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Svornosť 
ako efekt? 

Prednedávnom bolo tomll 35 rokov, 
čo Svätoplllk zt1:n1el rm starodáv11om 
hrade Devín a vtetly vznikla myšlle11ka 
urobiť z tejto križovatky kultúr dejisko 
slova11ského oper11élw festivalu. Potom 
prišli roky ideovo 11epraj11é, z hromaž
ďovmtie ludf pri želez 11ej opo11e bolo tle
žiadríce, kultúr·rw idea odišla ad acta. 
Neretdlzovttla set záclrrmw Devf11a ako 
vzác11ej kultúr11ej pamiatky. jelw amfi
teáter mi pri mojej. tredáv11ej trárJŠte
ve pripomfttal nemélw svedka z ctšlých 
čias, kedy táto rrajvýrazttejšla dom"um
ta západ11ého cípu Slove11ska bola nie
len sútokom riek Moravy a Dunaja, ale 
aj sútokom západ11ej a slovatrskej kultú
ry. 

Idey sa tt}ali iniciatí mii ľudia a tak 24. 
júna zaztrel Svätopluk opäť pod šfrym 
ttebom, pod Nitrla11skym lrrtulom, opäť 
nemý m to svedkom minulosti. To, čo Ile
môž u vypovedať hrady, mríry a h istoric
ké komnaty, vypovedala Suchoiíova ope
ra Svätopluk. Realizácia tohto tlát·očtré· 
ho a veľkorysého projektu zaštfte11á 
jánom Chryz ostomom kardinálom 
Korcom a predsedom Národ11ej rady SR 
Ivmrom Gašparovičom, za účasti počet
t~ých výz11am11ých hosti 11a čele s prezi
dentom SR Michalom Kováčom zvýšila 
kulttírtty precedens ttieletr Nitry, ale aj 
západnélw Slovetrska pret/ okolitým 
svetom. Poz ltívtre ·vyz11enie celého p odu
jatia, d1íjajme, nás posmelf a zaviaže k 
vytvore11iu vlastnej tradície, k t~apltle
ntu avtzova11ého zákmra o nár·odnom 
ktdtúr11om dedičstve ti j eho ochra11e 
skutkami a rrielen slovami a sľubmi. Veď 
nmohé okolité krajltry IIŽ dávno majú 
svoje 11árodné let11é slávt~osti, prostred
t~íctvom ktorých upevňujú ·v trárodtrom 
povedomí vzťah ku kultúr11emu dedič
stvu pozitfv11y m spôsobom a sprostred
kovávajrí ho obmierlajúcim sa get~erá
ciám. Nemci si pestujú svoj Bayreuth, 
Češi Smeta11ovu Litomy šl, Raktíšmria 
majú mesto Moz artovej lrudby Salzburg, 
Maďari Szeged, Poliaci Bydgošč či 

Krakov, Fí11i Stwo111tnu, Frarrctízi 
Avig11o11 e tc. etc. 

Literáti tvrdla, že trárodtrá kultúra 
má svoj k6d a kľúč v jazyku. Myslím st, 
že niele11 v jazyku, ale aj v hudbe, v ritu
álnych obradoch, v g regoriátrskom clro
ráli pestovanom 11a 11ašom území, v tart
coch či hudobrtých rtástrojoclr. Tieto 
vlastrtosti vof11e p ersortifiktlje práve 
S11choňov Svätopluk. j eho fut~kcla a 
podstata však 11ieje letr v darwm lrudob
no-dramatickom tvare, ale v tradčaso
vostí ti t~ko potvrdz uje súčasrwst; v reál
nom proroctve ( m6d11e povedané pro
gnosttke) o potrebe súdrž11osti pre udr
žanie 11ároda ako celku, ktorý bol v mi
nttlosti už toľkokrát 11ahlodtmý. 
Napokotr vy tvárarrle takýchto podujt~tf 
a projektov stáva sa treocetriteľným po
moctt{kom pri ttapfňt~ttf tatarkovské/ro 
krdttírrtelw obcovania spôsobom, ktorý 
nie j e vnucov'tmý spoloče11skými korwetl
ciami, t~le ktorý v po,dobe takmer príťo
vej kultúrnej lltmkcie dokáž e z mobili
zovať také spoločetrské spektrum, ktoré 
by sme i11ým spôsobom do koncertnej 
alebo divadelrrej sály nedosttlli. . 

Svätoplukovské prrí;ty, symbol to pev
rwsti a svortrosti, spoje11é ruky, by rwma
li byť ríčelovým prostriedkom pr·e btllll
mútenle ľudí ad lroc gestom tra efekt, t~le 
záväz"Ý"' f11orá/rry m kódexom. Pt'ed 
zrakmi tisícok priamych t~ávštevt~ikov a 
televfzt~yclr divákov, to bolll t~ktuálrm 
11alieluwá výzvt1 k naplt~etrlu slov čimlli. 

Pretož e po stát'očiach doz1'el Čtls, aby 
tento národ ž il a tvoril v p okoji, mieri a 
svorrrosti. 

MARIÁNjURiK 

• 4 Sk 4. 7. 1995 

Slávnostným predstavením Suchoňovho Svätopluka v Nitre zavfšila Opera SND ostarnú sezónu, ktorá sa niesla v znamení 75. výročia existencie 
Slovenského närodného divadla. Slávnostné predstavenie na nitrianskom štadióne sledovalo vyše IO tisíc nadšených návštevníkov. Medzi významnými 
hosťami bol prezident SR Michal Kováč, predseda parlamentu Ivan Gašparovič a kardinál Ján Chryzostom Korec. Snimka: K. MARENČIN OVÁ 

Hovoríme s umeleckým šéfom opery SND doc. Junjom Hrubantom 

Opera SND.nielen jubilejne 
Sedemdesiatpäť činorodých rokov bratislavskej opery je aj obrazom vývoja operného 

umenia na celom Slovensku. Veď do roku 1945 tu existovala len táto jedna scéna a aj po za. 
ložení ďalších opcrných súborov ost~va opera SND reprezentatívno u, prvou a národnou 
scénou, ktorá prezentuje to najlepšie zo t~lovenského operného umenia. V predchádzajú
cich desaťročiach zažila Opera SND obdobia hviezdne i menej slávne, roky, keď na jej do
skach stáli vel'ké svetové operné osobnosti, ale aj prví vynikajúci slovenskí speváci. Pamätá 
obdivuhodné Nedbalovské tridsiate roky. konjunktúru v nie tak vzdialenej minulosti počas 
pôsobenia Košlera, čl Lenárda, začiatky troch veľkých ženských operných hviezd - Lucii 
Poppovej, Edity Gruberovej a Gabriely Ueňačkovej, ako aj nástup mladej sólistickej generá
cie s medzinárodným renomé. Aká je tá dnešná podoba našej prvej opernej scény, aj v kon
texte rokov predchádzajúcich, čo ju trápi i teší, sme sa pozhovárali s jej umeleckým šéfom 
doc. j urajom IJrubantom. 

- Ak spomínate rôzne obdobia nášho oper· 
ného vývoja, treba si uvedomiť, že sa diali v 
rámci určitého regiónu a to bolo prcdovšet: 
kým predvojnové i povojnové Čcsko-
lovensko. V rámci tohto priestoru sa diala aj 
u rčitá konfrontácia, ktorá hoci sa tieto dve 
krajiny rozdelili, tu bude aspoií budúcich pár 
rokov aj nacľalej . Tá ostatná, na tohtoročnej 

Pražskej jari bola pre nás mimoriadne priazni· 
vá. Naše predstavenie bolo hneď po pražskej 
premiére Libuši a táto konfrontácia vyšla aj 
podl'a vyjadrenia českej odbornej kriti ky jed· 
noznačne v náš prospech, Predtým Ôlsto re
zervovaná kritika tentoraz nešetrila superlatí· 
vami, uznania sa nám dostalo aj od kolegov a 
vedenia pražského D. Aj v rámci širšieho, 
európskeho kontextu, napriek mom<;ntálnej 
nepriaznivej ekonomickej situácii, je hodno· 
tenie umeleckej úrovne Opery SND pre nás 
vel' mi lichotivé. Naši sólisti, ale aj orchestrálni 
hráči pravidelne vypomáhali na slovenských 
scénach, ale aj v českých divadlách, viacerých 
pozývajú do najslávnejších operných domov: 
od Metropolitnej opery, cez Scalu, londýnsku 
Covent Garden, parížsku, mníchovskú či vie· 

denskú operu. čo nás na jednej strane teší, ale 
spôsobuje nám to veľa razy nemalé prevádz
kové problémy. 

Výkony našich špičkových sólistov si 
n aozaj zaslúžia o bdiv a uzn anie, rovna
ko ako aj niektoré veľmi vydare.n é insce
nácie . O to viac zamrzí, keď sa najmä v 
reprízach vyskytnú aj slabšie výkony a 
priemern(! predstavenia. Niektoré, na
p ríklad Nabucco, či Carmen , pokryté 
prachom desaťročí, by už potebovaH 
inováciu. 

- Ťažko mi je na túto tému hovoriť, pretože 
tieto predstavenia už boli na repertoári, keď 
som nastúpil do funkcie. A hoci som chcel 
niektoré stiahnuť, naši ekonómovia protesto
vali; sl! to všetko inscenácie s najväčším di vác· 
kym záujmom, čiže ziskové. Je fakt, že kritika 
nám najviac vyčíta málo progresívnu drama· 
turgiu. Štátny príspevok je však u nás oveľa 
nižší, než v iných krajinách; kde prvé scény sl! 
dotované iným spôsobom a my sme odkázaní 
aj na príjmy z návštevnosti. Výber repertoáru 
musíme preto do značnej miery prispôsobo
vať vkusu návštevníkov. Kým sa to nezmení, 

sme nútení robiť v dramaturgii kompromisy. 
Predpokladám však, že nepotrvá dlho a naše 
divadlo dostane toľko peňazí; že si budeme 
môcť dovol iť aj experimenty, či moderné 
operné inscenácie aj s rizikom, že hľadisko 
nebude naplnené. Tento problém, že súčasné 
opery nie sú veľkým lákadlom pre bežného 
diváka, má však dnes každé operné divadlo. 

Aká je teda vaša predstava o prom ova
ní Opery SND ako prvej sloven skej oper
nej scény? 

- V tomto divadle vždy išlo o zdravý kom
promis. V prvom rade to znamená, že vždy bu
deme repertoárovým divadlom, hoci ne· 
chcem hrať iba tzv. ružový repertoár - talian
ske opery, verdiovky atď. Veď tradícia v tejto 
opere je iná, v Bratislave sa často hrali naprí
klad opery 20. storočia. Pokiaľ však hospodár
stvo tejto krajiny nezačne fungovať natoľko, 

aby uživilo svoju kultúru, sme nútení prefero·, 
vať takýto populárnejší repertoár. 

Skúsme však hovoriť o ideálnej d rama
turgii, ktorú by ste dopriaH n ašej prvej 
scén e, ak by už limltujúce ekonomlcké 
faktory pomlnuH. 

- Bratislava je v podstate malé mesto, kde si 
veľké experimenty nemôžeme dovoliť. Na to 
tu nie je dostatočné divácke zázemie. Dra· 
maturgia by mala mať tri zákl""né priority: v 
prvom rade uvádzať klasický repertoár, súčas
ne k tomu opery slovenských autorov a po 
tretie diela 20. storočia . Tvorbu repertoáru 
ovplyvňuíe u nás aj to, že je tu veľmi silná ge
nerácia mladých spevákov, ktorí majú pre
dovšetkým záujem naštudovať si kmeňový 
operný repertoár. Našou ambíciou je však aj 
uvádzanie klasických operných diel trošku 
iným spôsobom. Také sl! napríklad inscená-

(Pokračovanie na str. 3) 
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l LEGENDA KLAVÍRNEJ PEDAGOGIKY 'l 
24. júna si pripomenieme centenárium na· 

rodenia známej slovenskej klavírnej pedago· 
gičky prof. Anny Kafendovej. Popri koncert· 
nej aktivite táto absolventka pražského kon· 
zervatória prof. A. Hoffmeistra celý život obe· 
tovala klavírnej pedagogike. Najskôr jeden 
rok na hudobnej škole v Tábore, potom (od r. 
1920) na Hudobnej škole pre Slovensko v 
Bratislave. Uprednostnila pedagogické pôso
benie pred iste omnoho lákavejšou kariérou 
klavírnej virtuózky, s výhľadom na atraktívne 
štúdium vo Francúzsku a celý svoj život sa ve· 
novaJa budovaniu slovenského hudobného 
školstva. Úctyhodný je výpočet jej od chovan· 
cov či na bratislavskom Konzervatóriu, alebo 
neskôr na VŠMU. Za vyše 50-ročné obdobie 
vychovala niekoľko generácií zdatných hu· 
dobníkov, ktorí pomáhali zakladať podhubie 
slovenského hudobného života a prispeli k je· 
ho rozvoju na profesionálnej úrovni. Desiatky 
Kafendovej žiakov sa venovalo pedagogickej 
činnosti a patrili k tým najúspešnejším a naj· 
zaslúžilejším klavírnym učiteľom. Jej meto
dický prístup sa postupne vykryštalizoval na 
obdivuhodnú, v mnohých smeroch majstrov· 
skú úroveň. 

Jej nesporné a na svoju dobu vynikajúce 
pedagogické výsledi..J' pramenili o. i. aj z vyni· 
kajúceho postrehu a schopnosti dospieť k 
syntéze viacerých metodík a interpretačných 
prístupov veľkých majstrov koncertných pó
dií a k čoraz citlivejšiemu rešpektovaniu psy· 
chického založenia svojich zverencov. Popri 
solídnom technickom zázemí vyzbrojila svo· 
jich žiakov vkusom, štýlovým cítením, pesto· 
vala ich zmysel pre dynamické nuansy a spev· 
nosť melodických línií. 

Zvlášť sa žiada vyzdvihnúť jej vlastenectvo, 

národnú hrdosť, (Jctu k vznikajúcej pôvodnej 
domácej klavírnej literatúre, ktorú buď sama 
(E. Suchoň: Baladická suita), alebo jej žiaci, či 
odchovanci premiérovali a propagovali. Z jej 
žiakov sa ako nadšená interpretka Suchoňov· 
ho klavírneho odkazu presadila K. Havlíková, 
l. Palovič sa zaskvel ako zasvätený tlmočník 

sólového partu Cikkerovho Concertína, ale i 
klavírnych opusov svojho generačného dru· 
ha O. Martinčeka, nezabudnuteľná bola Fra· 
ňovej interpretácia Ferenczyho Klavírneho 
koncertu či Očenášovho cyklu Zvony. S. 

Anna Kafendová s manželom Frlcom 
Kafendom na koncerte v 50. rokoch. 

Snímka: Fotoarchív 11M SNM 

Čápová sa zapísala ako suverénna interpretka 
monument:llnej Sonáty b mol ]. L. Bellu atď. 
Mnohým slovenským dirigentom i skladate· 
ľom, ktorí prešli jej klavírnou triedou, pomo· 
hla pri formovaní ich interpretačných a tvori· 
vých názorov O. Haluzický, T. Frešo, ]. Zim· 
mer, O. Martinček a mnohí ďalší). 
Ťažké podmienky, za akých sa postupne 

presadzovala naša profesionálna hudobná 
kultúra, sa odrazili na Kafendovej prístupe k 
práci · na jej húževnatosti a nekompromisnos· 
ti. Snažila sa aj z menej disponovaných zve· 
rencov vychovať dobrých hudobníkov a tak· 
mer vždy sa jej to podarilo: V istom období 
rozvoja slovenskej hudby nebolo azda ani jed· 
ného väčšieho miesta, kde by nepôsobili jej 
žiaci, alebo už aj ich odchovanci. Nie je preh· 
nané tvrdenie, že ešte počas života sa dožila 
svojich pedagogických pravnukov. Len na 
Hudobnej a dramatickej akadémii, neskôr 
bratislavskom Konzervatóriu pripravila pr,e 
život takmer 140 odchovancov, v neskoršom 
období (od päťdesiatych rokov) k niiJI para· 
leine pribúdali aj diplomanti z VŠMU. Z nich 
prebrali na tomto ústave pedagogickú štafetu 
erof. M. Starosta, doc. l. Palovič, T. Fraňová, S. 
Cápová. 
Keď sa pri tomto veľkom jubileu s časovým 

odsn.pom zamýšľame nad prácou, ktorú 
prof. A. Kafendová odovzdala slovenskej kul· 
túre, s úctou vzdávame hold jej dochvíľnosti, 
prezieravosti, skúsenosti, rozhľadenosti, obe· 
tavosti a láske, s akou sa podieľala na rozvoji 
našej hudby. Patrí jej nezmazateľná zásluha 
na úspechoch, ktoré v súčasnosti žne sloven· 
ské interpretačné umenie prakticky po celom 
svete. VLADIMÍR ČÍŽIK 

COLLEGIUM TECHNICUM V NANCY 
Spevácky zbor Collegium Technicum z 

Technickej univerzity v Košiciach sa 29. mája 
vrátil z 9. medzinárodného festivalu spevác
kych zborov vo francúzskom Nancy. Zí1čast· 
nilo sa na ňom 22 domácich a ďalších 21 zbo
rov z 19 krajín štyroch kontinentov. Koši· 
čania bývali v neďalekom Lenéville, kde boli 
hosťami v domácnostiach tamojšieho zboru 
Les Croissants d'Or. Koncertovali v miestnom 
divadle spolu s hostiteľmi, ďalej v Nancy v 
Salle Poirel, v kostole Des Cordeliers a napo
kon v spoločenskom programe v amfiteátri 
Zenith pred 13 000 poslucháčmi. Na záver 
koncertu zaspievalo všetkých! 000 spevákov 
spoločne tri piesne vo francúzštine. 

