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SVEDECTVO DOBY 
Náš súčasný život sa sice zmieta v do

mácich politických a hospodárskych po
tyčkách, 110 najvýznamnejšia udalosť 20. 
storočia je tu: pred päťdesiatimi rokmi sa 
skončila najničivejšia dráma l'udstva -
druhá svetová vojna. V tieni malichemos
tf 11ám uniká význam, dosah a poučenie 
z tejto drámy. Ry tmus doby sfce napredu
je, no pozastavenie sa nad touto udalos
ťou je viac ako užitočné. Tak to robia 
dnes krajiny, ktoré boli zničujúcim spôso
bom postihnuté mocenským fantómom. 

Nik však nezatajf ani pred svetom, ani 
pred vlastný m svedomfm, že tých päťde
siat rokov je významný m medzníkom v 
živote nášho národa, nik nezatajf fakt, že 
rokom 1945 sa začali pfsať aj moderné 
dejiny slovenskej hudobnej kultúry. Otáz
ka, ako by sa bola vyvfjala naša hudba 
(samozrejme, aj celá kultúra) v eventuál
nom pokračovaní tzv. bývalého sloven
ského štátu (ktorf niektorí l'udia s takou 
vehemenciou pripomfnajú), zostáva po
dla môjho 11ázoru navždy otázkou hypo
tetickou, ak nie rýdzo špekulativnou. 
Namiesto takejto úvahy by však pre nás 
všetkých bolo užitočnejšie venovať pozor
nosť faktom, hodnotám (a možno aj 
pseudohodnotám), ktoré nám uplynu
lých päťdesiat rokov život uštedril. Všetci 
dobre vieme, že doterajší vývoj má na 
svojom konte z rod niekoľkých generáci{, 
od zakladateľskej generácie tzv. sloven
skej modemy, cez ich žiakov a pokračo
vateľov, cez žiakov d'alšfch učiteľov, kon
čiac u najmladšej generácie, že tento vý
voj je neprerušovanou kontinuitou celku 
i osobnost{ Vieme, že vzniklo množstvo 
skladieb, i medzinárodne úspešných, s 
ktorými sl dnes 11evieme rady, pretože ... 
pretože vznikli v dobe, ktorú každý hod
not{ podľa svojho úsudku, často bez ob
jektívnych súvislostí. Vieme aj to, koľko 
sa tu vystriedalo interpretačných, muzi
kologických, organizátorských generácií, 
vieme aj to, čo tvorilo a tvod základ našej 
svojbytnej hudobnej kultúry, len nevieme 
si s tým'poradiť v súvislostiach dneška. 

Nedávno si svet pripomenul päťdesiate 
výročie Osvienčimu, naše dramaturgie 
unisono mlčali. Literáti sa pokúsili pre
hodnotiť, alebo zhodnotiť postoj k SNP, 
my sme sa zatial' na to nezmohli. Vo svete 
v súčasnosti prebiehajú aj muzikologické 
konferencie a sympóziá, zaujfmajúce sta
noviská k udalostiam dru.hej svetovej voj
"Y· my sl z rejme na to ešte budeme mu
sieť počkať. 

éo robiť, to nemožno diktovať. Musí to 
vyvrieť z nášho vnútra, z nášho osobnost
ného vzťahu k dejinám, i súčasnosti. 
Všímam si však, že svet tejto udalosti už 
dlhši čas venuje veľmi výraznú pozor
nosť. Zrejme to, čo bolo, sa môže (nedaj
bože) aj zopakovať. Rok 1945 nebol iba 
významným medzníkom v svetových de
jinách, pre néiS bol aj rokom osudovým. V 
akom slova zmysle, si mus[ každý oz rej
miť sám. V každom prfpade by sme však 
mali vynaložiť úsilie na triedenie zrna od 
pliev, na očistenie pravdy od nepravdy, 
na pomenovanie hodnôt bez kádrového 
dotaznfka. Hodnoty totiž nemožno uml
čať. Tak nás učia dejiny. Hodnoty však 
možno starostlivo uchovávať v arch{voch 
bez .prtstupu verejnosti': Aj to nás učia 
dejiny. Pravda, vždy možno dúfať, že pri
de tá chvít'a, ktorá vydá svedectvo o dobe, 
o našom úsil{, tvorenf, ale aj mlčanf... 
Alebo, že by nám posledných päťdesiat ro
kov bolo tak /'a hos tajných? 

MARIÁN J URÍK 

• 4Sk 3.5.1995 

Uvedeniu nového muzikálu Pacho sa vracia na scéne nitrianskeho Divadla A. Bagara predchádzala 
reklamná kampaň takmer na americký spôsob: prvý slovenský, najväč§í, veľkolepý ... hlásali. novi-
ny, rozhlas i televízia už niekoľko týždňov pred premiérou. Aj premiéra musela byť veľkolepá, 
ozvláštnená prítomnosťou najvyšších štátnych a vládnych hláv, ministrov a mnohých význam
ných hostí. Dokonca programový bulletin bol onakvejší. Nezvyčajný tvar trojrohej čiapky 
však bol síce efektný, no málo praktický: čítať v ňom znamenalo "rozbaliť" hodné plagá
tisko a obracať ho všetkými smermi, čo bolo nielen nepohodlné, ale aj divákom v nasle· 
dujúcom rade na dlhé minúty celkom zakrylo výhrad. Okrem mien mnohých účinku
júcich a zainteresovaných obsahoval bulletin najmä vyznania tvorcov muzikálu. A 
tak sme sa dozvedeli, koľko radosti, pohody a dobrej nálady vládlo pri vym~ľaní 
Pachovej divadelnej podoby. Ako dobre bolo jeho autorom pri vínku v útulnej 
kuchyni dramaturgičky Jany Liptákovej. A aj nám, divákom, želali, aby i nám 
tak dobre bolo... Ako v programe povedal autor textov piesní Štefan 
Moravčík: "Vymýšľali sme vlastne všetci, dobré vínko nás na tých sean
sách pozdvihovalo, robllo bujarými brvancaml, hômymi chlapcami ... 
Kiež prinesie aspoň toľko radosti divákom ako n'm, ktorí sme je
ho príchod s toľkou radosťou chY$talif" Bolo ich veru hojne, 
tvorcov i všetkých, čo sa prlčinill o novú muzikálovú podo
bu hybského zbojníka. Okrem spomínaného Štefana 
Moravčíka najmä autor libreta a režisér Martin Ťapák, 
hudo'bnf ..-...atef Sfttô~t g-~ ~ fiäWhol 
František Perger, kostýmy Hana Cigánová, choreo-· 
graflu Ján Ďurovčík. Novou bola textová spolu
práca špeciálnych gagmanov jána Drgonca 
a Andreja Ferku. Pacho je zrejme najväč
šia a najnákladnejšia inscenácia, akú 
kedy v nitrianskom divadle robili. 
Podieľalo sa na nej takmer sedem
desiat hercov, vrátane hosťujú
cich, tanečníci z dvoch folk
lórnych súborov - Zoboru a 
Ponitrana, na hudobnej 
nahrávke spolupracovali 
členovia skupiny POLE
MIC, ako aj orchester 
a zbor pod vedením 
dirigenta Petra Niňa
ja. (Nahrávku realizo
vali v Slovenskom roz.. 
hlase, zvukovým reži
sérom bol Ing. Pavel 
Hanzel.) 

Nitriansky Pacho, aj podta vyjadrenia 
svojich tvorcov, mal byť akýmsi muzikálo
vým návratom pôvodnej filmovej komédie 
Pacho, hybský zbojník, ktorá dodnes patrí 
k naiúspešnejším slovenským filmom. Mar
tin Ťapák preroiprával v t1om poviedku 
Petra)aroša svojskou filmovou optikou, in
špirovanou slovenským folklórom a po
pretkávanou nádhernými zábermi sloven
skej prírody. Punc jedinečnosti však filmu 
dodal najmä výkon predstavitel'a hlavnej 
úlohy národného umelca jozefa Krónera. 
j eho láskavý humor a neopakovateľný he
recký prejav v značnej miere prispeli k ús
pechu tohto filmu. Netradičný prepis fil
mu do divadelnej podoby (väčšinou to bý
va naopak· podl'a divadelného diela sa robí 
film) ba dokonca muzikálovej, musel sa vy
rovnať s týmto faktom a nájsť si svojho ade
kvátneho Pacha, ale aj dotvoriť, rozkošatiť 
príbeh, ktorý si vo filme môže dovoliť znač
né zjednodušenie. Žiaľ, nestalo sa tak a na
priek snahe celého realizačného tímu (v 
autorskej časti takmer rovnakého s tým . 
spred dvadsiatich rokov), je muzikálová vý
poveď o Pachovi veľmi skúpa, málovravná 
a predstaviteľ Pacha sa k tomu filmovému 
ani len nepriblížil. Dramatický príbeh, 
myšlienka, či posolstvo sa stratilo (skôr ani 
nebolo) v rade viac či menej vtipných, štek
livých ba až vulgárnych bonmotov a rečň o-

l 
vaniek, ktorými gagmani vyšperkovali celý 
muzikál. Výsledkom je skôr akýsi kabaret 
zložený z pesničiek, pospájaných textami 
bez potrebnej logickej súvislosti, o drama
tickej výstavbe ani nehovoriac. Nič by sa 
asi nestalo, keby si jednotlivé divadelné vý
stupy či scénky a hudobné vstupy vymenili 
poradie. A tak namiesto plnokrvného hu
dobného divadla nám Nitrančania naserví
rovali šťúpleho zapáchajúceho Pacha, po 
ktorom vraj túžia všetky rakúsko-uhorské 
šl'achtičné, na čele so samotnou c isárov- · 
nou Máriou Teréziou. Nevedno prečo, veď 
okrem smradu ničím veru neohúril. l "zá
sluhou" svojho predstavitel'a, mladučkého 
Róberta Rótha, ktorý do takejto role, vyža· 
dujúcej i schopnosť bezprostrednej reak
cie a improvizácie, napriek snaživému vý
konu, zatial' nedorástol. (Alternujúceho 
Petra Bzdúcha som nevidela.) Hudba Sve
tozára Stračinu nezaprie autora mnohých 
lúčničiarskych a iných foiklórnych kreácií, 
nielen melodickou inšpiráciou, ale aj stra
činovskou farebnou, vynachádzavou in
štmmentáciou, hoci tu zaodetou do akého· 
si jazzovo-rockového hávu, v ktorom sa spo
lu celkom dobre znáša blues, čardáš, folk aj 
terchovská muzika, husličky, syntetizátor, 
fujara i vel'ké bubnové sólo Doda Šošoku. 
Ale opäť tu chýba organické prepojenie s 
dramatickým dejom, jednotlivé piesňové 

výstupy tvoria uzavreté čísla bez vzájomnej 
náväznosti. Humor Moravčíkových textov 
je šťavnatý, ba veru aj vulgárne priamočia
ry. Akoby Slováci už ozaj na iné ako na sex 
ani nemysleli. V afektOvanej, premrštenej 
interpretácii väčšÍny sólistov sa tento do
jem ešte znásobuje. Vkusná scéna štylizova
ného trojvršia Františka Pergera je na vel'ký 
priestor javiska nového nitrianskeho diva
dla až priliš náznaková a strohá. Pre mla
dých, neskúsených hercov i málo inšpira
tívna. Vel'a vol'ného priestoru zatO vyhovu
je tanečným číslam, ktoré snáď, spolu s 
kostýmami Hany Cigánovej, jediné znesú 
najprísnejšie profesionálne kritériá. Vyna
chádzavá choreografia Jána Ďurovčíka bo· 
la nosným pilie rom muzikálu a s hudbou S. 
Stračinu zachraňovala dojem z celej insce
nácie. Napriek tomu nemožno hodnotiť 
tento pokus o muzikálového Pacha ako jed
noznačný neúspech. Skôr sa naň treba dí· 
vať ako na mladé nevyzreté víno, ktoré má 
v sebe skrytú kvalitu i silu, len potrebuje 
správnu opateru a čas. Potom, keď tvorco
via prepracujú dejovú líniu do hutnejšieho 
dramatického tvaru a možno keď ho po
tom dostanú do rúk zrelšie herecké osob
nosti ... PotOm sa, dúfajme, Pacho na diva
delné dosky naozaj vráti. V nitrianskej in
scenácii sa mu to zatial' celkom nepodarilo. 

MARTINA HANZELOVÁ 



INFORMÁCIE 

Mystérium menom Skriabin 
Narodil sa na prahu poslednej tretiny 19. storočia, dva roky 

pred Arnoldom Schônbergom, Američanom Charlesom Ive
som a Angličanom Gustavom Holstom. Prečo práve tieto sú
radnice ... ? Zazdalo sa mi, že tvorivé údely menovaných pánov 
mali čosi spoločné. To čosi síce nežiari z fasády ich hudob
ných štruktúr, tvarov alebo koncepcií, lež je ukryté v hÍbke, v 
hudobníckom podvedomí. Každý z nich bol nútený riešiť si
tuáciu, v akej sa Grácia hudby ocitla v onej poslednej, nero
mantickej tretine romamického storočia. a každý z nich riešil 
situáciu svo js k")', odvolávajúc sa na mystiku a harmóniu sveta a 
života. Arnold Schônberg zaviedol do praxe novú logiku vytvá
rania vzťahov a väzieb elementov, častíc a celku. Charles !ves 
chápal hudobný svet v jeho nekonečnej premenlivosti a poly
lineárnosti. Skladbou bolo aj to, keď vojenská kapela vyhrávala 
pod oknom, z ktorého sa šírili tóny akejsi klasickej symfónie. 
Gustav liolst, nemenej výrazný z tohto kvarteta podal rukolap
ný dôkaz svojich . kozmologických" hudobných inšpirácií v 
suite Planéty, nad ktorou zhodou okolností pracoval práve 
pred deväťdesiatimi rokmi, vo vojnou zohyzdenom roku ne
šťastnej smrti štvného mága a mystika, Alexandra Nikolajeviča 
Skriabina. Pravdu povediac, bývalí aj dnešní komentátori hu
dobných dejín uložili Sk riabinovu osobnosť kamsi do tíškeho 
kútika. Vie sa o ňom, jeho prítomnosť v historickom maratóne 
berieme na vedomie, ale je v tom stále niečo ostýchavé, neroz
hodné. 

~~'95) 

Vieme, že skladal a konce rtoval sťaby vynikajúci klavirista, 
že drvivé percento jeho tvorby tvoria klavírne kompozície, že 
jeho vzorom bol Chopin a že zasa po vzore Liszta a Wagnera 
vymyslel "prométheovský akord" a že zomrel na o travu krvi. 
Menej sa už vraví o tom, že Skriabin bol záhadnou osobnosťou . 
Od malička sa prejavoval ako mimoriadne senzibilný a ľahko 
zraniteľný človek. Svoju zraniteľnosť zahladzoval preexpono
vanou spupno~ťou, čo však ľudia z jeho blízkeho okolia sledo-

vali skôr s úsmevom na tvári. Zachovali sa dokonca humorné 
veršíky adresované na konto Skriabina a jeho výroky. Vn(J
torná neusporiadanosť a labilita viedla Skriabina k choromy
seľným víziám sebazbožšťovania. Považoval sa za božieho vy
volenca, ktorý bol zoslaný na zem, aby vykonal rozhodujúci 
prevrat, apokalypsu, po ktorej nastane skaza všetkého hmot
ného a vznik novej oblohy a novej Zeme. Nepripomínajú 
Skriabinove fantazmagórie troška názory Richarda Wagnera? 
Nebol tento životný pocit čímsi prirodzeným vo finiši 19. sto
ročia a v štartovacích blokoch storočia nášho? Nezavái'iajú pro
jekty Mahlerových symfónií tiež arómou apokalyptickej ka
tastrófy a znovuzrodenia nového života? Nemeditoval vari 
Thomas Mann vo svojom Doktorovi Faustovi nad niečím po
dobným? Je isté, že Skriabinove filozofické premisy, z ktorých 
vyrastali kmene programov jeho vrcholných symfonických 
diel, boli scestné a možno aj odpudzujúce. Samotná hudba ale 
hovorí sama za seba rečou zdravou, hoci aj nadmieru extatic
kou. Aj ona koketuje s myšlienkou všeumenia (opäť narážky 
na Wagnerov Gesamtkunstwerk). Skriabin nezaváhal vpísať 
do partitú ry svojej Prométheovskej poémy ohi'ia part pre sve
telný klavír. Farebná hudba o pár rôčkov neskôr vtrhla do dis
kotékových dupární. Rozmýšľal o nej aj Alexande r Skriabin. A 
vôbec, ktovie, ako by Skriabinove mystické oči videli dnešný 
svet, ako by jeho sluch vnímal takého Schnittkeho, Glassa ... ? 
Ťažko povedať. Skriabinove vytúžené Mystérium ostalo nedo
povedané. Ktosi tvrdí, že aj keby sk ladateľa neskolila zákerná 
otrava krvi, dospel by k bránam totálneho duševného rozkla
du. Možno ... Tak či onak, veľa z toho, čo Skriabin vyslovil v dô
sledku psychickej narušenosti ostalo visieť nad hlavami tvor
cov nie len hudobných dejín. A chtiac-nechtiac, aj dnes, deväť
desiat rokov po jeho smrti nemožno necítiť vo vzduchu nápor 
podobných filozofických koncepcií. Skriabin, síce možno po
mätený, možno tragikomický, zato však stále aktuálny vizionár 

zomrel v rodnej Moskve uprostred jari, 27. apríla 1915 bez to
ho, aby sa dožil eschatologickej katastrófy. Treba dúfať, že sa 
jej nedožijeme ani my. Skriabinovu hudbu však preto počúvať 
môžeme. Tá nám isto neublíži. Naopak, ona lieči svojou krá
sou, vynachádzavosťou, nápaditosťou a smelosťou. 

