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SEZÓNA 94/95 
N011á koncertná sezóna sa začala. 

Oficiálne, polooficiálne a niekde l j ubilujúci
ml podttjalíaml. Tak napriklad 11 /lanskej 
Byslr/cl pri pliležílosli 35. 11yročfa fiZnfkula
moj!ej opety zorgrmfzoNtlí pn •é Hansko
byslrfcké opemé dni, v rtímcf klotJ'ch twíer/11 
do žfuola Symfonický orches/er. Opera SND 
otvorila IIOIIIÍ 75-lu sezónn Suchotíor>ým 
Svätoplukom, v 1Jarde)o11e tJS/IIfJOIIt do uovej 
sezóny sa stali Organoué dní jozefa c:rešáka, 
11 Košiciach dominuje 24. ročnfk Medziná
mdného organového festivalu a 23. seplem
bra lu ol/Jorlli slátmosln~ zrekonšlmovamí 
budotm Štá/neho divadla aut: 

Ak sa na IIÍ/o sezónu pozrieme rio kalendá
ra udalos/l, nemôžeme obfsJ' lnapriek urči/ej 
rezervovtmosli tJoči oslauám, mnohé c/6/ežl/é 
udaloslf a najmä ltislorlcky nezuralné fakty, 
ktoré zrej me túto sezónu /JOZIUI(' /a raflom 
umeleckých aktivít. V prvom rade sl prlpome
nlenw 50. uýročle skončen/a dru/tej svelouej 
vojny. Dôsledky skončenia Jejlo suelouej ma
sakty a genocftiy množs/tJa neulnnýclt /'udf, 
mali za následok rozdelenie t'urópy predsla
ul/el'ml StJelou.J'clt mocnos/( na Jakých a ona
kých. V drJsledku posloja západných mocnost( 
sme sa oclili /am, kde sme šlyrldsaljJilť rokot• 
rdst/1, tJZfleláNtli sa, šťastne /menej Jťastue :ti
ll, rozm11ožovali sa, a le aj l t1orlli lw flnoty nad
časového významu. l napriek potrebe dôklad
ného historického skúmania mfnu/oslf stí Ju 
faktá, ktoré nemožno obfsf mftanfm, uykrú
a mfm a prekrtícanfm. Sú napriklad lakéfak
Já, že s UJínhnkou kouzertJatórfa (klorélw zá
klady sa kládli pred 75. rokmi) pýcha celej na
šej hudobnej kultúry sa ult1árafa počas upfJ~ 
tutlého Jakmer po/storočné/to tljl/loja. A Jak 
dtws nemôžeme obfsť skuločnosť, že si bude
me prlpomfnať 45. výročie SIUI'enskej f/1/tar
mónle a Vysokej školy muz ických umeni, spo
Ili fna né 35. výrotfe založen fa opet)! v Banskej 
Bystrici, 30. 1/ýrotie existencie /Jrnlfs/avských 
hudobných slávností a i. Prauda, nedávno 
mal/ a o krátky čas budtí mať uýrotla aj Iné 
inštitúcie. V tejto stí.vfslostf je lreba si pripome
núť aj to, že v tomto pros/red/ saformouali za
kktdatel'ské a pokratovate/'ské /tJOr/tJé, flller
prelat né, pedagogické, mtt.Zfkofogicko-kritfc
ké grmerácfe, že lu. vyrttslal cei)Í rad osobnos!{, 
fnrllvldualfl prekračttjtíciclt ltmnfce našej 
u/asti. 

Na prvý pohľad je to normálna sezóna, ale 
osobl/á, ž iaduca sf isté dramalurgické ozvlášt
nenfa. 1/oc jubileá, uýrotfa nie stí 11.~elky ok
rú/tie, stí však nesporne medz nfkom vo vývoji 
našej hudobnej kultúry. A tak j e dobre, i e prá
ue teraz sa vydá na cesltt vc/'ká tni s/a našich 
lmdobnfkov do USA, i e mnohé Jefesá a sólisti 
poputttjtí do svela za emblémom siOtlellskos/1. 
Nt tž ale ako j e lo doma, nrtjmii /am, kde nfek
Joré fllšlfltícle ltrflo nestí 110 Stlojomnáz tle tak 
čttslo skfotíotl{/llé siOtJO "slouenskyí" ( 11ed' ide o 
IOtlensko), 11 skutotnos/1 11šak niekedy vyze

mjú fnonárodne. je predsa poc/tofJitel'llé, že 
Nemci sl forsfntjú svoju hudbu, Poliaci, Ma
ďari, Amerlta.nia ani neltOtJOrfac. My zase 
kladieme d6raz na . dramatttrglcké objavy" 
Inonárodných kufttít; hoc prá11e dnes by sa 
žiadal krltfck:fJ a výberolJ)í polt/'ad na kvafl/y 
slouenskej ltudby. V koncerlnej sále, kiOI'á ne
sie meno jedného zo zakladalel'ou našej ná
rodnej /uulby, v avizOtJtmom programe nenáj
delejello meno f napriek lomu, že má s/loje llý
ročie. Sláunostný koncerl SF k j ubileu Stlojej 
existencie je prejauom vd'aky japonskej vlády 
(chápem, že 'vcl'aky treba prej atJOtJaf), avšak 
bez vďaky tým, ktorí sa o j ej zat falky zaslúži
fi. V koncertných dramaturglticlt naša /tu dba, 
ale tt) objavnejšf výber k llafltný clt neobolt ra
n.J'ch lnlerprelov, llJIZnieva 11fekerty t•el'mf ku
riózne. Dtífa m, že nepôjdeme 11 šl'aprtjáclt na
šfch politikou; že po bezbrehom olt!orenf sa 
západu, budeme volať nie . kupujle na!e vý
robky~ ale .počúvajte a hrttjte sfot1ensktí /utd
bu ·. Napokon to tu už bolo a d6sleflky doznie
vttjú dodnes. 

Mys/fm, i e práve v tejto sezóne, v duchu 
spomfnaných výročí a ) ub/lei, v duchu odkazu 
tých, ktor f tieto tradície a. IIÍIO základmí exl
s/ent mí. bázu spoluvytuáralf, maff by stne sl 
I/tiet/om ll; i e na!a vlas/ná kufltíra by nemala 
byť doplnkO/lOU terapiou čl dtníon z pridanej 
hodnoty k cudzej kufltít·e, ale 11ašou výklad
nou skritíou.jej aranžmán je 11 rukách zodpo
vedných vedúcich pracor111fkot1 11!ctkýclt na
! lclt hudobných in!tittícif... MARIÁŇjURÍK 
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Naj atraktívn ejším operným titulom tohtoročného salzburského f estivalu bol aktualizovaný Boris Godunov, v k torom domino
val Slovenský filharmonický zbor .Sn ímka Salzbu rger Festspiele/ Klaus Lefebvre 

LETNÉ FESTIVALY 
SALZBURG- VERONA 

i SALZBURG '94 j 

Na tohtoročnom medzin:írodnom hu
dobnom festivale v Salzburgu sme si 

v iml i zaujímavý fakt, že na operných insce
náciách sa tím tvorivých spolupracovníkov 
zmen uje. l nscenačná príprava celého diela 
sa zväčša SÍIStreďova la takmer do jedných 
rúk ( réžia, scéna, kostýmy). Vytvára ju jeden 
umelec, alebo manželská dvojica, čím sa do
sahuje jeden umelecký i filozofický názor. 
Tak to napríklad bol koncipovaný večer z 
koncertnej tvorby W. A. Mozarta v dramatur
gi i manželov Ursel a Karl-Ernest Her 
rfnannových , ktorí sa predstavili v úlohách 
režiséra, scénografa i kosryméra. Obaja sa 
tiež podpísali pod ďalší mozartovský titul 
. La Clemenza di Tito". Dodajme ešte, že naj
atraktívnejší operný ti tu l tOhtOročného festi
valu Boris Godunov sám inscen ačne pr ipra
v il Herbert Wern ick e. 

Možno práve nové vedenie festivalu hl' ad á 
všestranne talentovaných umelcov-osobnos
t i, ktorí sí• schopní zvládnu!' tieto požiadav
ky bez problémov. K pravidelnej výmene do
chádzalo iba pri dirigentskom pulte. Okrem 
publiku známych osobností (C. Ahbado, G. 
Kuhn, D. Barcnboim, P. Stein berg) sme tu za
znamenali nové dirigentské osobnosti, ako 
hobojista Heinz HoUíger (Omhra fclicc), 
Sylvain Cambreling (The Rako's Progres') , 
Kent Nagano (Oidipus Rex a Psalmen
Symfonie). 

V Aule Academica uviedli kompozíciu 
.Ombra fel icc", vytvorenú z 26 samostat
ných čís ie l , koncercných :írií, scén a ensem
blov W. A. Mozarta, vhodne pospájaných tex
tami o láske. Zjcdnocovatel'kou hudobných 
čísie l bola vynikajúca francúzska herečka 

Mir eilla Mossé, ktorá hoci výškou mini-že
na, bola na javisku silnou osobnosťou. Celý 
večer sprevádzal šiestich spevákov 
Orchester Camerata Academica Salzburg, 
ktorého členovia tiež participovali v insce
nácii ako činní aktéri. 

Z Mozanov)rch koncertných árií zazneli 
práve tie málo známe, ale zato vari najťažš ie . 
Speváci na malej vyvýšenej kocke odohral i 
celý večer a javisko takmer neopustili. Boli to 
všetko mladí umelci, ale na vysokej umelec
kej úrovni. 'I"ažko z nich vybrať najlepšieho. 
Prí leži tosť dostali všetci a náleži te ju využili. 
Je pravdou, že najväčšieho úspechu sa dosta
lo práve koloratúrnym áriám ako " o, che 
non sei cafacc" a , Popoli di Tcssaglia" (spie
vala Cyndia Sieden - technicf.;y brilantne so 
sugestívnym hereckým stvárnením) alebo 
"Vorrci spicgarvi o Dio" (spievala Elzb ieta 
Szm ytka - obdarená farebným mäkl·:ým tó
nom s výborným frázovaním). Aj lyrickejšie a 
nižšie hlasy dostali krásne šance: "Ah, questo 
seno deli vieni" (Soile l sokoski - sopranist
ka mladodramatického charakteru, ale pri
tom plne využívajúca mezza vocc a pianissi
má), alebo , Per quesro bello mano" pre alt 
alebo bas s obligátnym sólovým kon traba
som (Klaus StoU) , skvele zaspievanou 
Alexandrou Kassarovovou , ktorá uzatvá
rala i celý citlivo a s láskou vytvorený večer . 
Pri koncertnej árii "lo ti lascio, oh ca ra addio" 
postupne zhasínali svetlá na pultoch orchest
rálnych hráčov a posledné takty odzneli v 
úplnej tme. Mužské hlasy boli zastúpené te
noristom Michaelo m Schade (dnes známy 
v MET) a baryton istom Oliverom 
Widmerom z zi'1rišskej opery. Dirigent 
Heinz Holliger viedol mladých hudobní
kov ~ c itom a sám sa zaskvel vo svojom maj
strovstve ako hoboj ista v árii KV 4 18. 

Oľga Romanko v úl ohe Desdcmony v in
scenácii OteUa na scéne Arcny di Verona. 
Snímka Ente Lirico Arena di Vero na/ G. 
FaineUo 

V cyk le komorných koncertov Schubert
Hayd n sa na prvom predstavila Cam erata 
Academica Sal zbu rg so svojím šéfom 
Sándorom Végh om. Tento vzácny umelec 
a človek, ktorého ciel'om je nielen vi esť, ale i 
vychovávať budúcu mladú generáciu umel
cov z celého sveta - zoža( zaslúžene tr iumfál
ny úspech po doznení Schuhertovej 

(Pokračovanie na Mr. 7) 
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!HOMMAGE A HELENA GÁFFOROVÁI 
Sú živocy viac, alebo menej naplnené, sú 

kratšie, alebo dlhšie, sú živory žité s ra
dosťou i s nechuťou, také, ktoré viac berú, 
alebo také, ktoré rozdávajú. Všetky pozitíva 
je možno použi ť, keď sa hodnotí doterajšia 
životná dráha pani docentky Heleny 
Gáťforovcj . Slovo doterajšia je na mieste, veď 
jubilantka má ešte vel'a životného elánu a 
plány do budúcnosti. Mal som to šťastie, že 
plných 34 rokov pracujem a tvorím spoloč
ne s týmto vzácnym človekom. V dnešnej do
bc nie je vera manželstiev, ktoré vydržia tak 
dlho a v mnohých z nich po tejto dobe už si 
partneri nemají1 čo povedať. Spomínam to 
preto, že moja spolupráca s llclcnou 
Gáfforovou je stále plná sviežich myšlienok 
a neošúchaných riešení. Veci sí1 stále nové a 
pekné. 

Opísať celú životnú dráhu !!ele ny 
Gáťforovcj je úloha pre profesionálnych ži
votopiscov. Miía osobne na nej vzrušuje jej 
priamočiarosť a nekompromisné nasmero
vanie, či ešte lepšie, podriadenie sa jediné
mu cieľu - hre na klavíri. To je najpresnejšie 
a najvýstižnejšie - nie pojem hudba, či ko
morná hudba, ale hra na klavíri. Helenka to
tiž miluje svoj nástroj nadovšetko a komuni
kuje so svetom hudby cez neho. ezn1tmená 
to, že by nemala rada orchester (má abon
mán SF od jej vzniku a vynechá filharmonic
ký koncert iba ak sama niekde účinkuje) , ale
bo že by nerada počúvala komornú hudbu -
má však svoju železnú hierarchiu hodnôt, v 
kto rej na samom vrchu tróni Jeho 
Veličenstvo Grand.Piano.Jej láska ku klavír
nemu zvuku spôsobuje, že ak musí hrať na 
akýkol'vek iný klávesový nástroj, má takmer 
fyzické bolesti (preto som ju už dávnejšie 

Snímka M.Jurík 

prestal núti ť na čembalo a žiadam ju o to len 
v čase najväčšej núdze). j ej druhý najobl'úbc
nejší nástroj je ten, s ktorým práve spoločne 

muzicíruje (týka sa aj spevu), takže spoluprá
ca s iíou je vždy vzácnym zážitkom. 

Láska ku klavíru, hudbe, životu, s jeho 
všetkými radosťami a starosťami, schopnosť 

pozitívne prijímať všetko, čo život prináša a 
k tomu všetkému absolí1 tna sebadisciplína 
to je súbor hodnôt, ktoré obdivujem na 
Helenke a ktoré z nej robia mimoriadnu 
osobnosť. Úmyselne tu nespomínam jej 

. . ." '... ... e:... ;·. ~ ... c. 

Zdravica L. SlovákäVÍ" 
v 

Zivotné dielo 75-ročného Ladislava 
" Slo'Váka a jeho ~natlľpre'n:ášú kul-
túru nemožno obsiahnut' v krátkom člán-

. . . . "' 

pričinením, nesmiernym osobným nasa
deriftn, ' s\ckbmp'fomisnbu•rumcleekou"illlJ" .. , 
ročnosťou, cicJ.'avcdomosťou a hlavne tvr-. 
dou. ·prácou ! nlJJ~bc:. Ak~M•,íJy.m,,.itf.QJP~m ,, r 

úžasné kreatívne schopnosti, jej obdivuhod
né klavírne umenie, ktoré poznáme všetci z 
jej koncertov. Skôr chcem odhal iť to, čo by 
nikto nečakal od príjemnej dámy, ktorá svo
jimi milými spôsobmi a schopnosťu pris
pôsobiť sa najrôznejším požiadavkám svo
jich hudobných partnerov robí dojem, že to
to je jej celá povaha. Za všetkými týmito 
vlastnosťami je ešte niečo, čo pozná len jej 
dôverný priatel': vôl'ové schopnosti na úrov
ni približne Arnolda Schwarzeneggera. Ak si 
totiž niekto myslí, že ak dnes osemdesiatroč

ná umelkyňa sadá za klavír s rovnakým zápa
lom a virtuozitou, ako pred mnohými rokmi, 
je tO len "od Pána Boha", vel'mi sa mýli. Za 
rým je tvrdá práca, odriekanie, absolútna re
gulácia životných návykov, schopnosť nepo
dl'ahnúť príjemným pokušeniam a udržať sa 
v dobrom zdraví a fyzickej kondícii. 

