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Cas jubileí 
Oslavy jubile{, výročí mávajú viacero 

podôb a rozmerov: od privátnych poza
stavení sa, poobhliad1mtf pred vykroče
ním 1w ďt~lšiu cestu, už po vel'kolepé 
štátnovýročné mmJijestácie, s tribú,w
mi zaslúž ilých a ohjíostt·ojmf. Užili sme 
si, veru, dost' takýchto "sviatkov '~ 

11t1Čimča11ých výkladov socialfzmu! ... 
Výročia sú však aj priestorom 1u1 pripo
mienku, či z11ov~tzrode11ie zabudnutých 
osobností, prlležitost'ou vzdať úctu, 
sklonil' sa pred veľkosťou. P1·ístujJ k 
výročiam 11apovedá veľtt i o nás 
samých ... Spôsob, akým 11árod pristupu
je k svojim deji11ám " ich veľkým osob
nostiam, svedčí o jeho kultúr11ej a 
morál11ej úrovni, ale tt} o jeho sebavedo
mí a komplexoch. 

Mttjstrami v jubilova11í a jubtláciách 
sú bezosporu Američania. Veľkolepá, 

pre 11ás až gýčovú show sprevádza 
kaž dý sviatok a v každej, i tej najmen
šej, je leitmotfvom hrdé vyznanie - Som 
Američtm! ... Tert obrovský pocit patrio
tizmu je v Američaiwch pestova11ý od 
naj útlejšieho detstva. 

Sebavedomé vlastenectvo - či 7wclmw
lizmus? - nechý btt veru a11i 11ašim najb
ližším susetlom, okázalo prezentujúcim 
svoju s láv11u i menej slávnu mimtlosť. 
Len my st~ akosi stále os týchame hrdil' 
sa veľkými osob11osťami svojho 11ároda, 
patrič11e osláviť úspechy tých najlep. 
šfch. Povedať dnes, hoci pri sláven f 
vy11ikajúcich výsletlkov slove11ských 
umelcov,, vedcov, či športovcov tak }Jo 
"americky" - Som hrdý, že som Slovák, 
z 11amená stále riz iko biľttgu 11atvného 
idealistu, či obmedzenél.w uacio11alistu! 
Všeobec11e j e u Slovákov málo 11árod11e} 
hrdosti a. ešte menej z odpoved11osti z a 
svoj štát Stále sa 11osí p ostoj skôr opač

ný: slová o na.~ej neschojmosti " obmed
zenosti sa nám demw-tlemw vnucujú do 
vedomia a žiaľ, bez z ábran stl ší1'it1 i do 
celého svett~. A to ústami 11ie hocikoho, 
ale tých 11ajpred1tejšfch tohto ná·roda -
politikov, i11telekt11álov, novinárov, ba 
najvyšších vládnych predsttJViteľov. Aký 
obrttz si na základe masívne .~i1·ených 
11egatívttych informácií o nás a. od nás 
samých môže o Slovensku vytvorit' 
zahra11ičie? Prečo až teraz, po výmene 
vlády, vyzýva náš najnm1ší mi11ister 
financi{, párt Filkus, uovinárov k vytvá
rmJiu pozitív11eho obraz u Slove11sk", 
lebo veď dobrý ·imidž, "sig11ály o politic
kej stabilite idú ruka. v t·uke so s tabili
toll eko110mickou '~ .. ? , 

Chcela som pfsat' o výročiach 

výz11amných slovenských osobností. Aj 
o moyz esovskom jubileu, ktot·ému j e 
venova11é toto číslo Hudobného ž ivota. 
Hovo1'iť o výt·očiach však tl11es u nás 
z11amená hovoriť aj o 11árod11ej hrdosti, 
suvereni te, ale aj o tlá1·od11om z áujme! 
Pretože je v záujme Slove11skt1 a jeho 
obyvateľov, aby sa koueč11e prestalo s 
hcmobe11ím vlt~st11ého š tátu, s upretl-
11ostiíova11ím osob11ý ch záujmov či z is
kov jJred potrebami a záuj11wmi 
Slove11ska. Aby sme sa koneč11e seiJave
dome a rovnoce1me z aradili po boku 
ostat11ých uárodov a štátov. Sme povi11-
11Í llájit' si svoje miesto 11a sl11ku 11ajmii v 
mene tých, ktorých jubileá si dnes i v 
budtíc11osti chceme s hrtlost'ou pripomí-
11at: 

MARTINA HANZELOVÁ 

l 
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Divadlo Jonáša Záborského v Prešove svoje päťdesiatiny oslávilo v novej budove, od ovzdanej do u žívania v roku 1990. Je to 
vôbec prvá divadelná budova postavená na Slovensku od r. 1945. 

Snímka A. Žižka 

DITA MARENČIN OV Á 
v ~ 

DIVADLO JONASA ZABORSKEHO 
.....,.... .....,.... ~ 

V PRESOVE 50-ROCNE 
Väčšinu divadiel na Slovensku čakajú abrahámoviny až na budúci t:ok, 

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove ich má už za sebou. Svoj profesio
nálny vstup do novodobého slovenského divadelníctva ohlásilo 30. 
januára 1944 premiérou hry Ferka Urbánka Škriatok. DJZ začínalo pod 
názvom Slovenské divadlo ako jednosúborové činoherné divadlo. Vzišlo 
a konštituovalo sa aj z členov ochotníckeho súboru jonáša Záborského, 
ktorý vstúpil do povedomia prešovského publika ešte v roku 1940. 

Divadelný život v Prešove si zača l písať 
svoju históriu už dávno predtým, možno 
nemeckou hrou Bin Zweíjaclter poetischer 
Act, ktorú napísal, a s deťmi predviedol, pre
šovský pedagóg Peter Eisenbcr g v roku 
1650 (o rok vyšla tlačou v· Bardejove). 
Divadelný kritik a teoretik .Ladislav Čavojský 
vo svojom historicK-y ladenom príspev~u v 
publikácii Polstoročie Divadla j onáša 
Záborského v Prešove (vydalo DJZ v 
Prešove s prisp ením štátneho f ondu Pro 
Slovakia, 1994) uvádza aj cľalš ie zaujímavé 
fakty, napr. že v roku '1798 hrala v Prešove.:: 
m;mecká d ivadelná spoločnosť fašiangovú 
hru, ale v slovenskom, resp. šarišskom jazy
ku, čo sa potom zopakovalo v 19. sto ročí 
viackrát, že sa šariština ozývala z javiska, ba 
dokonca Teodor Berzeviczy z Brezovice nad 
Torysou preložil do šarištiny aj úsek z libre
ta Belliniho opery o rma. 

na čele s (prvým) riadi teľom Andrejom 
Chmelkom v lete 1945 clo Borocláčovho 
divadla v Košiciach, a potom fakt, že toto 
divadlo bolo nechceným dieťaťom 
Povereníctva školstva a osvety, ked' Andrej 
Bagar, vtedajší štátny intendant, počítal len 
s lJ'omi štátnymi divadlami na Slovensku - v 
Bratisl ave.:: (Národné divadlo), v Košiciach 
(Východoslovenské národné divadlo) a v 
Martine. Divadlo v Prešove napokon prežilo 
- i vďaka Družstvu (pri jeho zrode stál 
František Rdl, riaditeľ od ·1. 8. 1945), ktoré 
pri minimálnej štátnej dotácii získavalo 
peniaze a podporu i od výchocloslovcn
sJ,.ich miest a obcí. Na d ružstevnej báze pra
covalo divadlo až clo roku 1950, keď uzne
sením zo d1'ía 19. l. 1950 bolo Slovenské 
divadlo poštátnené a premenované na 
Krajové slovenské divadlo (DJZ od roku 
1956). 

divadla. Už v roku 1946 však činohra uvied
la Gogoľovu Ženbu s hudbou A. Jiránka, 
ktorú naštudoval (pravdepodobne s členmi 
mestského orchestra) a dirigoval prešovský 
dirigent a skladateľ J án Pôschl, ale aj ope
retu Betina rakúskeho skladateľa R. Stolza, 
za hudobnej asistencie). Pôschla s choreo
grafiou H. Mihalovej. V nasleduj(•com 
roku - opäť v rámci činoh ry, bola naštuclova- . 
ná opereta Mam 'ze/le Nitouche a Lehárova 
Zem úsmevov(!) s clirigelitom J. Pôschlom 
a choreografiou E. Priel ožn ého, ktorý bol 
najprv členom činohry a po vytvorení spe
vohry sa stal jedným z najúspešnejších mla
clokomikov (ale aj predstaviteľov tragiko
mických postáv) v dejinách tohoto súboru. 
V roku oficiálneho vzniku spevohry (1948), 
uviedlo divadlo L3 premiér, z nich na spe
vohru pripadli štyr i (Poľská kt-v, Vipler ov 
Prvý valčík, Gilbertova opereta Náhody s 
Dorinou a od toho istého atJtora Malá 
hriešnica v réžii F. K . Vesel ého) . Zlatým 
vekom bolo obdobie umeleckej spolupráce 
s vynikají1cim - dodnes u nás necloceneným 
režisérom - perfektným psychológom a 
znalcom vnútornej dramaturgie a gradač
ných uzlov v klasickej operete - Karlom 
Smažikom (1949-1956), práve v čase 
nesmierne dôležitom v živote rozbiehajúcej 
sa spevohry. Od r oku 1834 m alo mesto vlastnú diva

delnú budovu, ktorí• vymenila novopostave
ná (dnes historická) divadelná b udova v 
roku 188 1, teda v roku, kedy si v Prahe 
museli na otvorenie Národného divadla, po 
jeho vyhorení, počkať ešte dva roky . Si tuácia 
po roku 194 S prešovskému Slovenskému 
divadlu nepria la. Chod a život d ivadla skom
plikoval jednak odchod prešovskej činohry 

,____ZR_ o_n_s_P_E_v_o_HR_Y _ ___.I l 
Spcv<:>hra DJ Z v Prešove vzn ikla o štyri '--------------------' 

V 50. A 60. ROKOCH 

roky pozdejšic ako či nohra (v roku 1948). spevohra koketovala aj s operou (a celo-
Vyčlenila sa úpl ne pri rodzenou, neofici ál- večerným baletom) , posmelená možno 
nou cestou zo súboru činohry, ked' sa akút- sólistami mimoriadnych hlasových kvalít, 
ne začína la poci ťovať potreba hudobného medzi k torými na prvom mieste bol l. 

(Pokračovanie na 5. str.) 



SPEKTRUM ~~'94) 

Pri príležitosti so. výročia úmrtia s love n ské ho hudob· 
ného skladateľa Mikuláša Moyzesa, vyhlásili organizátori, 
Mes tský úrad v Prešo ve, Katedra hudobne j výchovy PdF 
UPJŠ Prešo v, Miestny odbo r Ma t ice slove nskej Prešov a 
Slo venská hudo bná spoločnosť Bra tis lava o bdo bie od 6. 
decembra 1993 do 6. decembra 1994 za MOYZESOV 
HUDOBNÝ ROK. 

Slovensko, ktoro u Státna filharmó nia Košice pravidel ne otvárala 
Prešovskú hudobnú jar. V úvodnej čast i ko ncertu zazneli dve 
p iesne Nepi šuhaj , nepi... v podaní tenoristu Ladislava 
Sucho žu a Vexila regfs pre soprán v podaní Ka taríny 
Ha mrákovej, mladej sólistky DJ Z, tento raz s klavírnym sprievo
do m, hoci pôvodne je táto cirkevná pieseň písaná so sprievo
do m miešaného zboru. Prešovské sláčikové kva rte to v zlože
n í Svetla na Beriša - l. h usle, Rozália Varch o lová - Il. h usle, 
Ján Kačo - vio la a Karo l Medňanský - violončelo, prednieslo 
š tvorčasťové Slác:<ikové kvcwteto č. 3 f is-mol. Druhú časť úvodné
ho koncertu tvo rili o rchestrálne diela, Suita p re veľký orchester 
(Predohra, Polonaise, Pochod) a Vrch ovská symfónia. 
Orchester DJZ dirigoval umelecký šéf spevohry július Selčan. 

nicum a Orchestra spevo hry DJZ. V povefkonočnom týždni 
7. a 8 . a príla sa uskutočn í aj cyklus výchovných koncertov pre 
základ né a stredné školy pod názvom J>ozn ávajme hudbu 
Mikuláša Moyzesa, na kto ro m pred nesú Moyzesove diela žiaci 
oboch prešovských ZUŠ, Spevácky zhor mesta Prešova pri PKO, 
ktorý od svojho vzniku nesie názov MOYZES a Pre šovské s lá
čikové kvarteto , ktoré okrt:m Sláčikového kvarte ta č. 3 fis-mol 
študuje v týchto <hioch aj Sláčikové kvarteto č. 2 a-mol. Ich prís
pt:vkom do Moyzesovho h udobného roka bude naštudovanie 
všetkých štyroch sláč ikových kvartet Mi kuláša Moyzesa. 

V po lovici jú na ožije Prešov opäť Moyzesovou tvorbou. a 
Veľkej scén e DJ Z bude scénické uvedenie mt:lod rám Miku láša 
Moyzesa Čertova r ieka, Lesná panna a Siroty. 

Tvorcom myšlienky, iniciáto rom celého projektu je muziko
lóg a h ud obný pedagóg Doc. PhDr. Fra ntišek Matúš, CSc., 
kto rého hlavným ciel'om je predstaviť osobnosť Mi kuláša 
Moyzesa celej slovenskej kultú rnej verejnosti, jeho život a tvo r· 
bu ako človeka a skladatcl'a s vcl'kými začiatočným i p ísmenami, 
ktorý dnes v povedomí hudobne j verejnosti m:právom žije v 
tieni svo jho syna Alexand ra Moyzesa. Práve blížiace sa 50. výro· 
čie úmrtia je prílež itosťou podrobiť novej analýze život a tvorbu 
Mikuláša Moyzesa, zvýrazniť jeho miesto v sku pine najstarších 
slovenských skladatel'ov, naz)'Vaných tiež p riekopníkmi sloven
skej hudby, ktorí tvo rili spojovací most k slovenskej hudob nej 
moderne rep rezentovanej práve syno m Alexandrom, Euge nom 
Suchoňom a j áno m Cikkero m. 

Pre naplnenie tOhto ciel'a vytvorili prešovskí o rganizáto ri celý 
rad akcií, ktoré sa začali s. d ece mbra minulého roka sv . 
omšou za Mikuláša Moyzesa vo farskom kostole sv . 
Mikul áša a s lávnostné otvorenie sa konalo v deň na rode
n í n Mikuláša Moyzesa 6. decembra 1993 v koncertne j sále 
Čierneho orla v Prešove. V úvodnom príhovore František 
Matúš priblížil podro bne osobnosť Mikuláša Moyzesa, skladate
ľa, organ istu, pedagóga, auto ra ško ls l.-ých učebníc (n ielen 
hudobných), filozofa a este tika, zameral sa na jeho t ridsaťšesť
ročné pôsoben ie v Prešove, ako prvého slovenského riaditcl'a na 
dievčenskom učitcl'skom ústavt:, správcu a uči tcl'a na mestskej 
hudobne j škole, o rganistu v p rešovských ch rámoch, koncer tné
ho u mt:lca a organ izáto ra hudobného života a tiež významného 
verejného čini te l'a v správc mesta v r. 19 19. 

Otvárací ko ncert . Moyzesovho hudo bného ro ka" prezentoval 
tvo rb u Mikuláša Moyzesa, kto rá v sále Čierneho orla pravid elne 
znela p red šesťdesiatimi rokmi, potom už len spo radicl.')' a v 
posledno m čase sa obmt:clzila len na slávnostní1 p redohru Naše 

V snahe predstaviť Mikuláša Moyzesa ako ped agóga a tvorcu 
inštruktívnej lite ratú ry zorganizovali Meto dické oddelenie škol· 
skej správy v Prešove, Katedra hudobnej výchovy PdF UPJS a 
Asociácia uči teľov hudby Slovenska jednodňový se miná r pre 
učiteľov Hv a ZUŠ z východoslovenské ho regió nu. 
Moyzesova pedagogická lite ratím t, najmä Malá škola spevu!., ll., 
111., klavírne zbierky Našej mládeži a NaUm deťom, ktorú M. 
Moyzes napísal ako dodatok k Bayerovej škole a dva diely 
Klavirnej školy, v spoluautorstve s M. Vilecom sa tešil i vcl'kému 
záujmu prítOmných pedagógov. Žia!', d nes je táto pedagogicky 
hod notná lite ratú ra takmer nedostupná, všetky tie to diela bol i 
vydané v šty ridsiatych rokoch v Matici slovenskej. Využívať ju v 
súčasnost i ako základ ní1 lite ratú ru znamená sprístupn iť ju učite

l'skcj vere jnosti obnovením vydania. V tomto smere záslužntl čin· 

nosť vyvíja vydavateľstvo . Matúš-music" v Prešove, v ktorom vyšla 
zbierka cirkevných zborov pod názvo m Da mihi j esu a zbie rka 
svetských zborov Mi kuláša Moyzesa Cesta do neba. V ďalšom 
edičnom p lá.nc vydavatel'stva je práve inštruktívna tvorba, s p ri
pravovaným tinllo m Hráme najkrajšie melód ie Mikuláša 
Moyzesa. (Možno ich objednávať na t. č. 09 1/ 4 10 14.) i'ažisko 
spomienkových osláv bude v a príli (M. Moyzes zomrel 2. 
apríla 1944), kedy o krem p ietnej spomienl.-y p ri h robe na mest
skom cintor íne zaznie 6. IV. v ko ncertnej sál e Čierneho o rla 
v Prešove Omša d-mol v naštudovaní vysokoškolského mieša
ného zboru Techn ickej univerzity v Košiciach CoUeg ium tech -

V závere ro ka v novembri je aj desiate výročie úmnia 
Alexand ra Moyzesa a prt:to záver Moyzesovho h udobného ro ka 
bude za~vätený obom Moyzesovcom. s. decembra sa uskutoční 
Sv. Om ša za Mikuláša- o tca a Alexandra - syn a Moyzesa 
tentoraz vo františká n sko m kostole v Prešo ve . Zbo rový a 
orchestrálny ko n cert z tvorby Mikuláša a Alex a ndra 
Moyzesa 6. d ecembra t. r. by mal byť dôstojným zavŕšením 
Moyzesovho h udo bného roka. K sprievodným akciám bude pat
r i ť i o bnovenit: výstavy Život a tvo rba Mikuláša Moyzesa 5. 4. 
v prit:storoch Okresného mt1zca v Prešove. Prešovskí organizá
tori Moyzesovho hudobného roka vyzývajú hudob né inštillkie 
na Slovensku, pro fesionálne hudobné telesá, uč i tt:ľov Hv na zS a 
ZUS, masmédiá, aby sa konkrétnymi hudob nými podujatiami 
pripojili k prešovskej aktivite a pripo menuli s i osobnosť 

Mikuláša Moyzesa v celoslovenskom konrexte. Doteraz in iciatí
vu pre javila len Slo ve nsk á hudo bná spoločnosť, ktorá v 
novembri plánuje realizovať muziko logickú ko nfere n ciu 
ve novanú osobnosti Mikuláša Moyzesa. l1'1 oyzesov hudobný 
rok by mal byť podneto m pre d'alšie uvádzanie tvorby Mikuláša 
Moyzesa, jej začlenenie do štandard ného reperwáru profcsio
náltlych a amatérskych hudob ných telies a touto formou vštepo
vať umelecký odkaz tvorcov dejín slovenskej hudby do vedomia 
národa. 