IGORJAVORSKÝ 

V Základnej umeleckej škole na Hlav
nej ulici, v Divadle Smer a v priestoroch 
košického konzervatória sa v dňoch 23.-
26. qJ.arca 1995 uskutočtúla súťaž mla
dých klaviris tov dQ pätnásť rokov. Zú
častnilo sa na nej okolo 200 mladých kla
viristov z desiatich štá tov Euró py {Poľ
sko, Ukraj ina, Rusko, Bulha rsko, Rumun
sko, Juhoslávia, Maďarsko, Rakúsko, 
Cesko a Slovensko), ktorí boli rozdelení 
do troch vekových kategórií ( I. kat. do ll 
rokov, II. kat. od ll do 13 rokov, III. k at. 
od 13 do 15 rokov). • 

Po dva súťažné dni i na koncerte víťazov 
som mal možnosť počuť veľa vynikajúcich , 
výborných, ale aj priemerných výkonov. 
Tie najlepšic ma dokázali naplno zaujať a 
počúval som ich veľmi pozorne. Obdivoval 
som detskú fantáziu, technickú vybavenosť 
a veľkú snahu po dokonalosti výkonu. 
Určite sa za tým všetkým skrýva veľká tvori
vá činnosť učiteľa klavírnej hry, často ko n
zultovaná s odborníko m z praxe, či ko n
certným umelcom, ale aj veľká húževnatosť 
malé ho klaviristu. Ak k tom u pridáme aj p o
moc a pochopenie zo strany rod ičov, vytvo
r ia sa optimálne podmienky pre rozvoj a 

napredovanie mladého tale ntu . Z tohto po
hľadu bola súťaž poučná aj pre p rítomných 
učiteľov klavírnej h ry z cel ť:ho Slovenska a 
zo zahraničia . je potešiteľné, predovšet
kým u tých najmladších, že všetci k svojmu · 
výkonu prisu.povali nesmierne z9dpoved-, 
nc, majúc s nahu reprezentovať svoju školu, 
svojho učitcľa a seba samť:ho, a to aj vted y, 
ak pamäť zlyhala a niektoré tóny z nej .ule
teli". Aj v takýchto prípadoch sa dokázali 
správne zorientovať a skladbu vždy dohrali 
celú. A práve tí najmenší, ktorí často ešte 
ani nedosiahli na pedál, môžu byť prísľu
bom do ďalších rokov. Vo všetkých troch 
kategóriách však bolo veľa nesmierne per
spektívnych klaviristov, ktorí majú všetky 
predpoklady k ďalšiemu tech nickému a 
umeleckému rastu. Tohtoročná súťaž pre
svedčila, že hráčska kvalita, ako aj počet sú
ťažiacich každým rokom stúpa. 

A v čom bol najväčší prínos súťaže? 
Šťastne určený (predpísaný) štýlovo rôzno
rodý repertoár pre prvé a druhé kolo súťaže 
(v prvom kole z obdobia baroka a romantiz
mu, v druhom z obdobia klasicizmu a hud
by dvadsiateho storočia), časové limity pre 
prvé a druhé kolo (p rvá kat. od 6 do 8 mi
nút, druhá a tretia kat. od LO do 12 minút). 

...,.. Na základe pozva
oJa vedenia Státnej 
opery v Banskej Bys
trici sa po p.rvý raz po 
vyše dvadsiatich ro
koch stretol so svoji
mi priateľmi a býva
lými spolupracovník
mi Anton Buranov
ský, ktorý tu vyše de
sať rokov pôsobil ako 
šéfdirigent opery. An
ton Buranovský je L 
č. profesorom na Vy
sokej hudobnej ~koly 
v Essene, šéfdlrigen
t()m Symfonického 
orchestra v Soule. Ok
rem toho často hosťu
je v krajinách západ
nej Európy, v južnej 
Kórei a i. Stre tnutie 8 
A. Buranovským v 
klube Bohémia viedla 
doc. Eva Michalová. 
Početné pubUkum si 
z besedy odnieslo oo
vé poznatky o hudo~ 
oom živote v Nemec
ku a južnej Kórei. V 
t ámd besedy s bri
lantným výkonom 
vystúpil jeho syn Da
niel Buranovský. 

Snimka: M.Jurík 

Tým sa -organizátori vyhli povinnej skladby 
a dali možnosť širokého výberu skladieb zo 
spomínaných období. Najväčším kladom 
však boli samotné výkony súťažiacich. Veď 
počuť hru 9-ročného L. Vondráčeka z 
Opavy, či l l -ročnej M. Adámkovej z Prahy, 
13-ročného A. Michalskeho z Varšavy, 13-
ročného A. Hesa (Rybnik, Poľsko), 1 4-roč
ného A. Pečvari (Zemun, J uhoslávia) bolo 
zážitkom i pri tých najprísnejších hodnotia
c ich kritériách. Títo mladí klaviristi zvládli 
technicky presvedčivo ·Svoj pripravený re
pertoár, udivili kultúrou tónu, p rirodzenou 
muzikalitou, ale aj samotným tvorivým pri
stupom k hranej skladbe. Pozitívom súťaže 
boli aj poroty (pre každú kategóriu po pia
t ich členoch), v ktorých členmi boli peda
gógovia konzervató rií, vysokých škôl , aJc aj 
výkonní umelci, hudobný teoretik, sklada
teľ. Predsedovia troch kategórií Mgr. O. 
Švárna (Ko nzervatórium Žilina), doc. E. 
Fischerová (Oratislava) a doc. P. Toperczer 
(AMU Praha) vysoko hodnotili predvedené 
výkony, perfektnú organ izáciu celej súťaže, 
a všeobecne konštatovali jej veľký rozvoj. 
Súťaž bez najmenších rušivých momentov 
je nesporne veľkým úspechom o rganizáto
rov, vedenia a učiteľov košickej ZUS . 

Cennou devízou súťaže bolo i priateľ
stvo, vzájomná spolupráca a poPozume nie 
malých súťažiacich. V tom boli veľkým prí
kladom pre nás dospelých. Súťaž má všetky 
pcedpokJady byť reprezentatívnou medzi
národnou súťažou, zatial' jedinou na Slo
vensku, prezentovať najlepších žiakov zá
kladných umeleckých škôl a konfrontovať 
ich výkony v medzinárodnom kontexte. 
Súťaž poskytuje aj neoceniteľné metodické 
poznatky a plne presvedčuje o op odstatne
nosti siete základných umeleckých škôl na 
Slovensku. 

Výsledky: 
I. kategória 

L. L VONDRÁCEK (Opava) 
2. M. ADÁMK OVÁ (Praha) 
3. A. GLIVIŇSKA.(Gdai'isk) 

II. kategór ia 
l . A. MICHALSKI (Varšava) 
2. K. G RISINA (Tu la, Rusko) 
3. N. D USEVA (Burgas) 

UL k ategória 
L. A. HES ( Rybn ik, Poľsko) 
2. L. KWIATKO WSKI (Lodž) 
3. A. PECVARI (Zemun,Juhoslávia) 

STEFAN CURILLA 

Festival k 50. výročiu 
víťazstva nad fašizntont 
Pri príležitosti 50. výročia ukončenia 2. 

sve tovej .vojny pripravila na 5-, 7. a 8. m ája 
Sloven ská filharmó nia spolu so Sollsten 
Europeen s, Luxemburg mimoriadne kon
certy, ktoré s polu s pôvodne plán ovaným 
Vojnovým requiem B. Brittena {l l. mája) 
vytvoria akýsi minifestival, ven ovaný to
muto významnému výročiu. Na koncerte 
5- mája v Primaciálnom paláci sa predstaví 
Izr aelské sláčikové kvarteto s dielami 
Mozarta, Ravela a Schuberta, v koncertnej 
sále SF vystúpi 7. mája ko morný súbo r 
Solisten Europeens , Luxemburg s umelec
kým vedúcim j ackom Martinom Händ
lero m a sólistami Ygal Tuneh {husle), Ale-

xander Kaganovsky (violončelo) a Daniel 
Gortler (klavír). Pr ednesú šostakovičovu 
Ko mo rnú symfóniu op. 110 a, Trojkoncert 
C dur a 2. symfóniu D dur L. v. Beethovena. 
Na treťom koncerte 8. mája v SF inte rpretu
je Slovenský komorný orch ester pod vede
n ím j . M. Händlera diela j. S. Bacha, W. A. 
Mozarta a P. I. Cajkovskéh o. Sólistami kon
certu sú Peter Šaray (husle), Igor Fábera 
(hoboj) a Vladislav Brunner (flauta). Prvé 
tr i koncerty zo štyroch s ponzoruje spoloč
nosť Kmart, ktor á na ne prostredníctvom 
nadácie Res Philharmonica prispela su
mou 600 tisíc korún. -H-

SÚŤAžE 
e 4. medzinárodná klavírna súťaž Franza Liszta sa koná v holand~kom Utrechte od 27. apríla do 

ll. mája 1996. Na súťaži sa môžu zúčastniť súťažiaci zo všetkých krajín od l '5 do 30 rokov. 
Uzávierka prihl&k je 20. januára 1996. Prvá cena je dotovaná sumou f 25 000,-, druhá 15 000,-, 
tretia 10 000. Adresa sekretariátu sútaže: Stichting Llszt Concours p/a Muziekcentrum 
Vredenburg Postbus 550 3500 AN Utrecht The Netherlands/ Pays-Bas tel./0/ 30 334344, fax /0/ 30 
316522. 

e l. medzinárodný súťažný festival gitaristov sa uskutoční od 29. mája do 3. júna v Moskve. 
Súťaž poriada Hudobno-výrobná asociácia A. lvanova-Krámského v spolupráci s ministerstvom 
kultúry a Moskovským magistrátom. Prihlásení sú poprední gitaristi z ~ tridsiatich krajín o. i. 
Nikita Koškin, Vladimír Mikulka, Olivier Chassain, David Starobin, Han~ Wilhelm Kaufmann aď. 
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Vysnívaný projekt? Písa( dobrú hudbu. 
AIW rozmanité /JOfkJby má slobodR. Nezávislosť. Koľko sa len pohovorilo 

na túto tému. A najm4 v ost~Jtnjch dobách. .. Akú md podobu sloboda, ne
zdvlslosf v umeni? AkO a v akých lnlendách je realtzovatefná ... Aj to ml 
zUlo na um, keď som· dollova zrumazdtlnla, na koncerte stretla našu -do
sial jedinú etablot.IQfiiJ Mltldatel'llu IRIS SZEGHY. .. (a znenazdania zazne
la aj jej skladba). Kdeje, 11M p&obi-sfa slobodnd umelkyňa-ako prei/tl(l 
a ako čeli neprajným vlnám vyplývajúcim z trhovej reality, tak málo na
klonenej umentu. .. 

+ Stretnúť ťa na Slovensku, :v Bra
tislave, patri n aozaj k náhodám. V 
akom znamení momentálne žiješ? 

-Spočíva najmä v návšteve seminárov, 
rozhovorov, diskusii s rôznymi osobnos
ťami zainteresovanými na festivale. 
Všetko prebieha korporatívne. Každý 
účastník si môže zadať pred komisiu, 
ktorá je menovaná (vždy ti istí ľudia), 

skladbu. Pred koncom kurzu sa dozvie, 
či jeho skladba prešla, ak áno, je zarade
ná do finálnych koncertov. Vďaka kon
taktu s hobojistom, ktorého som poznala 
zo stuttgartského pobytu, mi v jeho na
študovaní odznela skladba In Between 
pre hoboj a mg pás. 

+ Tvoja ďalšia cesta viedla do 
Ameriky ... 

novaJa vlastnej tvorbe, veľa som im z 
ukážok nepredstavovala, pretože o krát
ky čas som mala ponuku usporiadať au
torský koncert - Skladby naň naštudova
li profesori a študenti (graduate stu
dents) z Univerzity. Priznám sa, že inter
pretačná úroveň, s ktorou som sa tam 

. -V znamení štipendií! Ako na počiatku 
-i teraz ... Štipendiá akoby predznamena
li moju profesionálnu dráhu. Po skonče
ní školy som krátky ča (krátky?, to je 
vel'mi relatívne!) pôsobila na rôznych 
ĽŠU v "zastupitel'ských" pracovných po
meroc_h. Bol to dosť neutešený štart. Po 
dvoch rokoch takéhoto blúdenia som 
získala dvojročné štipendium v SHF, 
hneď nadväzne som _pokračovala v inter
nej ašpirantúre na VSMU. Tu prišiel záro
veň s ukončením ašpirantúry prevrat a ja 
som ostala tvárou tvár k realite. Bola som 
si vedomá, že moja pôvodná vol'ba slo
bodnej umelkyne je v danej sin•ácii pri
najmenej náročná, tak som hl'adala rieše
nie. Našla som ho a tak ho vidím podnes 
vo forme zahraničného štipendia. lil'a
dala som kontakty, adresy. Moje prvé za
hraničné štipendium bolo v Stuttgarte 
na Akademie Schloss Solitude, čo je vlast
ne vel'mi mladá inštitúcia (od r. 1989) a 
jej ciel'om je podporovať mladých umel
cov z celého sveta formou krátko-, či dl
hodobejších pobytov. Strávila som tu - aj 
s predlžením, rok a pol. Bolo to prekrás
ne obdobie, situované v prostredí roz
právkovej scenérie barokového zámku v 
lese ... Mala som všetky ideálne pod ,mien
ky pre prácu, výsledky ktorej som vlast
ne ani nemusela preukázať. Bol to čiste 
tvorivý, slobodný pobyt. Toto obdobie 
bolo veľ {Ili inšpiratívne - a môžem pove
dať, že bolo asi najplodnejšie v mojom ži
vote. Mala som tu možnosť prezentovať 
svoje skladby, nie len novovytvorené, ale 
i staršie. V tom čase mi zazneli skladby 
asi na desiatich koncertoch, ktorých 
usporiadateľom bola moja hostitel'ská 
Akademia. 

Generálka pred autorským koncertom na University of Califo rnia and San Diego. S Iris 
Szeghy prof. János Négycsy (husle) a Päivikki Nyktcr (husle). Snímky archív 

+ Tvoje pôsobenie na Akademii 
bolo vedené nejakou formou kon
zultácií? 

- Nie, s formou štúdia to nemalo nič 
spoločné. Všetko spočívalo vo "vol' nej 
forme". Účastníci boli profesionálni 
umelci zo všetkých odborov. Na toto ob
dobie sa vyl;>erajú adepti (asi 40) - archi
tekti, maliari, sochári, dizajneri, spisova
telia, skladatelia, interpreti... Z oblasti 
hudby nás bolo desať, z toho piati sklada
telia. Boli sme pestrá, medzinárodná 
spoločnosť ... 

+ Z tohoto rozprávkového, priam 
sterilného prostredia si sa vrátila do 
krutej "trhovej" reality. Čo ďalej, 
umelče?! 

- Priznám sa, že mojou prvou starosťou 
bolo dostať sa na ďalší štipendijný pobyt. 
Bol to môj vlaňajší americký pobyt, ale 
aby som nepredbiehala, predchádzal mu 
vel'mi zaujímavý a podnetný pobyt na 
Medzinárodnom kurze pre súčasnú hud
bu v Darmstadte, moja prvá skúsenosť na 
takomto renomovanom fóre pre súčas
nú hudbu. Som veľmi rada, že som mala 
možnosť okúsiť onú darmstadtskú atmo
sféru, aj keď musím priznať, že tenden
cia, ktorú si Darmstadt udržuje a pestuje 
mi nie je blízka. Považujem ju za čosi , čo 
je dnes pasé, pestujúce sa len v určitých 
kruhoch ... 

+ Druh snobizmu? Nostalgia? Ale 
veď všetci ( tak.t;ner všetci), ktorí ver
be nosili v 60. rokoch štandardu 
Darmstadtu, sú dnes riiekde inde ... 

- Nie. Darmstadtská škola, jej estetika a 
postuláty pokračujú a udriujú sa naďalej 
v určitých kruhoch v tých istých relá
ciách. Ako skúsenosť si tento kurz vel'mi 
cením. Obohatil ma o vel'a poznatkov, 
stretla som sa s vel' a zaujímavými l'uďmi... 

+ Aký priebeh mal tento kurz? 

