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(ROČNÍK XXVII. 

O kultúrnom lk4Ustve 
Literárny týždenn{k vo svojom 21. čiste 

uverejnil Návrh zákona o národnom kul· 
túrnom dedičstve a jeho ochrane. Keďže 
sme sa nedož ili st'ubovaného zákona o kul· 
túre, tak tento zákon by mohol sčasti, v lf. 
milovanom období, suplovať aj zákon o 
kultúre (pok/at' nedozreje), pretože niekto
ré jeho pasáže budú zrejme identické, až na 
spôsob financovania kultúry a. vymedzenie 
zodpovednosti za jej prosperitu a spoločen· 
ské postavenie. 

Mys/im, že publikovaný Návrh zákona o 
národnom kultúrnom dedičstve treba Pri· 
jať ako užitočný inicfatfvny podnet Jl.1inis· 
terstva kultúry pre verejnú · ale naozaj ve· 
rejnú a odborne vecnú · diskusiu všetkých 
zainteresovaných kul/úrnych a umeleckých 
zložiek, pretože ide o veci nesmieme dôleži· 
té a potrebné. Z priestorových dôvodov ne
možno sa zaoberať celou problematikou 
zákona, chcem však pripomenúť isté súvis· 
tosti dotýkajúce sa našej hudobnej oblasti. 
Návrh zákona do podstaty duchovného kul
túrneho dedičstva o. i. zallfňa . všetky órigi
nálne hudob11é prejavy, staršiu i modernú 
hudobnú tvorbu na zvukových, zvukoobra· 
zových nosičoch alebo v pfsomnej podobe" 
a ďalej sem zahŕňa aj ,folklór ako celok, 
ktorý má hmotnú i duchovnú podobu, t'u· 
dové hudobné prejavy vokátno-inštrumen· 
tát ne i tanečné, hudobné" pamiatky cirkev
ného charakteru a všetky prvky slovenské
ho t'udového umenia vrátane folklóru ná· 
rodnostnýd1 menšin žijúcidi na Stoven· 
sku". · 

Viem si sice predstaviť aj jasnejšiu a pres· 
nejšiu formuláciu l~udobného národného 
kultúrneho dedičstva, ale myslím si, že ob
sah tohto pojmu je nám jasný. Predložený 
návrh zákona, chce v podstate revitalizo
vať všetko kultúrne a umelecké dedičstvo, 
ktm·é náš národ vytvorit svojou tvorivou 
kreativitou, povedzme od čias Vel'komo
ravskej rlše, až po najž ivšiu súčasnosť. V 
tomto smere s4 dejiny našej hudobnej kul· 
túry nie zanedbatet'né a iste je vftané, ak 
starostlivosť o ňu bude zabezpečená záko
nom. 

Ak má každá minca dve strany, tak ich 
1ná aj návrh tohto zákona. jeho otvoreným 
problémom pre disk1~iu zostáva práve tá 
realizačná stránka, jeho fungovanie v pra· 
xi, presné taxarlvne vymedzenie pojmu 
ochrany kultúrneho dedičstva a z nej vyplý
vajúcej zodpovednosti na všetkých stup. 
ňoch, počnúc štátom. Bez súhry materiál· 
nych podmienok pre ochranu kultúrneho 
dedičstva na všetkých zainteresovaných 
úrovniach, bude aj tento zákon stáť na vo
de. 

Kultúrnym dedičstvom sú aj naše počet· 
né a vzácne historické hudobné pamiatky a 
pramene, ale aj činnosť našidl venčekárov 
či dnešných umeleckých súb,orov, rozsiahla 
a mnohostranná tvorba zakladatet'ov a 
priekopnfkov slovenskej hudobnej moder· 
ny končiac najmladšou tvorivou generáci· 
ou, aj t'udová pieseň, aj zbierka Slovenské 
spevy (tento klenot už dvadsať rokov chýba 
na našom knižnom trhu), patria sem aj na· 
še orchestre, hudobné divadlá, festivaly 
etc ... pretožf: z myslom ich existencie je toto 
kultúrne dedičstvo uvádzať do života. 
Vonkoncom nestačí, aby hudba ž ila iba v 
jednorazovej živej podobe, ale je nevyhnut· 
né, aby mala aj skutočnú a pre š trenie do
ma i vo svete, právnu i adekvátnu grafickú 
podobu. Aby národ pochopil nevyhnutnosť 
ochrany kultúrneho dedičstva, žiada si to 
aj nový adekvátnejšf pedagogický prfstup 
na školách, kde v estetickej výchove treba 
začať .od kolisky': od t'udovej piesne. Koľ· 
kože ich ovládame ... ? Ak chceme sankciono
vať za prehrešky voči jazykovej norme, ako 
budeme sankciovať za škody páchané na 
kultúrnom dedičstve v mene trhových vzťa· 
ho v ... ? Ak by mal byť zákon iba deklaráciou 
o potrebe ochrany kultúrneho dedičstva, 
tak sa minie ciel'a, pretože ten je zdá sa do
brý. V každom prípade je to príležitosť pre 
širokú, konkrétnu a nezaujatú diskusiu. 

MARiÁN }U Ri K 

• 
V dňoch 27.-30. apríla 1995 

usporiadala rakúska Asociácia 
pre ženské umenie a kultúru 
Fenimage v spolupráci s Inter
national Alliance For Woman in 
Music (IA WM) 9. medzinárodný 
kongres o ženách v hudbe. 
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OĽGA SMETANOVÁ 

Počas štyroch dní vo Viedenskom dome 
slávneho filozofa Wingensteina mali účastní· 
ci, resp. účastníčky možnosť podrobne analy· 
zovať súčasnú situáciu v postavení žien v ob· 
lasti hudobných profesií, hlavne skladateľs· 
kej. Napriek tomu, že mnohé ženské skladatc· 
ľky sa v tejto profesii veľmi úspešne etablova
li · Gubajdulina, Saariaho, Namtchylak a i., mu· 
seli prejsť pomerne nepríjemnú cest11 v pre· 
sadzovaní sa. 

Ako dokumentovala Riitta Valkeila z Fín· 
ska, množstvo útokov zo strany tlače v prípa· 
de K. Saariaho viedlo v istom období k jej od· 
mictaniu identifikácie "ženská skladateľka" . 

Ako ukazujú štatistiky, pozícia žien sa vo väč· 
šine západoeurópskych krajín výrazne zlepši· 
la, hoci príjJ11Y žien v oblasti hudby dosahujú 
len asi 80 % z príjmov ich mužských kolegov. 
Zaujímavé fakty prezentovala muzikologička 
Margaret Meyers na Univerzite v Gôteborgu. 
Témou jej výskumu bol fenomén tvorivosti u 
skladateľov a skladateliek. Aj napriek tomu, že 
takmer všetci respondenti proklamovali svo
ju dôver.u voči tvorbe skladateliek, výsledky 
výskumu na základe posluchového testu, u ká· 
zali podvedpmú predpojatosť voči ženám 
tvorkyniam, ktorá sa prejavila výrazne vyšším 
hodnotením tých diel, pri ktorých študenti 
predpokladali (nie vždy správne) autorstvo 

muža. Za zmienku stojí fakt, že tvo.rbu domoc· 
tých mužských autorov hodnotili vyššie aj že· 
ny-respondentky. 

Pri prekonávaní podobných predsudkov 
máme do činenia so stáročia pestovanou kul· 
túrnou tradíciou. Ukazuje sa, že aj v tomto 
smere je napredovanie západných krajín ove
ľa rýchlejšie, o čom svedčí aj fakt, že medzi 
účastníčkami Kongresu boli len tri reprezen
tantky z bývalého Východného bloku · 
Rumunska, Slovinska a Slovenska. 

Súčasťou Kongresu boli aj koncertné mara· 
tóny, na ktorých sa predstavilo niekoľko diel 
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Hudba vo výtvarnom stvárnení Viery Žilinčanovej Repro-snímka M.Jurík 

skladateliek z celého sveta. Z koncertov, ktoré 
som mala možnosť počuť (zúčastnila som sa 
len na víkendových podujatiach) ma najviac 
zaujala tvorba. holandskej skladateľky Tera de 
Marez Oyens, ktorá je zároveň výbornou kla· 
viristkou, čo jej umožňuje p regnantnú inter· 
pretáciu vlastných diel. Počas kongresu od· 
zneli jej skladby Charon's Gift pre klavír a pás 
v autorkynej vlastnej interpretácii a poéma 
pre soprán sólo "Thinking", V}'llžívajúca novo· 
äobé spevácke technil.-y. Skladba bola inšpi· 
rov~tná americkou sopranistkou a skladateľ· 
km1 Deborah Kavasch. Tá sa predstavila aj 
vlastnou tvorbou, z ktorej ma najviac zaujala 
skladba Metamorphosis pre soprán a klavír 
na autorkyn vlastný text o možnosti znovtJZ· 
rodenia. 

Slovensko bolo zastúpené jednou z najnov· 
ších skladieb z dielne Iris Szeghy, jej prvá 
elektroakustická skladba In between pre ho
boj a pás vznikla počas tvorivého pobytu v 
Akademie Schloss Solill!de v Stuttgarte. Bola 
inšpirovaná umelecko-filozofickou koncep· 
ciou ruského maliara Vladimíra Mironenka, 
ktorá vychádza z existencie tzv. "Neutrálnej 
Zóny", priestoru, ktorý existuje "medzi" dvo
ma protichodnými fenoménami ako naprí· 
klad noc a deň, dobro a zlo, tradícia a avant· 
garda a pod. Zvt1kový mate riál skladby· pásu i 
hoboja · je hľadaním hudobného vyjadrenia 
princípu "in between". 

Na záver by som sa chcela pozastaviť nad 
samotným miestom konania kongresu. Kra· 
jina s takou unikátnou hudobnou tradíciou sa 
dodnes nedokázala, podľa vyjadrenia rakús· 
kych zástupkýí'l, zbaviť diskriminačného po
stoja voči ženám v hudbe, ktoré núti do pozí· 
cií outsiderov. Tento postoj zo strany spoloč· 

nosti sa netýka len skladateliek, ale aj inte r· 

pretiek. Staatsopernorchester, napríklad tvo
ria len muži s výnimkou dvoch žien hrajúcich 
na "ženských" nástrojoch · harfe. Z týchto a 
mnohých iných dôvodov bola simácia v ob
lasti uplatnenia žien v Rakúsku hodnotená 
ako nedosahujúca medzinárodný štandard. 
Ako je to na Slovensku? 

Netradičné zoskupenie, duo Mabuse vy
tvárajú tanečnica a speváčka Dagmar 
Aignes so skladateľkou Helgou Pogat· 
schar. Snímka archív 



INFORMÁCIE 

Dňa 19. mája t. r. si 
pripomenul význam
né životné jubileum -
šesťdesiatku - Juraj 
Ferík, dirigent rodom 
z Báčskeho Petrovca, 
ktorý žije v Novom 
Sade. Patrí k tzv. juho
slovanským Slovákom, 
ktorí osídlili Kysač, 
Hložany Kulpin, Kova
čicu, Padinu, Starú Pa
zovu, Báčsky Petrovec 

a iné dediny a mestečká bývalej Juhoslávie. 
Podnes si uchovávajú reč, pieseií, zvyky svoj ich 
predkov. Iste aj vd'aka takým nadšencom, akým 
bol otec jubilanta -Juraj Ferík st., ktorý zapiso
val noty a texty piesní svojich spoluobčanov a 
vydal ich ;.ko Piesne dolnozemských Slovákov. 

DirigentJuraj Ferík, ktorého si chceme pár 
riadkami spomenúť, je nám blízky nielen rodo
vými koreňami. Narodil sa v Báčskom Petrovci, 
po skončení gymnázia študoval na Pedago
gickom oddelení Hudobnej akadémie v Bele
hrade (1954-58), dirigovanie v triede prof. ž. 
Zdravkovica ( 1958-64). Mal príležitosť aj na 
postgraduálne polročné ští1dium na pražskej 
AMUr, 1970 (orchestrálne dirigovanie u A. Klí
mu, operné dirigovanie u R. Brocza). Ale Juraj 
Ferík pôsobil aj v Bratislave. S orchestm m ľudo
vých nástrojov Slovenského rozhlasu nahral vo 
vlastnej úprave tance juhoslovanských Slová
kov, ako aj šesť vlastných úprav ľudových pies-

ní spolurodákov. Juraj Ferík má na gramoplat
niach nahraté vlastné skladby - i na slová slo
venských básnikov, a to z festivalu Zvuky 
Panónie (v Osijeku)- od r. 1974. S orchestrom 
RTV Nový Sad nahral veľký počet úprav ľudo
vých piesní a tancov. Má tiež nahrávky pre roz
hlas s Komornýn\ zborom - dve kompletné li
turgie a veľa zborových skladieb juhoslovan
ských autorov. S dvoma amatérskymi zbormi 
(Bečej a Nový Sad - celkove ll členov) nahral 
na mg kazetu liturgiu St. Mokranjca. 

Dlhé roky spolupracoval so zbomm Krsma
noviča, s ktorým bol v Poľsku (Krakov, Varša
va), v bývalom ZSSR (Kyjev a Moskva), v 
Taliansku (dvakrát Rím), v Grécku (Kelafónia a 
Karditsa) ... Juraj Ferík pôsobil ako dirigent sym
fonického orchestra v Niši (JO rokov) a potom 
v Národnom divadle Nový Sad. Tu okrem iných 
úloh (najmä zbormajstrovských) našn1doval 
ako dirigent Mozartovu Čarovnú flautu, dve 
detské opery, operew a v Belehrade tiež dirigo
val muzikály (od 1966-69). 

Ako hosťujúci dirigent mal úspechy v Sibiu a 
Craiove, v Burgasc, y Košiciach - nehovoriac o 
rôznych mestách bývalej Juhoslávie. Dirigoval 
klasicky orchestrálny repertoár. Pósíelame ju
hoslovanskému Slovákovi, umelcovi-dirigen
tovi jurajovi Ferfkovi do Nového Sadu, kde ži
je so svojou rodinou, srdečné pozdravy a pria
nie dobrého zdravia. 

ŽELMÍRA GABUROV Á 
Snímka archív 

. HLAIIOŽELÁJKE 
Pavol PO LANSKÝ -dirigent, hudo bný redaktor, 70 r. (14. 6.) 
Milan DUBOVSKÝ· hudobný skladateľ, klaviris ta, 55 r. (20. 6.) 
Boris ŠIMANOVSKÝ - bývalý sólista opery SND, barytón, 65 r. (26. 6.) 
Pavol ŠIMAI - hudobný skladateľ pôsobiaci vo Švédsku, 65 r. (29. 6.) 

Slovenská filharmónia má od 1. júna hudob
ného riaditeľa, ktorý, ako už z názvu vyplýva, 
bude zodpovedný za umeleckú činnosť a profi
láciu tejto našej prvej koncertnej inštitúcie. 
Riaditeľ SF Karol Fajth do tejto funkcie vyme
noval šéfdirigenta SF Ondreja Lenárda. Táto 
zaujímavá informácia odznela na tlačovej bese
de riaditeľa SF, usporiadanej po sto dňoch jeho 

· pôsobenia vo funkcii, ktorej veľkú časť tvorila . 
správa o st;tve Slovenskej filharmónie najmä z 
hľadiska ekonomického. Z nej vyplýva, že sa 
Slovenská filharmónia v dôsledku nepremysle
ných prenájmov svojich priestorov a nehospo
dárnym vynakladaním finančných prostried
kov dostala do veľmi zložitej situácie a značnej 
zadlženosti. Pritom príspevok zo štátneho roz
počtu pokrýva len mzdové náklady na vlastnú 
koncertnú činnosť si musí Slovenská filharmó
nia zarobiť . Keďže predchádzajúce vedenie pre
najalo atraktívne priestory Reduty za veľmi níz
ke, priam symbolické nájomné, ktoré tvorí Jen 
asi desatinu z možnej získateľnej sumy, prišla 
tak SF na· dlhý čas o svoj podstatný, ba hlavný 
zdroj prljmu. Podľa K. Fajtha sa nerozumne vy
naložili finančné prostriedky na určité technic
ké rekonštrukcie kancelárskych miestností, na
príklad inštalovaním technickej televízie, počí
tačov ... bez patričného efektu. Improvizovalo sa 
aj pri rvorbe dramaturgického plánu, keď mno
hé koncerty i najbližšej sezóny, boli plánované 
bez finančného krytia. K. Fajth zoznámil noviná
rov aj s výsledkami analýz, ktoré pre SF spraco
vala nezávislá firma. Z nich vyplýva, že v ostat
ných rokoch sa v rámci dramaturgie markantne 
preferovala hudba 20. storočia, na ll kor starších 
období, pričom sa však zúžil počet uvádzaných 

slovenských autQTov a necitlivo sa v cykloch 
prezentovalo dielo jedného autora, čo viedlo k 
jeho profanácii. Zmenou a zavedením nových 
cyklov sa do zabehnutého systému vniesla znač
ná nepravidelnosť, čo malo za následok dezin
formovanosť a v konečnom dôsledku stratu čas
ti publika. Analýza si všíma i .nevhodný predaj 
abonentiek, keď zavedenie počítačov nielenže 
neprinieslo očakávaný efekt, ale mnohých stá
lych abonentov pripravil o ich stále miesto. 
Návštevníkom nevyhovoval ani predaj lístkov 
na jednotlivé koncerty, namiesto jednej abo
nentky na celý cyklus. Nedostatky boli i v propa
gácii, informovanosti cez médiá, ale aj v ne
vhodnom čase predaja vstupeniek. · 

Zaujímavou bola najmä druhá časť tlačovej 
besedy, kde riaditeľ SF informoval o plánoch 
ako tento nepriaznivý stav zvrát iť, vybudovať v 
povedomí verejnosti pocit jedinečnosti Slo· 
venskej filharmónie a získať si opäť svojich po
slucháčov. Prvoradá je, samozrejme, úroveň 
koncertov, s atraktívnymi hosťami a repertoá
rom. Na to však Slovenská filharmónia potrebu
je peniaze. Získať ich chce aj prenajímaním svo
jich reprezentačných priestorov, najmä podni
kateľským subjektom. Plánuje sa aj celková re
konštrukcia budovy Reduty, ktorá je v dosť kri
tickom stave. Ak sa plány podaria zrealizovať, 
mala by sa Reduta v priebehu 4-5 rokov za
skvieť v svojej pôvodnej kráse. Naspäť by mala 
opäť získať svoje krásne salóniky, banketové sá
ly, ktoré sú momentálne necitlivo rozdelené 
priečkami a slúžia ako administratívne priesto
ry. Na to by však musel štát prispieť sumou asi 
600 miliónov korún. Takže uvidíme ... 

M . HANZELOVÁ 

Za Karolont Laštuvkont 
Divadlo je malý, citli

vý, nepokojný svet, 
ktorý hovorí svojou 
vlastnou rečou. Kto tej
to reči n erozumie, 
môže byť veľmi mú
dry, ale níkdy nie diva
delník. Táto Antoinová 
myšlienka sa mi vyná
ra pri spomienke na 
zosnulého pána tajom

níka Karola Laštuvku. On reči malého, cit
livého, nepokojného divadelného sveta ro
zumel a hoci nikdy nestál v svetle rámp, 
bol divadelníkom. Celou svojou bytosťou -
celou dušou, celým intelektom. 

Múry tejto historickej budovy by o tom 
vedeli rozprávať. Boli svedkami i žiaľ, dnes 
už asi jedinými - jeho príchodu do 
Slovenského n árodného divadla v roku 
1931. A potom sme ho tu vídali denno-den
n e, po celých 38 rokov. Ráno sem prichád
zal medzi prvými, ešte p red začiatkom či
nol).erných, operných či baletných skúšok, 
odchádzal až neskoro večer po predstave
ní, keď padla posledná opona a doznel po
tlesk publika. Desaťročia tJ budoval, vie
dol, usmerňoval chod zložitého stroja diva-

detnej prevádzky a pozorným okom bdel 
n ad jeho bezchybným chodom. Poznal 
dobre celé súkolie a vedel mnoho o kaž· 
dom, i tom najmenšom jeho koliesku. 
Všetko videl, počul, všetko si roky pedant
ne zaznamenával. Keď sa s ním človek roz
prával, akoby otvoril knihu histórie. No 
nie fádny kožený foliant, ale živú knihu 
príbehov, stretnutí a udalostí. Bol ozajst· 
nou studnicou vedomostí o našom divad
le, pre ktoré žil, obetavo pracoval a o ktoré 
sa živo zaujímal až do posledných chvíľ 
svojho plodného života. 

V smutných chvíľach rozlúčky s pánom 
Laštuvkom sa Slovenské n árodné divadlo 
vyznáva z hlbokej úcty, lásky a obdivu k je
ho celoživotnému dielu. Nikdy nezabudne 
na svojho svedomitého, spoľahlivého, ob
ľúbeného tajomníka, skvelého organizáto
ra, váženého kolegu. 

A tým z nás, ktorí ho bližšie poznali, zo
stane navždy v pamäti ako družný priateľ 
a p ríjemný spoločník, s ktorým sme dolu v 
ladiarni, v šatnj či v Klube strávili veľa prí
jemných chvíľ a vypili na zdravie nejeden 
pohárik vína. Lebo aj taký bol náš Karolko: 
nič ľudské mu nebolo cudzie. 
česť jeho pamiatke! JURAJ HRUBANT .. 

J. Offenbach: Hoffmannove poviedky-Jitka Saparová-Fisch erová a Peter Mikuláš 

Takto stručne, zhrňujúco a výstiine'hodnoti hosťovanie Opery SND na Pražskej jari 
Denní telegraf. Naša prvá operná scéna patrlla medzi prvých a pJ."omineotných zahra· 
ručných hostí jubilujúcej Pražskej jari. Záujem sa prejavil už oa tlačovej besede, vzá, 
pätí v publicite i v hodnotiacich stanovtskádt . v českej tlači ta.któ hódoQtUJ Gala-

' koncert sólistov a Roffmannove poviedky: 

"HojJmannove poviedky trvali tri a pol ho
diny. Po skončeni tohto časového k olosu, po 
stfšení búrlivých ovácii, sa nejedného diváka 
zmocnila bláznivá chuť däť si repete, teda 
všetko ešte raz - tak silno zapôsobila fasciná
cia di'IJadelným javom zvaným. jozef Bedná
r ik. Ale r1ielen nfm. Celým kolektívom OpetJ' 
SND, ktorá sa predstavila dvoma skvelými ve
čermi ... l de o majstrovské variácie na j ednu té
mu. Klasickými proslt"iedkami kamenného di
vadla domýšl'a vel'ký divadelný mág hudobné 
a dejové momenty v str húcej mixáž i skutoč
nosti a sna, súčasnosti a nadreálnosti, žánro
vo realistickej dmbnokresby a fcmtázijných ví
z l{ a hádže tým mkavicu digitálnym čarom 
audiovizuálnych médlf... " autorka tejto úvahy 
Oľga Jelínková v Denním telegJ,"afu zo 17. 5. 
chváli ďalej spoluprácu všetkých zložiek a 
osobností Ladislava Vychodila, Ľudmilu Város
sovú a Lil:)ora Vaculíka a pokračuje : 

" IJednárikova práca s javiskovým prejavom 
spevákov by si zaslúžila zvláštnu recenziu: de
filujú pred nami živí l'udía, zranitel'ní vo svo
jej nedokonalosti, oddanosti a ješitnosti, hroz
ní v qnfzme a zlobe, doj{maví vo svojich lás
kach. Spievajú pritom ako bohovia na čele s 
HojJmannom - janezom Lotričom, teno.rístom 
talianskeho razenia a Petrom Mikulášom

1 
kto

rého nosný šťavnatý hlas dosahuje obdivu
hodnú výrazovú šírku ... Súlad medzi orchest
t'iskom a javiskom bol na takom stupni, že die
lo bolo možné vnímať skutočne ako hudobno
dt·ámatickú jednotu. O tom, aký m kvctlitný m 
telesom j e orchester ( i zbor) SND pt·esvedčil 
p oa taktovkou svojho precízne/zo a v doprovo
doch citlivého šéfdirigenta i vana Anguélova 
deň predtým na galakoncerte. jeho samotné 
čísla -predohra k Figarovej svadbe a k Verdiho 
Sile osudu j e len málokedy možno počuť od 
operného orchestra v takom inšph·ujúcom a 
technicky vy brúsenom podaní... Oba večery 
boli vel'kým zážitkom!" 

Bratislavská opera sa ~lysla spevákmi aj 
Bednárikom 

"Už roky je jasné, že na Slovensku pôsobia 
lepší spevácki pedagógovia ako u nás (v 
Čechách) . Stačí len zrátať koľko speváckych 

DVE PRVÉ CENY 
Z LONDÝNA DO ŽILINY 

DENISA BEN~OV Á, ~tudentka 3. ročníka 
Konzervatória v ŽUlne z triedy profesora 
Dušana LehotSkého, získala v roku 1994 2. 
miesto na Súťaži študentov slovensJ,:ých 
konzervatórií v nre na gitare. Rovnako 2. 
miesto ziskala vlani na medzinárodnej gita· 
tovej súťaži "KUTNÁ HORA '94". 

V dňoch 17.·26. mája 1995 sa zúčasrnila 
NORTH LONDON MUSICAL FEST1VAL·u, 
odkiaľ si priviezla dve prvé ceny: jednu v ka· 
tegórii Klasická gitara, ďalšiu v kategMii 
Interpretácia l-cskej a slvvenskej hudby. 

Tieto dve prvé ceny mladej 17-ročnej slo
venskej gitaristky znamenajú ďalší pozoru· 
hodný medzinárodnýúspedl gitarovej trie· 
dy Konzervatória v Žiline, ktorá sa v najbliž· 
šom čase chystá osláviť štvrťstor<?čnicu svo~ 
ho trvania. D. Lehotský 

hviezd vzišlo od výclrodných susedov. Posu
dzujllc podľa hosťovania Opery SND v rámci 
Pražskej jari sa na Slovensku možno rodia ďal
šic spevácke veličiny." (Z recenzie Very Drápe
lovejMFdnes 17.5.) 