Sviežosť intelektu Hele ny Gáfforovej je 
tiež výsledkom jej osobných víťazstiev nad 
vlastnou pohodlnosťou. Na rozdiel od niek
torých overa mladších koncertných umel
cov, ktorí už dávno neobohacujú svoj reper
toár, llelenka sa teší každej novej skladbe, 
ktorá sa jej dostane na klavír. Ked' mi pred 
dávnymi rokmi povedala, že v šesťdesiatke 
priberie k svojej trojjazyčnosti ešte hodiny 
franc(l zštiny a v dei), kedy odíde do penzie 
ešte angličtinu , bral som to s rezervou. Stalo 
sa a ja už dnes verím všetkému, čo si llelcnka 
vezme do hlavy, že vykoná. Jej najbližší plán 
je, že v roku 2000 sa začne učiť čínštinu . 

Drahá He lenka, želám ti za nás všetkých a, 
samozrejme, za seba, aby ti tá čínština dobre 
išla a aby si pritom mala dosť času na tvoj mi
lovaný klavír. 

Tvoj vďačný MltOŠJURKOVlČ 

' ku. Ale predsa sa mi žiada pte tých, ktorí je
ho umenie naživo nepoznajú - veď veréjne 
nediriguje už 10 rokov, ako i l>re tých, ktorí 
rýchlo zabúdajú, všeličo pripomenúť: na 
zamyslenie, príklad i pre poučenie. 

imperatívom. Tým bol príkladom a vzo- ~~"~~--

Ladislav Slovák je predovšetkým pravým 
Slovákom - svedčia o tom mnohé z jeho ži
votných peripetií. Ale zárove!\ je jedným z 
prvých, a v mnohom skutočne prvý, ktorý 
tento úzky, veľkou prajnosťou neobdarený 
okruh prekročil a vykročil cestou k sveto
vosti, získal vavríny a otvoril cestu ďalším: 
nic protekčnictvom, lobbizmom či klano
vou prístu nost'ou, ale len a len vlastným 

Dnes už his torická snímka: L. Slovák na 
zájazde SF v Taliansku 1962, spolu s M. 
jclín.kovou, J. Sukom a F. Klindom. 
Snímky archív autora 

rom pre žiakov a rovnako zmýšľajúcich, 
tým bol tŕilom v oku iným, ktorí tieto maxi
my neuznávaJj, či zľahčovali ako príliš kys
lé hrozno. 

Do Bratislavy prišiel ako chlapec z dedi
ny bez spoločenských kontaktov, iba napl
ne ný hudbou, a vlastnou silou sa vyšvihol z 
dómskeho speváčika až na pódium 
Carnegie-Hall a na post šéfa Slovenskej fil
harmónie, ktorú viedol 20 rokov a pevnou, 
autoritatívnou rukou formoval jej profesi
onálne majstrovstvo. Bol prvým Slovákom; 
ktorého akceptovala česká filharmónia na
toľko, že mu zverila 57 koncertov doma a 
na svojich zájazdoch v USA, j aponsku a 
Austrálii, a ktorého si napriek výhražným 
listom zvolil Symfonický orchester FOK za 
svojho šéfa. Od svojich uctievaných učite
ľovTalicha a Mravinského si osvojil perfek
cionizmus detailu, čo presadzoval so zano
vitosťou Záhoráka: presne vedel, že toto je 
jediný receJ>t proti pohodlníctvu , umelec
kej ľahostajnosti a šmíre. Nedá sa spočítať, 
koľko času a úsilia vložil do uvádzania slo
venských skladieb: mnoho z týchto kreácií 
Suchoi'ía, Moyzesa, Cikkera, Kardoša a 
iných ostane vzorom, mnoho skladieb až 
jeho interpretáciou získalo umeleckú ak
ceptanciu. 

Bol by býval aj skvelým operným diri
gentom - rozumie hlasu, veď začínal ako 
zbormajster, zakladal dnešný Zbor SF a je
ho predvedenia veľkých oratórnych diel s 
aparátmi SF ostali pamätné. Doma však ne
dostal možnosť - tú v Opere Národního di-

Dvorského letné aktivity 
Hoci divadlá a koncertné sály boli kon

com augusta v letnom upratovaní, mnohí 
naši umelci venovali náležitý čas vyplneniu 
letnej dovolenkovej atmosfére aktívnou 
umeleckou činnosťou. Peter Dvorský bol 
hlavným aktérom na slávnostnom koncerte 
v Michalovciach, ktorý sa z iniciatívy riadite
ra firmy ELÁN inž. Milana Lapišáka, konal 
pri príležitosti 750. výročia mesta 
Michalovce. Koncert mal benefičný cl1arak-

ter a finančný zisk bol venovaný na liečbu 

chorých detí. Na úspešnom koncerte spolu
účinkovala Jana Valášková, tátnu fi lhar
móniu z Košíc dirigoval Ondrej t enárd . Z 
ďalších letných aktivít P. Dvorského treba 
spomenú ť ešte jeho následné účinkovanie v 
českých Tepliciach na zaujímavom podujatí 
Teplice - lludobný salón Európy. 

- r -

L. Slovák s Akeom Watanabem 

vadia v Prahe s mimoriadnym úspechom 
využil. Iba zdravotné memento mu preka
zilo pokračovať a napokon ho odradilo od 
všetkých verejných výstupov. 

jeho vlastnosť nevzdával sa prináša há
dam to najcennejšie: vcl'kú sériu zvuko
vých záznamov so Symfonickým orchest
rom slovenského rozhlasu, ktorému tiež 
vol' a kedy šéfoval. Teraz môže skutočne bez 
zbytku realizovať svoje predstavy; nároč
nosť tu nevedie ku konflíktom a výsledok 
dostáva predíkát trvalosti: to čo ostane z 
práce koncertného umelca pre večnosť -
donedávna vyhradenú iba skladateľom. Po 
rokoch búrlivých a1>lauzov, ale aj sporov a 
mnoho frustných zápasov proti diletantiz
mu každého druhu, to je údel, ktorý ho 
môže napliíať hlbokým umeleckým uspo
koje ním, že vytvára dokumenty pre sloven
skú kultúru. 

S hrôzou zist' ujem, že tón tohto článku sa 
vymkol z kontrapunknt nášho dlhoročné
ho t>riatel'stva. Súkromná kóda to, dúfam, 
napraví. 

Tak už len: ad multos an nos! 
FERDINAND KU DA 

Na snímke zľava doprava: Peter Dvorský, 
inž. Milan Lapišák, jana Valášková, 
Ondrej Lenárd. Snímka -archív 

Po dvoch rokoch príprav sa Slov
koncertu podarilo po prvý raz prlpra· 
viť výraznejšiu prezentáciu slovenské· 
ho Interpretačného umenia v Spo
Jených štátoch amerických. V októbri a 
novembri sa v USA predstaví Slovenská 
filharmónia, Lúčnica, Moyzesovo kvar· 
teto a Štátna filharmónia Košice. S 
americkými agentúrami sú rozpraco
vané l ďalšie hosťovania slovenských 
umelcov, ktoré však v rámci tohoto 
krátkeho časového obdobia nebolo 
možné realizovať a uskutočnia sa v 
najbližších rokoch. Historické je naj
mä koncertné turné Slovenskej fllhar-

Slovenská hudba 
do USA 

mónie a košickej filharmónie, ktoré 
vôbec prvý raz vystúpia na americkom 
kontinente. Ako prvá už začiatkom ok
tóbra odchádza na koncertné turné 
pod hlavičkou Slovenský symfonický 
orchester Štátna filharmónia Košice. 
Pod taktovkou svojho šéfdirigenta 
Bystríka Rcžuchu a Denisa Burkha sa 
predstaví v rámci šestnástich koncer· 
tov v pätnástich amerických mestách 
(o. i. Lansdale, Charleston, Lancaster, 
Greenville, Mobile, Merick) s dielami 8. 
Smetanu, A. Dvoi'áka, R. Schumanna, 
G. Rossiniho aJ. Grešáka. Slovenská fU
harmónia začína svoje turné 29. októb
ra vo Philadelphii, v priebehu dvoch 
týždňov vystúpi so svojím šéfdlrlgen· 
tom Ondrejom I..enárdom na vyše de
siatich koncertoch o. i. v mestách New 
York, Cleveland, Pittsburg, Orono v 
štátoch Philadelphia, New York, West 
Virginia, Ohlo, Michigan. 

Zájazdy našich telies sa mflžu usku
točniť i zásluhou sponzorov, ktorí 
uhradia náklady za cestu do USA. Pre 
amerických poslucháčov vydal Slov
koncert s finančným prispením fondu 
Pro Slovakia reprezentačný bulletin, v 
ktorom oboznamuje s históriou, kultú
rou a najvýznamnejšími interpretač
nými a skladateľskými osobnosťami 
Slovenska. 

e Medzinárodná klavírna súťaž johan
nesa Brahmsa prebiehala v minulých 
dňoh v rakúskom Pôrtschachu na 
Wôrthersee, kde J. Brahms prežíval 
časť svojho života (skomponoval tu kla
vírne a komorné diela a svetoznámy 
husľový koncert). Súťaž sa skončila s 
veľkým úspechom mladých sloven
ských klaviristov, keď do druhého kola 
súťaže z 25 účastníkov súťaže z devia
tich krajín pos túpilo 8 súťažiacich, z to
ho traja zo lovenska. Víťazom tejto vý
znamnej medzinárodnej súťaže klavír
nych umelcov sa stal absolvent brati
slavskej VŠMp (z triedy doc. Ma riána 
Lapšanské ho) Marcel štefko. Aj na dnt
hom mieste sa umiestnil žiak doc. tap
šanského, Tomáš Nemec. Súčasťou I. 
ceny súťaže je koncertné turné víťaza v 
Rakítsku, nahrávka pre rakúsky roz
hlas a týždenný pobyt v prekrásnom 
pros tredí kúpeľov Wôrthersee. 

e Koncert Komorného mužského zbo
nt Cyrila a Metoda, ktorý diriguje bul
harský skladatel' a muzikológ Veselin 
Níkolov sa uskutoční di'ía 13- októbra 
1994 o 19.00 h v Dóme sv. Martina v 
Bratislave. Na programe sú duchovné 
piesne v staroslovienčine. 

Operný festival 
v Banskej Bystrici 

V d11och od 16. do 23. septembra t.r. z iniciatí· 
vy Štátnej opery, uskutočnil sa v Banskej Bystrici 
nový hudobný festival Bansko-bystrické 
operné dni. Stredoslovenská metropola bola 
tak obohaten{l o nové, špičkové hudobné po~u · 
jatie. Popri repertoárových operných tituloch 
(Aroldo, Traviata, á poj lásky) dominantou fes
tivalu bola inaugurácia Symfonického or
chestra Banská Bystrica a spevácky recitál 
I.:ubice Rybárskej za klavírneho sprievodu 
Jozefa Malíka. Počas festivalu bola príležitosť aj 
na slávnostné stretnutie pri príležitosti 35. výro
čia založenia opernej scény v Banskej Bystrici, 
na zasadnutie Kolégia preclstavitel'ov slovcn· 
s l..'ľch profesionálnych divadiel i na spoločenské 
stretnutie priatel'ov a sponzorov tamojšieho hu· 
dobného života. O priebehu a programe 10h 10 

podujatia budeme referovať na stránkach ná ho 
časopisu v najbližších čís lach . -r-
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FESTIVAL 

ETELA ČÁH.SK.A. 

III. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY 

HISTÓRIA: 

Tri roky stačili na to, aby sa z idey, presLUpujúcej pozvol'
na do praxe sta la realita. Úspešná akcia, na ktorú sa našli 
sponzori, kLOrú s i všímajú predstavitelia obcí, ktorá sa stáva 
vecou správcov farnos ti a veriacich. llistorické o rgany sa 
vracajú i na Slovensku opäť do chnímov ako koncertné ná
stroje, prostredníctvom ktorých oživuje sa kultúrna história 
dedín a mestečiek. Neraz až pri takomto koncerte obyvate
lia objavujú historické a umelecké hodnoty svojho chrámu. 
Ľady sa už teda pohli, predovšctl..im vcťaka osobnej iniciatí
ve a zanietenosti prcdstavitcl'ov a pracovníkov Spolku kon
certných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii v 
Bratislave, najmä organis tky Evy Kamrlovej, ktorá neúnavne 
chodila po dedinách a presviedčala správcov farností o 
dôležitosti tejto kullúrnej a umeleckej misie. Úspech sa do
stavil. Tretí ročník bol na vysokej profesionálnej úrovni nie
len po stránke umeleckej, ale zaplne né priestory chrámov 
presviedča l i o správnosti tohto podujatia. 

l MIESTA- ATMOSFÉRA: l 
11 1. ročník Medzinárodného festivalu Slovenské historic

ké organy prebiehal v zäpadoslovcnskcj oblasti. Dedinky a 
mestcčkä - Močenok, Báč, Mostová, Sládkovičovo, 
Modra, Brezová pod Bradlom zažili skutočnú koncertnú 
atmosféru. Kvalitné nástroje, profesionálni domáci i zahra
niční umelci -záštita správcov farností a nic v jednom prípa
de i staroswv miest dali festivalu i patričný spoločensl..i 
punc. Mimoriadne úsilie vynaložili farár ev. chrámu a. v. 
Mgr. Leo l. Svetozár Mosný a starosta v Brezovej pod Bradlom 
Dr. Vlastimil K:ítlovský, priam ncuveritcl'ne priaznivo prija
li hostí v r. k. chráme v Mostovej. Správca farnosti Ľudovít 
Józan a starosta Tibor Rósz:ír prístupom k občanom a veria
cim vytvorili atmosféru ~viatku . Ich koncert patril k prvým 
sponzorským akciám tohto festiva lu. Jeho realizáto rom bol 
sám s tarosta obce. Príhovor pána faráraJózana a jeho erudo
vané znalosti z histórie chrámu, organu, obce i mimoriadne 
inteligenb1ý, objekňvny postoj k slovensko-maďarskej otáz
ke tejto národnostne zmiešanej obec, sú dôkazom odozvy 
zo strany početného spokojného publika. Pekné privítanie 
od správcov farností sa v podstate dostalo takmer na všet
l..rých miestach. Účasť bola všade propagova ná, odozva uspo
kojivá. 

ORGANY: 
Z nástrojov zvoleného regiónu v najlepšom technic kom 

stave zostali zhodou náhod organy Martina Šašku z 19. 
storočia. a tohtoročnom festivale zazneli v troch rôznych 
variačných podobách: od najmenšieho v Mostovej až po 

Deszô Karaszon s Imrichom Szabóom po koncerte 
v Sládkovičove 

veľký dvojmanuálový v Sládkovičove. K najmenším ná
strojom festivalu patril barokový n ástroj v Báči od ano
n ymného staviteľa z roku 1779, najväčší bol dvojma
nuálový organ z r. k. kostola v Modre z 1879. Patrí k 
najstarším zachovaným nástrojom firmy Rieger z Krnova 
(op. 15) na území Slovenska. Aj ked' prevažná väčšina 'ná
strojov bola z 19. stor., rozsahom a d ispozíciou boli to malé 
pozitívové nástroje, čo nasvedčuje o našom vývojovom po
sune za centrami Európy. 

Oproti predošlým ročníkom výber organov bol koncent
rovanejší a vd'aka starostlivosti Dť. Mariána Mayera nástroje 
boli v dobrom stave. Na šiestich o rganoch v Brezovej pod 
Bradlom, v Močenku , v Báči , v Mostovej, v Sládkovičove, v 
Modre hrali traja domác i a traja zahraniční umelci. Hostia z 
Francúzska, emecka, Maďarska uplatnili svoje špecifické 
interpretačné názory, vyttžijúc k tomu väčšinou i jedineč
nosť dispozícií poskytnutého n:ístr~a. Tak napríklad 
Francúzka Ande He utematte na Saškovom organe 
. opus primus" z roku 1834-74 v Brezovej pod Bradlom 
využila na francúzsku hudbu i špecifikum slovenských sta
vitel'ov, register Fugara 4 (zvukovo korešpondujúci s našou 
fujarou), ktot'Ú s obl'ubou vkladal do d ispozícii svojich ná
strojov. Škoda, že túto jedinečnosť plnšie nevyužila v sloven
skej hudbe Zlatica Suchá nková na podobnom Šaškovom 

nástroji v Mostovej. l keď interpretačný výkon Maďara 
Deszô Karaszona bol poznačený zvukovou a názorovou 
osobitosťou, Šaškov nástroj z roku 1864 v Sládkovičove bol 
mu inšpiratívny a konfrontačne zaujímavý, pretože pozná 
staviteľov iný opus v Maďarsku. Na najstaršom nástroji festi
valu v roku 1779 hral organista katolíckej kated rály v 
Drážďanoch Hans Jiirgen Scholze. V nej stojí zachovalý 
Silbermannov nástroj. Na zvukovo pôsobivom barokovom 
organe v Báči hral s chuťou a nemeckou dôslednosťou. Za 
spomínanými organovými opusmi nezaostal ani nástroj z 
ďalšej poprednej slovenskej o rganovej dielne rod iny 
Pažickovcov z Rajca. Ján Pažicl..i postavil v roku 1790 ná
stroj v Močenku. l keď koncom 19. storočia bol postavený, 
zachoval si svoj priezračný, farebne sýty zvuk. 1-lrala na ňom 
Irma Skuhrová. Na najväčšom nástroji festivalu v Modre 
hral Ivan Sokol. 