- Bolo to ďalšie štipendium, ktoré sa 
uskutočnilo cez Sorosovu nadáciu, ktorá 
má pobočku i tu v Bratislave. j ej ciel'om 
je podpora vedy a umenia, umelcov z bý
valých socialistických krajín. Každý rok 
prebieha výberové kolo, dosiaľ vyberali 
20-30 umelcov zo všetkých druhov ume
nia. Súčasťou konkurzu bolo výberové 
kolo v New Yorku, napokon i jazyková 
skúška v Bratislave. Zo Slovenska sme tu 
boli štyria: režisér Kvetoslav Hečko, cho
reografka a tanečnica Anna Sedláčková, 
divadelná manažerka zo STOKY Ružena 
l<eratová a ja. Pobyt trval 6 týždi1ov, z čo
ho 5 týždňov v organizácii, ktorú si sám 
uchádzač, alebo jury pre neho vybrala. 
Predostrela som požiadavku byť na po
byte na niektorej americkej univerzite. 
Dostala som sa k priam životnej šanci -
jury mi vybrala University of California 
and San Diego, ktorá je najexponovanej
šia práve pre oblasť súčasnej hudby. 
Department of Music sa tu koncentruje 
výlučne na súčasnú hudbu a to v kompo
zícii, rovnako ako v interpretácíi. Pô
sobila som tu teda 5 týždňov ako .visi
ting artist". Mala som možnosť usporia
dať prednášku s prehrávkou o sloven
skej hudbe aj vlastnej rv:orbe. Prednáška, 
ktorá trvala celkove 2 a pol hodiny, bola 
určená najmä študentom vyššieho stup
ňa (masters a doctors degree). Bola som 
si vedomá, že ich znalosti o Slovensku sú 
nepatrné, preto som začala stručným 
historickým náčrtkom a hudbu som pre
zentovala počnúc]. L. BeHom až po sú
časnosť. Záujem o otázky zo strany po
slucháčov ma veľmi milo prekvapili, rea
govali veľmi spontánne a živo. Zaujímali 
sa o autorské CD, ťažko pochopili, že z 
nášho hľadiska je takáto forma prezentá
cie zatiaľ luxusom ... Druhú časť som ve-

stretla ma fascinovala. Bolo to pre mňa 
opäť veľmi obohacujúce prostredie, in
tenzívne, akciami doslova nabité päť
týždňové obdobie. 

+ A opäť nasledoval návrat do
mov ... 

- ... ten zas striedalo ďalšie štipendium, 
tentokrát kratšie, dvojtýždňové v Am
sterdame. Dostala som ho na vytvorenie 
skladby pre spev a mg. pás. Skladba sa 
realizovala v kooperácii dvoch EA štúdií, 
bratislavského a amsterdamského STEIM 
štúdia, v ktorom som prinesený základ
ný materiál zmixovala. 
+ Tvoje štipendijné miestopisy sa · 

zrejme nekončia, koncom mesiaca 
odchádzaš do Hamburgu ... 

- ... tam by som mala stráviť tri mesiace, 
v tamojšej opere. Táto inštitúcia každo
ročne udeľuje štipendium jednému skla
datel'ovi. j e zamerané na to, aby sa mladý 
autor detailne oboznámil so svetom ope
ry, aby sa zúčastnil na kompletnom štú
diu jednej súčasnej opery až po jej pre
miéľll , aby tak prenikol do všetkých, aj 
skrytých zákutí tohoto žánru. Ráta sa, sa
mozrejme, s tým, že tieto podrobné skú
senosti by potom mohol zužitkovať pri 
komponovaní hudobnodramatického 
diela ... 

+ Táto kompozičná zóna sa ti zdá 
príťažlivá? Pokúšala ťa niekedy myš
lienka venovať sa prakticky opere? 

- Azda každý skladateľ sa s touto myš
lienkou zaoberá. Dosial' som ju však p~ 
važovala stále za neaktuálnu z čisto 

"praktických" pohnútok. V súčasnosti 
napísať operu, aby nešlo o "duplikát" či 
akýsi anachronický útvar, vyžaduje veľ
mi detailnú úvahu a zváženie. Dozvedela 
som sa o štipendiu tohto typu, ktoré však 
ešte k ničomu nezaväzuje. Myslím, žt ta-

káto vedemosť prospeje. Napokon, zále
ží od toho, či dostanem nejakú konkrét
nu ponuku, pretože písať operu "do zá
suvky" by bolo prinajmenej neefektívne. 
Opera, na štúdiu ktorej sa mám zúčast
niť, je opera Faust od A. Schnittkeho. jej 
premiéra bude 22. júna v Hamburgu. 
Veľmi milo ma prekvapila i iniciatíva 
dramaturgie hamburskej opery usporia
dať mi autorský koncert. Ten by mal byť 
i;)udúci rok, 28. marca v hamburskom 
rozhlase. 

+ Miesto pre pasivitu ti naozaj ne
zvýšilo. Nemáš možnosť postáť, veď 
napríklad, kontakty nepadajú k no
hám ... 

- Prítomnosť je výsledkom mojej aktivi
ty v minulosti a nemôžem sa, samozrej
me, nedívať do budúcnosti. Potrebujem 
stále ďalšie skúsenosti, ďalšie kontakty, 
bez nich by som ako slobodný, nezávislý 
umelec sotva mohla existovať. 

+Dala si sa vlastne na urputný, ne
ľahký boj a to nielen o svoju bazálnu 
existenciu, ale i bytie človečenské a 
umelecké. Ako by si sama charakte
rizovala momentálne štádium svoj
ho vývoja? 

- Myslím si, že môj štýl sa aj zmenil - aj 
nezmenil. Okolo roku 1990 nastal u 

· mňa, tak ako som to pociťovala a prežíva
la, určitý zlom. Ten reflektujú skladby, 
ktoré však slovenská verejnosť nie veľmi 
pozná, keďže prevažne boli hrané v za
hraničí. U nás zaznie niečo, ale len spora
dicky (Ciaccona pre husle sólo na nedáv
nom koncerte v Mirbachu, Preludio e 
Danza pre basklarinet vlani v Mirbachu). 
Je to zrejme tým, že keď sa niekto z do
máceho milieu fyzicky na nejaký čas vy
tratí... vieš ako je to - zíde z očí, zíde z 
mysle ... 

+ Tento zlom, túto zmenu si sama 
ako autor uvedomuješ ... 

- Áno, je to uvedomitel'né, aj keď svoj 
rukopis nezapriem. Myslím, že túto zme
nu spôsobila aj okolnosť, že som sa za po
sledné roky dostala do rôznych hudob
ných prostredí, mala som možnosť mno
horakej konfrontácie. 

+ Vieš pochopiť autorov, ktorí sa 
vracajú ku svojim skladbám, v ďal
šej svojej vývojovej etape ich prerá
bajú na "aktuálny" obraz, t. j. na sú
časné štádium vlastnej estetickej 
konfesie? 

- Nie, to by som nedokázala ... Aj keď 
viem, že dnes som niekde inde, nedoká
žem poprieť napr. skladbu z osemdesia
tych rokov. j e to predsa môj obraz, moja 
reflexia istého tvorivého obdobia. Ak by 
som svoje staršie skladby prerábala, tak 
určite nie z hľadiska štýlového, skôr vtt;
dy, keby sa mi na nich nepozdávalo nie
čo z remeselného pohľadu. 

+ Máš v oblasti kompozície k nie
čomu zvlášť blízko? Máš nejaký vy
snený projekt? Dosiaľ sa najviac po
hybuješ v oblasti ~omornej hudby ... 

- Ak by som dostávala orchestrálne ob
jednávky - akože ich nedostávam - v tom 
okamihu sadám nad orchestrálnu parti
túru. Áno, som označovaná za skladateľ
ku komornej hudby, lenže nik sa ma ne
spýtal, či je to naozaj z vnútorného pre
svedčenia ... 

+ Zvyčajne to bolo "odpravené" 
floskulou, že ako žena - skladatel'ka 
máš bližšie ku subtílnejším, komor
ným druhom. Nevidím však mar
kantnejší rozdiel v profesii - sklada
tel' -muž, skladateľka-žena. 

-Je to legenda, ktorá sa kedysi vytvorila 
a traduje sa stále, bez ohľadu na všetky 
stránky skutočnosti. Áno, bola som auto
maticky označovaná nálepkou s "tripar
titným" určením, žena-skladateľka - k~ 
morná hudba. To však vyplynulo len a 
len z okolností. Žiaľ, skladateľ nemôže 
zistiť kto je a aký je, ak nemá možnosť si 
sám seba preveriť v rôznych kompozič
ných situáciách. Takže na tvoju otázku, 
čo mi je blízke alebo najbližšie, by som ti 
dokázala odpovedať až po presondovan( 
všetkých "terénov". 

+ ... a ten vysnívaný projekt? 
- Vysnívaný projekt je - písať dobrú 

hudbu. Konkrétnejšiu predstavu ne
mám ... 

Pripravila LÝDIA DOHNALOVÁ 



KONCERTY 

Hostia z Francúska, Velk~ Británie a Talianska 
~~'95) 

chestrálno-vokálnej verzii. Keď po oduševne
lom výkone členovia zboru v závere skladby 
rozvinuli britské vlajky a dokonca i zástavu, 
poslucháči sa dostali d o varu, nielen umelec
ky motivovaného. 

It lti%> 

Francúzsky inštitút v Bratislave sa v posled
nej dobe profilu je ako jedna z najaktívnejších 
zahraničných inštití1cií, obohacujúcich n áš 
hudo bný život. 22. marca usporiadal v spolu
práci s Evanjelickým ch rámom na Panenskej 
ulici ďalš í zo série koncertov starej hudby s 
poprednými francúzskymi umelcami a súbor
mi. Na koncerte vystupoval v priestoroch 
uvedené ho chrámu vokálny súbor Sa gitta-

koľvek vibráta, ktorý čisto , presn e, výrazovo 
striedm o, ale odd ane p redniesol výber dvaná
stich žalmov. Program sa o bracal na nároč
ných poslucháčov - hud b a n ie je stavaná na 
kontrastoch , čo vyplýva už z formy a z texto
vej predlohy. Možno by bolo oživením, keby 
medzi žalmami zaznelo niečo zo skladateľo
vej o rganovej tvorby; k tomu by, pravda, bol 
potrebný súdobý h istorický nástroj. Koncert 

Ed warda Elgara, najvýznamnejšieho anglické
ho skladateľa p relomu 19. a 20. storočia. 
Enigma znamená toľko ako hádanka. Elgar v 
majstrovsky stvárnených štrnástich symfonic
kých variác iach na vlastnú tému charakterizu
je povahové črty a vlastnosti svojich priateľov 
a príbuzných . Študentský orchester sa v ·tejto 
skladbe ukázal zo svojej najlepšej stránky. 
Bolo zjavné, že sa s veľkým entuziazmom an
gažoval za svojho národného klasika. Sotva by 
si bolo možné predstaviť, že by orchester z 
inej krajiny s obdobným nadšen ím prikročil k 
oživeniu tohto diela. jednotlivé nástrojové 
skupiny brilantne a virtuózne zvládli svoje 
party vo vzornej súhre a zvukovej vyrovna
nosti, nie v poslednom rade aj zásluhou diri
genta. O rchester v tejto skladbe v ničom neza
ostal za skúseným profesion álnym súborom. 
Partitúru oživil v plnej iskrivej farebnosti, les
ku a e mocio nálnej hlbke - osob itne by sme 
m ohli vyzdvihn C1ť plechové a b ic ie nástroje. 
Priblížil nám skladateľa, ktorý je u nás len má
lo znám y, vo svojej britskej vlasti sa však teší 
osobitej obľube, ako som sa mo hol na m ieste 
aj sám presvedčiť. 

Zdá sa, že v poslednom období si zahranič

né súbory vystupujúce na bratislavských kon
certných p ó d iách podávajú kľučku. Po kon
certoch francúzskeh o a anglického súboru 
do tretice vystupoval l. apríla taliansky ko
morný orchester O r ch estra da camera d i 
Caserto pod vedením Antonia Cascia, tak
tiež s osobitým programom, pod názvom 
"Hudba Neapola v 18. storoč{". Neapol zohrá
val v tomto období dôležité miesto v súvekej 
európskej h udobnej tvorbe. Pôsobilo tu vyše 
dvadsať renomovaných skladateľov, najmä na 
poli o pernej tvorby, ktorí sa od vrátili od skor
ších florentských ideálov deklamačného štýlu 
a význ am nou mierou sa zaslúžili o vznik a roz
voj nového galantného a ran oklasicistického 
štýlu. Členovia účinkujúceho komorného or
chestra po užívanú moderné sláčikové nástro
je (je zaujímavé, že n ie sú zastúpené violy!) a 
tomu od povedajúce interpretačné príst11py. 
Zvukovo nepriebojné čembalo, ktoré bolo k 
dispozícii, je u rčené pre súhru so súborom 
historických nástrojov, a preto ho bolo sotva 
počuť. Na programe boli dielaN.jommelliho 
(sinfo nia a dve duchovné á rie), ktorého me
no poznáme skôr z literatúry a dejín ako z 
operných scén či koncertných pódií, D. 
Ctmarosu ( moteto pre soprán, koncertantný 
hoboj a orchester) a tri koncerty p re mandolí
nu: od G. Pa is/ella, D. Cimarosu a u n ás aj me
nom neznámeho C. Cecereho. Sólistami boli 
Fabio Me nd/tto (mandolfna), Giovanna Ric
ciová (soprán) a Maria Grazia ďAlessiová 
( hoboj). rius. Me no si zvolil tento francúzsk-y súl1or 

podľa polatinčeného mena skladateľa H. 
SchUtza, na epochu a slohový okruh ktorého 
je predovšetkým o r ien tovaná jeho d ramatur
gická náplň. V Bratislave sa s(Jbor predstavil 
šesťčlennou skupinou s pevákov: Emmanuel
le Galovd, Francoise Massetová, Raoul Le 
Chenadec, j ean-Xavier Combarieu1 Erik 
Gruchet, Pierre Mervant. Pod vedením Mi
chela Laplénieho zvolili p rogram z die la). P. 
Sw eelincka . Sweelinck je známy najmä ako 
významný tvo rca v oblasti organ ovej hudby. 
Súbo r uviedo l výber z troch k níh Dávidových 
žalmov v me nlivej, štvo r- až šesťčlennej zosta
ve. Máloktoré texty s b iblickými n ámetmi sa 
tak núkajú k zhudobneniu ako Dávidove žal
my a Sweelinck ako by bol k tomu predurče

ný. Sagittarius sa prezentoval ako vynikajúco 
ško lený, reprezentatívny vokálny súbor . line
árnych" transpare ntných h lasov bez akého-

Súbo r Sagittar ius 

zanechal trvalý d ojem z d oko nale prežité ho 
tlmočenia Sweelinckovej vokálne j hudby. 

~~It 

Slovenská u melecká agen túra Slovkoncert 
uspo r iadala 23. marca v ko ncertnej sieni SF v 
Bratislave koncert Symfonickéh o orchestra a 
zbo ru Univer s ity of Wa rwick z Veľkej Bri
tán ie s d ie lam i E. Elgara, W. A. Mozarta a A. 
Dvo f ák a pod veden ím d ir igenta Co/ina Tou
china. Orch ester, ktorý sa g rup uje zo šnJden
tov tejto univerzity s niekoľkými výpomoca
mi, sa líši oď typ u mládežníckeh o o rchestra 
Gustava Mahlera tým, že kým Mah lerov or
chester je zostavený na základe tvrdého kon
kurzu z najlepších žiakov radu hudobných 
učilíšť z rôznych krajín Eu rópy, orchester 
University o f Warwick sa sklad á iba z členov 

tejto inštitúc ie. 

Po prestávke sa však situácia zmenila. K o r
chestru pristúpil spoluúčinkujúci , asi 130-
členný miešaný zbor a sólisti Ida-Maria Turri 
(soprán), Gaynor Keebl e ( mezzosoprán), Mi
chael Preston-Roberts (len01') a Robin Gadd 
(bas). Na programe bola najprv Mozartova 
Omša C dur KV 317 (.Korunovačná"). Inter
p retácia tohto diela vzbudila skôr rozpak-y; 
bola fádna, jednotvárna, šedá, výkon pred i
menzovaného zboru matný, nevýrazný. Na
priek vyrovnanému výko nu k-valitných sólis
tov možno povedať, že tlmočenie st..-vostnej 
o mše týmto telesom sa nezakJadalo na b líz
kom vzťahu a pochopení Mozartovej výpove
de. 

Záver ko ncertu tvpr ilo Te Deum o p. 103 
pre zbor, só listov a orchester od Antonína 
Dvofáka. Že Dvofák je vo Veľkej Británii obľú
beným skladateľom a exisn1je tam do brá tra
dícia v pestovaní jeho odkazu , bolo evidentné 
i pri predvedení tejto skladby. Okrem toho je 
romantická hudba tomuto telesu zrejme bliž
šia, čo sa prejavilo i v prípade oživenia pomer
n e krátkeho, monumentálneho Dvofákovho 
die la. 