Popri festivalových telesách zaujal o. i. det· 
ský zbor Rakefet z Izraela, univerzitné zbory 
z Manily, z Pittsburghu, z Indianapolisu a z 
Rigy. Collegium Technicum malo (lspech s 
tvorbou I. Hrušovského (Cantate Domino · 
venované CT, žalm č. 123 z triptychu S rados· 
tou slúžte Pánovi, úpravy ľudových piesní), 
ďalej Zd. Lukáša a ). Valacha. K výbornej at· 
mosfére vzájomnej podpory prispel aj fakt, 
že výberový festival v Nancy je prehliadkou a 
nie súťažou. 

Collegium Technicum účinkuje aj na med· 
zinárodnom festivale vysokoškolských zbo-

e Dňa 7. 6. 199S sa v Nitre konalo 
Ustanovujúce plenárne zhromaž
denie Regionálneho združenia Slo
venskej hudobnej únie (ďalej KZ 
SHÚ) s pôsobnosťou pre Západo
slovenský kraj (mimo mesta 
Bratislavy). Účastníci na svojom 
prvom Plenárnom zhromaždení 
schválili Stanovy, Organizačný a 
rokovací poriadok KZ SHÚ a Plán 
čfnnosti KZ SHÚ ná najbližšie ob
dobie. 

Za predsedu KZ SHÚ bol zvolený 
doc. jozef Vereš, CSc. Plenárne 
zhromaždenie zároveň schválilo 
čestných členov KZ SHÚ: Alicu 
Sausbererovú-Nitrayovú, Ernesta 
~číka, Ing. arch. Ladislava 
Švihela (z Nitry) a MUDr. Ladislava 
Hafnera (z Cífera). 

Na Ustanovujúcom plenárnom 
zhromaždení KZ SHÚ sa zúčastnili 
doc. Marián Lapšanský, výkonný 
predseda SHÚ a vedúca sekretariá
tu SHÚ Ing. Marta Šuleková. 

rov Universitas Cantat '95. Slávnostné otvore· 
nie je 5. júla v Štálnom divadle v Košiciach. 
Prídu naň súbory Kfar Saba Chamber Choir z 
Izraela a Sonore z Technickej univerzity v 
Rige. Spoločné koncerty majú aj v Levoči (6. 

júla), v Košiciach (7. júla) , vo Viedni (9. júla), 
v St. Pôltene (l l. júla), v Ziirichu (13. júla) a v 
Berne (14. júla). l O. júla sa predstavia v rámci . 
Kultúrneho leta v Dóme sv. Martina v Bra· 
tislave. Text a snímka: VLADIMÍR HÁK 

Všímame si talenty? 
Mladí dirigenti na Slovensku · to je téma, 

o ktorej by sa dalo písať veľmi veľa. 
Hudobná kritika akosi už permanentne 
konštan.je nedostatok výrazných osobnos
tí umenia taktovky u nás. O mladej generá· 
cii to platí tým skôr, lebo osobnosť dirigen· 
ta rastie a dozrieva dlhšie než iné umelecké 
osobnosti. 

O dôvodoch, prečo sa na Slovensku do
stanú k slovu mladí dirigenti menej než ich 
kolegovia speváci, klaviristi, husHsti atď. 
som rozmýšľal cestou do Brna · na absol· 
ventský koncert slovenského· dirigenta 
Karola Liptáka. Po š túdiu na bratislavskom 
konzervatóriu a po niekoľkoročnej praxi v 
dychovej hudbe MV SR si tento mladý ume. 
lee dopÍňal vzdelanie na brnenskej 
Janáčkovej akadémii múzických umení, v 
dirigentskej triede Rostislava Hališku ... 

Výsledok ich viacročnej práce prezento· 
val Karol Lipták s Moravskou filharmóniou 
Olomouc, s ktorou má JAMU dohodu (zais· 
te veľmi gentlemanskú), že pravidelne 
Účinkuje na absolventských koncertoch 
tohto učilišťa. · 

Predohru k opere Figarova svadba od W. 
A. Mozarta dirigoval v svižnom tempe a so 
snahou o vypolntovanie jednotlivých hu· 

dobných myšlienok. Koncert pre husle a 
orchester Jana Vrkoča, čerstvého absolven· 
ta JAMU, mal kompozične polyštýlový zá· 
klad. Je nepochybne ťažké napísať dnes 
husľový koncert, ktorý by do rozsiahlej li te· 
ratúry pre tento nástroj priniesol niečo 
podstatne nové či novátorské. Vrkočovi sa 
to v absolventskej kompozícii podarilo, po
chopiteľne, iba čiastočne. Dirigent Lipták 
dal predvedeniu rytmicky značne náročné· 
ho koncertu črty korektnosti a zodpoved· 
nosti. 

Na záver svojho absolventského výkonu 
dirigoval Lipták Dvorákovu Ôsmu symfó
niu. jednému z najznámejších diel symfo
nického repertoáru minulého storočia dal 
dirigent koncepčne presvedčivý rozmer, 
romantickú emocionalitu, nie však zbytoč
ne patetickú, d ramatickú zovretosť a účin· 
nosť, dobré tempá a diferencovaný pohľad 
na jednotlivé výrazové polohy. A to na air 
solventský výkon nie je málo. 

Karol Lipták je talentovaný dirigent, kto
rý by mohol mať pred sebou sľubnú karié· 
ru. Za predpokladu, pravda, ak sa mu 
umožní štart. 

Miloslav Blahynka 
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DIVERTIMENTO 
MUSICALE '9S 

V dňoch 19.·21. mája 1995 hostila 
Spišská Nová Ves, Levoča a Markušovce 
hudobných nadšen cov, účastnikov XV. 
celoštátneho festivalu komornej a sym· 
fonickej hudby. Na súťažných koncer· 
toch sa predstavilo 12 súborov rozličné
ho nástrojového obsadenia. Reprezen· 
tovali súčasný stav amatérskeho muzicí· 
rovania v tejto oblasti. Odborná porota 
pozorne s le dovala jednotlivé vystúpe
nia, avšak nerobila d áke kvalitatívne po
r adie, veď odlišnosť a rozdielne pod· 
mienky práce jednotlivých ensemblov 
to ani neumožňovali. Na seminári však 
podrobne rozobrala vystúpenia súbo
r ov a dala im svoje odporúčania do ďal· 
šej práce. Za chvályhodné výkony v nie
ktorej z oblastí interpretácie obdržali 
viaceré telesá diplomy a ceny. 

V oblasti komorných orchestrov potvrdil 
svoje už vlani prezentované kvality orchester 
ZUŠ z Dolného Kubína, prekvapivo precízne 
sa predstavil orchester ZUŠ zo Sklenárovej 
ulice v Bratislave, kým orchester ZUŠ z Trna· 
vy čaká ešte veľa práce na vylepšení jednotl i· 
vých zložiek interpretácie. Sklamaním bol vý· 
kon sláčikového orchestra zo ZUŠ Baštova z 
Prešova, vylepšovať má čo aj Trenčiansky ko
morný orchester. Stúpajúcu úroveň predvie· 
dol s láčikový orchester ZUŠ L. Árvaya zo 
Žiliny a tradične vysokú úrovei't si udržuje aj 
Mus_ica iuventalis z Košíc, ktorá navyše venu· 
je veľkú pozornosť i súčasným slovenským 
autorom. Istým sklamaním bol výkon komor
ného orchestra súboru Technik z Bratislavy, 
ktorého vystúpenia bývali v minulých rokoch 
kvalitnejšie. Zo súborov s menším obsade
ním, ktoré sa prezentovali v príjemnom prosl· 
redí markušovs.kého kaštieľa , zaujali predov
šetkým Bratislavský mládežnícky violončelo
vý súbor a netradičným obsadením s prevaž
ne renesančným repertoárom Musica poetica 
z Trenčína. Ambiciózne Sesterské trio z 
Ivanky p. D. a CoUegium cantorum z Nitry do
plň ali bohatý program prehliadky. 

Nazdávame sa, že podobné súťaže · bez 
ohľadu na dosiahnuté výsledky· je· veľmi pQ
trebné poriadať i naďalej, lebo sú výbornou 
motiváciou pre účastníkov i príležitosťou na 
vzájomné porovnávanie umeleckých výsled
kov. Za dobrú organizáciu treba pochváliť 
Národné osvetové centrum v Bratislave a kul· 
túrne strediská v Spišskej Novej Vsi. 

ROMAN ŠKÍU!PEK 

ŕJ SP ECH 
MLADÉHO 
HVSUSTV 
Každoročne v máji sa v ústí nad Orlicí 

koná medzinárodná husľová súťaž po
menovaná po českom husľovom virtu(). 
zovi a skladateľovi jaroslavovi Kociano
vi. Na tohtoročnom, už 37. ročníku sa zú. 
častnilo takmer 90 účastnikov z 19 krajín 
sveta. Súťažili v štyroch vekových kate
góriách, od tých najmenších až po 16-
ročných. 

Slovenskú republiku reprezentovalo 5 mla
dých huslistov v prvej a druhej kategórii, ale 
iba jeden postúpil do druhého kola súťaže. 
Bol ním súťažiaci v prvej kategórii, 9-ročný 
Ondrej Jánoška z Bratislavy zo Základnej 
umeleckej školy na Štefánikovej ulici. V pr· 
vom kole predniesol na vysokej muzikálnej i 
technickej úrovni povinnú skladbu · III. časť 
zo Sonatíny od Bohuslava MartinÍI. Za tento 
výkon mu medziná~odná porota udelila Cenu 
za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby. 
Ondrej sa však nedal zahanbiť svojím výko
nom ani v druhom kole, kde si získal uznanie 
u domáceho publika interpretáciou l. časti 
Koncertu C dur (Kôch. 216) W. A. Mozarta. 
Týmto koncertom p,reukázal Ondrej vrodenú 
muzikalitu a vyspelú technickú zručnosť i na· 
priek tomu, že má iba 9 rokov. Za svoj výkon 
nakoniec tento mladý huslista získal čestné 
uznanie l. stupňa, čo je pri súťažiacich 20 
adeptoch husľového umenia v jeho kategórii 
pekný úspech. L1ureátkou tohtoročnej súťaže 
sa stala Anna Vuokko z Fínska (v štvrtej kate· 
górii), ktorá v druhom kole st1ťaže predniesla 
Wieniavského Koncert d mol č. 2. 

JANA KLASOVÁ 
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Opera SND nielen jubilejne 
(Dokončenie zo str. l) 
cie francúzskych opier jozefa Bednárika, ale 
aj Sládkova Figarova svadba či Korunovácia 
Poppei. Možno so mnou nebude každý Stihla
siť, ale k takýmto inscenáciám by som priradil 
ajTannhäusera a Pelléas a Mélisandu. Čiže to
to je cesta, ktorou sme sa vybrali, to je pre nás 
spôsob ako mať zaujímavé, netradičné insce
nácie a pritom zostať atraktívnymi pre divá
kov. 
Podľa vašich slov je jednou z priorít 

dramaturgie SND uvádzanie sloven
ských opier. Ako to chápať, keď na re
pertoári je okrem Dubovského detskej 
opery Veľká doktorská rozprávka iba 
Svätopluk? Prečo nemá národné divadlo 
na repertoári našu prvú národnú operu -
Suchoňovu Krútňavu? 

- Krútňavu sme naposledy hrali na edin
burgskom festivale. Už vtedy sme plánovali 
jej znovuzrodenie k otvoreniu nového diva
dla. Termín otvorenia sa neustále posúvaL 
Neviem si predstaviť otvárať toto divadlo 
iným dielom. Máme už naplánovaný aj insce
načný tím, žiaľ, výstavba sa zo známych dôvo
dov oneskoruje. V súvislosti s problémom 
uvádzania slovenskýc\1 opier by som rád 
zdôraznil, že sme v králkom čase pripravili 
dve svetové premiéry slovenských autorov -
spomínanú rozprávku Milana Dubovského a 
v decembri uvedieme Kupkovičovu detskú 
operu Trojruža. Hoci sú obe určené predov
šetkým detskému divákovi, myslím si, že je to 
o to záslužnejšie, veď súčasne si vychovávame 
i budúceho potencionálneho operného ná
vštevníka. Okrem už spomínaných diel mali 
sme rozpracovanú aj čachtickú pani od Ilju 
Zeljenku, no nie celkom na ou vinou došlo k 
určitým nedorozumeniam a z toho projektu 
napokon zišlo. Pred otvorením nového diva
dla chceme ešte uviesť Vzkriesenie. 

V ostatnom čase viackrát došlo k zme
nám v termíne premiéry, resp. v titule. 
Ak porovnávam výber operných titulov 
za posledné sezóny, nie je v nich jasne či
tateľná dramaturgická línia. Niekedy to 
budí skôr dojem náhodnej improvizá
cie. Keby sme teda nazreli trošku aj do 
v~jopernejkuchyne.A.kýmspôsobom 
sa pripravuje dramaturgia, v akom časo
vom horizonte a kto je za výber repertoá
ru zodpovedný? Aké sú kompetencie v 
rámci vzťahu dramaturg, režisér, diri
gent, šéf opery? 

- Poznáte recept, alebo schému na . ideál
nu" dramanugiu? Každý dramaturgický plán 
je kritizovateľný a napadnuteľný. l tak si mys
lím, že dramaturgia je základ divadla. A hoci 
sa to mne samému ťažko hodnotí, nemyslím 
si, že za posledných päť rokov by bola zlá. 
Napriek niektorým negatívnym kritikám. Pre 
nás je rozhodujt1ci názor adresáta - diváka, 
nuž a máloktoré divadlo sa môže pochváliť 
deväťdesiat percentnou návštevnosťou, vráta
ne repríz. A ako vyberáme repertoár? Prvý im
pulz vyjde väčšinou od dramaturga, potom sa 
konfrontuje s názorom dirigenta, režiséra, po
sledné slovo má šéf opery. Repertoár pripra
vujeme približne dve sezóny dopredu. Návrh 
na budúci rok je už hotový, niektoré tituly sú 
už naplánované aj na ďalšie obdobia. 

Nie je jednou z príčin repertoárových 
zmien časté hosťovanie hlavných prota
gonistov v zahraničí, resp. na iných slo
venských scénach? Akým spôsobom rie
~lte uvoľňovanie sólistov na tieto príležl-. 
tosti? 

-Musím predovšetkým poukázať na jeden z 
najvážnejších problémov, ktorý nás trápi, a 
tým je legislatíva. Myslím, že sme u nás na 
Slovensku asi jediní, kde zákonník práce je 
nadraden ý nad všetky ostatné zákony. V praxi 
to znamená, že my zbytočne uzavrieme zmlu
vu so sólistom na určité obdobie. Ak dostane 

lukratívnejšiu ponuku, môže dať výpoveď s 
dvojmesačnou výpovednou lehotou. Už nic
koľko rokov žiadame ministerstvo kultúry, 
aby sa usilovalo o zmenu zákona, žiaľ, zatiaľ sa 
nič nezmeni lo. Pritom dnes to už nie je len 
problém opery, ako to bolo donedávna. Dnes 
aj o niektoré herecké osobnosti v činohre 
.bojujú" viaceré slovenské divadlá. je najvyšší 
čas, aby aj u nás bola taká legislatíva, aká je 
bežná na celom svete. Umelec buď uzavrie zá
väznú zmluV11 na určité dohodnuté obdobie, 
alebo na jednotlivé postavy. To by bolo však v 
súčasnosti pre nás nesmierne drahé a môže
mc si to dovoliť len vo výnimočných prípa
doch. 

A ako to riešite v prípade Petra Dvor
ského, Sergeja' Kopčáka, teda tých naj
väčších hviezd opery SND? 

-Je to pre nás veľmi dobrá reklama, že títo 
renomovaní umelci sú členmi nášho ansámb
l u. Väčšinou totiž veľké spevácke osobnosti 
nemajú nikde trvalé angažmán. Okrem toho, 

.že sme dohodnutí na určitom počte predsta-

vení, ktoré odspievajú na bratislavskej scéne, 
nic je zanedbateľná práve ani ich t1loha repre
zentovať operu SND a slovenskú kultúru po 
celom svete. 

Ste spokojný s momentálnym stavom 
sólistického aparátu? Niekedy mám do
jem, že v určitých hlasových odboroch je 
až nadbytok spevákov, takže mnohí só
listi n ajmä strednej generácie sa veľmi 
zriedkavo obsadzujú. Zelenú, zdá sa, má 
v SND mladá generácia s medziná rodný
ml ambíciami. 

- Bol by som zlým šéfom, keby som nechcel, 
aby to bolo ešte lepšie, ale to je problém diva
delných direktOrov na celom svete. Abso
lútnu špičku vo všetkých odboroch však ne
majú ani vo Viedni, alebo v Met. V odboroch, 
kde to nie je ideálne, si vypomáhame hosťami, 
na k-valitných zahraničných sólistov však ne
máme peniaze. Tí, ktorí k nám predsa prídu, 
sú veľmi benevolentní vo svojich finančných 
nárokoch a podľa ich vyjadrenia prichádzajtl 
k nám predovšetkým za dobrou prácou a at
mosférou. U nás je aj vynikaj(lce publikum. 