Životné krédo Mikuláša Moyzesa bo lo: " Život mi dal za úlo/nt 
hudbu, by som. ž ivotmn 1/CifJÍI/al ulftvy akustický tón a tý mto 
hudobným tóuom rozsieval okolo seba žitJOI." A nám dal život 
za ú lo hu nedopusti ť, aby čas odsunul tohto tvorcu do zabuclnu-
tia. 

IRENA MEDŇANSKÁ 

ZALOŽENIE NADÁCIE ALEXANDRA MOYZESA 
V to mto roku uplynie 50 ro kov od smrti 

Mikuláša Moyzesa, skladateľa, kto rého dielo 
je slovenskej verejnosti menej známe, než 
by s i zasluhovalo . Sú rô zne príčiny, prečo je 
to mu tak. J ednou z n ich je aj skutočnosť, že 
vefká časť jeho diela je cha rakteru duchov
ného a ted a v desaťročiach ko munis tického 
systému nemala veľa príležitostí na prezen
táciu. Sporadické uved enia Missy solemnis 
skô r po tvrdzovali výnimku z pravidla. V 
tvo rbe Mikuláša Moyzesa sa však nachádza -
okrem iného - aj množs~vo cirkevn ých zbo
rov a capeUa, kto ré vďaka vydavateľskej 
aktiv)te J).r. Fra.oli~ Matúša sa dostáva jú do 
rúk verejnosti. Sú to malé skvosty, ktoré 
potvrdzujú neobyčajnú melo d ickú Invenciu 
majstra, d o te raz viac spo mína ného v súvis
los tiach vývoja slovenskej ht,dby, než sku
točne poznaného živého muzikanta. 

Ro k 1994 je - zhodo u o ko lností - aj desia
tym výročím smrti syna Ml.kuláš a Moyzesa, 
Alexandra. Pri te jto príležitosti z iniciatívy 
dcéry Prof. Moyzesa, Dr. Alexandry 
Jurkovlčovej , vzniká Nadácia Alexandra 
Moyzesa. Táto nadácia si kladie za ú lo hu -
nadväzujúc na o jedinelých 50 ro kov pedago
gickej činnosti prof. Mo yzesa, ktorý za svoj
ho života vychoval viacej slovenských skla
dateľov, než ktorýkoľvek z jeho generač
ných druhov - napo máhal' budúcnosti slo
venske j hudobnej tvo rby, udeľovaním šti
pendií mladým skladateľom a študento m 
skladby, víťn,om skladateľskej súťaže 
Alexandra Mo yzesa, usporladavane j 
Slove nskou hudobnou spoločnosťou ako 
bienále. Pochopiteľne, nadácia bude podpo
rovať aj všetky spôsoby šíre nia diela o bo ch 
Moyzesovcov. Pred ned ávnom premiérovo 

uveden ý Klavírny ko ncert v citlivej apretácii 
Ivana Hrušovského, ako a j fakt, že dodnes, 
päť ro kov po novembri 1989, nebo la ešte 
ko ncertne 1>redved ená 8. symfó nia, ded iko
vaná 21. augustu 1968 a dokončená vo feb ru
ári 1969, teda p resne p red štvrťstoročím, 
svedčí o to m, že aj v poznávan í diela 
Alexandra Moyzesa, nepo merne viac ro zší
re no m ako dielo jeho o tca, sú d o teraz b iele 
miesta. 

Zakladajúcimi členmi Nad ácie Alexandra 
Moyzesa, kto rá bo la registrovaná elita 10. 
marca 1994, sú o kre m rodinných p ríslušní
kov Slovenská hudobná spoločnosť, 
Hudobný fond a Moyzesovo kvarte to. 
Adresa nadácie je Šafárikovo námestie 4, 811 
02 Bratislava, telefón/ fax je 32 32 25, alebo 
364917. 

M.JURKOVIČ 

Sloven sk á hudo bná spoločnosť, Hudo bná a tanečná fakulta VŠMU, konzervatóriá v SR a Slovenský hudobný fond 
vypisujú 

4. ročník skladateľskej súťaže Alexandra Moyzesa 
Základným pos laním súťaže Je v nadväz

nosti na skladateľský a pedagogld!-ý odkaz 
národného umelca Alexandra Moyzesa 
vytvoriť priesto r pre uplatne nie práce mia· 
d ých skladateľov a Ich pedagógo v. 
Prostredníctvo m novovytvorených diel 
súťaže chce prispieť k obohateniu hudob
ne j výchovy na základných školách, 
základných umeleckých ško lách a posilniť 
sféru mimoško lskej hudo bnej činnosti. 

Podmienky súťaže: 
l . Súťaž je neanonymná, zúčastniť sa je j 

môžu ž iaci slovens kých konzervatórií, 
poslucháči a absolventi VŠMU, JAMU a 
AMU vo ve ku d o 30 roko v, ktorí sú 
občanmi SR. 

2. Súťaž sa vypisuje v troch ka tegóriách: 
a) skladby pre d eti a mládež MŠ. I. a 

Il. stupňa základných škô l a základ
ných umeleckých škô l: 
- skladby p re sólové n ástroje a ko
morné nástrojové skupiny 
- p lesne so sprievod o m 
- zbory a cappe Ua alebo so spr ievo-
dom n ástroja 
- hudo bno-výcho vné projekty, v 

kto rých sú didaktické aspekty hu
d o bne j výchovy uchopené hravou 
fo rmou, prime ra no u veku d etí a v 
polyestetlcko m celku s lite rá rny
ml, výtvarnými, prípadne scénic
kými p rvkami 

b) skladby sólistické alebo ko morné 
inštrume ntálne rôzneho obsade
nia pre amatérske súbory na ško
lách l . a 2. stupňa a konzervató
riách 

c) skladby vokálne, inš trume ntálne, 
vo kálno-inš trume n tálne ko m o rné
ho ale bo koncertné ho ch arakte ru 
pre profesio nálnych inte rpreto v 
(sólisto v alebo s úbo ry v počte do 
16 hráčov). 

3. Súťažiaci m ôže zaslať skladby d o viet
kých ka tegó rií. Žiakom ko nzervatórií 
m ôže poro ta udeliť o sobitnú pré miu 
vo detkých kategóriách . 

4. Súťažné skladby mus ia byť pôvodné, 
vytvore né v období do I S. septembra 
1994, dovted y verejn e ne preved e né. 

s. Odborná por ota, menovaná Predsta
ven stvom SHS, posúdi súťainé sklad
b y a rozhodne o udelen í cien. 

NESTARNÚCI AKO SWING 
S prvým jarným 

dňom sa sedemde
siatin dožíva 
popred ný jazzový 
pedagóg, . otec" a 
di-rigent Big Ban
du b ratislavského 
ko n ze r vató r ia , 
skladatel', tro mbo
nista, a-ranžér 
B O H U M I L 
TRNEČKA. 

Do Bratislavy 
pr iš iel ako čerstvý 
absolvent konzer

vatória v rod nom Brne, a to rovno do 
Slovenskej filharmó nie na post trombo nistu. V 
tomto telese pôsobil až clo od chodu do 
d ôchod ku plných štyridsa( rokov. aš iel s i 

však vždy cestu aj ku swing u - hral vo viace
rých swingových kapelách. V období vzniku 
pesničkovej sÍiťaŽe o Bratislavskú lýru sa 
zača l prejavovať aj kompozične. Pesničky 
Chod' v podaní Heleny Blehárovej, či To všet
ko bolo tJčera v inte rp retáci i Marty a Teny 
Elefteriadu možno bez zaváhania označiť za 
hi ty. 

Od roku 1980 pôsobí ako p rofesor 
Ko nzervatória v Bratislave. V zi me 1982 
zakladá a vedie tanečný orchester, d nešný Big 
Band , ktorého členmi sa stali žiaci rôznych 
ročníkov Konzervató ria. Od prvého vert:jné
ho vystúpenia tohto v súčasnosti vel' mi popu
lárneho telesa uplyn ie v jún i t. r. už ll rokov. 
Prvá n ím odchovaná generácia muzikanrov sa 
môže pochváliť viacerými výraznými osob
nosť:lmí · päť ro kov tu hrával trúbkar j uraj 
Bartoš, rovnako trúbkar, b ube ník a dirigent 

6. Ocene né skladby budú odmene né 
cen ami r ovna ký m i vo všetkých troch 
kategóriách: 
l . cen a - 3000 Sk 
2. cena - 2SOO Sk 
3. cena -2000 Sk 

7. Poro ta m á právo niekto rú z cien neu
deliť, rozdeliť, ale bo udeliť čestné 

uzna n ia. 
8. Vyplsovate f súťaže bude víťazné 

skladby odporúčať n a rozmnožen ie v 
Sloven skom hudobnom fo nde a n a 
nahratie v Slo ve nsko m rozhlase Bra
tis lava podľa možností. 

9. Uzávie rka súťaže je IS. septem b r a 
1994. K súťažným skladbá m je potreb
né uviesť kate gó riu, do kto rej je 
skladba zarad en á, p resnú adresu a 
ve k auto ra. 

lO.Súťažné skladby t re ba zaslať na adre
su: 
Slovenská hudo bná spoločnosť 
Šafárikovo n á mestie 4 
811 04 Bratis lava 
te l. č. 36 49 17 , 32 32 2S 

Anton Popovič a na trombóne dve sezóny i 
jeho mladší brat Sáva (d nes Ko pytovci), nieko
l'ko ško lsl.-ých rokov v ňom pôsobili basgitaris
ta j uraj Griglák, klávesista, sklaclatel' a a ranžér 
Pavol Kvassay, gi ta rista MatÍIŠ Jakabčic. Ich 
C1spechy sú nesporne aj Ílspechmi ich pedagó
ga. Rovnako ako ocenenia získané na jazzo
vých festivaloch v Pl'erove, Žiline, či úspešné 
LIČinkovanie v Turecku, Franc(Jzsku, RakÍisku, 
Maďarsku. Niet vari domáceho festiva lu, či jaz
zového klubu, kd e by sa Big Band nepredsta
vil. 

Pri o krt1hlych jubileách sa zvyk neme obze
rať späť, hodnotiť. Bohumil ľrnečka má za 
sebou roky nepremárneného a naplneného 
života, avšak na bilancovanie je ešte skoro. V 
diíoch nabitých prácou s nastupujúcou jazzo
vou a možno aj inak o rientovanou muzikant
skou generáciou, na to an i nezostáva času. 
Mladých podnecuje svojou e nergiou, odraste
ncjších očarúva vitalitou. 

Vel'a zdravia, síl a sw ingu, majstre! 
EVA BO RAKOV Á 

I(DE 
'<::::;;? 

~cc.(Q)~~ ..... , 
30. marec 
SND Brati!llava Ľudia a čas ( 19.00) 
NS Bratislava Wril4ht, Forrest: Gramhotcl ( 19.00) 
ŠD Košice, Žilina G. Rossini: llarbier zo Sevilly 
( JA.~O) 
~F Košice Vt:ľkono..:oý koncert · Wagner, Vivaldl, 
Stravinskij, Franck: V. Kldn · fagot, <lir. Jj. Rcžuchá 
ŠO Banská Bystrica, Bohéma klub Stretnutie s 
ll. Kriškom a M. Bcndikom 
31. marec 
SND Bratislava G. Verdi: Nabucco (19.00) 
SF Bratislava G. i\-hlhkr: Ľ. Rybárska • soprán, l . 
Kirilová · alt, SPZ. dir. O. l.cnárd 
NS BratJslava SI:IIK - Syn človeka - Slovenské 
pašJc; (19.00) 
SD Koiilce, Dubnica). St rau~s. Cis ánsky barón 
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: Aroldo (18.30) 
2.apríl 
SND Bratislava V. P!uejdl: Snehulienka a 7 prete
károv (11.00) 
3. april 
DJZ Prdov Slimáčck. Zachamík: Princezná 
Pesnička ( 14.00) 
5. april 
SND Bratislava P. l. Č:ajkovskij: Labutie jazero 
( 19.00) 
Klarisky, MKS Vcl'konočný koncert · Tclcmann, 
Vívaldl, J. S. Bach: Collegium Mu~icum Camicum 
(19.30) 
SO Bamo~ká Bystrica T. f rdo: Man in a slnko 
DJZ Prdov 1'. J. Or:IVtC: ... ergo. kladivko! ( l9.C)0) 
6.apríl 
SND Bratislava G. J>onizcn i: Lucia di 
Lammermonr ( 19.00) 
SF Bratislava, Moyzesova sieň Godár. 
Ueclhoven, So~takovič; Mo)FLC~ovo kvarteto, D. 
Rusó· klavír (19.30) · 
ŠO Banská Bystrica T. FreSo: Martin a ~inko 
(1 1.00) 
7.apri.l 
SF Bratislava A. Dvorák: Stabat mater; ll. jenbová 
- soprán, M. Be•)ačková ·all, J. Kundlák· tenor, P. 
Mikuláš · bas, SFZ, dir. N. Oa reza ( 19.30) 
DJZ Prdov Slimáčik, Zacharnik: Princezná 
l'esnléka ( !{).()()) 
8. apr íl 
SND Bratislava R. Wa~tner: Tannh:iuser, l. prt·ml
ém (1 9.01)) 
SF Bratislava l' rogr;m1 ako 7. 4. 
ŠF Košice J. Grcšák, llcelhoveo; M. LapSanský • 
klavír, dir.- ll. Režucha ( 19.00) 
ŠO Banská Bystrica l.ahirt: ct j udldl - francuzsky 
súbor moderného tanc01 ( 18.30) 
9. apr i.l 
SND Bratislava R. Wagner: Tannhäuo,c;r, ll. premi
éra ( 19.00) 
ŠO Banská Bystrica v. A. MMart: Don c; iovannl 
( l i!.30) 
tO. apríl , 
MJrbachov palác Komorný konccrl SSSk pri Sil ll 
• S. Hochel, l. Szt:ghy, E. K rak, J. Gahér, l. 7.eijcnka 
( 10.30) 
11. apríl 
SND Bratislava R. Wa~ncr: Tannh:iuser ( 19.00) 
DJZ Prdov P. Abr.1hám: Viktória 01 jej hus:ír 
( 10.00) 
12. apri.l 
SND Brat l!llava G. Verdi: La Traviata ( 19.00) 
DJZ Pre~v P. Abrahám: Viku\rl:l a jej husár 
(10.00) 
H . apríl 
SND Bratislava G. l>uccini: Madam..: l.luttcrOy 
(l 1.00) 
SO Banská Bystrica, Bohéma klub Sl>icvajú 
Malachov~kí' ( 17.00) 
DJZ Prdov Od Offcnbacha k muzik.ílu (l 0.00) 



5O roko' od umrtia ~kladatd a, pnlagó
ga. organistu , zbormajMra a fi lozo· 

fujuccho hudobníka MiJ..ul:í~a Moyzesa ( 6 . 
l Z. HP Z 2. 1. l 9 1 1) n.t\ odzujc a~ociácic ' 
nazormi hbtorikov umenia, /. ktor)•ch mnohí 
sú prcsvcdčcnt, že aspo rl pobtoročný odstup 
je nC\') hnutny pre obje k ll\ ne /hodnotenie 
toho-ktorcho l \ orcu. ~ týmto náJ:orom 
možno suhlasiť, alebo i pol emizovať; hor~ic 
je, že v nasich kulturnych podmienkach je lO 

dostaw(·ný odstup pre odchod do .wbudnu· 
tia. ba možno, ;<e i tal.:no ča~ova vzdialeno~ť 
je u na-' prcb) wčne dl ha, nam 'taéí na ~tra tu 
pamati oveľa mcm:j. No .r.da sa, ze pravc v 
sCtčasnosti snaha hudohnych hbtorikov sa 
'tretava s pria/.nivcj;:;ull ohlasom hudobnej 
\Crejnosti a moi no, /e priaznivo pôsob• aj 
ohava .r. J..ulturneho vaku.l, ktore nic je priaz
niv<: prt· emanťi pačnC: ~ na h)' na rodnej komu· 
nity. S dojatrm beriem tlo ruk d' e not ove 
puhlik:tcil ' 'H't~J..)ch a cirkcvnych ..:borov 
Mikulaša Moyn ·sa, ktore ncdavno vyšli v 
sukromnom vyda\atcl\ tvc , . J>r6 0\c; bc· 
ricm ich tlo ruk ' <:·a~c . ked' ~mc 'i .r.decimo
\ali perfcktne vyhudovanC: hudobné vydava-

Autograf 2. suity pre malý orchester M. Moy
zesa 

Učiteľský ústav v Kl~tore pod Znievom 

OSOBNOSTI 

tcl\t\'0, ktorého gramopl:une · a to aj súčas· 
ných . auwrov • sa na bratislavských chod nr· 
koch prcd:ívajú za cenu jednej či dvoch čicr· 
nych k:ív. Tu ~a zdržím vybočenia a zmienky 
o slovenských paradoxoch - ako by to pove
dal žijl'rci klasik, lebo tO, tu na tomto mieste je 
nic najvhodnejšie. 

