov i rozhlas. A j keď " iba" z pozície hudob
ných kritikov alebo hudobnej kritiky, no präve täto syntéza vy
tvára ono podhubie kreativity a nezlomryej vytrvalosti j ednot
livcov, ktorí nezištne. z vlastného neuhasínaj úceho entuziazmu 
hovoríme , píšeme, hráme hudbu pre široké vrstvy posluchá-

čov . Veríme, že sú medzi nimi aj takí. ktorí sa na n<t~e progra
my tešia , aj ich počúvaj ú . aj preklínaj ú. Napokon - taký je ži
vot ! 

Publicistika a kritika vyplýva zo samotnej práce každého tvo
r ivého redaktora - teda i rozhlasového. O rozhlase však vieme, 
že ako špeci fické médium, má oprot i časopi som i obrazovým 
- vizu{tlnym technikám svoju naj vač~iu ~ il u kreativity v nuditív
nosti ; ktorá provokuje fantáziu , inve nčnosť roLh l a~ových tvor
cov. samozrejme. v nadväznosti a s myšlienkou nn po~l ucháča . 

Zvuk - hudba - hlas v akustických priestoroch vytv;íra j ú ozón, 
ktorý živí fantáziu rozhla~ových tvorcov. 

Proces rozhlasovej tvorivosti je však možný a nevyhnutný iba 
in terakciou šp ičkovej t echniky~ osobnostným ľudským fakto~ 
rom. Ľudská i ndividuálnosť je prostredníctvom fan tázie, štýlo
vého cítenia, vkusu, intuície v neustálom dialógu s technikou. 
Takto vyzbrojená osobnosť svojimi nápadmi. koncepciou po
súva vývoj a podiel'a ~a na špecifickom rozhlasovom umelec
kom artefakte. Neraz však na realizáciu náročných projektov 
takéhoto typu zost:ívnjú práve pre hudobných redaktorov 
k di~pozíci i bežné - ba ča~ to podpriemerné technické pracovis
ká. M y však statočne boj ujeme ďalej. pretože rozhlas je ne-
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nahradi teľné médium pri brúse ní vkusu. získan ia vedomostí . 
konfront ačných súvislostí nielen u poslucháčov. ale predovšet
kým u odborníkov - teda aj kritikov. Pretože dramaturgia kon
cenných typov relácií. ale aj práca s tex tovou, zvukovou a for
movou invcnčnosťou relácií hovorí v prospech tohto média , 
a teda aj jej tvorivých pracovníkov. :lial' , ako kritika bojuje 
o svoj post v hudbe , tak hudobné vysielanie a jeho redaktori 
bojujú o presvetlenie tradovaných názorov vari spred 60 rokov. 
kedy hudobnému redaktorovi .. prischol" epiteton ornans .. vy
berač hudby'· a nic panncr kolegu z iných redakcii. V podstate 
všetci tvoriví hudobn í redaktori v rozhlase sú aj kri tikmi. Preto 
aj naše programy sú v prevažnej miere sýtené iskrou kritického 
postoja - názoru smerom k posl ucháčovi a od poslucháča 
k nám. Hl'adáme väzby, posúvame latku náročnosti. Relácií. 
v ktorých konfron tujeme názory kritikov, publicistov, so skla
datcl'mi . interpretmi. poslucháčmi je viacero typov. 

O čo teda slovenským rozhlasovým tvorcom dnes ide? 
ln termediálnosť v iných druhoch umenia predsa nemôže obísť 

také médium. ako je rozhlas. Práve naopak . Rozhlas je pôdou. 
na ktorej sa vďaka týmto syntézam v rámci auditívnosti a jej ši
roko~pektrálncj zvukovej možnosti dari naj lepšie. 

Prvky , ktorými sa formuje každý umelecký tvar a jeho dra
maturgický (č i architektonický) celok platí pre hudbu, drama
tické umenie, výtvarné umenie , architektúru rovnako. Co 
s čím súvisí a ako sa poet iky vzáj omne prclýnaj ú. ovplyv1iujú , 

IGOR BERGER 

Nepochybne patrí kritika kritiky k závažn)ím tém am . Autor, 
ktorý sa rozhodne siahnuť po takejto tematickej oblasti, sa 
chtiac-nechtiac dostáva do úlohy posledného sudcu. Naviac, 
otvára sa mu teritórium, či bitevné pole nesmieme široké a skôr 
než začne o veciach uvažovať, /'ah ko uverí zvodom, k toré sa mu 
núkajtí. Ak sa niekto vyjadruje ku kritike, vyjadmje sa vlastne 
k reflexii. k výpovedi na tvorbu. Pravda, nevyjacb:uje sa len 
k jednej konkrémej výpovedi, ale k stíhmu výpovedf, nevyčfsli
tefnému množstvu názorol'. Kritik vyjadmje sa k umeleckému 
dielu. hovorí však vždy o sebe, obnažuje sa a možno eJ re l'iit.fmi 
sa vysta vuje kritike, hodnoteniu, než sam otný autor diela , 6 clie· 
lo samotné. A tak vzniká zložitá reťaz, v ktorej sa autor dozvedá 
čosi o svojom diele. Ak sa v.5ak hodnotí naša kritika v reťazi 
sklad ate/' - interpret- percipient, ako najslabš í článok v tejto re
ťazi zdá s/1, že sa tu vyslovuje 'nespokojnosť s reflexiou tw tvor
bu. Presnejšie, nespokojnosť s výpoveďou, pokia/' poznám 
problematiku je zo strany skladateľov neraz vážna. hlboká 
a v krátkej dobe možno i neodstrániteľná. Nebojím sa problém 
nazvať pravým m enom , lebo len tak možno sa dopracovať k vy
jasneniu nedorozumení; i keďpo:wajtíc názorové spekrmm kri
tiko v kritiky, mám pocit, že veci stí z ložitejšie. než sa IW prvý 
pohl'ad ukawjú. Predovšetkým by už mala začať lwdobná kri
tika fungovať ako článok naprd.l'lo nezávislý a slobodný. Kritika 
na našu adresu je možná a potrebná, no a v žiadnom prfpade 
by sa nemala dotknúť nášho nezávi,1·/ého fungovania. Hudobná 
kritika nemusí mať svoje požehnanie ani zo strany autorov, ani 
zo strany illlerpretov a nemusí byť ani precitlive/á na svoju kri
tiku. V demokratickej spoločnosti sa m ôže každý vyjadrovať 
slobodne. Dokonca mám pocit, že polemika m edzi tvorbou 
a kritikou. a opačne, u nás neexistuje a keď, rak vo veľmi okyp· 
tenej podobe. Ja nevidím problém vo vzťahu skladatet verzus 
kritik, ja vidím problém v nedostatočnom. vyjadrovan f sa na 
tvorbu, ktorá u nás vzniká. Myslírn na to, že po recenziách by 
mali nasledovať analytick é pohl'ady, rozbory, úvahy, po/em ické 
konfrontácie. Predsa krátka recenzia z koncertov nemôže niko
ho uspokojiť, ani nás. Autor pravdepodobne chce vedieť ako re
zonovala jeho hudba (pravda poznám aj názory, ktoré prokla· 
mujtí my.flienku, že komrmikarívnosť je pseudoproblém ). Od
hliadmtc však od širokého spektra najrozmanitejHch názorov, 
malo by sa na pôvodntí tvorbu viacej pamätať. To však nie je 
len vec skladateľov, muzikológov, či imerpretov. To je vec k on
cepcie, w je otázka rozsahu novín , či c\r.vopisu. Možno, že je to 
odvážne v dnešnej dobe, kedy všetci zápasfme s otázkou byť či 
nebyť, alebo presnejšie ako prežiť, začať Hrit' názor, ie mo i no 
v jedných novinách - v jednom časopise by sa mala odvíjať re
t'az. na začimku ktorej by stála bežná recenzia, po nej analytické 
rívahf. rozbory diela z pera viacerých aw orov, napokon kritic
ké a polemické úvahy IW predchádzajúce príspevky a tw záver 
pokusy o sumarizáciu. Lenže na ro by potreboval, napríklad 
llrrdobný život alebo iný časopis, väč.U rozsah a presvedi'enie, 
ie wk éto prfspevky budú niekoho i zaujfmať, že ich bude niekto · 
Ntať. Ja verím , t e by si na.W široký čitateľský okruh , dokonca 
šir§f ako si myslíme. Vr-átine sa však k stavu, ktorý existuje. Ne
bolo by nič jednoduchJie, než tvrdiť, že s hudobnou kritikou je 
to rr nás v naprostom poriadku. liaľ, musím povedať, že nie je. 
Aby som sa vyjadril len za seba, nikdy a nikde som nedostal 
priestor tw ro, aby som sa m ohol exaktne s použirfm príkladov 
lwdobných i mimohudobných vyjadriť /.. wdnorlivým hudob
ným dielam. Krátke šrvorsrranové rozbory. /.. to ré som realizoval 
na stránkach Hudobného života v minulosti, boli len náhradou 
za trí prácu , ktorá sa mala a mohla realizovať. Sám som navrhol 
v tom . čase, aby sa začali realizovať skutočné rozbory, aby sa 
teoretický potenciál mohol upriamiť 110 tvorbu. licrľ, v rom čase 
nebol priestor na takéto príspevky. Kolokviá v Dolnej Krupej 
nemohli v žiadnom prípade suplovať takéto práce. Keďže slo
venská muzikológia nedostala priestor na práce, ktoré by sa vy
čerpávajúcim spôsobom mohli venovať tvorbe, všetko zostalo 
v polohách krátkych recenzif, žurnalistických komentárov, 
reflexií, ktoré boli len náhradou za prácu, ktorá sa mala uskr~· 
točniť. Mo i no, že časopis Slovenská hudba zača/novú kapitolu 
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splývajú - to sú momenty, ktoré dnes najviac zauj ímajú rozhla
sových tvorcov. kráčaj úcich po nevyšliapaných chodníčkoch 
experimentova nia . Ich ambície sa zviditef1iujú predovšetkým 
na medzinárodných fórach, no doma sa akosi stále nedôveruje 
ich pravde. Pritom ma neustále prc11asledujc otázka, že neraz tí 
istí , ktorí vo výtvarnom umení niečo podobné akceptujú ; k po
lyštýlovým kompozíciám skladateľov prechovávajú obdiv; 
v polyštýlových hudobno-divadelných inscenáciách occ1íujú 
prevratné režisérske prístupy- prečo tí istí v rozhlasóvej tvor
bc tieto isté kritéri á neuznávaj ú, neprijímaj ú, neakceptuj ú ... 

Potenciál tvorivosti sa v súčasnom slovenskom rozhlase. po
dobne ako pri inom umení presunul k polyštýlovosti umelec:;
kých či niteľov i druhov, u ktorých sa hl'adá spo ločná poetika. 
Do istej miery na tomto princípe vznikli nové rozhlasové form y 
(fcature, rozhlasové kompozície) , ktoré však provokujú ďa lej . 
Práca s hudbou (a o hudbe) v tomto smere (vzájomným preras
taním tém , motívov, znakov s poetikou li terárnou. z výtvarné
ho umenia či architektúry) vyzýva k syntéze toho. čo finále XX. 
storočia vyžaduje: prehodnocovanie, konfrontáciu. analýzu. 
napokon prerastanie do stmefujúcej syntézy. Kolážové farby 
z výtvarného umenia, bohaté významové reflexie básnických 
textov a hudba v širokospekt rálnom zvukovom ambite archi
tektonicky ponhnaných priestorov vytvárajú viacvrstcvné di
menzie projcktovaného rozh lasového diela. 

Hudba žije v každom roi hlasovom programe. Jeho hudob
nosť určuj e dynamický. rytmický, tcmpový potenciál. Rozvíja 

, sa kantabilitou i d isonantnosťou znejúceho slova (hlasu), zvu-

v tejto oblasti - neviem .. . No v skwočnosri duchovná klíma pľť 
pestovanie hudobnej kritiky (myslím kritiky v pravom slow. 
zmysle) tu nebola a ani nie je. Na ro nestačf vôla jednotlivcov. 
Radi porrkawjeme tur inú siruáciu v oblasti literatúry. Áno- po· 
zrime sa však na jej historické korene- pozrime sa na lirerárm. 
kritiku v obdob! štúrovcov a zistíme, ie w má literatúra prea 
hudbou takmer storočný predstih. Tf čo chceli a mysleli ro s hu· 
dobnorr kritikou úprimne (myslím rrr 'predovšetkým aj tur seba) 
zistili časom. že bude lepšie vemm ' ~~~iným aktivitám. Nuž a po 
roku 1989 sa teritórium tvorivej p111Ce takpovediac geografick} 
rozšfrilo. Každý má otvorené možnosti kontaktov s okolitým 
svetom a kto môže, ich aj využfva. Je prirodzené, že tvorivý pO· 
renciál muzikológov sa bude v budúcnosti e.fte viičJmi orientoval 
na kontakty so zahraničím. Pravda nikde nie je povedané, že 
by sa tvorbou slovenských skladare/ov m ali zapodievať len sla· 
venskí muzikológovia. Veď hranice srí len prežitkom z minulos
ti. Každý dnes môte publikovať kde chce a zapodievať sa otáz
kami akými drce. Svet sa zmenil - niet centrálne plánovaných 
úloh. Slovenská hudobná kritika nif? je reprezentai'ným muž
stvom so .{tátnou tílohou. Ak sa bude vyjadrova( k tvorbe, ((lk 
len zo svojej vlastnej vôle - nie z donútenia, alebo z vôle iného. 
Votakedy sme boli klasifikovaní, oce1lovanf. vywamenávaní. 
Dne.~ o to nikro nestojí. Ak si niekto myslí, že r.1 nás hudobná 
kritika nefunguje, mť} na ro právo. Treba to chápať ako jeho 
vlastný názor, k torý zaplar'pánboh môže slobodne šíriť. Ak si 
myslím, že rr nás neboli vytvorené podmienky pre frmgovwrie 
hudobnej kritiky. je to tiež m ôj vlastný názor, s ktorým pravda 
nemusf tiež nikto sríhlasiť. Lenže existujú a fungujú tvorivé pro
cesy i v okolitých krrlrríraclr. Máme možnosť porovnávať cr hod
noriťpodobné procesy a v takýchto vii z bách sa začína náš obraz 
objékrivizovať. Ide vlastne o normálny proces spiimej viizby, 
kde li.tdia medzi sebou komunikujú - vedú nepretržitý dialóg 
o hodnotách , ktoré vznikajú a pokúšajú sa hl'adať a nachádzať 
skutočné duchovné pojírka medzi sebou. 

Problém našej hudobnej kritiky je skôr problémom komuni
kácie - je p rirodzeným dôsledkom deficitu duchovnej slobody, 
ktorá w vládla v predchádzajtíciclr desar'ročiach a deformácif, 
ktoré spôsobila. Súboj s diablom však pokračuje ďalej a v no· 
vých podmienkach nadobúda nové podoby a nové rozmery. 
Dnes, keď je ohrozené vzdelanie nastrrpujtícich generácií, keď 
sa zvádza zápas o existenciu umeleckého školstva, sro jím e pred 
rakým1 problémami, ako nikdy predtým. V záplave priam exis· 
renčne dôležitých otázok elem entárneho charakteru sa spekrmm 
problémov mení. Duchovný svet človeka však zostáva i potreba 
tvoriť, či viesť dialóg s tvorbou. 

Kritika v rom širšom slova zmysle by mala ísť ešte ďalej -mala 
by byť partnerom tvorby v rom zmysle, te by ukazovala cestu 
vpred k novým experimentom, k novým programom a k novým 
symézam, ktoré sa dnes ukazujú vo využfvaní poznatkov z ob
lasti exaktných vied rr počfrrrčovej techniky. Ukazuje sa, že már
ne boli pokusy pribrzdovať vý voj tý mto smerom. Pravda, ru by 
už hudobná kritika vybočovala možno z rámca svojho klasické· 
ho pôsobenia rr zachádzala by do oblastí, ktoré jej nikdy ne
patrili. Kto by však pred niekoľkými rokmi dokázal chápať 
príbuznosti povedzme m edzi tvorbou Webemovou a X enakiso· 
vou. Dnes vidíme, že tLI 1ra jednej strane stojí po~?edzme atomi
zovanie procesov, zatiaľ čo na druhej strane dochádza k ich 
novým a vyiším syntézam. Pravda, ru ide o symézy, ku ktorým 
sa hudba dopracovala zásluhou aplikácie z oblasti iných ved· 
ných odborov. Práve preto je potrebné, aby muzikológia stavala 
nové mosty k iným disciplínam, aby sa naprosto otvorila von· 
kajším vplyvom - aby sa nimi inšpirovala väčšmi než doteraz. 
To je pre lwdobnú kritiku a muzikológiu dôležitejšie, než uzna· 
nie zo strany kohokoľvek. Preč sú už tie časy, keď nás oficiálne 
puncova/i, triedili, klasifikovali. Pre našu muzikologickú obec 
je dôležité stretávať sa, hľadal' cesty ku kolegom v zahranič{, vy
maniť sa z periférnych pomerov, ktoré nás obklopujú, nevšfmať 
si p nebyť precitlive/í na megalomanov, ktor[ si kompenzujú 
svoje komplexy menejcennosti. Napokon, aj tie najexrrémnejJie 

s) 
kovými akcentmi a tichom. Rozhlasové špecifiká vo svojej au
dit ívncj ncobmedzcnost i podporené novodobými technickými 
vymoženosťami zaručuj ú neustále tvorivé rozhlasové meta
mor fózy- a nielen v oblast i hudby. 

Ako som už povedala vyššie - rozh las je špecifické médium. 
v ktorom určujúcou je fantázia, kreativi ta. audi tívne myslenie. 
Táto široká škála možnost í je súčasne stresuj úcim momentom 
pri presadzovaní nového. progresívneho. experimentálneho. 
Diapa~n poslucháčov vyžaduje rovnako invenčný, rozmanitý 
spôsob n formu oslovenia. Preto aj dramaturgia musí počítať 
s rozd ielnym rozhlasovým pr ístupom pre bežného a pre nároč
ného posl ucháča (to je v podstate dané už delením vysielacích 
okruhov). Nedá sa zl (lč i ť nezl uči tc l'né, a tak jedna relácia v roz
hlase sa nemôže prihovori ť všCÍkým a každému (i keď také nä
zory sa neustále frekventujú). Preto treba h ľadať cestu pri oslo
vení zvyšovaním kvality programov. adekvátnymi vysielacími 
termínmi, kolegiálnym publicistickým prepojením rozhlasu 
s odbornými časopism i - Hudobný život , Litcrärny týždenník , 
Kultt1rny život - i s denníkmi. Pomáhať si vzájomnou rekla
mou, upozorniť na typy programu , písať recenzie o odvysiela
ných programoch. To je absencia. ktorá· je tiež špecifickou iba 
pri huclobných programoch. Rozhlasové hry, literá rne progra
my, zábavné feature majú pravideli1é priestory na recenzie v li
tcrärnych týždenn íkoch. odborných časopisoch i denníkoch. 
Hudba i v tomto smere musí ešte vd a prcbojovávať a presved
čovať o svojom partnerstve s inými rozh lasovými žánrami 
a druhmi. Pretože tak ako hudobnä publicistika v časo
pisoch. i rozhla ovä vyžaduje názor, hodnotenie, reklamu 
v zmysle umeleckých kri téri í a vysokej odbornosti. Pomôže 
mím presvedčiť tých v rozhlase i tých pri prij fmačoch , že hudba 
je darom ducha, bez ktorého práve dnes sa nám bude žiť ťažš ie 
a chudobnejšie ako v minulosti. 
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názory patria do spektra výpovedi o dobe, v ktorej iijeme. Ak 
nám spoločnosť nedokázala vytvoriť klímu pre našu prácu, bu
deme musieť o tí u zápasiť a bojovať spoločnými silam i. !luc/ob· 
ná kritika nesmie byť reklamným servisom tvorby, ale partne· 
rom, slobodným , nezávislým a samostatným . 

Dnes už neexiswje Ústredný výbor, na ktorý srr chodili st'ažo· 
voť rf, čo neboli spokojnf s recenziami č{ kritikami. Pral'da, 
duch skutot n)'ch demokrarickýclr slobôd u nás e.šte stále neza
vládol. Cas však pracuje v prospech slobody. Preto si mys/fm, 
že naj mii s nástupom nových generácií dôjde k ozdraveniu vzr'a
hov, k rešpektovaniu odlišných názorov, k reJpektovaniu osob
nosti človeka. Zatiaľ sa u nás pozeráme na /'udskrí bytosť a na 
tvorivú činnosť človeka cez optiku rokov predchádzajúcich. 
Viič.šia variabilita myslenia by rozhodne bola len prospešná. 
ll ro sa týka i hudobnej kritiky - názorov na tvorlm i interpretá
ciu. Veď pred našimi očami sa rozpadávajú mýty, ktoré sa pokú
šali veci triediť a dávať do zdanlivé/ro poriadku . O každej prav
de treba znovu zapochybovať rr skúmať ju z hľadiska vývoja 
tr poznatkov dnešnej dol>y. Pra vda z hudobnej kritiky nikdy ne
bude možné vylúčiť prvok subjektívneho pohl'adu. Napokon, to 
by ani nebolo možné, veď práve to je na výpovedi na diele ro 
najkrajšie. Naučili sme sa nerowmieť si, ak na veci máme roz
dielne názory. Mám v.~ak pocit, te rozdielne názory by nás mali 
v profesionálnej oblasti spájať a hlavne inšpirovať k d'rrWm úva
hám - rozhodne v.šak nie rozde/'ovat'. Bolo by však chybné sa 
nazdávať. že umelecké diela by mali vstupovať do života/en cez 
sito umeleckej kritiky. Umenie nikdy nebolo adresované úzke· 
mu kruhu odbonr fkov, 6 znalcov. Ak m á niekto pocit z nedo
statočnej spämej väzby - wk potom problém je aj niekde inde. 
Okrem toho spoločenské .. docenenie'' umeleckého diela je vec 
tak klamná a zavádzajúca, že ju netreba brať až wk vážne. 
V živej pamäti mi zostávajú spomienky na chválospevy diel, kto
ré sa už nikdy. hrať n.ebudrí. Keby sm e si len na.VIi čas sadnúť si 
do našich hudobných arclr fvov a pre/isto voť si diela, ktoré boli 
ocenené najrozmanitejHmi prémiami - no nielen u nás a nielen 
v tzv. totalitných systém och. Áno, dovolávam sa rozborov, ana
lýz, av.šak teoretický rozbor diela je jedna vec a spoznanie jeho 
umeleckej pravdivosti je vec dmhá. Max Brod nebol muzikológ 
a v/osm e ako prvý poukáza/na veľkosť Janáčkovej hudby. Svet, 
v ktorom dnes žijem e, je úplne iný než ten v období života L. 
Janáčka. Vláda zla sa rozmolrlrr ako nikdy predtým rr zatemtluje 
mysle a srdcia tudí. Naivne sm e sa domnievali, že zánikom ro
((llitných systémov srr zm ení v doh/'adnej dobe nM svet k /ep.(ie-
11111. Bola ro v.lfak len naivná viera, z ktorej sme rýchlo vytriezve
li. 

Zdá srr , ie sa každý dokonale zakuklil do seba a necháva svet 
bežať svojím smerom. Prečo by sme mali záujem o hodnoty, 
ktoré vznikajú, ak nem áme záujem o seba. A práve preto nemá
me záujem o seba, lebo sme prestali byť zaujímaví ci zaujímavé 
preswlo byť i to, čo nazývame tvorivou hodnotou v nás. Zdan
livo rr zámerne som sa vzdialil problémom hudobnej kritiky, 
pretože problém je ši rU- spoločensky závažnejšf; má aj iné roz
mery, duchovne šitJie priepastrrej.~ie a nebezpečnejšie. Kde je 
začiatok a kde koniec zápasu o spoznanie hodnôt? Ved vel'ké 
umenie je tajomstvo. Medzi komponovaním a wnen fm je dlhá 
tajomná cesta, krorrí pozná len zopár št'asrlivcov, zopár vyvole
ných. Mám pocit, že tých , ktorí patria do tejto výnimočnej ka-. 
regórie, je nesmiem e m álo. Je ro len zopár jedincov, k torí srí 
rozmísení po svete ako zázračné výnimky. V dnešnom svete 
nekompromisnej agresivity môžu sa načas dostať k slollri),na· 
prosto nepovo/anf. Môžu ovládnu( m édiá, diktovaťsi poiicrdav· 
ky . .le síce pravda, že z lá hudba dokázala vyhnat'/iulí z koncert· 
nýclr siení, no nezabúdajme, že ešte horšie ich dokázala úplne 
zmanipulovať a otráviť. 

Hudba sa stala tovarom (l hlas, ktorý sa snaží upozomiť na 
skwočné hodnoty, je hlasom volajúceho na púšti. Proti nám sro
jf dokonale vyzbrojený priemyselný aparát na výrobu hudby
publiku.m, ktoré sa nec/ra/o zmanipulovať law ou reklamou, ďa' 
lej ned6verčivo reagujúci tábor skladare/ov, ktorých vytláčajú 
kdesi na perifériu spoločnosti. Kol'ko bolesti a problémov nás 
obklopuje ... 

Co teda potrebuje dnes naša obec. Predovšetkým potrebujeme 
sa stretávať na báze úplne inej organizačnej koncepcie net boli 
tie predchádzajúce s programom, v ktorom sa budeme vzájom
ne rnformovať o našej práci, aj o problémoch, ktoré nás obklo
pujú . .V žiadnom prípade w nechcem začať formulovať návod 
na budúcu ~poluprácu. Možno, že rá dobrá idea sa ut aj zrodila, 
možr1o ie Je potrebné ju už naplniť konkrémymi činmi. 



6. a 7. mája . Franz Schubert: Predohra 
k Rosamunde. Ottorino Respighi : Concerto 
gregoriano. Ernest Chausson: Symfónia 
b mol. Slovenská filharmónia. Dirigent ťudo
vít Rajter. Sólista Andrea Cappalletti, husle. 

Ako je to vlastne so slovenskou dirigent
skou obcou ... ? Pán Košler, ktorý bol v súvis
losti s prvým májovým fi lha rmonickým kon
certom avizovaný, ocho rel a zasa to bol len 
pán Ľudovít Raj ter, kto rý bol ochotn ý, 
schopný a pripravený vykonať nevďačnú 
funkciu zaskakovateľa . Kde sú ostatní diri
genti? Naozaj nemal nikto z nich v tom čase 
voľný te rmín? A le bo sa všetci, okrem pána 
Raj tera, zľa kl i ne t radične koncipované ho 
programu? Zaujímavé - a zarážaj úce. Asi to 
s tým slovenským dirigentstvom nevyzerá 
ktovie ako ružovo. Napokon, žiadna novin
ka ... 

Nič to, Ľudovít Raj ter vstúpil opäť "d o 
boja" a situáci u zvládol za výdatnej po moci 
pozorn ých a to le rantných hráčov orch~s.t ra. 
Dokonca nebolo treba akokoľvek mod1f1ko-

Sigune von Osten Snímka : M. Jurík 

vať nahláscný program. Pán Rajter rešpekto
val všetky položky, ktoré súvise li s hosťova

ním Zdeňka Košlera v Bratislave. Nechýbal 
Fn\hZ Schubert , ktorému Zdcnčk Košlcr 
v ~oslednom ča~e venuje zaslúženú pozor
nost. Predohra k Rosamunde roztoči la koleso 
zážitkov na plné obrátky a zda lo sa mi , že je 
všetko O . K. Hráči SF dokázali udržať rovno
váhu medzi zvukovým objemom jedno tlivých 
sekcií a z každého zäkutia orchestra sa ozýva
li v ·podsta te ,.pozilfvne" tóny. Nechýbal tra
gicko-sentimcntálny podtó n, ani brilancia. 
ani majestá t hoden označenia romantický. 
Sláčikári sa usilova li akosi viac, než býva zvy
kom, takže nešarapatili vo výsled11o m efekte 
ne ko nk rétnymi zvukmi a šelestami. Pán Raj
ter režíroval dianie na pódiu úsporným ges
tom a silou svojej osobnosti. 

