
v "* 
V CISLE: e S]. Belohlávkom o Pražskej komornej filharmónii e Premiéry v 

Košiciach a Prešove e Vianočné a novoročné koncerty e Husliarska súťaž v 

Cremone e Jubilanti e Informácie e Servis HŽ 

(ROČNÍK XXYH. 

O pozniÍvllnÍ 
11 odpúšf11ní 
Neddvno sme si pripomenuli Deň ľud

ských práv, aby sme porozmýšľali, čo 
ľudské práva v skutočnos.tt sú. Máme 
právo sa do tohto sveta narodiť, mali by 
sme mať právo neohraničene sa vzdelá
va(, právo na vierovyznanie, na jazyk, 
na poznanie histórie a kultúry aj vlclsl
nej zeme, právo na sociálne dôstojný ž i
vo~ právo stať sa tvorivou individuali
tou, ako aj právo na dôstojný odchod z 
tohto sveUl. 

Tých práv je a má byť, pravdaže viacej. 
čo vlak považujem za dôležité, že nami 
požadované práva musia byť kompenzo
vané aj povinnosťami; povinnosťou priz
náva( práva druhým, povinnosťou vy
tvárať také duchovné a hmotné statky, 
aby sa práva a povinnosti jednotlivca 
zhodovali s demokratickou štruktúrou 
štátu, v ktorom si prajeme žlť. Znamená 
to teda zmluvu o spolunažlvanl občana 
a štátu, kde sa nik už nemôže zbaviť svo
jich základných povinnosti a najmä, na 
ochraňovani demokratických funkcii 
štátu. Treba nám všetký m osvojiť si myš
lienku, že pdžadujúc práva pre seba, tie 
isté práva priznávame i druhým, názo
rovo možno s nami nesúhlasiacimi. 

Naši i idovski spolubrat/a oslávili ne
ddvno dni Chanuku -sviatok svetla, svia
tok spoznávania múdrosti a dobra. My, 
či už vyznávajúc, alebo aj nevyznávajúc 
kresťanské hod,wty, sme zase očakávali 
Vianoce, sviatky mieru na zemi i v duši, 
sviatky porozumenia a vzájomnej úcty. 
Dávam st tieto veci do súvislosti a preci
ťujem v sebe vzťah Starého a Nového zá
kona, stav trvácnosti bytia. 

Pýtam sa na onú základnú otázku, 
prečo sme tu a odpovedám si: aby sme 
poznávali, hľadali a nachádzalt zmysel 
všehomira, aby, uberajúc sa k odchodu z 
tohto sveta, dospelt sme do Poznania a 
Odpustenia. K onomu poznávmziu sveta 
však treba doda(, že sú viaceré cesty k do
pracovaniu sa nášho vedomia o byti. 
Umelecké a vedecké poznanie sú si oveľa 
bllišie, ako sa obecne súdi - sú iba vari
antami hľadania našej podstaty a prlči
ny, prečo existujeme. Slúžia nám, aby 
sme vedeli viac o svete t viac o sebe, ako 
súčasti tohto sveta. 

Existuje však ešte treti kanál informá
cie a komunikácie, politika, ako súbor 
vied o poznani a riadeni spoločnosti. Na 
tento súbor poznávaných sociálnych a 
ekonomických vted mal by však naväzo
vaf aj kompetentný súbor vecných a pre 
spoločnosť evidentne prospešných rozho
dovani. Ak ľudský faktor v umeleckom a 
vedeckom poznani sice chyby čin{ a po
zna nim ich koriguje, chyby politiky posti
hujú nie tba jednotlivca, ale celú spoloč
nosť. A preto právom požadujeme, aby 
politika nebola exhibicionizmom a aro
ganciou jednotlivcov, ale aby zo sociál
neho poznania odvodzovala múdrosť a 
pokoru v záujmoch a službe tejto zemi a 
to nie tba v deklarovanej podobe. 

Hovoril som o sviatkoch svetla, sp o
znávania i múdrosti, o sviatkoch mieru 
a pokoja na zemi i v duši. Naše spoz ná
vanie malo by byť preto hľadanfm týchto 
nadčasovýchhodnôt. IVANPARIK 
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Hudba do vitrín zakliata ... Ilustračná snímka M.Jurík 

Novoročné postskriptum 
.LJf.A...RI.Á.lV JCJ.R.Í.EC 

Rok 1995 sa už rozbehol na plné obrátky. 
Dozneli v nás vianočné a novoročné sviatky, 
vinšovačky, nastáva realita. Opäť začíname 
rok, na začiatku ktorého nevieme ako bude
me existovať, č i na hranici existenčnej únos
nosti alebo hojnosti. Od roku 1993, už po 
tretíkrát nám naši štátnici avizuj(r, že nastá
vajúci rok bude tým najťažším. Aj tento rok 
má byť najťažším . Neviem si síce predstaviť 
kvantifikované vyjadrenie pojmu .najťažší 

rok", keď nedávno zverejnené príjmy v štát
nej, poisťovacej , bankovníckej sfére pouka
zujú na neuveritel'ný vzostup priemerných 
platov, pričom o príjmoch v kultúrnej sfé re 
sa mlčí. Zretel'ne si však spomínam na rok 
199Í , kedy nám predstavíte!' Ministerstva 
kultúry za asistencie predstavitel'a Sloven
skej hudobnej únie s rozšafným (rsmevom 
stiahol finančné prostriedky hlboko pod 
hranicu existencie, z ktorej sme sa našťast ie 

sa!lli vyhrabali. Dúfame, že takýto "ťah" sa už 
opakovať nebude. V zásade zostávame opti
mistami, pretože v priebehu minulého roku 
sme zaregistrovali podstatne zvýšený rast 
predplatitel'ov, čo svedčí o tom, že časopis sa 

stáva blízkym širokému okruhu čitatel'ov, že 
sme užitoční. 
často si zalistujem v starších ročníkoch 

HŽ, pretože je to vel'mi poučné. V spätnom 
pohl'ade sa aj l'ahšie kvantifikuje pojem . naj
ťažší rok". Pred piatimi rokmi v l . čís le 
IIŽ/90 sme publikovali Pripomienky Akčné
'ho výboru pre Ministerstvo kultúry. Aj z 
dnešného pohl'adu možno povedať, že väčši

na námetov bola opodstatnená, avšak bola a 
zrejme aj zostane iba zbožným želaním a pre
javom našej naivity. Ani publikované p rogra
mové vyhlásenie novej vlády v kapitolke o 
kultúre nijakým spôsobom nenaznačuje úsi
lie o odstránenie stále prehlbujúcej sa prie
pasti medzi globálnou kultúrou a umením, 
nedoceiíuje schopnosť a ciel'avedomosť 
kreativity umenia v spoločnosti formami se
bevlastnými či masovomediálnymi, alebo 
iniciovanými štátom, obchádza estetizáciu 
kultúrneho človeka a vytváranie podmienok 
pre rozvoj duševnej a kultúrnej harmónie 
fudskej obce. Preferencia literatúry, slova tu 
už bola ... 

V roku 1990 v 14. čísle časopisu Nové sto-

vo publikoval poslanec SNR Ivan Hudec člá

nok Kultúra prvá na odstrel. Bol to vtedy 
prvý varovný signál a zretel'ne artikulovaný 
protestný hlas, avizujú<.:i narastajúcu nepraj
nú klímu štátnych orgánov voči kultúrnej 
sfére. Ivan Hudec vtedy kritizoval vládu za 
nedostatočné vyčlenen ie prostriedkov na 
rozvoj kultúry v rámci rezortu i v pôsobnosti 
národných výborov. Dnes spisovate l' Ivan 
Hudec- v kresle ministra kultúry - stojí pred 
nel'ahkou situáciou, ako tomuto voči kultúre 
a umeniu neprajnému trendu čeliť. Minister 
kultúry Ivan Hudec vo svojich prvých vyh l{r
seniach o. i. hovorí: "Finančné prost redie, 
v ktorom sa nachádzame, vo všeobec
nos ti pozná me. Napriek tomu musí mať 
kultúra dostatočné finančné zd roje na 
to, aby nielen prežili všetky podstatné 
kultúrne aktivity Slovenska, ale aj tie, 
ktoré sú ešte v štádiu zrodu a treba aby 
sa rozvíjali." Rád by som ho vzal za slovo, 
pretože si myslím, že väčšine z nás ide práve 
o tento pohl'ad aj na hudobno-umeleckú scé
nu. Konkrétne: malo by ísť o to, aby napr. 
Bratislavské hudobné slávnosti si považoval 
štát a jeho hlavné mesto za takú prioritu, aby 
sme neboli chudobným príbuzným aspoií 
vo V-4 , ked' už sme ním v Európe, aby festival 
Melos-Etos bol rovnocenný ostatným e uróp
skym podujatiam (pretože oba festivaly by · 
mohli reprezentovať podstatné akt ivity náš
ho umeleckého potenciálu), aby sa finančné 
prostriedky neprerozdel'ovávali z pozície si
ly, funkcií, na báze stykov, konexií, aby bolo 
nielen na koncerty, divadlá, výstavné podu
jatia, ale aj na časopisy, vydavatel'skú čin
nosť, na prepotrebnú zahraničnú propagá
ciu, na solídne odmeny za dobre vykonanú 
prácu, umelecký výkon, vedecký prínos, či 
nevďačn(r kriticko-publicistickú činnosť etc. 
Otázne však je, do akej miery sme schopní 
čo najobjektívnejšie ro7,poznať veci podstat
né od menej podstatných a z akého zorného 
uhla sa na ne budeme pozerať. Skrátka, vi
dím to tak, aby štátom boli existenčne dlho
dobo zabezpečené podstatné kultúrno-ume
lecké aktivity a ciele, ktoré adekvátne ne
možno zabezpečiť sponzorskou či inou me
cénskou formou. 

Tento rok, ktorý má byť . m~ťažším ro
kom", domnievam sa, že bude aj rokom his
torického významu v tom zmysle, že ukáže, 
kde je pravda a kadia!' vedie cesta do budúc
nosti na prahu nového tisícročia. Tento rok 
sme nezačali šťastne, a tak možno iba dúfať, 

že rozpočtové provizórium nebude zakladať 
aj provizórium duchovné, umelecké, kultú r
ne a sociálne. Zrejme celý svet sa dnes ocitá 
na križovatke provizórií'ekonomických, po
litických, diplomatických a národnostných 
koncepcií, keď OSN považovala za potrebné 
vyhlásiť tento rok za rok tolerancie. Bude to 
zložité, pretože pluralita a tolerancia nie sú 
javy identické, ale v mnohom protikladné. 
Na prvý pohl'ad je to opatrenie absurdné, ale 
zrejme vel'mi potrebné. Tolerancia potrebu
je demokraciu a obe pluralitu. Len či pod to
leranciou rozumie~ všetci jedno a to isté ... ? 
Hranice tolerancie a demokracie vždy určo
vali záko ny a ústava, a bez ich rešpektovania 
nemôže byť ani reči o tolerancii. Nielen v po
litike, hospodárstve, ale aj v ku ltúre a umení. 
Kritika, rešpekt sú súčasťou tolerancie. 
Malicherné, bezbreh é hašterenie, samol'(r
bosť a arogancia sú sprievodnými znakmi in
toleranc ie. Ak sa pokúsime každý toho dru
hého trošku pochopiť, ak sa bez predsudkov 
budeme usilovať h l'adať zmysel a podstatu 
veci, vel'mi l'ahko sa môžeme k tolerancii 
priblížiť. Myslím si, že približovanie k tole
rancii je dnes želaním väčšiny l'udí dobrej 
vôle, z ktorých mnohí sa na volebné sľuby 
pozerajú už vel' mi skepticky a práve od tole
rancie očakávame, aby hudba, hudobné 
umenie nebolo pre našu spoločnosť iba spo
ločenským dekórom pre isté príležitosti štá
tu, vlády, či parlamentu, aby nebolo nutným 
zlom či samol'úbou pýchou na reprezentá
ciu, ale nedelitcl'nou súčasťou nášho ku ltúr
neho povedomia. 



JUBI 
MILOSLAV 
KOiúNEK 

Slovenský skladateľ a hudobný peda
góg českého pôvodu (nar. 29. 1. 1925 v 
Brne) študoval na bratislavskom kon
zervatóriu (hru na flaute, kompozíciu a 
dirigovanie), neskôr na VŠMU (kompo
zíciu v triede prof. A. Moyzesa). Od roku 
1949 pôsobil na Konzervatóriu v Bra
tislave ako profesor hudobno-teoretic
kých predmetov - intonácia, hudobná 
teória, inštrumentácia, hra partitúr, od 
roku 1962 až do odchodu do dôchodku 
(viac ako 25 rokov) vo funkcii zástupcu 
riaditeľa tejto školy. Je jedným zo zakla
dateľov SĽUK-u a Vojenského umelecké
h o súboru, v ktorom pôsobil v ro koch 
1951-53 ako dirigent. 
Ťažiskom jeho tvorby sú skladby ko

morné , avšak ;e tiež autorom detske j 
opery Ako išlo vajce na vandrovku, via
cerých pozoruhodných diel orchestrál
nych (napr . Slávnostná predohra, Alleg
ro briliante, Symfónia a iné), koncer
tantných , zborových, piesňových a inšt
ruktívnych (v tejto oblasti patrí k prie
kopníkom pôvodne; slovenskej tvor
by). 
Toľko prezrádzajú o ňom strohé en

cyklopedické údaje. Kto však pozná 
osobnosť jubilanta - sedemdesiatnika 
Miloša Kofínka bližšie (sú to s tovky bý
valých študentov konzervatória a de
siatky jeho kolegov), ten vie, že uvedené 
informácie ani zďaleka nevystihujú 
všetko to, čo pre slovenskú kultúru a hu
dobné školstvo doteraz vykonal. Bol 
viac ako tri desaťročia dušou bratislav
ského konzerVatória, organizoval jeho 
koncertnú činnosť, rôzne iné akcie kul
túrneho charakteru, každoročne s obdi
vuhodným elánom tvoril nový rozvrh 
(na tomto type školy by sa pri jeho opti
malizácii "zapotil" i počítač), v rôznych 
komisiách odsedel stovky prehrávok, 

·skúšok, interných či verejných koncer
tov školy. Popri tom pravidelne učil a 
odovzdával svoje vedomosti a skúsenos
ti mladším adeptom hudby a spevu. Ne-

BOHlJMIL 
lJRBAN 

Nájdete ho všade tam, kde sa v Žiline poria
da hudobná akcia - mladisrvo vyzerajúceho, 
sympatického človeka, z ktorého priam srší 
hudobné nadšenie a je nevyčerpatel'nou 

studnicou hudobných nápadov. Vyučuje, di
riguje, organizuje, podnecuje, vylepšuje - ta
ký je profesor žil inského konzervatória 
Bohumil Urban. 

Ako osemročný sa začal učiť hre na hus
liach u prof. Ladislava Árvaya a tento vynika
júci pedagóg ho doviedol až k absolutóriu na 
Vyššej hudobnej škole v Žiline r. 1956. v ro
ku 1959 nastúpil na túto školu (od r. 1961 

OSOBNOSTI ~~'95) 

bolo čo hrať - skomponoval postupne 
desiatky vhodných skladieb pre študen
tov, z ktorých mnohé sú ešte stále živou 
súčasťou ich repertoáru. Nebolo podľa 
čoho učiť - napísal Učebnicu harmónie 
(1959) a Zbierku úloh k nej, ktoré si 
rýchlo získali celoslovenskú pôsobnosť. 
Ustavične šíril okolo seb a príslovečný 
"kofínkovský" optimizmus, aj preto bol 
(a dodnes je) živou legendou te jto školy. 
Napriek značnému pracovnému zaťaže
niu (často priam preťaženiu) si vždy do
kázal nájsť čas, ochotu a porozumenie a; 
pre riešenie študijných, pracovných či 
osobných problémov iných ľudí, ale i 
čas na vlastnú i-vorivú prácu a zodpo
vedné vykonávani~ r ôznych funkcií v 
bývalom Zväze slovenských skladateľov 
a v Slovenskom hudobnom fonde. 