Ten päťdesiatročný odstup som nespome
nul samoučclnc. Teraz bez cudného vykrl'tca
nia a obchadzania možno povedať, že Jen čo 
syn Mikuláša Moyzesa, Alexander, technicky 
prcrá~tol svojho otca, kdc·lll vylepšil o tcove 
skladby a v niektorých prípadoch prekročil 
korektorskl'r mlcru, čo sa azda najviac prejav i
lo v prcpracovaní záveru Malej llrcho t•skej 
symfónie (efektne fin:ílc symfonického cha
rakteru nic je pravc najl'ahšou z:ílcžitosťou) , 
alebo v Sonatíne pre klavír, v ktorej ide o 
Alexandrovu kom pozrciu na o tcove temy. 

cchccm byť detektívom, možno, že tých 
zásahov nad (rnosnú mieru mohlo byť viac 
(M issa solemnls In C du r, Päť .~arišskýclt 
piesní pre miešanJÍ zbor a kla11fr, predo/tm 
Na§e Slot•ensko vzniklo z pôvodného organo
vého prcll'rdia v C dur a i.) Syn Alexander svo
jou autoritou udržiaval zmienky o týchto sh r· 
točnostiach vo veľmi . temperovanej" ver:l.ii a 
rozsahu: otec mal nápady, ktoré pre skromné 
skladateľ~ké vzdelanie nevedel dostatočne 
/ užitkovat'. Samotná pod~tata tejto ~kutočnos· 
ti by sa dala aj dnes odbaviť jednoduchou 
o tázkou: • o a čo? Nebolo v dejinách hudby 
dosť aranžérov, transkribcmov a podobných 
upravovateľov?" lludobné dejepisectvo napo
kon aj tak uved ie veci na pravl'r mieru . 
Problém tejto povahy má však ešte aj ďalší 
príčinný aspek t. Mikuláš Moyze~ do konca 
prvej ~vetovej vojny komponoval organové 
skladby, cirkevné zbory, svetské zbory (aj na 
maďar~ké texty) , umelé piesne ( rovnako 
tak), in;lrlrktívne skladby a výraznejšr pokrok 
v technickej vyspelosti a "slovenskosti" - chá
panej na spôsob generacie našej hudobnej 

moderny · sa objavttjc až po prvej svetovej 
vojne a najmä v čase, ked' už A. M. študoval v 
Prahe a cieľavedome vytváral národnú 
hudbu na spôsob ~vojej gcncr:ícic. A tu šlo 
pravdepodobne.: o prcstížnu príčinu zo stra
ny A. M. ukázať svojho otca - sklada tel'a l . že 
bol autentick-y naj~lovenskejšl :t.o svojich 
rovesn rkov (harmóniami vystihnuté modálne 
tonality), 2. že na rozdid od rovesníkov písal 
kultivovanú inštrumentálnu, orchestrálnu, 
resp. vokálnoorchcstnílnu hudbu a napokon 
;\. svojimi dielami stál na čele svojej gcnerá
cie a bol priamym predchodcom ;rýlu slo
venskej hudobnej moderny. Dnes problém 
rivality medzi Mikul:íšom Moyzesom, 
Mikulášom Schneidrom-T rnavským a 
Viliamom Figušom By~trým sa· nám javí cel· 
kom ináč, nc:l za ich života: každý z nich bol 
~vojský, mal k lady i p roblémové kvali ty a 
nikoho z ná~ nezaujíma problém priority 
medzi n imi (aká vlastne by to mala tá p riorita 
byť okrem profesionálnej zdatnosti , in vcnč· 
nosti a rozsahu tvorby?) a javia sa nám v 
úlohe prickopmkov na ej hudby ako celok, v 
ktorom každý jc svojím spôsobom osobitý. 

Naše LJvahy by však mali iba abstraktný 
charakter, keby sme neprihliadli na b iograllc
ke fakty, ktoré u rčovali život Mikulá a 
Moyzesa. Narodil sa v učiteľskej rodine vo 
Zvolenskej Slatine. Ako s trojročným sa s ním 
presťahovali jeho rodičia do Divina. Pomoc
ný učiteľ Teofil Trim mel s ním začal preberať 
zaklady hudby (rodičia spravidla nebývajú 
uznávanými pcdagógmi svojich detí). Od r. 
1883 je mladý Mikuláš na gymnazi:ílnych štú
di:ich v Banskej Bystrici , o štyri roky neskôr v 
Rcvúccj ( na oboch školách sa vtedy pestovala 
aj hudba). Po maturite študuje učiteľský 
w.tav v Kláštore pod Znievom. Z ústneho 
podania au tor týd 110 riadkov vie, že jedným 
z určujl'rcich kri tér i í p re prijatie na učiteľské 
; llldium bol niclcn . dobrý sluch", ale aj sluš· 
ne hudobné vedomosti a schopnosti. a uči · 
teľ sk om ústave v Kláštore pod Znievom 

Rodisko Mikul~a Moyzesa Zvolenská Slatina 

dostal od Alberta Štcpanku, učiteľa hudby, 
veľmi solídne hudobné vzdelanie.:, praktické i 
teoretické. Ale to všetko stači lo iba na tzv. 
k antorskú sk úšku - čo však predpokladalo 
schopnosti spievať, organovať, viesť a nacvi
čovať zbor). Zakrátko po skončen í štúdií 
pôsobí v Berehove, o dva roky neskôr v 
Szcntcši, od r. 1895 v Egeri, kde sa mu vyskyt· 
Ja možnosť ročného vzdel:ívania u skladateľa 

Ernô Lányiho; r. 1897 sa sťahoval do Veľkého 
Varadina, kde pôsobil štyri roky a odkiaľ si 
našiel kontakly na ostrihomského regenscho
r iho Kcrscha a budapeštianskeho rcgenscho· 
r i ho Vavr inecza. Ale r. 190 l je už preložen)r 
do Čurgova v Šomoďskcj župe, od r . 1904 sa 

sta l učiteľom ( pro fesorom) hudby v Kláštore 
pod Znievom na ústave, kde predtým sám 
študoval. Bola by to azda neskromnosť žiadať 
od či tateľa , aby si na mape Uhorska zakrúžko· 
val spomínané miesta a môže si utvori ť obraz 
o tom, ako . rotoval" M. Moyzes po krajine a 
pridávtlm ešte poznámku, že to bol éasr)' 
osud pedagógov v bývalom mocnárstve. 
Nasledujúc im miestom pôsobiska už bol 
Prešov, kde sa už r . 1909 zúčastňuje na zakla· 
daní hudobného spolku (pravdaže, macl'ar· 
ského), ktorý sa stal aj zriacľovatcľom mest· 
skej hudobnej školy. Tu sa naskytla M. M. 
možnosť profesionálneho pedagogického 
pôsobenia. Ked'žc už odvtedy M. Moyzcs 
Prešov ako svoje pôsob isko neopustil, môže· 
mc povedať, že za prvých 37 rokov života dva· 
násťkrát menil miesto svojho pobytu či pôso· 
benia a to ako z rodinných, tak i zo zamestna· 
neckých dôvodov. Za tak)•chto okolností zís
kať čas i silu na hudobné vzdelávanie (a to 
sčasti už popri zamestnaní) predpokladalo 
nemalú h Crževnatosť. Keď sa okolo štyr idsiat· 
k-y usadil v Prešove, venoval sa n ielen pedago
gickým povinnostiam a organizátOrskej práci , 
ale trlrfal si aj na tvorbu väčších hudobných 
skladieb. Po roku 1918, keď u nás nastalo 
profesionálne vákuum, pracoval dokonca aj v 
štátnej správe a ešte stiho l v priebehu troch 
rokov uverejniť deväť školsk),ch učebníc. Od 
r. 19 18 začína sa aj výraznejšie prejavovať ako 
slovensky orientovaný hudobník. j eho štýlo
VlÍ orientáciu určovali také štýlové a kompo· 
zičnotechnické fakty, ktoré mohol získať št tt· 
diom diel J. S. Bacha, j osepha Haydna a celej 
prvej viedenskej škol y, P. l. Čajkovského, A. 
Dvofáka a E. G r iega - a slovenských ľudových 
piesní. Jeho tvorba je popri všetkej invcnč· 
nosti poznačen:í funkčnosťou, teda potrc· 
bami a možnosťam i prostredia, v ktorom 
pôsobil. Ako organista tvoril organové sklad· 
by, ako rcgenschori cirkevné skladby (zb01:y, 
0111Še), ako pedagóg inštmktívnc skladby, 
klrwírnu a organovlÍ školu ; pre spevákov 
tvoril piesne pre sólOVJÍ spev, zbor ové 
skladby; upnwo11al sloven~ké ľudotJé piesne, 
t /101'/l pre husle a klavb; tJ!olončelo a klctvft; 
/tomu a organ; zostavil školský spevníček 
pre slouenské školy . Popri tom všetkom, čo 
som stač i l vymenovať r. 1906 napísal Mlssu 
solemnfs 111 C dur ( na počesť narodenia svoj· 
ho syna), (ťa lši u omšu in ti-m inor. je autorom 
ptaliclt 11/elodrálll, čo je v našej sk ladateľskej 
tvorbe vzácny d ruh a napokon, ked' to spolo· 
čcnské podmienky umožňoval i , stával sa 
autorom náročnejších skladieb, nechcel ostať 
iba . maložánrovým" autorom. V nových 
poprevratových a medzivojnových poclmien· 
kach stíhal napísať sedem orchestrá lnyclt 
skladieb, z nich jedna je .Malá vrchovská 
SJIIIIfónla, dve or chestrálne su ity, slávnostná 
predo/tm Naše Slot•ensko. 1\r niekde zasiahla 
morálna :1 možno i technická pomoc svojho 
~yna. Napísal štyri sláčikOtJé kvm·tetá, jedno 
dycltoué kulnleto a jedno dychové sexteto. 
Azda v komorných a orchestrálnych dielach 
dosiahol M. M. najzdarilcjšiu syntézu svojho 
individuálneho a "slovenského" štýlu. Ale na 
tvorbu Miku láša Moyzesa by sme nemali hľa
dieť iba z jedného, povedzme, nacionálneho 
a~pcktu. Polyfunkčnosť jeho tvorby ho viedla 
ku zhudobiíovaniu ma<ľarských , latinských i 

slovenských textov, organové skladby majú 
inll atmosféru než Malá vrchovská symfónia, 
alebo jeho p iesne. Nad jeho tvorbou stojí 
vyšší duchovný princíp utvárajúc! celý mysli· 
tcľský systém. Už svojho času (v rokoch 40.) 
pro f. Kresánek upozornil na originálne este· 
tické názory M. M. Patrí ku cti terajšieho 
vydavateľa jeho skladieb, Doc. Dr. Františka 
Matúša, že v zbierke cirkevných a v zbierke 
svetských zborov uverejnil viacero citátov z 
myšlienok M. Moyzesa. Tu uvccľmc aspoň 
niekoľko zlomkov: 

"Ak umelec berie m ateriál zo zdrojov 
tmy , celá jeh o práca ostan e tmo u, kto r á 
mu bude hatiť vo voľnom pohy be, vo 

vzl ete do r eg ií p ravéh o duševného živo
ta, ž ivota svetla a pravdy. Kde niet pravé· 
h o života, tam p anuje smrť a smrť nikdy 
nebo l a ani n ebude umen ím ". 

"Život je obr ovský, nekonečný 
Golfský pníd, kto rý tiahne vesmírom, 
zachytiac svojou dráh ou a; našu zem ••• a 
človek j e atómom toh oto nekonečného 
pr ú d u života ... " 

"Šťastie človek často hľadá v ťažkej a 

Mestská hudobná škola v Prešove 
Snímky archív Hž 

tvr dej matérii, ale tá ho vždycky. v i ac a 
viac pritláča k temnej zemi. ( ••• ) Hmota 
j e záclo n a, ktorá zakrýva pred n ami t.o 
duševné, to čo volám e ž ivoto m . Áno, tá 
vonk aj ši a m ateriálna čiastka hudby sa 
časom vžd ycky m ení, al e j ej podstata, 
ted a život, pravd a, je večná, n ezm ení · 
teľná." 

" Ni e r ozum r obí hudbu umením , al e 
život, p ovedzm e ter az už r ovno: ci t. N ie 
to je vysoký stupei1 života, keď poviem: 
"Viem , že žijem!", ale keď poviem: · 
"Cítim, že žijem !" 

" ... aj klam sa môže stať u mení.m , keď 
ho podávam v umel eckom r úchu tak , že 
ho d ruhý drží za pravdu. 'fažko n ám tu 
čisté dištin k ci e zahrnúť d o slov, l ebo v 
u men í účinkujú tak éto faktory, také 
duševné em ócie a poh y by, ktoré už 
n epatria d o oblasti m ozgového r ozumu, 
k to r é l en vycítiť m ôžem • ak viem!" 

Taký bol Mikuláš Moyzes, ako vidno stále 
nám málo známy skladateľ, pedagóg, zbor
majster, organista a filozof. Dôležité hy bolo, 
aby jeho hudba pre nás žila a bola sl'rčasťou 
n:\šho ku lt l'rrncho byt ia. 



KONCERTY 

MATINÉ V MIRBACHU 
Koncert Slovenskej hudobnej 6nie (v 

Mirbachovom paláci 9. janum) bol venovant 
tvorbe slovenských skladatelbv. Najsk6r v 
podani P. ()rličku a klaviristky E. Mazanovskej 
sme sl vypoäaU Hudbu pre klarinet a klavír (). 
Martinčeka. V tejto hudbe jednoznaäle domi· 
novaU elegické nálady, snivé hudobné obrazy. 
Je to vlastne malé klarinetové prehídium s 
výrazne podtlarknutým klavirnym partom. 
ZcJj sa, ie tento zámer sklaclatel'l vydtiH l s611s· 
ti a stvárniJJ dielo prirodzene a pútavo. 
Violončelista ,Jim Slávik mal moiDollt prezento. 
val svoje lnterpretaälé majstrovstw predovlet· 
kým v rámci náročného diela JMICb'dzajúcebo l 
pera 1~. Rajtera. Bola to Suita pre violončelo 
sólo č. l. Hudba n4roáJ4 nielen pre Interpreta, 
ale l posluclWC!a • vytadujúca sl velkú ~vku 
koncentrácie. Vlolon&lo ako s6llstlcký nútroj 
sa tu prezentuje v Alrokýcb súvlslostlac:h. 
Predovietkým v .oblasti rozvrstvenej tematickej 
price (ved' rormove dielo neprestajne Oldluje 
medzi suitou a sonátou), d'alej náladových pre· 
mien (lmprovlzác:la, Ária, Intermezzo, Tanec:) 
a napokon l samotného timbrovébo a dynamk:· 
kébo spektra, ktoré je v tomto diele bohato 
itrukturované. Rajterova hudba predstavuje 
kompozične koncentrovaný obraz nástrojovýcb 
danosti. V Jtai4om smere je to vlastne koncer
tantná itúdla v tom najsyntetizuj6c:ejiom slova 
zmysle. Dielo môže zaujal kal.débo posluc~ 
takpovediac po prvom .,OCutf. Zatial' čo Rajter 
sa vo svojej Suite vybral po nevyirapanej ceste, 
l. ()ibák vo svojich Akvareloch pre klarinet a 
klavír op. 50 krát& po cestách, ktoré ul v ~v
nejiej minulosti vychodili veftú klasici európ· 
skej hudobnej moderny. Návraty musia mal 
svoje mútomé opodstatnenie. Inak sa ocitáme 
na p6de mnoienla hudby, ktoré nemá konca. 
Akvarely maj6 vlak l svoj profesionálny vklad. 
Sú zručne oapfsané, dramaturgicky pouliteraé 
a naviac, boli l dobre Interpretované (P. 
Drllčka, E. Mazanovská). Na okamih sa zastav· 
me aj pri Sonáte pre violončelo a klavlr E. M. 
lršaiho (interpreti J, Slávik, D. Rusó). Táto 
hudba má v sebe zaAifrovaný zvltitny DOitalgk· 
ký podtón (v podtexte nesie táto hudba názov • 
Lú&nle). Celé dielo vlastne k tomuto clefu 
aj smeruje, kompozičnými proetrieclkami 
nesmierne dojemnými, citove vzruiujúdml a 
esteticky účinnými. Interpretácia bola opil 
mimoriadne pôsobivá. ' , 

Záverečná časť koncertu patrila dvom kJari. 
... Peter •MateJ Ddl&a ÚDI~ 
vaU najsk6r dielo P. Cóna Dvojhra pre dva k la· 
rincty. Opil sme si uvedomili ako majstrovsky 
vedel Cón písal komornú hru. Kolko lnvenälej 
sily a prfialllvostl je v jeho hudbe. Podobn6 
radost z hravosti sme poc:ftlll l v 1\.ubič.kovom 
Príbehu pre dva klarinety op. 89. Rozkol z tvo
renia bola l tu dominujúca na báze velmi dob· 
rej lnterpretác:le. 

