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CASINO- CAFÉ 
REDUTA 

Tak, a máme ďal§ie kasfno. Údajne v 
Bratislave je ich viac aka v celej Viedni. 
Bolofeto parády v onú sobotu, keď sa na 
Hviezdoslavove námestie zniesol obrovský 
balón a k Redute ma§frovali stredovek( ryti
eri, dobové kate s modelkami pripomfnajúc 
nám za§U časy Reduty z čias c. k. Pravda, 
kafdý §pás niečo stoj(. A tak zvedavf 
Bratislavčania poslu§ne vo večerných toale
tdch zaplnili mimoriadne načas priestory 
Reduty, aby sa oddávali onqmu §fastnimu 
pocitu by( pritom, pretofe mo o .. velkú 
vec44

• 

v skutočnosti v§ak mo iba o opodstatne
ni prinavrátenie časti bratislavskej Reduty 
svojmu p6vodnému účelu. Reduta, ktord je 
od roku 1946 sfdlom Slovenskej filharmónie 
a dejiskom ná§ho hlavného koncertniha 
umeleckiho fivota a hlavnej časti 

Bratislavských hudobných slávnost(, vytvo
rila, myslfm, dobre premyslenú fúziu s tými, 
ktor( peniaze majú, t.j. Casino Slovakia, a. 
s., a odbremenila tak Itátny rozpočet, ktorý 
sa pre kultúru ukázal naozaj skúpy, aby 
dominanta Bratislavy v samotnom jej kul
túrnom centre ofila adekvátnym spoločen
sko-kultúrnym fivotom. A tak sa v spomfna
nú sobotu (l 6. aprfla 1. r.) premenila celá 
budova na velkalepi spoločenské show, 
ktoré súviselo s otvorenfm Casino-Café 
Reduta. Priestory Reduty ofili bohatou zme
soujazykav, večerných toaliet a v6nf. Kým v 
koncertnej sále pri kakteili k dobrému zaf(
vaniu hrala Slovenská filharmónia diela 
dynastie Straussovcov a iných majstrov 
operety, v priestoroch Casina-Café, kde 
bola najväf§ia tlačenica - výborne swingo
val orchester Upper Austrian big Band. 

Bratislava, chtivá po senzáciách, zafila 
udalos(, na ktorú iste budú dlho spomfnaf 
najm/i tf, čo boli úspe§nf pri ruletách. 
Pravda, nič novi pod slnkom. Ale predsa. 
Aka mi jeden Američan povedal, je tu sfce 
velmi fajn, ale ani v najslávnej§om sveto
vom kasfne v Monte Carle by ku kokteilu 
nevyhráva/ taký §pičkavý orchester aka je 
Slovenská filharmónia. A reč sa hneď skrú
tila na tému, aka sa lacno predávame. Nuf , 
iný kraj, iný mrav, pomyslel som si... 
Podstatné v§ak, mys/fm si, je to, fe po rokoch 
znárodňovania, vracia sa k svojmu účelu aj 
Reduta a to svojfm kultúrnym prostredfm. 
Myslfm si, fe to mMe byf jedna z najschod
nej§fch ciest skultúrňovania samotného kul
túrneho centra ná§ho hlavného mesta, ale 
aj sp6sob na spoločenské kultivovanie nás, 
Bratislavčanov. Pravda, v tejto chv({j nedo
kdfem predpovedať, či náv§tevnfci kasfna 
sem p6jdu aj kv61i Beethovenovi, alebo od 
Beethovena do kasfna,fakt je jeden, fe inte
ligentnE, vzdelan( a kultúrni ludia, budú si 
ma( kam zájs( na §á/ku dobrej kávy, alebo 
si posedie( v prfjemnom prostred(. A ce/kam 
naokraj - kie f by aspoň polovica tých zve
davých, dobre oblečených solventných 
náv§tevnfkav prvého dňo, na§la si občas 
cestu aj do koncertných sien( a demon§tro
vala tak, fe kultúrnosť nie je spoločensk/i 
forma, fe kultúrnosť má predov§etkým 
obsahovi dimenzie, že je to celostný sp6sob 
fivota. 

Nech uf sú názory na túto symbiózu aké
koľvek, v kafdom prfpade v§ak vytvorenie 
spoločenského centra Casino-Café Reduta -
kam sme volakedy skutočne po koncerte 
chodievali dte vypoču( si slávneho Pi§tu 
Bugu - v tesnom susedstve so Slovenskou 
filharmóniou, ale aj z hladiska záchrany 
tejto bratislavskej dominanty a jej kultúrno
spa/očenskejfunkcie, bol dobrý obchod. 

MARIÁN JUR/K 

• 4Sk 27. 4. 1994 s) 

Žilina a jej Dom umenia je v týchto dňoch už po štvrtýkrát dejiskom Stredoeurópskeho festivalu mladých koncert
ných umelcov. Popri početných vystúpeniach slovenských a zahraničných sólistov ťažisko podujatia spočíva na 
žilinskom štátnom komornom orchestri. Snímka M.Jurík 

Stredoeurópske kontexty 
barokovej hudby 
JANA KALINAYOVÁ 

Vo vedomi hudobných histori
kov i ostatných záujemcov o pro
blémy hudobno-historického vý
skumu pravdepodobne ešte rezo
nuje medzinárodná muzikologická 
konferencia, venovaná problema
tike hudby v strednej Európe v dru
hej polovici 18. storočia, ktorá sa 
uskutočnila v Bratislave pred 
dvoma rokmi. Jej úspešný priebeh 
a široký ohlas bol iste jedným z 
podnetov k myšlienke založiť tradí
ciu podobných pracovných stret
nutí, ktoré by poskytovali priestor 
na výmenu skúseností a názorov 
na problémy hudobno-historické
ho výskumu i nadväzovanie kon
krétnej spolupráce pri riešení otá
zok vývoja hudby a hudobných 
vzťahov v stredoeurópskej kultúr
nej oblasti. Za prvý dôležitý krok k 
naplňaniu tejto nepochybne chvá
lyhodnej idey možno považovať 
nedávno (23.·25. 3. 1994) uskutoč
nenú muzikologickú konferenciu, 
voľne nadväzujúcu na podujatie 
spred dvoch rokov. Pod vedením 
iniciátora a koncepčného garanta 
realizácie tejto myšlienky · Dr. Pavla 
Poláka, hlavným organizátorom 
konferencie bola Slovenská muziko· 
logická asociácia pri Slovenskej hudo b· 
nej únii v spolupráci s ďalšími devi
atimi inštitúciami. 

Témou tohoročného stretnutia hudobných 
historikov z Európy i zámoria (z Nemecka, 
Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Mad'arska, 
Talianska, Veľkej Británie, USA, česka a 
Slovenska) boli stredoeurópske kontexty 
barokovej hudby. Týmto názvom vymedzená 
obsahová náplň rokovania umožiíovala vyjad· 
riť sa k širokému spektru problémov metodo
logického a koncepčného charakteru, sociolo
gických a hudobnoestetických a~pektov 
hudobnej tvorby a recepcie, organizácie 
hudobného života a mnohých ďalších otázok, 
ktoré s danou témou súvisia. 

Organizátori podujatia pripravili pre účast· 

níkov konferencie časovo a obsahovo nároč

ný program, podľa osvedčenej koncepcie 
spred dvoch rokov rozdelený do dvoch 
základných tematických blokov: prvé dva dni 
sa pozornosť sústreďovala na viac-menej teo
retické problémy hudobného baroka, tretí 
deň bol venovaný Bachovým 
Brandenburským koncertom a otázkam, súvi· 
siacim so vznikom, interpretáciou i recepciou 
tohto hudobného diela. V priebehu prvých 
dvoch rokovacích dní odznelo 23 tematicky 

(Pokačovanie na str. 2) 

K. Ko~ová referovala o chorvál '>~om paulfn~kom !.pcvnfku, ved fa nej R. Flollinger (Graz) 
Snímka P. Procházka 
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Záber z vernisáže výstavy venovanej životu a tvorbe M. Moyzesa 

SPEKTRUM 

Snímka M. Kaľavský 

imitačných hudobných zámerov skladateľa. 
2. slovenská ľudová pieseň - ako originálny 

hudobno-štylistid.-ý prvok hudobného mys
lenia Slová.kov, ktorý pri tvorbe národnej 
hudby plne rešpektoval. 

3. sv.ojská filozofia živo ta - ako hybná s ila, 
zmysel a cieľ jeho tvorivých ideových záme
rov." (Matúš, 1994) 
Účinnosť oboch akcií bola umocnená hud

bou Mikuláša Moyzesa, jeho Sláčikovými 
kvartetami f is-mol a a-m oll (Prešovské slá
čikové kvarteto) a zborovo u cirkevnou 
skladbou Stabat Mater, v podaní 
Speváckeho zboru mesta Prešova pri 
PKO "Moyzes". 
Večerný koncert, ktorý bol zároveň otvára

cím koncertom XXXVl. Prešovskej hudobnej 
jari prekvapil hneď úvodom mimo riadnym 
záujmom prešovskej ve rejnosti. Spo mínaní 
príbuzní a hostia poctili svojo u prítomnos
ťou aj tento večer. Prešovský jarný festival 
hudby, kto rý sa nesie v zname ní tvorby 
Mikuláša Moyzesa, o tvo ril zástupca primáto
ra Ing. Vladimír Beliš a Prof. jurkovič ako 
predseda Si l S veľmi bezprostredne hovo ril o 
potrebe .vážiť si vodcov národa", vodcov, 
kto rí bez slávy a uznania tvoria hodno ty 
národa. 

~;w.e'94) 
Me nuetto, Finale-Allegro). Rozsiahle dielo 
prekvapilo poslucháča svojou invenčnosťou, 
priehľadnou fo rmovou štntkntro u a skfbe
ním ľudových hudo bných p rvkov s dobový
mi výrazovými pros triedkaQli. Zo Suity pre 
vel'ký orchester v interpretácii Orchestra 
spevohry DJZ s dirigenrom Júliusom 
Selčanom od zneli tri časti : Predohra, 
Polonaise a Pochod. Zjavne sa n1 odrazili dva 
z fe nomé nov, o ktorých hovoril doc. Matúš, 
vplyvy cirkevnej hudby (Predohra) a vplyv 
ľudovej piesne (Pochod ). 

Vyvrcholen ím ko ncern• bolo uvedenie 
Omše d-mol pre miešaný z bor a orchester v 
podaní Miešaného zboru Techníckej uni
verzity Košice "Collegium technícum" 
(zbo rmajsterka Eva Zacharová) a 
Orchestra spevohry DJZ s dirigentom 
Júliusom Selčanom. Toto dielo v plno m 
rozsahu splňa všetky tri fenomény jeho tvo r
by. 
Uctiť si umeleckú osobnosť znamená starať 

sa, aby jeho dielo ďalej žilo. V Prešove sme s i 
plne vedo mí tejto úlo hy a snažíme sa o napl
ne nie tohto cieľa. V nasledujúcich týždňoch 
budú priebežne prebiehať výchovné koncer
ty (dva pripravené programy), nielen v 
Prešove, ale aj v o kolitých mestách pre rôzne 

Spomienka na Mikuláša Moyzesa 
V týždni po Veľkej noci žil Prešov v zna

mení spomienkových osláv na priekopnícku 
osobnosť slovenske j hudby Mikuláša 
Moyzesa (1872-1944). 50. výročie smrti 
skladateľa (2. aprila) inšpirovalo 
Prešovčanov k vyhláseniu obdobia od 6. 12. 
1993- 6. 12. 1994 za Moyzesov hudobný 
rok (HŽ č. 3 a č. 6). 

Život a tvorba Mikuláša Moyzesa je 
názov výstavy inštalovanej vo Vlastivednom 
múzeu v Prešove, kto rú v spo lupráci s domá
ctmt realizovalo hudobné oddelenie 
Slovenského národného múzea. Okrem vlast
ných materiálov veľa fotografií a osobných 
predmetov zapožičal Prof. Miloš Jurkovič. 
Na vernisáži (5. apríla) za mesto Prešov priví
tal primátor mesta Ing. Viliam Sopko prí
buzných Mikuláša Moyzesa, vnučky MUDr. 
Alexandru Jurkovičovú z Bratislavy, 
Vie ru Peckovú žijúcu v Lo ndýne, vnukov 
Martina Moyzesa z Prešova a naj mlad ieho 
vnuka Alexandra Moyzesa z Kežmarku. 
Riaditeľ hud. odd. SNM Dr. Ivan Mačák vo 
svojom spontánnom príhovo re vyzdvihol a 
rozviedol tri základné osobnostné rysy 
Mikuláša Moyzesa, jeho tole ranciu v spolo
čenskom živo te, pro fesionali tu v tvo rivej 
skladateľskej práci a všestrannosť jeho život
ných aktivít. Prof. Miloš Jurkovič sa vyznal zo 
svojho osobného vzťahu k skladateľovi i zo 

spomieno k svojho svokra, skladatel'a 
Alexandra Moyzesa na o tca. Do expozície sa 
podarilo z múzea v Župčanoch previesť aj 
krídlo majstra Moyzesa, ktoré je vo vel'mi 
dobrom stave. Počas jednomesačného trva
nia výstavy každú stredu poobede budú na 
ňom žiakmi oboch prešovských ZUŠ a štu
dentov PdF interpretované skladby M. 
Moyzesa. 

Pie tna spo mienka (6. apríla) v Do me smút
ku v Prešove a klade nie vencov na hrob sym
bolizovala, že práve pred 50. ro kmi skončila 
na tomto mieste živo tná púť M. Moyzesa, no 
zostal tu trvalý odkaz nasleduj(Jcim generáci
ám v jeho umelecko m diele, ktoré dodnes 
nie je patrične ocene né. l:udský a osobnost
ný profil Mikuláša Moyzesa priblížil príto m
ným príbuzným skladatel'a, zástupcom 
mesta, delegácii o bce Zvolenská Slati na 
(rodisko Mikuláša Moyzesa) , prešovske j 
hudobnej verejnosti, žiakom a tudentom 
Doc. PhDr. Frantlkk Matd§, ese. 
Nadväzujúc na príhovor Dr. Mačáka, ktorý 
vyzdvihol osobnostné črty, ve noval Doc. 
Matúš väčší priestor hodnoteniu jeho sklada
tel'skej činnosti. Podľa najnovších analýz 
Doc. Matúša, ktoré už zahŕňajú aj cirkevnú 
tvo rbu, dospel k trom dominantným znakom 
hudobnej tvo rby Mikuláša Moyzesa: 

. 1. fúga - ako fo rmová báza pre realiz.kiu 

• 

Stredoeurópske kontexty 
barokovej hudby 

(Dokončen ie zo str. l ) 
rôznorodých príspevkov, zaujímavých formo u 
spracovania, novými pohľadmi na riešenie 
niektorých otázok, či prezentáciou málo zná
mych, resp. neznámych hudobnohistorických 
faktov. 