Pri nedávnych oslavách 75. výročia 
založenia bratislavského konzervatória 
a hudobného školstva na Sloven sku prá
vom patril M. Koiínek k tým význam
ným osobnostiam, ktorým jeho terajš í ' 
riaditeľ Mgr. P. čerman na slávnostnom 
zasadnutí Umeleckej rady odovzdal Pa
mä tný list školy so slovami: "Za to, že na
ša škola v rokoch 1949 až 1985 mala takú 
úroveň, akú mala, ďakujem i jej dlho
ročnému zástupcovi riaditeľa, vážené
mu pánu profesorovi Milošovi Kofín
kovi." STANISLAV HOCHEL 

konzervatórium) ako pedagóg husl'ovej hry, 
kde pôsobí dodnes. Za 35 rokov neúnavnej 
pedagogickej práce vychoval celý rad vyni
kaj(ľcich sólistov, pedagógov a orchestrál
nych hráčov O. Pazdera, F. Figura, V. Harvan, 
M. Leško, P. Tužinský a ď.) , jeho najmladší 
žiak, mimoriadny poslucháč Konzervatória v 
Žiline, deväťročný Dalibor Kárvay má za se
bou už rad i medzinárodných úspechov. 
Väčšina jeho žiakov získala ceny na domá
cich medzinárodných husl'ových súťažiach. 
Ako vynikajúceho znalca husľovej hry pozý
vajú prof. Urbana za člena porôt prestížnych 
inerpre!ačných súťaží - napr. Kocianova sú
ťaž v Ustí nad Orlicí, Concertino Praga, 
Beethovenova súťaž v Hradci a i. 

Okrem pedagogickej činnosti sa aktívne 
venuje aj dirigovaniu. Dlhé roky viedol or
chester konzervatória, v rokoch 1962-1974 
bol umeleckým vedúcim a dirigentom Sym
fonického orchestra mesta Žiliny, v r. 1975-
83 viedol Komorný orchester slovenských 
učite l'ov v Trenčianskych Tepliciach a bol i 
dirigentom tamojšieho kúpel'ného orchest
ra. Pôsobením v Symfonickom orchestri mes
ta Žiliny pripravil spolu s bývalým riaditeľom 
ŠKO J. Figurom pôdu pre vznik profesionál
neho Štátneho komornéhd orchestra Žilina. 
V prvej koncertnej sezóne 1974/75 bol popri 
E. Fischerovi druhým dirigentom tohto or
chestra a pomáhal budovať základy dnes už 
medzinárodne uznávaného telesa. S ŠKO 
Žilina pravidelt1e účinkoval i ako hosťujúci 
dirigent a poskytol mu mnoho neoceniteľ
ných poznatkov a postrehov z oblasti s láčiko
vej interpretácie a dramaturgie, ako aj nové 
podnety z pohl'adu d lhoročného praktické
ho hudobníka a kritického poslucháča . Mno
ho členov sláčikovej skupiny ŠKO rvoria prá
ve žiaci prof. Urbana. Z jeho iniciatívy vznik
la i tradícia koncertov tzv. vyššieho populáru, 
ktoré spočiatku aj sám di rigoval. Nemalý vý
znam pre ŠKO má aj jeho upravovateľská čin
nosť, so súhlasom autorov upravil pre obsa
denie ŠKO i viaceré diela ]. Cikkera a E. 
Suchoiía. ELENA FILIPPI 

tUBA 
BARICOVÁ 
Po tri desaťročia patrila ľuba Baricová k 

najpevnejš{m oporám mezzosopránového 
odboru na bratislatJskej opernej scéne. 
Rodáčka z Vrútok, absolvouala VŠMU 
(1958) a postgraduálna Konzeruatóriu P. l 
ČajkotJského v Moskve (1959-60). 
Počnúc mkom 1958, kedy tJStúpila do só

listického zuäz ku opery SND, sa repertoát· Ľ 
Bat·icovej m z# roval čo do kvautity i žánra
ve;_ šit·ky. Charakteristický timbre hlasu, tJO· 
kälno-technické dispoz ície a mimoriadne 
herecké nadanie j u. predurčili k náročným 
postavám od barokového obdobia po mo
dernu.. Či to boli epizódne figút·ky , alebo ti
tulné hrdinky, z kaž dej k reácie vyžarovalo 
fluidum BaricotJej osobnosti, kus vlastného 
názom , n:enapodobitel'nej k r·eativity. Preto 
sa rounako uryla do pamäti jej Školnica, či 
Zuzka zo SuchoňotJej Krútňavy, Stm·enka 
Butyj ovka z janáčkovej j ej pastorkyne, 
Mm'!5ret v Bel'f50VOm Wozzeckovi, ako po
vedzme titulné p ostavy z Bizetouej Can nen, 
Glu.ckotJho Orfea, Azucena z Verdiho Tn t
badúra, alebo judith v Bartókovom Modro-
fúzovom zámku.. · 

V mikroprofile pri prílež itosti okrúhleho 
ž ivotného j ubilea .ľuby Baricovej, treba sa 
aspoň heslovite zmieniť o obdob{ strávenom 
tJ rakúskom Linz i ( tJyttJorila tu napr. 

· Rossiniho kolot·atúmu Pop olušku, Annia v 

Mozat·tovom Titovi a ježibabu), o mimori
adne šimkom koncertnom t·epertoárt a hos
ťouaniach na tJýznamných 'javiskách tak
mer celej Európy, o aktitJitách pedagogic
ký ch i moderátorských. 
Stručne a jasne. ľuba Bar'icová má na 

mape slovenského operného umenia, aj z 
hľadiska histo~·ického kontextu, svoje ry
znamné miesto. jej zástoj v kultúre je hodný 
úcty a obdivu · a to nie iba pri sviatočnom 
stole. PAVEL UNGER 

K NEDOŽITÝM 60. NARODENINÁM 
.. 

INGE FRANCOVEJ 

28. decembra 1994 by sa dožila vý
znamného životného jubilea dlhoroč
ná odborná asistentka VŠMU - klavi
ristka Mgr. Ingeborg Francová. Po ab
solvovaní klavírnej hry u prof. 
Smidžárovej-Šimákove; n a Štátnom 
konzervatóriu v Bratislave a Vyso kej 
školy muzických umení v odboroch 
klavírna h r a u doc. E. Fisch erove; a 
čembalo a komornú hru u doc. 
Németha-Šamorínskeh o nastúpila vr. 
1963 a.ko pedagóg na VŠMU, najprv 
ako korepetítorka na Katedru taneč
n ej tvorby, potom prešla na vtedajšiu 
Katedru vokálne; reprodukcie. Ako 
sólová korep e títorka spolupracovala 
s viacerými významnými slovenský
mi vokálnymi pedagógmi: A. Ko
rínskou , I. Godinom, M. Smutnou, M. 
Hubovou, Dr. G. Pappom a posled
ných desať rokov s prof. V. Stra
censkou. 

Popri sólových korepetíciách bola 
od roku 1976 poverená aj prednáška
mi z p redmetu Ko morný spev. Na for-

movanie jej umeleckých n ázorov v 
oblas ti komornéh o spevu m ala veľký 
vplyv klavírna spolupráca s p r of. R. 
Schollumom z Viedne a s prof. 
Orfenovom z Moskvy. 

Inge Francová počas svojho takmer 
25-ročného pôsobenia na Katedre 
operného a koncertného spevu pravi
delne účinkovala na školských ko
morných koncertoch; okrem absol
ven tských recitálov, operných kon
certoch a množstva rôznych pr íleži
tostných koncertných vystúpení tre
ba spomenúť a; jej viacnásobné účin
kovanie na Prehliadke mladých kon
certných umelcov v Trenčianskych 
Tepliciach .na speváckých súťažiach A. 
Dvoi'áka v Karlových Varoch a M. 
Schneidera-Tr n avského v Trnave. 
Hrala a; na súťažiach v Prah e, B. 
Bystrici a Sofii. Koncertovala v 
Be rlíne, Kóthene, Werfene, Viedni, a 
Drážďanoch. 

Súčasťou ;e; umeleckej činnosti boli 
a; vystúpenia 'V programoch Slo

•ven ského rozhlasu (Štúdio mladých) 
a n ahrávky rôznych speváckych cyk
lov. Premiérovala vokálne skladby 
viacerých sloven ských autorov Q. 
Hatr í.k, O. Ferenczy, I. Szeghyová). Za 
inte rpretáciu a propagáciu slovenskej 
hudby jej udelili cenu Slovenského 
hudobného f~ndu. 

I. Fr ancová svojím dlhoročným pe
dagogickým pôsobením výraznou 
mie rou prispela k vých ove mladej ge
n erácie slovenských operných a kon
certných umel<;:ov. Okrem vlastn e; pe
dagogicke j činnosti dlhé roky vyko
n ávala funkciu tajomníčky katedry a 
koncertného spevu a neskoršie aj 
funkciu zástupkyne vedúcej katedry. 

Inge Fr ancová nás n avždy opustila 
10. júna 1994 vo veku n edožitých 60 
rokov. Z. F. 
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~~'95 ROZHOVORY 

..IliA( &II§:LOHLAVEK 

PKF ..IE MO..IE DIEŤA 
Jirf Bélohlávek je žiadanou dirigentskou osobnosťou vo viacerých krajinách sveta 

a súpis jeho umeleckých aktivit je naozaj bohatý. Pripomeňme sl niekol1w údajov z 
jeho umeleckého .curriculum vitae•: 

- absolutórium Konzervatória a AMU v Prahe, 
-ltúdium u Sergiu Celibidacheho, 
- post léfdirigenta Státnr fllharmonie Brno, 
- v neposlednom rade post dirigenta a neskOr v rokoch 1990-1992 post Aéfdiri-

genta Ceskej filharmónie, 
- spolupráca s početnými zahraničnými symfonickými telesami a hosťovanie v 

krajinách celého sveta, vrátane Austrálie a Ameriky. 

Po dhlej odmlke Jlrf Bélohlávek 
oplf hosfoval na Slovensku. Nakol1w 
ma u! dltlilu dobu zaujlmali mnohé 
otázky, dotýkajúce sa českého hudob
ného života - jeho ltruktúry; profllova
nla sa nových symfonických orchest
rov, o ktorých sa tak málo l z českej 
ttaee dozvedáme, otázky o sltuécli v 
hudobnjch vydavatafstvách l v kon
certnom živote českej filharmónie; ne
odolala som a v čase prfpravy na kon
cert BHS '94 som Jirlho Bélohlévka 
po!ladala o rozhovor. Hned v (Jvode 
nélho stretnutia som vlak zistila, fa 
tieto moje otázky zostan(J naďalej ne
zodpovedané. Napriek tomu sa rozho
vor uskutočnil. Jtrr Bélohlávek sa ten 
nedávno stal Aéfdlrigentom Pražskej 
komornej filharmónie, pri zrode ktorej 
atél, a tak sa ústrednou témou rozho
voru stala Pražská komorná filharmó
nia a jeJ zástoj v českom hudobnom ži
vote. 

K edy a ako vznikla Pražská komor
ná f"tlharmónia, aká bude náplň 

jej činnosti? 
-Pražská komorná filharmónia zahájila svo

ju činnosť celkom nedávno- 22. augusta t. r. 

na základe konkurzného pokračovania, ktoré 
sa uskutočnilo začiatkom júla. Určite je zaují
mavý i fakt, že zriacľovatel'om orchestra sa 
stalo ministerstvo obrany, ktoré sa rozhodlo 
fi nancie vynakladané na armádne súbory zú
ročiť v prospech hality a vybudovať na tom
to základe renomovaný komorný orchester. 
Pražská komorná filharmónia je mladé ko
morné teleso, ktoré stojí len na začiatku svo
jej umeleckej činnosti. Nepriamo síce nad
väzuje na Nový český komorný orchester, z 
ktorého asi 80 % členov sa transformovalo do 
tohto telesa, avšak svoje miesto v rámci čes
kej hudobnej kultúry si zatiaľ iba vytvára. 
Preto v súčasnosti kladieme dôraz na vnútor
ný rast orchestra, na stmelenie a súhru hráč
skeho kolektíVll a na vybudovanie základné
ho repertoáru. Samozrejme, že plánujeme i 
prvé verejné vystúpenia a pri tejto príležitos
ti chcem podotknúť, že prvý celovečerný 
koncert, na ktorom sa chce Pražská komorná 
filharmónia predstaviť v _plnom lesku sa 
uskutoční 17. novembra v Spanielskej sále v 
Prahe. 

+ Každý orchester, či už symfonický, 
alebo komorný s l vedome vytvár a tvár a 
hľadá si svoje miesto a uplatnenie v kon
texte danej hudobnej kultúry. Aký bude 
repertoárový záber Pražskej komornej 
filharmónie? 

-V prvej fáze našej umeleckej činnosti bu
deme musieť, samozrejme, zvládnuť základ
ný, t. j. klasický repertoár, ktorý je prostried
kom umeleckého rastu orchestra a cizelova
nia kultúry hudobného prejavu. V skutočnos-

ti to je však len jedna z oblastí, ktorej sa chce
me venovať. V bud(Jcnosti sa chceme zame
rať na naštudovanie kompozícií známych 
skladateľov, ktoré neprávom upadl i do za
budnutia a na celú oblasť hudby 20. storočia . 
Sť1časná hudba prcdstavtJje obrovský rezer
voár ojedinelých a shelých diel, ktoré ne
znej(J. Myslím si, že budeme mať dostatok 
priestoru a že ho naplníme hudbou, ktorá si 
zaslúži pozornosť. 

+ V ktorých koncertných sálach sa bu
dete uchádzať o priazeň pražského pub-
Ilka? 1 

- Odpoveď na tú to otázku nie je ľahká. V 
Prahe je veľký záujem o koncertné sály. Tým, 
že sa uzavrel Obecní dum - Smetanova sieň, 
sa i tak dosť vážna situácia v pražských kon
certných sálach ešte zhoršila. Prakticky je 
dnes k dispozícii Rudolfinum a otvoril sa 
Žofín, ktorý po stavebných úpravách posky
tuje možnosť poriadať koncerty v akusticky 
halitnej koncertnej sále. Okrem toho je v 
Prahe množstvo okrajových koncertných 
priestorov, ktoré nie sú z rôznych dôvodov 
vyhovujúce. Nebude ľahké zo strany organi
zátorov skoordinovať plány všetkých záujem· 
cov o účinkovanie v týchto sálach, napriek 
tomu sa budeme snažiť svoje vystúpenia rea
lizovať práve v týchto priestoroch. 

+ V súčasnosti zostáva post šéfdiri
genta Pražskej komornej filharmónie a 
veľa koncertujete l v zahraničí. Neov
plyvní vaša neprítomnosť prácu nové
ho komorného telesa? 

-j e pravdou, že pravidelne spolupracujem 
s radom zahraničných symfonických telies, 
či sú to symfonické orchestre v Nemecku -
Berlíne, Mníchove, Hamburgu alebo Anglic
ku - kde pravidelne hosťujem v BBC Phil
harmonie a London Philharmonie. Opako
vane vystupujem i v Amerike, Kanade a pravi
delný kontakt udržujem i s Komornou filhar
móniou v Brémach a japonskou filharmó
niou NGK v Tokiu. Nakoľko ide zväčša o 
prestížne vystúpenia, nechcem si cestu k 
týmto vynikajúcim orchestrom uzavrieť tým, 
že by som ich vo svojom umeleckom kalen
dári obchádzal. Zname ná to-pre mňa relatív
ne veľké vypätie, záťaž a predznu koordiná
ciu. Sú to pravidelné kontakty, ale okrem 

LUTNA ALEBO GIT ARA? 
V lete sme mali možnosť l ' rámci gitarového festivalt~ počuť (podobne f v 

Banskej Bystrici, Nitre a Košlcic1ch) hru anglického lutntstu a gitaristu Davida 

Parsonsa. Vo chl'ili vol'ného času sme sa pozhovárali o téme, ktorá môže zaují
mať i našich gttat·istov. 

An glicko patrí medzi krajiny, kto
ré majú vedúcu úlohu vo svete, 

pokiaľ ide o starú hudbu. Aký je dôvod, 
podľa vášho n ázoru? 

- Mnohí z najväčších anglických tvorcov 
boli práve skladateľmi renesancie a baroka. 
To je jeden zo základných dôvodov silnej tra
dície interpretovania sta rej hudby. Ale nie
len trad ícia hrania sama osebe, s tým úzko 
súvisí práca špecializovaných odborníkov, 
muzikológov, interpretov a pedagógov, kto
rí sa zvlášť od začiatku 20. storočia zaoberali 
výskumom a oživením diel starých majstrov. 
A možno je to tiež zvláštny vzťah Angličanov 
k starým veciam, ľudia si tu myslia všeobec
ne, že staré veci sú krajšie a lepšie. 

e Aký je váš život koncertn ého umel
ca a zároveň pedagóga? 

- Ako väčšina hudobníkov aj ja som nielen 
výkonným hudobníkom, ale aj učiteľom. 
Učím na dvoch školách v Londýne i privátne 
a v rôznych krajinách vediem majstrovské 
kurzy. Obidve stránl-}' svojej profesie mám 
rád, jedna doplňa druhú. A v podstate aj keď 
hrám, niekto z obecenstva (kto sám hrá) mi 
príde povedať, že si niečo odnáša, niečomu 
sa priučil. A myslím, že mám možnosť le pšie 
učiť, keď mám skúsenosti z hrania na pódiu. 

eNa ktorých festivaloch ste hrali a čo 
si myslíte o hlavnom zmysle festivalov? 

