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Dať 
'V • • cost vtac 

" Ta/el/l je sciiOfJIWSI' rozuíjat' sa ". (A. 
Scll611berg). V dcji//(íc/1 umeuia máme 
k1·ás11e pdklatly IU/ poturtle11ie tejto 
llypotézy. Iste, s1í aj //Jor couitl jetli11élm 
štýlu, použf~~twéllo ' ' 1/elíclly luom rytme 
11 bez OZIIIáštiíujúcicll modulácii. 
štast/il lc/. Našli sa lwetf' 11a počiatku a už 
11•oria ply11ulo a 11/adko, bez pocl1yb01m· 
Ilia, lrájJellia, /11/IÍIOI'IIýc/1 I'Ozporov. 
Väčšilw umelco11 má však v sebe, 
fJOIIedtmé s D. ll. Lmt>re11ceom, " JJozem
ský 11epokoj"1 opakOtJtllte Sfl ic/1 z mocííu
je túžba I'Jimýštat; priclt'ádzt~t" s 11ový mi 
náptulmi; zarwl11nít' už zvlád11ulé t1 

vypot~eda11é, t·ozltíčit Sfl s 11fm a riešil' 
stmý umelecký problém l vflrll a duclw 
ltwkšfm spôsobom. Picasso a Stmvi11skij 
doviedli tento pri11cfp f"'emiell a osob-
1/0Stllélw rozmachu fiŽ k lflkej IIIIIOIIOSti1 
ie j e mán~a s11alw p átra{ po ic/1 " fJt'avej 
111lÍri". Všetky s1í fJmvé · a vyčerpávaj1íco 
tmi j ed11a. 

Aj 11 s/0/ICI/skej l111dbe sme mo/tli 
post1·elmút' 1111/0IIO 11áptul11ých zvmtov. 
Aký JJriam 1/eu,,eriteľiiJÍ skok urobil ]. 
Cikker v M1·. Scroogem,l: poprel ti po11ýšil 
11Ím suoju pre,clcluídzajlícu eslelick iÍ 
pozíciu. ) . Greštík popísal 11 modet·11ýcll 
llompozlčnýc/1 teclwlkách lwldu 
llolor,élw papiertl, kým sa IU/Šiel v 
rodosl rome prostých lrojló11ovýclr 
plač/ek. l . Ze/je11ka má prluajme11šom tri 
l>ýlliiiOI'é fázy. R. Berger St/ tlokázal z 
geomet1·ickej ob/tisli mikroséJ·iovýcll 
Šll'llktúr (p1·ipomflwjúciclt do seba zavi
nuté BrtiiiCIISil/0 sochy) povz11fest' k 
barokovo 11)'/Jiitej expresii Meme11ta či 
De proftmdis. Pt·fležitostué z me11y štý lu 
by sa dali dolož il' ulflst11e u všetkých 
siOI'ellskýcll skladatel'ov. 

(Pre 11ás je to dôležité pt·eto, že sa u 
llotllwtellf a objasiíovall'i musi me pružue 
prlspôsobouat' zámerom tvorcu. Ak chce 
byť luu/ba posolstvom, musíme sa. Sllaž it' 
Vlrfmať ju pretlovšetkým u tomto 
hlbkor,om 1·ozmere, tlat' bokom sle
tlovtmle formJ' a fJoVI'c/111. Ak je clel'om 
kompozičnú šlútlia, 11esmieme 11a tíu 
impltmlouat' jej cudz ie pož iadavky llll 
obsallou()-()braztní zložku). 

Aj uo vý ko11110111 i11terpretač11om 
ume11i sa tlajú 11ájsl' · /wei v me11šej 
mle1·e, pretože I1N111ie l111dby spočíva 

11/aul/e v totoŽ11osli opakoua11ia · príklt1· 
dy 11a uývi11. U j. Pazderu bol priam búr
liuý: ak 11ajp1·u 11m/ suclwpá nw a bez 
uzle/u, 11eskôr , vet/' " raz kažtlý prftle po 
sr1oj siiiOVI'lll, i proll suojej vôli tlozrie 
časom" a. Lellko)l začal ll m t' s }JI'eky jm· 
JIIC/111 roma11tickým fJátosóm. Pru 
ukladal do prejmm vytréiiOI){IIIé pt·sty , 
potom osob11osť a ob11ažemí ti11Š11. 

Dostávam sa k fJisallill o lnulbe. ifal ; 
lu by sme, twjmii pokiaľ Ide o bež 111í. krí· 
tiku a puiJlicislikll, leu s veľkou IIÚma
hou 11/'atlali pot11rtle11ie Sch6ubergo11ej 
guómy. Respeklfue l!itlfme, ale jej 
uegalfmw p odobu. Pt'fle1• mladej kru/ 
pmkticky 11slal, pretože, JJaraft·ázujlíc 
Slwkespem·a z 1/amlel oi!IIO mouol6gu, 
" kto by sa v/áČi111 potu t11úr e s IJremeuom 
k1·iliky?" A11lol'i zuámi a fJÍŠIIci dll1é roky 
akoby 1/Stl't//lli /! /'I/l i lle, llerozvíjajiÍ, 
azda " .euwjú čas roz11íjať · česť vý
uimkám .. S/lOje osobuostué zázemie, 
šírk11 Sl'ojho jJOZIItlllia, hl'atlrll'pre každiÍ 
t•eceuzill Ol'igiuáluy Ivar. Koucerl bol, 
l1mli lf a lf, hmli tak a tak. Všetko a uil, 
kouiec. Isteže, aj teu/o spôsob je pt·e 
illjOrt//OVt/11/e užitoČIIý a fJOlrebuý , Ile· 
smer11je však tlo VJÍŠok, kam 1/{ís m11e11ie 
uástojčivo láka. Stačilo by, ak by si /laždý 
pisatel' tla/ zá11iizok1 že tlo kaž délw svoj
ho čltíuku " prepuš11je" aj čosi l!iac. Nech 
lo b11de leu jeduo 11ybert111é slo11ko, čo leu 
''etička. Už tý m tt·oclw uyv.# i Sl!oju 
prácu, bude s 1íou 1mútorue spokojuejšf, 
obdarí ju ZlllÍmkou/a/el/111. 

I(;()R PODRACKl' 

• 4Sk 16.2.1994 

Impozantná architektúra novej budovy. Snímka archív autora 

NoviÍ budova Fínskej niÍrodnej opery v HelsinkiÍch 

STAVIAME OPERll 
IVAN HRONEC 

~-

Ceskoslovcnsko putl·i lo v množstve opcrn)•eh scén na počet obyv11te l'stvo možno na pr-vé 
miesto nn svete. Po rozdelen í nám ostali štyri oper-y. A ked' r·átumc aj divndlá muziká lové n 
spc, oherné, rn:ínw na piiť milió nm šesť hudobno-dr·amatických scén . 

Fínsko m:i približne tol'l..o obyvutcl'ov ako lovensko a po 76 rokoch existencie otv:ímlo ku 
ko ncu minulého r·oku S\ Oju pr·vú opernú budovu. Mal so m šťastie 11 zlrčastnil som su no inaugu· 
r·aťn)ch s l tt\IIO~tiach. A kcd'žt ' š<· tci dúfame, že v najbližšom čase dostaneme novú budovu 
S 'D, všímal som si v čom bo li osudy t)•chto stavieb podobné a v čom sa odlišovoli. 

V)lrž imc tlrto pt·ílcžitost' 11 zamysli me sa nad zmyslo m opcr·y, súčasného opcnrého umeniu v 
dneš nom sHtc a nml jeho fungovaním v minulosti. Na osudoch o pcl'llj•d t u clivaclcln)•ch budov 
sklunaj nl{' u porovmívujmc kult lu·ny ži,•o t fínskej a slovenskej spoločnosti a nakoniec, 
ohozn;ínrnu• sa s arThit<'ktlrr·ou a divadelno u funkčnost'ou budovy Fínskej n:íi'Odncj opcr·y v 
llclsink:ích. 

Fínsko získalo nezávis losť v roku 19 17. 
Okrem podobného dátumu máme spoločné 
aj kultúrne a spoločenské postavenie pôvod· 
ného obyvatcl'stva na vlastnom území. Fínsko 
a Fíni boli časťou najprv Švédskeho kníl'ovstva 
a powm ruským vel'kokniežactvom. A tak až 
do roku 1873 nezaznamenávame na území 
pravidelnú opernú prevádzku a aj potom išlo 
o umlecké a spoločenské aktivity, klt.lré s 
pôvodným obyvatel'stvom nesúviseli. 

Opera m;í na Slovensku tradície u rčite 

dlhšie, hoci aj tu musíme konštatovať, že až do 
vzniku prvej CSR išlo o umenie nemecky, a 
macl'arsky hovoriaceho ob)rv<Hcl'stva. Ani 
Slováci. ani Fíni tak nemali k opere až do 
vzniku vlastnej štatnosti pnstup priamy, ale 
skôr sprostredkovaný. V tomto pr ípade však 
platí to, čo pre celú kulttlľll. Pre kultúrnu 
úrovcií C1zemia nic je ani tak dôležitý národný 
profil umenia, ale jeho kvali ta a fakt, že na 
území vôbec pôsobí. Opera , ako umenie 
stredných a vy;ších vrstiev, zrejme ani 
Slov~1kov ani Fínov najmenej do začiatku 20. 
storočia priamo neoslovovala. Ale samotná 
prítomnosť umenia zabezpečovala, že sa 
opere do~távali ča~om všetky l' r~ tvy a že sa 
'lm·cnske a f111,ke ohyvatcl'stvo prinaj-

menšom zúčastňovalo na pn:vádzke pred
stavení. Podl'a Encyklopédie dramatických 
umení Slovenska sa napríklad prvá divadelná 
aktivita v s lovenčine na území Bratislavy ko· 
naia až na Silvestra r. 190 l . Je pr itom symho· 
lické, že šlo skôr o "silvestrov-skú divadelnú 
zábavu", ako o skutočné divadlo. Ale o skrytej 
účast i slovenského živlu na jednotlivých 
hudobn)•ch a operných predstaveniach 
uvažovať naozaj môžeme. Tento spôsob par· 
ticipácie zdôrazňovala aj slownská hudobná 
sociológia a históriografia (Kresánek, 
Rybarič). Argumentovali, že v orchestroch 
šl'achtických kapiel sedeli aj Slováci, a že sa 
pré tO sociálne a jazykové triedenie nedá stri kt· 
ne uplatiíovať. Co sa však presne určiť clá, je 
fakt , že na Slovensku sa stavajú divadlá viac a 
skôr, ako vo Fínsku. 

V roku 1879 otvorili v llclsinkách rusk<:: 
dôstojnícke divadlo (tzv. Alexanclrovskť:) , kde 
od roku 19 17, ai do odovzdania nového 
operného domu, sídlila Fínska národná opera. 
Alcxandrovské divadlo však nebolo projekto· 
vané pre operné predstavenia a tak je nová 
opera naozaj prvou opernou budovou na 
území Fínska. 

Slovensko síce nemá divadel nú budovu, 

ktorá by bola u rčená iba opere, ale má his
torické stavby projektované aj pre operné 
predstavenia. Predovšetkým v dvoch sloven
ských centrách, v Bratislave a v Košiciach sa 
od 18. storočia intenzívne ,operuje". 

V roku 1740, pri príleži tosti korunovácie 
Márie Terézie za uhor kú král'ovní1, stavia 
bratislavská šl'achra drevené, trojposchodové 
divadlo pred Rybárskou bránou. llrala v iíom 
tal ianska operná spolóčnosť P. Mingottiho. 
Divadlo však po korunovácii hneď rozobera
jú. Pravdepodobne aj kvôli zákazu 
akýchkol'vek divadelných predstavení po 
vel'kom požiari roku 1735. Do konca storočia 
buclujÍI d'alšie drevené divadlo v Streleckej 
pri ekope pod Michalskou bránou. Strach z 
požiaru musel byť vcl'ký. Všimnite si, že obe 
divadlá boli prakticky za hranicami mesta, 
doslova za hradbami, blízko vody a v 
priekope, kde by sa oheň rýchlo uhasil. 

Prvé kamenné divadlo u rčené pre operné a 
divadelné spoločnosti (medzi ktorými bola aj 
spoločnosť E. Schikanedera) stavia J. Csáky v 
roku 1776. V roku 1884 ho síce zbúrajú, ale 
už v 1886-om stavajÍI nové Mestskť: divadlo. 
Otvára ho predstavenie Král'ovskej opery v 
Budapešti, inscenácie Erkclovho Bánk bánu. 
Okrem toho sa opera v Bratislave hrala v 
hostincoch a iných, pre divadlo upravených 
priestoroch, ako v budove starej snemovne 
(FF UK), v Zelenom dome, v paláci grófa 
Erdôdyho na Venttlrskej, v P{ll fyho paláci, ako 
aj v Aréne v Petržalke. 

Podobnú opernú históriu majú aj Košice, 
kde v 1790 otvárajÍI v Uhorsku šieste Mestké 
divadlo s kapaci tou l 000 miest. Po jeho zr(J. 
caní stavaj(• v r. 1899 nové Mestské divadlo, 
ktoré patrí opere dodnes. 

V 20. storočí zaznamenávame zväčša 

úpravy iných budov na divadelné účely . K 
výstavbe nových divadiel sa pripravuje až v 
70-tych a 80-tych rokoch. Činoherné divadlá v 

Pokračovanie na 7. str. 
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SPEKTRUM 

Blahoželanie jánovi Albrechtovi 
Zichyho palác poskytol už veľa razy svoje 

priesto ry pre zaujímavé i netradičné hudob
né podujatia. Tak tomu bolo aj 27. januára l. 
r., ked' sa lU v príjemnej, takmer rod innej 
atmosfére;: stre tli poče;:tní sympatizanti a pri
ate lia jubilujúceho Prof . .Jána Albrec hta, aby 
mu prostrt:dníctvom hudby zablahoželali k 
jeho 7S. narodeninám. Podujatie, na ktorom 
(Jčinkovali najmä mladí umelci , vcd' vzťah 
prof. Albrechta k mladým je dnes už 
príslovečný - zorganizovala Hummdova 
nadácia s Kult(lrnym centrom Starého 
mesta, v spolupráci so Slovenskou hudob
nou úniou. Medzi mnohými gratulantmi 
bo li zástupcovia staro mestského poslanec
kého zboru, spomínane;:j llummclovej nadá
cie a SIIÚ, Hudobného fondu a kole;:govia 
muzikanti, s krátka všetc i tí, ktor)•m je bl ízka 
tokrantná, kultúrna atmosféra 
Albrcchtovského domu plného hudby a 
najmii ľudská, všestranná a originálna osob
nosť jeho obyvateľa . Prof. Albrecht zaujal 
svojimi muzikologickými, resp. umenoved
nými názormi, puhlikovanými knižne i v 
početných článkoch a štúdiách, rovnako 
záslužná je však aj jeho činnosť na poli 
hudobnej praxe, ako pedagóga a najmii zak
ladateľa a dlhoročného um. vedúceho 
súboru Mus ica Aeterna. '!'ažko tiež opísať 
kamarátsl.;y vzťah a vplyv, ktor)• mal a 
dodnes má na množstvo mladých ľudí 

strct;ívajtkich sa u Alhrechtov. Vystriedalo 
sa ich tu už pár generácií a väčšinou sem 
dodnes zájdu po rad u, inšpiráciu a dobré 
slovo, plné láskavého humoru. V takomto 
duchu ~a nieslo aj !>pomínané stretnutie. a 
záver v iíom zástupcovia SIJ Ú odovzdali 
jubi lantovi pozdravný list predsedu SH Ú 
Petra Dvorského, ktorý uvercjiíujcmc v 
plno m znení. 

M. Ilanzclová 

Vážený pán kolega, milý jubilant, 
dovol'te, aby sme Vá m úprimne a z 

celého srdca zablahoželali k Vášmu 
vzácnemu živo tné mu jubileu ... 

V týchto dňoch s i viac ako inokedy, 
spolu s našou hudbymilovnou verej
nosťou, pripomíname obdobie Vášho 
pôsobenia vo sfére slovenskej hudob
n ej kultúry .. . 

Dovol'ujeme si vyjadriť úprimné a 
priatel'ské uznanie Vašej muzikologic
kej, interpretačnej, pedagogickej, pub
licis tickej a organizátorskej práci na 
rôznych úsekoch nášho verejného 
hudobné ho života, pričom si uvedomu
jeme, že celá Vaša tvorivá práca sa stala 
integrálnou súčasťou n ašej hudobnej 
kultúry ... 