ú vod konfe rencie patril témam všeobecné
ho charakteru, obsahujúcim sumarizujúce 
pohľady na spoločenské pozadie barokovej 
kultúry. Osobitnú pozornosť a ohlas v diskusii 
získali najmä otázky náboženského rozkolu a 
jeho vplyvu na hudobnoumeleckú sféru, kto
rých sa o krem podnetného referátu Helmuta 
Federhofera (Mai112), špeciálne zameraného 
na tento pro blém, dotkli aj ďalšie príspevky 
najmä domácich referentov. (Konfesionálne 
rozpory v niektorých častiach strednej Európy 
dosiahli v priebehu 17. storočia veľkít intenzi
tu a nepochybne ovplyvnili dobovú spoločen
skú atmosféru - v týchto súvislostiach je záu
jem o otázky ich vplyvu na vývoj a charakter 
barokového umenia, jeho recepciu a tvorbu 
celkom pochopiteľný.) 
Niekoľko nasledujúcich príspevkov bo lo 

venovaných pro blematike hudobného štýlu a 
periodizácie hudobného vývoja v období baro
ka - Thomas Hochradner (Salzburg) , Ladis
lav Kačic a Jana Kalinayová. Príspevky slo
venských referentov, vzťahujúce sa k týmto 
otázkam, boli v istom zmysle reakciou na star
šie koncepcie, podľa ktorých hudobný vývoj na 
Slovensku výrazne zaostával za hlavnými cent
rami európskeho hudobného vývoja. Na zákla
de novších výskumov sa totiž ukazuje, že aj 
napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam 
nové umelecké prúdy na Slovensko prenildi a 
ujali sa tu pomerne sko ro, i keď sa dostatočne 
nerozvinuli vo všetkých, pre obdobie baroka 
typických, hudobných druhoch a žánroch. 
Ďalšie referáty obsahovali analytické pohľa-

dy na špeciálne problémy dobovej tvorby a 
interpretačnej praxe · Štýlové otázky generálno
basovej praxe, Gerhard Walterskirchen 
(Salzburg); reflexie dobových hudobno-estetic· 
kých náhľadov - K hudobným náhl'adom 
j ohanna j osepha Fuxa, Rudolf Flotzinger 
(G raz); Joseph Addison a hudobné myslenie 
začiatkom 18. storočia, Donald Boomgarden 
(St. Mary's City); na o tázky hudobnosociologic
kého charakteru · Sociálne kategórie hudobní
kov na Morave v 17. storočí , Jifí Sehnal 
(Brno). Ďalš iu skupinu rvorili príspevb:y, pre
zemujúce hudobnú činnosť a tvorbu osobností 
barokovej hudby: Zoltán Farkas (BudapešO 
upriamil pozornosť na oratoriálnu tvorbu eisen
stadtského kapelníka Gregora ). Wernera, Ľuba 
Ballová pripomenula význam literárneho a 
hudobného -diela Daniela Speera, Jana 
Vojtešková (Praha) sa zamerala na problémy 
výskumu osobnosti a d iela j ana O. Zelenku. 
Oživením pre zahraničných účastníkov bolo 
vystúpenie J á na Albrechta a jeho slovnej i zvu
kovej prezentácie školskej hry johanna Patzelta 
Casto r a Pollux. Hudobno-dramatickému žánru 
boli venované aj príspevky Angely Romagnoli 
(Cremona) a Rudolfa Pečmana (Brno). 

Viaceré referáty bo li zamerané na charakte
ristiku lo kálnych hudobných kultúr, na otázky 
ich vzájomných vzťahov a začleňovania sa do 
európskeho kontextu. jože Sivec (Ľubľana) v 
svojom referáte priblížil charakteristické vývo
jové línie a p rínos slovinského hudobného 
baroka. Otto Biba (Viedeň) sa zameral na 
o tázky hudobných kontaktov kultúrnych cen
tie r podunajského regiónu. Osobitnú pozor
nosť vzbudil príspevo k Friedricha Riedela 
(Mainz), rekonštruujúci priebeh korunovač
ných slávností a fo rmy účasti hudobnej zložky 
na slávnostnom ceremo niáli, doložený aj 
bohatou obrazovou dokumentáciou. 

Koncert z tvo rby Mikuláša Moyzesa o tvo ri· 
lo Prešovské sláčikové kvarteto v zložení 
Svetlana Beriša- l. husle, Rozália Varcholová 
ll. husle, Ján Kačo - viola a Karol Medňanský 

violončello. V jeho podaní zaznelo Sláčikové 
kvarteto č. 2 a-m ol (Allegro, Adagio, 

Alexander Moyzes pri hrobe svojho otca Mikuláša 
Moyzesa Snfmka archív HŽ 

Prezentáciu významných hudobných zbie
rok, ich hudobno-štýlovú a repertoárovú ana
lýzu z pohľadu lokálnych a medzinárodných 
väzieb možno označiť za spoločného menova
teľa príspevkov, kto ré uzatvárali ro kovanie 
p rvých dvoch dní: Koraljka Kosová (Zá
hreb) charakterizovala medzinárodn(! a regio
nálnu zložku repertoára v chorvátsko m pau
línsko m spevníku, Robert Miinster (Mní
chov) referoval o barokovej hudbe v kataló
goch bavorských hudobných zbierok, Ágnes 
Pappová (BudapešO priblížila obsah a európ
ske súvislosti repertoára Kájoniho kódeXll. 
Marta Hulková poukázala na európske kon
texty hudobných prameňov spišsko-šarišskej 
oblasti v 17. storočí. V súvislosti s doterajšími 
poznatkami o spišských hudobných prame
ňoch zaujalo vystúpenie Jany Petôczovej, 
ktoré prinieslo nový pohl'ad na riešenie otáz
ky auto rstva Šimbrackého tabulatúrnych zbor-
níkov. , 

Predpoludnie záverečného dňa konferencie 
bolo vyhradené okrúhlemu stolu na tému 
Bachove Brandenburské ko ncerty. V diskusii, 
ktorej sa zúčastnilo päť odborníkov na dan(t 
tému (Christoph Wolff, Hartmut Krones, 
Ulrich Prinz, joseph Fuchs, Pavol Polák) 
sa hovorilo o dejinách tohto diela, jeho recep
cii a predvád zaní. Úvodné vystúpenie Pavla 
Poláka s úvahami o premenách zvukového 
ideálu a interpretačnej praxe bolo východ is
ko m k diskusii o ďalších problémoch pri uvád
zaní Brandenburských koncertov ale i celkove 
pri interpretácii barokovej hudby (napr. otáz
ky obsadenia, inštrumentára, artikulácie, 
tempa, dynamiky, improvizácie, realizácie 
generálneho basu) . 
Tohoročná bratislavská ko nferencia svojím 

o bsaho m a organizačnou prípravou nezaosta
la za kvalitou podujatia spred dvoch rokov. 
Obohatením jej priebehu bol koncert súboru 
stare j hudby Musica aeterna a prijatie účastní· 
kov konferecie pr imáto rom Petrom Kresán· 
kom. Vystúpenia zahraničných renomovaných 
odbo rníkov, vzájomné výmeny skúseností a 
názorov rozšírili poznatky o danej tematike a 
budú iste inšpiratívne najmä pre mladých slo
venských historikov. 

vekové stupne žiakov ZŠ a SŠ s motto m 
.Poznávajme hudbu Mikuláša Moyzesa". Ten 
p rvý program pre žiakov 4.-6. tried ZŠ už mal 
svoju pre mié ru 8. apríla. Pestrú kyticu skla
dieb M. Moyzesa uvili pre svojich rovesníkov 
žiaci ZUŠ na Baštovej ulici v Prešove. Okrem 
inštruktívnej tvorby p re klavír, pre husle, 
stvárnili žiaci lite rárno-dramatického odbo ru 
melodrámu Lesná panna, ako rdeónové kvin
teto prednieslo jeho Rozpomienku a 
Ko morný s láčikový o rchester ZUŠ interpre
toval po jednej časti zo sláčikového kvarteta 
G-dur a a-m ol. 

Vo vydavateľstve .Matúš-music" vydal 
Mestský úrad v Prešove veľmi pekný farebný 
bulletin k Moyzesovmu hudobnému roku, 
ktorý prináša niektoré rukopisy M. Moyzesa, 
vzácny fo tomateriál a filozofické myšlienky 
majst ra. Ďalšie tituly, ktorými vydavateľstvo 

' p risp ieW " 'k ·myšlie11ke •· o2!viť '"tvorbu M. 
Moyzesa sú zborové zbiert,.·y • [l)a mihi )esli -

l cilk'evnO,.zbť>ry' ll Q)sl:3• tlt> 111~o svetskc!ti 
zbory. • 

Diela, ktoré od zneli na prešovskom kon
certe do kázali, že Mikuláš Moyzes bo l ako 
skladateľ sám sebou, jeho d iela majú vysokú 
umeleckú hodnotu a stále viac p richádzame 
k záveru, že vôbec nepo trebovali zásah syna 
Alexandra. 

JRE A MEDŇANSKÁ 

V aule Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
sa 17. marca uskutočnil benefičný koncert pre 
Nadáciu telesne postihnutých pri Ortopedicko
protetickom oddelení Nemocnice F. D. Roosevelta 
v Banskej Bystrici. Koncert pripravili sólisti 
Státnej opery v Banskej Bystrici (Ján a Stefan 
Babjakovci, Drga Hromadová, Branislav Jatič a 
klaviristka Darina Turňová). Hosťom koncertu bol 
aj sólista SND Martin Babjak, ktorý okrem operet
ných piesní pred preplneným hradiskom zaspieval 
aj Jagovo Kredo z Verdiho Otelia. 

e V Bratislave sa v diíoch J6.-29. aprfla 
konajú DNI NEMECKEJ HUDBY. 
Podujatie pod záštitou Ministerstva kultúry 
SR a veľvyslanectva SRN organizuje 
Slovenská hudobná rada v spolupráci s ume
leckými agentúrami lnterratists a ADA a 
Goethe Institut Bratislava. Medzi sponzormi 
sú aj viaceré popredné nemecké podnikaters
ké subjekty. Tento rozsahom stce neveľký 
projekt je významný najmä ako vôbec prvé 
podujatie tohto typu, na ktorom sa v takej 
miere podieľa Spolková republika Nemecko. 
Na troch komorných a jednom symfonickom 
koncerte účinkujú poprední slovenskí a 
nemeckí interpreti o. i. M. Jurkovič, H. 
Gáfforová, Nové slovenské dychové kvinte· 
to, J. M. Hllndler, M. Guttrnan, V. Bnmner, 
Bratialavskí sólisti, sláčikové kvarteto 
Petenen a na záver Sinfonicorcbester des 
SUdwestfunks Baden-Baden so sólistom S. 
Litwinom pod taktovkou M. Gielena. 

-H-



ROZHOVORY 

OBZRETIE SA ZA HUMMELOVOU SÚŤAŽOU 
Halina Czerny-Stefaóska bola predsedníčkou 2. medzinárod

nej súťaže). N. Hummela. V nasledujúcom rozhovore prináša
me jej názory na túto súťaž, ale nielen na ňu ... 

• Vráťme sa ešte k súťaži ; počul som 
n a príklad aj kritické hlasy na p r ácu 
poroty. Konkrétne má m na mysli pripo
mie nku, že do druhé h o ko la v raj postúpi
lo priveľa kandidáto v. Pätnásť klaviri
stov - to bo l vraj trochu predimenzovaný 
počet. Aký je váš názo r ako predsedníčky 
tejto m edzinárodne j p oroty? • Vaše kontakty s Bratislavou, to by 

bola iste jedna z veľkých kapitol vašej 
umeleckej kariéry ... 

aozaj krásne spomienky ma viažu k 
Bratislave, kde som často ko ncertovala pred 
vaším shelým publikom. Využívam prelO túto 
príležitosť, aby som pozdravila všetkých , s kto
rými som v minulosti prichádzala do kontaktu, 
vašu shell! filharmóniu, s ktorou som často 
ko ncertovala - slovom všetkých ... 

• V Bratislave s te boli vo funkcii pred
sedníčky 2. m e dzinárodne j klavírnej 
súťaže). N. Hummela. Vieme, že ste pravi
delne pozývaná na veľké euró pske m edzi
n á rodné súťaže, napríklad na súťaž A. 
Rubinsteina v Tel Avive, F. Chopina vo 
Varšave , J . Sibe lius a v Hels inkách ... atď. 
Ako sa po týchto bohatých medziná rod
n ých skúsenos tiach pozerá te na naš u 
súťaž v Bratislave? 

· Predovšetkým, poznajúc situáciu v kraji
nách so spoločným osudom v minulosti 
(vidím to aj u nás v Poľsku) viem, aká ťažká a 
zložitá je dnešná doba. V týchto ťažkých 
rokoch patrí dvojnásobné uznanie organizáto
rom Hummelovcj súťaže, ktorá je po každej 
stránke veľmi dobre pripravená. Možno sa to 
zdá byť všetko samozrejmé, ale vyžaduje si 
dnes veľké úsilie ľudí, aby sa takéto projekty, k 
akým patrí i Hummclova súťaž, mo hli uskutoč
niť. 

• Už p o prvom kole tejto súťaže som sa 
v kuloá rnych rozhovorocll s tretol s názo
ro m , že úroveň kandidátov je veľmi roz
dielna ... 

· Je to celkom p rirodzený a normálny jav. V 
podstate sa s ním stre távam na každej medzi
národnej súťaži. Treba si uvedomiť, že mnoho 
kandidátov prichádza na takéto súťaže s cie
ľom zbierať skúsenosti, popasovať sa psychic
ky s atmosféro u s(Jťažc , ostrieľať sa. Možno 
tie to skúsenosti zúročia títo ľudia raz i v peda
gogickej práci. Slovom, má to všetko svoj hlbší 
zmysel. 

• Ke by ste mali porovnať úroveň a 
atmosfé ru Hummelove j súťaže s n e jakou 
inou európs .. ou medzinárodnou súťažou, 
k akej súťaži by s te tú naš u prirovnali? 

- V rýchlost i ma nenapadá žiadne takéto p ri
rovnanie, ale môžem vám úprimne povedať, že 
Hummclova súťaž má európske parametre. 

e ... ale Hummelova súťaž nem á takú 
tradíciu ako ostatné veľké európske súťa
že .... 

· Súťaž nemusí mať tradíciu, rozhodujúca je 
kultúrna tradícia mesta, v ktorom sa súťaž 
uskutočňuje. A Bratislava má túto kultúrnu tra
d íciu. Verte mi nechcem vám lichoti ť. 
Hovorím úprimne, to čo si myslím. 

e Pani Stefaós ka, radi by sm e vás opäť 
počuli hrať tu v Bratislave ... 

· Ja by som tiež rada koncertovala vo vašo m 
meste, ale musel by ma najskô r niekto osloviť, 
niekto pozvať. Ro zumiete, ja sa nemôžem sama 
ponúknuť. Okrem toho mám pedagogické i 
koncertné úväzky v Japonsku, no napriek 

v 

tomu by som rada prišla medzi svoje staré i to 
mladšie p ublikum. Veľm i rada by som opäť 
ko ncertovala v Bratislave. 

• Vaše meno za slobodna n ašepkáva 
čosi významné. Ja som už kdesi čítal , že 
vaš a rodina po otcovej s trane pochádza 
práve z te j s lávne j rakúske j rodiny Carla 
Czerneho. 

· Áno, je to pravda, no nic priamo od Carla, 
pre tože o n bol starý mládenec, ale od jeho 
súrodencov. V našej rodinnej ságe je teda i 
Carl Czerny. Veď vidíte, klavírna interpretácia 
sa u nás dedí z pokolen ia na pokolenie. Tak je 
to teraz a tak to bolo i v minulosti. 

• Is te s i občas zaspomínate n a vaše 
stretnutia s veliká nmi klavírne j hry. Veď 
vaša koncertná činnosť vás zavie dla tak
mer do celého sveta. 

- Viete s tým najväčším zjavo m som sa stre tla 
v Poľsku a bol to Artur Rubinstein. Dodnes ho 
povazuJe m za nic čo neprekonateľné . 
Neprekonateľné v priro dzenosti, v samozrej
mosti. V jeho hre neboli afekty, neboli falošné 

· Som presvedčená, že sme správne rozho
dovali. Tých pätnásť klaviristov ~vojím výko
no m patrilo do d ruhého kola. 

• Vy s te bo li predsedníčkou poroty aj v 
l. Medziná rodne j klavírne j súťaže, m ôže
te teda porovnávať aká je celková úroveň 
dnes a aká bola pred d vom a rokmi. 
Myslím te raz na interpretačnú úroveň 
kandidáto v, n a úroveň súťažiacich ... 