· Hral som na mnohých miestach v USA, 
Anglicku, Nizozemsku, Belgicku ... ] eden z 

najdôležitejších pre môj život bol festival 
drnkacích nástrojov v Larioche, v severnom 
Španielsku (v roku 1987). Moja účasť na fes
tivale mala za následok, že dnes mám domov 
v tejto časti Španielska, možno väčšiu časť v 

roku prežijem práve tu, aj tu učím a hrám. 
Pokiaľ ide o môj názor na festivaly, nemám 
rád, ak sú príliš vážne. Festival by mal byť 
oslavou hudby, ľudia tam prídu s pocitom 
lásky k hudbe, chcú ju užívať a teš iť sa z nej. 
Preto mám. najradšej žánrovo zmiešané festi-

valy. Môže sa hrať na lutne, na gitare, ale je 
dobré, ak je tam tiež blues, džez, folkló r. 
Mám rád kontrasty, sú pre vnímanie užitoč
né. 

e Hrávate v rámci jedného koncertu 

Pražskej kom'ornej filharmónie nie som via
zaný žiadnym zmluvným záväzkom. Moje 
pôsobenie v tomto orchestri nesmie byť mo
jimi zahraničnými koncertnými záväzkami 
narušené. Pražská komorná filharmónia je 
pre mňa akýmsi mojím dieťaťom, pri narode
ní ktorého som stál, a preto za jeho rast a vý
voj pociťujem veľkú zodpovednosť. Okrem 
toho mi toto komorné teleso poskytuje všet· 
ko, po čom som túžil - priestor ku kľudnému 
a podrobnému štúdiu nových hudobných 
skladieb. Pracujem tu s mladými ľuďmi, do 
ktorých na jednej strane je potrebné veľa in
vestovať, ale ktorí ma na strane druhej oboha
cujú svojím zanietením, mladosťou a neopo
trebovanosťou. Je to prekrásny zážitok pra
covať s týmito ľuďmi. 

+ Po rokoch ste prijali pozvanie spo
luúčinkovať s orchestrom Slovenskej fil
harmónie. Bude táto spolupráca trvalej
š ieho charakteru? 

-Zatiaľ sa nám vzhľadom na moje veľké zá
väzky tuzemské i v zahraničí nepodarilo nájsť 
spoločný termín. Musím však povedať, že 
spolupráca so Slovenskou filharmóniou je 
veľmi pekná a som rád, že sa so Slovenskou 
filharmóniou stretneme v máji budúceho ro
ku, kedy 9. Symfóniou .s ódou na radosť" od, 
Ludwiga van Beethovena spolu uzavrieme ju
bilejný 50. ročnik medzinárodného hudob
ného fest ivalu Pražská jar. OMam, že sa nám v 
ďalekej budúcnosti podarí nájsť spoločné 
termíny aj pre Bratislavu. Myslím si, že záu
jem o spoluprácu je obojstranný. 

Pripravila ALENA ČIERNA 

na dvoch nástrojoch, na barokovej lut
n e i na romantickej gitare. Aké to je? 

-Nie je to ani ľahké, ani výhodné. V minu
losti bolo všeobecne zaužívané, že ľudia , kto
rí hrali na lutne aj na gitare boli predovšet
kým gitaristami, ktorí hrali aj na lutne a teda 
hrali na lutne tým istým spôsobom, akým 
hrali aj na gitare, teda technikou modernej 
klasickej gitary. To je podl'a môjho názoru 
úplne pomýlené. 

Študova~ som hru na lutne asi 6 rokov, vte
dy som sa sústredil reo na autentický spôsob 
hrania na autentickom nástroji. Bolo to ob
dobie začiatku 70-tych rokov, keď bol o to 
veľký záujem. Teraz sa už všeobecne prijíma 
skutočnosť, že lutna je celkom iný nástroj 
ako gitara, s odlišnou históriou a technikou a 
vel'a hudobníkov sa špecializuje na hru na 
tomto nástroji. Ja som tiež začínal hrou na gi
tare, ale neskôr som dal prednosť historickej 
gitare z konca 19. a začiatku 20. storočia, z 
čias, keď l'udia hrali podobne ako na lutne, 
nedrnkali na strunách nechtami, ale hrali len 
s bruškami prstov. je to nástroj vhodný viac 
pre salón, ako pre koncertn"ú sálu. Intímny 
nástroj, ktorý pomáha l'uďom vnoriť sa do 
svojho vnútra, vytvára zvláštnu atmosféru. 
Po mnohých rokoch, čo som hral na lutne 
som sa rozhodol opäť hrať aj na gitare a po
stupne som ju zaradil aj do koncertov. Hrám 
na nej tak, ako sa hralo kedysi, dosť staro
módne (moji kritici niekedy hovoria, že 
hrám na gitare ako na lutne). Hrám na dvoch 
nástrojoch preto, lebo si myslím, že je to ove
ľa zaujímavejšie: renesančná, alebo baroko
vá hudba v l. polovici koncertu a napr. špa· 
nielska romantická hudba v ll. polovici, nie
kedy brazílska džezová hudba. je to veľký 
kontrast a to sa mi páči. Nie je to jednodu
ché, lebo musím hrať dvoma rôznymi techni· 

, kam i na dvoch rôznych nástrojoch. Ale už 
som si zvykol a mám prestávku na to, aby 
som sa prispôsobil zme ne. 

Pripravila NINA KRAMÁROV Á 
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.NO.YOROČNÝ KONCERT 
HUDBA NA HRADE (2.) 
Vrámd cyklu komorných koncertov .Hudba na hrade" dospda dramaturgia k na~ 

manltejiim propoamovým variantom. Je celkom prirodzené, f.e sa do tohto rozma.nlté.. 
bo cyklu dostala i .komblúda klavimebo a plesňového .recitálu. Dňa 30. 10. sme sa teda 
stretU v HudobneJ sieni Bratislavského bradu s tenorlstom l. Olritom a s klaviristom D. 
Buranovským. Nepretňité preplet.anla sa ľudského hlasu s klavírom bolo prirodzené a vyv4:
iené {Liszt Nokturno č. 3, M. Schneider-Trnavský Pieseň, Vesper Dominicae, Skrjabln 2 poé
my op. 32, Sc:bumann 3 piesne z cyklu Die Dkhterliebe, Brahms 3 lnterme:a.l op. 111 
Wlegenlied Am Sonntag, Chopin Balada g mol op. 23, Liszt- piesne fs Muss eln Wundetbates 
seln, Ich Uebe Dlcb, Im Rhein Im Sc:bônen Strome. Rozpisovať sa podrobne o interpretádi 
jednotllvých plesni azda ani netreba, aakolko spoločným menovatefom celej interpretáde 
bola sústredene, defavedome prepracovaná výpoveď. NIC! tu nie Je ponechané náhode. 
Každý detail Je vopred prem)'lllený. Poloha piesni vyhovuje danostiam hlasového rozpitla. 
Co Je nesmierne dôležité • vedieť si vybrať poznaJúc &voje prednostJ rovnako ako l slabé 
stránky. Schopnosť vedieť mžltkovať svoje danostJ to nie Je vec u interpretov až tak samoz. 
rejm4. Aj Daniel Buranovský sa predstavU vo vefmi dobrom svetle. Azda najp~ 
vyznel Brabms 3 lnterme:a.l op. 117, no páall sa l Sktjablnove 2 Poémy op. 32. Na 
Chopinovej Balada g mol op. 23 bolo cítiť, f.e dte potrebuJe IÓUsta Istý čas, aby sa súvislosti 
stali naprosto samozrejmé. l tak riak možno dramaturgiu l výkony interpretov pochrillt. 
Bol to vcelku pôsobivý koncert, ktorý akcentoval predoviet.k:ým hudbu romantikov. Pri po
hrade na celkovú dramaturgiu koncertov s názvom ,.Hudba na hrade" eom al polotil otázku, 
čl 1114 vôbec zmysel písať ef aleJ formou recenzie o tomto proJekte (nesporne profesionálne 
dobre pripravenom) alebo čl sa skôr nezačať zamýšl'ať nad samotným ,názvom tohto projek· 
tu. Mám pocit, ie oveľa priUebavcJiic by bolo v budúcnostJ nazvať takéto koncerty Jednodú· 
cho · Komorné koncerty na bratislavskom brade. Názov ,.Hudba na hrade" uf evokuje isté 
historické asociácie, ktoré só tu po !ltráoke dramaturgickej nenaplnené. Ved z bistorick6l,o 
aspektu Ide tu vlastne o rozsiahlu kápltolu, ktorá sa začina rozpadom antickeJ kultúry a vr
choli kdesi v stredovekej svetskeJ hudbe. Keby sa v budócnostJ s takýmto projektom obrátil 
Spolok koncertných umelcov napríklad na Francúzsky l.njtJtút, mohol by sa zrodiť projekt 
takých koncertov, ktoré by znamen~ výrazné oiivenie tohto zabudnutého umenia. PräVda 
aj v Nemecku sa pestovala stredoveká svetská hudba-no a nezabudnime, ie aJ u nás. Mám po
dt, ie dramaturgia Je u nás málo vyna.Uezavá. NaJJednoduchile Je osloviť umelca a dať na 
program to, čo má v repertoári. PtJ.rodze.ne, ie aj takéto prístupy 51Í mo!né · treba im dať leo 
primeraný názov. Názov nesfubujúci čosi, čo nepride ... V predvtanočnom období ma ptav. 
la mjčiarska televízia k spolupráci na tvorbe scenárov propaauJúdcb rudovo náboženské 
stredoveké hry, mystériá a pašie odohrávaJúce sa zvi& na francúzskej pôde. Tieto hry na
príklad ,.0 troch Múlac:b~ sa vyslovene hodia na hradné nádvoria. To Je riak len jeden z prí
kladov· mohol by som uviesť desiatky cfa)jích. 

.:o~;c 

diť na novoročný koncert práve toto dielo, 
bol to istotne zámer, ktorý sledoval takéto 
ciele. Totiž svet, v ktorom ž ijeme potrebu
je, aby v ňom zaznievali diela s takýmto 
posolstvom. Veď aj v novoročnom sláv
nostnom prfpitku prez identa Slovenskej 
republiky Michala Kováta zaznelo slovo 
harmónia. Harmónia prenesená zo sveta 
hudby do l'udských sŕdc. A to j e vlastne i 
Beethoven ovo posolstvo tohto diela. j e to 
posolstvo o tom, že viera môže byť i ťažko 
vybojovaná· nielen darovaná, ale i vykú
pená utrpenfm a bolesťou. Missasolemnis 
patr{ k večným dialógom. Kto v nej nepo
cftt Beethovenova zmierenie sa s osudom, 
so smrťou, nevie, že výsledkom dlhého bo
lestného doživotného zápasu bolo nové 
vyššie poznanie. A pt·áve ono vyžaruje z 
tejto hudby, v ktorej subjekt harmonizuje 
s poznan{m Nekonečna, vlastná vôľa, 

vlastné chcenie tu ustupuje do dojemného 
citovo vrúcneho z mierlivého hlasu pozna
nia. j e to vlastne Beethovenova hudobná 
spoveď-posledné slová na t·ozlúčku. Niet 
ttt už burácajúceho hlasu, niet náreku - to 
všetko patr{ minulosti. Však to, čo z tejto 
htulby nemožno pretlmočiť do slov, ostá
va dopovedané v diele samotnom. 

Prvý deň v roku (tak ako vo všetkých 
hlavných mestách ndšho kontinentu) sa 
konal v Bratislave novomčný koncert. Do 
posledného miesta zaplnená koncertná 
sieň SF bola svedkom slávnostného oka
mihu, pretože koncert sa konal pod zdštt
tou a v prftomnostt prezidenta Slovenskej 
republiky Michala Kováča. Dramatut-gia 
siahla po Beethovenovej omši Missa so
lemnis D dur op. l 23 a zverila ju do rúk 
dirigenta O. Lenárda. Orchester a zbor 
Slovenskej filharmónie so sólistami M. 
Hajóssyovou, D. Šlepkovskou, K. Azerber
gerom a P. Mikuldšom oživili posolstvo 
tohto mimoriadneho Beethovenovho die
la, ktoré sa prostrednfctvom latinských li
tur-gických textov omšového ordinára pri
hovát·a všetkým l'uďom dobrej vôle. Sám 
Beethoven rtapfsal na partitúru duchovné 
posolstvo fVOjej omše "Zo srdca - nech sa 
opäť do sfdc rtavrátt". Missa solemnis rte
sie z rtaky neskorého kompozičrtého ruko
pisu majstra. Priehladnosť tzv. beethove
novských kanlilén je nahradená takým 
melodickým myslenfm, v ktorom dominu
je výraznejšie snaha po kontrapunktickej 
práci, chromatické zahusťovanie tém a z 
toho prameniaca nová dramatická ne
rovnosť Beethovenovej hudby. Kiež by 
vel'ké humanistické posolstvo bolo v dneš
nom svete lepšie pochopené. Znamenalo 
by to istotne humanizáciu sveta, v ktorom 
žijeme. Ak sa dramaturgia rozhodla zara-

Novoročný koncert sa konal vďaka 
sponzorstvu Ľudovej banky a v spoluprá
ci s nadáciou Res Philharmonica. 

IGOR BERGER 

Podobné koncerty sa rodia teda l v zahraničí v Rakúsku, Nemecku i v Skótsku no a 
prirodzene vo Francúzsku, kde je llteraníra v tomto smere naJbohadia. Nemusíme teda 
začinať z nultého bodu. Statí sa len trocha podučiť z príkladov leiiadch od nás smerom 
na :ápad a juhozápad a dať programovým názvom pravý zmyseL IGOR BERGER 

SLÁVNOSTNÝ SPOMIENKOJIÝVEČER 
R; SCHOUllM A E S.llCHOŇ. 

Dôstojným spoločenským i kultúr· 
nym podujaúm, v neposlednom rade i 
hodnotným umeleckým zážitkom bol 
slávnostný spomienkový večer na 
prof. Roberta Scholluma a prof. Euge· 
na Suchoňa· koncert, ktorý sa uskutoč· 
nil l. 12. 1994 v Zichyho paláci v 
Bratislave zásluhou Rakúskeho veľvy· 
slanectva, SHÚ, Spolku slovenských 

prof. Robert SchoUum 

skladateľov, Ľudovej banky a Miestne
ho kultúrneho centra. 

Tak prof. R. Schollum v Rakúsku, 
ako prof. E. Suchoň na Slovensku pat· 
ria k tým významným tvorivým ume
leckým l organizačným osobnostiam, 
ktoré zásadnou mierou prispeli nielen 
k rozvoju hudobnej kultúry svojej vlas
ti, ale i k obohateniu európskej hudob
nej tvorby nášho storočia. Obaja umel-

Altenberg trio 

ci, každý silou svojho tvorivého ducha 
vytvoriH umelecký odkaz, ktorého ko
rene sú síce zakotvené v národných 
kultúrnych a historických tradíciách, 
ale svojím rozmerom prekračujú tieto 
hranice a stávajú sa súčasťou a duchov
ným majetkom nadnárodného európ· 
skeho kultúrneho dedičstva. Tým, čím 
je dielo prof. Scholluma pre súčasnú 
rakúsku hudobnú tvorbu, tým je dielo 
prof. Suchoiía pre súčasnú slovenskú 
hudobnú modernu: jedným zo základ· 
ných pilierov mosta, spájajúceho prí
tomnosť s budúcnosťou. Vo svojom 
sprievodnom slove to nakoniec zdô
raznil i prof. Or. Ladislav Burlas, DrSc., 
ktorého príhovor len podčiarkol sláv
nostný charakter koncertného pod uja· 
tia. 

Výber z komornej tvorby oboch 
skladateľov zaznel v interpretácii po
predných rak(•skych a slovenských 
umelcov. j ednotlivé kompozície boli 
pre prítomných nielen príležitosťou 
oboznámiť sa predovšetkým s tvorbou 
R. Scholluma, ale aj podnetom pre po
rovnan ie hudobného jazyka oboch 
tvorcov. A tak, pokia!' u R. Scholluma 
sú zrejmé jeho korene viedenské, 
vplyv neoklasicizmu, ale aj 2. vieden· 
skej školy, u E. Suchoňa je pre nás evi
dentný tak dôverne známy prameň 
slovenskej ľudovej melodiky, u mocne· 
ný reflexívnou lyrikou a meditatívnos
ťou. 