Popri nezabudnutcl'ných počinoch v 

Panychída za Luciu Poppovú 
Tá správa v novembri minulého roku 

n ás všetkých zaskočila_ Bola priliš 
nečakaná, neuverite l'ná a krutá. Lucia 
Poppová odiš la náhle, z plného umelec
kého života, ešte vôbec nie za zenitom 
svojej speváckej kariéry, plná plánov na 
nové projekty, kde čoraz väčší zástoj mali 
mať koncertné vystúpenia. Verili sme, že 
po dlhých rokoch jej absencie na s loven
ských pódiách budeme sa aj u nás častej
š1é teš i ť' 'l jej uménia; veď nikdy ílepresta
la byť našou, osta la Slovenkou a prišla 
hncd't ako to bolo možné_ jej účinkovanie 
na BHS vr. 1989 bolo nádherným sviatkom 
pre nás, ale i pre im samotnú. Vel' mi sme 
ju chceli vidiel' aj na doskách, kde začí
nala ešte ako mladučká š111dentka 
bratislavského konzervatória_ Žiar, nebo
la jedinou z vychádzajúcich s peváckych 
hviezd, ktorých vel'kosť sme u nás 
nedokázali rozpoznať..., na rozdiel od 
Viedne, kde vzápätí začala jej osliíuj(Jca 
medzinárodná kariéra. a javisko opery 
SND sa vrátila už iba urna s jej popolom .. _ 

Pamiatke Lucii Poppovej sa 2. februára 
t. r. prišli pokloniť stovky jej obdivo
vatel'ov. Za všetkých sa s ňou rozlúčil šéf 
Opery SND J. Hrubant, smútočný prejav 
predniesol aj zást11pca Viedenskej štátnej 
opery prof. H- Deutsch , ktorý z 
bezp rostrednej blízkosti sledoval jej obdi
vuhodnú spevácku dráhu. Naposledy, 

Prof. ll. Deutsch sa rozlučil s L. Poppovou v 
mene.: viedenskej opery. Sn nn ka STK 

aspoi'í zo záznamu, znel v opere SND hlas 
Lucie Poppovej. Po smútočnej rozlúčke 
uložili potom jej urnu do rodinnej 
h robky na Slávičom cintoríne v 
Bratislave. MARTINA ILANZELOVÁ 

Bella vo Viedni 
Slovenské veľvyslanectvo vo Viedni a 

umelecká agen túra Slovkoncert prišli so zaují
mavým projektom: Prezen tovať hudobnú tvor
bu minuloročného jubilanta a zakladateľa 
slovenskej národnej hudby-JÁ A LEVOSLAVA 
BELLU pred viedcnskí•m publikom. A tak sa 
stalo, Žl: diía 17. januára tohto roku privítal 
slávny viedenský 1\ôscndorfer Saal ~ loven
skýc::h interpretov, ktorí v prvej časti koncertu 
predniesl i diela Jána Levoslava Jk liu a v druhej 
čas1 i skladby viedcn~kí•c::h majstrov - Jo~epha 
Haydna a Franz.1 Schuben a. 

Výber Bellových piesní pre soprán a 
klavír interpretovala Elena J-l ol ičková. 
Možno povedať, že vel'mi dobrý m s pô
sobom vystihla ducha a charakter týchto 
Bellových intímnych, prevaž11e lyrických 
výpovedí. Jej koncepcia sa odvíjala od 
výborného technické ho základu a jed
notlivým piesňam vedela dať pečať o ri
ginálneho prístupu. VoliJa piesne kom
ponované na nemecký aj na s lo venský 
text, čo publikum v rakúskej metropole 
n áležite ocenilo_ 

Klaviristka Silvia Č:ípová-Vizváriová pred
niesla Bellovo opus magnum - Sonátu b 
mol pre klavír, výsostne romantické 
dielo, poznačené Liszto m aj Wagne rom, 
technicky neobyčajne náročné a kon
cepčne kladúce na interpre ta nem alé 
nároky. Prístup klaviristky k BeUovej, 
takmer šty ridsat'minútovej klavírnej 
sonáte bol obdivuhodný. Výborne vystih
la romantický ráz diela, interpretačnej 
koncepcii dala pevnosť základných kon-

túr a vycizelovanost' každého detailu_ 
jedinečným spôsobo m vystihla tekto
nický a dynamický oblúk diela. 

E.lena Holičková v piesňach Franza 
Schuber ta zdôraznila ich prostý charak
te r a úprimnosf výpovedí. j ej interpretá
cia Schuberta sa niesla v zna mení štýlovej 
noblesy a výrazovej umiernenosti. Bez 
prehrávania a zbytočného pate tizovania 
vystihla . jednoduchý mi prostriedkami 
vntllorný svet Schubertových piesní. 

Klavírne trio ( Dana Ru~ó - klavtr, Alexander 
Jahlokov - husle, Ján Sl:ívik - violončelo), pred
nieslo Haydnove Klavírne trio. ll aydna 
pochopili ako plnokrvného muzikan ta a 
jeho dielu dali pečať silnej osobnostnej 
výpoved e, pričom vtipným a nenásilný m 
spôsobom vypointovali haydn ovskú 
hudobnú frázu. 

Koncert vo Viedni, ktorý pripravili aj 
Slovenský kultúrny spolok vo Vied1ú, 
Nadácia J- L. Bellu a Literárne a hudobné 
múzeum Banská Bystrica bol príkladnou 
akciou, propagujt1cou slovenskú tvorbu a 
interpretačné ume nie u našich 
najbmších susedov. Oo posledného 
miestečka zaplnená sála slávnej klavírnej 
firmy Bôsendorfer, ktorá pre l.úto príleži
tosť poskytla koncertné krídlo prvotried
nej kvality, jasne ukazovala záujem 
Viedenčanov o dielo sloven ského majs
tra_ 

Na ko ncerte sa zí1častnila aj vnučka). L 
Bellu p rof. Dagmar Sturli Bellová. 

MILOSLAV BI.AII Y KA 

spomínaných oblastiach hudobné ho 
diania, osobitnú pozornosť si zasluhu
je Váš vzťah k mladým ľuďom, Vaša 
pomoc pri ich poznávani krás hudby, 
ume nia, radosti z krásy a či vôbec, 
radosti zo života ... Za to Vám, vážený 
p án kolega, patrí nesmierna vďaka ... 

Drahý priatel'u, do budúcich rokov 
Vám želáme vel'a tvorivých síl a 
inšpirácie, vera zdravia a spokojnosti v 

osobnom živote, pričom si dovol'ujeme 
vyjadriť presvedčenie, že svojou aktív
nou prácou budete naďalej prispievať i 
k zdarnej práci a činnosti Slovenskej 
hudobnej únie. 

S úprimným želaním všetkého 
najlepš ieho a s hlbokou úctou 

PETER DVORSKÝ 
predseda Rady Slovenskej 
hudobnej únie 

Ako ďalej v non-profit organizáciách 
Ako prežiť, ako zabezpečiť činnost' na d'alš ic.: 

obdobie, sú dnes otázky, ktoré trápia vedúcich 
pracovntkov nielen v hospoclárslq,ch, ale aj v 
nevýrobní,ch, spoločenských organizáciách. 
Slovcn~kí1 hudobnú kultú r.u zabezpečujú pro
fes ionál ne inštitúcie, amatérske súbory, profe
sijné zviizy, spolky a pod. Ako úspešne rozvíjať 
a zabezpečovať zviizoví1 a spolkovú činnosť v 
podmienkach trhového mechanizmu bolo 
nápliíou týždenného seminára, ktorý pod 
názvom "Maoagen1ent v non:t>rofiť orga
nizáciach" v druhej :i10lo,-ic~· cm bra v 
Dolnetf<ropefzl'lfgirnw.6vala Slo~l:\ hudob
ná rada. Semlnár sa rc.:alizovat za í1činncj 
pomoci Európskej hudobnej rady a 
švajčiarskej hudobnej rady, ktoré boli 
zastupcné generálnou sekretárkou p. 
Urs ulou BaJJy-Fahr_ Seminár bol u rčený zás
tupcom národných hudobných rád štátov više
grádskej skupi ny, Pol'ska, Mad'arska, (~cska a 
Slovenska. Prt dnášajítci lektorský kolektív tvo
rili prof. E. B. Bliim.le, riaditel' výskumného 
pracoviska Management v non-profit organl:t.á
ci:ích na Fakulte hospodarskych a sociálnych 
vied Univerzity vo Frciburgu vo Švajčia rsku , 
Dr. P. Rôthlisberger z akciovej spoločnosti 

Poradenské a serv isn~ ~ l užhy pre zviizy a non
profit organizácie;: z Bernu a Dr. Andreas 
Kattnig zo sesterskej spoločnosti v rakí1skom 
\'ílilhcringu. Prednášajtk i dali k dispozícii 
rozsiahly metodický materiál, s ktorým sa 

-Mcstsl<ý úrad Prešov 

počas celého týždtia pracovalo a komunikova-
lo v nemčin e;:. · 

V kraji nách višegrádskej štvorky sú v súčas
nost i takmer všade rovnaké podmienky pre 
prácu zväzov a spolkov. Spoločným meno
vateľom je prestavba hospodárstva, privatizá
cia, nedopracovaná legislatíva a zníženie dotá
cií pre zviizovú a spolkovú činnosť. Z tej to rea
lity sa vychádzalo v každej diskusii, či mode-

!?~ej s~t~~~~i i;, ' . . ' J;iuw , l 
Zahrantcnt iekton nedonteslt .lwtovc rccep-_ 

tY' ,č i .č~ rovné j>ru~i~1 ,prcd!@,l,i.,~oncepci~, 
návrhy, n:ímery, alternatívy a možnosti, ktoré 
musí každý sám aplikovať vo ~vojom 
hospodárskospoločcnskom prostredí. Ako 
aplikačný model slúžila frekventantom 
Slovenská hudobná únia so svojimi štyrmi 
spolkami a dvoma regionálnymi združeniami. 

Zahran iční referenti poskytli účastníkom 
.veľa odborní•ch poznatkov a manažérskych 
námetov, domáci organizátori pozvali zase 
špičkových slovenských umelcov huslistu 
Petra Michalic::u s klaviristom Tomášom 
Gaálom, klaviris1ku Danielu Rusóov(l, aby v 
samostatných recitálov}•ch večeroch prezento
vali zah ran ičným hosťom tlrovcň slovenského 
interpretačného umenia. Prierez bohatot1 
l'udovou kultúrou Slovenska pripravili čle
novia folklórnej hudby a speváci súboru 
Ponitran. • 

IRE.NA MEDŇANSKÁ 

Miestny odbor Matice slovenske j Prešov 
Katedra hudobne j výchovy Pedagogicke j fakulty UPJŠ Prešov 
Slovenská hudobná spoločnosť Bratislava 

MOYZESOV HUDOBNÝ ROK 
pr i príležitosti 50. výročia úmrtia hudobného skladateľa 
Mikuláša Moyzesa 

PREŠOV 
6.december1993 - 6. deceDlber 1994 
Progra m: 
5. apríl 1994 Otvorenie výstavy "Živo t a tvorba Mikuláša 

Moyzesa" 
V priestoroch Okresného múzea v Prešove 

6. a príl 1994 Pietna spo mienka n a Mikuláša Moyzesa pri 50. vý
ročí ÚDlrtia 
Pri h robe na p rešovskom cintoríne a vo farskom kostole 
sv. Mikuláša v P rešove 
Program: Mikuláš · Moyzcs Mfssa solemu is v pod an í 
miéšaného zboru Collegium technicum Košice a orches-
tra Divadla jonáša Záborského Prešov 

7. a s. apríl 1994 Pozn ávame hudbu Mikuláša Moyzesa 
Cyklus výchovných koncertov z tvorby skladateľa pre 
~iakov základných a stredných škôl v p riestoroch Čierneho 
orla(PKO) 

15. jú n 1994 čertova rieka 
Hudobnodramatická k reácia na motívy melodrám 
Mikuláša Moyzesa 
Divadlo jonáJa Záborského PrešolJ 

5. d ecembe r 1994 Zádušná sv. Omša za Mikuláša a Alexandra Moyzesa 
Františkánsky kostol v Prešove 

6. december 1994 Záverečný kon cert Moyzesovho hudo bnéh o roka 
Zborový a orchest rálny kon cert z tvorby Mikuláša a 
Alexandra Moyzesa v sále ( :icrncho orla v Prešove 



.ROZHOVOR 

O problematike hudby s dirigentom Ondrejom Lenárdom 

V POKORE PRED UMENÍM 
Dlhé roky ste pôsobili ako šéfdiri

gent SOČRu, dnes ste na poste 
šéfdirigenta Slovenskej filharmónie. 
Pôsobenie v rozhlasovom orchestri na 
vás a jeho hráčov iste vzájomne vplývalo. 
čo si z toho obdobia odnášate? 

. Nemôžem taji ť, že spolupráca s o rchestrom 
~e~koslovenského, teraz Slovenského rozhlasu 
bola pre mňa nesmierne vzácna a najmä na 
začiatky môjho tamojšieho pôsobenia si 
spomínam len v najlepšom. Smutný a bolestný 
bol odchod z tohto telesa, v ktoro m som pôso
bil dve desiatky rokov. Ale nebudem to 
rozvádzať. SOČRu nesmierne vďačím za 10, čo 
som sa v ňom praktické naučil. Od toho sa 
potom postupne odvíjala pekná spolupráca, 
ale aj tvrdá a poctivá práca, ktorú budem vždy 
propagovať. Len tá totiž prinášala svoje ovocie, 
ktorým sa i ja pýšim. Mnohí rudia, kto rí po
znali toto obdobie, ho budú vedieť oceniť. 

Ak budeme eš te chvíľu spomínať, mali 
by sme sa var i pristaviť aj pri období, keď 
ste hosťovali v opere SND, spolupracovali 
na viacerých hudobných nahrávkach s 
vydavateľstvom Opus, účinkovali v 
televíznom cykle Hudba z Bratislavy, či 
začali hosťovať v japan Shinsey 
Symphony Orchestra Tokyo. V čom vidíte 
odlišnosti a v čom spoločné styčné body 
tejto spolupráce? 

· Dirigentská práca by sa nemala zamerať len 
na jedno teleso ani na jednu hudobnú oblasť. 

Snažím sa vzájomne prepájať operné dirigo
vanie so symfonick}•m, pretože dramatizmus 
opery prináša do ~ymfonizmu veľa podnetov a 
naopak. Pre mňa osobne sí1 to nezaplatitel'né 
skúsenosti. Práve možnosť načrieť aj do praxe 
iných telies prináša taký prúd, v ktorom sa 
kamene zaobl'ujú. Človek totiž ro bí niekedy 
chyby, ktoré si v domácom prostrt:dí akosi 
neuvedomí.'Až keď ich urobíte vonku, v 10m 
momente vám ich . vrátia". Na druhej strane, 
ak vonku využije te niektoré skúsenosti z 
domácej praxe, nesmie rne to ocenia. To sú 
inšpiratívne momenty. Pochopitel'ne, že moja 
l 5-ročná spolupráca s japonským orchestrom, 

ktoreho šéfom som sa tohto roku stal, mi 
priniesla veľmi veľa . Prvým silným šokom bola 
pre mňa ich neskonalá disciplína. Ale myslím 
si, že spojenie japonskej precíznosti a slo
vanskej hudby, to má čosi doseba. Ak máme 
h l'adať a nachádzať styčné body v jedno tlivých 
oblastiach hud by, malo by sa tak diať cez jej 
propagáciu. V tom zohrala vel'mi veľkú Lllohu 
práve slovenská televízia. Škoda, že pr:\ve v 
posledných rokoch je vážnej hudby na 
televíznej obrazovke stále menej. Neviem, či 

l'udia, ktorí o tom rozhodujú, si uvedomujú, že 
dopad v budúcnosti môže byť tragický. 
Príklado m toho je už dnes umelecké školstvo. 
ja som si práve nesmierne vážil. že televízia 
dávala priestor na šírenie a propagáciu hudby 
a tvorila tak súčasť spojcn)•ch n:ídob. 
Nczahodili sme zase jednu Šancu, nevytratí sa 
hudba z nášho vedomia, z prostredia, v ktoro m 
žijeme? apríklad qklus Hudba v Bratislave sa 
postupne tak dostal do povedomia národa, že 
mnohí sa naň vyslovene tešili a čakali. Iná o táz· 
ka ·je, či bola príťažlivá aj jeho dramaturgia. 
Treba len veriť, že hudobná kultúra nebude 
nad'alej zaznávaná a dostane v televízii znovu 
priestor, ktorý jej právom náleží. aša hudob
ná kultí1 ra má na to, aby prispievala k o brode 
národa a verím, že momc:nt :ílnc iažkc p rechod
né štádium prekonáme aj v prospech duševne j 
potravy človeka . 

Svoj koncertný repertoár si zostavujete 
od klasickej až po súčasnú symfonickí• a 
opernú literatúru. Čím upútavajú vašu 
pozornosť práve tieto diela? 

· Myslím si, že v každo m jednom d iele, v 
jeho interpretácii je nielen názor hudobného 
skladateľa, ale aj životná skúsenosť jeho inter
preta, a teda aj dirigenta. Dirigent tlmočí inak 
dielo v začiatkoch svojej umeleckej dráhy a 
inak postupne v priebehu ro kov, ako získava 
stále nové a ďalšie životné skúsenosti. Známy 
m:mecký d irigent Wilhelm Furrwängler 
povedal, že mozog umelca je ako platňa, do 
ktorej sa zaznamenávajú body zážitkov a 
vnemov z okolitého sveta, ktoré umelec 
potom cez seba pretavuje do vlastnej p ráce a 
ani o nich nevie, kedy ich vybe rá. Sú to isté 
paralely života, kto ré v skladbe pocit'u jere a 
cítite sa pritom veľm i dobre. To je ten najkrajší 
pocit. Konkrétne by mi bolo ťažko hovoriť o 
wm, ktorá skladba ma upútava či najviac 
inšpiruje. Mohol by som v tejto sú'vislosri skôr 
hovoriť o svojich láskach, o to m, že ma 
nesmierne uchvacuje hudba Gustava Mahlera, 
opery Pucciniho, Ve(Jiiho, a netajím sa so svo
jou vel'kou láskou k Suchoň ovi. 
Veľkú pozornosť venujete i dielam 

súčasných skladateľov a ako ste i sami 
naznačili, zo s lovenských máte vrúcny 
vzťah k tvorbe Eugen a Suchoňa. Čím sú 
vám tento tvorca a jeho tvorba takí blízki? 