.. Už galako.ncert naznačil hlavnú silu. súbo
ru vo vý razných speváckych osobnostiach, 
aké, úprimne a s istou závisťou jJovectané, v 
takomto počte a zložen{ dnes nemáme (a to 
pt·išli bez Petra Dvorského a Sergeja Kopčáka). 
Prvou. hviezdou večera sa stal Sergej Larin 
Plačom Fed erika (áriou p reslávenou v podani 
josé Carrem sa, za ktorý m Sergej Larin riJako 
nezaostal) a piestíou. o Kleinzackovi z Ho.ff 
mannových poviedok" ... ďalej jozef Herman v 
recenzii v českej Práci z 19. 5. vyzdvihuje tvori
vosť inscenácie Hoffmannových poviedok s oh
ňostrojom nápadov a končí konštatOvaním: 
" Vcl'aka Bratislavčanom za túto lekciu, bola 
po Libuši užitočná. " 

"Slovenskú inscenáciu Iloffmannových po
viedok sprevádzala nielen precíznosť hudobné
ho naštudovania osvedčená v Prahe pod taktov
kou Dušana Štefánka, ale aj vysoký stupeň he
reckej kultivovanosti p;edstaviteľov: popri ti
tulnej postave básnika Hoffmanna, ktorého rta
priek hlasovej indispozícii presvedčivo stvárn il 
slovinský tenorista Janez !.otrie, vynikol pre
dovšetkým Peter Mikuláš suverénnym spevác
kym umením aj premenlivým a sugestívnym 
herectvom, s akým stvárni l galériu hoffmanno
vých zloduchov. Zo ženských postáv mala naj
väčší úspech Jana Valášková v: náročnej, spevác
ky i pohybovo precízne zvládnutej úlohe 
Olympie a Jitka Saparová-Fischeróvá réžiou zvý
raznená postava lloffmannovej múzy Nick
laussa. 

· Hoffman nove poviedky predstavili súbor 
Opery SND v najlepšej forme - ako teleso zjed
notené od sólistov cez zbor a orchester spoloč
ným umeleckým názorom, schopné stvoriť in
scenáciu veľkej umeleckej pôsobivosti. Vypre
dané hľadisko historickej budovy pražského 
Národného divadla prijalo po obidva večery slo
venských hostí s nadšením." (Rudé právo 17. 5.) 

spracovala iz 

KONKURZ 
Slovenská filharmónia v Bratislave 

príjme managera do odde.lenia pre

vádzky a marketingu umeleckých 

zložiek. 

Podmienky: VŠ • 

prax v odbore vítaná 

znalosť 2 svetových 

jazykov 

Prihlášky so životopisom prijíma 

personálne oddelenie SF, Medená 3, 

813 Ol Bratislava. 

Termín výberového konania ozná

mime prihláseným uchádzačom. 
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" ... Prestávame poznávať skutočnosť. Ukazuje sa v nejakej novej kategóril. Táto ka- ----~----------·---------------~ 

tegória sa n ám zdá byť jej vlastným, a nie našim stavom. Okrem toho stavu je všetko ,...... 
na svete pomenované. Nepomenovaný a nový je len on. Pokúšame sa ho pomeno
vať. A výsledkom je umenie." (B. Pasternak) 

Tá sonáta sa objat•ila ako trUtlý zázmk. Odznela na jesennej prt~hltadke novej tr1orby a 
zanechala výrec,"ný dozvuk. Echo aj zvedamsf. Kto je jej autc;r, ktofiJ' sa akoby 11áročky 
stráca za zákrytom dôveme nám známych mien a ktorý dokáže tak blallodáme provo
kovať? 

Jevsenij M.Jršat. Klavirista, skllldatef. Rodák z Petrohmdu, kde skončil najskôr špeäál· 
nu hudobnú školu, roku 1975 absolvoval štútlium kompozfcte (prof V. UsjX:11skij) a v ro
ku 1978 /lry na klavfrl (prof P. Serebryakov) 1u1 KotiZi!rvatórlu t• Petrohrade. V súčasnos
ti ii je, pracuje a tvori v Banskej Bystrici .. 

· toť heslovité Jak tá z jeho currlcuJmn vitae ... 

+ Nezvyčajná geografická zámena, 
ktorú ste zaznamenali vyvoláva rozličné 
dohady. Položím vám otázku, ktorú po
čujete bohvie kofký raz: ako ste sa ocitli 
práve tu, na Slovensku? 

· je to vlastne celkom obyčajný životný prí
beh. Súhra okolností, subjektívnych aj objek
tívnych situácií· proste krok, ktorý v mojom 
živote musel prísť. áhoda? Áno, náhoda. Aj 
pocit dobrodružstva. Snaha okúsiť akýsi iný 
spôsob života, skrátka, otestovať sa v inej ži· 
votnej situácii. Aj hra osudu, pretože už vyše 
tridsať rokov žije v Banskej Bystrici seste~nica 
mojej matky. Možno, že všetky pohyby a roz
hodnutia, ktoré človeka v živote sledujú, ani 
nepotrebujú dajakú hlbšiu analýzu. V podsta· 
te asi ani tak nezáleží na rom, kde človek žije, 
kde býva, vo vel'kom alebo v malom meste. 
Petrohrad má svoje obrovské prednosti, kvali
ty, "ale predsa niekedy, určitým spôsobom je 
tiež akademický a konzervatívny. 

+ Váš odchod n a Slovensko znamenal 
pre vás zmenu životn ého štýlu. Odzrkad
lilo sa to aj v tvorbe? 

·Myslím, že áno. AJe za,tial" nemám na to ve
ra dôkazov. Cítim, že teraz myslím a píšem 
ináč. Asi uvol'nenejšie, slobodnejšie. Bude to 

podmienené tým, že som poznal nových l'udí, 
ocitol sa v novej psychologickej atmqsférc, 
prekročil istú hranicu pochopenia. 
+Vráťme sa však do Petrohradu, k va

šim začiatkom. Bolo vaše rozhodnutie 
stať sa hudobníkom jednoznačné? 

·Vyrastal som vo vel' mi žičlivom prostredí, 
obklopený umením, literatúrou, hudbou. 
Moja vol"ba nebola celkom jednoznačná. 
Lákala ma literatúra, inklinoval som k divadlu , 
s úspechom som hral ako amatér. Genetid.")', 
po rodičoch som zded il dobrý organizmus, 
dobrý z.1klad. ie všetko som však do dôsled
ku rozvinul a realizoval · asi som bol lcnívý ... 
bohužiaľ, aj som. 

+ K vašej budúcej profesii vás zrejme 
predsa len predestinova lo rodinné záze
mie. 

·Obaja rodičia boli hudobníci. Otec je hus
lista, pôsobil ako koncertmajster v 
Kirovovom divadle, mama, ktorá pred piatimi 
rokmi zomrela, bola klavíristka s mimoriadny
mi pedagogiclrými schopnosťami. Vychovala 

som v živote strávil na dedine, a rád pijem čer· 
s t vo nadojené mlieko. 

+ v predchádzajúcej životnej e tape s te 
jednak koncertovali, jednak učili. Na 
banskobystrickom konzervatóriu J. L. 
Bellu tiež pôsobíte pedagogicky, učíte 
kompozíciu. Používate inú, či tú istú me· 
tódu pri výučbe? 

. Učím v podstate skoro rovnako, aj ked' žia· 
ci sú iný materiál, s odlišndu mierou informo
vanosti. Tu učím skupinovo, ide o študentov, 
ktorí nie sú orientovaní primárne na kompo
zíciu. Nepoužívam konkrétnu, špeciálnu me
tódu, skôr symbiózu metód. Mojim ciel'om je 
vzbudiť záujem žiak~v, podporiť fantáziu, do
siahnuť uvoľnenosť. Robím s nimi koncerty 
ako minidivadlo, ako rozličné scénické variá
cie. Nakol'ko viem, že tieto metódy sa použí
vajú všade na svete. 

+ Vo všetkých vašich skladbách, ktoré 
som dosiaľ počula som zachytila, okrem 
iných čŕt, jednu výraznú ko n štantu: veľ
mi dôsledne a pevne vybudovanú dra-
maturgiu. , 

· Predpokladám, že je to moja silná stránka. 
Myslím, že rozhodne nie som . technik". 
Bránim sa stereotypu, zotrvačnosti , a preto sa 

snažíni neopakovať tie technické spôsoby, 
ktoré som použil v predchádzajúcej kompozí
c ii. V každej novej skladbe hl'adám nové obsa
denie, využívam iné nástroje. Zamýšľam sa 
nad dramaturgickou bázou. Uvažujem z hl'a
diska psychologickej nosnosti. Vediem imagi
nárny dialóg s poslucháčom, nielen s profe
sionálom, ale i bežn)'m radovým posluchá· 
čom . Chcel by som komunikovať s každým ... 

+ Ako pojem, nezdá sa vám kom uniká· 
cia v istom zmysle kategória sprofanova
n á, "prepopularlzovaná"? 

·Áno, ale určite aj neprávom. Záleží len na 
u,hle pohl'adu, interpretácii pojmu. erád na
dužívam exkurzy do vyšších duchovných roz
merov, ale napríklad aj kresťanská viera je tiež 
jnlnym zo spôsobov komunikácie. V každom 
1 na~, vo vedomí každého človeka je prítom· 
na, zakotvená túžba komunikovať. Komuni
kujem, aby som bol pochopený, ale aj so sna
hou pochopiť druhého. Poznať a pochopiť 
vn(Jtorný a vonkajší svet. Tak isto aj v kompo
zícii mám určitú predstavu, u rčitú konštclá-

So š tudentml ba nsko bystrického Konzervatória]. L. Bellu 

množstvo úspešných žiakov, laureátov mezi
národných súťaží, ktorí sú rozpt)'lcní po cc
lom svete. Môj brat je tiež hudobník, výborný 
fagotista. Žije a hrá vo Washingtone. 

• Skončili ste školu. Stali s te sa úspeš
ným mladým umelcom, pre ktorého · v 
onom režime dosť nebývalý jav · brány 
do sveta boli otvorené, vaše kompozície 
zneli v Japonsku, USA, Maďarsku, Ho
landsku a inde. 

·Nebolo to také jednoduché, brány do sve
ta sa viac-menej otvorili po 85. roku. Myslím 
si, že to bolo dané si lnými kontaktmi, ktoré 
mal náš Zväz skladatel'ov. Mal som tam cel
kom priaznivú pozíciu a vzťahy. Ako ko l' vek, ja 
som po mchu sveta ani netúži l, asi mi viac vy· 
hovujc tichšie, uzavretejšie prostredie, v kto
rom sa dá lepšie skoncentrovať. vera času 

eiu oporných pilierov, medzi ktorými sa kom
pozične . pohybujem a pochybujem", medzi 
ktorými odvíjam postupy, náslcdnosti... 

+ ... vlastne vedomá indukcia. Predsa 
však, sledujúc hudobné procesy vo va
šich skladbách, zdá sa mi v celkovej llie
rarchii p~zícia techniky výsadnejšia, 
než ju sám klasifikujete. 

· Myslím, že otázka techni"-J', dramaturgie a 
intuície je zložitý filozofický a psychologický 
problém, ktorý si musí každý vyriešiť sám. 
Vždy očakávam a hľadám inruitívne-iracionál
ne riešenie, vychádzaj(Jce zvnútra materiálu a 
duše. Ale vo svojej podstate som dosť racio
nálny človek, preto napríklad hrám dobre 
šach. Ale aj šach je súhra racionálneho a ira
cionálneho (tak isto ako v živote), a naprí· 
klad, to čo dokázal Kasparov nemôže byť len 

akousi racionálnou abstrakciou. Chcem. tým 
povedať, že ked' chápeme techniku ako snahu 
dosiahnuť najdokonalejšiu výpoveď · som 
možno aj technik. Podl'a mňa materiál diktuje 
techniku. Materiál je hrdinom skladby, mu· 
sím ho pochop'i ť, žiť ním a dať mu slobodu vý· 
voja. apriek tomu vždy obdivujem tych tvor
cov (a trochu im aj závidím), ktorí dokážu 
mne vzdialeným, bytostne cudzím spôsobom 
vytvoriť dielo, ktoré má obrovskú silu, vel'ký 
emocionálny vplyv. 

+ Máte blízko k scénickým útvarom. 
Váš balet podľa drámy nemeckého sp iso-

vatefa Maxa Fridricha Don Juan alebo 
láska ku geometrii bol v roku 1973 uve
dený na scéne Akademického malého 
operného divadla v Petrohrade. Máte 
"rozkomponovanú" operu ... 

· Áno, je to opera na originálne libreto, kto· 
rého sujet komenruje mentalitu ruskej ženy v 
troch epochách, troch historických extrém
nych situáciách (dekabristka, narodovolie a 
revolúcia). Posledné, tretie dejstvo som nedo· 
končil , pretože bohužial" nebolo ukončené 
li breto. Nebola to asi vina projektu · myslel 
som v rovine surrealistickej aj absurdistickej, 
zvlášnosťou bol akýsi leitmotív v podobe 
Blokovej poémy· Dvanásť. Operu ako útvar v 
konvencionalizovanom slova zmysle nemám 
vel'mi rád, ale cítim, že prostredníctvom toh
to žánru by som sa dokázal výstižne vyjadri ť. 

+ Po prvýkrát s te zhudobnili sloven
ský text (Menuet na ostrove). čo vás k to· 
mu viedlo, a aké texty vás stimulovali 
predtým? 

·V mojom živote bolo a je vel' a básní, ktoré 
mám rád, a ktoré som už zhudobnil, a kloré 
by som ešte chcel zhudobniť. AJc ked' som na
písal cyklus na poéziu G. Lorcu pochopil som, 
že písať na básne v preklade, nie je to pravé. 
Odvtedy som písal len na t~xty ruských auto
rov, a dal som si slovo, že ak v budúcnosti bu
dem komponovať vokálne skladby, tak len na 
originálne texty. jazyk totiž treba cítiť. A to 
prichádza časom. Myslím, že nastal ten čas, 
keď som vnútorne pripravený komponovať 
na slovenský text. Pani Hosťoveckú poznám 
osobne (robila pre mňa veľa prekladov), zoz
námil som sa aj s jej tvorbou. A tak ~a zrodil 
Menuet na ostrove. Ncpoužívam v ňom len je
den konkrétny poetický, či prozaický text, ale 
ide skôr o literárnu kompozíiu, pozostávajú
eu z viacerých prvkov. 

• V predchádzajúcich fá:iach ste mali 
vybudované určité kontakty, aj konexie, 
ktoré vám zaručovali uvedenie skladieb. 
Dnes ste inde, ale aj doba je iná. 

· Písal som pomerne málo orchestrálnych 
skladieb. Preferujem viac komorné, aj keď za. 
stávam názor, že písať komornú hudbu je v ur
čitom zmysle ťažšie ako ~ymfonickú. V symfo
nickej hudbe sa skladatel'ovi, ktorý dobre 
vládne orchestrálnou technikou (technoló· 
giou), niekedy je l'ahšic sa skryť za farebné 
vrstvy, za dynamiku atď. Samozrejme, to je 
všetko relatívne. 

+ Ľudia dnes žijú roztrúsení po celej ze
meguli. "Adoptovaní", adaptovaní. Emig
rácia, ten pojem fatálneho prekliatia 
dnes už pre nás vlastne nejestvuje. 
Napriek všetkému som presvedčená, že 
každý jedinec nosí v sebe hrejivý amulet, 
vlákno koreňa, ktoré ho viaže k rodnej ze
ml. 

·Som rodený Rus. Vyrastal som v prostredí 
ruskej kultúry, ktorú cítim a mám ju nesmier
ne rád. S pocitom trpkosti však konštatujem, 
že žiť a tvoriť môžem asi hocikde. Možno je to 
aj tým, že v mojej rodine, v predchádzajúcich 
generáciách bola fúzia národnosti. Korene, to 
nic je len akýsi sentimentálny pocit domova. 

Snímka R. Miko 

Korene sú modifikáciou toho, s čím je človek 
zrastený, s čím vyrastal, aj prostredie, v kto
rom sa pohyboval, proste všetko, čo ho ov
plyvi\ovalo, čo ho formovalo. Mňa, samozrej
me, tvarovalo domáce ruské prostredie, v kto· 
rom som okrem k svetovému umeniu pociťo
val obdiv aj vplyv diel Musorgského, ostako
viča, Stravinskéo, Schnittkeho, ale aj Dosto· 
jevského, 'tutčeva, Pasternaka, Puškina, Man
delstana a veľa d'alších. Mohutný vplyv ako 
umelec mal na mňa V. Kandinsky. Určitú do
bu pre miía predstavoval vel'mi si lný stimul, 
ako človek, osobnosť, ktOrá ma doslova tvori
vo motivovala. Napísal som aj skladbu, pre 
dosť nezvyčajné obsadenie, pre fagot a kon· 
trabas, jej názov je . Improvizácie Kandin
ského" ... Aj dnes mám vcl'mi rád zbor, ktorý 
som napísal na háscií Arsenija Tarkovského 
(otec režiséra Andreja Tarkovského), človeka, 
ktorý prešiel koncentračnými tábormi a celý 
život venoval literatúre, poézii, umeniu a ru
ďom . Tá básei'í má názov "SVEČA", čo je (sve
ča) dôležitý ~ymbol ruskej poézie, ~ymbol ho
renia umelca pre l'udí. Vo výsostnej podobe je 
tento symbol prítomný v tvorbe skoro každé
ho ruského básnika, aj v tvorbe geniálneho 
Puškina. Obdivujem Puškina od detstva. 
Pozerám na neho s bázňou. Je mojím snom 
vytvoriť skladbu, ktorá by súvisela s jeho poé
ziou. Ak sa mi to podarí tak, ako si to predsta· 
vujem, možno už nebudem mať čo dodať... 
Priam ťažko sa d{J pochopiť všetko, čo tento 
umelec dokázal pocítiť a vytvoriť v tak neuve
ritel'ne mladom veku, tak jemne a poeticky. Je 

V. Kandinsky · Kompozícia 
Snímky archív 

o ňom tol'ko mýtov a legiend. Tol'ko výkladov 
jeho života - nerestného, ncmravného ... Bol 
predsa vel'ký a túžil po vyš~ích métach. 

+ Myslíte s i, že môže nastať rozkol, či 
protipohyb medzi svetom fudským a 
umeleckým? 

· Pre miía umenie je život. A ŽiYot je ume
nie. AJe medzi životom a umením môže vznik
nM všeličo. Umenie je odrazom l'udskej psy
chiky, živého organizmu. Môže opisovať čo
koľvek. aj hrôzy, kataMrofy, špinavosti. AJe ži· 
vot človeka je niekedy úplne beznádejný. V 
umení sa podl'a mňa však toho nemôžeme do
pustiť. Nesmie byť v ňom beznádej, bezvýcho
diskovosť. Musíme podporiť človeka v jeho 
zápase o živote. Vždy by malo reflektovať ne· 
jaky lúč ~vet! a. , 

+ Sú umelci známi tým, že mali svoje 
životné krédo. Máte niečo podobné aj 
vy? 

·Vždy tvrd ím: Život treba brať s humorom, 
tragédiu z neho urobia iní. Tak isto s humo
rom berie m to, čo komponujem a hovorím. 
Mcd7.i slovom vypovedaným a napísan}•m je 
niekedy obrovský rozdiel. Nepochybujem o 
tom, ži: keď ~>i prečítam to, čo som vám naho· 
voril, budem tomu hneď protirečiť. Ako pove
dal ruský básnik Fjodor 'f'utčcv v jednej z naj
významnejších básní .Silentium": ... .inému 
srdce otvoriť? Pochopí ťa? Tvoj nežný cit? 
jazyku nikdy nepomôž. Myšlienka hlasná, to 
je lož." 

Pripravila LÝDIA DOHNALO V Á 



ZO ZAHRANIČIA 

K oncom februára tohto roku · sa 
uskutočnili tri prednášky o naj

n ovšej knihe Doc. PhDr. Petra Krbaťu, 
CSc., dekana Hudobnej-a tanečnej fakulty 
VŠMU v Bratisl ave s názvom Psychológia 
hudby (ni elen) pre hudobníkov (Vyda
vateľstvo Matúš music Prešov, 1994). 

Najskôr vznikla dobrá kniha, potom nápad, 
propagovať ju aj za hranicami našej vlasti.• 
Vel' aka pochopeniu riaditeľa Slovenského inšti
tútu pri Veľvyslanectve SR v Budapešti PhDr. 
Karola Vlachovského bola prednáška zaradená 
do Tematického plánu či nnosti a odtiaľ navrh
nutá Vysokej škole pedagogickej v Sarvaši a 
Békéšskej Čabe. Výsledok celého podujatia bol 
pre autora aj pre našu hudobnú kultúru viac 
ako prekvapujúci: veľká účasť na preLfnáškach, 
dobrá odozva v tlač i , rozhlase a televízii a po · 
poslednej prednáške v OC::kéšskej Čabe vyvr
cholil záujem o publikáciu návrhom o hľada
nie možností jej vydania v macľarskom jazyku. 
Prednášky boli simult:lnne alebo následne pre
kladané do maďarského jazyka. ajväčší záu
jem o podujatie prejavili Slováci v Sarvaši. 
Iniciatíva pozvať autora knihy na Dolnú zem sa 
zrodila vlastne tu, na Katedre hudobnej výcho
vy Vysokej školy pedagogickej. Napriek tomu, 
že na prednáškach bolo prítomných aj veľa po 
slovensky hovoriacich záujemcov, ši rší kon
takt s prítomnosťou lepšie zaručoval preklad 

' dých !'uctí, preferované druhy a hudobné žán- J 

re, psychická záťaž pri koncertovaní, talent a 
jeho možnosti rozvoja, sociálna a terapeutická 
funkcia hudby a iné. Ďalšia prednáška uskutoč
nená v Sarvaši mala dobrú propagáciu; okrem 
pútačov s fotografiou prednášateľa, podujatie 
avízoval mestský rozhlas a noviny Szarvas és vi
déke. Prednášková sála Vysokej školy pedago
gickej sa naplnila učiteľmi a hosťami z mesta. 
Pred prednáškou sa uskutočnila malá slávnost
ná intráda, kultúrny program, v rámci ktorého 
deti z materskej školy vítali prednášateľa chle
bom a peknou básničkou, skupina mladých ta
nečníc a tanečníkov predviedra ukážku z fa
šiangových zvykov, tancov, piesní a hudby, 
väčšie deti zo Základnej školy so slovenským 
jazykom zaspievali niekoľko domácich sloven
ských piesní. Vedúca Katedry inonárodných a 
cudzích jazykov doc. Mária Gorjanová-Mát
raiová v privítacej n;či (v peknej slovenčine) 

nazvala hosťa "poslom slovenskej kultúry" v 
tomto cudzom a predsa aj slovenskom kúte 
Dolnej zeme. Ved(ICa Katedry hudobnej výcho
vy Doc. Anna Lentvorská oboznámila prítom
ných so životopisom prcdnášateľa, jeho dote
rajšou publikačnou, prcdnášateľskou a vedec
kou aktivitou. Priebeh prednášky sa odvíjal tro
chu živšie, uvoľnenejšie ako v Budapešti, už i z 
toho dôvodu, že odpredn!išané časti v sloven
čine nebolo potrebn(; tak detailne prekladať. 

Publikum zau jímali naj mii otázky talentu a bio
dromálneho vývoja profesionálneho umelca 

Rozhovor o publikácii v redakcii pre r egion ál ne slovenské vysielanie v Segedíne 

prednášky. Kecfže bola aj tátO starosť na našich 
pleciach, pokúsim sa opísať aj túto prácu. Pri
praVlljúc koncepciu prednášky zamerali sme 
sa na kapitoly, u ktorých sme predpokladali ži
vý záujem publika. V priebehu príprav sa vyno
rilo viacero otázok, napríklad ako neporušiť 
alebo ako čo najmenej zasiahnuť prekladom 
do prirodzeného priebehu prednášky. Z viace
rých variantov sme vyskúšali niekoľko . 
Prednášateľ v žiadnom prípade nechcel zostať 
pri čítanej podobe prednášky. Nevyhovovalo 
to nakoniec ani jeho povahe a naturelu jeho 
bezprostredného nadväzovania kontaktu s 
publikom. Lenže v záujme vyhnutia sa nepred
vídaným okolnostiam, improvizovaniu, náho
dám a tlaku času, čo je najnepríjemncjšie naj
mä pre prekladateľa, bolo potrebné pripraviť 
si aspoň približne koncepciu a text prednášky. 
V Bratislave, pri čiernej káve vznikla prvý ver
zia a jej živá podoba sa nahrávala. Pri pokuse o 
preklad tohto textu som zistil •jeho neaktuál
nosť: žiadny preklad nemohol tlmoči ť a zaručiť 
presvedčivosť, magnetickú príťažlivosť a bez
prostrednosť tejto verzie prednášky. V osobe 
Petra Krbaťu sa stretávame s veľmi vitál nym 
rozprávačom, príťažlivým svojou presvedči
vou komunikačnou schopnosťou, plynulosťou 
toku myšlienok, asociačnými nadväznosťami, 
odbočeniami, vysvetľovaním myšlienkových 
pochodov, argumentáciou z viacerých uhľov 
pohľadu a podobne, a to všetko bez potreby 
priclržiavania sa písomného prejavu. Ako
koľvek zostáva táto verzia prednášky autentic
ká a pre poslucháča príťažl ivá, musela sa hľadať 
jej iná podoba. V poslednej fáze prípravy sme 
uprednostnili variant písomnej podoby kostry 
predná~ky. jej téz s hlavnými myšlienkami. 
Stali sa ňou niektoré dôležitejšie kapitoly kni
hy so vstupným úvodom. Aby sa nepretrhával'<l 
kontinuita, preklad nasledoval vždy po väčších 
úsekoch. Takým spôsobom prebehla prednáš
ka v Sl ovenskom inštitúte v Budapešti. 
Podľa našej informácie prítomní vedeli hovo
ri ( po maďarsky aj po slovensky. Po plných 
dvoch hodinách trvania prednášky odchádzalo 
nepočetné publikum naplnené novými myš
lienkami, informáciami a názormi na poslanie 
hudby v živote ľudí v minulosti a dnes. Po 
prednáške zotrvala s nami v rozhovore hudob
ná redaktorka AJbert Gizela z rozhlasovej stan i- • 
cc Bartók Rádió B11dapcst. Zaujímali ju otázky 
vplyvu populárnej a džezovej hudby na mia-

od školských rokov v mladšom veku, cez vyso
koškolské štúdium, profesionálnu dráhu, až po 
roky staroby. Posl ucháči sa interesoval i o for
my kontaktu pedagóga so zverencami pri i ndi
viduálnej výuke hry na hudobnom nástroji, 
spCVll , kompozície, hudobnej teórie a tanca. V 
diskusii sa zaujímali o otázky podielu psycho
lógie hudby na spôsoboch približovania hud
by poslucháčom, otázky rozvoja talentu, zisťo
vania genetických predpokladov pre pestova
nie hudby, o úlohe spoločnosti pri rozvíjaní ta
lemu mladých umelcov a iné. Prednáška bola 

Prednášk a v Sarvaši 

prijatá s vel'h.rým záujmom, čoho dôkazom sa 
stal aj pomerne dlhý komentár publikovaný v 
spomínaných miestnych novinách. Prednáša
teľa prijala i riaditeľka školy Dr. Szákacs Mihá
lyné na slávnostnej večeri pri bohatom stole 
pestrých gastronomickrých domácich špecialít. 
Chvíľa času zostala na prehliadku mesta i jeho 
okolia, ako aj na návšteVll Základnej školy so 
slovenským jazykom, kde prijala hosťa riaditeľ
ka Zuzana Medveďová. Škola má veľký počet 
žiakov, je spojeriá s materskou školou a má in
ternátny charakter, takže ju môžu navštevovať 
aj deti z okolia. 