'* ·:ii ;j; 
Nie často sa stéva lesný rob nástrojom, na 

ktorom je postavená dramaturgia koncertu. 
Stretnutie v Mlrbac:bovom paiKI (16. janom) 
vlak ukázalo, ie v rámc:i dobrej dramaturgickeJ 
koncepc:ie je vietko molné. PredstaviU sa 
Franti§ek Šupín • lesný roh, Júlia Šupínová · 
klavír a Moyzesovo kvarteto. to bolo vlastne v 
procnme tobto koncertu vskutku vynaliezavé, 
to bolo zapojenie Moyzesovho kvarteta do tobto 
programového projektu. Takie lesný rob sa 
ÚDI predstavU jednak v úlohe sólistického 
nútroja v súčinnosti s klavírom a napokon l 
ako nástroj funi'Uócl v s6člnnostl komorného 
mlllkfrovanla. Okrem toho l diela, ktoré v 
rimcl tobto komoraébo koncertu odmeU s6 
málo známe a veru zriedkavo sa objavujú na 
naAic:h koncertných pódiách. Napriklad 
Schumannove Adagio a Allegro op. 70 patri 
nesporne k hodnotám, ktoré si zasluhujú núu 
pozornosl. Ved' Schurmannova hudba tu nič 
nestráca zo svojho poetického čara. Podobne 
napriklad i Beethovenova Sonáta F dur op. l7 
pre lesný roh a klavír nepatrf k dielu, ktoré by 
u nás bolo známe. Na rozdiel od Schumanna ide 
tu vlastne o nízke opusové čfslo a to snácf m()ie 
byli jeden z d6vodov prečo sa táto sonáta nedo· 
fila do ilňleho povedomia verejnosti. Dobrá 
lnterpretác:ia 88 tu snúbila s vynaUezavou dra
maturatou a to je vidy Alastná zhoda okolnostf. 
Ak boli pre nás neznáme spomínané diela 
Scbumanna a Beethovena, tak eite neznámejAf 
je pre nás skladatel!iký odkaz Antona Fran1,a 
HofTmeistcra (1754-1812). Od tobto viedenské· 
ho skladatel'l sme sl vypočuli v podanf 
Moyzesovho kvarteta a F. Suplna Kvinteto As 
dur pre lesný roh a sláčikové kvarteto. Stretli 
sme sa teda s dielom 1 obdobia viedenského kJa. 
sic:izmu, ktoré privom patr( na koncertné 
p6diL Opil sme boli svedkami dobrej lnterpre· 
tácle. Je dobré, ie táto dramaturgická vynaUe
zavost vlastne sprevidzala celý komorný kon· 
c:ert. Totli rovnako l v záverečnej časti tohto 
komorného matiné sme boU svedkami predve· 
denla diela A. Glazunova, bola to Idyla pre 
lesný roh a sláčikovo kvarteto · teda opä( spo· 
znávanle málo pomanébo a na láver vtipná a 
brilantná skladba <i. Wintcra Hunler's Moon 
pre lesný roh u klavír. Záplava diel, ktoré sú u 
.. m6lo hkveaa.vu6 ... aúti V}llovit kola· 
ltatoYaJe, le a Dá aa SloYeDiku zatlaf Ylaltne 
neexistuJe festival komornej hudby. Ukazuje sa, 
ie komorné koncerty v rimd Iných dramatur· 
gkkfcb projektov m6lu byl sfce oesmierne zau
jfmavé, no s mytllenkou samostatného festivalu 
komornej hudby by sme sa maU válne zaobe· 
ral. 

IGOR BERGER 

Prehliadka mladých organistov 
Na pre hliadky mlad ých o rganis tov sa 

všetci tešia. Mladí si zahrajú a na svojich 
výkonoch s i overujú postoj aj pedagógovia, 
ktorí konfron tujú svoju prácu s kolegami. 
Poslucháči počúvajú a o r ienLuj(J sa v 
nových umeleckých typoch, vynárajúcich sa 
pre našu hudobnú kultú ru. Sympatický na 
tých to pre hli adkach je práve mome nt pre· 
zentácie individ uálnej výchovy, ktoro u 
pedagógovia ponúkajú ade ptom priestor 
pre vlastnú kreativitu , rozvoj a názor. 
Jedno tli vé inte rpretácie sa už ncponášajú 
jedna na druhú, re pe rwár sa neobmedzuje 
na klasické "ško lské" čísla. Pedagógovia i 
posl ucháči hl'adajú nové, me nej známe titu· 
ly. 
Treťoročiačka Be rnad e tta Šuňavská 

(prof. Emília Dzemjanová) z 
Konzervatória v Koš iciach mala príleži· 
tosť sa popasovať so spolužiačkami z 
Bratislavy z triedy prof. Imric ha Szabóa. 
Vysokoško láci Martin Kovafík (doc. J. V. 
Michalka) a Štefan Ternóczky (z tr. 
prof. F. Klindu) zasa popustili uzdu svoje j 
fan tázii a prezradili, čím disponuje ich 
bohatý, kreatívny arzenál a čo všetko doká· 
žu práve vcľaka týmto d ispozíciám vypovc· 
dať inak, po svojom. Takýto gejzír nápadov 
rokmi postup ne usmernia a vytvoria s i v last
ný štýl. čo robia d nes je výborné, perspek· 
tívne i ked' s mlad íckym rozle tom bezhra· 
ničnosti. Štefan Trc nóczky to dokume nto· 
val na rozsiahlych partitú rach Bach a 
(Toccata·Adagio-Fúga C du r BWV 564) a 
M. Rege ra (Fantázia n a chorál "Wie 
Schô n le u cht uns d e r Morgenstern op. 
40 č. 1), Mart in Kovafík zasa na šir e j 
autorskej predstave · zväčša však francúz· 
skej provenie ncie. Po J>assacaglii c mol 
BWV 582 J. S. Bacha, zažiar il vo 
Wido rovom Allegr e-vivace z V. symfó
nie f m o l OJ>. 42, Fr a nckovom J>rié r e 
op. 20 a Guillo uove j Toccate. Tohoročn(l 
absolven tku Konzervatória v Košic iach (tr. 
p rof. Dzamjanová) Mo niku Melcovú som 
poču la iba z nahrávky, no práve záznam 

Monika Melcová 
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zachytí každý detail ako pod d robnohl'a· 
do m. Pre to môžem prehlásiť, že cestu, ktorú 
si zvolila štúdiom na vysokej škole vo 
Viedni, pri jej ambicióznosti a talente 
možno označiť za sľubnú cestu na zahranič
né pódiá. V Bachove j Toccate a fúge F 
dur BWV 540 a v Troch tan coch J. 
Ala ine h o je citel'ný jej interpretačný 
posun. O proti rokom minulým získala seba· 
istOtu , kto r(l dnes ne pre javuje iba v brilant· 
nom te mpe, ale p redovšetkým vníma 
hud bu d ie la a jeho autentickú podstatu, 
vyplývajúcu zo špeci fík rukopisu au tora. 
Tento míl'ový krok, o ktorý postúpi la za 
posledný rok, rnôže byť iným pred poklada· 
ným swpie nkom pre budúcu koncertnú 
dráhu. Ve rme, že nesklame. Zatial' je to per· 
spektíva· podobne ako u ostatných študen· 
tov, ktorých som mala možnosť z košickej 
prehliadJ..·y počuť. 

ETELA ČÁRSKA 

Benefičný koncert 
Slovenskí umelci sa v ostatných rokoch 

naučili pomáhal, získava( priazeň publika i 
svojou štedrosťou voči chorým, najmä 
deťom. Nd i umelci sa to pomaly učia: odo
vzdáva( rovnako úprimne, umelecky ade
kvátne i v rámci nehonorov~ho koncertu. 
Počula som ich niekolko. V každom prevlá
dol duch tvorcu v symbióze s jeho osob
nostným naturelom. V kostole u Jezuitov v 
Bratislave Dr. Ferdinand Klinda premi6ro
val čiastočne zrekonštruovaný organ. I keď, 
samozrejme, jeho podstata vyplývajúca z 
materiálu 88 odstráni( nedala, vznikla pro· 
spe!lná vec nielen pre hudobníkov-organi
stov v centre mesta, ale priamo i pre litur
gick6 ciele, pretože organ a vôbec hudba sa 
stala po ll. vatikánskom koncile priamou 
súčasťou - partnerom katolíckej liturgie, čo 
vyžaduje i adekvátnu úroveň násttoja a pre
dovšetkým tých, ktorí na týchto násttojocb 
hrajú. Počas festivalu Slovensk6 historick6 
organy nám to potvrdil i dôstojný pán Jozef 
Konečný, ktorý vedie oddelenie liturgickej 

' 

hudby v spi!lskokapitulskom seminári a má 
tento odbor na starosti i v rámci tamojšieho 
biskupstva. Verme, že vlastným pričinením 
každ6ho organistu v chráme a vyučovanbn 
odboru na konzervatóriách sa aspoň čias
točne vylepší značne kritická situácia. Preto 
správcom jezuitsk6ho kostola držíme palce, 
aby chrám v centre mesta mal hudbu na 
partnerskej úrovni s duchovným slovom. 

Pre spomínaný benefičný koncert si Dr. 
F. Klinda pripravil starostlivý výber z 
domácich i zahraničných programových 
objavov, ktor6 fixoval už aj na CD a ktor6 v 
hojnej miere zneli počas Vianoc i v rozhla
sovom vysielaní. Pastorely Schnitzera, 
Aldrovandiniho, Kuchafa, podobn6 spraco
vanie skladieb Bacha, Viemeho, 
Boellmanna atď. doplňali spoluúčinkujúci • 
flautista Marián Turner a speváčka Gabriela 
Pittnerová. Ziar, v značnej miere prezrádza
li oslaben6 interpretačn6 prepojenie , ktor6 
možno dosiahnu( dlhšou spoluprácou. 

ETELA CÁRSKA 

SLÁVNOSTNÝ KONCERT 
" 

O IUN-RÁDIA BRATISLAVA 
pri pn1ežitosti udelenia Ceny Pavla Tonkoviča Jozefovi 

Pe šk ovi 
Spolok hudobného folklóru pr i 

Slovenskej únii a Slovenský rozhlas usku· 
točnili 9. 2. v ko ncertnej s ieni rozhlasu kon
cert, ko naný v súvislosti s ude le ním Ceny 
Pavla Tonkoviča. Stalo sa už tradíciou, že 
tieto koncerty sa ko najú v čase narodenín 
umelca, po ktoro m je cena pome novaná. 
Nečudo teda, že na (Jvod koncertu zaznela 
• Vrchárska nálada", v interpretácii 
Orc hestra l'udov)rch nástrojov Rád ia 
Bratislava, s ktorou je meno Pavla 
Tonkoviča najvýraznejšie späté. 

Cenu Pavla Tonkoviča za rok 1993 
Spolok hudobného folkló ru pri SHÚ navr
ho l Jozefovi Peškovi. Slovenský hudobný 
fond mu ju udeli l pri otvorení 
Bratislavských hudobných slávností 1993. 
Cenou je zvýrazne né to , že jozef Pc ko inšt
ru mentalista, fla utista, hráč na mnohé ľudo
vé hudobné nástroje ( fu jara, píšťa ly, gajd i· 
ca, d ru mbl'a i ďalšie pastierske nástroje), 
prispel k o bohate niu hudobno-folkló rne ho 
žánru na p ro(esionálncj ú rovni: Svedčí o 
to m množstvo nahrávok najvyššej ume lec· 
kej kvality v rozhlase, v te levíznej i vo filmo
vej hudbe, rad významných koncertov s 
OĽUN, SĽUK·om , Lúčnicou doma i v zahra· 
ničí. 

V poslednom období, keď dozre l čas na 
odpočinok, venuje sa .J. Peško i pedagogic· 
kej činnosti , ume lecky vedie skupinu 
.,Musica pasto rum", mladých hráčov na pas
tierske l'udové hudobné nástroje. j e to ďalší 
výrazný a hodno tný vklad do nášho hudob· 
ného diania. Ko ncert bo l súčasne malo u 
ume leckou prehliadkou hry a virtuozity 
Jozefa Pešku. Pred OĽU sa postavil s fuja
rou v skladbe "Nôty moje, nôty. od Igora 
Bázlika, rozozvučal ju v plnej kráse a 
majestátnosti. Čaro zvuku fujary vo fa rbách 
priam orchestrálnych odtieňov, v rozfu· 
koch i prefukoch, ale hlavne vo vi rnwzite 
hráča, je naozaj bytOstným Peškovým 
tajomstvom. Má pre ľí u neobyčajný cit, vro
de né d ispozície. Koncert obohatili i 
Peškovi !10stia. J eho najbližší priatel' zo 
SĽUK·u Ste fan Klime nt zaspieval p iescií 
"Javoria, javo ria,. z Dobrej ivy (úprava š. 
Molo ta), tak citlivo a dojímavo, že bo la najv
r ílc nejším prejavom gratulanta. Spev dopl
nil hrou na píšťalu koncovku i k rásnou sp o· 
mie nkou na pr iate l'ské s tretnutia i muzicí· 
rovanie v SĽUK·u . 

Gajdoš An ton Vranka (sólo "Gajdošu, gaj· 
došu ., úprava i. Dubecký) spo lu s J. Pcškom 
sa ako dvoj ica vyni kajúco doplňajú pri 
s tr iedaní rôznych l'udových nástrojov na 
koncertných vystúpe niach. Spevom a svoj
ským spôsobom ume leckého pre javll odo· 
yzdala svoju g ratu láciu ). l'eškovi Darinka 
Laščiaková. Osobitá časť koncertu patrila 
inštrume ntálne j skupine "Musica pasto· 
rum.,, v ktorej má ). Peško 6 detí, malých 
virtuózov v hre na ľudové hudobné nástro· 
je. Peško na ich čele str iedal spolu s n imi 
rôzne ľudové hudobné nástroje: fujaru, 
trombitu, píšťa ly koncovky, šesťdicrkové 
fujary, gajdicu, drumbl'u, atď. ajmä skupi
nová viaczvu ková hra vzbudila vel'kú pozor· 
nosť. Vo fa rbách viacerých nástrojov i v zlo· 

žitosti ladenia vznikali naozaj jedinečné a 
vzácne hudobno·zvukové nálady, ktoré sa 
vymykali z do te raz známych kombinácií. Z 
mladých inte rpre tov sa výbo rne osvedčili 
Maroš Čcrvcnák, Rudolf Dajnovič, Milan 
Kriía, Silvia Heldová. 

Na scéne vystriedala de ti speváčka Helena 
Závodníková zo Žiliny. Prin iesla pozdrav v 
podobe lyrických kysuckých piesní (úprava 
Ondre j Demo a .Jaroslav Stráiíavský), ktoré). 
Peško jedinečne obohacoval zvu kmi píšťal. 
Bola to vzácna symbióza o brazov jarnej prí· 

Jozef Peško s členmi súboru Musica 
pastorom 

Snímka Z. Baštová 

rody, svojských krás Kysúc v speve i hudbe. 
Napokon rozohral orchester umelecký vcd· 
úci OĽUN, Miroslav Dudík koncertnou 
skladbou P. Tonkoviča: Brnkacia·Zrážajova 
nô ta (sólo cimbal), ktorú dopln il g ratu láci
ou, ale i krátkymi spomienkami na prvé 
roky činnosti OWN, v k to rom bol J. Peško 
už zrelý ume lec, sólista . Dôkazom umelec
ke j zrelosti i virtuozity bo la skladba 
Svetozára Stračinu Reč pastierska (zhraná 
playbackom), v ktorej sa J. Peško prezento
val p astie rskou d revenou trúbou "trombi
tou, .. Mimoriadne náročný part a množstvo 
vstupov m ulti p laybackovou nahrávkou v 
e lektroakustickom štúd iu, ako i výsledné 
ume lecké d ielo bo lo na medzinárodnej roz· 
hlasovej súťaži PRIX DE MUS iQUE FOLK· 
LORI QUE DE RADIO BRATISLAVA 1983 
ocene né str iebornou medailou. Ale). Peško 
získal i zlatú medailu za skladby S. Stračinu 
Reč pastie rska a Igora Bázli ka čo to vtáča 
šteboce. V nich sa prezem ovala píšťalami a 
fujarami. 

Koncert uzavrel i "Dobročske nô ty" od 
Ivana Dubeckého, v ktorých sa pred 
o rchestrom v skupinovej hre píšťalkárov 

predstavili už mlad í vitruózni hráči , Peškovi 
žiaci. Rad gratu lantov, Peškových priazniv· 
cov, ba i dlho trvajúc i potlesk v závere kon· 
certu bo li dôkazom, že jozef Peško, sólista 
inštrume ntalis ta so svojimi nevšedným i 
hudobnými nástrojmi sa zapísal do sfdc 
milovníkov hudobných krás, výrazne obo
hatil slovenskú hudobnú kultúru v hudob· 
no-folkló rnom žánri. Oprávnenosť ocenenia 
potvrd ili te n to ume lecky vzácny i ľudsky 

hodno tný koncert. 

ONDRFJDEMO 
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SPIEVANIE S DUSOU 
Detstvo - debut v jeden4stich rokoch 

Moje detstvo plynulo mimoriadne rado;tne a 

šťa.o.tne. Na mnoho vecí sa pamätám veľmi presne, 

mnohé viem z rozprávania, pretoíe u nás, tak ako 

aj v iných rodinách bolo zvykom. /.c určité udalos
ti alebo veselé pr010dy sa často pripomínali. 

cmal som ani päť rokov, kccľ sa moji rodič ia 

rozhodli opust iť Španielsko a vysťahovať sa s celou 

rodinou do Argentíny. Mal to byť ~rok do novej, 

lepšej budúcnost i, pretože hospodárske pomery 

Span iels~a boli vtedy takmer l.atastrofál nc. 