Ako som už uviedla, interpretácie 
jednotlivých sklad ieb sa ujali rakúski a 
naši umelci. Halbrurner Abendmusik, 
op. 95, kompozícia pre husle, violon
čelo a klavír R. Scholluma zaznela v po
daní Al ten berg tria (A. Ganz- husle, M. 

prof. Eugen Suchoň 

Hornstein - violončelo a C. Ch. 
Schuster - klavír). Tri piesne E. 
Suchoňa pre bas a klavír na básne M. 
Válka, P. Stilichu a ). Smreka sugestív· 
ne zaspieval P. Mikuláš, ktorého na kl a· 
víri sprevádzal M. Lapšan ský .• Mravci" 
op. 93 je vlastne Koncert pre violonče
lo a klavír, ktorý R. Schollum skompo
noval v l. polovici 70-tych rokov. 
Sólistom koncertu bol M. Hornstein. 
Tento opus R. Scholluma vystriedala 
Malá suita s passacagliou E. Suchoňa, v 
podaní M. Lapšanského. Snáď najvý· 
raznejšie stopy vplyvu 2. viedenskej 
školy z uvedených kompozícií R. 
Scholluma sme mohli badať vo výbere 
piesní cykle Zo .Všedného dňa očí", 
op. 37 na texty V. Witlnera. Výber 4 
piesní, kvázi impresií, predniesol skla· 
dateľov syn Benno Schollum, barytón, 
za klavírneho sprievodu C. Ch. Schus
tera. Po týchto piesňach nasledovalo 
Sláčikové kvarteto op. 2 E. Suchoňa v 
tradične výbornej inte rpretácii Moy· 
zesovho kvarteta. Záver koncertu vypi· 
nili humorné, ale aj citlivé úpravy eu
rópskych ľudových piesní · slovenskej, 
srbskej, viedenskej a hornorakí1skej. 
Sólista: B. Schollum, sprievod - C. Ch. 
Schuster· klavír. . 

Slávnostný spomienkový večer naR. 
Scholluma a E. Suchoňa vďaka dobrej 
o rganizácii i vynikajúcim umeleckým 
kreáciám prekročil rámec zdvorilost· 
ného akru. Bol večerom naplneným 
úprimným záujmom o to, čo je pre . su- ' 
sedov" charakteristické, známe a vzác· 
ne. M. FÔLDESOVÁ 

BENEFIČNÝ KONCERT 

LADÝC ... 
lkeď od uskutočnenia koncertu ubehol už d lhší čas a Mladí bra

tislavskí sólisti pred Vianocami ešte v SF hosťovali , nedá sa ne
spomenúť ich podiel na realizácii benefičného koncertu 3. ll. v 
Moyzesovej sieni SF pri priležitosti začatia činnosti Slovenskej nadá
cie na pomoc popálcným. Je priam symbolické, že humánne posla
nie tejto nadácie sa spojilo už pri svojej prvej oficiálnej prezentácii s 
umením mladých ľudí , s ich ochotou a dôstojným prístupom k to
mu, čo je v živote človeka to najvzácnejšie· k zdraviu. Z relatívne hoj· 
ného počtu prítomných zrejme len málokomu uniklo, že koncert, 
ktorý mladí umelci pripravill na tento večer vy{:hádzal dramaturgie· 
ky výlučne z hudby nášho storočia. Z akých dôvodov, na to poukázal 
vo svojom sprievodnom texte ku koncertu Igor Javorský, ktorého si 
tu dovolím citovať: ,J e pochopiteľné, že každý z nás vníma našu bez
prostrednú časopriestorovú realitu senzitívnej~ie , než čokoľvek iné, 
staršie. Každý z nás by mal cítiť spoluzodpovednosť za profiláciu na· 
šej éry. Možno aj preto máme naporúdzi také nepreberné množstvo 
koncepcií, poetík, orientácií. Žiadne iné storočie vari nemalo taký ši· 
r<1ký záber, žiadne iné storočie nebolo také pestré a bohaté na pod· 
nety rôzneho druhu. Hľadať spoločných menovateľov môže byť aj 
obtiažne, áj nebezpečné. Oni však exismjú a sú stále v popredí ako 
vhodný inšpiračný popud." 

Prvou skladbou večera boli teda 3 kusy v starom štýle H. M. 
Góreckého. I keď trochu neisto a s prílišným rešpektom, snáď i s 
dávkou trémy, predsa len dirigent Mario Košík i ním vedený sú· 
bor nezapreli v sebe svoje muzikantské cítenie a korektným spôso
bom oživili noblesu a krehkosť Góreckého štylizovaných dobových 
tancov. 

V 1 -časťovom Koncerte pre klavír a orchester A. Schnittkeho 
sa ako sólistka predstavila Japonka Midori Ortncrová, mimocho
dom na medzinárodnej scéne pôsobiaca aj ako speváčka a komorná 
hráčka. Jej prejav zodpovedaJ obsahu diela. Bol atakujúci vo svojej 
výpovedi, nie však agresívny. Bol dynamický a temperamentný, zvu· 
kovo i te mpovo výrazný. Snáď ne ustály intenzívny zvuk bolo možné 
občas stlmiť v prospech frázy, či témy (i v prospech poslucháča), ale 
hnacia sila Schnittkeho partiň1ry , dynamickosť tohto opusu ju jed· 
noducho ovládli a dr.lali vo svojich osídliach pevne až do konca 
skladby ... Mladí bratislavskí sólisti na čele so svojím dirigentom aj v 
tejto skladbe potvrdili svoju korektnosť a kolegiálnosť nielen vo 
vzťahu k sólistke, ale aj k autorovmu rukopisu. 

V druhej časti koncertu odznelo Ad agio op. ll pre sláčikový 
orchester S. Barbera, Štyri kusy pre sláčiky P. Zagara a 
Smútočná hudba pre violu a sláčiky P. Hindemitha, ktore j só
listkou bola poslucháčka VŠMU z triedy prof. ). Hošeka Anna 
Caudtová. Jej citlivý muzikantský i technicky číry prejav boli tými 
atribútmi, ktorými si sólistka získala sympatie publika. K úspechu 
Hindemitha i následne znejúcich Zagarových 4 kusov nemalou mie· 
rou prispeli i členovia súboru, najmä však M. Košík, ktorý ku každé· 
mu dielu pristupoval nanajvý~ seriózne a zodpovedne, dbajúc nic· 
le n na presné nástupy a súhru. 

Priznám sa, nešla som na koncert v očakávaní nejakých zázrakov, 
či prevratných umeleckých zážitkov. Moje pocity po jeho závere 
však boli vel' mi príjemné. Nielen z reakcie publika na počuté sklad· 
by, ale aj z interpretov, ich mladosti a dôstojnosti, z ich snahy' pre· 
svedčiť o svojom talente, dobrom vkuse. 

Úplne na záver: na koncerte sa okrem Slovenskej nadácie na po
moc popáleným podiel'ali MK SR - ŠFK Pro Slovakia, denník 
Hospodárske noviny a EXPOS MUSIC. MARTA FÔLDEŠOVÁ 
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SKO Zilina zahalil svoju 21. koncertnú 
sezónu do sviatočného šaru 20-ročnej 

umeleckej prezentácie. Je to skutočne vzác
ny okamih pre všetkých zainteresovaných a 
možno úprimne a radostne konštatovať, že 
tento . mozartovský" symfonický o rchester 
si vykryštalizoval technickú a štýlovú bázu 
počas obdobia neustáleho tvorivého hľada
nia a nachádzania svojho umeleckého šarmu 
aj vďaka kvalitnej a nápaditej dramaturgii. 

v v • • 

Koncerty v SKO ·Ztltna 
Varshavsky ( vajčiarsko) venoval hudbe 
zrozumiteľnú artikuláciu. Patrí nesporne k 
typom umelcov, pre ktorých je dielo tvori
vým nadšením pri inšpiratívnom rozvinutí 
vlastnej fantázie. Spoľahl ivou partnerkou 
mu bola Christine Lacoste (Švajčiarsko). 
j ej snaha zvukovo sa presadiť mierne zužova
la priestor na uplatnenie výrazovej zložky in
te rpretácie. 

Atraktívna programová ponuka tohoroč
nej sezóny sa začala odvíjať už pri otváracom 
koncerte. Svoj prezentačný priestor dostal 
Wolfgang Amadeus Mozart a jeho skladateľ
skú .vzorku" reprezentovali diela: Malá noč

ná hudba KV 525, Koncert C dur KV 467 pre 
klavír a orchester a Symfónia g mol KV 550. 
Poslucháčsky zaručene osvedčené "trháky" 
sľubovali atmosféru optimistického muzicí
rovania. ŠKO svojím zanieteným výkonom 
do bodky naplnil excelentné akustické 
prostredie Domu umenia Fatra mozartov
ským hudobným optimizmom v sympatickej 
zhode s dirigentským snažením Stanislava 
Galonskebo (Poľsko). Na spomínanom 
koncerte našiel dirigent živnú pôdu pre svo
ju umeleckú orientáciu. Patrí k najlepším eu
rópskym špecialistom na starú hudbu, najmä 
obdobia baroka a klasicizmu. Intenzívne sa 
podieľa aj na oživení starej pol'skej hudby i 
na objavení neznámych diel svetových auto
rov (napr. v roku 1987 uviedol premiérovo 
vo Viedni Stabat mater od Leopolda 
Mozarta). 

jav boli ťažiskom jeho intcrprct.kie a ima
nentná expresivita sa stala pre neho inšpira
tívnym zdrojom pri hľadaní nových náhľa
dov na zaužívaný interpretačný štandard. 

Októbrové koncerty ŠKO s výnimkou 

nalo nový dych v tradičnej interpretácii die
la. 

Ilja Zeljenka napísal kompozíciu Concerto 
per dcu violoncclli cd orchestra ďarchi na 
objednávku violon~clistu Marka Varshav-

Záver koncertu patril Felixovi Men
delssohnovi-Dartholdymu, Symfónii č. 4 A 
dur .Talianskej". Umelecký dialóg dirigenta 
a o rchestra bol zretelnejšie viditeľný než v 
úvode (Mozart) a zdalo sa, že hráči mali do
statok inšpiruj(Jc ich podnetov ku koncent
rovanejšiemu výkonu. Tónová lahodnosť a 
e legancia boli pôsobivým ukončením veče
ra. 

Klavirista Pavol Kováč podaJ technicky 
spoľahlivý profesionálny výkon. Dosiahol 
sympatickú syntézu všetkých parametrov 
klavírneho umenia a tým bol jeho Mozart 
pulzujúci, tónovo čistý a v konečnom dô
sledku spevný a iskrivý. 

Pavol Kováč Snímka archív HŽ 

Ako som už spomenula, aj dramaturgia po
sledného z trojice jesenných abonentných 
koncertov bola postavená na klasikoch hu
dobnej kultúry. Predohra Stvorenie Pro
métheovo op. 4 3 patrí k beethovenovsky tra
dičnému repertoáru mnohých umeleckých 
telies. V podaní KO vyústila melancholicko
búrlivá hudba plná gradačnej naliehavosti 
do strhujúcej oslavnej zvukovosti. Diri
gentka Monica Buckland-Hofstetter (Veľká 
Británia) svojím interpretačným zanietením 
dokázala strhnúť hráčov a predstavila sa kon
cepciou, ktorá celý večer držala poslucháča 
v napätí a očakávaní a nedala možnosť vzni
ku akejkoľvek percepčnej krízy. 

j an Khitel Vaňhal bol v poradí ďalším kla
sikom. V koncertnom repertoári mnohých 
umelcov sa najviac objavujú flautový, kon
trabasový, violový a organový koncert tohto 
autora. Ceský violista Ľubomír Malý patrí k 
popredným českým interpretačným osob
nostiam. Jeho umelecký vzosrup je spätý so 
študijným obdobím a najmä víťazstvom na 
medzinárodnej súťaži v Helsinkách. Tech
nicky vyrovnaný a decentný umelecký pre-

dvoch skladateľov naďalej patrili obdobiu 
hudobného klasicizmu. Mozartovou symfó
niou D dur KV 504 .Pražskou" sa začal 2. 
abone ntný koncert. Dirigent Tomáš Kout
ník našiel vhodní• platformu pre de
monštrovanie tvorivého nadhľadu nad reali
zovaným dielom. Očakávala som však väčšiu 
zvukovú sýtosť a variabilnosť, čo by znamc-

skcho, ktorý si toto dielo objednal na pre
miérové predvedenie na jubilejnom 30. roč
níku BHS. Zeljenka znovu potvrdil svoje maj
strovstvo v nachádzaní zaujímavých mož
ností zvukového diapazónu. Dielo je svojou 
náročnosťou stavané pre vyspelých interpre
tov. A práve oná umelecká interpretačná vy
zretosť dodáva dielu správnu tenziu . Mark 

Huslista Boris Kucharský (SR ) mal 
svoje umelecké ambície možnosť prejavi ť na 
medzinárodných súťažiach, ktoré zavŕšil 
množstvom významných ocenení. S SKO 
Žilina účinkoval jedným z trojice najobľúbe
nejších mozartových husľových koncertov -
Koncertom A dur KV 219. Aj naprie k mladé
mu veku ide o osobnosť obdarenú talentom 
a· vysokým stupňom muzikaliry. Symfónia G 
dur .s úderom kotlov" josepha Haydna bola 
vyvrcholením skvelého umeleckého večera. 
Hráči zahrali dielo virtuózne, vďaka vzájom
né mu inšpiratívne mu kontaktu oboch strá
nok interpretačného aparátu -o rchestra a di
rigenta. Koncert zanechal pekný umelecký 
dojem. JANATARINOVÁ 

Ude sme a kam smerujeme ... stojí v titule (•vodníka mi· 
Anuloročného 20. čísla časopisu Hudobný život, ktorého 

autor vyratúva zásluhy Slovenskej hudobnej únie konštatujúc, že 
vedú .k ozdraveniu ... duchovného života nášho národa" a pouka
zuje na niektoré závažné problémy súčasného hudobného života 
na Slovensku. Príspevok sa končí lamentom nad ignoranciou 
v~elkých slovenských .národných ;t štátnych profesionálnych 
hudobných in~titúcií..., kde meno slovenského autora je skôr oje
dinelou výnimkou ... Ani nepamätáme, kedy Slovenská filharmó
nia Symfonický orchester rozhlasu, Štátna filharmónia Košice a 
či Štátny komorný orchester v :Žiline uviedli na svojich zahranič
ných zájazdoch dielo slovenského autora. A tak nám druhý raz 
umiera Bdla, Schneider-Trnavský, Suchoň, Cikker i Moyzes ... " 
Vzhľadom na skutočnost, že v uvedenom článku, ktorého pod

statné časti odzneli aj vo forme správy na tohtoročnom novem
brovom zjazde Slovenskej hudobnej únie, sa priamo či nepriamo, 
v každom prípade však nepravdivo a bez konkrétnej argumentá
cie útočí aj na Slovenskú filharmóniu, dovolím si na oživenie pa
mäti uviesť prehľad skladieb slovenských autorov, ktoré v podaní 
Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru a 
ďalších súborov pričlenených k SF (Slovenského komorného or
chestra, súboru Musica aeterna a Moyzesovho kvarteta) zazneli 
od roku 1990 na domácich a zahraničných pódiách, pričom sme 
sa v niektorých prípadoch (SKO, MK) kvôli veľkému počtu ter
mínov a lokalít vyhli ich detailnému vyratúvaniu. Do zvláštnej po
zornosti si dovolím odporučiť problém). L. Bellu a jeho opätov
ného .umierania" (naozaj, aké vydavateľské a interpretačné činy· 
okrem drasticky skrátenej televíznej inscenácie - sa na vzkriese
nie}. L. Bellu vykonali v období niekoľkých desaťročí, z ktorého 
prichádzame?). 
Poďme však k faktom. 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA, SLOVENSKÝ 
FILHARMONICKÝ ZBOR a i.: 

1990 · 19. l . E. Suchoň: Baladická suita - La Orotava (Z) 
16. l . E. Suchoň: Baladická suita -Las Palmas (Z) 
27. 9.1. Zeljenka: Zakliaty pohyb (BHS) (P) 

l . l O. E. Suchoň: Fantázia pre husle a orchester (BHS) 
23. ll.J. Grešák: Symfonietta,J. Beneš: Hudba pre trombón 
a orchester, l. Hru~ovský: l . symfónia (NSH) 

1991 -29., 30. l. ]. Cikker: Spomienky 
31. l. ].Cikker: Spomienky - Eisenstadt (Z) 
25. 4., 26. 4. M. Bázlik: Partita (P) 
27. 9., 28. 9. M. Bázlik: Balada pre violu a orchester (Nitra), 

16. 10. 

28., 29. ll. 
1992 o 4. 2., s. 2. 

6. 2. 
20. 2. 

28. 2. 