Ďalšej prednáške, uskutočnenej v Bék éš
skej čabe, centre Békéšskcj župy, predchád
zala návšteva Múzea slovenskej dediny. Tu nás 
privítal archaickou slovenčinou, múdrym a ve
selým slovom porozprával o pozoruhodnos
tiach mlizea známy ľudový rozprávač Miška bá
či. Vrcholom jeho pohostinstva bola p ravá ča-

Doc. Peter Kr baťa v rozhovore s Dr. Zoltánom Falvym 

bianska klobása. V slovenskom Kultúrnom clo
mc zas pani Ištvánová hovorila o bohatej čin

nosti tejto ustanovizne aj o plánoch do budúc
nosti. NávšteVll snímalo slovenské regionálne 
televízne vysielanie v Segedíne. Prednáška o 
psychológii hudby bola realizovaná v priest
rannej miestnosti modernej J.>udovy tamojšej 
vysokej školy pedagogickej. Po organi7ÁIČnej 
stránke podujatie perfektne pripravila odbor
ná asistentka Lindenbergerné Erzsébet, inak 
výborná )'tuslistka, člen ka mestského Komor
ného sláčikového a Symfonickéh,o orchestra. 
Okrem milých slov na privítanie, zahral poslu
cháč školy na gitare Truvérsku pieseň od 
Dušana Martinčeka. Okrem študentov boli na 
prednáške prítomní pedagógovia školy, členo
via mestských hudobných telies a pedagógovia
z okolia. Jadrom prednášky boli tri kapitoly 

. knihy: Quo vadis súčasná psychológia hudby? 
fludobná činnosť ako subjekt-objektový vzťah 
a Psychologické zákoni tosti produktívneho 
procesu hudobnej či nnosti a problé,my súvisia
cc s psychickou a fyzickou záťažou hudobní
kov. Základom súčasného výskumu a ~mcrova
nia psychológie hudby sú pre Petra Krbaťu zá
very z medzinárodného seminára (viac ako 4S 
hudobných psychológov) uskutočneného v 

' poľsl.:ých Raclzejowiciach v roku 1990. Zdô
razňujú aspekt komplexnosti a interdi~cipli
nárnej spolupráce výskumníkov od biológov 
až po filozofov, vrátane spolupráce s najschop
nejšími manažérmi zabezpečujúcimi kontakt 
so sponzormi a uvádzajúcimi nadobudnuté po
znatky do spoločenskej praxe. V prednáške bo
li akcentované otázky hudobného vzdelávania 
z pozície celoživotnej vývinovej orientácie so 
zameraním sa na oblasť lekársko-psychologic
kého servisu pre aktívnych muzikantov. Táto 
časť zvlášť zaujala pozornosť prítomných, uká
zalo sa to aj v diskusii. V tejto oblasti dispono
val prednášateľ bohatými sk(lsenosťami, ktoré 
zlskal v priebehu viacročného výskumu medzi 

muzikantmi a spevákmi Slovenskej filharmó
nie v Uratislave. Posl ucháčov zaviedol takpove
diac až za oponu, na civiln(l, pracovnú stranu 
koncertných podujatí. Táto klasická súčasť psy
chológie hudby dokáže priblížiť reálnu podo
bu pracovnej zaťaženosti , koncentrácii pri prí
prave perfektného umeleckého výkonu, zážit
ku jedinečných úspechov, ale vie tiež poukázať 
na dôsledky viacročnej psychickej a fyzickej 
namáhavej koncertnej produkcie profesionál
nych umelcov. Vo vzťahu hudba-č lovek priblí
žil prednášateľ prítomným úlohu ľudskej 
osobnosti pri humanizujúcej funkcii umenia, 

, dávajúceho životu hlbší zmysel a hodnotOVÍ! 
orientáciu. Tento subjekt-objektový vzťah sle
duje vývin osobnosti talentovaného jedinca, 
štruktúru jeho hudobných schopností v proce
se skladatel'skej tvorby, výkonného umenia a 
pcrcipovania hudby. Časť prednášky venujúca 
sa psychologickým zákonitostiam produktív-

neho procesu hudobnej činnosti upútala vari 
najviac pozornosť prítomných aj v<ľaka tomu, 
že prednášateľ doplnil vy~vetľovanie názor
ným zobrazením javov náčrtom modelovej 
schémy na tabuli. Článok v novinách, spolu so 
snímkou vyzdvihol poznatkov\1 hodnotu a spo
ločenskrý význam podujatia. Schéma procesu 
hudobnej činnosti v jej troch možných fázach 
vyzdvihuje strednú ccsw rovnovážneho staVll, 
ako ideálny prípad rozvoja umeleckej osobnos
ti s maximálnou podporou spoločnosti , v kto-

- rej umelec ži je. Prednášateľ na konci svojho 
prejavu prezentoval postoje niektorých súčas
ných popredných slovenských a českých 
umelcov a teoretikov. Táto anketa (so 46 rcs
pon~ntmi) predstaVlljC reprezentatívnu vzor
ku ll.IZOrov na umenie, talent, umeleckú tvor
bu, výchovu ku kreativite a podobne. Najviac 
zaujali poslucháčov názory Ilju Zeljenku, Ivana 
Hrušovského, Eleny Kovflčovej-c arayovej a 
iných. Z nahrávky odznela Zeljenkova skladba 
Musica Slovaca v podaní Slovenského komor
ného orchest~a . Prejavili o iíu záujem prítomní 
členovia Sláčikového komorného orchestra, 
ktorí ju chcú zaradiť do ~voj ho repertoáru. 

V besede po prednáške zaujali pozornosť 

prítomných otázky vplyvu dlhodobého profe
sionálneho pestovania hudby na ľudský orga
nizmus, konkrétne v pnpadoch niektorých 
hráčov na dychové nástroje. Pri stretnutí s ria
diteľom školy Lajosom Kôtelesom sa stala hl~tv
nou témou rozhovoru možnosť prekladu a vy
dania knihy v macra,čine. v krátkom čase po 
uskutočnení prednášky prišiel agilný riaditeľ 
spolu s Dr. K. Vlachovským s konkrétnou po
nukou, na základe ktorej sme pripravili macfar
ský preklad Zusammcnfassung pre vydavateľa 
a niekoľko informatívnych článkov o knihe do 
vybraných maďarských hudobných časopisov. 
Dnes by bolo ešte predčasne hovoriť o ďalších 
podrobnostiach k tejto veci. l lostitclia z Bé
kéšskcj Čaby nám umožnili navštíviť neďaleké 
výletné mesto Gyula a starodávne mesto Sze
ged. V regionálnej rozhla~ovej redakci i sloven
ského vysielania v Segedíne pripravila redak
torka Zenta Dózsová pomerne dlhý zvukový 
záznam o preclnáškovom pobyte Petra Krbaťu 
v mestách Dolnej zeme. V Segedíne nás milo 
prijala j pani Dr. Se bo Katalin Marusné, vedúca 
Katedry slovenského jazyka a literatúry Vyso
kej školy pedagogickej. Ako nám povedala, plá
nujú uskutočniť prednášku na nami navrhova
n(! psychologick(l tému, len čo im to finančné 
možnosti dovolia. 

SpiatOčná cesta do Budapešti s krátkym po
bytom poslúžila na prehliadku mesta, jeho pa
mätihodností. Riaditeľovi l l stavu hudobnej ve
dy Maďarskej akadémie vied Dr. Zoltánovi 
Falvymu sme ponúkli príležítosť predniesť vy
brané témy z dejín hudby pre poslucháčov a 
pedagógov VŠMU v Bratíslave na jeseň tohto 
roku. Pán riad i teľ totiž patrí k významným 
znalcom stredovekej hudby v Uhorsku. Pri po
sedení sa hovorilo okrem inC::ho o potrebe 
prehlbovania odborných, umeleckých a ľud
ských kontaktov medzi našimi národmi. a no
vej úrovni sa rozbehla vzájomná spolupráca 
pred niekol'krými rokmi pri zahájení spoločné' 

ho veľkolepého projektu vydávania pramcn
ných materiálov v edícii Musicalia Danubiana. 
K najnovšiemu titulu patrí kritické a dokumen
tovanC:: vydanie Kájon iho kódexu zo 17. storo
čia , dôležitej'hudobnej pamiatky aj pre nás. 

Prednáškové turné možno charakterizovať 
ako veľmi úspešné. Prispelo k ďalšiemu ožive
niu vzťahov dolnozemských Slovákov ku svojej 
materskej krajine a prehÍbilo vzťahy a hudob
né kontakty medzi našimi a macfarskrými od
borníkmi a verejnosťou. Možno konštatovať, že 
na Dolnej zemi žijú korene slovenského národ
ného cítenia. Potrebujú však neustále viac ži
votodarnej vlahy k d'alšiemu oživeniu. 



(~~'95 KONCERTY 

l Matiné mladých Spevák.ov 
Pokia!' máme snahu a napokon i povinnosť 

vnímať bratislavský koncertný život v európ
skom komexte, jeho programová ponuka vý
razne pokrivkáva v žánri komorných vokál
nych recitálov. Ži al', zvykli sme si na stav, kedy 
speváci - česť výnimkám -vidia zmysel svojho 
profesionálneho uplatnenia iba na opernej 
scéne. Nemá význam na tomto mieste zdôraz
ňovať potrebu Pe:?tovania piesňovej literatú
ry, stačí azda len odkázať na väčšinu rozhovo
rov so svetovými speváckymi autoritami. 
Odpovede sú celkom jednoznačné. 

Agentí1ra Slovkoncert je jednou z mála in
~titúcií, ktoré sa usilujú v rámci svojich mož
ností (najmä priestorových), aby vokálne reci
tály z bratislavského koncertného menu nevy-

. mizli. Za to vďaka. Posledné marcové nedel'né 
predpoludnie patrilo v Mirbachovo m paláci 
slovenským inrerprewm - sopranistke praž
skej Štátnej opery Simone šaturovej a teno
ristovi Opery SND Simonovi Šomorjaiovi. 
KJavírny sprievod zabezpečovali Blanka 
Juhaňáková (Šatu'rová) a Mar ián Varínsky 
(Šomorjai). 

Mladá speváčka na tomto podujatí jedno
značne dominovala: zodpovedným prístu
pom, schopnosťou odhadnliť atmosféru i vo
kálno-techn ickými kvalitami. Taliansko-ne
mecký výber piesní W. A. Mozarta bol síce 
menej konzistentný, zrejme rozhodla ich nála
dová rozmanitosť a túžba hned' v prvom výstu
pe upozorn iť na tvárny výrazový potenciál só
listky. Pieseň Ridente la calma upútala fa-

rebnosťou hlasu, jeho kultivovaným vedením 
a štýlovým cltením. Tón attJrovej bol l'ahký, 
mäkký, éterické mezza voce priam šteklilo. 
Der Zauberer vniesol do prejavu kontrast 
veselosti a vtipu, aby tretia ukážka z mozartov
ského bloku, pieseň Un moto di gioia mi 
sento opäť zaujala vkusnou dynamikou, lega
tom a pružnosťou tónu v pohyblivých pasá
žach. 

Výber piesní Franza Schuberta sa v poda
ní Simony šarurovej niesol v atmosfére ko
mornej intimity, pokojnej kantilény a citlivé
ho, neafektovaného tlmočenia vnútorného 
obsahu. aturová presne vie o čom spieva a 
aké 1(azové prostriedky potrebuje piesňová 
inteqlft'etácia. Jej klavírna partnerka 131anka 
juhaňáková by však mala vol iť jemnejšie a pas
telovejšie farby nástroja. V opernom bloku 
predstavila sopranistka svojho Mozar ta, 
Rossiniho a Donizettiho. Nebol to síce prí
liš objavný repertoár, no zodpovedal naturelu 
speváčky. Ária Zuzanky z Figarovej svad
by mala lyrický pôvab, plynulý legatový ťah a 
citlivú dynamickú klenbu. Od štýlovo bezú
honnej rossiniovskej koloratúry síce a,lurovú 
ešte delí kúsok práce (exaktnejšie delenie tó
nu v strednej polohe), ária Rosiny mala zato 
poéziu i šibalskú iskru. Vel'mi c itlivo a precíz
ne vyprofilovala tiež ár iu Lindy di Chamo
nix, ktorá spolu s dvojspevom z Nápoja lás
ky dokumentovala, že Simona Šaturová je vy
soko muzikálnou, technicky zdatnou lyrickou 
koloratúrou. jej fond je síce komorný, mám 

však pocit, že hlas by sa mal niesť i vo väčších 
priestoroch. 

Od Simona Šomorjaia som rozhodne očaká
val viac. Už fakt , že Dvorákove Cigánske 
melódie predniesol z nôt, nesvedčí o príliš 
serióznej príprave a úcte k publiku. Ak by išlo 
o náročný part 20. storočia, nenamietal by 
som, ale Dvofák je predsa školskou literatú
rou. epomohol napokon ani notový zápis. 
omorjai si totiž minisálu pomýlil s vcl'kou 

opernou scénou. Vlastní príjemne sfarbený, 
sýty lyrický tenor s perspektívou neskoršieho 
prechodu na spim o odbor. Dnes však tento 
umelec má zjavné technické problémy. 
Prejavujú sa v prechodoch do vyšších polôh, 
ktoré je nútený nasadzovať vo forte, vzápätí 
piano nahrádza falzetom, takže o pokojnej vo
kálnej línii ťažko možno hovo riť. Prospelo by 
"štíhlejšie" vedenie tónu, viac dynamických 
stupňov (chýba stredná dynamika) a pozor
nosť intonácii. 

Podobné ťažkosti ako v Dvofákovom pies
iíovom cykle sa objavili i v áriách, hoci ide o 
platformu, na ktorej sa spev{tk cíti istejšie. 
Ferrandovi z Mozartových Cosi fan tutte 
popri zvukovej jadrnosti a fa rebnej sýtosti 
chýbala plynulá legatová fráza a Povero Er
nesto z Donizettiho Dona Pasquala (á ria v 
našej inscenácii škrtnutá) by zniesol okrem 
razantnej, mierne farsírovanej interpretácie 
viac elegancie a vzlelll . Klavírny sprievod ani 
v tomto prípade celkom nezodpovedal ko
mornému muzicírovaniu. PAVEL UNGER 

l STANISLAV ZAMBORSKÝV MIRBACHOVOM PALÁCI l 

Stanis lav Zamborský S1úmka M.jurík 

Nedel'né matiné v bratislavskom Mirba
chovom paláci, na ktorom sa 23. 4. predstavil 
Stanislav Zamborský, docent klavírnej hry 
na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v 
Bratislave, sa tak trochu vymykalo z radu po
dobných podujatí. Vedl'a pianisticky suverén
neho, tvárneho a muzikantsJ.."Y zaangažované
ho výkonu sólistu, sa pod neho podpísala aj 
vynaliezavá dramaturgia, ktorá vyznela ako 
hold francúzskej hudbe z konca 19. a prvej 
polovice 20. storočia. Účasť zástupcov Fran
cúzskeho inštitútu potvrdila ambíciu poduja
tia, zarad iť sa nielen organicky, ale aj so cťou 
do radu prezentácie francúzskej kultúry na 

lovensku. 
Zamborského premyslená dramaturgia, 

nielen chronologicJ.."Y, ale aj hudobno-kon
cepčne uspokojila aj toho najnáročnejš ieho 
poslucháča. Stúpajúca krivka napätia, vhodne 
vypfňaná kontrastnými plochami - a to ako 

stavebno-kompozičnými tak interpretačnými 
- splnila očakávania , ktoré sl'uboval samotný 
program: pomerne málo hraný (a tak trochu 
neprávom obchádzaný) Alexis Em anuel 
Chabrier ( 184 1-1894), ďalej stálica, s ktorou 
receptívne povedomie priam personifiku je 
francúzsku hudbu vôbec a impresionizmus 
osobitne - Claude Debussy ( 1862-1918), a 
nakoniec neopakovateľný, plný francúzske
ho espritu - Fran cis Poulenc ( 1899-1963). 

Dobrý cit pre vnútornú náväznosť a záro
veň zmysel pre hudobno-dramatickú logiku 
preukázal Stanislav Zamborský už pri výbere 
z 10 piéces pittoresques A. E. Chabrlera, 
čo podčiarkla a umocnila aj následná inter
pretácia. Tanečné, priam chopinovské Mau
resque, s neodškriepitel'ným španielskym 
koloritom (ktorý sa podpísal pod viaceré au
torove diela ako odozva na jeho španie lsky 
pobyt), vystriedal idylický hudobný obrázok 
(Idylle), aby vzápätí ustúpil zemitému, rudi
mentárnemu vidieckemu tancu (Danse v il
lageoise), po ktorom nápaditá improvizácia 
s pôsobivou gradáciou v závere (Improvi
sation) uzavrela prvý, a nanajvýš zdarilý 
chabrierovský vstup. 

Hoci umelecké kontakty a preferencie 
Chabriera, ktorý zostal v kompozícii v podsta
te autodidaktom, boli nasmerované prevažne 
tradicionalisticky (Chabrier bol o. i. členom 

parížskeho wagnerovského klubu . Le Petit 
Bayreuth"), čo vlastnej tvorbe, oscilujúcej me
dzi istou neumelosťou na jednej a sentimenta
litou na strane druhej, predsa len dokázal 
prekročiť túto determinovanosť, a najmä vďa
ka vynachádzavo fa rebnej harmónii, sa spolu 
s·ďalšími znakmi svojej tvorby zaradil k najvý
znamnejším pripravovateľom Impresionizmu 
vo francúzskej hudbe. Týmito vlastno ťam i 

oplýva aj amorova Bourrée fantasque c 
mol, ktorú Zamborský veľmi vhodne a citlivo 

Spevácka súťaž Franza Lehára 
V rodisku Franza Lehára Komárne sa ui od roku 198S kddo~ne .konajú 

Lehárove dni. V ostatných rokoch sa ich súčasťou stala aj Medzinárodná spevKka 
súťaž Franza Lehára. Je to Jediná spevácka súťaž tohto typu nielen u Slovehsku, 
ale aj v Európe, zameraná na operetný a muzikálový repertoár, pričom zúčastniť 
sa na nej môžu spolu s profesionálnymi aj vyspelí amatérski speváci. Súťaž Je 
dvojročná, v dňoch 6.-8. aprUa L

0 
r. sa v prekrásneJ, akustickej výbornej sále zre

novovaného Dôstojníckeho pavllónu v Komárne uskutočnil už jeJ 4. ročník. 

Lehárova sMaž si postupne získava i medzi
národné renomé, v tomto roku sa na sllťaži 
okrem slovenských účastníkov zúčastnili re
prezentanti Maďarska, Čiech a Rakúska. 
Medzinárodná porota, ktorej predsedal Ru
dolf Geri nemala l'ahkú úlohu. Z 30 sliťažia

cich (prihlásených bolo 43), viacerí podali 
nadpriemerné výkony a·najmii tre tie kolo, do 
ktorého postúpilo dvanásť spevákov bolo ver
mi vyrovnané. Napokon porota ude lila päť 
cien: prv(l cenu získala Zita Vá radi (MR), štu
dentka V. ročníka Lisztovej akadémie v Bu
dapešti, na druhom mieste sa umiestnil náš te-

norista Ernest Hudec, člen Slovenského fi l
harmonického zboru, tretia cena poplitovala 
opäť do Maďarska pre sólistku jókaiho diva
dla v Békescsabe judit Bellai. tvrtú cenu 
porota udelila Zuza ne Lászlóovej, absol
ventke VSMU, učitel'ke spevu na ·zu v Ko
márne a na piatom mieste sa umiestnila jana 
Mrkusová, sólistka Mestského divadla v Ústí 
nad Labem. Cenu za najlepšiu interpretáciu 
operety dostal Mário Fančovič, absolvent 
VŠMU a v súčasnosti sólista viedenskej Ko
mornej opery, za najlepšiu interpretáciu fl}U· 

zikálu porota ocenila výkon E. Hu d eca. Ví-

zaradil pred Debussyho. V sólistovej interpre
tácii naplno zarezonoval hráčsky vďačný až 
tarentellovo poňatý dynámický náboj kompo
zície, uzatvárajúcej krátky, no poučný exkurz 
do povšimnutiahodnej Chabrierovej sklada
tel'skej dielne. 
časová i hudobno-tvárna blízkosť Chabrie

rových opusov s prvými dvoma zvolenými 
kompozíciami C. Debussyho - (R~verie a 
Nocturne, obe z r. 1890) - vytvorili plyf1u lý 
prechod k plnokrvnej impresionistickej at
mosfére dvoch známych prelúdií z 2. dielu 
slávnych Préludes (č. 7 La terrasse des au 
diences du clair de lu ne a č. 8 Ondine). 
Zamborský v nich naplno rozvinul svoj zmy
sel pre drobnokresbu, plynulé oblúJ.."Y a inšpi
ratívnosť pre nuansy hudobných obrazov. 
Arzenál výrazových prostriedkov mu dovolil 
rozšíriť skladatel'ov nemenej známy Os trov 
radosti (L'Isle joyeuse) , v ktorom akcento
val najmä prvky, vymykajúce sa impresionis
tickému koloritu, aby o to viac prepožičal cel
ku diela jednotný ťah , ktorý pri mozaikovitej 
výstavbe nejedného Debussyho opusu pred
stavuje vážne úskalie nielen pre interpre ta, 
ale aj pre poslucháča . Záverečné Trois pié
ces pour p iano (Pastorale, Hymne, Toc
cata) F. Poulenca, reprezentujúce jedného 
zo známych predstavitel'ov nemenej známej 
parížskej šestky (mimochodom v skladbe rov
nakého autodidakta akým bol Chabrier), vid i
tel' ne Zamborskému .sedeli"·, čo možno pove
dať o celom koncerte, počas ktorého sa inter
pre t pred plne zaujatým auditóriom vypäl k 
muzikantsky inšpiratívnemu, temperament
nému a radosťou z muzicírovania prýštiace
mu výkonu. Prítomné publikum si vynútilo 
ešte dva prídavky - bravttrnu Burlesku K. 
Slavického a poetické Nocturno O. Res
pighiho. RUDOLF BRFJKA 

ťazi sa na záver predstavili na slávnostnom ga
lakoncerte, na ktorom účinkovali aj poprední 
sólisti operetných scén z Prahy, Budapešti a 
Bratislavy. Orchester Novej scény dirigoval 
Rudolf Geri. 

Na tohtoročnej súťaži mali prevahu ženy, 
pedovšetkým sopranistky, veď aj všetky laurc
átJ.."Y sú z tohto hlasového odboru. Uspo
riadatelia majú veľké ambície a hoci už dneš
ná úrovei\ súťaže aj podľa vyjadrenia R. 
Geriho je na európskej úrovni, v budúcnosti 
chcú,ovel'a viac osloviť aj zahran ičie, dokonca 
sa uvažuje o organizovaní jednotlivých pred
kôl v ďalších štátoch, s orientáciou predovšet
kým na nemecky hovoriace krajiny. Je dobré, 
že sa tento typ súťaže, ktorý má šancu zauja.,ť 
široký okm h poslucháčov a je zaujímav)•m, 
netradičným oslovením v operetnom a muzi
kálovom ž:lnri aj pre interpretov, koná práve 
v rodisku slávneho operetného auátora Fran
za Lehára - mimochodom v tomto roku sme si 
pripomenul i 125. výročie jeho narodenia. 
Veď takáto žánrovo netradičná a ojedinelá sú
ťaž má všetky predpoklady etablovať sa v rám
ci slovenských, ale i európskych vokálnych 
sú ťaží a "Vydobyť si medzinárodné renomé. 

KATARÍNA HORVÁTHOVÁ 

s) 

PREDZVESŤ 
SĽlJBNEJ 
KARIÉRY 

O Magdalenc Koženej, mczzosopranistkc.z 
triedy doc. Evy Blahovej na VSMU v Bratislave, 
Hudobný život v poslednom čase viackrát pí
sal. Právom. Dialo sa tak pri príle'lilostl Kože
nej koncertov, pri príležitosti jej víťazstva na 
mozartovskej speváckej s(tťaži v rakúskom 
Salzburgu. Kožená Je pozoruhodná a výrazná 
umelecká osobnosť. Keď na jeseň minulého 
roku vystúpila v brnenskej opere ako Dora
beiJa v novom našrudovatú Cosi fan tuttc, v 
kritike som ju omylom nazval absolventkou 
VSMU. Nazdával som sa, že jej stupdí ovláda
nia speváckej techniky aj schopnosť štý lovo 
presvedčivo vykresliť hudobné kvality diela 
sít na úrovni absolvenla vysokej hudobnej 
školy. 

Magdalena Kožená však so svojím absol
ventským koncertom predstúpila pred verej
nosť až teraz. V Zrkadlovej sieni Primaciál
neho paláca dňa 1. apríla. Absolventské kon
certy vSMU sledujem ako kritik (alebo nieke
dy z bežného záujmu) už veľa rokov. V prípa
de koncertu Koženej ma prekvapil už prvý po
hľad do programu. Dramaturgická koncepcia 
bola natoľko premyslená a dômyselne zosta
vená, že sa na prvý poh.ľad odll§ovala od bež
ného dramaturgického štandardu, ktorý z hľa
diska repertoárového speklra zvyčajne absol
ventské koncerty VSMU predstavujú. A pritom 
Kožená vyhovela požiadavkam kladeným na 
tlelo záverečné vystúpenia. Spievala starú 
hudbu, klasicizmus, romantizmus aj moder
nu, do programu začlenila aj áriu z opery. 
Spievala autorov rôznych národných kultúr. 

Na úvod zaznel Monteverdi. Lamenlo Olym
pic malo v Koženej podaní štýlovo veľmi pre
svedčivý a pôsobivý rozmer. Výrazne k tomu 
prispel sprievod j ana Krejču (lutna) a Petra 
Krivdu (viola da gamba). Uchopenie štýlu sa 
však dialo nielen na ítrovni zvukových para
metrov, ale aj vo frázovaní, v prispôsobovaní 
speváckej techniky Monteverdiho štýlp. V árii 
Rami ra z Mozartovej mladistvej opery La finta 
giardiniera predviedla Kožená hlavne svoju 
schopnosť brilantne a hudobne prirodzene 
podať koloratúry v mezzosopránovom parte. 
j ej partnerom za klavírom bol Dušan Stan
kovský. V Drahmsových Dvoch picsniach op. 
91 sa k nemu pridala ešte violistka j ana 
Nováková. V tomto majstrovi nemeckej pies
ne druhej polovice minulého storočia Kožená 
vdychla presvedčivé poetické nálady aj správ
nu dikciu. 