DRAMATURGIA: 

Možno ju považovať zo všetl..rých ročníkov za najzaujíma
vejšiu, so širokým spektrom záberu do rôznych kompozič
ných škôl a umeleckých typov. Vychádzajúc a inšpirujúc sa 
nástrojom i špecifikom danej jeho dispozície, vznikli sklad
by, svedčiace nie len o invencii autora, ale dokume ntujúce a 
podávajúce prehľad staviteľskej umnosti jednotlivých kra
jín. Znela tu hudba nemecká, francúzska, talianska i sloven
ská, maďarská a, samozrejme, diela johanna Scbastiana 
Bacha a jeho synov. T. r. absentovala tvorba 19. storočia i 
keď d ispozíciami by nástroje boli korešpondovali týmto po
žiadavkám. Prínosom boli súčasní autori, inšpirovaní starý
mi nástrojmi. Poslucháčsky boli všetky programy pútavé, 
ktoré adekvátne predstavili daný nástroj. 

lčíM ZAUJALI ORGANISTI:! 

Predovšetkým väčšina z nich svoj záujem zameriava na 
historické nástroje, alebo aspoň hrajú dôležitú úlohu v ich 
koncertnej kariére. K ozvláštnc niu ·koncepcie a názoru na 
interpretáciu starej hudby prispieva absolvovanie rôznych • 
medzinárodných kurzov na historicl..rých organoch z rôz
nych organárskych dieln í, uplatnenie a aplíkovanie špecifík 
kultúry tej-ktorej krajiny. často sa v programe vyskytovali 
skladby variab ilne používané pre rôzne inštrumentačné 
zoskupenia a organ svojou d ispozíciou, pri invencii inter
preta vypointoval tietO farebné nuansy do pôsobivej zvuko
vej palety krehkej krásy. S pôžitkom som si vypočula takúto 
jedinečne invenčnú fantáziu Francúzky Ande Heurte
marte (ako jedinú som ju sledovala z rozhlasovej nahrávky). 
aškov organ dokázala skutočne oživiť v širokej palete fran

cúzskeho šarmu, nevšedných farebných kombinácií, ktoré 
v podstate tvoria hudbu Daquina, Corretteho, Attagnan
ta, ale neublížili ani nemeckým autorom (Frohberger , 
Buxtehude), ba korešpondovali v jej názore i s fantazijnos
ťou a spevnosťou johanna Sebastiana Bacha v jeho fantá
zii a chorálových predohrách. Zneli v opare vkusnej koloris
tiky francúzskeho umenia. Na kvalitnom nástroji bratov 
Pažických z roku 1790 v Močenku hrala 25. augusta Irma 
Skuhrová. Precizna dôslednosť tejtO dlhoročnej pedago
gičky stala sa základnou istotou predovšetkým v skladbách 
nemeckých autorov (Scheidt, Bach, lländel, Pachelbel), 
no prežiarila i variačn (J i tanečnú hudbu Sweelincka či náš
ho Šantrocha. S istotou skl1seného hráča na Silber
mannových nástrojoch zah ral svoj brilantný program Hans 
Jiirgen Sch olze. a festivale mu bol ponúknutý barokový 
organ v Báči , na ktorom hral 26. augusta. Zvuková kultúra 
bachovských Silbermannových nástrojov dáva organistovi 
pevnú pôdu k vlastnému rozletu na inom nástroji. 
cholzeho program orientovaný na nemeckú (Scheidt, 

Bôhm, Bachovci) a taliansln• hudbu (Frescobaldi, 
Martini), vygradoval Malou partitou súčasného rakúskeho 
organistu a skladateľa Petra Plenjavského. Vynikajúca 
technika a zvukový rozlet posunuli dimenzie tohto nástroja 
do podoby v chráme málo známej a frekventovanej. Z jeho 
hry vyžaroval rozlet, plnosť prežitia, dôslednosť koncepcie. 
Mostová pri Galante zostala pre tento ročník príkladom 
komplexnej starostlivosti starostu a správcu farnosti o svo
jich veriacich a občanov. Výkon Zlaty Suchánkovej koreš
pondoval s ich plným zaujatím pripraviť pre všetkých ne
všedný zážitok. Ona im v tom pomohla. Program si zvolíla 
príťažlivý, zaujímavý, zrozumiteľný pre ka:l.dého (Šant
roch , De Cabezon , Correa d e Arauxo, Brahms, 
Sch eidt, Buxtehude, Balbastre, Sweelinck). Vlastnou 
interpretáciou predstavila ich vzácny nástroj Martina Šašku 
z roku 1860 v širokej palete možností a zvukových kombi
nácií. No pozornejší poslucháč si mohol všimnlJť absenciu 
pedálu i už spomínaných registrov tohto ná troja. Na tre
ťom nástroj i Martina Sašku z roku 1866 v r. k. kostole v 
Sládkovičove hral 28. augusta maďarský organista Deszô 
Karaszon. Tento, teoreticky zdatný o rganista využil svoje 
znalosti i na informatívne vstupy k poslucháčom. Žiaľ, ich 
preklad nadobudol zväčša paradoxné muzikologické filiá
cie. Ak sa fara, či mesto chcú zapojiť do organizácie koncer
tu, malo by Lo byť overené a so súhlasom usporiadateľov, 
pretože takéto lapsusy záujem o hudbu nepodporia. 
Teoretickému úvodu organistu nie vždy zodpovedal jeho 
interpretačný výkon. Bol maximálne zjcdnodušujúci, netra
dične originálny, používajúc i vlastné názorové výklady na 

Barokový organ v Báči z roku 1779 o d a n onymnéh o 
staviteľa 

organové skladby, napríklad Pales trinu, Frascobaldiho , 
Bacha i súčasných mad'arských autorov Kolossu a 
Gárdonyiho. Maďarské spoločenstvo zídené pod vedením 
maďarského duchovného vr. k. kostole v Sládkovičove bolo 
však nadšené svojím maďarským súkmeňovcom. ajväčším 
handicapom však bolo jeho vnímanie pánom farárom na 
"felvídcku". Tak rozdielne sú postoje duchovných v rovna
ko zmiešaných obciach Mostová a Sládkovičovo. Všetko zá
leží na ľuďoch. Záverečný koncert festivalu patril Iva novi 
Sokolovi. Hral na najväčšom organe prehliadky a najstar
šom nástroji firmy Rieger na Slovensku z roku 1875 v r. k. 
kostole v Modre . Veľký nástroj v akusticky pôsobivom pries
tore chrámu poskytol široký záber možností p re interpreta. 
Sokol sa však rozhodol pre umiernený, chrámový výrazový 
postoj, najmä v hudbe starých nemeckých autorov 
(Frohl,>erger, Tunder, ,Buxtehude). Podptockého 
Suita choreica podľa zápisov z Pestrého zborníka z Levoče 
zaznela s farebným rozlcrom nástrojových dispozícií a d iela 
Johanna Sebastiana Bacha prczrádzali istolll dôsledné
ho tlmočníka jeho diela. Sokol je pl ne zrastený a prežiarený 
filozofiou hudby tohto génia. 

Medzinárodný festival lovenské historické o rgany patrí 
už dnes k najzávažnejším akciám slovenského hudobného 
života. Po treťom ročníku možno konštatovať väčši e zauja
tie v SflmOtných mestách realizovania koncertov. Čo však 
nemôže uspokoj iť a pomôcť k ďalšiemu prehlbovaniu kon
cepcie oživovania slovenských historicl..rých organov je ne
záujem samotných organistov, kritikov, publicistov, odbor-

", ........ 
llllllllltt • 

Dvoj m anu álo vý organ v Sládkovičove. 
Snímky S. Bachled a 

níkov. jedným dôvodom je kum ulovanie organových kon
certov priamo v Bratis lave. Dni o rganovej hudby na Hrade a 
t.r. i u Jezuitov iste majú svoje závažné miesto v rámci brati
slavského Kultúrneho leta, ale je na zváže nie, či musia koli
dovať s takýmto jed inečným festivalom, pri zrode ktorého 
stáli a fandili mu i tí, pre ktOrých sa stal už po troch rokoch 
druhoradou záleži tosťou. Veď organisti dodnes nemajú veľa 

príležitostí ku koncertnej činnosti. A vari pohŕdajú s ná
strojmi, o kvalite kto rých teoreticky hlásajú priaznivé refe
rencie. Nemyslím, že na Slovensku je tak vcl'a akcií, aby sa 
pre každú ne našiel vlastný priestor. Pre organ to zatial' platí 
určite. 



KONCERTY 

lS. augusta vystúpili dva komorné ansámbly: Trávničkovo kvarteto 
(Ľubomir Černák, Karel Hejl, Jan Jui'ík, Antonín Gál) a Bratislavské trombonové 
kvarteto Ouraj Mitošinka, Ľuboš šantavý, František Kovács, Michal Motýl). 
Odlišnosť obsadení sa premietala aj v dramaturgii. Zatiaľ čo trávničkovd 
predviedli dve rozsiahle reprezentatívne opusy- pozaunisti i popri snahe 
preniknúť do viacerých štýlových oblastí boli odkázaní na menšie sklad
by a najmä na aranžmány; zastúpený bol aJ vyšší populár i štylizovaná ta
nečno-džezová hudba. 

KULTÚRNE LETO 
Poadelky v Klariskách 

úvodné Sláčikové kvarteto op. 76, č. 2 
(Kvintové) Josepha Haydna odhalilo špič
kové parametre banskobystrického ansámblu: 
ušľachtilosť a spevnosť (prvé dve časti), zmysel 
pre zemité polohy (Menuet) a vo finále (Vivace 
assai) aj istú opatrnosť a prílišnú rozvahu vo 
vol'be tempa. Zaujala príkladná sí1hra, jedineč
ná zvuková vyrovnanosť v harmóniách, zvrúc
nená, ale nic ro mantická p lastika fráz, priezrač· 
né vedenie hlasov pri vynášaní kompozičnej 

motivicke j práce a čo je najdôležitejšie aj istý 
meditatívny podtext napr. vo variačnom 
Andante (2. časť) . 

Teleso interp retuje už d lhé roky obidva ja
náčkovské kvartetové o pusy. Hoci v zostave do
šlo k isrým pcr~onálnym zmenám, noví hráči si 
osvojili tradované prístupy a najmä p re 
Janáčka tak typickú a prepo trebnú bezprost
rednosť výrazu. Mohli sme sa kochať vo vyváže
nosti a najmä prcsvedčivosti takéhoto prístupu. 
Sláčikové kvarteto č. l (z podnetu 
Tolstého . Kreutzerovej son áty") tvorilo 
umelecký vrchol celého večera. Umelci sa sú
stredili na akcentovanie výrazu od bolestných, 
jemných tanečných (2. časť) až po dramaticky 
vyhrocované citové zvlnenia. Aj filozofická hÍb
ka 3. časti dostala v ich prístupe správny uho l 
pohl'adu a záver vyznel ako vášnivo vystupňo
vané, sugestívne presvedčenie o vcl'kosti najsil
nejšieho l'udského citu - lásky. 

Pozauna v našich predstavách nepatrí práve 
k najpohyblivejším a intonačne spol'ahlivým 
nástrojo m. Mladí ambiciózni členovia s(Jboru s 
umeleckým názvom Bratislava Tro mbonc 
Quartet svojim '1•kono m v Klariskách do znač-

' nej> .miery poopravUi tie to tradované cpitetá. 
Zaujali imponují1co u vyrovnanosťou harmónií, 
intonačnou spol'ahlivosťou, pružnosťou. 

Ansámbl toh to zloženia v slovenskom intepre
tačnom umení doteraz neexistoval. Umelci pre
svedčujú o oprávnenosti svojej existencie už 
šesť rokov. Pre dosiahnutie zrelosti je to však 

do ba relatívne krátka, no súčasne dosť dlhá na 
to, aby sa už získali isté skúsenosti, obrusovali 
h rany, cizelovali detaily v dynamike, prednese, 
v udržiavaní tempovaných línií. Po kial' hovorí
me o líniách, po pri všetko m obidve k výsled
kom, ktoré hráči doteraz už dosiahli, postrehli 
sme niektoré parametre, na ktorých vylepšení 
možno ešte ďalej pracovať. Mladistvá bujarosť 
zvádza k nepatrnému zrýchl'ovaniu. Tempá nie 
sú dokonale usadené a h ra postráda istú mieru 
vyrovnanosti. Cítili sme to najmä u autorov sta r
ších epoch (F. Sponga, Cl. Gervalse), ale aj v 
romanticko m Bruckncrovi a najmä v populár
nom Dvoi'ákovom Slovan skom tanci g mol 
č. 8 (a rr. Ulrich Dittmar) . 

Kvarteto uviedlo aj o riginály priamo určené 
pre toto obsadenie O a n Koe tsier: Suita . Max 
a Moritz" op. 127 a J eff ray AgreU: Gospel 
Time). V Koets ierovej Suite sa jednalo o zrej
mú inšpiráciu konkrétno u literárno u predlo
hou. Škoda, že poslucháčovi bulletin nesprí
stupnil to to pozadie, aby bol mohol sledovať 
mieru vystihnutia charakteriz.ície rýchto h rdi
nov, ich postáv, povahových čŕt. 

ajuvoľnencjšie a najpresvedčivejšie vyzneli 
záverečné skladby inšpirované p rvkami džezu, 
tanečnej hudby (H. Carmlchael: Georgia on 
my Wind a J . AgreU: Gospel Time). 

22. augusta odznel v Klariskách vokálny kon
cert. Za umelecke j spolupráce klaviris tov 
Jána Salaya a Oxany Hricákovej sa predsta
vili traja mladí sólisti Opery SND v Bratislave. 

Mezzosopranistka Denisa Šlepkovská 
predniesla výber z cyklu Piesní n a armén
sku ľudovú poéziu Onorlna Resplghiho. 1 
Po pri impo nujúcom zvládnutí speváckeho re
mesla vtlačila piesňam isrý nádych melanchó
lie, zasne nej lyriky i v piesňach, ktoré by bo li 
vyžadovali výraznejší spád. Sopranistka 
Klaudia Dernerová vďaka iskrivému tvorivé
mu tcmpcramenn1 a bohatému citovému záze-

V dňoch l 4.-28. 8. pripravilo Mestské krútúrne stredisko v Bratislave koncertnú preh

liadku Dni organovej hudby ako sríčasf väčšieho projekt" Krútúrne leto '94. 

Organizátori ponúkli hud/:Jymilovanému publiku sedem koncertov, na ktorých sa pred

stavili umelci (7 orsanlstov a l speváčka) z tJiacerých krajin Európy. Pozttfvne hodtlo

tfm ge~atnrí kontinuitu vo výbere Interpretov (od mladllch nu zatlatku prehliadky, 

postupne k starllm v závere prehliadk)'). 

DNI ORGANOVEJ HUDBY 
Na úvodno m ko ncerte, ktorý sa konal dňa 

14. augusta v Hudo bnej sieni Bratislavského 
hradu (ďalej le n HSBII) vystúpil mladý čes
ký organista Ivo Bartoš. Program koncer
tu si zostavil z diel au torov viacerých šrýlo
vých období O. S. Bach, F. M. Bartho ldy , 
J. Brahmsa L. janáček), naprie k to mu, že 
v bulle tine sa spo mína jeho orie ntác ia najmä 
na hudbu l 7. a 18. storočia. Nezaprúc "mo-

. ravské" cítenie na záver svojho recitálu pred
niesol menej často hrávané Postlúdium z 
Janáčkovej Glagolske j omše . 