Prc\lo sl.oro dvanásť rokov od ukončenia straš

nej občianskej vojny, ale krajina sa l jej následkov 

cite Mále ne;pamätala. Treba si 10 predstaviť: prie
merný príjem španie lskeho obyvatcľ:.tva bol kon

com štyridsiatych rokov menší, ako pred po lstoro
čím! A bol len o polovicu vyšší. ako pred vypuk

nutím občianskej vojny v roku 1936. Zlepšenie 

1ituácic nebolo ani zďaleka vo výhľade a preto 

mnoho Španielov opúšťalo l. rajinu. 

Emigrácia naSej rodiny l našej malej katalán
lkej vla11i mala nepriamo aj politicl.é príčiny. Môj 

otec José Carreras-Soler bol ako väčšina 

Kataláncov tapálcným republikánom. Al.o dvad

saťtri ročný vstúpil na strane republikánov do ob

čianskej vojny. Vojnu v zdraví prežil, avšak prišiel 

o svoje povolanie. Lepšie poveclané, po roku 1939 

nedostal šancu svoje povolanie ďalej vykonávať. 

Bol učiteľom, vyučoval francúzštinu a pre Frankov 

režim bol uči teľ-republikán neprijateľný. 

Samo1rejmc, to nebolo oficiálne ldôvodncnic. 

epovedali mu: "Tcru už nesmieš byl' uč iteľom" ! 

.,Nic, momentál ne vás nepotrebujeme!" - IO bola 

taká bežná, zaužívaná formulka. 

A lak sa otec pokúšal získať miesto v mestskej 

adrninislralívc. Ale ani lu ho ,.nepotrebovali". 

Ponúl.li mu miesto v dopravnej polícii "Guardia 

Urban"". fv1yslím, že nemusím o.1obitnc prízvuko

val, čo to znamenalo pre človeka , ktorý bol celým 
mlcom uči teľom. ktorý chcel vychovával' deti a 

namiesto toho mal zrazu na križovatke riadiť 

dopravu ... 

Iná možnosť ako zarobiť peniaze však nebola. 

Koniec koncov bol vtedy mladým otcom rodiny. 

Moj i rodičia sa vzali počas vojny, bral Alberto pri
šiel na svet v roku 1937. Z ro7právania viem. aké 

ťažké boli nasledujúce roky pre mladú rodinu a 
prečo ďalšie deti priš li na svet tak nc;l.oro. Sestra 

Mária Antónia sa narodila v júli 1942 a ja 5. 

decembra 1946. 

Moja matka Antónia, rodená Coii-Saigi, bola v 

týchto rokoch hnacím motorom rodiny. Bo la to 

fantastická žena, plná energie a vi tality, prckypo

vala nápadmi, bola samostatná a mimoriadne špo-

rovlivá. Viedla malý kaderníc ky salón a tým pod

statne prispievala do rodinného rozpočtu . 

Pochopiteľne, v tom čase boli v Spanielsku aj 

chudobncjšf ľudia ako sme boli my. Avšak moji 

rodičia sa s touto situáciou predsa len dokázali 

vyrovnať. Kto mojich rodičov neustále nabádal, 
aby opus tili Španielsko, bol brat mojej mamy. On 

sa totil vysťahoval už pred dvoma rokmi a neustá

le nám písal, aké prednosti má život v Južnej 

Amerike. 
Po dlhých diskusiách prišlo rothodnutie: na 

jescií roku 1951 dali sme našej katalánskej vlas ti 

zbohom. Pripojili sa k nám aj starí rodičia z matki
nej s l rany. Otcov i rodičia zostali v rodnom meste v 

Gcronc. 
V Argemfnc rod ič ia čoskoro spoznali , že ich 

sen o krajšom živote sa ani nesplní. Naša rodi na 

bývala najprv v podnájme u brala mojej matky vo 

Villaballcslcr. Po krátkom ča~e ~me si našli vlast

ný byt v José León Suarez, v malom mestečku 

neďalcl.o Buenos Aires. Ďalš ie mesiace ukál31i , 

aké !'a/ké bolo uchytiť sa v Argemfnc. 
~alka opli( pracovala ako kaderníčka , a čo sa 

týka otca, teraz naozaj platilo "nebola potreba". 
Ako učiteľ miesto nenašiel, takže bol nútený brať 

čokoľvek . Ani lu neboli výhliadky na zle pšenie 

životných podmienok. A tak viac s ľahkým, ako 

ťa:íkým 1.rdcom rodinná rada opäť rozhodla: ide sa 

:.pli!' domov do Katalánska. Výlet do novej vlasti 

trval iba jedenásť mesiacov a jediné čo mi ostalo v 

pamliti bola plavba loďou. Hlavu som mal plnú 
nápadov a pred ostatným i pasaíicrmi som sa pro

ducfroval všelijakými fintami a gagmi, spieval 

som piesne, imitoval som dospelých lancujúcich 

tango atď. A tak zakrátko s tal som sa akousi atrak

ciou. ľudia si ma obľúbili častovali ma sladkosťa
mi. ba aj prcpitným. Tá cesta sa mi veľmi páčila. 

O mnoho rokov neskôr, keď som na jeseň roku . 
1986 spolu s Agnes Ballsa dával koncert v Teatro 

Colón v Buenos Aires, nechal som s i ukázať mies

ta mojej mlados ti. Jeden môj vzdialený bratranec 

bol taký láskavý, že ma všade povodi!. Tak som si 

mohol aspo1'1 trošku priblížiť kraj inu i ľudí z mojej 

"krátkodobej vlasti". 
Jcdcná;ť argentínskych mesiacov však mal pre 

mňa predsa urči tý prínos: naučil som sa španiel

sky. Pre cudtinca to môže zniesť zvláštne, ale 
pokúsim sa to vysvetliť. Katalánsko nic je len špa

nielskou provinciou. My, Katalánci, máme vlastnú 

kultúru a vlastný jazyk. Väčšina ľud í si myslí, že 

ide o španie lsky dialekt, ale nic je lo lak. 

Dnes je Katalánsko, pánboh zaplať, autonómnou 

republikou. Katalánčina bola v roku 1976, po zno-

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
V PREŠOVE 50-ROČNÉ 
(Dokoufeuie: l . Jlr) 
J a kúbek ( 195 1- 1955), ale aj H. l lromádko, 
J . Stan ík, E. Kvasníková, E. Kolc ková, E. 
ŠmáJíková, M. Bcfajevová, O. Žáková, E. 
Pa p pová, A. Starostová, E. Šáriová. 
Uviedli sa o pe ry Hubička, Predaná nevesta, 
Traviata, Madame Bulietj7y, Fra Diauolo, 
Cár a tesár. Nad úspeš n ým rozbe hom spevo
h ry sa začal i n a rozhraní 50.-tych a 60.-tych 
rokov zaťahovať mračná likvidácie, keď sa 
ciele ne a c elkom vážne uvažovalo o pre· 
miestnení celého s pevohe rné ho súbo ru d o 
Banskej Bystrice, kde sa v roku 1959 zaklada
la o pe ra. Spevohra v Prešove zakrátko 
pocho pila svoje šance na po li hudobných 
komédií a muz ikálov. Už koncom päťdesia· 
tych rokov začala vyťahovať jede n dramatur· 
gický tromf za druhý m (a vytrva la v to m 
dod nes). Čoraz častejšie sa inscenovali muz i· 
kály talia nskej (Dobrú no'~ Bellil1a, Keďje u 
Ríme nedel'a, Amore mio), americkej 
(Kankán, My fai r Lady, Pobozkaj ma, 
Kalarfna, Tú/auý kapelník, lial/o, Dolly!, 
Zorba, Lod' k omediantov, Láska, /'udia, 
ulica, V Rhne na fóre), ne m eckej, vrátane 
rakí1s kej a švajčiarskej (San Francisco, U bie
leho konfčka, Ohňostroj) proveniencie. 
Bo hato bo la zastúpená pôvodná česká tvor· 
ba, najm ii z re p e rtoáru Osvobozené ho diva· 
dia · a to v čase, keď sa v Prešove nečakane 
stretla dvojica tvorivých ko mikov, na kto-

rých čakala 20-ročná spolupráca - július 
Piussi a Emil P rieložn ý ( P+P) . Bo l i to 
Nebo na zemi, Balada z handier, Kal a blá
ZOII, Osol a lleiÍ. V dlhe j š núre pô vodných 
českých muzikálov nájde m e aj pre krásn u 
inscenáciu Rozprávka môjho ž ivota ( I. 
ll avlli - Z. Marat) · muzikálu, ocene né ho na 
súťaži v Ande rsenovom rodisku Odense. 
Slovenská pôvod ná tvorba vstupovala na 
prešovské javisko najmä d ie lami G. D u síka 
( Vfno pre Marfnu - napísané pre Prešov, 
D vorná lóža, Tajomstvo tnod,·ej ntže, 
Hmčiarsky bát), ale aj T. Šeba
Martinského (Kormorán, Ohnivák), I. 
Bázl íka (Plné vrecká peňazí, 1/usári), M. 
Broža (.5tudentská romanca) i prešovské ho 
zb o rmajs tra I. P acanovsk é h o (Povodeň). 
Dramaturgia dbala o žá nrov(t vyváženosť a 
zväčša zohľadnila aj rozloženie spevácl-')'ch 
s íl v sólis tickom ansámbli, v kto ro m h laso · 
vých pičiek nikdy nebolo nazvyš, a le v kro· 
rom vžd y bolo dostatok divad e lnej poc tivos· 
ti , e lánu i he reckých ta le ntov. 

KONIEC 70. ROKOV ~ 
priniesol m yšlie nku malých foriem, pre

m e ne nú do pro je ktu Št(tdia '83, v rá mc i kto
ré ho začala fungovať najprv činohra. 

J. Carreras si už ako malý chlapec zamiloval operu, v čom ho podporovali aj jeho rodičia. Na snímke po 
jednom opernom predstavení na slávnostnej večeri v reštaurácii spolu s matkou a otcom. 

Snímka arch! v Hž 

vunastolenf monarchie v Španielsku, uznaná za 

druhý š tátny jat.yk. To okrem iného znamená, že 
odvtedy si v pase môžem uvádzať krstné meno 

Josep: Josep Maria Carreras-Coll znie moje plné 

meno, lebo u nás je zvykom, že priezvisko pozo
s táva l prvého mena otca a prvého mena matky. 

V dobe môjho detstva, platila ako oficiálny 

j azyk v celej krajine kast ílč i na, leda špan ie lčina, 

hoci kata l ánč ina bola materinským jazykom lak

mer štvrtiny španielskeho obyvateľstva -a je tomu 

tak ešte aj dnes. Pochopiteľne, doma sme hovorili 
katalánsky. takže my deli. sme sa so španielč inou 

po prvýkrát stretli až v škole. Mal som teda štas
tie, že náš argentínsky pobyt mi umo,nil, v porov

naní s ostatnými spolužiakmi , začínať školu s urči

tým predstihom. 

Tak ako sa o Prušiakoch hovorí, že sú to ľudia 
obzvlášť exaktní, tak sa o Špan ieloch hovorí, že sú 
mimoriadne hrdým i ľuďmi . .,Hrdý ako Španie l'' je 

celkom bežný zvrat. A v tomto smere ich 

Katahínci ešte predstihujú. A preto sa 1 kmalán
skej autonómie te~ím aj z psychologického dôvo
du. Pokiaľ mi toli t španie lsky štát , teda štátna 

moc, oficiálne nedovoľovali byť Kalaláncom aj na 

papieri, nemohol som byť z úprimného s rdca 
Španielom. Teraz smiem byť Kataláncom a je lo 

krásne, že súčasne môžem byl' aj Spanielom. Aké 

je lo jednoduché. 

O takomto riešení vždy sníval i aj moji rodičia. 

Avšak lačiatkom päťdesiatych rokov, 10 nevyzera
lo tak. že by sme my Katalánci boli raz akceptova
ní ako národ. 

Keď sme sa v le te 1952 vrátili do Barcelony, 

hospodárska s ituácia v Španielsku sa vôbec neob
racala na lepšie. Politická tak isto. Eš te stále 

"nebolo treba" uči teľa José CmTerasa-Solcr. 
Otcov i opäť nezostávalo nič iné, ako sa zamestnať 

u dopravnej polícii. Keďže pred argentínskou ecs-

Spevohra tu uviedla hudobnú frašk u Môj 
miláčik spieva á rie ( Pávek-Kicmpif), Hru 
o z uby (Smolka-Mahler) a jednu z he recky 
i režijne najčistejších ( réžia J. Šilan) inscená· 
c ií - Clw rbourgsk é dážclltlčky ( Dcmy· 
Legr a n d ) v roku 1985. Št(Jdiové predstave· 
n ia sa p oslllpne vytratil i, a b y opiiť ožili až 
po o tvore n í novej divadelnej budovy v roku 
1990. Ujal sa ich (zatiaľ) Peter J . Oravec, 
ktorý doposiaľ na Malej scéne re alizoval t ri 
inscenácie- Doktor j ohann Faust ( Havlík
Su chý), Šesť ž i en Henricha VIli. (Šiitr· 
Su chý) akási analógia Semafo r u a 
Osvobozcné ho di vadla? . a au torsktl hudob· 
nú komédiu s eve rg reenami... e rgo, kladiv
ko! - Tieto inscenácie , najmii "semaforské" 
upozorn il i na skvelé he recké d ispozíc ie 
Slavo m ír a Be nku a šansonié rsky tale nt 
El eny Kušn ier ovej. 

SÚCASNOSŤ 

s pevo h ry prezentuje kvalitný divadelný 
o rcheste r, svojou štýlovou interpre táciou 
c it livo zrkad liaci hudo bné vrásne nie rôz· 
nyc h žá nrov hudobnozábavné ho divad la. Je 
to i zásluha súčasných fundova n ých clirigcn· 
tov · 1Íajmii šéfa spevohry Júliusa Sei čana a 
jana Bed i'icha. Um e lecký poh yb, spojen ý i 
s o mladzovaním o rc hestra je eviden tný v 
posle dno m období aj v balete ( m ožno ho 
spájať i s menom c ho reografky S. 
Sclčanovej od r. 1988) a v zbore (zbo rma· 
jster I. Pacanovský). K tohto ročnému 50. 
výročiu svojho divadla prip ravila spevohra 
predstavenie pod názvom OD OFFENBA
CHA K MUZI KÁLU · inscenovaný koncert 
piesní, á ri í, d uet, ansámblov i celých scén z 
m inulých a súčasných inscenácií spevoh ry. 
Bola LO vel'ko lepá kostýmová s how, ktorá v 
rámc i jedné ho večera ukázala š irol--ý zábe r 

tou nedal výpovecľ, iba si vzal dovolenku, po 

návrate mohol ihneď nastúpiť do práce. Myslím si, 
že vtedy sa vzdal nádeje, že by ešte niekedy 

mohol vykonávať svoje povolanie. Učiteľom 

zostal len pre nás deli. Ideológia režimu sa neza

stavi la ani pred školou, ba skôr naopak. A lak nás 

otec učil liberalizmu. Myslieť a konať bez pred

sudkov, a le kriticky. To bol c ieľ jeho výchovy a za 

Ioto som mu bol vždy vďačný. 

Po návrate sme si našli nový byl v jednej robol

nfckej š tvrti Barcelony v Sants. Tento byt os tatne 

nebol ďaleko od starého bytu, ale bol veľký a na 

vtedajšie pomery veľmi drahý. Tento krok bol 
výsledkom prezieravosti mojej matky, ktorá s i v 

čast i bytu zriadi la kadernícky salón. Táto investí
cia čoskoro priniesla svoje ovocie. 

Pre mňa sa zase tento byl sial mojím prvým 

javiskom. "Ako sa človek stáva operným spevá

kom?" - to je najčastejšia otázka, klor(l nám ľudia 

kladú. Odpovedať sa na ňu pravda priamo nedá, 

pretože neexistuje recept na to, čo "treba" robiť, 
aby sa človek s tal spevákom. Nie je to ani taká 

profesia, ktorú s i jednoducho vyberieme a potom 

sa tým s taneme. U každého operného speváka je 

to celkom individuálny proces. V mojom prípade 

lo ale skutočne súvisí s Enricom Carusom. 

V nespočetných rozhovoroch v posledných 

rokoch, x-krát som rozprával históriu môjho prvé

ho stretnutia s operou. Súvisí to s návštevou filmu 

"Veľký Caruso" s Máriom Lanzom. Keďže moje 

rozprávanie o tomto príbehu bolo zväčša nespráv

ne interpretované, teraz to chcem vyrozprávať tak, 

ako 10 naozaj bolo. 

Pokmčovunic v bud1ícom čísle 
Preklad: - mjk-
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šr)•lovo diferencované ho sp evoherné ho 
repertoáru. Účinkovali sólis ti (M. 
Adamenko, A. Benková, S. Benko, J. 
Bak sa, O. Gerjak ová, M. Gerjak , H. 
H orváthová, K. H amrák ová, E. 
K u š nierová, J . Novo tný , š . Senko, L. 
Su ch oža), orchester (vysunutý clo zadnej 
časti javiska) , s dirige ntami j a n om 
Bed fichom a J ú liusom Sclčanom, zbor 
( zbo rmajster Ivan Pacanovský) a balet 
(chor. Stanislava Selčanová). Zánrová rôz· 
norodosť umožnila prejaviť sa a h lavne 
vyniknúť každému sólistOvi v . jeho " žánri 
(ope re ta, muzikál). Orchester, nao pak, preu
kázal flex ibilitu a rôznorodé žánre in terpre
toval bez š tý lovéh o zaváhania. Prih lásil sa 
jednoznačne, pod oboma d irigentmi , k tvori
vé mu typu inte rpre tácie. Chybičkou k rásy 
bola málo proporčná dramaturgia, ktor á 
väčší priestOr poskytla operetným číslam, 
menej muzikálu. 