Sopranistka disponuje kultivovaným, len 
vo výškach troch a fo rsírovaným hlasom. 
Hobojistka náročný hobojový part bezpečne 
zvládla. Na koncerte však d ominovala mando
lína. F. Me nditto je technicky pohotovým, 
muzikálnym reprezentantom tohto v Neapoli 
vtedy pop ulárneho nástroja. Zvu kovo vyrov
naný sláčikový orcheste r p odal slušný, i keď 
nie strhu júci výkon. 

' 

Koncert bol zarážajúco slabo ~avštívený, 
čo sa nemohlo neodraziť na vyznen í poduja
tia. Sotva bolo viac poslucháčov ako účinkujú
c ich. Azda nadpočet koncertov, neobvyklý 
poobedňajší termín či nedostatočná propagá
cia mohli byť príčinou takmer prázdnej siene. 

V prvej časti koncertu odzneli . Enigma" va
riácie p re orchester op. 36 (z roku 1899) o d 

Úspech záverečnej skladby podnietil mla
dých umelcov k prídavku, populárneho, lapi
dárneho pochodu, opäť od E. Elgara, a to v or-

koda, lebo podujatie· v neposlednom rade 
bolo aj d ramaturgickým prínosom nezná
mych skladieb 18. storočia na bratislavských 
koncertoch. PAVOL POLÁK 

-------------------------------------------------------------------------------------
Moyzesova sieo SF, 28. matca. Paul Hindemith: Kvarteto pre kla

rinet, husle, violonteJo a klavír, Edgat Varése: Den.8lty 21.S pre 
flautu, Wolfganglllluru Kvartetová. časť z 9. slá&ového kvarteta, 
Wolfgang Rihm: Abgewandt l , Anton Weberns Styri kosy pre husle 
a klavír, H elmut Lacbelmann: Gran Torso, hudba pre slá&ové 
kvarteto, Iannis Xenakis: Anaktoria pre 8 nástroJov. Ensemble 
Modem Frankfurt, Nemecko. 

Naozaj je to pozomhodný sled kul
túrnych udalostí, tento cyklus O abo
nentných koncertov Slovenskej ftlhar
mónic. Minuloročný ncdobojovaný zá
pas o poslucháča koncertov súbom 
Klangforum Wien, už ove!' a lep~ie nav
štívený koncert fran cúzskeho Ensemb
le lntercontempomine v novembri, a 
napoko n lak isto dobrý záujem o vystú
penie nemeckého Ensemble Modern 
dáva tušiť, že práve tol'ko sledovaná ná
vštevnosť je zrkadlom, p red ktorým má
me možnosť posúdiť mieru našej vlast
nej kultúrnosti. Otrasných dvadsaťse
dem poslucháčov sa zatiaľ od minulého 
roku nczopakovalo, čo je na jednej stra
ne dobrým signálom, na druhej strane 
však dnes stoja pred potenciálnym záu
jemcom o koncerty tohto typu nové 
otázniky. Nové umenie je vždy indiká
torom stavu spoločnosti , preto sa mu 
dostáva v demokratickom štáte patrič
nej pozornosti. Azda aj p reto je tento 
koncertný cyklus označený písmenom 
O. Práve týmto sa slovenská hudobná 
kultúra dostáva do medzinárodného 
kontextu, práve týmto vzniká šanca 
približlt sa myšlienkovému svetu, ktorý 
ru v srdci Európy bol päťdes ia t rokov 
tak trestuhodne obchádzaný, čoho dô
sledky cítime a budeme cítiť ešte dlho. 

Program koncertu priniesol niekoľ
ko zmien oproti pôvodne plánovanej 
dramaturgii. liindemithovo Kvarteto 
vzniklo v roku l 938, keď skladatel', už 
žijúci vo švajčiarsku , sa začal intenzív
ne zaoberať s tvorbou sonátových cyk
lov v komornom žáQri. Dielo, samozrej· 
me, nepatrí medzi často hrávané, a tak 
poslucháč popri prís lovečnej formál
nej dokonalosti mal možnosť sledovať 
mnohé de taily práve vďaka interpretá
cii. Mal by som zaznamenať istý posun v 
i ntepretačnom prístupe k Hindcmitho
vi, kde niekdajšia ostrosť ncoklasicizmu 
sa zjemňuje zdô raznením oblúkov voľ
ných línií, čím napr. v pomalej časti do-

šlo ku zblíženiu tejto hudby s výrazom 
štýlu druhej viedenskej školy. 

V podaní flautistu Th. Watsona od
znelo dielo Edgara Varéseho Density 
2 1.5, v Bratislave už známe. Skladateľ a 
jeho estetika sa často dáva do pozície 
voči Webernovi vzhľadom na skutoč
nosť, že Varése neprijal zásady dodeka
fónic. Ako každá umelo vytvorená pola-, 
rizácia, aj táto však časom vybledla. V 
podaní amerického flautistu die lo na
dobúda prirodzený až príródný výraz, 
zavŕšený akustickými atakmi vysokých 
tónov na ťažiskovom mieste. 

tažiskom koncertu boli dve diela 42-
ročného Wolfganga Rihma. jedna z naj
výraznejších postäv súčasnej nemeckej 
hudby, skladatel', ktorého nástup časo
vo zapadá do rozhrania sedemdesia
tych a osemdesiatych rokov, kedy aj v 
Nemecku sa dosť veľa hovorilo o retro
štýlových tendenciách a návratoch. 
Rihmov pluralizmus je však príliš ďale
ko od predstáv s týmito pojmami spoje
ných u nás. Názov prvého z die l vyvolá
va ďalšie otázky, ak tento mohutný 
prúd hudby je časťou , ako vyzerá celé 9. 
kvarteto? Ako vy-Lerá tých osem pred 
ním? Skladateľova dôslednosť a ak to 
možno tak nazvať, trpezlivosť vo výraze 
sa preniesla ako štafeta na interpretov 
(Freya Kirby, j agdish Mistry, Lila 
Brown, Ewa Bóckcr) a cez nich na obe
censtvo. Obdivuhodná architektúra, 
spájajúca pomaly meniace sa bloky dia
tonických clustrov s rý<;hlo sa menia
cou drobnokresbou detailov, musela 
zaujať každéllo z prítomných. Podobne 
vyznelo aj ďalšie dielo tohto sk ladateľa 
s názvom Abgcwandt l, názov ktorého 
vedie k programovému vysvetľovaniu 
využívania extrémnych registrov flau
ty, kontrafagotu, klavíra a ďalších ná
strojov. 

Malý návrat k Webernovým mikro
drámam (Štyri kusy op. 7) pôsobil v 
kontexte susedných skladieb v podaní 

huslistky F. Kirby a klaviristu Uella 
Wigeta ako romantický povzdych me
dzi monumentami dnešných dní. 
Tvorba tohtoročného šesťdesiatnika 
Helmuta Lachenmanna sa na naše pó
diá, ak ma pamäť ncklame, dostáva po 
prvý raz. Sláčikové kvarteto vo vyššie 
uvedenom zložení predviedlo jeho 
Gran Torso. Malé odbočenie: s niekto-

• rými dielami autora som sa oboznámil 
ešte v prvej polovici sedemdesiatych 
rokov vďaka reláciám z viedenského 
rozhlasu. Vtedajšia reakcia našej kriti
ky? Ale veď toto sme už dávno prekona
li a tak ďalej . Lachcnmann bol vtedy o 
niečo mladší ako Rihm dnes. Dôsledky 
vyplývajúce z tohto odbočenia sa mi 
zdajú byť úplne desivé. Ale naspäť k die
lu: sláč ikové kvarteto postavené na dô
slednom využívaní neohvykle tvore
ných zvt1kov môže u nás vyvolávať ko
mické asociácie. V prípade Lachen
mannovho diela práve tiem tlplne vy
miznú. Vymiznú jednak vďaka celkovej 
stavbe skladby, ale aj vďaka celkom su
verénnej inteťpretácii , ktorá jednodu
cho nedovolila auditóriu dať najavo nie
čo ako nesúhlas s tým, čo sa deje na pó
diu. Práve ru treba klásť otázky, ako je to 
so vzťahom tónu a zvuku v hudobnom 
diele, ako vyzerá škála ~ačínajúca 
č istým tónom a končiaca jeho úplnou 
deformáciou, čo z toho patrí a čo nic do 
hudby. Lachen man novo Gran Torso do 
nej patrí celkom jednoznačne. Anak
toria lannisa Xcnakisa v závere koncer
tu znalemal pre nás hudobný svet, kto
rý sa vďaka festivalu Melos Etos stal už 
ako-tak známejším. Podobne ako v pre
došlých dielach sme mali možnosť sle
dovať dokonalosť interpretácie. Takéto 
skladby zahrať bez dirigenta, to už sig
nalizuje, že súbor ich má v repertoári, 
že ich hrá často a že má k nim vzťah. 

Koncert súboru Ensemble Modern 
mohol byť realizovaný iba vďaka spolu
práci a pomoci zo strany Goetheho in
štitútu. Skutočne som zvedavý, ako sa 
podarí novému vedeniu našej vrchol
nej hudobnej inštitúcie pokračovať v 
kontaktoch so zahraničnými kultúrny
mi ustanovizňami, ktorých či nnosť tak 
pozitívne ovplyvňuje charakter ume
leckých podujatí na Slovensku. 

VlADIMÍR BOKES 

Nijak inak len ako vý
borný môžem charakte
rizovať koncert, ktorý 
odznel 16. marca v Slo
venskom rozhlase. Jeho 
protagonistami,' samoz
rejme, okrem Symfonic
kého orchestra SR boli 
český huslista Ivan že. 
natý, koncertný majster 
OSR Viktor Simčisko 

a šéfdirigent orchestra 
Róbert Stankovský. K 
príjemnej atmosfére a Ivan ženatý 
pohode prispela i napl-
n·ená koncertná sieň, čo svedčí nielen o 
veľkorysosti usporiadateľov rozhlaso
vých koncertov (vstup na tieto koncer
ty je bezplatný), ale aj o ich správnom 
smerovaní v oblasti dramaturgie, posta
venej okrem striedania zaujímavých a 
populárnych opusov aj na kvalite ich in
terpretov. Na marcovom koncerte toh
to rozhlasového cyklu odzneli dve die
la. Prvým z nich bol Bcethovenov 
Koncert pre husle a orchester D 
dur op. 61, druhým symfonická s ui
ta Seherezáda op. 38 N. Rimskéh o
Korsakova. Ivan Ženatý, i medziná
rodne uznávaný huslista, pravidelný 
hosť popredných fest ivalov, koncert
ných siení a nahrávacích štúdií sa v 
Bratislave predstavil ako vynikajúci in
terpret a umelec už v spomínanom 
Beethovenovom koncertnom diele. 
Atraktívnosť jeho účinkovania znásobi
la i skutočnosť, že hral na nástroji, nazý
vanom Princ Oranžský, pochádzajúcom 
z dielne talianskeho majstra G. A. 
Guarneriho z rok"U 1742. Snáď i vďaka 
tomuto nástroju, ale predovšetkým zá
sluhou jeho umenia sme boli svedkami 
hodnotného i poučného umeleckého 
zážitku. Prekrásny a stále inšpirujúci 
Dccthovenov koncert znel v podaní 
tohto mladého umelca v prvom rade 
noblesne a priezračne čisto. I. Ženatý 
ho koncipoval ako vel'kolepú chrámo
vú klenbu, vyžadujúcu maximálnu sú
stredenosť a pozornosť. Hranicu medzi 
romantizmom a klasicizmom, na vibrá
ci i ktorej je založená väčšina Beet
hovenovej tvorby, medzi krehkosťou a 
monumentalizmom zvládol v majstrov
skej podobe na inrelekruálnej úrovni, 
ktorá hodne napovedala i o jeho hudob
nej inteligencii a muzikalitc. V SOSR a v 
tlirigcntovi počas celého koncern1 na-

Snimky archív 

chádzal umelecky aj interpretačne ko
rektných a spoľahlivých partnerov a ak 
sa o českej husľovej škole a jej tradí
ciách hovorí s uznaním, i l. Ženatý svo
jím bratislavským hosťovaním dokázal, 
že nic náhodou, ale oprávnene. 

Tak, ako ro uviedol v programovom 
bulletine autor sprievodného textu l. 
javorský, symfonická suita Šeherezáda 
N. Rimského-Korsakova sa skutočne ne
môže sťažovať na nedostatok záujmu. 
Od svojho vzniku sa dožila nespočet
ných scénických a koncertných realizá
cií. I•útavá exotická predloha o bájnej 
Seherezáde a jej rozprávkach, ktoré tr
vali tisíc a jednu noc našla svojich vďač
ných interpretov a poslucháčov i na 
tomto koncerte. R. Stankovský túto veľ

kolepú hudobnú epopeju využil v plnej 
miere na prezentáciu svojho hudobné
ho cítenia i dirigentského umenia. še
herczádu koncipoval po každej stránke 
veľkoryso. Dožičil v nej dostatok pries
toru pre doznenie každej témy, myš
lienky, citlivo a tvorivo reagoval na úse
ky epické i lyrické, v ktorých bol evi
dentný citový zástoj hlavnej hrdinky a 
jej rodiaceho sa vzťahu k svojmu páno
vi. Stankovského Šeherezáda nebola bu
rácajúca, pritom však nič nechýbalo jej 
zvukovej fa rebnosti a plastike. Bola po
slucháčsky v<l'ačná i pre svoj čistý a 
priehl'adný rukopis. Bola koncipovaná 
vkusne a inteligentne. Členovia SOSR-u 
s rešpektom a disciplinovane reagovali 
na predstavy svojho šéfdirigenta. Vý
sledok tejto spolupráce bol mimoriad
ne dobrý a zanechal príjemné spomien
ky, myslím si, u všetkých, ktorí sa tento 
marcový večer rozhodli stráviť v 
Koncertnej sieni SR. 

MARTAFÓLDEŠOVÁ 
l 



KONCERTY 

Francúzsko della od Indie tisícky kilometrov. Fiktívna vzdialenosť medzi 
hudbou týchto dvoch krajín je tiež nepopierateľná. A predsa sa našid 
spôsob, ako ich spojiť v takmer nepredstavitefnom duu - európske 
Veľkonočné hudobné tradície s indickou tradičnou hudbou - ted.ä: 
Veľkonočné nešpory kontra "indické ragy'". Ako sa to dá urobiť s citom a 
umeleckou fantáziou nám predviedol francúzsky súbor GRADIV A, ktorý~. 
marca v Moyzesovej sieni uskutočnil tento projekt. Umelecký V'edúci Alain 
Zaepfelk samotnému nápadu povedal: .Pôr•<xlnou myšlienkou nebola spolotná 
impt·ovizácia viacerých lludobnfkov, ako v jazze, ale konfrontácia skúsenost( spe
vákov z rozdielnych llt«<obn_ých tradídf: severotndickej ragy a veľkonočného 
Čftania z Písma. Dúfali sme, ie ich striedaním sa vytvori nová rezonancia, not'Ý 
priestor pre súzvuk tónov. Celkom spontánne tým ziska/a vokal izá<ia hebrejských 
pfsmen z Čftanfa z Písma veľmi silný orientálny výraz ... u Bez ohľadu na možné 
výhrady k takto sldbenému zlúčeniu odlišných filozofických a nábožen
ských východísk oboch hudobných kultúr bolo čosi príťažlivé v tomto ex
perimente. Opäť sa potvrdlla magická podstata hudby v pružnej prispôso
bivosti a schopnosti iniciovať súzvuk aj medzi diametrálne odUšnými hu
dobnými matériami a vytVárať nové významové väzby napriek prvku ná
hodnej hry. Dramaturgická stránka netypického koncertu vystúplla z ob
vyklej anonymity a zohrala primárnu tvorivú rolu, lebo určila rozpätie 
medzi štýlami a storočiami, medzi hudobnými kultúrami a kontinentami. 

Francúzsko bolo na koncerte zaMúpené tvor
bou popredného predstaviteľa stredného baro· 
ka, významného súputnika]. B. Lullyho, žiaka 
Carissimiho, Moliérovho umeleckého partnera 
(písal mu scénické hudby k niektorým hrám), 
ale aj kapelníka v jezuitskom chráme v Paríži, 
autora množstva oratórií, svetskej i cirkevnej 
hudby· Marc Antonia Charpentiera ( 1645-
1704). Z jeho tvorby vybral A. Zaepfel Druhé a 
Tretie čítanie na Veľký piatok· obľúbený dobo
vý žáner cirkevnej hudby 17. storočia pre muž
ský a ženský vokál, violu da gamba a organ. 
Verše pochádzajú z knihy jeremiášov nárek · o 
zn ičení Jeruzalemského chrámu. Charpentier, 
rešpektujúc dobovú záľubu v melizmatid;ých 
ozdobách, vytvoril v týchto dielach osobitý 
druh v rámci daného žánru - vokalizáciou heb
rejských písmen predznamenáva každý verŠ 
predlohy a vytvára oa svoju dobu osvedčené 
skladby určené cirkevným rámcom predvádza· 
o ia. Takých skladieb bolo vtedy bezpočlll, to čo 
sa zachovalo a žije na koncertných pódiách už 
predstavuje does špecifický žáner koncertnej 
hudby, typickej dvoma črtami: vonkajškovou 
virtuozitou ženských a ·mužských vokálov a 
zduchovnelým obsahom liturgickej predlohy. 
Svet zašlej, krehkej hudobnej krásy ... 