· 'tažko by som asi hl' ada l slová, prečo som si 
obl'úbiltvorbu to hto skladatcl'a. Ale tak, ako i v 

nekro lógu povedal Peter Dvorský, že profesor 
Suchoň načcrpával zo slovenského n:ípevu, zo 
slovenskej ľudovej pie~nL', pri zrode novej 
avantgardy slovenskej kompozície Suehol1 
vel'mi citlivo selektoval, čo je v prospech toho 
vývinu, p retavoval slovenskú kultúru do vlaSt· 
ne j tvorby a čerpal z bohatstva našej ľudovej 
piesne. U Suchoi\a p revláda práve jeho 
výrazná l'udská osobnost'. fio l to lak milý a 
vzácny človek, že jeho hudbu musel mať rád 
každÝ,, kto je tak citlivý, ako bol on. Som h rdý 
na to, že som nahral v podstate všetky 
Suchoňove veľké diela okrem Žalmu zeme 
podkarpatskej, na krory som d re nemal 
šťastie. Môj vzťah k tomuto, dnes už, žiar, zos· 
m1lému géniovi slovenskej hudby bol, je a 
zostane nesmierne vcl'ký. 

Naša hudobná kultúra mala doposiaľ 
vo svete dobré m e no. Myslíte si, že ho v 

období finančných otáznikov bude mať aj 
naďalej? Robíme pre propagáciu našej 
hudby vo svete toho .naozaj dosť? 

· Na jedne j strane sÍl to financie - dotácie, 
bez ktOrých by umenie neexistovalo a nemôže 
existovať. Na strane druhej je to odmena umel· 
cov, krorú nachádzajíl v plných sálach. Pri 
aplauze ani jeden umelec nemyslí n:1 peniaze. 
Žiar, dnes badať jede n vel'm i neblahý jav · 
určití1 apatiu voči umeniu, a to nielen voči 
umeniu hudobnému. 

fs ť na umenie patrí na Západe dodnes k istej 
spoločenskej strán ke života. V rámci našich 
nedávnych koncertov v Ho landsku bolo aj 
nedel'né matiné. A hoci sme sa obávali malej 
účasti , sála bola plná. Na jednej strane divákovi 
a poslucháčovi musíme dať Lo, o čo má záujem 
a na strane druhej, kultúre treba stále 
pomáhať. Aj talenty, ktoré na lovensku sú, 
potrebujú pomoc k tomu, aby sa dostali do 
zah raničia. Ľudia, ktorí o tom rozhodujú, by 
mali veci konzultovať s tvor ivými umelc:u11i. 
čo sa týka propagácie, v tcjw oblasti je vel'mi 
neutešená situácia. a Slovensku napríklad 
neexistuje inštitúcia, ktorá by sa zaoberala 
poved zme nahrávkami Slovenskej fi lharmónie. 
Tá má síce staršie nahrávky, ale nemôže poho· 
tovo ponúknuť nahrávJ,:y napríklad s 'di rigcn· 
tom, s ktorým sa chystá v zahraničí práve kon· 
certovať. Ak sa ciKc:me dostať do sveta, potre
bujeme aj istú publicilll a t:í je naj presvedčivej · 
ši a práve fo rmo u nahrá vo k. Takéto resty voči 

našej hudbe narastaj í1 pro fu turo do 
nebezpečne veľkých rozmerov. čo d nes v tejto 
o blasti znamená sklz jeden deň, to v od raze 
budúcnosti znamená mini mum tri roky. 
j edino u propagácio u našej hudby v zahraničí 
sú výkony našich umdcov. 

S úrovňou hudobnej kultúry úzko 
súvisí aj výchova mJade j nastupujúcej 
gene rácie i výchova hudbymilovného 
publika. Urobili sme pre ňu dost', a lebo 

m á m e ešte čo dohái1ať? 

· Musím povedať, že mladej nastupujúcej 
generácie akosi niet. Ak sa objaví nejaký ta· 
lent, tak nám odíde, alebo ho nic je tol'ko, aby 
pokryl dopyt všetkých telies, ktoré sa domáha
jú po absolventoch práve v odbore dirigova· 
nia. <:viem, kde sa stala chyba, č i je to v 
oblasti hradan ia takntov, ale rozhodne tí, ktorí 
sú za to zod poved ní, by mali počúvať hlas pro
ťl:s ionálnych telies, ako sa pýtaj(l po nových, 
mladých talentoch. Je to však i vecou nášho 
hudobneho školstva, aby začalo intenzívnejšie 
hľadal' talenty, myslím ~i . že na Slovensku 
musia byt'. Pre rozkvet slovenskej hudobnej 
ku lt úry potrebujeme práve tieto posily. Ak 
odíde staršia generácia, kto bude viesť telesá k 
tomu, aby ich úrovcií bola stále vyššia, rov
nako ako í1rovcií publika. Na udržanie publika 
má nadviiznosť jeho výchova. Tu by svoju 

Snímka L. Pákozdy 

úlohu mohla zohrávať Slovenská televízia, kde 
je momcmálne na obrazovkách vel'mi málo 
hudby. Mám možnosť zhovárať sa s ľud'm i , 
ktorí sa pýtaj(l, prečo hudba z obrazoviek 
odišla. Mnohí si možno neuvedomují1, ale LO 

volanie je treba chápať ako SOS. To, p ravdaže, 
neznamená, že každý ~i zapne: televízor, lebo z 
Bratislavy ide hudba, ale je dost' vysokť per
cento hudbychtivých rudí, ktOrí po nej volají1. 
Tak, ako by nám mala l ežať na srdci výchova 
mladých v ob lasti hudby, mala by to byť aj 
výchova publika. Pretože výmena generácií tu 
bude stále. j e to dialektika, ktorá je už raz živo
tom daná a musíme sa postarať o LO, aby sme 
urobili všetko preto, aby sme mali nové talenty 
a te nto p rírastok bol adekvátny tom u, čo 
potrebujeme. Na d ruhej strane, aby sme 
vychovávali nové publikum. Myslím si, že to je 
zmysel to hto snažen ia. 

Vy sám ste odch ovancom [udovíta 
Rajte ra. čo vám táto osobnosť hudo bne; 
kultúry dala? 

· Profesora Rajtera som nazval svojím 
muzikantským o tcom a dod nes si za tým sto· 
jím. Je to človek , ktorý na mňa pôsobil 
zázračným spôsobom. Ako pedagóg mal 
schopnosi vyprovokovať ma k tomu, aby som 
sa hanbil n iečo nevedieť. Ako pedagogická 
osobnosť vždy vycítil mojt: slabiny, na ktoré 
zaútoči l. Po hodinách profesora Rajtera som 
bežal do knižnice, vybral som si partitúru, lilera· 
túru a pon:íhl'al som sa učil. Pri tOm ten človek 
na mila v živote ne~kríkol. Profesor Rajter je 
nesmierne vzdelaný človek, ktOrý strašne rád 
rozdával vedomosti a skL1senosti. Varoval nás 
p red í1skaliami tejto profesie. Dodnes som mu 
nesmierne vd'ačný za jt:ho scho pnosti vynika
júceho pedagóga. PritOm hlavnou črtou jeho 
osobnosti je jeho obrovská pokora p red 
umením. 

Ako by s te dnes· už ako dlhoročný diri· 
gent · ch a rakterizovali túto profesiu, čím 

je typická a čím jedinečná či n eopako
vateľná? Aké s ú možnos ti uplatne nia sa u 
nás a vo svete- aj v súvis los ti s n ástupom 
mJadých? Aká je dnes s ituácia n a 
bratislavs kých hudo bných školách - na 
VŠMU, resp . na Ko nzervató riu? 

· Profesiu d irigenta považujem za rovnaký 
zázrak ako prácu chi rurga, kardiológa, obdivu· 
jem človeka , ktorý vie narábať s computcrom. 
Myslím si, že každá jedna profesia· aj pohonič 
koní - je kun1št. Ak si človek nájde vo svojom 
povolaní aj hobby, potom je to radosť. 

eopakovatel'né momenty, ktoré človek zažíva 
na pód iu ako di rigent, ro sú p ráve chvíle 
splynu tia s publ ikom. A závideniahodná je 
práve schopnosť interpretácie paralely života a 
umenia v jed i nečnom súzvuku. Raz mi dirigent 
Vojto Adamec, ktorý, žiar, zomrel mladý, 
povedal, že musím cít i ť publikum na zátylku. 

everi l som tom u výrazu a veru mal pravdu. 
Ked' človek cíti, že preskočí na neho z publika 
iskra, ro sí1 ncopakovaternť momenty. Ak hovo
ríme o mladých · základným princípom je 
hradať a objavovať talenty. Potom prichádza 
pedagóg a d'alcj prichádza ten najtvrdší 
pedagóg, ktorým je životná p rax. Neviem, či 
sme do istej mie ry trochu nezabudli na objavo· 
vanie talentov. Nehovorím, že ro mají1 robiť 

pedagógovia, ale kdesi sa stala chyba. Tak málo 
l'udí ~a d nes prihla~uje na tento odbor, že je Lo 
v neprospech veci a musím jednoznačne 

povedať, že situácia na Slovensku v oblasti d i ri· 
gentov začína byť ak nie tragická, tak aspoň 
vd mi nebezpečná a varovná. 

Exis n•jíl nejaké všeobecne platné 
princípy dirigovania, aJebo ide o špeci
fickú, jedinečnú a neopakovateľnú schop
nosť danú osobnosťou i osobitosťou diri· 
genta? 

· Pravdaže existujú spoločné základ né prvky 
dir igovania · technika, ktorú musí ovládať 
každý dirigent. Ak ':;elko ~a vlastne začína až 
po to m. Hľadan ie tilrigcntskéhq umenia spo~í· 

va v p raxi a skí1senostiach. Každý d irigent ma 
svoje špecifiká, ale mila najviac zaujíma spo n· 
tán nosť dirigenta, či je v ňom, alebo ju len hrá. 
Každého je možné hneď odhaliť. O 
Bern~tci novi nikto nepochyboval, že je to di ri· 
gen t, ktorý má hudbu v každom nerve. 

čo si myslíte o pravdivosti v tvorbe a 
umení? Aké pozitíva a n egatíva, riziká a 
úskalia môže so se bou prinášať? Kon· 
frontujúc naše a sve tové reprodukčné 

umenie, ako sa javí z vášho pohľadu? 

· Kto je rozumný, učí sa aj od iných. 
Napríklad mne v Tok iu povedali, ked' som sa 
pýtal, prečo si želaj(l, aby som tam častejšie 
chod il, že chcú, aby som ich naučil širokej slo
va nskej duši. A naozaj, slovanská hudba je hud
bou širokého srdca. Čajkovského hudba 
napríklad musí- obrazne povedané · rozplakať 

aj d ub. Vo svete si napr íklad povedia, že v 
Dvoi'ákovi sme doma, pretože je to od nás. A 
my d nes vieme, že in terpretačné umenie sa 
môže presadiť len obrovskou kvalitou. Potom 
je možné porovnávať, č i je dielo precítené a či 

je interpretované na vysokej úrovni. je p ravda, 
že dnes je interpretačné umenie na ovcl'a 
vyššej úrovn i ako povedzme pred 40 ro kmi · aj 
vďaka masméd iám a hutlobným nah rávkam, 
ktoré sú d nes absol(ltne dokonalé. Ale to 
trochu aj vadí. iektOré hudobné firmy už 
začali nahrávať live nah rávky, pretože je v n ich 
život a odrážajú aj tvorivý umelecký p roces. 
Pravdivosť v umení je citlivý nerv, ktorý sa dá 
ľahko odh a liť. Okázalosť bez d uše človeka sa 
zbadá a balast spoločnosť akosi sama vypudí. 
História potom všetko preoseje a oddelí zrno 
od pliev. 

V súčasnosti ste na poste šéfdirigenta 
Slovenske j filliarmó nie. Máte v te jto 
súvislosti nejaké tajné túžby a želania? 

· Prijal som túto funkciu a cítim sa byť ňou 
poctený. Ak mám hovoriť o plánoch a snoch, 
mojím želaním je, aby sme si s orchestrom 
našl i spolóčnli reč a mohli odovzdávať maxi· 
mum z umenia, ktoré v nás je, obohacovať 
ľudí , d:ívať im čo najviac duševnej potravy, aby 
sa zjatrené duše a zjazvené srdcia, ktoré sÍl, 
nejako napravili. Som bezmocný, smutný z 
toho, ako SÍl dnes rudia bezohľadní a bezcitní. 
Preto chceme rozdávať umen ie v nádej i, že aj 
to môže byť balzam na rany a nedu hy rudí. V 
tom je hudobné umenie širokospektrálne, že 
necháva voľný priestor rudskej fantázii. 
Rozdávať ho okolo seba plným priehrštím to je 
jediná méta, za ktoro u by sme mali spoločne 

íst'. 
Pripravila: ANNA BÁBIKOVÁ 
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2 a 3. dece mbra. Carl Maria von 
Weber: Obe ron, predohra. Max 
Bruch: Husl'ový kon cert g mo l. 
Dmitrij šostakovič: 5. symfó nia . 
Slovenská filharmó nia. Dirigent 
Vladimír Fedo-sejev. Sólis ta julia n 
RacWin. 

bez afektu, bez pózy, temperamelllnc, 
ba až chlapčensky živelne. Akonáh le ~a 
však vnoril do melancholid:ľch vôd 
13ruchovho g molu, bol pánom nad 
sebou samým aj nad materiálom 
ťažkého koncertu. Hr:tl s nadhľadom 

skúseného človeka, v jeho hre nebolo 
cít iť čosi , čo by ktosi mohol prípadne 
označiť za mladícku nerozvážnosť. 
Nebol to len prekrásny zvuk prekrás
neho nástroja, bolo to aj presvedčenie 
o poshmí hudobníka šíri ť radosť a 
dobrú vôľu nic len skrz vlastný exhi hi· 
cionizmus, ale hlavne skrz pokoru voči 

KONCERTY 

So ostakovičovými symfó niami 
majú hráči · pamätníci v Slovenskej fil. 
har mónii istotne svoje skí1scnosti. 
Lad islav Slovák svojho času .naočko· 

val" šostakovičovský symfonizmus do 
myslí svojich zverencov inšpirovaný 
pánom Mravinsl<ým. čosi z tohto 
dobre micneného a dobre pod:mého 
séra muselo osta l~ v 7.ilách hudobníkov, 
preto party kolosálnej Päiky mnohí•ch 
veľm i neprekvapili. Tí mladší boli v 
odlišnej situácii a kontakt s obsiahlymi 
partami nadväzovali is!O inak, než 
skúsení harcovníci. Šostakovič predsa 

~tj iá'« '94 l 
obludnými víziami bezmocného zápa· 
su človeka s okolno ťami , ktoré ho 
chcú zraziť na kolená a potom zlikvi· 
dov:1 ť. Vladimír Fedosejev bol podľa 
môjho názoru opti málnym sprievod· 
com cez pralcs obrazov a zážitkov. 13ol 
opäť elegant ný, šarmamný, nehystcri· 
zoval su uae~u , skôr dbal o 
priezračnosť v di ferencovaní jed· 
notlivých segmentov v štru ktílrc 
šrvorčasťového golema. 13ol verným 
tlmočníkom ost:1kovič:1 , bol ale stále 
nad vecou a kontroloval dianie. 
Pekných okamihov bolo nespočetne 

Decembrové filharmonické uda· 
losti začal i priam ;~ ž s festivalovým 
akcentom. Mená dvoch hosťujúcich 
umelcov vyžuovali pozitívne flu idum 
už na plagáwch avizujúcich tento 
nevSed ný ko ncert. Vladimír Fedosejcv 
má, dúfam, na Bratislavu dobré 
spomienky spred roka, kedy excclo· 
val so svojím moskovským orchc· 
strom v rámci BHS. Julian Rachlin 
zavítal k nám síce prvý raz, zato jeho 
meno sa v muzikantských kuloároch, 
a najnú medzi mladšími huslistami 
skloi'iovalo v tých najzvučnejš ích 
pádoch. Očakávanie niekedy oklame 
a deformuje reálny stav vecí. Tento 
raz ale dopadlo všetko podľa môjho 
najvrelcjšieho očakávania. Začalo sa 
to predohrou k Oberonovi. Fedosejev 
hneď avizoval, že pôjde do tuhého. 