50. výročie DJZ sa prelínalo s l l. 
Fes tivalom inscen ácií slovenských hie r a tak 
sa s ta lo to, že z o fi c ialít, s pojen ých s výročím 
sa s pevohre neušlo, zabodovala až v d ruhom 
taló ne (v týždni, nas le dujúcom po Festivale), 
keď sa p o premié re javiskového ko ncertu 
(4. 2.) uskutočni la ešte aj inte r ná preh liadka 
sp evoherných (ale ešte aj činoherných) 
inscenácií, na ktorej uviedli operety Noc v 
Benátkach, Cigánska láska a 

kabaret ... ergo, kladivko. 
Prešovské mu d ivad lu a prešovskej spe

vohre zvlášť, možno v dobrom závidieť pria
zeií obecenstva (veď aj vďaka n emu divadlo 
vzniklo a nezahynulo), ktorú si z historickej 
budovy (Národné divadelné cen trum v nej 
pripravuje d ivadelné múzeum) pre nieslo aj 
d o n ovostavb y, prvej divade lne j budovy, 
postave ne j na Sloven sku od r. 1945, kde 
pôsobí od roku 1990. 

\ 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Banskobystrický operný súbor, ktorý bol od svojho vzniku v roku 1959 súčasťou Divadla Jozefa Grt:gora 
Tajovského, spolu so zvolenskou činohrou, sa od tejto sezóny stal samostatným divadlom pod názvom ŠTATNA 
OPERA BANSKÁ BYSTRICA. Pôvodne zájazdová spevoherná scéna, zamýšľaná len ako doplnok k už desať rokov 
pôsobiacej činohre, si najmä v ostatných rokoch ambiciózne a cieľavedome budovala svoj umelecký kredit, čo 
jej už v roku 1972 prinieslo štatút opery a od júla 1993 postavenie samostatnej štátnej inštitúcie. Na jej čele je 
staronový riaditeľ DJGT Jaroslav SMITKA, novým umeleckým šéfom sa stal režisér Branislav KRIŠKA. V čase 
ekonomickej recesie začínať v istom zmysle nanovo, ako samostatný právny subjekt, isto nie je jednoduché - a 
vlastne ani celkom každodenné. Nakoľko tento nový stav ovplyvní činnosť a predovšetkým ďalšie smerovanie 
a umeleckú úroveň banskobystrického súboru - to boli základné otázky, ktoré nás zaviedli do Banskej Bystrice, 
aby sme pri pomyselnom "okrúhlom stole" debatovali o súčasnosti a perspektívach tohto operného domu. Na 
jednej strane sa posadili riaditeľ Štátnej opery Jaroslav Smitka a jej umelecký šéf Branislav Kriška, Hudobný 
život zastupovali redaktorka Martina Hanzelová a hudobný kritik Pavel Unger. 

J . Smitka: V pannersrve dvoch je vždy 
jeden sil nejši a jeden slabší, ktorý zákonite 
s ilnejš ieho partnera zdrluje resp. ťahá dolu. 
Bol to logický vývoj, že postupne oba súbory 
- opera i činohra, dospeli k tomu, že chcú 
pracovať a rozvíjať sa samostatne. Už prvé 
mesiace n:ím potvrdi li, že to bol dobrý a 
pozitívny krok. apokon, prepojenosť 
oboch scén bola i predtým do určitej miery 
iba formálna: bol tu síce spoločný riaditel", 
ale každé divadlo si rieši lo svoje záležitosti 
viac-menej samostatne. 

M. Hanzclová: Celkom formálna pred
sa len as i nebola. Veď spoločný "koláč" 
štá tnych dotácií bol isto väčší pri dvoj
súborovom divadle. A p redpokladám, 
že pri vzájomnej dôvere mohol väčší 
kus z ne ho pocU'a potreby dostať raz 
jede n, inokedy druhý súbor. Nebolo to 
teda najmä i ekonomického hľadiska 
výhodnejšie? 

J. Smitka: Aj ja som si to donedávna mys
Icl, ale dne~ už o tom nic som presvedčený. 
Teraz mám určité penzum vlastných pro
striedkov, o ktotých viem, že patria určite 

tomuto divadlu, nemôžem sa na nič iné spo
liehať a musím s rým dokánť hospodári ť. 

M. Ilanzclová: Štátne dotácie dnes, 
žiaľ, môžu saturovať le n časť nutných 
výdavkov. Zvyšok s i každé divadlo snaží 
zadovážiť z iných zdrojov, čo je v súčas
nos ti zrejme u všetkých podobných 
inš titúc ií vel'ký a m ožno i hlavný pro
blé m, od ktorého sa až d ruhoplánovo 
odvíja umelecká resp. odborná úroveií 
toho-kto rého subjektu. Ako sa s týmto 
m ieni popasovať S tátna opera? 

J . Smitka: Zatial' som v tomto smere opti
mista. Snažíme sa získať fi nančné prostried
ky racionalizáciou našej činnosli , teda pre
dovšetkým z úspor. Ko nkrétne - ak chceme 
zVS"'s iť umclecku urovcii predstavení, čo je 
predpoklad viič. icho záujmu publika, potre
bujeme kvalitnejších interpretov a tých zasa 
mu~íme le pšie zaplat i ť. Mimochodom, d te 
pred necelými troma rokmi mal u nás sólista 
dva a pol tisícový plar. Zvýšili sme teda mzdy 
umeleckých pracovníkov zredukovaním 
niektorých ncumcleckých činností resp. úpl
ným odčle nením neproduktívnych zložiek. 

apríklad sme prenajali divadelné dielne, 
ktoré teraz pre nás pracujú len na základe 
konkrétnej objednávky, čiže, ušetrili sme 
mzdy asi 2S pracovníkov. Tak isto sme sa 
rozhodli vzdať sa vlastnej dopravy a au tobu
sy si prenajímať. Financie takto získané sú 
značné. 

M. Hanzelová: š etrenie je však len 
jedna, aj to obmedzená možnosť získa
vania finančných prostriedkov. Má 
svoje hran ice, za ktoré sa u ž nedá ísť. 
Ako s i budujete nové zdroje, napríklad 
p rostred níctvom sponzoringu? Vo 
vašom meste už dnes pôsobí skupina 
solventných podnikatel'ov, perspektí
vou by mohlo byť aj plánované bankové 
centrum, ktorým sa m á Bystrica čo 
nevidieť stať. · 

J. Smitka: bte, rátame aj so sponzormi. 
Dnes tieto sumy ešte nie sú vel'mi vel'ké, ale 
už momentálne máme vyše desať tzv. spon
zorov. 

M. lla nzelová: Prečo takzvaných? 
J Smitka: ja otázku sponzorstva ch:lpem 

ináč, než je bežná predstava, LO znamená stá
tisícové sumy. Pre mňa podnikatelia - spon
zori znamenajú v súčasnosti predovšetkým 
pomoc pri vytváraní spoločenského zázemia, 
vhodného prost red ia pre život opery v 
našom meste. Len tak môžeme dosiahnuť, že 
významné firmy a pod nikatcl'sko-bankové 
kruhy budú toto divadlo považovať za svoje, 
tu sa bud(! stretávať pri mimopracovných 
príležitostiach, sem pozvú svojich obchod
ných partnerov. na dokonca budú si považo
vať za česť, byť v spoločenstve sponzorov 
tátnej opery. apokon, on i nám pomôžu 
pri tiahnu ť i bežného návštevníka a som prc
~vedčcný, že perspektívne nám to prinesie aj 
výrazn(! finančnú pomoc. 

M. Hanzelová: Táto, v istom zmysle 
šp ecifická vrstva op erných návštevn í
kov - podnikatelia, ba nkári, budú mať 
možno inú preds tavu o repe rtoári 
o pery. Pr ispô so bíte tomu svoju drama
turgiu, čiže, nakol'ko s te ochotný a pri
p ravený rešpektovať vkus publika? 

J .Smitka: Toto malé divadlo má ambície 
robi ť kvalitnú dramaturgiu. Vždy však bude 
determinované predovšetkým kvalitou 
ansámblu, ktorý má k dispozícii. Môžeme 
vyberať len také tituly, na ktoré interpretač
ne i sólistickým zložením stačí. 

P. Un ger: Doplnil by som túto otázku. 

Štátna o pe ra je malý súbor, n apriek 
tomu je tu funkcia riaditeľa i umelecké
h o šéfa, čo bolo pochopiteľné, keď 
opera bola súčasťou DJGT. Ako ste s i 
rozdelili kompetencie? Neprekrývajú 
sa? Kto rozhoduje o dramaturgickom 
pláne? Navyše, je tu aj funkcia drama
turga. Aký je jeho akčný rádius? 

B. Kriška: Spolupráca medzi riadite l'om a 
umeleckým šéfom je korektná a v kompe
tenciách presne vymedzená. Pán riaditel' mi 
dáva absol(ltnu vol'nosť v rozhodovaní v 
oblasti umeleckej, ja zasa poznám a verím v 
jeho schopnosti organizačno-ekonomické. 
Úloha dramaturga tu doteraz nebola vcl'mi 
výrazná, venoval sa skôr stránke propagač-

malom švajčiarskom mestečku! 
Divácky záujem je predsa predovšet
kým vtedy, keď divadlo rob í serióznu a 
kvaUtnú prácu! 

J . Smitka: Pre mi\a je podstatný i ten fakt, 
že v samotnom ansámble veľmi stúplo seba
vedomie a súčasne sa zvýšila naša atraktív
nosť pre potenciálnych záujemcov z radov 
interpretov. Len za posled né dva mesiace 
sme doplnili orchester o dvanásť nových 
hráčov! 

M. Hanzelová: Získavanie kvalitných 
kádrov je zrejme problém väčšiny vi
dieckych súborov. jeden zahraničný 
zájazd, čo ako úspešný, ho iste nevyrie· 
ši. Ako dlhodobo chcete riešiť tento 

SPRAVIŤ 
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no-publicistickej. Chceme dosiahnuť, aby 
dramaturgia bola opäť partnerom, zatial' tak, 
že sme pridali pol úväzok nášmu mladému 
režisérovi Bend ikovi, ktorý by mal priniesť 
nový, mladý pohl'ad aj v zmysle Bystrica a 
Európa resp. svet, čiže , dramaturgia by mala 
byť viac rovnocenným partnerom než dote
raz. 

P. Un ger: Mám tomu rozumieť tak, že 
dra maturgický plá n budete zostavovať 
kolektívne? 

B. Kri ka: To nic ... 
P. Ungcr: Kto ho teda bude zostavo

vať: dramaturg, umelecký šéf opery, 
riaditeľ? 

8. Kriška: Dramaturg navrhne, umelecký 
šéf, so s_vojím úzkym poradným kruhom 
schvá li , alebo neschváli, riaditel' požehná. 

J . Smitka: Pokia!' dôverujem umeleckému 
šéfovi, čo je v prípade pána Krišku jedno
značn é, necháVam tvorbu dramatu rgického 
plánu v jeho kompetencii. Zasiahol by som 
len vtedy, ak by sa nerešpektovali špecifické 
podmienky a predpoklady tohoto súboru. 
Stalo sa nám, napríklad, v minulých sezó
nach, že sme realizovali dve operety po 
sebe, narušila sa proporcionalita, čiže, v 
nasledují1cej sezóne sme operelll nezaradili 
do plánov, hoci je typická pre naše divadlo. 
Alebo naopak, pripavili sa dve vcl'mi nároč
né operné inscenácie, kde sa žiadalo vystrie
dať ich odl'ahčcnejším dielom. My musíme 
vedieť vel' mi dobre odhadnúť svoje sily, pre
tože inak ani vcl'mi dobré predstavenie neu
držíme. Či už z dôvodu nedostatku hlavných 
protagonistov, alebo pre malý záujem publ ika. 

P. Unger: Žiaden dramaturg nemôže 
predvídať, ktorý sólista mu odíde ... 

8 . Kriška: Zial'bohu, my sme tak malý 
súbor, že s tým rátať musíme. Ja ked' viem, že 
Ovsepian pravdepodobne odíde do 
Bratislavy, nemôžem na i\om postaviť tri 
o pery. lli1ecr na začiatku som si zaumienil 
dbať o to, aby neklesla kvali ta jednotlivých 
predstavení, ale aj, aby sa neznížil záujem 
publika. Rátam s tým, že u zástancov "avant
ga rdy" i časti odbornej kriti ky nebudem asi 
vdmi populárny, ale musím vychádzať z rea
li ty domáceho zázemia. H rať v Bystrici 
n:íročné ti tuly v ta l iančine, resp. v origináli, 
v pomere tri ku jednej k ostatným inscenáci
ám, nic je dobré. Treba si položiť olázku pre 
koho - tu, v bystrickom regióne. V tej to sezó
ne sme napríklad chceli vystriedať už obo
hratú Rusalku i Čerta a Káču novou inscená
ciou pre deti. ll ráme teda Frešovho Martina 
a slnko, čiže rozprávku a súčasne i dielo slo
venského autora. Inokedy rozhoduje aj záu
jem zo zahran ičia . Naštudovali sme Dona 
Giovanniho, pretože cez medzinárodný rea
lizačný team je šanca dostať sa i na zahranič· 
né pódiá. Samozrejme, dôležitý bol i fakt, že 
Mozart je pre každý súbor dobrou školou. 
Inak, neviete si predstaviť, ako stúplo reno
mé tohto divadla u do máceho publika po 
svojom tlči nkovaní vo Švajčiarsku a 
Tal ian~ku! Vypredali sme predstavenia na 
pár mesiacov dopred u. 

P. Unger: Nepozn ám síce natoľko 
m yslenie tunajš ieho publika, ale snáď 
to nebolo len kvôli účinkovaniu v 

problém, rátate aj so sp oluprácou s 
banskobystrickým konzervatóriom? 

J. Smitka: Konzervatórium tu pôsobí iba 
druhý rok, takže je to skôr perspektíva do 
d'alších rokov, kontakty Stl zatial' v rovine 
záujmu poslucháčov školy o naše predstave
nia. Prijali sme však nickol'ko absolventov 
bratislavského konzervatória, čo si myslím, 
že bolo tiež ~pojené s našimi zahraničnými 
aktivitami. 

M. Ha nzelová: Aké je teda momentál
ne status quo v person álnom obsadení 
Štátnej opery? Neuvažujete o menšom 
základnom ansámbU, ktorý by sa podľa 
potreby dopfiíal ďalšími sólis tami, 
angažovanými n a konkrétne postavy? 

8. Kriška: Vzhl'adom na prudko sa meni
aci divadelný život, nemožno dnes stavať na 
predstave konštantného súboru s perspektí
vou povedzme dvadsať rokov. Pre nás je 
extrémom však aj predstava existencie len s 
angažovanými spevákmi. Musíme nájsť kom
promis, čo pre tento súbor znamená v zákla
de ko nštanlný súbor, dopfi'íaný z jednej tre
tiny hosťam i. Takáto kombinácia je v tejto 
chvíli a v tomto priestore reálna. Možno o 
desať rokov tu bude iná situácia. 

M. Hanzelová: Uvažujete aj o kopro
dukciách s inými sloven skými resp. 
zahraničnými divadlami? 

8. Kriška: Koprodukcie sa robia väčši- • 
nou na báze výmeny dekorácií a kostýmov, 
čo a priori zaväzuje preniesť celú inscená
ciu. Teda rovnaký realizačný tím. To je dosť 
vcl'ký problém, najmä prcm, že divadlá pri· 
chádzajúce do úvahy - Bratislava, Košice, 
Bystrica, majú odlišné javiskové parametre. 
Každá koprodukcia by si teda vyžadovala 
javiskové úpravy, ktoré budú stáť polovicu 
cfa lšcj inscenácie. 

P. Unger : Bystrická opera mala v 
ostatných sezónach veľmi progresívnu 
dramaturgiu, realizovala niekol'ko celo
sloven ských operných premiér , uvád
zala málo známe tituly, akým bo l naprí
klad Verdiho Aroldo . Mienite nadviazať 
na te nto trend? 

8. Kriška: V podstate áno, ale v inom 
pomere. apríklad: ak uvedieme 4 tituly, 
dva 7. nich by mali byť v slovenčine . Z d'al
ších dvoch talianskych len jedna bude 
náročn :í Lui a Miller. Tak ako sa to robilo 
doteraz, je podl'a mňa pre Bystricu neúnos
né. Je síce pravda, že nás teší, keď sa o nás 
pí~e v bratislavských novinách, chváli nás 
odborná kritika. Pre nás je však dôležitý pre
dov etkým záujem nášho diváka. Zatiaľ 
máme výborn ú návštevnosť, aj vďaka vyni
kaj(lcim schopnostiam nášho náborového 
teamu. 

P.Unge r: Bystrická opera sa od začiat
ku podiet'ala na Zvolenských hrách 
zámockých. Ako to vyzer á po osamo
statnení, budú ZHZ patriť pod Banskú 
Bystricu? 

J. Smitka: Nie, oni majú vlastné vedenie. 
Budeme však s nimi nad'alej spolupracovať . 
Ak bude záujem, radi prídeme s niektorou 
inscenáciou. 

B. Kriška: Pán riaditel' má pre Bystricu 
vlastný operný projekt... Mali by to byť akési 

Banskobystrické operné dni, ktorých súčas
ťou by bol aj interpretačný seminár. 

P. Unger: Má to byť akýsi konkurenč
ný projekt k ZHZ? 

J . Smitka: My nechceme konkurovať 
Zvolenu, je tam zámok, jed inečné prostre
die ... Opera však ma svoje domovské sídlo v 
Bystrici, tu si potrebuje budovať svoje divác
ke zázemie. Predovšetkým pre túto divácku 
obec chceme robiť atraktívne podujatia. 