Partitúru Rcspighiho gregoriánskeho kon
certu museli pracovníci SF asi d lho o p rašo
vať , resp . ju museli zaobstaráva ť kdesi ďaleko 
za mú rmi archívu SF. Otázna však podľa mi\a 
je efektívnosť jeho realizácie. J e samozrej
mé, že pri ania sólistov sú pre prevád zku SF 
dosť záväzné. Takisto chápem túžbu ochuco
vať menu sezóny ncvšcdnými arómami a pri
chuťami. A ndrea Cappcllc tti je podľa môjho 
názoru veľmi disponovan ý a kultivovaný hu
oobník , kto rý nie le nže d obre hrá. ale veľmi 
do bre si uvedomuje svoje poslanie a vidí do 
veci, teda do no tového zápisu . V to mto oh ľa
de Respighiho Concerto grcgoria no pre husle 
a o rchester poskytuje plné p riehrštie situácií. 
ktoré sa prosto ned ajú len tak odohrať bez to
ho, aby bol každý ťa h , smyk, každý po hyb 
podložený meditáciou o to m, čo vlastne ro
bím. Virtuozita? Nech sa páči , ale v službách 
filozofie poznávania iných dime nzií, než le n 
ekvilibristických. Farbisté videnie sveta tó
nov a ich konštelácií je jednou z hlavných d e
víz hudby O tto rína Respighiho. Hráči Slo 
venskej filharmó nie to nemali ľahké, pretože 
popri všakovakých disonanciách a tónových 
" kumulantoch" je Respighi náročný na lade
nic a na súhru. Vynikajúci výkon sólistu však 
mal za sebou pomerne spoľahli vý terén a ne
myslím si, že by sa And rea Cappelle tti musel 
sťažovať na premiéru rušivých impulzov. Pcr
ccpčne veľmi náročné Concerto grcgori ano 
pre husle a o rchester kvalitne zamestnalo aj 
poslucháčsku myseľ a jeho uvedenie ne malo 
p rimárne hedonistický zmyse l. Bolo skô r mé
diom pre ná ročnej šiu fo rmu komunikácie 
s tvorcom a jeho plodom . Z hľadiska drama
turgie koncertu išlo o viac-menej odvážny 
ťah , kto rý zaťaži l poslucháčov väčšmi , než za
užívaný ko ncertantný repertoár . Chaussono
va Symfónia b mol pokračovala v trende na
značenom Repigh iho biza rno u mystiko u . 
Dramaturgia St:' a zúčastnení hudobníci ve- · 
dcní skúsenosťou Ľudovíta Rajtera odomkli 
pred .očami divákov zasa jednu z utajených 
ko mnát " modrofúzovského zámku". Fran
cúzska hudba ne má u nás na ružiach ustlané, 
tobôž pán Chausson ! Neznalosť ncospravcdl-
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1iujc, preto uvedenie vynikajúcej Symfó nie 
musel privítať každý ozajstný zvedavec a la
bužn ík. Navyše, ak bQia zahraná s entuziaz
mom , aký na tvárach filharmo nikov nevídam 
príliš často. Hudobn íci zmobilizova li dricma
júcu stavovskú hrdosť a spolupracovali s hrdi
nom večera s pánom Raj terom bez náznaku 
neochoty alebo nezáujmu. Zachránili tak 
program, ktorý bo l zrejme dosť o hrozený. 

12. a 13. mája. Michail Ivanovič Glinka: 
Kamari nskaja. Peter ll'jič Čajkovskij: Klavír
ny koncert b mol. Modest Petrovič Musorg
skij : Obrázky z výstavy. Slovenská filharmó
nia. Dirigent András Ligeti. Sólista Peter 
Toperczer. 

Už dávno som nezažil zážitkovo ta ký po ly
dimL'n zionálny koncert! V projekte vedenom 
hosiujúcim Andásom Ligctim (kto rý vraj ne
má nič spoločné s Gyorgy Ligettim) našli svoj 
kultivovaný odraz tri tváre ruskej hudby. Jed 
na sa smiala , ba pria m sa až nahlas rehotala 
(Kamarinskaja). druhá sa tváril H ako ruský 
cár kochajúci sa širošírymi plá!)ami impé ria 
(Čajkovskij ). nuž a tre tia odhalila zúbky no 
vo chápa nej realite hudby impozantným ilu
stratívnym gesto m (Musorgskij - Ravcl) . 
Atraktívnosi v mojich očiach a ušiach rástla 
od prvého titulu k posledné mu. Ka marinska
ja je skladbo u , ktorá aj keby nezaznela , nič 
by sa nebolo stalo . Radšej by som v Redu te 
privítal, povedzme, burácajúcu predo hru 
k Ruslanovi ... A le stalo sa a na Glinkových 
roztopašno sti flch som sa skôr po bavil. Hu
dobníci mali pritom plné ruky práce , len kto
vie, či aj o ni nerozmýšľal i nad zmyslom tohto 
"st uck u'·. Isto však kde-kto uvažoval nad 
zmyslo m invokovania ducha Pe tra ll'jiča Čaj
kovského po mocou Klavírneho koncertu 
b mol. T a kéto skl adby to majú naozaj ťažké. 
Na jednej strane sú doslova symbolom vša
d eprítomnosti klasickej hudby, na druhej 
strane, v rodine " fajnšmekrov" pôsobia nic
kedy skô r ako gýč a o trepaná fráza . Nie j e to 
ale ani vina Čajkovského, nie je to vina hud
by uloženej a zašifrovanej v ťažkej partitúre. 
Preto , ak ~a Pete r Toperczer podujal k tomu
to činu, niet dôvodu jeho voľbu spochybňo
vať. ,.8 mol'' je predsa len ,.b mol" ... Povedal 
by som do ko nca, že z Čajkovského koncertu 
urobili And rás Ligeti a Peter Tope rczer neví
danú show. Každ ý si prosto húdo l svoje, pri
tom z ich ko ntaktu ncvyžaroval nepokoj , ne
sá lala nervozit a. Obidvaja si povedali : viem, 

všetky pachutc a rozpaky. Akoby nič nebolo 
problémom , akoby orchestrálne hranie bolo 
to u najvzncšenejšou akti vito u . Dirigent nič 
ncpreháňal , nič nepodéc,)ova l. Bol korektn ý 
voči zápisu a voči duchu hudby. Udalosti reží
roval perfektn ým , čit atcTným gestom , ktoré 
možno pôsobilo " inžinie rsky", technicisticky, 
za ním však bolo aj srdce a um. András Ligeti 
je asi univerzálnym typom dirigenta a viem si 
ho predstaviť takisto v zvukových bakchaná
liách Kartiniek, aj v H aydnovej symfónii , ale 
aj na koncerte alternatív 20. storočia. Možno 
aj preto sa z pódia ozývalo všetko vynikajúco 
pripravené a podložené názoro m každého zú
častneného. Uvedenie Obrázkov z výstavy 
isto vstúpi do zlatého fondu výkonov orches
tra Slovenskej filharmónie. 

21. mája. Arnold Schocnberg: Ten, čo pre
žil Varšavu. Ludwig van Beethoven: Missa 
solmenis (Kyrie, Credo, Agnus Dei). Bernd 
Alois Zimmermann: Obrátil som sa a uvidel 
som všetko bezprávie, ktoré sa udialo pod 
Slnkom. Slovenská filharmónia. Slovenský fil
harmonický zbor. Dirigent Eberhard Kloke. 
Zbormajster Jan Rozehnal. Sólisti Juraj Pe
ter, bas (rozprávač), Magdaléna Hajóssyová, 
soprán , Marta Beňačková, alt, ťudovít t:ud
ha, tenor, Vladimír Kubovčík, bas, Ladislav 
C hudík, Ján Gallovič, rozprávači, Dalibor 
Jenis, barytón. 

Prepáčte za ko nšta tovan ie , a le: viac účin
kujúcich ako hudby. Asi tak by som zhodnotil 
tret f májový abonentný večer v mierne šoko
vanej Redute. Pán Klo ke prišie l do· Bratislavy 
asi zo zeme Šarlatánov , inak by nemoho l do
kázať to , čo do kázal. Pre istotu mu pracovníci 
SF umožnili zorgan izovať deň pred konce r
tom besedu. Nepovažoval som za potrebné 
a ani za užitočné na túto besedu zavítať a ne
chať si vysvet ľovať, a ko mám počúvať kon
cert. Ďakujem za ochotu, ale neprosím. Rad
šej sa spoľahnem na vlastný úsudok. Nevie m, 
či mám pokračovať, ale aj s časovým odstu
pom sa cítim byť projektom pána Klo ke ho 
znechutený a urazený . Myslím , že je zlým di 
rigco.to m, ktorý zachraňuje svoju kožu za 
pomoci akýchsi nadprirodzeností a alte rna
tívnych projek.tov. Vynútil si škandalózny 
program , v kto ro m bezkrvné invalidné torzo 
Beethovenovej Missy Solemnis skučalo v pre
ši Shoenbcrgovej "monodrámy" a Zimmer
ma nnovej schyzofrcnickej ekléziastickej ak
cie (ó . ak ý pozoruhodný žán rový titul!!!). 

Orchester ~l· s dirigentom Dr. [udo\Ítom Hajtcrom. Snímh.a: J\.1. Jurík 

čo robím a rešpe ktujem názor toho druhé ho. 
Ani jeden však neustúpil zo svojej pozície. 
čosi také sa nevída často. Peter Toperczer 
i ~ ic l na polovičný plyn , neznepokojoval sa 
občasnými "mimotonálnosťami " a hoci aj 
mo ho l dostať z textu oveľa viac účinku a úžit
ku, doviedo l kolosálny part do maestózncho 
finále. Opakovala sa teda situácia spred 
dvoch-troch rokov , kedy Peter Toperczer 
uviedol v Redute Pro ko fievov l . klav írny 
koncert . András Ligcti ·viedol symfonický 
materiá l akoby na paralelnej koľaji , raz sa 
k Topcrczcrovi priblížil viac , raz sa mu na ne
čakanej výhybke vzd ialil. Nikdy však nic do 
nedohľadna . Z čajkovského Klavírneho 
koncertu sa tak stala vzrušujúca kriminálka 
s neuve riteľnými zápletkami a ešte neuveri
tefnej~ími rozuzleniami , objavmi . Zvíťazi l a 

ale profesional,ita. 

Zákusok patrí predsa len až na záver ... 
Mu~orgského cyklus Kartinie k má za sebou 
mohutné poslucháčskc a realizačné zázemie. 
O to ťažšie možno je hľadať vlast ný, te n " naj
lepší" recept na jeho rea lizáciu . And rás Lige
ti ho našie l. Inak by nemohol uviesť filharmo
nikov za pultmi do ta ké ho výkonnostného 
tranzu , v akom sa počas tých cca 40 minút na
chádzali . Krivka výkonnosti SF zasa nabrala 
tie sp rávne dimenzie radikálne ho vzostupu 
a z legendá rnej skladby sa stal naozaj ten naj
lahodnejší dezert , o sviežujúci , nezaťažený 
príkrosťou jednej chuti , absorbujúci do seba 

A to všetko bez pauzy, bez potlesku , pretože 
te n by asi zne uctil vznešené posolstvo , kto ré 
si pán Klokc vysnil a aj vymyslel. Ž.ia f, úbohý 
Beethoven však odh,alil slabiny dirigentstva 
Eberharda Klokeho. · Nebol schopný udržať 
materi ál po hro made, dirigoval čosi úplne iné, 
než sa mu ozýva lo z trpiaceho orchestra . Spe
vácky ansámbl, hoci vyšperkovaný zvučnými 
menami nemo hol túto katakl yzmu zachrán iť 

a sól_ové party trčali nad terénom, pričom jed
no tlivé položky neboli zosúladené. Na čosi ta
ké asi pán K lo ke vo svojej revolučnosti nemal 
čas. Darmo, konzervatívec ostane konzerva
tívcom a nepochopí úpornosť boja za nové 
zážitky, za nové idey. 

Ek léziastickú akciu B . A . Zimmermanna 
som naozaj nepochopil , akokoľvek ju Vladi
mír Godár v bulletine SF vysvetľova l a objas
ňoval. Zdá sa mi , že ju ani chápať nechcem. 
Hoci zvukovo veľmi nápaditá, predsa však 
cho ro myscfná "inkviziČná" ko mpozícia ma 
skô r rozosmiala , než vystrašila a rozhodne 
nebola apelom na moje vedomie . Ignorant
stvo? Povrchnosť? Každý podľa vlastného 
gusta . Bolo mi Túto nádherného vokálne ho 
materi álu Dalibora Jenisa , výko nov obidvoch 
rozprávačov (Ján Gallovič a Ladislav Chu
dík) a všetkých hráčov orchestra . Jeden 
z nich dokonca trhal papierové hárky do 
zmäteného rytmu - a natrha! ich neúrekom! 
Iný tlkot kladivom na klince - aká to symbo
lika! 

Peter Toperczer Sn ímka : l. Grossmann 

Nechcem byť nezdravo uštipačný, ale po
sledné slová celej a kcie: ,.Choď, a už sa nikdy 
nevracaj!" by som najradšej adresoval pánu 
Eberhardovi Klokemu. 
Ne ver more, please! 

27. a 28. mája. ján Levoslav Bella: Osud 
a ideál. Olivier Messiaen: Poémes pour Mi. 
Hector Berlioz: Fantastická symfónia. Sloven
ská filharmónia. Dirigent Ondrej Lenárd. Só
listka Sigune von Osten, soprán . 

Každá z naplánovaných sk ladieb akosi sú
visela s témou , ktorá je dohasínajúeemu me
siacu máju najbližšia - s té mou ženy, s témou 
lásky. Láska by mala byť naozaj naším osu
dom aj naším ideá lom, aj keď Be llova symfo
nická báseň chápe tie to dva pojmy troška 
inak . Láska je nekonečn á, bezmedzná , a aj 
v tomto smere má Bcllova skladba čo-to po
vedať k veci . 

Pravdu poved iac , zaťažila prvý bod progra
mu vari väčšmi, než by bolo únosné. Navyše 
sa mi nezdalo , že by O ndrej Lená rd naštudo
vaniu ťažkej partitúry venoval dosť priestoru. 
Všetko akoby bolo realizované z posledného 
dychu , na doraz, ch ýbal drive , ťah dopredu. 
Romantické gestá Jána Levoslava Bellu boli 
unavené a občas zamdlievajúce. Ktovie , kde 
bol pes zakopaný - či v samotnej partitúre 
alebo v jej oživovacom rituáli. Namiesto do
pingu ponúkli fi lharmonici a ich šéf skôr chu
ťovo málo atraktívne sed atívum s dlhodobý- -. 
mi účinkami . Po ťažkom dni by sa sedat ív vari 
ani nežiadala. .. Sedatívne účinky mala aj 
druhá kompozícia. Terapeutom bol tento raz 
O livier Messiaen , známy mystik , ornitológ, 
filozof, boží č lovek . Poémcs pour Mi však 
mali opojnú chuť aj vôňu, vyžarovali do pro
stredi a siločiary všetkého vesmíru . Snúbi la sa 
v nich religiozita a ero tika, intimita a túžba 
emanovať lásku do šíreho o kolia. Messiaena
va hudba je afrodisiakom aj prejavom naj
prísnejšej askézy, provokuje aj zaväzuje. Pre 
hudobníkov SF bola neznámou kapitolou, 
takže tí si jej emotívne dimenzie nemali asi 
čas uvedomovať. Hrali podľa mome ntálnych 
možností a len veľmi ťažko možno jednoznač
ne hodnotiť, čo bolo v poriadku a čo nie. 
V hustej faktúre možno všeličo skryť, vše ličo 

.. prcbásniť". Aj v Poé mes pour Mi vari naj
vi ac chýbala nadpozemskosť, ľahkosť . Chý
balo asi tých xy skúšok , ktoré napokon chý
baj(, vždy. Sigune von O sten zvládla svoju 
úlohu bez problémov. Občas mi vadil rozko
lísaný, rozvibrovaný tó n (hlbšie polo hy) , nič 
ma ale vážnejšie nevyrušovalo. Z jej hlasové
ho prejavu sa šíri la ženskosť , neha , občas síce 
dramatizovaná , predsa však kre hká . Taká, 
akou je žena. 

Hecto r Berlioz mal so ženami asi iné skúse
nosti , než O livie r Messiaen. Fantastická sym
fónia vyvrela z hlbín umelcovej duše, je epi
zódou z jeho života. Od bellovského ideálu 
dospel ko ncert SF do podzemia , kde sa pô vab 
idée fixe prctavil do škrekotu Es klarinetu . 
Ondrej Lenárd si na partitúre ne uveriternej 
skladby zrejme "zgustol" . Videl v nej zasa 
kúsok divad la, kúsok lyriky, kúsok epiky. 
Škoda, že orchester akosi ne ladi l. Flauty pre
žívali počas celé ho večera krízu, netradične 
váha li aj hornisti . Celok ale mal svoju vlastnú 
tvár . Vynikli niektoré sólové výkony - za 
všetky vari anglický roh a jeho rozprávanie 
z tretej časti (je evidentné, že v Ladislavovi 
Ro thovi získala SF prvotriedneho a spoľahli
vého hráča) , precízne naprojektovaná búrka 
v timpanoch atď. Hudobníci bojovali s dus
nom , horúčavou, aj s prccxponovanými tem
pami Ondreja Lenárda (hlavne čarodejnícke 
rondo ma opäť priviedlo k myšlienke, že me
nej je niekedy viac). 

IGOR JAVORSKÝ 
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Zuzana Paulcchová 

Klavírny reci.tál 
v IKirbachu 

Nedávno sa hudobná kritička Anna Ková
rová vyjadrila o klaviristkc Zuzane Paulecho
vcj, že táto mladá umelkyňa nikdy nejde ces
tou ľahšieho odporu. Túlo tézu dokumentuje 
aj recitál Z uzany Paulcchovcj v Mirbacho
vom paláci (30. má ja 1993). Pre svoje vystú
penie si zvolila tri nanajvýš ná ročné a závažné 
diela klavírnej literatúry . 

Ako prvá zaznela Sonáta c mol opus pos
thum od Franza Schuberta. lmponujúca bola 
najmä architektúra celku, ktorú Paulechová 
vystavala pevne, koncízne , s veľkým vnútor
ným svárom. Schuberta poňala v beethove
novských intenciách , čo je v prípade tohto 
d iela plne opodstatnené. Dominoval výraz 
a všetky nuansy hudobnej výpovede. Výni
močná je Paulechovej schopnosť pracovať 
s kont rastmi , a to tak vnútrotematickými , ako 
aj celostnými . 

Sonáta l. X. 1905 od Leoša janáčka našla 
v Paulechovej vzornú interpretku . Dielo 
inšpirované smrťou nevi nné ho človeka po
čas národnostných tre níc medzi Nemcami 
a Cechmi v Brne (Nemci vyhlásili , že nikdy 
nedovolia, aby v Brne vznikla nová česká uni
verzita, lebo to to mesto považovali za pred
mestie Viedne) pochopila Paulcchová ako 
všeobecnejšiu výpoveď o živote a životnom 
boji človeka a o nevinnej, nepredvídanej 
smrti . Výborne kreovala dramatický rozmer 

diela a suverénne rozkryla rytmickú pulzáciu 
kompozície. Taktiež janáčkovské "sčasovky" 
zneli v jej podaní presvedčivo , aj keď nemož
no povedať, že by v jej interpretácii jedno
značne dominovali. Paulechová sa to tiž sú
stredila hlavne na farebné kvality hudby , 
Janáčkovi vdychla miestami až impresio nis
tický rozmer. Slovom , jej hra bola plná súcitu 
aj vzdoru , čo sú najvýznamnejšie obsahové 
kvality , ktoré Janáček do Sonáty (respektíve 
Fragmentu Sonäty) zakódoval. 

Nemenej závažné dielo zaznelo na záver 
koncertu - Chopinova Sonáta h mol opus 58. 
Kľúčové dielo klavírnej literatúry umelkyňa 
predniesla bez zbytočnej nostalgie a pátosu, 
čo do výrazovej strä nky skôr triezvo , avšak aj 
tak základné at ribúty C hopinovej štýlovej 
podstaty zostali zachované a v pohľade Paule
chovcj sa skÍbi lo 19. storočie so svetom dneš
ného človeka. Paulcchová osvedčila zmysel 
pre diferencov·ané výrazové kvality a podob
ne ako v Schubertovi dominovala tektonika 
celku . 

Paulechová je typom interpreta, ktorý v,ie 
na obsahové kva lity diela vrhnúť pohl'ad plný 
osobnostnej zaangažovanosti. A od neho sa 
potom odvíja technické riešenie interpretá
cie. Vôbec nevadilo, že nedeľné dopoludnie 
v galérii malo charakte r zävažného večerného 
koncertu . Naopak. 

MILOS LA V BLAHYNKA 

PIESNE OD SUSEDOV 
Blízkosť Bratislavy k jedne j z najvýznam

nejších kultúrnych metropol sveta Viedni , .sa 
po d lhom období nútenej izolácie začína pre
javovať v oživovaní vzájomných ku ltúrnych 
stykov. Zdá sa, že zatiaľ prevažuje slovenský 
in terpretačný export (Slovenský filharmonic
ký zbor v Štátnej opere, SOSR na benefič
nom koncerte Sherrill a Milnesa, vokálni só
listi), te n je akiste lacnejší. Reciprocita 
pokrivkáva- v kvantite a zavše i kvalite. l na
priek tomu treba podobnej kooperácii tlies
kať, okrem iné ho i pre spestrenie nášho pro
gramového menu a rozšírenie diváckeho 
obzoru. 

Jedným z nových typov podujatí v rnalej 
sále bratislavskej Reduty (škoda, že toto prí
jemné prostredie je tak málo využívané) je 
cyklus komorných koncertov , organizačne 
a sponzorsky zabezpečených Rakúskym veľ
vysl~nectvom v Bratislave, Agentúrou Klasi
ka, Ľudovou bankou a VSMU. Druhý májový 
večer patril rakúskej sopranistke Jutte Sei
fert, klaviristovi Kurtovi Rapfovi a ich piesi'lo
vému recitálu . V prvej polovici odzneli ukáž
ky z tvorby Christopha W. Glucka, Franza 
Schuberta, Johannesa Brahmsa a Kurta Rap
fa , v druhej dostal slovo Joseph Marx a Ri
chard Strauss. 

I napriek úprimnej snahe organizátorov 
spestriť atmosféru večera , kde po prvý raz vô
bec odznel Rapfov piesňový cyklus .,0 Vene-

zia , Stadt der Träumc" čašami šampanského, 
umelecký dojem ostal rozpačitý. To, že meno 
pani Scifertovej v medzinárodnom meradle 
nic je známe, by nemuselo byť chybou , keby 
sól istka ponúkla viac tónovej sviežosti , tech
nickej istoty a intonačnej spoľah livosti . Žiaľ, 
jej d ramatický soprán nemá vyrovnané polo
hy, pričom oveľa presvedčivejš ie a farebne 
sýtejšie znejú hÍbky. Problémy s vyššou polo
hou, kde tón pôsobí forsírovane, málo este
ticky a intonačne nečis to, sa prejavili v strate 
výrazovej plastickosti, poézie i komornej in
tímnosti. 

Na spomenuté neduhy doplati la väčšmi 
trojica piesní Franza Schuberta (Aufenthalt , 
Die Allmacht , Der Muscnsohn) , ale i záve
rečný súbor piesní Richarda Straussa, pri kto
rom sa navyše vystupňoval a i hlasová únava 
sólistky. Pomerne presvedčivejšie vyzne li 
dramatickejšie ladené opusy Johannesa 
Brahmsa , ako i v konvenčnom duchu skom
ponovaný, no vokálne dobre postavený cyk
lus Kurta Rapfa , uvedený vo svetovej pre
miére. Ten istý Kurt Rapf bol po celý večer 
obetavým klavírnym partnerom sopranistky. 

Hoci piesňový recitál Jutt y Seifert nebol 
pre Bratislavu výraznejším interpretačným 
prínosom , ostáva veriť , že ďalšie podujatia 
naplnia okrem spoločenského i umelecké po
slanie . Organizátorom to zo srdca želáme. 

PAVEL UNGER 

Ako chutí muzikál 
Načo zastierať. syntet ický hudobno-zábav

ný žáner- muzikál - je pre slovenského divá
ka stále veľkou neznámou . Hoci sa núka spo
mienka na prvú vln u prieniku niekoľkých diel 
toh to ladenia v 60. rokoch do spevohry Novej 

· scény a ani dnešná dramaturgia - v rámci fi. 
nančných možností - neodvracia od muzikálu 
tvär , predsa ide len o mizivú vzorku. C hýbajú 
nám teda in formácie o celej kolekcii titulov 
udomácnených nie le n na Broadwayi , ale po
stupne vo v~čšinc kultúrnych centier sveta, 
chýbajú tiež kri tériá pre posudzovanie inter
pretačných osobitost í vo vokálnej pohybovej 
zložke. 

Skupina umelcov, ktorá zavítala do brati
slavského Istropolisu z Viedne s programom 
Musica l? - "Oh my God", oddemonštrovala 
práve ukážku tých to špecifík. Pod produkciu , 
vystavanú na pásme piesní a scén zo súčas
ných muzikálových hitov, sa podpísali Angli
čan Aidan Bell (produkcia) a Rakúšan Alexan
der Goebel (réžia a scenár), obaja v danom 
d ruhu absolútn i profíci a všest ra nn í ume lci 
s veľkou praxou. Prejavilo sa to, samozrejme, 
vo výsledku, ktorý vskut ku jednoduchou fo r
mou , na takme r prázdnom javisku (okrem 
hudobných nástrojov boli jedinou rekvizitou 
červené dve re), bez svete lných efektov a ho
nosných kostýmov, vyčaril autentickú atmo
sféru. Na pódiu nič ncodpútavalo pozornosť 
od sólistov (okrem kamerama nov, snímajú
cich predstavenie l . 5.), dominujúcich:rovna
ko po s trá nke hlasovej, pohybovej i hereckej. 

Princíp celej show bol prostý. V blokoch, 
oddele ných prestávkou, sa striedali čísla sólo
vé s ensemblovými, spev a tanec sprevádzalo 
hovorené slovo (v angličtine, občas v nemči
ne) , pričom komunikáci u znásobovali dialógy 
s hlasom "zhora", oslavujúcim umelcov 
a predstavujúcim ich publiku. Škoda, že eu-

dzie jazyky sú pre nás istou bariérou, takže 
zmysel týchto vstupov neoslovil každého rov
nako. Skodou dvojnásobnou - a ide na konto 
usporiadateľov - bol málo info rmujúci bulle
tin , utajujúci predvádzaný repertoár s me
nom interpreta. Nazdávam sa , že muzikály 
ako Les Miscrables, Mainstreet, Elisabeth, 
Askulin, Rocky Horror Pictures Show, Star
light Express, Mc and my girl slovenský divák 
natoľko nepozná , aby vedel identifikovať titul 
a priradiť si k nemu speváka. 

Pokiaľ išlo o sólistov, reprezentovali úro
veň , o akej môžeme v Bratislave iba sn ívať . 
Ak spomeniem iba zopár mien , napríklad 
Američanku Nadeen Holloway, Austrálčana 
Grega Shanda, Nemca Uwe Krôgera, či 
1 6-ročného Viedenčana Arisa Sasa, nezname
ná to , že ďalší, vrátane perfektne stepujúcej 
tanečnice, boli o niečo horší. Väčšina z nich 
má skúsenosti z broadwayských, či iných 
amerických show, alebo z muzikálových pro
dukcií v Hamburgu , Amsterdame či Viedni, 
z filmu , televízie a gramofónových štúdií. Sú
bor ako celok fascinoval bohatými , zaujíma
vo zafarbenými hlasmi , zmyslom pre nuanso
vanie výrazu , rytmickú pregnantnosť i vyni
ka júcim tanečným umením. Lyrickejšie čísla 
sa striedali s razantnými , muzikálovo-ope ret
né s nadýchnutými rockom , výstupy sólové 
s kolektívnymi . A práve tie znamenali gra
dačný vrchol, dvíhajúci v strhujúcom furiose 
divákov zo sedadiel. 

Za ojedinelé podujatie patrí vďaka organi
zátorom (Rakúske veľvyslanectvo v Bratisla
ve, Mesto Viedeň, MK SR a Istropolis) i spon
zorom. Umožnili nám spoznať pravú chuť 

muzikálu , chuť dráždivú i lahodnú, nežnú 
i drásavú. Bratislavčanom vskutku šmakova
lo. 