SF v decembri 

Schuberta iným Bruckm:rom. Ale viesť 
p:mliei)' medzi čiastkovými krôčikmi 
obidvoch pánov od čísla jeden po čís lo 
dcviiť, to je pri najmenšom odvaha. Ak 
aj hej, potom na inej úrovni, n<:ž akú 
p redkladá Aldo CeccatO ~pol u so 
Slovenskou filha rmóniou. ccbcem 
zach;ídzať do podrobností interprctá· 
cie Schubertovej D d urovej symfónie, 
ale vyznela úboho, roztrieštene, 
nekoncepčne, surovo. Aj napriek 
pekným sólov}•m v}•konom posúva
jtlcim 3. ~ymfóniu definitívne na pôdu 
19. swročia. Aldo Ceccato hy možno 
pred sebou alebo kdesi za tym panis· 
tom potreboval vclikímskc zrkadlo. Asi 
by bol nadch nuty sám sebou a podľa 
toho, čo robí, mu o to ide. Je tcch· 
nikom, má dobré ruky, len spôsob, 
akým uvoľiíuje tcnw potenci;\1 je až 
komický. Tento raz síce nespieval a aj 
tanečné imermezzá obmedzil na mini· 
mum. Schubert hol v~ak bezduchí' a 
zle zahral}'. Nuž a na Brucknera by tiež 
pán Ceccato nema l veľm i s i ahať. Ten si 
okrem šikovných rúk žiada aj pokoru a 
preduchovnelo~ť. V 3. symfónii sa pre
búdza ozajstný Uruckncr smerujúci k 
piatej, siedmej alebo deviatej ~ymf6nii , 
ba čo viac Bruckncr invokujúci 
Mahlera (zhodou okolností práve 
Mahlcrovu Tretiu symfó niu). Aldo 
Ceccato však neprebudil tak mer nič. 
Symfóni i d mol chýbal majestát ( ten 
nemožno dosiah nuť iba frenetickými 
forte alebo crescendom), bol až neprí· 
jemne pragmatický a zubatý. Nebyť 
pekn)•ch výkonov jedincov, či skupín 
(horny, trombóny, sóla drevených 
dychov ... ), ostalo by len čosi neduživé, 
siaho vyživované. Potlesk na záver si 
zaslí1žili predovšetkým h ráči SF, Aldo 
Ceccato bol postavou v druhom pláne. 

ajskôr v spolupráci ~ dbponovan}·· 
mi hráčm i asocioval brav\1rnym ~pô
sobom povestntl webcrovskú atmos· 
féru lesa v int rodu kdi a vzá pätí 
rozpútal u ragán allegra. Rýchlejšieho 
Oberona si neviem vari ani predstaviť. 
Pritom sláčiká r i stíhali hrať jednotl ivé 
tóny, ncglisovali a nepoddali sa 
zvodom blud ičky Šmíry. Svoje k veci 
dodali aj dychári a súkolie orchestrál· 
neho dia nia zrazu klapalo pravidelne, 
nevŕzgalo príliš nahla~ (ked', tak len 
skryte, bez vedomia posl ucháčov). 
Radosť počúvať a radosť pozerať na 
d egamnéhu, decentného, zato však 
ostrozrivého Vladimíra Fedosejeva. 

Julian Rachlin vstúpil na pódium 

l,fl 

hudbe. ll rdinom večera však bol 
samozrejme Rachli n, nic llruch. Zlawu 
korunou bolo cap riccio Niccola 
Paganiniho, ktoré rozvášnilo nic len 
prítomných sláčikárov, ale takmer 
každého senzitívnejšieho poslucháča. 
Aj v gejzíroch šarlatánskeho techniciz· 
mu paganin iovskej poetiky našiel 
Rachlin niečo viac, čo človeka až nadvi· 
hovalo z pohodlnej fotelky. Mikrozas· 
tavenie pohybu v nekonečných 
. kukuriciach" perliacich sa tónov, 
práca s akcentom, s ;1gogikou ... občas 
som pocítil závany humoru a pnve· 
tivého í1smevu. Aj také čosi patrí k 
hudbe a k robeniu hudby. Výkon 
Juliana Hachl ina znesie aj tie najškodo· 
radostnejšie alebo najprísnejšie alebo 
najzávistlivcjšie kritériá a vstúpil do 
histórie 45. koncertnej sezóny ako 

umber One. 

Poézia -tónmi i slovom 
Komorné matiné, ktoré na 2 1. 

novembra d ramatu rgicky pripravil 
Spolok koncertných umelcov pri 
Slovenskej hudobne j únii v bratis· 
lavskom Zichyho paláci, mal 
spoločného mcnovatc l'a v umelec· 
kom stvárnení detskej tematiky. 

ázov akcie .Detský svet v hudbe a 
poézii" dal príležitosť dvom umel· 
com · klaviristke Ide Černeckej , 
ktorá stvárňovala výber z min iat(l r 
Schumannovho Albuma p re mládež 
o p. 68 i recitátoro vi zvt~čného hlasu 
tefanovi 13učkovi s pred nesom 

úryvkov a ukážok z poézie Milana 
Rúfusa. 

Výkony Idy Černeckcj bývajú 
vždy garanciou dokonalého klaviris· 
tického remesla, rezu ltátu tak dô· 
kladnej, spoľahl ivej prípravy. V 
posled ných rokoch sa čoraz viac 
prehlbuje hÍbka jej kultivovaného , 
ušl'achtilého prejavu, v ktorom niet 
ani sto py po zovňajškovost i , po 
túžbe ohúri ť publikum perfektnou 
br ilanciou, čoraz viac domi nuje 
úsilie p ripravit' poslucháčovi plno· 
hod notný umelecký zážitok 
ncskalený nedotiahnu tosťou inter· 

prctačných parametrov. Osobnosť 
Id y Černcckej charakterizuje plné 
podriadenie sa interpretovanému 
auro rovi, precízne rešpektovanie 
jeho záznamu. 
černeckej krehký Schumannov 

svet vyžaruje osobitú poéziu, nero· 
zlučne spojenú s kantabili tou 
preplietajúcich sa fr:íz. Načiera aj do 
d ramatických polô h na pravom 
mieste a v pravý čas! Týmito polari· 
tami sa je j v)rrazová paleta obohacu· 
je, a preto pô~obí nanajvýš 
presvedčivo . . 

Ak by sa v s(tvislosti s týmto 
blokom malo o mecom 
porozmýšl'ať, tak o tom, či by mali 
vstu py klaviristi..)' byť sko ro vždy 
ukončené zvukovo p ricbojncjšou, 
či už d ramatickejšie, alebo vir· 
tuózncjšic trakrovanou skladbo u, či 

te nto spôsob scbaprczcn tácic je 
práve tým najvhodnejším úvodom 
do sveta poézie. Vcd' práve sklad· 
biči..]' Zimný čas l. a ll., ktorými 
ukonči la čcrnccká wojc vystúpenie 
a aj celý blok práve vd'aka svojej 
hÍbavej poetickosti vyzneli veľm i 
sugestívne. · VČ· 

len nic je repertoárový kus, kwrý patrí 
k h ráčskemu paušálu. Vl:tdi mír 
Fedoscjcv mal zrejme nezávideniahod· 
nú situáciu: na jednej ~trane musd 
oprašovai, prípadne korigovať nánosy 
pôvodného naštudovania a regu lovať 
dianie pod ľa vlast nej predsta1ry, na 
d ruhej strane mal za úlohu vtiah n u ť 
mladých hudobníkov do bizarných 
tvarových, vzťahových a sémant ických 
labyrin tov šostakovičovského ~)•m fo· 
nického tragizmu. Viem, že hr:tť vyše 
250-k r:ít re pet ičné áčko :ilebo ťahať sia
hodlhé unisona v tých najneuveritcľncj· 
ších inš t rumcntačných kombin:íci:ích 
nie je pre filharmonikov obzvlášt' 
lákav(l úloha. Verím, že zatínali zuby a 
že zvádzal i krutý boj o každý pohyb 
ruky a tela. Sostakovič ale ani nechcel 
byť prechádzkou májovým sadom a 
cieľavedomo zaťaž i l hráčov občas až 

, 

veľa, škaredý ani jeden. Aj preto ~a mi 
po dezolátnom symbole záverečnej 
kvinl )' cl • a uprostred tzv. d urovej 
apoteózy radosti a o ptimizmu nechce
lo vôbec tlieskať. Po ostakovičovi v 
takomto podaní by sa vari ani tlieskať 
nemalo · až taký bol sugestívny. 

•!• ·:· ·:· 
9. a 10. decem bra. Franz 

Schubert: 3. symfónia. Anton 
Bruckner: 3. symfó nia. Slovenská 
filharmónia. Dirigent Aldo 
Ceccato. 

Prosím o prepáčenie , ak pri tejto 
príležitosti znova použijem citát od 
Freddyho Mercuryho: .Show must go 
o n!" a dodám: a to sme ešte iba pri tro
jkách. Projekt Schubert · Uruckner hol 
omylom od samého základu a z prí· 
padu na prípad sa o tom presviedčam. 
Viem, že Bruckner by hol bez IGOR J AVORSKÝ 

PODIUM KONZERVATORISTOV l 21. nove mbra m . r . vystúpil v Úvodná p red o h ra k oper e vali jej výko n . Citové d otváranie 
Koncertnej sien i SF Symfo- R. Wagnera Majst r i speváci hudobné ho prúd u ako by 
n ick ý o r chester Štátneh o norimbersk í mala už vda · zaostalo , čo najmarkantne jšie 

l 
k onzervatória v Bratislave najmä v koncepcii dynamickej vystúpilo do popredia v 
pod ta.krovkou prof. Júliusa fo rmy - z profesionálnych para· hlbavom Largu. Súhra · až na 
Kar abu . Podujatie - súdiac metrov, v zvlád nutí orch cstrál· m alé V}'Chýle nie · s o rc hestro m 
p odl'a návštevnosti • sa s tretlo s nej suhry, vo vynašaní motivick· bola spol'ahlivá. 
nemalým záu jmom publika. tj práce, v súhre jednotlivých 

1. VýkMo . f~le~ boli.:.~ ·· .arof(Wýdl skupín. Ak pre-. 
kou odbornej umeleckej pri- dohre ešte niečo chýbalo, tak to 
pravy žiakov v nástrojových bol ešte väčší odpich, uvoľnenej· 
triedach (kvalitné dychové šia prirodzenosť hudobného 

! skupiny i sóla) , v komornej hre to ku, väčšia zvuková strne· 
j: a samozrejm e aj v predmete lenosť. 

o rchestrálna h ra. Ak s i sporne· 
nieme na úroveň, k akej dokázal 
orchester tejto inštitúc ie 
dospieť pred nejakými 30 
rokmi, m usíme skonštatovať 
neodškriepiteľný pokrok, aký 
m o hlo v súčasnosti zaznamenať 

l 
to to teleso aj vďaka rozvoju 
nášh o základné ho hudobné ho 
školstva v posledných desaťro
čiach. Na š ko lu prijím ajú už le p
šie pripravených žiakov, kto r í 
potom počas š túdia d osah ujú 
vyššie mé ty, ako ic h pred chod· 
covia o jednu gen e ráciu späť. 

Zu zana š tefunková (pro f. 
čerman) v spolupráci s o rche· 
strom predviedla ako só listka 
Beeth ovenovho Klavírn eho 
koncertu č. 3 c m o l op. 37 
svo j abso lvent!lký výko n. 
Sympatický zjav, brila n tn á tech· 
nika, priam inžinierske m ode lo · 
vanie fráz a p lôch, mies tami • 
najmä v kód e finálne ho ronda · 
prílišný elán , ktorý vyústil v 
prehnané tem po a rým aj k 
zah m leniu exaktnosti paS<íží z 
lo m e ných oktáv c harakte riZO· 

1.".. histaiová"""rof. A.. 
Vrtel') v náročnom Koncerte 
p r e h u sle a orchester D dur 
op. 77 Johann e s a Brahm sa 
predčila klaviristku v bo hatom 
tvo rivo-emoc io nálnom zázemí i 
v scho pnosti budovať s nad · 
hl'adom väčšie plochy. Svoj 
bo hatý c ito vý svet, zmysel p re 
meditáciu, osobitú fi lozofiu 
vtfmi pn:svedčivo d e m o n· 
štrovala v s pevno m Adagiu. 
Pris tašová má d ar osobitosti 
p rejavu ako zák lad, na ktoro m 
môže stavať d'ale j, zdokonal'ovať 
sa, a t o n ajmä v dosaho vaní 
techn ickej suvere nity, ktorá 
p red sa len miestami nebola ešte 
dostatočne zrelá a spo l'ahlivá . 

VLADO ČÍŽIK 

Kultivované matiné 
Príležitostí k stre tnutiu s 

piesňovou lite ratúrou na slove n
sko m ko ncertno m pódiu je ako 
šafranu. Pokusy o jej systema
tic ké začlenenie do repertoárovej 
ponuky v rámci konce rto v 
Mestského kultúrneho s trediska 
(bývalé ho MDKO) narážali na 
nezáujem vere jnosti; pravdo u 
však je, že ani zo strany sólistov 
veľa iniciatívy neprichád za. 
Mno hí kráčajú radšej l'ahšou ces
tou nekonečného o miel'ania 
opern}·c h h itov. 

Svetlo u výnimkou je Eva 
Blaho vá, umelkyňa, ktorá sa 
po pr i pedagogickej činnosti 
venu je ko mo rne j interp retácii po 
dlhé roky s maximálnym zanie· 
te ním a inte nzi tou. Je j prínos v 
s lovensko m hudo bnom prostred í 
je z toh to hl'adiska neocenitcl'n ý. 
V príjemnom prostredí Mir· 
bachovho paláca sa v rámci 
nedd'ných matiné (usporiadate!' 
Slovkoncer t) predstavila 5. 
decembra v partne rstve s Eleno u 
Michalicovou. 

O to m. že Eva Blahová je 
naslovovzatou špecialistko u v 
odbo re ko ncertné ho spevu, 
svedčí o kre m iné ho aj sku· 
točnosť, akým spôsobo m vo lí dra· 
maturgiu svojho vystúpe nia. Na 
rozd iel od našich praktík · 
podčiarkujem našich · nevytrháva 
jedno tlivé p iesne z ko ntextu, ale 
prednáša komple tné <:ykly. To jej 
umožiluje vyjadriť vlastný názor 
na skladbu ako celok, jej o bsa
hové a myšlie nkové posolstvo, 
hudo bnú atmosféru. Cyklus pies-
ní Liede rkreis od Robe rta 
Schumanna mala dôsledne 
p r iprave ný v glo bále i de tailoch. 
So schumannovsko u poetiko u 
ladila 131aho vej kultivovaná, sýta 
farba sopránu, zamatová mäkkosť 
stred ných po ló h, plynulosť a 
delikátnosť frázovania. Dyna· 
mické fo rmovanie <:yklu bo lo p la· 
stické, mno ho tvárne , bez 
p r íkrych kontrastov. Dvanásť 
piesní inšp irovalo ume lkyií u k 
rozozvučaniu rozmanitých 
n áladových od tict) ov od 

zádumčivosti (Mondnacht) a 
melanchó lie (Wehmut), cez 
tajomnosť a .vzrušeno~ť (Auf 
eine r Burg, In der Frcmde), až po 
veselosť a optimizmus (Im Walde , 
Priih lingsnacht) . 

Cyklus Cigánskych melódií o p. 
SS od Antonína Dvoráka vy· 
stavala Eva Blahová o proti 
Schumannovi v štýlovo odlišne j 
poetike. Tragický pátos zdô razi\o
val dramaticke jší a plnozvučnejší 
tó n , ostatné výrazové po lo hy 
mode lovala tvárna, n ikdy nic 
samoúčelná dynamika, p rilichavá 
deklamácia. 

V oboch vokálnych cykloch 
našla Blahová citlivú a vysoko 
m uzikalnu partne rku v 
ldavlristke Elene Mich alkovej. V , 
súzvuku s poiíatím sopranistky 
spoluvytvárala atmosfé ru piesn í, 
do kresl'ovala ich inštrumc nt:ílny 
ko lo rit. Úspešne sa uvied la i ako 
sólistka v Siluetách p re klavír č . 
ll a l 2 od Anto n ína Dvoráka . 

PAVEL UNGER 

'· 
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JOSE CARRERAS: 
SPIEVANIE S DUŠOU 
!Pred vypukn~_tím lefl:_k_é_~i~] 

Dlho som uvažoval, či mám v tejto knihe 
vôbec hovoriť o moj<;j chorobe. Som si 
vedomý, že niekto, kto je vo verejnosti 
známy · a to je koniec koncov aj prípad 
operného speváka · v určir),ch prípadoch 
stratil šancu uchr:íniť si svoju pri vátnu sféru. 
Stratil, je možno príliš tvrdé slovo, ale kaž
dopádne urči té obmedzovania tu sú. 
Choroba je zaiste krajný prípad: keď ako 
operní' spevák relatívne dlhšiu dobu nepred
srúpim pred publikum, toto publikum chce 
vedieť, prečo. 

často sa ma pýtal i, prečo moji lekári a ro
dina taký dlhý čas zanovito zamlčovali, že 
som ochorel na leukémiu. Oficiálne sa hovo
rilo len o "ak(t tnych zmenách v krvnom 
obraze". 13olo ro vyslovene mojím želaním, 
pretože som si neprial súcit verejnosti, ani 
mojich prívržencov a priatel'ov. Predstavoval 
som si to vcl'mi jednoducho: l'uclia sa dozve
dia, že tenor José Carreras ochorel, po čase 
zas vyzdravie a bude znovu spievať. Teraz je 
ro všetko síce vel'mi smutné, napriek tomu, 

magazínoch · aj s hlúpymi komentármi. V 
skutOčnosti som tú masku mal len kvôli 
opuchnutému lícu ... 

Avšak späť k mojím úvahám, či spomínať v 
tejto knihe moju chorobu, alebo nie. 

Tie príšerne dlhé mesiace na klinikách, 
mali v sebe aj ni ečo prekrásne. Ľudia, ktorí 
nie sú nijal·:ý m spôsobom spätý s operou, 
ktorí len príležitostne čítali alebo počuli , čo 
so mnou je, písali mi tisícky listov s 
povzbudzujúcimi slovami, vlastnými bást)a· 
mi, posielali mi malé darčeky, mnohé vlast· 
noručne zhotovené. j ednoducho, neu
veritel'né. Títo l'uclia, ich rešpekt a náklon
nosť, ktorú mi prejavovali, to na mi1a tak 
zapôsobilo a tak ma to dojímalo, že to ani 
neviem slovami ''yjadriť. Zrazu som si uve
dotnil, že tu už vôbec nejde o zbožiíovanie 
slávneho speváka. Nie, cítil som, tu prenikla 
láska k človeku viac, itko obdiv k slávnej 
hviezde. Dávalo mi to nesn'Íiernu silu, hlavne 
v najťažších okamihoch môjho tvrdého boja 
s chorobou. 