· Rozu miem dob re, čo chcete ved ieť. 
Odpoviem opäť pravd ivo. Nie som si istá, či tá 
tohtoročná súťaž má vyššiu úroveň, než tá 
pred dvo ma rokmi. cchcem teraz porovná
vať špičkové výkony, ale celkovú - povedala by 
som prie mernú úrovci\ kandidátov. Povedzme 
to, čo sa nám tu prezentovalo v prvom kole. 
Skôr by som sa teda priklon ila k názoru, že v 
priemere bola tá p redchádzajúca súťaž o 
niečo lepšia. 

e J a som sa na tejto súťaži str e to l s 
veľkým množstvom protichodných n ázo-

Halina Cze rny Stefa ó s ka s polu s bratis lavským primá toro m Pe trom Kresá nkom 
pri odovzdáva n í cien klavírnej súťaže]. N. Humme la . Sn í mkaM. Jurík 

emócie, len pravda. Bázeň a poko ra. t.:udsl..')' i 
umelecky ... 

• A čo Horovitz? 
- Horovitz! To bol pravý opak Rubinsteina. 
ie · Ilo rovitz nebo l môjmu s rdcu blízky. 

Viete, keď myslím na Rubi nsteina, nemyslím 
len na jeho Chopina, ale napríklad na 
Brahmsa, Francka. Bože, ako o n h ral 
Brahmsovu sonátu f mol, to som už nikdy viac 
nepočula ... 

rov. Človek je až prekvape n ý , že v odbo r
n ých kruhoch môžu prevládať toľké p ro 
tirečenia ... 

· To je práve na tejto práci to krásne a vzn•· 
šujllce. Lebo len z konfron tácie názorov vzíde 
čosi pravdivé. Človek sám nikdy ne nájde ideál, 
vždy len v d ialógu s ostatnými. No neverím, že 
by boli hodnotenia až tak d iametrálne odlišné. 

apoko n jed notlivých členov poroty poznám 
veľm i dobre. Každý človek môže hovoriť le n a 

PRISIEL AJ OTtO SCHENK 
Počas poslednej generálnej skú~ky pred premiérou 

opery W. A. Mozarta Don Giovanni v Státnej opere v 
Banskej Bystrici bol v hfadisku prítomný aj rakúsky 
režisér Otto Schenk. VyuiUi sme jeho krátku prítom
nosť a požiadali ho počas pauzy o rozhovor. Rád našej 
prosbe vyhovel. 

O Pán Schenk, môžete prezradiť dôvod vašej prítomnosti 
v meste pod Urpino m, ak odhliadneme od faktu, že váš syn 
Mozartovu operu s banskobystrickým súborom hudobne 
naštudoval? 

· Máte pravdu, do Banskej Bystrice ma v prvom rade priviedol 
záujem a zvedavosť o synovu prácu. Pozorne sledujem výsledky 
jeho tvorivých snažení, ambícií a prirodzene mu fandím. Okrem 
toho si vždy r~d zaspomínam, pretože byť dirigentom bola moja 
veľká túžba. Ziaľ, ostala ncnaplncná, ale o to viac sa teším 
Konstantinovým úspechom. 

O Otec režisér , syn dirigent ... Automaticky sa podsúva 
otázka: Kedy sa stretne otec a syn na jednom bojisku? 

· Už sa stalo. V roku 1987 sme spoločne uviedli v Innsbrucku 
Straussovu Ariadnu na Naxe. Stalo sa tak bezprostredne po mojom 
vtedajšom návrate z MET, kde som inscenoval Wagnerove Zlato 
Rýna. Konst.1ntin bol vtedy o čos i mladší, ale rovnako silne nabitý 
pracovnou energiou. 

O Nepripravujete ďalší spoločný projekt? 
· Najbližšie sa stretneme vo švédskom Goteborgu pri 

Straussovom Netopicrovi. 
O Pán Sche nk, o krem toho, že s te renomo vaný svetozná

my o perný režisér , s te aj he rec ... 

pak. Ak by vás veľmi zaujímala moja hlavná profesia - herec, potom 
prezradím, že som v minulej sezóne odohral takmer dvesto predsta
vení. 

O Ak dovolíte na oplátku zase vy, v iem , že ste v minulom 
roku ešte režírovali päť operných predstavení a natočili 
jeden film. Pod vaším vedením pracujú mnohé operné hviez
dy . ~á te med zi nimi svo jich obľúbencov? 

· Užasne rád som spolupracoval s nedávno zosnulou Luciou 
Poppovou. Bola to nesmierne cenná spolupráca, bola to vzácna 
osobnosť na j;tvisku aj v súkromí. Žiaľ, smrť si nevyberá a Lucia 
odišla veľmi skoro a rýchlo. Práve Lucia Poppová ma naučila aj 
jednu jedi nú vetu po slovcnsl..')', je z Kráľovnej noci: . pomstu kru tli 
v hrudi nosím ... " Veľmi rád a dosť často spolupracujem aj s pánom 
Dvorským, naposledy v Pucciniho Manon Lcscaut. 

Stalo sa už akýmsi módnym pravidlo m, že sa klasické 
diela modernizujú. Podľa niekto rých názo rov sú takto bliž
š ie mysle niu dnešného človeka. Na d ruhej strane vraj niek
to ré o pe rné h viezd y odmietli v podobných mo derne ko nci
pova ných inscenáciách vystúpiť. Aký je váš názor na mo de r
ne po ja té klasické diela? 

· Nerozumiem vášmu termínu - moderný. čo je to moderné? Ja 
by som skôr povedal, že módne, či nie? Osobne mi nevadí módna 
inscenácia, som zástancom tejto inscenačnej filozofie. ez:íleží na 
obale, podstatné je, čo je v ňom. A ak tam chýba cit a srdce, potom 
takého tvorcu nezachráni pred neúspechom nič. 

O Pán Schenk, máte svo je obľúbené historické obdobie či 
do ko nca o perné dielo? 

- Sklamem vás, nemám; ale takmer vždy kccľ pripravujem novú 
inscenáciu, stane sa mi práve ona najmilšou. 

len za seba. o v tejto po rote ~ú ľudia, ktorí 
maj(• bohaté skúsenosti umelecké i ped agogic
ké. Preto si myslím, že k u rči tej názorovej 
zhode sa dopracujeme. 

• Veľa sa d nes h ovor í o štýlovosti - o 
to m , čo je najadekvátnejšie. Do r oztrha
nia tela diskutujem e o to m ako hrať 
Mozarta , ] . S. Bacha ... Aký je váš n ázor na 
o tázku štýlovosti, adekvátnos ti pri stvár
ňovaní hud b y p r edch ádzajúcich štýlo
vých obd o b í? 

· Myslím si, že dnes nemožno tak h rať 
Mozarta ako sa hral v čase, keď Mozart žil. To 
je nemožné. e môžcme predsa cít i ť celkom 
tak ako cítili ľudia koncom 18. storočia. čo je 
to teda štýlovosť? My predsa Mozarta hráme 
tak, ako to cítime a prežívame dnes. Inak ho 
hrať nemôžeme a ani nevieme. 

• Z to ho , čo ste doposiaľ vyslovili, sa 
mi zdá, že veľkú váhu kladie te na prirod
zenosť, n a spontánnosť p rejavu. Z to ho 
asp ek tu ak o h odno t íte finalis tov 
Ilumme love j súťaže? 

·Nebudem sa vyjadrovať ku všetkým, no od 
prvého kola mňa osobne najväčšmi zaujal M. 
Stcfko. Jeho hra sa mi javila ako najprirod ze
ryejšia. Forte, bolo vždy forte a piano - piano. 
Ziadnc extrémy, žiadny výrazový exhibicioniz
mus. Páčil sa mi i cľa lší slovenský finalista T. 
Nemec, no už nic natoľko ako Štefko . Za d'alší 
veľký talent považujem E. Morozova - no je to 
ešte d ieťa . Verím, že časom sa stane veľkou 
osobnosťou . Všetky predpoklady na lO má. 
Viete súťaž , víťazstvo v súťaži znamená zaiste 
p re mladého človeka veľa, ale v ~kutočnoMi je 
to len dobrý štart, dob rý odrazový mostík. To 
ostatné príde len potom. Ved' koľko veľJ,:ých 
laureátov medzinárodných súťaží sa stratilo v 
prepadl i~ku zabud nut ia. V umení znamená 
každý deň nový zač ia tok . a včerajšok sa 
zabud ne. 

e Pani Stefanska, a ké sú vaše ďalšie 
ped agogické a umelecké plá n y? 

- Ako viete dokončila som nah rávky 
Chop inových d iel pre fi rmu Pony Canyon v 
To kiu . Išlo konkrétne o Chop inove mazurky a 
nocturná. o okrem Cho pina boli to i d'alší 
poľskí skladatelia. Vyučujem na Akadémii 
umenia v Nagoyi a teraz práve začínam ďalšiu 
pedagogickí• či n nosť na univerzite ume ní v 
To kiu. 

• Ste ted a troš ku ďaleko čo d o vzdiale
nosti o d dne~Jléh.o ž iv,ota y P,q {'sku, .. ... , ; 1 

- Viete, nie tak cľalckQ , aby som problémY, 
dne~ného žjyot;~ '3eeoma.la. t\),}J p~ W.•d o9n6, , 
kultura prez•va razku dob u. Kazôy z nas pozn,! 
lepšie vlastné t'ažkosti. Možno preto sa nám 
zdá, že v susednej krajine je to lepšie ako u 
nás. Aj preto sa teším, že v týchto ťažkých 
rokoch žije Il ummelova súťaž ďalej - čo je vec 
veľmi dobrá. Viem, že ;a za tým všetkým skrý
va veľa nadšenia a obetavej p ráce ... 

e S ak ý m i pocitmi ste ted a o d chádzali z 
našej súťaže? 

· Mám pocit, že sme spravili všetko to, čo 
bolo v našich silách . Výsledky súťaže nerepre
ze ntujú názo r jed ného človeka , ale celej poro
ty. A tak je to správne. Na záver by som chcela 
pozdraviť orga nizátorov tejto medzinárodnej 
sllťažc · vysloviť im uznanie za prácu, kto rú 
odviedli. Finalisto m a víťazom by som chcela 
popriať ďalší umelecký rast, úspešný vstup do 
umeleckého života; no a Hummelovej súťaži , 
aby žila d'alej. 

11 ripravil IGOR BERGER 

· A ak môžem, tak vás doplním ešte o jeden údaj z môjho života: 
som aj riaditeľom Joscfstadtteatru vo Viedn i. Je to kombinácia síce 
zaujímavá, ale namáhavá. Napriek tomu si vždy hovorím: s čím si 
nevie poradiť Schenk-herec, obráti sa na Schenka-riaditeľa a nao-

O Ste v podstate spôsobo m života kozmopolita v to m naj
lepšom slova zmysle. Napriek to mu: čo by s te n ám dopo ru
čili vidieť v niekto ro m z mnohých viedenských d ivadiel? 

· Bohuž iaľ, nemôžem vám nič odporučiť, pretOže som vo Viedni 
už poriadne d lho nebol. 

ZHOVÁRALA SA MÁRIA GLOCKO V Á 
O tto Sch enk so svojím synom Kons tantinom v b a n 
sko bystricke j Štá tn e j o p e r e. Sn í m ka r. Miko 

\ 



4 KONCERTY 

Bystrík Režucha Snímka R. Polák 

v • 

Cnepky 
z košického koncertného života 
Pianista Marián Pivka, pôvo

dom Košičan, strhol na seba 
pozornosť na prvom januárovom 
koncerte Štátnej filharmónie v 
Košiciach ( 13. 1.). ll ra l inteligent
ne, citlivo a s vel'kým nadhl'adom 
Chopinov 2. klavírny koncert f 
mol. Umelecky vyvoj tohoto klavi
ristu je pozoruhodny - vždy, ked' 
ho po istom otbtupc počujete, je 
jeho hra o čosi bohatšia - tentokrat 
sa mi zdalo, že sa prehÍbila sme
rom k väčšej c itovosti. Dirigem 
Bystrík Režucha sa zjavne sústre
dil na hlavné dielo večera - Beetho
venovu 4. ~ymfóniu B dur - zaznela 
vo vycizelovanom tvare a kultivo
vanom zvuku. Zato však úvodnej 
skladbe koncertu, Bartókovcj 
Tanečnej suite chýbalo do uspoko
jivého vyznenia vel'a: súhrou počí
najúc, vypracovan ím de tailov kon
čiac . Zrejme na iíu nezvýšilo dosť 

skúšobného času, čo, pravda, 
návštevníka nezaujíma. 

Ďalší koncert (27. 1.) dirigoval 
Švéd Mika Eichenholz. Drama
turgid.)' he terogénny p rogram -
Zelje nka, Saim-Sacns, Dvo i'ák mal 
jediného spoločného menovatel'a 
vel'mi solídnu in terpretačnú úro
veň. Pôsobivá, dobre nap ísana 
Zeljenkova O uvcrtura giocosa (k 
tomu prívlastku ,.giocosa" si dovo
lím položi ť otúznik) vyznela mimo
riadne plasticky, takže i bežný 
poslucháč ~a v jej skladobnej kon
štrukcii mohol l'ahko zorientovať. 

Huslistka Andrea Sestáková 
potom prednie~la (právom) málo 
uvádzaný 3. husl'ový koncert 
Camilla Saint-Sae nsa- síce s menší
mi intonačnými problémami, ale 
energicky a hutným tó nom ani pri 
svojej plnej zaangažovanosti ma 
však o mimo riadnych kvalitách 
skladby nepre~vcdčila. Magnetom 
večera mala byť Dvoi'ákova 

ovo!>vetská; neMala sa ním a 
nepritiahla viac, než priemernú 
návštevu. K interpretácii tohoto 
diela ťažko už niečo nového dodať 

a tak sa mladý Švéd sústredil na 
prirodzený agogický plán, podrob
nú dynamiku a vyvážený zvuk. Za 
pomerne čaMé "kik!>y" plechov už 
neniesol zodpovedno~ť. Če!>k)' 
dirigent Leoš Svá rovský sa 14. 
februára ujal prvého predvedenia 
Ouvertúry violistu ŠFK Miloslava 
Linhu, skladatcl'a viacmenej pnlc
žitostného. lloci ide o še1>ťdcsiatni

ka, na poli orchestrálnej hudby sa 
ešte ncprczcntoval a jeho sklad ba 
sa stala celkom milym prekvape
ním. Mala nápad, preukázala umnú 
kompozičnu pr;ícu. dobre znela. je 

pritom komunikattvna, o čom 
svedčil jej priaznivý ohlas u publi
ka. Ve l'mi dobre si orchester rozu
mel v Mozartovej l laffnerovej sym
fó nii D dur. Die lo malo "ťah" a všet
ky at ribúty dobre zahrancj kl asiky. 
Študijny čas, aky Sv;í rovskťmu 
vymedzil i, ncMačil ' šak uz celkom 
na Bcrlio.lovu symfóniu llarold v 
Taliansku (so ~ólovou violou 
J u raja Sarišského). Nic je to 
skladba z rodu tých, čo zapôsobia 
aj pri priemernom predvedení. 
Samotná symfónia je dosť proble
matická - stave bne ncvyv;ížcna a 
invenčne nie vždy rovnako kvalit
n:í a preto predvedenie , v ktorom 
je vi>etko úsilie sústredené iba na 
súhru nemôže presvedčiť Tu, 
bohužial', nepomohlo ani vel'mi 
spol'ahlivé a jasné gesto evidentne 
muzikálneho dirigenta. 

Ko ncert l O. februára priniesol 
(konečne) Hindemithovc Meta
morfózy na témy C. M. Webe ra. 
Výborné dielo prezentuje skvel ú 
kompozičnu techniku, i nvenčno~ť 
a vyn ikajúcu inštrumcnt:íciu auto
ra. Dirigent Bystrík Režucha si 
tentokrát dal na naštudovaní vel' mi 
záležať a tak na rozdiel od nedavno 
uvedeného Bartóka dostal ll inde
mith z jeho strany i zo strany 
o rchestra všetko, čo si vyžadoval. 
Vyznel ~vicžo, bol vo fo rme pre
hl'adný, dobre vypracovany. OMa
tok v~;čera patril Bcethovenovi: l . 
klavtrny koncert C dur zahral fran
cút.sky pianista J ean-Bernard 
Hupmann dobre technicky vyba
vený, ale i štýlove cítiaci. Zaver pat
ril S. symfónii c mol. Niesla typické 
znaky režuchovského reprodukč
ncho štýlu: vecnosť, nadhl'ad, aku
ratCMt, nijaké p rehnane citove 
;aangažovanie sa. j e to jeden z 
možných výkladov Beethovena -
niekomu vyhovuje, inému menej. 