PAVEL UNGER 

Program 
náročný aj príťažlivý 
Dňa 16. mája t.r. sa na pravidelnom ncdef

ňajšom doobedňajšom koncerte v Mirbacho
vom pa láci predstavili huslista Alexander 
Jablokov, sopranistka Eva Blahová, ktorej 
klavírnou partne rkou bola Elena Michalico
vá. Pripravili zaujímavý a dramaturgicky prí
ťažli vý aj náročný program . 

Alexander Jablokov v úvodnej Partite č. 2 
d mol od Johanna Sebastiana Bacha osvedčil 
zmysel pre detail a pre najjemnejšie odtiene 
Bachovej hudobnej reči. Virtuozitou a bri
lanciou, aj keď trocha odosobnenou, sa za
skvel v Dvoch capricciách od Nicolu Paganini
ho. Uvoľnenosť a nonšalancia domi novali 
v jeho predvedení Sonáty č. 3 od E. Ysaya. 

Jablokov je typom umelca, ktorý sa usi lu je 
spájať technickú precíznosť s pokorou voči 
posolstvu diela . Tento prístup bolo zreteľne 
badať aj na tomto vystúpení. 

Eva Blahová si pre svoje vystúpenie zvolila 
taktiež náročný program . Styri piesne (z opu
sov 5, 18 a 26) od tohoročného jubilanta E. 
H. Griega tlmočila s výrazovou prostotou, 
s veľkou snahou navod iť griegovsky zasnenú , 

Eva Blahová a Elena Michallcová 

nostalgickú ná ladu , s jemnými črtami expre
sívna. 

Jedinečný bol Blahovej Schumann. Pred
niesla cyklus Láska a život ženy opus 42, kto rý 
patrí k zásadný'm a ťažiskovým titulom sveto
vého piesňového repertoáru. Blahovej sa 
znamenite podarilo spojiť vokálnu kultivova
nosť s výrazuplnosťou , kto rá niesla všetky 
podstatné atribúty umeleckej zre losti. Jej po
no r do vnúto rného sveta jednotlivých piesní 
bol plný pochopenia a precítenia . Aj určitú 
dávku pátosu a citovej vláčnosti podala pre
svedčivo, bez toho, že by sa odklonila od štý
lovej podstaty Schumannovej hudby. Z vo
kálneho hľadiska zaujala predovšetkým vy
rovnanosťou vo všetkých polohách , j emným 
nasadením tónu , výbornou prácou s farebný
mi odtieňmi , ako aj zmyslom pre výrazové 
kontrasty . 

Nebude azda prehnané , ak poviem , že Bla
hovej Schumann bol na vrcho lnej umeleckej 
úrovni . Prispela k tomu aj klaviristka E lena 
Michalicová , lebo medzi obomi interpretka
mi nastalo ozajstné komorné partnerstvo. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Snímky: M . Jurík 
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Vo svetovej i slovenskej hudobnej kultúre je 
len málo osobnost(, schopných vnfmaľ hudbu 
v jej celistvosti, bez úzkej oriemácie na európ 
sku tradit nú, novú hudbu, jazzovú alebo po
pulárnu hudbu. Klavirista MikuláJ Skwa uká
zal v ostalllých rokoch, ie je rovnako doma 
v klasickej i v jazzovej hudbe. 

Spomínam si na klavírny recitál v roku 
1988 v Klariskách, kde sj ukázal, že máš vel'kú 
šancu dostať sa medzi osobnosti a hviezdy eu
rópskeho umenia. Ako si sa dostal k jazzu? 

Jazz som hral aj predtým. Vedel som hrať 
a tf , ktorí sa mu nevenujú. robia tak asi preto, 
lebo to nevedia. Hrával som si 9oma s priateľ
mi , občas v kluboch. Z lo m nastal vtedy, keď 
mi Slovkoncert zrušil konce rty: v jednom ro
ku som mal mesačne štyri a v ďalšom roku - za 
pol roka dva. Musel som a rozhodnúť, čo bu
dem robiť ďalej, pretože som musel z niečoho 
žiť. Podstúpil som typické útrapy jazzového 
hudobníka. Išie l som si zarobiť peniaze do· za
hran ičia. Hrával som na lodi, kto rá p lávala 
z Benátok do Istanbulu , Grécka, Izraela, 
Egypta, až do Ma lty. Bolo to síce pe kné, a le 
nebol to môj p lán. Zanechať klasiku som bo l 
vlastne prinútený z finančných dôvodov. Po 
návrate v septe mbri '89 som sa začal venovať 
jazzu serióznejšie. Zot rva l som pri ňom asi tri 
roky a teraz už takmer rok hrám znova klasi
ku . 
Vráťme sa k tvojim začiatkom : Ferko To

rok z Moyzesovho kvarteta, ktorý j e takisto 
ako ty (aj ja) z Komárna, mi prezradil , že ste 
spolu začínal i ako študenti v jazzrockovej sku
pine. 

- Áno. Volali sme sa Gymnasium Hunga
ricum. Boli sme štyria. Ferko hra l na husle 
a výborne improvizoval. V začiatkoch to bola 
rocková skupina , keď odišie l spevák, hrali 
sme inštrumentálnu jazzrockovú hudbu. 
Čiže tu niekde sú tvoje jazzové začiatky? 
- Nikdy som nemal problémy s tým , že by 

som nevedel hrať rock a lebo jazz, podobne 
ako nemám problémy s improvizácio u. To, že 
som sa rozhodol prednedávno m hrať jazz, ' 
malo trochu iné dôvody, ktoré som už spomí
nal. V puberte som bo l "vážny" big beatový 

1 gitarista . Mysle l som si, že táto hudba je dob
rá vtedy, keď sa spieva po a nglicky. Rodičia 

' h lt" IT\i'ia síce tlači lí , že je pbtreb'ňé' orať celú ! 
vec serióznej ie a bolo by vhodné aj niečo vy- 1 
št udov&ť. Bol som však presvedčený, ,že zo 
mr' a bude gitarista aj bez škô l. Poto m som 
išiel na konzervatórium a vyštudoval som kla
vír, neskôr VSMU ... 

Improvizoval si si po celý ten čas aj na témy 
eu rópskej tradičnej hudby? 

- Robil som to predtým, aj teraz. Na kon
zervatóriu som improvizoval s Vojtom Ma
gyarom , pôvodne druhým huslisto m Mu-· 
chovho kvarteta. Studoval husle, sklad bu, 
aranžoval pre Gaba Jo náša aj pre Mariána 
Vargu. 

Ako asi prebiehala takáto improvizácia? 
- Napríklad sme si povedali, že budeme 

improvizovať sonátu v Mozartovom štýle. 
Keď so m končil konzervatórium , na abSol
ventskom ko ncerte som pridával improvizá
ciu, ktorá ne bola vôbec jazzová. Bo la robená 
tak trochu .. do Bartóka". V tom období mi 
bola bližšia klasická improvizácia , tak ako zo 
mňa vyplynula. 

Máš na mysli lisztovský spôsob? 
- Nie, to n ie ... 
... a lebo ide skôr o typ improvizácie, pesto

vanej v 19. storoči? 
- Tak ... ale ja už improvizujem v 20. sto· 

ročí. .. Keď som sa začal venovať jazzu, musel 
som trochu viac študovať, aby som sa naučil 

rôzne jazzové spôsoby improvizácie. Mo
mentálne sa snažím dostať naspäť, pre tože 
som dosť dlho hral jazz. Cvičím znova to, aby 
som sa dokázal otvoriť vnúto rnej improvizácii 
na súčasné témy. 

Vidíš nejaký rozdiel v pristupe k improvizá
cii v je(lnej a druhej sfére '! 

- Odlišnosti tu rozhodne sú. V jazzovej 
improvizácii j e daná téma, presný počet tak
tov, harmónie, ktoré vytvárajú schému. Sú to 
vlastne variácie s rozličnými odchýlkami, po 
sunmi atď. 

Rôzni teoretici jazzu, napriklad Já nos Gon
da , nazývajú tento spôsob~mprovizácie v jaz
ze - variačný princíp. 

- lmprovizovanie v klasike, znamená vy
improvizovať aj form u, všetky harmó nie, me
lódiu ... všetko vymyslieť ,.nanovo". Je to 
vlastne nová skladba . 
Čiže j e tu väč~ia miera tvorivosti? 
- Určite. Rozdie l je aj v improvizáci i k lavi

r istu , ktorý hrá viacero Hni l v pravej a ľavej 
ruke. Jazzoví hudobníci, napríklad saxofó 
nisti , dokonca aj niektorí gitaristi improvizu
jú najčastejš ie jede n hlas. 

Na CD Alice in Jazzland, ktorý ste vydali 
vlani so skupinou The Quartet, máš aj svoje 
vlastné skladby, napr. Long Hot Summer, ' 
Forgotten Bossa Nova, C(M:ktail (Alice in Jazz- l 
land) ... 

- Dve z nich boli ešte z minulosti (Zabud
nutá bossa nova, Vôbec nič), ďalšie štyri sú 
novšieho dáta (1991, 1992), sú tak trochu 
kompromisne napísané. U nás totiž nikto ne
chce hrať modernejšie . 

CHCEM VIAC ·SPIEVAŤ 
JAZZROČIE PETRA LIPU 

Peter Lipa zaznamenal úspechy ako spevák , 
dramaturg festivalov Bratislavské jazzové dni 
a Bratislavská lj ra, ako manager, konferen
ciér. Pri priležitostí jeho 50. naroden in sme sa 
ho spjtali, čo si myslí o svojej umeleckej drá
he, o predchádzajúcom období svojej činnos
ti ... 

C ím sa cítiš byl' naj viac - spevákom, dra
maturgom či managerom ... ? 

- Myslím , že najviac sa cítim byť spevá
kom. Ak mám hodnotiť svoj u prácu, za naj 
dôležitejšie považujem to, že sa mi po dlhých 
rokoch podarilo vybudovať si reputáciu jaz
zového speváka. Aj keď to možno nie je úpl
ne stopercentná cha rakteristika a celkom by 
som s ňou nesúhlasil , som na ňu hrdý. Viac 
sa cítim byť bluesovým ako jazzovým spevá
ko m. V mojej osobe sa vša k tie to dva žánre 
natoľko stretávajú, že nazvať ma jazzovým 
speváko m , tiež nie je nepresné. Možno, že 
pojem jazzový spevák prfliš nadhodnocuje 
moje schopnosti a možnosti, ale v každom 
prípade som rád, že ma ľudia za takého pova
žujú, čo sa mi voľakedy a ni nesnívalo . Netúžil 
som stať sa spevákom , vžd y som však chcel 
"robiť" hudbu. Napokon som vstúpil do po
vedomia verej nosti ako j azzový spevák, čo 
ma teší. 

V priebehu obdobia si spolupracoval s mno
hými hudobnikmi. Pôsobil si v skupine Revi
val J azz Band, založil si Combo Petra Lipu, 
v ktorom hrali P. Breiner , S. Herko, C. Zele
ňák, spolupracoval si v duu s P. Breinerom, 
pôsobil si v Lipa-Andršt Blues Bande. S A. Se
banom, B. Urbánkom, J , Bartošom, K. La
gom,, A. Jarom, J , Fabrickým ste vytvorili 

druhé obsadenie Comba P. Lipu T + R Band. 
Z textárov spomeniem M . Lasicu, J , Strasse
ra. Ktoré obdobie, či zoskupenie, hodnotíš 
ako najtvorivejšie? Kedy sa ti najviac darilo 
ako spevákovi? 

- Vo všetkých fo rmáciách som sa veľa pod
učil a každá bo la dôležitá pre to, aby som ďa
lej mohol robiť niečo iné. Nemám obdobie, 
kto ré by zásadne zasiahlo do mojej umelec
kej kariéry a neviem o tom, že by som zazna
menal neja ké rapídne skoky vo svojej profe
sionálnej dráhe. Skôr by som povedal, že nie
čo snáď bolo príjemne jšie, iné zasa menej ... 
Začínal som v študentských skupinách Stru
ny , Istropolitana, Blues Five. Chviľkovo som 
spo lupracoval s takými klavi ristami, ako na
príklad L. Ge rhardt, G. Jonáš, E . Vikl ický, 
M. Svoboda a iní. Celá mo ja práca nakoniec 
vyústila do zoskupenia T + R Band, ktoré sa 
za posledné roky stalo jednoznačne moj ím . 
najbližšim spo lupracovníkom . Máme svoju 
stálu scénu v Starej sladovni , kde už 13 ro kov 
každý štvrtok hráme. Je to hudba naj ko mun i
kativnejšia a zároveň naj univerzál nejšia, tak
že máme najviac možností uplatniť sa na ve
rejných podujatiach rôzneho druhu. A to je 
tiež dôvod , prečo existuje T + R Ba nd. D obrú 
hudbu som robil a j s inými zoskupeniami , ale 
uchytiť sa s ňou nebolo také jednoduché, pre
tože bola možno vhodná len na koncertné 
pódiá, alebo mala iné ambície. Za takéto po
važujem obdobie , ked y sme začal i robiť s P. 
Breine rom , v Combe s C. Zeleňákom , S. 
Herkom. Práca v Combe bola veľmi príjem
ná, pretože som sa po prvýkrát vydal na cestu 
umelca , ktorý realizuje svoju vlastnú koncep
ciu a má vlastnú predstavu o hudbe a o rcper-

V čom sú kompromisné'! 

- V harmónii, vo fo rme ... Ťažko to vy
jadriť . Sú písané štandardne , t. j . téma - im
provizácia obmed zovaná schémou. Ťažko 
u nás možno nájsť hudobníkov , kto rí by h ra li 
voľnejšie, ktorí by viac improvizovali, opusti
li tradičnú sché mu, št ruktúru. Keď zvolí hu
dobn ík nejakú dlhšiu tému (povedzme 60-
· taktovú - štandacdy sa pohybujú väčšinou 
v rozsahu 30 taktov, od 12 do 32). tak potom 
sa ostatní kolegovia-hudobníci pýtajú, prečo 
taká dlhá téma, veď černosi to tak nerobia. 

Napriek tomu mám ale pocit, že skladby 
Absolutely Nothing a Long Hot Summer sú až 
prekomponovanými skladbami s väčšou prc
pracovanost'ou , dôrazom na kompozíciu. Sú 
preciznejšie urobené, než je obvykle v jazzo
vých štandardoch zvykom. Mám dojem, že je 
tu cltiť väčšiu predpripravu.. . ' 

- Áno, je to tak. 

Keď cvičiš, predpokladám, že tvoj a prípra
va na jazzový koncert, či recitál z tvorby kla
sikov, je odlišná. 

- Momentá lne sa pripravujem na koncert 
vo Viedni. na ktorom budem hrať k la~ikua aj 
improvizáciu, nazvime to improvizáciou na 
súčasnú hudbu. Nie sú to improvizácie na kla
sickú tému án i i'mprovizácic jazzové. ale skô r 
v štýle hudby 20. storočia, napr. Bartóka. Je 
to jednoducho môj štýl. Je dôležité cvičiť ten
to typ improvizácie, aby hudobník nazbieral 
čo najviac nápadov a z nich vytvoril veľkú zá
sobu. Ak sa na pódiu vyskytne .,mŕtva ciwf
ľa", vyberie si zo škatuľky zásob nejaký ná· 
pad, a to mu pomôže. Pod .. mŕtvou chvíľou" 

myslím situáciu, keď umelec stratí líniu, nála
du , na ktorú sa snaží improvizovať. T ieto ná
pady, či sú to technické , harmonické, č i ryl· 
mické riešenia , sú užitočné práve vtedy. Na 
druhej strane je potrebné naučiť sa uvoľniť pri 
kl avíri. Myslím na duševné. vnúto rné uvoľ
nenie. Mne robí problém improvizovať, keď 

si zapnem magnetofón a chcem si nejakú svo
j u improvizáciu nahrať. 

Nemáš potom podobný " trémický stav" aj 
na pódiu, a koby tu bol počas improvizácie ne
jaký cudzorodý činitel', ktorým môže byt' 
i obecenstvo? 

- Publikum je vždy lep ic ako magneto
fón, ' pre tože poslucháči to počujú len raz, 
z magnetofónu si Iq môžem vypoču ť viackrát 
a môžem tak zist i.ť, čo bolo na improvizácii 
dobré alebo zlé. Ale o to asi nejde. Publikum 
ma vždy inšpirovalo a dúfam , že mi to i zosta· 
ne. 

Mikuláš Š kuta počas besedy o kompozícii 
Johna Adamsa spolu s dirigentom Seánom 
Deiblerom. Snímka: M. Jurík 

Mohol by si upresniť spomenutý koncert vo 
Viedni? 

- 25. mája bol koncert , na ktorom vystúpi
li rôzni rakúski jazzmani jeden za druhým 
+ ja, bolo nás osem. Octet Ost skupina, kto
na). Druhý deň 26. mája bol vo Viedni recitál 
zostavený z tvorby českých a slovenských 
skladatel'ov - Suchoňa, Martinčeka , Smeta
nu . Jan~ka . Na konci koncertu som improvi
zoval, nic však jazz, ale súča nú hudbu. 

Vrát'me sa k cvičeniu jazzovej a nejazzovej 
improvizácie. 

- Pre nejazzovú improvizáciu cvičím rôzne 
harmonické, technické postupy, vytváram si 
rôzne nápady. V jazzc je dôležité dokonale 
ovládať schému, aby hudobník počas impro
vizácie už nemusel s ledovať harmonickú kos
tru. Sú tu tiež rôzne figúry, ktoré si môže 
vopred pripraviť. Hudobník si môže z istiť , 
ktoré harmónie naj lepšie sedia v danej sklad
bc, či môže nejaký akord altcrovať, vybočiť 

z harmónie , môže si pripravi( rôzne stupn ice , 
ktoré sa dajú použiť. V jazze nemusí improvi
zovať skladbu, formu, takže ich nemusí ani 
cvičit'. Jedine, ak sa mu chce trochu poroz
mýšľať. napr. ako dlho asi dokáže na jednu 
tému improvizovať, vtedy si musí aj v jazze 
tie to veci premyslieť. Dôležité je tiež poroz-

vé/ro dreva, Bluesovej ouŕad, Blues Office. 
Súčasne, dosť neskoro- po mojom 36. roku, 
vznikli moje profi lové platne: Moanin ', Ne
úprosné ráno (s)ovenská verzia), Je to stále 
tak, Thaťs the way it is. Po to m nasledovali 
LP sT+ R Bandom. Z nich tri sú už v predaji 
- T + R Band a Peter Lipa Live at the Lim
matquai (Svajčiarsko), T + R Band a Peter Li· 
pa in Germany a Peter Lipa T + R Ba/IS 
(Opus) a štvrtá sa práve pripravuje. Má ná
zov Up to dare a mala by zachytiť aktuálny 
repertoár T + R Bandu. (Pomaly však už ak
tuálna nebude , pretože s ňou Opus akosi vá
ha.) Zo všetkých platní mám najradšej tie , 
ktoré sa pripravovali najdlhšie a sú teda i naj
dokonalejšie. Taká je napríklad LP Je to stá
lc tak, v ktorej sa dosiah la vzácna súh ra jaz-

1 zových a bluesových prvkov. Rovnako všetky 
tri nahrávky sT+ R Bando m ma ako speváka 
dobre prezentujú. Napriek tomu, keby on, 
všetky svoje platne nahrával dnes, asi by boli 
lepšie. Je to však len môj individuálny pocit 
a vôbec to nemusí byť pravda. 

Peter Lipa Snímka: archív IIŽ 

toári. To vyústilo do vytvorenia druhého 
Comba. S n ím sme nahrali LP Je 10 stále tak. 
Táto platňa zahrňuj e výl učne pôvodný reper
toár , mal som nad ním tvorivý patronát nic
le n ako inte rpret , ale aj ako tvorca. V tejto 
línii by som rád pokračoval. 

Jazzové albumy možno považoval' za určité 
" dielo", ktoré hudobnik zanechá pre históriu. 
Koncert si vypočuje niekol'ko poslucháčov, ale 
j eho hodnota sa už ďalej neuchová. Ktoré zo 
svojich platni si najviac ceníš? 

- J e niekoľko koncertov, ktoré p re mňa ' 
znamenali veľmi vera . Bol to vždy obrovský, 
aj keď len chvíľkový zážitok a neváhal by 
som , keby sa takýto koncert uchoval na plat
ni. Bola by to vhodná ko mbinácia, žiaľ , vo 
väčšine prípadov tomu tak nie je. Platr'a je 
výsledkom racionálnej d lhodobej prípravy. 
Vydal som dosť veľa pl,atní, pretože z každej 
som väčšinou pripravoval aj angl ickú verziu . 
S Blues Bando m sme nahrali tri - Blues z li po-

Čo preferuje§ pri hodnoteni svojich nahrá
vok: pocit, feel ing, výrazovost', a lebo určité 

experimentovanie s vokálom ako s technickým · 
prostriedkom? Narážam tu na profilovú plat
ňu Moanin', kde si viac experimentoval v štú
diu , využíval si možnosti nahrávacej techni
ky ... 

'tažko možno niečo preferovať. Nahrávka 
by mala byť dokonalá v každom smere a ide
álne je spojenie všetkých prvkov. Experi
me ntovanie s technikou sa odrazilo na albu
me Moanin', ale aj na platni J e to stále tak. 
Dovoľovala to hudba, doba, cítenie ... Inšpi
rujúce boli aj technické možnosti 24 stopové
ho záznamu. V tom čase aj ostatn í hudobníci 
experimentovali so zvukom, napr. s gitaro
vým syntetizátorom, či všelijakými keyborda
mi, elektricky snímanými saxofónmi, trúbka
mi, takže aj ja som sa pokúšal urobiť niečo 
v tomto duchu . Samozrej me, že úspešnosť 
môžem len ťažko posúdiť. Samého ma pre
kvapilo nové hudobné myslenie pri tomto 
spôsobe práce. 

Čo je, podl'a teba. progreslvnym trendom 
v súčasnom jazzovom speve? 



(~fW4t'9S 
mýšľai o tom, odkiaľ pokiaľ a ktorým smerom 
sa bude daná improvizácia v jazzc pohybova i, 
pretože aj chórus v jazzc musí byť vystavaný 
a musí ma i nejaký smer. To je ale maximum. 
čo sa týka improvizovania formy v jazzc. 
Koľko hodín cvičiš denne? 
- To závisí od dfžky recitálu. Na spomenu

tom koncerte vo Viedni napr. asi 50 mi
nút klasiky a 20 minút improvizácie súčasnej 
hudby. Úmerne k tomu cvičím denne asi 
3-krát 50 minút klasiky a 3-krát 20 minút im
provizácie. V jazzc je dôležité cvičiť v kapele. 
Skladby sa síce môže nauči ť každý sám a mô
že ich cvičiť doma ... Kto koľko cvičí jazz je 
asi dosť individuálne ... 

A 'ť. ho kol'ko cvičíš? • 
- Momentálne už rok nehrám jazz. Takže 

ho ani necvič ím. 
Keď si strávil tri roky v jazze, nebolo pre 

teba t'ažké urobil' rozhodnutie venoval' sa zno
va európskej hudbe? Alebo máš pocit, že oba 
hudobné okruhy patria do tvojho života? 

- Moja mínusová vlastnosi je, že vlastne 
ani neviem , čo kam patrí. Mám schopnosti 
robii oboje. ale nemám vyslovene nutkanie 
vcnovai sa len jazzu alebo iba klasike . 

Myslíš si, že je to mínus'? Nie je to skôr 
plus? 

- Pokiaľ ide o akúsi všestrannosi, tak je to 
plus, ale mínus je to v tom smere , že nic som 
nejako fanat icky zameraný na určitý štýl a ne
robím ho .. krvopotne'" každodenne osem ho
dín. 

Pod l' a mňa vyplýva tento názor zo všeobec
ného trendu, podľa ktorého by mala existoval' 
nejaká í1zka špecializácia, vyhranenost'. Ak sa 
pozrieme hlbšie do histórie, vieme, že boli 
osobnosti, ktoré dokázali prepojiť v svojej 
práci nielen viacero hudobných štýlov, ale aj 
rôzne druhy umenia, či l'udskej činnosti. Ako 
príklad môže poslúžiť oSobnosť Alberta 
Schweitzera alebo Leonarda da Vinciho ... 

- To sa už dnes ncdä. V minulosti mali ľu
dia na mnohé veci čas. To. čo robím, vyplýva 
z môjho názoru na život. Ja jednoducho ris
kujem. či mi to vyjde. alebo nie. Keď sa ume
Ice zameria na jednu oblast' a venuje sa jej 
s plným nasadením. má väčšiu šancu v nej vy
niknúť. Ak sa hudobník ukazuje stále len na 
pódiu väžncj hudby. tak si ho bude všímať 
stále tá istá skupina ľudi a o to viac sa bude 
o ňom rozprával'. A každý umelec potrebuje , 
aby sa o ňom rozpráva lo. inak sa na neho za
budne. A le ak sa ven uje raz jednej sfé re , po
tom zasa druhej, tak na neho obecenstvo 
z druhej strany vcl"mi ľahko zabudne, akokoľ
vek dobre by hral. 

A čo Guida? 
- O G uldovi ako o jazzovom hudobníkovi 

sa nerozpráva . On si síce jazz zahrá a poslu
cháči. č i hudobníci. ktorí jazzu rozumejú. ve
dia. ako ho zahral. Podľa môjho názoru robí 
Guida z jazzu show. Získal ~i ' ~ak takú popu-

- Myslím si. že najdôležitejšia vo vokále j e 
presvedčivosi . Spev musí byi perfektný tech
nicky , intonačne, cítením . dobrým nasade
ním tónu , a le výsledok musí byť presvedčivý . 

Zo spevu nesmie byť cít it' váhanie ... 

Je možné íst' ešte tým smerom ako Bobby 
McFerrin - pokiaľ vnímame technickú vir
tuozitu jeho prejavú? Možno ďalej napínaf 
technické možnosti hlasu, alebo v ňom existuje 
nejaká hranica? 

- Bobby McFcrrin dosahuje presvedčivosť 
tým, že jeho spev je dokonalý aj technicky. 
Ak uvažujeme o tom. či existuje cesta ďalej, 
vše tci musíme byf presvedčení. že existuje. 
V žiadnom odbore ľudskej činnosti si nemôže
mc povedal'. že je to vrchol ľudských možnos- ~ 
tí. že ďa lej sa nedá ísi. Kedy sa táto hranica 
prekoná, to znamená. kedy príde niekto s no
vým ,.šprinté rskym rekordom··, to neviem, 
ale verfm. že určit e niekto raz príde a bude 
spievať ešte lepšie, ešte dokonalejšie. Tu by l 
som možno ani nepostavil nejaké hodnotové 
kritériá. skôr by som povedal , že dosiahne 
dokonalosť v inom smere ... Nakoniec , aj pro
jekty Bobbyho McFerrina sú stále iné. veľmi l 
ťažko sa dajú porovnávať , le n osoba a flui 
dum McFerrina sa prcnäšajú z jednčho pro
jektu do druhého. 

Spieval si tradičný jazz, moderný jazz, jaz- ~ 
zové šansóny, ale aj pop music, čo spôsobilo, 
že fa pozná publikum rôzneho typu. Pre ne
~pecializované "nejazzové" obecenstvo na Slo
vensku je synonymom Slova jazz- Lipa. Mno
hí fanúškovia si dodnes myslia, že t'a to, alebo 
i jazz vo všeobecnosti, dehonestovalo ... 

- J e to pravda, tento pocit mohol vzniknúť 
u mnohých ľudí. V čase. keď som si myslel, 
že som už skutočným profesionálom, stal som 
sa trochu aj remeselníkom. Asi tak , ako keď 
niekto potrebuje sako. ide ku krajčírovi a dá 
si ho ušiť . Ja som speväk. a keď niekto potre
buje čosi odspievať, prfde za mnou a ja sa mu 
to v štúdiu snažím podľa svoj ich schopností 
zaspievať. Tak ako hľadám takého krajčíra, 
čo vie ušiť sako, tak si mňa vyberali autori 
preto. že vedeli. ako spievam a požadovali 
odo mňa to , čo mi je vlastné. Určite sa mi do
stali do rúk mnohé pesničky. ktoré s jazzom 

ROZHOVORY 

laritu vo svete, že je úplne jedno, čo robí. Po
kiaľ je niekomu sympatický ako hudobník , 
tak si ho vždy a vo všetkom rád vypočuje. 
Svoju slávu však dosiahol najmä nahrávkami 
Beethovena a Mozarta . Ale ak sa spýtaš ne
jakého hudobníka na jeho názor o tom, ako 
hrá Guida klasiku alebo aj jazz v súčasnost i . 
neviem , ktorý z nich by tvrdil , že je jeho vý
kon ešte stále rovnako dobrý ... 