Na nasleduj(Jcom koncerte, dňa 15. augus· 
ta v Jezuitsko m kosto le (ďalej le n JK), sa 
umelecky predstavila mladá slovenská or
ganistka Emilia Dzemja nová, kto rej dra
maturg iu pozostávaj(Jcu zo sklad ieb au torov 
u nás zried kavo hrávaných (A. P. Francois, 
Boely, V. Petrali a A. Guilmant) tre ba vy
soko oceniť. 

S napätím som očakávala vystúpenie r a
kúskeho organistu Be rnharda Gfrerer a 
(I 7. augusta, JK), mimochodom riaditeľa vý-
znamné ho umeleckého podujatia 
Med zinárodných o rganových koncertov v 
Salzburgu. Na úvod predniesol Fantáziu f 
mol KV 594 W. A. Mozarta, kde príliš voľ
no u agogikou a ro mantizujúcimi tende nc ia
mi odbočil z cesty štýlovosti klasickej inte r
pre tácie klasicizmu, teda hádam až pri vo l' ná 
fantazijnosť zastie rajúca klasickú prehl'ad 
nosť a jednoduchosť faktúry. Dosť rušivo 
pôsobili aj dro bné intonačné nečistoty, kto
rým sa nedokázal v tejto skladbe vyhnúť. Vo 
Fantázii a fúge g mol J. S. Bach a zaujal 
elegantnou a p lynulou hro u, evidentne te n
to interpret má blízky vzťah k dielam ). . 
Bacha. Avšak vo fúge si nastolil príliš rýchle 

tempo, ktoré s topercentne nezvládol, o čom 
svedčí aj zvukový efekt občasnej nesúhry 
med zi manuálmi a pedálmi. Z druhej s trany 
pohľadu však treba oceniť detailnú artikulá
c iu vo fúge, ktorá napokon svedčí o dôklad
nej príprave interp re ta. Nasledujúcou sklad
bo u - Son áta č. 6 d mol, op. 65 F. 
Mende lssohna Ba rtholdyho sa už dostal 
do stavu aké hosi nadhl'adu tvorivej h ry, pre
tože to, čo dokázal vyčariť v tejto skladbe, 
naj mä však v je j variačnej časti, možno ozna
čiť za skutočné interpretačné majstrovstvo 
so všetkými typickými črtami: bravúrna 
technika, dô klad ná ko ncepc ia stavby sklad
by, detailná artikulácia a tiež nápaditá regist
rácia. Interpretačnú úroveň, kto r(• nasto lil v 
Me ndelssohnovi, dokázal uddať Gfrere r až 
do ko nca svojho ko ncertu v skladbách Piece 
h é roique h mol C. Francka, Scherzo E 
dur Eugena Gigouta a v Gotickej suite c 
mol op. 25 L. Boellmanna. 

Nemenej zaujímavým bolo vysú1penie 
Belgičana Edwarda d e Geesta (2 1. augus
ta, HSBH), ktorý sa predstavil publiku sklad
bami J . S. Bacha, C. Francka, M. Regera, 
O. Messiaena, G. Verschraegena a F. 
Pee tersa. Inte rpret, riaditeľ Akadémie a zá
roveň titu lárny o rganista v hlavnom kostole 
v Eeklo s i pripravi l nevšednú dramaturg iu 
skladieb, vedľa re lig ióznym ducho m presia
knurých skladieb, napr. Prelúdium a fúga 
Es dur, BWV 552 J . S. Bach a , Fantázia C 
dur op. 16 atď ... postavi l mode rné svetským 
ducho m ladené skladby: napr. Scherzo G. 
Ve rschraegena (pôvbaná e fektná kompo
zícia žartovného charakteru) , Concer t 
Piece op. 52 známeho súčasného o rganové
ho pedagóga a skladatel'a F. Pee tersa. Jeho 

Moyzesovo kvarteto. 

miu patrila k prínosom tohto programu. Vždy 
tvorí a má k d ispozícii vel k}• citový arzenál. Tri 
piesne Cl. Debussyho (za spolupráce O. 
Hricákovej) predniesla s plným nasadením 
svojho majstrovstva. Odkryla v ňom mnohé kul
tivované odtiene a potvrdila skvelú spevácku 
prípravu. Barytonista J án Ďurčo za spolu
práce Jána Salaya) uviedol dve skladby z 
Mahlerovho cyklu . Plesne potulného to
variša". Mäkký hlas, zmysel pre osobitú filozo-
fiu Mahlerovho sveta mohli byť ešte viac umoc
nené, keby vokalista bol uplatnil pestrosť dyna
mického spektra. 

V áriovej čast i programu uvied la 
Šle pkovská (s J. Salayom) áriu Dalily z o pe· 
ry Samson a Dalila od C. Saint-Saensa, v 
ktorej odhalila zmysel aj pre dramatickejšie po
lohy. Ariu Leo nory z opery Favoritka G. 
Donizettiho, zaspievala uvol'nene, s istotou a 
presvedčivosťou. Dernerová nesklamala ani v 
á rii Rusalky z rovnomernej opery A. 
Dvoi'áka. Upútala jednoduchosťou, úprimnos
ťou výrazu, dokázala sa úspešne vyhnúť akejkol'
vek snahe po patetizme. jej koncepcia bo la pre
cízne premyslená, citovo umocnená, tech nicky 
istá (výšky). Dernerová svoje ume nie stupňova
la aj v koloratú rach, ktorými hýri ária 
OdabeUy z opery Atilla od G. Verdiho. V tej
to súvj lostj, sa žJada vyzdvihnúť ~ul t;iyovanú 
hru O. Hricákovej. cšlo 9 púhy sp rievod, zvu
kovú kulisu, ale o yýra~Qtl do všetlrýc_h detailov 
stvárnenú a inšpi rujúcu tvorivú spoluprácu! 

Ján Ďurčo svojím zamatovým hlasom, v kto
rom niekedy postrádame kovovejšie odtiene sa 
prezentoval v Donize ttiho árii Enrica z ope
ry Lucia di Lammerm oor a vo Verdiho árii 
Egberta z opery Aroldo. Nevyhol sa v nich 

inte rpretácia ako celok pôsobila veľmi zrelo, 
u de Geesta cítiť vnútornú umeleckú istOtu 
podmie nenú zrejme aj častou ko ncertno u 
skúsenosťou . Oproti Gfrererovi, ktorý pôso
b il dojmo m citovejšie skô r lyrickou pova
hou, de Geest je typ živého tempe rame ntné
ho umelca, čo najvýraznejšie ukázal práve v 
Concert Plece F. Peetersa. 

Zaujímavým spestre ním prehliadky bolo 
spoločné vysú1pe nie popredných sloven
ských umelcov Hany Sto lfovej-Bandovej 
{spev) a J á na Vladimíra Michalku (or
gan) - 22. augusta v JK. Na úvod zaznela 
Fantázia č. 2 A dur C . Franck a v podaní 
organ istu V. Mic halku. Vel'mi sa mi páčila 
umelcova registrácia, prop o rcia organových 
farbič iek, avšak osobne by sa mi žiadala väč
š ia legátovosť v tej to skladbe. V nasledujúcej 
kompozícii 6 čísel pre m ezzosoprán a or
gan F. Liszta sa predstavila p . Bandová, kto
rá hneď už od p rvých tónov podala profesio
nálny, sústredený a vysoko 1.-valitný výkon. 
Krásna a vel'mi príjemná farba h lasu, bez
chybné narábanie s dycho m, d ro bné nuansy 
pri frázovaní, širo ká škála dynamických od
tienkov v práci s hlasom rad ia p . Bandovú 
medzi e lim speváckeho umenia u nás i v za
hraničí. Jej zamatovo sfarbený hlas naplnený 
v rúcnym citom sa niesol z chó rajezuitského 
kostola a spo lu s jemným zvukom o rganové
ho sprievodu dotváral dojemnú a pôsobivú 
atmosféru. Uvítala by som aj viac vystúpe ní 
H. Ban dovej s). V. Michalkom. Pokračujúc v 
sólovom prejave Michalko pred n iesol 
Symfóniu č. 5 f mol op. 42 Ch . M. 
Widora. Impozan tná skladba, vlastniaca bo
hatú harmonickú invenčnosť a bravúru sa 
stala priesto rom pre realizáciu Michal
kových virtuóznych scho pností, e mocio nál
nej muzikality a intelektuálnej ko ncepcie. 
Veľmi pôvabné stre tnutie d voch našich po
predných umelcov zanechalo v mysliach ná
vštevníkov iste hrejivé a radostné pocity. 

Na predposledno m koncerte (24. augusta, 
JK) sa umelecky prezentoval popredný ta li
a n sky organista Luigi Celeghin, profesor 
o rganovej h ry a kompozície na jednom z naj
významnejších ko nzervatórii v Euró pe - St. 
Cecilia v Ríme. Už v prvej skladbe Toccáte F 
dur BWV 540 J . S. Bacha som o bdivovala 
jeho mimoriadne vyvinutý cit pre farby a ich 
usporiadanie v celkovej koncepcii skladby. 
V nasledujúcej Toccate con lo scherzo d c l 
cuccu B. Pasquinlho úžasne tvorivo nará
ba! pri práci so zvukom. V prípade Soná ty č. 

~~'94] 

Snímka: P. Erdziak 

problémom s intonáciou (n ielen vo vyšších po
lohách). K intenzívnej ej rezonancii jeho výko
nu prispelo aj - najmä v d ramaticky vyhrote
ných polohách - plné citové nasadenie klaviris
tu J. Salaya. Škoda, že táto možno náhodná kon
štelácia účinkujúcich nevyústila v uvedenie ári
ových duet. 

Na záverečnom podujatí cyklu 29. augusta sa 
- na rozdiel od predchádzajúcich podujatí pre
zentovalo počas celt:ho večera iba Moyzesovo 
kvareto (S. Mucha, J. Tôrok, A. Lakatoš, J. Slá
vik). Uviedlo dva rozsiahle o pusy - Sláčikové 

kvinteto F dur Antona Bruckenra, v ktorom 
účinkoval pricbojný huslista Juraj Čižmarovič. 
Sl! bor v tomto zložt:ní odkryl mnohé zákutia, ci
tové poryvy zašifrované do partitúry, však nit: 
všetky! Široké rozmery Bruckenových línií bý
vajú vždy orieškom- či prt: o rchestrálneho diri
genta, ale ukázalo sa, že aj pre komorný ansám
bel. Pri všetkej úcte k výkonu umelcov očakáva· 
li sme väčšiu zomknutosť a menej interpretač
ne hluchých úsekov. 

V druhej polovici p rogramu uviedol ansámbl 
rozšírený ešte aj o violončelo Ouraj Ale
xander ) sláčikové sexteto Zjasnen á noc 
Arnolda Schônberga. V tomto prípade tvori
vé potencia súboru, v ktorom nesporne viedol 
J. Čižmarovič (čo pokladáme za šťastný výber 
spoluhráča) sa uplatňov~la vľr,a~qejšie. Ko n
cepcia plôch vyznievala presvedčivo, línie: .mali 
napätia, 'í)',J'Qynaný ZV\1~ . Komm:>~ná prác;a 
vďaka interpretácii bola zretel'ná, angažova
nosť umelcov, romanticky zbujnený výraz, in
vencia skladatel'a i osobnostný vklad všetkých 
hráčov tvorili skvcl(l bodku nielen za rýmto 
ko ncertom, ale za celým cyklom. 

VLADO ČÍŽIK 

6 F. Mend e lssohna-Bartholdyho možno 
vyzdvihnúť logiku výstavby skladby, hudob
ný ťah a gradačný oblúk. Z nasledujúcich 
skladieb: Terzo Corale a mol C. Fr a n cka, 
z Improvizácie p r e organ G. Ferrarlho a 
Chant du soir op. 92, 4.1 a Etud e 
Symphonique op. 78 M. E. Bossil10 naj
viac zaujal Fertari, kde odhalil netypic ké, 
ojedinelé zvukové možnosti a kombinácie 
organových registrov. Je skutočným zážit
kom počúvať takéhoto zrelého umelca, kto
rému nemožno vyčítať nejakú živelnú spon
tánnosť či nerozvážnosť, práve naopak, tvori
vosť a prirodzená muzikalita sú pod kontro
lou vysokej dávky inteligencie. Cit pre zvu
kovú farebnosť, emočne výrazný muzikant
ský prejav ako aj dôsledne premyslený 
spôsob výstavby skladieb radia podľa môjho 
názoru Celeghina k najvýraznejším umelec
kým zjavom pre hliadky. 

Záver podujatia patril jedne j z najvýznam
ne jších osobností s love ns ké h o koncert
n éh o umenia Ivanovi Sokolovi (koncert 
v IISBH, 28. augusta). Publikum, ba priznám 
sa, že i mňa o húril rozsiahlosťou a náročnos
ťou programu, ktorý zahŕňal d iela, okrem A. 
Vivald iho, predovšetkým au torov nemecke j 
provenie ncie: J. S. Bach a, F. Men
delssohna Bartholdyho, M. Reger a a J. 
Rheibe r ger a. Svojím energetickým tempe
ramentným prejavom ako aj voľbou výbor
ných skladieb výrazne zabodoval u návštev
níkov koncertu. l loc i program sa aj mne ver
m i páčil, priam mimoriadne oceňujem tiež 
dramaturgiu koncertu, avšak niektoré detai
ly ako napríklad tempová rozkolísanosť v 
Bachovej fúge F dur, či intonačné nečistoty 
napr. u Me ndelssohna-Bartho ldyho mi ubra
li na intenzite zážitku. Uznávam však, že 
predviesť na jednom koncerte tak náročný a 
dlhý program, aký mal l. Sokol, je iste veľmi 
náročné a preto, spomenuté d robnosti ne
staviam na prvé miesto hodno ten ia. Ako ce
lo k predstavoval tento koncert iste silný 
ume lecký zážitok. Rovnako pozitívne treba 
ohodnotiť prácu organ izátorov MKS v 
Bratislave, ktorým sa podarilo sústrediť v 
Bratislave takých to významných a hlavne 
hodnotných ume lcov. Nedá mi však, aby 
som upozornila na jeden dosť dôležitý fakt a 
to, že ani na jednom koncerte prehliadky ne
odznela pôvodná tvorba s lovenských sklada
teľov. Slovenskí o rganisti necítia potrebu 
propagovať do máce umenie? 

MARIANA BENKOVÁ 
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SPIEVANIE S DUSOU 
RC)k 1988 

Domnievam sa, že Viedeň je to jediné 
mesto na svete, v ktorom sa riaditeľ 

opery pravidelne objavuje na titulných stra· 
nách denníkov · či už to bol voľakedy 
Richard Strauss, Karl Bôhm, Herbert von 
Karajan, Lorin Maazel alebo ako v roku 
1988 práve Claus Helmut Drese. V priebe· 
hu dlhej histórie tejto opery musel nejeden 
riaditel' predčasne odstúpiť, alebo dobrovo
ľne odísť. " Operný škandál ", častej~ie však 
škandálik, má tu svoju tradíciu a patrí k 
Viedni tak, ako soľ do polievky. Operní fa· 
nuškovia sa v nich vyžívajú a vynášajú ich 
von na ulicu, až sa napokon stane, že 
tátnou operou sa začnú vzrušovať aj l'udia, 

ktorí do divadla v živote ani raz ncvkročili. 
Témou dňa sa môžu stať tie najnevinnejšie 
udalosti. Tak napríklad, celá operná Viedeň 
sa smiala v podstate nezvyčajnému "kiksu", 
ktorý sa stal počas predstavenia Tosl..')' v de· 
cembri 1982. 

V treťom dejstve opery sa popravčia čata 
jednoducho nedostavila na scénu. Na· 
miesto toho, aby unifo'rmovaní štatisti vpo· 
chodovali na strešnú terasu Anjelského hra· 
clu, kde mali vykonať 'popravu Cavara· 
clossiho, sedeli vraj v kantíne. Keďže sn1rte· 
ľné výstrely nepadli, môj tenorový kolega 
Nicola Martinucci nevidel inú možnosť ako 
vyriešiť situáciu, len čo najrýchlejšie zmizn· 
úť z javiska. Jeho Tosca, Montserrat Caballé, 
zostala zmäteno stáť, zatial' čo publikum 
prepuklo v búrlivý smiech. Namiesto salvy z 
pušiek, zneli salvy smiechu . Vysoko drama
tické finále opery, v ktorom Montscrrat 
oplakáva smrť svojho zmiznutého milého, 
bolo beznádejne stratené. 