Dramaturgick)' ucelený program 
mal konečne koncert šFK z 24. feb
rua ra, bol celý zameraný na impre
sio nizmus. Nie je to štýl košickým 
filharmonikom vel'mi blízky - a 
práve preto by sa ním mali častejš ie 
zapodievať. Pod taktovkou Tomá
ša Koutníka (ČR) zaznelo najprv 
Debu~~rho Faunovo popoludnie v 
jemne davkovan}·ch farbach. 
lluslbta Juraj Čižmarovič potom 
krasne rozospieval !>voj náMroj v 
Chaussonovom Poéme - plne v 
intenc iách skladatcl'a. Havclovu 
Tzigane už nemožno prijal' tak jed
noznačne; čo-to tu solista prehnal 
a spolupraca s orchest rom tiez 
pokrivkávala. 

óalšt Ravelovia - Alborada del 

gracioso i finalna skladba, 
Španielska rapsódia, vyzneli už 
ovcl'a s(tMrcdenejšie, v exaktnej ryt
mike i rozsiahlej palete fa rebných 
odtieňov. Opatrnosť v dávkovaní 
impresionistov v dramaturgi i telesa 
sa ukázala ako celkom neopodMat
nena obeccnst\o reagovalo pozi
tívne. 

Dirigenta Alfreda Waltera pub
likum po dobrych sk(tseno!>tiach z 
minuloMi očakávalo s napätun. 3. 
marca di rigoval ŠFK v dvoch klasic
kých dielach - lloccheriniho Nočnej 
hliadke v Madride, kde si s odušev
ne ním zah ral s lačikový orcheste r 
(spolu s dvoma hiciMami), poto m 
!>prcvadnl jubilanta Karo la Petró
cziho v krásnom Haydnovom 
husl'ovom koncerte G dur. V tomto 
repertoári je koncertný majster ŠF 
doma - nevyžaduje vel'ký tón, ani 
krkolomnú techniku a jeho zmysel 
pre štýlovt'a čistotu a zodpovedný 
prístup k Stúd iu tu nachádzajú plné 
uplatnenie. Orche:.ter pod spol'ahli
vým vedením A. Waltera Petróczi
mu dobre sekundoval a stali sme sa 
svedkami ozaj pekneho vykonu. 

aproti tom u Schumannova l. sym
fónia B dur Oarná) vyznela do~ť 
fádne: opäť ide o d ielo, ktoré chytí 
posluch:íča iha prvotriednym pred
vedením - a toho sme sa tentokrát, 
bohužial', nedočkali , hoci po tech
nickej stran ke bolo všetko v poriad
ku. Chýbalo len to "navyše". 

Mladý . vajčiar Martin Studer 
Mál za pultom ŠFK 10. marca. 
Program Schubert: Rosamunda, 
prcdoh ra, (ajkovski j Ho kokové 
variácie a Bee thovenova 6. symfó
nia F dur Pastor:ílna, rozpovedal o 
talente, precíznosti a muzikalitc 
dirigenta. V geMe je síce ešte príliš 
vcl'avravn) , :t\ šak cíti muziku, má 
zmy!>el pre dcta ilnu prácu a pri di ri
govant je plne .faangažovan)' i vnu
torne. Cajkm .'>ke ho variácie hral 
Jozef Podhoranský. Vedel zintc
grovať dve ~t)love polohy skladby -
rokokovu a romanticku a dodať je j 
aj kus osobi tosti - o nástrojovom 
zvlád nuu an i nevraviac. 

17. marca privítala sála košické
ho Domu umenia Capcllu Istropoli
tan u. na čele s Ewaldom 
Danelom. l! ral i iha dve skladby, 
aic vsak stäli z:t to: eoklasický 
Stravinskcho balet Apollon musagé
te plne korespondoval s Mozarto
vým Divertimentom B dur 
(K.Z.287). Sympatická bola ~uvcre
nita, s akou subor zdolal nemalé 
problémy oboch partitllr, zvuková 
vycibrenosť a h ráčska hrilancia 
všetkych členu\ kape!} . 

ROMAN SKREPEK 
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KLANGFORUM WIEN V MARCI 
Moyzesova sieň v SF, 24. 

marca 1994. Richard Wagner: 
Siegfriedovská idyla, Arnold 
Schônberg: Pieseň hrdličky, 
Arnold Schônbe rg: Komorná 
symfónia č. l op. 9. Klangforum 
Wien, dirigent Friedrich Cerha, 
sólistka Barbara Hô lzl, soprán . 

Piaty koncert viedenského súbo
ru Klangforum v Bratislave bol 
venovaný vzťahu avantgardy s tradí
ciou. V centre tohto vzťahu dominu
je osobnosť Arnolda Schônberga. 
Napriek tomu, že v tomto roku by 
sme si mali pri pomenúť 120 rokov 
od jeho narodenia, jeho dielo je ešte 
stále rozporne prijímané. Preto je k 
pochopeniu jeho cesty tak dôležité 
vracať sa k prvej etape skladatel'ovej 
tvorby, ako aj k autorom, ktorých 
dielo patrilo k Schônbcrgovým 
východiskám. "Richard Wagner a 
Arnold Schônbcrg, príčina a dôsle
dok", píše Igor javor~ký v progra
movom bulletine a možno s ním 
polemizovať i s(thlas iť. Ale aj 
Wagne r je dôsledkom (Beethovena 
č i Webera) a Schônbcrg príči nou 
(Weberna, Stockhausena). Logická 
reťaz príč in a dôsledkov je znakom 
umenia, ktoré má svoju minulosť, 
prítomnosť i budúcnosť. 

Komorná verzia Wagnerovej 
Siegfiedovskej idyly patrí k tým 
ncmnohým dielam, ktore anticipujú 
zvukový ideál novej hudby. Odtiaľ 
skutočne len krok chýba k tomu, čo 
vyriešil neskôr v svoje j Komornej 
symfónii Schônberg, čo viedlo tohto 
autora k Pierotovi a zároveň 
Stravinského, celkom inak a predsa 
podobne, k Histó ri i vojaka. Pieseň 
h rdličky, jedna z centrálnych častí 
Pie~ní z Gurre, na koncerte odznela 
v krásnom podaní Barbary Hôlzl, 
ktorá disponuje hlasom tmavšieho 
sfarbenia a intonačnou perfektnos
ťou. Komorná symfónia č. l odznela 
ten tokrát naozaj v autentickom 
podaní a v tejto podobe musela pre
svedčiť publikum, že ide o jedno z 
kl'(tčových diel hudby XX. s toročia , 
Friedrich Cerha, jeden z hlavných 

prcdstavitel'ov súčasnej hudby v 
Rakt'tsku, sa ako dirigent vyhýbal 
veľkým teatrálnym gestám, ku kto
rým by výraz zvolených diel mohol 
viesť. Jednoduchým spôsobom vyťa
žil z vynikajúceho súboru maximum. 
V závere koncertu odznel ešte prída
vok, znvršujúci logickú dramaturgiu 
koncertu . Tri skladby pre komorný 
súbor od Arnolda Schônberga z roku 
1910 sú miniatúrne skvosty z ďalšie
ho, atonálneho tvorivého obdobia. 

Zdá sa, že práve tento koncert 
bo l ťažiskom dramaturgie celé
ho cyklu, v ktorom sa nám pred
stavil jeden z najznámejších 
súborov n ovej hudby. Pri tejto 
príležitosti sa musím zmieniť aj ' 
o tom, že problémy s návštev
nosťou, kto ré sprevádzali prvé 
koncerty súboru Klangforum, už 
nic sú až také vypuklé. Ale kriti
ky, kto ré boli publikované 
najmä vo Večerníku, nesvedčia 
veľmi o spôsobilosti ich autora. 
Dnes už pominula doba posmeš· 
n ého písania o takých autoroch 
ako G. Scelsi, P. Boulez či E. 
Varése, to by mal vedieť ten, kto 
sa o takejto hudbe nevhodne 
vyjadroval štyridsať rokov ... 
Tieto kritiky nemajú informač
nú h odnotu smerom k našeJ 
verejnosti, ale pre našich partne
rov zo zahraničia sú signálom až 
príliš korešpondujúcim s tým, 
čo sa o Slovensku píše vo svete. 

ŕ."šle pár slov na. tému prlčina. a 
dôsledok. je dnes v móde rozprávať 
o svojich snod1. Aj ja som mal jeden 
po koncerte súboru Klang{orum. 
Stálom ~ledro subvencovaný súbor 
V ent na jednom zo svojich pravldél-

1 
ných koncertov vo Viedni uviedol 
pod laktovkolt významného pred
staviteľa slo·venskej avantgardy 60. 
mkov diela jána Levoslava Bellu, 
Ale:.rcmdra Albrechta' a Eugena 
Sucl101/a. Potom som S@' :zqhudll... ·( 

Y.LW~\1!~ ,B9W. 
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VOLGOGRADSKA FILHARMONIA 
MIMORIADNE V REDUTE 

Bol to naozaj mimoriadny kon
cert. Mimoriadne zlý a nevydarený. 
Tí sk(tsencjší, náročnejš í sa bud' 
smiali alebo žalostne krivili mimic
ké svalstvo. Nechápali o čo ide. Po 
prvej časti programu (Occthovcnov 
llusľový koncert v podaní Jeleny 
Denisovovej) ostali mnohí v bufete 
na galé rii, neodvažujúc sa vstúpiť na 
kolbište, kde na Volgogradčanov 
čakal naozajstný Golem 
Čajkovského 6. symfónia. Výrazy 
tvá rí hovorili, že radšej nič ako taká 
Patetická. Dosť bolo už v 
Bcethovenovi. Musel by som byť 
slepý a hluchý, aby som nezaregist
roval túto atmosféru v tábore profe
sionálov. A predsa ... l'ahko sa súdi. 
Orchester Volgogradskej filharmó
nie vznikol v roku 1988, čo nie je 
tak d{avno. Neprežil d te ani vlastnú 
pubcrtu. llostia prišli do Bratislavy 
možno s vel'kými očami - čo často 
býva na škodu veci. Neviem však, či 

všetci tí, ktorí mávli beznádej ne 
ru kou a odsúdili akukol'vck inicia
uvnosť Rusov, zvážili všetko, čo k 
ra~tu orchestra patrí. lllavným pro
blémom bol nástrojový park. 

Napadlo ma to hlavne pri klarineto
vom sóle v prvej časti Čajkovského 
symfónie, kedy sa h ráčovi ozvalo z 
nástroja pre niekoho až smiešne klo
kotanie'a vibrovanle a doprevádzalo 
celú sentimentálnu melodickú linlu. 
Nie všetci muzikanti majú ale šancv 
kupovať prvotriedne, alebo aj tie 
druhotriedne inštrumenty v USA, 
Francúzsku alebo Nemecku. Volgo
gradčania . na to" zatiaľ asi nemajú, 
zato však vyvíjajú iniciatívu vo veci 
rozpútania aktivity na území Európy 
( ich cest)' smerovali z Volgogradu až' 
do Talianska). Nechcem byť advoká
tom, nemám dôvod nič nadarmo 
obhajovať. Len troška zvažujem 
právo zatracovať a znášať zo sveta 
dobre mienený výkon horlivcov. 
Mňa na ich výkone nič nepobúrilo 
ani ncurazilo, hoci výkon orchestra 
by sa dal zatial' označiť za ochotníc· 
ky. Verím, že v radoch Volgograd
skej fi lharmónie sa nájde dostatok 
tvorivého potenciálu aj húževnatosti " 
a že možno nás raz jej členovia prídu 
do Bratislavy potešiť inou .pesniČ
kou". 

IGOR JAVORSKÝ' 
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SPIEVANIE S DUSOU 
il 

~,.,."o -lkbut "jedeniÍstích rokoch 

Moja matka už dávno zistila, že moja záľu
ba v spievaní je niečo ovel'a viac ako rozmar. 
Súčasne však musím konštatovať, že bola na 
mile vzdialená od roho, aby sa usilovala zo 
ctižiadostivosti urobiť zo mňa niekoho. 
T6bôž nie zázračné dieťa. Magda Prunera, 
pt'iateľka mojej matky, bola profesorkou na 
.órfeon de Sants". Matka jej raz navrhla, aby 
si ma vypočula, pretože podl'a jej názoru 
veľmi dobre spievam. Tak sa aj sralo. Keď si 
ma' vypočula, nadchla sa a okamžite ma 
zobrala pod svoje ochranné krídla. 

Rok po tomto predspievaní som prešiel na 
mestské konzervató rium, čo v podstate 
nebol ·veľký problém, pretože o tec ako 
dopravný policajt bol mestským zamestnan
com. To znamenalo, že čo sa týka hudby, 
bolo o mňa na ďalšie tri roky post:lrané. V 
ô'smich rokoch som zažil významný zážitok. 
Bola to moja prvá návšteva opery. Do Teatro 
liceo ma sprevádzal vo svojej švárne j unifor
me môj otec, ja som mal oblek z prvé ho prijí
mania - šedý žaket, bielu košel'u s kravatou, 
krätke šedé nohavice, biele ponožky, čierne 
topánky. Sedeli sme hore v piatej galé ri i. 
Hrali Aidu s Renatou Tebaldiovou, kto rá bola 
vtedy najzbožňovancjšou speváčkou 
Barcelony. Radamesa spieval'Umberto 13o rso. 

nov, aby pred Vianocami finančne prispeli 
pre chudobné deti. Tejto akcie sa zúčastn ili 

speváci, he rci, hudobníci. Myslím, že to bola 
Magda J>rune ra, ktorá navrhla rodičom moje 
účinkovanie v tomto programe. Vraj, bolo by 
to milé, keby dieťa ~pievalo pre iné de ti. 
Rozhlasoví pracovníci boli touto myšlienkou 
nadšení a tak ma aj pozvali. Spieval som 
jednu katalánsku v i anočnú picseií a - akože 
ináč- "La donna c mobile". Program uvádzali 
dvaja konfercnciéri, jeden bol veselý a druhý 
vc.:l'mi seriózny. 

Manuclla de Fail u. 
Pre mojich rodičov to bolo niečo ncuveri

tel'né, znelo to ako sen. Pomyslite si: Liceo 
bola najviičšia a najvýznamnejšia opera v kra
jine, a to ešte nebolo všetko. Fallove diela 
mal naštudovať a prirodzene i dirigovať sve
toznitmy španielsky klavir ista a dirige nt J osé 
lturbi. Rodinná rada ponu ku prijala. Na pro
grame boli tri die la Manuella de Fail u: La vida 
breve ( lyrická dr:íma Krátky život - pozn. 
prekl.), Trojrohý klobúk a El Retablo dc l 
Macsc Pedro (ope ra Bábky Majstra Pcdra, 
podra epizody zo Cervantesovho Dona 
Quijota - pozn. prek l.). V El Rc tablo del 
Mae~e Ped ro vywetru je malý chlapec Don 
Quijtovi dej hr)' v bábkovom divad le. To bola 
moja - mimochodom pre soprán písaná a 
ťažko spievatel'ná - prvá operná úloha. Pri 
učení mi pomáhala Magda Pruncra. Na úlohe 
sme pracovali vyše troch mesiacov a potom 
prišli prvé skúši-.)' s m;~strom Uturbim. Bol 
dojatý k slzám. Slávny umelec sa správal ku 
mne vcl'mi láskavo, jeho chvála mi dodala 
vel'ký kus sebadôvery. 