A trebárs Frank Zappa? 
- Jeho kompozičný prínos do oblasti novej 

hudby nic je až taký originálny a myslím si, 
že ho v tomto smere dávno pred beh la poľská 
aleatorická škola. Napriek tomu je v súčas
nosti hviezdou pódií novej hudby. napríklad 
_aj festivalu v Darmstadte . Pre mňa jeho 
skladby v kontexte novej hudby nie sú zaují
mavé, jedine z toho pohľadu, že ich písal 
Zappa. ktorý kedysi robil rockovú hudbu 
a cez jej hudobné a výrazové prostriedky sa 
dopracoval až k novej hudbe. 

Ale mohol by si sa pokúsit' dokázal' na ňom 
svoju teóriu popularity? Pre mňa je záhadou, 
že sa na neho sústreďuje pozornos!' práve na 
tejto strane hudobného poľa ... 

- Teória popularity existuje a má strašne 
dô ležité, až neuveriteľné účinky·. Pokial' 
viem. Frank Zappa sa venuje komponovaniu 
novej hudby už dávno. odvtedy ako založil 
skupinu Mothc rs of lnvention. A ak hudob
ník dosiahne popularitu v istej oblasti, tak 
ako sa to podarilo Zappovi alebo aj Guldovi, 
potom už nie je také t'ažké prej sť do inej sfé
ry. pretože hudobník má meno, kon takty , 
známosti. Celý svet ho pozná. Ak si povie, že 
chce urobiť iný koncert , tak to je pre manažé
ra džob. Možno ešte vä"čší, ako keď hral rock, 
pretože to už každý pozná. Odrazu prfde 
s niečím novým. A Zappa to robí určite dob
rc. Ešte som nevide l Guldu, aby hral jazz 
sám. Vždy robil jazzové koncerty múdro, in
teligentne, pretože si prizval k spolupráci veľ- · 
ké hviezdy- Chicka Co re u, Joa Zawinula ... 
Keď si začal spolupracovať s ESH Bandom, 

hral si aj na klávesové nástroje. Nepocit'oval 
si nejaký rozdiel pri tvorbe tónu na klavíri 
a na klávesových nástrojoch? Mám na mysli 
problém, kvôli ktorému aj Chick Corea pre
~iel z klávesových nástrojov znova k akustic
kému klavíru. 

- Je to problém. naj mä v začiatkoch mi to 
veľmi vadi lo. Pokiaľ ide o zvuk. záleží len na 
hudobníkovi, aký typ jazzu chce hrať, pretože 
syn tczátor rná svoj charakteristický sound. 
Podľa štýlu volí buď akustický .•alebo elcktric- • 
ký nástroj. Syntezátor má veľmi dQbré mož- 1 

nosti . takže hudobník môže praco\lať sdp- 1 
nom. Co sa však týka techniky hry . úderu, 
rozdielnosť klaviatúry klavfra a syn tczátora 
mi vadí. Hudobník si môže zvyknúť aj na syn
tczátor. ale potom hrá na-klavíri inak. 

Na Prehliadke mladých koncertných umel
cov v Trenčianskych Tepliciach v roku 1988 si 

nemali mnoho spoločného a nedávali mi žia
den priestor na uplatnenie môjho jazzového 
"know how". Pod tieto piesne som sa vša~ 
nikdy ncpodpisoval, nikdy som ich nespieval 
na žiadnych koncertoch. nikdy som ich neza
raďoval do svojho repertoáru . 

A ako si sa dostal k televíznej relácii Zo
známte sa, prosim!? 

- Veľmi jednoducho. Dávnejšie, ešte pred 
IO rokmi , som spolupracoval s pánom Paczel
tom . ktorý je majiteľom agentúry. Keď asi 
pred dvoma rokmi pomýšľal pre televíziu 
pripravovať nejaký program, už vtedy uvažo
val, že by som ho mohol moderovať. Medzi
časom sa zist ilo, že Milan Markovič je vhod
nejší i zábavncjšl'typ , a tak ho začal robiť on. 
Keď potom od toho ustúpi l, oslovili mňa. 
A tak, ako som bol aj predtým remeselníkom 
v speve. som teraz remeselníkom ako ente r
tainer. 

Mám jednu známu, ktorá tvrdí, že najhor
šia "brandža" sú umelci , pretože im ide 
o "prachy" a ešte chcú, aby sa im pri tom aj 
tlieskalo! 

- To je pekné! Myslfm si, že o ,.prachy" 
ide každému , nielen umelcom. Aj my si ku
pujeme chlieb a maslo za peniaze. Darmo by 
som v obchode zaspieval, asi by mi nič nedali . 
Zhodou okolností mám skutočne také za
mestnanie, že mi pri tom ľudia aj tlieskajú, čo 
je, samozrejme , príjemné. Tvoja priateľka 
však musí vedieť , že sú situácie, keď mi ľudia 
netlieskajú , ale, naopak , ma dokonca vypís
kajú, čo je zase nepríjemné, a to sa jej v práci 
asi nemôže stať. Je tu dokonca aj také riziko , 
že keď si budem chcieť zarobiť, nikto na môj 
koncert nepríde a nič nedostanem , hoci ja 
prídem do práce a si ju aj odpracujem. 

Všetko čo si robil pred revolúciou v oblasti 
manažingu alebo aj dramaturgie, či už sa to 
týkalo BJD, propagácie jazzu doma a v zahra
ničí, alebo i BL, malo tak trochu nádyc!J un
dergroundu, aj keď to nie je celkom výstižné. 
Po celý čas si pracoval prevažne s angloame
rickou, teda západnou kultúrou a vtedajší 
establishmt·nt nad tým vedome pritmuroval 

účinkoval s huslistom Jurajom Cižmarovi
čom, napriek tomu, že si hral "sprievodný 
klavír" vysoko bolo hodnotené partnerstvo 
a rovnocennost' oboch hudobníkov. Je možné · 
dosiahnuť niečo podobné aj v jazzovej hre? 

- Hoci klavírny part v skladbách Beetho
vena, C. Francka, Debussyho nepovažujem 
za sprievodný, malo by to tak byť aj v jazze. 
Málokedy si dvaja hudobníci rozumejú vo 
všetkom, ale ak sa to podarí , potom je to slá
va na celý život. 

Podarilo sa vám niečo podobné dosiahnuť 
v skupine Quartet, alebo ste sa k tomu aspoň 
priblížili? 

- V skupine (zostava The Quartet: Juraj 
Bartoš- trúbka, Mikuláš Skula- klavír, Juraj 
Griglák - kontrabas, Cyril Zeleňák- bicie ná
stroje. pozn. autorky) bol pozitívny. ale sú
časne dosť jednostranný kÓntakt. Bolo to stá
lc to isté. Najlepšia situácia je vtedy, ak me
dzi hudobníkmi existuje kon takt, ktorý je aj 
bohatý. To znamená, že hudobníci reagujú 
na vzájomné podnety v náladách . v rôznych 
hudobných vtipoch. v dynamike. vzájomne sa 
dopfňaj ú . Pri improvizáciách je špecifický 
kontakt v to,m. že keď nie~to príde s podne- _ 
tom , druhý to po ňom hneď zopakuje. Tento 
druh kontaktu však nepovažujem za príliš 
tvorivý. Ak nápad jedného druhý hudobník 
podporí tým. že .. kontrapunkticky" urobí 
niečo úplne iné, vznikne z toho niečo nároč
nejšie, zaujímavejšie. niečo, čo v skladbe ešte 
nebolo. 

Aký bol kontakt v ESHBande? (Obsadenie: 
Andrej Seban- gitara, Mikuláš Skula- kláve
sové nástroje, Juraj Griglák - basgitara, 
pozn. aut.) 

- V ESHBande sme mali veľmi dobrý kon
takt s Andrejom. Rozdiel bol však v tom, že 
jeho to ťahalo viac do rockovej hudby a mňa 
nie .. . 

v čom sa to prejavovalo? v ostrejšom, agre
sívnejšom cítení? 

- Tak , on nie je agresívny. Bolo to y cíte
ní. Tak , ako pociťujeme rozdiely medzi jaz
zom a rockom. Niekedy zabŕdol v sólach , im
provizáciách vyslovene do rocku . Hrali sme 
bez bicích nástrojov, celý prejav skupiny som 
si predstavoval trochu komornejšie . 

Keď si začal pracovať v Quartete, ako pri· 
jali tvoj jazzový vklad ostatní členovia skupi
ny? Nepovažovali ťa tak trochu za čudáka, 
keďže si sa predtým venoval vážnej hudbe? 

- Nie . pr'etože aj Ďuro Bärtóš a Griglák 
rol)ia vážhu hudbu. - ' • ' · ' 1 , 

ll 
Keby som sa mala vyjadril' jazzovou termi-

nológiou, obaja sú vo vážnej hudbe sidemani, 
nie sú sólisti, takže si to u nich poslucháč ne
všimne natoľko, ako u teba. 

- O kontaktoch v Quartete by som nerád 
rozprával. 

oči. Vyvrcholilo to na BL '89, keď sa na ňu po 
pár rokoch absencie znova podarilo pozvať 
vel'kú, ale problematickú osobnost' - Joan 
Baez. Počas svojho vystúpenia pozvala na 
pódium Ivana Hoffmanna a koncert sa skončil 
škandálom. Ako sa cíti Peter Lipa dnes, keď 
je oficiálnym prezidentom Slovenskej jazzovej 
spoločnosti, predsedom Rady Slovenskej hu· 
dobnej asociácie, členom Rady rondu Pró 
Slovakia, námestníkom agentúry Rock-Pop· 
-Jazz, oficiálnym dramaturgom restivalu Bra· 
tislavské jazzové dni? 

- Oficiálnym dramaturgom BJD som nik
dy nebol, zvolili ma naň až keď Lýra, ako 
etablovaný festival , pot rebovala zachraňovai 
situáciu. Ja som sa však o fes tivalový program 
zaujímal po celý rok, nuž a počas troch dni 
som potom bol oficiálnym režisérom a konfe
renciérom festivalu . 

A ako sa cíti! v novej situácii? 

- Myslíš, či mi nechýba pocit undergroun
du? Nie. Robím, čo uznám za vho<1né. Keď 
sa za niečo angažujem , snažím sa to robiť čo 
naj lepšie, podľa svoj ho najlepšieho vedomia 
a svedomia . Ci je to establishment alebo un
derground. tým sa nezaoberám. Pokiaľ bu
dem môcť, budem robiť veci, na ktorých mám 
eminentný záujem. Medzi ne patria BJD , 
moja umelecká práca- momentálne ako spe
váka T + R Bandu i spolupráca s ďalšími hu
dobníkmi. Tieto oblasti sledujem v prvom 
pláne. K nim sa pridružujú aj ďalšie činnosti, 
ktoré z toho akosi vyplývajú. Keď si ma zvo
lili do Pro Slovakie , a keď si ma členovia SJS 
zvoli li za predsedu , tak to, samozrej me, be
riem a chcem robiť tak , aby so mnou boli všet
ci spokojní. Ak by neboli , asi by ma už ďalej 
nevolili. .. Snažím sa nevnímať postranné fak
ty, ide mi v prvom rade o výsledok. 

Aké je podľa teba postavenie Petra Lipu 
v zahraničí? Vieme, že v niektorých rokoch si 
bol na 3.-4. mieste v ankete časopisu Jazz Fo
rum. 

- Neexistujú nejaké objektívne kritériá, 
ktorými by zahraničie ~lebo svet mohli nie
koho ohodnotiť. Tie kritériá sú komerčného 
charakteru . Hoci vychádzajú nejaké rebríčky 

Ako si prešiel z ESHBandu do skupiny The 
Quartet? Oni ťa pozvali? 

- Nie . Quartet som založil ja, tak ako i 
ESHBand. Zavolal som Andrejovi a vznikol 
ESHBand. Pôvodná zostava skupiny The 
Quartet mala byť iná. Chcel som, aby v ňom 
hral Ďuro Bartoš. Z Prahy som chcel pozvať 
dvoch hudobníkov - kontrabasistu Roberta 
Balzara a Pavla Zboi'ila (bicie nästro je). 
Spolu sme urobili nahrávky v Opuse , mali 
sme dohodnuté prvé koncerty v Bratislave. 
Z istých dôvodov nemohli z Prahy prísť . Pre
to vlastne na prvých koncertoch ,.zaskakova
li'" Griglák a Zeleňák. Vystúpenie nedopadlo 
najhoršie a keďže obaja hudobníci boli z Bra
tislavy a my tiež, rozhodl i srne sa pokračovať 
ďalej v tomto obsadení. Takže pôvodný The 
Quartet nemal byť takýto a vlastne teraz už 
ani nie je .... 

Vrátiš sa niekedy k jazzu? 
- Určite. Ale neviem , s kým budem hrať . 

Už som sa stihol so všetkými pohádať. Ale až 
také zlé to nie je. S Ďurom Griglákom som 
ešte v decembri odohral asi 5 koncertov na 
východnom Slovensku. Našim hudobníkom 
chýbajú akési vyššie ciele, ktoré môžu mať je
dine vtedy , ak maj ú vyššie ciele priamo v hud
be. Keď sa založí skupina, je dôležité, aby 
každý vedel, prečo v nej hrá, aby to nebolo 
len kvôli peniazom, alebo aby si večer ".,zaja
moval". Veď aj jazz sa dá robiť rôznym spôso-
bom. · 

Ciie je to taloba na slovenských jazzma
nov? 

- Nie na všetkých. Netvrdím, že sú všetci 
takíto. To bol aj jeden z dôvodov, prečo som 
odišiel z Quarteta. Nie som spokojný ani s al
bumom , ktorý sme vydali . 

V čom sú podľa teba úskalia CD Alice in 
Jazzland? 

- Možnože rríám zlé pocity aj kvôli tomu, 
ako sa CD robilo ... (A lbum nemá koncepciu 
ako celok. Sú na ňom rôznorodé skladby.) 

Mohol by sl na záver ()9vedat', či sa predsa 
len neplánuješ !pecializovať? Predpokladám, 
že sa tu bude odrátať v prvom rade "muzi
kantstvo" , v ktorom sa všetko stretáva ... 

- Pokiaľ ide o hranie, v tejto oblasti sa asi 
nič podobné neuskutoční. pretože ak dosta
nem nejakú dobrú ponuku. či je to v jazze. 
vážnej alebo novej hudbe, tak j u jednoducho 
prijmem ako interpret. V kompozícii by som 
sa snažil usmerniť v určitej línii. A le jazz to 
asi nebude. 

' Môžeme teda očakávať, že sa v blízkej bu
dúcnosti zaradíš medzi našu mladú generáciu 
skladateľov - Daniel Matej, Peter Zagar, 
Martin Bu rias ... ? 

- Tak to určite nie , pretože to sú ťažk l pro
fesionáli. Ale budúcnosť ukáže sama. 

naj lepších jazzových hudobníkov, každý rok 
sa mení poradie . . Brecker je napriklad jeden 
rok na prvom , ďalší už na 6. mieste, podľa to
ho. akú platňu v tom-ktorom roku vydal, pri
tom je však jasné, že patri ku špičke. V Euró
pe dnes už niečo také neexistuje , pretože 
prestal vychádzať časopis Jazz Forum. Nevy
tvárajú sa teda žiadne tabuľky - ale ich plat
nosť je a j tak veľmi relatívna. 

Kde, v akých ~táloch ťa poznajú? 

- Mám pocit, že na nemeckej scéne, ktorá 
je v Európe a.si najsilnejšia, sa o mne dosť vie . 
V Poľsku som už nebol strašne dávno, ale. ur
čite ma tam poznajú, takisto i v Maďarsku , 
Holandsku, Spanielsku. 

Hodnoty v hudbe; kto ich určuje- kritici či 
až história? 

- Neviem . .. Možno ... Globálny pohľad na 
hudobnú scénu je podľa mňa nemožný. Je ta
ké kvantum jazzových hudobníkov, že je ne
možné urobiť nejaký prehľad v jednotlivých 
kraj inách, nieto ešte v celej Európe. Ročne 
odohrám možno 50 koncertov v zahraničí, 
minulý rok som bol v Spanielsku, Nemecku , 
USA ... ale či z toho vyplýva nejaké etablova
nie sa na tamojšom trhu, alebo· v povedomí 
poslucháčov, to nemôžem tvrdiť. Jeden kon
cert je úspešný, druhý menej . Niekde sa stret
neme s obrovským nadšením , ako keby prišla 
svetová hviezda, niekde zasa s chladným pri
jatím. To je veľmi rôznorodé. Zdá sa, že 
s T+R Bandom máme úspech. Keď hráme, 
naša hudba zaberá a ľudia sú nadšení. Nikde 
však nie je n"apísané, že keď v tom istom jaz
zovom klube bude hrať ďalšia kapela , nebudú 
nadšení rovnako. Je pozoruhodné, že vše
obecne je málo jazzových spevákov , mužov 
špeciálne , a tým je aj moja situácia trochu 
exkluzívnejšia a možno aj ľahšia. 

Aké sú tvoje plány do budúcnosti? 

- Spievať! Spievať by som chceli To ma ba
vf najviac zo všetkého. Žiar, príležitostí je 
stále menej. Scéna sa viac komercionalizuje, 
nároky na život vzrastajú , hudbou sa dá ťažko 
uživiť .. . takže človek musí robiť aj veci, ktoré 
s hudbou súvisia až v druhom pláne. 

Pripravila: YVETT A LÁBSKA 
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HUDOBNÉ DIVADLO 

~ K INSCENÁCll MADAME BUTTERFLY V KOŠICIACH 
l 

·~ -- - - --- - -...---- ----

Košická opera už roky márne čaká na dokončenie rekonštrukcie svojej materskej scény. Pôsobenie v nc\'yhovujúcieh náhradných pri cs~ 
toroch je iste jedným z určujúcich faktorm' ovplyvňujúcich kvalitu práce celého súboru. Názory, či aj v daných podmienkach je možný 

~ progresívny \'}'Voj a nnik dramaturgicky a inscenačnc k"·alitnýeh a zaujímavých počinov, sú rôzne. Na stránkach HŽ sme \' ostatnom 
čase uverejnili polemiku i rozhovor medzi kritikom P. llngerom a vedením košického Štátneho divadla, resp. opery s odlišným pohľadom 
ná stav i riešenie súčasného status quo. Keďže v nich zazneli aj názory na neobjektívnosť, ba predpojatosf bratislavských kritikov 
a naopak regionálnu ~pätosť domácich recenzentov, dávame tentoraz priestor na kritické zhodnotenie poslednej košickej premiéry re
cenzentom z Bratislavy aj Košíc. . 

D~llnRGICKÝ ~)BESTSELLER? 
V prípade zaradenia inscenácie Madame 

Butterfly G iacoma Pucciniho do dramatur
gického plánu košickej opery, videnom 
v Rontexte dlhšom ako jedna sezóna , možno 
hovoriť ak nie o stagnácii , tak najmenej 
o prešľapovanf dramaturgie na jednom mies
te. Zmysluplnosti tejto vol'by totiž chýba roz
let i fan tázia, najmä ak si pripomenieme , že 
Madame Butterfly figurovala v zozna me pre
miér i v roku 1978, aj v roku 1987. Navyše , 
obe inscenácie realizova l ta kmer nav las rov
naký tfm sólistov, opakovala sa i režisérka 
a scénickí výtvarnfci. V súčasnej inscenácii 
nastali len mierne zmeny. Zásadnejší zlom sa 
udia l len na postoch režiséra, scénického 
a kostýmového výtvarníka, ktorými boli hos
tia z Čiech , kým obsadenia jednotlivých úloh 
košickými sólistami ostali tal(mc r nedotknu
té . Hlavné úlohy premiérového predstavenia , 
či už preto, že sa kona lo v rámci XXXVIII . 
košickej hudobnej jari , alebo z iných dôvo
dov , spievali pozvaní hostia Mária Tomanová 
z Banskej Bystrice (Čo-Čo-San) a Gian Carlo 
Ruggieri z Talianska (Pinkerton). 

umiernený výraz bez kulisy trhajúcich exce
sov. Tomanovej prejav smeroval k zoštíhle
niu voká lneho partu so súčasnou kontrolou 
dramatických akcen tov. Ruggieri v postave 
Pinkertona zarczonoval solídne znejúcimi 
výškami a svoj ím výkonom naplnil predstavu 
ľahkovážneho muža. 

V staronových úlohách spieva li opä ť Mária 
Adamcová (Suzuki), Jozef Havasi v peknom 
výkone Sharplcssa , Juraj Šomorjai (Bonza), 
Emil Merheim sa te ntoraz predstavi l v novej 
(predtým spieval Pinkertona) charakterovej 
ro li Gora , Gabriel Szakál spieval opäť Yama
doriho . 

Ak by som mala zodpovedať na otázku, pre
čo znovu Maciame Butterfly, bola by som v roz
pakoch. Súčasná inscenácia je sice pekná. ale 
nic špičková. Ak v nej nebudú spievať hostia . 

Po jesennej premié re Madame Butterfly v Ban
skej Bystrici sa do Pucciniho japonskej drámy za
hľade la na sklonku sezóny aj košická opera. Verná 
svojej jednofarebnej talianskej .,dramaturgii". spe· 
čati la svoje bezkonkurenčné sympatie k tom uto ti· 
tuJu naštudovaním už po siedmy raz v histórii SD. 
Ope rnému žánru nie príliš holdujúce domáce publi
kum však pucciniovskú pozvánku neopiitovalo 
v očakávanej miere a - pravdu povediac - ani sa mu 
nečudujem. 

Minulá inscenácia Madame Butterfly z roku 1987 
sa hrala ešte nedávno a a k sa najfrekventovanejšia 
talianska opera v Košiciach chcela silou mocou vrá
t iť , tak mala dostať do vena aspoň dáky moment 
prekvapenia. O bohrávaním najpopulárncjSích diel 
cesta k divákovi nevedie. to potvrdili aj obe polo
prázdne premiér.y . Jej zaradenie považujem za myl
né tiež préto, lebo momentá lne košický sólistický 
súbor nie je schopný ponúknu ť viac. než jediné do
m;íce o hsadenie ľúhostného p{t ru . ktorého vekový 

po prestávke orchester postupne nadobúdal širšie 
dynamické spektrum. citlivejšie reagoval na menia
ce sa situácie a počnúc miestom .,Trionfa il mio 
amor! " dráma naberala čoraz viac na intenzite. · 
Pravda. výsledok v 2. a 3. dejstve, ktoré sú vlastne 
monodrámou hlavnej predstav i t e ľky , bol daný mie
rou jej vokálnych a osobnostných kvalít. takže 
z tohto hľadiska bol prvý večer úspešnejší. 

Ukázalo sa tiež. že do košického orchestra sa 
oplatí investovať. zv lášť keď dirigent Boris Yelat po 
dlhšom čase opäť zmobilizoval svoje bohaté skúse
nosti i tvorivú inšpiráciu. Ďalšou prácou by sa iste 
podarilo odstráni ť rad nepresnost í v nást rojovej 
súhre a doc ieliť užší konta kt s javiskom . 

Ostravský režisér Miloslav Nekvasll veľa zaujíma· 
vého nepriniesol. Jeho poňat ie Pucciniho opery sa 
príliš nelíšilo od toľko omiefanej tradície . išlo po 
stope rutinných a bezrizikových prakt ík, kde sa ne· 
možno ani potknúť. ani nadchnúť. Charaktery po· 
stáv ostali v medziach klišé. aranžmán kolekt ívnych 
scén bolo až prlliš strohé a statické. Chýbala snaha 
o indi vidualizovanie zborovej mpsy (nevkusné kos
týmy!). málo napiil ia vibrovalo medzi postavami. 
Viac .sa darilo režisérovi v práci so svetlom. ašpiru
júcim v druhej polovici večera na post dominantné· 
ho režijno-dramaturgického prvku . Tiei\ohra . hoc 
aj nie objavná. opticky zapôsobila . 

Celkovo bola Nckvasilova Butterfly kombináciou 
štylizovaného divadla s prvkami realistického výra
zu. prekvapujúco exponovaného v záverečnej scé
ne. Ne býva zvykom aranžovať akt harakiri na obna
ženom javisku. navyše v prftomnosti dieťaťa, hrajú
ceho sa s lod ičkou (symbolika) v jazierku . umiestne· 
nom na proscé niu. Pinke rtonov návrat a dozne nie 
opery v tomto posunutom tvare však viac naznačo
valo. než dopovedalo. Scéna Ondreja Nekvasila po
skytla len to najnevyhn utnejšie: rez typickým 
domčekom s vysúvacími dverami . prídala spomeh'u
té jazierko a spoločný pôdorys v jednotl ivých dej· 
stvách odlíšila farbou doplnkov. Niektoré prvky 
vša~ pôsobili popisne a koloritu dielu nepridali. 

Z hľadiska inscenačného stvárne nia ope ry , 
kto rej siedme uvede nie v Košiciach ju zaradi
lo určite bezkonkurenčne k zlatým medailist
ká·m na tejto scéne. vyzdvihujem čistotu ru
kopisu režiséra Miloslava Nekvasila. Tá 
spoč ívala nielen v presných inštrukciách 
priestor,ových, ale aj v schopnosti naplniť 
vzťahy operných postáv obsahom životodar
nej citovosti. Zmysluplnosť svoje j réžie do
t.váral(\1. , Ne,kvasil najmä v relác!ách symbo
lik}1..s ta~ostli1o'O volenými svetlami , čo oboha
covalo inscenáciu i príjemným zážitkovým 
vnemom. Bolo to o to udivujúce jšie, že väčši

na režisérov v priestoroch ncmastno-neslanej 
divadelnej sály domu kultúry rezignuje veľmi 
často aj na svetelný park, údajne veľmi ne
dokonalý. Režisér mal okolo seba citlivých 
spolupracovníkov - svojho syna Ondreja -
scénického výtvarníka a kostýmového vý
tvarníka Tomá§a Kyptu. O ndrej Nekvasil vo · 
svojom návrhu tradičného japonského domu 
(M. Butterfly je snáď jediná opera, ktorá ne
dovoľuje experimenty v scéne ) vychádzal 
z trojstupňového domca , predelené ho zasú
vateľnými stenami, čo režisérovi dynamizo
valo priestor. Scénický výtvarný efekt význa
movo zakľučovali kostýmy. 

Mária Tomanová (Butterfly) a Jozef Havasi (Sharpless) v inscenácii 

Už so m spomenul .. že premiérové obsadenia hlav
ných postáv zabezpečili hostia. Mária Tomanová si 
zopakóvala svoju bystrickú Butte rfly, ktorá po roz
pačitejšom vstupe postupne dostávala šťavu . obsaž· 
nosť a dramatickú naliehavosť . Pokiaľ ide o profil 
roly, nemožno povedať. že košické naštudovanie 
umelkyňu osobnostne obohatilo. Ostravská Zdena 
Matoušková má hlas zahalený do nefyziologického 
šelestu . s ktorým sa treba jednoducho zmieriť. Počul 
som túto sopranistku viackrát a vždy dok{tzala vyvá· 
žiť zahmlený a nevýrazný stred razantnými pevnými 
výškami . Tie jej pomohli i teraz. no celkový dojem 
z kreácie nepresvedčil. Gian Carlo Ruggieri vniesol 
clo partu Pinkertona odlesk autent ickej hlasovej far
by a interpretačnej maniéry. Nebola to však ani či s

tá este tika be l canta ani vizit ka mimoriadnej tech
nickej kvality. l naprie k tomu si ta liansky tenorista 
svoje angažmán vcelku obhájil. Z dvoch Sharples
sov bol v lyrickejších výstupoch prijateľnejší Jozef 
Havasi, než hlasovo rozkolísaný František Ualún. 
Obom však robili prohlémy vyššie polo hy. Mária 
Adamcová (Suzu ki) mala ešte viacero sviežich 
mo mentov. no v kvet i novom dvoj speve intonačne 
v oboch prem iérach zlyhala. Prekvapujúco slabým 
Gorom bol Emil Mcrheim. 