Druhým pólom koncertného večera bol ta· 
jomoý svet starej indickej hudby, zviazanej 
systémom kodifikovaných rág, ktoré sú pre eu· 
rópske hudobné publikum ťažkým rébusom. 
lležný poslucháč si počas koncertu zrejme ani 
nestihol uvedomiť, čo všetko je v tradičnej in· 
dickej hudbe záväzné, čo musí interpret do
držiavať a kde má otvorené možnost i na sebavy· 
jadrenie. My vnímame lti LO hudbu skôr pocito
vo. Autorský oarcizmus, ako je známy v európ
skej hudbe, by sme v starobylej indickej hudbe 
ani nemali hľadať. Ak tt:da z programu vieme, 
že indickí umelci predvedú skladby: Polnočná 
raga · o smútku mladej dievčiny pri figov
níku nad neprítomnosťou Krišnu a sklad
bu Bhajan of Saint Suraas (Bhajan svätého 
Suraasa) - nečakáme za tým skladateľský vý· 
kon jednotlivca, ale udivujúci komplex zacho· 
valej a živej hudobnej tradície, kaoonizovanej 
jednak v . ragách", jednak v dokonalom systéme 
odovzdávania interpretácie oa tradičných ná
strojoch, speve ... Ani stopy po malomyseľnom 

komplexe z neprítomnosti avantgardy v európ
skom zmysle slova. Tá hudba znie tak staro, až 
je moderná ... 

Kým francúzsky súbor GR.ADlVA stelesňova· 
la štvorica hudobníkov pôsobiacich oa francúz· 
skych konzervatóriách a venujúcich sa okrem 
iného aj interpretácii starších štýlových obdo
bí, svet indickej hudby sprítomnila trojica vy· 
braných hudobníkov - majstrov hry na tradičné 
indické nástroje a prirodzene v tradičných ode· 
voch. Napr. Sulochana Brahaspati je oedo
stižnou speváčkou v oblasti tradičného spevu a 
jeho štýlových variet (Dhrupad, khiyal, th umri, 
dadra, tappa). Fatah Singh Gangani je vý
znamným spoluhráčom napr. aj Ravi Sh ankara· 
jeho doménou je s(Jstava bubie nkov · tabla. 
Sabri Khan · dedič slávnych rodinných hu
dobníckych tradícií, hrá na jeden z najobtiaž
nejších nástrojov .saraogi", ktorého iba ladenie 
40 strún pred koncertom zabralo dosť dlhý 
čas ... (Odbočfm ·po koncerte sa pomerne veľká 
časť publika sporttánne zhŕkla okolo fnclíc
kých hudobnfkov a obdivovala nielen nástro
je, ale kládla tJ} otázky. Okrem iného sme st 
uvedomili, že tfto ln§tmmentalfstl celý ži vot 
predvádzajú Iba hudbu vkiStnéflo národa, na 
rozdiel od Francúzov (s ktorými spoluúčlnko
vall), ktorí pozajtra možno budú hrať talian· 
ske či anglické skladby. Pre týchto Indických 
hudobníkov je ich vlastná hudba celým vesmí
rom a cl} keby hmli spolu s Beatles, rwmusla sa 
v ničom prisp6sob01;ať. Naopak, je to sk6r 
predstaviteľné .. .) Tajomstvo príťažlivosti orien
tálnej hudby, nezriedka pripomínajúcej dneš
nú módnu meditatívnu hudbu, je najskôr v 
emocionálnej potrebe Európana zažíť nové, iné 
hudobné zážitky, ktoré by sa vymykali z rámca 
frustrujúcej modernej všednosti. 

Ako sa to oa koncerte skÍbilo? Moment štýlo
vej a žánrovej konfrontácie a prekvapenia, o 
ktorý predovšetkým išlo umeleckému vedúce· 
mu AJainovi Zaepfelovi, sa na tomto koncerte 
bohato uplatnil. Ci už to bolo v následnom 
striedaní dvoch rozdielnych hudobných systé· 
mov: európskeho, hraného z nôt, či indického· 
v pamäti hudobníkov uchovaného; alebo v 
spôsobe odlišnej vokálnej iotrepretácie. Vokál
ny prejav A. Zaepfela (kontrate n or), aj na
priek ohlasovanej čiastočnej indispozícii bol 

l MATINÉ PESTRÉ A FAREBNÉ i 
Stáť dve hodiny na jednom mieste tzle je prá

ve tlajvábnej§la predstava. Niet v§ak inej voľ
by, my, ktorl sme časovo trocha zaváha lf, opäť 
sme nemali šancu na nedeľnom matiné SHÚ· 
SSSk l 2. marca zisk ať miesto na sedenie. 
Stáť dve hodiny v dobrom spoločensttJe však 

nie je až takým trestom. V spoločenstve dobrej 
hudby a navy§e aj v e:xkluzfvnom susedstve 
teplých farieb výtvarného výrazu francúzske
ho ,.kubistu druhej generácie" Serge Ch archou
nea (alias Šar§una · vzhl'adom k jeho slovan
skému p6vodu, siahajúcemu cez Rusko až k 
slovenským koreríom .. .), ktorý zaujal expozič· 
né priestory mirbachovských stien 

Koncert, o ktorom je práve reč, patril mlad
šej až najmladšej generácii autorov. Program 
vytváral "uzavretú formu" · s úvodnou a zakl'u· 
čujúcou skladbou skladateľa, žijúceho a tvoria· 
ceho t. č. oa Slovensku, pôvodom Petrohrad· 
čana jevgenija M. lršaia. Ďalej sa vinul cez sklad
by Iris Szeghy (Ciaccona pre husle sólo), 
Mareka Piačeka (Cyklus piesní na jeden dych) a 
Petra Martiočeka (Sooatío.a séria pre klavír). 

Na nudu a únavu v tomto pestrom programe 
neostal pre poslucháča ani kúsok miesta. Casová 
plocha sa trblietala rôznosťou farieb, pestrosťou 
tvarov, oasýteoosťou vízií a imaginácií ... 

A tak pekne po poriadku · od prostriedka. 
Najmladší zo štvorice, Marek Piaček je talento
vaný mladý muž s hýrivou fantáziou produkujú
cou neustále nové nápady, zhmotnené do ži
vých substancií "kúskov", skladieb, skladbičiek, 
ktoré napospol vždy o čomsi pozitívnom hovo
ria. O čom hovoril premiérovaoý cyklus? O jas-

nej iovenčnosti, o žriedle, ktoré jeho hudbu na
pá ja živou, priam detinsky čistou hrou, vtipom a 
dôvtipom. Onen "jeden dych" nechápem leo 
ako titul ný epitetón k vnútornému ustrojeniu 
skladby, alebo abstrakciu technologického a in
terpretačného limitu. Pre mňa predstavuje jed
nodychosť v homogénnosti vypovedaného. V lí
nii, ktorá smeruje a narastá od (Jtleho elementu 
až k bizarne vypointovaoej melodickej delte. V 
tJsmevnom muzickom príbehu, ktorý sa síce 
tvári nezáväzne, ale presvedčí. A k tomu prispeli 
pri klavíri Peter Zagar · viac než kolegiálne cí
tiaci ·a azda príliš subtílne znejúca, oo svoju ro
lu chápajúca sopranistka Dana Leščenková. 

Ciaccona pre sólové husle od Iris Szeg
h y vyznela a vyzrela do harmonickej pohody. 
Skladateľkino me no does zdobia naozaj "preži
té" a precítené kompozície. Aj Ciaccona je ekla
tantnou súhrou všetkých kompozičných sú· 
vzťažností. Na presne, ba až prísne oarysova
nom pôdoryse sa odvíja žírny hudobný tok. 
Sukcesia motivického prúdu - neomylná, pres
ná a predsa · oasýteoá vrúcnou emóciou i báz
ňou. Mladá huslistka Veronika Pešková sa 
sympaticky uviedla ako sľubný kreátor skladieb 
súčasného hudobného jazyka. 

Peter Martinček má hudbu viac než gene
ticky zakódovanú v organizme - žije ňou a v 
nej ... Sonatína séria pre klavír (kto rú ambi· 
ciózne, ba · skvele a profesionálne stvárnila 
Jordana Palovičová) znela dôvernou hud
bou, inštrumentálne zdatne posadeoou · logic
kou, dynamicky účinne rozvrásoenou a rozvib
rovanou. A predsa. Svojho talentovaného auto-

Alain Zaepffel 

nesmierne prepracovaný v jednotlivostiach, 
delikátnych nuansách, s veľmi jemným oa~ade
ním a až priezračnými pianissimami. Výkon ce
lého súboru GR.AD IVA (V. Dietschy ·soprán, 
Ch . Plubeau ·viola da gamba, G. Harlé ·or
gan) bol štýlovo presný a mal veľkú odozvu. 
Trojica indických hráčov a speváčka udivovali 
všetkým, čo európanov zvykne zaujať na tvori· 
vom výkone umelcov z iného svetadielu. je viac 
ako isté, že nám unikli mnohé detaily súvisiace 
s obsahom jednotlivých rág, oo určite sme sa 
ne pomýlili v cítení atnwsféry diela a percepcii 
základných zložiek: vnímali sme hypnotický 
účinok rytmu tably a dominujúcu rovnocen· 
oosť; preciťovali sme sugestívny spevácky vý
kon vynikajúcej S. Brahaspati, plný zvlaštoych 
glissáod, kvílivých štvrťtónových meliziem (u 
nás typických pre tzv. plačky); nástroj .~arangi·" 
nás voviedol do zvláštnej harmónie rezultujú
cej oa celkom inom princípe ako sú vžité fam i· 
liárnc vzťahy medzi tonikou, sub- a dominan
tou. Najzvláštnejšie bolo, keď Francúzi rozčle
nili Tretie Cítaoie.oa Veľký piatok a do kompo
novanej skladby M. A. Charpentiera na viace
rých miestach vplynula indická hudba z Bhajan 
Svätého Suraasa, jej "koloratúra" tak oepodob
ná vyumelkovanej francúzskej, ktorá práve v 
.súťaži" s indickou nadobudla nové významové 
prvky, .orieotalizmy", ktoré v úvode spomínal 
A. Zaepfel. Zrazu sa zdalo, že sme trochu bližšie 
k pradávnej histórii z knihy jeremiášov nárek. .. 
Storočia splynuli... 

Možno jestvuje archaický človek ukrytý v 
každom z nás, ktorý oa tomto koncerte vnímal 
v prvom rade ani nie konfrontáciu európskej 
cirkevnej hudby francúzskeho stredného baro
ka a ríše starých indických rág (i keď spočiatku 
to tak bolo), ale so zvedavosťou malého dieťaťa 
spojil dva významy; humánne posolstvo každej 
hudobnej kultúry ak vysiela signály krá~y a dob
ra, obrazne povedané· význam dômyselnej hra
cej skrinky s vynálezom pravekej píšťa ly. 
Otázka stojí zároveň takto: aké iné hudobné 
prekvapenia chystá súbor GR.ADIVA v budúc· 
nosti? MEŠKAPUŠWOVÁ 

ra akoby mierne zrádzala: v p!Jvodnosti dikcie, 
v autenticite artikulovaných myšlienok. V .ces
te ľahš ieho odporu" snúbila sa s mierne opoze
ranými kontúrami neo-štýlov ... 

A napokon, J evgenij M. Iršai a jeho dve 
kompozície. Ak nás jeho Sonáta na jesennom 
festivale prebudila poslucháčsky do dimenzií 
. iného" sveta, tieto dve skladby teow fakt potvr
d ili a ďalej rozviedli. Po prvé: Sedem odrazov 
in C pre klavír. Co v nich prvo-, druho- či x
pláoovo vnímať? Pevný, bdelý dramaturgický 
svorník, ktorý obsiahne široký diapazón priam 
oerušeoých ioštrumemáloych polôh, zákuu ·od 
majestátu priam orchestrálnej plnosti, po kreh
ký, transparentný opar akvarelových alikvótov; 
kompozičné a zároveň interpretačné (pri klaví· 
ri · autor) čarovanie s farebn5'•mi tvarmi a novo
tvarmi; či nebývalú imagináciu tlmočenú v mys
terióznym symboloch, rozvedených dômyselne 
do zvlneného reliéfu v slede atraktívnych a jed i· 
nečných hudobných situácií a epizód ... 

Menuet na ostrove, kompozícia pre 
spev, šepot , potlesk a klavír na poéziu N. 
Hosťoveckej, bola premiérou nielen oa mati· 
né, ale, myslím, Iršaiovou premiérou vokálnej 
tvorby oa slovenský text. Je to skôr textová 
osnova prevtelená do (ragmeotálne uspôsobe· 
nej sémantickej podoby, kto rá dáva tušiť význa
mové vrstvy a priam provokuje a sugestívne ur
čuje hudobnú a .dejovťi" paralelu. Aj táto nie 
rozsial1la plocha bola viac než oasýteoá, hrejivo 
imponujúca. Na jej základoch sa odohrala aká~i 
mini monodráma. Vypätá v klenbe, dramatic
kom tkanive, formuláciách hudobných fráz, 
emocionálne hierarchizovaoých, skÍbených 
kaskádach. Pri klavíri bol opäť "dvojjediný" 
skvelý autor i interpret, inšpiratívne sprevád· 
zajúci tvárou sopranistku Patríciu Púte· 
covú. LÝDIADOHNALOVÁ 

s) 

OKOLO 
HARFY 

Hospodárske problémy postkomu
nistických krajín sa odrážajú v stále 
viaznúcej kultúrnej výmene. Aj tento 
fakt vedie ku hľadaniu spôsobov, ako 
kontakty s našimi potenciálnymi part
nermi v susedných krajinách rozv1jať 
či aspoň udržiavať. Preto treba privítať 
ochotu a dobrú vôľu mladých inter
pretov l Krakova v zoskupení s ná
zvom Okolo harfy, ktorí aj v dnešných 
podmienkach J>rišli do Bratislavy, aby 
v Koncertnej sieni VŠMU predviedli 
program z tvorby mladých krakov
ských skladatefov. Z interpretov si jed
noznačne zaslúži najväčší obdiv har
fistka Marta Gargas, iniciátorka v:zniku 
viacerých zo skladieb na koncerte 
predvedených. Jej obdivuhodný prtd
nes skladieb sólových i komorných ne
bol poznačený viditeľnou zdravotnou 
in(lispozíciou, čo samotné svedči o jej 
vzťahu k tvorbe kolegov-sJdadatcfov. 
Starobylý nástroj akoby sa túekedy sa
mou !>'Vojou podstat,lu uhýbal poväčši· 
ne postmodernistickému úpornému 
b.J.'adaniu vlastnej reči mladého sklada
teľa, lenže iba úsilie plodí výsledky. 
Popri sólových skladbách (Eva Zucho
wicz: Capriccio./higoil:w lndyk Apo:.troľy 
v podaní ďalšej harfistky Ireny Czuhek 
minJmaUstický Matt•usz Bién: Colon) od· 
1.nell diela komorné v ča.<ito exkluzív· 
nych kombináciách (Marzcna Kom:
niowska: Dueto pre hoboj a harfu, lknryk 
Dcru&: Terceto pre akordeon. harfu .t vio
lon(:do, Katanyoa Stepnicwska· Epigram) 
ll pre klarinet a harfu, Teresa Franczkic
wi~z-Kirkow: Trio pre hohoj, harfu il vi<>
l<>nčelo). Všetci interpreti (Marel,. Mlccr.
ko · hoboj, Jan Ciclccki · klarinet, K<>nrad 
Crorka · violončelo a ] anu~z Pater · akor
d~.:ón) preukázali svoj dôverný vzťah k 
súčasnej hudbe. Práve tieto diela patri
li k dramaturgickej špičke celého pro
gramu. Kódou programu bolo harfové 
duo, v podaní ktorého odznelo japon· 
skou hudbou ovplyvnené dielo _l()ann} 
Stepalskej s názvom Kiramcki 

Koncert sa uslrutočnil 8. marca a na 
jeho realizácii sa podieľali Poľo;ký in· 
štitút v Bratislave, krakovská pobočka 
Zväzu pofs.kých skladateľov, Pro Hcl· 
vetia z Krakova VŠMU v Bratislave. 

VI.ADIMIR IIOKES 

DVE KONCERTNÉ 
NEDELE 

Tóny dvoch po sebe nasledu júcich 
nedeľných do p olud n í (19. a 26. febru á
ra) rozozvučali klávesy. Sp o lok kon
ce rtn}'ch umelcov pri SHÚ pon úkol 
miloyníkom u menia dve h udo bné po
duja tia, v ktorých zhod ou okolností 
dominovali ko mpozície Mauricea Ra
veta. V prvom matiné exceloval náš po
predný protagonista pianizmu, Ma
rián Lapšanský, spoločne s členmi 
Kvarteta m esta Brna a Trávníčkovým 
kvartetom . V druho m vystúp il (priam 
symbolické) i ia k Lap šanského, Marcel 
š tefko . 