Pár týždi1ov po mojich jedenástich narode
ninách bola- presne 5. januára 1958 - premié
ra. Priamym prenosom ju vysielal aj rozhlas a 

: V živote človeka sa stávajú veci, na ktoré 
nikdy nezabudne. Pre mňa bol te nto večer 
niečo také. Po prvýkrát som videl umelcov 
na javisku, hrať orchester, po prvýkrát som 
uvidel pestrú javiskovú výpravu a zažil toto 
ce~é čaro jedného večera v divadle. Pomalé 
zhasínanie svetiel, ticho, plné očakávania, až 
kým nevystúpi dirigent, alebo dvíhanie 
opony- to všetko boli pre mňa samé fascinu
júce udalosti. Keď po predstavení l'udia neu
stále zborovo vyvolávali Renatu Tebald iovú 
páed oP9n\'f,Yih\~e'tle 'som tiež vykrikoval. 

'Čth't'týk~ di~la, je zaujímavé, že veľkolepé 
t~\!l!l:lf~ln~ dejstvo neurobilo na mňa vôbec 
taký dojem, ako by sa u dieťaťa ako ja dalo 
očakávať. Mňa uchvátila scéna pri Níle. Ária 
Aidy, duet s Amonasrrom a potom, samozrej
me, celá scéna s Aidou a Radamesom, so všet
kým čo k tomu patrilo i s jagavou vodou Níla, 
mesia1wm na oblohe ... 

Ako osemročný, pri svojom celkom prvom verejnom vystúpení v r ozhlasovom 
koncerte radia National d'Espana. 

Toto všetko roznie tilo vo mne silný ohei'í. 
A ešte niečo. Hoci som bol po prvýkrát vo 
svojom živote v divadle, pripadalo mi to to 
miesto akosi dôverne blízke, ako by som to 
všetko už poznal. Pochopiteľne, ako dieťa 

som si tento pocit neuvedomoval tak presne 
ak~ dnes. Dnes by som tento poc it formulo
val asi takto: od prvej minúty mi bolo jasné, 
ie to to bude môj svet, že patrím sem. 
Odvtedy vždy, keď sme išli električkou okolo 
Licea, povedal som rodičom: 
. • v tomto divadle budem raz spievať. 

Ccl,k:om určite." 
Rqdičia boli mojou sebaistotou riadne 

šokovaní, no predsa však cítili, že za mojím 
vyhlásením sa skrýva viac, ako púhe rojčenie 
osem~očného chlapca. Vyznelo to rovnako, 
a~o keby som bol vyhlásil, že jedného dria 
budel}l stredným útočníkom FC Barcelony ... 
" · ,keby bol vtedy niekto mojim rodičom 
povedal, že ich syn bude o tri roky stáť. na 
javisikťl Licea, iste by to boli pokladali za fan
tazírovanie. Avšak skôr, ako k tomu napokon 
aj prišlo, absolvoval som svoje prvé verejné 
spevácke vystúpenie. 

V Radio National d'Espana dávali vtedy 
benefičné koncerty, ktorých ciel'om bolo 
P{PStredníctvom rozhlasu podnietiť obča-

V tých ch'loch práve hosťoval v Licco Mario 
dcl Monaco ako Otello. Keď som bol so svo
j ťm vystúpením na rade, hlásater povedal. 

.Ak by del Monaco ocho rel, alebo z dajaké
ho iného dôvodu ~voje vystúpenie odriekol, 
máme tu ideálnu náhradu". 

Mne sa to, samozrejme, vel'mi páčilo a pri 
Verdim som sa mimoriadne usiloval. 
(Magnetofónová páska z tohto vystúpenia sa 
v našej rodine s tráži ako poklad.) Ária 
Rigoletta je totiž v o roginálnej polohe pre 
dieťa nezvládnute rná. Keby som ju spieval v 
te norovej polohe, bolo by to príliš hlboko. V 
sopránovej polohe, teda o oktávu vyššie to 
tiež nešlo, lebo som bol alt. Tak som ju musel 
transponovať . 

Mimochodom, je zaujímavé, že vo vše
obecnosti hlboký chlapčenský altový hlas je 
základom pre neskorší vývoj te noru a vyšší 
sopránový chlapčcnsk)• hlas zase pre bary
tón. Pri romto rozhlasovom vystC1 pcní - na 
ktoré' bola naša rodi na pyšná - som mal mož
nosť poslať niekomu pozdrav. adšene som 
to urobil, a tak som voj im starým rod ičom v 
Gerone zaprial Dobrý deiL 

Toto vystúpenie mi vynieslo d'alšie pozva
nie. Nikdy sme sa presne nedozvedeli ako to 
všetko bolo, ale každopádne sa to odohralo 
tak, že o pár mesiacov po mojom rozhlaso
vom vystúpení zazvonil u nás telefón. Pri 
aparáte bol člen direktó ria Teatra l.icco a 
spýtal sa, či by rodičia dovolili, aby som 
vystupoval v Liceu. Ponúkli mi chlapčenskí! 
úlohu v opere nášho vel'kého sklada1el'a 

pre mr1a to zname nal obrovský í1spéch. Pri 
spievaní na javisku som ne bol natol'ko vznr
;ený ako v okamihu, ked' ma barytón Manuel 
Ausensi vzal za ruku a iš iel so mnou pred 
oponu. 

Potom mi v)'platili moju prvú oficiálnu 
gážu - 500 pesiet. 13ohvic čo to ne bolo, ale 
dosť na to, aby som si mohol kí1piť mal(r hrač
ku. A ešte ni ečo sa mi prihodilo: dáva l som 
svoje prvé interview. S dôležitým výrazom v 
tvári som oznámil reporté rovi, že radšej by 
som desaťkrát spieval v Teatro Licco, ako ísť v 
škole na jednu skúšku. A vôbec, dávam pred
nosť Ve rdimu pred Pyrhagorom a Puccinimu 
pred Galileim ... 

Moje prvé kontakty so slávnou o perou a 
umelcami, ktorí v nej účinkovali , využili moji 
rodičia na to, aby sa porad ili o mojej budúc
nosti. amozrejme, že sa pýtali aj majstra 
ltu rhiho, či poklad{! za rozu mné, aby som 
začal štllclovať spev. lturbi usúdil, že všetko, 
samozrejme, závisí od toho, čo nastane po 
murovaní (zmena poloh)' a rozsahu rudského 
hl a~u. ku ktorému dochádza v období pohlav
ného dospievania - pozn. prekl.). Avšak v 
zásade majstro ltu rbi podporil záme r rodi
čov, keď konštatoval, že môj hudobný ta le nt 
je mimoriadny a v každom prípade treba 
podniknúť kroky p re jeho rozvoj. lturbi bol 
pre~vcdčený, že som sa narodil pre spev ... 

Už na druhý det1 po premiére predstavenia 
z tvorby Fallu som dostal z Licea cl'alšiu ponu
ku , trčinkovanie v inscenácii opery Amu nt od 
španielskeho skladatcl'a Manuela Altisenta, v 
ktorej je tiež ch lapčenská ro la. 

Túto úlohu som splnil taktiež úspešne a 
krátko na to som .debutoval" v mojej prve j 
talianskej ope re v 13ohéme. Tu som však 
ne musel vera študovať, pretože moja úloha 
pozostávala len z vety: "Vo la trom ba, ai caval
lin!" Znalci Bohémy, samozrejme, vedia, kde 
sa táto scéna odohráva ... Ked' som neskôr spie
val Rudolfa, vždy som si všimol toto dieťa. 
Kto vie, možno nie kedy počujem zajtrajšieho 
teno ra. 

a jviičším zážitkom však pre mňa na mo
jom prvom vystú pení v Bohéme boli hviezdy 
večera. Re nata Tebaldiová, ktorú som pred 
niekorkými rokmi obdivoval ako Aidu, stála 
zrazu len pár krokov vedra mňa na javisku. 
Rudolfa spieval Gianni Raimondi. Ten ma 
dokonca aj raz oslovil. Pre neho to bolo prav
depodobne iba zopár priarerských slov, ale 
pre mňa to bola verká česť. Doma a pred zná
mymi som sa potom vyťahoval , že slávny 
tenorista Rai mondi mi povedal, že je pre
svedčený, že zo mi\a raz bude verk}• tenor. 

Ale to bola ešte ďaleká cesta. Moja divadel
ná kariéra nateraz tot iž náhle skonči la. 
Dostavilo sa mu rovanie. Ponuku riaditersrva 
Licca na účinkovanie v rozprávkovej opere 
Engclbcrta llumpe rdincka Janko a Grétka v 
sezóne 1959/ 60 som musel odrieknuť. Môj 
hlas si robil so mnou čo chcel. Raz znel ako 
hlas Gruberovej a potom zase Gjaurova. Sa
mozrejme, nie tak pekne, ale takmer tak vyso
ko či hl boko. To mi však nebránilo spievaniu 
ale nie na javisku. Bolo to správne, pretože 
keď sa počas mutovania prestane spievať, 
môže LO byť nebezpečné. Môj spev sa síce 
nemohol označiť za kvalitný, ale hlavné bolo, 
že sa celkom prirodzene vyvíjal ďalej. 

V tomto období, medzi mojim štrnástym a 
sede mnásty m rokom som však nevynechal 
ani jednu príležitosť na návštevu ope rného 
predstavenia v Liccu. Matka mi darovala 
sobotnú pe rmanentku. Okrem toho miesto 
na státie sa stalo takmer mojím druhým 
domovom. 13ol som tam, kedy sa le n dalo. Tak 
som spoznal bežný operný repertoár - od 
Mozarta po Wagnera. ·Wagnerove opery sa 
vtedy spievali viacjazyčne: só listi spievali 
nemecky, zbor taliansky. K dielam nemec
kých skladateľov som ako mladý človek 
nachádzal vzťah len veľmi ťažko, nadchol ma 
iba lllí1diaci Holanďan . 

Higolcrro bol teraz, tak ako aj predtým, 
stále mojou najobl'úbenejšou operou a pozrel 
som si ju pri každej príležitosti. Prvým vojvo
dom, ktorého som obdivoval bol tenorista 
Gian ni Poggi. Na javisko vstúpil s veľkou 
grandióznosťou, mal elegantný kostým, biele 
rukavičky, ktoré si počas úvodnej árie 
.Questa o que lla" sťahoval , čo mi ako decku 
ohromne imponovalo. 

Pri týchto operných predstaveniach som 
mal neustále ten nedefinovateľný poc it, že to 
všetko už vlastne poznám a že v pere som 
dávno doma... V roku 1964 sa z: ~a lo moje 
prvé vážne š túdium spevu. 

V Barcelonskej opere v tom čase panovala 
veľká Aragallovská horúčka. Môj krajan 
Jaime l) , ktOrý má pod l' a môjho názoru naj
krajší tenorový hlas našej gene rácie, slávil v 
tom čase svoje prvé veľké úspechy v 
Taliansku. Každý hovoril o i'íom. Nuž, nebolo 
teda nič lepšie, ako študovať u toho pedagó
ga, ktorý učil aj J aima. U Francisca Puigiho, 
ktorý ma prijal na základe predspievania za 
svojho žiaka. 

Poznámka: 

Na budúce: a javisku Licea 
Preklad:- mjk -
© Kindler Verlag 
GmBII, M(inchen 1991 

" Giacomo Aragall, vl. menom Jaime Aragall y 
Garriga, narodil sa 1939 v Barcelone. V roku 
1962 získal druhú cenu na speváckej sCrťaž i v 
Bilbau, vcľaka ktorej získal štipendium na štúdi
um spevu v Miláne. Víťazstvo vo Verdiho spevác
kej s(riaži v Bussete mu o tvorilo cestu na talian
ske :1 svetové operné scény. Debutoval 1963 v 
Teatro La Fenica v llenátkach. K jeho hlavným 
postavám patria Vojvoda v Rigolettovi, Rudolf v 
Bohéme, Pinkerton v Maciame 13uttertly a najmä 
Alfréd v Traviate, ktorý patrí k jeho najlepším 
kreáciám . 

.. ::spevácke talenty z Karlových Varov 
.,· . Nedávno sa uskutočnil IV. medziná-

rodný interpretačný seminár, kto
rý vznikol z podnetu Medzinárodného 
speváckeho centra v Karlových Varoch. 
Scmlnát sa koná tradične počas veľko
nočných sviatkov a svojím spôsobom 
arttidpuje Medzinárodnú spevácku súťaž 
A.•DVofáka, ktoni sa t. r. bude konať od 3. 
do ll. novembra. 

SúčaSťou medzinárodného seminára je 
-2A osobnosť Eugena Suchoňa, čo sa preja-

' .ViJo ~J. udelením Suchoňových cien najús
pc:inej§im spevákom a organizátorom. Z 
mladýc~ interpretov ich získali Nelly 
Seflinov' z pražského konzervatória a 

'. fn.n Zvarík zo žilinského konzervató
ri~ obaja za vzorné predvedenie 

' Suchoňovej opernej a piesňovej tvorby. 

llmclcclrý riaditel' karlovarského in terpre
tačného seminára, profesor Andrej 
Kucharský db;í na kvalitu, pe~tro~ť a 7aují
mavosť seminára. Tohto roku toto s tretnutie 
bolo obohatené o učasť sve tovcj sólis tky 
Evy Randovej a o konccrt prítomných 
pedagógov. Podujatia sledovali početní pso
lucháči, ktorí zaplnili dva večer)' mlad)•ch 
sólistov s o rchestrami Camerata Praha a 
Karlovarským symfonický m orch est
rom v Grandhoteli Pu pp. 

K pozitívam karlov:1rskt:ho p odujatia pat
ril koncert zo svt:lových árií v podaní J. 
Havranovej z Ko~íc. J. Markovičovej, A. 
Tóthovej-Kissovej éi J. VacuHka z 
Bratislavy. Vôbec, vsetkých sedem l>loven
ských účastníkov z 35 účastníkov w !;ic1otich 
európskych krajín stálo v po predr záujmu 

odbo rných seminárov a publika. Vd'mi 
reprezentatívne bola za~túpená tiež mní
chov~ká spevácka škola :t nickorko výraz
nych tale nrov 7. pražského konzervatória. 
Prekvapením bol skvelý ruský basbarytón 
Arťom. Zarifon z Kazane, ktorý je prasy
novcom slávneho Fjodora Šal japina. 

Karlovarl>ký interprctačn)' seminár je už 
trvalou :.účasťou začínajúcej sa tamoj~j 
hudobnej sezóny a získava si priazeň i v 
d'alckcj cudzinc. K tohtoročným hosťom 

podujatia patril n:rpr. prezident Tatarske j 
republiky Mintimir Šajmijev, ktorý sa stal 
oddaným ctiterom českej a slovenskej 
hudby. 

Výwam karlovarských seminárov zhodno
tila prof. Eva Handlová slovami: .. Bola 
Sf)ln šťastllá, ie som sa mohla stretnúť s 

tmwjším umeleckým prostred(m a praco
vať s mladJ'mi adeptami operného ume
Ilia .{feslich rôznych krajin PrWf sem 
nadšené a vnímar;é talenty operného a 
koncertného spevu a bola radosť s nimi 
fJracovať. Pre mňa bolo cenné, konfron
tovať moje pedagogické skúsenosti s 
uýsledkami inJ'ch kmjín Podobné semi
náre pre st;ojich ž iakov porladam v lete v 
Rolwcile pri Stuttgarte. Bola som prekva
peuá, koľko dobrfch hlasoll tu naznačilo 
svoje schopnosti pre mec/zinárodt~ú spe
vácku km·féru'~ 

Karlovarskému medzinárodnému inter
pretačnému semináru adresovali ~voje 
poldravy aj významné osobnosti spevác
keho sveta - ·n,eo Adam a Dietrich 
Fischcr-Dieskau. JIR( VJTULA 

\ 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Gróf z Luxemburgu na Novej scéne 
; 

POHODA S LEHAROM 
Dramaturgia, sledujúca moderné prúdy hudobnozábavnébo divadla, 

dokladá jednu, nesporne atraktívnu stránku ponukového listu bratislavskej 
Novej scény. Tou druhou, menej opodstatnenou, sú návraty ku klasickému, 
bez mikrofónového ataku servírovanému operetnému žánru. Orientácia v 
ňom je azda ľahšia, dostupnejšia, aj keď nesie riziko širokej popularity 
evergreenov a pomerne rigídnych inscenačných kritérií. Pokiaľ uvádzanie 
nových muzikálov je v našich podmienkach ešte stále prácou priekopníc
kou, oprašovanie operiet zaväzuje skôr ctiť tradíciu a rešpektovať mantine
ly daného divadelného druhu. 