Vysky tuj(• sa však aj vážnejšie incidenty. 
Ke<ľ v roku 1964 Herbert von Karajan oh lá· 
sil odchod z vicclcn6kej o pernej scény (vte· 
dy sa clokUnt a rnkúsky parlament niekoľko 
dní zaoberal kauzou Karajan), neznámi pá· 
chatelia počmárali v noci okná a steny ope· 
ry prokarajanovskými heslami. Počas týchto 
"horúcich" dní neodohralo sa takmer žiad· 
ne predstavenie bez rušivých akcií. Keď si 
raz viedenské publikum uzavrie umelca do 
svojho srdca, tak s nevýslovnou intenzitou 
stojí pri ňom po celý život. V týchto septem· 
brových cli'toch som to opiiť zažil. 

Už niekoľko dní pred mojím koncertom 
namontovali moji fanúšikovia na fasádu 
opery transparent s nápisom .Vítaj j osé". j e 
to pozoruhodné aj preto, lebo vo Viedni na 
všetko treba úradné povolenie. Mi\a to, sa
mozrejme, veľmi tešilo. Rovnako mám tie 
najpríjemnejšie spomienky aj na stretnutie 
s priateľmi viedenského "Klubu fanúšikov 
José Carrerasa". Obzvlášť dojímavé bolo, že 
jedna členka klubu ma privítala po katalán
sky, čo sa extra pre túto príležitosť naučila. 
Cítil som, že všetci pociťovali nad mojím ná· 
vratom šťastie. 

Môj viedenský comeback postavil uspo
riadateľov pred veľké problémy: evidovali 
vyše 20 000 žiadostí o vstupenl-.')', avšak ka· 
pacita hl'acliska bola asi pre 2 200 ľudí. 
Riaditeľstvo sa preto rozhodlo zväčšiť hľa· 
disko a to tým, že prekryli orchestrište, kde 
získali d'alšie miesta na sedenie a tiež na ja· 
visko umiestnili stoličky. Takto som dosia· 
hol návštevnícky rekord, pretože ešte nikdy 
v histórii Státnej opery sa na umeleckom 
podujatí nezúčastnilo viac J'udí, ako na mo· 
jom koncerte. Ľudia stáli celú noc na vstu· 
penky. 

Ako novopečený čestný člen Viedenskej 
štátnej opery · menovanie sa uskutočnilo 
deň predtým na ministerstve pre umenie . 
som teda v ten večer 16. septembra vystúpil 
so svojím klavírnym sprevádzačom Vin· 
cenzom Scalerom na javisko. Bolo vyzdobe· 
né kvetmi v španielských a rakúskych ná
rodných farbách a na zábradlí prezidentskej 
lóže ležala zástava s katalánskymi národný· 
mi farbami. Poctili ma aj ďalší vysokí politi· 
ci, ako spolkový kancelár alebo viedenský 
primátor. ajväčšmi ma ale potešilo, že mo
je pozvanie prijali lekári, ktorí ma mesiace 
liečili v Barcelone a Seattle a boli tiež zo 
Settle, profesor Rozman, doktor Granena a 
doktor Permanyer z Barcelony. 

Vrátiť sa po takom dlhom čase na miesto, 
na ktorom som viac ako stokrát vystupoval, 
na ktorom som slávil vel'ké úspechy, to je 
nezabudnuteľný silný emocionálny zážitok. 

Vo vzduchu bolo cítiť čosi zvláštne · bola 
to atmosféra, ktorú neviem presnejšie defi· 
novať alebo opísať, aká sa v divadle vysl..')'tne 
len veľmi zriedkavo. Už pri prvom kroku na 
javisko cítiš, že sa stane niečo mimoriadne. 
Aj publikum to cítilo. A toto vzájomné iskre
nie spôsobuje to, čomu hovoríme vcl'ký ve· 
čer. Prvé sekundy vystúpenia ma psychicky 

takmer väčšmi zmohli ako pri vystúpení 
pod Víťazným oblúkom v Barcelone. 
Zrejme to spôsobilo intímnejšie prostredie 
operného domu. V uzavretom priestore 
pôsobí všetko silnejšie a intenzívnejšie. 

Z hľadiska sa ozval výkrik, vítali ma dlhý· 
mi neutíchajúcimi ováciami. V tomto oka· 
mihu som ešte nemohol tušiť, že tento kon
cert dosiahne cližku kratšej Wagnerovej 
opery· viac ako tri hodiny, čo je na picsňo· 
vy koncert (Jctyhoclné. 

Rakúska televízia prenášala koncert pria
mym prenosom a v tento večer sa ukázalo 
čo všetko je vo Viedni možné: diváci ktorí 
čakali na správy a športové vysielanie, mu
seli svoju trpezlivosť podstúpiť veľkej skúš
ke, lebo prenos z opery sa skončil namiesto 
o 22. hodine až o 23. 15. Vysielalo sa nepre
tržite, aj prídavky. Spravodajské vysielanie 
tiež prinieslo záznamy aplauclujúceho pub
lika. Tak isto na námestí pred operou tisíce 
J'udí i napriek studenému a daždivému po
časiu sledovali celý koncert na veľkoploš· 
ných obrazovkách. 

Publikum v divadle bolo skvelé. Zaspieval 
som viac ako dva tucty piesní a keď bol pro
gram oficiálne ukončený, bolo mi jasné čo 
dlhujem ľucľom v hl'adisku. Kto by mohol 
odolať takému nadšeniu. Ja teda u rčite nie. 
A tak nasledoval prídavok za prídavkom. 
"Oakujeme josé, ďakujeme!" · volali ľudia z 
lóží. Javisko zasypal kvetinový dážď, pri 
rampe sa hrozivo hromadil nával ľud í a zra
zu uprostred hl'acliska sa objavi l transpa· 
rent. K notám piesne Eduarda ll. Griega 
" Ľubim ťa"' namal'ovali moji fanúšikovia vie
denskú verziu "Ľúbime ťa". Touto piesňou, 
ktorá bola prvou pri mojom barcelonskom 
combacku, som sa ako poslednou pod'ako· , 
val. Bol to piaty prídavok a súčasne dvadsia· 
te piate čí~>IO tohto večera ... 

Bol som totálne vyčerpaný, napriek tomu 
som sa chcel pocl'akovať ľud'om, ktorí strávi· 
li celý večer na ulici pred obrovskou obra· 
zovkou. Avšak dostať sa na provizórne pódi· 
um na námestí, bolo nemožné. Ani mocní 
sprievodcovia z operného personálu nedo
kazali odolať náporu pred vchodom, ktorí 
by ma tuším zdliavil. Utiekli sme späť, do
viedli ma na balkón pred riaclitefskou kan
celáriou. Odtiaľ som mohol tisícom čakajú· 
cich aspoň zakývať. 

Moji osobní hostia, lekári zo Seattle a 
Barcelony, toto všetko nevedeli pochopiť. 
Každý z nich, samozrejme, vedel, ako to nor
málne v opere alebo v koncertnej sále cho
dí, ale také niečo ako vo Viedni ešte nezažili. 

Moja sestra Maria Antonia, brat Alberto a 
jeho žena Marisa, boli tak isto atmosférou 
vo Viedni viac ako dojatí, hoci v priebehu 
tých mnohých rokov zažili všakovaké uda
losti. 

Bol som prešťastný, dokonca mi ani neva
dilo, kec!' mňa, dlhospáča, skoro ráno po 
koncerte vytiahlo z postele zvonenie telefó· 
nu. Na druhej strane telefónu bol llerbert 
von Karajan, ktorý videl televízny prenos a 
gratuloval mi... 
Hosťom zo panielska a USA som potom 

po dva dni ponúkal kulinársku Viedeň. 
Najprv som ich pozval do známeho vinár· 
skeho strediska Grinzingu, s presláveným 
lokálom, kde podávajú obrovské viedenské 
rezne presahujúce okraje taniera. Nakoniec 
som ich zaviedol clo jednej legendárnej cuk· 
rárne v centre mesta. Veď Viedeň nie je len 
metropolou hudby, ale aj sladkostí. 

Viedenský koncert, ktorý sa tak šťastne 
vydaril, znamenal v mojom novom živote 
obrovský skok dopredu, lebo teraz som si 
mohol s čistým svedomím povedať: opäť si 
tu. To znamená, že hudba môže na človeka 
pôsobiť nielen príjemne, uspokojujúco, ra· 
clostne, či dokonca obšťastňujúco, ale aj 
uzdravujúco. 

Sú známe príklady zo všetkých čias a kul· 
t(Jr, od indiánskeho čarodejníka počnúc, 
ktorý sa pokúša vyhnať choroby divokými 
spevmi, až po novodobého psychiatra, kto· 
rý používa hudobnú terapiu celkom ciele· 
ne. Hudbu, teda spievanie, som ako terapiu 
aplikoval takpovediac duplovane. A tak, ako 
chvála každého človeka povzbudzuje, tak 
pre mňa prvé úspechy po chorobe zname
nali strašne veľa. Pobádali ma ďalej. V pod· 
state je to ce lkom jednoduchý proces, ktorý 
sa v človeku odohráva, napriek tomu ho po
kladám za mimoriadne fascinujúcu súčasť 
nášho bytia. Každopádne cítil som sa zo dňa 
na dei' lepšie. 

V nasledujúcich týždňoch som bol hos· 
ťom niekoľkých televíznych show. 
Spoluúčinkoval som na dobročinnom kon
certe v Paríži, koncertoval som v Kolíne, clo-

Na scéne Wiener Staatsoper vo Verdiho La Traviatc 
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ma v I3;lfcclonc (tentoraz v "mojom " divadle 
N ~pu} a. v. Mníchove. 

V Madride sa koncom novembra nahráva
lo vianočné televízne vysielanie, v rámci, v 
Španielsku veľmi populárnej, show "Sabado 
noche". Tu som spolu s Montserrat Caballé 
okrem iného spieval v štyroch jazykoch du· 
etovú verziu "Tichej noci". V ten istý deň 
som sa stretol s naším premiérom Felipom 
Gonzalesom, ktorý ma opäť uistil, že sa zasa
dí o moju "Nadáciu pre leukémiu" a po· 
môže vytvori ť solídny finančný základ. ja 
som pri tejto príležitosti mohol minister
skému predsedovi oznámiť, že prestavba v 
llospi tal Clinico v Barcelone, ktorá bola fi· 
nancovaná z čistého zisku z môjho come
back koncertu 2 l. júla, sa medzičasom 
ukončila. Išlo o priestory určené na ambu
lantné liečenie v hematologickom oddele
ní, ktoré už teraz majú najmodernejšiu (JrO· 
veň . Značnú sumu sa mi podarilo získať za· 
čiatkom decembra v Paríži, spôsobom viac· 
menej neobvyklým. Otváral som jeden 
l laute·Conture-Salon. Do známej reštaurá
cie "Le Doyen" na recepciu prišla takmer ce· 
lá Paríž · nielen kvôli jedeniu, ale aby preja· 
vil i aj svoju vel'korysosť a obohatili moju na
dáciu. Mimoriadne ma tešilo, že franc(Jzsky 
rozhlasový vysielač "Europe l " mi venoval 
jeden celý vysielací cleií. Od interview v ran
nom spravodajskom žurnále, cez etapy mo
jej kariéry, až po prezentáciu mnohých gra· 
mofónových nahrávok, bol som posluchá· 
čom k dispozícii hlboko do noci. 

Svoje štyridsiate druhé narodeniny, 5. de
cembra, som slávi l, samozrejme, s rodinou. 
V taký to deň sa nevyhneme pohľadu späť. 
Posledný rok sa mi zdal znova nekonečne 
vzdialený, všetko mi pripadalo ako zlý sen, z 
ktorého ma dobrí duchovia vyslobod il i. A 
pritom sme sa museli aj zasmiať, niektorým 
príhodám z čias môjho pobytu v Seattli. 
Ktosi v spoločnosti nakoniec zacitoval jed· 
no španielske príslovie: " iektorých osud 
nesie na svojich krídlach a iných vlečie za 
sebou". Po prechodnom vlečení ma naozaj 
niesol na krídlach a za to ďakujem Bohu. 

9. decembra sa v Rime konal koncert, na 
ktorý som sa už týždne vopred tešil. 
Prezentoval ho režisér maestro Franco 
Zeffi relli. Vo vatikánskej "Sala Nervi", ktorá 
pohltí 6 500 divákov, som po prvýkrát verej· 
ne spieval sólový part z "Mira Criolla" a 
"Navidad Neustra" od Ariela Ramireza, v le· 
te 1987, len pár dní pred vypuknutím leu ké· 
mie ... 
Deň po koncerte nás · mi\a, moju ženu a 

deti · prijal pápež na súkromnej audienci i. 
Pre všetkých, hlavne však pre Alberta a 
Júliu, to bol nezabudnuteľný zážitok . 

Ešte pred Vianocami som išiel po prvý· 
krát opäť clo gramofónového štúdia. V 
Budapešti sme nahrávali moju tretiu Toscu. 
Po Montserrat Caballé a l ngvar Wixellovi 
pod vedením Colina Davisa a po Katie 
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Ricciarc1li s Ruggcrom Raimoncl im pod tak· 
tovkou Herberta von Karajan~ boli teraz 
mojimi partnermi Eva Marton a Juan Pons. 
Dirigoval Tilson Thomas. 

V predvečer Štedrého dňa sme uviedli eš
te raz "Misu Criolla" · tentoraz v Oviede. 
Musím sa pri znať, že som chcel spievať túto 
prekrásnu argentínsku omšu v tento deň a 
na tomto mieste z vďačnosti a tak trochu aj 
z emocionálnych dôvodov. 23. decembra 
1987 ma totiž po prvýkrát načas prepustil i z 
kliniky v Seattle. 

Po vianočných sviatkoch som sa pripra· 
voval na koncert v Madride na počesť Felipe 
Gonzáleza, na ktorom okrem miía tlčinko· 

vali moji kolegovia Montscrrat Caballé, 
Victoria de los Angeles, Alfredo Kraus a 
Juan Pons. Uprostred januára som dával 
koncert v milánskej La Scale, potom som 
navštívil svetoznámy vi edenský Operný bál 
· Placido Domingo dir igoval a ja som spieval 
· a v Mníchove som nahrával s Agnes Baltsa 
Samsona a Dalilu na gramofónové platne. 
Všedný umelecký deň ma teda opäť pohltil, 
aj ked' v inej, novej podobe. 

Koniec. 
Preklad: ·mjk· 

Kincller Verlag GmllH 
Miinchen 199 1 

Vážení čitatelia, 

v dnešnom čísle končíme výber kapi· 
tol z knihy slávne}lo španielskeho teno
ristu JOSE CARRERASA Spievanie s du· 
šou. Súdiac podľa ohlasu, p ublikovaný 
výber vám zobjektívnil pohľad na život 
a prácu umelca. Viacerí čitatelia nás žia· 
dali, aby sme v uverejňovaní takýchto 
materiálov pokračovali. Radi vám vyho
vieme. Už teraz vám chceme prisľúbiť, 
že v budúcom roku sa budete môcť na 
stránkach nášho časopisu zoznamovať s 
ďalšími zaujímavými osobnosťami sve· 
tovej hudobnej scény. PRETO UŽ TE· 
RAZ NEZABUDNITE Sl OBJEDNAŤ 
NÁŠ ČASOPIS PRIAMO U NÁS. ŽIAĽ, 
SLUŽBY PNS NÁS NATOĽKO SKLAMA· 
Ll, ŽE AJ O DISTRIBÚCIU SA MUSÍME 
STARAŤ PRIAMO V REDAKCII! 
Očakávame však aj vaše pripomien· 

ky, návrhy na témy, s ktorými by ste sa 
chceli na stránkach časopisu stretávať. 