Vrcholom Koženej absolventského koncer
tu boli Iri picsiíové cykly autorov dvadsiateho 
storočia (Britten, Ravel a Stedro!"t). 

V Briuenovi dominoval intelektuálny nad
h.ľad , jemná irónia, ale aj ponorcnie sa do krá
sy zvuku. A charm of luiJabies sú náročným 
cyklom. Kožená ho predniesla po všetkých 
stránkach vyrovnane a korektne. Stčdroňov 
cyklus Flores predstavuje akúsi reminiscen
ciu až paródiu na výrazové prostriedky rene
s:mčných vokálnych skladateľov. Stedroií sa 
nevyhýba ani priamočiare) zvukomalebnosti, 
keď napríklad imituje mcčanic kozy. Speváč
ka predniesla cyklus s pochopením renesanč
ného základu autorovej hudobnej reči, kto,rý 
je však prostriedkom na vyjadrenie úsmevné
ho odstupu človeka súčasnosti. Sprevádzal ju 
jan Krejča na lutne. Tretí cyklus, Madagas
karské plesne M. Ravela (sprevádzali Mirosla
va Kupková na violončelu, Monika Strehová 
na flaute a Dušan Stankovský na klaviri), zau
jali tak zvukovou apartnosťou (speváčka aj In
štrumentálny minisúbor boli vcl'ml vyrovna
ní) ako aj t lmočením efemérneho posolstva 
Ravelových hudobných štruktúr, v rámci kto
rých dominujú kompozičné postllpy inšpiro
vané hudobným impresionizmom. Speváčka 
mala vel' mi dobrú francúzsku výslovnosť. Jej 
interpretačný prístup vychádzal z·uvcdomc
nia si tak poetických ako aj hudobných kvalít 
jednotlivých Ravclových piesní. 

Na záver svojho koncertu prešla Kožená na 
opernú, ba aj muzikálov\1 parketu. Áriu Char
lotty z Masscnetovej opery Werther podala sí
cc korcklnc, ale bez onoho romantického vy
klenutia hudobného oblúka árie tlmoči:tccj 
záchvevy rozcitllvclého vnúlra hrdinky. Záve
rečný duel Christinc a Raula z muzikálu Fan
tóm opery A. L Webera bol sympatickou a 
akousi mladistvou, aJc cudnou koketériou sr
šiacou bodkou. Partnerom Koženej bol teno
rista Stanislav Malls. 

Okrem Magdaleny Koženej sa na tomto 
koncerte predstavili violončelistka Miroslava 
Kupková a klaviristka Monika Mockovčáková. 
Interpretovali Fantastické kusy n . Schumanna 
a Uhorskú rapsódiu O. J>oppcra. 

Magdalena Kožená je tyt>om vcl'mi zodpo
vednej umelkyne. Sústredí sa najmä na precíz
ne štýlové tlmočcnle plesol. Donedávna sa o 
nej hovorUo ako o špecialistke na starú hud
bu. jej diapazón je však širší, siaha až k súčas
nej hudbe. Mladá umelkyňa vychádza z vel' ml 
dobrého speváckeho technického zázemia a 
do interpretácie premieta takmer vo vyváže
nej polohe Intelekt aj cit. Bude zrejme vyW'a
dávanou koncertnou umelkyňou. 

Na tlačenom koncertnom programe bol 
uvedený ako spoluusporiadatcf Ceské cent
rum v Bratislave, ale ltlavný usporiadatcl' - VS
MU - chýbal. Taktiež nebolo uvedené meno 
Koženej pedagóga spevu -doc. Blahovej. 

Ccské centrum v Bratislave začína vyvíjať 
svoju činnosť v konkurencii s inými, veľmi sil
nými strediskami reprezentujúcimi veľké eu
rópske kultúrne mocnosti. Ak má byť organi
l'ačná a J>ropagačná stránka tohto konccrn1 
vstupnou vizitkou centra (laxne pripravený 
programový bulletin, po meste neviscli plagá
ty, novinári do rcda.kclí nedostali pozvánky), 
bude jeho život v hlavnom meste Slovenska 
veľmi, vel' mi ťa7J<ý. MltOSlAV DIAHYNKA 



HUDOBNÉ DIVADL.O 

PREMIÉRA VERDIHO AIDY V HISTORICKEJ BUDOVE 

Odvážny 
projekt 
košickej 

opery 
Zatial čo v rebríčku frekvencie 

uvádzania Verdiho diel na Slovensku 
. sa monumentálna Aida v bratislavskej · 
opere d e li s Ma.likarným bálom o 3.-4. 
priečku, vďaka ostatne j prenúére sa v 
Košiciach • spolu s Traviatou a 
Rigolettom • stáva oajinscenovanej-. 
šou verdiovkou. v poradí štvrtá Aida v 
Štátnom divadle je teda do istej miery 
prekv apením. Prekvapením v súbore, 
ktotý 'po prevádzkovej poddimenzo
vanosti počas prestavby divadla a 
zd{havcj "rekonvalescencii" si svoju 
cestu ku konsolidácii otvorU zhodou 
okolností jedným z najnáročnejších 
operných titulov. Za ním by sa mal úz
ky a jednofarebný repertoár rozší.riť 
o základné spektrum diel, najmä mi
motalianskej proveniencie. 

G. Verdi: Aida. V popred í s tojaci (zľava):J. šomorjai, V. Hronská , F. Balún aN. Kozjatinská Snímka O. Béreš 

Po obnovenom Nabuccovi pri príležitosti 
znovuotvorenia divadla v septembri minulého 
roku, sa Aida stala prvou (a zároveň poslednou) 
premiérou sezóny v historickej budove. 
Verdiho zrelé dielo má v Košiciach silnú inter
pretačn(l tradíciu, po loženú hlavne prvými 
dvoma inscenáciami, pričom v naštudovaní ro
ku 1968 disponoval súbor troma vlastnými, 
kvalitnými predstavitel'kami titulnej úlohy. 
Aida, p re miérovaná 28. apríla 1995 v pôvod
nom talianskom znení, je produkciou s tak po
larizovanou in terpretačnou kvalitou, že pokia!' 
by z nej mal vyjsť heslovitý hodno ti aci výstup, 
znel by- priemer. Je to škoda, lebo z nejedného 
hl'adiska bolo v silách súboru obrúsi ť proble
rhatické hrany, resp. nájsť vhodnejšiu alternatí
vu. 

Veteránsky dirigent Boris Velat sa s Aidou 
stretol v Košiciach už po tretíkrát, jej partitúru 
by teda mal mať v krvi. Ak jeho s llčasná práca 
bola korunovaná iba čiastočným úspechom, 
dôvody treba hl' ad ať v pred lože nej koncepcii, v 
stupni osobnej prezen tácie, ale i v nárokoch na 
pod riadené zložky. Vo Velatovom poňatí sa 
stretávali úseky vypracované plasticky, tempo-

vo a stavebne zodpovedajúce interpretačnej 
tradícii, s p lochami problematickejšími. Pat rili 
k nim najmä vel'k(' ensembly (2. a 3. finále), vy
žadujúce intenzívnejšiu gradáciu i presnosť v 
súhre. Počas večera sa viackrát stalo , že medzi 
javiskom a orcheMrom vládol chaos. Zborové 
teleso (zbo rmajster Roman Skfepek) a v tu tti 
pasážach intenzitou zvuku a farebnou zlade
nosťou približovala k tiárokom predlohy, jem
nejším úsekom (ženský zbor) chýbalo viac tó
novej ušl'achtilosti. 

Hoci Giuseppe Verdi nezaujíma dominantné 
postavenie v doterajšej p raxi bratislavského re
žiséra Miroslava Fischera, jednou z jeho pro
filových inscenácií je p ráve Sila osudu v SND. 
Ak z jeho pred premiérových slov vyznelo, že k 
Verdimu pristupuje s piétou (čo v komickom 
žánri o ňom nemožno tvrdi ť), košická Aida 
p ri ncipiálne to to stanovisko potvrd ila. Oproti 
Sile osudu jej však chýba ústredný motív, pod
čiarknutý vo výtvarnom riešení, -takže tu ide 
skôr o trad ičné, s rutinou zvládnuté aranžmán. 
Chýbala hlbšia prepracovanosť vzťahov, každá 
postava h rala akoby na svojom "piesočku" . 
Napätie v ústrednom tn>juho lníku olUpovala 
p redovšetkým postava Amne ris (v l . obsadení), 
kto rá sa pre vokálnu a predstavitcl'skú nevýraz
nosť stávala v dramatickom dianí ou tsiderom. 

J á n Ha nák navrhol vcelku jednoduchú scé-

l Obnovený Wagner a Verdi l 
PreYádzková prax Viede nskej štátne j opery pozná okrem p remiér v pravom slova 

z m ysle tiež zoovuobnove.(lia starších inscenácU, kto r é sa p o určitej prestávke vraca jú 
d o rep ertoáru v pôvodnom režijnom tvare, J:lo s inovovaným o bsadením ďalšieh po
s tov. Ide teda o akúsi "polopre miéru", náležite na plagá toch sp ropagovanú (inšp irácia 
pre SND, kde debuty v r olách sa odohrávajú takmer v an onymite), priťahujúcu zvýše
ný záujem publika i odbornej kritiky. Do tejto kate górie patria dve aprilové obnove n é 
produkcie: Wagnerova ľristan a lzolda a Verdiho Rigo letto . 

l }•RJ.~TAN A IZOLDA 

Vel'konočné obdobie zvykne sprevádzať Par
sifal Richarda Wagnera, v tomto roku ho však 
nahradila séria uvedení Tristana a Izolcly. Po 
trojročnej odmlke sa legendárna inscenácia 
August:l Everd·inga predsa len dočkala o práše
nia, hoci už predchádzajúci šéf C. II . Drese ju 
plánoval nahradiť novou podobou. Má sa tak 
stať v budllcej sezóne. Odhliadnúc od svojho ve
ku sú Everdi ngova réžia a výtvarné riešenie 
Giinth era Schneide ra-Siemssen a stále inšpi
ratívne, je to v dobrom slova zmysle klasické d i
vadlo, kde javiskové dianie je v ti plnom súzvuku 
s duchom diela, jeho špecifickou atmosférou. 

.Za d irigentským pultom stál Zubin Mehta, 
ktorý t(Jto inscenáciu naštudoval už roku 1980 a 
dnes je jej skutočným umeleckým i duchovným 
otcom. lllboké precítenie partitúry, sugestívne 
tvarovanie meniacich sa nálad a intenzívny ťah 
hudby, stavajú túto kreáci u - v spolupráci s bra
vúrnymi fi lharmonikmi - k absolútnej extratrie
de na poli wagnerovskej interpretácie. Vieden-

Zubin Mehta dirigoval vo Viedni 
Tristan a a Izoldu Snímky arch ív au tora 

nu s točňou , uvádzanú clo pohybu na dvoch 
dráhach. Mohutné, otáčavé slÍporadia a mobil
né schod isko sú 'dominantnými architektonic
kými prvkami, tvoriacimi v rôznych zoskupeni
ach variabilné hracie plochy. Praktickosť a 
efektnosť tohto riešenia by nemalo devalvovať 
nadmerné používanie točne, čo však už súvisí s 
naturelom režiséra a jeho stálym problémom 
udržať únosnú mieru. 'f'ažko možno prehliad
nuť štýlovo rušivý moment, keď Aida poskytuje 
kráľovskej dcére toaletu a masáž nôh. 
Triumfálny pochod mohol - aj napriek rozme
rom javiska- dostať pompéznejší vzhl'ad; napro
ti tomu pravdivo a s atmosférou vyznela záve
rečná scéna v hrobke. Kostýmy Danice 
Hanákovej mali historizujúci charakter, po
kia!' ide o farby, niektoré ostré odtiene sledova
li skôr vonkajší efekt. 

Sólislickému obsadeniu prvej premiéry do
minoval Vladimír Prokopenko ako Radames. 
Vypätý part absolvoval bez jediného zakolísa
nia, pričom jeho spinto tenor je v polohách 
vzácne vyrovnaliý, štýlovo frázuje a používa 
vkusné dramatické akcenty. Výkon Neonily 
Kozja tinske j (Aida) už tak jendoliato nepôso
bil. Sólistka má krásnu strednú a nižšiu polohu 
s príťažlivo mezzosopránovým timbrom, avšak 
táto kvalita sa smerom k výškam stráca. Hoci 

ská opera si našla tiež vel'mi kvalitné spevácke 
obsadenie. Gabriele Schnaut (lzolda) je typic; 
ký .Hochdramatische" hlas s nesmierne pev
ným a priebojným tónom, ktorý bez stôp sily 
prekonáva! mohutný prúd o rchestrálnej hudby. 
Po frapantnom l. dejstve sa síce v lyrických po
lohách Schnautovej hlas natol'ko nezaskvel, bol 
to však stále výkon svetových parametrov. Fína 
Heikki Siukolu som ako Tristana po prvýkrát 
počul r. 1988 v Berlíne a už vtedy bol vel'kým 
prísl'ubom. Dnes je to pravý hrdinný tenor, no 
nechýba mu ani hlasové teplo, kovový lesk a prí
jemná farba. Treťou najvýraznejšou postavou 
bol Falk Struckmann ako hlasovo expresívny 
Kurwenal. 

RIGOLETrO 

Spomínam si, keď sa Verdiho Rigoletto v hu
dobnom naštudovaní Richarda Mutiho dostal r. 
1983 na viedenské javisko, ohlasy veru neboli 
jednoznačné. lllavným dôvodom váhavého pri
jatia bolo rešpektovanie pôvodnej verzie, bez 
mnohých zaužívaných · výšok a kadencií. 
Mutiho, ktorý je známy ako ochranca originá
lov, postu pne vystriedalo viacero d irigentov a 
Rigoletto sa opäť hral - pre potešenie publika - s 
"korením" efektných tónov. Ostatné obnovené 
naštudovanie pripadlo celkom netradične diri
gentke - žene. Austrálčanka s vari desaťročnou 
praxou, Simone Young, sa uviedla premysle
nou koncepciou s náležitým dôrazom na drama
tickosť partitúry. jej gesto je vel'ké, ba až preex
ponované, no zdá sa, nie dosť "autoritatívne". 
Aspoň pre teno ristu, ktorý - zvlášť v cabalette -
chcel ukázať, kto je v opere pánom. Presadil si 
vlastný názor, v dôsledku čoho došlo k neprí
jemným rytmickým kolíziám s orchestrom. · 

Inscenácia Sandra Sequiho na scéne Pan-

väčšinu partu zvládla korektne, nemožno ne
spomenúéť, že v romanci Qui Radames verra 
(3. dejstvo), svojvoľne porušila notový zápis a 
vynechala vysoké C. Najproblematickejším 
článkom večera však bola Viera Hronská ako 
Amneris. Sólistka, ktorá sa úspešne uplatňuje v 
epizódnych, prípadne stredných rolách, dosta
la lllohu zjavne nad jej sily. Najmä v prvej polo
vici predstavenia sa tón lámal, silne distonovala 
a elementárne technické problémy jej odčerpa
li sily na výrazové profilovanie tejto král'ovskej 
postavy. Jednoducho, takéto fiasko by sa na 
premiére nemalo stať. Nepresvedčil ma ani 
František Balún ako antitalianskym štýlom 
spievajúci Amonasro. Z dvoch basových partií 
sa výrazne zapísal Juraj Šomorjai ako Ramfis, 
král' v podaní Jozefa Havasiho by zniesol mar
kantnejší hlasový materiál. 

Náhodou som s~ pri divadelnej pokladni do
zvedel, že najlepšie Vstupenky na premiéru stá
li päťsto korún. Všetky miesta boli i tak obsade
né. Nechcem teraz uvažovať nad tým, či si sku
točné operné publikum - teda to, ktoré príde i 
na bežnú reprízu - môže dovoliť túto sumu za
platiť. Natíska sa skô r otázka, či operný súbor 
odovzdal premiérovému divákovi adekvátnu 
umeleckú protihodno tu. Po vyššie uvedených 
riadkoch nechávam na čitatel'a, aby si vyvodil 
vlastný záver. PAVEL UNGER 

Leo Nucci - Rigoletto v obnovenej vie
denskej premiére Verdiho opery 

telisa Dessyllasa patrí clo sféry tradičných po
i1atí, bez zbytočných časových a významových 
posunov. V sólistickom obsadení si najlepšie 
počínala maďarská sopranistka Andrea Rost, 
inak Mutiho Gilcla z La Scaly, ktorej technicky 

. zdatný, farebne príjemný a štýlovo kore.ktný vý
kon najväčšmi zaujal. Leo Nucci (Rigoletto) je 
už mierne za zenitom, takže jeho titulný hrdina 
zaujal viac výrazovo a herecky. Mladý francúz
sko-sicílsky tenorista Robe rto Alagna (vojvo
da) Pavarottiho láureát z r. 1988, je iste obdare
ný pekným, slnečným materiálom, technicky, 
ani osobnostne však zatial' neoslnil. 

PAVEL UNGER 



KONCERTY 

7. apríla. Gustav Mahler: 9. symfónia. 
Slovenská filharmónia. Dirigent Ondrej 
Lenárd. 

Každý z nás má svoje veľké túžby. j ednou z 
takýchto intenzívnych túžob šéfdirigenta 
Slovenskej filharmónie je realizácia kompletu 
gigantických symfónií Gustava Mahle ra. 
Krôčik po krôčiku zdoláva dirigent jeden titul 
za druhým. Na nejednu mahlerovskú seansu si 
pamätám ako na výnimočn(rudalosť, no nezdá 
sa mi, že by pod vedením šéfa SF zazneli v 
Bratislave už všetky Mahlerovc symfonické ví· 
zie. Aktívne si momentálne spomínam na 
Pry(r, Druhú aj na Piatu symfóniu. S požado
vačnou "Osmičkou" mu to v rámci Oli S '94 ne· 
vyšlo, na rad teda prišla mystická . Deviatka" so 
svojím rozlúčkovým, uboleným gestom v zá· 
vere. Isté však je, že Abschied z 9. symfónie nie 
je rozlúčkovým ceremoniálom šéfa SF s hud· 
bou Gustava Mahlera ( 18. mája v spolupráci s 
členmi Shinsei Orchestra Tokyo v Redute vq· 
val ducha Gustava Mahlera skrz hudbu S. sym· 
fónie). Uvedenie symfónie situovanej celkom 
symbolicky do tóniny l. symfónie o Titanovi 
spôsobilo evidentné seizmické otrasy ešte pár 
dní pred samotným koncertom. Šéfdirigent SF 
požadoval na naše pomery obrovské obsade· 
nie sekcie sláčikových nástrojov, z pochopi· 
teľných dôvodov zdvojil horny, takže 7. apnla 
pokryla pódium Reduty doslova čerií filhar· 
monických frakov. Prím udávalo šestnásť hus· 
listov a celý kolos mahlerovskej faktírry nieslo 
na bedrách desať kontraba~ov. j e ja~né, že 
Mahlerove symfónie potrebujú volumen, po· 
trebujú kolosálnosť zvukovej vlny, potrebujú 
dokonca vizuálny zážitok z preplneného pó· 
dia. To všetko vyžaruje z každej partitúry a to 
viedlo napríklad Arnolda Schoenberga k tO· 
mu, aby si pod vplyvom Gustava Mahlera dal 
pre svoj projekt o Gurrelieder vytlačiť výni· 
močne partitú rové hárky s väčším počtom li· 
nick, než bývalo zvykom · trebárs aj u Mahlera. 

. Taký bol svet, takí boli jeho komentátori. Pred· 
sa však, 9. symfónia je napriek svojmu úcty· 
hodnému objemu komornejšia, než ktorákoľ· 
vek z predchádzajúcich skladieb tohto druhu 
(vari s výnimkou 4. symfónie). Troška som 
rozmýšľal o tom, či je naozaj potrebný taJ..-ý 
monštrózny aparát na realizáciu neuveriteľ· 
ných polyfonickýc h tkanív prvej časti, šklebia· 
cich sa burleskných výjavov dvoch .scherz" 
alebo slz stekajúcich v nádhernej melizmatic· 
kej krivke po tvári Finále. 9. symfónia si vysta· 
čí aj s menším obsadením. Jej nádhera spočíva 
v intimite dvoch krajných pomalých častí ro· 
tujúcich okolo dvoch srčiacich maškarónov 
zrkadliacich sa navzájom uprostred symfónie 
v podobe scherza a burlesky. Šéfdirigent SF 
vsad il na veľký zvuk, na "liečbu šokom", čo je 
tiež jedna z možností. Prezentoval sa ako diri· 
gent uvažujúci predovšetkým divadelne, veľ· 
koplošne, dramaticky. Dokázal vyl)ičovať uda· 
lost i k neuveriteľným afektom· od sotva poču· 
teľného quasi niente až k frenetickým výbu· 
chom tvrdých fortissím. Pod majestátnou 
klenbou jeho koncepcie bola ukrytá ťažká prá· 
ca hráčov SF na profilácii všetkých životne 
dôležitých komponentov mikroštrukt(rry. 
Symfónia sa dopracovala ku koncu bez závaž· 
nejších kolízií, jej fasáda obsahovala všetky 
charakteristické architektonické prvky,. jej .ži· 
vot" bol dostatočne dynamizovaný v tvarovej 
aj vo významovej sfére. A veruže sa mi po su· 
gestívnom závere zasa nechcelo veľmi tlies
kať. Aj to je jeden z dôkazov správnosti toho, 
čomu hovoríme zážitok. 

13. apríla. Antonín Dvofak: Rekviem. 
Slovenská fllharmónia. Slovenský filhar· 
monický zbor. Dirigent Ondrej Lenárd. 
Zbormajster Jan M. Dobrodinský. Sólisti 
Ľubica Rybárska, Ida Kirilová, Miroslav 
Dvorský, Peter Mikuláš. 

Apríl zrejme šéfdirigenta SF poriadne vyťa· 
žil a vyčerpal. Dva dni po 9. symfónii Gustava 
Mahlera nasledoval už osvedčený kvetnonc· 
deľný joseph Haydn (Sedem posledných 
slov ... ) a o necelý týždei\, na Zelený štvrtok stál 
odvážny muž nad panitúrou Dvorákovho 
Rekviem. Sám neviem, či to nic je . too much", 
či je takáto reťaz koncertov optimálnym dra· 
maturgickým ťahom ... Realizácia Dvofákovej 
nádhernej skladby mi totiž doslova vnútila ta· 
kéto úvahy. Paradoxom však bolo to, že šéfdi· 
rigent SF, majúc právo na únavu, vyšiel z tejto 
udalosti vlastne so vztýčenou hlavou. Nepokoj 
a disharmónia zavládli tento raz v priestore, v · 
ktorom tvorili sólisti. Pritom konštelácia voka· 
listov bola jedným z trhákov sezóny. Miroslav 
Dvorský síce vzorne zaskakoval za avizované· 
ho staršieho brata Petra Dvorského (nebolo to 
prvý raz), ani to však nijako neznížilo stupei\ 
očakávania. Na konci som mohol konštatovať 
len jedno: jediný, kto nesklamal bol Peter 
Mikuláš. Mal nad svojím partom vel"ký nad· 
hľad , zhmotnil ho preň typickým spôsobom 
pod aký sa môže podpísať len profesionál: 
Nechýbali záchvevy dramatických afektov, 
vhodná metóda Petra Mikuláša posírvaj(rca 
meditáciu Rekviem do. úrovne vnútornej ľud· 

skej drámy. Táto fi lozofia čnela nad terén vy· 
medzený prejavom ostatných členov sólistic· 
kého kvarteta. Tam chýbal súlad, jednota názo
ru, či skôr súčinnosť jednotlivých výstupov. 
Zvuková výslednica nebola kompaktná a ani 
intonačná stránka ma príliš nepresvedčila. 
Najviac ma roztrpčil výkon Ľubice Rybárskej. 
Akoby kdesi zabudla kultivovanosť belcanto
vej divy a svoj part príliš forsírovala do popre· 
dia tónom, ktorý vo mne vzbudzoval skôr po
cit kfčovitosti a obáv o dosiahnuúr výslednicu. 
Zrejme chýbalo záverečné uhladzovanie, ho
mogenizovanie, korekcia všetkých štyroch 
prvkov sólistického ansámblu. Napriek zain· 
tcresovaným a typicky pasionátnym gestám 
šéfdirigema SF, napriek jeho logickej a účin· 
nej koncepcii bol Dvorákov Meisterwcrk vy
stavovaný náporom vzájomného neporOZ\1· 
menia. A ak do toho všetkého občas pribudli 
malé komické chybičky hráčov orchestra (na· 
pr. rozsypané signály v sekcii driev v časti 
Tuba mirum), Rekviem dokonca vzbudzovalo 
úsmev ma mnohých tvárach. Pred Slovenským 
filharmonickým zborom stál po dlhšom čase v 
prípravných fázach jan M. Dobrodinský, diri· · 
gent, ktorý má so SFZ bohaté skúsenosti. 
Osadenstvo telesa však, samozrejme, starne a 
migruje a z tých, ktorých Jan M. Dobrodinský 
viedol pred pár rôčkami už ich ostalo asi veľ· 
mi málo. Napriek tomu práca kvalitného zbor· 
majstra žala úrodu a SFZ znova prejavil obdi· 
vu hodné možnosti. ajviac ma potešil fakt, že 
sekcia tenorov sa nevyčlcňovala z celku a že 
doií integrálne zapadla. Takže · Dvorákovo 
Rekviem na Zelený štvrtok bolo p re mňa pote· 
šením aj malým sklamaním. 

27. a 28. apríla. johannes Brahms: 
Tragická predohra. john Taven er: The 
Protecting Veil pre violončelo a sláčiko
vý o rchester {slovenská premiéra). Peter 
Iľjič Čajkovskij: 4. symfónia. Slovenská 
filharmónia. Dirigent Michel Tabachnik. 
Sólista Steven Isserlis. 