M. Hanzelová: Máte už konkré tnu 
predstavu ako by mal festival vyzerať, 
kedy by sa mal konať? 

J . Smilka: Koncom tohtoročného aug11sta 
by už mali prebiehať interpretačné vokálne 
klii-Ly, klOré začiatkom septembra vyústia do 
štyroch galaprcdstavcní s významnými hos
ťami. Chceli hy sme, aby jeden z večerov pat
ril ab~olvcntom interpretačných ku rzov, 
uvažoval i sme aj o mieMe - najradšej v atrak
tívnom prostredí banskobystrického zámku. 
V rámci operných predstavení by mohli 
vystúpi ť najlepš1 účastníci kurzu, kde by 
snáď mohli študovať niektorú z hlavných 
postáv uvádzanej opery. 

P. Unger: Nie je asi reálne naštudovať 
celú pos tavu, problé mom môže byť aj 
výbe r opery. Nic je mi jasné zameranie 
voká lnych kurzov, v akej oblasti - pies
i'íové , operné ... J ednoduché nebude ani 
získať kvalitných lektorov; r á tate len s 
našimi, alebo aj zo zahraničia? 

J. Smitka: Ku rzy budú, samozrejme, oper
né, lekto rov by sme tu radi videli aj zo zahra
ničia. O ko nkrétnych menách zatial' nemôže
mc hovoriť. 

M. Hanzelová: Prepáčte, nech cem 
zbytočne spochybiíovať vaše nadšenie, 
nie je to však príliš vct'ký a snáď aj zby
točný luxus - budovať nový festival, keď 
podobný - zabe hnutý, u ž v tomto regió
ne exis tuje? Bys trica pre dsa nie je tak 
ďaleko od Zvolena, publikum budú tvo
riť zrejme o byvatelia z o boch miest. 
Takýto projekt iste nie je lacn ý. Z čoho 
ho chcete financovať? 

J . Smitka: Peniaze nevidím ako najväčší 
problém. Máme prisl'úhenú pomoc od viace
rých sponzorov, značnou čiastkou sa chce 
podicl'ať mesto, radi by sme získali podporu 
aj z fondu Pro Slovakia. (o vidím ako ovcl'a 
dôležitejšie, je potreba vybudovať v Banskej 
Bystrici tradíciu.takéhoto typu podujatia. 

P. Unger: ja osobne to nevidím reál
ne, ale rád sem koncom augusta prí
dem, ak sa vá m to podarí zrealizovať. 

J . Smitka: Viete, ak zakaždým, ked' bude
mc chcieť niečo u~kutočniť, začneme najprv 
pochybovať a kl:hť si otázky, nikdy tu nič 
nevytvoríme. Pokia!' budem so založenými 
rukami čakať na peniaze, tiež tu nič nebude. 
Ja zastávam filozofiu, že najprv musí byť 
nápad a až potom treba hl'adať cest)', ako 
na ií zbkať peniaze. 

M. Hanzelová: Vráťme sa eš te k oper
n ému súboru. Nedopovedali sme otáz
ku o stave sólistického i orchestrálneho 
aparátu, zaujímajú ma aspoií stručne aj 
perspektívy tanečnej a zborovej zložky. 

J . Smilka: Celý súbor má momentálne 
osemdesiat l'udí, z toho v orchestri je takmer 
polovica. Ideál by bol ovšem asi SO-členný 
orchester, ktoPý by mohol pravidelne (!čin
kovať aj na symfonických koncertoch. 
Možno som trošku fantasta, ale ja by som tu 
rád videl do dvoch rokov aj samostatný 
baletný súbor. 

B. Kriška: Ja som skromnejší, stačil by 
seriózny bale tný ansámbl pri opere, ktorý by 
spliíal nárol.:y operných a operetných pred
stavení. Raz za dva roky by mohol urobiť 
jedno samostatné predstavenie. 

P. ngcr: Vybudovať orchester kon
certného typu zname ná mať kvalitného 
šéfdirigenta. Koho? Je naozaj potrebné, 
aby tu vznikol nejaký veľmi priemerný 
orchester? 

J. Smitka: araz predsa nemôže vzni knúť 
svetové teleso! Toto mesto vždy dopláca lo 
na LO, že na každí1 noví1 myšlienku bolo sto 
dôvodov, prečo ju nereal izovať. 

B. Kriška: Aby vôbec existovalo, musí 
mať predovšetkým komu hrať ... 

f>. Unger: To zna men á doplniť sólis
tický aparát, všetky umelecké zložky ... 

J . Smitka: My ho nikdy nedokážeme defi 
nit ívne napln iť, vždy znova a znova ho bude
me nú tený obmici\ať, dopl ňovať. Musíme 
r:íwť s tým, že takmer každý kvali tný inter
pret si bude h l'adať lukratívnejšie angaž
mán ... 

P. Unger: To je, žiaľ, údel malých diva
diel, ale každá inscen ácia, ktorú s tými
to spevákmi urobíte, je vaše pozitívum 
a hoci by mala iba zopár repríz, je tu 
jedna kvalitná inscenácia, ktorá zos tane 
zapísaná v životo pise divadla. 

M. llanze lová: Nákazlivý je ten váš 
optimizmus. Keď vás človek počúva, 
vyzerá to .tak, že za mnohé svoje úspe
chy v<ľačí súbor jednému "ťahúnovi", 
ktorý ho tlačí n apriek všetkým prekáž
kam dopredu ... 

J. Smitka: ic, tak to nic je! My sme dnes 
zohratý kolektív, ktorý si za tie roky overil, 
čo je možné a čo už nic.' Všetci, čo sú d nes v 
divadle, sú schopní robiť stále lepšie a ja 
verím, že~ nimi dokážeme spraviť aj nemož
né. 

Spracovala MARTINA HANZELOVÁ 
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Tento titulok som si požičala z recenzie koncertu manželov Zsapkovcov (duo 
flauta-gitara), ktorý mali v rámci l . Lichtenštajnských gitarových dní v Eschene ( l. 
Lichtensteinische Git.arrentage) . ., ... sú perfektne .w hraný pár .. .' ', ., ... duo superlatí
vov zo Slovenska ... " ...... virtuózna hra na tlaute ... ", ". .. vysoký pô/,itok .. : ' , ., ... čo 
ponúkajú, patrí k tomu najlepšiemu ... " (Lichtensteiner Vaterland, 19. 7. J 993). 
Škoda by bolo neu v iesť na tomto mieste nadšenú reakciu z č l ánku s nadpisom, 
ktorý pripomína aj jeden z najväčších interpretačných úspechov dua, skladbu 
Astora Piazzollu Histoire du Tango. S pocitom radosti som si prečít a l a aj informá
cie o novom festivale s i nterpretačnými kurzami, na ktorom okrem našich 
Zsapkovcov úč inkovali a uči l i aj ďalší renomovan í umelci ako Leon Koudclak, 
alebo David Russell. Rozhovor s manželmi Zsapkovcami sa vlastne začal 

povzdychnutím si umelcov nad tým, ako sa častokrát ťažko äskavajú recenzie z 
koncertov v zahranič í, ktoré sú veľm i dôležité pre ďa l š ie uplatnenie na pódiách. A 
niekedy k nim vedú naozaj prekvapivé cesty. 

IHrali spolu tango l 
Jozef Zsapka: Nedávno ma navštívil jeden 

z mojich japonských priateľov. Listoval s i v 
mojich časopisoch, medzi ktorými našiel aj 
jeden japonský odborný magazín (Gendai 
Guitar). a tu naš ie l recenziu z jedného nášho 
koncertu, ktorý sme mali pred dvoma rokmi 
v Tokiu Ua som o nej nevede l). Na radu pr ia
teľa si ju nechám preložiť . 

ina Kramárová: Keď ste sa vracali z 
úspešného turné po Japonsku, mali ste iste 
vera rôznych plánov. Ktoré vám vyšli a ktoré 
nie? 

Jozef Zsapka: Odvted y sme mali pekné 
turné v Spanie lsku (8 ~oncertov) - v 
Barcelone, Sorii, na okolí Madridu a inde. 
Hrali sme ďa lej na gitarových festi valoch v 
Maďarsku (Ostri hom), Taliansku (Bo lzano), 
Poľsku (Ľubl i n), absolvovali sme turné po 
Svajčiarsk u (5 koncertov). Ďalej sme zažili 
zaujímavé propagačné (nckomcrčné) koncer
ty v USA, kde nás pozvali naši priatelia -
hudobníc i. Na týchto predstaveniach bo li 
jadrom obecenstva odborníci z hudobných 
kruhov, predovšetkým koncertní agenti. 
Počas m inuloročných bratis lavských gitaro
vých dní vzn ikol projekt majstrovských kur
zov nielen pre g itaru , a le aj pre duo nauta
gitara, keď sme raz sedeli u nás doma po kon
certe s u~clcamf - účastníkmi rcstivalu a ich 
manažérmi. Hovorili sme o tom, že kurzy pre 
toto komorné obsadenie ešte v Európe neexi
stujú, a že by bolo do bre za lol.iť takúto tradí-
eiu. 

Nina Kramtírová: Cfm je špecifické 
komorné duo flauta-gitara? 

Dagmar Zsapková: Gitara j e nástroj ako 
partner pre nautu veľmi problematický. Táto 
kombinácia pri náša naut istovi naprík lad into
načné problémy. Gitarn má síce temperované 

ladenie, ale nic tak presne fi xované ako 
napríklad na kl ávesových nástrojoch. Vc llcý 
vplyv má na stabilit u strún teplota, oveľa 

väčší ako na s l áč ikových nástrojoch. To zna
mená, že partner fl auti sta musí by l' veľmi · 
pružný a prispôsobivý pokiaľ ide o intonáciu, 
aby nástroje spolu ladili . Tó ny flauty zohrie
van ím nástroja majú tendenciu zvyšovať sa, 
naopak struny na gi tare v priebehu hrania 
povoľujú a teda výška tónu klesá. S týmto sa 
treba neustále vyrovnávať a individuá lne, 
teda pod ľa sklad ieb, resp. tónin, ktoré sa v 
nich vyskytujú, problém riešiť. Keď sú správ
ne naladené oba nástroje, jediný tón flauty 
rozozvučí ali kvotné tó ny g itary, čím sa jej 
zvuk stáva oveľa bo hatší. 

Jozef Zsapka: Tu by som doplnil , že ak 
nástroje spo lu ncladia, môže byť hra po inej 
stránke akokoľvek kvalitná, výsledok je nulo
vý. Keďže sme manželia, sú tu predpoklady a 
možnosti veľa spoločne pracovať a objavovať 
cesty , ako dosiah n uť čo najoptimálnejš í 
súzvuk a súhru. (Poznámka p. Zsapkovej : 
Manžel totiž môl.e mal' na manželku vyššie 
nároky.) Ďalšia zvláštnosť je, že gitara zvu
kovo, akusticky patrí do inej nástrojovej 
sféry ako flauta. Flautista to stále musí mať 
na zreteli a prispôsobovať intenz itu tónu. 

Nina Kramárová: Ako je to potom s akus
tikou v koncertných sálach? 

Dagmar Zsapková: Ideálne je mať aspoň 
hodin u čas na skúšku, jednak aby si nástroje 
zvykli na teplotu miestnosti (to napokon platí 
aj pre ostatné nástroje), ale my si musíme 
hľadať opatrnejšie miesto na pódiu, aby sme 
sa umiestn ili voči sebe akusticky čo najvý
hodnej šie. Zaváži aj 5 cm. 

Ni na Kramárová: M áte veľkú konkurenciu 

i 

polciar ide o interpretov v tomto obsadení? 
Dag mar Zsapková: Takýc hto kombinácií 

existuje vo svete pomerne veľa, ale väčšinou 

sú to partnerstvá krátkodobé, alebo náhodi lé, 
keď umelci nepracujú spolu stabi lne, a le len 
pri istej príležitosti. To sa, samozrejme, odzr
kadľuje aj na repertoár i - dávaj ú prednosť 
ľúbivým, efektným skladbám. 

Jozef Zsapka: Niekedy takéto skladby 
využívame ako prídavky, ale ako základný 
repertoár nám nevyhovujú. 

ina Kramárová: Týmto navodzujete 
otázku, ako si vyberáte repertoár, resp. ako si 
tvoríte dramaturgiu vašich koncertov? 

Jozef Zsapka: Prevažná časť nášho reper
toáru sa skladá zo zával.ných pôvodných 
sk ladie b všetkých období. Zvláštn u kapito lu 
tvoria skladby nám venované, našich i zahra
n ičných autorov. Sú to Dušan Martinček, 
Peter Martinček , Víťazoslav Kubička, 
Zdenko Mikula, Rudolf Macudzinski, Pavol 
Malovec, S tčpán Rak , cľa lej Amer ičan David 
Babcock, Rus Igor Rech in, Argcntínčan José 
Cardoso, Portor ičan Ernesto Cordcro a teraz 
píše pre nás rakúsky sk l adateľ Michael 
Buchreiner. Hráme aj úpravy. Väčšinou 
upravujem skladby z obdobia baroka. 
Pos ledne sme hrali úpravu Vivaldiho 
Koncertu pre na utu a orchester c mo l. 

Dag mar Zsapková: Často sa stretávame s 
údivom. že nehráme hudbu najznámejš ích 
majstrov ako Mozart, Beethoven, Čajkovskij 
a pod. Títo pre naše obsadenie nepísali. Ich 
verejnosti menej známi súčasn íc i vytvorili 
však pre duo flauta-g itara obdivuhodné die la. 
Bola by veľká škoda, keby sme sa nesnažili 
oživiť tieto skladby, keby sa nedostali na 
pódiá a na záznamy. Jozef si už roky buduje 
svoj archfv a máme si l čoho vyberať. 

Nina Kramárová: Vráťme sa teraz ku kon-

Snímka M. Jurík 

certom a festivalom. Spomenuli ste, že chce 
te založiť tradfciu majstrovských kurzov pre 
duo flauta-g itara. 

Jozef Zsapka: Naše zámery sa už začfnajú 
napfňať, pretože po tohtoročných prvých 
maj strovských kurzoch v Lichtenštajnsku sa 
usporiadateľ rozhodol organj zovať kurzy pra
v idelne každý rok a pozývať nás. G itarové 
maj strovské kurzy v Brati slave, ktoré sme 
robili na g itarovom festivale už 7. raz, chce
me rozšíriť aj o klu-Ly pre d uo flau ta-gi tara. 
Bratislavské publikum má už vysoké náro ky 
na kva litu g itarových koncertov a preto si 
veľm i starostlivo vyberáme zo stále sa rozši
rujúcej ponuky. O úči nkovanie na bratislav
skom festi vale je, chvalabohu , už veľký záu
jem. Aj organ izácia je vyni kajúca. Tento rok 
nám festival perfektne zabezpeči la umelecká 
agentúra INTERART ISTS. 

Nina Kramárová: Kde ste mali koncerty v 
poslednom čase? 

Jozef Zsapka: V jú li sme hrali na festivale 
v Eschene . Z koncertu som mal o to väčšiu 

radosť, že som hral po vážno m úraze, ktorého 
násled ky ešte stále na ruke poc iťujem. 
Hrozilo , že sa už nevrátim na pódium. 

Dagmar Zsapková: To je pravda. Našťastie 
po menších koncertoch pr išli teraz závažné 
výkony, kto ré "preverili" zdravotný stav 

· manželovej ruky; okrem spomínaného kon
certu, náš zat iaľ pos ledný koncert vo Viedni 
v rámci festivalu Forum Gitarre 1993 Wien v 
Razumovského paláci, s náročným progra
mom, kde sme niektoré skladby hrali po prvý 
raz. Tento koncert, poki aľ ide o manželov 
úraz, zmazal naše obavy z budúcnosti. O to 
viac sa tešíme na ďalš ie prflcžitosti, med zi 
ktoré by malo patri ť naše o pätovné hosťova
nie v Grécku. 

Zaznamenala Nina Kramárová 

STU'ITGARTSKÝ ATELIÉR 
Kým Kurtág sa SJ>Oiieha len na čistíl silu pôso benia samot

nej hud by a mimohudobné p rvky le,n striedmo vnáša do 
vlastnej interpretácie (napr. v klavirnej štvorhre s ma nželkou 
Martou v Prenosoch od Macha uta po Uacha), pre Eotvôsa j e 
J>Odstatný inscenovaný prednes hudby, za tó nmi ktorej sa 
skrývajú malé drá my či absurdné grotesky. Teat rálna vizua
li7.ácia počúvaného sa v dnešnom ataku videokultúry ukazuje 
pria m nevyhnutná. Či si to pr ipúšt'ame a lebo nie, koncert j e 
aj pre oči . Velkolepo, priam megalomansky ridený tvar 

budovy Slovenského rozhlasu - obrátenej pyramf
dy - v poslednom obdobf dosť výstiine charakteri
zuje jeho ekonomickú situáciu. Ktovie, na ktorom 
poschodf smerom k Apicatému dnu sa momentál
ne nachádza. .. Takáto asociácia sa mi nevdojak 
vynorila v mysli, pri spomienke na uhynuté 
Rozhlasové kultúrne centrum, agilne sa snažiace 
naplniť pekné nevyuilté priestory koncertných 
ltúdif kvalitnou kultúrou rôznych iánrov. Nie 
nébodou sa mi to prihodilo uprostred februára, 
po&s môjho predlieného vikendu v Stuttgarte, 
kde sa v dvoch sálach prerobenej továrne - dneA
nom Tbeaterhause v predmestskej Atvrti Wangen, 
konalo päť koncertov tohtoročného ATELIÉRU, 
prehliadky autorov súwnej hudby. 