Vzorovo u ukážkou francúzskej ko
mornej hudby ( 19. februá ra) bolo Ra
velovo Sláčikové kvarteto F dur. Ly· 
rické úseky a š irokoro zospievané me
lodické línie vys triedalo h ravé sch erzo 
s pulzujúcim pizzicatom, ktoré vygr a· 
dovalo v pôsobivo m d r avom finále. 

V druhej časti koncertu členovia 
kvarteta m esta Brno a Trávníčkovho 
kvarte ta s Mar ián o m Lapšanským s 
eleganciou , n o blesou a presvedčivos
ťou sa zh ostili Dvofákovh o Kvin teta A 
dur. 

Štefkov klavírny program (28. feb
ruára) obsahoval skladby Sebu m a n na, 
Skriabina a Ravela. Šte fko s emotívn ou 
účinnosťou oddife re ncoval šká lu n ála
dových plôch (Schu mann), trblietavé, 
virtuózne b ravúrne ale i m edita tívne 
pasáže (Skriabin), lyrick é, ale i dyna
mické a vášnivé plochy klavírnej Ra
velovej poetiky. 

Efektné Skriabinovo Pre lú dium v zá
vere vystúpenia bolo p rerušene už pár 
taktov pred záverom b ú r livým pod es- "" 
kom obecenstva . Pevný štefkov ú der \ 
na klávesy a presvedčivé, p erfe ktné 
predvedenie repertoáru kontrastovali 
so skromným ús mevom talentova n é-
ho mladého umelca. CLAUDIA CICHÁ 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Tri viedenské opemé premiéry 
V dôsledku rozsiahlej sanácie javiskovej techniky sa nová sezóna 

Viedenskej štátnej opery začala až v polovici decembra. Po otváraco m 
preds tavení, ktoré bolo zároveň rozlúčkou slávnej mezzosopranistky 
Chris ty Ludwig (v postave Klytämnestry v Elektre) s doskami, kde stála po
čas svojej úspešnej kariéry 766-krát, sa na druhý deň uskutočnila prvá pre
miéra sezóny. 

l Giordanova Fedora l 
je plodom koprodukcie fe:>tivalu v Bregen

zi (hrala sa tam v lete 1993) a Štátnej opery, 
pričom v oboch našllldovaniach ostali zhodní 
iba dirigent (Fabio Luisi) a režisér Oonat
h ao Miller). Obsadenie prvej série bolo vo 
Viedni nové. Po Andrea Chénierovi druhá 
opera veristického skladateľa, ktorá sa udržia
va v repertoároch, ba v ostatnom desaťročí 
prežíva - vzhl'adom na jej kvality- prekvapujú
ci - boom, vznikla podl'a rovnomennej drámy 
Victoriena Sardoua. Giordana ju videl vo svo
jich 18 rokoch so Sarah Bernhardtovou a bol 
to zážitok natol'ko silný, že o 13 rokov neskôr 
sa už opernou podobou Fedory sám uchádzal 
o priazeň milánskeho publika. 

lloci autor nebol obdarený vel'kosťou ta
lentu Verdiho či Pucciniho a ani Fedora neo
plýva toľkou melodickou invenciou ako An
drea Chénier, nemožno jej uprieť viacero 
emotívnych i vcristicky náruživých scén. Ko
rwnou je však kratučká, mimoriadne populár
na tenorová ária Amor ti vieta, ktorá je zná
mejšia, než d ielo samotné. IJej tejto opernej 
detektívky sa sťahuje z petrohradského palá
ca, cez parížsky salón, do švajčiarskych Álp, 
odohráva sa však výlučne v aristokratickom 
prostredí, vo frakoch a elegantných večer
ných kostýmoch. V porovnaní s inscenáciou v 
Londýne (Covent Garden Opera, 1994) vy
znela javisková stránka viedenskej Fedory 
oveľa skromnejšie a menej nápadito. Režisér 
J on athan Miller a výtvarník Tobias Hoh ei-

sel rozohrali príbeh konvenčne, spoliehajúc 
sa na veľké osobnosti na javisku. 

Navštívená repríza však ukázala, že ani 
hviezdne obsadenie nemusí priniesť vrchol
nú kvalitu. Mezzosopranistka Agnes Baltsa v 
titulnej roli pôsobila spevácky málo vyrovna
ne, ani prechody medzi registrami, ani výšky 
nezneli v ten večer spoľahlivo. Podobne vý
kon j osého Carre rasa (Loris) bol vokálne 
matný, vo výške forsírovaný, výrazovo a ges
ticky maniérovitý. A tak najsilnejší dojem z vi
edenskej Fed o ry zanechal dirigent Fabio Luis i 
na čele plasticky hraj(lcich filharmonikov. 

J. Massenet: 
Hérodiada 

Mesiac pred bratislavským uvedením Dona · 
Quichotta sa na scéne Staatsoper objavila jed
na zo zriedka hraných opier Julesa Massencta 
Hérodiada. Je v poradí šiestym javiskovým 
dielom skladateľa, pochádza teda spred obdo
bia jeho najznámejších titulov. V porovnaní 
so straussovským spracovaním toho istého 
námetu, je Hérodiada o 24 rokov sta ršia. Obe 
opery na tému Salome sa líšia literárnym pod
kladom (u Richarda Straussa je to Oscar 
Wilde, u Julesa Masseneta Gustave Flaubert), 
no predovšetkým hudobnou atmosférou a 
duchom diela. Vyplývajúc z umeleckého natu
relu francúzskeho autora má Hérodiada lyric
ký charakter a architektonicky je postavená 
na trinástich obrazoch. Ti tulný part je mezzo
sopránový, Salome je písaná pre mladodrama
tický soprán, jean lc Baptiste (Straussov 

Ohnivý an jel 

Muzikál či pantpmíma? 

Každopádne Grand Pierrot 
Pri príležitosti blížiaceho sa 200. výročia 

narodenia J eana Gasparda Deburaua 
( 1796-1848) uvied la Nová scéna objavný dra
maturgický čin: svetovú premiéru pantomi
mického muzikálu o tomto veľkom zjave diva
dla. GRAND PIERROT (ako znie názov die
la) už vo vypichnutej autorskej dvojici Mila n 
Sládek -Ľubomír Feldek naznačuje , že hud
ba tu asi nebude mať rovnocenné postavenie. 
A v muzikále by ho mať mala (ak nie i väčšie) ! 

Na celom projekte dominuje osobnosť 
Milana Sládka (1938) , ktorý sa touto insce
náciou defini tívne vracia do našej divadelnej 
\<:ultúry, z ktorej odišiel r. 1968. Vracia sa už 
nie ako hosť, č i operný režisér, resp. maliar, 
ale vo svojej najautentickejšej podobe - ako 
mím. Ešte si matne pamätám na Sládkov a 
Žlábkov pantomimický súbor, ktorý hrával na 
Malej scéne a navštevovali ho najmä mladí -
konkrétne vysokoškoláci z blízkeho Suvo
ráku, ale iste aj ďalší obdivovatelia všetkého 
nového, nevídaného, čo ku nám pomaličky 
prichádzalo v pamätných šesťdes i atych ro
koch. Na súčasnej sládkovskej premiére sede
li najmä rôzne spoločenské a politické špičl-')', 
honorácia, ktorá svojou všadeprítomnosťou 
na podobných akciách pripomínala, že život 
sa opakuje. Len mladí obdivovatelia Milana 
Sládka akosi chýbali. Možno na reprízach ... 

Milan Sládek sa inšpiroval osobnosťou v 
čechách narodeného, po otcovi francúzske
ho, po matke českého umelca) . G. Deburau. 
Ale viac ako vonkajšie okolnosti života umel-

ca, sem-tam vhodne zapasované do deja, zau
jali míma Sládka možnosti, oživiť umenie kla
sickej pantomímy v scénkach, ktorých opis sa 
zrejme zachoval vďaka literatí1re o ]. G. 
Deburau. A tak Milan Sládek sa nesnažil vná
šať do malebných, rokokovo poznačených só
lo, či komorných, kde-tu i väčších scén nejaké 
modernistické prístupy. S pietou rozohral de
burauovské klasické výMupy, ako Plášť, 
Milodar, Žiarlivý pierot, Pierot ako práč
ka, Pierot v Afrike či Star inár . Medzi
scénky (Prídtod, do Pa ríža, Pres távka v 
Les Fuoambules, Otec a syn, Salón 
George Saodovej) - nehovoriac o Finále, sí1 
tmelom, ktorý vymiešal i Sládek a Feldek na 
zjednotenie scél1ického tvaru inscenácie. Tre
ba povedať, že tento tmel je dobrý, mnohé 
uvádza, osvetľuje, završuje. Autorská dvojica 
iste vniesla zásadné podnety aj do scénok, ako 
napr. Súdna sieň, kde ide vyslovene o výsek 
životopisu slávneho míma. Milan Sládek ho 
po úvodnom činohereckom entreé rozohral 
výsostne pantomimickými prostriedkami ako 
sólo koncert. Až na niektoré pasáže, ktoré ne
odhadli časomierne schopnosti vnímateľa, 
kde - skrátka - pozornosť ustala a otupili sa 
zmysly na vnímanie všetkých jemností .hry 
tela", Milan Sládek nás dd.al v napätí po celý 
večer. J eho obdivuhodne pružné telo je 
s tále schopné vyjadriť každé pohnutie 
deja kupredu, každú myšlienku či cit. 
jemná hra rúk, celková distingvovanosť 
prejavu, robia umenie Sládka čímsi o a 

Jochanaan) je rolou tenorovou a Herodes ba
rytónovou. 

Nová viedenská inscenácia nesie znal-')' vel'
mi originálneho, vizuálne pôsobivého ruko
pisu výtvarníka Hermanna Nitscha. Spolu s 
Richardom Bletschachero m je tiež spolu
autorom réžie, ťažisko jeho práce však spočí
va v nápaditej maľovanej scéne, ktorej fareb
né komQinácie dodávaj(! javiskovému dianiu 
sugestívnu atmosféru. Celá realizácia diela, 
vrátane svetelného dotvorenia a štylizova-

ných hereckých kreácií pôsobí štýlovo vel'mi 
čisto a pútavo. Massenctovský orchester pod 
taktovkou MarceUa Viottlho bol plný farieb, 
kontrastov a priliehavých nálad. Oproti Fc
dore sa vo fra ncúzskom parte plne osvedčila 
Agn es Baltsa (l lérodiada), avšak najkrajšie 
výkony večera podali Nancy Gustafsoo 
(Salome) a Placido Domingo Oean). 

S. Prokofiev: Ohni 
Hoci druhé viedenské o perné divadlo 

Volksopcr žije v tieni svetoznámeho paláca 
na Ringu, neznižuje to vôbec jeho zástoj v 
kontexte tamojšieho hudobného diania. 
Naopak, táto scéna dopiňa ponuku Štátnej 
o pery neraz o exkluzívnejší repertoár. Po
pulárnejšie a operetné tituly vyvažuje dra
maturgia orientovaná na systematickú pre
zentáciu ťažiskových hudobnodramatic
kých opusov 20. storočia. Tak sa po šos
ta kovičovej Kataríne l zmaj lovovej , Jariáčko
vcj Veci Makropulos či Einem.ovej Dantono
vej smrti dostala na p rogram aj pomerne 

rozhraní pantomímy, baletu, činoherné
ho umenia a ak.ro batiky. je to majster vir
tuozity! 

V našom malom prostredí, zatial' nekon
frontovanom daným druhom umenia s okoli
tým svetom, sotva mô"leme odhadnúť, či má aj 
pantomíma svoje avantgardnejšie smerova
nia, alebo si pestuje imidž neporušite!'nej kla
siky. Každopádne- Milan Sládek . klasiku" vy
cibril k absolútnosti. K príjemným prekvape
niam predstavenia patrí i to, že mnohí čino
herci Novej scény sa približili k jeh o 
umeniu a dokázali tvorivo vstúpiť do d i
alógu s Majstrom. Z mnohých spomeniem 
na prvom mieste tvárneho Mareka Ťapáka, 
ktorý tu akoby našiel svoju "parketu", potom 
Petra Tabačeka, Moniku Haasovú, Ján a 
Mistríka, Ivan a Romaočíka, Evu 
Matejkovú, mladučkú Luciu Vráblicovú a 
i. Bola radosť pozerať, ako pod vedením 
Milana Sládka a asistentky choreografie i ré
žie Miroslavy Kováčovej objavili účinkujú
ci ďalšie . talenty" svojich osobností. V nádhe
re kostýmov sa prekonáva! Milan čorba, scé
na Miloša Pietora bola prostá, situovaná de
koráciami, ktoré sa dajú ve!' mi pružne meniť
farbou sa hýrilo najmä v kostýmoch. Zostáva 
nám zastaviť sa pri hudbe, ktorá vyšla (prizna
jme, že za veľmi obtiažnych podmienok kom
ponovania, keď autor tvoril na vytvorené 
scénky hudbu dodatočne) akosi najslabšie. 

apriek nezvyčajnosti kompozičnej práce 
som predsa Jen očakávala, že pôjde o prekom
ponovanejší tvar, s .hustejšie" nasadenou in
venciou - nielen po stránke melodickej, ale i 
harmonickej. Chýbal mi "muzikálový leit
motív", ktorý by všetko zjednocoval (pokiaľ 
ním nebol nadužívaný trojštvr.ťový rytmus). 
Vašo Patejdl spravil v Grand Pierrotovi 
skôr scénickú hudbu s niekoľkými pes
ničkami, ale sotva partitúru, ktorá by bo
la rovnocenným umeleckým vkladom 
do p odtitulu "muzikál-pa n tomíma". 

Napriek tomu· oceiíujem zvlášť pohoto
vosť V. Patejdla, s ktorou vstúpil do dialógu 
s celkom novou scénickou skúsenosťou. 

zriedka uvádzaná štvrtá opera Sergeja Pro
kofieva Ohnivý anjel. 

Dielo, ktorého literárnym námetom je ro
mán ruského symbo listu Valerija Briusova, 
vznikalo v rozpätí siedmich rokov. Výsled
kom je pútavé rperozprávanie príbehu mla
dej ženy Renáty, trpiacej duševnou choro
bou, obvinenej z čarodejníctva a zomierajú
ccj ako obeť inkvizície. Ústredná hrdinka 
štylizovanej stredovekej povesti má v Pro
kofievovom spracovaní širšiu charakterovú 
dimenziu: nic je iba exaltovanou bytosťou, 
má celú stupnicu povahových rysov, väzba 
na okolie a partnera odkrýva duševné po
chody Renáty veľmi plastici-')'. 

Viedenskú inscenáciu prip ravila nemec
ká režisérka Chris tioe Mielitz, ktorú si pa
mätám z jej drážd'anských začiatkov v polo
vici 70. rokov. Vtedy ešte výbojný, provo
kujúci talent, dnes zrelá osobnosť s vytríbe-

Fedo ra -j osé Carreras 

ným a autentickým názorom na vec. jej 
Ohnivý anjel zaujal ako hlboká psychologic
ká sonda do narušenej dliše hlavnej posta
vy, ako schopnosť viesť protagonistov k až 
činohernému výrazu, ako umenie aranžovať 
efektne a zároveň fu nkčne. S výtvarníkom 
Go ttfrie do m Pilzom postavila inscenáciu 
na vcelku jednoduchom javisku s točňou, 

zväčša zahalenom clonou a s minimálnou 
farebnou škálou. Výsledok bol aj tak čistý, 
výrazovo mnoho tvárny a kulminoval mo
hm nou záverečnou scénou v kláštore so 
smrťou Renáty. 

Kvality orchestra Volksoper v maximál
nej miere zmobilizoval americký dirigen t 
Donald Runnicles. V postave Renáty ex
celovala sopranistka Aoja Silja, ktorá aj na
priek takmer štyridsaťročnej kariére je stále 
na zenite tvorivých síl. Viedenský Ohnivý 
anjel predstavuje operný žáner a interpre
tačnú kvalitu, ktoré na našich javiskách- pri 
všetkej úcte- predsa le n chýbajú. I preto sa 
ho oplatí vidieť. PA VEL UNGER 

Verím, že sa tento pokus Zt1ročí v ozajstnom 
autorskom muzikáli na pôde Novej scény, 
ktorá by i rada uviedla nové pôvod né sloven
ské dielo hudobno-zábavného Žánru, ale ... 
Ale, musela by byť odvaha majstrov slova (lib
retistov) i nôt, aby dotiahli podobný náročný 
projekt do konca - v rovnocennom a pokoj
nom dialógu. 

Na záver toľko: Gra nd Pierrot Milana 
Sládka do jal nielen n ávr atom veľkého 
umelca o a domácu scénu. Nie r az vohnal 
do očí slzy aj krásou ľudského citu, ktorý 
Milan Sládek dokáže tak obdivuhodne 
vydolovať zo svojho i nášho s rdca. Za to, 
že tento cit je stáleprítomný na divadelnej 
scéne, patrí vďaka Novej scéne, Milanovi 
Sládkovi, jeho autorskému spolupartnerovi -
Ľubomírovi Feldekovi a tiež skladateľovi, kto
rý najmä v pesničkách pripomenul svoju jem
nú lyrickú strunu. 