Každý z nás musí rátať s tým, že sú chvíle 
všedné a sú aj chvíle slávnostné, výnimočné. 
Koncert z konca apríla, na ktorom sa aktívne 
spolupodieľal British Council, bol jednoznač· 
ne udalosťou výnimočnou. A to hneď z viace· 
rých dôvodov. Dirigent Michel Ta bach nik pri· 
pravil bratislavskému publiku už nejeden in· 
tenzívny zážitok. Najradšej si spomínam na je· 
ho realizované predstavy o Berliozovej Fan tas· 
Lickcj symfónii. Tam bolo jasné, že hráči Slo
venskej filharmónie sa veľm i radi nechajú po
zitívne ovplyvniť a motivovať. Od spomínanej 
Fantastickej držím meno Tabachnik v evidcn· 
cii ako veličinu mimoriadnej umeleckej kvali· 
ry. Čajkovského Štvrtá symfónia má s Oerliozo
vými preludmi niečo spoločné, preto som pri· 
vítal ponuku Michela ľabachnika rozpútať zas 
a znova čudesný zápas extravagantného opu· 
su 36. Na koncert ma prilákala aj zvedavosť z 
nepoznania. Mená john Tavener a Steven 

John Tavener 

lsserlis mi boli známe len čo do ich sonoristi· 
ky, nemal som však žiadnu konkrétnu sk(rsc· 
nosť, takže na zvedavosť som mal nárok. Začul 
som klebietky, že príchod Stevena lsserlisa 
znamená príchod ďalšej výnimočnej osobnos
ti, ktorá má korunovať tohtoročnú abonentnú 
sezónu SF. Okrem toho, aj slovenská premiéra 
zahraničného a navyše novodobého produktu 
je niečím zvláštnym a pútavým. Takže · dôvo
dov na zvedavosť pribúdalo a prib(rdalo. V ko· 
nečnom dôsledku bola táto zvedavosť na plne· 
ná poznaním krásy a pozilívnym zážitkom. Je 
pravda, že pri všetkej (rcte voči Brahmsovi, je· 
ho Tragická predohra nebola asi týn1 najšťast· 
nejším cntré ·najmä vzhľadom na charakteris
tiky unikátnej kompozície johna 'Tavenera. 
Slovenskí filharmonici zahrali všetko korekt· 
ne, zodpovedne, účinok bol ale viac únavný a 
odvádzal energiu do nebezpečných zákutí lax· 
nosti. Klbko tkaniny prvej akosti však Michel 
Tabachnik a Steven lsserlis začali rozmotávať 
v linrrgickej kompozícii johna Tavenera, kto· 
rej . programový" podtinrl znie Ochranný zá· 
voj. Tavener, Isserlis, Tabachnik a hráči or· 
chestra naozaj rozprestreli nad auditóriom 
Reduty ochranný film. Ten nás, naklonených 
dobrej veci, chránil pred škaredosťou našej rc· 
ali ty, pred stresom a zbytočnosťou každoden· 
ných útrap. Z pódia sa šírila hudba plná mú· 
drosti, pokoja, rozvahy a dobroty. Adagio, ada· 
gio, adagio ... a zvuk violončela neustále stúpal 
k výšinám. Sem·tam sláčiky zneli ako zvony, in· 
okedy meditovali v pôsobivých vertikálnych 
tónových konšteláciách. Sláčikový ansámbel 

našich OU1armonikov mal istotne čo robiť s pr· 
voplánovou jednotvárnosťou a melanchóliou 
výrazovéhuo potenciálu Tavenerovej skladby. 
Napriek tomu všetko dal do poriadku mi mori· 
ad ne disponovaný sólista, ktorý prekonal zrej· 
me aj fázu tuhého zápasu o svoju pravdu · 
uviesť The Protecting Veil v konzervatívnej· 
šom prostredí abonentného koncertu SF. 
Isserlis sa mohol spoľahnúť na nádherný, sýty 
zvuk svojho nástroja aj na dokonalú znalosť 
hudobného textu. Hral s nadhľadom, hoc aj 
občas zaujal impulzívnymi pohybmi tela a mi· 
mikou. Tavenerov Ochranný závoj sa aj vďaka 
Stevenovi lsserlisovi stal pre mňa jedným z 
najsilnejších zážitkov koncertnej sezóny. Pa· 
radoxy hýbu svetom. Bolo Lo tak aj po prestáv· 
ke koncertu Michela Tabach11ika. john Ta· 
vener, hlásateľ idey odstraňovania europoccn· 
trizmu, klasickej hudobnej tvarovosti a evo
lučnosti typickej pre Európu, mal v druhej po-

Snímka archív 

lovici koncertu za partnera jedného z naLvy· 
hranenejších zjavov európskej tradície. Caj· 
kovskij, resp. jeho hudba je dnes už kvázi sym· 
bol om. 4. symfónia je obdivovaná aj nenávide· 
ná pre svoju impulzívnosť a údajný výrazový 
.polopatizmus·. Ako sa možno mýliť! Koncep
cia Michela Tabachnika ma utvrdila v názore, 
že za týmto polopatizmom tkvie ukmtný boj 
so symbolikou. Ako inak možno chápať tú po
divn(r púť od vnútorne aj navonok destabilizo
vanej prvej časti smerom k odrhovačkovej 
hystérii beriozkovského Fi nále? Michel Ta· 
bach nik túto cestu osvetlil gestom preň typic· 
kým · Čajkovského spovedi nechýbal príznač· 
ný a potrebný mantinelizmus tempový, dyna· 
mický, sonoristický. Ved" celá symfónia sa 
udiera o mantinely od začiatku až do frenctic· 
kého záveru. Tabachnik strhol orchester zdra· 
vým a čitateľným gestom, pridaJ aj sympatickú 
.choreografiu" celého tela (nie však samoúčel· 

nú a narcistickú ... ) a všetko pracovalo na plné 
obrátky. Pod vplyvom účinnej koncepcie, ve· 
diac o čo ide som sa nenechal vyrušiť ani drob
nými technickými kolíziami hráčov SF. V ta· 
kom .kotli", aJ..-ý pripravil Michel Tabachnik ta· 
kéto detaily veľmi nezavážia. Ex post som si 
okrem iného uvedomil aj to, že žabomyšie voj· 
ny medzi "novou" a "starou" hudbou sú vari aj 
zbytočné. V zážitku z aprilového stretnutia s 
profesionálmi najvyššieho rangu sa zážitkové 
kanáliky jedného aj druhého typu zliali do u ni· 
kárneho spoločného výsledného toku myšlie· 
nok a trvalých spomienok. 

IGOR JAVORSKÝ 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT MIRKA DAJ ČÍRO. 
svetelné efekry citlivo využívajúce architekúrru miestnosti a 
hlavne korešpondujúce s hudbou plynúcou akoby mimo vše· 
tok ľudský čas a priestor. (Scénografickú a obrazovú zložku rca· 
lizoval Svetozár Ilavský.) Aj Pärtova skladba vypovedá o ve· 
ciach a udalostiach nadčasovej platnosti, aj ona je napísaná ve· 
domím nesmiernej pokory: V jánových pašiách je Kristovo 
umučenie nazerané z akéhosi nadosobného hľadiska, s vylúče· 
ním akýchkoľvek dramatických momentov (aká protichodná je 
táto koncepcia Bachovmu poňatiu!). Hudba plynie v jedinom 
celistvom prírde, akoby celkom nezávisle na skladateľovej vôli, 
v zámerne archaizujúcom kolorite štýlovo čerpajúcom z rene· 
sančno-barokových zdrojov. Celá skladba dôsledne potláča ten· 
denciu ilustrovať text hudbou · s výnimkou záverečného zlo
mu, ktorý sa udeje v momente Kristovej smrti a ktorý po pred· 
chádzajúcom vývoji (či skôr anti-vývoji) zapôsobí ako udalosť 
kardinálneho významu, výkričník a memento. Teda aj Pärtova 
skladba je tesne zviazaná s hudobnou minulosťoi.r · jeho hudba 
opcmjúca jednoduchými prostriedkami dokáže vyvolať suges
tívny účinok. Krajčího skladba na mňa však zapôsobila predo
všetkým momentom dialógu, konfrontácie nadčasového vý· 
chodiska s jeho reflexiou vlastným ja · v tomto momente sa od 
Pärta zásadne líšil. Symfonický proces v skladbe je spočiatku ur· 
čovaný predovšetkým chorálovým východiskom, neskôr sa 
však čoraz viac osamostatňuje, "súperí" s chorálom, cézuruje 
ho, komentuje lyrickým spevom, scherzóznym fugatom na 
chromatickú tému. Záverečné Adagio je znovunasrolením jed· 
noty, katarziou. je rámcované chorálovým Agnus Dei a Lux 
aeterna· teda skladba nekončí tradičným Libera me a pocitom 
bázne, prosbou o ochranu pred večným zatratcnim. Mirko 
Krajčí uzatvára svoju Sinfoniu da Requiem s nádejou na večný 
pokoj a večné svetlo a hudba, ktorá na začiatku zostúpila z ne· 
beských výšin, v závere sa k nim aj navracia ... 

tak trochu vefkonočne 
O absolvents'kom koncerte dirigenta a skladarel'a Mirka 

Krajčího, poslucháča VŠMU (vedúci diplomovej práce · doc. 
jozef Sixta a prof. Oystrík Režucha), som sa dozvedela za po
merne kurióznych okolností · keď si hľadal sponzora, ktorý by 
zaplatil prenájom Reduty (koncert sa napokon uskutočnil 22. 
apríla vďaka prispeniu švajčiarskej kultúrnej nadácie PRO HEL· 
VETIA). Nuž, mladí skladatelia a dirigenti sa dnes veru musia 
poriadne obracať, ak raz škola nemá peniaze, ani dobré výslcd· 
ky nepomôžu ... 

Najskôr sa Mirko predstavil ako dirigent · v jeho naštudovaní 
a v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhla· 
su v Bratislave sme si vypočuli predohru Hebridy F. M. 
Bartholdyh o a 4. Beethovenov klavírny koncert so sóli· 
stom Petrom Pažickým, taktiež tohoročným absolventom VŠ· 
MU z triedy doc. Mariána Lapšanského. Už tu sa Mirko prejavil 
ako dirigent, ktOrý vie teleso zdisciplinovať a vštiepiť mu zmys· 
lu plnú koncepciu celku. Svoju predstavu o výraze a charaktere 
dokáže tlmočiť adekvátnym a pekným gestom. V Beethove· 
novom koncerte sa klavirista Peter Pažický prezentoval kultivo
vaným prejavom, ako interpret obdarený mimoriadnymi hu· 
dobnými i intelektuálnymi dispozíciami. Predsa mi však v 
Beethoven ovi niečo chýbalo · azda mnohé akoby sa dostatočne 
nedodýchalo, ncprcspicvalo, čo u klavirisnr spôsobovalo príle· 
žitostné zníženie kvality tónu. 

V dnrhej polovici večera sa doMal k slovu i Mirko Krajči · 
skladateľ. Popri rozhlasovom orchestri spolu(rčinkovali členo-

via zboru Schola cantorum zo Spišskej Kapituly (zbormajster 
Rastislav Adamko). Podobne ako v iných Mirkových dielach 
aj v Sinfonii da Requiem dôležit(r rolu zohráva gregoriánsky 
chorál. Týmto je podmienený aj spôsob jeho hudobného mysle· 
nia, svojský a originálny, avšak určite nie experimentátorský. 
Autentický chorál je poňatý ako prazdroj inšpirácie, pred kto
rým sa Mirko skláňa s hlbokou pokorou a od ktorého odvíja svo
ju symfonickír konptf:mpláciu. Autorov zámer bol podčiarknu· 
tý realizáciou vokálneho partu zborom bohoslovcov· nik iný by 
sa tejto úlohy nedokázal zhostiť lepšie, prirodzenejšie a štýlo
vejšie. Vokálny prejav konzekventne zotrváva vo funkcii tlmoč· 
níka chodlu a myšlienok nadčasovej platnosti ·vlastné dianie 
potom predstavuje symfonický proces, ktorý pristupuje ako ko
mentu júca vrstva a štrukturálne nadväzuje na chorálové nápevy 
(príp. ich aj anticipuje). Okrem tohto nadväzovania sa však 
priebeh skladby riadi zákon"itosťami výstavby symfonického 
diela. Religiózna tematika, moment konfrontácie hudobnej mi· 
nulosti a prítomnosti a z toho vyplývajúca konfrontácia rôz· 
nych spôsobov videnia sveta a plynutia času, to všetko mi mi· 
movofne pripomenulo iné súčasné dielo, ktoré odznelo v 
Redute l l. apríla · Pašie podľa sv. j án a od Arvo Pärta v. po
daní súboru Camerata Bratislava pod taktovkou j ána Ro
zehnala a sólistov Petra Mlkulá~a, Ernesta Hudeca, jany 
Pastorkovej, Marty Beňačkovej, Richarda Sporku a Sta· 
nislava Beňačku. Atrakciou tohto koncertu bola tpeciálna vi· 
deoprojckcia, lepšie povedané zaujímavé, pozvoľna sa meniace 

Koncert našiel priaznivú odozvu u poslucháčstva a vo mne 
rezonoval aj v spomínanom veľkonočnom duchu. Tak teda, 
Mirko, veľa šťastia · v živote, dirigovaní, sklad beJ i n:tsponzoro~. 

MARKETASTEFKOVA 



(s 
K to sleduje z väčšieho časového od· 

slllpu koncertné aktivity Mariana 
Lapšanského nemôže neoceni ť je· 

ho posledný klavírny recitál v Zrkadlovej sie· 
ni Primaciálneho paláca 20. marca. Pre znal· 
cov hneď na úvod námet na rozmýšľanie · 
prečo si Lapšanský vybral pre bratislavský re· 
citál d ramaturgiu o rientovanú na programo
vé cykly v netypicke j kombinácii? Keďže je to 
umelcovo právo, uvažujem čo z toho vzišlo? 
Zarade nie Písní z imních n ocí o d Vítez· 
stava Nováka, Dvofák ovej Su ity A d ur 
op . 98, poznačenej americkými hudobnými 
stopami, ďalej Ravelov brilantný cyklus 
Zrkadlá a celkom netypicky na záver klavír· 
nu suitu z Prokoflevovho známeho chef 
ďoeuvre Pe te r a vlk ... · to prinajme nšom 
znamená, že umelec si je celkom istý kom po· 
zíciou rozmanitých programov a hudobných 
obrazov, obsah om, ale aj názvami d iel kon
krétnych skladieb. Každý z cyklických útva· 
rov rieši na iný spôsob viacčasťovosť, vnútor· 
né súvislosti, podstatu myšlienkových kontra
stov, programovosť a jej zd roje i charakter zá
klad ných motivicko-myšlie nkových jadier, 
prácu s témami a vzťah častí k celku. Pre 
Lapšanského neboli Novákove Písne iba pú· 
hym sledom štyroch zimných romantických 
nálad, ale aj niečím vyšším · čo na jednej stra· 
ne skrýva v sebe prísnu logiku svojho tvorcu · 
štyri rozmanité nálady ako štyri časti cyklické· 
ho útvaru, a na strane druhe j poéziu zabudnu· 
tých romantických obrazov. Na prvé miesto 
zaradil interpret rýchlu časť bouŕtivá, plnú 
expresívnych myšlienok; na d ruhom mieste 
bola pomalá časť mésíční, rozjímavá, legatami 
a farebnou subtílnosťou jemnej hry detailov 
nezaostávajúca za inými verziami .mesačných 
nocí"; tretiu vánoční ponímal ako pokoj a vá· 
benie vzdialenej šťastnej chvíle; techn icky ná
ročná, noc karnevalová znela v jeho podaní 
ako rozmarná pianistická miniatúra. 

S Dvofákovou Suitou A dur op. 98 nemáme 
· napriek jej nákazlivej muzikantskej iskre · na 
bratislavských koncertných pódiách veľa po· 
slucháčskych skúseností. Lapšanský objavne 
odokryl v o rganizme tanečnej suity mnoho 
prekvapi vej krásy· nech už to boli spomínané 
melodickoharmonické odkazy na skladateľov 
americký pobyt, či spontánnu invenc iu v me· 
lodickom tkanive, prípadne živelné rytmy a 
výbušnú silu rýchlych častí, ľahúčky tanečný 
esprit polonézy a je j jemný vtip. Neváhal pri· 
dať na brilancii a virtuozite druhej a piatej čas· 
ti s takmer toccatovým priebehom a so zreteľ· 
nou melodickou linkou, oným nezastupiteľ· 

PÝITI dvorákovským prvkom, cez kto rý ho 
spoznávame už po piatich tónoch. Vyrov· 
nanosť a poetic ká spevnosť predposlednej 
časti Andante bola nielen adekvátnou prípra· 
vou k záverečnému Allegru, ale zdôraznila v 
rámci celkovej koncepc ie diela Lapšanského 
cit pre kontrasty v cyklid:ých formách, čo sa 
ešte nie raz potvrdilo v ďalších skladbách. 

Cyklus impresionistických Miroirs (Zrkad· 
lá) od M. Ravela patrí medzi Lapšanského 
kmeňové repe rtoárové skladby. Stáli kdesi na 
počiatku jeho konce rtnej kariéry, jedna z pr· 
vých platní... Interpretácia tohto nie ľahkého 
klavírneho diela p rešla istými premenami a v 

KONCERTY 

Marián Lapšanský SnímkaM. Jurík 

Dvakrát Lapšanský 
súčasnosti je ukážkou jeho vyhraneného ná· 
zoru na skladateľa. Vyžaduje si nielen dokona
lú klaviristovu technickú pripravenosť, bez 
ktorej je nemysli teľný Rave lom zamýšľaný 

efekt kvázi imp rovizácie, ale aj súbor štýlo
vých detailov príznačných pre impresionis· 
tickú pianistickú klaviatú ru. Ravel cyklus 
pôvodne venoval po častiach rôznym svojim 
priateľom · básnikom, výtvarníkom, ale i hu· 
dobníkom: svojimi názvami do te raz evokuje 
veľmi presne hudobný obsah. l t rať také to d ie· 
lo · Nočné m ory, Sm utné vtáky , Bárka na oce
áne, Ša§ova ranná serenáda a Údolie z vonov 
· musí byť pre klaviristu rovnako opojné, ako 
pre maliara maľovať sugestívne predstavy. 
Vychádzajúc z názvu cyklu · áj klavirista sa 
úplne ponoril do palety fa rbistých hudob
ných nálad, a . zrkadlil" Ravelovu tajomnosť v 
prvej časti ; svet d robných detai lov, stat ickosť 

a dusno, jemnosť A hru pedálu vo Vtákoch; 
skvelá i l uzívnosť hojdajúcej sa bárky na mor· 
skej hladine potrebovala už iba svoj mate riál· . 
ny proťajšok; Šašova serenáda nás oslovila de· 
centným pianistickým vtipom a robusnosťou 
brilantného záveru, aby o to viac vznikol zlom 
v dynamickom pláne Údolia zvonov, v kto
rých klavirista vyzdvihol zvukomalebné prv· 
kya prispel k.očakáva nej pointe celého cyklu. 

Na koncerte sme si opakovane uvedomili, 
že aj nehudobné prvky a rôzne vzťahové zna-

ky, napr. názov diela, časti , sa môžu podieľať 
na usme rnení poslucháčskej fantázie v p ro
spech pochope nia obsahu. Ak interpret po· 
staví celý program na programových sklad· 
bách, musí, resp. mal by počítať aj s takýmilO 
väzbami · v prípade rece nzovaného konce rtu 
sa nadväznosť skladieb a auto rov dopiňala do 
akejsi vyššej sústavy, lebo napokon aj Pro· 
kofievov deťom určený Peter a vlk kupodivu 
našiel si svoje miesto vo finále koncertu. 
Rozprávkový náme t hudobno-d ramatického 
prokofievovho o riginálu nadobudol v dobre 
"prepísanej klavírne j ve rzii (T. Nikolajeva) 
svoj pôvab ný komorný pendant. Celý cyklus 
je postave ný na slede krátkych častí s názvami 
viac ako iba programovými, ony sú priam ilus
tratívne. Názvy Peter, Vlk, Vtáčik, Kačka, 

Mačka, Dedko, Pochod · uvádzam iba pre lep· 
š i u názornosť, aby si čitateľ uvedomil, aké ús
kalia stáli pred interpretom, ak nechcel, aby 
sa z cyklu stala hudobná ZOO. (Zároveň sme 
si mohli uvedomi ť, s akou inšpiratívnou silou 
pôsobí v ruskej hudbe Musorgského cyklu 

· Obrázky z výstavy, akoby predobraz klavírnej 
verzie Prokofievovho cyklu.) M. Lapšanský 
preto vyzdvihol všetky dostupné klavlristické 
prvky, kto ré mohli podporiť č is to hudobné 
stránky cyklu-suity. Tažil z hudobnej p rirod· 
zenosti klavírnej predohry zo spektra hudob· 
ných nálad, ktoré sa pohybovali od úsmevnej 

----- ~ - -- - - - - -

detskej pohody, cez zvukomalebnosť až po ta· 
jomný svet zvierat, vyjadre ný humorom rov· 
na ko ako poetickou skladbou, akordistickými 
pasážami i brilantnou miniatúrou · spolieha· 
júc sa na to, že poslucháčova fantázia si aj tak 
sama doplní ilustratívnosť z predohry. 
Množstvo hudobných odtie nkov zachyte· 
ných v tomto vďačnom klavírnom cykle našlo 
v klaviristovi M. Lapšanskom oddaného pro
pagátora. Urobiť z tohto rozprávkového, de· 
ťom určeného diela, vyvrchole nie recitálu je 
síce netradičné , ale akceptovateľné. A tak tro
chu aj odvážne. Napokon okre m Nováka po
znám všetky tieto klavírne skladby aj v or· 
chestrálne j verzii. Náhoda, ale bo zámer? 

P. S. Koncert venoval Marián Lapšanský pa· 
miatke Tatiany Nikolajevovej. 

MEšKA PUSKÁSOVÁ 

o o o 
Využil som priležitosť v Žiline, aby som si 

po d lhom čase vypočul klavírny recitál Ma· 
riána Lapšanského. 21. marca v Dome Fatra sa 
predstavil programom skutočne netradič· 
ným. Možno v snahe znovuobjavovať zabud· 
nuté diela prezentoval napríklad Písnč zim· 
ních nocí od Vítčzslava Nováka, d ielo, ktoré si 
máloktorý klavirista trúfa zaradiť do progra· 
mu. Lapšanský však te jto hudbe dôveroval, 
hral ju s bázňou, s poetickou nehou i baladic· 
kým nervom. Slovom tak, ako si to tento Ida· 
vírny cyklus vyžaduje. Veď sú to ndci mesač· 
né, búrlivé, vianočné a karnevalové · teda sa· 
iné náladové kontrasty a predsa jeden rozpo
znateľný rukopis skladateľa, ktorý bol jedným 
z duchovných otcov slovenske j hudobnej mo
derny. Áno, český impresionista a baladik. 
Tak ho vykreslil i M. Lapšanský. Tak ako Pies
ne zimných nocí, ani Dvofákova Suita A dur 
op. 98 nepatrí medzi frekventované d iela kla· 
vírnej literatúry. A pritom tu Dvofák svoju 
príslovečnú invenčnú jedinečnosť ozvláštňu· 

je využívaním prekvapujúcich modálnych 
zvratov. Lapšanský hral Dvofáka s veľkou mu· 
zikantskou samozrejmosťou, prirodzene a 
pôsobivo. 

V druhej časti programu odzneli Ravelove 
Zrkadlá. Čudesná hra farieb a nálad. I tu sa mi 
inte rpretácia páčila. Nebola rozvláčna, ani ci· 
tovo preexponovaná. Dominovala jednoznač· 
ne zložka sonická a te matická. Bolo cítiť opäť 
uvoľnenie, mäkkosť, prirodzenosť. Nástroj sa 
stáva zrazu le n prostriedkom na vyrozpráva
nie vlastnej hudobnej predstavivosti. Všetko 
je podriadené fantazijne j zložke. Túto inter· 
pretačnú danosť som si uvedomil l v Pro
kofievovej suite Peťo a vlk, kto rú poslucháči 
zväčša mali možnosť počuť len v pôvodnej or
chestrálne j verzii. Tá klavírna však vďaka zna· 
menitému prepisu i vďaka interpretácii je ur· 
čite životaschopná. Z dramaturgického hľa· 
diska bol to teda inovačný čin, ktorý bol 
zmnožený i vynikajúcou interpretáciou. Celý 
klavírny recitál pôsobil nesmierne presvedči· 
vo. Od diela k dielu silnelo vo mne presvedče· 
nie, že Lapšanského hra smeruje k neopako
vateľnej jednoduchosti a prirodzenosti. čo 
viac si možno želať? V.eď to je cieľ každého in· 
terpreta. IGOR BERGER 

l PÔSTNYVEČEIDUCHOVNEJHUDBY l Dopoludnie s kvartetom, 
V každodennom zh one všedných dní 

ustavične sa kamsi náhliaci človek le n ťažko 
hľadá kúsok času na to , aby sa zamysle l nad 
zmyslom všetkého diania okolo seba, nad 
zmyslo m a poslaním života, nad p odstatou 
seba samého . Jedno u z príležitostí na takúto 
autorelaxáciu bola atmosfé ra PÓSTNEHO 
VEČERA DUCHOVNFJ H UDBY (7. 4.) v 
bratislavskom kosto le Najsväte jšieho Spa· 
siteľa Oezuitskom kostole) , na ktoro m sa 
svojim interpretačným umen ím p redstavili 
altistka Sigrid Kes sle r a organís ta Ru· 
d olfFischer z nemecké ho Regensburgu. 

lc h časovým rozsahom sice neveľké, svo
jou náplňou v~ak pest ré a bohaté koncertné 
vystúpenie obsahovalo osem historicko
chronologic ky zoradených skladie b odJ. S. 
Bacha cez M . Re gera, J . Brah m s a a A. 
Dvof áka až 'PO R. M . Helms ch rotta, P. 
Eb e n a aJ. Ala in a. (Škoda le n, že dramtur· 
gicky priam ideálne konc ipovaný program 
neobsahoval popri dvoch českých aspoň 

jednu skladbu slovenského auto ra. Hudob
nej literatúry pre tento typ koncertov • naj· 
mä z pera súčasných autorov · máme však 
zatial' zo známych príčin p oskromne ... ) 

Z piatich uvedených kompozícií p re organ· 
sólo najviac zaujala Modlitba za pokoj 
("Prié re pour la p alx") skladateľa R. M. 
Helmschrotta, tvoriaca istý vrchol koncer· 
tu . J ej in te rpre t v nej najvýrazne jšie doku· 
mentoval svoju nespornú manuálnu zručnosť 
a virtuozitu, ako aj vlastnú fantáziu a kreativi· 
tu. Po odznení tejto skladby som mal · i keď v 
chráme · najväčšiu chuť úprimne zatlieskať: 

predvedenej skladbe i jej inte rpretovi. 
V rámci o rganové ho sprievodu sólis tky 

veľmi presvedčivá bola najmä vzájo mná sú· 
hra oboch umelcov. Vo výbe re z 
Biblických pies ní A. Dvo f áka (na rozdie l 
od Štyroc h vážnyc h p iesní .J. Brahmsa) to 
bola tiež ideálne vyvážen á zvuková st ránka 
inte rpretácie, avšak táto neobvyklá verzia 
( transkripc ia) uvedene j skladby značne 

ubrala z jej pôvabu, prosto ty a autentickosti. 
Pôsobivý hlas alt is tky S. Kessler · i keď v 

daných akustických priestOroch chvíľami 

výrazovo mo notó nny · najle pšie znel najmä 
v s tredných polo hách , kým v hlbšom regis· 
tri čiastočne strácal na svojej prirodzenosti 
a zreteľnosti artikulác ie. 