\ 

Orga nizátor podujatia - SDR - Siiddeutscher Rundfunk, 
každoročne pripravuje stretnutia umeleckých dvojic s kon
frontačným nádychom. Tentoraz to boli dve mi moriadne 
výrazné osobnosti s írčasnej európskej hudobnej kult írry -
skladateľ Gyorgy Kurtág a dirigent a sk ladateľ Peter Eôtvôs. 
Trojdňové podujatie s aktivnou osobnou účasťou oboch umel
cov nepotrebovalo mimoriadnu propagáci u. V centre mesta 
som nevidela žiaden osobitý plagát, informácie sa objavili len 
v kult ír rnych periodikách. Stačilo to na plné sály rôznorodého 
publika. T u mi pr išlo 1\íto tých našich rozhlasových priesto
rov. 

Ale vráťme sa k Ateliéru. Gyo rg Kurtág preň vybral osem 
diel prezentujúcich jeho tvorbu uplynulých 35 rokov. Z nich 
vari najväčšim zážitkom bolo uvedenie kompozície Samuel 
Beckett: W/r:rt is the word op. 30 b (1990/91) pre hlas, vokálny 

Gy!lrgy Kurtág a Peter Eôtv!ls, hlavné skladatefské osobnosti stun
. gartského Ateliéru 

sírbor a komorný súbor (d ir igent R. D'Cruze 7. Toronta, v 

súčasnosti študent P. Eotvôsa v rúmci jeho med zinárod nej 

nadácie). V d iele plnom vnútorného napätia, postavcnom pre
dovšetkým na d ra matickej vokálnej in terp retácii, zažia r ila 

lldikó Monyók (mezzosoprán) - hviezda maďarskej pop-music 

70-tych rokov, ktorá po a utohavárii o pustila na dlhé roky 

koncertné pódium. 

Polovica z ôsmich uvedených d iel Petra Eotvosa bola napí
sa ná v 90-tych rokoch, pričom na tej to J>rehliadke tri od zneli 
v premiére. Kompozícia Psalm 15 1 ( 1993) venovaná pamiatke 
Franka Zappu pre bicie nástroje majstrovsky obsluhované 
Mirceom Ardeleanu, stavia ven-ý bubo n do J>Ozície výlučného 
inštr umentu a určitý význa m kla,d ie i na pohyb a gestikuláciu 
interJ>reta. Akoby stá le obrátený za slnkom, J>Ohyboval sa 
medzi obrovskou sústavou perkusii (medzi ni mi nap r. aj 
prázdne fTaše od miner·á tky) a troma skupinami muzika ntov 
(d ychy a s láč i ky) J aponec Isao Nakamura v diele Tri;m gel 
( 1993/94). Eôtvôs tu opäť bírra vžité trad icie, dirigenta stavia 
do pozície rekvizity a vytvára pr iestor p re vzáj omný dia lóg 
sólistu a 27 mu zika ntov (Mladi stuttgartskf filharmonici, 
súbor Modern). J aponský interpret očaril bravúrnou hrou, 
radosťou z interpretácie a ven-ou tvorivosťou. V 
Psychokozmose ( 1990) pre sólo cimba l (Marta Fabián) a sym
fonický orchester (SO SDR) sa Eotvos ponára do subjektivne
ho sveta vlastného života, využíva bohat ír šká lu farieb a preň 
symptomatických rytmických konšta lácii. V záverečnom, 

naozaj vrcholnom večere prehliadky uviedol i staršie dielo 
Ku m ene (J 985-90), kde sa hladké okruhliaky stávaj ír v 
rukách d irigenta i symfonikov rytmickými hudobnými inšt
rumentami, postavenými na rover'í sláčikovým a dychovým 
ná st roj om. 

Kurtág i Eotvos vracajú hudbe hravosť, interpretom i 
poslucháčom detskú radosť z o bjavova nia jej taj omstiev, o nú 
taj omnú rozprávkovosť, ako sa v esejistickom vystúpení 
vyj adril j eden z organizátorov prehliadky - vedírci redakcie 
sírčasnej hudby v SDR Hans-Peter Jahn. Nevedno, či sa stutt
ga rtské publikum rado vracia do sveta rozprávok a neohrani
čenej fa ntázie, fa ktom však zostáva , že Ateliér neušiel jeho 
pozornosti. 

IVETA POSP~ILOV Á 



(s FESTIVAL 

SPOLOK KONCERTNÝCH UMELCOV pri Slovenskej hudobnej únii 
v Bratislave 

za podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

v spolupráci so 
ŠT Á TNYM KOMORNÝM ORCHESTROM V ŽILINE 

HUDOBNÝM FONDOM 
SLOVENSKÝM ROZHLASOM 

SLOVENSKOU HUDOBNOU SPOLOČNOSŤOU 
UMELECKOU AGENTÚROU SLOVKONCERT 

poriada 

~ 

IV. STREDOEUROPSKY FESTIVAL 
~ 

KONCERTNEHO UMENIA 
MIDDLE-EUROPEAN FESTIVAL 

OF CONCERT ART 

2S. 4. pondelok 19.30 
\ ". •• j,J\...1' 1 , . , ,# • . i'> l ,. 'It . 

26. 4. utorok 11.00 

26. 4. utorok 19.30 

27. 4. streda 16.30 

27. 4 . streda 19.30 

28. 4. štvrtok 16.30 

28. 4. Štvrtok 19.30 

25.-30. apn11994 
Dom umenia Fatra Žilina 

Otvárací koncert 
Štátny komorný orchester Žilina 
Robert Stankovský (SR) - dirigent 
Enrico Pompili (Taliansko)- klavír 
Attila Pásztor (Austrália) - violončelo . , 
W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, L. van Beethoven 

Koncert laureátov klavírnej súťaže 
J. N. Hummela '93 
Marcel Štefko (SR) - klavír 
Tomáš Nemec (SR) - klavír 
S. Rachmaninov, M. Revel, F. Liszt 

Slovenský komorný orchester- vedie B. Warchal 
Veronika Pešková (SR)- husle 
Mikuláš Škuta (SR) - klavír 
Magdaléna Kožená (ČR) - mezzosoprán 
Pavel Eret (ČR) - husle 
W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Vivaldi 

Gustáv Beláček (SR) - bas 
Jana Nagy (Rumunsko) - klavír 
F. Provenzale, L. van Beethoven, F. Schubert, 
M. I. Glinka 
Tomás Vargha (Maďarsko)- violončelo 
Adrianne Krausz (Maďarsko)- klavír 
Z. Kodály, C. Debussy, R. Strauss 

Simon Dixon (Veľká Británia)- organ 
Deborah Pelham (Veľká Británia)- trúbka 
J. S. Bach, H. Purcell, T. Albinoni, P. Eben a iní 

Roman Janál (ČR)- barytón 
Marián Lapšanský (SR) - klavír 
Nové slovenské dychové kvinteto 
F. Schubert, R. Schumann, J. Brahms, A. Rejcha, 
I. Zeljenka, G. Ligeti 

Štátny komorný orchester Žilina 
Peter Feranec (SR)- dirigent 
David Frtihwirth (Rakúsko) - husle 
Dušan Sodja (Slovinsko)- klarinet 

29. 4. piatok 16.30 

29. 4. piatok 19.30 

30. 4. sobota 19.30 

Albert Hrubovčák (SR) - trombón , . 
Adrienne Krausz (Maďarsko)- klavír 
J. Haydn, F. Kramar, J. G. Albrechtsberger, 
F. Schumann 

Koncert nositeľov ceny slovenských hudobných 
kritikov z lii. ročníka Stredoeurópskeho festivalu 
koncertného umenia z roku 1993 
Larissa Groeneveld (Holandsko) - violončelo 

Frank van de Lear (Holandsko)- klavír 
J. Brahms, M. P. Musorgskij, B. Martinu 

Petersen Quartett (Nemecko) 
J. Haydn, K. A. Hartmann, E. H. Grieg 

Záverečný koncert 
Cappella Istropolitana Bratislava 
Spevácky zbor mesta Bratislava 
Ladislav Holásek - zbormajster 
Ondrej Lenárd (SR) - dirigent 
Tatjana Ognjanovic (Slovinsko)- klavír 
Magdaléna Hajóssyová (SR) - soprán 
Marta Beňačková (SR) - mezzosoprán 
Jozef Kundlák (SR) - tenor 
Peter Mikuláš (SR) - bas 
L. van Beethoven, W. A. Mozart 

ZMENA PROGRAM U A ÚČINKUJÚCICH VYHRADENÁ! 

SPRIEVODNÉ PO DU JA TIA: 

25. 4. pondelok 9.00 Seminár ,,Interpretačné problémy komorného spevu" 
Miesto: koncertná sieň Konzervatória 
Usporiadatel: Slovenská hudobná spoločnosť, Bratislava, Konzervatórium 
Žilina 

29.-30. 4. piatok, sobota 10.00 Seminár ,,Druhy, formy a spôsoby kritickej 
a publicistickej činnosti" 
Miesto: Banketový salón Hotela Slovakia, Žilina 
Usporiadatel: Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ, Bratislava 

Predpredaj vstupeniek v Informačnej kancelárii ŠKO - Dolný val47, Žilina 
v pracovných dňoch od 9 .OO do 17 .OO h a hodinu pred koncertom vo foyeri 
Domu umenia Fatra. 

HUDOBNÝ ŽIVOT · dvojtýždenník. Vychádza vo Vydavateľstve OBZOR, š. p., Špitálska 35, 815 85 Bratislava, šéfredaktor PaedDr. Marián Jurík. Redakcia: Lýdia Oohnalová, Martina 
Hanzelová, technický redaktor: Stanislav Zemánek. Adresa redakcie: Špitálska 35, 815 85 Bratislava, tel. 36 83 06, 36 12 51·5, (a:x: 36 83 06. Tiačia: Nitrianske tlačiarne, š. p., 949 Ol Nitra. 
Rozširuje Poštová novinová služba. Ústredná expedícia dovoz tlače, Martanovičova 25, 813 81 Bratislava. Objednávky na predplatné prijíma redakcia časopisu a odbytové oddelenie 
Vydavateľstva OBZOR. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. Podávanie novinových zásielok povolené RPP BA · Pošta BA 12, dňa 23. 9. 1993, j. č. 102/93. Indexné číslo: 492 15. 
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Mikuláš Moyzes 

pre miešaný zbor a capella 

matúš hudobnin y 

Prešov 

Prísp evok Slovenskej hudobnej spoločnosti v Bratislave a vydavatela Dr . Františka Matúša 

- v Prešove k 50. výročiu úmrtia Mikuláša Moyzesa. 
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Mestský úrad Prešov 
Katedra hudobnej výchovy pri Pedagogickej fakulte UPJŠ Prešov 

Miestny odbor Matice slovenskej Prešov 
Slovenská hudobná spoločnosť Bratislava 

Výzva 

Pri príležitosti 50. výročia úmrtia slovenského hudobného skladateľa, dlhoročného prešovského občana a 

kultúrneho dejateľa M ikuláša Moyzesa začal sa v Prešove 6. decembra 1993 

Moyzesov hudobný rok. 

Cieľom je v priebehu roka 1994 (do 6.decembra): 

i niciovať 

aktivity v kultúrnych, školských a umeleckých inštitúciách a zariadeniach 

nášho mesta a okresu, zamerané na poznávanie osobnosti a tvorby tohto skladateľa, ako aj jeho 

podielu na konštituovaní a rozvoji novodobej slovenskej hudobnej ku.ltúry po roku 1920; 

podnecovať 

vytváranie vhodných príležitostí na spievanie a hranie Moyzesových 

hudobných skladieb, na spoznávanie jeho umeleckých a vzácnych ľudských kvalít; 

inšpirovať 

zainteresovaných k hľadani u nových ciest a foriem vstupu umeleckého odkazu 

tvorcov dejín slovenskej hudobnej kultúry do vedomia slovenského národa. 

Organizátori Moyzesovho hudobného roka sa obracajú na všetky hudobnokultúrne inštitúcie a ich riadiace zložky 

na Slovensku, na všetky školy, umelecké te lesá a tiež na informačné' médiá s výzvou, aby sa pripoj ili k 

prešovskej iniciatíve a konkrétnymi hudobnými aktivitami pripomenuli si osobnosť Mikuláša Moyzesa v 
celoslovenskom kultúrnom kontexte. 

Prešov 6. decembra 1993 

Ing. Viliam Sopko 
primátor mesta Prešova 

Doc. PhDr. Frant išek Matúš, CSc. 
-za pdprm'n)' v_~'bor MHR 

Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc. 
predseda MO Matice slovenskej v Prešove 

Prof. Miloš Jurkovič 

rektor Vysokej školy múzických umení 

predseda Slovenskej hudobnej spoločnosti 

v Bratislave 



Informácie pre ::áujemcov. ktorí sa chcú pripojiť k prešovskej Výzve spevom a inštrumentálnou interpretáciou skladieb Mikuláša Moyze 
uctiť si (na verejných koncertoch, hudobných večierkoch. ale aj pri rôznych interných a súkromných príležitostiach) jedného z vý=namnýc/r 
tvorcov slovenskej hudobnej kultúry. 

Kde hľadať skladby 

Mikuláša Moyzesa? 

l. V hudobných oddeleniach univerzitnej, vedeckých, mestských 
a okresných knižníc sa nachádzajú niektoré z týchto tlačených 
notových publikácií so skladbami Mikuláša Moyzesa: 

30 slovenských ľudových piesní pre ženský trojhlas, Tur6ansky Sv. Martin, Matica slovenská 1938. 

Deväť šarišských ľudových piesní. In: Sbierka slo1·ensk.\'ch mu:sk)'ch sboro1• IV. , Bratislava . M. Ruppeldt 1929. 

l. smes šarišských ľudových piesní pre salónny orchesrer, Bratisla1·a , Academia l 921. 

V svätej noci. In: Zl•ony. -;,bierka cirkel'll)'ch -;.boro1•. Liprol•ský Mikuláš. Tranoscius 1926. 

Našim deťom. Dodarok k Bayerovej /.:.Jadrnej škole. Brarislam, Jo-;.ef Ztíl'odský /942. Reedície: /945. /948 a SVKL 1958. 

Našej mládeži. /2 klavímych skladieb. Turčiansky S1•. Martin. Marica slovenská 1947. 

Sonatína pre klavír. Bratislava, Slo1·enské hudobné vydal'(ltefsrvo 1948. 

Lesná panna. Melodráma ~o spriei'Odom klal'íra. Brarislm·a. E. Molnár 1934. 

Klavírna škola pre 1-yučol·anie -;.ačiatoóiÍkor . 2 -;,1·. (spolu s Michalom Vilecoln), Turúansky S1·. Martin, MS 1946. 

Z organového zápisníka. Sryri skladby 1·o forme sonáry pre organ. Bratislava, Pan ton 1971. 

Naše lovensko. Slái'IIOsfllá predohra. Partitúra. Bratislm·a. Sl01·enský hudobn.'Í' fond 1963. 

KYinteto pre flautu. hoboj. klarineT. lesn.\' roh afagor. Brarisfa1•a. Slo1·e11Sk)' lwdobn_,, fond 198/. 

Národné spievanky. Sbierka miešan_\'ch sboro1•. Bratislal'a. Braria MandiOI'Ci 1939. Reedícia Turčiamky Sv. Martin 1939. 

Škola na organ. l. Turúansky Sv. Marrin. Marica s/ol'enskä 1942. 

3 bagately pre ho mu a klm·ír (organ). Brarislam, Sl01·ensk)' lwdobn)' fond 1952. 

Na stráži. Sólol'.\' spe1• so spriel'odom k/adra. Lipto1•sk_\' 51'. Mikuláš. Tranoscius 1931. 

Siroty. Melodráma so spriei'Odom klai'Íra. Lipro1·sk.1' Mikuláš. Tranoscius 1930 a c/'alšie. 

2. V hudobných archívoch Slovenského rozhlasu, symfonických 
orchestrov, Slovenského hudobného fondu, Hudobného odd. 
Slovenského národného múzea sú uložené partitúry a party 
orchestrálnych a vokálnoinštrumentálnych skladieb M.Moyzesa: 

1. suita pre l'efk)' orchester a 2. suita pre mal_,, orchesrer 

Slovenský pochod p re symfonick_,, a vojensk_,, orchester 

Sarišský pochod pre orchester 

:vlalá vrchovská symfónia 

Naše Slovensko. Sldl'llosmá predohra pre symfonick_)' orchesTer 

Ylissa solemnis in C pre miešan_)' :bor a orchester 

;\-lissa in d minor pre mieJan_,, -;.bor a orchesrer 

Timete Dominum pre miešan)' zbor. organ a orchester 

Inv~ni David pre mie.ran.'' -;.bor. organ a orchester 
~ sláčikové kvartetá, Dychové sexteto As a ďalšie. 

3. V Moyzesovom hudobnom roku l 994 vyšli tlačou v Prešove 
tieto notové publikácie z tvorby M.Moyzesa: 

Miku lá~ Moyze~: Da mihi Jesu. l O cirkevných Lborov (mieš .. žen .. mu/..) na latin. texty. Prešov m arúl 1994 .... 42.- Sk 
Mikulťtš Moyzes: Cesta do neba. 12 . vetských zborov ( mie~ .• žen .. muž.) na texty nemec;:kých. maďarských 

a slovenských básnikov. Prešov m atúš 1994......... ........ 54.- Sk 
V tlači sú tieto publikácie: 

Mikuláš Moy1es: Bol som šťastný pre spev a klavír (piesne mladosti). 

Hráme najkrajšie melódie Mikuláša Moyzesa. v_,'ber inštruktímych skladieb pre ZVS. 

S kladby uvedené v bode 3 j e možné objednať 
pí omne a lebo telefonicky (po l·l.oo hod.) na adrese : 

080 Ol 

Dr. František Matúš 
Mirka Nešpora 33 

Pre šov 
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