S Montserrat Caballé v Donizettiho opere Roberto Devereux vr. 1977 

nechajme to tak. Koniec, bodka. 
Bola to, žia!', vel'm i naivná predstava, lebo 

mnohí žurnalisti, hlavne tí z bulvárnej tlače 
sa takýmito vysvetleniami nenechali oclbyť. 
Začal i snoriť, a ked' to nič neprinieslo, tak 
kombinovať. Pustili clo svcta aj tic najoblud
nejšie;; chýry · urážlivé a urážajúce. Jedna 
agemúra sa kdesi dozvedela, aké lieky som 
dostával v Barcelone. :Žurnalisti to konzulto· 
valí v Madride s jedným hematológom a 
remo vystavi l na dial'ku diagnózu, ktorú 
potom publikovali ... 

Vedel som napríklad, že v Hospital 
Clinico, leží niekol'ko chorých na leukémiu, 
ktorí · na rozdiel odo mlía · nelllšili na čo 
ochoreli. V niektorých prípadoch lekári z 
určitých dôvodov ani príbuzných neinfor· 
movali o chorobe ich otca, sest ry alebo strý· 
ka. Títo l'uclia potom mohli raz večer v 
televízii poču ť, čo sa deje s opernou hvie;;z. 
dou Carrerasom, ktorý ochorel na leukémiu, 
ako ho liečia atď. Z týchto informácií potom 
nebolo pre postihnut}'ch žiadnym umením 
zistil', čo im, respektívne ich príbuzným 
alebo priatel'om vlastne je. Elektronické 
médium taktO vytváralo šoky, ktor)'ch vôbec 
nebolo treba. 

Najviac však vyvádzali fotografi. Nebolo 
ničoho, čo by neboli vyskúšali, len aby ma 
mohli v nemocnici vyfotografovať . Niektorí 
sa vyšplhali na stromy v nemocničnom 
dvore a dúfal i, že ma možno dakedy povedú 
popred niektoré z okien. Troch z nich 
prichytili v bielych plášťoch, preoblečených 
za lekárov, ked' sa pokúšali dostať k mojej 
posteli. Jeden z nich sa priznal, že mu ktorési 
noviny ponúkli dva milióny pesetas zlt obrá
zok "Carréras v posteli". Keď ma kvôli 
operácii zuba museli na dva dni premiestniť 
clo druhej kliniky, už to niektOrí reportéri 
zavetrili. Striehli pri vchode a odfotografo
vali ma s maskou na ústach. Fotografia sa 
objavila vo všetkých novinách, časopisoch, 

Neskôr som dospel k rozhodnutiu: keďže 
toto všetko znamenalo pre mi'la takú vel'kú 
pomoc, azda môžem i ja pomôcť druhým 
tým, že porozprávam čo som za tento rok 
všetko prežil. Od prvého dňa. A hoci to bude 
čo len jeden jediný človek , ktorý poznajúc 
môj osud, získa op:i ť odvahu a sebadôveru, 
tak sa to vyplatilo. 

Moje zdravotné ťažkosti sa začali prejavo· 
vať už na jar roku 1987. Stále som cítil únavu, 
bol som bez nálady; neustály pocit únavy 
som vzťahoval na stres. V máji som totiž 
vel' mi intenzívne pracoval napriek javiskovej 
pauze, ku ktorej ma donútilo zranenie nohy. 
Tento čas som využil na nahrávanie. Canio v 
Komecliantoch na scéne milánskej La Scaly 
(29. apríla) bol na dlhý čas mojím posled
ným vystúpením. V júni už bolo práce 
menej. iekol'ko dní som strávil vo Viedni, 
pretože tu som chcel pracovať na svojej 
knihe. Táto nová práca sa mi však napriek 
všetkým komplikáciám páčila . V júli a 
auguste som sa chcel riadne zotaviť. 
Potreboval som to, lebo do septembra bolo 
naplánované nakrúcanie novej filmovej 
verzie Bohémy s talianskym režisérom 
Luigim Comcncinim. Popritom som mal v 
pláne len zopár vystúpení · okrem iného 
Carmen s Agnes Baltsa v Ravenne. 
Filmovanie je síce vyčerpávajúce, ale v inom 
zmysle. Sú tu dlhé hodiny pauzy, posedáva 
sa, vyčkáva. Toto, ako som si predstavoval, 
bude ideálne pre prácu na knihe. Ale 
nakoniec bolo všetko inak. 

Prvé dni to išlo celkom dobre. Potom 
prišli problémy so zubom, ktorý mi pred 
niekol'kými clľ1ami implantovali. Išiel som k 
lekárovi, predpísal mi antibiotiká · podl'a 
všetkého bol to zápal cl'asien. Lieky som síce 
bral, ale vôbec nczaberali. Naopak, cíti l som 
sa stále horšie. 

V pondelok 15. júla som sa u režiséra 
Comenciniho ospravedlnil· pretože v takom-

1992 · Bratislava, so SF a dirigentom Elio m Boncompagnim Snímka TASR 

to stave som na filmovanie nemohol ani 
pomyslieť. Vybral som sa do Americkej 
nemocnice, kde mi jeden môj známy 
sprostredkoval vyšetrenie. Chcel som mať 
konečne jasno, čo mi vlastne je. 

Po EKG, odbere krvi a všetkom ostatnom, 
čo treba na kompletné vyšetrenie, som z 
nemocnice na pár hodín odišiel, pretože 
výsledky mali byť až neskoro popoludní. A 
ked' som sa vrátil, lekár, ktorý ma predpolud
ním vyšetroval, mi oznámil, že musím zostať 
v nemocnici. Treba vraj urobi ť podrobnejšie 
a dôklaclnejšit: vyšetrenie. Počet mojich 
krvných doštičiek je príliš nízky, mohlo by to 
súvisieť s liekmi, ktoré práve užívam. Bližšie 
sa lekár vyjad riť nechcel. Až neskôr som sa 
dozvedel, že v tomto čase boli hodnoty 
mojich krvných došt ič iek skoro o deväťde
siat percent nižšie ako u normálne zdravého 
človeka. 

a druhý deň · keď Paríž a celé 
Francúzsko ncspútane oslavovalo svoj národ
ný sviatok · som si po prv)1krát uvedomil, že 
ide zrejme o vážnejšie ochorenie. Profesor 
j ean Bernard, jeden z najznámejších sve
tových hematológov, ma osobne vyšetroval. 
A ja som si pomyslel: ked' takáto kapacita 
príde k tebe vo sviatok o desiatej doobeda, 
na to už musí byť mimoriadny dôvod, tu nic 
je s tebou niečo v poriadku. Profesor mi však 
najprv vysvetl il, čo všetko budú so mnou 
robiť. Okrem iného mi odoberú vzorku kost· 
nej drene, aby sa mohlo všetko clôklaclne 
vyšetriť. 

Táto správa bola pre miía šokom. Dobre 
som si totiž pamätal, čo sa udialo pred viac 
ako dvadsiatimi rokmi u nás doma v 
Barcelone. Po takomto teste kostnej drene, 
diagnostikovali lekári u mojej matky rako
vinu v poslednom štádiu. 

Po všetkom, čo som už doteraz vedel, sa vo 
mne čoraz viac utvrdzovalo podozrenie, že 
mám leukémiu. Spýtal som sa teda priamo 
jedného hematológa na klinike, či je to prav
cla. Lekár sa vyjadril, že to nemusí byť 
vylúčené. No pre mňa to už bola istota, lebo 
v inom prípade · aby ma neznepokojoval · 
urči te by takto neodpovedal. 

Môj brat Al berto, ktorý pricestoval clo 
Paríža hned' po mojom hospitalizovaní, stál 
pri mne, ked' 16. júla prišiel clo mojej izby 
profesor Bernard, aby mi oficiálne oznámil 
pravdu: 

"Máme výsledky. Zial', musím vám 
povedať, že máte leukémiu". 

Zvláštne, hoci so1n presne vedel, čo mi 
profesor chce povedať zasiahla ma táto véta 
ako smrtel'ný úder. Človek clo poslednej 
sekundy vždy dúfa. Ale súčasne · a to je tá 
jedna z tých naj fascinujúcejších stránok l'ucl
ského bytia · začína klíčiť iná, nová nádej: 
"Azda to prekonám!" V tejto ťažkej si tuácii mi 
profesor povedal: 

"Zbytočne sa neznepokojujte, budeme vás 
lieč i ť. Leukémia nie je dnes až taká zlá. 
Jestvuje celý rad možností, ako chorobu 
zdolať. Bojujte a dostanete sa z toho!" 

Môj brat stál mlčky vecll'a mňa. Ja však 
viem, že keby to bolo čo len trochu možné, 
na mieste by sa so mnou vymenil, l'ahol by si 
miesto mňa do postele a znášal by všetko, čo 
miía ešte len čaká. Spomínam to preto, l ebo 
je to symptomatické pre vzťahy v našej 
rodine. Rodičia nás vychovali v tomto 
zmysle: každý je tu pre každého. Zivot sestry 
alebo brata, je ako vlastný život. Moja žena, 
moja švagriná a môj švagor sa automaticky 
pridali. V nasledujúcich mesiacoch sa mal 
tento pocit spolupatričnosti medzi súroden
cami prejaviť tým najneuver i tel'nejším spô· 
sobom. 

Medzi mojím o deväť rokov starším 
bratom Albertom a mnou existoval odjakživa 
neobyčajne silný vzťah . Toho 16. júla sme 

prebdeli celú noc · najhoršiu v našom živote. 
Boli to hodiny pravdy. Povedali sme si vel'a 
vecí, o ktor),ch sme vedeli, že sú sku
točnosťou . Ale pretože nebolo potrebné o 
nich hovoriť, nikdy predtým sme o nich ani 
nehovorili. Prirodzene, že sme sa rozprávali 
o najbližšej budúcnosti. Alberto mi sl'úbil, že 
mi bude hovori ť všetko, o čom ho budú 
lekár i v priebehu choroby informovať. N ič 
viac a nič menej. echccl som žiadne lži, len 
aby ma šetril i, lebo to by bolo to najhoršie, 
čo by mi mohli u robiť. Ja si to myslím rak, že 
človek musí presne vedieť čo mu je, aby 
mohol účinne proti tomu bojovať. A ja som 
bol od prvej hodiny presvedčen)', že som 
dosť silný na to, aby som to vydržal. Povedal 
som mu potom jednu vel'mi dôležitú vec: 
som pripravený prejsť peklom akejkof vek 
liečby, ked' to musí byť. Ale neprajem si a 
nedovolím, aby sa na mne experimentovalo. 
Alebo, žeby lekári podnikl i n iečo, čo by ma 
umelo udržovalo pri živote, pomocou 
prístrojov alebo nejakej aparatúry. 
Myšlienka, že by som mal visieť niekde na 
nejakom prístroji a len tak úboho živori ť, ma 
napÍňala hrôzou a desom. Alberto prisl'úbil, 
žt: bude moje želania rešpektovať. 

Vyslovil som ich len pre ten najkrajnejší 
prípad, vnútorne som od prvého okamihu 
absolútne dôveroval vede a lekárskemu ume
niu. llol som pevne rozhodnutý, nielen sa 
pustiť do tohto boja, ale mať ho aj čo najskôr 
za sebou. Od samého počiatku som bol opti· 
misrom a hovoril som si: 

Prvý Rudolf v parnske j inscen ácii 
Bohé m y v roku 1972. Snímky archív HŽ 

"Ked' sa zo sto chorých na leukémiu jedné
mu podarí dostať sa z toho, prežiť, tak tým 
jedným budem práve ja. Toto som si nena
hováral. V toto som veril." 

Moja rod ina si samozrejme robila 
obrovské starosti a v kauze leukémia bola 
ozvlášť precitlivená. Sestern ica mojej švag
rinej Marisa, zomrela pred tromi rokmi na 
leukémiu. Bola tak stará ako ja, lekárka v 
Hospi tal Clinico a jeden čas dokonca chodila 
so mnou clo školy. Lekári diagnostikovali 

. rýchlo postupujúcu leukémiu · príliš nesko· 
ro na akýkol'vek pokus o záchranu. 

Prekl adá -mjk· 
Na budúce: Liečenie v Barcelone. 
© Kindler Verlag, GmbH, · 
Miinche n 1991 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Nový slovenský muzikál- Umrieť pre· krásu 

MANON AKO MUZIKÁL 
Príbeh osudovej lásky rytiera des Grieux a krásnej Manon Lescaut je starý takmer l 

250 rokov. U nás vyšiel v slovenskom preklade v rokoch 1957 a 1973, ale dobre 
známy je okrem pôvodného románového spracovania francúzskym spisovatefom 
Antolue Francois Prévostom i v prebásnení Vítezslat•a Nezvala. Táto básnická skladba 
sprevádzala nie jedno mladé srdce i v slovenskom preklade Mira Procházku. Treba 
povedať, že v ničom nezaostávajúcom za Nezvalovou poetickou verziou ... Manon je 
téma spracovaná i pre operné hfadisko: najznámejšia je Massenetova Matwn, vyvr· 
cholenie francúzskej lyrickej opery a potom "talianska" verzia témy, Pucciníllo 
mladistvá opera Man011 Lescaut. Zdalo by sa, že sujet z obdobia francúzskeho regent
stva, t. j. z obdobia po smrti Ľudovíta XIV. sotva môže inšpirovať súčasných realizá· 
torov. Stal sa ·opak: "svätá hriešnica" si obliekla súčasné minisukne a smelo vstúpila 
na javisko bratislavského ISTROPOLISU (Domu odborov), ako emancipované dievča 
20, storočia. Stalo sa tak z iniciatívy bratislavského KONZERVATÓRIA a najmä jeho l 
hereckého oddelenia. Vedúci tohto odboru · IVAN MATULfK, ináč producent projek· 
tu, dramaturg a "otec" všetkých sponzorstriev, potrebných k realizácii de facto štu· 
dentského predstavenia, prišiel s nápadom, vytvoriť pôvodné muzikálové predstave· ~ 
nie. ~iterá_rnu predlohu a scenár podfa Nezvalovho spracovania pripravili M. 
GOGALOVA (tiež režisérka inscenácie) aJ. MELICHÁRKOVÁ. Ako autora hudby 
oslovili MATUŠA JAKABCJCA, známeho jazzového gitaristu, skladateľa a aranžéra, l 

1 ktorý v súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg. 1 
Premiéra, ktorá bola 25. a 27. októbra m . r . 

sa zdala byť akousi .školskou" internou akciou. 
Ukazuje sa však, že napriek plynúcemu času sa 
zvyšuje poč~t repríz a Manon sa stala 
fcnom~nom,nad ktorým sa hodno zamyslieť. 

Muzikálová podoba príbehu o láske Manon 
Lescautovej a rytiera des Grit:ux má názov 
Umrieť pre krásu (podl'a jedného z 

ezvalov),ch veršov). Možno by však predsa len 
bolo, v)rst ižnejšie nazvať toto dielo menom 
hlavnc.:j hrdinky. V dvojčasťovom muzikále 
úč i nkujú študenti hudobno-dramatického oddt:· 
lenia bratislavského konzervatória, jeho absol· 
vent i a ho~ľuj(tc i herec I van Letko. 
Hudobného naštudovania sa ujali . dirigenti a 
pedagógovia Bohumil Trnečka a Matúš 
Jakabčic. Orchestrálnu zložku zaistil Big Band 
bratislavského konzervatória, zo študemov 
zložené teleso, ktoré má za sebou nic dlhú, ale 
úspc.:šnú umeleckú históriu. Hralo a spievalo sa 
na scéne M. Ferenčíka, ktorí' vytvori l maxi· 
málne podmienky na tanc.:čné akcie i umiestnc· 
nic orchestra na javisku, navyše musel akcepto· 
vať m:tximálnu (!spornosť. Kostýmy navrhla s 
ohl'adom ' na súčasné oblečenie mladých, zato 
vdmi pestré a prispôsobené k pohybu v počet· 
ných tanečných obrazoch · S. Vach álková. 
Choreografiu mala š. Strapáková, zatiaľ 
neznáme meno na našej scéne, no už dnes 
umelkyií a, o ktorej určite budeme.: počuť čoraz 
častejš i e.:. j ej vklad do insct:nácit: bol · po hudbe, 
najvýraznejší, najviac priblížil výsledok k tvaru 
muzikálu. ekonečná variabilita tanca, prispô
sobeného nie jednoduchým "predpisom" autora 
hudby, ale i moderným rytmom dneška, úžasná 
dynam ickosť v prejave baletného zboru i , sól is· 
tov", prirodzenosť a spontánnosť, s ktorou mladí 
l'udia na javisku tancovali, to všetko dokázala š. 
Strap:íková s účinkujúcimi, ktorí vlastne nic sú 
profc.:sionálnymi tanečníkmi , ale budúcimi her· 
ca mi... 