Naprie k uvedeným drobným výh radám 
výkony oboch pro tagonistOv konce rtu spi
iíali všetky kritériá p rofesionality (a moje 
očakávania) . Dúfam, že sa s ich umením v 
Bratislave i v budúc nosti ešte viackrát stre t· 
ne me. 

A ešte niečo na záver: v krátkych prestáv· 
kach medzi jednotlivými skladbami koncer· 
tu či po jeho skončení patr ičná atmosféra 
chrámu oveľa viac ako ktorákoľvek koncert· 
ná siei'i prítomné p ubli kum inšpi rovala k 
podvedomé mu rozjímaniu o veciach po mi· 
nuteľných i veciach nepominuteľných. Som 
presvedčený, že k tým druhým nesporne 
patrí aj duchovná hudba vo všetkých svojic h 
podobách a d ime nziách . Je j prvopiatkový 
aprílový PÔSTNY VEČER bol toho viac ako 
presvedčivým dôkazom. 

STANISI.A V HOCH EL 

Moyzesovo kvarteto, okrem toho, že je kvalitné 
zoskupenie (čo, samozrejme, netreba zv12ť zdô
razňovať), vyznačuje sa jednou charakteristikou; 
Bez ohľadu na dobu, čas, módu, nosnú ideológiu, 
deklarované postuláty alebo fo rmulované otázky 
o .efektívnosti" ... , systematick-y a permanentne 
rozširuje svoj repertoár o skladby slovenských au· 
torov. j e nanajvýš sympatické, že sa títo štyria in· 
špirovaní a stále inšpirujúci hudobníci neodťa· 
huj ú od · zdanlivo málo atraktívnej · šance oživo
vat: množiť a kultivovať korene a výhonky domá· 
cej hudobnej kultúry. 

Takto ladený program ponúkli Moyzesovci v 
jednom z trad ičných dopoludi'tajších nedeľných 
stretnutí v Mirbachu, 9. apríla (SSSk·SHÚ). Matiné 
ohlasovalo zoswvu so skladbami Pavla Bagina 
(Prelúdlá), Ladislava Kupkoviča (Iniciály) a 
Jozefa Sixtu (Sláčikové kvarteto). Produ kty 
troch odlišných kompozičných poetík, rozdiel· 
nych estetických orientácií, odťažitých , č i nesúvi· 
siacich jednotiek boli suverénne a jednoznačne 
muzikantsky kompetentne .vtiahnuté" pod spo
ločného menovatci'a zasvätených interpretač· 

ných pohl'adov (i nadhľadov) . 
Baginove Prelť'Jdlá sú už takpovediac stáli· 

cou v našej sláčikovej spisbe. Sú .nezáviiznou" 
muzikantskou polohou, bez nárokov na prevrat· 
né riešenia kompozičných či filozofických otá· 
zok. Prihovárajú sa neokázale, skôr krotko až dis
krétne. A čo je · aspoi\ pre m1h viac než imponuj· 
(Jce? · prítomný folklórny prvok v nich Bagin ne
zneužíva; nepoužíva ho ako účelový ornament, 
skôr ho necháva . zakomponovaný" v polohe id io· 
matickej, akoby mimochodom sa vynárajllccj vo 
vrstvách kompozičnej štmktllry. Prellldiá sú au· 
temické, pretože sa .netv:íria" · presvedčia. 
Keď sme na poslednej prehliadke novej tvorby 

počuli Slxt01m Hudbu (}1., ob., marimb., vlbraf + 
syntet.), pole§ení sme sa p obavili na z riedkavo v 
hudbe sa vy sky tujúcom šanlen f. Osmevntí. moza· 
lktt citácii a lmitácif dôverne známych tematic· 
kých inclpitov, znakoiJ a vzorcov musel každý 
(lludobnfk) prijať poz ll fvne. S radosťou a pocho-

penfm majstrovského gesta konjrmktívu, vyplý
vajúceho a ú.stiaceho do vlip11ej pointy. Do rece
sie, s/adko§teklivého humoru. Za v§etkým, to nás 
dokázalo v t•eťazcoch hudby pobaviť stál vážny 
autor. j ozef Sixta, autor neomylný vo svojich 
priam deskriptfvne kodifikovaných kompozič· 
ných celkoch. .. o tých v§ak neskôr. Chcem ešte ho
voriť o recesii, vtipnej póz e. O momentoch rojči· 
vých vybočenf, okamihoch . náhleho zjasnen fa ". 
O pointe, ktorá striehne, aby v pravom čase, v 
p ravej ciwf li ,.zasiahla •. Ako argument, potvrde
nie autochtónneho myslenia svojho autora. 

Ladislav Kupkovič nám prostredníctvom 
Moyzesovcov ponúkol 12 častí pre sláčikové 
kvarteto, Iniciály. A tu som, v prívaloch hudby 
hľadala východisko z labyrintu. čoraz viac som sa 
zapletala do spleti známych ciest a chodníčkov. 
Tentokrát (znova) viedli ružovkastými, romanti· 
zujúcimi klenbami. Hojdali senzory poslucháča v 
slastných, voňavých objatiach, nehroziac žiadnou 
škrípavou disonanciou, ani detonáciou ... Ale ja na· 
ozaj verím talentu (nielen zmčnosti a emdova
nosti) pána Kupkoviča · a stále čakám na pointu. 
Na Jeho slovo. Trebárs i grimasu, .náhle zjasne· 

. nie", v ktorom prehovorí nielen v nostalgických 
odleskoch hudby slávnych epoch. Na jeho vlast· 
nú · hudbu dneška ... 

A ešte návrat k Sixtovmu Kvartetu. V ňom ma 
dnes rovnako, ako v jeho skladbách kedysi 
(Flautové kvarteto, Okteto ... ), fascinuje substrát, 
nezameniteľná osnova, z ktorej vyrastajú čisté až 
rigorózne vytvarované a dávkované postupy . vo 
variáciách, posunoch, imitáciách, permutáciách ... 
ich výsledkom je v"ldy to podstatné. Rýdza hudba. 
Harmonická a nasýtená · v obsahu, výraze, význa· 
me; dnes azda ešte väčšmi naplnená farebnými va· 
lérmi, éterickou emóciou a apartným, priam vizu· 
álne transfo rmovaným prvkom ... mám na mysli 
rozmer výtvarných evokácií ... Sixta je nemenný · 
napriek tomu stále iný a preto nenudí. Neustále 
napreduje po svojej presne, originálne určenej 
umeleckejceste. LÝDIADOHNALOVÁ 



c~~'95 ZO ZAHRANIČIA 

Svetoznámi operní protagonisti, americký tenorista James King a nemecký 
barytonista Dietrich Fischer Dieskau, obaja v máji t. r. oslávili svoje 70. nat:ode
nioy.James King, ktorý spočiatku sa venoval učiteľskému povolaniu, k spie
vaniu sa dostal pomerne neskoro a technicky sa zdokonalil u Maxa Lorenza v 
Mníchove. Odvtedy je jeho umelecká činnosť veľmi úzko spätá práve s 
Nemeckom. Ako zriedkavý hrdinný tenor našiel veľké uplatnenie v bayreut
ských Wagnerových inscenáciách. Jeho bayreutský debut v roku 196S ako 
Zlgmund vo Walkýre v novej inscenácii Wielanda Wagnera, mu priniesol veľ
ké medzinárodné renomé. Potom nasledovali Parsifal, Lohengrin, ale aj 
Jochanaan v Salome, či Cézar v Straussovej Žene bez tie1'1a, kde vo svojej gene
rácii nemal konkurenciu. Pozoruhodnú kreáciu vytvoril aj v Korngoldovej 
opere Mŕtve mesto. - Protagonista Dietrich Fischer Dieskau je známy na všet
kých európskych hudobných festivaloch a koncertných pódiách. Popri svo
Jom veľkom životnom úspechu vo Verdiho Falstaffovi, bol vynikajúcim 

. Jochanaanom v Salome, Wozzeckom v Bergovej opere, hlavným predstavite
lom v Hindemithovej opere Maliar Mathis, Wolfram v Tannhäuserovi, 
Renáto v Maškarnom bále a mnohých iných postavách svetového klasického 
i moderného repertoáru. Jedinečné medzinárodné postavenie si získal pre
dovšetkým ako interpret piesní a oratórií. Na dnes už historickej snímke sú 
zachytení obaja protagonisti v mníchovskej inscenácii Parsifala z roku 1973. 

V 7. čísle .Hudobného života sme in
formovali na~ich čitateľov o úspd
nom hosťovaní slovenského dirigen
ta - ktorý doma nenašiel prácu - Petra 
Feranca, ako prvého zahraničného 
dirigenta, ktorý v slávnom "Bofšom 
divadle" na~tudóval Mozartovu ope
ru Figarova svadba. Keďže úroveň 
hudobného naštudovania mala veľkú 
medzinárodnú pozitivnu odozvu, ve
denie divadla sa rozhodlo Petra 
Feranca angažovať do novej sezóny 
ako ~éfdlrigenta. V súčasnosti Je 
Peter Feranec na zájazde s moskov
skou operou v Japonsku, kde uviedli 

čaJkovského operu Eugen Onegin. 
Vstupnou inscenáciou slovenského 
dirigenta vo funkcii šéfdirigenta bu
de Donizettiho opera Lucia de Lam
mermoor. Opäť sa potvrdilo príslo
vie, že "nikto doma nie je prorokom". 

Zásadné zmeny vo vedení Vel'kého 
divadla nastali po zriadení grémia ve· 
denia divadla prezidentom Borisom 
Jeľcinom. Novým šéfom baletnej sku
piny je Vjačeslav Gordejev, šéfkou 
opernej sólistickej skupiny je Bella 
Rudenko, šéfom zboru Stanislav 
Lykow a scény Sergej Barchin. 

Operalia II~ .. 
Pod týmto názvom vyhľadáva ~vetoznáma 

súťaž operných spevákov pod patronátom 
Placida Dominga spevákov a speváčky vo 
veku do 35 rokov, ktorí už majú skúsenosti 
vo svojom hlasovom odbore v divadelnej 
praxi a sú schopní spievať na ven:ých sveto· 
vých operných scénach. Súťaž je celkovo do· 
tovaná sumou 175 000 amerických dolárov, 

pričom víťaz hlavnej ceny dostane 56 000 
dolárov. Záverečný koncet finalistov sa bude 
konať 24. októbra t.r. v Teatro de la Zarzuela 
v Madride. Víťazi súťaže vystúpia na televíz
nom gala koncerte 7. januára 1996 v Mexiko 
City pod vedením Placida Dominga. Koncert 
budú live prenášať mnohé zámorské a eu· 
rópske televízne spoločnosti. 

!Londýnsky úspec~ 
Posluch4ti bratislavského konzervató

ria,jozef Horváth a BranJslav Svitek, z 
triedy prof. Alblna Vrteľa, ktori reprezen
tovali Slovensku republiku na North 
London Musiad Festival v komornej 

hre získali l. cenu za interpretáciu sklad
by Vladimíra Godára Suita pre dvojo huslí. 
Je to ďalší medzinárodný úspech sloven
ského hudobného profesionálneho ški.>l
stva. 

Matthias Foremmy 
víťazom Pražskej jari. 

CIA sledovala 
L. Bernsteina 

V dt'loch 13. až 27. mája l. r. absolvoval Sym
fonický orchester slovenského rozhlasu pod 
taktovkou svojho šéfdirigenta Róberta Stankov
ského 15-dňový koncertný zájazd po Španielsku. 
Prostredníctvom agentúry MUSA, na dcsi;ttich kon
certoch účinkoval vo významných kultúrnych 
mestách v moderných novootvorených koncertných 
sieňach , napr. vo Valencii, Zaragoze, Gijone, Lugu, 
Avilés, Alicante, Salamance a i. Svoju vysokú interpre
tačnú úroveň dokumentoval náš rozhlasový orches
ter v náročnom programe, ktorý tvorili: Dvoi'ákova 7 . 
symfónia "jarná", Čajkovského Francesca da Rimini , 
Mendelssohnova predohra Ilebridy a Straussov l. 
koncert pre lesný roh a orchester Es dur, v ktorom sa 
predstavil bratislavský sólista pôsobiaci v Barcelone 
František Šupín. Španie lske turné Symfonického or
chestra slovenského rozhlasu sa stretlo u tamojšieho 
publika so spontánnym prijatím. 

Najúspešnejším účastníkom 47. medzinárodnej in
terpretačnej súťaže Pražskej jari, ktorá sa tento rok 
konala v odbore dirig6vania, stal sa dvadsaťtriročný 
nemecký dirigent Matthias Foremmy, ktorý pri ne
udelení prvej ceny obsadil druhé miesto. Získal aj ce
nu nadácie českého hudobného fo ndu za najlepšie 
predvedenie janáčkovej skladby Taras Buľba a tiež ce
nu Nakladateľstva Bärenreiter. Súčasťou· druhej ceny 
je, okr~m čiastky 80 tisíc Kč, aj právo vystúpiť v rámci 
talianskeho hudobného festivalu Musica Riva a kon
cert s Kráľovskou live rpoolskou filharmóniou . O tre
tiu cenu sa podelili japonskí dirige nti Shinji 
Moriguchi a Daisuke Soga, čestné uznanie získal 
Američan Paul Mauffray. Cenu najúspešnejšieho 
českého účastníka súťaže získal]ifí štrunc. 

Ako uviedla americká tlačová agentúra Americká 
spravodajská služba sledovala svetoznámeho dirigen
ta Leonarda Bernsteina podozrivého z údajných pod
vratných aktivít až do konca 70-tych rokov. Vyplýva to 
z dlho utajovaných vládnych dokumentov o ktorých 
17. mája t. r . informoval americký denník The New 
York Times. Dokumenty uvoľnila vláda na žiadosť je(.l
ne j humanitnej organizácie z Kalifornie na základe zá
kona o slobode informácií. Týkajú sa sledovania diri
genta predovšetkým v súvislosti s tým, že v 60. rokoch 
podporoval hnutie za občianske práva a proti vojne 
vo Vietname. Dlhoročná Bernsteinova agentka Mar
garet Carsonová uviedla, že dirigent tušil , že ho CIA 
sleduje, o dkedy sa dozvedel , že sa objavil na zozname 
nepriateľov prezidenta Nixona. "Aspoň zamestnávam 
zopár ľudí z FBI a CIA"- povedal podľa Carsonovej 
umelec, po zverejnení zoznamu začiatkom 7 0. ro kov. 

INFORMÁCIE 
e Miltiades Caridis bude od jesene t. r. 

umeleckým ~fom Srnl.fonického orchestra 
Aténskeho rozhlasu. 

e Taliansky skladateľ Gian Carlo M.enotti 
prevzal v Londýne prestížnu kulturnu cenu 
vo vý~kc 25 000 dolárov, ktorú mu udelila 
nadácia Montblanc..Stiftung. Tuto cenu do
sta184-ročný umelec za celoživottui starost
livosť o Fe&~ iva l dvoch svetov. 

e Maďarský dirigent Carl Mellcs bol me
novaný če~tným dirigentom Státneho ~ym

fonického orcheMru v Braunsdnvcine. 
e Slavny španielsky tenorisw Alfredo 

Kraus l. júna mal svoj rozlúčkovy večer v 
Mníchovskej filharmónii. 

e Operný intendant Bonnu, Gian-Carlo 
del Monaco (syn slávneho tenoristu) neprc· 
dlži svoju 1mluvu, ktorá mu konč• v roku 
1997. Príčinou sú finančné problémy bonn
skej opery, ktorá sa má prebudovať na troj· 
súborové divadlo. S touto koncepciou (,ian· 
Carlo del Monaco n~:suhla~í. 

e Americký di.rigent, :r.námy aj u nás. j ames 
Conlon, bol menovaný za nového šddirigen
t.:l parížskej opery Bastille. Conlon chce v~ak 
naďalej zostať umeleckým riaditeľom opery v 
Kolíne n/ R, pretože jeho pan7-~kc pravomoci 
tmdu značne obmedzené. V protiklade k sv~ 
jim predchodcom D. Barenboimovi a Myung
Whun Chungovi, bude podriadený budúce
mu intendantovi Jlugue~ Gallovi, kto!'}' d()[e
raz na vrsokej profesionálnej úrovni viedol 
Zenevsku operu. Conlon ch<:e v Paríži Mráviť 
polovicu roka a poča~ !>CZÚny dirigovať naj
menej 25 predMavení a koncertov. 

e Pierre Uoulcz podpísal zmluvu s vede
ním Salzburského festivalu na učinkovanie 
každé dva roky. Plnenie tejto zmluv)' začína 
rokom 1996, kedy Roulcz v Salzburgu uvedie 
SchonbcrgOVll operu Mojziš a Áron. Sal:r.
bursk)' festival v huducom roku dostane štat-
11\l dotáciu o 10 miliónov šilingov menej, ako 
požadovalo direktórium festivalu. Šéf fest iva-. 
lu Gerard Mortler to komentoval ako konšt· 

ruktívny kompromis, pretože je dostatočný 
záujme individuálnrch sponzorov na krytie 
zvýšenýdtnák.Jadov. 

e Vo veku 7 1 rokov zomrel v St. Pôltene 
Karl óstcrrcicher. V Rakusku bol považovaný 
za . lúpellmeister-Ausbilder der Nation·. V 
päťdesiatych rokoch pôsobil na Viedenskej 
hudobnej akadcrnii ako pedagog hry na klari
net a v šesťdesiatych rokodt pokračoval v šf a· 
pajach llan~a Swarowskeho vo výchove diri
gentov. K jeho žiakom patrili o. i. Dimitrij 
Kitajenko,jesus Lopez Cobos, Garcia Navarro 
ai. 

e Vo veku SS rokov zomrel 16. marca v 
švajčiarskom meste Morges skladateľ Hein
rich Sutermeister.Jcho skladateľ~ký odkaz rc
prczcntuju pocetné opery - Romeo a Júlia 
(1940), Čarovný ostrov (19·12), Niobe 
(1946), Ra:,koľnikov (191t8) a Roi Berenger 
(1985), ďalej 2 divertimenta, niekoľko bale
tov, kantáty, l oratórium, 2 klavírne koncerty, 
1 violončelo\~)• koncert, početné zborové die
la, piesne, javlskovc a filmové hudby. Dol žia
korn Hansa Pfitznera a Carla Orffa a jeho v:r.or· 
ml boli Verdi a Puccinl. Patril k najvýznamnej· 
šírn osobno:,tlam ~ajčiar~;kej hudby 20. ~toro· 
čia. Sám seba označoval viac z.a umeleckého 
remeselnika ako hfadajuccho tvorcu. 

e Americký dirigent Max Rudolf zomrel vo 

Philadelphii vo veku 92 rokov. Narodil sa 
vo Frankfurte, kde študoval kompozídu a 
dirigovanie. Od 1923 bol dirigentom v 
Darmstadte, od 1929 spolupracoval s 
George Széllom v Nemeckej opere v Prahe. 
Od roku 1940 žil v USA, kde o. í. pôsobil ako 
dlhoroční' poradca intendru1ta Metropolii
nej opery Rudolfa Binga, neskôr vyučoval 
na Curtis Institute,vo Philadelphii. 

e Na dán~kom zámku Engclshom u~ku
točnia ~a v dňoch 20.-26. augu~ta t. r.' medzi
národné Majstrovské kurzy pre mladych 
hu~Jiswv (do 30 rokov). Vedúcim kurzov je 
Cho-Li ang Un. 

e Medzinárodná hudobná súťaž 
.Ki>nigin Son ja", ktorá ~a uskutoční v dnoch 
9.- 18. augusta t. r. v Oslo je zameraná na 
spev. Ceny súťa ic sa pohybuj(! od 25 000 do 
12S 000 nórskych korun. Okrem toho, 
v-thľadom na l OO. výročie narodenia sl<iv
ncj nórskej ~opranistky Kirstcn Flagsta· 
dovej, bude udelen a osobitná cena za inter· 
prctáciu n6rskej hudby. V porote ~uťažc sú 
takt~ osobnosti ako Marilyn Horn, Gôtz 
Friedrich, Birgit Nilsson a i Prcd~l·dom po
rOl)' je Menn ľccnsura. Bližšie Informácie o 
sllťaži možno zbkať na tel. čtsle: 0047·22· 
464055 alebo faxom 0047-2.24636j0. 

Podľa zahr. tlače -mj-
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(to ) RECENZIE KNÍH 

PO RIADY DO HISTÓRII 
Minulý rok vy~iel v redakcii Dr. Pavla Poláka, CSc., zborník itťidií z medzinárodnej muzikologickej konferen· 

cie, ktorá sa konala v Bratislave 23.·25. marca 1992. Publtkada vy~la v edícii ústavu pre hudobnú vedu SAV, ASCO 
Art a Science Bratislava 1993. Zborník vyjiel ako l. zvizok CONGRESSUS INTERNATIONALES MUSICOLOGICI BRA· 
TISLA VENSES v rámci tematického okruhu Historia Musicae Europae Centralls pod názvom Musik Mltteleuropas 
in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhundert!J, za podpory Súitneho kultťimeho fondu Pro Slovakia. 

V úvodno m texte zdô raznil Or. P. Polá k , že úze mie 
Slo venska zohralo v ko ntexte stredoeuró pskej hudobne j kultúry 
ne podcen itcl'nú (ilo hu. Hudo bno-h is torickú prob le matiku to h to 
priestoru možno spracovať iba plodno u, hranice prekračujúcou 
spoluprácou, integrovanými prísrupmi a spoločnými výskumný· 
mi pro je ktami. Základo m ko nfe re ncie boli d ve tém y: prvou bo li 
vzájomné vzťahy hudby v stredoe uró p sk o m priestor e v 2. 
p o lovici 18. storočia, d ruhá té ma niesla titul Requiem actcr
nam • quacstio aete rna. J ed notlivé príspevky sa líš ili svojim zá· 
me ro m a nápl ňou, ta.ltže ko nfe re ncia bo la o bo hate ná o rôznoro
dé príspevky tak histOrické ako i teore tické, vrátane pohľadov 
na rôzne nástro jové a štýlové aspekty. Širší pohľad ve noval téme 
Oskar Elschek svojim príspevkom Bezie hungen d e r Musik 
Mittcleuropas in d e r 2. Hälfte d es 18. jahrhundcrts. Ok· 
re m iné ho spomína, že rozbo r die la W. A. Mozarta, kto ré mu bo li 
ve nované rôzne ko nfere nc ie, ďaleko presahoval tťmu. Príspe v
ky tohto druhu charak terizovali c eloeuró psky kultúrny vývoj 
hudby 18. storočia a analyzovali proces vzniku nových základov 
e uró pskej hudo bnej kultC1ry. Ďalej konštatoval, že v strede 18. 
storočia, kto ré bo lo do bo u p ríklo nu k refo rmám sa artikulo val 
nový ž ivo tný pocit, nová este tická senzibilita, zrodila sa n ová 
ume lecká po te ncia, kto rá našla svoj odraz v hudbe. 

Širší pohľad na t(lto d obu ve nuje aj Eva Kowalská vo svojo m 
príspevku Geistiger und kulturc lle r Hinte rgrund d e r Ge· 
scllsch aft in d er S lowakei in d er 2. Hälftc des 18.Jahrhun· 
d e r ts. Stavia sa pro ti mechanickému prístupu k o tázkam analý· 
zy, kto ré zohrali v uplynulo m obdObí až príliš veľkú úlo hu. 
Uvád za myšlie nku, kto rá vidí možnosť harmó nie me dzi vie rou a 
vedeckým pozna ním. Gernot Gruber (Mníchov) vo svojom 
článku Konzeptionelle Schwicrigkcitcn de r Musikschrci· 
bung im Mitteleu ropäischcn Raum, ko nštatuje, že histo rio
grafia zaoberajúca sa ume ním a hudbo u s tojí v priestore apolitic· 
ko m, je závislá od politických metamorfóz. Gruberov príspe vo k 
prináša m nožstvo postre ho v a ú vah , týkajť1c ich sa výskumu hu
dobne j h istórie v naš ic h regió noch z aspe ktu meniacich sa po li· 
t ických situácií. 
Zdeňka I>ilková ( Praha) sa zapodieva vo svojom príspe vku 

Problcmc der Gcschichtsschreibung am Bc ispiel d e r bôh· 
mischcr Musik d e r zweiten Hälfte des 18. Jahrhundcrts 
pro b lé mami hudo bného výskumu. Upozoriíuje na nutnosť za· 
chovať vo výskume všeobecne-his to ric ký ko ncept, brať do úvahy 

spoločenské základy, ktoré sa sp áiajú s hudobno u tvorbou. 
Predovšetkým po ukazuje na nutnosť preklenúť úzkonárodné 
sta novisko, čo involvuje aj výskum hudby v Čechách, bez ohľadu 
na národnú príslušnosť skladateľov a pod . 

Podobné zámery, ako sledovala Zdciíka Pilková, vyslovuje aj 
Pavol Po lák svojím príspevkom . s lowakische Mu s ik-ges· 
chichte" o d e r .Gcschichte der Musik in der Slowakei?" am 
Beispicl von Anton Zimmc rmann und Georg Oru sch ct· 
zky. Uvádza, že ge nézu a vývoj klasicis t ickej pe riódy ovplyvnili 
ide y osv ie tenstva a francúzskej meštianskej re volúcie. Zásadám 
hudby klasicizmu vyhoveli ideály všeobecnej zrozumiteľnosti 
unive rzálne j hudby, ktorá nebola ob med zená rozd ielmi s tavu , 
vzdelania ale bo národnosti. Mala byť syntťzou rôznych dobo
vých spôso bov p ísania a štý lov, kto ré mala rozvinúť. Po lák ilus· 
t ruje túto myšlienku príkladmi z histó rie . Auto r uvád za tre fné 
príklady národnostne j nedefinovanosti tak Antona Zim me r· 
manna ako i G. Orusche tzkého. 
Ro~ert Miinster ( Mníchov) prináša vo svojo m p ríspevku 

Franz Christoph Ncubau c r , e in bôhmischcr Komponis t 
in s iiddc utschen Klôstern Bciträge zu scin c r Biographie , 
zat~ímavé prísp evky k biografi i spomenutéh o skladateľa . 