(BHS) 
P. Kol man: Monumento per 6 000 000, M. Báz
Hk: Koncertantná hudba (Melos-~tos) 
]. L. Bella: Slávnostná predohra 

] . L. Bella: Slávnostná predohra 
). L. Bella: Slávnostná predohra (Piešťany) 
). L. Bella: Slávnostná predohra - Eisenstadt 
(Z) 
R. Rudolf: Concerto per trom ba, trom bone, 
percussione ed archí (P) 

15. 4., 16. 4. I. Hru~ovský: Musica nocturna 
26. S. ]. Beneš: Prelúdium pre orchester (Pra:l.ská 

jar) 
29. 5., 30. 5. V. Godár: Orbis sensualium pictus 
25. 9. I. Zeljenka: Spievať? (BHS) (P) 
8. 10. E. Suchoň: žalm zeme podkarpatskej (BHS) 
22. IO., 23. IO. L Zeljenka: Koncert pre husle a orchester 

3. 12., 4. 12. V. Godár: 2. symfónia- rituál (P) 
1993 -22. l . M. Moyzes: N~e Slovensko 

28. 1., 29. l . l. Szeghy: Koncert pre violončelo a orchester 
(P) 

2S. 1., 27. l.). L. Bella: Osud a ideál 
23. 9. ). L. Bella: Kováč Wieland - Dni ] . L. Bellu (spolu 

3 koncerty) + záznam opery 
l l. l O. ]. L. Bella: Osud a Ideál - Leuven (Z), V. Godár: 

Via lucis (P) 
4. ll. Ľ. Rajter: Symfonietta (P) 
2S. ll . ). Sixta: Asynchrónia 

1994 - 18. 2. A. Moyzes: Koncert pre klavír a orchester (P) 
4. 3. V. Godár: Via lucis 
13. S. P. Zagar: Bozkali sa a plakali (P) 
14. 7., IS. 7. ]. Cikker: Spomienky (Bojnice), (Trenčianske 

Teplice) 
23. 9. E. Suchoň: Fantázia pre husle a orchester, 

Metamorfózy (Pezinok) · 
7. l O. J. L. Bella: Slávnostná predohra 
3 1. IO. ). L. Bella: Osud a ideál - New York (Z) 
2. ll ., 9. ll. J. Bella: Osud a ideál - Huntington, Binghamton 

(Z) 
17. ll . l. Zeljenka: Concertino pre kontrabas a s láčiko

vý orchester 
29. ll. R. Berger: Adagio, Torzo (P), En passant (P), 

Konvergencie 1., Transgressus · 
2. 12. I. Parík: Musica pastoralis, š. Németh·Šamorín

sky: Koncert pre klavír a orchester 
20. 12. P. Peťko: Pastorela, P. Bajan: Pastorela 
21. 12. Slovenské pastorely (novodobá P) 

1995 - do konca sezóny 1994-95 odznejú ešte diela l. Zeljenku, L. 
Burlasa, Ľ. Rajtera, P. Zagara, V. Godára, A. Moyzesa, M. Vargu. 
Treba podotknúť, že veľký počet týchto skladieb di rigovali a budú 
dirigovať zahraniční dirigenti. 

l SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER l 
má trvale v repertoári a opakovane uvádza aj v zahraničí: 
V. Kubička: jesenná hudba 
E. Suchoň: Serenáda op. 5 
E. Suchoň: Šesť skladieb pre sláčiky 
L Zeljenka: Musica slovaca 
l. Zeljenka: Koncert pre kontrabas a sláčiky 
). Cikker: Spomienky 
L. Burlas: Planctus 
A. Moyzes: Musica Istropolitana 
]. L. Bella: Rondo D dur 
P. Šimai: Concertino rustico 

MOYZESOVO KVARTETO 

stály repertoár -doma aj v zahraničí : 
]. Malovcc - 2 skladby, M. Moyzcs, A. Moyzes · 5 skladieb, L. 

Kupkovič- 4 skladby, l. Zeljenka- 6 skladieb, E. Suchoň, M. B.urlas, 
V. Godár - S skladieb, J. L. Bella - 4 skladby, L. Bu rias, l. Parík - 2 
skladby,). Sixta, M. Novák, E. Krák, l. Burlas, l. Szeghy,J. Bene~. V. 
Bokes, A. Albrecht,]. Dadák, J. Podprocký, O. Martinček, P. Zagar,]. 
llatrík. 

Pozn. 1.: (P) • premiéra, (Z) • uvedenie v zahraničí 
Pozn. 2.: zoznam nie je celkom kompletný, taktiež nespomína· 

me záznamy na zvukové nosiče a i. -
Je to tak málo? PhDr.ALŽBETARAJTEROVÁ 

rladitel'ka SF 

Z vi11notných koncertov 
Prvým hudobným náznakom vianočnej atmosféry boJ i 

koncert 29. novembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca organlzovaný Mestským kultúr11ym strediskom v 
Bratislave. ~čas radosti, veselosti" prišiel bratislavskému 
publiku zaželať český komorný súbor Musica Bohenúca 
so svojím umeleckým vedúcim jaroslavom Krčkom. V 
tomto nádychu sa niesol celý večer, na ktorom sme si 
hneď v úvode mohli vypočuť Vianočnú omšu samotného 
J. Krčka skomponovanú v barokovom duchu s využitím 
prvkov českej ľudovej hudby. Atmosféru Vianoc podpori
ll aj niektoré nástroje v inštrumentálnom obsadent súbo
ru (rolničky, zvonce a pod.).JaroslavajosefKrčkovcl ich 
využili aj v úpravách vianočnych piesní z barokových 
kancionálov i českých ľudovych kolied a melódií, ktoré 
na tomto koncerte odzneU. 
Skutočnosť, že jeho dramaturgia vychádzala predovšet

kým z ľudovej tvorby, sa preniesla aj na Interpretáciu jed
notlivých čísel programu. Členovia komorného súboru
inštrumentalisti • tu zároveň plnili aj funkciu Zboru tak, 
ako to kedysi v ľudových hudbách robili naši starí otco
via. Spev striedali s hrou sprevádzajúcou sóll'ltov O. 
Miháliková, L Vrasp•r), v čom Ich podporil takisto aj ume
lecký vedúci - svojím sólovým spevom, dirigentskou tak
tovkou, či vzápätí na to continuom čembala. 

Pri toľkých ~funkdáchk sa väčšinou stáva (a to, samoz
rejme, neplatí len v hudbe), že kvalita reaUzácie nie je sto
percentná v každej z niCh. A tak i v tomto pnpade. Na vla· 
cerých miestach sme boli svedkami priam až naturalistic
kého vokálneho prejavu, ako aj jeho dynamickej nevyvá
ženosti s inštrumentálnou zložkou. Ak to však bol zámer 
so snahou približlť sa čo najviac k ľudovej autenticite, tak 
sa podaril znamenJte. 

Nesporný fakt,~ z celého večera bolo cítiť radosť Inter
pretov z hry i spevu a zároveň obrovský úspech u publika 
nás presvedčil, že aj podujatia tohto typu patria oa kon· 
certoé pódiA na to, aby rozosievali radosť do duše človeka 
v našom uponáhľanom svete a ešte dvojnásobne viac v ča
se, kedy by sa mal jeho beh aspoň na chvíľu spomaliť. V 
čase Vianoc. SI.Á VKA FSIUiNCOV Á 

VIANOČNÉ ZASTAVENIE 
Vianoce sú obdobím, v ktorom sl človek Intenzívnejšie uve

domuje utrpenie rudí, ktorým život nedoprial plné zdravie 
alebo rodinné Aťastie, rudí opustených, starých, zdravotne po
stihnutých. Urtitou formou pomoci, v ktorej sa snúbi príjem
né s u:Utočným, sú benefičné koncerty. 

Clerom vianočného koncertu z 18. decembra bola pomoc · 
Slovenskému hnutiu špeciálnych olympiád. Usporiadatelia -
Mestské kultúrne stredisko, Capella Istropolitana, Slovkon
cert a Slovenská humanitná rada, sa postarali o zaujímavý pro
gram. 

Prvá časť koncertu sa niesla v duchu W. A. Mozarta. Capella 
Istropolitana sa predstavila jeho Chrámovou sonátou C dur , 
(Allearo). hostia z VIedne- Chor von St. Augulltin, lnterprcto- · 
vall Laudate Domlnum a Bratislavský chlapte nský zbor sl vy
bral Mozartovu Mls.<~u InC (.Orgclsolo-Messe•). V druhej ča~tl 
večera nasledovalo spoločné vystúpenie všetkých troch telies. 
Pod taktovkou dirigenta Martina Haselbôcka zaznelo Saint
Saensovo Vianočné oratórium. Odmenou Interpretom bol 
mohutný podesk početného publika Reduty, ale i pocit spolu
patričoosd, ktorý zvýraznil sviatočnú náladu blížiacich sa 
VIanoc. Dôkazom úspešnosti večera je aj výťažok z tohto Vla
nočného benefičného koncertu, pou.kázaný na konto ~loven· 
ského hnutJa §peciálnych olympiád. SYLVIA LUKA ČOV Á 
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BEDNÁlliK 
naNovýrok

takako 
po celý rok 

Vsntp do nového kalendárneho roka spre
vádzali v bratislavskej opere dve prekvapenia. 
Jedno osviežilo- operný koncert v réžii Jozefa 
Bednárika, druhé zarmútilo - opätovné nedo
držanie harmonogramu premiér a odsunutie 
nového naštudovania Debussyho Pelleasa a 
Melisandy na koniec sezóny(?), čo je nelicho
tivou vizitkou činnosti našej prvej scény. 
NOVOROČNÝ OPERNÝ PODVEČER, na

zvaný OPERNÁ SKLADAČKA JOZEFA 
BEDNÁRIKA, vznikol na námet samotného 
režiséra, dramaturgicky a usporiadateľsky na 
ňom participovala Art Agency v spolupráci so 
Slovenskou televíziou, ktorá záznam uviedla v 
trojhodinovom časovom posune ešte na Nový 
rok. Aj keby tvorcovia programu ostali v ano
nymite, už trocha poučený divák by ich poľah
ky identifikoval. Podľa blikajúcich svetiel, 
hmly, áut, porozhadzovaných rekvizít, kikirí
kania, všadeprítomného baletu, detského 
komparzu ... Áno, toto všetko- tak ako po celý 
rok, i na Nový rok - zakomponoval Jozef 
Bednárik do svojej skladačky. Pestujúc svoj ne
poškvrnený imidž operného mága (za-asisten
cie krvnou skupinou spriazneného choreo
grafa Libora Vaculíka) opäť čaroval a mani
puloval, ba svoj zámer celkom otvorene pred
stavil veľkým klobúkom, spod ktorého sa do
tykom kúzelníckej paličky vynárali operné po
stavy so svojím mikrosvetom. To, že výtvarní
kom tentokrát nebol Ladislav Vychodil, ale 
Milan Ferenčík, vôbec nebolo cítiť; zdá sa, že 
táto pozícia v bednárikovskom poňatí d~adla 
je iba symbolická. 

Nie, nemienim Bednárika pranierovať za je
ho vyhranený a neustále variovaný štýl (veľa
krát som sa ním sám nadchýnal), rád by som 
však vyslovil prianie stretnúť Bednárika inovo
vaného, rovnako inšpiratívneho a divadelne 
silného, ako p ri premiérach Fausta a Marga
réty, či Evanjelia o Márii. 

Aj keď sa režisér nechcel stať stredobodom 
svojej opernej skladačky (napokon, neprišiel 
sa ani pokloniť), on jej udával atll)OSféru, on 
obaloval bez ladu a skladu pozliepané árie do 
sveta viac, či menej príznačného pre dané po
stavy. Hudobné pásmo otvorila búrka z 
Barbiera zo Sevilly, žiaľ, prednesená na polo
profesionálnej úrovni. V ďalších číslach už or
chester iba sprevádzal, čo vzhľadom na jeho 
momentálnu kondíciu vôbec nebola škoda. 
Peter Míkuláš (Filip z Dona Carlosa) a 
Denisa Šlepkovská (Siebel z Fausta a 
Margaréty) svoje árje odspievali na začiatku 
programu, aby mohli chytr\) prebehnúť do 
Slovenskej filharmónie na ďalšie vystúpenie. 
Škoda, že nedostali väčší priestor a neponúkli 
širší repertoár. Podobne ďalší z účinkujúcich, 
tenorista Ľudovít Ludha (Lenskij z Eugena 
Onegina, Rudolf z Bohémy) a basista Ján 
Galla (Basilio z Barbiera zo Sevilly a Mefisto z 
Fausta a Margaréty) iba vybrali vzorky zo svoj
ho okruhu postáv. Ludhove vstupy boli tech
nicky isté a výrazovo skôr striedme, u Galiu 
naopak, dominovala interpretačná stránka 
nad voľnosťou tónu zvlášť vo vyššej polohe. 

Andrea Danková, objav tejto sezóny, sa 
po prvýkrát predstavila svojou Rusalkou a ho
ci ju ešte nemá celkom technicky "usadenú", 
dala jej zvukový a farebný pôvab. Dalibor 
Jenis sa oveľa lepšie cítil v polohe lyrického 
barytóna (Wolfram z Tannhäusera), než v šam
panskej árii Dona Giovanniho, ktorá je pre ne
ho príliš nízko položená. Jozef Kundlák ne
mal s Wertherom a Vojvodom z Rigoletta žiad· 
ne problémy, hoci k ideálu lyrického spinto 
tenora (ak sa cíti tenorom leggero, nech spie
va Rossiniho a Mozarta) mu chýba viac sýtej 
farby a kovu. Ľubica Vargicová (Kráľovn á 
noci z Čarovnej flau ty a Olympia z 
Hoffman nových poviedpk) získala uznanie za 
výborne zvládnutú koloratúru v extrémne ná
ročných áriách. Vybočenie z repertoárového 
stereotypu priniesla Silvia Sklovská svojou 
zaujímavou Dulcineou z Dona Quijotta (z pri
pravovanej marcovej premiéry), naopak 
Martin Babjak sa vrátil k Escamillovi z 
Carmen, ktorého však dnes zdoláva s väčšou 
námahou, než pred dvoma-troma rokmi. 

Symboliku starého a nového roka v hovore· 
nej zložke tlmočil kultivovaný Ladislav 
Chudík, za asistencie detí zo súboru Vienok. 
Novoročný koncert striedavo dirigovali 
Dušan š tefánek a Pavol Selecký, spoluú
činkovala Baletná skupina TorL.o. Dobrá 
správa na záver: ~etci zúčastnení odovzdali 
svoj vklad do podujatia benefične. 

PAVELUNGER 

HUDOBNÉ DIVADLO 

Koniec roka sa na východnom Slovensku 
niesol v z namení dvoch celoslovenských pre
miér -prešovská spevohra D}Z priniesla ďalšie 
pokračovanie kabaretu Petmf Orctvca ... ergo, 
kladivko! l l. v rovnakom čase sa v košickom 
Štúdiu Smer ŠD uskutočnila premiéra sing
spielu C. Dittersa von Dittersdorja Lekár a le
kárnik. 

Hudobnodramatické dielko Mozartovho sú
časníka je čítankovým prfkladom viedenské
ho typu siegspielu 18. storočia. Dittersdorjov 
Lekár a lekárnik je svojím domici/dm v pria
mom susedstve s Mozartovou Figarovou svad
bou. Oeho viedenská premiéra bola len o dva 
mesiace neskoršie - ll. 7. 1786 ako Figarova. 
svadba- 1. 5. 1786). Sú si prfbuzné aj v niekto
rých detailoch, napríklad vtedy obl'úbená zá
mena osôb a pod. Dittersdorfova hudba sfce 
nedosahuje brilanciu Mozartovho génia, ne
mož no jej však uprieť melodickú invenciu, po
dopretú l'udovými intonáciami a tanečnos
ťou, aj s imitáciou l'udových nástrojov (gajdy). 
Výraznejšie kontúmvanie zo stmny ot·chestm 
-dirigent Boris Ve lat -si ž iadala ., valcovitá" dy
namika, typická pre hudbu tohto obdobia. 
Hudobná dramaturgia singspielu je intere
santná pomerne vel'kým množstvom ansámb
lov, akoby sk/adatel' skúšal zvukové efekty hla
s~v v rôznom zoskupenf. Dueto strieda terceto, 
kvarteto, kvinteto, až po noneto. Svojou .,búr
kovou" hudbou v l . dejstve (septeto) akoby 
predznamenával slávnu búr.·kovú medzihru 
Rossiniho Barbiera zo Sevílly. 