Režisérka a scc.:n:íristka M . Gogálová, ktorá 
spolu s l. Matulíkom stála za p rojektom, 
sústredila sa v scenári diela na hlavné postavy a 

Jedna zo scén muzikálu Umrieť pre l ásku . 

dejovú zápletku, ktoré oprostila od bočných 
línií. Obdi\rujcm, ako zvládla tri allc.:rnácie 
hlavných post:í v, ako udržala cc.:lok v neustálej 
premenlivosti, vypointovala ;poluprácu s choreo· 
gratKou do nedclitcl'ného cc.:l ku . Pravda, nit:čo 
jej i nevyšlo: nc.:domyslcla finále muzikálu so 
smrťou Manon v akejsi klietke hanby, alebo 
ncodhadla divadelnú dlžku ča>u v druht:j 
polovici muzikálu. Taktiež nemohla prekroči ť 

hranice súčasn ého herecko-spcváckcho vývoja 
svojich zverencov. Vedl'a prirodzenost i a spon· 
tancil)' talentovaných sólistov, ktorých som 
videla na jed nej z repríz, pobadala som i vel' a 
rozpačitých výkonov. Mladučkí adept i majú isté 
resty v 'javiskovej reči , ča~to prehltávajú vo 

vzrušení verše, konce slov, ešte nedokážu 
odhadníu' mieru ''Ýrazu vo vcl'kej ~ale a na· 
javisku vôbec, takže kde · čo potom rezonuje v 
neprimeranej reakci i obcet:nstva. Ich "ozajstné" 
p režívan ie citov je.: podčiarknuté mlado;ťou a 
menej št)11izáciou, ktorá by zmiernila vcl'ke city. 
l spev nevychádza vždy i ntonačne čisto a dosta· 
točne silno · hoci sa spieva cez mikroporty. 
Darmo, Vel'k:í ~:íla lstropolbu tu zolvala svoju 
rolu ncakustickosťou · a pomerne ;i lný je aj 
zvuk big bandu, ktorý m:í okolo 20 členov. Z 
účinkujúcich som si najviac zapamätala talcnto· 
vanít predstavitcl'ku Manon Zuzanu 
Ďurdinovú, jej partnera v úlohe de, Gric.:ux · 
Stana Petrova a Modestu v expresívnom pre· 
jave Sone Norisovej. Faktom je, že ked' vošiel 
na javisko hosťujuci profesion;íl I van Letko, 
bola to hned' "hra o inom", hoci tento herec nie 
je špecialisto'm na muzikál. Je však ,k(tseným 
umelcom, ktorý presne vie, ako sa tvorí charak· 
ter, nielen city ... 
Vďaka ochote skladatcl'a Matúša jakabčica 

som nazrela i do partitúry muzikálu, do hudob· 
ného "obrazu" Umrieť pre krásu, ktorý považtt· 
jem 7~1 vzácny prbpevok do nic bohatej hbtórie 
slovenského hudobno-zábavného divadla. Pri 
podrobnejšom "ču aní'' hudobného textu som 

Snímka: 8 . Šál ek 

objavovala piesiíové, tanečnc a orch\:strálnc 
hodnoty tejto vcl'kcj práce 32-ročného skla· 
datcl'a (~ Petrom Lipom nositcl'a Ceny L:tdislava 
Martoníka SIIF, ktorú mu odovzdali na otvára· 
com konct:rte BIIS '93). je to síce iha prvé 
javiskové dielo M. Jakabčica, ale v ničom ncza· 
o táva za renomovanými prácami, ktoré vidímt: 
a počujeme · hoci na javisku 1 ovej scény. 
Pravda, je iné... ž v tom, že vyžaduje "živý'' or· 
chcstcr. Nič sa ndvindl'ujc z playbacku. Big 
band je špecif ickí' · i svojou zo>tavou, ktorú 
nt:môžc ;uplovať klasické divadelné tclc.:so. M. 
.Jakabči c písal Umrieť pre kr:ísu na požiadavku 
Konzervatória v ll ratislaw (pripomínam, že 
hudba vznikla od polovice apríla do polovice 

júla 1995, teda za tri mesiace, štítdiumtrvalo od 
polovice augusta do premiéry 25. októbra 1993, 
čo je tid pomerne krátky č:ts na štúdium aj pre 
profesionálov ... ) . j eho talent, už dnes výni· 
močný' a pozoruhodný; presahujúci jazzovít 
scénu, kde doposia!' pôsobil, sa iste dokáže 
prispô~obiť aj čbto divadelným IJOdmienkam a 
požiadavkám bez toho, aby poprel sám seba, 
resp. svoje.: ideály. Hada teda konštatujem, že do 
sloven>kcj hudby v>tupil autor ojedindý, oso
bitý a nadmieru invenčný. Myslím, že je na 
škodu profesionálnej scény, ak si ho nedokázala 
podchytiť už od začia t ku· zaujímavou dramatur· 
gickou ponukou. čo nic je, môže byť ... 

Matuš Jakabčic pripravil do muzikálu o 
Manon a jej vdkcj láske vyše tridsať hudobných 
čísel. Pritom bežný muzikál má 12 · 14 čísel, 
využívajítc hlavnít melódiu ako , leitmotív", 
ktorý nesie ideu diela. Aj v tejto bohatosti 
.Jakabčicovcj ponuky vidieť možno 1stu 
neskúsenosť s muzikálovou form9u, na druhej 
strane prckypujúcu invenčnosť. Partitítra diela 
je písan:í v rôznych štýloch modernej jazzovej a 
populárnc.: j hudby: od rapu (predohra, 
rozohr:u:í na javisku pohybom chóru), ktorý je 
typick>' aj pre finále, cez šans6n, blues, pop bal· 
l:td, paródiu tanga, jazzový valčík , prvky latin· 
skoamcrickej hudby, až po rock. 

Aranžmán vychádza z jazzového soundu big 
bandu, z vel'kého zvuku, ktorý je t:xprcsívny. 
Pritom M. Jakabčic vie napísal' i veľmi krehké 
md ódil:, vychádzajítce z lyrickej podstaty témy. 
Spomeniem napr. šansón Buď zbohom, láska 
( detstvo) navždy už (des Grieux) ktorá si 
nárokuje na centd lnu melód iu. Zachytí poéziou 
a čistotou emócií rovnako, ako dueto milencov 
On mi ten slávik, napísané v ; týlc pop ballad. 
Uspelo hy aj mimo muzikálu, ako piesňový hit, 
zvl:íšť v podaní skúsených intc.:rprctov. llravá je 
~wingová pieseň Manon · Som r ada, že som 
tak mladá či J>rečože j a Manon, ktorá sa 
opakuje a vytvára tak "príznačný motív" 
hrdinky. Paródiu t:tnga venoval autor rozpornej 
posrave Tibcrgca (Ach, kto iný m ohol by to 
byť). ča~to mu;cl M . .Jakabčic písať piesne na 
kratučké veršové Ctscky, čo mu sťažovalo výs· 
tavbu hudobného čísla, na druhej strane 
vytváralo plochu na časré, rôznorodé vstupy do 
deja. Rozmanitost' štýlu v jeho partitúre charak· 
terizuje i dueto v štýle pop funk Prišiel sem 
jeden pán (Manon · des Grieux), alebo rapové 
rccitatívnc vstupy zboru (Milujte sa 
vospolok), pozoruhodné je.: vcl'kf záverečné 
l'(tbostnť duc.:to Manon a des Grieux Vznášam 

• sa i záverečný dvojspev milencov Už som sa 
rozlúčila, s jemnou alúziou centrálnej témy 
piesne Buď zbohom láska navždy už... Beguine 
Galantná procedúra je síce kratučká, ale 
cynizmom nasiaknutá skladba pre Duvala st. a 
zhor. Dynamick:í pieseií Modesty má di· 
xielandové podfarben ie a expresiu, ináč ty· 
piekli pre.: Jakahčicovu hudbu ako celok. Autor 
rád využíva tran~pozície aj v rámci jednej 
piesne, čo znáročiíuje melodiku, no robí ju zau· 
jímavejšou, nehovoriac o sadzbe orchestra. Ten 
hýri var iabilirou inštrumentálnych permutácií v 
rámci základného big handového obsadenia, 
kde prcvl:ídajll saxofóny, trítbky, trombóny, 
sada bicích, ,clc.:ktrick:I gitara, syntez{uor a i. 
Závc.:rom mi zoMáva konštatovanie: napriek 
nezáujmu proft:sionálnych spt:voherných scén 
o dielo slovenského at1tora či teamu, d ieťa sa 
narodilo, žije, ho<.~ sa volá UM RIEŤ PRE KRÁSU. 

TERÉZIA URSÍNYOVÁ 

~ 

S lágre 
Peter Oravec: ... ergo - kladivko! Aukčný kabaret. 
Uviedla spevohra D]Z v Prešove net Malej scéne 
v premiiére l . 10. 1993 

aukcii 
čo tomu chírbalo? ... , ktoré sa pokítsim zodpovedať nasledov~e: 

zviičšcninami portrétov niektorých speváckych hviezd po
pularncj hudb)' 20. storočia, nasvccovaných zadnou projckciou 
vždy, keď zaznel hit, ktorí•m sa presl:ívili. Ko~týmy s61istiek by 
som si vedela prc.:dstaviť aj v štýlovejšom poiíatí, hoci vybraté z 
fondu. O výstižnú chort:ografiu sa postarala Stanislava 
Sclčanová. Autormi výborného aranžmá jednotlivých piesní boli 
Jan Bedi'ich , Ladislav Gerhardt, Peter Lizák a j úlius Selčan. 

Pravidelné produkcie spevohry DJZ v Prešove na 
Malej scéne korenia ešte v projekte mikrožánrov v 
Štúdiu '83, ktorý však napokon po niekoľkých, aj 
úspe§ných, pokusoch zaradol v priestorovej diskonti
nuite. v súčasnosti dosta nový rozmer v novej budove 
na Malej scéne a aj konkrétnu podobu. Peter J. Oravec, 
režisér a autor kabaretu ... ergo, kladivko! zrealizoval 
na nej už niekoľko premiér tohto typu (čo do obsade· 
nia) a celkom slobodne mu možno pripísať prioritu 
tvorcu určitej , teraz už rozbehnutej tradície. 
Predpokladám, že mu zaimponovala - popri flexibilite 
členov prešovskej spevohry, variabilnosť a netradičný 
priestor Malej scény. 

'tažiskom predstavenia je hudobný come beak, skrátka príjem· 
ná prechádzka nedávnou i vzdialenejšou minulosťou populárnej 
hudby. Táto nic.: je žánrovo záväzne štruktu-rovaná, len limitovaná 
časovým horizontom prve j polovice, resp. 70. rokov nášho 
storočia výber piesní bol celkom v rukách autora a režiséra v jed· 
nej osobe. Zmes starých dobrých šlágrov, uskutočnení'Ch ako 
kabaretná aukcia, sa napokon vel'mi dobre počúvala, na,ryšc v 
skvelej, žánre akceptujllcej a tancčne vyhranenej interpretácii 
prešovského orchestra, v ktorej dominovala rytmická a zvuková 
predstavivosť dirigenta júliusa Selčana a jeho ,sparring" part· 
nera jana Bedi'icha za klávesmi Yamahy. 

Poldruha hodiny trvajúce ()rc.:dstavcnie je možné zrelat iv izovať 

otázkami typu · holo toho dost?, bolo to málo' , bolo tam všetko', 

L Rô.is~r a autor sa na časovo krátkej ploche pokúsil uyicsť čo 
najviac piesní. V tomto bode možno preto hovoriť o dynamike 
predstavt:nia, v ktorom režisér kalkuloval s relativitou času . 

2. Systém vo výbere piesní len naznači l · od seba oddclení'mi, 
no textom pospájanými hudobnými blokmi. Chýbali striktnc.:jšic 
konrúrované žánre. Preto sme mohli v predstavení ... ergo, kladi· 
vko! zaregist rovať vedl'a seba swing typu Glenna Millera, piesne 
S1111C11Ír, t.arfy Kameoal, Beatles (Micllele, Yesterday), české 
t~o lk·y Škoda lrísky, /folka modrooká, spolu s Ježkovou piesňou 
ZitJO/ je jen náhoda, (tstrednít pieseň z fi lmu l.ot•e s/Ol')', Muž a 
žena, niekol'ko folkových pesničiek, ale aj talianske Šlágre.: 60. 
rokov Cicw, ciau bambina, \lo/are, ale aj Mississippi, či lyrickú 
spomienku na Elvisa Preslc)'ho. Vcl'a · či málo?, ale urči te s mínu· 
som v rigoróznej žánrovej systematike. 

3. Tc.:xt P. J. Oravec minimalizoval, ťažiskom bola hudobná pro
dukcia. Predsa ma v;ak micMami znebtil, a to anarchronizmom 
polit icky sa tváriacich pasáží ( narážky na VPN a pod.) a spreneve· 
ri l sa tak ž:ínru, označenom v tiráži hullt:tinu ako kabaret. 

4. Hudobná interpretácia, žánrovo jednoznačne pochopená v 
orchestri, bola aj sólbtami štylizovaná v r:ímci ž:ínrovc.:j rozmani· 
tosti piesní. Zo žien sa predstavili H. H orváthová (Spc.:váčb), A. 
Benková ( Filoména), E. Kušnierová (Gladiola), D. Gerjaková 
(Magdaléna) , S. Kanderová (Kolízia), z mužov S. Benko a. h. 
Oohn), j . Baksa, M . Gerjak , L Suchoža, resp. l. Barla 
( nrookt:r) , J. Novotný a Katarína Hamráková (Adam a Eva)· 
títo v prevažne činohcrne koncipovaných postavách. Všetci 
prispeli k živému spádu predstavenia. 

5. Predstaveniu by určire pro~pcla výrazn:í a jednoznačne kon· 
cipovan:í z:íverečná klauzula v zmysle dotvorenia jc.:j vnútornej 
dramaturgie a t iež formy. 

a ;céne štefana Buntu dominovala Mena vo výške človeka ~o 

Uvetlení' kabaret zapadol do žánrovej rozmanitosti, ktorú 
pripúšťa hudobnoz:íbavné divadlo. Každý nasledujúci (napriek 
príjemní•m melódiam) hy mal mať rozhodne vyhranenejšiu 
hudobnú aj textovú koncepciu. 

DITA MARENClNOVÁ 

Štyri dámy na aukcii v kabarete ... ergo kladivko! 
7Java: S. Kanderová (Kolízia), O. Garjaková (Magdaléna), A. 
Benková (Filoména) a F.. Ku nicrová (Gladiola). Snímka: A. Žižka 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Nova budova Fínskej národnej opery v Helsinkách 

STAVIAME OPERU 
Dokončen ie z l . str. 

Prešove, Nitre, Martine a Komárne už stoja. 
Opera v Košiciach sa opravuje. Operný súbor 
sa o novú budovu bude deliť v 13ratislavc. Ale 
divadelnou budovou určenou výlučne opere 
a baletu nás Fíni predbehli. 

Opier sa vo svete veľa nestavia. Posledne 
otvárali zrejme parížsku operu a v tomto roku 
majú podľa všetkého odovzdať mestskú 
operu vo švédskom Gôteborgu. U nás sa veľa 
diskutuje o stavbe SND. Vytýka sa jej zlé umi· 
estnenie, nadmernosť a prevádzkovo neprak
tické vnútorné členenie . Všimnime si aké 
architektonické a umelecké parametre má 
nová opera v Helsinkách. 

Predovšetk-ým si treba uvedomiť, že sta
vanie takého kolosu, al--ým je opera, nie je 
jednoduché ani v podmienkach lepších ako 
naše. V Helsinkách prisľúbili výstavbu päťkrát 
a až na šiesty sľub ozaj splnili. Práce neustále 
odsúvali a parcelu v poslednej chvíli použili 
na niečo iné. Pred nezávislosťou na kasárne a 
univerzitu, po vzniku štátu pre parlament, 
poisťovi\u a hotel. Znie to neuveriteľne, ale až 
do začiatku 70-tych rokov nemali Helsinki ani 
vhodnú koncertnú sálu. Až v roku 197 1 
otvárajú "Finlandia Hall", ktorá sa však do 
povedomia zapísala skôr ako kongresové cen
trum. V 75-om tu podpisujú zmluvu o 
bezpečnosti a spolupráci. V 75-om konečne 
vyhlasujú aj architektonickú súťaž o budovu 
Fínskej národnej opery. Súbel~ vyhráva trojica 
architektov · EERO II YVAMAKI, .J UKKA 
KARHUMEN, RISTO PARKKI EN. Ale ako to 
už pri veľkých projektoch býva, kvôli 
finančným nejasnostiam realizáciu odkladali. 
Základný kameií kladú l. novembra 1988. 

Až potiaľto bol i peripetie fínskej opery 
podobné ako osudy divadelných stavieb u 
nás. Vo fáze realizácie projektu sa však líšia. Aj 
napriek celosvetovej a domácej recesii sa 
Fínom podarilo stavbu dokončiť za 6 rokov. 