TERÉZIA URSÍNYOVÁ 
Foto C I'IBOR BACHRATÝ 
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LIST ZMI 
hy Mayov Quiché Popul vuh a Ionisation pre trinásť bicích 
nástrojov. Symfonický orchester milánskeho rozhlasu a tele
vízie s dirige ntom !sako m Karabčevským uviedli dielo Amé
riques pre vel'ký orchester a Hyperprism pre deväť fúkacích 
a bicích nástrojov, Asko Ensemble pod vedením Riccarda 
Chaillyho skladbu Déserts pre pätnásť bicích nástrojov a 
magnetický pás a Ensemble Inter Contemporain s Pierrom 
Boulezom dielo Offrandes pre soprán a ko morný orchester 
a Intégrales pre malý orchester bicích nástrojov a klavír. Súčasná hudba nepatrí medzi o bl'úbený žáner talianskeho 

hudobného obecenstva. Je stále akousi popoluškou i v pro
gramoch koncertných sezón, kde vládne predovšetkým ro
mantizmus. A predsa sa kde tu nájdu vzácne výnimky, ktoré 
však potvrdzujú pravidlo. Jednou z nich je milánska asociá
cia pre šírenie súčasnej hudby Milano Musica, ktorá už po 
tretí raz do kázala usporiadať festival súčasnej hudby v pries
toroch známej La Scaly, konzervatória Giuseppe Verdiho a 
Piccolo Teatro. Na o rganizácii sa podieľali aj iné in titúcie 
ako kultúrny odbor Správy mesta, asociácia Hudobné popo
ludnie a Hudobné večery, známy taliansky denník Corriere 
della sera, hudobné vydavateľstvo Ricordi, adácia pre di
vadlo La Scala, asociácia Priatelia galérie La Scaly a gramo
spoločnosť SONY. Finančne vypomohli známa firma 
Motorola a Iombardská banka Cari plo. 

Po prvom festivale v rol..-1.1 1990 s titulom Bou lez v Miláne 
a dmho m v roku 1992 venovanom hudobnej osobnosti 
Franca Donato niho, súčasný tre tí festival pod názvom 
Festival Edgara Varesa bol zameraný na vykresle nie ume
leckého pro fllu tohto významného predstavitel'a súčasnej 
hudby, kde o krem uvedenia prevažnej časti jeho diel mu bo
li venované semináre, dish1s ie a filmové projekcie. Program 
doP.Iňali i diela súčasných autorov strednej a najmladšej ge
nerácie. 

Edgar Varese, francúzsky skladateľ talianskeho pôvodu, 
narodený v Paríži v ro kt1 1883 sa hudobne formoval na kon
zervatóriách v Turíne a Paríži pod vedením Alberta Rou
sella, Vincenta D'Indy a Charlesa Bordesa. Tu spoznal vý
znamné osobnosti európskeho kultúrneho života ako 
Picasso, Erik Satié a dokonca určitú ~dobu bol aj osobným 
sekretárom sochára Augusta Rodina. Svoj život prežil a hu
dobne tvoril v Paríži, Berlíne a New Yorku. 

) eden z večerov bol venovaný výlučne tvorbe Gofréda 
Petrassiho, ktorý práve slávil deväťdesiat rokov. Koncert sa 
uskutočnil v ko ncertnej sieni konze rvatória G. Ve rdiho a 
pred jeho začiatkom sa mali možnosť účastníci porozprávať 
s príto mným skladatel'o m. Okrem diel hudobnému obecen
stvu známejších a bežnejšie uvádzaných skladateľov ako 
Béla Bartók, Igor Stravinskij, Albert Roussel, Heitor Villa
Lobos, Pierre Bou lez, festival dal príležitosť i niektorým skla
datel'om mladšej generácie. 

a objednávku festivalu Giorgio Battistelli (1953) skom
ponoval dielo Novinka pre bicie nástroje. Od Giacoma Man
zoniho (1932) odzneli tri metafory na slová Friedricha 

ietzscheho pre zbor a o rchester Púšť sa rozrastá skompo
nované na objednávku hudobného festivaltl v Ravenne, kde 
mali premiéru v roku 1993 v interpretácii zboru a orchestra 
milánskej La Scaly s· dirigentom Mutim a ktoré takto malo 
možnosť spoznať aj milánske obecenstvo. 

Od Wolfganga Ri hm a (1 952) bola po prvý raz v Taliansku 
uvedená skladba Novinky z ro ku 1994 a od Ivana Fedele 
( 1953) skladba Duo e n resonance (I 991) pre dva koncertné 
rohy a orchester. Okre m nich v rámci festivalu odzneli diela 
Pie tra Boradoriho ( 1965), Alexandra Viňao (195 1) , Philippa 
Manoury (1 952), Michaela Torkeho (1961), Luca Frances
caniho ( 1956) a Antoina Bonn eta ( 1958). Na troch milán
skych univerzitách odzneli prednášky o živote a tvorbe 
Edgara Varcseho a pred koncertami sa malo obecenstvo 
možnosť stretnúť s dirigentaml Pierrom Boulezom a Riccar
dom Chaillym, ktorí hovorili o interpretácii Vareseho diel. 

Tu založil ew Symphony Orchestra a lnternationaLfom
poser's Gild zamerané na propagáciu modernej hudby. Ako 
skladatel' spolupracoval s niekoľkými významnými orchest
rami a dirigentami, medzi inými aj s Filadelfským orchest
rom a Leopoldo m Si:okowskim, kde po prvý raz v roku 1927 
odznela jeho skladba Arcana uvedená i teraz na milánskom 
festivale v interpretácii Filharmonického orchestra La Scaly 
pod vedením svojho šéfdirigenta Riccarda Mutiho. Medzi je
ho najvýznamnejšie diela patria Offrandes pre soprán a ko· 
morný orchester, Hyperprism, Amé riques, Octandre, opera 
The One AJone, lo nisation, Ecuatorial, komponovaná na ná
boženský text Mayov a iné. Sko mponoval scénickú hudbu i 
k niektorým americkým filmom. V časo<;h1 keď nastáva zm e
na v rýchlosti kotúčovej platne na gramofó noch, robil po ku-

Edgarvaresc Snímka archív 

Program festivalu dal milánskemu hudobnému obecen
stvu možnosť nazrieť do tvorivej dielne viacerých súčasných 
sklada te l' ov a čo najviac potešilo, takmer všetky ko ncerty bo
li vypredané. Zásluhu na tom majú iste aj ceny vstupeniek, 
ktoré boli dostupné aj ekono micky slabším vrstvám. 

Budúci ročník festivalu by sa mal konať o dva roky. 

V prvom marcovom týidni 
ocl4. do 11. 3. 1995 sa zúčastnill 
hriči dychovej sekcie SKO 
2Wna na koncertnom turné v 
Tlliansku. Súbor, ktorý už od 
roku 1989 existuje pod n ' 
zvom Armonia slovacca, má za 
tebou rad koncertov v sloven
ských mestách ako i v zahrani
ä (o. i. v Nemecku, Francúz
sku, Rakúsku a česku). Založil 
a vedie ho pražský dirigent 
Jaroslav Vodňanský, ktorý bol 
aJ dirigentom zájazdu v Ta
liansku. S programom zostave
ným z diel Don izettllio a Ch. 
Gounoda sa predstavru na kon
certe v Portoferraio na ostrove 
l!lba, 4 koncertoch v Assisi a 
Perugii, jednom v sicílskej 
Messine a jednom v Bergame. 
NaJdôletitejiUm koncertom zá
Jadu bol koncert na festivale 
", Concerti deU'Ateneo Messl
aae" v Sale Laudamo dňa 9. 
marca 1995, ohlasy z ktorého 
boU veľmi priaznivé. Odborná 
Uitlka ocenlla naJmä intonač
DÚ čistotu, perfektnú súh ru a 
úpaditú dramaturgiu, ktori 
aeobWa ani domáceho autora 
G. Donizettiho. Tento moment 
ocenill naJmä v Donizettiho 
rodisku Bergame. 

V sobotu 18. marca vystúpH 
SKO Žilina vo VIedni na znj. 
mom medziná'odnom festiva
le Haydn-Tage, port.danom 
bidorome spoločnosťou ,.Ge
ldlschaft der Muslkfreunde lo 
Wien". Koncert sa uskutočnll v 
BrahmsoveJ úle wmeho 
Musikverelou, kde ~KO ako Je
diný slovenský o rchester pra
videlne účinkuje od roku 1990 
aa koncertoch v rimc:i spoaú
aaného Hayclnovho festivalu a 
d'allleho medzloárodoiho te. 

sy v tomto odbore ako i vo sfére zvuku, kedy sa snažil založiť 

i akustické laboratórium. V roku 1952 nahráva vo filadelf
ských továrňach hluk, ktorý chcel vkompono~ať do svojej 
skladby Déserts. V roku l 958 na Svetovej expozícii v Bruseli 
mala premiéru jeho skladba Poeme életronique. Edgard 
Varese za svoju umeleckú a organizačnú aktivitu obdržal 
niekol'ko svetových vyznamenan í. Zomrel v New Yorku v ro
ku 1965. Z tvorby Edgara Vart:sa odznelo v rámci fest ivalu 
viacero jeho diel, čo dalo možnosť posl ucháčom získať cel
kový obraz o jeho tvorbe. Ensemble Edgard Varese pod ve
dením Pascala Rophé uviedol skladbu Octandre pre osem 
nástrojov, Ecuatorial pte bas a nástroje na tc.:xl posvätnej kni-

Dúfajme, že bude opäť prínosom v rozširovaní poznatkov a 
kladného vzťahu k hudo bnej tvorbe našich súčasníkov. Tak 
ako to vtipne poznamenal šéfdirigent a hudobný riaditel' mi
lánskej La Scaly Riccardo Muti na verejnej generálke 
Manzo niho diela Púšť rastie, kedy po odznení diela pozval 
prítomného skladate l'a na pódium prekonzultovať niektoré 
interpretačné problémy. Aby udrža l pozornosť milánskeho 
živého obecenstva vyhlásil: .My tu máme do činenia neustále 
iba s mŕtvymi skladatel'mi, ktorých cUcia interpretujeme ako 
najlepšie vieme, ale predsa iba podľa našich predstáv. Vážme 
si preto vzácnu príležitosť počuť názor samotného autora na 
našu interpretáciu. Takúto možnosť už budúce generácie 
mať nebudú". ANNA PODOLSKÁ, Miláno 

tlvalu Wiener-Festwochen 
(presnejš ie: je jediným or
chestrom po Viedenských a 
Berlínskych tllhaimonikoch s 
pravidelnou účasťou na týchto 
festivaloch). Účasť na nich je 
spojená s menom japonského 
dirigenta Tsugia Maedu, stále
ho hosťujúceho dirigenta ~KO 
žWoa. Tsugio Maeda je jedi
ným japonským dirigentom, 
ktorý sa systematicky zaoberi 
hudbou 18. storočia s dôrazom 
na málo známe resp. nezo, me 
diela viedenských klasikov a 
ich súčasníkov. V tomto duchu 
bol orientovaný aJ program 
18. marca t. r ., ktorý mal názov 
,.Haydn a Bratislava". V prvej 
polovici koncertu odzoell die
la slovenských autorov 18. sto
ročia - Ankunfts-Symphonie F 
dur od Johanna ~atthlasa 
Spergera a Kasácie G dur 
Antona Zimmermanna. Druhú 
polovicu koncertu tvorili diela 
Josepha Haydna - predohra 
Orlando Paladino a Symfónia 
č. 48 MÚ'ia Terézia. Diela slo
venských autorov boli drama
turgicky veľmi netradičné so 
scénickými, zvukomalebnými 
a humornými prvkami, ktoré 
sú priamo autormi vyznačené 
v partitúre. Tieto skladby mali 
veľký posluchátsky ohlas a o 
objavnostl dramaturgie sved
čil i fakt, ie Spergerova symfó
nia bola uvedená prvýkrit po 
vyle 200 rokoch (naposledy 
odzoda počas autorovho ilvo
ta). O úspechu koncertu ~KO 
vo Viedoi svedti nideo fakt, ie 
si publikum vo vypredaneJ 
Brahmsovej úle vytladalo dva 
pridavky, ale i pozqnJe na 
Haydo-Tage v marci 1996. 

ELENA PIUPPJ 

TRI OTÁZKY NOVÉMU PREZIDENTOVI 
EURÓPSKEJ KONFERENCIE PROPAGÁTOROV NOVEJ HUDBY 

(ECPNM) SOLF SHAEFEROVI 

V januári 1995 sa začalo funkč
né obdobie nového Výboru 
ECPNM (Eurocaan Conference of 
Promoters of New Music). Vo 
funkcii doterajšieho prezidenta 
Klí!uSa Agera, riad iteľa hudobné
ho festivalu Aspekte Salzburg, vy
striedal novozvolený prezident 
olf Shaefer, riaditeľ Medziná

rodného hudobného inštitú tu v 
Darmstadte. ový Výbor sa nedáv
no zišiel, aby pripravil rokovanie 
Valného zhromaždenia ECP M, 
ktoré bude v Salzburgu 19.-21. má
ja 1995. Pri tejto príležitosti sme sa 
opýtali na hlavný okruh úloh, kto
ré stoja pred ECPNM. 

+ Aké sú , podl'a vášho n ázo
ru hlavné problémy, s ktorýmj 
sa v súčasnosti v oblasti novej 
hudby s tretávate? 

- Za hlavný problé m považujem 
skutočnosť, že veľmi významné sú
bory súčasnej hudby sa koncent
rujú len na uvádzanie niekoľkých 
s kladatel'ov, ktorí sú už vel'mi zná
mi. Viaceré súbory založené v po-

l 

sledných l O-J S rokoch o záme
rom, alebo povinnosťou uvádzať 
nové diela, túto úlohu vo vel'kej 
miere splni li; mnohé h rajú fantas
ticky, ale mnohé, ako napríklad by 
som uviedol Ensemble Modern, 
ktorý bol založený pred 12 ro kmi 
so zámerom propagovať súčasnú 
hudbu, dnes uvádzajú napr. teve 
Reicha. Isteže uviedli množstvo 
iných skladateľov, napríklad aj F. 
Zappu, alebo menej známych, ale 
aj tak podl'a mňa trochu zabúdajú 
propagovať mladých skladatel'ov. 

+ Môže ECPNM napomôcť k 
riešeniu te jto situ4cie? 

- Myslím si, že členovia ECP M 
by mali uvažovať a diskutovať o 
tom, ako sa si tuácia môže vyvíjať a 
zlepšovať. Pravdepodobne aj orga
nizáto ri a propagátori novej hud
by tvoria istý uz!vretý kruh, ktorý 
by bolo možno dobré pootvoriť. 
Možno sa nám to pri troche šťastia 
podarí. 

+ E~PNM združuje dnes oko
lo 80 členov, ktorí pracujú v 

INFORMÁCIE 

• VydavateľstvoM & T Ver
lag Ziirich/ St. Gallen vydalo 
monografickú prácu o Igorovi 
Stravinskom . Jej autorom je 
Heinrich Lindlar a má názov 
Igor Stravinsky Lebenswege 
Biihnewerke. 

• Sóli~ta baletu pražského 

Nár odného divadla Jirí Po
korný prevzal pred premiérou 
Bednárikovej inscenácie "Čaj
kovskij" cenu Philip Morris 
Flower A ward. 

• Riaditeľom privatizovanej 
agentúry PRAGOKONCERT, 
ktorú vo verejnej súťaži kúpil 
mladý brnenský podnikateľ 

dosť odlišných kultúrnych a 
ekonomický~h podmienkach. 
čo by podľa vás napomohlo 
vyrovn aniu týchto rozdielov v 
záujme vytvorenia lepších 
podmienok pre súčasnú hud
bu? 

- Samozrejme, že zlepšenie tých
to podmienok a prekonanie roz
dielov má niečo do činenia s infor
máciami. Mali by sme o sebe ve
dieť, vedieť aj o situácii v kraj inách 
.Východnej Európy", ktoré sa veľ
mi usilujú, o čom svedčia ich akti
vity z posledných rokov (napr. 
Rumunsko, čechy a Slovensko). 
Pravdaže, majú na jednej strane fi
nančné, ale aj profesionálne prob
lémy. Vieme napríklad, s akými 
problémami zápasia v Bukurešti, 
alebo v Kluži, hoci hudobný život 
venovaný novej hudbe sa tam po 
druhej svetovej vojne rozvíjal vel'
mi pravidelne. Jedným ciel' om na
šej spoločnosti (ECP M) by moh
lo byt poskytnutie po moci na do
siahnutie stupňa, na ktorom sme 
my. OĽGASMETANOVÁ 

Rudolf Hošn a, sa stal jeden z 
jej doterajších vedúcich pra
covníkov Jifí Londin. 

• Rudo lf Firkušný In memo
riam a brnenský skladateľ a 
muzikológ Miloš Štedroň sú 
prvými laureátmi Nadácie 
Universitatis Masaryldana, 
ktorá začala udeľovať toto oce
nenie za prínos v o blasti vedy, 
umenia a ver ejného života. 