Pôsobenie kvalitných dirigentov zna
menalo vždy vo vývoji tohto súboru vý
raznú umeleckú konjunktúru. Napriek 
tomu sa akosi nedarí získať n a tento post 
správneho človeka. V tejto sezóne ste an
gažovali pôvodom bulharského dirigen
ta Ivana Anguélova. Uvažujete s ním na 
dlhšie obdobie? 

- Áno. Momentálne asi najpálč ivejším pro-

[PREKVAPENIE V GRAZI l 
Keď som v programovom bulletine praž

ského árodného divadla zazrel avízo o hos
ťovaní operného súboru z Grazu s Webe
rovým Čarostre lcom, dostal som neodolateľ
nú chuť ísť si ho pozrieť. Lákavých momen
tov bolo viac. Predovšetkým možnosť opätov
ného stretnutia so súborom opery z Grazu, s 
ktorým som pred niekoľkými rokmi, vďaka 
Klubu priateľov opery, videl nekaždodennú 
koncepciu Verdiho Traviaty, ďalej príležitosť 

dostať sa konečne do budovy zrenovovaného 
Stavovského divadla a vidieť tam práve dielo 

Webera, ktorý svojho času ( 181 3-18 16) - bol 
riaditeľom tohto Mozartom presláveného di
vadla a konečne opätovné stretnutie s die
lom, ktoré som naposledy videl na scéne S D 
v roku 1963, keď Aničku spievala nezabudnu
teľná Alžbeta Svobodová a Kašpara Juraj 
Hrubant. 

Objednal som si teda lístok a pricestoval do 
stovežatej Prahy, kde ma čakali nepríjemné 
prekvapenia: nielenže som mal problémy so 
získaním vstupenky, ale hlavne - čo·mesačný 

program zamlčal - hosťoval síce operný súbor 

blémom v tejtO opere sú dirigenti. Pán 
Anguélov má termínovanú zmluvu na jeden 
rok, rád by tu zostal dlhšie. Je to zatiaľ otvore
ná otázka. Ideálne by bolo, keby na poste šéf
dirigenta opery SND stál slovenský dirigent. 
Iste by sme tam radi videli pána Lenárda. 
Chápem však, že je preňho lákavejšie byť vo 
filharmónii, kde nie je natoľko viazaný každo
večernými predstaveniami. Postavenie všet
kých našich členov nie je veru ideálne. Tvrdú 
robotu v zbore či orchestri za pomerne nízke 
gáže nie každý chce robiť. Napríklad zbor: My 
si vychováme speváka a on nám potom odíde 
do Slovenskej filharmónie, kde sa nemusí učiť 
texty naspamäť v 5 jazykoch a herecké stvár
nenie, nešminkuje sa, nemá takmer každý ve
čer predstavenie. Pritom filharmonický zbor 
má navyše oveľa viac zahraničných príležitos
tí i nahrávanie. Tieto tvrdé podmienky by ma
li byť vyjadrené aj finančne. Vôbec, vývoj spo· 
ločnosti z hľadiska odmei\ovania za vykona
n(l prácu je veľmi podivný. Nie je všetko v po
riadku, keď v bankovníctve či súkromnom 
sektore sú neúmerne vysoké platy a na druhej 
strane taká špičková inštitúcia, ako je národ
né divadlo, nemôže zabezpečiť svojim čle

nom adekvátne podmienky pre ich prácu. 
i'ažko môžeme chcieť, aby umelci podávali 
vrcholné výkony, keď niektorí majú doslova 
základné existenčné problémy. 
Vráťme sa však ešte k otázke dirigen

tov, ktorá zrejme tiež súvisí s financia
mi. Môže si opera dovoliť pozvať na na
š tudovanie kvalitného zahraničného di-
rigenta? . 

- Pozývať k nám na krátkodobé naštudova
nie vynikajúcich zahraničných dirigentov je 
ekonomicky nereálne. Rokovali sme síce s 
viacerými pre nás zaujímavými dirigentami, 
ale platiť im cestovné, ubytovanie, ušlý príjem 
v materskom divadle, to sú pre nás astrono
mické sumy. My sme mali veľkú nevýhodu aj 
v tom, že v krátkom čase od nás odišli obaja 
zahraniční dirigenti, )onas Alexa i Jan 
Zbavitel, napriek tomu, že sme s nimi mali 
zmluV11 na dlhšie obdobie. Na ich vlastnú žia
dosť sme ju však ukončili predčasne, nakoľko 

pán Alexa sa s'tal riaditeľom opery vo Viľnuse 
a pán Zbavi tel je šéfom brnenskej opery. 
Prečo neskúsite dať šancu aj niektoré

mu z mladých začínajúcich adeptov diri
govania? Alebo je pravda, čo sa hovorí, 
že do SND je pre mladých dirigentov ces
ta zarúbaná? 

- Nie, mladí majú do SND dvere otvorené. 
Veď oni by za chvíľu mali prevziať toto divad
lo do svojich rúk . A nemyslím tým iba na diri
gentov, ale aj na režisérov či dramaturgov. 
Bola tu predtým skutočne taká situácia, že v 
divadle pôsobili traja dirigenti rovnakej gene· 
rácie- páni Frešo, Auer a Málek a v tom čase sa 
sem naozaj nikto nedostal. Veď aj taký talent 
ako bol Lenárd, nedostal vtedy možnosť pre· 
sad iť sa v opere. My sa niečoho takého cqce
me vystríhať. I teraz si v istom zmysle testuje
mc troch mlad}•ch absolventov a jeden z nich 
určite dostane príležitosť stať sa st.·'ílym čle
nom opery. Moja predstava je taká, že by tu 
mala byť jedna zrelá dirigentská osobnosť a 
pri nej by pracovali generačne mladší. Myslím 
však, že je dobré, ak začínajúci dirigent si skú
ša svoje ostrohy na menšej scéne a až potom 
príde do národného divadla. 

Podobne ako o dirigentoch mohli by 
sme hovoriť aj o režisé roch. Stálym diri
gentom je v divadle vlastne len pán Fi
scher. Neuvažujete prijať k nemu nieko
ho z mladých? Na druhej strane tu bola 
idea spolupracovať v rámci jednotlivých 
inscenácií s viacerými režisérmi. Hovo
rilo sa o trvalejšej spolupráci s pánom 
Bednárikom. PI~ tí to ešte? 

- Tá dohoda stále platí, v sezóne 96/97 by 
mal Bednárik inscenovať Dona Carlosa, do-

z Grazu, ale . iba" súbor hudobnej a drama
tickej vysokej školy. Napriek tomu som 
predstavenie navštívil a odchádzal som bez 
sklamania, s veľmi dobrým pocitom. Spoznal 
som veľmi perspektívnych spevákov a videl 
predstavenie s netradičnou, veľmi vynachád
zavou réžiou s vtipnými, osobitnými nápad
mi. Školský orchester pod vedením profesora 
Wolfganga Schmida, umiestnený na javisku 
za hracím priestorom, podal veľmi solídny, 
zaniete ný a hlavne zvukovo homogénny vý
kon, hoci markantnejšie zdôraznenie drama
tického nervu - táto poznámka sa vzťahuje 
vlastne na celé predstavenie, bolo by dobrý 
dojem nesporne ešte umocnilo. Na zakrytom 
orchestrišti a sčasti na javisku stál šikmý hrací 
priestor,. na ktorom sa iba pomocou nepatr-

~) 
konca by sme s týmto predstavením mali hos
ťovať v salzburgskom Festspielhause. V minu
lom období pôsobili v opere traja režiséri a 
rukopis jednotlivých inscenácií bol stále rov
naký. Práve preto chceme dať priestor viace
rým; dnes v opere režíruje nielen Fischer a 
Bednárik, ale aj Sládek, Včžník, z mladších 
Smolík. 

Opera SND bola hádam prvá z našich 
špičkových kultúrnych inštitúcií, ktorá 
sl svoje ekonomické problémy pokúsila 
riešiť aj pomocou sponzorov. Ako fun
guje spo lupráca s vašimi hlavnými za
hraničnými sponzormi Jacobs Suchard 
aôMV? 

- Vo svete si každý hľadá adekvátneho part
nera a tak špičková kultúrna organizácia spo
lupracuje so špičkovými firmami. Aj naše fir
my skôr či neskôr pochopia význam sponzo
ringu ako vzájomne výhodnej spolupráce. 
Nám dnes chýba jeden solventný slovenský 
partner, ktorý by prevzal časť záväzkov. 
Momentálne rokujeme so Slovnaftom, ktorý 
by sa mal stať jedným z našich hlavných spon
zorov. Myslím, že zásnuby boli celkom zaují
mavé, bolo by dobre, keby v budúcnosti priš-
lo ku .svadbe". , 

Akým spôsobom, okrem tradičných 
plagátov, propaguje opera svoju čin

nosť? Napríklad viedenská opera konči 
sezónu veľkým šouprogramom v uli
ciach Viedne, známe sú p redpremiérové 
relácie v rakúskej televízii, široký pries
tor má každá i obnovená premiéra v mas
médiách ... 

- Samozrejme je čo zlepšovať, ale dnes aj 
otázka reklamy st1visí najmä z ekonomickými 
možnosťami. Veď napríklad televízna rekla
ma, ktorá je zrejme najúčinnejšia, je tak drahá, 
že si ju vôbec nemôžeme dovoliť. Ale veľmi 
by pomohlo, keby naša televízia vysielala kaž
dodennú spravodajskú reláciu z kultúry, ako 
je to v ORF. Profitovali by sme na tom všetci
tvorcovia i celá kultúrna v'erejnosť. Veľkú prí· 
ležitosť ako v Bratislave v širšom merítku 
spropagovať operu a zároveň i naše mesto a 
jeho kultúru vidím v obnovení tradície oper· 
ných predstavení na Devíne. Chceli sme to re
alizovať už v minulej sezóne, bohužiaľ, devín
sky amfiteáter je vo veľmi zlom stave a nebolo 
dosť prostriedkov na jeho rekonštrukciu. 
Tohtoročné predstavenie Svätopluka v Nitre 
je určitou náhradou za Devín, ale perspektív
ne by sme radi uzatvárali sezónu operným 
festivalom na Devíne. Po ostatnom rozhovore 
s pánom predsedom vlády, ktorý túto myš
lienku tiež veľmi podporuje, sa snáď podarí 
nájsť prostriedky na rekonštrukciu a tradíciu 
devínskych operných predstavení opäť vzkrie
siť. 

Dúfajme, že sa podarí začať v Brati
slave novú festivalovú tradíciu. Opera 
SND participuje však aj na ďalšom novo
vzniknutom vokálnom podujatí ... 

- Áno, spolupracujeme na medzinárodnej 
vokálnej súťaži Lucii Poppovej, ktorá by sa 
mala konať v Bratislave každé dva roky. 
Spoluusporiadateľmi sú Slovkoncert, VŠMU, 
Cappella Istropolitana, prezidentom súťaže 

by mal byť Peter Dvorský. Po prvý raz sa má 
uskutbčniť v marci budúceho roku. 
čo čaká operu SND najbližšie, na aké 

premiéry sa môžeme tešiť? 
- Posledná premiéra sezóny bola Pelléas a 

Mélissanda, ďalšou bude Trubadúr na BHS. V 
budúcej sezóne plánujeme štyri nové tiruly. 
Okrem už spomínaného Trubadúra, Meflsto- . 
tela od Ariga Boita, Predantl nevestu a detskú 
operu Troj ruža od Kupkoviča. 

čo by ste chceli povedať na záver? 
- Hádam to, že nás teší, že nastala konjunk

túra operného žánru u nás, a že za poslednú 
dobu sa nám podarilo dostať bratislavskú ope
ru do povedomia takmer celej Európy. Samo
zrejme, mnohé veci by sme si vedeli predsta
viť aj lepšie, ale zme na môže nastať až vtedy, 
keď sa zlepší naša legislatíva, aby sme mohli 
uzatvárať konkrétne zmluvy a budovať drama· 
rurgiu na súbore, ktorý sa nebude meniť, aby 
nám boli vytvorené také podmienky, či už pre 
zbor, orchester alebo sólistov, že nám ľudia 

nebudú odchádzať len kvôli finančným pro
blémom. 

Pripravila: MARTINA HANZELOV Á 

ných, no dôležitých rekvizít odvíjala veľmi 
pôsobivá hra, ktorá vyvrcholila vtipne rieše
nou scénou odlievania čarovných guliek vo 
Vlčej rokline. Spevácke výKony boli na úrovni 
veľmi dobrého a vyrovnaného priemeru, z 
ktorého vysoko vyčnievala predstaviteľka 

Aga ty- Tiinde Szabóki, už teraz krásne vede
ný vynikajúci mladodramatický soprán s 
priam ideálnym charakterom hlasu pre budú
cu Elzu, Alžbetu či Senru. Max · Walter Pau
ritsch - má perspektívnu a 'masívnu vysokú 
polohu, zatiaľ však matný stredný a spodný 
register. 

Po predstavení som teda s radosťou tlieskal 
budúcim umelcom a prial si, aby sa takéto ex
portu schopné študentské predstavenia udo
mácnili aj na našej VŠMU. JOZEF VARGA 



FESTIVALY- KONCERTY ~~'95) 

40. Košiek.í hudobn.í }Rr 
39 rokov bol dostatočne dlhý čas na to, aby 

sme sl navykli každoročne očakávať od 
Košickej hudobnej jari umelecké vyvrcholenie 
koncertnej sezóny a skutočné sviatočné dni 
hudby. V minulosti sa o to pričinili kvalitné za
hraničné orchestre, Slovenská filharmónia, ke
dysi pravidelný hosť festivalu, ale v nemalej 
miere f orchester Štátnej filharmónie s početný
ml poprednými dirigentmi. Bohatšia bývala i 
drama tm-gia, odznievali l menej frekventova
né, zaujlmavé diela. V 40-tom ročrtfku KHj sme 
z nárokov, doterajšfmi festivalmi vypestova
ných museli riadne zl'aviť. KH] sa nezúčastnil 
emi jediný zahraničný orchester, ani jediný 
nadpriemerný dirigent a aj dobrých sólistov 
bolo ako šafrátlll. j ediným zahraničným tele
som bol Maďarský štátny spevácky zbor, ktorý 
sa podiel'al na uvedení Haydnovho oratória 
Stvorenie. Celková bilancia 40. KH} teda bola: 
5 symfonických koncertov (všetko so ŠFK), dva 
kon51rty komorných orchestt·ov, 1 recitál, 2 
džezové večety, l detský koncert (víťazí klavfr
nej súťaže Košice '95) a 2 reprízové predstave
rlia v Štátnom divadle (Aida a Labutie jazero). 
Uskutočnilo sa teda 13 večerov, v rozpätf od 4. 
mája do l . júna 1995. 

Symfonické koncerty. Na úvodnom kon
certe ŠFK sa po Wagnerovej predohre a baccha
nale z Tannhäusera a Griegovom klavírnom 
koncerte a mol (s francúzskym sólistom 
jeanom Bernardom Hupmanom) sústredi
ka pozornosť publika na premiéru 2. symfónie 
mladého košického skladateľa Norberta Bod
nára. (Aspoň tradícia uvedenia novej slovenskej 
skladby v rámci Kl IJ sa teda zachovala.) Bodnár 
prekvapil už vo svojej l. symfónii originálnym 
rukopisom, kombinujúcim prvky umeleckej a 
tanečnej hudby. Vo svojom akoby kolážovitom 
spôsobe komponovania, korenenom značnou 
dávkou recesie pokračuje aj v 2. symfónii. Bežný 
inštrumentár LU Bodnár rozširuje o organ, saxo
fón, fujary, ba dokonca i o ústnu harmoniku. 
Iste, nechcem nič namietať proti humoru -vcd" i 
tí najväčší skladatelia po ňom občas siahali, 
avšak o symfónii máme určitú predstavu, ako o 
ucelenej forme, budovanej rozvíjaním a kontra
pozíciou tém. Bodnár tcmo spôsob nahrádza, 
prekvapivými, navzájom ťažko kompatibilnými 
štýlovými skokmi a netradičnými nástrojovými 
vstupmi. Iba budúcnost' ukáže, či je táto cesta tr
vale schodná, či sa priskoro neopotrcbuje a či sa 
dá naďalej rozvíjať, bez nebezpečenstva upada
nia do klišé. V každom prípade si nová Bodná
rova práca našla u poslucháčstva celkom sympa
tický ohlas. Dirigent večera Bystrík Režucha 

naštudoval slovenskú premiéru vcl'mi starostli
vo. 

Celkom pochybené bolo pozvanie mad"arské
hd dirigenta László Kovácsa za pult ŠF na 2. 
symfonickom koncerte. Kým prvá polovica ve
čera (Kodály: Tance z Galanty a Bartókov violo
vý koncert) bola ešte celkom prijatcl"ná, Dvofá
kova 7. symfónia cl mol zostala zo strany dirigen
ta naprosto ncpochopcná a ncspÍňala ani zá
kladné požiadavky dobrej interpretácie, napr. 
presn(• súhru. Jediným skutočným pozitívom 

~~ 
\ 

~ 
Dennis Burklt 

večera bol sólistický výkon maďarského vioHstu 
Andrása Miklósa-Diénesa v náročnom Bartó
kovom koncerte. Posledný skladatcl"ov opus, 
kongeniálné dotvorený Tiborom Scrlym má 
charakteristické "črty neskorého Bartókovho 
tvorivého obdobia - transparentnosť faktúry a 
pri klon k melodičnosti. Skvele pripravený sólis
ta vystihol všetky tieto základné požiadavky. 