Réžia Michaela Lochara, tzosťa z NSR, p ôvo
dom z Prahy, tvorila akúsi mozaiku, do k torej 
nie všetky nápady rovnako zapadali. 
Napríklad pri át'ii Gootholda (Jozef Dzura) 
v l . dejstve sme tŕpli, či ju vôbec dokáže dospie
vať na akejsi koženej lopte, navyše za hrmot
ného .,sprievodu" vedra, z k torého sa márne 
inšpicient snažil vydolovať bublinky. Podobne 
odťažité boli viaceré režijné rtápady- hoci át'ia 
Stossla (Oleg Korotkov), tiež v l. dejstve, ktorej 

hudobná Unia bola r-ozbitá vzhľadom na he- · 
t·ecké akcie St6ssla s inšpicientom. Postavy le
kámika Stossla, jeho ženy Klaudie (M. 
Marčeková), dcéry Leonóty O. jamrišková a. 
h.), netere Rozálie o. Havrcmova), lekám 
Krautmanna O. Havast) so synom 
Gottholdom (!. Dzuro), ako aj Sturmwald (G. 
Szakál) a Sichel (M. Masloviak) poskytujú do
statok priestoru pre drobné komediálne herec
tvo, ktorého jemnôstky však na javisku nesta
čili dozrieť v obapolnej spolupráci režiséra 
a sólistov. Spevácke výkony na mnou navštfve
nej druhej premiére boli vyrovnané, no nie 
vždy vládla súhra medzi orchestrom a sólista
mi, obojstranne - sólistom i orchestru chýbal 
ešte nejaký ten krôčik k pôvabnej gracióze, 
akú hudba tohto viedenského majstra obsahu
je. 

Scénu a kostými navrhol j an Tobola a. h., 
ktorý miniscémt štúdia Smer predefil stenou 
(dom). ., Okná" poslúž ili režisérovi na z myslu
plné prelínanie simultánnych výstupoo. Sve
telnú réž iu bez výraznejších efektov obhospo
daroval hosť z Veľkej Bt·ífánie Sean Mc A/ister. 

Exkurz opery ŠD do sveta komickej opety 
18. storočia znamená dnes z hi'adiska košickej 
dt•ctmaturgie členitej š{ poht'ad na tento operný 
žáner, ved' okrem Dittersdorjovho singspielu 
má súbor v repertoári už Mozartove opety 
ct Pergolesiho Slúžka paňou. 

~~\j;> 

Peter]. Oravec: ... ergo, kladivko! ll. (dva
dve) 

V porad{ druhý aukčný kabaret, vol'né po
kračovanie inscenácie z októbra m. r., opäť 
s r-ovnakým názvom, vyšiel z dielne takmer to
tožného ttJorivého tfmu. Réž iu pripravil autor 
Peter Oravec, hudobne naštudoval július 
Selčan a do staronových úloh boli obsadení tí 
istf sólisti (až na H. 1/orváthovú), pribudla no
vá tvár súboru Dana Koklesová. Aj scéna 
Štefana Buntu. s priestorovým ohraničenfm 

aukčnej siene a s nasvtetenými fotografiami 
slávnych speváckych hviezd ostala verná tej 
spred roka. Divácka úspešnosť predchádzajú
ceho kabaretu podnietila jeho pokračovanie 

s ďalší-mi svetovými hitmi populárnej a džezo
vej scény 60.-70. rokov. Come back šlágrov 
overených časom ~net v dramaturgicky a štý
lovo ucelených hudobných blokoch. J Selčan 
ako autor výbornej inštrumentácie dosiahol 
v niektorých piesňach nové aj nezvyčajné zvu
kové kombinácie. Akoby v novom šaté zneli 
piesne skupiny ABBA, ale aj klasická Dusík ava 
Marína a ďalšie. Ukázalo sa, že akčný rádius 
vhodných piesní je vel'ký, ich melodická a ryt
mická dynamika dokáže pt·ekročiť aj generač
né hranice. Dirigent] Selčan prejavil vyvinutý 
z mysel a cit pre štýl. 

Orchestnt 'nechýbal glenn-millerovský švih, 
ani melodická šírka, ako si ju pamätáme z po
dania orchestra Karla Vlacha. Selčan dal hre 
svojho orchestra eleganciu, inštrumentálnu 
farebnosť. Zvuk orchestra bol na priestory 
Malej scény až privel'ký. Interpretačným merft• 
kom bola hudobná vypracovanosť, presné ná
stupy, súhra a to všetko korunovala radosť 
a potešenie z hry. V textovej časti sa kabaret 
resp. autor ne vzdialil prfliš od toho spred t·oka, 
možno text bol o čosi hutnejšf. 

Audioviz uálna prechádzka pesničkami 
skupiny ABBA, staršími slovenskými tangami, 
americkými hitmi, českými ., tutovkami'; či 

slovenským folklórom s džezovou prfchuťou 
bola príjemná, lahodila uchu aj oku. Sólisti 
Anna Benková, Slavomír Benko a. li., Elena 
Kušnierová, Svetlana Sarvašová, j ozef Baksa, 
j ozef Novotný, Kata1ina Cvcmcigerová, 
Ladislav Suchoža, Darina Ge1jaková, Dana 
Koklesová a Ivan Barla, balet a deli tanečno
divadeinej školy pod vedením choreografky 
Stanislavy Selčanovej predviedli stopercentnú 
show. DITAMARENČ/NOVÁ 

" ~ , -

PRAŽSKÝ OPERNÝ ZÁ.!!JSNÍK·, 
Novt "sc:z(lna priniesla na dV'Oéh pražských opernýdt scénach niekoľko premiér. 

Národqé divadlo uviedlo v Stavovskom divadle Mozartovu FIGAROVU SVADBU a v 
hisrorlckej budove Mascagniho SEDUACKtJ Č:ESŤ s Lconcavallovými KOMEDlANTMI. 
Štátna opera s;~4osiaľ predstavila MVými produkcia mi PROCESU od Gottfríeda von Einem;~ 
a Rossiniho BARBIERA ZO SEÝILLY. Pri dvočh z nich bol aj HŽ. 

Einemovu skladateľskú poetíku, tvarova
nú duchom skôr konzervatívnej Viedne, 
možno charakterizovať ako "mierne pro
gresívnu". Žiak Borisa Blachera dostal od 
svojho učiteľa do vena : popri profesionali
te - schopnosť odrážať vo svojich javisko
vých prácach závažné spoločenské námety 
a ľudské problémy. Do tejto sféry patrí i 
PROCES, podľa románu pražského rodáka 
Franza Kafku, v poradí druhá zo siedm ich 
uvedených opier Gottfrieda von Einema. 

Pokus, vyjadriť kafkovský text rečou hud
by, lákal autora práve pre náročnosť ú lohy 
a neprebádanosť témy. Deväť obrazov sa 
podarilo vymodelovať ako samostatné jed
notky, n adýchnuté príznačnou hudobnou 
atmosférou. Einemova partitúra je zvukovo 
bohatá, prepojením deklamačného princí
pu s kantabllitou (zvlášť v ženských posta
vách) sa stáva poslucháčsky čitateľnou. 
"Napätie medzi realistickosťou det~ilu a ire
álno~ťou celku" - čo je vari najvýstižnejšia 
charakteristika predlohy - nebolo ľahké do
stať do opernej polohy. Vďaka vyváženosti 
medzi skromným , neoperným libretom a 
bohatosťou hudobného m ateriálu sa to 
Einemovi podarilo do tej miery, že jeho 
Proces patrí k reprezentatívnym opusom 
súčasnej hudobnodramatickej spisby. 

(Lenka) a ďalších. 
Obľúbené veristické dvojčatá SEDLIAC

KA ČESŤ - KOMEDIANTI sa vrátili na scénu 
pražského ND po takmer tridsiatich ro
koch , tentokrát v zl1ode so svetovým tren
dom , v pôvodnom jazyku. Ich n ávrat do re
pertoárového prostredia, kde 50 percent 
patrí českej tvorbe a zvyšok je rozdelený 
.medzi Mozartom (3 tituly), Verdim (2), 
Donizettim, Puccinim, Gounodom a 
Čajkovským (po l titule), bol očakávaný s 
neskrývaným záujmom. 

ky opatril pravou dávkou veristickej kon
trastnosti, dramatickej útočnosti i vokálnej 
štýlovosti. Orchester strhol k mimoriadne
mu výkonu a nad očakávanie sa darilo i 
niektorým sólistom. V prvom rade Eve 
Urbanovej ako Santuzze. Už pred šiestimi 
rokmi, keď som ju po prvýkrát počul v 
Plzni, oslovila ma ako nevšedný talent. 
Dnes stojí na javisku zrelá umelkyňa, vyba
vená veľkým, fa rebne príťažlivým drama
tickým sopránom, dobrou techníkou a ci
tom pre taliansku frázu. úspešne sa po jej 
boku držal i Miroslav švejda (Turiddu) a 
jaroslava Horská (Lola), menej pristala rola 
Alfia Antonínovi švor~ovi. 

V ensembli Leoncavallových Komedian
tov sa výborne uplatnil, predovšetkým v 
prológu, barytonista kovového timbru a r a-

Prvá inscenácia "kafkovskej" opery v 
Prahe dostala zaujímavú tvár. Režisér a vý
tvarník Karel Drgáč, inak riaditeľ divadla, 
hľadal čas a priestor, do ktorého by zasadil 
príbeh ,človeka, stojaceho bezmocne proti 
an onymnej mašinérii. Za najvhodnejšie 
považoval p ripodobnenie k vykonštruova
ným politickým procesom 50. rokov, zaťa
žujúcim novodobú históriu rovnako české
ho, ako i slovenského národa. K realizácii 
tohto plánu použil jednoduché prostried
ky: takmer prázdne javisko s točňou, filmo
vé plátno na konkretizáciu prostredia a 
svetelnú réžiu. Cieľavedomá a podrobná 
práca s hercom priniesla tejto inscenácii 
okrem optického vnemu i silné filozofické 
zázemie. 

Helena Kaupová, absolventka bratislavskej VŠMU úspešne stvárnila postavu Neddy v 
Leoncavallových Komediantoch na scéne pražského Národného divadla. Na snímke spo
lu s Vratislavom Ki'ížom (Silvio ). Stúmka H. Sm ejkalová 

Po hudobnej stránke vyťažil z partitúry 
maximum dirigent Ivan Pafík. Dôsledne vy
pracoval nár,očný orchestrálny part a rov
nako inšpiroval sólistický kolektív. 
Najzložitejšou postavou je bankový proku
rista Jozef K., ktorého stvárnil americký te
no rista Eugen Procter. Hoci po zdravotnej 
stránke nemal práve svoj deň (po prestáv
ke sa nechal ospravedlniť), zvládol e,xpono
vaný part technicky a výrazovo pozoru
hodne. Ani ďalšie roly, hoci sa predstavujú 
na m enšej ploche, nie sú hračkou. Do pa
mäti sa vryli kreácie Ladislava Mlejnka 
(Vilém, Súdny sluha), Andy-Lu isy Bogzovej 
(~lečna Biirstnerová), Andrey Dudášovej 

. (Zena súdneho sluhu), Simony šarurovej 

Vedenie divadla, po nie príliš nadšene 
~rijatých experimentoch s Mozartom a 
Cajkovským , sa rozhodlo neriskovať. 
Inscenáciu dostal do rúk šéf českobudčjo
vickej opery, aktívny spevák a príležitost
ný režisér josef Pnidek.Jeho prístup k pred
lohe bol založený na maximálnom naplne
ní požiadaviek partitúry takpovediac v pr
vom pláne. Vychádzal z dôslednej charakte
rokresby a realistického portrétovania po
stáv. Prí1dek z vlastnej skúsenosti vie čo 
spevák cíti, ako dýcha, ako hrá, preto v jeho 
rukopise niet falošných tónov, je prijateľ
ný pre všetky zložky aj napriek "tradičnos
ti". Po stránke výtvarnej sa Vladimírovi 
Nývltovi lepšie vydarili Komedianti, v 
Sedliackej cti bolo aranžmán príliš skrom
né a náznakové. 
Veľmi príjemne ma prekvapilo hudobné 

naštudovanie Jana Štycha. Obe jednoaktov-

zantných výšok Ivan Kusnjer. Helena 
Kaupová, absolventka bratislavskej VŠMq, 
bola veľmi aktívnou Neddou, vokálne plno
zvučnou a farebne príťažlivou najmä vo 
vyššej polohe. Leo Marian Vodička (Canio) 
m á síce stred dosť matný, vie však svoj p re
jav vypointovať do dramatických vrcholov. 

PAVEL UNGER 
P. S. Ak na českých i slovenských oper

n ých scénach zaznamen~ame veľký záu
jem o vzájomnú výmenu tvorivých umel
cov, je zarážajúce, že česká tlač (najmä od
borná), o dianie u svojich najbližších suse
dov prejavuje minimálny záujem. S vedo
mím, že opätovanie tohto postoja by ne
prospelo k všeobecnej informovanosti na
šich čitateľov, budeme mapovať české 

operné udalosti s nie menším záujmom 
ako doteraz. 
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Medzinárodná husliarska súťaž Antonio Stradivari v Cremone 
Cremona, malé talianske mesto s veľ

kou tradíciou, siahajúcou až do rímskych 
dôb, sa preslávilo v minulosti svojou kul
túrou, umením a najmä hudbou. Nie na
darmo toto mesto dostalo prívlastok 
.mesto umenia a hudby". Narodil sa tu 
Claudio Monteverdi (1567-1643) prvý re
formátor opery, ktorý ju pozdvil10l na 
najvyššiu umeleckú úroveň. Pri príleži
tosti 350. výročia úmrtia skladateľa sa po
riadali mnohé koncerty, divadelné pred
stavenia, súborné predvedenie madriga
lov domácimi i zahraničnými súbormi a 
iné podujatia. Súčasne prebiehala výstava 
výtvarných diel prvej renesančnej maliar
ky Sofonisba Angulsola (1535·1625), ktorá 
bola uznávanou maliarkou hlavne na špa
nielskom kráľovskom dvore Philippa II. 
Cremona sa ale preslávila predovšetkým 
husliarskym umením, ktoré sa spája s mc
nami Antonia Stradivariho a jeho synov, 
rodiny Amatiovcov, a to predovšetkým 
Andrea Amatiho, zakladateľa Cremonskej 
husliarskej školy a Nicolu Amatil1o, ktorý 
vychoval mnohých významných huslia
rov. Ďalej to boli rodiny Ruggeri a 
Bergonzl, ale najmä Giuseppe Guarnerri, 
dcl Gcsu (?1698-1744), najlepší z ďalšej ne
menej významnej husliarskej rodiny, kto
rého nástroje spolu s nástrojmi Antonia 
StradivárU10 dosiahli vrchol husliarskcho 
umenia v .klasickom" období talianskeho 
husliarstva. 250. výročie jeho úmrtia v r. 
1994 bolo podnetontk viacerým podujati
am o. i. aj na uskutočnenie výstavy asi 20 
originálnych nástrojov tohoto majstra v 
Metropolitan museum of art v New Yorku, 
nasledoyaH koncerty a odborné konfe
rencie. 

a jeseií m. r. sa v Cremone uskutočnila, ako 
už tradične každé tri roky, Medzinárodná hus
liarska súťaž majstrovských sláčikových hu
dobných nástrojov· 7. THlENNALE INTERNA
TIONALE DEGLI STHUMENTI AD ARCO, v šty· 
roch kategóriách: husle, viola, violončelo, kon
trabas. Podmienkou bolo, aby všetky sí1ťažiace 
nástroje boli nové a zhotovené v posledných 

l 

Vystavené súťažné kontrabasy 

troch rokoch. Prihlásilo sa 474 majstrovských 
nástrojov z 36 štátov sveta, z ktorých bolo po 
predkole prijatých do súťaže 2 18. Hodnotenie 
prebiehalo paralelne v dvoch skupinách, pod 
vedením prezidenta poroty majstra Fabrizia 
Garilliho . Medzinárodná porota zložená z 
majstrov husliarov (David Burgess, Vla
dimír Pilaf, Bruce Carlson , Otto Karl 
Schenk a Claudie Biteur) hodnotila nástroje 
z hľadiska technickej zručrtosti, štylistického a 
umeleckého prevedenia a konštrukcie nástro
ja, výberu materiálu, použitého laku a hratel
nosti nástroja. Druhá časť hodnotenia spočíva
la na akustickom vyhodnotení nástrojov. 
Päťčlenná komisia zložená z profesionálnych 
hudobníkov (Myriam Dal Don, Giulio 
Rovighi, Daniele Pagella, Gabriele 
Carofano a Paolo Chocchi) hodnotili ná-

stroje po akustickej stránke, a to predovšet
kým farbu zvuku, nosnosť tónu, vyváženosť 
strún a hratel nosť nástroja. Zlaté medaily udeli
li v kategórii husle nemeckému majstrovi zo 
Stutgarru Helmutovi MiiUerovi a v kategórii 
.vio lončelo talianskemu majstrovi z Cremony 
Alessandrovi Voltinimu. Zvláštne prčmie 
získali Isabelle Wilbaux (Belgicko), Jean
Louis Prochasson (Franc(l7.sko), Thomas 
Goldfuss, Gunter Lobe (obaja Nemecko), 
Marco Nolli, Fabio Volia, Luca Pasquetto, 
Stefano Trabucchi, Davide Somensi, 
Marco Nolli a Alessandra Cicilianti (všetci 
Taliansko). 