Rád vítam v spevohernom súbore inšpiráciu jozefom Bednárikom (obsa
denie tvorí spravidla konkurzom) v hľadaní interpretov aj spoza brán 
materskej scény. V prípade lehárovskej premiéry tento krok umožnil hosťo
vanie operných sólistov na jednej strane, na druhej dovolil vyskúšať si mla
dých adeptov a hľadať talenty i v študentských kruhoch. V danej situácii, 
keď na"parkete" subrety, mladokomika, ale i bonvinána nemá NS veľký 
výber, je to dokonca (i za cenu rizika) nevyhnutnosť. 

Lehárovské návraty do Bratislavy sú 
pravidelné, aj keď nie príliš časte a 

dramaturgicky pestré. "Strieborný" vek 
operety jt: stále žiadaný, i naprit:k povrch
ným libretám vie zahrať na city, rozveseliť a 
nadovšetko oblaži ť sviežou melódiou. 
Lehárov orchestrálny zvuk, občas inšpiro
vaný svojimi rovesníkmi Puccinim, It 
Straussom či Debussym (Gróf Luxemburg 
mal premiéru dt:sať mesiacov po Elektre, v 
pucc iniovskom kontexte medzi Madame 
Butterfly a Dievčaťom zo západu), je nápa
d iw fart:bný a charakterotvorný, vokálne 
party sú na hranic i opernych nárokov. 

Režisé r Marián Chudovský je vybave
ný dostatkom skúseností z rôznych žánrov, 
jeho tvorivý nepokoj a hl'adačskä natura 
mu nic raz spôsobili ., popáleniny" l'ahšit:ho 
Mu pňa. Vždy mu bol cudzí schematický pn
stup k predlohám a kÍzanie po povrchu. 
Radšej sa zahryzol hlbšie, radšej čítal medzi 
riadkami. Dnes vie svoje názory a bohatú 
invenciu racionťllne triediť a usmerniť. Vie, 
že s Lehárom nehodno pokúšať osud, hrať 
sa na alternatívne divadlo. Grófa z 
Luxemburgu preto zarámcoval do pestrej 
karnevalovej ~eenérie a v mikrosvete Paríža 
na prelome storočí nechal príbeh hrať ' 
jemu vlastných farbách. Pietorova scéna 
a Šimunovej kostým y sa nesnažia vniesť 
do réžie pastelové odtiene, naopak, pod
čiarkujú veselosť, bezstarostnosť a v rámci 
normy si zakoketujú s únosnou mierou 
gýčovitosti . 

(3. premiéra 28. 2. a re príza 13. 3. 1994) 
prt:vzal po Rudolfovi Gerim taktovku 
Peter Niňaj. jeho správny c it pre tempá a 
koncepčnú výstavbu zbytočne zatienili 
nepresnosti v nástrojovej súhre, monotón
na dynamika a nedostatky v plastickosti 
zvuku. Orchester NS akoby ešte stále splá
cal d lh obdobiu privizória počas rekonšt
n lkcie divadla a jeho konsolidácia je zdÍha
vejš•m procesom. 

V titulnej roli som videl Jozefa 
Benedika a Petra Šuberta, teda v ani jed
nom pnpade nebol René pravým teno rom 
s oslnivými výškami. Benedikova kreácia 

nesie známku vel'kej profesionality a istoty. 
Umelec dobre pozná možnosti svojho te no
rálneho barytónu (alebo barytonálneho 
teno ru?), hranice rozsahu, vie občasný defi· 
cit farby prekryť výrazovým odtieiíom. 
Príjemne ma prekvapil barytonista 
Peter Šubert (SND), skôr operný René, 
avšak pohybovo a herecky dostatočne uvo
l'nený, vokálne mäkký, farebný, plnozvuč
ný. 

V postave Angéle Didier si overila svoje 
primadonské možnosti po prvýkrát Jana 
šomošiová. 13ezchybným exteriérom a 
neaft:ktovanou hereckou kresbou si isto 
získava sympatie publika. Jej spevácky pre
jav zatial' zaberie skô r vo vyššej polohe, 
ktorá je jasná a zvonivá. Technicky však 
bude musieť pracovať na rezonančnej 

opore stredných a nižších tónov, potreb
n)rch pre sopránové primadony. Ani Mária 
Eliášová nemá zatial' vel'a operných 
prvých dám na svojom umeleckom konte. 
Z toho vyplývajú isté rezervy v hre i próze. 
Hlasovo je komorným, plastickým typom s 
potrebou dať výškam výraznejšiu korunu i 
lesk. 

Z dvoch mladých, vokálne skromne vyba
vených Armandov, sa mi viac než Martin 
Masloviak pozdával Radomír Milič. 
Absolvent hudobnodramatického odboru 
Konzervatória s i vd'aka univerzálnemu 
talentu zatial' hl'adá miesto v rôznych diva
delných žánroch. Pokia!' ide o opere tného 
mladokomika, má prei1 devízu v pohybovej 
kultúre, javiskovom šarme i základnej muzi
kalite. Andrea Zimányiová Quliettc) je 
eštt: vel'mi mladučkou sólistkou, ktorej 
pôvab a zmysel pre rytmus nie je dosť vyvá
žený hlasovou profesionalitou. Z ďalších 
postáv sa výborne stotožnil s Basilom 
Basilovičom Ladislav Miškovič. 

PAVEL UNGER 

Klasická ope reta okrem pompéznej javi~
kovej zložky potrebuje tiež vypracované 
hudobné naštudovanie a kvalitných sóli
stov. V dvoch navštívených predstaveniach 

Scéna z opere ty Gróf z Luxemburgu, v strede Miroslav Dvorský ako René. 

VIAC NEŽ FRAGMENTY 
Hudobná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave každý rok v 

zimnom semestri usporiada preds tavenia s nazvom Fragmenty, na ktorých 
zaznejú v scénickom predvedení úryvky z operných diel. Tohoročné fragmenty 
demonštrovali, že na VŠMU je pomerne silné zastúpenie vokalistov, že je tu via
cero talentov, ktoré obohatia buď naše alebo zahraničné operné a hudobnodi
vadelné domy, ale zároveň aj viacero priemerných spevákov, ktorých čaká ešte 
veľa práce ... 

Pred rokom sa šmdenti operného spevu 
predstavil i v barokových fragmentoch, teda 
úryvkoch z opier barokových tvorcov (od 
Montt:verdiho po Gl ucka), v tOmto roku bola 
dramaturgia študentského predstavenia zame
raná na romantickú operu a na ternu lasky v 
nej (nepoznám žiadnu operu, v ktorej by nebo
la láska alebo l'úbostná záplt:tka v popredí). 
Mnohorakosť podôb lásky ako aj vášní a pudov 
s ňou spojených mladí speváci ukazovali na ári
ách a duetoch z opier Čarostrelec, 
Komedfcmtl, Carmen, Maciame Butterfly, 
Samson a Dalila, Eugen Onegin a Predaná 
net;es/a. ~tudenti boli teda konfrontovaní so 
svetom najpopulárnejších titulov. Navyše, z 
týchto opier predvádzali najznámejšie čísla. O 
niektorých z nich možno povedať, že sa na ;w
demské divadlo a ešte aj na fragmentárne 
inscenovanie nehodia. Platí to podl'a môjho 
nä7oru predovšetkym o záverečnej sccne z 
opery Carmen, ktorá potrebuje vcl'kú psycho
logicku prípravu a vytrhnutá z kontextov, 
stvárnená hercami-začiatočníkmi, pôsobí pri
naj menšom zvláštne, ale aj o listovej scéne 
Tatiany z Eugena Onegina, vy-.ladujúcej "pani 
speváčku", ktorá vie udržať počas dlhej a 
hudobne málo kontrastnej scény neprestajne 
napätie a zvláštnu romantickú tenziu, a taktiež 
pre slávny duet Kecala a jeníka z Predanej 
nevesty. Do určitej miery aj pre árie Neddy a 
Dalily, ktoré zasa vyžadujú už zrelú umeleckú 
osobnosť. Nazdávam sa, že adept operného 
umenia môže pro domo šmdovať vel'ku oper
nú romantickú áriu, ale na verejnosti by sa mal 
prezentovať len s takým rept:rtoárom, ktor)· 

mo:ino považovať - z umeleckého hľadiska - za 
relatívne dotvorený a naštudovaný, nie s polo
tovarom. Ak pedagóg v mladom adeptovi 
umelo a účelovo vyvolá pocit umeleckej prvot
riednosti a nadradenosti, môže sa stať, že naprí
klad mladá heroína zažije trpké sklamanie, ak v 
prvom angažmá dostane za úlohu naštudovať 
postavy Barbcriny, Lesnej žienky, Druhej dámy 
a podobne. 

Inscenovať na fragmentoch vdmi známe 
čís la z opier má ešte ďalšiu nevýhodu. Mladý 
spevak sa v hereckom stvárnení spol'ahne na 
nužívane pohybové, gestické a mimické vzor
ce, ktoré pozná z opery, z filmových stvárnení 
titulov, bežne dostupných na videozáznamoch. 
V prípade menej známej opery by bol nútený 
viac rozmý~l'ať aj pracovať. 

Napriek dramaturgick)•m výhradám, treba 
povedať, že sa tu prezentovalo niekoľko talen
tov: sopranistky Andrea Danková, Klaudia 
Dernerová, Nao Higano Oaponsko), mezzo
sopranbtky Magda Kožená (ČR), Jolana 
Fogašová a Katarína Michaeli, tenorista 
Stano Matis (čestne zastupoval nielen svoj, ale 
aj ostatné mužské odbory, pretože páni, čo štu
dujú operný spev, sa na Fragmentoch nenecha
li počuť). 

jedna vec však na Fragmentoch nt:mala frag
mentárnu podobu: Hindemithova opera 
Svätá Zuzana, krátke, komorné dielo, ktoré z 
nemčiny prt:ložila a zároveň pripravila scénu, 
kostýmy a režijne naštudovala poslucháčka 
V~Mll Zuzana Lacková. Expresívne ladenému 
dielu vdýchla vel'kú dávku sugestívnosti a ví•ra
zovoMi. Hercov viedla k vyslovene modernému 

Snúnka P. Breier 

herectvu. S minimom rekvizít a kulís vedela 
Lacková i nscenovať maximum symbolov, 
maximum výpovedí. Naštudovanie miniopery 
Paula llindemitha z hl'adiska zaangažovanosti 
jednotlivých protagonistov a z hl'adiska origi
nality prístupu kontrastovalo s ostatnou čas
ťou večera, teda s ostatnými fragmentami, o 
ktorých možno povedať, že neboli zcľalcka 
také kompaktné a koncepčné ako "barokové 
fragmenty" spred roka. 7Á1tiaľ čo v barokovej 
opere ária jt:dnoznačne dominuje, v romantiz
me, už aj v klasicizme, je vedľa árie nielen 
duet, ale aj tercet, kvartet, kvintet a ďalšie 

an~ámbly. Tohoročné fragmenty sa nad duet 
nedostali. To znamená, že realizátori rezigno
vali na interakciu viacerých dramatických 
postáv na javisku, ktorá je v romantickej opere 
bežná. Samozrejme, na;tudovať kvartet by dalo 
ovel'a viac práce, než áriu či duet ... 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Nao Iligano Snímk a R. Vaňová 

Klasický tanec 
opäť na scéne 

Balet SND pripravil pre diváka 
nový tanečný titul- Don Quijote 

L. Mi.nkusa a prilákal do hľadiska 
opäť všetkých obdivovateľov klasické
ho tanca. Toto dielo historického 
významu patrí ku vzácnym šperkom 
svetovej tanečnej pokladnice. 
Tanečníci bratislavského divadla pre
ukázali v choreografil svoje umenie 
prostriedkami náročnej tanečnej 

techniky, ktorá je rozšírená po celom 
svete a má svoju dlhú tradíciu. Na 
scéne SND majú klasické balety 
vychodený chodníček už od vzniku 
tejto prvej profesionálnej scény v 
roku1920. 

Balc:t v troch dejstvách naštudoval 
Rafael G. Avnikjan s použitím fragmen
tov z pôvodnych choreograt1í M. Petipu a 
A. Gorského, dvoch osobností, kroré znač

nou mierou prispeli rozvoju svetového 
tan<'čného umenia v druhej polovici 19. a 
začiatkom 20. storočia. Asistclltkou R. G. 
Avnikjan:l bola Karin Alaverdjan. 

Don Quijote patrí k dielam ľahkého 
zámu. Je spracovaný v humornom duchu, 
jeho dej nic je náročným orieškom na rozi
Ú~>knutil:. Don Quijote a Sancho Panza sú 
na potulkách po , panielsku, ~>tretávajú sa s 
mnohymi l'uďmi a zasahujú do ich osudov. 
Obaja sÍl postavy pantomimické, tak ako 
otec QuitCf}' a Quiterin nápadník 
Gamacho. Na 1. premiére 18. februára 
199 1 ich dôveryhodne stvárnili Juraj 
Plavník, Peter Dubravík. a Alexander 
Meszároš. Neraz boli strojcami úsmevu 
na diváckych tvárach. Choreografia patrí k 
technicky náročným. Divák s napätím sle
doval ťažké pohybové kreácie, ktoré pre
zentuj(! vrcholné obdobie rozvoja klasic· 
kého tanca. lllavné úlohy tancovali Jozef 
Dolinský (Basil\o) a Mária 
Jelcnčiaková (Quitera), ktorá prekvapila 
svojím suverénnym prejavom. Napriek 
dvom maličkým chybičkam boU ich výko
ny vysoko profesionálne. 

l. dejMvo baletu navodilo živú náladu. 
Tance di~ponovali bohatým a súčasne zau
jml:tvým pohybovým slovníkom. Vo varlá
ciach sa vystriedalo vel'a interprétov. 
Kompot.•cia l. a 2. obrazu ll. dejstva upú
tala menej. Niektoré pasáže pozastavili 
~pád predslavenia. Mám na mysli duetO 
Quitcry a nasilia, pouličnej tanečnice 

(Irina černiková) a toreádora Ouraj 
Vasilenko). Sólový tanec cigánky 
(Simona BartQšková) zanikal v jej pridi· 
horn a prlbohatom kost)rme. Pozitívne 
vynikla pantomimická scénka fingovanej 
~mrti Basilia v l . obraze a sólo cigána 
(Roman Chovanec) v 2. obraze. Nálada 
zab;ívajucich sa Španielov v taverne a cigá· 
nov na vol'nom prieMranstve by potrebo
vala od technicky vycibrených imerpretov 
viac uvoľnenost i a ~opontánnosti. 3. obraz 
bol protipol k predchádzajúcim dvom 
obraw m. Kompoz~eia sa vrátila do presnej 
technickej línie variácií. Popri slnhenej 
Nore GaJlovičovej (kráľovna dryad) 
vynikla mladá interprétka Zuzan a 
Sarkôzyová (Amor), ktorá očarila svojím 
mil)•m podmanivým výrazom tváre. III. 
dejMvo obsahovalo vrcholnú časť klasické
ho baletu - pas de deux, v ktorom nechý· 
bali vcl'kť allcgrové skoky Basilia a pirue;;ty 
fouettés na špičkách Quite ry. 

Baletnú partitúru Don Quijote skomp<r 
nova! L. Minku~. jeho hudba splnila dve 
zakladné úlohy: bola tanečná a bola sprit"
vodná. Sama o sebe nezanechala v diváko
vi ~il né z:í.l.itk}. Scénu pre balet navrhol- v 
tradičnom duchu - Ivan Hudák, kostýmy 
Alexandra Grusková. 