Na treťom koncerte zaskakoval za americké
ho dirigenta Shcldona Morgensterna opäť Byst
rík Režucha s jeho známou pohotovosťou. Stal 
sa výborným partnerom japonskej huslistky 
Ayako Yonetanl v Brahmsovom koncerte O 
dur a na poslednú chvíľu zaradenll Schuman
novu 4. symfóniu d mol reprodukoval svojím ty
pickým odsentimentalizovaným spôsobom, čo 
sa v tomto prípade ukázalo ako klad. 

Ďalší Američan Dennis Burldl si na nasle-

l Z PREŠOVSKEJ HUDOBNEJ JARI l 
Tohtoročná Prešovská hudobná jar, na

priek neľahkej finančnej situácii v oblasti 
kultúry, poskytla milovníkom hudby zaují
mavý program. Na úvodnom koncerte vy
stúpil ŠKO Žilina so sólistami Jánom 
Figurom - flauta a Hanou Štolfovou
Bandovou - mezzosoprán. (Program: 
A. Vivaldi: Sinfónia in G , J . S. Bach: 
Suita h mol pre flautu a orchester, A. 
Dvofák: Biblické piesne, J. Haydn: 
Symfónia č. 48 "Mária Ter ézia"). 

SKO je o rchester s vytríbeným interpre
tačným vkusom a kvalitnou hráčskou zá
kladňou. Plautista)án Figura sa v Bachovej 
suite prejavil ako technicky zdatný hráč so 
zmyslom pre vystihnutie detailnej kresby, 
no jeho tón bol miestami až prekvapujC1co 
subtilný. I-Jana Stolfová-Bandová svojím 
hlasom ulahodila nielen uchu, ale i d uši. 
Myslím, že i Dvorák by sa pri jej interpretá
cii s pokojne usmieval. Dirigent Jaroslav 
Vodňanský pravdepodobne s orchest
rom spolupracuje iba sporadicky. Ich vzá
jomná komunikácia pokrivkávala, čo sa 
prejavilo hlavne v Bachovej suite. 

Ce mbalo a viola da gamba - Vlad imír 
Rusó a Peter Krivda. Skúsenosť a rozva
h a, mladosť a hravosť. (Program: 1., Mar
chand: Suita d mol pre čembalo, M. 
Marais: Suita D d u r pre violu da gam
ba a čembalo, V. Rusó: Variácie na pie
seň "Nebeský pán ať by dokazal" z 
Vietorisovej tabu latúry, Suita pre vio
lu da gamba a čembalo z I. uhrovskej 
zbierky- úprava V. Rusó.) 

Aké zvláštne predstavy sa vynárajú v 
m ysli, keď znie stará hudba ... Vladimír 
Rusó mi svojou hrou pripomína hrajúce
ho filozofa. Inte rpretácia Händela bola 
ako prednáška, na ktorej vás filozof od za
čiatku drží v napätej pozornosti. Po jej 
skončení príde úľava, no vypovedané myš
lienky stále rezonujú. 

Peter Krivda mi zas pripadal ako filozof 

hrajúci sa. Hravosť a radosť z hry v jeho in
terpretácii vynikali, no nechýbala jej ani 
rozvaha. Držím tomu mladému interpre
tovi palce, aby sa mu hra i hranie aj naďalej 
takto darili. 

V rámci PH] vystúpili po prvýkrát v 
Prešove Komorní sólisti Košice. 
(Program: A. Vivaldi: Štyri ročné ob
dobia sólista Igor Karško • husle, B. 
Martinu: Serenáda č. 2 pre sláčiky, L. 
Janáček: Suita pre sláčikový orches
ter.) 

Mladý huslista Igor Karško, rodák z 
Prešova (t. č. pôsobí vo Svajčiarsku) je in
terpret, ktorý vyniká precíznosťou a ľah
kosťou hry, krásnym tónom s množstvom 
farebných dimenzií. Jeho nadhľad mu 
tunožt1uje získané vedomosti pretaviť cez 
svoje vnútro a nástroj tak, že hrou poslu
cháča nie len uchváti, ale priam vtiahne do 
sveta hudby. Svoj obraz Vivaldiho ozvlášt
nil zvukovými efektami, ktoré preniesol i 
na orchester a tak sa Styri ročné obdobia 
objavili v nezvyklom farebnom spektre, 
osviežujúcom i omamujúcom zároveň. 
Nedá mi nespomenúť Karškove obdivu
hodné piána, pri ktorých sa snáď každému 
v sále na chvíľku zatajil dych. Škoda, že 
tohto vynikajúceho huslistu stretávame na 
slovenských pódiách iba veľmi málo. 
Keď sa nadšenie a tvrdá práca snúbia s 

profesionalitou, vzniká dielo prinášajúce 
radosť. Komorný o rcheste r, ktorý vznikol 
z hráčov Košickej filharmónie je toho dob
rým príkladom. Atributmi ich výkonu boli: 
priemyselná koncepcia interpretácie jed
no tlivých diel s detailným vypracovaním a 
kompaktnosťou zvuku celého orchestra 
ako i jednotlivých nástrojových skupín. 
Svojou hrou dokázali opodstatnenosť, ale i 
potrebu svojej existencie. Dovoľujem si 
tvrdiť, že komorný orchester takejto kvali
ty na východnom Slovensku doposia!' ešte 
nepôsobil. KATARíNABURGROVÁ 

dujt1com koncerte KIIJ s chuťou zadirigoval a 
uvoľnene zamuzicíroval v Mozartovej ranej 
symfónii A dur (K. z. 20 l) a veľmi solídne pri
pravil Orahmsovu 3. symfóniu F dur. ll-ročné
ho husl istu Dalibora Karvaya v jeho tradič
nom llaydnovom konce ne G dur však ponechal 
na seba- hral bez dirigenta. Zmysel tohoto ťahu 
mi zostal skÍ-ytý. Karvaya väčšina publika prijala 
ako atrakciu, avšak človek si nevdojak položí 
otázku, či vyrában ie senzácie z talemovaného 
chlapca nebude mu viac na škodu, než úžitok. 
Karvayova hra pôsobí strojove, citovo nezúčast
nene, aj keď jej po technickej stránke sotvačo 
možno vytknúť. 

Záverečné podujatie festivalu patrilo rozmer
nému oratóriu josepha Haydna Stvorenie. jeho 
predvedenie sa, bohužial', nestalo vyvrcholením 
festivalu, ako sa čaka lo , z jediného prostého 
dôvodu: z troch základných interpretačných 
zložiek jedna umelecky ďaleko zaostala - a Lou 
bolo sólové trio. Soprán Angličanky Gillian 
McDonaldovej neodolal napriek jej mladému 
veku zubu času (lepšie povedané nedokonalej 
techniky spevu), tenor Švajčiara Bernharda 
Hunzikera nezodpovedal ani intenzitou, ani 
výrazom nemalým nárokom skladateľovej parti
túry a u Rakllšana, basisn• Theodora Kirsch
bichlera.ťažko hovoriť o sólistickom výkone -
veď jeho hlasový orgán nemá ani výšky, ani hÍb
ky a v stredoch znie tupo. Keď vieme, aký závaž
ný zástoj majú sólové party v tomto oratóriu, po
chopíme, že ostatné zložky - slušne (avšak nic 
nad svoj štandard) hrajúci orchester, ani výbor
ne znejúci a perfektne naštudovaný Maďarský 
štátny zbor z Budapešti (zbormajster Gábor 
Ugrin) nemohli situáciu úplne zachrániť. Ak je 
výber sólistov dielom hosťujllccho rakúskeho 
dirigema Christiana PoUacka, tak je to ume
lecký masochista. Sám Pollack dirigoval presne, 
mal dobre premyslený agogický p~án, chýbala 
však väčšia práca s detailom. 

Komorné koncerty. Nový komorný or
chester mladých filharmonikov, vedený kon
certným majstrom ŠFK Petrom Sklenkom 
Komorní sólisti, Košice sa po prvýkrát pred
stavil aj v rámci KJ.iJ. Na festival plným právom 
patril - ba čo viac, jeho koncert bol z najkvalit
nejších: podal výkon vysokých parametrov, 
nech ro boli Vivaldiho Štyri ročné obdobia (s vý
borným huslistom Igorom Karškom, odcho
vancom košického konzervatória), alebo vo 
vtipnej neoklasickej Serenáde č. 2 od B. Mar
tinu, či janáčkovej Suite pre. sláčiky. Nové teleso 
ide cestou precíznej prípravy, ale prejavuje i 
snahu o nájdenie vlastnej imerpretačncj tváre, 
odchovanej od vzoru warchalovcov, cestou ab-

Bystrík Režucha 

sorbuj(•cou niektoré moderné trendy, nic však 
za cenu absolútne asentimentá)neho a sterilné· 
ho zvuku. 

Slovenský komorný orchester na čele so 
stále vitálnym Bohdanom Warchalom - tra· 
dičný hosť KIIJ sa pridfža svojho zaužívaného 
štýlu, ale, bohužiaľ, nepodal tak dokonalý v)·
kon, ako v minulosti. Škoda, že ani v dramaturgii 
sa nepokt1ša o nič nového. Svoj kredit u publika 
má stále, ale inovovaný repertoár by mu určite 
nepoškodil. 

jediný recitál festivalu patril japonskej hus
listke Ayako Yonetani. V inšpiratívnej spolu· 
práci s domácou pianistkou Annou Ličkovou 
predniesla v galérii V. L.ófllera skladby G. F. 
l ländla, L. v. Beethovena, A. Dvofáka aG. Pugna· 
niho-Krcislcra. Z jej hry jednoznačne vyplynulo, 
že má vnlltorne bližšie k romantickému obdo
biu (aj jej prednes 13rahmsovho koncertu to už 
naznačil), než k starším štýlovým epochám. 

Na zvyšných koncertoch 40. KHJ - dvoch dže
zových a jedného detského som sa nezúčastn il, 
preto Ich nekomentujem, ale nazdávam sa, že by 
KIIJ mala zostať vo svojom tradičnom klasic
kom a profesionálnom rámci. 
Tohtoročná Ko~ická hudobná jar dostala u 

návštevníkov prívlastok .chudobná jar". My, čo 
vidíme aj za kulisy, vieme, že s momentálnymi fi. 
nančnými možnosťami sa čarovať nedá, ale po
pri tom všetkom sa nazdávam, že pri prísnejšom 
výbere účinkujúcich a premyslenej~cj drama· 
turgii bolo by i za týchto okolností možné do
siahnuť viac. ROMAN SKREPEK 

OĽUN KONCERTOVAL V PRAHE 
' . . . '•' ' . ' 

Predstavenstvo Spolku hudobného folklóru 
pri Slovenskej hudobnej únii sa v rámci svojich 
kontaktov s Klubom slovenskej kultúry v Prahe 
rozhodlo uskutočniť reprezentačné koncerty 
folklórneho iá nr u i na územ{ Čiech. 

Prvý koncert tohto druhu sa uskutočnil 23. 
5. v Prahe na Žižkovc, v koncertnej sieni AT
RI UM. Klub slovenskej kultúry v Prahe pri
pravuje v tomto prostredí pravidelne každý 
mesiac komorné koncerty rôznych žánrov. Sú 
adresované predovšetkým Slovákom žijúcim 
v Prahe, ale i Cechom, ktorí prejavujú záujem 
o slovenskú hudobnú kultúru. Vydávaný 
Mesačný prehľad koncertov (i iných poduja
tí) upozorňuje na termín, čas "konania, prost
redie, tlčinkuj(•cich i na programové zaujíma
vosti. Koncertom pod názvom "Na myjavskú 
nôtu" sa v Prahe predstavil Orchester ľudo
vých níistrojov Rádia Bratislava (v komornom 
zoskupení), pod umeleckým vedením Miro
slava Dudíka. Meno tohto orchestra, ako i je
ho umeleckého vedt1ceho, ako sa zdá je i v 
Prahe dobre známe. Prostredníctvom rozhla
su a nahrávok na zvukových nosičoch sa šíri 
povesť orchestra široko-d'alcko aj s menom 
slovenského muzikanta Dudíka (Samka Dudí
ka) sa pražská verejnosť stretla už na začiatku 
tohto storočia, kedy hrával na podujatiach 
Slovenského akademického spolku Detvan, 
hral v Prahe i na historickom Všeslovanskom 
zjazde (r. 19 13). Do Prahy rád prichádzal i ne
skôr, mal tam veľa obdivovateľov z radov vý
znamných osobností a umelcov. Zdá sa, že i 
táto, aspoň symbolická nadväznosť, zohrala 
určitú úlohu. O slovenskú hudbu, ako sme sa 
presvedčili, je naozaj úprimný záujem. Kon
certná sicií A TRIA sa naplnila do posledného 
miesta . Keď sa pred orchester postavil Miro
slav Dudík s husl'ami a začal hrať "Primášovu 
piese11", ktor(• pocll'a hry jeho dedka Samka 
Dudíka pre sólové husle a orchester spraco
val jaroslav jurášek, v sále zostalo hrobové ti
cho. Vnímavé publikum pochopilo ciel' i zmy
sel koncerLLL Potom sa už v prvej časti kon
certu striedali myjavské piesne i nôty. M. 
Dudík ich muzikantsky precítene, štýlove 
svojsky .myjavsky" interpretoval. Z jeho poda
nia bolo zreteľné, že čerpá z čistého zdroja i 
prostredia, v ktorom vyrastal. Načrel slovom, 

spevom a hudbou i do kopaničiarskych muzi
kantských tradícií, ocvynechajúc svojho ded
ka - myjavského hudca. Okrem muzikamov 
spevom obohatila program Katarína Hološko
vá, lyrickými i žartovnými piesňami z Myjavy 
a okolia. A tak sa naraz priamo v centre Prahy 
vytvorila mimoriadne príjemná atmosféra s 
vôňou i farbami Myjavy a jej kopaničiarskcho 
okolia. 

V druhej časti čerpal OĽU vo svojom pro
grame z územia celého Slovenska. Dominan
tu tvorili inštrumentálne skladby pre sólové 

· nástroje. S vrchárskymi nôtami a piesňami sa 
predstavil Peter Parničan (do OI:UN-u si ich 
priniesol z kraja pod Pol'anou). Sólovo na pas
tiersku píšťalku virLUózne hral jozef Peško (T. 
Andrašovan: Valaská postava). S náročnou 
skladbou pre sólový cimbal sa prezentovala 
Eva Balážová (1. Dubecký: Cimbalista od Hro
na. Skladba ocenená na Prix Bratislava). Na
pokon sa predstavili i viacerí p~imáši prekára
ním (0. Demo: Tance z Hanušoviec). 

Koncert bol okorenený i spomienkami zo 
života tohto telesa, čo prítomných osobitne 
zaujímalo. V Prahe OĽUN privítala Cimbálová 
muzika "Ceského souboru písní a tancu" s 
umeleckým vedí1cim Jirím janouškom. V 
úvodnej časti Myjavskými nôtami zo svojho 
repertoáru. 

Na záver programu sa pripojili k OI:UN a 
spoločne zahrali "Vrchár!>ku náladu", ktorú 
podl'a muzikantov ·Z Gemere (Kokavy nad 
Rim.) tak jedinečne spracoval Pavol Tonko
vič. Bola to pôsobivá bodka za vzácnym kon
certom v Prahe. Iste je málo takýchto vzác
nych chvíl', keď sa cez hudbu a piesne nielen 
zbližujú, ale i obšťastňujú l'udia. V koncertnej 
sieni ATRIA s výbornou akustikou neutícha! 
potlesk. Na tvárach prítomných bolo cítiť ra
dosť i vďaku za príjemne prežitý večer a za 
krásu. 

Na záver tohto podujatia členovia Pred
stavenstva Spolku hudobného folklóru pri 
Slovenskej hudobnej únii pripravili návrh do
hody so zástupcami Klubu slovenskej kultí1ry 
v Prahe pre ďalšie koncerty. Na zreteli sú via
nočné koncerty, ale i koncerty z iných hudob
ných žánrov. Mali by zaznieť i v ďalších čes
kých mestách. ONDRI;J DEMO 



(~~'95 SPEKTRUM s) 

V GRENOBLI TLIESKALI 
MLADÝM SLOVÁKOM 

Žiaci Základnej umelecke j š koly n a 
Sklenárovej ulici v 13ratislave boli v apríli 
na koncertno m zájazde vo Francúzsku, 
ktorý sa uskutočnil na pozvanie starostu 
mesta Seyssins pána Michala Sagaerta a ri
aditeľa tamo jšej hudobnej ško ly pána 
Luca Ville mina. Prvé stre tnutie oboch 
škôl sa uskutočnilo v apríli 1994, kedy na 
spoločnom koncerte v Bratislave vystú pi
li žiac i tejto ZUŠ spo lu s o rchestrom 
Orfeus zo š koly v Seyssins. 