Výstava sliťažných nástrojov sa uskutočnila 
od 8. do 30. októbra v novozreštaurovanom pa
láci Trecchi. Pomocou zrkadiel umiestnených 
vo vitrínach zhotovených na tento llčel , bolo 
možné vidieť nástroje zo všetkých strán. 
Majstri husliari si mohli nástroje vyskúšať a 
predviesť 'llj svoje súťažné nástroje. Ich kvalita 
bola na vysokej umeleckej úrovni ako po hu
dobno-akustickej, tak po umelecko-remeselnej 
stránke. 

Počas súťaže sa realizovali aj ďalšie akcie. 
Uskutočnil sa rad koncertov, kde boli použité 
víťazné riástrojc z tejto, ale aj z predchádzajú
cich ročníkov súťaže. Účinkovali komorné te
lesá, významní sólisti (S. Accardo, Giuranna, 
R. Filipini, Petrarchi, Campanella) a členo
via poroty súťaže. Zaznel i tu komorné diela 
Mozarta a Schuberta a sólistické vystúpen ia s 
dielami A. Vjvaldiho, N. Paganiniho, L. 
Boccheriniho,J. S. Bacha,J. Bramsa a <ľalších . 

V dňoch 2 1.-24. októbra m. r. sa konal ob
chodný salón v sále Cremonskej obchodnej ko
mory, kde domáci a zahraničný vystavovatelia 
predviedli hudobné nástroje, náradie na výro
bu a opravy sláčikových nástrojov, struny, vlásy 
na sláčiky a ďalšie materiály používané v hus
liarskom obore. Bola m prezentovaná aj bohatá 
odborná literatúra. Nadviazali sa mnohé kon
takty medzi profesionálnymi husliarmi a výrob
cami či dodávateľmi. 

V čase sliťaže sa uskutočnili aj odborné semi
náre s medzinárodnou účasťou na tému 
Hudba · hudobný nástroj -pÝskurn. Okrem to-
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DRÁŽĎANSKÉ DNI SÚČASNEJ HUDBY '94 
l 

Vízie pre 21. storočie - pod týmto ná
zvom sa konal v Drážďanoch už 8. ročník 
jesenných Dní súčasnej hudby. šestnásť
dňový program bol plný hudobných, di
vadelných a tanečných predstavení, za
meraných na najnovšie smery toho-kto
rého umeleckého odvetvia. 

Festival ponúkal niekoľko hodnotných pro
gramov. Tvorba z Rakúska pochádzajúcej, no 
od čias ~vojho detstva v 13erlíne žijúcej sklada
teľky Grete von Zieritz zaberá už takmer se
dem desaťročí. Svoje skladby spája s víziami, 
obrazmi, textami. V Drážďanoch zaznelo ok
rem niekoľko z jej starších kompozícií i pred
nedávnom dokončené dielo s názvom Vola
nie KasandiJ', inšpirované obrazmi Chris
topila Niessa. Táto pozoruhodná skladba vy
tvárala čiastočne dojem sprievodnej hudby k 
filozofiám Ďalekého východu. 

Krzysztof Penderecki prišiel na festival, 
aby osobne dirigoval Drážďanskú filhar
móniu a jej fi lharn1onický zbor. Prostred
níctvom jeho techník zhusťovania zvuku, či 
zvukovými a hlukovými oblakmi, neskôr zmie
šaných s tradičnými ele mentmi, vytvoril tento 
poľský skladateľ fascinujúce diela, ako napr. Z 
Dávidouych ia tmou a ViolortčelotJ)Í koncert č. 
2, ktoré zazneli v poloprázdnom drážcľan
skom Paláci kultúry. 

Známy súbor Les Percussions de Stras
bourg, založený pred viac než tridsiatimi rok
mi na pod net Pierra 13oulcza, predviedol nové 

INFORMÁCIE 
e Stamicovo kvarteto uviedlo kon· 

com m. r. svetovú premiéru Slá
čikového kvarteta Es dur z roku 1917 
Bohuslava Martinu. 

e Svetovú premieru l. symfónie čes
kého skladatefa Viktora Ullmanna, kto
rý v roku 1944 zahynul v koncentrač
nom tábore v Osvienčime, vo Filadelfii 
uvedie dirigent Wolfgang SawaUisch. 
Skladba vznikla počas väzenia v 
Terezine a zrekon.~truoval ju Bernhard 
Wulff. UUmannovu operu Pád Anti
krista po prvýkrát uvedie operné diva
dlo Bielefelde. 

e Uzávierka viedenskej medzinárod
nej skladateľskeJ súťaže pre orchestrál
ne diela s inš\rumcntálnym sólom je 15. 

skladby mladých východonemeckých sklada
teľov, z ktorých najmä Etre en vie Helmuta 
Zapfa a Cesty v máji 27-ročnej Silke Fraikin 
naznačili ďalšie zvukové možnosti hudby pre 
bicie nástroje. Francúzski perkusionisti v nich 
dokázali veľmi citlivo narábať s .drevenými" a 
. kovovými" zvukmi a kombinovať ich s pest
rou paletou rôznych ďalších zvukov. 

Vynikaj(lci výkon podali i akordeonistka 
Els be th Moser, profesorka na Hudobnej aka
démii v llannoveri, a rusko-arménska violon
čelistka Karine Georgian, žiačka slávneho 
Mstislava Rostropoviča . V programe, pozostá
vajúcom z diel Sofie GubaiduHny, Eleny 
Firsovovej a Alfreda Schnittkeho, ich spre
vádzal komorný orchester drážcľanskej 
Staatskapelle. 

Svoj nástroj skvele ovláda i Carin e Levine, 
ktorá v premiérach skladieb Milana 
Slavického, Alexandra Radviloviča a Han
ny Kulenty dokázala, že tí, ktorí tvrdia, že 
všetky interpretačné možnosti flauty sú už 
známe a vyčerpané, sa mýlia. 

Každoročne sa na drážďanskom festivale 
koná i prehliadka tvorby z oblasti elektroakus
tickej hudby. Toho roku bol hosťom súbor 
Protectio-initia tive z Freiburgu, krorý mie
šal elektronicktl hudbu, nekonvenčné zvuky, 
ako napr. až mysticky znej(•ci bas austrálskeho 
didgeridoo, a ľudské hlasy s nehudobnými 
prvkami, ako maľba, filmové scény, č i lyrika. 

K jedným z vrcholov festivalu patrili dva ve-

apríla 1995. Bližšie Informácie poskytne: 
Wiener Jntemationaler Komposltions
wettbewerb, Caslnos Austria, Dr. KarJ.. 
Lueger-Ring 14, A-1015 Wien. 

• v dňoch 17.-19. marca 1995 uskutoční 
sa v CeUe hudobný seminár na tému "Die 
musikallsche Vorklassik". BIWie Infor
mácie: AdelheJd Kremzow, Fuhrberaer 
Landstrasse 79, 29225 Celle. 

e Na tretej medzinárodnej husfoveJ sú
ťaži v Kolíne získal prvú cenu 15-ročoý 
japonec Dalshin Kashlmoto (15 000 DM), 
druhú cenu (10 000 DM) získal Rus Boris 
Brovtsln a tretiu cenu (5 000 DM) frka 
Catherine Leonard. 

e Juhokórejský barytonista Locky 
Chung a nemecký klavirista Markus Ha
dulla z Karlsruhe boli na 7. m.edzlnárod
nej súťaži Huga Wolfa vyhodnoteni ako 
naJie~Je duo a odmeneoi sumou 15 000 
mariek. 

• Por ská mezzosopranlst.ka Urszala 
Krieger bola' v medzbWodneJ hudobnej 

čery venované u nás nie príliš známej, z 
Rumunska pochádzajúcej skladateľky Violety 
Dinescu. Táto sa pokú a na matematickom 
základe vytvárať ku každej zo svojich kompozí
cií myšlienku tvoriacu formu, čím sa snaží udr
žať pod kontrolou tok fantázie. Že tento .nával 
fantázie" nie je žiaden prehnaný výraz, a že 
pri tom nevzniká žiadna chladná hudobná ar
chitektúra, dokazuje okrem skladateľkinej po
pularity i viac než 40(!) cien na rôznych med
zinárodných súťažiach. Prvý večer s jej tvor
bou tvoril posledný film nemecko-americké
ho režiséra Friedrid1a Murnausa Tabu 
( 1929/3 l ), ku ktorému napísala na objednáv
ku frankfurtskej Starej opery Violeta Dincscu 
hudbu, čerpajlicu z afrického a rumunského 
folklóru. V druhom koncerte predviedol dus
seldorfský súbor Notabu jej komorné sklad
by. 

Kompozície Heinera Goebbelsa možno 
stručne charakterizovať ako zvukové príbehy 
z neznámej krajiny, nachádzajúcej sa medzi 
džezom, rockom a vážnou hudbou. V posled
ných rokoch sa venuje tento skladatel' mladšej 
nemeckej generácie predovšetkým zhudob
ňovaniu textov dramatika lleinera Mullera. 
Renomovaný Ensemble Modern pod taktov
kou Petra Rundela predviedol štyri z jeho 
novších skladieb, ktoré mali nádych rozhlaso
vých hjer. Dvaja rozprávači MiiUerových prí
behov, najrozličnejšie zvuky samplera, množ
stvo bicích nástrojov · to všetko sa v Goebbel-

sótažJ ARD v obore ženských hlasov od
menená 1. cenou. V skupine mužských 
hlasov prvú ceou ne udelUl, druhó získal 
Juan josé Lopera z Kolumbie. 

eNa medzinárodnej skladatefskej súťa
ži Ernesta Blocha za rok 1994 v Lugane naj
vytile ocenenie získal NikolaJ BadJnskl za 
dielo Seven memorial stones - in memori
am E. Bloch and the victims of the 
Holocaust. 

e Na medzinárodnej buslovej Interpre
tačnej súťaži v Hannoveri získal 1. cenu 
(SO 000 DM) 25-ročný Američan kórejské
ho pôVodu Robert Chen. Druhó cenu zís
kal Anton BarachoV8ky z Ruska a tretiu 
Nemka Latica Hooda-Rosenberg. 

e Na piateJ medzinárodnej interpretat
nej sútaži M. Rostropoviča v Parili ziskala 
1. cenu 11-rcKné juhokórejčanka Hao Na 
chana (ll 000 mariek), druhú cenu (15 
000 matiek) získal Wolfpog Schmidt z 
Nemecka. 

e Vydavatdmo 1aqen M6Uer v 

ho sa realizovali aj ďalšie akcie a výstavy s hu
dobnou tematikou · fllatelistická, design a hud
ba, výstava plagátov a ď. 

K Trienale vyšla pozoruhodná publikácia, 
ktorá úvodom oboznamuje čitateľa s dejinami 
mesta a jej umeleckými pamiatkami, ťažisko 
publikácie je venované jednak dokumentácii 

Hlavica víťazných husieľ oa súťaži 
Cremone 

historických nástrojov cremonských majstrov, 
ktoré sú uložené v múzeu a sláčikovým nástro
jom tejto súťaže. Popisy nástrojov sli doložené 
dokonalými farebnými fotografiami a technic
kými kresbami. 

Cremonské Trienale je jedna z ústredných 
svetových súťaží , ktorými žije každý tretí rok 
celé mesto, konajú sa najrozmanitejšie hudob
né a kultúrne akcie. Cremona sa v tom čase stá
va miestom stretnutia najznámejších husliar
skych osobností, expertov, záujemcov, milov
níkov i obchodníkov z celého sveta a počet
ných študentov z mnohých európskych hus-
liarskych škôl. ADRIAN ELSCHEK 

· . Sn ímky autor 

sových skladbách spájalo do jednéllo gigantic
kého celku. 
Oblasť moderného tanca bola na festivale 

zastúpená izraelským súborom Moshe Efrati 
KolOmana Dance Company, kanadskými 
Dancemakers a Stredoeurópskym taneč
ným divadlom z Budapešti. Trochu naivne, 
až amatérsky, pôsobil súbor z 131ízkeho výcho
du. Hlavnou myšlienkou predstavenia s ná
zvom Mýt oolo zničenie medziľudských vzťa
hov ako trest za odmietnutie mýtov a tradícií. 
Zaujímavejšie bolo vystť1 penie hostí z Ma
d'arska, ktoré ncpostrádalo ani choreografie
kú invenciu, ani presvedčivý výkon taneční

kov, ani ist(l dávku humoru. 
Z divadelných predstavení zanechal najlep

ší dojem kritikou ako post·dadaistická opera 
označovaný projekt The Solvable Fish 
(Rozpustená ryba), holandského st1boru Wal
purgis. Rovnako ako samotný názov i libreto 
nechávalo fantázii voľný priestor. Dej v tradič
nom ponímaní neexistova.l. Epizódy, založ<;né 
na populárno-vedeckých textoch o lososoch, 
pôsobiace na jednej strane su realisticky, bizar
ne až absurdne, na druhej strane ale stále su
gestívne, sa v predstavení prelínali s kreatívne 
a vtipne inscenovaným i anekdotami zo života 
na palube lode. 

Zdá sa, že usi lovná práca Drážďanského 
centra pre súčasnú hudbu pod vedením prof. 
Uda Zimmermanna sa vyplatila, pretože festi· 
valov, akým je práve ten v Drážd'anoch, s boha
tým a pestrým programom z rôznych žánrov 
moderného umenia, nie je momentálne mno
ho. Treba veriť, že budúci ročník prinesie opäť 
množstvo zaujímavých a hodnotných poduja
tí. PETER MACHAJDÍK 

Mníchove vydalo žurnalisticky zaujíma
vo spracované rozhov~ry s Riccardom 
Muttlm. Autorkou knihy ~Riccardo 
Multi. Begegnungeo und Gespräche" je 
Helga Schalkhäuser. Predslov napísal 
Yehudi Menuhin. 

e Vydavateľstvo J. B. Metzler v Stutt
garte vydalo zaujímavú knihu Eckharda 
johna Musikbolschewlsmus. Die Poll
tisierung der Musik lo Deutschland 
191fH938. 

e Vydavatelstvo Piper/ Schott Mní
chov·MaJ.nz vydalo novú kompletnú 
monografiu FeliXa Mendelssohna Bart
holdyho. Obsahuje život, dielo a doku., 
menty. Autorom monografie je Arnd 
Richter. 

e James Coolon, známy aJ z n~ho 
koncertného pódia, ktorý je od roku 
1990 generálnym hudobným riadite-
rom mesta Kôln, predfžU v teJto funkcii \. 
svoJu zmluvu do roku lOOO. 

Podľa zahr. tlače· mj · 



.. (s SERVIS 

z ... eny v SHR 
ll. Valaé zbromaždenle Slovenskej hudobneJ rady, kto~ sa konalo 3. 11. 1994 v 

Bratlslaft, prerokovalo zftain~ orpnlzatn~ a personálne otúky, kto~ vmDdi po 
abcllkjcU troch členov Preaidia SHR. Po prerokovaní fprivy a vysvetleni aWikáde 
prítomných funkcionároV, Q;o •.J J po kooJtat:ovani z4važných orpnizačný& a eko
noQlldtých problánov uskutóčnJll sa clopblovacle volby. 

Súbsné Prezídium SHll tvoria: Mar· Peter čerman, Peter Dvorský - prezident, 
JuraJ Hatrik, prof. MJloJ J~ J1illus JUnček, prof. Ferdinand IOlncla, doc. 
Marim Laplanaký, Peter Upa, prof. Ivan Parik, Dr. Alfbeta Rajtero'ri, Dr. Nina 
Rallori. Výkonaou ~ Silil sa st8la Dr. Apesa Zólyomlov6. tleacma 
Dolomej rady: Ja&. M.lloi 5odú,Jna. Matta ~uleková, Mp-. Aclrlana Tomanová. 
~ zbromddenle Silil vo svojom uzneseni o. L poverilo Prezidium: 
a) priestorovo a proles.loldlne zabezpečiť činnosť SRB. s adekritnym ekonomic-
lrt10~ , 
b)zotryäť v prid Prezicl1a 4onuleduJúdch vollebv roku 19", 
c) zapOJiť anao.t Slllt 4o pl'011'801U PIIAllJ!, 
d)~atkoacepdu 6nnoedSHB., 
e) tomlt pa~ boky u upevnenie postavenia SHR. 

.. 