• Maďarský skladateľ Gyor
gy Kurtág získal za rok 1994 
Cenu Európskej asociácie hu
dobných festivalov. 



(s SERVIS UŽ ~~'95) 

JAktivny Can-tusJ 
Počas veľkonočných sviatkov usporiadal spevácky zbor Cantus sériu vefkoo~

n ých k on certov vo v iacetých mestách Sloven ska . Tento m iešan ý sp evácky z bo r v 
minu lom r o ku oslávil svoju prvú desaťročnicu. Založilo ho v októbri 1984 niekoľko 
nadše n cov zborového spevu. Na umeleckej ak tivite a postupnom d r a maturgicko m 
r aste Cantusu má svoj záslu žný podie l niekoľko našich d irigentských osobností: 
spomeňme prof. Vladimíra Danek a, Auto n a Kr ištofa, p rof. Zdenka BUka, OndreJa 
Šár aya, a le tiež intenzívn u spoluprácu s Dr. Jozefom Búdo m , Pavlom Ba:xom, dr. 
š tefa n o m Klim o m , prof. Petrom Hradllom, d oc. Ele no u Šár ayovou, alebo P avlom 
Tužin ským. 

Pozoruhodné umelecké kvality Cantus 
dosahuje v období posledných p iatich ro
kov, ked' do umeleckého vedenia zboru na
stúpila mladá ambiciózna klaviristka a diri
gentka Blanka Juha iíáková, absolventka 
brne nskej J AMU á fu nkciu vicezbormajstra 
p revzal mladý poslucháč odbona d irigova
nia na HF VSMU Marek Tomašovič. Sú
časný repertoár telesa zahŕňa skladby staršej 
polyfón ie až po d iela modernej orientácie. 
Istý podie l .tvoria úpravy ľudových piesní, 
spir ituály, operné zbory a niekoľko'oraťórií. 
Rozsah možností Cantusu doku mentuje na
š tudovanie Pašií pod l'a svätého Jána sklada
tel'a Petra Zagara, účinkovanie v opere 
Bohuslava Martin ú Hry o Márii v spolupráci 
s Komornou operou v Bratislave, alebo po
d iel na CD nah rávke 4. symfónie Heveralda 
Briana pre fi rmu IINH International. Svoje 
interpretačné k-vality Camus úspešne pre
zentoval aj v zahraničí. K najvýznamnejším 

úspechom patrí ko ncertné turné vo Fran
c l'azsku v roku 1991 a spolupráca s rakúskym 
orchestrom Wiene r akademie v rámci 41. 
letné ho hudobného festivalu Klangbogen. 
K nezabudnutel'ným okamihom v činnosti 
zboru patrí tiež predvede nie Omše sv. 
Cyri la a Metoda M. Haydna v rámci BHS. V 
posledných rokoch zásluhou Bianky Juhaňá
kovcj sa o bohatila koncertná činnosť telesa 
t iež rozsiahlejšou spo luprácou s po p redný
m i mladými sólistami o pe ry SND a koncert
nými umelcami. 

Obdobie úspešnej desaťročnej umeleckej 
činnosti zavŕšil jubi lejný s lávnostný koncert 
koncom minulého roku v Ko ncertnej s ieni 
SF, na kwťom v podaní Cantusu, za spoluú
činkovani a orchestra Komorne j opery a s. 
kompaktne znejúcim kvarte to m sólistov (H. 
Ledn:írová, I. Kirilová, E. Merheim a V. Ku
bovčík) odznela Korunovačná omša C-Our 
W. A. Mozarta. MARIÁN BULLA 

Doplnkové štúdium teórie liturgickej hudby 
ALOISIANUM, Teologický inš titút S) pri 

TU v Bratislave otvára trojsemestrálne dopl
nkové štúd ium popri zamestnaní v odbore 
Teória litu r gick e j hudby pre uchádzačov 
s vysokoškol~kým vzdelaním v oblasti hudby 
(pre hudobných teoretikov a vedcov, hudob
ných pedagógov, hudobníkov). Ciel'om štu· 
di a je vychovať odborníkov pre organizáčné 
a tvorivé práce v oblasti duchovnej hudby, 

pedagogickú činnosť, prípadne aj služby v 
úlohách cirkevných h udobníkov. Prijímacie 
pok račovan ie sa usk11 toční do júna a výučba 
začne v októbri l. r. Bližšie informácie zís
kajú záujemcovia na ad rese: 

ALOISJANUM 
Kosto lná l 
P.O. BOX 173 
8 14 99 Bratislava 

Gusta HERÉNYIOV Á -dlhoročná sólistka baletu SND, 6S r. (6. máj) 

jozef SIXTA · hudobný skladateľ, pedagóg na VSMU, SS. r. (12. máj) 

Mikuláš J ELÍNEK · koncertný umelec, huslista, komorný a sólový hrát, peda

góg, 70 r . (16. m á j) 

Pavol MAUR ÉRY - barytón, sólista opery SND, 60 r. (21. máj) 

-

Jubilejná Košická hudobná jar 
Pod záštitou mi nistra kultúry SR a primáto

ra mesta Košice sa slávnostným otváracím 
koncertom v Dome umenia 4. mája začína ju
bilejná 40. Košická hudobná jar. Počas mesia
ca máj vystúpia na desiatich koncertoch pre
dovšetkým domáca Štá tna filha rmó nia, 
Kom o rní sólis ti Košice, Sloven ský ko
m o r n ý orch ester, za d irigentským pultom a 
medzi sólistami sú popri domácich i zahran ič
ní hostia. Štátnu fi lharmóniu okrem jej šéfd i
rigenta B. Režuchu d irigujú americkí d iri
genti She ldo n Mor gen stern a Dennis 
Burkh, Mad' ar László Kovács a rakúsky diri
gent Ch ristian Pollack. Na otváracom kon
certe v Griegovom klavírnom koncerte'a mol 
vystúpi francúzsky klavirista Jean -Bern ard 
Hupmann, medzi zahraničnými sólistami je 
japonská husl istka Ayako Yonetani, ktorá 
prednesie Brahmsov husl'ový koncert a 
Mad'ar Miklós-Dé n es A.ndrás s Koncertom 
pre violu B. Bartóka. Príležitosť dostal aj mla
dučký slovenský husl'ový talent Dalibor 
Kárvay, ktorý sa festivalovému publ iku 

p redstaví v husl'ovom koncerte G dur ). 
Haydna. 

jubilejná Košická hudobná jar je postavená 
na posl ucháčsky osvedčených autoroch a d ie
lach predov~etkým klasicizmu a romantizm u, 
od Mozarta po Brahmsa, resp. Wagnera. SKO 
príde do Košíc so svojím tradičným repertoá
rom, dvadsiate storočie reprezentujú komor
né skladby ll Martin(a ä L. janáčka v podaní 
Komorných sóli~tov Košice, maďarský cliri
gent si, samozrejme, do svojho programu za
rad il skladby Z. ~odálya a O. Oartóka. Jediná 
slovenská skladba, ktorá zaznie na jubilejnej 
KIIJ je premiéra Symfónie č. 2 košického au
tora Norberta Bodná r a . Určitým spestre
n ím inak málo vynachádzavej d ramaturg ie sú, 
dva džezové koncerty s takými osobnosťam i 
ako je Gabo jonáš, J án Hajnal či J. Dodo 
Sošoka. Už tradíciou sa stalo i zaradenie sa
mostatného ko ncertu laureátov košickej 
medzinárodnej klavírnej súťaže detí do 15 ro
kov, na ktorom sa tentokrát predstavia víťazi 
jej 3. ročníka. · H -

---- ----- - --- - - ----- - -- - - --------·---------------- ---- - --~---
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SND Bratis lava J. Offenbach: lioffmannove 
poviedky ( 19.00) 
NS Bra tis lava A. Lloyd Webber: jozef a jeho 
zázračný farebný plášť ( 19.00) 

ŠD Košice G. Verd i: Nabucco ( 19.00) 
Prešov - Ev. chrá m Sv. Trojice Organový 
koncert - Z. Suchánková; P. de Araujo , 
Pergolesi, Langlaisa i. ( 19.00) 
LD Astor ia Barde jovské kúpele Klavírny re
citál - M. Lapšanský; V. ovák, A. Ovol'ák, E. H. 
Grieg, . Prokofiev (19.30) 
Kežma rok Husl'ový recitál · D. Karvay - husle, 
O. Buranovský - klavír; Tartini, Beethoven, 
Bella, Suchoň ( 18.30) 

4. m áj 
SND Bratis lava G. Verdi: Rigoletto ( 19.00) 
NS Bra tis lava A. Lloyd Webber: Jozef a jeho 
zázračný farebný plášť ( 19.00) 
SoB. Bystr ica G. Verdi: La Traviata ( 18.30) 
SD Košice Stúdio Sme r Medveďku, daj labku! 
(10.00) 
ŠF Košice Otvárací koncert KHJ - R. Wagner, E. 
ll. Grieg, N. Bodnár; ŠFK,J. B. Hupmann -klavír 
(Franc.) cl ir. ll Režucha ( 19.00) 
POl>r ad ho tel Satel Husl'ový recitál -D. Karvay 
· husle, D. Buranovský- klavír (18.00) · 

5. m áj 
SND Bra tislava J. Massenet: Don Quichou e 
(19.00) 
NS Bratis lava Grand · Pierrot (19.00) 
Bratislava Prim aciálny p alác Koncert k 50. 
výročiu konca 2. sv. vojny Israel String Quartet; 
Mozart, Ra vel, Schubert ( 17.00) 
SF Bratislava Th. Tallis, l. Stravinskij, J. D. 
Zelenka; SFZ, SKO, dir.J. Rozehnal (19.30) 
ŠD Košice ll Brecht - K. Wei ll; Žobrácka opera 
(19.00) 
Stúdio Sm er S. Prokofiev: Peter a vlk ( l 0 .00) 
Is tropoUs Br ati s lava Tanečné predstavenie v 
rámci fes tivalu Bratislava v pohybe- H. Bobbe: 
Factory ( 19.00) 
Zrkadlová sieň Trnavskéh o divadla 
Trn ava Klavírny recitál - Ľ. Marcinger; ). S. 
Bach, W. A. Mozart, F. Schubert ( 18.00) 

6.máj 
SND Bratislava Slávnostný koncert k 75. výro
čiu Evy jaczovej ( 19.00) 
SF Bratislava C. jannequin, J. Družeck-ý, L. v. 
Beethoven, P. l. ajkovskij, B. Mar tinú, skupina 
Sklo, SF ( 19.30) 
ŠD Košice G. Verdi: Aida (19.00) 

7. m áj 
SF Bratis lava Koncert k 50. výročiu ukonče
nia 2. sv. vojny; Európski sólisti, Luxemburg, 
dir. J. M. Haendler, Y. Tuneh, husle, A. 
Kaganovsky, vie, O. Gortler, klavír; O. 
Šostakovič, L. v. Beethoven (19.30) 
ŠD Koš ice ll Recht- K. Weill: Žobrácka opera 
( 19.00) 
Stúdio Sm er A. Vlacligcrov: Vlk a sedem kozlia
tok ( 14.30) 
Cífer r . k. kostol SKO; Albinoni, Händel, 
Vivald i, Mozart ( 16.00) 

S. máj 
SND Bratislava O. Nedbal: Z rozprávky do 
rozprávky ( l 1.00) 
SF Bratislava Koncert k 50. výročiu ukonče
nia 2. sv. vojny; SKO, d ir. J. M. Haendler; P. 
Šaray, l. Fabera, V. Orunner; Bach, Mozart, 
Čajkovskij ( 19.30) 
Bojnice, LD Batúk Husl'ový recitál · P. 
Michalica, O. Šašinová· klavír ( 19.30) 

9.máj 
SND Bratislava J. Offenbach: Hoffmannove 
poviedky ( 19.00) 
ŠD Košice G. Oonizeu i: Nápoj lásky ( 19.00) 
SF Košice KHJ ; A. Vivald i, B. Martinú, L. 
janáček, Komorný sólisti Košice, um. vcd. P. 
Sklenka, l. Karško · husle ( 19.00) 
Trenčianske Teplice Kúpeľná dvora na W. 
A. Mozart, L. Kubkovič, J. Drah ms; Moyzesovo 
kvarteto ( 19.30) 
MKS Rim . So bo ta A. Vivaldi, M. Guiliami, 
Duarte a i.; O. ebestová, Z. Zsapková · flauta, J. 

Zsapka- gitara ( 19.00) 

lO. m áj 
SND Bratislava G. Puccini; Maciame Butterfly 
( 19.00) 
SF Bratislava H. Villa-Lobos, Ľ. Rajter, S. 
j oplin; Filharmonickí čelisti ( 18.00) 
SD Košice G. Verdi: Aida · KIIJ (19.00) 
Pr ešov PKO Komorní sólisti Košice, um. ved. 
P. Sklenka, l. Karško · h~sle (Švajč .); Vi~aldi, 
Martinú, janáček ( 19.00) 

ll. máj 
SND Bratis lava V. Patejd l: Snehulienka a se
dem pretekárov ( 17 .OO) 
SF Bratis lava B. Britten: Vojnové rekviem; SF, 
SFZ, BCHZ, O. j e nis- barytón, d ir. I. Sutherland, 
k 50. výročiu ukončenia 2. sv. vojny( l 9.30) 
ŠD Košice Brecht - Weill: Žobrácka opera 
(19.00) 
SF Koš ice KHJ, Z. Kodály, B. Bartók, A. Dvoi'ák, 
M. O. And rás, dir. L. Kovács (Maďarsko) (19.00) 
ŠKO Žilina Klavírny recitál P. Toperzera 
Žiar n/ H Ms KS Hu dba v našej rodine -koncert 
rodiny Malachovských ( 19.00) 

12. m á j 
SF Bratis lava B. Britten: Vojnové rekviem 
(19.30) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: j ozef a jeho 
zázračný farebný plášť ( 19.00) 
So Košice P. l. Čajkovskij: Labutie jazero 
( 10.00) 
Brecht· Weill: Žobrácka opera ( 19.00) 
So B. Bystrica O. Nicolai: Veselé paničky 
Windsorské, l . premiéra (18.30) 

13. m áj 
NS Brat islava A. Lloyd Webber: j ozef a jeho 
zázračný farebný plášť (19.00) 
ŠD Košice G. Verd i: Nabucco ( 19.00) 
So B. Bystrica O. Niko lai: Veselé paničky 
Windsorské, 2. p remiéra (18 .30) 
Trnava - Syn agoga TliJ - sp. zbor Cantica 
Nova, Tirnavia ( 18.00) 

14.máj 
NS Bra tis lava A. Lloyd Webber: Jozef a jeho 
zázračný farebný plášť ( 19.00) 
Mirbachov palác Koncert SSSk; B. Urbanec, 
M. Novák, L Konečný, O. Martinček, I. Parík; P. 
Koppal, E. Strelková, M. Škuta, Flautové kvarte
IO konzervatória ( l 0.30) 
So Košice Snehulienka (14.30) 
Istro polis Bratislava Slávnostný program ve
novaný Dňu matiek - LÚČNICA, BCHZ a i. 
( 17.00) 

15. m áj 
SF Bratislava M. A. Charpentier; Les Arts 
Flo risants (19.30) 
B. Bystrica Organový recitál - ). Vladimír 
Michalko; Rhcinberger, Bôhm, Reger, Zeljenka 
( 19.00) 
Bojnice LO Baník Klavírny recitál - M. 
Lapšanský; Bach, Dvoi'ák, Prokofiev (19.30) 

16. m áj 
SD Košice P. l. Čajkovskij : Labutie jazero 
( 10.00) 
ŠF Košice KllJ - jazzový večer - Dodo Šošoka 
and his friends (19.00) 
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
( 19.00) 
ŠO B. Bystrica O. Nikolai: Veselé paničky 
Windsorské ( 18.30) 
Trenčianske TepUce Kúpeľná dvorana 
Večer spirituálov (19.30) 

17.máj 
SND Bra tis lava M. Dubovský: Vel'ká doktor
ská rozprávka ( 11 .00) 
NS Bra tislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
(19.00) 
ŠD Košice Varga- Hammel: Cyrano z predmes
tia (19.00) 
Stúdio Smer C. Ditters von Dittersdorf: Lekár 
a lekárnik ( 19.00) 
P KO Prešov Pil) - violončelový recitál J. 
Podhoranský ( 19.00) 

KONKURZ 
Riaditefka Štátneho divadla v I{ošiciach PhDr. Nina Rdlová vypisuje konkurz oa tieto 
voľné miesta: 

sólista opery: 

• mladodramatický sop rán e m ezzosop rán e alte tenor e barytón, 

člen o perného zboru · do všetkých hlasových skupín, 

orchester o pery: 
e do sku piny huslí tutti e do skupiny vlol e do skupiny vlolon~lel e do skupiny les
n ých rohov • na I. a 11. klarine t • J, horna • L tníblca e faiJot • kontrabas e tympAny· 
bicie. 

Konkurz sa uskutoční 8. mája 199S v budove divadla. PrlhláAky posielaJte do lS. aptila 
199S na ad resu vedenia opery. 
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