Mladí speváci vystúpili vo Franc úzsku 

Skúška nášho orchestra s dirigemom L. Villeminom. 

na troch ko ncertoch. Prvý, kde účinkovali 

iba žiaci zo ZU Sklen árova sa konal v 
koncertnej sále Prisma pre 600 žiakov zá
kladných š kô l. Komorný sláčikový o r
chester pod taktovkou Miroslava Šmíd a s 
veľkým úspech o m predviedo l skladbu 
Júliusa Kowalského Malá de tská suita pre 
sláčiky a klavír. Ďalej účinkovali sólisti, 
komorné zoskupe nia, no najviac zaujal 
folkló rny b lok · tance z Myjavy, Liptova i 
východného loven ska, ako i spevácke a 
píšťalkové čísla . Vyvrcholením bola sklad
ba Tancuj, tancuj, pri ktorej tanečníčkam 
spevom výdatne pomáhali všetky d e ti v 

sále. Ďalšie vystúpenie v rovnakej sále bo
to pre širokú verejnosť. Najprv vystúpili 
účinkujúci z Bratislavskej ZUŠ a zožali 
b úrlivé ovácie divákov, na záver spolu
účinkoval sláčikový orchester s orchest
rom Orfeus tamojšej hudobnej školy. 
Osemdesi atpiiť mladých hudobníkov za
hralo p od vede n ím dirigenta Luca Ville
m ina skladby Čajkovského, Beethovena a 
franc úzskeho skladatcl'a Feldmana. 
Posledný koncert sa ko nal v koncertnej 
sieni O livera Messiae na v Grenobli. V 

Snímky archív 

tomto inšp iratívnom p rostredí vydali naš i 
mladí muzikan ti i tanečnice zo seba všet
ko a aplauz nemal ko nca. Zážitkom bolo i 
spoločné hranie a koncert opäť končil 
vd'aka mnohým p otlesko m až o p olnoci. 
Pobyt v Seyssins však nebol vyplnený iba 
skúšaním a ko ncertmi, p re b ratislavské 
de ti pripravili fran cúzski hostite lia počas 
celého pobytu bohatý a zaujímavý pro
gram. Naši mladí umelci krásne reprezen
tovali nie le n svoju ško lu, miestnu časť 
Ružinov, ale propagovali i Slovensko a to 
na výbornú. 

MÁRIA.KRŇOVÁ 

Asodáda speváckych zborov Slovenska 
Dňa 20. 4. 1995 sa v Koš iciach na u sta

novujúcej konferencil založila ASOCIÁ· 
CIA SPEVÁCKYCH ZBOROV SLOVEN· 
SKA (ASZS), ktorej síd lom sa stali 
Košice. 

Poslaním Asociácie je · v zmysle schvále
ných stanov · najmä: s ledovať a zjednocovať 
zborové hnutie v Slovenskej republike , za
stupovať záujmy speváckych zborov v jedna
ní so štátnymi , kultúrnymi, c irkevnými, hu
dobnými a spoločenským i inštitúc iami, ko
ordinovať činnosť s medzinárodnými zboro
vými organizáciaini (najmä Europa Cantat a 
International Federation for Choral Music · 
IFCM), spolupracovať so zahraničnými re
publikovými federác iami speváckych zbo
rov, poriadať a spolupracovať so spevácky
mi zbormi a inými inštiukiami pri organizá
cii zborových festivalov, súťaží, seminárov a 
kurzov, napomáhať vzniku novej zborovej 
literatúry a spol upracovať pri jej vydávaní, 
priamo spolupracovať s árodným osveto
vým centrom v Bratislave, Slovenskou hu
dobnou úniou a Hudobným odboro m Ma
tice slovenskej v Martine, propagovať spe
vácke hnutie a najmä významné zborové ak
cie prostredníctvom tlače, rozhlasu a televí
zie, viesť evidenciu o činnosti speváckych 
zborov pôsobiacich v Slovenskej republike, 
zriadiť a udržiavať Ústredný archív ASZS, 
zhromažďovať a evidovať zborovú lite ratú· 
m. 

Na ustanovujúcej konferencii, na ktorej 
sa zúčastnilo 69 zástupcov prihlásených 
speváckych zborov, bo lo po schválení sta· 
nov a organizačného poriadku jednotne 
zvolené ll-členné predsedníctvo na čele s 
doc. Ing. Michalom Kostel ným, CSc., 
ktorý je v súčasnost i prezidentom a manažé
rom úspešného vysokoškolského miešané-

ho speváckeho zboru COLLEGIUM TECH
ICUM. 
V schválenom programovom vyhlásení sa 

novozvolené predsedníctvo zameria na evi
denciu speváckych zborov pôsobiacich na 
Slovensku , interpretovaných skladieb slo
venských autorov, evidenciu účasti na med
zinárodných podujatiach, novej zborovej li
teratúry slovenských autorov, Zvtlkových a 
o brazových nahrávok. Podá tiež prihlášku 
do EURO PA CA TATa IFCM, do konca t. r. 
uzavrie dohodu s Úniou českých peveckých 
sború a s federáciami d'alších susedných š tá
tov, podá prihlášku za kolektívneho člena 

do Slovenskej hudobnej únie , od rolw 1996 
chce koordinovať celoslovenské festivaly, 
pripraví projekt medzinárodnej súťaže mie
šaných speváckych zborov GRAND PRIX 
SLOVAKIA, ktorá by sa od roku 1997 mala 
usporadúvať v Tren č. Tep liciach. 

S priebehom ustanovujúcej konferencie, 
so stanovami a organizačným poriadkom, 
podrobným programovým vyhlásen ím a zá
verečným uznesením sa možno zoznámiť v 
l. čísle informačného bulle tinu , ktorý bude 
štvrťročne vychádzať od budúceho roku. 

Prostriedky na svoju či nnosť získa Aso
ciácia z členských príspevkov kolektívnych 
a individuálnych členov, z vlastnej činnosti , 
z príspevkov a darov organizácií, inštitúcií a 
jednotlivcov a zo štátneho fondu kultúry 
Pro Slovakia · žiadalo by sa však, aby na 
Asociáciu nezabudol ani Slovenský hudob
ný fond . Veď mnohé amaté rske zborovo
spevácke telesá na Slovensku ved ú profesia
náhli dirigenti a tieto telesá uvádzají1 vo svo
jom repertoári aj skladby slovenských hu
dobných skladatel'ov, mnohé z nich dokon
ca aJ premiérovo. 

TIBOR SEDLICKÝ 

Titulok v plnej miere vystilmje koncertné 
uvedenie opery F. Cileu Adriana Lecouvreur v 
rakúskom Neunkirchene bratislavskou 
Komornou operou v obsadení nezvyklom na 
možnosti naši~h scén. Stalo sa tak vďaka dobrej 
spolupráci Komornej opery Bratislava so spo
ločnosťou Amici del belcanto, ktorá trvá už nie
kol'ko rokov: v roku 1992 Komorná opera so 
zvučnými menami sólistov · Monika Pick
Hierinimi, Bruna Boglioni, Maurizio Frusoni a 
ďalšími uviedla Verdiho Trubadúra, v r. 1994 
opiiť Verdiho operu Ernani s Ines Salazar, 
Carlom Cassuttom, I.orc::nzom Saccomanim, 
Donaldom Giaiottim a tento rok na koncert
nom uvedení Adriany Lecouvreur to bola me
gahviezda operných scén sveta Fiorenza 
Cossotto, mezzosopranistka, ktorej stále patria 
operné domy v New Yorku, Londýne, Miláne, 
veronská Aréna... skvelá Amneris, Azucena, 
Eboli, Carmen, Dalila, Santuzza. 

Do pozornosti publika sa oprávnene dostala 
sopranistka, mladá Venezuelčanka lnes Fran
cisca Salazar ako Adriana, Ivo Vonco, Andrea 
Martin, ale aj Pier Francesco Poli - tenorista, 
ktorý účinkoval pred asi dvadsiatimi rokmi v 
Bratislave a počas celt:j svojej kariéry bol part
neroni vel'kých hviezd v menších tenorových 
ťtlohách. Koncertnému uvedeniu predchádzala 
generálka vo Dvorane V MU; isto veľa fanúši· 
kov operného spevu by si bolo rado vypočulo 

toto hviezdne zoskupenie; organizátori však 
boli povďační, že sólisti súhlasili aspoň s tým, 
aby na spomínanej generálke mohli byť prítom· 
ní poslucháči a pedagógovia VŠMU. 
Predstavenie v eukirehene malo lesk vcl'kých 
gala. Pochvalne sa o produkcii vyjadrila 
fiorenza Cossotto, ktorá bola vel'mi spokojná 
so spoluprácou s dirigentom Mariánom 
Vachom. 7..ásluhu na úspechu majú aj naši · 
okrem Orchestra Komornej opery Bratislavskí 
mad rigalisti (členovia Slovenského fi lharmo
nického zboru) a sólisti lvic;t Neshybová, Eva 
Garajová, Ernest Hudec a František Malatinec. 
K lesku večera prispela aj účasť zástu pcov veľ

vyslanectiev akreditovaných vo Viedni. 
Potešujúci je aj prísl'ub ďalšej spolupráce. 

Komorná opera vzápätí zaznamenala ďal

ší (tspech v nemeckom meste Emden, kde 
uviedla operu Don Giovanni Mozartovho sú
časníka Taliana Giuseppe Gazzanigu. V réžii 
Miroslava Fischera zaujme táw opera hravos
ťou, diváci oceňujú bezprostrednosť podania a 
briskné naštudovanie pod taktovkou Mariána 
Vacha. 

Don Giovann i sa na zájazdoch Komornej 
opery najmä v emecku, Švajčiarsku a Rakúsku 
páči a preto si ho pozývajúca umelecká agentú
ra necháva permanentne v ponuke. 

(kob) 

l Vranovské zborové dni komorne l 
Systém prehliadok a súťaží neprofesio

n álnych speváckych zborov sa v prvých 
júnových dňoch obohatil o prvý ročník 
súťaže komorných speváckych zborov, 
zorgan izovaný Národný m osvetovým 
centrom v rámci festivalu VRANOVSKÉ 
ZBOROVÉ DNI. jej účastníci sa vyberali na 
základe audJozázn amov, kvalita určila de
viatich účastníkov súťaže. 

Odborná porota na čele !i Dr~ Štefanom 
Klimom udelila prvú cenu miešanému zboru 
CANTICA-COLLEGIUM MUSICUM z Martina 
(dirigent Štefa n Scdlický), na výkone ktorého 
ocenila rešpektovanie zvukového ideálu ko
morného spievania a vypracovania jednotli· 
vých skladieb. Druhú cenu získal ženský ko
morný zbor učiteliek z Košíc (dirigent 
Bartolomej Buraš), ktorý zároveň získal aj 
Cenu Slovenského hudobného fondu za in
terpretáciu skladby P. Breinera Svadobná odo
bierka. O tre tiu cenu sa podelili Dámsky ko
morný zbor pri ZUŠ Nové Zámky, vedený 
Mat,ildou Adamovičovou a Ženský spevác
ky zbor Kadencia Valaliky s dirigentkou 
Mariannou Gajdošovou. Výkony týchto šty· 
roch zborov mali až prekvapujúco vysokú úro
vcií, vzhl'adom na nedostatok tradícií komorné
ho spievania u nás. Ďalšiu z cien (cenu Aso
ciácie speváckych zborov Slovenska, ktorá 
sa ustanovila koncom apríla v Košiciach) získal 
Ženský komorný zbor Stilla Pectus zo 
Štúrova, a to za pozoruhodnú dramaturgiu, 
v ktorej sa striedali Banchieri a Marenzio 
s Hrušovským a Mikulom, ale tiež Kodaly 

a Britten. Prítomní odborníci konšťatovali 
uspokojenie nad dramaturgickou orientáciou 
zborov, idúcou v duchu tendencií, ktoré v po
sledných rokoch presadzuje NOC na svojich 
odborných seminároch. Zo slovenských sklada
tel' ov už tradične najčastejšie zneli Hrušovský a 
Mikula, ale objavili sa aj skladby Zeljenku, Pod
prockého, Cóna a d'alších. Kolekciu súťažiacich 
zborov dopfňal i ďalšie štyri, ktorým sa tento raz 
darilo menej, a LO Komorná zložka zboru 
Juventus Paedogogica z Prešova, Brati
slavský akademJcký zbor a oba vranovské 
zbory Societas Cantica a Ozvena. V podujatí 
bola umne prepojená s(t ťažná a mimosúťažná 
časť, ktorých č i už v Dome ku ltúry (bóhužiaľ 
dnes slúžiacemu viac obchodným než kultúr
nym aktivitám) alebo v miestnych chrámoch. 
Už tradične len čiastočným kvalitným príno
som bola účasť zahraničných zborov Coro San 
Giorgio z talianskeho Lecca, detský Čtyf· 
lístek z Ústí nad Orllcí a Pueri Cantores z 
poľského Bochnia. Z nich výborne reprezen
toval posledne menovaný zbor, v ktorom za u jí· 
mavá kombinácia detských a mužsl..-ých hlasov 
spolu s repertoárom vyžadujúcim enormné vo
kálne vypätie, vyvolávali aj pri určitej nezvyčaj· 
nosti zvukového ideálu dojem výsostne pozitív
ny a emotívne účinný. Vydarené podujatie by 
nezískalo svoje kontúry, nebyť nadšeného úsi
lia a mimoriadnych manažérskych schopností 
duše celého podujatia - dirigentky SZ Ozvena 
Vilmy Krauspeovej, ktorá takto vykonáva 
pre slovenské neprofesionálne spievanie neo
cenitel'né služby. V. Blaho 

Mládez spieva 
Stretnutie profesionálneho hudobného 

umelca s amatérskym hnutím prináša neraz 
mimoriadne príjemné prekvapenia. Tak to
mu bolo i v prípade XXVI. ročníka súťažnej 
prehliadky detských speváckych zborov 
MlÁDEŽ SPIEVA 95 v dňoch 26.-28. mája v 
Prievidzi. Už samotný bohatý program po
dujatia (semináre, súťažný koncert škol
ských a mimoškolských speváckych zborov, 
otvárací a záverečný koncert s vyhodnote
ním prehliadky) avizoval zaujímavú pro
dukciu, ktorá sa napokon v priebehu celej 
súťaže ukázala ako závažné, záslužné a ume
lecky až prekvapujúco kvalitné podujatie. 

Nezainteresovaného čitateľa zaiste môže 
zaujímať fakt, že súťaž je prísne výberová 
(predkolá súťaže a ďalší výber na základe de
mo nahrávok), žial', ekonomicky tiež llntito
vaná množstvom účastnikov. Napriek tomu, 
a čl práve preto, vystúpenia piatich škol
ských a siedmich mimoškolských detských 
speváckych zborov z celého Slovenska zauja
li pozoruhodnými výkonmi prevažnej väčši

ny dirigen tov. Z 5 školských zborov sa najvý
raznejšie v súťaži prezentoval DSZ 
Škovránok pri zš Gessayova z Bratislavy 
(u m. ved. B. Bičan, dirigent K. Balogová) a 
DSZ VOX CORDIS z detského mestečka 

Trenčín-Zlatovce (um. ved. a dirigent K. 
Múčka). Odborná porota mala ešte ťažšiu 
úlohu pri hodnotení mimoškolských zbo
rov, kde v podstate všetkých 7 zborov spfňa
lo vysoké kritériá náročnosti, pričom ob-

zvlášť vynikli DSZ Magnólia pri ZUŠ v 
Sobrankiach (um. ved. V. Džoganová) s naj
vyšším bodovým hodnotením a Prešovský 
spevácky zbor CANTEMUS (um. ved. a diri· 
gent l. Matyášová). Osobne ma popri kvalit
ných zboroch zaujala dramaturgia jednotli
vých telies, keď takmer 50 % zastúpenia ma
la naša pôvodná tvorba. Len pre zaujíma
vosť uvediem mená autorov, ktorých diela 
odzneli v súťaži MS 95: I. Bázlik, P. Cón, O. 
Ferenczy,J. Hatrík, I. Hrušovský, V. Matušík, 
A. Moyzes, Z. Mikula, M. Novák, I. Parík, I. 
Szeghy, M. Shcneider-Trnavský, l. Zeljenka a 
A. Zemanovský! 

S úprimným potešením konštatujem, že z 
množstva rôznych ocenení jednotlivým det
ským zborom (napr. za interpretáciu, dra· 
maturgiu, štýlový prednes, hlasovú kultúru 
a pod.) udellla porota mimoriadnu cen u 
Popradskému detskému speváckemu zboru 
(um. ved. Dr. J. Búda) za vynikají1cu inter
pretáciu diela Otmara Máchu · Cedant arma 
tone (Kantáta pre detský zbor, klavír a tym· 
pány na text J.A. Komenského). JedJnečná 
atmosféra podujatia, spontánnosť mladých 
speváčikov ruelen na koncertnom pódiu, ale 
aj mimo umeleckého diania, urobila z 
Prievidze tých dní ojedinelé centrum mla
dosti, lásky a krásy. Vďaka za,nezabudnute
fné zážitky patrí všetkým porladateľom na 
čele s Národným osvetovým centrom v 
Bratislave. · 

PAVOL BAGIN 



HUDOBNÉ DIVADLO 

PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU 

MALÝ OBCHOD S HRÔZAMI 

Igor Lacko -Falstaff. Snímka It Miko 

Premiéra Štátnej opery Banská Bystrita 

l Veselí páni bystrickí l 
Tými to slovami by sa azda dal parafrázovať 

titul ostatnej premiéry banskobystrickej 
Štátnej opery. Komicko-famastické dielo Otta 
Nicolaia totiž uvádzali po pohybu skôr páni, 
pričom w indsorské paničky akosi šetrili tem
peramentom a vo vtipnosti :l.artíkov im troška 
skoro dochádzal dych. 