Snímka : O . Bereš 

Operu opäť dirigoval Boris Velat. Orches
ter pod jeho ta ktovkou hral zvukovo umier
ne ne, te mpovo vyrovnane. bol priamym spo
ločn(kom speváckych výkonov. z ktorých 
upúta li najmä hostia v hlavných úlohách. Má
riu Tomanovú pozná košické javisko už z jej 
predchádzajúcej hosťovačky v minulosezón
nej inscenácii opery Manon Lcscaut . ale ani 
Gian Carlo Ruggieri nebol v Košiciach prvý 
raz . Ich vystúpenie malo spoločného menova
teľa. Bol ním . podobne ako v o rchestri , 

tak sa stane (okrem zložky režijnej a výtvar
nej) zas len .,obnove nou" inscenáciou s rov
nakým obsadením sólistov, ako to bolo v spo
mínaných rokoch 1987 i 1971!. Ba ani z troch 
tretín zaplne ná divade lná sála dornu kultúry 
na pre mié re (2 1. mája) nesigna lizova la , žeby 
rctour do ríše romantických a ta lianskych 
opier pri vábil väčší počet divá kov , ako to na
pokon nepotvrdila ani dvoj ica veristických 
opier Sedliacka česť a Komedianti . uvedená 
na začiatku tej to sezóny. 

DITA MARENČINO\' \ 

priemer dosahuje - prep(lč te za indiskrétnosť -
šc>ťdcs i at rokov. Napokon seniorská zostava na scé· 
nu nevyšla ani na jednej z premié r a angažovaní 
hostia asi finančnej bilancii di vadla nepridali . Za na· 
mi je ďalšia sezóna a na zruinovanqm y ersonálnom 
zložení te lesa sa opiiť nič nezme nilo. Skoda .. . 
Poďme radšej hľadať argumenty. hovoriace'vpros

pech novej inscenácie. S prižmúre ním jedného oka 
by ~om k nirn zaradil hudobné naštudovanie Borisa 
Velata. Najnúi v porovnaní s ostatnými produkcia
ml prekvapi lo viacerými pozoruhodnými miestami , 
naj mii v druhej polovici 'Predstavenia . Po výrazovo 
mPnotónnejšom a tempovo voľnejšom l. dejstve, 

PAVEL UNGER 

~lato Rýna v Budapešti 
Základy ·aj dnes prekvitajúceho kultu Richarda Wagnera 

v Budapešti sa tradujú od šesťdesiatych rokov minulého storo
čia prvým uvedením Tannhäusera . O rok nato , teda presne 
pred 130 ro~mi , dirigoval Wagner dva koncerty v Národnom 

' . d ivadle z vlastných skladieb a o pár rokov neskoršie bola zalo
žená aj Spoločnosť Richarda Wagnera , ktorá- prerušená ccn
zúro_u. predchádzajú,cej éry , d~dnes aktívne yracu~e. (Jej čin
nosu Je ve novaná ·vystava v prrzemneJ hale StátneJ opery.) 

Kult Richarda Wagnera v budapeštianskom opernom živote 
má teda hlboké korene - prvý cyklus Ringu začal uvádzať sám 
G ustav Mahler - a počas uplynulého storočia zaznamenal nie
korko vrcholných e táp . Skoda. že práve v čase pôsobenia ple
jády kvalitných spe,vákov- Rózsi De lly, János Fodor, Mihály 
Széke ly. József Simándy, József Joviczky - v dôsledku ždano
vovej proklamácie bol kruh "povole ných" Wagnerových diel 
najužší. Horlivým zástancom , výborným zna lcom a propagáto
rom Wagnerovských diel bol aj d ir igent a potom riaditeľ opery 
Miklós Lukács , ktoré mu vďačíme za povojnové uvedenie kom-

' pletné ho Ringu. Žiaľ, táto inscenácia sčast i pre rekonštrukciu 
budovy a čiastočne aj pre generačné problémy bola odsúde ná 
k zániku. 

Terajší riaditeľ E nd re Útó - svojho času sám výborný Ha gan 
- sa rozhodol do roku 1996 - plánované Expo v Budapešti 
uviesť cyklus Prsteň Niebelungov, a tak koncom februára pre-

zcntoval obecenstvu predvečer cyklu- Z lato Rýna. v komplet
ných dvoch obsadeniach. Realizátorský tím - režisér Viktor 
Nagy, scénograf Attila Csikós, kostymé rka Nelly Vágó a dvaja 
dirigenti Ádam Medveczky a J ános Kovács - uviedli ncvykryš
talizovanú koncepciu, v ktorej je vera chvályhodných, ale aj 
d iskutabilných momentov . Začnem tými posledn ými , lebo za 
naj závažnejšiu slabinu predstavenia pokladá m nevyhranenú 
režisé rsku koncepciu , kto rá by zjednocovala všetky štyri obra
zy. Prezentovaná " koncepcia" tot i? nic .je ani avantgardnou
napriek častému využíva niu laserových efektov. ani klasickou , 
ale skôr akýmsi hybridom týchto dvoch protipólov. Tento ne
dostatok j e umocnený aj tým , že ani charaktery. ani vzájomné 
vzťahy medzi postavami nic sú markantne vyhranené. Do pasce 
tejto hybridnosti sa zamotal aj scénograf. Akceptovať ešte 
ako-tak sa dá prvá scéna na dne Rýna , s b li kajúcimi laserovými 
lúčmi a tre ti a - podzemná ríša Niebclangov v podobe akéhosi 
trezoru so zlatým pokladom ; ďalšie dve párne scény- akési sa
moúčelné a pompézne tmavé stfporadia . sú na míle vzdiale né 
Wagncrovým predstavám, hlavne v závere d ie la , kde Walhallu 
znázorňuje iba indife rentné a studené laserové svetlo zelenej 
farby. Kostými dcér Rýna , ncmotorného Fafnera a Fasolta sú 
šikovné a charakterovo výstižné , ako aj indife rentní čierno-še· 
dí Nibelungovia . Bohovia sú odcní do majcstátnych bordových 
odevov, no Donner vyzerá ako akýsi jockey vo výslužbe , kým 

večerná toaleta Fricky mi pripomínala viedenskú Walkýru . 
Pompézny kostým Erdyny vôbec nesúvisí s mýtickou osobnos
iou pramatky zeme, naopak červený šá lový golie r výborne cha
rakterizuje lstivého a všadeprítomného Logeho. 

Ako som už spomenul, na čele dvoch samostatných predsta
vení stoja aj dvaja dirigenti . Kým prvý, Adam Meclveczky 
kreuje hudobný obraz na spôsob aké hosi a kvarelu v pastelo
vých farbách, výsledn ý dojem prístupu J ánosa Kovácsa je skôr 
ostrou ihlou kreslená rytina. Ádam Medveczky je nesporne vý
borným znalcom a interpretom partitúr talianskej provenien
~ie , ale mýtický svet a monumenta lita hudobných drám Richar
da Wagnera sú mu stále vzdialené. Oproti tomu János Kovács 
- d iriguje aj Tristana - priam vychutnáva špecifiká Wagne rovej 
partitúry. Pregnantné rytmy. širokým dychom a vnútorným na
pät ím nabité oblúky, ako.aj živo pulzujúce dynamické gradá
cie, robia jeho tlmoče nie strhujúcim a vierohodným. Z plejá
dy účinkujúcich spomeniem aspoň tých najzaujímavejších. 
Wotanovia - István Berczelly, Mihály Kálmándy - sú obaja na 
dobrej úrovni, no druhý markantnejším prednesom a hlasovým 
charakterom je predsa len bližšie k tomu, čo v partitúre j e cha
rakterizova né ako " Hoher Ba ss". Spomedzi dvoch Albcrichov 
- János Tóth, János Gurbá n - z podobných dôvodov ako u Wo
tana dávam prednosť druhému . Loge - István Rozsos, József 
Hormai - výborné portréty podávajú obidvaja , no kým prvý j e 
cynickejší a charakterovo markantnejší, druhý je zase pre fí'ka
nejší a noblesnejší. Ako Fricka ma presvedčila iba nová osob
nosť na javisku - výborná Márta Lukinová. 

JOZEF VARGA 



ZUZANA MARTINÁKOVÁ 
Keď som sa rozhodla napísať niečo o futurizme, nevedela 

som, čo ma čak á. Zda nli vo jasný termín, v mojej predstave vy
hranený pre ume lecké hnutie v Taliansku, R usku a Francúzsku 
prvých desaťročí nášho storočia, sa zača l postupne predo mno u 
zahmlievať a nabe ral s tále vážnejšiu podobu. čo je to futuriz
mus? Myšlienkové, umelecké, spoločenské, poli tické hnutie, 
alebo všetko dohro mady? Možno ho vôbec jednoznačne defi 
novať? 

V poriad ku , žiade n jav nemožno jednoznačne definovať. 
V starej. čínskej Knihe zmien l ťing sa hovorí o zme nách a pre
me nách javov o ko lo nás , pritom otázka čo je daný jav postráda 
zmysel. Dô ležité je pýtať sa akými zmenami a podobami daný 
jav prechádza - jedine tak možno chápať jeho podstatu a funk
ciu v kontexte o tatných javov. 

Uvedomiac si túto skutočnosť, ocitla som sa ešte v ťažšej si
tuácii. O tázky - odkiaľ pramení taliansky futurizmus , z čoho 
sa vyvinul a kam sme ruje, aké podoby nadobudo l v Rusku, 

· Francúzsku, Ne mecku a iných krajinách Európy, dokonca 
v USA a J aponsku , či a ako je aktuálny d nes - plynuli jedna 
za druhou. A pricpast' nepoznaného, ktorá sa predo mn,ou 
otvorila v svoje j zívajúcej prázdnote, odďaľovala moje rozhód
nutie písomne postihnllť o nen fenomén spii tý s pojmom futu
rizmus. 

Napoko n som odložila knihy , materiály a partitúry a rozhod
la som sa opísať moje - nic obje ktívne a vyčerpávajúce - (ava
hy, kto ré v tejto podobe postrádajú exaktný vedecký charak
te r. 

Odteraz budem hovoriť o mojich problémoch , kto ré vyvsta li 
vzhľadom na skúma ný jav. Pretože podobne , ako si moderná 
fyzika uvedomuje podiel bádateľa (subjektu) na výsledku ex
perime ntu , moje ja je súčasťou nazera nia na skúmaný jav. Ne
môžem teda prekročiť svoj tie ri , aj za cenu možného obvinenia 
ma zo subje ktivizmu. • 

Problém č. l : prečo práve fu tu rizmus a ako som sa k ne mu 
dostala? 

Prišla som d9 Nemecka s tým, že sa budem venovať nemec
kej , resp. v Nemecku "žij\íccj " hudbe. A div divúci, hudba 
spätá s prejavmi fu tu rizmu či avantgardy prvých desaťročí 
20. s toročia je tu nanajvýš aktuálna. Spoči at ku vo Freiburgu 
i. Breisgau , kde prebiehal p roje kt - Visio nen und Aufbrlichc 
(zur Krisc der modcrncn Musik) 1908- 1933- na Staatl. Iloch
schule flir Musik v zimnom semestri , v rámci ktoré ho odznel 
Celý rad koncertov , prednášok a bol zahrnutý aj do ri adnej 
výuky a potom na katedre Musikpädagogik und Musikdidaktik 
Otto-Friedrich Universitiit v-Bambcrgu, kde súčasťou le tného 
semestra je aj scminar Musik unter der Diktatur Hi tlcrs und 
Stali ns (Prof. Ma rtin Zcnck). Navyše k danej pro blematike vy
šlo viace ro knižných i časopiseckých publikácií v priebehu 
70-tych a 80-tych rokov. Pre mňa tieto o ko lnosti zna menali 
uvedomenie si aktuálnost i umeleckých hnutí , vznikajúcich za
čiatkom nášho storočia, určitým spôsobom reagujúcich na po
city človeka fin de siecle (že by analógia s ko ncom 20. storo
čia?) a zároveň baženia Západu po poznaní i odhalení pravdy 
o skresle nom ume leckom dianí v bývalých komunistických kra
jinách. 

,Problém č. 2: Kde začína a kde končí futurizm us? Čo je 
z neho aktuálne? 
Začiatok sa spája s uverejnen ím Marinettiho manifestu futu

rizmu v Le Figaro v Paríži 20 . 2. 1909, kde sú jasne formulova
né negativistické postoje k tradícii a obdiv k modernej , vedou 
a techniko u dcfinovancj doby. Všimnime si niekto ré postul áty , 
kto ré v mnoho m pripo mínajú nielen myšlie nky, ale aj činy 
sprevádzaj úce O któbrovú revolúciu v Rusku. ku ltúrn u revolú-

t eiu v Číne i nástup fašizmu v Európe. Futuristi vyhlásili ,.voj
nu" múzeám, knižniciam , akadémiám a všetkým inšt itúciám, 
ktoré uchovávajú minulosť ... My nechceme o minulosti nič ve
dieť, my mladí a silní futuristi '•- píše sa v spo mínanom Mari
ne ttiho manifeste , pričom sa nešetrí ani rečn íckymi výzva mi na 

CONCERTO INTONA-RUMORI 
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Anonym: Koncert hlučných futurlstov, 1914 

podpalačské a vandalské akcie proti múzeám, knižniciam, sta
rým architektonickým pamiatkam . 

Vyzdvihuje sa tu vojna ako "jediná hygiena sveta" , militariz
mus, pat riotizmus, činy anarchistov , pohŕdanie ženami , ako aj 
akýmikoľvek formami feminizmu a moralizmu. 

Je vari sprievodným znako m každej revo lúcie rúcanie a niče
nie všetké ho predchádzajúceho? Dej iny nás o tom poučujú, 
ako aj o fa kte, že akonáhle sa k slovu dostal totalit ný režim (č i 
už ko munizmus alebo fašizmus v novodobých dejinách ľudstva) 
zaujal kritické a odmietavé stanovisko voči novému ume niu 
(Leninov a Stalinov postoj k avantgarde, Hitler - Entartctc 
Kunst) . 

Možno vôbec spájať futurizmus s revolúciou v umení? Vše
obecne pro tiargumenty: futurizmus sa neujal nadlho ako ume-

ÚVAHA 

.. 

lecký smer v umení, jeho požiadavky sa ne rea lizovali v plno m 
rozsahu .. . 

Mali by sme rozlišovať medzi smerom (štýlom , línio u) v ume
ní a hnut ím, ktoré zasahuj e všetky formy (nielen umenie) živo
ta č loveka . Futurizmus je podľa môjho názoru viac hnut fm ako 
umeleckým smerom , pre tože sa dotýka viacerých štýlových 
~merov (symbolizmus , impresion izmus, divizio nizmus, kubiz
mus. expresio nizmus, tiež dadaizmus a surrea lizmus , niekto ré 
aspekty sa uplatňujú dodnes). Podobne možno pokladať avant
gardu za hnutie , ktoré v sebe tiež obsahuje viaceré štýlové po
doby (vrátane futurizmus) a je zároveň odrazom širšieho, nic
len umeleckého postoja č loveka k súčasnosti. Z to hto aspektu 
bol futurizmu~ revolučným hnut fm , pričom za predpokladu , že 
revolúcia je definovaná revolučným mome nto m a má vymedze
ný časový výsek , nemohol mať vo svojej pôvodnej radiká lnej 
podobe dlhšie trvanie (aj keď v transformovanej podobe preží
va l naďa lej). 

Problém č. 3: Aká je vývojová krivka fu turizmu - hnutia 
a aká futurizmu - štýlových premien? 

Ide o príliš komplexnú otázku, než aby som na r'\u mohla dať 
uspokoj ivú odpoveď. Otázka je však spojená s problémo m 
H práve z tohto uhla poh ľadu k nej pristúpim . Futurizmus ako 
hnutie prešiel s požiadavko u radiká lneho rozchodu s minulos
ťou a presadzoval voľnosť v užití umeleckých prostriedkov, 
vzdialených od akaclcmizmo m poznačených štýlových p reja
vov. To samo osebe nic je charakteristické len pre futur izmus 
(Pratcll a sám začína svoj Manifest z r . 191 1 vetou : Všetci, kto rí 
vytvoril i niečo nové, boli záko nite vo svojej dobe futuristami). 
lndividuälnu črtu má predstava spojenia vedeckotechnických 
výdobytkov s umením. Futuristi oslavujú svet s trojov, kto rý 
má po~tupnc nahradiť ríšu živočíšnych d ruhov a viesť k vytvo
ren iu .,mechanického človeka s náhradnými dielcami , oslobo
deného od myšlienok smrti' · (Marinetti, 19 12). Rýchlosť a dy
namizmus, od lišné ponímanie času a p riesto ru , životného 
rytmu našiel odraz v ich nazeranf na život a umenie. Vo výtvar
no m umení sa táto predstava odrazi la v snahe o znázornenie 
dinnia - v pohybe. v dynamizme zmie n; n<~ rozdiel od ma liarov. 

Russolo a Piatti vo zvukovom ateliéri na ulici Stoppani v Mi· 
láne, 1915 

ktorí predmety zobrazovali v pe rspe ktíve pred pozorovateľom , 
fu tu risti chcú vti ahnuť divákn do.strcdu obrazu (Boccioni , Car
ra, Russo lo, Balia , Scvcrini , 1910). Aj keď ich štýlový prej av 
má s t yčné body s fauvizmo m a kubizmom, pokladajú sa za ich 
pro ti klad . To podstatné , čo ich údajne od lišuje, je prítomnosť 
futuristických ideí! .,Ak sú naše obrazy futuri~t ické, tak preto, 
lebo sú odrazom e tických , este tických, politických a sociálnych 
ideí , kto ré sú naprosto fu turistické ." Nemôžem sa v tej to súvis
losti ubräniť analógi i s požiadavkami pro letárskeho ume nia 
v pooktóbrovom vývoj i v Rusku (neskôr obsiahnutých v metó
de socialistického realizmu) , ak len vyme níme slovo futuristic
ké za prolctárskc (rc p. socia listické) . A ešte jedna analógia ! 
Pre futur istov je cha rakteristické preceňovanie matérie, rácia , 
intelektu , vedeckej poznatc fnosti sveta - ,.niet žiadneho pod
statnejšieho rozdielu medzi ľudským mozgom a strojo m ... pf-
sací stroj je len primitívncjší organizmus ... ume nie je e kré-
ciou mozgu a ako také presne merateľné ... ume lecké die lo nic 
je nič iné ako akumulátor duševnej energie; skomponovať sym
fóniu a lebo napís'\1' báscri znamená: zobrať určitý počet tó nov 
alebo s lov, dať im inte lektuá lnu silu a zlepiť ich do hro mady" 
(Corradiní - Scttimcll i, 1914) atď. 

Predstavy o fu turistickej hudbe vyjadril v manifeste sklada
teľ Pra tella ( 19 11 ) , v ktorom hovorí o slobode rytmického 
stvá rnenia , užitia tónin , intervalov, akordov , pričom napr. 
dur-mol tónina je le n časťou atonálnej harmónie a me lódi a je 
~(rčasťou harmónie; za vhodnú pre vyjadrenie futuristických 
ideí považuje symfo nickú báseň a operu, ktoré nemajú nič spo
ločné ~ tradičnou predstavou týchto fo rie m (sk ladateľ má na 
operu nazerať ako na symfon ickú fo rmu . byť si sám libretistom, 
aby sa ne muse l viazať rytmom cudzej poézie). Najsilnejš ím 
mo mentom je však požiadavka využitia nových výrazových 
prostriedkov, ktoré odrážajú dobu stro jov, elektriny, tovární , 
bojových lodí , parníkov atď. Jeho myšlienky rozšíril maliar 
Russolo ( 1913) , keď hovorí o e mancipácii hluku , potrebe vy
užitia rôznych zvukov a hlukov v hudbe (delí ich na šesť kate
górií), dokonca vytvorenia nových zdro jov z,vuku . Dô ležitým 
prvko m je požiadavka viacnásobné ho č leneni a tó nov a uvedo
meni <~ si vzťahu medzi tó novým ko ntinuo m a hluko m . Akokoľ
vek boli tie to myšlienky po krokové, samo tná hudba stála na 
pozíciách neskorého romantizmu (viď napr. Pratc llovc orches
trálne skladby , Russolovo Zobúdzanie mesta- hudba pre lnto
narumori , J 9 14- kde do minuje pravide lná rytmická pulzácia). 

Bo li však tieto požiadavky naozaj tak novátorské, alebo ne
závisle na sebe prichádzalo k podobným vývojovým dôsledkom 
v odlišných kútoch sveta? 

Novšie výskumy popierajú priamy vplyv talianskeho futuriz
mu na ruský, ktorý sa údaj ne utváral z celkom odlišných zdro
jov a nadobudol aj odlišné podoby. Napriek to mu , že v Rusku 
bol Marincttiho manifest známy ( Iva nov, M.: Les futuristcs c t 

ll ) 

Michail Larionow: Svetlá ulice, 19U (Galerie Beyeler, Basel) 
Snímky: archív autorky 

lcurs déclarations. In . Temps nouvcau , St. Pctcrsbourg 17. 6. 
191 3) a vr. 1914 sám Marinctti navštívil Moskvu a Pe trohrad 
(nehovoriac o dlhodobej tradícii výmeny kultúr medzi Petro
hradom a Francúzskom), vyvinul sa z vlastných zdrojov. Živnú 
pôdu mu pripravilo ava ntga rdné ume nie prelo mu s toročí- ma
liari M. Larionova N . Gončarova, kto rých diela predstavil Ďa
gi lev na výstave v Paríži už v r. 1906, ale aj skupiny radikálnych 
umelcov s názvami Karobube , Somárí chvost , Gyläa. Členmi 
posledne j boli bratia Burljukoci, K. Lifšic , V. Chlebnikov , A . 
Kručjonych, neskôr V . Majakovskij - ktorí sa po uverejnení 
svojho manifestu ( 19 13) začali n azývať fu turistami. V oblasti 
hudby sa prvýkrát verejne k futurizmu prihlásil A . V . Lourié, 
keď v r. 19 14 spolu s maliarom G . Jakulovom a básniko m B. 
Lifšicom vydali manifest My a Západ . Sami zaujali polemické 
stanovisko k talianskemu futurizmu, keď zdôraznili jedineč
nosť ruskej kultúry vyrastajúcej z ázijské ho, nie zo západo
európske ho základu a proti hudbe hlukov postavili hudbu in
terfere ncií , ultrachro matiky - tzv. chromoakustiku. 

My si môžme z toho odvodiť ďalš ie ko nzekvencie - napr. 
uvedomením si od lišnosti harmonické ho a tonálncho základu 
ruské ho folklóru s využitím mikrointervalových vzťahov , kto
rých genealógia siaha k pravoslávnym i byzantským spevom 
a cho rálom. Nemalo by byť preto prekvapením , že avant
gardné prejavy to hto obdobia v hudbe sú vývojovým dôsled
kom cesty od uvedených zdr'ojov cez'MusorgsT<'ého~ Koŕslikoýá' 
a predovšetkým' Skrjabina , lftorý v mhohdm' pózňačil: vývoj 
hudby ~storočia ;·a to nielb i'V'Ru kti.' b S'ťŕjäoinrli.Fi'je ff,~t!é' 
známe, že mal blízko k mysticizmu, ktoré živnou pôdou bo
li do máce i východné nábožensko-filozofické predstavy. Uve
dome ním si týchto súvislostí pochopíme avantgardné myšlien

_ky N. Kulbina (lekár , maliar a kunsthistorik v jednej osobe), 
uve rej nené v známo m almanachu Kandinského a Marca Der 
Blaue Reiter v r. 1912. Autor tu dáva všetky zvuky prírody 
(vrátane hromu, šumu vetra , žblnkotu vody a spevu vtákov) 
hudbe voľne k dispozícii , pričom sa v nej podobne ako v speve 
slávika majú využívať štvrti no a osmino tóny. Ich opodstatne nie 
vidí v starovekej antickej (enarmonios , musica enarmonica) , 
ale aj v hinduistickej hudbe. V súvislosti s tým požaduje vhod
né ladenie nástrojov, využitie rôznych sklenených nádob, do
ma vyrobených xylofónov , pričom za veľký možný pokrok 
v hudbe považuje neviazanosť ume lca na no ty, a le uvornenie 
priestoru medzi nimi (hra mikrotó nov). Priam neuveriteľne vy
znieva postulovanie možnosti zachyte nia improvizácie "slo
bodných" tónov na gramofó ne! Prekvapí nás potom fakt, že 
Dziga Vertov (vlastným me no m D . A . Kaufmann), známy viac 
a ko fi lmár s i už vr. 1916 vytvoril vlastné laborató rium, kde ro
bi l montáže stenografických a gramofó nových záznamov , fono
g rafo m nahraných hlukov a šumov? 
Veľa miest v dejinách rudstva je bielych , ne poznaných. Pri

znajme si však, že nie je tomu inak ani v našich novodobých 
dejinách, kedy mnohé mená, fa kty, skutočnosti boli vymazané 
z pamäti ľudstva ešte v štádiu ich existencie. Čo vieme o skla
dateľoch - A . Lo urié, N. Roslavec, A . Krejn , N. Obuchov, I. 
Vyšncgradskij , S. Protopopov, E. Golyšev , A . Mosolov a i. 
kto rých hudba už v 10-tych a 20-tych rokoch dospela k atonali
te, k voľným dvanásťtónovým vzťahom , k akordo m rôznych in
tcrvalových kombinácií a mnohozvukom, k mikrointervalo
vým vzťahom i k novým odvážnym formovým a sono ristickým 
postupom, ktoré sa naplno prejavili až v druhej po lovici 20. sto-
ročia a sú aktuálne podnes? . 

Futuristi verili v pokro k - nie len v ume ní , ale aj v spoločen
sko-politicko m dianí. Tí v Taliansku sa rozdelili v o tázkach 
ideo lológii na fašistické ko munistické krídlo , tí v Rusku odda
ne slúžili proletárskej revolúcii (Lunačarskij poveril viacerých 
avantgardných umelcov dôležirými administratívno-ideologic
kými funkciami - M . C hagal bol ľudovým ko misáro m vo Viteb
sku , Kandinskij v Moskve, Lourié hlavný poradca v otázkach 
hudby) , a nakoniec sklamaní odchádzali postupne do emigrá
cie , keď ich tvorbe bol vyčítaný fo rmalizmus a technicizmus . 
Výstižne vyjadril absurditu požiadaviek ideo logicky vyhrane
nej prokomunistickej tvorby D . Sostakovič: "Vlož jeden verš 
- máš obsah; daj ho preč- máš formalizmus." 

Problém č. 4: Nezodpovedané otázky ... Bez poznania vlast
nej histó rie nic sme schopní uvedomovať si prítomnosť . Ľa
hostaj nqsť k tradícii znamená stratu východísk do budúcnosti. 
A napriek tomu, že futuristi požadovali rozchod s tradíciou , 
tnali viac ná mysli skostnate lé prejavy akademizmu, tradiciona
lizmu a anachronizmu , kto ré ubíj ajú tvorivosť ducha . "En vé
rité, la fréquentation quotidienne des musées, des biblio
théques ct des acac(émies ( ces cemeticres ďefforts perdus, ces 
calvaires de reves crucifiés , ces régistres ďélans brisés! ... ) est 
pour les artistes ce qu 'est la tutelle prolo ngée des parents pour 
de jcunes gens intelligents, ivres de leur tale nt. et de leur volon
té amibitieuse." (Marinetti , 1909) 

písané počas ~tipendijného pobytu 
na Otto Friedrich Universität v Bambergu 
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ZO ZAHRANIČIA 

NOVÁ tRA DIRIGENFS 
Riccardo Muti: Nikam sa nenáhlim.~ .. 

Riccardo Muti 

Riccardo Muti, ktorý sa v poslednýcb 
rokoch objavuje veľmi často za I,)Ultami 
svetových orchestrov a ktorý po nedáv· 
nom odchode Claudia Abbada ;L čel11 
Viedenských filharmonikov a Vieden· , 
skej štátnej opery, nielenže ho umelec· 
ky plne nahradil, ba dokonca vniesol d() 
viedenského hudobného života oživeniE 
a nové interpretačné impulzy. S Vieden· 
skou filharmóniou ho čakajú veľké plá
ny. Senzačný úspech Mutiho Novoroč
ného koncertu otvoril dvere k užšej 
spolupráci tohto dnés vari n~atraktív
nejšieho' dirigenta, ktorého si susedná 
Viedeň usiluje pritiahnuť čo najbližšie, 
a preto mu aj v tlači venuje náležitú po
zornosť. 
Keď sa nedávno Mutiho pýtali na je

ho pracovné tempo lakonicky odpove
dal: "Nie nikam sa nenáhlim. Veď je to 
jednoducho prekrásny pocit myslieť na 
to, že v ďalších rokoch života bude člo
veka sprevádzať Mozart." Tým jasne 
naznačil svoj veľký projekt s Vieden
skou filharmóniou, ktorým bude kom
pletná nahrávka Mozartových symfónií. 
Teda dávne želanie orchestra i dirigen
ta sa stalo skutočnosťou a už na jeseň 
t. r. začnú vychádz1lť prvé nahrávky. 