Váš 



6 HUDOBNÉ DIVADLO 

Svätopluk Petra Mikuláša Snímka]. Vavro 

l 

Su~hoňov Svätopluk opäť v SND 

PÝCHA NÁRODNEJ KULTúRY 
Z lé jazyky tvrdili, že v šesťdesiatych rokoch to boli popri moder

nej tvorbe tiež slovenské opery, ktoré sa v bratislavskom diva
dle podpísali pod vtedajšiu návštevnícku krízu. Dnes sa na skutoč
nosť, že počas onoho desaťročia bolo premiérovaných deväť no
vých, pôvodných diel od našich siedmich skladateľov, že repertoár 
obsahoval tri-štyri slovenské tituly v sezóne, pozeráme s obdivom, 
úctou, ak nie závisťou. A to aj napriek tomu, že nie všetky diela z 
týchto čias preukázali dlhšiu životaschopnosť. 
Súčasná situácia je diametrálne odlišná. Autorov- česť výnimkám

hudohnodramatictr.", žáner neláka(?), zo strany divadiel obJ' ednáv-
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ky pepr,ichádzajl,Í wrečo aj, veď Nabucco a Carmen sú istejšie kaso-
·vé,hity; všakžeJ .. );nuž domáca tvorba v programovej ponuke sloven
ských scén je okrajovou záležitosťou. Opera SND, vedomá si svojho 
dlhu voči slovenským skladateľom a do istej miery i voči Eugenovi 
Suchoňovi (niekoľko sezón absentovali obe jeho opery) samotné
mu, pripravovala n ávrat Svätopluka už na záver lanskej sezóny. 
Keďže nevyšla ani alternatíva uvedenia inscenácie n a Devíne, ani 
plánovaný júlový termín, otvoril Svätopluk až 75. jubilejnú divadel
nú sezónu. 

Suchoňov Svätopluk je najrcprezentatív
ncjším dielom slovenského operného fondu 
pre slávnostné príležitosti , retlektujúcim vý
znamné dejinné udalosti nášho národa. O 
tom niet pochýb. "Dôstojnosť, sebaúcta a se
baistota národa sa nemôže zrod iť z toho, že si 
niečo nahovorí, ale iba z historickej pravdy .. ." 
- to sú slová majstra Suchoiía a ich platnosť si 
čoraz nástojčivejšie uvedomujeme. 

O diele samotnom bolo napísanýd1 viacero 
analýz. Uspokojme sa dnes s konštatovaním, 
že v ňom má slovenská hudobná kultúra mo
numentálny operný epos, dôkaz kompozičné
ho majstrovstva a melodickej invencie autOra, 
ktorý i po takmer 34 rokoch od prvého uve
denia nestráca nič z remeselnej a obsahovej 
aktuálnosti. Výsadou inscenácie Svätopluka z 
roku 1985 je zasa fakt, že ani nové spoločen
ské a štátoprávne usporiadanie Slovenska ne
vyžadovalo jej rukopis revidovať. je to prejav 
jej nadčasovosti , objektívnosti a za roveň od
poveď na otázku, prečo sa vracia na javisko 
S D. 

I nscenačný team tvorí osvedčený umelec
ký trojuholník Branislav Krišk a (réžia) -
Ladislav Vychodil (scéna) - Helena 
Bezáková (kostýmy). V dnešnej presile mo
dernistických poiíatí, cxpt:rimentálnych réžií 
a všakovakých posunov, pôsobí táto k lasicky 
vyvážt:ná, esteticky čistá a funkčná produkcia 
ako balzam. Jej architektúra pritom nie je 
vonkocom archaická, či popisná. Vychodilov 
monumentálny, statid:ý tvar nesie v sebe his
torizujúci náznak, ktorý, konkretizovaný sve
telnými a projekčn)'mi prvkami, nenecháva 
pochybovať o presnom dejinnom zakotvení 
diela. Branislav Kriška ide rovnako dôslcdnt: 
po vonkajších obrysoch predlohy, ako i po jej 
vnútre. Ak režisérov rukopis sa môže zdať na 
prvý pohľad až príliš uhl"adcný, aranžmán po
riadkumilovné, tak pod týmto symetrickým 
obalom sa skrýva dôkladne vykreslená dráma 
postáv, dráma ríše. apokon, sám Eugen 
Suchoi1 roku 1960 napísal, že "farby partittlf)' 
Sviitopluka som nanášal na papier širokým 
štetcom". Kriškova réžia je teda verná zámeru 
skladatel"a vytvoriť monumentálny hudobno
dramatický epos a zdôrazn iť v iíom apel na 
svornosť a lásku. 

Dirigent D u šan Stefánek, ktorý pri 

pôvodnom naštudovaní participoval ako asi
stent Ondreja Lenárda, obnovenli premiéru 
pripravil samostatne. je to nesporne dosiaľ je
ho najväčší tvorivý čin. Partitúru pochopil v 
jej oboch vzájomne sa prclínajúcich dimenzi
ách. Orchestrálny part .an si ch", so silou sym
fonickej výpovede a nesm iernym výrazovým, 
farebným a charakterotvorným bohatstvom 
vypracoval a dal do rovnováhy s vokálnou 
zložkou, nositcl'kou dramatického významu. 
V hustom suchoňovskom hudobnom pradive 
sa orientoval s prehl'adom i nadhl'adom, vý
sledkom čoho bolo náladovo diferencované a 
na kontrasty bohaté naštudovanie. K priazni
vému výsledku prispeli i obc kolektívne tele
sá - orchester a zbor, pripravený Naďou 
Rakovou. 

Dominantnou osobnosťou javiska bol 
Peter Mikuláš v titulnej postave. Má pre ňu 
vari všetko: sýty, nosný hlas, kultivované he
recké danosti , osobnostný intelekt. Mikulá
šova vokálna krivka sa nesie od introvertnej, 
meditatívnej polohy, cez dramatické vzo
pätia, až po horúčkovité vízie, interpretované 
ako odraz psychického stavu hrdinu. 
Rozporuplnosť charakteru panovníka reflek
tuje okrem hla5u i hereckým gestom, mimi
kou. Mikulášovo spevácke poňati t: partu je 
pritom primárne kantabi lné, clo melodickej lí
nie sú účinne zasadené deklamačné prv!-.)'. 
Vhodných pred5tavitel"ov majú tit:ž postavy 
Svätoplukových synov. S exponovaným, vyso
ko položt:ným partom Mojmíra sa úspešne vy
rovnal Richard H aan , k Svätoplukovi ml. sa 
s dramatickou vervou vrátil Fr anti šek Li
vora. Elena lloličková je dosiaľ najlyrickcj
šou Ľutomírou, bez čŕt démonickosti, zato s 
viacerými štíhlymi výškami a premysleným 
výrazom. Cituplnou a tónovo príťažlivou 
Blagotou bola Ida Kirilová, Jozef Ábel 
(Záboj), Ľudmila Hudecová (Milena) a 
Vladimír Kubovčík (Dragomír) s istým kva
litatívnym odst upom stvárnili ďalš ie dôležité 
roly. 

Po prvýkrát sa po premiére neprišiel poklo
niť Eugen Such<lli. Žiar, on už nemohol. Na ja
visko v~ak nevyšli ani insct:nátori, hoci časť 
mohutného potlesku patrila nesporne aj im. 

PAVELUNGER 

POZDRAV KJllBILEll 
Prezerám si dávne fotografie, od ich 

vzniku prešlo už mnoho rokov· ale na
podiv- na jednom človeku čas zanechal len 
vel"mi málo stôp. Je rovnako vzpriamený, 
rovnako impozantný, len čit:rne vlasy sa mu 
zmenili takmer na striebornú prilbicu- takú, 
akú často nosieval na scéne v role svojich 
premnohých hrdinov. Lebo Dr. Gustáv Papp 
je hrdina rodený: zjavom, hlasom i povahou. 
Ponáša sa tak trochu na rytierov grálu, na 
múdrych vedcov, snivých básnikov a záro
veň i našich hôrnych chlapcov a odv;ížnych 
mužov, prckonávajlicich nebezpečenstvá. 

Pravdaže, defi lujli v tejto chvíli predo mnou 
rady jeho operných postáv, za pomoci kto
rých nás všetkých viedol ku kráse i dohru. 
Vidím ich pred sebou v pestrom slede a 
viem, :lc tak isto ich teraz vidia aj mnohí naši 
diváci. Ale vidím zárovcií doktOra Gustáva 
Pappa skláňajllceho sa s milým úsmevom 
nad lôžkom chorých pacientov, ako múdre
ho historika, uchovávajliceho pre bud(lcnosť 
činy umenia i vedy a vidím ho aj ako veselé
ho kamaráta a druha mnohých rodinných 
prázdnin, kde sa stal miláčikom všt:tkých 
okol itých detí. Stal sa leda aj ich hrdinom, 
hoci vedeli tak málo o jeho umeleckej sláve. 

iekt:dy sa nevidíme celé mesiace- s ním, 
ale i s jeho milou rodinou - ale ked" sa stret
nemc, zdá sa nám, že sme sa rozišl i len včera 
a že sa na našom kamarátstve nič nezmeni
lo. Tak to cítia asi mnohí, lebo Dr. Gustáv 
Papp nikdy nepoznal povýšenosť ani pýchu. 
Ku všetkým svojím priatel'om i kolegom sa 
správa vždy s bratskou dobroprajnosťou. 

Po tieto časy má jubileum. už, čo by sme 

Snímka l. Grossmann 

mu my všetci mohli zaželať? Dosiahol snáď 
všetko, čo umelec i lek:ír do~iahnuľ môže. 

ech sa teda naviac v ňom utvrdí pocit, že 
rady jeho priatcl'ov a obdivovateľov nercd
nú, lebo zanechal v každom z nich trvalú 
~topu. DoMal od života mnoho darO\' i mno
ho strát, ale vždy ich vedel a vie využiť na 
posilu a poučenie. Nech sa mu teda všet ko 
darí aj v budúcich rokoch. 

JELA KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ 

Jesus Christ Superstar v Prahe 
~ ; 

PRIBEH SIEDMICH DNI 
Po dlhých rokoch tvrdohlavého odmieta

Il ia všetkého, čo sa v oblasti muzikálu a 
rockovej opery na Západe udialo, na~tal pre
lom. Približne v rovnakom čase a s rUvhakou 
chuťou sa v oboch metropolách bývalého 
spoločného štátu začala vlna objavovania vo 
svete dávno objaveného. Zatiaľ čo bratislav
ské inscenácie formovala vyhranená optika a 
estetika Jozefa Bednárika, v Pral1e sa v ostat
nom čase ujala iniciatívy nezávislá producent
ská spoločnosť Musica!. Debutovala Bedármi, 
nasledoval j esus Christ Superstar, v štádiu ro
kovania je česká premiéra Cats. Okrem toho 
si tátO "eseročka"' založila vlastnú muzikálovli 
školu, v snahe zaplniť biele miesta v školení 
interpretov pre tento žáner. 

Ostatným produktom firmy je česká verzia 
svetoznámeho muzikálu tvorcov Andrewa 
Lloyda Webbera (hudba) a Tima Ricea 
(libreto) JESUS CHRIST SUPERSTAR, v pre
básnení Michaela Prostčjovského. Ak za 
dva prelomové dátumy v histórii muzikálu, 
ako svojbytného hudobno-dramatického dru
hu 20. swročia, považujeme roky 1927 (pre
miéra Kernovej Lode komediantov) a 1957 
(Bernstt:inov West Side Story), potom na pra
hu sedemdesiatych rokov sa práve 
Lloydovým Webberovým jesusom Chr istom 
Superstar začína víťazný vpád anglických au
torov do tejto sféry. Dielo obehlo všetky pres
tížne muzikálové centrá sveta (počnúc 
Broadway a West Endom až po Austrál iu a 
japonsko), má svoju filmov(! verziu a v ostat
nom čase prežíva vo svete vlastn ll renesanciu. 

Biblický príbeh ukrižovania a zmŕtvych
vstania Ježiša Krista, prezentovaný očami 
skladateľa a textára dnešnej doby, vnáša nový, 
dogmou nezaťažený pohl'ad na liturgickú te
matiku. Priamočiara fabula a sugestívna, me
lodicl-.)' a rytmicl-.)' nápaditá parti tli ra sú nasý
tené emocionalitou, napiilím i filozofickým 
podtextom. Má dvojdielnu štruktúru, obsahu
je 26 dôsledne prekomponovaných čísel , bez 
prózových častí , s citlivo odticnenými drama
tickými a lyrickými polohami. V Prahe sa hrá 
jesus Christ Superstar v architektonicky ne
tradičnom divadle Spirála denne okrem pon
delka, až do vyčerpania záujmu. Už názov bu
dovy napovedá o tvare interiéru, ktorý je vy
sokou rotundou s kruhovit)'m javiskom 
uprostred a mohutnými kovovými konštruk
ciami po obvode. Výtvarník M ichail 
ľchernaev zužitkoval neobvyklý priestor 
jednoduchým, ale nápaditým spôsobom. 
Prakticky niet v iíom kulís, hraciu plochu, 
t:vokujlicu cirkusoví1 manéž, tvorí okrlihlc pi
eskovisko, vybavené rozmanitými "ľahmi". 

Pomocou nich sa základný terén mení do 
mnohorakých tvarov, otvára bohato členené 
plochy, kde sa pod režijnou taktovkou Petra 
Novotného rozohráva dynamický dej. 
Okrem pieskového javiska aktívne . hrajú" i 
vertikálne kovové konštrukcie, ktoré ~a vysú
vajú a sl(lžia ako ďalš ie roviny pre individuál
ne a komparzové akcie. Samozrejme, vcl'kú 

úlohu má svietenie (jeho autorom je v 
Londýne pôsobiaci Slovak Jozef Cclder), 
zviič. a je jeho technika pri~etená z Anglicka, 
a invcncna chorcogl'afV.t Pcttlt'·•'~)votní' je 
l ipine odl išný typ ako náš Bedn;írik. PrclO je
ho Llo)'d Webber nebliká farebnými žiarovka
mi a ncle~knc Ml ~laniolom, jednoducho ne
jde o t:fektnú ~vctel n u show. Réžia ~a ~naží 
verne profilovať historické po~tavy a urc:'iľ ich 
zásroj v dramatických udalostiach po~led
ných ~icdmich dn1 života ježiša KriMa. 

Samostatnou kapitolou je :r.vukova Mranka 
prt:dstavenia. Oprot i bratislavským produkci
ám sa nejedná o half playback, ale hrá lH-člen
ný symfonicko-rockový orchester, umicMnc
ný v špccialne upravenej mieMnosti pod javis
kom. Sólisti a zbor spievaju na mikroport)' a 
celý zložitý pron·~. sprostredkovaný kamera
mi a monitormi, fu nguje bezchybne. OMáva 
povedať pár slov o protagoniswch. Titulnú 
postavu spieva zatiahnutým, mierne ehrapl"a
vým hlasom, avšak so su geM 1vnym vy razom 
rockový interpret Kamil Sti"-íhavka. jeho 
protihráčom v roli Ju dáša je ešte exprc~lvncj
ší a d ramaticky plnokrvný Peter Slivka, dnes 
už exportný slovenský muzikálový spevák. 
Bára Basiková ako Mária Magdaléna steles
ňuje lyrickú rovinu muzikalu, spieva s plnym 
emotívnym a hereckým nasadením. l lodno 
spomenut' i d'alšicho Slov;íka, hlasovo mar
kantného Petra Poldaufa ako Kaifáša, 
Josefa Bohouša v exaltovanom koM)'me 
lleroda a spevácky strhujuccho Zbyi1ka 
Frica v (il o hc Šimona. PA VEL UNGER 

Bára Basiková (Mária Magdaléna) s 
Kamilom Sti-íhavkom (Ježiš) 

Snímka archív autora 
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Symfónie h mol. Camerat Academica účinko
vala i ďal'í večer a opäť nesklamala. Pod tak
tovkou Gustava Kuhna zahrali Mozartovu 
operu seriu "La clemenza di Tito", ktorC1 in
scenovali manželia Hermannovi, tentoraz 
v bielom priestore tvaru kocky, v ktorom vy
nikali hlavne krásne kostýmy Vitellie, krorli 
stvárnila Patrícia Schuman. Táto americká 
speváčka vystihla svojou interpretáciou ná
ročnú dramatickú postavu Vitellie, ktorá 
vlastne hýbe celým dejom opery. 
Tmavosfarbený mladodramarický soprán bo
lo dobre počuť i v nižších hlasových polo
hách, o ktoré v tejto úlohe nie je nť1dza. Sexta 
sme počuli v podaní Ann Murray, ktorá tú
to úlohu spievala s vcl'kým úspechom i v pre
došlej inscenácii. Tentoraz volila trochu po
malšie tempá v obidvoch áriách, ale jej kolo
ratú ry boli i dnes bravúrne, čisté a práve ona 
si získala absolútnu priazcií publika. 
Sklamaním bolo obsadenie Ch r is Merritta 
do postavy Tita. lloci tento vynikajúci inter
pret talianskej belcantovej opernej literatú ry 
vyspieval part Titusa bezozvyšku - štýlovo sa 
diametrálne líšil od svojich kolegov. 