Dalšie príspe vky o bsahujú zaujímavé údaje, kto ré sa týkajú vý· 
skumu basetového rohu . Píše o tom Graham Melvillc-Mason 
(Lo ndýn) vo ' svojom článku The Rô le of the Basset Horn 
Playcr s of the Bo h emian Region in the Second Half of the 
18. Century, ale bo Piera Fr e d erici (Cre mona) Oic Bassct· 
h o rnkompositio nen Jifí Druzecsky und ihre Bczichun· 
gen zum Wie n er Reporto ire. Príspevok Ladislava Kačica 
Vom Klavie rdive rtimcnto zur Sonate. Zur Gcn csc d es 
klassisc h e n Stils in d e r Slo w akei, prináša vel'm i zaujímavé a 
dô ležité poznatky o vývoji tvorby pre klavír; c harakte rizuje po
ro vnávaním divertimenta so son átou s ich špecifičnosťami. 
Darina Múdra sa zaobe rá vo svojo m príspevku nazvano m Oas 
h e imischc Schaffcn im Zcitaltc r d e r Klassik zaujímavým i 
aspe ktami tvo rby v horeuvede nom období, venujúc pozornosť 
otázkam ako napr. Slovensko v konte xte s trednej Euró py alebo 
vzťah med zi hudobným životo m a tvorbo u, ďalej obje mu skla· 
do bne j činnosti a p rie be hu hudobne j aktivity vôbec. Spo me
nieme príspevk')' Hartmuta Kronesa (Viedeií) o národnom a 
regionálnom štýle, Rode richa Fuhrmann a o . talianskom 
guste a francúzskej manié re " ako základu Mozartovské ho štý-

~~'95) 

lu, p rÍSj)evok Gerharda Wal tc r skirc h e n a • Improvizátorské 
m o d ality v inštrume n tálne j hudbe v 2. polovici 18. s toro
čia, Manfred Wagne r (Viedeň) n:u.wľuje vo svojom článku 
Mozarts Musik · eln Pro dukt optimalc r So z ialisa tio n ? otáz· 
ky užšej príslušnosti sk ladateľ:! a jeho mysle n ia konkrétnt: o do
move, o cirkvi, spoločnosti, o cestách a pod. 

Jii'í Sehnal ( Brno) sa venu je hudobným vzťahom medzi 
Kromči'ížom a Viedňou v 2. polovici 18. storočia, Gerhard 
Croll (Salzburg), p íše o Michalov i Ilaydnovi m e d z i Gross
wardeinom a Slazburgom, Rudolf Pcčman ( Brno) porov· 
náva J. J. Fu xov Gradus ad Pa rnassum s die lom Harmo
nishe Belehrungcn F. X. Richtera. Druhej témy sa dotýkajú 
p ríspevk')' Christopha Wolfa (Cambridge), Robe rta Lav ina 
(Frc iburg) a Waltera Bra unc is a (Viedeň), kroré p rinášajú no
vé poznatky o Mozartovom Requie m. 

Púhym popisom a e num e ráciou sa nedá vyčerpať celistvý v)· 
znam a šírka o bsahu, nastoľuj(lca práce prispievateľov. Možno 
tak upozorn iť na n iektoré zaujímavosti, ktorých je veľa a ktoré 
možno doporučiť k hlbšiem u štúd iu každého m uzikológa a záu· 
jemcu. J ÁN ALBRECHT 

Peter Krbaťa: PSYCHOLÓGIA HUDBY (NIELEN) PRE HUDOBNÍiOV 
Popularizačno-odborná publikácia Doc. PhDr. l' etra Krbaťu , CSc., s 

názvom . Psychológia hudby (nielen) p re hudobníkov" (vyda vate!' Matúš 
nulsic Prdov rok 1994) patrí iste u nás medzi prvé práce tohto druhu. 
Autor knihy odpovedá na celý rad závažných otázok týkajúcich sa hu· 
dobncj psyehológk, ale i samotnej hudby ako spoločenského fenomé· 
nu. Kniha nie je a svojím obsahom a z:uneraním ani nemôže byť vyčerpá· 

vajúcim súhrnom poznatkov z danej oblas! i. Sám autor zdôrazňuje, že 
. ... má raz ape lačný ... favorizuje otvorený model založený na interdiscipli
nárnej spolupráci a biodromálnom prístupe" (citát z úvodu knihy). 

V prvej kapitole . Ciovek a hudba" si čitateľ má možnosť urobiť pre· 
hľad o v)rm ame a funkcii hudby v historicko-spoločenských súvislos
tiach ·jednollivých e1áp sociálrto-kultúrncho vývoja človeka počnúc 

prt:dhistorickým o bdobím, pokraču júc antikou, stredoveko m, rene· 
sanciou, barokom, klasicizmom, romantizmom a končiac XX. storo
čím. Na základe tejto historickej analýzy autor stanovuje základné vý· 
chodiskové tézy dôležité pre vedecko-psychologické sk(lmanie: štúdi· 
um a orientácia v myšlie nkovom spektre rôznych názorov na daný pro
blém (renexh ), sociálna funkcia hudby, hudobná aktivita ako ľudská 
či nnosť, ko munikatívno ť hudby v p rocese hudobná tvorba · interprt:· 
táci;1 · percepcia, LI Zky vzťah hudobnej komunikácie s vedecko-teo re· 
tiekou, pedagogickou, organizátorsko-manažérskou či výrobno-tcch· 
nickou činnosťou a pod. 

Na prvú kapitolu logicky nadväzuje i druhá s prehľadnou analýzou a 
stručnou chara.kteristikou vedecko-výskumných metód a výsledkov 
najdôležitejších prlekopníckych p rác v oblasti hudobnej psychológie. 
Aulor v tejto čast i práce neduplikuje históriu názorov ria danú oblasť, 
ale in media res vstupuje priamo k hodnote niu významných hudobno
psychologických koncepcií vzniknutých v 19. a 20. storočí , menovite u 
predstaviteľov ako ~(l ll. Hehnholtz, C. S1umpf, G. T. Fechner, E. Kunh, 
A. Welek č i autorov behavio rálnych a sociálno-psychologických kon· 
cepcií. Skutočne vydarené sú tie podkapitoly, ktoré s prehl'aclom po
jednávajú o viac či menej známych psychologických výskumoch v 
Európe a z:lmorí. 

Quo vadis súč_i~sn:\ psychológia hudby? Pragmruickľ, ale i s je mným 
náznakom ske psy sa začína touto pradávnou otázkou tretia kapitola 
knihy a zároveň sa otvára priestor pre axiologickú reflexiu na súčasný i 
možný bud(lci vývoj bádania v tomto odbore. Väčšiu dávku skeptici z· 
111u cítiť z časti textu, kde autor píše o dnešnom stave a podmienkach 
vedeckého výskumu hudobnej psychológie na našich vedeckých pra· 
coviskách a odborných školách (napr. o nedostatočnom clekl rotech· 
niekom vybavení). Z metodologickéhoitlfadiska po kladá za optimálne 
ridenie nasmerovať výskum biodromálne (b iodromos - životná ces· 
ta) , t. j. prefe re nciou Individuality a j edinečnos t i vývoja osobnosti vo 
vktkých fázach života človeka. Takýto spôsob bádanie je opakom u ni· 
formity, prázdnej štatistiky a mechanistického pohľadu. Teda ide o 
špecifickú .... modirik:\ciu celoživotného vývinu hudobne činného člo
veka .. ." (citát z knihy)· osobnosti závislej od množstva biopsychosoci· 
álnych predpokladov a podmienok. Moderná hudobná psychológia in· 
ldlnuje ku komplexnému obrazu hudobnej i všeobecnej aktivity člove
ka, a preto má zárove•' i multidisciplinárny charak1er · zahrňuje v sebe 
aj veľa iných odborov, napr. hudobno-vedecké, estetické, sodálne, bio
logické a iné odbory. 

Názorová kontinuita autora pokračuje i v nasledujúcich častiach tý· 
kajúcich sa problematil.:y vývoja a činnosl i hudobníkov. Spomínaný 
biodromálny postoj adversus schématickému normatívnemu modelu 
tvorí základ pre definovanie pojmu a objavovanie záko nitosti vývinu 
hudobné ho talentu a hudobných schopností pcrsonirikovaných osob
nosťou sklada1eľa, interpreta, dirigenta a percipienta. 

Rodičom, pedagógom, zdravotníkom (ale nielen im) je venovaná 
piata kapitola s názvom .Vývinové fázy počas celej životnej dráhy hu· 
dobníka". Autor pomerne podrobne opisuje etapy životného cyklu hu· 
dobníka od narodenia až po smrt. Opäť upozorňuje na nebezpečie 
zjednodušených hypotetických modelov posudzovania jed notlivých 
životných fáz. Vo svojich vkobecných tvrdeniach sa opiera o vlastné 
výskumy, ale i poznatky našich a zahraničných špičkových odborní
kov. V nadväznosti na vymedzenie interakčného vzťahu v hudobnej 

činnosti .soeie la · 1alcnt · sociela" vystupu jú do popredia po1rebné 
predpoklady a vlastnosli hudobníka, ktOré predchádzajú preťaženiu či 
dokonca úplnému zlyhaniu v hudobnej činnosti. lllavnými príčinami 
nt::ži:tduceho sl avu je psychologické či fyziologické zaťažen ie vychád· 
zajúcc z nadmernej :rktivizácie vnímania, pamäte, umeleckého výkonu, 
tvorivosti či zaťaženie sociáln)'mi, organiz.1čnými, dramalurgickými 
podmienkami, diváckou i odbornou kritikou a pod. 

Vyslovene oddychový, ale i pútavý charakter má kapitola, kde sa 
strelneme so životnými osudmi nie ktorých slávnych hudobníkov mi· 
milosti, u ktorých sa objavili vážnejšie zdravotné poruchy vrodené i zí;. 
ka né počas ich života, pričom tieto ochorenia nemuseli mať vždy ncga· 
tívne dôsled ky na umeleckú činnosť. Rovnako pútavá je i záverečná an· 
keta a rozhovory so ~účasnými významnými osobnosťami z rôznych 
oblas1í hudobnej kulr(lry: skladateľmi, inte rpretmi, dirigentami, mu7i· 
kológmi, pedagógmi, choreografmi a režišérmi. Ol~zky sa lýk:tjll naj· 
rôznejších problémov hudobného živola ako sú: všeobecné riešenia a 
východiská z danej nežiaducej ekonomickej ~ituácie a kultúrnej krízy, 
podstata - proces· zmysel· motivácia hudobnej tvorby, úloha ~účasnej 
pedagogiky, zdravo1n~ prevencia hudobnrka a pod. Celé názorové 
spektrum v priereze ankety vhodne a v zhode dopír1a názory samotné· 
ho autora prnentované v predchádzajúcich častiach publikácie. Snáď 
na dobro veci by autor mohol docieliť e~1e väčšiu objektivitu a pestrosť 
názorov a argumentov uvedením rozhovorov s prcdslavitcl'mi 1zv. váž· 
nej hudby, ale i so šp ičkovými osobnosťami z jazzu, rocku, popu, dy· 
chovej hudby a fo lklóru. je potrebné zdôrazniť, že výskum hudobnej 
psychológie sa neorienwje len na vymedzenú hudobnú oblasť, čo na· 
koniec aUl or dokladá na viacerých miestach praktickými skúsenosťami 
a názormi i v oblasti spomínaných hudobn)'ch žánrov, čím sa tak nepo
ci ťuje ich úplná absencia. 

Záverom je žiaduce pochvál i ť aulorský i t:dičný čin , vďaka k10rému 
sa kniha dostala na rrh a týmto spôsobom čiastočne .zafarbila" biele 
miesto v oblasti kvalitnej vedecko-popularnej spisby. 

FRANTISEK TURÁK 

HUDBA VO FILME A TELEVÍZII 
(konečne nastáva situácia, že sa pedagóg nemusí báť 
predstúpiť pred kal ed ru, že ho š tudent zahanbí svo
jimi poznatkami v pop music), schopnosť kor1ZC· 
kventne a precízne vyjad riť to najzávažnejšie v da
nom pojme. 

VYSOKÁ ~KOLA MÚZICKYCH UMENI 
BRATISLAVA 

-- -

Pri koncipovaní skrípt pre štude ntov, budúcich 
hudobných dramaturgov filmu a televízie, postupo· 
val ich autor Juraj Lexmann pragmaticky, s maxi· 
málnym dôrazom na prax, vlastnú e mpíriu, ktoré sú 
práve jemu vlas tné. Praklický význam a uplatne nie 
sledoval vo všetkJ'ch svojich prácach. Vždy sa v nich 
odrážala osobná skúsenosť, svedčiaca o spojení teo
retika, filmára a hudobníka (organistu a skladateľa) 
v jednej osobe. Z nich možno spomenúť Teóriu nJ. 
movej hudby, Bratislava, 198 1, Litu rgický spevník 1., 
Vatikán, I990,J..iturgicki spevník ll., Medzispevy na 
nedele a sviatky, Bratislava, 1989, Liturgický spev· 
11ík Ili ., Spevy na Popolcovú stredu, Svätý týždeň a 
Veľkú noc, Bratislava, 1993. Zameranie sa na zmysel 
a praktický vý"wam publikácie je určite vždy lepšie, 
ako . lietanie v melafyzických špekulatívnych sfé· 
rach". Na druhej strane nesie v sebe riziko, že sa au· 
10r nevyhne eklekticizmu, komplikácii, prew žc je 
nútený opakovať mnohé z toho, čo už bolo poveda· 
né. To je nevyhnutn:\ obeť, ktorú autor prináša na 
úkor novosti. V týchto Stlvislostia<:h je potre bné 
chápať i skriptá juraja Lexmanna: Hudobná drama-

turgia nlmovej a televíznej tvorby. 
Juraj Lexmann vychádza zo svojich dlhoročných 

pedagogických sk'úseností na Filmovej a televíznej 
fakulte. Keďže si je vedo mý w ho, že má do činenia 
so ~tudentml · filmármi, na ktorých sa nevzťahujú 
požiadavky adeptov hudby (môžu nimi byť aj nehu· 
clobníci), začína celkom od začiatku . Zaraďuje do 
práce i state o to m, čo je tón, melodika, metrum, dy· 
namika, harmónia, partittlra a pod . Od úplných za
čiatkov prechádza k stručnej informácii o hudob
ných nástrojov a ich triedeniu, až k jednotlivým hu· 
dobným slohom, druhom, štýlom. Nerobí to však 
školometsky, ale sa snaž! jednoducho, stručne a zro
zumiteľne, hl'adajúe súvislosti, vysvetli ť základné a 
najnovšie poznatky o daných skulOčnostiach . 
Spôsob, akým definuje hudobné slohy, druhy, štýly 
v oblasti e urópskej histórie, novej hudby 20. storo
čia , modernej populárnej hudby (vrátane punk roc· 
ku, heavy metalu, 1echnopopu a pod.) ľudovej hud· 
by a chrámovej hudby, by mu mohol závidieť hoci· 
ktorý encyklopedista, či zostavovateľ slovníkov. 
Cítiť v nich všest rannú orientáciu juraja Lexman na 

V skriptách sa o paku jú niektoré témy z publiká· 
cic Teória nlmovej hudby, týkajúce sa začlenenia 
hudby do audiovizuálneho vyjadrovania. Patria sem 
kapitoly o priestore a čase, vnútroobrazovej a mi· 
moobra.zovej hudbe, niektoré sa dokonca opakujú 
doslovne (napr. kapitola Ikon, index, symbol a ~is· 
nál). už 10 je práve ono úskalie a zákonitý dôsle· 
dok propcdetHiky. Tvorivé a prínosné sú state z dru· 
hej polovice práce. ľýkajú sa konkré1nych poznat· 
kov, postupov, problémov, s ktorými prichádza hu· 
dobný dramaturg do styku v praxi, či už pri výbere 
hudby, jej synd u onizácii s obrazom, pri mixáži, 
použív;tní rôznej techniky a využívaní jej možností... 
j uraj Lexmann tu nenápadným spôsobom podáva 
rôzne praktické rady, uvádza konkrétne príklady z 
histórie filmovej hudby a v konečnom dôsledku i 
zovšeobecňuje. Je zrejmé, že wkéto poznatky môže 
poskytnúť ien č lovek s bohatými skúsenosťami ako 
v hudbe, lak i vo filme. A tie sú dôle-l ité nielen pre 
teóriu hudobnej dramalurgie, p re ktor(l je práca do 
určitej mie ry prínosná, ale aj pre budúceho hudob· 
ného dramaturga fi lmu a televízie. 

YVE'ITA LÁBSKA·KAJANOVÁ 

Juraj Lexmann 

HUDOBNÁ DRAMATURGIA 
FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ TVORBY 
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l PREDANÁNEVE~TAVO WASHINGTONE l 
Je pozoruhodné, že na Silvestra 1994 ·si 

Wash ingtonská opera po prvý raz z.1 svojho 39-
ročného jestvovania vybrala Smetanovu Pre
danú nevestu. j oseph McLcllan, h lavný hudob
ný krit ik denníka The Washington Post, to na
zval . riskantným podujatím" (2. januára 1995, 
str. D 1). Nevysvetlil však, prečo to napísal. 
jedinou zložkou, ktorú hodnotí ako .kalkulova
né riziko", je podľa neho .známa a ťažká predo
hra". Podľa tohto meradla by sa však za . riskam
né podujatie: muselo pokladať uvedenie mno
hí•ch Oj?ier. 

Toto viac-menej nedomyslené argumentova
nie svedčí o tom, že niektorí tunajší kritici ne
pochopili hodnotu, historický, súčasný, ako aj 
1·šeobecný význam tejto opery, čo je zrejme dô
sledok jej zriedkavého tunajšieho uvádzania. V 
tomto smere je zaujímavý podnetný člá nok ang
lického profesora j ohna Tyrrella, odborníka na 
českú operu .Cez nacionalistické tmavé okul ia
re· (Through a Nationalist Darkly Glass. (The 
Washington Opera Magazine 66). ,Predanú" 
som po prvý raz videl v podaní opery bratislav
ského SND niekedy začiatkom tridsiatych ro
kov. j ej insccn:ície sa v tých rokoch podobali 
akémusi folkloristickému múzeu. Postavy boli 
odeté do národných krojov, vyzdobených výšiv
kami, farebnými stužkami a pod. Pre temo folk
lorizmus asi vyrástol múr, ktorý oddelil operu 
od jej ľahšieho a rýchlejšieho prijatia u cudzie
ho publika, ako napr. amerického. V USA a inde 
priemyselná v}•roba totiž ~nivcl izova la vkus ľu 
dí a zat lačila pestovanie folklóru do C1zadia ako 
kuriozitu .ods(ldcn(l" na mimoriadne udalosti. 
Nielen priemerné obecenstvo, lež aj menej roz
hľadncní kritici nepostrehli, že opera prckypu! 
je melodickou hudbou od prvého do posledné
ho taktu. Ako správne napísal prof. 'J'yrrell, bolo 
už na čase, aby sa k "Predanej" pristupovalo nie 
ako k .posvätnej krave". Oolo treba zbaviť ju 
.českých nacionalistických ozdôb" a spoznať, že 
môže veľa ponúknuť aj modernému publiku 
(str. jO). Navyše, , ide tu o prenikavú psycholo
gickú štúdiu". Úspešná cesta .Prcd:111cj" v zahra
ničí sa začala po viedenskej inscenácii v roku 
1892. K prvému americkému uvedeniu, po čes
ky, došlo zanedlho po tom v roku 1893 v 
Chicagu, a o necelé dva roky neskôr, 26. júna 
1895, ju videli Londýnčania v divadle Dru ry 
l.anc. Ncwyorčania si po Chicagu počkali 16 ro
kov na nemeckú inscenáciu roku 1909. K ang-

mickcj t1lohe Vaška presvedčivo vyjadril výrazo
vú rôznorodosť postavy. Kostýmy boli ncuwíl
nc, nebolo v nich nič špecificJ.,")' č is tého. Scéna 
tiež postrádala akékoľvek české prvky, ktoré by 
evokovali miesto deja; bola jednoduchá, avšak 
dômyselná. V prednej časti javiska bol múr po
stavený zo svetlých kvádrov s možnosťou rozde
lenej na dve pohyblivé polovice. Za ním na kaž
dej strane stáli i domy, ktoré sa mohli rozlične 
niekedy až komicky rozmiestňovať a slúžiť vhl
ccrým účelom. Napríklad ako hostinec. V tomto 
ohľade sa inscenátori veľmi zle .potkli". 
Dokonca aj). McLellan, ako jediný z tui1ajších 
kritikov správne poznamenal: .Prvky opilstva v 
hostincových scénach boli prehnané" (0 7). 
otva jestvuje nejaký národ či krajina úplných 

abstinentov a ani česi nic SLI výnimkou. V pr
vom dejstve niektorí zboristi popíjaj(l fl'aškové 
pivo. Má to asi svedčiť o českej obľube piva. 
Pokiaľ to nevyústi do opilstva, nie je v tom nič 
zlého. V druhom dejstve sa to však prchnalo do 
takej miery, že sme boli neočakávane vystavení 
neuveriteľncj scéne masívneho pitia a opilstva, 
keď dokonca opití ležali pod lavicami, spali v al
koholickom omámení. Výjav opilstva sa vystup
ňoval až do orgií. j e možné vôbec pripustiť, že 
by niečo tak ponižujúce mal na mysli libretbta 
Karer~abina ( 18 13-97) a skladateľ Smctamt? Ak 
áno, ako by sa dielo mohlo stať . národnou" ope
rou? Ak úlohou umenia je zobrazovať predov
šctl.:ým typické črty a vlastnosti urč i tého kolek
tívu, túto scénu inscenácie treba hodnotiť ako 
v:ížne prehnanú úchylku, ba až travc>tiu. 

V nasledujúcom výjave, kde Kecal a janík po
píjajú z plastických džbánov ma otriasol neuve
r i teľný pohľad , ked' som za nimi zazrel inak cel
kom pekný gobelín predstavujúci - Pannu 
Máriu! Vo vedľajšej miestnosti sa nástenná .ví•
zcloba" stupiíovala na cľa lšlc dva gcbclíny s ná' 
božcnským obsahom, pričom na jednom bol 
jasne viditeľný veľký kríž! Že by niektorý če~ký 
hostinec, nehovoriac o hostincoch, bol takto 
.vyzdobený"? 

Z hľad iska kresťanského nábožcn~tva ide o rú
hačstvo. Keby tu išlo napríklad o podobný proti
mohamedánsky výpad, podľa skúsenosti s tra
gickým t1dclom spisovateľa 'almana Rušdiho by 
sa takáto inscenácia akiste nedožila ani len prvej 
reprízy, a nic to dokonca až trinást' vypredaných 
predstavení v l SOO sedadlovom divadle, čo je 
najväčší počet predstavení jednej zo ~iedmich 

Mark 1110m scn Oanik) a Ann PanaguHas (Mai'cnka) vo washingtonskej inscenácii 
Smetanovej Predanej n evesty Snim.ka archív 

lickému uvedeniu v Metropolitnej opere došlo 
až o necelých 27 rokov neskoršie v máji 1936. 

ová inscenácia bola v cw Yorku až v októbri 
1978 v novom preklade anglického básnika To
nyho Harrisona a pri scénickej výprave j ozefa 
Svobodu. Chiqgská inscenácia v roku 1992 ma
la 9 predstavení. 

j e možné zbaviť folklóru kostýmy a výpravu, 
nie však hudbu. Ako . riskantné podujatie" mal]. 
McLellan nazvať javiskové dielo, uvádzané v za
hraničí v inscenačnej podobe inonárodného, v 
tomto prípade českého folklóru, čo by azda ne
bolo každému návštevníkovi celkom po chuti. 

· Všeti..l' nám známe preklady Predanej nevesty 
(nemecký, holandský, francúzsl..")', taliansky, 
španielsky, ruský, poľský) sa držia pôvodiny a 
slova .predaná"; iba anglický preklad, .bartc
reď sa od who odchyľuje. ) . Tyrrcll (str. 3 1) sí
ce vysvetľuje názov ako . predaná za peniaze, 
nie vymenená za tovar", avšak zmieňuje sa o 
tom, ako vznikol tento odlišný anglický preklad, 
kto a kedy ho použil po prvý raz. Hlavná téma 
,Predanej", t. j., aby sa dcéra vydala' s ohľadom 
na majetkové záujmy rodiny a nic .podľa svojho 
srdca", sa už skoršie vyskytuje aj v dráme 
(Shakespearov Timón Aténsky asi z roku 1606), 
v románopisectvc (Ciarissa Harlowová S:unucla 
Richardsona z r. 1747-48). Aj Janáčkova j en Ma 
(1904) stavia do protikladu vhodného ženícha 
(Laca ako j aník) proti nevhodnému ženíchovi 
(Štcva ako Vašek). Ako sa vyrovnala Washing
tonská opera s týmto . riskantným podujatím"? 
Inscenáciu prevzali od Kanadskej opery. Pod 
taktovkou nového hudobného riaditeľa Hansa 
Frickeho (v roku 196 1-9 1 bol šéfom Berlínskej 
Štátnej opery) sa náročnej úlohy - zahrať na 
úrovn i .ťažkú predohru", ako ju nazval kritik ). 
M. Lcllan, orchester zmocnil bezchybne. Sólisti 
vokálne i herecky vynikajtko zvládli svoje úlo
hy. Najmä Kanacľan Peter 131anchet v tragi-ko-

opier tejto sezóny. Aj taká populárna opera ako 
Carmen tu pritom mala len 9 predstavení! Môj 
azda ostrý komentár sa nemá vysvetľovať ako vo
lanie po cenzúre alebo po obmedzovaní slobody 
umeleckého prejavu. Avšak umelecká sloboda 
má sama usmerňovať potrebu dodržiavania zá
sad všeobecnej slušnosti a oh ľadu na to či ono 
náboženstvo. Nežijeme v dik tatúre, kde sa tieto 
zásady môžu ľubovoľne obchádzať a porušovať. 

Washingtonská opera nevyužila potrebnú 
možnosť angažovať čo len jedného českého od
borného poradcu, napr. dirigenta a skladateľa 
Karla I-lusu, profesora hudby na Cornclluniver
zite, ktorý v roku 1969 dostal významnú americ
k(l Pulitzcrovu cenu. že sa tak pomerne zoširo
ka rozpisujem o českej národnej opere súvisí so 
zástojom slovenských spevákov na jej uvádzaní. 
Ako uvádza The Washington Opera Magazine 
(str. 33), . jcdin tl modcrn(l nallrávku "Predanej" 
v češtine spit:va ... veľká slovenská sopranislka 
Gabriela Bcňačková ... a Peter Dvorský". 