Mutiho cesta k hudbe nebola pria
ma. Ako syn neapolského lekára (nar. 
1941) študoval na univerzite rodného 
mesta filozofiu, ktorá mu zostala blízka 
dodnes. Počas stredoškolského vzdela
nia študoval na konzervatóriu hru na 
husle a klavír a istý čas koketoval s ka-

riérou klaviristu. Neskôr sa k tomu pri
dali hodiny skladby a dirigovania. Pri 
každoročných konzervatoriálnych kon
certoch Muti upútal verejnosť i odbor
níkov svojím dirigentským nadaním, 
a tak po skončení štúdia filozofie od
išiel do Milána, kde sa dirigentsky 
vzdelával u A. Votto, bývalého blízkeho 
spolupracovníka a asistenta A. Toscani
niho. A odvtedy ~ Mutiho často porov
návaqú so "zlostným m!Qstrom". Pre 
Mutiho však · Toscanini nezostal iba 
vzorom dokonalosti, ale aj filozofickou 
témou. Na otázku, bez ktorých dirigen
tov, by naše storočie nemohlo byť, odpo
vedal: "Toscaniniho, Furtwänglera 
a Karajana". A vysvetľuje: "Toscanini 
preto, lebo_precíznejšie sa partitúra ne
dá realizovať, ako to ukázal on. Furt
wängJer - pretože jeho vysvetlenia sa vy
značujú exemplárne improvizátorským 
postojom. A Karajan - pretože bol naj
väčší pedagóg orchestra nášho storo
čia". 

Podaktorí odborníci spájajú Mutiho 
dirigentský štýl s Toscaninim a Furt
wänglerom .a domnievajú sa, že tento 
Talian spája vo svojich interpretáciách 
"južné s pruským". To je však zrejmý 
nemecký, egocentrický pohľad, pretože 
mnohí nemeckí kritici hneď vo všetkom 
dobrom, vidia kus " nemeckosti". Muti 
je však v prvom rade služobník umenia, 
jeho umelecké krédo je, silou svojej 
osobnosti "prevteliť poslucháčov do 
sveta vlastných hudobných ideí". A po- 1 
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tom, Muti je moderným interpretom, 
ktorý vychádza .z autografu hudobného 
diela a celú svoju umeleckú ctižiadosť 
nasmer()váva k čo n~lepšej reali~cii 
originálnej verzie. Aj za tú cenu, že ho 
to bude stáť sympatie niekoho, ktoré
mu jeho prístup nebude po vôli. To je 
jeho zásada v orchestrálnej i opernej 
hudbe, kde je odporcom známej hlaso
vej kulinárskej akrobatiky. 

Riccardo Muti je od polovice 80-tych 
rokov hudobným riaditeľom La Scaly, 
kde za sezónu uvedie 4 produkcie. Toh
to roku to boli Don Carlos, Don Giovan
ni, Bajazzo - ktorého nekombinoval 
s tradičnou Sedliackou cťou - ale so 
Stravinského baletom Bozk víly. Sezó
nu končí v týchto dňoch Falstaffom. 
Novú sezónu chce Muti otvoriť netra
dične - Spontiniho La Vestale a tohto 
autora by rád uviedol aj vo Viedni, kde 
bude mať v nasledujúcej sezóne niekol'
ko predstavení Mozartovho Figara. 

Muti však pripravuje svoj veľký plán 
o užšej spolupráci Viedne s Milánskym 
operným domom, ako to bolo za čias 
Karajana. V roku 1994 Muti plánuje 
v Scale Monteverdiho a 1995 chce uviesť 
novú operu Luciana Beriu. V ďalších 
rokoch chce Muti úzko spolupracovať 
aj so Salz~urským festivalom. Mal by to 
byť ldomeneo a La clemenza di Tito, 
ktoré chce s Viedenskou filharmóniou 
aj nahrať. Muti zásadne najradšej na
hráva až po viacerých verejných predve
deniach. "Skutočná znalosť - zdôraz-

ňuje Muti -dramatickej dikcie a tempa 
opery sa zís~ len v rámci jej spracova
nia v opernej prevádzke. Práca samotná 
- hoci v bezchybnom štúdiu - nemôže 
dať takéto skúsenosti." Muti tak pripi
suje pri svojej práci podstatnú úlohu 
publika, keď hovorí, že nie zriedka je to 
práve fyzická prítomnosť poslucháčov 
a nimi vyvolané napätie, ktoré dodávajú 
predstaveniu ten rozhodujúci punc kva
lity. Podľa neho "každé predstavenie je 
forma hudobného objavu. Človek môže 
byť n~lepšie pripravený, no dopredu 
nikdy nemôže odhadnúť, či sa mu sku
točne podarí realizovať svoje predsta-
vy". 

Koncom minulej sezóny sa Muti 
vzdal úradu hudobného riaditeľa Phi
ladelphského symfonického orchestra, 
ktorý zastával od roku 1980 ako nástup
ca legendárneho Eugene Ormandyho. 
Hoci tento orchester ho už dávno vyzna
menal titulom "Conductor emeritus", 
spolupráca nebola prerušená. Najme
nej štyri týždne ročne bude Muti praco
vať so svojím "bývalým" orchestrom. 
Najbližšie chce súborne "zádumčivo
-brilantne" nahrať súborné symfonické 
dielo S. Prokofieva. Naďalej bude po
kračovať aj jeho spolupráca s Berlín
skou filharmóniou, s ktorou nedávno 
produkoval noblesne a elegantne di
ferencovanú nahrávku Haydnových 
Sedem posledných slov Spasiteľa na 
kríži. Ďalej má v pláne spoluprácu so 
Symfonickým orchestrom bavorského 
rozhlasu a s Orchestre National de · 
France v Paríži. Skrátka je vít~ný vša-
de ... 
Vráťme sa však do Viedne. Svoj obdiv 

k Viedenským fllharmonikom vyjadril 
slovami, že je to "jeden z mála svetových 
orchestrov, zložený nielen z · vel'kých 
hráčov, vel'kých osobností, ale aj z exce
lentných hudobníkov". Pocítil to~ pri 
spomínanom Novoročnom koncerte: 
"Nebola to len pocta, muzicírovať s Fil
harmonikmi, ale celkom zvláštna zmes 
veľkého umenia a hlbokej ľudskosti, 
ktorá ma tak šťastne naladila." 

S Viedenskou filharmóniou má Muti 
veľké plány. Už v n~bližšom období 
začne nahrávať okrem Mozarta, všetky 
Schumannove a Beethovenove symfó
nie a na budúcu jar diriguje orchester 
pri _ t!adičnom zájazde do New Yor
ku. V roku 1994 na Wiener Festwochen 
uvedie s excelentnými sólistami a so 
zborom Arnolda Schônberga Vel'kú 
omšu J. S. Bacha, ktorú už niekoľko
krát uviedol úspešne v Európe i USA. 
Muti totiž chce ~ vo Viedni dokázať, že 
baroková hudba sa dá štylisticky a štý
lovo realizovať i s inštrumentáriom na
šej doby. " Lebo aj v interpretácii baro
kovej hudby - konštatuje Muti - sa ne
možno obmedziť iba na otázku použitia 
starých alebo nových nástrojov. Aj tu 
ide o to, ako presne prísť na kÍb d.uchu 
toho-ktorého diela ... " 

Pod týmto názvom uverej
nil rakúsky denník Die 

Presse úvahu, či rekonštruova
ná novostavba pražského Ná
rodného divadla nieje majetko
vo-právne ohrozená v dôsledku 
prijatého reštitučného zákona. 
Ide o to, že pod katastrálnym 
číslom 1435 na Národní tfídeje 
zaregistrovaná jedna z troch 
novostavieb českého Národné
ho divadla dokončená v roku 
1983. Uršulínsky rád predal tú
to parcelu jednej americkej 
spoločnosti na základe údajne 
" právne bezchybnej zmluvy, 
na ktorej sa smeje celá Praha -
s výnimkou riaditel'stva ND 
a českého ministerstva kultú
ry". 

Pražské ND na americkej pôde? 
ne, prijal takýto nedokonalý 
zákon). Možné je, že súdny 
krok, ako prvý pre uvol'nenie 
priestorov, urobia majitelia 
parcely. 

O čo ide? Parcela, na ktorej 
sa postavila časť (prístavba) 
ND, patrila pred vyvlastnením 
uršulínskemu rádu, tak isto aj 

starý činžovný dom, ·ktorý pri 
rekonštrukcii ND zbúrali. Bola 
to v dobách tótality bežná prax, 
na ktorú však autori reštitučné
ho zákona nemysleli. V priebe
hu vracania majetku rádom, na 
základe tohto zákona dostali 
Uršulínky do vlastníctva nielen 
parcelu, ale aj budovu so spo
mínaným katastrálnym číslom. 
Podl'a tlače je zmluva v poriad
ku, ibaže na mieste starého čin
žiaka stojí dnes supermoderná 
účelová budova so siedmimi po
schodiami nad zemou a piatimi 
pod zemou. Tu sa nachádza 
reštaurácia, kaviareň, divadel
ný klub, administratívne kan
celárie, tepelné a vetracie za ria-

denia a i. 
Na základe nových vlastníc

kych vzt'ahov nasledovali ro
kovania, pri ktorých rád ponú
kal ND vel'korysý návrh: úpra
vu _vlastníctva a nájmu tak, že 
ND vyrovná s tým spojené da
ňové a i správne poplatky cca 
IO mil. korún. Návrh bol od
mietnutý, pretože ND nemá pe
niaze a po druhé, že ND zastáva 
názor, že budova aj tak patrí 
jemu. V apríli m. r . sa pokúšal 
vtedajší český minister kultúry 
M. Uhde o kompromisné rieše
nie tak, že až po vyjasnenie 
vlastníckych vzťahov mali di
vadlo a rád užívat' budovu spo
ločne. Za týmto účelom pre-

najali časť budov,y americkej 
akciovej spoločnosti. Ale toto 
riešenie sa ukázalo právne ne
obstojné.' Rád, unavený dlhým 
sporom, predal začiatkom feb
ruára parcelu a budovu (!?) za 
25 miliónov korún americkej 
a. s., ktorá vyzvala ND - do 
l. mája budovu vyprázdniť. 

Ale nestalo sa nič. Reštaurá
cia a divadelný klub sú už údaj
ne dávnejšie zatvorené, ale na 
4. poschod í naďalej funguje ad
ministratíva. Hoci české minis
terstvo chce, aby vedenie di
vadla žalovalo a. s., čím by sa 
mohli dostať zo slepej uličky, 

divadlo však chce, aby zasiahol 
parlament (keďže, pochopitel'-

Očakáva sa, že v tomto prí
pade bude verejná mienka 
s úplnou istotou na strane ND. 
Historická budova, vybudova
ná z príspevkov vlasteneckého 
hnutia, j e hlboko prepojená so 
symbolikou kultúrneho a eman
cipačného procesu Čechov v 19. 
st. Naproti tomu, rád Uršulí
nok je dieťat'om protireformá
cie a do Prahy sa dostal v roku 
1655, v temnej epoche českých 
národných dejín. Nie je vylúče
né, že v spore o katastrálne čís
lo 1435 sa zmobilizujú aj remi
niscencie na národné povedo
mie proti Rímu a Habsburgom, 
katolicizmu i cudzej nadvláde . . ' uzatvára Die Presse. 
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PRV Á BERI.~ÍNSKA SEZÓNA 

Daniela Barenboima 
Daniel Barenboim (na obr.) pa tri k svetovým interpre

tom, ktorý na rozdiel od iných na Viedeň nemá št'astie. 
To, že tu po mnohých rokoch koncom roku 1992 trikrát 
host'oval , bola skôr náhoda. Pripomenul tým historickú 
súvislost', že j e tomu už 40 rokov, čo vo Viedni začal svoju 
umeleckú kariéru . Vtedy mal však iba desat' rokov a pat
ril k zriedkavým "zázračným klaviristom" . Bolo to 
3. novembra 1952, keď vystúpil s Viedenskou filharmó
niou pod taktovkou Micl)aela G ielena ako sólista v Mo
zartovom klavírnom koncerte A dur. A o niekol'ko dni 
nasledoval sólový večer. Medzitým však absolvoval nic
len sk velú kariéru klaviristu , komorného hráča, najmä 
so svojou manželkou violončelistkou Jacqueline de Pré, 
ale aj dirigenta. Asi tak , ako D. Fischera Dieskaua , nedo
kázala si Viedeií obl'úbit' a porozumiet' mu, zrejme-je to
mu tak aj u D. Barcnboima. · 

Na začiatku devät'desiatych rokov prevzal vel'mi dôle
žitý post miesta šéfdirigenta Chicagského symfonického 
orchestra, ako nástupca Sira G . Soltiho a od minulého 
roku j e umeleckým riaditcl'om Nemeckej štá tnej opery 
" Pod lipami" v Berlíne, z ktorej chce urobiť svetový 
operný dom. 

razňuje Barenboim - že z hl'adiska formy a št ruktúry 
myslí Bruckncr " prísne klasicky", potom sa nemôže· 
stať, že ako interpret zat'ažím jeho d iela mystikou. " 

Po druhýkrát sa vracia aj k Mozartovým klavírnym 
koncertom , ktor é realizuje s Berlínskou filharmóniou. 
Už v šest'desia tych rokoch r ealizoval tieto diela ako sólis
ta a dirigent s English Chamber Orchestra. Aj tentor az 
bude dirigoval' od klavíru. O Barenboimovi j e známe, že 
sa vel'mi dôkladne zaoberá otázkami tempa a a rtik ulá
ciou. "Tempo, nie je nezá'!isl5' pojem - hovor í Bar cn
boim. Závisí od toho, ako ho cítime. Pomalé tempá ne
smú nikdy zanechal' pocit medzie r. Tempo je závislé od 
objemu a intenzity a pri rodzene musia byf zachované 
správne proporcie. Vertikálny tlak a horizontá lny melos 
musia tvorit' or ganickú j ednotu." Podobné sú aj j eho 
myšlienky o artikulácii .. . 

Berlín bol Barenboimovi už dávno bližšie naklonený, 
ako spomínaná Viedeň . J eho spolupráca s Ber línskou fil 
harmóniou j e dlhodobo úspešná . Práve s nimi začal na
hrával' všetky Bruckncrove symfónie (na trhu j e už de
viata , piata a siedma). · Bruckncr je pre Barenboima 
osobitnou témou. Tentoraz pristupuje k nemu už po dru
hýkrát, lebo pred rokmi nahral s Chicagským symfonic-

. kým orchestrom všetky symfónie ansťelderského maj stra 
vrá tane Te Deum z niekol'kých vokálno-orchestrá lnych 
skladieb. Túto úlohu sám považuje za vel'mi dôležitú 
a potrebnú, ako aj to, že sa v posledných rokoch mimo
riadne dôkladne zaober a l s Wagnerom . A práve táto j eho 
činnost' z neho urobila na dcsat' rokov stáleho host'a 
bayreutského fes tivalu a sprostredkovala mu " iné zvuko
vé predstavy" o Brucknerovi, ako ich mal predtým. Od 
Bruckner a cez Wagner a spä t' k Brucknerovi, tak by sme 
mohli nazvat' jeho cestu k dnešnému Brucknerovi, na 
ktorom chce ako seriózny bruckncrovský interpret doká
zať, že j eho hudobná reč j e rečou 19. storočia . Podl'a Ba
r enboima, Bruckner formou nadväzuje na " klasické 18. 
storočie" a a tmosfé rou na stredovek. Túto " svojskú 
zmiešaninu" treba rozpoznal', ak sa chce niekto k Br uck
nerovi priblížil' ako inte rpret. " Ak si uvedomíme - zdô-

Vrát'me sa k Berlínu a j eho operným plánom. Svoju 
e r vú berlínsku sezónu začal Wagner ovým Parsiťalom . 

Dalšie projekty tvorili Busoni (Brautwahl), baletný večer 
so Schônbcrgovou " Verklärte 'Nacht" a Bartókovým Zá
zračným mandarínom v Béjartovej choreografii. Pre bu
dúcu sezónu sa mu podarilo získa t' Dietra Dorna ako re
žiséra novej Salome a Chereu pre nového Wozzecka. 
Spolu s H. Kupferom chce realizoval' novú Walkiiru, čo 
je zrejme predzvest' nového Ringu. Na r ok 1966 sa mu 
podarila malá senzácia, zmluvne si zaviazal Pierre Bou
leza ako dirigenta novej inscenácie Borisa Godunova. 
Boulez chce okrem toho pre Barenboima napísat' nové 
operné dielo, ktorého názov a obsah neprezradil , vie sa 
iba tol'ko, že sujet má niečo do činenia so smrťou ... Bou
lez bude zrejme dirigentskou hviezdou Berlínskej Ne
meckej štá tnej opery aj v budúcich sezónach. Hoci " všet
ci dobrí dirigenti majú niekde záväzky a nemajú čas" 
prejavil vel'kú ochotu. A tiež aj Zubin Mehta . 

Popri funkcii hudobného riaditel'a Nemeckej štátnej 
oper y pôsobi Barenboim aj ako šéfd irigent Staatskapclle 
Berlin (tento orchester okrem opernej produkcie r obí 
osem až desať duplovaných koncertov s osemnástimi rôz
nymi programami!). Barenboim charakterizuje Staats
kapelle ako "tradičný stredoeurópsky orchester " a vy
zdvihuje pr edovšetkým jeho " mäkký a teplý zvuk sl áči
kov". Vel'mi mu záleží na tom, aby sa Staatska t>elle 
etablovala ako významné medzinárodné orchestrá lne te
leso. O takéto niečo sa, pravda, nemt~;si staral' v Chicagu, 
lebo tamojší orchester už dávno patrí k svetovej špičke . 

Už počas svojho pr vého host'ovania v Chicagu bol Baren
boim fascinovaný " úžasnou flexibilitou" tohto kolektívu , 
j eho schopnost'ou " vždy inak zniet' pod r ôznymi diri
gentmi". Hovoriac o vlastnostiach Chicagského symfo
nického orchestra, zdôrazňuje Barenboim na prvom 
mieste " precíznost', ktorou sa dostane cez nádherné a isté 
plechy a zretel'ne a rtikuluj í1ce sláčiky a d revené dychy" 
takmer do nadšenia . S týmto orchestrom sú v jeho kalen
dár i obsiahnuté nové gramofónové nahrávky, ktoré 
vyjdú pod značkou Erato a Teldec. Po Ravelovcj hudbe 
to bude Brahmsov cyklus a vel'ké orchest rálne diela Ri
charda Straussa. Okrem toho každoročne na hrá jednu 
platňu zo súčasnej hudby, posledne to bola III . symfónia 
a Klavírny koncert Witolda Lutoslawského. A vôbec Ba
renboim chce tak ako v Chicagu aj v Berlíne sa etabloval' 
špičkovými produkciami d iel hudby nášho storočia. 

Podl'a neho, " už je dávno načase hovorit' o hudbe 20. sto
ročia nielen ako o modernej hud be .. . " Považuje to tak
mer ako " povinnost'" , svojím pôsobením "zmenšovať 
vzdia lenost' medzi publikom a hudbou 20. storočia" . 

NOVÝ FESTIVAL EUROPAMUSICALE V MNÍCHOVE 
Lurópa hladil intcgradu nidcn po ~tran!-..: 

ekonomickej , hospodárskej a politickej , ale 
aj kultúrnej. A 'zdá sa, že v tej to oblasti je 
nádej najväčšia. Svedčí aspo ri o tom projekt , 
kto rý 7. júna l. r. pred tavili vo Viedni. nový 
ve ľkolepý hudobný festival EU RO PAMUSI
CALE. Uskutočn ! sa v hlavnom meste Ba
vorska Mníchove. kde počas celého októbra 
bude účinkovať 33 orchestrov z 31 štátov 
,.z lásky k Európe a vzájomnosti Európa
nov". 

Informácie 
e Parížska opera Bastille musí v nasle

dujúcej sezóne začať vel' mi šetrne zachádzať 
s finan(!nými prostriedkami. Z finančných 
dôvodov sa redukuje repertoár, škrtajú sa 
alebo presúvajú na budúcu sezónu tri pro
dukcie a všetky predstavenia v amfiteátri. 
Tejto redukcii padli za obeť Berliozovi Tro
jania, Gluckova lngénia ... Znížiť sa musia aj 
priemerné náklady na jednotlivé predstave
nia a rozpočet na nové produkcie. Tieto 
úsporné opatrenia si l')'Žiadal nový minister 
kultúry Jacques Toubon, ktorý súčasne od 
tejto štátom subvencovanej inštitúcie žiada 
vyromaný rozpočet. 

e Viedenskí nlharmonlci, ktorí pravidel
ne hosťujú v Berlíne, na poslednom z troch 
vypredaných koncertov v Schauspielhause 
pod taktovkou Riccarda Mutiho získali ob
rovský úspech. Hrali Faurrého symfonickú 
báseň Pélleas et Melissanda", Beethovenovu 
prvú a Schumannovu štvrtú symfóniu. Pod l' a 
niektorých kritikov však Muti trochu zaostal 
za Lorinom Maazelom, ktorý dirigoval Vie
denčanov v Berlíne ll. januára t. r. Vieden
ská filharmónia v krátkom čase pride do 

u~poriadat ..: l om toh tu v..: l 1-olc p..:lw l..:~ll\ a
iu je súkromná spoločnost. ktorá vznikla k to
muto účel u . Umeleckým vedúcim festivalu je 
historik umenia Pankraz Freiherr von Frcy
burg. ktorý je aj otcom tej to myšlienky. Pat
ronát nad festivalom v čest nom organ izač

nom výbore prevzal prezident komisie Eu
rópske ho spoločens t va Jacques Delors. 
V tomto výbore ~ú takí významní umelci.ako 
Sir G . So lti . Sándor Végh. Alfred Brendcl a i. 
Očakáva sa. že festival vzbud í veľký zá-

Berlína so Seiji Ozawom (31. októbra t. r.) 
Zubinom Mehtom (28. marca, '94) a opäť 
s R. Mutlm (27. apríla '94). 

e Júlia Varády opäť dosiahla vcl'ký 
úspech vo Viedenskej štátnej opere ako Aida. 
Kritika vysoko hodnotí jej vkusný kostým, 
účes, ale hlame herecko-spevácky prejav, 
ktorým poskytla dokonalý zážitok plnému 
divadlu. Ako Radcms debutoval Kristjan Jo
hannsson, nová hviezda v talianskom "fa
chu". Marjana Lipovšeková bola nebezpeč· 
nou, vášnivou Amneris, avšak s ostrými 
výškami a Franz Grundhcber bol silou pre
kypujúci Amonasro. 

e Lorin Maazel bude v roku 1995 na otvo
rení Salzburského festivalu dirigovať novú 
inscenáciu Straussovej Elektry. S L. Maaze
lom sa na tomto festivale počíta aj v budú
cich rokoch. 

e Populárny spevák a skladatel' piesní 
Elton John dostal v Paríži od ministra kultú· 
ry Jacquesa Tou bona vyznamenanie "Arts et 
Lettres". Toto čestné vylnamenanle založil 
jeho predchodca Jack Lang a dostalo ho už 
vera umeleckých osobností. Toubon vo svo
jom prejave vyzdvihol Eltona ako "majstra 
populárnej hudby" a vyz.dvihol jeho angažo
vanie sa proti rasizmu a proti chorobe AIDS. 

UJ<.:Ill \ O.: l <.:Jno~ t l ;,J pu p~<>graiiH>V<.:J ~tra n !-..:, 
pretože vše tk y orchestre boli požiadané. aby 
podl'a možnosti uvádza li diela sk ladateľov 

z vlastnej krajiny. Koncert y sa budú konať 
predovše tk ým vo Fi lharmónii na Gasteigu, 
niektoré v llerku lesovej sále v Prinzregent
theatri. Atrakciou festivalu bude aj osobná 
účasť pozvaných rečníkov z rôznych oblastí 
poli ti ky. literatúry a umenia. ktorí sa pred 
koncertmi vyslovia k téme Európa. Medzi 
nimi sú naprík lad Giuliella Masina, Vytautas 

e Na schubertovskom festivale nazva
nom SCHUBER'fiADE, ktorý sa od roku 
19.76 koná vo Feldklrche budú v dňoch J6.jú
na do 3. júla účinkovať poprední svetoví s~ 
list i a komorné zbory. O. i. to budú Barbara 
Hcndricks, Alfred Brendcl, Andras Schiff, 
Thomas Zehctmalr, Boje Skovhus, Olaf Biir, 
Artis Quartett, Zbor Arnolda Schónberga. 
Na programe budú hlavne diela F. Schuber
ta, L. l', Beethovena a Richarda Straussa. 
V rámci festil·alu bude l'ÝStava maliara Mo
ritza von Schwlnda. 

e Vo veku 53 rokov zomrela JO. júna 
v Amsterdame americká sopranistka Arleen 
Auger. Svoju vel'kú spevácku kariéru začala · 
v ksťdeslatych rokoch a vynikla predovšet
kým ako mozartovská Interpretka. Spievala 
od Viedne cez Miláno až po New York na po
predných svetových scénach. Účinkovala tiež 
ako koncertná a oratórna speváčka najmä 
v Bachových kantátach a oratóriách. J ej po
sledné vystúpenie bolo v Rakúsku - tak ako 
v roku 1969 debut~vala v Salzburgu ako Krá
l'omá noci - v Mozartovom Requiem v Dóme 
sv. Štefana 1991. 

e 24. júla 1993 dožije sa svetoznámy 
huslista - kedysi aj hosť Bratislavy - 75. na
rodenín Ruggiero RJcci. Žiak Louisa Persln
gera, G. Kulcnkampffa začal svoju svetovú 

Landsbergis. Mikis ľheodorakis , princ Al
bert von Mon;~co, za Rakúsko pred koncer
tom Viedenskej filharmónie, ktorú bude 
dirigovať Seiji Ozawa, so .. starorakúskym 
programom'· vystí1pi Fricderike Mayrocker. 

Europamusicale fi nancujú rôzni sí1kromní 
·sponzori, no a pochopiteľne bavorský štát 

a mesto Mníchov. Vstupenky si už teraz mož
no zabezpečiť v predaj niach Lufthansy. Taký
to festival, by sa mal v budúcnosti konať kaž
dé tri roky a jeho ďalším miestom by mal byť 
St. Peterburg. 

kariéru ako zázračný deväťročný huslista 
v newyorskom Carnegie liali s husľovým 
koncertom F. Mendelssohna-Bartholdyho. 
V roku 1932 podnikol prvé vel'ké európske 
koncertné turné. Od 1989 je hosťujúcim pro
fesorom na Mozartcu v Salzburgu. 

e Rakúsky skladatel' Iván Eród ob
držal tohtoročnú Cenu Bélu Bartóka-Ditty 
Paszthoryovcj. 

e Tohtoročný festival súčasnej hudby 
Donaueschingcr Musiktage sa uskutoční 
v dňoch 1.- 17. októbra. 

e Rakúsky publicista, operný drama
turg, známy rozhlasm'Ý a televízny hudobný 
komentátor Marcel Prawy obdržal od rakús
keho prezidenta Thomasa Klestila čestnú 
Striebornú medailu za zásluhy o rakúsku re
publiku. 

e Osemnásťročná pol'ská klaviristka 
Alexandra Knanowska získala l. cenu 
na medzinárodnf?j interpretačnej súťaži 

Gaudeamus v Rotterdame. 
e Novým generálnym hudobným riadite

l'om sárskeho Štátneho divadla v Saarbriícke
ne bude od sezóny 1994-95 Laurent Wagner, 
doterajší prvý dirigent a zástupca generál
neho riaditel'a Mestských divadiel v Dort
munde. 