Predstavenie Borisa Godunova ktoré diri
goval Claudio Abbado (na poslednom do
srala šancu jeho mladá asistentka Anna 
Mansonová), po hudobnej stránke nemalo 
takmer chybu. Dirigent ako zvyčajne, dirigo
val toto dielo spamäti. Herbert Wernicke 
ako režisér, výtvarník i kostý1ner - dal insce
nácii logiku, motiváciu a presvedčil , že vedel 
čo chce tý mto moderným poiíatím diela di
vákovi povedať. 

a pozadí scény dal vyniknliť obrazom
portrétom vládcov Ruska, počnúc Ivanom 
111 ( 1440-1505) až po posledných žijúcich 
politických vodcov ako Jel'cin, Ligačov, 
Silajev. Všetko je ladené v šedej farbe, symbo
lizujúcej farbu času, ktorá sa v tejto krajine 
len vel' mi málo mení. 

Figúra, ktorá sa preplicta celým dejom, je 
postava blázna- Jurodivého. Režisér obsadil 
tenoristu Alexandra Fedina nielen do po
stavy blázna, ale i bojara a Chruščova. 'l'áto 
opera, ako je známe, posJ..}'tuje však najväč
šie možnosti spevákom basového oboru 
(Boris, Pimen, Rangoni, Varlam ... ). Američan 
Samuel Ramey - technicky výborne vybave
ný umelec -spieval Borisa krásne, avšak jeho 
hlasový timbre nezodpovedá dramatickým 
požiadavkám Musorgského hudby. j eho 
Boris bol príliš uhladený, introvertný. 
Anatolij Kočerga (spieval tiež dvakrát 
Bori~a) , podfarbil Pimena hlavne v scéne 
pred dumou novými akcentami, vedomý si 
dôležitosti informácií, ktoré pred bojarmi 
prednáša. 

Postava Dimitrija bola ako na telo ušitá 
Sergejovi Larinovi z bratislavskej opery. 
Jeho salzburský debut bol úspešný a iste mu 
prine~ie cl'alšie ponuky. Herecky zaujal Aage 
Haugland ako Varlam a dobre sa poč(lval i 
Monte Pederson ako Rangoni. Jediným sla
bým výkonom bola Marina, ktorll spricvala 
Marjana Lipovšeková. Je škoda, že insce
nátori n:ľ túto úlohu neoslovili Elenu 
Zarembu, ktorá stvárnila malú úlohu kr
čmárky. 

Hlavné spevácko-herecké ťaž isko v tejto 
inscenácii pripadá l'udu, ktorý tu vytvára de
jiny Huska. o ako sa ukáže v závere opery, aj 
l'ud je manipulovatcl'ný a l'ahko sa prispôso
bí novým podmienkam. Ľud reprezentoval 

zbor viedenskej Šuítncj opery a Slovenský fil
ha rmonický zbor. Náš zbor opäť potvrdil 
svoju medzinárodnú umeleckú úroveň, 
dôkazom čoho bolo, že dva ťažiskové obrazy 
opery - zasadanie dumy a pol'ský obraz - zve
ril Abbado SFZ. Na zborových partoch spolu
pracovali Dietrich O. Gerpheide, J án 
Rozehnal, Gerhard Schmidt-Gaden a 
Blanka Juhaňáková. Vel'ké zborové scény 
nesporne patrili k umelecky najúčinnejším 
vrcholom tohto zaujímavého predstavenia. 

a záver citát z bulletinu z pera Alexandra 
llerzena z roku 185 1: "Minulosť ruského 
národa je tmavá, prítomnosť je strašná, 
a le má nárok na budúcnosť." 

EVA BLAHOVÁ 

ARENA 
DI VERONA '94 
Keď IO. augusta 19 13 otváraJ svoju pr

vú letnú sezónu festival vo veronskej 
Arene, na programe mal jedinú operu -
Verdiho Aidu. V dvadsiatych rokoch sa po
dujatie rozšírilo časovo i počtom inscenácií 
a tento trend, s v)rnimkou vojnových rokov, 
pokračoval progresívne ďalej . V ostatnom 
72. ročníku sa počas dvoch mesiacov, pri 
plánovanom počte 46 večerov, odohralo re
kordných päť produkcií. 

V prvom režijnom poňatí sa po takmer 
troch dcsaťročiacl1 vrátila Belliniho 
Norma a 12 rokov del ilo návštevníkov 
Arcny od oMatného predstavenia Verdiho 
Otella. echýbalo, samozrejme, kmeňové 
číslo repertoáru, Verdiho Aida, hral sa 
Nabucco a po ročnej odmlke opäť 
Pucciniho Bohéma. Okrem týchto ti tulov 
sa uskllločnil gala večer Placida Oominga. 
Z dvoch nov)rch ponť1 k som videl Verdiho 
Otelia, dielo, ktoré vo Verone rozhodne ne
zov ednclo. a javi!.ku Areny išlo o piatu in
scenáciu (r. 1936 s Frencescom .Mcrlim ako 
Otellom, r. t948 s Ramonom Vinayom, r. 
1955 s Mariom del Monacom a r. 1982 s 
Vlad imirom Atlantovom), čo v rebríčku uve
dených verdioviek znamená až ôsme miesto. 

Hežisér Giuliano Montaldo a výtvarník 
Luciano Ricceri v podstate zopakovali 
princíp použitý v ich 13ohéme, keď uzavreli 

horizont a na spôsob širokého filmového 
plátna uplatnili na ňom maľby a projekcie. Z 
pevných stavebných prvkov bola tvorená 
centrálna časť javiska a autentické schodiská 
sl ll žili iba po stranách. Celkový dojem bol po 
dômyselnom nasvietení síce monumentálny, 
miestami však nemal ďaleko ku gýču . 
Aranžmán scén neprekroči lo hranice ru tiny 
a tak isto s vedením postáv si Montaldova ré
žia nerobila ťažkú hlavu. Z môjho miesta (tri
búna pre novinárov) bol napr. Otello pri 
v~tupnom Esu l ta te skrytý medzi kulisami, na
ivne pôsobil ll tek )aga po odhalení jeho int
ríg a podohne. O to však zrejme vo Verone 
nejde ... 

Soile Jsokoski a Vcsselina Kasarova v 
Om bra felicc na Salzburger Festspiele '94 
Snímka Salzburger Festsplele/ Bernd 
Uhlig 

Vo veronskej Arene nemohlo chýbať kmeiíové repertoárové číslo - Verdiho Aida 
Snímka G. Fainello, Ente Llrico Arena di Verona 

INFORMÁCIE 
e Slávna gospelová speváčka Marion 

Williamsová zomrela vo veku 66 rokov 
vo Philadelphii. J ej piesne sú známe z 
početných gramofónových platní a z 
filmov Zelené paradajky a Mississippi 
Masala. 

eVo Frankfurte n/M uviedli 14. sep
tembra t. r . svetovú premlén1 orató
ria Edlsona Denisova "História zo ži
vota a smrti nášho J eži!ia Krista~ pre 
sóla, zbor a orchester. Hral Rozhla
sový symfonický orchester zo Saar
briickenu, dirigoval Arnold Katz, spo
luúčinkoval Akademický spevácky 
zbor z Moskvy (zbormajster Viktor 
Popov). 

e Francúzsky dirigent Marc 
Soustrot bude od sezóny 199s-96 no
vým generálnym hudobným riadite
rom Orchestra Beethovenhalle v 
Bonne. Od r. 1997 prevezme tiež ume
lecké vedenie bonnskej opery. 

e Dmitrij Kitajenko, terajší ~fdiri
gent Rozhlasového symfonického or
chestra vo Frankfurte n/M po sezóne 
1995-96 nehodlá predlžiť pracovnú 
zmluvu. Zostane však stálym hosťujú
cim dirigentom or<:hestra. 

e Lorin Maazel v auguste 1996 hodlá 
ukončiť svoju zmluvu hudobného riadi
te( a Symfonického orchestra v Pitts
burghu. Maazel to zdôvodnil tým, že 
chce viacej komponovať a zostáva na
ďalej šéfdirigentom Symfonického or
chestra bavorského rozhlasu. Na kon
certe nazvanom Open-Air-Konzert, kto
rý Maazel uskutočnil so svojím mní· 
chovským orchestrom 23. júla t. r . na 
známom mníchovskom námestí Kônig
splatz, sa zúčastnilo okolo 20 000 nadše
ných a pozorných poslucháčov. 

e Dvadsaťštyriročná huslistka Birgit 
Kolar z Viedne, bude prvou ženou na 
poste koncertného majstra Vieden
ských symfonikov. 

e Slávny španielsky tenorista Placido 
Domingo bude novým umeleckým ria
diteľom Washingtonskej opery. V tejto 
funkcii nahradí doterajšieho riaditeľa 
Martina Feiosteina. 

e J azzový gitarista Sonny Sharock, 
zomrel v júni t. r . vo veku 53 rokov v 
New Yorku. Sharock patril k prvým 
špičkovým jazzovým free-gitaristom a 
hrával s takými osobnosťami ako sú 
Herbie Mann, Miles Davis, alebo Wayne 
Shotter. 

e Známy hobojista Heinz Holliger, 
ktorý je aj kompozične činný, získal 
tohtoročnú skladateľskú cenu Princa 
Pierre de Monaco, vo výške 50 000 fran· 
kov. 

e Britský skladateľ Sir Peter Maxwel 
Davies sa 8. septembra dožll 60-tich ro
kov. študoval na Royal Manchester 
College of Music, v Ríme u Goffreda 
Petrassiho. V roku 1967 s Harrisonom 
Birtwistleom založili komorný súbor 
Pierrot Players, ktorého dominantnou 
činnosťou je uvádzanie svetových pre
miér súča.•mej hudby. 
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Samuel Ramey ako Boris Godunov v salz
bu rgskej inscenácii 
Snímka Salzburger Festspiele/ Klaus 
Lefebvre 

Vysoko pozitívne naproti tomu hodnotí
me hudobnú stránku produkcie. Daniel 
Oren vyťažil z vysoko kvalitného orchestra a 
zboru širokú paletu od t ieňov - dynamických, 
výrazových, temporytmických - čím sa stal 
dominantnou zložkou predstavenia. Ak si 
uvedomíme, že ideálnych Otellov na sveto
vých scénach je ako šafránu, nedá sa neak
ceptovať výkon rumunského tenoristu 
Cornelia Murgu, najmä jeho vzostupnú 
tendenciu počas večera. Oľga Romanko 
bola kultivovanou, emotívnymi piánami vy
zdobenou Desdemonou a Silvano Carolll, 
najvýraznejšia osobnosť javiska, dramaticky 
útočným a štýlovo čistým Jagom. 

Verdiho Aida mala počas 72 ročníkov fes
tivalu 3 18 predstavení (pokia!' sa uskutočnili 
všetky tohtoročné večery) a obliekla si do
sial' viac než desať rozmanitých javiskových 
.šiat". Nie je bez zaujímavosti, že v súčasnosti 
sa vedenie Areny eli Verona s pietou vracia k 
verzii Gianfranca de Bosia, obnovujúcej ja
viskový návrh Ettore Fagiuoliho z roku 19 13. 
) e to vskutku optimálny tvar, ktorý si nelieči 
komplexy z mamutieho priestoru jeho samo
účelným prehustením, ponecháva vol' né pri
rodzené exteriéry a v kombinácii s charakte
rotvornými kulisami poskytuje - zvlášť v ma
sových výjavoch - nesmierny zážitok. NeHo 
Santi dirigoval Aidu vo Verone nespočetne 
vel'akrát, je teda jedným z jej najpovolanej
ších interpretov. V titulnej roli debutovala 
na pódiu Areny aj u nás známa Pauletta de 
Vaughn, ktorá však popri výbornej "nílskej 
árii" mala i rad nevýrazných miest. Farbou 
hlasu a mierou dramatického prežitku väčš

mi zaujali Ľudmila Šemčuk ako Amneris, 
kovový dramatický tenorista so skvelými výš
kami Lando Bartolini (Radames) a razant
ný barytón so strhuj(lcou energiou spievajú
echo Paola Gavanelliho v postave Amo
nasra. 

A napokon informácia o programe budú
cej letnej stagiony: od 7. júla do 3. septembra 
sa bude hrať Rigoletto, Sedliacka česť s 
Komediantmi, Aida, Carmen, Turandot a ga
la večer j osého Carrerasa. 

PAVELUNGER 

e Mládežnícky jazzový festival v li
tovskom Vilniuse sa uskutoční od 7. 
do 9. apríla 1995. Ťažisko programu 
budú tvoriť jazzové súbory litovské
ho konzervatória a početní hostia z 
celého sveta. 

e Vo vydavatefstve Piper v Mní
chove vyšla knižka Godely Orffovej: 
Môj otec a ja. Sú to spomienky dcéry 
oa svojho slávneho otca, skladateľa 
Carla Orffa. 

evo vydavatefstve Florian Noe1Zel· 
Verlag vo Wllheshavene vyšla práca 
Kiasa Miehlinga: Das Tempo in der 
Musik von Barock und VorklaMlk. 
Práca dáva odpoved' na mnohé otáz
ky týkajúce sa interpre~cie stareJ 
hudby. 

e Na medzinárodnej klavírnej súťa
ži Clary Schumannovej v Dusseldorfe 
udelili nasledujúce ceny: prvú cenu 
získala Anna Gourari z Kazane, dru
hú cenu získal Alexej Botvinov z 
Odesy a tretiu Lev Vincour zo St. 
Peterburgu. Podľa zahr. tlače- mj -
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Dvadsaťjedenčlenný sláčikový o rchester ZUŠ z Dolného Kubína sa tiež p redsta'
vil na koncerte v Bratislave 

PODNETNÁ SPOLUPRÁCA 
V tomto školskom roku vznikla podnetná 

spolupráca medzi Základnou umeleckou 
š kolou v Bratislave na Dolinského l a ZUŠ 
z DoiJlého Kubín a na Matuškovej 5. Part
tH.:rská ZUŠ z Dolného Kubína pripravila v 
Koncertnej sále VŠMU, ktorá bola spoluuspo
riadatcl'om podujatia, hodnotný umclc.:d:ý pro
gram a prekvapila veľmi dobrou ítrovi\ou nie
len jednotlivcov, ale aj viacerých súborov. Už 
úvodné skladby v predvedení Husľového súbo
ru pod vedením M. Hrnčia rovej a M. Mik
š íkovej boli dôkazom výborných výsledkov 
pedagógov tejto školy. Prítomných zaujala or
ganová hra žiačok a viacero nadan)•ch detí. 
Patril medzi ne Danie l Turčina, jeden z víťa
zov v hre na husliach ll. ročníka Celoslo
venského Hudobného fest ivalu J. Cikkera v 
Banskej Bystrici v apríli 1. r. a j ožko Ja n ik, kto
rý sa pripravuje na konzervatoriálne štúdium a 

V areá li kaštiel'a v Dolnej Kru pej oslávili d ru
hé narodenin y dychovkárske slávnosti známe 
pod názvom DYCH FEST '94 (vol' né pokračova
nie Bratislavských slávností dychov)•ch hudieb, 
ktOrých 7 ročníkov sa uskutočni lo v bratislav
skom PKO). 