Na brehu zálivu Tôôlônlahti vyrástla ele
gantná bieHI budova dopÍňají1ca rad verej· 
ných staviib ako spomenutá Hala Finlandia, 
Mestské '' dlvá'dfS ' a luxusné hotely 
lntercontinental a llesperia. Z jednej strany 
teda obmýva budovu voda, z druhej ju chráni 
park a z ďalšej ju obkolesuje jeden z hlavných 
iahov mesta vedúci z centra na le tisko. 
Prístupové možnosti má výborné a celkové 
umiestnenie spÍi\a podmienku podobných 
verejných stavieb: čiže skÍbenic ľahkej do
stupnosti pre väčší počet ľudí a zvukovú od
izolovanosť. že tO pri koncertných budovách 
nie je vec zanedbateľná, svedčí príklad 
bratislavskej Reduty a chronické drnčan ic 

radiátorov a oblokov pri každom prechode 
električiek . Nová budova SND by mala byť 
podobných rezonancií zbavená, ale o ľahkej 
prístupnosti sa dá diskutovať, pretože časť 
mesta, kde SND stojí, nepatrila a nepatí k jeho 

Luxemburský hudobný spolok . u nion 
Grand-Due Adolph e" a Symfonický mlá
dežnícky dychový o r ch este r . Harmonie 
des j eunes" z Petingenu vypisujú medzi
národnú skladateľskú súťaž pre symfo
nický mládežnícky dychový orchester. Na 
súťaži sa m ôžu zúčastniť sklada telia do 35 
rokov. Súťaž je dotovaná tromi cenami: 
80 000, 40 000 a 30 000 luxemburských 
frankov. Termín prihlášok: 15. marec 
1994. Podrobnejšie informácie: . Unio n 
Grand-Due Adolphe", 2 rue Sosthé ne
Weis, L-2722. Luxemburg-Grund. Tel. O 03 
52/ 46 25 36, Fax: O 03 52/ 47 14 40 

Tirreno Gruppo Editoriale (T.G.E) vy-

frekventovanému priestoru a neprechádza 
tadiaľ ani výrazný komu n ikačný ťah. 

Teoreticky možno samozrejme voliť aj poMup 
opačný, č iže najprv poMaviť niečo, k čomu sa 
musíme nejako dostať a čo si komunik{tciu 
vynúti samo, ale keby som si mohol vyhrať, 

volil by som radšej spôsob aký použil i v 
ll clsinkách, ktorý je zároveií znakom každého 
rozumného architektonického komplexu. 
Teda postup od komunikácií k objektom a nic 
naopak. 

ll clsinská opera pôsobí zvonku dosť stro· 
ho. Hlavný architekt nás však pri prehliadke 
ubezpečil , že zahnuté sklené krytie bočných 

strán a popínavé rastliny strohosť určite 

zmäkčia . V lete je v meste teplo a tak sa medzi 
vchodom a zálivom, kde je inak parkovisko, 
dá postaviť amfiteáter a opera sa môže presta· 
hovať von. Foyer je maximálne presvietcn)'. 
čo len mohli, to nahradili priewitným sklom. 
Cez de•' máte výhľad na ukľudJ,ujtku panorá
mu zálivu a mesta, v noci, ked' sa svieti vo 
vnútri, vidieť všetko zvonku a celú budovu 
tento efekt krásne nadľahčuje. 

Zaujala ma poznámka architekta o vnú
tornej farebnoMi opery. csie sa v tlmených 
svetlých, pastelových farbách. Prechádzali 
sme sa mimo času verejných predstavení. 
Zdalo sa nám, že aj vnútorná farebnosť je 
trochu strohá. Architekt nás opäť upozornil, 
že aj to hol tak trochu zámer, lebo farby do 

pisuje medzinárodnú skladateľskú súťaž 
pre sláčikový orchester na počesť Ernsta 
Blocha. Cena je dotovaná tromi cenami: 7 
000, 3 000 a l 000 švajčiarskych frankov. 
Tri najlepšie skladby a ďalších 21 partitúr 
s orch estrálnym materiálom ľ.G.E. vydá 
tlačou. Skladby treba zaslať do 30. apríla 
1994 n a adresu: Segrete ria Concorso 
Bloch , c/ o T.G.E. Via Valeggia 12, Ch-6926 
Mo ntagnola-Lugano. 

3. m edziná rodná súťaž pre klasickú 
gitaru . Cittl! di Sanremo", ktorá bude v 
di1och 22. - 26. mája 1994 m á uzávierku 
22. apríla 1994. Na súťaži sa môžu zúčast· 
niť gitaristi do 35. roku. Súťaž je dotovaná 
ll milió nmi lír. Adresa: Associazione 
Musicale .El Maestro" Corso Garibaldi 60, 
l-18038 Sanremo. 

WIENER FESTWOCHEN '94 
Tohtoročná po nuka Wiener Festwochen 6. m áj · 12. jún je n aozaj bohatá a impozant

ná. Tradične zaberá bohatú škálu hudobného, dramatického, lite rárneho, výtvarného 
umenia i podujatí spoločenského a zábavneho charakteru. jarná Viedeň teda dýcha 
kultúrou a umením a v mnoho m sa tu dá poučiť. 

Osobitne bohatá je koncertná ponuka, ktorá je priam n abitá špičkami svetového inte r· 
pretačného umenia. Koncertný cyklus sá začína 8. mája koncertom Viedenskej filha r· 
mónle s dirigentom Pierrom Boulezom s dielami Alba n a Berga a Gustáva Mahlera, v ten 
istý deň večer Viedenská fllharmó nla vystupuje po dn1hýkrát so Zdenkom Mácalom, 
ktorý uvedie diela B. Smetanu, L. janáčka a J>. L Čajkovského. Potom už nasleduje defilé 
orchestrov: Berlínska filharmónia s Claudio m Abbadom, Viedenskí symfonikovia s 
Václavom Neumanom, Viedenská Hl11armónia s C. M. Giulinim, R. Mutim, Seji Ozawom, 
Birminghamský symfonic.ký orchester so Simonom Rau lem, Viedenský komorný orchester 
s J>h. Entremontom, Chicagský symfonický orchester s O. Barenboimo m, ORF symfo
nický orchester s Gielenom, Orchestre National de France s Ch. Dutoitom, Academy of 
Ancient Music a i. Sólistické programy sú vyhradené Pollinimu, Buchbinderovi, Preyovi, 
Brendelovi, Milnesovi,Jerusalemovi, Scl1iffovi, Maisenbergovi atď. 

Of"tciálne sa Wiener Festwochen začína n a r adnici 2. de jstvom op e rety J. Straussa 
Netopier, ďalej zaznie Gluckova lfigé nia na Tauride, Mozartova Figarova svadba, baletné 
večery a séria činoherných divadelných predstavení. -mj-

modro-šeda ladeného foyeru vraj prinesú 
ľudia. Ide o súčasné chápanic vnútornej 
farebnosti verejnej architektúry, ktorá bez 
účasti človeka stníca zmysel a preto treba pri 
projektovaní s farebnosťou a tvarovosťou 
postáv počítať. 

Celkom inú farebnosť m ~í hľadisko. Z chlad
ného mramoru vojdete do horúcej červene 
ušľacht ilého dreva. Drevo je použité nielen 
kvôli kvalite, ale hlavne pre akust iku. Okrem 
sedadiel, ktorých je vo veľkej sále 1365 (s va
riácou 1496 pre koncerty) je tu samý tvrd)•, 
zvuk odrážajúci materiál. Interpreti vedia, že 
akustika sály môže urobi ť, alebo zn ič i ť kon· 

Snímka archív autora 

ccrt, č i predstavenie. Speváci a dirigenti 
Fínskej národnej opery svorne tvrdia, že vo 
veľkej sale ~a hr:í a spieva perfektne. 

Okrem hlavného pód ia tu je ešte sála malá 
(500 miest), ktorá má s lúžiť inscenáciám 
súčasnych, č i experimentálnych hudobno
dramatických diel a tiež ako skúšobný 
priestor. Sú v nej kreslá s rovnako prepraco
vaným, anatomickým dizajnom ako v ~á le 

hlavnej . ;ívštcvník ocení telo kopírujúce 
sedadlo, hlavne po tretej pauze trojhodi· 
nových inscenácií. Malá ~ála má vlastný foyer, 
rcštauníciu, šatiíu a vchod. 

Hlavné javisko je vcl'ké 20x25, veža pre 
ťahy vy~ok;í 28 m a proscénium ako aj úrovcií 
~ú variabilné, tak ako orchestrisko s upravo
vatcl'nou hÍbkou. Možnosť posunov sa dá 

Inforn1ácie. 
J .Vel ký úspech mali traja slovenskí umelci: 

Mikul(l.~ j clinck, huslista :t dlhoročný koncert· 
ný majster Gii,rzenorchcslra, klavirista Marián 
Lapšan~ký a sólohornista André Babinec" · tak 
začína nad.~ena kritika o ich koncerte v 
RäsraiJI. Umelci predniesli Beethovenovu 
Sonátu pre buste a klavír D dur, Brabmsove 
llornové trio F~ dur a Grlegove Lyrlcké kusy. 
Kritika v 8erglsche Landeszcilung konštatuje 
vysoké umelecké majstrovstvo interpretov, 
štýlové a technické zvládnutie. Koncert mal u 
prítomného publika vefký úspech. 

u Vo vydavateľstve Econ-Verlag, Diisselclorf
Wien·New York-Moskva, vyšlo nové vydanie 
rozsiahlej encyklopédie (1156 strán) Die 
gro~>sen Sänger un~eres jahrhundertS. 
F.ncyklopédia je venovaná SJ>eváckym osob
nostiam. termínom z oblast! vokálneho ume· 
nia a dejín spevu. 

•J "Dielo je živé" bol n:ízov i>remiéry l.yry 
Pragensis, k-torá si na svojom koncerte v 
tobkovicovom paláci ucllla odkaz Jaroslava 
Sedu, CSc. Hudební rozbledy v l. čísle súčasne 
uaprávajú chybu v dátume úmrtia tohto vý
znamného českého muzikológa. Správny 
dátum úmrtia je 30. august 1993 a posledným 
dielom je monografia o Viktorovi Kalabisovi a · 
nie o Pavlovi Borkovcovl. 

Q i\.ngUcké vydavateľstvo Macmillan 
Publishers vydalo ro7-siahlu štvortväzkov\J 
encyklopédiu 1he New Grovc Dictiooary of 
Opera. Na viac ako 5000 stranách lu čitateľ 
nájde vyše 10 000 hesiel o spevákocll, skla
dateľoch, opern}•ch dielach a o v!;etkom čo 
~Íivisí " operou. Encyklopcdia obsahuje vyše 
800 náročnýdl ilustr:ieit. Svojim rozsahom a 
obsahom sa zapisuje du Guinessovej knihy 
rekordov. 

..J Franz Endler je autornm biografie KARA· 

zužitkovať hlavne pri uvádzaní opier z 
rôznych štýlových období, kde barokové a 
klasické diela vyžadujú mi nimálny . ponor" 
orchestra, kým romantické práve maximálny. 

lllavné javisko je ohnisJwm celej budovy a 
všetky d'alšie priestory, či už verejné, alebo 
zákulisné sú na11 orientované. Architekti si 
dali zálc~ať aby sa vyhli príkro sa zužujúcim 
priechodom (tzv. hrdlám fliaš), ktoré pri 
plnej prevádzke spomaľujú funkčnosť 
zákulisia a pohodlnosť verejných priestorov. 
javisko je z troch strán obklopené technický· 
mi priestormi a priamo pod ním, niekoľko 

poschodí pod zemskou úrovňou sa nachádza 
sklad na kulisy. Takýto sklad .po ruke" je vec 
neoceniteľná. Naše divadlá sa obyčajne kvôli 
skladovaniu kulís, kostýmov a rekvizít nemajú 
kam pohnúť, alebo ich skladujú mimo svojich 
priestorov. 

Ďalším prakticl--ým zákonom architektOv 
divadla je účelné rozdelenie skúšobných 
priestorov pre všetky súbory. Z praxe vieme, 
že so skt'1šaním sú vždy problémy, pretože na 
javiskách veľkých divad iel sa neustále bú ra, 
alebo stavia scéna. Opera potrebuje naviac 
separátne skúšobne pre orchester, zbor, balet 
a sólistov. Všetci sa okrem skúšania potrebujú 
pred p redstavením rozcvič i ť a v neposlednom 
rade, rýchlo a pohodlne sa zo svojich šatní a 
skúšobní dostať (aj vo veľkých róbach) na 
javisko. Táto podmienka je v Helsinkách 
splnená a ešte aj administratíva má na javisko, 
pomocou výťahov iba niekoľko sekúnd. 

Z návštevy otv{Jracích slávností Fínskej 
národnej opery, za ktorú mimochodom 
vďačím Tlačovému a kultúrnemu odboru 
fínskeho Ministerstva zahraničných vecí si 
odnášam nasledovné poznanie. 

Divadelný priestor s(Jčasných operných 
budov je v mnohom poplatný predstave, 
ktOrú , formovalo 19. storočie. Wagnerova 
jama, napriek hydraulickej spôsobilosti, je 
stále dominantnou a výrazne oddeľuje javisko 
od hľadiska. Priestor automaticky determinu
je tvorcov súčasných operných diel aj 
inscenácií (autora, režiséra, dirigenta aj 
spevákov). Repertoárová prevaha romantic
kých opier však nemôže zakryť skutočnosť, že 
uvedené architektonické členenie obmedzuje 
predstavy o inscenovaní opery a môže 
negatívne ovplyvniť priestorov(• kreativitu 
autorov a režisérov diel, ktoré budú pre tieto 
priestory písané. 

Ope ra je od 19. storočia tvorcom a 
reprezentantom n{irodnej kultúry a povedo
mia. Aj malé národy sit dajú Z!íležaťrab)"tiR Ich 
opernému umeniu dostávalo relatívne štc· 
drých finančných prostriedkov. Treba však 
pripomenllť, že dnes zcľa l eka nic všetky 
spoločenské vrstvy používajú operu za svojho 
reprezentanta a proti jej preferencii sa často 
ozývajú protesty. 

Keď sa už však má nejaká opera postaviť a 
zaradiť do systému svetOvých operných 
domov, musí byť jej technická spôsobi losť 

kompatibilná. Len tak sa môže rozbehnÍiť 
výmena a hosťovanie špičkových operných 
súborov. Ostáva nám dúfať, že scéna opery v 
novom S l) tieto parametre spln í. 

IVAN HRONEC 

)i\N, ktorá vyšla v hambur11kum vydavatef,tve 
Hoffmann und Campe. Autor oa 430 ~tranách 
~Jeduje dirigcntovu umeleckú kariéru od Ulmu 
až po posledné roky. Kniha Je určená ctiteľom 
Karajaoových nahrávok. Obsahuje ilustrácie, 
diskografiu a ďal~ie Informácie. 

..J Vo veku 46 rokov zomrela v ženeve 8. 
októbra •lJ· r. švajčiarska skladatcl'ka 
Genevlevc Calame. Studovala v Paríži u Pierra 
Bouleza a Uenri Poussera, venovala sa ciek· 
IronickeJ a komputcrovejtvorbc. 

U V americkom meste Iowa City bola 17. 
októbra m. r. premiéra opery . Isoldi a 
Dorabella" (Red ľaJJe and Rl val Divas) českého 
skladatcl'a. jirího J.aburdu na llbrclo An1oní.Ju1 
Kučeru. Operu ndtudoval dirigent Aarun 
Ca.in, režisérom a prekladateľom dlela do 
angl.ičtiny bol prof. Beamont Glass. 

U Laureátmi 10. medzinárodnej klaviruej 
súťaže Roberta Casadesusa sú · Arulr Katz z 
Izraelu ( l . cen a). Sclzo Azuma a Yuko 
Nakamichl z Japonska (obaja 3- cena) a 
KatSunoti l sh ii takti<r.1. z)aponska ( 4. cena). 

J Medzinárodná porota pod vedenim jeana 
f'rancaixa udelUa skladateľskú cenu . Prince 
Pierre de Monaco" za rok 1993 j ohnovi 
Caskeoovi 1.a picsiíový cyklus Still mine pre 
barytón a orchester. 

.J Denis Goldfeld a Arkadij Gutnikov sú 
nositeľmi prvej ceny l. medzinárodnej 
husl'ovej súťaže .Concours Jgor Oistrach" v 
Jserlohne. Tretiu cenu získala Meli na Mandozzi 
zo Svajčiarska. 

O česká filharmónia dostala prestížnu 
ponuku k účinkovaniu na koncerte vo 
Vatikáne dňa 7. apríla t. r. pri prOežJtosti 
spomlcnky na obete holocaustu a uznania 
~1á1u Izrael Vatikánom. Séfdirigenl orchesta 
Gerd Albrecht vilak túto ponuku údajne . z 
nepochopilcfnýdl príčin" odriekol hez vedo
mia umeleckej rady l napriek intervencii ml· 
nistra kultúry ČR P. Tigrida. Na tento prcstižny 
koncert prijala pozvanie be:r. výhrad 
Londýnska filharmónia. Podľa zahr. tlače ·1111· 



SERVIS UŽ 

Slovenský filharmonický zbor 
vo Francúzsku 

Vlaňajšia intenzívna a úspešná 
zahraničná zájazd ová činnosť Slovens ké ho 
filharmonické ho zboru (8 umeleckých turné 
- 2-krá t Bo rdeaux, 2-krát Vledeií, Ottobeure n , 
Berlín, Milá no a Turín, spolu SS dní p obytu v 
zahraničí, t. j. plné dva mesiace) pokračuje 
aj v to mto roku. Po štyroch účinkovaniach 
(13., 16., 19. a 22. januá ra) v Štátnej OJ>ere vo 
Viedni v inscen ácii Musorgské ho o p ery 
Boris Godunov odcestoval Slovenský fUh;~r
monický zbo r v n ede l'u 30. januára 1994 na 
tro jtýžd t10vé turné do severofrancúzskeho 
m esta Lille. Tu bude účinkovať na štyroch 
pred staveniach o p ery Giu seppe Verdiho 
Maškarný b ál. Inscenáciu pripravil dirige nt 
j ean Claude Casad esus, režisér Da nie l 
Mesguich a zbormajs terka Slovens kého fil 
h a rmo n ického zboru Dianka juhaltá ková. 
Úči1tkovania SFZ s píiíaj(t špičkové, m edzi
n á rod né h odnotové kritériá, platné v m edzi
n á rodnom koncertnom a o pe rnom živote. 
Patria k nim: inte rpretácia významných diel 
svetove j hudobnej kultúry (1.. van 
Beethoven: 9. symfó nia , A. Sch o nberg: 
Piesn e z Gurre, B. A. Zimme rma nn: Rekviem 
za mladé ho básnika, F. Liszt: Legenda o sv. 