Dvojstranu podľa zahr. t lače pripravil -mj-
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Spevácka 
sút'až 

V rámci MALÝCH HUDOBNÝCH 
SLÁ VNOSTf , ktoré sa vo Vrábľoch usku
točnili v dňoch 11.- 13. júna t. r. , po prvý
krát usporiadali SPEVÁCKU SúŤ AŽ 
IMRIC HA GODINA. 

; Výsledky súťl\ie: 

K't~~~ . .JUN 1993 

l. cena Blanka J eží k o vá 
Mária Por u b č in ov á 

2. cena Helena S zabo vá 
Stanislava Du ban ov á 

3. cen~ "f!an~ •Fr i e;d ~~á•t'(' !·n<'~·: <t )'1i;. 
Juraj Havaj 

Cestné uznania Henrieta B a l do v s k á 
Alena Made ri č o v á 

Martina Masar y k ová 

Kategória konzervatórií 

l. cena Denisa D a ni e lov á 

Pozdravujem jubilujúce Collegium techni
cum! Som šťastnf, ie svoju gratuláciu a 1)/a
hoielanie môžem adresoval' zboru, ktorf za 
neuveriteľnfch JO rokov dokázal neuveriteľnf 
vfkon. Pripomeňme si, i e Collegium techni
cum pomerne krátko po svojom vzniku sa 
hneď zaraflilo medzi špičkové akademické. 
zbory v bf valej ČSSR i ČSFR a ie dnes, hoci 
10-ročnf zbor je v podstate veľmi mladf ko
lektfv, dokázal rjchlo prekonať ťažkosti rastu 
a umelecky vyrovnať doterajšiu hegemóniu 
bratislavského Techniku a Lúčnice. 

Collegium technicum, miešanf akademickf 
zbor Technickej univerzity v Košiciach, je 
krásny zbor. Krásny svojou mladosťou, spe
váckym zanic:_tenim i profesionálnost'ou svo
j ich vfkonov, hoci nie je profesionálnym vo
kálnym telesom. So špičkovými amatérskymi 
zbormi j e to u nás tak, i e často podávajú plne 
hodnotný profesionálny výkon, ale občas sa 
pr/hodi aj opak - k hanbe slovenského hudob
ného profesionalizniu. Je však na prospech 
umenia, najmä zborového, ak sa amatérizmus 
s profesionalizmom navZlfjom ovplyvňujú, 
predovšetkf m svojimi pozitívam/. 

Collegium technicum malo a má veľké št'as
tie, aké sa pritrafi máloktorému slovenskému 
zboru. Collegium sa zrodilo v št'astnej hviezd
nej konštelácii dirigentskf ch osobnosti a osob-

, nosti muia, ktorf ho založil, ktorf má na. sta
rosti j eho organizačno-ekonomické vedenie. 
Okrem toho bolo a je tu aj nevšedné porozu
menie a pochopenie akademickfch funkcioná
rov Technickej univerzity, ktoré nie je v na
šom školstve obvyklé. V našej spoločnosti sa 
sporadicky - občas .a.l medzi inteligenciou -

·~-~----

KALEIDOSKOP 

Mládež spieva 
Ešte vlani , hoci revolučný elán búran ia všetkého, čo pripomínalo komunistickú éru , už vy

prchal, sa uvažovalo o premenovan í vrcholnej prehliadky detských a mládežníckych speváckych 
zborov. Napokon sa konštatovalo , že tak pojmy mládež, ako aj spev sú " nezávadné" a najlepšie 
charakterizujú každoročnú stretávku mladých zborových speváčikov. Prehoonocovať však bolo 
potrebné aj závažnej šie veci : miesto konania, zmysel a spôsob stretávania. Dnes, po skončení 
celoštátnej prehliadky detských speváckych zborov (14.-16.), označenej oficiálne ako XXIV. 
ročník súťaže Mládež spieva, môžeme konštatovať, že niektoré z týchto zásadných otázok sa 
zdajú byť relatívne vyr iešené, iné si žiadaj ú permanentné prehodnocovanie. 

Po d ruhý raz sa vrcholná prehliadka kona
la·v Prievidzi, oefinitívne opustiac tak Žilinu , 
s k toro u sa dovtedy spájal pojem detského 
zborového spevu. Tohoročná Prievidza po
tvrdi la , že mesto má nielen spoľahlivý tím or
ganizáto rov, ale hlavne pre zborový 
statočné zázemie. Jeho jadrom je 
lecká p ráca miestnych zborov 
Úsmevu a Prieboja , cez 
miešaný Rozkvet. A tam , 
ci, zrod í sa aj dobré publi 
predovšetkým oba mi 
z ktorých otvárací bol 
symfo nické ho o rchestra 
ročný bratislavský d ivák 
dramatu rgické pele-me le 
kom z Beethovenovej Ódy na 
nizovať, v skutočnosti však bol 
kvá tne hudobnej vyspelosti návštevníkov , 
vrátane detských účastn íkov prehliadky. 
Fakt , že v súťaži mimoškolských zborov sa 
v prvom pásme s pochvalou umiestn ili práve 
oba zbory z P,ricvidzc, je zárukou , že aj celko
vá hudobná ku ltúra regiónu má šance vkuso
vo sa rozv íjať . 

Z mysel prehli adky sa zdá tiež jasný. Umož
ni ť amatérskym.zboro m konfrontovať dosiah
nuté výsledky a pomôcť im v ďalšom raste. Už 
menej jednoznačne vyvstávajú o tázky spôso-
bu akým tento cieľ dosiahnuť . Je či nie je po-

. ť ešte aj na celoslovenskej úrovni 
niach si to vyžaduje postupo

.. mntu·n p • poroty pre zbory po
c1n , n rmrPt11' a sa skôr dostávaj ú 

1~~~~~~a~ nenia prestíže? J e !!i fw hodnoten ia 

~Iii§~~~~~: , či treba náj sť iný iť vecne a bez príkras, 
ľadňovať mimoumelecké 

námahu a obetavosť, 

a deti venujú sp ievaniu 
podnikaniu? Sú aj iné 

evať radšej menej náročný repcr-
. a bez problémov (ako napr. jediný brati

slavský reprezentant Sojky) , alebo si radšej 
toho nabrať na chrbát priveľa (ako zbor zo So
bra niec Brucknerovu Avc Mariu)? V niekto
rých žánroch amatérskeho umenia bez prob
lémov prešli k nesúťažným fo rmám prehlia
dok. Je však otázne, či sa potom naše zbo ry 

V Neerpelte opäť úspešní 
V belgicko m Neerpelte sa 30. 4. -2. 5. 1993 

uskutočnil 4 1 . ročník európskeho hudobného 
festivalu . Popri súboroch z Veľkej Británie, 
Ho la ndska , Belgicka , Nemecka, Španie lska, 
Ruska, Estónska . Maďarska, Ccska a ďalších 
krajín sa na iíom zúčastn i li aj dva o rchestre 
zo Slovenska . Orchester det í a mládeže ZUŠ 
z Bratislavy z Hálkovej ul. pod vedéním 
PhDr, c;>,~:gy.,P.odstavkovej a s láčikový orchcs
'tér Musica Juvenalis z Košíc-(laurcát v Neer
pelte v roku 1987) pod vede ním Ar tema Pod
hájeckého , pr ičom obidva vynikajúco uspeli, 
získali I. miesto a účinkovali aj na závcreč
n~ch koncertoch. 

Bratislavský Orchester detí a mládeže Z UŠ 
na Hálkovej má za sebou viaceré konce rty 
(v rámci Kultúrneho le ta v Mozartovej sie ni, 
Koncertnej sieni SF) a získal i významné oce
nen ia (Cena SHS , Cenu slovenských sklada
teľov a .koncertných ume lcov v Celosloven
skej súťaži orchestrov Z UŠ v roku 199 1) . 

vyskytujú názory o antagonizme medzi ume
nim a vedou, o technike už ani nehovoriac. 
Doterajšia činnosť, aktivita Collegia je však 
dôkazom toho, že je to nezmysel. Clenovia 
tohto zboru - študenti - majú pekné hlasy, 
chuť spievať, prekonávať ťažkosti a dokázať 
niečo aj mimo svojho štúdia a budúcej profesie 
inžinierov. Som rád, že už teraz si uvedomujú, 
že hudba j e mocnosť, ktorá v žiadnom prípa
de nemôže znehodnotil' ich póvolanie, naopak, 
presvetlí ho a umocni jeho zmysel. Som pre
svedčenf, že dnešnl študenti - zboroví speváci 

Collegium teehnicum 

V le te min ulého roka uskutočn i l úspešné kon
ce rt né tu rné v Španielsku. 

Na Európsko m hudobno m festivale sa zú
častni l 37-členný orchester s náročným sym
fonickým o,bsaden ím. (Na Slovensku je popri 
to mto o rchestri ešte jeden podobného zlože
nia v Prievidzi na Z UŠ.) Súťaži l v kategóri.i 
D - sláčikových a symfonických o rchestrov. 
(Kategóriu A tvori li dychové o rchest re, B ko-

, mo~né sv bory. C korn orná hra - triá, k:,varrc,:
tá.) O rchester ZUŠ na Hálkovej splnil naj
vyššie kritériá súťaže a získal I. miesto . Pred
niesol Ouverturu picco lu od Igora Dibáka. 
Keď sa vlci zišli Eugena Suchoňa a Detskú 
symfóniu Josepha Haydna. Svoje uzna nie di
rigentke a umeleckej vedúcej Oľge Podstav
k'ovej vyslovili i viacerí odborníci . Bol medzi 
nimi aj Frits Cclis , člen odbornej poroty, 

· ktorý sa osobne pozná s E uge nom Suchoňom 
a rád by sa s n ím opäť streto l, i zakl ada teľ Eu
rópskeho hudobné ho festiva lu Peter Berben , 
ktorý na margo výko nu nášho te lesa poveda.!: 

nezabudnú odovzdať svojim deťom zážitky zo 
svojej zborovej mladosti a povedať im niečo 
o hudbe - takej, ktorá posúva človeka do tro
chu inej dimenzie a naplňa ho šťastím. 

Collegium teehnicum už od začiatku svojej 
činnosti prek vapovalo dramaturgickou a in
terpretačnou náročnosťou. Pamätám sa, ie 
dirigent Marián Vach ui v prvom období na
c'vičoval moderné, avantgardné diela, na kto
ré sa málok to odvážil a k toré pútali ui len ne
zvyk/f m rozostavanim, alebo akusticfmi ná
rokmi. Nepozoroval som, ie by to zboru pôso-

1. bilo vel'ké ťažkosti, skôr naopak, táto hudba 
bola študentom blízka a spievali ju s chuťou. 

Alebo zvládnutie krajne ťažkého Penden'Cké
ho Agnus Dei pod vedením Evy Zacharovej, 
ktoré pôsobi aj profesionálom vel'ké starosti! 

Collegium technicum však ne vsadilo Jen na 

Snímka: R . Kiripolský 

vyrovnajú s tvrdými podmie nkami (vrátane 
p resného dodržania minutáže a vekovej 
skladby detí) na zahraničných súťažiach . 

Po merne často sa ta k v ku loároch ako aj na 
hodnotiacom seminári hovorilo k zvukovému 
ideálu detského zboru. Pritom vari s výnim
kou víťazného detského prievidzského úsme
vu (dirigentka Anežka Balilšinská) so svie
žim , detským , mäkkým a plast ickým zvukom 
sa voči zvuku ostatných vysoko kvalitných 
zborov vyskytovali výh rady (prílišná ostrosť, 
prílišné krytie tón u či málá farebnosť). 

. Z hľadiska d ramaturgické ho treba oceniť. 
že na preh liadke odznelo pome rne veľa skla
dieb či úprav slovenských sk l adate ľov. Oso
bitne treba vyzdvihnúť Szeghyovej Vyznanie 
v podaní Úsmevu či Hatríkovu Scho lu rid icu
la v podaní Popradského detského zboru . 
A povinná Mikulova Myjava hoci zazne la ne
spočetnekrát , znela stále krásne (podľa poro
ty najlepšie v interpretácii prievidzského 
Pr ieboja). 

Ak u mimoškolských zborov sa v posled
ných rokoch stretávame s rovna kými tvárami 
a stabilnou dobro u úrovňou , trocha odlišná je 
situácia u zborov školských. Tu sa predovšet
kým rozpadá široká zák l adňa zborov na ško
lách , takže za úspech možno považovať , že na 
nadokresnej (oblastnej)· úrovni vstúpilo do 
súťaže 25 zborov ZŠ , z ktorých pätina sa pred 
stavila aj v Prievidzi. Výraznejšie sa kvalita
tívne odčlenil a z nich le n ~náma Lastovička 
z Nových Zámkov. V budúcnosti sa bude tre
ba pokúsi ť zainteresovať na tejto vetve det
ského zborového spievania viac aj rezort 
školstva. 

Š. ALTÁN 

,.bolo to jeäno z najkrajHch vystúpení, ktoré 
som za 41 rokov trvania Neerpellského festi-
valu počul" . · 

Tajomstvo úspechu o rchestra tkvie v ra
dosti zo spoločného muzicírovania , hľadan ia 
a objavovania , čo deťom nemôže poskytnúť 
individuálna výuka nástroja a hudobná ná
uka , aj keď sú pre súbo rovú h ru potrebné. 
Práca s detským symfonickým o rchestrom je ' 
ve l'mi náročná z viacerých hľad ísk . Jednak je 
to nedostatok skladieb a z odborného h l'adis
ka i problém ladenia, kto rý odrádza zakladať 
o rchestre také hoto veľkého obsadenia. V ne
posledoom rade je dôležitá sf1olup ráca učíte
rov jedno tlivých nástrojov. Na Háll<ovcj je to 
najmä v iolončel istka pani Margita Brucháč
ková, klarinetistka pani Katarína Wágnero 
vá, kto rá vedie aj dychovú sekciu , uči telia 

s l áč ikovýc~ a dychových nástrojov Arpád 
Sarkôzi, Pavol Pogány, Anton ín Sawicz, Ka
tarína Brejková a Vladimír Dianiška. 

Iste aj vďaka systému Z UŠ môžeme dosa
hovať s deťmi takéto vynikajúce výsledky, 
aké dosiahol Orcheste r de tí a mládeže z Bra
ti slavy. Želáme mu veľa úspechov aj v budúc
nosti. 

DANA J AKUBCOVÁ 

exkluzivitu, na exponovanf repertoár, ale pa
mätá na dramaturgickú šírku so vzácnou vy
rovnanosťou. Som rád, ie v jeho repertoári sú 
nielen pôvodné slovenské skladby, ale aj úpra
vy l'udovfch piesní, stará k lasická poly fónia 
i diela svetovfch autorov. Profánne a sakrálne 
skladby sú tu rozmiestené s prekvapujúcou 
rozmanitosťou náročnosti. 

Samozrejme, ie Collegium, ako kaidf inf 
zbor, má svoje problémy i slabiny, o ktorf ch 
najlepšie vie jeho vedenie i samotní študenti 
členovia zboru. Napokon nežijeme v priazni
vf ch časoch, všade sa zápasí s linančnfmi 
problémami, komercionalizácia zle zasahuje 
do umeleckej t vorby, všade na Slovensku je 
ohrozená existencia umeleckfch telies, zbo
rov, najmä amatérskych. Pevne verfm, že 
Collegium technicum prekoná všetky ťažkosti 
a bude i naďalej bez prekážok konať koncerty 
a cappella, spolupracovať s orchestrami pri 
interpretácii kantátových a oratórnych diel, 
nahrávať, cestoval' do zahraničia a udržiaval' 
kontakty s celosvetovým zborovým hnutím, 
najmä v akademickej oblasti. -

Za slovenské zborové hnutie i za seba ďaku

jem všetkf m, ktorí sú existenčne zabudovaní 
do života a rozvoja tohto zboru. Všetkým do
terajšfm dirigentom, celému vedeniu, ktoré 
Collegiu vtislo svoj u umeleckú predstavu a ve
die ho k úspechom i ďalším možnf m métam. 
V neposl~dnej miere akademickej obci Tech· 
nickej univerzity ~Košiciach i všetkf m akade
mickf m funkcionárom, ktorí prejavili pre 
činnosť zboru tol'ko porozumenia, podporujú 
ho a považujú Collegium technicum za jednu 
z najčitatel'nejšfch vizitiek činnosti školy. 

Vel'a umeleckej krásy a úspechov do ďalších 
rokov, Collegium technicum! 

IVAN HRUŠOVS KÝ 



JAZZ 

INFOJAZZ 
LOVENSKÁ JAZZOVÁ SPOLOčNOSŤ 
Po úspešnom, takmer "centralistickom" postavení Sloven· 

ského j azzového fes tivalu v Žiline, prvých ročníkov festivalov 
v Prešove a Košiciach, ako i drobnej práce Slovenskej jazzovej 
spoločnosti v oblasti propagácie doma a v zahraničí , sa ukazuje, 
že ďalším perspektlvnym podujatlm SJS bude Jazz Wor kshop 
Bratislava . Začiatkom júla (S.-10. 7.) sa uskutoční j eho druhý 
ročník v budove HTF VŠMU v Bratislave. Doteraz prihlásených 
účastnikov zo Slovenska a Rakúska je viac ako 2S. Studentov 
budú vyučovať profesionáli zo Slovenska a Čiech - Peter Lipa, 
Juraj Bartoš, Josef Audes (saxofón), Mojmír Bártek (trombón), 
Matúš Jakabčic, ako i hudobníci zo zahraničia- Jol:n SchrOder 
(bicie nástroje, perkusie, SRN), Manuel Rocheman (klavír , 
Francúzsko), Fernandez Corea (gita ra , Rakúsko). Súčast'ou 

j azzových dielni sú večerné jam sessions, na ktorých môžu 
účastníci ziskat' potrebné skúsenosti v improvizácii a zároveň 
budú ma t' prlležitosť zahr11t' si s renomovanými hudobníkmi. 
Na záverečnom koncerte J azzového Workshopu Bratislava bu· 
dú mat' možnosť prezentovať sa a ukázať, čo sa na podujatí na· 
učil i. Jeho usporiadateľom je Luboš Zaťko, manažér a organi· 
zátor, Slovenská j azzová spoločnost', HTF VŠMU. Na jazzové 
dielne prispel finančnou čiastkou fond Pro Slovakia. 

V letných mesiacoch bude novinkou pre Bratislavu "Plávajú
ci jazz klub" na Dun <,~ji . Na trase Bratislava - Devín povezie 
loď jazzmanov v dňoch 10. 6., 17. 6., 2. 7., 9. 7., 6. 8 .. 13. 8. 
Podnet k tomuto podujatiu da l bubeník Cyril Zeleňák a dúfaj
me , že sa posta rá i o jeho dramaturgiu. Keďže v prvý deň "Plá
vajúceho jazzového klubu" sa končí Jazz Workshop Bratislava. 
Cyril Zeleňák povzbudzuje všetkých účastr) íkov jazzových 
dielní a pozýva ich , aby si prišli večer ,.zajamovať" na loď. 

Slovenský hudobný fond - Hudobné informačné stredisko vy· 
dalo propagačný materiál J azzové profily 1986/92, ktorý posky· 
tuje údaje, informácie, poznatky o jazzových skupinách, pod u· 
jatiach a aktivitách v tomto obdobi na Slovensku. Publikácia 
vyšla v s lovenčine a v súčasnosti uvažujeme (SJ S) o jej ďalšej 

edícii v anglickej mutáciu. J azzové ~,>ro fily 1986/92, ktorých au· 
tormi sú Marian Jaslovský, Yvetta Lábska, Patrick Spanko, bu· 
dú slúžiť nielen ako materiál na propagáciu a šírenie osvety na 
Slovensku, a le aj na zachytenie histórie v priebehu šiestich ro· 
kov. Publikácia je k dispozicii v HIS-SHF, Medená 29, 81J 02 
Bratislava. 

Pe ter Brei ner, v súčasnosti žijúci v Kanade, nezabudol na 
Slovenskú jazzovú spoločnosť. Pri svojich návštevách Sloven· 
ska nám daroval časopis Canadian Musician (2 ks) . Všetci 
záujemcovia si ho môžu prísť prečítať spolu s ďalším i časopism i 
Down Beat , J azz Podium, sta ršími čís lami Jazz Forum (časopis 
v roku J 992 zanikol , v tomto roku už nevychádza, príčinou je, 

• samozrejme. zlá finančná situácia) na sekretariát SJS. 
Košická televízia prišla s návrhom participácie na podujal í 

Jazztip, vyhlasovanie jazzmanov roka a oslovila pre spoluprána 
člena Rady SJS- Gaba Horala. Keďže trubkár Ladislav Martu
nik pochádzal z Košic, (t 1968, zastrelený ruským~ vojakmi) 
chceli by odvysielať slávnostné odovzdávanie Ceny Ladislava 
Martonlka v Klube M (dramaturg Gabo Horal) v Košiciach . 
SJ S vyjde tejto iniciatíve v ústrety. Kto bude nositel'om Cen~ 
L. Martoníka za rok 1993, zatial' ešte nie j e známe. 

V rámci Kultúrneho leta sa bude hrať j azz každý piatok a so
botu na nádvorí radnice v Bratislave. Prvý koncert so začiatkom 
o 20.30 h sa uskutočn í JO. 7. 1993. Vystúpi na ňom T + R Band 
a Peter Lipa. Usporiadateľom koncertov je M KS (M. Kusá) . 
dramaturgom J. "Dodo" Sošoka. 

- V nedávno otvorenom S klube v Leviciach zorganizoval j e· 
ho manager , člen Rady SJS Juraj Gergely, spolu s J . " Dodom" 
Šošokom " koncert hviezd v malom meste" (9. 4.). Vystúpili na 
ňom Hamlet Bluiett (ba rytónsaxofón, USA), Hannes Strasser 
(kontra bas, Rakúsko), Ronnie Burage (bicie nástroje, USA), J . 
"Dodo" Sošoka. Ukazuje sa, že aktivity J . Gergelyho ako i jeho 
klubov nekončia , ale naopak, vyštartovali veľmi dobre a plánu
jú ro~iriť svoje pôsobenie. Novýmjazzovým centrom totiž bude 
klub Casa Blanca v Šahách. Ak sa to podari, potom už nebude 
problém preniesť koncerty z jedného centra do druhého, a pre 
bratislavských hudobníkov tiež nie sú tieto miesta až natol'ko 
vzdia lené. Pokračovaním "vel'kých aktivit malého mesta" v Lc· 
viciach bude koncert, ktorý sa uskutočni 18. júna . Vystúpia na 
ňom Elly Wright (spev, Rakúsko), Merril Whoover (klavír, 
USA), Jozef "Dodo" Šošoka (bicie nástroje) + kontrabas. Deň 
pred tým (17. 6.) otvoria klub Casa Blanca v Šahách. 

Tralala Band z Prešova bol 29.-31. 5. na hudobnom festiva le 
FI MU '93 v Be l forte vo Fra ncúzsku. Spoločnosť podporila kon
cert skupiny aj fina nčnou čiastkou . 

Dramaturg prešovského j azzového festivalu J án Melich nás 
informoval , že podujatie zatiaľ ešte nemá " pod strechou" , ale 
plánuje ho na polovicu novembra ' 93. Uvažuje o týchto hudob· 
níkoch - ASH Band + P. Lipa , Naima, duo Fischer - Kramer 
z Moskvy (trúbka, klavír), Tralala Band, S Qnartet (Prešov) .. . 
Tajuplne mi oznámil, že fanúškovia a poslucháči sa môžu tešil' 
na prekvapenie, ktoré sprostredkujú sponzori!? Festival sa 
uskutočni vďaka príspevku fondu Pro Slovakia . 
Kontakt : J án Melich, tel. 09 1/Sl7 44, Solivarská 67, 
080 O l Prešov ' 

Košický jazzový festival Jazz Forsa sa usk utočni 24.-25. 9. 
1993. Dramaturgom je Gabo Horal, č l en Rady SJS. 
Kontakt : te l. : 095/43 96 54, 76 66 25,43 42 OO 

FORMÁCIE ZO ZAHRANIČIA NA SJS 
Medzi národná jazzová federácia vypisuje každoročne súťaž 

European Jazz Competit ion. Zúča~tniť sa jej môžu všetky sú· 
bory s počtom členov 2- 7. ktorých veková hran ica nepresiahla 
číslo 30. Keďže ide o súťaž európskych jazzových skupín , pre
zentova ť sa na nej pre mladých hudobn íkov skutočne znamená 
postup na profesionálne "európske pole". Každý. kto sa jej 
chce zúčast niť , musí zaslať 20-minútovú ukážku na kazete. 
Z nich potom porota vyberá súťažiacich , ktorí vystúpia na Le
vcrkusener Jazztage v SRN. Na European Jazz Compet ition sa 
udefuje tit ul European Jazz Artists, cena IO 000 DM , cena pre 
sóhstu l 000 DM . Vlaňajšími víťazmi l l. ročníka sú ťaže sa stali 
SFEQ, kvarteto z Holandska (Ba rt Suer, saxofón . Francois van 
Bemmel, gitara, Pe ter Bergmann . bas. Stefan Kruger. bicie 

nástroje). Cenu vynikajúceho sólistu obdržal trubkár RO
BE RT MAJEWSKI z pofskej skupiny Spector. European 
Compctition sa usk utočňuje pravidelne koncom októbra. Po 
tomto dl hom úvode nasleduje ospravedlnenie, že sme záujem
co~ nem? hl i sprfs~ upniť potrebné informácie včas, pretože or
ga~s;7áton podujatia nám zaslali propozície k súťaži 3 dni pred 
uzax1erkou, ktorá bola 3 1. 5. 1993. Považuj me to však za výzvu 
k to mu, aby sme sa mohli do súťaže zapoj iť na budúci rok. Pro
sime všetkých mladých hudobníkov, aby sa na podujatie začal i 
vážne pripravovať! 
Konta.kt: Internationa l J azz Federation , clo Arnvid Meyer, Bo
rupveJ 66, DK-4683 Ronnede, Denmark; 
alebo Leverkusener Jazztage, clo Udo Gerling, Kulturamt der 
Stadt , Postfach IO ll 40, 5090 Leverkusen l , Federa l Republic 
of Germany. 

* * * 
Maďarská spololnosť pre jazzový výskum, ktorej preziden

rom je Géza Gábor Simon, poriada v dňoch od 18.-22. 8. 1993 
v Tate I . MAĎARSKÚ JAZZOVÚ KONFER ENCIU venova
nú výskumu v danej oblasti. Na konferencii odznejú príspevky 
- Tradilný jazz v Maďarsku (A lli/a Csányi), Ragtime v Rakús
ko-Uhorskej monarchii (W. Hirschenberger, Rakúsko), Disko
grafia a jaz (G. Gábor Simon), T. Monk a východná Európa 
(Haimo O. Laurh, Rakúsko) a i. Súčasťou podujatia sú večerné 
jazzové koncerty hudobníkov z Maďarska (Auila Malecz Bop 
A rt Orchestra ... ), Fínska (S ii le Band .. .), Svajčiarska (Vik tor 
Burghardt Band), Talianska (Piemont Ethnojazzb(//id). Roko
vacím jazykom konferencie je nemlina. 
Kontakt: Géza Gábor Simon, H-/365 Budapest 5, Pf. 654, 
Ungarn 

* * * 
V Tatabányi sa uskutoční už VII. ročník T H E AM ERICAN 

- HU NGA RIAN JAZZ CAMP v dňoch od 25. 7.- 4. 8. 1993. 
V tomto roku budú na jazzovom workshope vyučovať G ON
DA JÁNOS (šéf podujatia), JEFFREY L. BOUDREAUX 
(bicie nástroje). WAYNE BRASEL (gitara. USA), CSEPR E· 
G I GY U LA (saxofón, fl auta), FEKETE-KOVÁCS KORNÉL 
(trúbka), O LÁ H KÁLMÁN (klavír), SO LE LÁSZLÓ (kla
vír), ANG US THO MAS (bas, USA), G YÉMÁ NT LÁSZ LÓ 
(audio-vizuálne ku rzy). Poplatok pre zahraničných účastníkov 
je 30 USD na deň , pre maďarských účast níkov 8000 Ft. Mana
ger podujatia Benko Benede k zaslal na SJS čestné pozvanie pre 
prezidenta alebo zástupcu spoločnosti. Dúfajme, že sa nám 
poda rí dohodnúť s organ izátormi nižši poplatok na školné 
a diéty. 
Kontakt : Benko Benede k, 2801 Tatabánya V .• Fo Tér 34, PO 
Box 140, fax: (Oó34) 316 84, te l. : (0634) 319 92 

* * * 
Ceská jazzová spoločnosť zaslala informáciu o rom. že 22. 3. 