Pre sučasnťho diváka je Don Quijote 
dielom tradičn} m, nie invenčným. Vracia 
ho na začiatok 20. storočia. Môžem však 
t.hodnotiť, že aj dnes môže toto dielo 
ná;mu oku ul'ahodiť. A to napriklad 
dvoma jeho charakteristikami: humornos
ťou a technickou náročnosťou. Halet SND 
pripravil pre n:ís nový, profesionálne 
zvládnuty titul a verím, že priláka pol.OIS 
svojej sezóny ďalších a ďalších milovníkov 
nielen kla~ického tanca, ale tanečného 

umenia vôbec. 
JANA MALINOVSKÁ 



~~~ '94 ZO ZAHRANIČIA 

Lucia Popová v nahrávacom š túdiu 

ta clemenza di lucia 
Keď v roku 179 1, údajne asi za osem

násť dní, napísal W. A. Mozart svoje 
predposledné dielo L1 clemenza di Tito na 
počesť pra~~kej korunovácie Leopolda ll., 
skladateľ napísal na partitúru: .... ridolta á 
vera Opera". Dielo sa vždy málo hrávalo, 
hoci napríklad, Stendhal považoval Ti ta a 
ldomenca za najlepšie Mozartove opery. Dá 
sa s rým súhlas i ť, pretože ob<; vyžadujú veľké 
spevácke majstrovstvo, čo je zrejme aj príč i
nou ich zriedkavého uvádzania na operných 
scénach. edávno však vyšla vo firme Teldec 
(90857-2) CD nahrávka tejto opery s 
ansámblom z(irišskej opery a so špičkovými 
sólistami: Philip Langridge (Tito), Ruth 
Zlesak (Servilia), Ann Murray (Sexto) a 
hlavne Lucia Poppová (Vitellia), čo bola jej 
posledná zvuková nahrávka. 

Recenzenti nahrávky sa zhodujú v tom, že 
to bola vrcholná nahrávka Lucie Poppovej v 
každom smere. Je to dokument z jej vrchol
ného výkonu, ktorý zaznamenali v marci 

1993 v kostole Altstetten. Tomuto záznamu 
predchádzala Ponellova inscenácia v kol1n
skej produkcii, kto rou bola zahájená rene
sancia Tita. Manuel Brug na margo tejto 
nahrávky píše, že "tak ako Lucia Poppová 
tu spieva ús tredné rondo "Non plu d i 
fio ri"' bolestne s dojímavo žiaľnym 
tón o m, ako vyjadruje tvár vypočítavej 
intrigánky, tak treba vlastne hovoriť o 
La clemenze di Lucia". A dodáva, že popri 
Júlii Varády, t.'Í to postava tu našla ďalš iu vyni
kajúcu interpretáciu. ahrávku realizoval 
známy špecialista Nikolaus Harno ncourt. 

a margo tejto poslednej nah rávky našej 
slávnej rodáčk')' je hádam na mieste dodať, že 
verbálne chvály už dozneli, že je na čase, aby 
sa Poppovej interpretačné umenie z jej roz
siahlej diskografie čo najskôr dostalo na náš 
trh. V Čechách jej nahrávk')' už dostať. 
Zrejme v Opuse ešte nevedia, kto je Lucia 
Poppová a dúfajme, že sa nájde niekto iný, 
kto pochopí o čo ide ... 

Šéfdirigen( Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Róbert Stankovský popri hos
ťovan í v rôznych mestách Európy, je jedným z mála slovenských interpretov, ktorý spolupracu
je s Českou fi lharmóniou. Po úspešných vlaňajších koncertoch s ČF s dielami A. Dvofáka a B. 
Martinu, hosťoval opäť 3. marca t.r. v prvom koncerte cyklu Česká hudba s dielami 13. Smetanu 
(Vel'ká predohra D dur), A. Dvofáka (Husrový koncert a mol so sólistom Philippe Graffinom) a 
). Suka (Suita z Radúza a Mahulieny). V tomto poslednom koncerte Stankovský pohotovo 
zaskočil za chorého Václava Neumana, čo vedenie fi lharmónie i verejnosť vysoko pozitívne 
hodnotili. Po vlaňajšom koncerte česká tlač uviedla, . že mladý s lovenský umelec sa v 
Haydnovej 88. a v Beethovenovej 4. synúónii p oh yboval s n adhl'adom a vlastnou 
predstavou. V súlade s orch estrom modeloval hudbu te mperamen tne, plasticky a 
pozorne dynamicky, do de tailov". 

Súťaže -kurzy- . " semtnare 
e XX. Concours International de Chant 

de Paris sa uskutoční od 11. do 19. júla tr. 
Prihlášky na súťaž treba poslať do 27. 
mája t. r. Prihlášky prijíma a informácie 
poskytuje: U.F.A.M., 10 rue du Dôme. F-
75116 Paris, TeL 0033/ 1/ 47 04 76 38. Fax 
4727 3505. 

••• e 28. Medzinárodná husfová súťaž 
Tibora Vargu sa uskutoční v dňoch 6.-16. 
augusta t. r. v Sione. Prvá cena je dotova
ná vo výške 10 000 švajčiarskych frankov. 
Prihlášky treba poslať do l. mája t. r. 
BIWie informácie poskytne: As."llCiation 
du Festival Tibor Varga, Case postale 954, 
CH-1951 Sion. Telefón 0041/27/ 23 43 17, 
Fax23 4662. 

••• e Mesto Stuttgart vypisuje pre rok 1994 
už 39-krát skladatefs.kú cenu. Zúčastniť sa 
jej môžu autori vo veku do 35 rokov. Ceny 
sú dotované do výšky okolo 20 000 ma
riek. Uzávierka pre zaslanie skladieb je 
30. september t. r. Bližšie informácie na 
adrese: Kulturamt der Landeshaupstadt 
Stuttgart, Eichstrasse 9, 70173 Stuttgart 

••• e V júU a auguste t r. sa opäť budú 
kona( Viedenské majstrovské kurzy v 
oboroch komorná hudba, opera, opereta 
(muzikál, pieseň, klavír, husle, violonče
lo, trubka, dirigovanie). Prihlášky treba 
poslať do 15. mája na adresu: Wiener 
Melsterkurse, Hanuschgasse 3, A-1010 
Wien, Tel. 0043/ 1/512 28 85, Fax 512 90 04. 

••• e V júU a auguste t. r. sa uskutočnia 

majstrovské kurzy tiež na Académie de 
Musique de Slon. Obory: husle, viola, vio
lončelo, kontrabas, flauta, klarinet, lesný 
roh, trubka, pozauna, saxofón, spev, kla
vír a gitara. Prihlášky do 20. mája treba 
poslať na adresu: Académie de Musique 
de Sion, Case postale 954, Cfl-1951 Sion, 
Telefón 0041/27/ 22 66 52. 

••• e V júli a auguste uskutoční sa ďalší 
majstrovský interpretačný kurz v 
Zurichu. Obory: spev, violončelo, klavír, 
organ, čembalo. Informácie a prihlášky 
možno získať na adrese: Stiftung fiir 
Internationale Meisterkurse fiir Musik 
Zurich, Postfach 308, CH-8044 Zurich, 
telefón 0041/1/362 52 28, Fax 362 94 61. 

••• e V dňoch 9. a 10. júla t. r. uskutoční sa 
v Mníchove druhý Európsky kongres pre 
hudobníkov-lekárov. Témou kongresu je 
prevencia, diagnóza a terapia špeciál
nych ochorení hudobníkov z povolania a 
Iných umelcov. 

••• e Letná akadémia Johanna Sebastia
na Bacha sa t r. koná 21. augusta až 4. 
septembra v Stuttgarte. Téma: "Me
ssias/Elias". lnterpretačné kurzy sú zame
rané pre '1ľ<>ry dirigovania, spevu, hry 
na violončelo a klavír. Ternún prihlášok 
je l . júl t. r. Prihlášky a informácie: 
Internationale Bachakademie Stuttgart, 
Kursburo, Johann-Sebastian-Bach-Platz, 
70178 Stuttgart. Tel. 0711/619 21 33. 

y 

Pražská jar '94 
49. ročník medzinárodného hudobného 

festivalu Pražská jar '94 ponúka svojim 
návštevníkom pestrý kaleidoskop tvorby a 
svetových interpretov. Otvorenie Pra7~kej 
jari tradične pozostáva zo Smetanovej Mojej 
vlasti, ktorú bude dirigovať Neeme Järvi. 
Popri teskej filharmónii a ďalších pražských 
orchestroch, ťažisko synúonických produkcií 
bude spočívať na hosťujúcich telesách: City 
of Birmlngham Symphony Orchestra (diri· 
gent Simon Rattlc), Gunma Symphony 
Orchestra, Berlínsky synúonický orchester 
(dirigent Libor Pešek), BBC Philharmonie 
Orchestra (dirigent G. Roždestvenskij), 
Orchestra National de France (dirigent 
Charles Dutoit), a i. Komorný cyklus nazvaný 
.Hudba minulosti", je postavený na súboroch 
The Si:xteen, Musica Antiqua Praha, U 

Giardino Armonico, Musica antiqua z Kolína 
n/R., a i. V ďalšom cykle .súčasná hudba" 
bude účinkovať súbor Ensemble 2e2m, Steve 
Reich and Musicians, London Symfonietta 
Voices, L'Ontinerarie, Synergy Quartet. V 
recitálovom cykle program uvádza mená 
Agnes llaltsa, Garrick Ohlsson, Simone 
Pedroni, Dezsô Ránkl, a l. V opernej sérii 
návštevníci festivalu uvidia Inscenácie 
Národného divadla a Stavovského divadla: 
Janáčkovu Včc Makropoulos, Prokoflevovu 
Popolušku, Dvoi'ákovho Jakobína, Mozar· 
tovho Giovanniho a Gounodovu operu 
Romeo a Júlia v Bednárikovej réžii. Toh· 
toročný festival je obohatený aj o sériu kon· 
certov populárnej hudby. Počas festivalu 
vystúpia tiež laureáti pražskej medzinárod· 
nej interpretačnej súťaže. 

Ekonomická recesia aj v Nemecku 
A ko uvádza zahraničná tlač, 7.horšujúca sa ekonomická situácia v oblasti 

I1kultúry v Nemecku vedie k rôznym ne populá rnym opa tre niam. Nemecké 
opery v súčasnosti uplatňujú znižovanie úrovne divadelný ch platov. Špeciálna 
mzdová komisia, ku ktorej patria zástupcovia Štátnej o pery Unter df'n Linden v 
Be rlíne, operný ch domov vo Fra nkfurte, Stuttgarte a Mníchove, m á vypracovať 
n ávrh na predÍženie platovéh o moratória o ďalší rok do se-.zóny 1995-96. 

V dôsledku úpadku kultúry v Nem ecku budú postihnuté aj Vysoké hudobné 
školy. Pre absolventov 22 vysokých hudobných škô l v Nemecku je s tále me nej 
miest v orchestroch a divadlách v dôsledku úsporných finančných opatrení. 
Konferencia rektorov a prezidentov vysokých hudobných škô l sa svojou rezo
lúciou pripojila k protes tu Nemeckého združenia orchestrov a k výzve Opernej 
konfe rencie, ktorí pro te stovaJi proti rušeniu orchestrov a o p erných domov. 

KRÁĽOVNÁ JAZZU V OHROZENÍ? 
Slávna americká jazzová speváčka 

EDa Fitzgeraldová, ktorá nahrala 
viac ako 250 platní a ll-krát získala pres
tížnu cenu Grammy, podstúpila operá
ciu, pri ktorej jej museli odrezať obidve 

~.-rdtl1f.=otr: 
mi cukrovkou a operácU sa podrobila 
približne pred rokom. Celú záležitosť 
doteraz udržiavali v tajnosti, až kým sa 
neobjavil článok v newyorských novi
nách Daily News. Fitzgeraldová bola v 
minulosti už niekoľkokrát operovaná: v 
roku 1986 na srdce a o rok neskôr jej 

museli od'ltrániť časť kostí na pravej 
nohe kvôli liečbe pokročilého štádia cuk
rovky. Napriek všetkým operáciám je 
Ella údajne . v dobrom stave a neklesá na 
duchu". Novinári z DaiJy News rozvírili 
kolotoč dohadov po wm, čo sa 6. apríla 
tohto roku Fltzgeraldová nezúčastnlla na 
oslavách 50. výročia existencie gramofó
novej firmy Verve, ku ktorej stáliciam 
patrila. Napriek svojmu krehkému zdra
viu ešte v roku 1990 Fitzgeraldová absol
vovala posledné turné po Európe a vo 
februári 1993 vystupovala posledný raz 
na javisku v newyorskej Carnegie flaU. 

INFORMACIE 
e Umelecké vedenie oboch viedenských 

operných domov je už stanovené až do začiat· 
ku budúceho storočia. Ioan Holender doterajší 
riaditef ~tátnej l Ľudovej opery bude do roku 
2002 viesť ~tátnu operu. Vedenie Ľudovej 
opery od roku 1996 prevezme úradujúci inten
dant Wiener Festwochen Klaus Bachler. 

e Dennis Russel Davies, terajš• generálny 
hudobný riaditel' v Bonne, bude šéfdirigentom 
Symfonického orchestra Rakúskeho ro7.hlasu. 

e Slávni tenoristi José Carreras, Placido 
Domingo a I.uciano Pavarotti budú spolu s 
dirigentom Zubinom Mehtom protagonistami 
koncertu, ktorý sa uskutoční 16. júla v Rose 
Bowl v Los Angeles pri slávnostnom otvorení 
Majstrovstiev sveta vo futbale. Táto trojica spe
vákov podobne účinkovala aj v roku 1990 pri 
príležitosti otvorenia Majstrovstiev sveta v 
Taliansku. 

• Hans Vonk predlžil svoju zmluvu šéfdiri
genta Symfonického orchestra kolínskeho roz· 
hlasu o ďalšie dva roky-do roku 1997. 

e Nemeckú cenu za tanečné umenie za rok 
1994 udeiUl francúzskemu choreografovi 
Maurice Béjartovi. Túto cenu udeľuje od roku 
1983 Zväz tanečných pedagógov Nemecka. 

• Magdeburskú Telemannovu cenu za rok 
1994 dostane tenorista Peter Schreler. Cena je 
dotovaná vo výške 5000 mariek . 
w • Cenu fraokurtského hudobného veľtrhu 

Muslk Messe '94 vo výške 25 000 mariek obdr
žal Brian Eno, ktorý je uznávaným avantgard
ným vynálezcom v oblasti mediálnej hudby a 
aktívnym sprostredkovateľom medzi rozličný
mi hudobnými smermi a osobnosťami. 

e Vo Francúzsku udelil známemu kanadské· 
mu spevákovi Paulovi Ankovi vysoké čestné 
vyznamenanie Chevalier des Arts et Lettres. 
Anka sa v roku 1957 preslávil plesňou Diana . 

e Americká skladatefka Augusta Read 
Thomas vyšla ako víťazka z medzinárodnej 
skladateľskej súťaže Orfeus, ktoní v roku 1993 
založil! Viedenská komorná opera a Teatro 
I.irico . Sperimentale s vydavateľstvom 
Riccordi. 'foto prvenstvo ziskala za operu 
Llgeia. 

e Tiana Lcmnitz, ktorá bola v 30.-50.-tych 
rokoch svetovým pojmom v obore lyrického 
sopránu, zomrela 5. februára t. r. v Berline vo 
veku 96 rokov. V medzivojnovom období patri· 
la na scéne Štátnej opery v Berlíne k ne na podo-