Veselé paničky windsorské sa teda po sied
mich rokoch od bratislavského uvedenia vrá
tili na slovenské javisko, aby poslúžili ako po
trebný dramatu rgický komrapunkt voči pre
sile talianskych titulov. Aj keď Nicolaiova buf
fa taliansky pôvod skladatd'a a jeho pôsobe
nie v kolíske bel can ta nezaprie, predsa len sa 
jej autor zaradil do nemeckej kompozičnej rc
prezentácie a ako tvorca romantickej "spielo
pery" si vysliWI historick-y dôstojné miesto. 

niektorc čísla , rozširuje svoj výkl;td pomocou 
navrstvených figúrok (okrem Nicolaia je to 
malý Amor v de tsky milom stvárnení, no s vy
slovene il ustratívnym postavením), jednodu
cho - Smolík nie je dosť sám sebou. 

V nových Paničk4ch vítam, že sa v nich -an i 
v slovenskom preklade- neobjavili plytké ak
tualizácie, že režisér sa pri rozohrávaní ko
mických situácií nedal zviesť na cestu triviál
neho humoru . Z tohto hl'adiska je inscenácia 
decentná, ba v rozlete dámskeho tria až troš
ku aske tická. 

Hudobné naštudovanie Pavla Tužinské
ho ani z miestneho hl'adiska neprckročilo 
bežný "štandard". Už počas predohry sa obja
vilo viacero nepresností, sláčiky málo svietili, 
pokrivkávala Čistota nástu pov i dychovej sck
c ie. Romantický vzlet partitúry, jej nemecko
taliansky esprit, si zrejme vyžaduje senzitív
nejší typ dirigenta. Zbory p ripravil Branis lav 
Vargic. 

Muzikálová komédia Malý obchod s hrôza
mi (Little shop of llorrors), ktorú p ripravilo 
DJZ v Prešove v celoštátnej premiére svojich 
troch súborov (činoh ry, spevohry a baletu) 
bola nielen dramaturgickým bonbónikom, 
ale aj inscenáciou s prívlastkom syntetické di
vadlo. é f činohry a režisér inscenácie Milan 
Antol a šéf spevohry a dirigent Július 
Selčan ambiciózne a s dostatkom tvorivej 
fantázie sklbili a vzájomne preplie tli prácu 
jednotlivých súborov tak, že výsledkom bol 
výsostne pozitívny javiskový útvar. Kom
bináciä videozáznamov so živým hereckým 
výstupom alebo spevom (napr. v piesni 
1)omov pre dvoch a ďalších) , pozorná zvuko
vá réžia v ozvučovaní spievaj(•cich he rcov a 
orchestra DJZ, ktorí hrali . ncviditel'n í" na zad
nom javisku (herci ich sledovali z monito
rov), animovaná mäsožravá rastl ina, vzbu
dzujúca rešpekt a de facto hlavná hrdin ka ho
rorového príbehu, či automobil, veselo jaz
diaci po javisku, to všetko spolu s vel'kými 
dobrými výkonmi činohercov, spevohercov 
i tanečníkov vyčarilo neodolatel'nú atmosféru 
moderného muzikálu, v ktorom sa bolo na čo 
dívať i čo počúvať. 

Pôvodnú myšlienku z okruhu science ficti-

a Jany Kašickej. V hudobno m naštudovaní 
J. Selčana sa popri sólistkách spevohry Svet· 
la ne Sarvašovej, Darine Gerjakovej , Da
ne KokJesovej (Ronnette, Chiffon, Crystal) 
a zbore vo vel'mi priaznivom svetle prezento
vali aj činoherci a to nie len tvárnym herec· 
kým prejavom, ale aj muzikálnou interpretá· 
ci ou piesní. Naivitu Audrey a Seymoura, ktorá 
prerástla až do desivých vrážd, hodnoverne 
~tvárnili Ľudmila Dudková a Michal Sol· 
tészy. Dušan Brandýs sa predstavil ako 
obratný obchodník s kvetmi Mishnik a akčný 
Jozef Fila adekvátne vykreslil výstredného 
masochistického a sadistického zubného le· 
kára O ri na Serivella. V excentrickej Audrey ll, 
čiže mäsožravej rastliny sme akceptovali vý· 
razný hlas Ivana Krúpu. Peter Vaco popri 
animácii rastliny vystúpil aj ako výrazový spe· 
vák v troch charakteristických piesňach (ako 
Bernstein, Agent a Pani Luceová), Peter 
Lejko hral Mr. Martina aj Zákazníka, Dana 
Trinčíková Ženu a Eva Močulenková pred· 
stavovala v tanečných variáciách Atmosféru. 
Rastlinu, ktorú vyrobilo štúdio EMÓCIA 
Žilina zručne animovali Vladimír Petruf a. 
h., Peter Vaco, Miroslav Vrábel, Peter 
Čmilňák. 

Paničky sú .od l'ahčújúcim '' titulom iba nao
ko. Transparentnosť notovej predlohy, či už v 
orchestrál nej, alebo vokálnej zložke a mnoho 
ensemblových čísel, kladie pred interpretov 
nemálo nástrah . Komicko-fantastický náboj 
libreta je zasa tvrdým orieškom pre javiskový 
team. Vedenie tátnej opery po nC1klo ico
laiovo dielo Bratislavčanom: mladému režisé· 
rovi Pavlovi SmoJíkovi, scénografovi Otto
vi Su janovi, kostymérke Ľubici Jarjabko
vej a choreografke Elen e Zahorákovej. 
Šujan sa s Paničkami st retol - v spolupráci s 
Branislavom Kri škom - už v SND a svoj postoj 
k predlohe zásadnejšie nezmenil. V bystrickej 
verzii ostal verný vzdušnej, náznakovej výpra
ve, ktorá nclip ne na historických de tailoch. 
Tvorí akýsi indife rentný, ale prizn:1jmc, i málo 
inšpiratívny rámec pre rozohratie príbehu. 
Režisérovi ani nepomáha, ani ho nelimituje v 
rozmachu tvorivej invencie. 

V titulnej postave Falstaffa sa uviedol Igor 
Lacko, ktorý sa chtiac-nechtiac musí stotožniť 
s postavením prvého bas i~tu v súbore. Táto po
zícia hy ho mala zaväzovať k ďalšiemu zušl'ach
ťovaniu svojho pozoruhodného materiálu. 
Falstaff je v tomto smere istý krôčik vpred, ale 
rezervy v komplexnom stvárnení roly sú stále 
nemalé. Väčšiu príležitosť ako Fluth využil mla
dý barytonista Simon Svitok a upozornil, že v 
lyrickom odbore možno s jeho sviežim a zvuč

ným hlasom rozhodne rátať. Hosťujúci Jozef 
Ábe l (Fenton) pôsobil najmä vo vyššej polohe 
dosť ťažkopádne. Z ďalších figú rok zauj<tl 
Pe ter Schneider ako znamenitý Spä rl ich i ta
lentovaný Ivan Zvarík v roli Cajusa. 

Michal Soltész a Ľudmila Dutková ako Seym our a Audrey Snímka A. Žižka 

A práve i'lou Pavol Smolík príliš ne prekypu
je. K shakespearskej téme prisn1puje na jed
nej strane s prekvapujúc im rešpektom, na 
druhej strane však akoby ho ťažil i rôzne pod
nety, ktoré si osvojil počas asistencie iným 
režisérom, napr. i j ozefovi Bednárikovi. Aj 
Smolík sa pokú;a otvoriť predstavenie prida
nou postavou s dirigentskou taktovkou (má 
to byť skladatel' Nicolai, s nejasným zástojom 
v ins<.:enácii), aj Smolik vnáša do svojho ruko
pisu prvky tanečnosti , pohybovo ozvláštňuje 

Odhladnúc od faktu, že hlasy oboch dám 
vzájomne málo ladili, ani Oľga Hromadová, 
ani Alena Dvorská-Gallová speváckou čis
totou príliš nezaujali. Prvá z nich, navyše, 
ostala dlžná virtuozite koloratúr. Alžbe ta 
Trgová ako An ička sa presadila v príjemnej 
vyššej polohe, hÍbk-y však oM ali matnejšie. 

Banskobystrické Veselé paničky w indsor
ské aj kecf nie sú profilovou inscenáciou a pri
nášajú skôr slušné, než oslnivé výko ny, si svo
je miesto v repe rtoári obhájiť dokážu. 

PAVEL UNGER 

on si už dnes nežijúci americký spisovatel' a 
libreti~ta Howard Ashman síce .vypožičal" v 
roku 1982 z fil mu Rogera Cormana, ktorý sa 
premietal v 60. rokoch, no jej koncízna trans
formácia dala vzn iknúť originálnemu muziká
lu. Určité úpravy a zásahy libretistu do pôvod
ného scenára nechali vyniknllť katastrofickej 
vízii, ak by sa ad absurdum naplnil príbeh o 
mäsožravej rastline, požieraj(lcej l'udí. V tom
to duchu inscenáciu kreovala aj réžia. Režisér 
M. Antol si zachoval odstup od prázdnych ko
mediálnych trikov a predsa ostal na jej pôde, 
aj so sprítomncnou myšlienkou, čo by bolo, 
ak by tak bolo ... , ak by nen:isytné mäsožravé 
rastli ny ovládli a zaplavili tento svet... Dohre 
napísaná hudba skladatel'a a speváka Alana 
Menkena korešpondovala s textom a nevadi
lo ani spojenie drsnejšieho textu s prevažujú
cou lyrickou hudbou. Muzikál sa hral vo vý
stižnom preklade Ľudovíta Petrašku a v dra
maturgickej úprave Ľuboslavy Semanovej 

l Z rozprávky do roq,rávkyl 
Do r ámca jubile jných inscen ácií, pripravených pri 

p r íležitosti 75. výročia SND možno zaradiť aj premiéru 
baletu Oskara Nedbala Z rozprávky do rozprávky, adre
sovanú predovšetkým najmladším divákom -deťom. 

ným, decentným režijným spracovaním. Tanečné scény, v kto
rých zápasilo dobro so zlom boli hravé a ne násilné, bez názna
kov brutálnosti. Pohybový slovník oboch choreografov vy
chádzal rovnako z klasického ako aj z moderného tanca. Z kla
sického tanca najmenej používali pozície rúk, najviac rôzne 
polohy dolných končatín , z moderného tanca ťažila najmä chrb
tová časť. Pohybové formácie boli prevažne allegrového cha· 
rakteru - v rýchlom tempe sa odvíjali tak v priestore, ako aj na 
zemi. Kým v choreografii l. llo lováča dominoval dynamický 
pohyb, u J. t)urovčíka to bola predovšetkým vláčnosť. l. 
llo lováč navyše v niektorých pasážach použ1va špičkový tance. 

Nápaditá scéna, deliaca javisko vertikálne i 
horizontálne (kvetinárstvo, bar, nebezpečná 
Skid Row) a umožňujQca simultánne vstupy 
do deja, bola dielom jaroslava Valeka a. h. 

a vyváženej štruktt1re réžie p articipoval mo
derný tanec v choreogorafii Stanislavy 
Selčanovej. Kostýmy Vladimíra Čápa boli 
čitatel'ným znakom v typológii 'postáv (napr. 
naivka Audrey vyzerala ako Barbie, agresívny 
Scrivello oblečený ako . metalista" a pod.). 

Po nedávnej úspešnej spolupráci činohry 
DJZ s bratislavskou Astorkou (spoločne na· 
študovali a uviedli hru Štyrikrát nie alebo 

edorozumcnia so strýkom Valentom a iný· 
mi) bola rovnako vydarená spolupráca domá· 
cich súborov DJZ na celoštátnej premiére 
amerického muzikálu. 

( Recenzia insccnk ic je z druhej premiéry 
d iía 30. 4. 1995, pričom úlohy neboli alterno
vané.) 

DITA MARENČINOVÁ 

Inscenáciu tvori a štyri rozprávky: Zlatovláska (choreografia 
a réžia J. Ďurovčík), Krajčír v začarovanom zámku (choreo
grafia a réžia l. Holováč), Šípková Ruženka (choreografia a ré
žia }. Ďurovčík), Zvieratká a zbojníci (choreografia a réžia I. 
Holováč). Na technickú brilantnosť tanečníkov dbali baletn í 
majstri G. Avnikjan a j . Dolinský, orchester SND dirigoval 
Konštantín Schenk. Scénu navrJ1ol Boris Kudlička, koMý
mi Alexandra Grusková. 

Predstavenie adresované detskému divákovi malo jednodu
chú dejovú líniu, pochopitcl'nú aj pre tých najmenších drobče
kov. j avisko bolo plné rekvizít . rozprávajúcich" za tanečníkov. 
Časté zmeny scény vytvárali množstvo obrazov s rozličnou at
mosférou - detská izba, zámok, les, jar, jcsei'í, zima atď. 
Rôznorodé kostými jednoznačne charakterizovali jednotl ivé 
postavičky príbehov a boli ďalším čitateľným aspektom pre 
malého diváka - Žabiak, Princ, Učitcl', čertíci, Krá~avicc, 
Kuchári, jašte ri<.:e ... Všetky choreografie sa vyznačovali jem-

Najzaujímavejšou časťou predstavenia bola rozprávka o 
Krajčírovi v začarovanom zámku. Čertíkovské tance plynule 
gradujúce obsahovali mnoho pohybov, roztancovaných na ze
mi i v priestore. O~vicžujúcou postavou hol Kostlivec v efekt
nom kostýme a owetlcním. ezvyčajne bola riešená Šípková 
Ruženka. Nic celkom čitatel'n á je postava s dvoma fa rebnými 
polovic;• mi tela, tancujúca vel'k(l časť choreografie. Taktiež ne
bolo jasné, čo znázorňuje "zostarnutá tvár"- maska na tvári za
kliatej princeznej. Najl'ahším orieškom pre diváka bola posled
ná rozprávka O zvieratkách a zbojníkoch. Zvieratká, ako naprí
klad Krtko a j ežko zaujali už kostýmami, no snáď zaujímavejšie 

Nikole ta Rafaelis ová · Dievča - Zbojníčka. 
Snímka K. Marenčinová 

by bolo vykresliť zvieratká viac pohybom, než odevom. V pohy· 
bových väzbách bola zretcl'ná inklinácia choreografa k l'udové· 
mu tancu. 

ll ravá a tajuplná hudba O. Nedbala tiež inšpirovala taneční· 
kov k pozomhodnému výkonu. a javisku sa výsostne profc
sion:ilnc, vyrovnaným, vytancovaným prejavom prezentovalo 
mnoho mladých interpretov. JANA OBORNÍKOVÁ 



-

SLOVENSKÁ JAZZOVÁ 
SPOLOČNOSŤ 

• Slovenská jazzová spoločnosť vyvíja svoje aktivity na hudobnej 
scéne už šiesty rok. ll . apríla sa uskutočnilo stre tnutie jej členov v 
priestoroch bývalého Klubu Rock - Pop -Jazz na jakubovom nám. 
12. Na zjazde boli informovani o predchádzajúcej činnosti za uply
nulý rok, o spolupráci SJS s Hudobným fondom, ako i o poduja
tiach v mimobratislavských jazzových centrách v Košiciach, 
Leviciach, Trenčíne. Členmi Rady SJS naďalej zostávajú A. 
Bartošová, ]. Gergely, G. Horal, l. Kohler, Y. L1bska-Kajanová, P. 
Lipa, K. Ondreička, P. Španko, M. Šoltís, ). D. Šošoka, B. Trnečka . 
Prezidentom SJS je Pe ter Lipa, viceprezidentmi sa stávajú K. 
Ondreička a Y. L1bska-Kajanová. Členovia SJS sa ďalej dohodli, že 
takéto stre tnutia sa budú usporad(Jvať každé dva roky. Členská zá
kladňa sa môže schádzať každoročne pri koncertných alebo iných 
príležitostiach . 

t Siovakjazz Profiles je ďalšou jazzovou p ublikácio u tentoraz v 
angličtine, zameranou na propagáciu slovenského jazzu do zahra
ničia. Vyšla v máji '95 za finančnej podpory lludobného fondu, na
dácie Pro Slovakia a vydavateľstva Typocon. Jej autormi sú Y. 
Kajanová, M. Jaslovský, P. Španko. Hudo bníci, manageri, organ izá
tori a fanúškovia v nej môžu nájsť informácie o slovenskej jazzovej 
scéne za posledných LO rokov a o nasledovných jazzových or
chestroch - Big Band Bratislavského Konzervatória, Big Band VUS, 
Bratislavský Big Band, Bratislava llot Serenaders, Slovak Yo ung 
Swing Generation. Takisto tu nájdu profily skupín -Adriena a Seat, 
AshBand, Bossa Noha, Boston Drivers, Madre, Meditation Jazz 
Trio, Dušan Húščava Quintet, T+R Rand; ako i sólistov-J. Bartoš, P. 
Breiner, L. Déczi, L. Gerhardt, ). Griglák,]. l lajna!, O. Húščava, M. 
Jakabčic, G.Jo náš, J. Kalász A. Kcllcnbergcr, P. Lipa, M. Mcnšik, K. 
Ondreička, M. Škuta, J. D. ~ošoka, C. Zclci'iák. Pre záujemcov sú 
Slovak Jazz Profilcs k dispozícii na sekretariáte SJS a v HIS HP 
(Medená 29). 