- 4. 4. usporiadala Big Band Jazz Festival Red Ul a '93, ll. rolník 
nejvétší pfeh/ídky pražských jazzových big band ú. Vystúpili na 
11om Orchestr Ferdinanda Havlíka, R . K. Band (A US), Vete
hand - A ll Stars Band, Bohemia Big Band, Swin?s, Big Band 
Václava Kozia, Junior Big Band, Big Band Rádio Praha, Ori
ginální Pražský Synkopický Orchestr. V rámci festivalu udelila 
ceny Reduty a Ceskej jazzovej spoločnosti za rok 1992. Udeľo
vanie cien vysielala televízia pod názvom Jazzový Kája, l . rol
ní k udílení prestiiních cen. Neodpu~tfm si predsa len trochu 
..podpichujúci" komemár. Prvý ročník slovenského Jazztipu, 
vyillasovania jazzmanov roka, na ktorom boli udelené ceny pre 
hudobníkov na Slovensku, sa kona/už vlani. Takte sme v nie-

. . om svojich kolegov predsa len predbehli, keď v ničom inom , 
, ,,~ aspo1í v nápade. 

* * * 
V apríli sa konalo v Czegléde v Maďarsku strernwie bubení-

kov. Stretli sa na 110m aj naši dvaja známi z podujatia .. Bubeníc
ka diettla '91" - Imre Käszegi a Juraj Gergely (člen Rady Sl S) . 

* * * 
IO. S. 1993 sprevádzali priatelia , príbuzní a jazzmani na jaz. 

zovej kóde, tentokrát už skutočne poslednej , saxofonistu z Or
chestra Gustáva Broma, MILA NA ULRICHA . .. 

* * * 
Ú nia ne~~c~ých j.azzových hudobníkov nám zaslala pro-

spekt o svoJeJ čm nost1. Má umeleckú radu, ktorej členmi sú vý
znamné osobnosti - J . E . Be rendt, Wolfgang Dauner , Albert 
Mangel~~oť~, Manfred Schoof. .. ; ďa lej predstavenstvo, ktoré 
zastupu~u vyznamní muzikológ?via a teoretici v oblasti jazzu 
- Joe V1e ra , Ekkehard Jost. .. Unia organizuje festivaly, kon
cer.ty, podáva i ~~o~m~cie? svoj ich čle noch - jazzmanoch - pro
fesloná loch , háji Zd UJ my Jazzových hudobníkov v oblasti práv
~y,c~ _a .~racovných vzťa hov, zakladá kluby, podnecuje vznik 
1nst1tucu , kto ré by podporovali jazzových hudobníkov a pod. 
Kontakt : Pete r O rtmann . Geschäftsstelle: Postfach 201301 
A~ Michaeshof 4a, 5300 Bonn 2, tel. 0228/35 23 60. te lefax~ 
0228/25 26 50 

* * * 
V dňoch od 25.-27. 6. sa uskutočn [ v Paláci kultúry v Prahe 

A G HARTA PRA GUE JA ZZ FESTIVAL so začiatkom o 21. 
h. 
Program festivalu; 
19. 6.. Hot Line, Kontraband, Naima (prenos CTV do siete 

EB) 
25. 6., Loope (Nemecko), l. Stivín + G. Jonái + CO. - Vý

lety a/ch ymisfll 
26. 6., Brecker Brothers 
27. 6., Rudy Linka and Friends (Mostly Srane/ards), John 

Abercrombie Trio ' 
26. 6. 14.00-20.30 h - Keys of Jazz , Change of Mind (Ne

mecko), E. Viklický Quintet, Ve/eband-Arta All Stars 
Band. 

27. 6. 14.00-20.30 h Z. Navarová and Caribe Jazz Quintet 
Osvald Schneider, Jaya and Yall{/im Band, Yo-Yo 
Band 
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IO. Československý jazzový festival Karlove Vary bol tento 
rok po prvýkrát nesúťažnou prehliadkou skupín. Podl'a slov 
basgitaristu skupiny Bossa Noha, ktorá sa zúčastnila na festiva· 
le, "organizátori neoyustili staré dobré zvyky a ocenili ich spolu 
s ďal~ou kapelou z Ciech The Four (K. Ružička ml. - sax a i.) 
víťazným pohárom". Z hosti vystúpili na podujati T + R Band, 
J , Caldarazzo so skupinou (USA), Ray Anderson (trombón, 
USA) ... 

• J . " Dodo" Šošoka má snahu znovuobnovit' jazzové koncerty 
v Klariskách. Myšlienka j e dobrá, pretože jazzmani potrebujú 
nielen jammovať. v kluboch, ale aj hrať " koncertne s vyššími 
umeleckými ambíciami" . 12. S. preto usporiadal spolu s MKS 
vystúpenie hudobníkov - John Purcell (sax., USA), Harry Peppl 
(gitara, Rakúsko), J eff Andrews (basgitara, USA), Paul Zauner 
(trombón, Rakúsko), Ronnie Burage (bicie nástroje, USA). 
Koncert sa konal za prítomnosti rakúskeho veľvyslanca. 

• Adriena Bartošová so skupinou absolvovala šnúru vystúpení 
v kluboch v Ž iline , Košiciach a v Leviciach, ktorých vznik ini
ciovali č lenovia Rady SJS. Dúfajme, že séria týchto koncertov 
bola iba predohrou k pravidelným podujatiam a spolupráci ma
nagerov jazzových klubov. (Na Slovensku nás nie je tak veľa, 
aby sme si mohli dovoli ť "žabo-myšie vojny"! ) 

• Ján Hajnal bol od januára do marca na lodi v oblasti Karib· 
ského mora . Pripravil filmový medajlón pre televíziu v Koši· 
ciach pod názvom Ján Hajnal a hostia. 

• My starší páni . .. , to bol titul opakovaného koncertu Brati-
s l avsk~ho Big Bandu v Slovenskom rozhlase (pôvodný koncert 
IO. 3., opakovanie 18. 5.) pri príležitosti IO. výročia založenia 
orchestra. Di rigent Ján Stugniak spolu s č lenmi big bandu si 
prizvali na vystúpenie sólistov- spevákov- P. Lipu , l. He llera, 
G . Hermelyovú, Imra Stróbla (.,starý muzikant , ktorý hrával 
ako A rmstrong na trúbku a sem-tam si zaspieval napr. Hello 
Dolly, Wonde rfull World"- J . Stubniak) . Záujemcovia si mô
žu orchester vypočuť 17. 6. alebo posledné 3 týždne v júli v Sta
rej sladovni , kde zaskakuj ú za T+ R Band. 

• Mládežnícky Piešt'anský dixieland pod vedením ich učiteľa 

Ľubomíra Váryho nahral na vlastné náklady novú kazetu. 
O tomto projekte sa Ľubomír Váry vyjadril: "Potešujúce pre 
mňa j e, že sponzori prišli sami , že som ich nemusel prosil'. Čo 
sa týka nášho výkonu na nahrávke, akýmsi ospravedlnením by 
mal byť názov kazety - Chceme hral' jazz!" Koncom júna sa 
Piešťanský dixieland chystá na koncerty do Rakúska a ak sa 
podar i, tak i do Saint-Raphael. želáme tnu vefa '(rSjied ibv. 1 . , . ' . 

Igor Jančár spolu s Ľubomírom Tamaškovičom vydali CD 
Chrystal Water. Autorom všetkých skladieb je l. J ančár, až na 
Chrystal Water, ktorú napísal i spolu s Tamaškovičom . l. Jan
čár pripravil tiež celovečerný projekt Axyltulx, ktorý sa usku· 
točnil 28. 5. v Klariskách. A xyltulx je skladba l. Jančára, je to 
celovečerné nakomponované dielo s improvizovanými pasáža
mi pre spev, gi taru a gi tarový syntetizér, bicie nástroje. Keď 
som sa ho spýtala, v akom štýle je písaná táto skladba. odpove-

, da l: V štýle J ančára- asi tak, ako keď si predstavíš pekný deň 
v hudbe a k tomu bombastický spev." J ančár skutočne nepre
háň a l. pretože v Klariskách spievala A xyltulx hviezda sveto
vých pódií novej hudby Beth G riffith (USA ), l. Jančár (gitara, 
gitarový syntetizé r), Jozef "Dodo'· Sošoka. Momentálne píše 
Igor Jančár Druide Meditation 40. Budha pre zbor a gi tarový 
syn tetiz~ r . duet pre violončelo a spev. Spolu s J . .,Dodom" So· 
šokom sa chystá na Slovenské dni v Holandsku (2.-5. 7.) . 

• Juraj Henter so skupinou, G. Húštavovou a K. Ondreičkom 
vystúpili na bankete v reštaurácii Slovakia v Bratislave (30. S.). 
Hrali swing, j azzové štandardy. 

• Karol Ondreička pokračuje v spolupráci so speváčkou Topsy 
Kíippers v divadle Fre ie Bíihne vo Viedni. V súčasnost i pripra· 
vuj ú nový program, pre ktorý píše K. Ondreička hudbu. K. 
Ondreička sa chystá založiť trio- gitara, kontrabas , bicie ná
stroje. Spolu s O . Húščavo!lJ , G. Húščavovou , J . Brisudo m, J . 
Rozsíva lom hrali na lodi na trase Gabčíkovo- Bratislava (kon
com mája). 

• Dušan Húščava nahraf v rozhlase skladbu Erruption s Big 
Bandom Radio Bratislava. J eho J(vinteto vystúpilo 28. 4. v klu· 
bc Čierny havran. V duu s M. Jakabačicom sa predstavili publi· 
ku v PKO (28: S.) na súťaži improvizovaného divadla. V apríli 
bol na turné ako člen orchestra speváčky Shirley Basie po Ne
mecku. Príležitostne tiež účinkuje ako hosť skupiny Juraja Ka
lásza J azz Special v klube všvu. 

• Ján Stu bniak ml. momentálne usi lovne cvičf a v hlave má 
mnoho plánov. Chce spol upracovať s novými hudobníkmi 
a z nich zostaviť novú kapelu. Kto však bude jej členom , ne
chcel prezrad iť.(?) O hudbe sa rozpráva s Gabom Jonášom, čo 
je podľa jeho slov " niekedy viac, ako keby cvič i l. .. " 

• Pri príležitosti svojich narodenín usporiadal Peter Lipa tele· 
vizny koncert pod názvom Jubileum. Koncert sa konal 30. 4. 
v klube Rock-Poe·Jazz. Vystúpili na ňom T + R Band a hostia 
Petra Lipu - A. Seban, B. Urbánek, E. Frátrik, M. Minárik. 
K jubileu gratulujeme a prajeme mnoho dobrého j azzu! 

• T + R Band účinkovali v apríli - máji v kaviarni G rand . Peter 
~ipa túto "akciu" nazval .,pokusom o ďalšie jazzové poduja· 
tla". Pokračovať sa v nich bude na jeseň '93. 

• Livin' Blues '93 bol názov koncertov skupín v reštaurácii Bra· 
nik v Petržalke. Prezentovali sa tu ASH Band a P. Lipa. 

pripravila Yveua Lábska 
Slovenská jazzová spoločnosť. Jakubovo nám 12,8 11 09 Bratislava, tel. 
36 t4 06. 36 14 07 
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Uprostred krásneho leta- 4. júla t. r. -sa 
dožíva osemdesiatín naša Želka Gaburová. 
Táto jemná, citlivá, hudbe nadovšetko oddaná 
žena žije dnes v tichu (•strania, ale až do rokt~ 
1977 pracovala naplno na bývalom Zväze slo
venských skladateľov, potom vypomáhala či 
už v SNM a j eho Hudobnom oddelení , alebo 
pri triedení archívu svojho bývalého pedagó
ga - profesora Eugena Suchoňa. Aj keď sa 
dnes zvykne paušálne kývnuť rukou nad býva
lým ZSS, robilo tu vel'a poctivých, o dobré po
stavenie našej hudobnej kultúry sa snažiácich 
l'udí. Medzi nich od roku 1958 do roku 1977 
patrila aj pani Želka Gaburová, dlhoročná ve
dúca referátu zahraničných stykov a doku
mentácie. l vďaka jej precíznosti sa podarilo 
pri príležitosti 25-ročného jubilea ZSS r. 1980 
zozbierať zdokumentovanú históriu ZSS, mc
ná funkcionárov, pracovníkov a pod., čo malo 
byť i vydané- ako svedectv~ istej etapy našej 
hudobnej organizácie. že tento dokument ne
vyšie l, je už " zásluha" vtedajších mocných, 
ktorí v menovaní vtedy nežiadúcich osobností' 
videli " podraz" a čosi nebezpečné. (Rok 1968 
sa totiž z dokumentov obísť ani vymazať ne
dal...) Tieto myšlienky ma napadajú zvlášť ži
vo pri jubileu vzácnej dámy slovenskej hudby , 
ktorá nesmierne miluje práve slovenskú minu
losť, jej vekovitosť, krásu jazyka, kultúru , 
ktorej sama nie raz pomáhala na nohy a do 
sveta. Oravka každým kúskom tela ("Spiritus 
rector" Spolku Oravcov) odišla z rodného 
kraja zavčasu - už roku 1927. V Bratislave 
skončila stredoškolské i vysokoškolské štúdiá 
na Univerzite j . A. Komenského a potom sa 
venovala pedagogickej dráhe. Nie dlho, lebo 
ak srdce a duša vydávali za dvoch, hlasivky 
nevládali . A tak r. 1950 prišla pani Želka na 
budobné oddelenie Poverenictva školstva , 
vied a umeni (neskôr sa menovalo ešte aj ináč) 
a tu - o. i. - stála pri zrode Slovenskej filhar
mónie i Medzinárodného hudobného festivalu 
pracujúcich - predstupňa 'BHS. Bola dušou 
ďalšieh hudobných podujatí, kde robila od 
dramaturgie cez organizačnú prácu takmer 
všetko. Táto škola ž ivota jej priniesla veľa 
vzácnych známostí - medzi nimi si zvlášť cení 
náklonnosť Václava Talieha, ktorého rodinné 
listy si doposiaľ odkladá, alebo prof. Eugena 
Suchoňa, s ktorým udržiavala pracovné i !'ud
ské kontakty ako oddaný ctitel' jeho un\enia 
i l'udskej osobnosti. Želuška je človek, ktorý 
viac dáva ako prijíma. A tak to bolo aj na 
Zväze slovenských skladatel'ov , kde prišla ro-

.. 

ku 195!!. Pamiltam sa, že smíď ani jeden za
hraničný host' ZSS neodišiel zo Slovenska bez 
rád, výslužky či odprevadenia pani Želkou. 
Dojímavá starostlivosť o hostí bola výrečným 
svedectvom jej dobrého srdca , a le i vedomia, 
že cez jedincov môže cudzinec nazrieť do kul
túry a vnútra národa viac, než cez oficiálne 
prijatia. Naša hudobná "vel'vyslankyňa" Žel
ka Gaburová pritom nepoživala výhody za
hraničných ciest, ako iní funkcionári. Ani vy
znamenaní sa nedožila. Keď bola o tom reč, 
iba s úsmevom poznamenala: "Tie pozemské 
sú nanič - ozajstné budú na druhom svete." 
Želka Gaburová, vzdelaná, národne uvedo
melá už vtedy, keď sa to " nenosilo", pomohla 
mnohým ľuďom - i mne osobne - často tak,, 
že o tom ani netušili. Bola dobrým duchom 
nielen Spolku O ravcov, ale i slovenskej hudby 
viac ako tridsa!' rokov. Dnes, keď si robí reví
ziu svojich knih a písomností, nachádza vzác
ne dokumenty, listy, ktoré sú, svedectvom jed
ného l'udského života. Svedčia však aj o boha
tých kontaktoch našej hudby v uplynulých de
saťročiach. O žiadostiach i poďakovaniach, 

ktoré nepodávala v bilancii žiadna správa 
p redsedníctva ZSS, a le zato zostali trvalým 
monogramom v erbe našej hudby. Za to, a le 
i za láskavé, obetavé, jemné, nadovšetko kul
tivované ľudské "JA" patri dnes , pri príleži
tosti vzácneho životného jubilea, naša úcta, 
poďakovanie a prianie ešte toho "zdravíčka 
a Božieho požehnania" našej milej Želuške 
Gaburovejl 

TERKA URSfNYOV Á 

SÚŤ AŽ SLOVENSKÝCH KONZERV A TÓRIÍ 
V SÓLOVOM SPEVE 

V skromnejších podmienkach a s mie rnym 
časovým posunom (ale predsa!) sa v dňoch 
9.- 12. mája usku točnila v Košiciach Súťaž 
slovenských ko nzervatóri í v sólovom speve. 

Súťaž, ktorej predsedala sólistka SND pani 
E le na Kittnárová, bo la rozčlenená do dvoch 
ve kových skupín : v l . skupine (roč. 1.-4 .) sa 
o naj lepšie umiestne nie uchádzalo 8 žie n 
a 5 mužov, 2. skupina (5.- 6. roč.) mala u žie n 
rovnaké zastú penie ako v l . skupin<::, ale le n 
jedného reprezentanta mužov. 

Porota .:. E. Kittnárová, E. Mala tincová 
(podpredsedníčka), E . Bukowecká, L. So
morjaiová a A. Kubfček- mala neľahkú úlo
hu ; o umiestn ení jednotli vcov na trpch víťaz
ných postoch sa prakticky rozho dovalo až po 
absolvovaní druhého ko la, kde svoju úlohu 
zohrávala každá desatina bod ovania. 
Konečné hodnotenie je nasledovné: 

l. skupina (roč. 1.-4.)- ženy 

, 

l. miesto - neudelené 
I l . miesto - Ivana Tomašeková (Bratislava) 
Ili. miesto - Martina Spačková (Žilina) 
Čestné uznanie - Michaela Hausová (Žilina) 
a cena Slovenského hudobného fondu Denisa 
Danielová (Bratislava) 
Muži 
l. m iesto- Martin Gurbaľ ( Košice) 
ll. miesto - Peter Soós ( Košice) a cenu Slo-

venského hudobného fondu 
Ili. miesto- Ivan Zvarfk (Žilina) 
Čestné uzna nie-Martin Krbat'a (Bratislava) 
ll . skupina (roč. S-6.)- ženy 
I. miesto - Erika Čuláková (Žilina) 
ll . miesto - Katarína Kuruczová (Bratislava) 
ll I . miesto - Marta Golecová (Košice) 
Čestné uznanie - juliana jamrišková (Brati-

slava) 
Muži 
Čestné uznanie..: Stefan Kocán 

j.B. 

Uspech mladých slovenských huslistov 
Na .'5. ro~·n1l..u !\h.•dt ln;irodn.:j lw,flllťi 
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Jlll'':ldili mladi hu,IÍ'-11 ;o ..,lu\ eib!.. a, ~lchíni:1 
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1 1\.un;cn atóna ' B1 "t'''"'.:. l.. to ra bol.1 Oú'· 
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tulotll .. Najkp; l p~:dil!,!tÍ)!" Kul'Í<JilOH' I hu,l••· 
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LETN~ FESTlVAL Y 

BRATISLAVA- Kultúrne leto 
Dni gitarovej hudby 
3. 7. - 20.00 Marco Schmidt 
5. 7.-20.00 Jorgos Panctsos(Grécko) 
6. 7 . .,. 20.00 Jana Mazálová (Slovensko) 
7. 7. - 20.00 Wolfgang Lendle, Berta Case res 
8. 7. - 20.00 Alexander Switl ( Rak.) 
9. 7. - 20.00 Krzystof Pelech (Poľsko) 

Dni organovej hudby 
l l . 8. - 20.00 Karl Helmut Hermann (SRN) 
15. 8.-20.00 Eva Kamrlová , Peter Hanzel 

(Slov.) 
16. 8. -20.00 Imrich Szabó (Slov.) 
18. 8. - 20.0Q Antonio De Corvciras (Span.) 
22. 8. - 20.00 Claudia Termini (Tal.)) 
23. 8. - 20.00 Johannes Trummer (Rak.) 
25. 8. - 20.00 Irina Kalinov ka ja (Ukrajina) 
Vežové koncerty- veža St. radnice 
7. 7.- 18.00 Bratislavský fanfárový súbor 

14. 7. - 18.00 Vežový koncert 
18. 7. - 18.00 Brass Quintet! 
21. 7.- 18.00 Corni Bratislava 
28. 7. - 18.00 Corni Bratislava 
4. 8. - 18.00 Bratislavskí trubači 

l l. 8.- 18.00 Bratislavskí trubači 
18. 8. - 18.00 Harmony Brass Sextet 
25. 8. - 18.00 Harmony Brass Sextet 
Letné komorné koncerty - Klarisky 
IO. 7.- 18.00 Strasburskýkatcdrálnyzbor 

(Zborový koncert) 
22. 7. - 20.00 Klavírny koncert rodiny 

Vizvariovcov 
29. 7. - 20.00 Stokholmské kvarteto (Svédsko) 
4. 8. - 20.00 Magdaléna Hajóssyová, soprán, 

M. Lapšanský, klavír, M. Beňač
ková , alt 

IO. 8. - 20.00 Tonkunstler Kammerorchester 
Wien 

19. 8.- 20.00 Il Virtuoso Ritrovo (Tal.) 
26. 8. - 20.00 Chorea antiqua 
Kultúrne leto - Nádvorie St. radnice 
2. 7. - 21.00 Pantom ímy M. Sládeka (div. 

Aréna) 
14. 7. - 20.30 La Traviatta- prierez operou 
21. 7.-20.30 E. Onegin-prierezoperou 
28. 7. - 20.30 Lukretia Borgia - prie rez 

PIEŠŤANY 

Stvrtok l. 7. 
19.30 
DU (Hd K) 

Utorok 13. 7. 
19.30 
KH 

operou 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
SPEVÁCKY ZBOR MESTA 
BRATISLA VY 
Dirigent Ondrej LENÁRD 
Zbormajster Ladislav HOLÁSEK 
Sólisti Eva SE lG LOV Á -soprán 

DOLEŽAL- tenor 
Komorný koncert 
Mario CA RB OTI A- flauta (Tal.) 
Roberto COGNAZZO- klavfr 
(Taliansko) 
L. Cortcse - M. Pi la ti- A. Case lia 

Piatok 16. 7. 
19.30 
KH 

-G. Rossini -G. Dinizetti -A. 
Bazzini 
Klavírny recitál 
Hirotoshi KASAI-klavír(Japon .) 
D. Scarlatti - L. v. Beethoven- R . 
Schumann - J. Brahms 

Pondelok 19. 7. Komorný koncert 
19.30 MUSICA AETERNA, Umelecký 
KH. vedúci PeterZAJfCEK 

Stvrtok 22. 7. 
19.30 
KH 
Nedeľa 25. 7. 
19.30 
DU 

Streda l l. 8. 
19.30 
DU 

18.6.- 16.7. 
1993 

Sólistka Martina LESNÁ- flauta 
C. Ph. E. Bach - J . A. Benda - F. 
X. Richter- J . V. Stamic- W. A. 
Mozart 
Vokálny koncert 

HAKUCHO BALLETI 
ACADEMIE - Japonsko (Japan) 
ukážky tradičného japonského 
tanca a klasického baletu 
BUNDESJUGENDORCHESTER 
(Nemecko) 
Dirigent Lothar ZAG ROSE K 
R. Strauss- S . Blaches-J . Brahms 
Výstavná sieň Domu umen ia SF 
Národné divadelné centrum 
Bratislava 
VERDI NASLOVENSKU 

Trenčianske Teplice - 48. Hudobné leto 
4. júla Gitarový recitál. H. Sohm 

8. júla 

l l. júla 

14. júla 

17. júla 

18. júla 
29. júla 

(SRN)-(Hudobno-spol. klub) 
SKO - B. Warchai, J . Podho
ranský, violončelo 
Vokálny koncert- A. Dvorská
-Gallová , soprán, J. Galia-bas, 
G. Ov~epian- tenor (Arménsko), 
J . lršai. klavír(Rusko),J . Malík. 
klavír 
Komorné duo-C. Le Du , harfa , 
M. Didier Thirault - v iolončelo 

(Franc.)- (Hudobno-spol. klub) 
Klavfrny recitál- H. Kasai (Ja
ponsko) 
Musica aeterna 
Komornáopera-G. Verdi: Tra
viata, prierez operou 

Zvolen -Zámocké hry zvolenské 
l . júla- 20.45 G . Donizetti: Lucia di Lammer

moorc (SND Bratislava) 
2. júla - 20.45 Galakoncert opery SND 
3. júla - 21 .OO Stúdio Gold EGG (Viedeň), A. 

Zemlinsky: Lúč svetla 

Bardejov- Organové dni Jozefa Grešáka 
Kostol sv. Egídia 
9. 7.- 20.00 Christoph F. Lo renz(Rak .) 

21. 7. - 20.00 Wolfgang Cape k ( Rak.) 
30. 7. - 20.00 Jaroslava Potmé!ilová (ČR) 
ll. 8.-20.00 Eva Kamrlová (Sluv.) 
20. 8. -20.00 Miroslav Pietkiewicz ( Poľsko) 
17. 9.-20.00 Ivan Sokol (Slov.) 

JAZZOVÉ KONCERTY 

nádvorie Starej Radnice , začiatky 20.30 h , 
usporiadateľ MKS ( M. Kusá), d ramaturg 
J . " Dodo" Sošoka 
28. 6. Bratislava Hot Serenaders 
IO. 7. T + R Band a Peter Lipa 
12. 7. Big Band bratislavského konzerva tória 
16. 7. Rudi Straeger Trio (Rakúsko) 
17. 7. Bossa Noha 
23. 7. Big Band žilinského konzervatória 
24. 7. Juraj Bartoš a jeho hostia 
30. 7. Karl "Charlie" Ratzer Band (Rakúsko) 
31. 7. Jozef " Dodo" Sošoka and Friends 
6. 8. ASH Band 
7. 8. Boris Urbánek Combination (ČR) 

Pozoruhodné podujatie 
V dňoch 28. mája až l. júna 1993 usku

točnilo Me todické centrum pre ako rdeón 
a hudobnú výchovu Konzervatória v Bratisla
ve Medzinárodný akordeónový festival a se
m inár zameraný na oblasť komornej hry . 
V priestoroch Konzervatória v Bratislave sa 
stretlo 65 účastníkov zo 7 krajín E urópy, kto
rf pracovali v tvorivých dielňach pod veden fm 
prof. Ivana Kovafa (akordeón) a C hristiane 
Apel (husle) z Hochsch ule fUr Musik Franza 
Liszta z Weimaru, Dr. Jurgena Ludwlja 
(akordeón) profesora Ko nzervatória Ro berta 
Schumanna v Z wickau , doc. Jeanette Dyre· 
11101e (akordeón ) Vysoká škola v Odense 
(D ánsko), pani Herml Kaleta z Viedne 
a prof. Tibora RKza z Konzervatória v Brati
slave. 

V rámci festivalu sa uskutočnili 4 koncerty 
komornej hudby z diel, v ktorých má akorde-

ón rovnocenné postavenie. Na koncertoch 
vysokej umeleckej úrovne účinkovali po
prední eu rópski umelci: duo Ivan Koval -
Christiane Apel (Nemecko) , Bratisla vské 
akorde6nové trlo (Tibór Rácz, Ľubomír Zo
vie, Peter Celec), Ensemble Herml Kaletll 
(Viedeň) a sólista MorteD R-.. (Dánsko). 
V programe zazneli diela l. Stravinsk~ho, H . 
Purcella, J. H . Pepuscba, J. Melkoviča, G. 
Katzera, H . Bolia, F . Fugazziho, G. R ánki
ho, J . Pospfšila , l. Dibáka, D . Scarlattiho. V. 
Zolo ta rjova, H . E. Wernera, J . Bogára, J. 
Felda , P . Karolyiho . . 

Spoluorganizátormi tejto význam nej me 
dzinárodnej akcie boli Rakúske vefvyslanec 
tvo, Maďarsk~ kultúrne strcdi&ko, Mestsk~ 
kultúrne stredisko. Slovan, s . sr. o ., Hum
melovo múzeum, Art agentúra. 

D. S. 
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