biteľným prcdstavitel'kám Paminy, Grófky vo 
Figarovi, Agáte v Carostrelcovi, llvc v 
Majstroch spevákoch norimberských alebo 
Desdemony\1 OteUovi. 

• Zakladatef a prvý riaditeľ Medzlnárod
ného in~titútu pre tradičnú hudbu v Berlíne 
Alain Danlelow, zomrel vo veku S:J rokov vo 
~vajčiarsku. Je považovaný za pioniera v oblasti 
1.achovaoia a sprostredkovávanla •nlmoeuróp
skej kultúry a podstatne ovplyvnil modernú 
hudbu až po Terry Younga, Steve Relcba a 
Philipa Glassa. 

e Vo veku 69 rokov zomrcl 26. januára t. r. v 
New Yorku americký skladateľ Lejaren Hiller. 
Svojou Wiac Suite vytvoril prvé dielo kompo
nované komputerom a stal sa tak zakladate
rom komputerovej hudby . 

• 6. apríla t. r. oslávil ruský skladatef 
Edisson Denisov svoje 65. narodeniny. Patrí k 
najvýmamnejším osobnostiam ruskej mo-der
nej hudby. ~tudoval na moskovskom konzer
vatóriu, kde je od rok.u 1959 pedagógom. 
Denisov patrí v súčasnosti k najhranejším 
moderným ruským skladatcl'om na Západe. 

• Nemecký skladatel' Siegfried Matthus sa 
13. apríla t. r. dožil 6o rokov. ~tudoval u 
Wagner Regényibo a Hansa Eislera. llledziná· 
rodnú pozornosť vzbudil svojimi početnými 
operami. Od roku 1985 je poradcom pre súčas
nú hudbu v Komickej opere v Berlíne. 

• Ceský skladateľ a klavirista Petr Eben bol 
menovaný za Dr. ll. c. pražskej Karlovej uni· 
verzi ty. 

e Placido Domingo bude na univerzite v 
Kalifornii viest' spevácku majstrovskú tr iedu. 
PedagogickeJ činnosti sa Domingo venoval aj v 
minulosti ako pedagóg zborovej a orchestrál
nej triedy . 

• Viedenská ~tátna opera uviedla do života 
nadáciu .Pro Opera", ktorá má prispie!' k pod
porovaniu umeleckej formy opery. Zameraná 
Je predovšetkým na podporovanie mladých 
skladateľov, dirigentov, hudobníkov, spevá
kov a speváčok. Potrebné finančné J,rostried
ky sa budú získavať výlučne í privátnych zdro
jov. 

• Rakúska Národná knižnlca kúpila auto
graf Straussovej operety Jabuca a tak sa dielo 
dostane späť do VIedne. 

Podla zahr. tlače · mj-
·~ 

_________________ ) _______________________________________ ------------------------~------------------------~---------------
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WIENER MEISTERKURSE 
1994 

--

OPERN- UND LIEDERKURSE 
lleana COTRUBAS 

4.-15.7.1994 
EllyAMELING 
18.- 27.7.1994 

OPERETTE UND MUSICAL 
Renate HOLM 
25.7.-5.8.19:)4 

KLAVIER 
Paul BAURA-SKODA 

4.-15.7.1994 
Alexander JENNER 
18.-29.7.1994 

INTERPRET ATIONSKURS 
Leonard HOKAI''SON 

4.- 15.7.1994 

TROM PETE 
Zdanko ARNOLD 

4.- 15.7.1994 

VIOLINE 
Valery KU MOV 
18.-29.7.1994 

CE LLO 
Arto NORAS 

19.-29.7.1994 

OPERNKURS 
Darstellungstechnik d. 18. Jahrhunderts 

l. CADDY, M. LEGLER, R. KUBIK 
11 .-22.7.1994 

KAMMERMUSIK 
AL TEN BERG TRIO 

1.-12.8.1994 

DIRIGENTENKURS mit ORCHESTER 
Julius KALMAR 
15.7.-5.8.1994 

,_-____ 1 ~"~. 

Information WIENER MEISTERKURSE 
A-1010 Wien, Hanuschgasse 3 

Telefon (0222) 512 28 85, Fax (0222) 512 90 04 

I(DE 

27. apríl 
SND Bratislava A. Adam: Giselle (19.00) 
SF Bratislava R. Ščedrin, D. S. Bort.ňanskij , P. I. 
Cajkovskij, G. V. Sviridov, A. Fljarkovskij, l. 
Stravinskij; SFZ, P. Toperczer, D. Rusó, E. Salayová, 
]. Salay, dir. -]. Rozehnal ( 19.30) 
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z luxemburgu 
(19.00) 
§D Kojice M. Koi'ínek: Ako išlo vajce na vandrov
ku (10.00) 
Štúdio SMER S. Prokofiev: Peter a vlk ( l 0.00) 
šo Banská Bystrica, BOHÉMA Nové tváre v štát
nej opere ( 17.00) 
§KO :lillna IV. SFKU G. Beláček - bas,]. Nagyová 
klavír, T. Vargha - violončelo, A. Krausz - klavír 
( 16.30), S. Dikson - organ, D. Pelham · trubka 
( 19.30) 
28.apríl 
SND Bratislava G. Verdi: Nabucco (19.00) 
SF Bratislava l. van Beethoven, V. A. Mozart, A. 
van Zemllnsky; R. Weikert, E. Poblocká, Ľ. 

Rybárska, I. Kušnier ( 19.30) 
ŠD Ko~ice, SMER S. Prokofiev: Peter a vlk ( l 0.00) 
NS Bratislava R. Wright, G. Forrest: Grand hotel 
(19.00) 
šo Banská Bystrica G. Donizetti: Nápoj lásky 
( 18.30) 
ŠKO Žilina IV. SFKU ( 16.30) R. Janál - barytón, 
M. lapšanský, Slov. dych. kvinteto ( 19.30) SKO, 
N. Friihvirth - husle, D. Sodja - klarinet, A. 
Hrubovčák - trombón, A. Krausz · klavír, dir. P. 
Feranec. 
29.apríl 
NS Bratislava R. Wright, G. Forrest: Grand hotel 

- ·--· 
SND Bratislava l. A. Min kus: Don Quiote ( 19.00) 
SF Bratislava, Moyzesova sieň Klangforum 
Wien, dir. F. Cerha; G. Kiihr, F. Cerha, A. 
Schônbcrg ( 19.30) 
ŠD Košice P. Mascagni R. Leoncavallo: Sedliacka 
česť- Komedianti ( 19.00) 
ŠKO Žilina Koncert nosi tel' ov ceny slov. hud. kri· 
tiky 111. roč. SFK U · F. van de Laar - klavír, L. 
Groeneveld · violonče lo ( 16.30), ( 19.30) Petersen 
quartcll 
29.-30. 4. hotel Slovakia Žilina Seminár: Druhy, 
fo rmy a spôsoby kritickej a public istickej činnosti 
( 10.00) 
30.apríl 
SND Bratislava A. Dvoi'ák: Rusalka ( 19.00) 
ŠKO Žilina IV. SFKU Záverečný koncert 
Cappella Istropolitana, T. Ognianovic · klavír, M. 
Hajóssyová, M. Beňačková, }. Kundlák, P. Mikuláš, 
SZMB, dir. O. Lenárd ( 19.30) 
Pálffyho palác, Bratislava Usmejme sa s hud
bou; l. Berger, T. Gaál, P. Hanzel, M. Doboš 
( 11.00) 
2. máj 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00) 
3.máj 
SND Bratislava P. l. Cajkovskij: Eugen. Onegin 
(1 9.00) 
Dóm sv. Martina, Bratislava S. Rachmaninov: 
Liturgia; Moskovský komorný zbor, dir. V. Minin 
(19.00) 
4. máj 
SND Bratislava Balet - Balet - Balet ( 19.00) 
SF Bratislava, Moyzesova sieň C. Ph. E. Bach, 
W. A. Mozart,]. Haydn; The ew Mozart Ensemble 
(Londýn), M. Tan hammerklavier ( 19.30) 
ŠO Banská Bystrica T. Frešo: Martin a slnko 
( 17.00) 
5. máj 
SND Bratislava G. Verdi: Ou elo ( 19.00) 
SF Bratislava S. Barber, C. DebuS~)', P. 
Hindemith, B. Martimi; l. Stravinskij; SKO, B. 
Warchal (19.30) 
ŠF Košice Otvárací koncert KH}; A. Schônberg, L. 
van Beethoven; C. Byers (USA), M. Drux-Parkcr 
(SRN), M. Parker (USA), A. Boscaro-Werner (Rak.), 
SKZ dir.- B. Režucha 
ŠO Banská Bystrica W. A. Mozart: Don Giovanni 
( 18.30) 
6. máj 
SND Bratislava G. Verdi: Rigoletto (19.00) 
SF Bratislava Program ako 5. 5. (l 9.30) 
ŠD Koš ice B. Asafiev: Bachčisarajská fontána 
(1 9.00) 

VITAJ JAR! 
Dňa 2 1. marca 1994 sa 

konalo v Dome kultúry v 
Hnúšti netradičné vítanie 
jari, ktoré pred viedli žiaci 
Základnej umeleckej ško ly, 
pod vedením svojich peda
gógov zo ZUŠ v Hnúšti, za 
spolupráce firmy Siena a 
Mestské ho kultúrneho stre
diska v Hnúšti. Podujatie 
spo n zorovala firma Foto AB. 

Celý hudobný program 
bol zameraný na rozsiahlu 
činnosť žiakov ZUŠ, kto rí sa 
obecenstvu predstavili jed
nak hro u na hudobných 
nástrojoch , ale aj teoretický
mi vedomosťami o ich vzni
ku a funkcii. Stried ali sa v 
sólovej i ko mornej hre. V 
priebehu ich vystúpe ní žiaci 
výtvarného odbo ru tvo rili 
priamo na javisku, aby napo
ko n svoje dielka preds tavili 
diváko m. 

pod ved ením p. O. Radiča a 
so súborom detského 
mode rného tanca "Bzučo" 
pri MsKS po d vedením p. l. 
Hrivnákovej. 
Žiačky ll. cyklu ZU svoji

mi výko nmi po tvrdili , že 
láska k hudbe v nich zapusti· 
la hlboké korene. 

gramu bo la módna prehliad
ka modelo v, ktoré pre účin
kujtk ich zapožiča la firma 
.Siena - Ena style". Praktické 
jarné oblečenie z bavlny, 
úple tu a elastického materiá
lu, vhodné d o školy, pred
viedli účinkujúce žiačky. 

Žiaci ZUŠ sa popri št(tdiu 
vaznej hudby venujú i 
hudbe ľudovej , či modernej. 
Príto mným sa p redstavili s 
ľudovou hudbou Skoruš inka Zaujímavosťou celého p ro- A. BARANOVÁ 

e Pri ZUŠ v Dunajskej 
Strede pôsobí od r. 1990 
komorný zbor VOX CAME
RATA. Počas svojej pôsob
nosti získal viacero ocene
ní na domácej i zahranič· 
nej pôde. Medzi najväčšie 
úspechy patria zlaté pás
ma z celoštátnych prehlia· 
dok Kodályove dol v Ga· 
lame v rokoch 1990 a 1993 
a strieborný diplom z 

európskej súťaže v Buda
pc~ti vr. 1993. 

Spoločne so ZUŠ pravi
delne organizuje komorné 
koncerty vo Vermesovej 
vile v Dunajskej Strede ako 
aj už tretí ročnik dunaj
skostredských hudobných 
dní. Pravidelne vystupuje 
na rôznych podujatiach a 
výmenných koncertoch s 
družobnými zbormi. 

V repertoári zboru sú 
zahrnuté diela od renesan· 
cle po súčasnú hudbu, 
úpravy spirituálov l popu· 
lárnej hudby. Z ostatných 
úspechov zboru treba spo
menúť účasť na európskej 
súťaži v talianskom Kiva 
del Garde (26.·30. marca t. 
r.), kde získal pozvanie na 
základe výberu medziná
rodnej komisie. M. P. 

K.C>N"K.TJR.Z 
Slovenská filharmónia v Bratislave prijme 

redaktora 
pre všetky publikácie, programy, plagáty atď. 

Kvalif'lkačné p ožia d a vky: odb. hudo bné vzd elanie, 2 c udzie jazyky, práca s PC, 
redaktná prax vítaná. 

Prlhltiky so životopisom prijíma a Informácie poskytuje personálne odd. SF, 
Medená 3, 816 Ol Bratislava, 333 351-3. 

7. máj 
SND Bratislava L. A. Mlnkus: Don Quiotc ( 19.00) 
Koncertné šúdio SRO, Bratislava Slávnostný 
koncert ku Dňu matiek ( 17.00) 
ŠD Košice G. Puccini: Tosca (hosť P. Saldana, 
Peru, 18.00) 
8. máj 
Mirbachov palác Komorný koncert SSSk, }. 
Tandler, M. Schncidcr-'l'rnavský, l. Konečný, Z. 
Mikula, K. Seidmann; V. Harvan, J. ll arvan, J. 
Podhoranský, }. Salay, R. Kubrová, K. Trubač, 
Filasovo k-varteto ( l 0.30) 
Galéria M. Bazovského, Trenčín Moyzesovo 
kvarteto ( 19.00) 
9.máj 
SND Bratislava G. Verdi: Nabucco ( 19.00) 
ŠF Košice Komorný koncert členov Sil Ú 
ŠD Košice -Senica G. Verdi: La Traviata (19.30) 
Vranov nad Topľou Organový koncert; E. 
Kamrlová ( 19.30) 
lO. máj 
SND Bratislava J:uclia a čas - balet ( 19.00) 
Jezuitský kostol, Bratislava E. Ullmann, organ 
( 19.30) 
ŠO Banská Bystrica G. Donizeui: ápoj lásky 
( 18.30) 
ŠD Košice - Hlohovec D. Puccini: Madame 
Butterfly ( 19.00) 
Evanjelický kos tol, Bardejov Organový kon
cert;}. v. Michalko, L. Ncshyba 
ll . máj 
SND Bratislava G. Verdi: Sila osudu ( 19.00) 
ŠD Košice - Dubnica nfV. G. Verdi: La Traviata 
(11.00) 
Zvolen -Zámok D. Šebestová-Zsapková -}. Zsapka 
( 19.00) 

KONEČNE! 
S potešením vám prinášame správu, ie 

do slovenskej hudobno-historickej spisby 
pribudla závažná publikácia Dariny Múdrej 
• DFJINY HUDOBNE] KULTÚRY NA SL(). 
VENSKU ll · KLASICIZMUS (Bratislava 1993, 
SHF, 316 s.), ktorá v Mredoeurópskej oblasti 
reprezentuje prvé samostatne spracované 
regionálne dejiny hudobnej kultúry európ
skeho klasicizmu. Autorka v rámci projektu 
syntetického spracovávania wlch hudob
ných dejín, ktoré realizuje ústav hudobnej 
vedy Slovenskej akadémie vied, nadvlazala 
na stav poznania dosiahnutý v prvom zvliz. 
ku Dejín hudobnej kultúry na Slovensku l · 
Stredovek, renesancia, barok R. Rybarlb 
(OPUS, Bratislava 1984) a predkladá obraz 
hudobnej kultúry na Slovensku v rokoch 
176o-J830, teda v čase, ked hudobný život l 
hudobná tvorba u nás mali európsky 
význam. Informatívne bohatá publJkácla s 
množstvom notových a obrazových príloh, 
s odkazmi na pramene, literatúru, notové 
edície, diskograflu a s obsiahlym resumé v 
anglickom a nemeckom jazyku je u.Un4 
nielen domácim a zahraničným odborní
kom a ~tudentom, ale určite osloví aj ~lrokú 
čitateľskú verejnosť. 

Objednávka a Informácie na adrcse1 
STREDISKO HUDBA A MlÁDEž 
šustekova 23, 851 04 Bratislava 
07/ 819126 

---------------------------------.. - - ----- - ---------------~---
Objednávam si ..... 1cs časopisu HUDOBNÝ ŽI VOľ na adresu: ~ 
Meno: 

Ulica: ................................................................... Miealo: ........................................................................ . 

PSt: 

Oilum: ................................................ .. Podpis: ........................................................................ . 

Objednávku JXllllitc na .dresu: HUDOBNÝ :ZIVOT, Spitálska 35, 815 85 Bratislava 
Celorotné prodplltné 96 Sk, polročné 48 Sk. 
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