• Hudobný fond pripravuje v poradí už druhé CD zameran é na 
oblasť jazzu. Album Slovak Yo ung j azz vyjde začiatkom augusta. 
Prezentujú sa na ňom AMC Trio z Prešova ( P. Adamkovič- klavír, 
M. Marinčák - kontrabas, S. Cvanciger - bicie nástroje, + M. 
železňák- gitara), skupina Chorá vrana zo Žiliny, víťaz vlaňajš ieho 
ročníka Slovenského jazzového festivalu v Žiline (M. Vaňoučck 
klávesové n., ]. Demenčik - ten. saxofón, M. Mášik - trombó n, J. 
Chu páč· gitara, R. Vizvári - basgitara, P. Solárik - b icie n.) a skupina 
Mr. Band z Bratislavy (S. josifoská- spev, P. Preložník - klávesové n., 
M. Gašpar - basgitara, M. Buntaj - b icie n., A. Šeban - gitara, a. h .). 
Slovak Young Jazz prinesie aj nahrávku skladby bývalej skupiny 
Bossa Noha. Na dramaturgii pro jektu sa podieľala Rada SJS, návrh 
a realizáciu pripravila Y. Kajanová. Cieľom Slovak Young j azz je 
podporiť mladých začínajúcich hudobníkov v ich karié re, zverej
niť touto fo rmou ich hudbu a pomôcť im dostať sa do povedomia 
verejnosti u nás a v zahraničí. 

• Organizáciu podujatia jazz Workshop Bratislava prevzal v 
tomto roku člen Rady SJS Juraj Gergely.Jeho 4. ročník prebehne v 
dňoch od 7.-9. 7. '95 na Ľudovom konzervató riu na Sliačskej ul. v 
Bratislave. Vyučovať sa bude klavir (A. Uirner), gitara (S. Počaji), 
kontrabas a basgitara O. Griglák, ). Kalász) , bicie nástroje (P. 
Hudec - zástupca firmy Sonor.]. Gergely). Sponzormi die lní budú 
firmy Son or a Expos. Skolské p re študentov je 300,- Sk ( l 00.- Sk na 
jeden deň). Organizátori zabezpečia pre mimo bratislavských 
účastníkov ubytovanie. Záujemcovia informujte sa na sekretariáte 
SJS! 
· • V máji sa uskutočnil XII. Mezinárodní jazzový festival v 
Karlových Varoch ( 17.- 20. 5.). Vystúpili na ňom trúbkár, trombó
nista a dirigent Maynard Ferguson so svojím orchestrom (USA), ). 
Stivín s medzinárodným zoskupením, Orcheste r G. Broma, Swing 
Studio Karlovy Vary a ďalší. G. Bro m oslávil na festivale 74. naro
deniny. Súčasťou pdujatia bol i jazzový workshop ). Stivína a jeho 
priateľov zo zahraničia . 

• Po Žiline, Prešove, Košiciach , Leviciach sa ďalším jazzovým 
centrom stanú mestá Trenčín a Nitra. V Trenčíne sa sústreďuje jaz
zové dianie okolo súbo ru Aurelius Quinte t ( P. Belá"k, E. Vladár, P. 
Hozlár, P. Sedlák, L Letaši) .Jeho členovia sa zúčastnili Zjazdu SJS a 
informovali nás, že v dňoch 29.- 30. 9. budú organizovať ll. ročník 
Trenčianskeho jazzového festivalu, čo podpo ril aj primátor ich 
mesta Ing. jozef Žiška. Festival sa uskutoční v kine Hviezda. Jeho 
usporiadateľmi sú Mestské kultť1rne stredisko, agentúry Kvart a 
Amplus. Organizátori už dnes vedia, že na podujatí sa predstaví 
Jana Koubková s Aurelius Quintc to m, Peter Lipa s T+R Bandom, 
ako i hostia zo zahraničia. Súčasťou ko nceru1ých večerov budú 
jam sessions. 

• Po THS Bande (P. Kotry - sax., ]. Púčať - basg., P. Preložník -
keyb., M. Gál - d r,. M. Kotry - perc.) vznikla v roku 1993 v Nitre aj 
skupina E.G.O. Group (E. Gnoth - p., R. Nikolajev - sax., R. Omachel 
·sax., P. Nozdrlcký - basg., S. Kertész- dr.). E.G.O. Group pravidel
ne účinkuje v nitrianskom bábkovom d ivadle (dvakrát do mesia
ca). Skupina vysrupovala aj počas hosťovania Nitrianskej galé rie 
na vernisáži v Budapešti. YK 

JAZZMANI DOMA 
A V ZAHRANIČÍ 

• Cassovia j azz Club Quartet je novým súborom zostaveným z 
hudobníkov z Prešova a Košíc (P. Adamkovič- klavír, M. Marinčák 
kontrabas, M. žeJezňák - gitara, G. Szabados - bicie n.). Kvarte to 
účinkuje dvakrát do mesiaca v Cassovia jazz Clube v Košiciach. 

• V júni '95 koncertoval v prešovskom PKO (L 2. 6.) juraj Kalász 
s hudobníkmi z Čiech - gitaristo m Romano m Pokorným a trúbka
rom]aromírom llniličkom. 

• Dom kultúry - Lúky na Vigľašskej ul. l v Pe tržalke usporiadal v 
máji a začiatkom júna výme nné kultúrne dni Bratislava - Viedeň. 
Vo Viedni pr i Hansson Zentre vystúpila skupina Bossa Noh a, P. 
Lipa a T+R Band, v ,Českom Prá tri" bluesman Jan Litecký - šved a 
so skupinou Víťazný traktor. Blues Nigllt bol koncertný večer DK 
Lúky, na ktorom sa o dobrú náladu starali skupiny Tucet z Čiech a 
Stetson z Moravy. V súčasnosti sa už pripravujú na pravidelné po
dujatie Pet jazz (začiatok novembra '95). YK 

• Po prechodnom rozchode so skupinou Dosa Noha, Stano 
Počaji (gitara), intenzívne študuje, venuje sa pedagogickej činnos
ti. Ako sa vyjadr il, preh lbuje svoje interpretačné schopnosti v ma
lom obsadení (trio, duo), napríklad v triu s dobristom Petrom 
Szabadošom a speváčkou Silvio u Josifoskou. Pripravujú sa na 
Festival v Trnave, ktorý sa uskutoční v auguste. 

JAZZ 

~ c. 
V Budapešti koncertoval v jazzovom klube Marlyn s Jurajom 

Gergelym (bicie nástroje), Martino m Ďurdinom (trúbka) , 
Aladáro m Birnerom (klavír) a Ferom Ho rváthom (kontrabas). 

V tejto zostave hrali aj na Festivale v Bclfo rte (Francúzsko) . Toto 
trojdňové podujatie organizovali tamojší študenti. V dňoch 3.- 5. 
júna tam okrem jazzu bolo počuť aj rock, pop, folk, folklór ... Takže 
o bohatstvo žánrov nebola núdza ... 

• Pe ter Lipa so skupinou T+R Band vystúpil na festivaloch v 
Essene - Jazz In Centrum (Nemecko, 30. 4.) , V Terneusene 
(l lolandsko, 9. a l O. 6.), v meste Paks na bclsrockovom festivale s 
Andrejom Šebano m (gitara) , (Maďarsko, 16. 6.) a v Ulme na tzv. 
Mestskom Festivale (Nemecko, 24. 6.). 

• Pe ter Lipa p okrstil svoje CD Naspäť na stromy aj za hranicami. 
Stalo sa tak v Prahe, v p redajni kníh ART Benický. Záznam uviedli 
televízne stanice čTv a NOVA, kto rá zaradila do hitparády aj vide
oklip piesne Balada o štyroch koňoch zo spomínaného CD. 

• Andrej Šeban so skupinou ASH Band (Martin Gašpar - ko ntra
bas, Marcel Buntaj - bicie nástroje) ko ncertoval v rôznych kútoch 
Slovenska a Čiech: 

- Koncom apríla Jeh fanúškovia mohli počuť v jazzových klu
boch v llavífove. 

- 30. 4. vystúpili na jazzovom festivale v šumperku. 
- Sprevádzali Adrienu Bartošovú spolu s Martino m Breznickým 

na československom jazzovom festivale v Olomouci (1 4. 5.). Na 
festivale v ten večer vystúpilo aj Ray Brown Trio (tentokrát bez ta
lentovaného ). Mo rrisona, ktorého sme mali možnosť počuť aj na 
B)D 1994). 

-Šnúra vystúpení pokračovala (aj keď sa leader skup iny vyjadril, 
, ... to nic je žiaden zázrak. .. ", my ju p redsa len zverejníme - pozn. 
aut.) v komárňanskom OLYMPU$ MUSIC Clube (12. 5.), v levic
ko m ,S" klube (13. S.). 

• V Bratislave skupina ASH Band vystúpila v Istrop olise (9. 5.) a 
v Night Mare Pub-e. Zdá sa, že z tohto podniku sa črtá milý a úspeš
ný jazzový klub v Bratislave (konečne?!). Koncertujtl tam aj 
Electric Blues Band, Trio Komo rního jazzu, vystúpil tu aj Pe te r 
Lipa so skupinou T+RBand ( 14. 6.). 

• Adriena Bartošová sa v poslednom o bdobí zameriava nielen 

Dodo Šošoka a jeho hostia: vpravo L. Smith, vľavo J. 
Griglák a A. Ciacca SnímkaM. Poljak 

na interp retáciu vlastných kompozícií, ale aj na mnoho štandar
dov (G. Gershwin, Tanja Maria, Beatles ... ). Rozhodla sa odskúšať 
. komornejšiu" zostavu: M. Breznický (klavír), M. Gašpar (kontra
bas). V takomto obsadení hrali aj na party Biliard Cup v Bajkali s 
Bercom Balogho m a. h. (spev, perkusie), v Piešťanoch dokonca 
bez b'asy (prezentácia firmy Citroen) . 

- 16. 5. zožali, podľa slov A. Bartošovej, úspech v Saalbe 
(Nemecko) na česko-Slovenskej kultúrnej burze. 

- Pri p ríležitosti 45-teho výročia založenia žilinského bábkového 
divadla vystúpila v duu s M. Breznickým na podujatí Večer Múz. 
Celé tri večery ( 18. - 20. 5.) boli venované umeniu: prvý literatúre, 
druhý hudbe a tre tí divadlu. 

•Ivo Helle r (spev) a Kristián Seidmann (klavír) organizujú v DK 
Dúbravka výchovné koncerty pod názvom Vplyv jazzu na hudbu 
20. storočia. Zatiaľ sa uskutočnilo 6 ko ncertov (22. a 23. 5.) . Na 
p rograme bol ragtime, blues, akustická improvizácia, G. 
Gershwin, C. Debussy. Účinkovali s nimi Zdeno Pi jala (saxofó n) a 
Dora Kulová (hovorené slovo). Kiež by bolo takýchto podujatí 
viac! 

- Ako duo (1. Heller, K. Seidmann) si zahrali aj v ,S" klube v 
Leviciach. 

• Bo humil Trnečka horlivo pracuje s novým konzcrvato ristic
kým Big Bandom. Chystá atypický program, ktorý sa dramaturgic
ky odlišuje od predchádzajúcich, o rientovaných väčšinou na 
swing a jazz. Obnovuje spevácke sexteto - jeho zostava bude prav
depodobne zdvojená. Nevk d nou zaujímavosťou je, že p. Trnečka 
nacvičujc so svojimi n adšencami skladbu od J . S. Bacha Air. (Air je 
tanec z tretej Bachovej suity. Napísal ju vo svojom poslednom tvo
rivom období a doviedol ko mornú suitu, s obsadením p re sláčiko
vé nástroje a drevené dychové nástroje, k vrcholu.) Ďalšou novin
kou je aj pieseň Michelle od legendárnych Beatles zaranžovan á 
pre spev a cappella. 

• Juraj Kalász (kontrabas) sa okrem toho, že úspešne zmaturo
val na Konzervatóriu v Bratislave, aktívne podieľa na formovani 
jazzoyého hudobného života: 

-So skupinou Trio Komorního j azzu (R. Pokorný, ]. Hnilička) 
vytvárajú hudobné . pozadie" d ivadelnej hre Jeux des enfants). 
( ll ry de tO. V Hadivadle, kto ré oslávilo 50-tiny, účinkovali už nieko
ľkokrát ( l O.· 13. apríla, 6. a 7. júna) . 

-]. Kalász absolvoval ďalej tieto koncerty: 
- l O. 5. - Klub JAMU v Brne - Sonáta. Pavel Wlósok (klavír, ČR), 

Giinte r Kočí (saxofón). 
· 17. S. · súkro mná party na PFUK Bratislava (vraj bol p rítomný 

aj prof. ]. Švec). ). Kalász si tu zahral v ko mornejšej zostave s P. 
Wlosokom. 

- 25. 5. - Moravské národné múzeum v Brne - vernisáž - Trio 
Komorního Jazzu s Milanom Vidlákom ( klavír). · 

- 26. a 27. - Prah a - Talk Show Milana Markoviča v Branickom di
vadle - inte rpre tovali spolu s komorníkom kompozície skladateľa 
A. Boudu. Absolvovali 4 vystúpenia. 

- l. 6. - Party na lodi plaviacej sa do Gabčíkova (Cena Dunaja). ) . 
Kalász tentokrát v úlohe kapelníka. Dušan Húščava (saxofón) , 
Gabika šustcková-Húščavová (spev) , Gabo jonáš (klavír), j ozef 
Dô mc (bicie nástroje). 

· 2. 6.- Ostrava -Jazzový fes tival Q. Kalász, G. Kočí, P. Wlosok) . 
- ,Obrovská" koncertná šnúra - Trio Komo rního j azzu -Prešov 

( 12. 6.) , Košice ( 13. 6 . a 14. 6.), Bardejov (15. 6.), Levice ( 16. 6.) , 
Šahy( l 7.6.) . 
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• Reštaurácia .u Liszta" sa stala známou nielen kvôli to mu, že jej 

názov nesie meno jedného z unikátov p rogramovej hudby 19. sto
ročia - Ferencza Liszta, ale aj ... PRA VlDELNE SA TU HRÁ JAZZ!!! 
Fanúškovia moderného jazzu si v nej celkom určite vyhradzujú 
nedeľné popoludnia. O program sa stará jozef . Dodo" Šošoka, kto
rý si ako hosti teľ pozýva našich (a nielen našich) jazzmanov. 
Vsrup je voľný, rezervácia miest na tel. č. 33 43 43, 33 56 14. 

• Koncertné tu rné ). D. Šošoku (bicie nástroje a perkusie) s je
ho priateľmi: černošský altsaxofónista Larry Smith (USA), podľa 
slov). Ó. Šošoku, jeden z najväčších talentov talianskeho jazzu, kla
virista Anto nio Ciacca (!),Juraj Griglák (kontrabas): 

- Vystúpili v Moyzesovej sieni SF. Koncert bol digitálne nahratý 
a CD bude vydané v júli 1995. 

- Ďalej ko ncertovali v Levic iach , Nových Zámkoch (zahajujúci 
koncert Hudobne j jari 1995), Zvolene (World Clube), Poprade, v 
ŠF Košice (umelci boli p rijatí u riaditeľa ŠF Jťiliusa Kleina a diplo
matov Južnej Afriky), Bardejov. 

-Šnúra pokračovala v Ústí nad I..aben. Vystúpila v Mestskom kul
tílrnom stredisku. 

- Na záver sa zastavili v Taliansku, kde koncertovali na podujati· 
ach v Miláne a v Bologni. 

- Ďalšia spo lupráca ]. D. Šošoku: saxofónista a skladateľ 
Nicholas Simion (pôvodom z Rumunska, dnes žijúci vo Viedni), 
pražskí jazzmani Stanislav Mácha (klavír) , Jaromír Honzák (kon
trabas): 

- Bratislava .u Liszta" ( 14. 5.), Zvolen - WORLD Club (lS." 5.), ŠF 
Košice - festival Košická Hudobná Ja r ( 16. 5.) , Nitra- Bábkové di
vadlo ( 17. 5.), Po prad - C klub (18. 5.), Český Tešín - jazzový klub 
.Na hranic i" ( 19. 5.) . 

• Gabo Jonáš ( klavír) si zahral ,U Liszta" v triu s]. D. Šošokom a 
s]. Griglákom (kontrabas a v duu s]. Kociánovo u (spev). Koncom 
mája a v júni sa k nim pridal saxofónista Dušan Húščava. 

- 23. 5. - Gabo j o náš hral s j áno m Hajnalo m (klavír) na Košickej 
Hudobnej j ari. 

-24. 6.- sa v Mestskej Kn ižnici v Prahe konal ko n·cert, na ktoro m 
vystúpil Gabo j onáš s j i!'ím Stivínom. Príležitosť na spoločný kon
cert bo la oprávnená. ]. Stivín vydal druhé pokračovanie CD 
Alchýmia, na kto rom si zah ral aj s našim klaviristom (rovnako ako 
na prvom albe). Na vystúpení, samozrejme, predviedli aj kompozí
cie zo spomenutého CD. 

• Dušan Húščava (saxofó n) vystúpil so svojím Quintc to n v 
lstracente v Devínskej Novej Vsi, v máji s Jánom Ilajnalom (klavír) 
ako duo , U Liszta" a v j(mi opäť s Quinte to m v Rakúsku. 

- Dušan Húščava sa vyjadril, že aj v budúcnosti mieni pokračo
vať s výchovnými koncertmi, ktoré tak ú spešne rozbehol v 
Bratislave. A vraj miestom ko nania nebude len hlavné mesto SR ... 

• Bq tislava Hot Serenaders sa zúčastnili na niekoľkých zahra
ničných festivaloch: 5. S. - Dixie landový festival v Salgotariáne 
(Maďarsko), 12. 5. v Olomouci, Jazzový fes tival v Miskolczi. Karol 
Bartoš (trombón) ďalej prezradil, že majú niekoľko ponúk z 
Debrecínu a z Viedne. 