N09ým .ulom SHR je SLOVKONCERT, Bratislava, MlclualsU 10. ·R· 

VZDELÁVACIE AKTIVITY HUDOBNÝCH PEDAGÓGOV 
Základné umelecké školy i hudobná vý

'chova na ZŠ kladú základy hudobnosti, vy
tvárajú príležitosti pre kultivované muzicíro
vanie a aktívne počúvanie hudby. Jednou z 
realizačných foriem tohto poslania je pesto
vanie zborového spevu, ktoré v poslednom 
čase rozšírilo pole svojej pôsobnosti. Je pote
šiteľné, že hoci zbo,rové spievanie je dobro
voľnou aktivitou detí, v súčasnosti vzniká ve
ľa nových zborových telies. Predovšetkým 
nových zbormajstrov potešila inic iatíva bra
tislavského Domu detí a mládeže IUYENT A, 
ktorá zorganizovala odborný seminár pre 
zbormajstrov -učitel'ov zš, ZUŠ a odbor
n ých pracovníkov zariadení vol'ného 
času detí a mládeže . Účastníci seminára sa 
zoznámili s metodikou vedenia zboru s inšt
ruktívnym notovým materiálom. Prevládali 
praktické ukážky nácviku repertoáru v poda
ní de tského speváckeho zboru Slniečko. 
Dirigent Jozef Svitek sa dirigovaniu de t
ských speváckych zborov venuje 38 rokov, 
spevácky zbor Slniečko založil v r. 1965. 
Korepe títor zboru Ivan Žákovič oboznámil 
p rítomných s pozoruhodnou mg-nahrávkou, 
ako aj s najn"Ovšíml notovými mate riálmi. Ne
men9 zaujímavý bol p~íspevok hlasovej pe
ClägÔglčK}r Kárió'Kofuielovej s' úvodom do 
metodiky rozospievania, techniky dýchania 
a tvoce riia tónu. Marián Martinák hovorU o 
použití Orffovho inštrumentára v spevác
kom zbore. 
Ďalším vzdelávacím podujatím boli letné 

kurzy EPľA - Združenia učiteľov klavírnej 
h ry, organizovan é Slovenskou hudobnou 
spoločnosťou a Asociáciou učiteľov hudby 
Slovenska. Počas štyroch dní odznelo 7 pred

;nášok určených klavírnym pedagógom ZUŠ 
zo Slovenskej i ~es)<:cj republiky. Príspevky 

zahraničných prednášatel'ov - Interpretačný 
rozbor skladieb B. Smetanu a A. Dvofáka 
(prof. Kvapil) - Priprava na nástroj ové ry
uéovanie a princlpy hudobnej výchory po
dľ aB. Willernsa (prof.}. Chapuis, Lyon) a 
Problémy uvoľnenia dieťaťa (prof. A. 
Vlasáková, Praha) boli vysoko erudované, 
vychádzajúce z bohatej odbornej praxe. 

V druhej polovici kurzov EPTA vystúpili 
slovenskí prednášatelia. G. Holičová, dlho
ročná úspešná učitel'ka na bratislavskej ZUŠ 
na Štefánikovej ulici sa zamerala na možnos
ti využitia obsahu hudobného diela pri ná
cviku skladby. Prof. I. Černecká z bratislav
ského konzervatória refe rovala o interpre
tačných problémoch a parale lách klavírnych 
cyklov R. Schumanna a P. I. Cajkovského. 
Vyvrcholením tohtoročných kurzov EPTA 
bola nevšedná prednáška prof. D. Rusó z 
bratislavskej VSMU. Jej téma - Rozhovor o 
problémoch klaviristu pri interpre tácii 
Haydna, Mozarta a Beethovena bola rozho
vorom nielen medzi ňou a poslucháčmi, ale 
a najmä - medzi klavírom a poslucháčmi. 

Výklad prof. Rusó, sústavne doplňovaný do
konalou hrou na klavíri bôl skutočnou kla
vírnou filozofiou, akú možno počuť naozaj 
len zriedkavo. Úvahy o 'štýle, histórií klavír
nej hry a technickom vývoji klavíra boli mi
moriadne zaujímavé. Jej strhujúci umelecký 
prednes sonát viedenských klasikov vyvolal 
v poslucháčoch nadšenie a záujem o jej 
opätovné pozvanie aj na budúce kurzy EP
TA. Treba zdôrazniť, že za pedagogické a 
umelecké zážitky v oboch kurzoch patrí vďa
ka doc. Eve Fischerovej-Martvoňovej, 
ktorá je dušou a neúnavnou propagátorkou 
týchto vynikajúcich podujatí. 

MARGITA OBDRŽÁLKOV Á 

Posol Slov-er1ska 
cenu, ktorú každoročne udeľuje denník SlovensU republika na základe hlasovania čitate
ľov, získali za rok 1994 spomedzi dvanástich osobností či inštitúcií až traja zástupcovia hu
dobníckej obce: Slovenská fllhannónia, ~tátna filharmónia Ko~ice a malý huslista 
Dalibor Kárvay. Srdečne blahoželáme! 

SHR informuje 
Medzinárodný fond pre podporu kultú

ry v rámci UNESCO zaslal SHR ponuku 
umeleckých stáží na rok 1995 UNESCO -
ASCHBERG Bursarles for Artists 1995. 
Fond venuje zvláštnu pozornosť skupinám, 
ktoré sú v nevýhodnom postavení a osobit
ne menšinám. Je to jediná inštitúcia v rám
ci UNESCO, s ktorou sa možno priamo 
skontaktovať (bez účasti národných vlád). 
Stáže sú kompletne financované Fo ndom a 
jeho partnermi (vrátane cestovného, poby
tových nákladov a vyučovania). Vekový ll
mit: spravidla 35 r. Termín podania prl
hlá§Ok: 15. apríl1995. 

Stáže sú určené pre umelcov pochádzaj
úcich z Afriky, Ázie, arabského sveta, vý
chodnej a strednej Európy, Latinskej 
Ameriky, resp. pre tieto disciplíny: tanec, li
teratúra, umenie médií, hudba, výtvarné 
umenie, divadlo, video a ftlm. 

Z oblasti hudby a tanca z východnej a 
strednej Európy si môžu vybrat z nasledov
ných ponúk: 

e Nouveaux Ecole Normale de Musique, 
Paríž (9 mesiacov). Predmet: klavír, vekový 
limit 25 rokov. 

e Associazione Baleuo Classico, Regio 
Emilia, Taliansko (6 mesiacov), vekový li
mit 28 rokov. 

e Centre National de Danse contempo
raine, Augers, Francúzsko (2-3 mesiace). 
Predmet: súčasný tanec. 

e Princess Grace Academy of Classical 
Dance, Monaco (6 mesiacov). Predmet: kla
sický balet. Vekový limit: 23 rokov. 

Bližšie informácie sú k dispozícii na se
kre tariáte SHR. 

V 19. čísle Kt m. r. sme uverejnili infor· 
mlidu o .óbobých honorirových a žalost· 
ných pracovných podmienkach" umelec
kých súborov z bývalej východnej Európy. 
V spr4ve, ktorú uverejnili Hudební rozble· 
dy s odvolaním sa na francúzsky syndikát 
IHMtOOTbehm:dentat.,...., ... 
monldcý zbor. . . 

K u-..crejntnej spme sme dostali ~t
lenie od riadlttfk.y Slovenskej fllhatmónie 
Dr. Alžbety Kajterovej, v ktorom sa pík: 
,.Slovenský fUbarmonický zbor v roku 
1994 vôbec nnystupoval na Medz.l.. 
národnom festivale v Stansboutp, 
kde v m.lnuloed bol opakovane hos
tom. Nikdy vtak tam ani kdekol'vek In
de • podobne ako SlovensU filharmó
nia a Jej komom~ teleú. nehosťuJe za 
"mls\1 ~lee", ale za notmálne ho
noráR, ktoft pokrývaJú vletky nWa
dy a zvlaa (naJmA v prípade SPZ) Ich 
o zauJímavé Bastily prekračuJú". 

Uvedená informiclu dávame na sprtvnu 
mteiu s vedomim, ie uverejňovanie nep
tivnycb sprtv o Slovensku má v zahtaničf 
stále živnú pôdu. R 

2S. január 
SND Bratislava L. v. Beethoven, ). Gotovac, P. 
Vladigerov, ll. Bartók, X. Skkallotas, G. Enescu, l. 
lvanovici; dir. A. Simeonides ( 19.30) 
SKO Žilina Novoročný ko ncert z tvorby J. Straussa 
( 19.00) . 
SD Ko~ice S. Prokofiev: Snehulienka (10.00) 
26. január 
SF Ko~icc L. v. Beethoven, B. Martinli;J. Cižmarovič, 
husle, dir. L. Svárovský (ČR) (19.00) 
SO Banská Bystrica G. Puccinl: Maciame Butterfly 
( 18.30) 
SKO Žilina Novoročný koncert z tvorby ) . Straussa 
(19.00) 
DJZ Prešov). Herman: Hello, Dolly! (19.00) ' 
27. januá r 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvni bratia ( 19.00) 
So Banská Bystrica v. Godár: Okno dotykov 
(18.30) 
DJZ Prc~ov j . He rmann: Hello, Dolly! (19.00) 
28. január 
SND Bratislava P. I. Cajkovskij: Luskáčik (17.00) 
SF Bratis lava Rodinné koncerty· Tance a pochody
F. Mendelssohn Bartholdy, ). Strauss, H. Berlioz, ). 
Brahms, A. Dvoi'ák a ď. dir. ll. Kostka ( 16.00) 
NS Bratislava W. Russcl: Pokrvni bratia ( 19.00) 
SO Banská Bystrica F. Lehár: Zem úsmevov (18.30) 
DJZ Prešov J. He rman: Hello, Dolly (19.00) 
29. januá r 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: jozef a jeho zázrač
ný farebný plášť ( 19.00) 
DJZ Prešov Na skle mal'ované ( 19.00) 
30.január 
SND Bratislava G. Verdi: Sila osudu ( 19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Wcbber: j ozef a jeho zázrač· 
ný farebný plášť ( 19.00) 
DJZ Prešov W. Russell: Pokrvni bratia ( l l. OO) 
31.januá r 
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma (1 9.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Webbcr: j oze f a jeho zázrač
ný farebnýľlášt (19.00) 
So Bansk Bystrica W. A. Mozart: Don Giovanni 
( 18.30) 
l . február 
SND Bratislava P. I. Čajkovskij : Labutie jazero 
(19.00) 
SF Bratislava Koncerty vo foyer · Rossi ni, Hummel, 
Mozart; Slovenské filharmonické okteto 
2. fe bruá r 
SND Bratislava G. Verdi: Maškarný bál 
NS Bratisla va A. Lloyd Wcbbcr: jozef a jeho zázrač· 
ný fa rebný plášť (19.00) 
SF Ko~icc S. Macu ra,). Macurová 
3. február 
SND Bratislava). Offenbach: Hoffman nove povied· 
Iey (1 9.00) 
SF Bratislava F. Schubert-L Bé rio; dir. A. Ceccato 
So Ko§ ice G. Verdi: Nabucco ( 19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: j ozef a jeho zázrač· 
ný fa rebný pláM (19.00) 
4. február 
SND Bratislava Schumann, Korsakov, 
Rachmaninov: Karneval, Seherezáda, Paganini 
( 19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: jozef a jeho zázrač· 
ný farebný plášť ( 19.00) 
So Ko§icc G. Verdi: Nabucco (19.00) 
SO Banská Bystrica G. Donizetti: La Favorita 
( 18.30) 
6. februá r 
SND Bratislava G. Bizet: Carmen (19.00) 
So Ko~icc Baletni umelci - Rusko (19.00) 
7.fcbruá r 
SND Bratislava A.'Adam: Giselle ( 19.00) 
SF Bratislava, Moyzesova sieň W. A. Mozart, G. 
Kurtág,J. Brahms; Moyzesovo kvarteto (19.30) 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvni bratia (19.00) 
So Ko§icc C. Ditters von Oiucrsdorf: Lekár a lekár
nik ( 18.00) 

NÁ.RODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM V BRATISlA. Vl V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU 
HUDOBNOU SPOLOČNOSŤOUVYHWUJE NA ROK 199S 

Skladateľskú súťaž na nové pôvodné dieb pre neprofesionálne komomé telesá 
l I. POSLANIE SÚŤAžE l 

Skladateľská súťaž na nové kompozície 
pre neprofesionálne komorné telesá mlá
dežnícke a dospelé má napomôcť k odstrá
neniu nedostatku pôvodnej tvorby pre tie
to hudobné kolektívy a tak rozšíriť a obo
hatiť ich repertoár. Technická a umelecká 
náročnosť skladieb má byť prístupná ne
p rofesionálnym telesám komornej hudby, 
aby tieto diela mohli byť ihneď zaradené 
do ich repertoáru a uplatnené na rôznych 
prehliadkach, festivaloch, koncertoch a 
iných kultúrno-spoločenských podujatiach. 

II.SÚŤÁŽNE 
·PODMIENKY 

l. Do súťaže môžu zaslať svoje diela hu
dobní skladatelia žijúci v SR. Jeden autor sa 
môže zúčastniť súťaže s viacerými hudob
nými dielami. 

2. Do súťaže sa môžu hudobní skladate
lia prihlásiť s tvorbou inštrumentálnych 
skladieb prednesového charakteru pre: 

a) malé komorné telesá (od tria po no
neto) s rôznym nástrojovým obsadením, 

vychádzajúc z existencie takýchto kolektívov 
v SR (napr. sláčikové obsadenie aj v kombiná
c ii s inými hudobnými nástrojmi -klavír, flau
ta, gitara, dychové nástroje a rôzne iné zosku
penia), 

b) komorné (sláčikové) orchestre s prí
padným rozšírením o dychovú sekciu (sym
fonické orchestre). 

3. Technická náročnosť diela má zodpove
dať technickej vyspelosti inštrumentalistov 
nad 15 rokov v neprofesionálnych telesách, 
absolventov l. a Il. cyklu ZUŠ a konzervatórií. 

4. Dižka diela (cyklického či necyklického) 
nesmie presahovať 15 minút. 

5. Skladby zaslané do súťaže majú mať širo
ké uplatnenie - na koncertných vystÍipe
niach, vernisážach, rôznych kultúrno-spolo
čenských podujatiach a súťažných prehliad
kach a festivaloch doma i v zahraničí. 

6. Skladby zaslané do súťaže nesmú byť až 
do vyhlásenia vý.sledkov verejne predvedené 
a odmenené v inej súťaži. 

7. Súťaž je nean onymná. Hudobný sklada
teľ zašle jednu partitúru diela (diel) v čitateľ
nom rukopise na adresu: Národné osveto
vé centrum, Nám. SNP 12, 812 , 34 

Bratislava - označiť heslom "Skladateľská 
súťaž". Partitúru vlastnoručne podpíše a 
uvedie svoju adresu. 

8. Uzávierka súťaže je 25. marca 1995. 
Dátum poštovej pečiatky na obálke odoslané
ho diela rozhoduje o tom, či autor dodržal 
termín predloženia diela do súťaže . 

·1 III. VV:-8ľ~TENIE l 
l . Po uzávierke súťaže autorské diela posú

di 3- až 5-členná odborná porota (podľa po
čtu príspevkov), ktorú menuje riaditeľ 
Národného osvetového centra na základe ná
vrhu vyhlasovatel'ov. 

2. Pre najlepšie súťažné diela vypisujú vy
hlasovatelia tieto ceny: l . cena - 8 000,- Sk (ce
na NOC) 

II. cena -6 000,-Sk (cena NOC) 
lll. cena -4 000,- Sk (cena SHS) 
3. Ak diela nedosah Ujú požadovanú úro

veň, má porota právo navrhnúť vyhlasovate
ľovi súťaže niektoré z c ien neudeliť a z pro
striedkov neudelených cien môže navrhnúť 
niektoré práce na odmenenie. Odmeny ne
môžu v úhrne presiahnuť 4 000,- Sk. 

4. Národné osvetové centrum má právo 
ocenené, odmenené a najlepšie diela uve
rejniť v rámci svojej edičnej činnosti . 
Autorské práva týchto diel skladateľov nie 
sú dotknuté. 

5. Autori dávajú vopred súhlas Ná
rodnému osvetovému centn1, že môže ich 
die lo bezplatne V}'\Jžívať v rámci svo jej čin
nosti. 

6. Národné osvetové centrum odporučí 
neprofesionálnym hudobným telesám v 
SR zaradenie ocenených a odmenených 
diel do ich repertoáru, prípadne zabezpečí 

ich uvedenie na XV. celoštátnom festivale 
komornej a symfonickej hudby DIVERTI
MENTO MUSICALE '95. 

l IV. VYHLÁSENIE l 
VÝSLEDKOV SÚŤAžE 
Výsledky súťaže zverejní Národné osve

tové centrum v dennej tlači , časopisoch 

Národná osveta, Hudobný život, Spravo
dajcovi a v Slovenskom rozhlase do 30. 
septembra 1995. 