Na záver. Opt:ra v San Franciscu uvedie v no
vembri a decembri 1995 dve opery, ktoré mali 
premiéru v Prahe, a to Mozartovho Dona) u ana 
( 1787) po talian sl..")' a Dvorákovu Rusalku 
( 190 1) po čes i..")', so šiestimi predstaveniami. 
Diriguje ju dobre známy odborník na české ope
ry, Sir Charles Mackcrras, ktorý sa dožíva 70 ro
kov. V januári 1996 Washingtonsk(i opera uve
die v objavnej americkej premiére, po nemecky, 
operu Zásnuby vo sne praž~kého rodáka Hansa 
Krásu ( 1899-1942). Opera ll. Krásu, ktorý zahy
nul v Tcrczínc, po prvý mz uviedla pražská n,c
mccká opera v roku 1933 pod taktov~ou Georga 
Szella, neskôr upadla do zabudnutia. Po jej obja
vení ju v roku 1994 uviedli v Prahe a v Mann
hcime. j ej 12 predstavení vo Washingtone bude 
režírovať Kare!Drgáč. 

JÁN ŠIMKO, Washington , D.C. 

WARSAW PHILHARMONIC ORCHESIRA 
Peter 1iboris, conductor 

Schubert 
SYMPHONY NO. 9 IN C ("The Great C Major'') 

Beethoven 
Overture "FOR TIIE CONSECRATION OF TIIE HOUSE" 

lncorporating Gustav .NI.ahler's Retuschen 
WORLD PREMIERE RELEASE 

F. Schubert: Symfónia č. 9. C 
dur "Veľká" · 
L. v. Beethoven: K vysviacke do
mu. Predohra 
Nahrávka s retušaml Gustava 
Mahlera. 
ALBANY RECORDS TROY 089 
Varšavskú filharmóniu diriguje 
Peter TIBORIS 
Svetová premiéra na CD. 

Schubt:n ove symfónie sú právom považo
vané za melodické klenoty raného viedenské
ho romantizmu. Nic náhodou Schumann po 
objavení Symfónie C dur "Veľkej" v pozosta
losti predčasne zomrelého skladateľa napísal: 
. ... Lá Vicdeií, so svojou štefanskou vežou ... opá
saná nespočetnými stuhami Dunaja, rozklada
j(Jca sa na kvetnatej rovine, krorá pomaly po
stupuje k čoraz vyšším horám, tá Vicdei'i so 
všetkými spomienkami na najväčších nemec
kých majstrov sa musela stať žírnou pôdou pre 
prcdsnwivosť hudobníka. Zo Schubcrtovcj 
~ymfónie, z jej živého a kvitnllcchoi'omantic
kého života sa mi dnes vynára to mesto zreteľ

nejšie než kedykoľvek a znova si uvcdomu· 
jem, že práve v tomto prostredí sa mohli rod il' 
tak éro diela ... " 

Schubertova hudba, a práve recenzovaná 
~ymfónia, sú naoza/· jedi nečným hudobným 
obrazom viedenské 10 prostredia, jeho ľudo
vo-meštiackeho senzuálneho vnímania. Sym
fónia C dur tz.v . • Veľká" bola vždy predmetom 
interpretačného z:'tpasu o jej adekvMny tvar 
najvýznamnejšími svetovými dir igentami.jcd
ným z nid1 bol nesporne Gustav Mahlcr, ktor)• 
väčšinu ~vojho života strávil za pultami oper
ných a symfonických orchestrov. Známy je je
ho desaťročný zápas o umelecké prvenstvo 
viedenskej štátnej opery. Ku koncu života ho 
zvábil New York, jeho Metropolitná opera a 
filharmónia, ktoré od M'ahl era očakávali zvýše
nie umeleckej prestíže svojho prostredia. 
Mahlcr dir igoval Schubenovu Symfóniu C dur 
"Veľkú" päťkrát: po prvýkrát v Hamburgu, po 
druhýkrát vo Viedni (v marci a apríli 1900) a 
trikrát s cwyorskou filharmóniou ( l., 4. a 6. 
novembra 1900). je známe, že konzervatívny 
a komerciou posadnutý administratívny byro
kratizmus, ktorý vládol okolo orchestra 
Mahlera čoraz viac fyziQ<y vyčerpával , dokon
ca dá sa povedať zruinoval, pretože po svojom 
poslednom koncerte v ew Yorku 21 . februá· 
ra 19 ll , ktorý absolvoval v stave u p lného psy
chického a fyzického vyčerpan ia , vrátil sa do 
Viedne, kde o tri mesiace - 18. mája- zomrel. 

Ako dirigent bol Mahler považovaný za ab
solútneho perfekcionistu, a ako jedinečný 
~ymfonik, dokonal ý inštrumcntátor romantic
kej hudby, kritici..")' zhodnocoval part.it.(u-y svo
jich predchodcov i súčasníkov. Hoci nenapí
sal žiadne operné dielo, mnohé partitúry, kto
ré študoval, podliehali jeho zásahom - retu
šiam. Tak tomu bolo aj v prípade symfonickej 
li teratúry. Schubenovu Symfóniu C dur pod ri
ad il .zvukovej revízii" už pri svojom prvom 
predvedení v Hamburgu. Týchto Mahlcro
vých retuší sa pr idržiava aj tátO nahrávka. 
Mahlcr svojou rcvíziotJ sledoval zlepšenie zvu
kového účinku ~ymfónie tak, aby čo najväčšmi 
zodpovt:dal predpokladanej autorovej zvuko
vej predstave a jeho zámeru napísať veľkú 
~ymfóniu s mnoz~tvom hudobných my;lie
nok. Mahlcrovský expert David Pickett z 
Indiana University tvrdí, že . Mahlcr považoval 
za potrebné dať do rovnováhy sláčikový apa
rát a zlepšiť celkový zvuk tým, že zvýšil počet 
dychových nástrojov v orchestri". Harris 

Dirigent Peter Ti boris Snímka archív 

Goldsmith sa zase domnieva, že "Mahlcrova 
edícia je po zvukovej stránke senzibilnejšia, 
ale aj ťažkopádnejšia". 

Mahlerovych zásahov v Schubertovej sym
fónii je pomerne veľa , dotýkajú sa prevažne 
in;trumentačných záležitostí, pretože veľkí• 
dirigcm bol presvedčený, že novšie místroje a 
v)rvoj hracej techniky poskytu jú lepšie intt:r· 
prctačné možnosti, než aké boli v dobe klasi
cizmu. 

Americký dirigent Peter Ti boris, zakladateľ 
a hudobný riaditeľ ew York's Manhattan 
Philharmonjc, okrem vlastných dir igentských 
kvalít preslávil sa aj rým, že s obľubou uvádza a 
nahráva diela s Mal1lerovými retušami. Okrem 
Schubertovej symfónie, známe sú jeho .mah
lerovsky rctu ované" verzie l3cethovcnovej 
deviatej, piatej, siedmej symfónie, ktoré tiež 
nahral pre Aiha my Records. 

S l3ccthovenovou predohrou s názvom K 
vysviacke domu (ide o pôvodnú verziu predo
hry určenej k otvoreniu divadla v Pešti v roku 
18 12, ktorá neskôr dostala definitívnu podo
bu ako predohra Kráľ Štefan) sa Mahler so svo
j imi zásahmi pred verejnosťou predstavil tri
krát vo Viedni v priebehu sezóny 1899-90 a 4. 
a S. novembra 1909 s Newyorskou fi lharmó
niou. V tomto prípade sú jeho zásahy podstat
ne skromnejšie, dotýkajú sa napr. prcložcnia 
niektorých pasáží o oktávu vyššie, prenesenje 
partu prvých huslí do prvej nauty a pod. V 
tomto prípade Mahler v zásade rešpektoval 
Becthovenov originál. 

Peter Ti boris našiel vo Varšavskej filharmó
nii adekvátneho partnera, ktorý pružne plnil 
dirigentove zvukové predstavy. Jeho poňatie 
polarizuje medzi klasicizujúcim a romantizu
júcim poiíatím Schubcrtovi1o rukopisu. To 
klasicizujúcc nachádzame v pomalých čas
tiach symfónie a romantizujúcc v ma~ívnejšej 
ZV1Jkovosti scherza a záverečnej časti. Naproti 
tomu l3cethovcnova predohra je zvukovo po
merne dobre vyvážená. Nahrávka, ktorá na CD 
vyšla v roku 1993, chce súčasníkom priblížiť 
významné histÓrické obdobie estetických ná
hľadov jednotl ivých osobností na prelome 19. 
a 20. storočia. Či to podnicl i terajšie generácie 
dirigcmov nevedno. FaktOm však je, že je to 
vzácny historický zvukový dokument ozrej
mujtíci proces tvorby a interpretácie, ako trva
lý rvorivý proces. 

MARIÁN JURÍK 
Pozn. So zvukovými ukážkami nahrávky sa 

motno zoznám iť na rozhlasovej stanici S 2 26. 
júna o 20.30 a 27. j(llla o 14.j0 h. 



(t2 SERVIS UŽ 

f PAVOL MAURÉRY JUBILUJE l 

l Mladý šesťdesiatnik l 
Cesty k protagonistickým postom bývajú v 

opere neraz kľukaté, vystlaté mravčou prácou, 
čiastkov)rmi úspechmi i prehrami. Ani Pavlovi 
Maurérymu (nar. 21. mája 1935) nepadla sláva 
do lona. Nenarodil sa ako h lasový "zázrak pr í· 
rody", ba keď na bratislavskej Novej scéne slá· 
vil Kristove roky, sotva kto z umeleckých kru· 
hov tušil, že z nenápadného člena spevohry sa 
stane prvý slovenský verdiovský barytón. 

Absolvent VSMU (doc. J anko Blaho) ~a na 
piedestál slovenskej opery prebojúva! · poeti· 
vou prácou, krok za krokom. Pod novým peda· 
gogickým vedením sa začal jeho umelecký 
profil výrazne formovať až počas košického 
angažmán. Podporovaný šéfdirigen tom 
Ladislavom 1-Iolo ubkom, sa dostáva k čoraz zá· 
važnejším partom a v polovici 70. rokov už 
chýr o Mauréryho verdiovských h rd inoch, 
Rossiniho Figarovi, Gio rdanovom Char lesovi 
Gérardovi či Wagnerovom Telramundovi za. 
letel z Košíc na západný koniec Slovenska. Po 
úspešnom hosťovaní v o pere SND nasleduje 
ešte krátke intermeizo v nemeckom Erfurte a 
nastupuje angažmán na doskách reprezcntač· 
nej scény. 

Píše sa rok 1978, Pavol Mauréry má 43 ro
kov, vybavený je nemalým repertoárovým zá· 
zemim, životnými i umeleckými skúsenosťa· 
mi. A p redovšetkým, vyhrane ným interprctač· 
ným názorom a vkusom, ktorému sa nemie ni 
sprCf\evcriť. Získava si rešpekt publika i tvori· 
vých teamov. Niet divu, že inscenátori mu u n i· 
sono zverujú ústredné barytónové roly hlavne 
v tali anskych operách. Stáva sa verdiovským 
spevákom par excellence, v kantiléne a p ruž· 
nosti legatovej frázy nemá vo svojom fachu 
konkurenciu, emocionalita jeho p rejavu je 
úprimná a nepredstieraná. Profily svojich po
stáv zakladá na vokálnom výraze, rovnako cud· 
zic je mu však sošné spievanie na "rampe". 
Mauréryho h rdinovia · o krem iných Verdiho 
Germont, Rigoletto, Simon Boccan egra, Posa, 
Don Carlos di Vargas či Jago, Pucciniho 

Scarpia, Donizettiho Enrico a Belcorc, 
Mozartov Don Giovanni, Wagnerov Holanďan 
· to ~Íl komplexné štúdie, ~yntetizujúce pod· 
nety partit(ary do jednoliateho celku. 

Pavol Mauréry je nesmierne poctivým diva· 
delníkom, kritickým i sebakri tickým, nároč· 
ným voči d ruhým i voči sebe. Hoci v poved o
mí publika je zafixovaný ako interpret serióz· 
nych charakterov, p rekvapujúco blízky je mu i 
zmysel pre humor (Frank v etopierovi). 
Takže · ak smiem byť osobný · doprial by som 
jubi lantovi krásnu postavu Verd iho Falstaffa. 
Pravda, okrem iných. Mlad ý šesťdesiatnik so 
sviežim, In taktným hlasom má totiž ešte ne jed· 
ou plodnú sezónu pred sebou. 

PAVEL UNGER 

Hostia po duja tia (sprava): Le nka Suchoňová, Kveta Fulié rová a m oderátorka Dana 
Jakubcová 

Stretnutie s hudbou E. Suchoňa • o 

Základná umelecká škola E. Suchoňa v 
Bratislave usporiadala zaujímavé podujatie, ve· 
nova né životu a dielu nár. um. Eugena Suchoňa. 
Hosťom moderátorky PhDr. Dany Jakubco
vej bola výtvarníčka Kve ta Fuliérová a sklada· 
tel'ova vnučka Lenka Sudtoňová. Úvod stret· 
mt tia tvoril koncert žiakov z tvorby E. Suchoňa, 
po ňom sa v koncertnej a výstavnej sien i školy 
slávnostne vyzdobenej výtvarnými prácami žia· 
kov (viaceré inšpirované skladbami E. Su· 
choiía) začala beseda s pozvanými hosťami. 
Muzi kologička a učiteľka tejto ZUŠ D. j akub· 

cová priblížila najprv prítomným E. Suchoňa 
ako skladateľa, pedagóga a človeka. Na pódiu 
boli vystavené obrazy Kvety Fuliérovej (vol'ake· 
dy tiež učila na ĽSU hru na husliach) inšpirova· 
né Suchoňovými Metamorfózami a Sere nádou 
pre s láčikový orchester. Eugen Suchoň sa v jed· 
nom rozhovore venovanom vzájomne j inšpirá· 
cii výtvarného a hudobného umenia vyjadril k 
výtvarným d ielam K. Fuliérovej, ku ktorým ju 

in~pirovala jeho tvorba takto:. V momente, keď 
viem, že obraz vznikol ako inšpirácia na moje 
Metamorfózy, vyvoláva 10 vo mne rezonanciu s 
mojím dielom. Je zaujímavé, že symbolicky 
stvárnený umelecký tvar z oblasti výtvarného 
u(flenia evokuje hudobnú predstavu". 

Kveta Fuliérová skÍbila vo ~vojej tvorbe nada· 
nie a vedomo~ti získané štúdiom na Vyššej ško
le umeleckého priemyslu v Brne ako aj prax 
učitel'ky hudby. Lenka Suchoňová absolvovala 
na bratislavskom konzervatóriu hru na harfe a 
klavíri a pokračuje v štúdiu hudobne j ved y na 
FFUK. . 

Predstavením a charakteristikou osobnosti a 
diela nár. um. E. Suchoňa i hostí · maliarky 
Kvety Fuliérovej a vnučky skladateľa Lenky 
Suchoňovej, otvorila moderátorka O. 
Jakubcová dostatočne vel'ký priestor na disku· 
siu, čo sa odrazilo na množstve rozmanitých 
o tázok. 

Text a foto NORBERT V Al.ASEK 
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14.jún 
SND Bratislava C. Debbussy: Pelléas a Mélisanda 
( 19.00) 
KS Konzervatória Bratislava Večery novej hud· 
by · Bend, llogojevic, Cage, Lagnau, Satie, 
Skempton, Thomson; VENI ensemble (17.00) 
Kongresová hala Piešťany - lHF · Mozart, Zagar, 
Brahms; Moyzesovo kvarteto, R. Šebesta ·'klarinet 
( 19.30) 
ŠD Košice llammel, Varga: Cyrano z predmestia 
(l 0.00, 19.00) 
ŠKO Žilina Komorný koncert poslucháčov kOn· 
zervatória v Žiline; Chopin, Paganini, Saint·Saens, 
Saiv<t (l 9 .00) 
DJZ Prešov A. Menken: Malý obchod s hrôzami 
(19.00) 
1S. jún 
SND Bratislava G. Verdi: Sila osudu ( 19.00) 
NS Bratislava ). Strauss: Gróf z Luxemburgu 
(19.00) 
VŠMU Bratislava Večery novej hudby · E. Satie: 
Relache, Cinema; Mladí bratislavskí sólisti, VENI 
ensemble,). P. Pen in (20.00) 
ŠD Košice llammel, Varga: Cyrano z predmestia 
( 10.00) 
Štúdio Smer O notičkách ( l 0.00) 
DJZ Prešov T. ). Oravec: ... ergo, kladivko! ll 
(19.00) 
Kežmaro k · DJZ Na skle mal'ované (20.30) 
16.jún 
SND Bratislava C. Debbussy: Pelleas a M~sanda 
(19.00) 
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
(19.00) 
MS SF Bratislava Večery novej hudby (17.00) 
ŠD Košice A. Szirmay: Magnáš Miško (19.00) 
DJZ Prešov Na side mal'ované ( 15.00) 
17.jún 
Mirbachov palác Bratislava l. Gajan · klavír; 
Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin ( 18.00) 
SND Bratislava ). Offenbach: lloffmannove povi· 
edky ( i9.00) 
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
(19.00) 
ŠD Košice G. Verdi: Nabucco ( 19.00) 
ŠO Banská Bys trica ). Bcnd: Skamenený, l. pre· 
mi éra ( 18.30) 
18.jún 
Mirbachov t>alác Bratislava SKU · J. Luptáčik , C. 
Cattarino, M. Štefko; llrahms, Sucho i\ ( l 0.30) 
NS Bratis lava l. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
(19.00) 
Kostol Piaristov Nitra Festival Slovanská it ra ). 
Haydn: Sedem slov Vykupiteľa na kríži (16.00) 
Slanický ostrov M. Dvorský · tenor,). Salay · kla· 
vír ( 18.00) 
19. jún 
SND Bratislava J. Massenet: Don Quichotte 
( 17.00) 
NS Bratislava ). Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
(19.00) 
DJZ Prešov). llermann: ll clio, Dolly! (19.00) 
20. jún 
SND Bratislava Magnific:ll, Desať tancov v bie· 
lom· balet ( 19.00) 
ŠD Košice C. 7..elter: Vtáči k ( 19.00) 
DJZ Prešov P. ). Oravec: ... ergo, kladivko! ll 
(19.00) 
Piešťany Kongresová hala Koncert frekventan· 
tov MlK 
DU Piešťany lúčnica · reprezentačný program l. 
(19.;0) 
Trenčian$ke Teplice UlF-Bella, Mendelssohn· 
llartholdy, Beethoven; SF, V. Pešková, dir. O. 
Lenárd 
21.jún 
SND Bratislava G. Verdi: Sila o~udu (19.00) 
SF Bratislava Koncert vďaky IBM · Smetana, 
Mendelssohn·Bartholdy, Musorgskij; SF, V. 
Pdková · husle, dir. O. Lenárd (19.30) 
NS Bratislava A. lloyd Webber: j ozef a jeho záz· 
račný fa rebný plášť ( 19.00) 
Bratislavský Cervený rak program k 180. výr. 

nar. Ľ Štúra (19.00) 
ŠD Košice). liatrík: Medveďku, daj labku (10.00) 
ŠF Košice Z opery do operety · E. Holičkov;\ ·so
pr.,). Ábel - tenor, SF, A. Vykl'dal · dir. (19.00) 
SO Bohéma klub B. Bystrica Večer pre talenty· 
M. Neumann · sopr., R. Pech a nec · klavír, j. Palio · 
spev ( i8.00) 
DJZ Prešov A. Menken: Malý obchod s hrôzami 
(18.30) 
22.jún 
SND Bratislava G. Puccini: llohéma (19.00) 
NS Bratislava A. lloyd Webber: j ozef a jeho ziz. 
račný farebný plášť (19.00) 
ŠD Košice Brecht-Weil!: Žobrácka opera (19.00) 
ŠF Košice Café koncert · Populárne melódie maj· 
strov; husľové duo K. Petróczy, husle, ·A. tičková, 
klavír ( 19.00) 
ŠO Banská Bystrica). llene§: Skamenený, il. prf· 
mi éra ( 18.30) 
ŠKO Žilina lleethoven, Haydn; I. Gajan, klavír, E. 
Danel, husle, F. Groben, violončelo, dir. C. Coli 
(Špan.) 
Kongresová hala Piešťany Medzinárodné intfr· 
pretačné kuny 
23.jún 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: j ozef a jeho zh· 
račný farebný plá§[ (19.00) 
So Košice S. Prokofiev: Popoluška (l 0.00) 
]. Strauss: Cigánsky barón (19.00) 
ŠO Banská Bystrica V. Godár: Okno dotykov, ba· 
let ( 11.00) 
DJZ Prešov: A. Menken: Malý obchod s hrôzami 
(19.00) 
24.jún 
SND Bratislava Absolventský koncert 
Tanečného konzervatória (19.00) 
Nitra Festival Slovanská Nitra, opera SND · E. 
Suchoň: Svätopluk 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: jozef a jeho záz. 
račný fa rebný plášť (19.00) 
ŠD Košice G. Verdi: Nabucco ( 19.00) 
Piešťany, Kongresová hala Slávne operetné 
melódie; I. Duffková, sopr., ). Šomošiová, sopr., M. 
Doboš, bas, D. Stankovský, klavír (19.30) · 
25.jún 
Kongresová hala Piešťany Medzinárodné inter· 
pretačné kuny, 
SO Banská Bystrica Benefičný koncert Konzer· 
vatória). L. lle llu; Ľ . .Rybárska, M. Babjak, ). Malík 
(18.00) 
DJZ Prešov A. Men.ken: Malý obchod s hrôzami 
(19.00) 
Bojnice LHF · SKO, B. Warchal, Y. Oshima, nauta, 
jap.; Albinoni, Bach, Puccini,Jolivet, Mendelsso.hn· 
llartholdy ( 19.30) 
Mirbachov palác Bratislava Trávničkovo kvar· 
teto; Haydn, janáček (10.30) 
26.jún 
SND Bratislava O. Nedbal: Z rozprávky do roz· 
právky (1 1.00) 
DU Piešťany, NS Bratislava W. Russell: Pokrvní 
bratia ( 19.00) 
ŠD Košice Od srdca k srdcu ( 19.00) 
Trenčianske Teplice LIIF • SKO, Y. Oshima 
(19.30) 
27.jún 
SND Bratislava G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
(19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: jozef a jeho zh· 
račný farebný plášť (19.00) 
Kostol sv. Egídia Bardejov Organové dni ). 
Grešáka · K. Klugarová; Franck, Messiaen, Grcs:lk, 
Eben, janáček (20.00) ' 
ŠO Banská Bystrica O. Nicolai: Veselé paničky 
Windsorské ( 18.30) 
ŠKO Žilina Koncert spojených orchestrov slov. 
konzervatórií; Schubert, Dvofák ( 19.00) 
DJZ Prešov P. J. Oravec: ... e rgo, kladivko! ll. 
(19.00) 
Piešťany, Kongresová hala Koncert frekvcn· 
tantov MiK 
Bardejov LHF Slovenský komorný orchester 
(19.30) 

Ospravedlňujeme sa cteným čltatefom za oneskorené vydanie čísla. 
Zapríčinené bolo n~ostatkom finančných prostriedkov. 

SPRÁVY 
+ Slovenská filharmónia vystúpila na záve· 

rečnom koncerte jubilejného 50. medzinárod· 
ného hudobného festivalu Pražská jar. Na kon· 
certe 2. júna t. r . pod taktovkou Jifího Belo
hlávka uviedla Vox damantis Petra Ebena a 
Beethovenovu 9. symfóniu. Spoluúčinkoval 
Pražský filharmonický zbor (zbormajster P. 
Kiihn) so sólistami Evou Urbanovou, Petrom 
Mikulášom, Leo m M. Vodičkom a Bernardou 
Fink. 

+ V Bratislave sa v prvom májovom týždni 
konali po prvýkrát spoločné kultúrne dni 
mestských časti v Bratislave a vo Viednl, pod 
názvom AHOJ Petržalka · Servus Favoritenl V 
rámci kultúrnych dni vystúpili na viacerých 
miestach Bratislavy umelci zo susedného Ra· 
kúska so zaujímavými umeleckými programa· 
mi. Boli to o. i. Viedenský židovský zbor, origi· 
nálne kvarteto hudobníko v Malat Schram· 
mellm, Pohybové divadlo VIS PLASTICA, Dy· 
chový o rchester OBERLAA, ale napriklad aj tra· 
ja verklikári, hrajúci na bratislavských námes
tiach. 

+ Festival kresťanských zborov a skupín LU· 
MEN '95 sa uskutočnil v druhej polovici mája L 
r . v Trnave. Vystúpilo na ňom vyše 40 rôznych 
hudobných formácií z celého Slovenska. 

Za pochopenie ďakujeme · REDAKCIA 

+ Spomienkový program pri príležitosti SO. 
výročia víťazstva nad fašizmom pripravil Slov· 
koncert v spolupráci s MsKS a OZ židovských 
náboženských obcí 20. mája v Primaciálnom 
paláci v Bratislave. V programe zostavenom zo 
židovských piesní, poézie a prózy účinkovali 
M. Eliášová, M. Plesníková, I. Ožvát, K. Mrázová 
a D. Bučko. Pásmo zostavil a moderoval Dr. 
Igor Berger. 

+ Pamätnú tabuľu Mikulášovi Schneiderovl· 
Trnavskému odhall1124. mája, vdei'í 114. v)•ro
čia jeho narodenia, na budove ZUŠ v Trnave, 
ktorá od r. 1994 nesie jeho meno. 

+ Slávnostnými fanfárami a otváracím kon· 
certom Orchestra Komornej opery, Spevác· 
keho zboru Cantus a sóllstov H. Lednárovcj,J. 
Saparovej, J. Lotriča a p', Mikuláša, ktorí pod 
taktovkou Blatlky Jubai'íákovej predniesli 
Haydnovu Omšu o sv. Cyrilovi a Metodovi, sa 
4. júna začal v Nitre festival Slovanská Nitra. 
Okrem tohto koncertu vystúpi v Nitre Opera 
SND so Suchoňovým Svätoplukom, Musica ae
terna, Moyzesovo kvarteto a ďalší. 

+ Bratislavský detský a mládežnícky orches
ter získal na hudobnom festivale mladých v 
belgickom Neerpete 2. cenu. V rámci súťažné
ho vystúpenia, na záverečnom galakoncerte l 
na matiné pre štUdentov predniesli diela l. 
Dibáka a barokových majstrov. · H · 
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