Alžbete, A. Dvorák: Svatá l.udmila, M. P. 
Musorgskij: Boris Godunov, G. Verd i: 
Maška rn ý bál), (tčinkovanie pod taktovkou 
znamenitých osobností m edzinárodnej diri
gentske j scény (Ciaudio Abbado, Vladimír 
Fed osejev, Zoltán Peskó, Alain Lombard , 
Alexande r Rahbari, Eliahu Jnbal a in í), vys
tupovanie v rámci významných hudobných 
festivalov a v inscen áciách slávnych 
OJ>erných do mov (Festival Wien mode rn, 
M~jový festival v Bo rdeaux, Štá tna o pe r a vo 
Viedni, Grand Théatre d e Bo rdeaux, pozván
ka n a Medzinárodný hudobný festival v 
Salzburgu a n a zá jazd so Štá tnou o perou vo 
Viedni do J apon ska a i.) , kladná hodnotiaca 
publicistická odozva (zahraniční kritici jed
noznačne vyjadruj(• pochvalné ho dnotiace 
súdy o ume n í SFZ). Také to úspech y zod
povedaj(• v oblasti špo rtu prvým miestam na 
o lympiádach a svetových majstrovstvách. 
Slo ve nský filha rmo nický zbo r je teda na svo
jich zahraničných zájazdoch d ôstojným vys
la ncom slovenskej hudobn ej kultú ry, ktorý 
s prostredkováva zahraničným poslucháčom 

vynikajítce svedectvo o tu·ovni nášh o ume
nia. P.F. 

Pozoruhodný ensemble 
Približne pred 6 rokmi vzniko l z n adše

ni a učitel'ov ZUŠ v Skalici súbor AUDITE 
SI LETE MUSICA, ktorý si predsavzal uvádzať 
hudbu 13. - 17. storočia v š týlovej a do bovo 
o riginá lnej interpre táci i. 

Súbor za 'vojho pôsob;:nia ab>olvoval u'l. tak
mer päid~:>iat koncertov, hlavne v rcgione zaho
ria. Účinkovalnapnklad pri pnlcžito~ti osláv 400. 
výročia ). A. Komenského, premiérova! skladb)' 
skalického frami;kán>keho pátra Paulína Bajana 
a prccbtavil sa aj v rakúskom mestečku G rest en. 

N:tprit:k svoje j krátkej histórii m:í už bohatí' 
repertoár (okolo 90 skladieb) zo ,Jovcn>kcj i 
;:urópskej renesancie, ktorí• interpretuje na 
dobových nástrojoch (zobcové nauty, cink, fidu
la, viola da gamba) a v dobovych ko~tymuch. 

Svoju hlal' llÚ ulohu vidí v oživovaní hudby u 
n:ís málo frckvcmovaného obdobia rcm:sancic, 
ktoré je v oblasti slovenskej hudobnej histórie 
ncdostalOčn;: za>tí1pcné na koncertoch, hoci z 
10hto obdobia možno náj~ľ dostatok auwrov a 
sklad ieb, spiit)'•cl1 so Slovenskom. (Stač í 

spomenúť Levočský , Kežmarský zborník , Szirmay 
· Keczeroví1, Gabridiho, Vietorisa, Bardejovsku 
tahulatílrtl č i Turecký eulenspiegel a i.) 

Ako dčšina podobných telies, z:\pas1 s(tbor > 
nedostatkom financií ( hlavne pri získavaní 

dobových o riginalnych nhtrojm .) Napriek tomu 
;a im d:tn - najmii vd'aka podpore jednotlivcov 
( Dr. Mokqí, Or. Demo, Dr. Kačic) i Fondu PHO 
SLOVAKIA dosaho1•ai 1 n:btrojovcj i re per
toárovej nl/manito;ti stále vy;;iu imcrprctačnu 
kv:tli tu. 

Te nto >uhor je iMe príno>om v r:ímci 
slovcn~kej hudohn;:j kuhury a dufajme, ze 
napriek spomínaným ťažkostiam si ho budúmôcľ 

čaMcjš ie l')'počui priaznil•ci rcn;:>ančncj hudby aj 
v infch obla,tiach Slovenska. 

Jifí Zahradníček sedemdesiatnikom 

Jii'í /..:t hrad n íčck ' A. Kajahovou 
Pciíaškovou v Be ll in iho Norme na scéne 
opery S l) r . 1969. Snímka archív 11 7.. 

Koncom novembra m. r. o>lavil t;:norista .Jiľí 
Zahraclníček významné životné jubileum . .Jeho 
prínos pre čcskí1 vok:ílnu kuhítru bol 
nepochybne v tom, že po dvoc h dc>aľročiach , v 
kto rí•cll českí tcnori>ti vedení OM>hno,ľami 
typu Blachut a, Žídeka a Prihyla podrahli iluzii o 
národnej vokálnej škole (>vojsky adaptujítc 
ne meck(• vokálnu cMetiku na česky rcpcrtoar a 
operní• spev vôbec), dok:izalnadviazai na odkaz 
univerzálnydt českých t<:noristov minttlo,li: 
Buriana, Mafáka, Kublu. !loci hol I'Í'horní•m 
princom z Rusalky i Ladislavom z D1 och velili , 
jeho doménou hol predsa taliansko-francúzsky 
rc peno{\r 19. storočia. Tento po ll . svetovej 
vojne najmii v Prahe (čo'i menej na če~kom 
vidieku) akoby ,.zabudli" spdvnc spievať a 

očividne ho podceňovali. Preto Zahradníček so 
'vojou vokálnou o rientáciou nepochodil v 
.. :írodnom" a dostal sa ta I'Ymt:tajuc čc>ké 
vid iecke scény až počiatkom 70-tych rokov, a to 
cez Bratislavu. 

Takmer celé 60-te rok) bol pilierom kvalit
neho sólistického cn~cmblu opery S D. Kým v 
spinto odbore mal zdatných al tcrnantov v 
jakubekovi a Pappovi, odbor lyrickí• dtc nemal 
~vojho ,.Kundl;íka", A tak pohotový :t rutinér~ky 
českí• te norista spi;:val jeden veó.:r Kalafa a v 
nasledujúci ~a mu>cl prel l el ii do rah učk)1Ch 
ro"iniov~k)•ch partov, ktore vyspic1·al v(faka 
bezproblémovej vysokej polohe. ic Rossi ni, ha 
ani l'uccini (hoci toho spitval vcl'a), ale Verd i 
bol jeho najvlastncj;ou domcnou. Spe1·;ík, ktorý 
>a k talianskemu ~t ylu blížil viac intuitívne než 
rac ion31nc, bol vo Verdiho vrúcnych kamilé
nach nútený trocha krotii woj pn~lovcčny 
ápal. Tym jeho ton iba Zt>kal na gul'atoMi a 
ušl'achtilosti (idealnc v tercete s Ul rikou a 
Amcliou v Ma; karnom hal;:, č i po~lednom 

obraze Trubadúra). Spomínan)•m t.apalom a 
neobyčajnou údcrno;ľou výšok bol typom 
blízkym F. Bonisollimu, ktorý tiež ~picval č1 m 

l')'~šie tym krajšie a farebncj~ic. Do hi>to rickych 
ana lov by urt ite pat ri li jeho krcacic zo Chcni;:ra 
či Trubadúra, vok:ílnc .. ~llhojc" ~ M. 
(c>:ínyiovou v l lallél yho Zidovkc alebo ~ ll. 
Jankú v Turandot. Jeho žil ot nou u lo hou bol 
však Offenhachov Hoffman, ' ktorí•m si - na 
rozdiel od dncšn)'ch bratislavskí•ch, alt: aj mno
hych ~vctovych intc rpreto1· - poradil priam 
hravo. custalc ,.lictajlic i t;:nor" od Košíc po 
llndčjovict z(tročil >Voje plodné hratislav,ké 
roky napokon na ~cene prú.,kého D. 

Š. ALTÁN 

I(DE 

16. február 
SND Ilratislava G. Donizetti : Lucia di 

l.ammermoor ( 19.00) 
SF Bratis lava, Moyzesova s idí - A. 

Schnittkc, 1.. v. Bee thoven, D. šostakovič; 
Moyze,ovo kvarteto ( 19.50) 

NS Bratislava L. Tole>vay: Evanjdium o 
Mari i ( 19.00) 

ŠD Košice, Štítdio Sm er S. Pro kofiev · M. 
de Fa lia: Pe ter a vlk - Skrinka hračiek ( l ().(JO) 

Zvole n MKS Bach, Dvofak, Kubička, Ravt:l 
a i.: .f . V. Michalko, organ; 1.. eshyba, ha~; P. 
Michalica, h usle ( l H.OO) 

17. február 
S O Bratislava G. Verdi: Nabucco ( 19.00) 
NS Brat islava 1.. Tolcsva)•: Evanj;:liu m o 

M:íri i ( 19.00) 
DU Ž ilina D. ŠoMakovié. .J. Brahm'; 

MO) t.csovo kvarteto, A. janoška, klarinet 
( 19.00) 

Piešťany, Dom ume nia .J. S. Bach, l'urccll, 
Lbzt, Franck, Albino ni a i: 1.. Szabó, o rgan; K. 
!{oško, truhka ( 19.00) 

18. februá r 
S D Bratis lava A. 1\-linku~: Don Quijo t;:, 

pr;:miéra halctu ( 19.<>0) 
SF Bra tis lava C. l);:bu~sy, A. Moyzcs, O . 

Rc,,pighi ( 19.30) 
dir. O. Lcn:írd, l. Cernecká, klavtr 
Sp. dom Trnávka, Bratis lava 

Opcrnn)· program, Vcčcr u Maxima 
P. Gabor, It Szuc,, G. Svcrcd ová, D. 

Stankovsky ( 18.00) 
19. febntá r 
S O Bra tis lava A. Minku': Do n Quijote, 2. 

premiera ( 19.00) 
ŠD Košice G. Verdi: abu eco ( 18.00) 
Piešťany, Ko n gresová haJa 

Mctamorfút.)' Dona Giovanniho ( 19.30) 
O rciK>lt:r Komornej opery, sólb ti KO a 

SND Bratislava 
20. február 
Mirbachov palác, Bratis lava 

Komorný koncert SK ll p ri Sil U ( l OJO) 
). S. Bach, Locatelli , Dvofak, Brahm~; 

Inšpirujúce poqujatie l 
Bratislavskému J)Ubliku sa koncom minulého 

roku predstavil mladý rakiísky klavirl.'ita 'ffiOMAS 
JUAWATSCH. J.nidátorom podujatia bola ZUŠ na 
Štefánikovej uL v Bratislave a Musikschulc , , 19. 
Vk:dcnskom ob' ·ode, ktorých plodná spolupráca 
prináša v hudobnej oblasti mnoi5tvo wnekckých 
výsk:dkov. 

ThotrutS .Hlawatsch študoval na Viedenskej 
MusikhocllSChulc kompozíciu v triede Alfreda Ubia l 
a klavír u AlcxandJ:'a.Jen.nel:'ll. HL'lwatsch potvrdil 'l 
~·voje umelecké k\'lllity na vlacct)·ch nu:dzinárod
ných klavírnych súfažiach, pričom pKOOvšetkýnl 
L1ureátstvo na súťaži romantickej klavírnt.i hudby v 
Taliansku mu otvorilo cestu na ~-vetové koncertné 
pódiá. Okn.-n1 koncertnej čimlOSii sa Ycnujc aj 
JJ;Ihrávaniu skladk'l> pK-važJJC obdobia romantiz· 
nm. 

V Bratislave predniesol diela F. Schuberta, F. 
O topina, M. Ravcla a K. Huebcra. 

OIJCceru;tvo bolo nad.Š(:né jeho výkonom. 
Logická \')'Stavba formy, svojráziJC pod10pcn.ie 
obsahu skladby, ~'JX1lu s vyspelou teclmikou a kul
tivov-aným tónom sa spojili vo vtcholnom wnck><:
kom OO.nJ;u. Mladý, talentovaný kla~ má tlC 
najvyššie ambície e!>ÍC pred sebou. Škoda však, 'ic 

· jeho účitlkova.n.ieu nás nemalo viičšiu publlcitu. 
AU\.A J)llRIŠOVt\ 

). Lupták. vie, E. S lan ičková-Škutová, klavír 
SF Bra tislava P. l. C:ajkovskij, L. v. 

lkc thoven; ( 19.30) 
Volgograd ský filha rmonický orchester. d ir. 

E.Scrov 
21. februá r 
SND Bratislava A. Minkus: Do n Quijote 

(19.00) 
22. február 
SND Bratis lava G. Verdi : Traviata ( 19.00) 
ŠD Košice G. Verdi: abu eco ( 19.00) 
títd io Smer Prokofiev - Falla: Peter a vlk -

Skrinka hrač iek ( 10.00) 
Trenčianske Te plice, Kúpeľná d vor a n a 

Klavírn y rccit:íl T. Fr:u"tová ( L9. j 0) 
23. fe bruá r 
SND Bratisla va G. Verdi : Otello ( 19.00) 
Piešťany, kongresová h a la Mu sa 

Ludcn~ ( 19.50) 
Bardejov, SLK Komorny konn:rl k lloku 

rod iny - Z. Zamborsk:í, S. Zamhorský ( 19.30) 
ŠD B. Bystrica, Bohéma klub 

Travničkovci v novom zloženi ( 18.00) 
24. febrmír 
S O Bratislava P. l. Cajkovskij: Labutie 

ja7cro ( 19.00) 
SF Bratis lava Corclli, Ma rcello , Rossini, 

Elgar, Brittcn;S KO, l. Fabe ra, M. ll ajóssyová 
( l 9.50) 

F Košice Chau~'on, Ravcl, Dcbussy; ŠF, 
di r. T. Ko utn ík, l. Karško, husle ( 19.00) 

Levoča Komoroý ko ncert k roku rodi ny - Z. 
Zamhor~ka, S. Zamhor>ký ( 16.00) 

ŠKO Ž ilina tVhča, Beethoven, Moza rt; ). 
ovotný, klav1r, d ir. (\. Apolín, CR ( 19.00) 
2S. fe bruá r 

· S O Bra tis lava G. Puccini: Madamc 
Butterfly (l ').00) 

ŠF Brat is lava program ako 24. 2. ( 19.30) 
ŠD Koš ice S. Prokofi;:v; Popolu;k:t ( l 0.00) 
26. február 
SND Bn ttis lava G. Verd i: Rigole tto ( 19.00) 
NS Bratis lava F. l.;:hár: GrM Luxemburg, l . 

premié ra ( l 9 .00) 
ŠD Košice G. Puccin i: Tosca ( l H.OO) 

O Ba ns ká Bystrica ). St rau ss: cwpier 
( l H.jO) 

27. fe bruá r 
S Bratislava 1'. l.ch:í r: Grúľ Lu xemburg 2. 

pr;:micra ( 19 .00) 
ŠD Košice Sn;:hulicnka ( l '1.30) 
Bratis lava, Mirbachov palác Klavírny 

reci tal M. Šku ta (l 0.30) 
1.. v. Beethoven 
Piešťany, Kongresová h a la Pažický -

Sol:írik, klavtrnc d uo 
Schubert, Dvof:ík, Ma rtinít, Šostakovič, 

l.uto~law>ki ( 19.30) 
28. fe bruár 
SND Bratislava G. Bizct: Ca rm to ( l ~).(JO) 
NS Bratislava F. Leh:ír: Grof l.\lxemhurg, j. 

pr;:miéra ( 19.00) 
ŠKO Žilina Koncert švédskeho sp. zboru z 

Giitcborgu. dir. G. Eriksson ( l ').00) 

Nový spevácky zbor 

SOCIETAS CANTICA 
S myšlienkou vytvoriť komorný spevácky 

zbo r sa š tefan Eperjdi, výbo rný muzikant, 
bývalý dirigent Učiteľského speváckeho 
zbo ru vo Vranove n(f., začal zaoberať už v 
minulých rokoch. Po celom rade 
rozhovorov s možný mi budúcimi členmi 
zbo ru vznikol lG-členný kolektív, kto rý sa 
začal pravidelne stretávať n a jar minulé ho 
roku. Cicl'o m dirigenta bolo sústrediť v 
speváckom zbo re mladých l'udí, ktor í majú 
skúsenosti s práco u v zbo re (napriklad 
odrastené dievčatá z Dievčenského spevác
keho zboru OZVENA), majú hudo bné vzde
lanie a zápal pre takúto činnost'. 

Dobrá myšlienka sa zrealizovala, výsled· 
kom čoho bolo aj prvé úspešné vystúpe n ie 
zboru na konferencii "Dejiny Vranova" po 
J>Oiročnej spoločnej práci. 

V tvorbe repertoáru by zbor rád o bsiahol 
štýlové obdobia od renesancie po súčasnosť 
a zároveň zohľadnil aj žánrovú pestrost'. 

SOClETAS CANTICA ver í, že nadšen ie 
pretrvá a že teleso nájde pre podporu vo 
svo jej činnosti pochopenie a j u miestnych 
orgánov a Inštitúc ií. 

V.K. 
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