Ten , kto sem p rišie l v dľioch 20.-21. 8. 
1994, isto neobanoval. Veď bolo na čo po
zerať, bolo čo počúvať. Do brou trad íciou 
sa staJí hudo bné pozvánky "do mácich " ka
piel z trnavského regió nu. Svo jimi kon
cer tami v rôznych častiach o bce navodili 
slávnostnú a zároveií neopakovateľnú a t
mosféru festivalu. l te nto ro k mažoretky -
te ntokrát z Prešova a Dychový orcheste r 
PKO Prešov počas dvoch dní n ielen rozi
hrali žilky, ale svojím umeleckým výko" 
n om rozjasnili tváre vďačného obecen
s tva, kto rého sa v to mto dôstojno m prost
r edí zišlo neúrekom . Po slávnostných fan
fárach festival o tvo rili s ta rosta o bce 
Dolná Krupá pán J a roslav Hulík a predse
d a Združen ia dych ových hudieb Sloven
ska pán Ad am Hudec. Galakoncert úvod
ného dňa dychovká rskych slávností pa tril 
d ych ovým hudbám populárnej l'EZIN
ČANKE, sympa tickej SEtČIANKE z Ban
skej Bystrice. Najväčší záu jem bol o vystú
penie hosťa z Rakúska- BLASKAPEU.E MA
KOS. Svojím programo m si získali srdcia 
Dolno krupan cov a potvrdili povesť vyni-

nedávno dostal diplom v okresnej súťaži det
sk)•ch divadelných súborov za scénickít hudbu. 
Obdiv patril aj dvanásťčlen nému akordeónové
mu súboru pod vedením p. uči tcl'ky V. Vrti
chovej a dvadsaťjedenč len nému s láčikovému 
orchestru, ktOrý je vybraný do sút'aže celoslo
venského festivalu neprofesionálnych telies 
Divertimemo musicale '94 v Poprade. Obidva 
súbory hosťujít aj na Oravskom hudobnom lete 
1994. Deťom z Dolného Kubína sa v Bratislave 
páčilo. Najviac ich zauja la Reduta a koncert v 
SF. Pekné spomienky im ostanú aj na prehliad
ku Bratislavy a Pucciniho Maciame Butterny v 
S D. S cicl'om výmeny skítscností učitelia a žia
ci ZUŠ z Dolinského ul. navštívili d ružobnú 
ZUŠ v Dolnom Kubíne. Vrátili sa tiež s množ
stvom cenných poznatkov a pekných dojmov. 

Text a foro DANA J AKUBCOVÁ 

kajúcich , virtuóznych muzikan tov. Osvie
žen ie vtipným slovom ponúkol Robo Kaj
ze r , zná my humorista a imitá tor. čo tanca 
chtivé, n ašlo si svoj . parke t" vonku v o bci, 
lebo práve tam - v po lkovom a valčíkovom 
rytme, ale i na počúvanie vyhrávali dycho
vé hudby do n eskorých nočných hod ín. 
Slávnostno u sv. o mšou p riamo v a reáli 
kaštiel"a za spoluúčinkovania STADTKA
PHLE MARIAZEU z Rakúska l dom ácej 
OH Krupanka, ako a j nedel"ným matiné na 
nádvorí kaštieľa sa začal druhý dei1 dy
ch ovká rskych slávnost í. Popoludiíajší ga
lakoncert otvárala d ych ová hudba TATRA
CH EMKA z Trnavy, po nej nasledovala 
obľúbená BODOV ANKA z Krivosúd, ktorá 
svojím vysoko kultivovaným a umelecky 
h odnotným progr amo m presvedčila viac 
ako tritisíc divákov o to m, že hudba hra
nic nepozná. 
Počas fest ivalu boli odovzda né CENY 

ZDHS a vyhlásen í drž itelia Výročnej ceny 
Karola Pád ivého pre rok 1994. 
Vďaka za vyda rený Dych Fest '94 patrí 

všetkým účinkujúcim, organizačnému t í
mu, ktorý tvorili: Združenie dychových 
hudieb Sloven ska, Obecn ý úrad Dolná 
Krupá, Akord Bratislava, Hudo bný fo nd, 
Sloven ská hudobná asociácia , Regio n álne 
kultúrne stredisko Trnava a SFK Pro 
Slovakia. JANKA CII YOOVÁ 

NAPÍSALI STI~ NÁ~ 
" 

ZÁŽITOK Z BENEFIČNÉHO KONCERTU 
V Prešove ~a 24. augusta l. r. v sále Čierneho 

orla usku točnil benefičný koncert. Prcšovsl·:ý 
rodák, huslista Vladimír Lj ubimov ml., 1. č. sólis
ta madridského hudobného telesa, pripravil re
citál s klaviristkou pani Vierou Červeňákovou. 

Umelec si naprogramoval známe l menej 
známe diela španielskeho huslistu a skladatel'a 
Pabla de Sa rasa te, a hy tým prispel k l l O. výro· 
čiu jeho na rodenia. Už po predvedení prvých 
štyroch skladieb, resp. do prestávk)', bolo obe
censtvo milo dojaté ítčinkovaním skvelého mu· 
z i kanta. 

.Jednotlivé diela ako Andalúzska romanca, 
Mlagueňa, Introdukcia a tarantela ... boli doko
nale interpretované. Technické nuansy, krištá
l'ové Oažolety, skvelé arpeggiá, vynikajúce sta-

ccata sa harmonicky striedali so sýtymi detaché 
a lahodnými dvojhmatmi. Chromatické glissan
dá, náročné behy a lietajúce samillé vyvolali u 
publi ka frenetický potlesk. 

Klaviristka Viera Čcrvciíáková citl ivo, de
centn)•m štýlom a dokonalou súhrou umocnila 
celkový dojem z koncertu. Po prestávke.: ítvod
né diela vystriedali prednesy menej známe -
Miramar, Playera Zapateado, Habanéra ... , ktoré 
rovnako pôvabne, svojslrým temperamentom a 
clivou melódiou reprezentOvali Pabla de 
Sarasata. Dominujúci prvok virtuozity len pod
čiarkol vysoko morálnu hodnotu benefičného 
podujatia. A my, diváci, sme mali z nczabudnu
tdného vc.:č icrka dvojaký zážitok - strhujítco 
umeleckí • a hlboko l'udský. MPD 

I(DE 

28. septe mber 
SND Bratis lava G. Ve rdi: Rigoletto ( 19.00) 
NS Bratis lava A. Lloyci-Wcbber: j ozef a jeho 
zázračný farebný plášť ( 19.00) 
D) Z Prešov W. Russell: Pokrvní bratia 
( 18.00) 
B. Bystrica r . k . kos to l Organový koncert 
l. Sokol ( 18.00) 
29. septe mber 
SND Brat islava Večer súčasných choreo
grafií ( 19.00) 
NS Bratis lava A. Lloyd-Webbcr: j ozef a jeho 
zázračný farebný pl ášť ( 19.00) 
ŠF Košice Otvárací ko ncert sezóny - B. 
Smetana, J. Grcšák, A. Dvofák; ŠF, dir. B. 
ncžucha ( 19.00) 
D) Z Pr ešov W. nusscll: Pokrvní bratia 
( 10.00) 
l. o któb e r 
SND Bratis lava BHS - E. Suchot'í : Svätopluk 
( 19.00) 
Zrkadlová s1en Prim ac. p aJáca 
Bra tislava Slávnostné o tvorenie 30. BI IS- ]. 
N. Hummel, B. Bartók, P. Hindemith ; H. 
GáfTorová, M. Te lecký, M . .J urkovič ( 17.00) 
SF Bratis lava BHS - A. Dvofák, L. v. 
Beethoven, B. Martinu; SF, dir. J. Bčloh lávek, 
n. Buch binde r, klavír, Rak. (20.00) 
ŠD Košice G. Donizeu i: Nápoj lásky ( 19.00) 
2. o któ be r 
Mirbachov p aJác BHS - husl'ový recitál D. 
Karvay, D. Buranovský, klavír ( l 0.30) 
Vel'ký evan j. kostol, Bra tis lava BI IS- orga
nový recitál E. Kra pp, SRN ( 16.00) 
Moyzesova sieň SF Bratis lava BIIS -
Sone ty a piesne - L. Chudík, P. Mikuláš, L. 
Marcingc r ( 17.00) 
SF Br a tislava Musica antiqua Kôln, SR 
( 19.30) 
3. október 
Ks SRo Bratislava BHS- P. l. Čajkovskij , R. 
Strauss, 8 . Martini'!; SOSR, l. Baldasztl, klavír 
( Rak.), O. Šlepkovská, mezzoso pr., P. Kamas, 
baryt. (ČR) ( 19.30) 
4. októ ber 
SND Bra tis lava BHS R. Wagner: 
Tannhäuscr ( 19.00) 
Zrkadlová sieií Primac. p aJáca Brati
slava Komorný koncert z d icl slov. sklad. 
( 17.00) 
SF Bratislava BHS - Sinfonia Varsovia ( Pol'
sko), A. Weithaas, husle (SRN), d ir. Volker 
Schmidt - Gcrtenbach, SRN ( 19.30) 
ŠD Košice J. Hatrík: Mcdved"ku daj labku 
( 10.00) 
5. o tó ber 
Ks SRo Bra t islava BHS - P. l. Čajkovskij , R. 
Strauss, B. Martinít; SOSR, l. Oaldaszti, klavír 
( Rak.), D. lepkovská, mczzosopr., P. Kamas, 
baryt. (ČR) ( 19.30) · 
4. októ be r 
SND Bratis lava OHS R. Wagne r: 
Tannhäuser ( 19.00) 

Zrkadlová sieľi Primac. paJáca Brali· 
slava Komorný ko ncert z d iel slov. sklad. 
( 17.00) 
SF Bra tislava BHS- Sinfon ia Varsovia (Pol'· 
sko), A. Weithaas, husle (SR ), clir. Volker 
Schmidt - Gertcnbach, SR ( 19.30) 
ŠD Košice J. Hatrík: Mcdvcďku daj labku 
( 10.00) 
5. oSNO Bra tislava BI IS · Večer s Ouom 
Schcnkom ( 19.00) 
Moyzesova sieľi SF Br a tislava BHS - ŠKO 
Žil ina, dir. T. Koutník, (ČR), Ch. Lakostc, M. 
Varshavsky- vio lončelá, ( vajč.) (17.00) 
SF Bra tislava BHS- Les Music iens cl u Louvre 
(Franc.) A. Massis, sopr., J. P. Fouchecourt, te
nor (Franc); Händel, Rameau ( 19.30) 
ŠF Košice Ko morný koncert k roku rodiny
M. llajóssyov(t, M. Beňačková, M. Lapšanský; 
A. Dvorák: Mo ravské dvojspevy (19.00) 
7. o któ be r 
SND Bra t islava OHS- G. Puccini: Ooheme l. 
premié ra ( 19.00) 
Dó m sv. Martina BHS - Musica aeterna, 
Camerata Bratislava dir. F. Be rnius (SRN), K. 
Zajíčková, M. KÓžená, A. Stefanowicz, R. 
Sporka, ). Moldvay; Muffat , Calclara, Biber 
( 17.00) 
SF Bratis lava BHS - Slovenská filharmónia, 
dir. G. Neuhold (Rak.), l. ženatý, husle (ČR); 
M. llurlas, K. Szymanowski, L. v. Beethoven 
( 19.30) 
S. októ be r 
SND Br a tislava BHS- G. Puccini: Bohema 2. 
premiéra ( 19.00) 
Zrkadlová sieií Primac. paláca BH - kla· 
vírny n:citál T. Larcher (Rak.); A. Schônberg, 
W. A. Mozart, F. Schube rt ( l 0.30) 
Viedenský komo rný orcheste r, T. Tatzlaff, vi
olončelo (SilN), dir. C. Traunfell ncr ( Rak.); 
Haydn, Mozart ( 17.00) 
SF Bratislava OIIS Wiener Symphoniker, 
dir. L. Slatkin (USA), L. llohenfeld, sopr. 
(USA), . lmai , viola Qap.), Mendclssohn
Bartholdy, Williams, Beri i oz ( 19.30) 
Divad elné štúdio VŠMU Br a tislava BHS 
La testa d 'Adriane - Ch. Whittlesey, sopr. 
(USA), T. Anzcllotti, ako rdeón (SRN); Schôn· 
be rg, Kagel, Ocrio, Linbcrg, Satie, Schafcr 
(22.00) 
ŠD Košice Fi lip a Roza bela ( l 0.00 a 14.30) 
9. o któb e r 

' SND Bra tislava BHS- Picsi\ový recitál Mara 
Zampieri, sopr. (Tal.), E. Lanza, klavír (Tal.) 
( 19.00) 
Moyzesova sieľi SF Bratislava BHS -
Recitál pre dva klavíry - Ferzan a Ferhar 
Onde r (Turecko); Schubert , Debussy, Mil
haucl, šostakovič, Mcssiacn, Ra vel ( l 0.30) 
KŠ SRo Bratislava Oli S - SOSR, dir. Y. Sado 
Qap.), K. Thunemann, fagot (SRN), C. Daw n
Renhart, trúbka (USA) ; Schubert, Hindemith 
( 19.30) 
Mirbach ov paJác, Bratis lava Komorný 
ko ncert SSS- S HÚ: ]. Pospíšil, J. Malovec; P. 
Michalica, P. Drlička, P. Hod"a, K. Tóth 
( 10.30) 
ŠD Košice G. Verdi: abu eco ( 19.00) 
10. októ be r 
SND Bratislava BHS -G. Puccini: Bohcma 3. 
prc'miéra ( 19.00) 
SF Bratis lava BIIS - Helsinki Ph il harmonie 
Orchestra, dir. O. Kamu (Fínsko), A. oras, 
violo nčelo (Fínsko); Mah ler, Kokkonen, Si
belius ( 19.30) 
ŠF Košice Moyzesovo kvarteto; Moyzes, 
Mozart, Dvofák ~ 1 9.00) 

Il. o któ ber 
SND Bratis lava BHS - P. l. Čajkovskij: 
Labut ie jazero ( 19.00) 
SF Bra tislava BHS -Česká fi lharmó nia, dir. 
G. Alb recht; Fibich, ll mann, Brahms 
( 19.30) 

NÁDEJNÝ DEBUT 
Klavírny recitál, ktorý sa uskutočn il koncom 

šk. roka v koncertnej sieni Konzervatória v 
Bratislave, bol prvým viičším samostatným vy
stúpením - debutom mladej nádejnej klavirist
ky, mimoriadnej žiačky konzervatória, 1 4-roč
nej Bratis lavčanky Ol"gy Kon rádovej. V rozsiah
lom programe Q. S. Bach: Prelúdium a f(tga G 
du r WTK 1., L. v. Beethoven: Sonáta C dur op. 2 
č. 3, F. Chopin: Polonéza c mol op. 40 č. 20, F. 
Liszt: Valse impromptu, D. Šostakovič: Pre· 
f(tdi um a fúga zv. l č. 7 A dur, zv. 2 č. 21 B dur, 
C. Saint-Sacns: Allegro appasionaro op. 70) 
predstavila sa už ako vyspelá umelkyňa a potvr
dila svoj výn imočný talent. V náročnom progra
me preukázala technickú vyspelosť, muzikál
nosť, discipl inovanosť ako i fyzickít zdatnosť. 
Je j hra je vel' mi spontánna, plná mladíckeho ná
boja. Priaznivé domáce prostredie (matka klavi
ristka, učiteľka ZUŠ) ovpl)•vnilo rozvoj jej hu
dobného talentu. Už v prvej triede základnej 

školy ju po í1spešných talentových skúškach 
prija li na mimoriadne štítdium klavírnej hry k 
prof. Virágovi na Kon zervatórium v Bratislave. 
Po troch rokoch pokračovala v šnídiu jeden 
rok na Royal Conservatory of Toronto u prof. 
Orlovcj, známej európskej klavi ristky. Po návra
te študuje u renomovanej prof. klavírnej hry 
Evy Pappovej. Zítčastnila sa na viacerých súťa
žiach, absolvovala rad koncertných vystí1pení 
(o. i. Medzinárodná súťaž v Ústí nad Labem a v 
Košiciach, kde získala 3. cenu). j ej už dnes bo· 
hatý repc:rtoár obsahuje sonáty W. A. Mozarta, 
L. v. Beethovena, skladby R. Schumanna, F. 
Schuberta, F. Mendelssohna-Bartholdyho, F. 
Chopina a tiež klavírne koncerty J. Haydna aW. 
A. Mozarta . Ol"ga Kon rádová je mimoriadne na
daná a pritom skromná, húževnatá a pracovitá 
klaviristka s vynikajúcou umeleckou perspektí
vou. BOŽENA DLHÁŇOV Á 

e Komorný zbor VOX CAMERATA pod vedením Marty Pálmaiovcj sa v posled
ných marcových dňoch (27. 3.-31. 3. 1994) zúčastnil európskej súťaže speváckych 
zborov v talianskej Riva del Garde, na ktorej sa predstavilo viac než sto zborov z 
rôznych krajín Európy. Zbor získal bronzový dJplom a množstvo cenných skúse
ností. Onedlho po návrate účinkoval na medzinárodnom festivale komorných 
speváckych zborov v maďarskom Mi~kolcl. Ocenením umeleckých kvalít zboru 
bolo vystúpenie na záverečnom galaprograme spolu s chrámovým zborom 
Mindszenty, ktorý viedol dirigent Gergely Péter Pál a Komorným zborom 
Hudobnej akadémie v Bydgoszd pod vedením dirigenta }anusza Staneckého. 
Celý koncert nahral aj maďarský rozhlas. 