• V košickom M klube (organi7.átor Gabriel Horal) bola kon
com apríla BLUES SESSION. Vystúpili tu: J ifí Šupka Sverák 
(Praha), Blues Mother In Law (Trnava), skupina Stará jedáleň . 

• V máji v Klube M ko ncertovala skupina TUTU - Boris Urbánek 
(klavír), Roman Pokorný (gitara), Martin Gašpar (kontrabas) v jú
ni Trio KomornihoJazzu. 

• . Banská Bystrica bola a je Liahňou kvalitnej hudby .. ." - vyjadril 
sa trombónista, člen skupinyT+R Band, Vladimir Vizár . , ... Z počia

točného nadšenia jednotlivcov vznikla v Bystrici tradícia každo
ročných spomienkových večerov - ... s podporou Matice sloven
skej, Regionálneho kultúrneho strediska a Literárneho a hudob
ného múzea v Banskej Bystrici...". 

- 27. 5.- Estrádna sála DK v Banskej Bystrici - 5. večer venovaný 
histó rii banskobystrickej tanečnej a jazzovej hudby pod názvom 
Melódie spomienok - vysú1pili: KM Swing, BB Band , Skup ina E. 
Wagnera a Banby Band, duo V. Vizár ( trombón) a P. Bodnár (kla
vír)- obidvaja členovia skupiny T + R Band. Záver svojho swingovo
baladového minin;f itálu rozšírili (podľa vlastného scenára) o 
spev (I. Šróbl), bicie nástroje (R. Strieš) a kontrabas (H. Paška). 

• V predchádzajúco m čísle lnfojazzu sme sa zmienili o téme 
jazz Workshop Bratislava 1995. Od Ľuboša Zaťka, o rganizátora, 

· sme sa dozvedeli: 
, ... V budúcnosti hodláme vytvor i ť dva typy die lní. Dielne, ktoré 

predpokladajú istú hudobní• skí1senosť, opäť vo fo rme denného 
workshopu v Bratislave, v spolupráci so zahraničnými inštitúcia
mi na Slovensku a jednou z hudobných škôl, s úČasťou špičkových 
zahraničných lektorov. Workshop bude ukončený záverečným 
koncertom v Bratislave. Druhý typ die lní bude typ jazzového 
,camp u", ktorý sa bude konať na vidieku , kde bude výuka a jarno
vanie prebiehať nerušene ... lektorovať budú slovenskí hudobníci, 
na frekventantov nebudú kladené vysoké nároky v zmysle jazzo
vých hráčskych scho pností...". 

• Na záver bonbónik ... akorináč jazzový ... 
Hovoria si Jazzva. Svoju absolútne prvú p remiéru p redviedli v 

PKO 24. apríla na koncerte Slobody zvierat. Mladí, zapálení šialen
ci jazzu , dosť talentovaní na to, aby si ich nejaké tO ,očko" povšim
lo. Martin Šimon (gitara), Karol Havlovič (bicie nástroje), Andrej 
Groll (basgitara), Pete r Nagy (trúbka), Juraj Šimon (saxofón), 
Marek Zajac (perkusie) . Hrajú spolu už asi dva roky, nechýbajú im 
ani vlastn é kompozície , napríklad Dobrodružstvá Číňana v 
Mexiku s originálnou, hravou melodickou invenciou, rytn1ickým 
experimento m, alebo Január o pol štvrtej s nostalgickejšou atmo
sférou. Na vystúp ení v DK Ružinov (koncom mája), kde hrali aj 
rockové skupiny Sheryl a Malý princ, interpretovali aj štandardy 
(Herbic Hancock). Toľko teda JAZZVA, možno tip na tohtoročnú 
amatérsku súťaž v Žiline ... 

Posledné slová tentokrát netradične: Srdečná vďaka všetkým 
jazzmanom, ktorí ochotne spolupracujtl a milo p oskytnú informá
cie do tejto rubriky a ešte hor(Jcejšia vďaka patrí tým, ktorí n e· 
spolupracujú... · 

.. -
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LADISLAV SZAmMÁRY- violon
čelo 
CLAUDINE HENRI OT- klavír 
R. Schumann e A. Rubinstein eF. 
Mendelssohn • C. Debussy • J. 
Brahms 
Koka- SEZAME Argile Production 
CEZ5001 

Koncom osemdesiatych rokov sa meno vio
lončelistu Ladislava Szathmáryho, poslucháča 
bratislavského konzervatória, žiaka Juraja 
Fazekaša, často ocitalo na popredných mies
tach domácich súťaží, napokon nezanedba
teľná bola aj jeho účasť v Mládežníckom or
chestri Gustáva Mahlera, kde hral pod taktov
kou Claudia Abbada. 

Dosiahnuté výsledky boli dostatočnou zá· 
rukou pre ďalší umelecký rast Ladislava 
Szathmáryho a tak ho Ministerstvo školstva 
vyslalo na študijný pobyt do Francúzska. Z 
pôvodného šeSťmesačného pobytu' sa stal de· 
väťmesačný a napokon sa náš violončelista 
usadil vo Francúzsku, zdá sa natrvalo. 
Štúdium na francúzskych hudobných učilišti
ach, účasť na viacerých majstrovských kur
zoch vedených prof. K. lleítzom v Sées, Nice 
a Flaine, ako aj sólistické vystúpenia v rámci 
tých to kurzov, mu vytvorili solídne predpo
klady pre koncertnú činnosť. Záhodno je pri
pomenÍiť, že bol jedným z iniciátorov koncer
tu v Cite des Arts v Paríži v júni 1991, ktorý sa 
konal pod patronátom francúzskeho Minis
terstva školstva, mládeže a športu, ako aj 
Ministerstva zahraničných vecí, na ktorom sa 
podieľal aj ako sólista. Do mája 1994 bol 
Ladislav Szathmáry popri štúdiu u prof. jean
Marie Gamarda sólistom "Le Philharmonia de 
Chambre de Paris", členom klavírneho tria 
"Les Esprits". Spolupracuje tiež so súbormi síl
časnej hudby . Prisme" a .Tri ton II." 

Od roku 1992 Ladislav Szathmáry systema
ticky spolupracuje ako komorné duo s fran
cúzskou klaviristkou Claudine llenriot, ktorá 
s vyznamenaním absolvoval l'Ecole Normale 
de Musique v Paríži a od 1991 pedagogicky 
pôsobí na .Maitrise Nationale de Versailles". 
V ich repertoári sú violončelové Sonáty 
Beethovena, Schtlberta, Brahmsa, Rachma
ninova, Debussyho a i. V roku 1994 nahrali 
pre spoločnos( Koka Média dve CD nahrávky, 
z jednou z nich sa máme možnosť zoznámiť. 
Predstavuje nám mladý umelecký pár ako zo· 
hratý kompaktný celok. Na .cé-dečke" okrem 
populárnych skladieb ako Melódia A. Rubin
steina, Piesne bez slov F. Mendelssohna Bart
holdyho, nachádzame Tri fantastické kusy R. 
Schumanna, Orahmsovu Sonátu e mol a 
Debussyho Sonátu. Posledné dve menované 
skladby tvoria profilujúci obraz o interpretač
ných schopnostiach tohto dua. jednotlivé 
skladby sú technicky dobre usadt!né, zrejme 
ich mladí umelci majú často na koncertnom 
repertoári. Najvypracovanejšia je pod l'a môj
ho názoru Debussyho sonáta a Brahmsova 
kompozícia. Obaja umelci tu demonštrujú 
svoj technický i umelecl..i náboj. Pravda, oba
ja s(• na počiatku svojej umeleckej kariéry. A 
tak môžeme konštatovať, že aj v inýéh kraji
nách, tentoraz vo Francúzsku, prejavujú na
hrávacie firmy záujem o mladých talentova
ných umelcov, podávajú im pomocnú ruku s 
vedomím, že neskôr môžu byť tieto investlcie 
adekvátne zužitkované. MARIÁN JURíK 

Pozn. S hudobnými ukážkami tejto CD na
hrávky sa môžete zoznámiť na stan ici Slo
vensko 2 8. júla t. r. o 14.30 h. 

SERVIS U Ž 

Husfová dielňa 
tretíkrát v Ži1ine 

Tretí raz priniesla snaha kolektívu 
ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline ovocie. 
Spolu s Ministerstvom školstva a vedy 
Slovenskej republiky zorganizovali 
na pôde svojej školy tretí ročník 
Husľovej dielne. Nadaní mladí huslis
ti a pedagógovia základných umelec
kých škôl z celého Slovenska sa zišli v 
ŽUine 17. a 18. marca 1995 na poduja· 
tí, ktoré sa snaží pozrieť detailnejšie 
na prácu pedagóga s talentom. Tú de
monštruje žilinský rodák Jindrich 
Pazdera, ktorý je okrem sólistickej 
činnosti aj aktívnym komorným hrá
čom a husľovým pedagógom. V súčas
nosti pôsobí na AMU v Prahe. 

Husľová dieh'la sa postupne dostáva do po
vedomia, jej úroveň sa z roka na rok zvyšuje. 
HD je súhrnom viacerých podujatí. Z hl'adiska 
práce s ta len LOm je najzaujímavejší workshop 
- práca so žiakmi. Tu J. Pazdera detailne rozo
bral pripravení• hudobnú skladbu každého žia
ka. Pritom sa často odhalili problémy, ktoré sa 
nielen diagnostikovali, ale podarilo sa náj~ť aj 
správnu . terapiu". Obyčajne to boli .veľké 
maličkosti", ktoré si žiadajú jednoduché, ale 
účinné riešenia. A to je v pedagogickej práci 
vari to najťažšie. Pri komplikovanejších pro
blémoch naznačil spôsoby, ako odstrániť ur
čité zlozvyky, ktoré brán ia rozvíjaniu talentu. 
Víťaz HD sa predstaví vždy na úvod ďalšieho 
ročníka v polorecitáli. Aj v tomto ročníku l ID 
vyšiel v ústrety Štátny komorný orchester Ži
lina a poskytol svoju koncertnú sálu na otvá
rací koncert. Predstavil sa na ňom]. Pazdera s 
klaviristom M. Langerom a minuloročný víťaz 

HD Matej íuora z Bratislavy (pedag. Mgr. 
Renáta Klempárová). Perspektíva polorecitá
lu ho motivovala k vcl'kému kusu práce. Pri
pravil si diela Dvoráka, Pergolesiho, Martin ll, 
Wieniawského, ktoré boli zvládnuté na veľmi 

dobrej úrovni. 
Víťazmi III. HD 1995 sa stali dvaja mla

d í huslisti: Dalibor KARVAY (ZUS Vrút
ky, pedag. A. Karvay a prof. B. Urban, 
Ko nzervatórium Žilina) a Katarína BÍ
ROŠOV Á (ZUŠ L. Árvaya Žilina, pedag. M. 
Danišová). 

Všetci mladí huslisti získali okrem certifiká
tov o prác i v HD aj vecné ceny. Vďaka sponzo
rom si odniesli struny, strunníky, poťahy na 
sláčiky, kolofónie ... Podujatie síce zabezpeči
lo ministerstvo školstva, ale bez cľalšej finanč

nej podpory by neodmenil i mladých husli
stov tak)Ími kvalitnými cenami. Tu pomohli 
Severoslovenská vzdelávacia spoločnosť · Na
dácia na podporu vzdelanosti a kultúrnych 
zvyklostí a SEVISBROKERS, a. s., Žilina, ktorý 
bol hlavným sponzorom podujatia. Neoceni
teľn)' je tiež vklad kolektívu pedagógov ZUŠ 
L. Árvaya, na ktorom ležala celá organizačná 
ťarcha. MI ROSIA V JAROŠ 

ÚSPECH MLADÝCH 
BRATISLAVČANOV 

Študenti štátneho Konzervatória v Bratislave 
z triedy prof. Márie Ka rlíkovej · Zuzana 
Paštéková - husle, Michal Sťahel · violončelo, 
Katarína Brejková - klavír, zvíťazili v l. kategórii 
odbor klavírne trio na 34. ročníku 
lnterpretačnej súťaže Beethovenov Hradec. 
Medzinárodná porota pod vedením prof. 
jozefa Chuchra udelila bratislavskému 
Klavírnemu triu aj prestížnu Cenu za najlepšiu 
interpretáciu diela Ludwiga van Beethovena. 
Študenti konzervatória dostali pozvanie do 
Prahy na festival Bohuslava Martimi v decembri 
t. r., kde im bude udelená ·Cena Bohuslava 
Martintl za interpretáciu jeho skladby 
Bergeretty. Okrem toho hude trio účinkovať aj 
na Festivale Ludwiga van Beethovena v 
ľeplicích (Ceská republika) v októbri 1995. 

DANIElA SLIACKA 

KONKURZ 

Slovenská filharmónia v Bratislave 
prijme ihneď dramaturga. 

Podmienky: VŠ prí~l. smeru 
prax3roky 
znalosť 2 svetových 
jazykov. 

Prihlášky so životopisom prijíma 
a inf. poskytuje kancelária rladitefa SF, 
Medená 8, 816'01 Bra tislava. 

Termín výberového konania oznámi
me prihláseným uchádzačom. 

1. júl 
Zrkadl. sieň Prim. paláca v Bratislave KL -
Medz. git. fest.; W. Lendle, J. Zsapka, D. 
Zsapková; SKO, um. ved. O. Warchal (20.00) 
ŠF Košice Koncert na počesť návštevy pápeža 
). Pavla Il.: P. Schubert, W. A Mozart, G. F. 
Händel; ŠF, T. Paladiová sopr., M. Beňačková -
alt, I:. Ludha · tenor, V. Kubovčík - bas, Koš. 
spev. zbor. učiteľov a Zbor Sv. Cecílie, dir. M. 
Dietrich ( 19.00) 
Piešťany - kongres. hala LHF, Humor v hud
be; Wiener instrumentalsolisten, Rak. (19.30) 

2. júl 
Bratislava Klarisky KL - Medz. git. festival: 
Zoran Dukič, Chorv. (20.00) 
Nádv. Star . radnice Bratislava KL - G. 
Dinezetti: Anna Bo lena (20.00) 
Zvolen - zámok ZHZ- ŠO Banská Bystrica; G. 
Verdi: Luisa Miller (2 1.00) 

3. júl 
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncert; 
Dychová harmónia Bratislava (18.00) 
Klarisky Bratislava KL - Medz. git. fest.: 
Wolfgang Le nd le, SR (20.00) 
Trenč. Teplice LHF - klavírny recitál Hirotoshi 
Kasa i -klavír (Jap.); Chopin, Debussy (19.30) 

4. júl 
Klarisky Bratislava KL · Medz. git. fest. : 
Harvey llope, V. B. (20.00) 
Piešťany Dom umenia LIIF - l. Szabó, organ, 
S. Virágová - mezzosopr., Bach, Giordani, Stra
della, H:indel, Liszta cl'. ( 19.30) 
Nitra kostol Piaristov Fest. Slov. Nitra - Micš. 
zbor PI. Maybordu (Ukrajina); Oorti1anskij, Gre
čani nov aď. ( 19.00) 

5. júl 
Hl. n ám. Bratislava KL · U. S. European 
Comand (USA), Big Band VUS ( 16.30) 
Veža St. radnice Bratislava KL -Vežový kon
cert -dychová harmónia ( 18.00) 
Zichyho palác Bratislava KL - Tara Nova! -
husle (USA), Alison Bazala - violonč. (USA) 
(19".00) 
Klarisky Bratislava KL - Medz. git. fest.: F. 
Gľigl:ík, J. Bartoš, M. jakabčic, C. Zeleňák 
(20.00) 
Nádv. Sta rej rad. Bratislava KL - Márno
tratná dcéra, tanečný projekt (20.30) 
Trenč. Teplice LHF - Štát. divadlo Košice, G. 
Verdi: abucco (19.30) 
Bardej. kúpele LHF - SKO, um. ved. B. War· 

cha!, A. Pásztor - vJc. (Rak.); Mozart, Haydn, 
Cajkovskij ( 19.30) · 

6. júl 
Nádv. Star. rad. Bratislava KL - Mieš. zbor PI. 
Maybordu dir. V. Skoromnyj, Ukrajina (18.00) 
Klarisky Bratislava KL - Medz. git. fest.: Yves 
Storms ( 18.00) 
Trenč. Teplice LHF - SKO, O. Warchal, A 
Pásztor - viol. (Rak.) Mozart, ll aydn, Cajkovskij 
(19.30) 

7.júl 
Klarisky Bratislava KL -Medz. git. fest.: Leon 
Koudelak, R. Merenque de Cordoba (20.00) 
Bojnice LHfl - A:. Hôlblingová, Q. Hôlbling, O. 
Rusó,). Slavík ( 19.00) 

8.júl 
Nádv. Starej rad. Bratislava KL- Homonku· 
l us - tan. divadlo (Rak.); V skleníku (20.30) 
Piešťany- kong. hala UlF - SKO um. ved. B. 
Warchal, J. Fischer - husle (Rak.); Mozan, 
Mendelssohn, Oartholdy, Schrecer, Cajkovskij 
(19.30) 

9.júl 
Bojnice LHF- D. Zsapková,J. Zsapka (19.00) 
Bardej. kúpele LHF Musica Bratislava (l9.30) 

10. júl 
Veža Star. radnice Bra tislava KL Vežový 
koncert -dychová harmónia ( 18.00) 
DQm Sv. Martina Bratislava Medz. fest. spev. 
zborov UNfVERSITAS CANTAT '95 l. llrušov· 
ský: Missa pro iuventute (premiéra) 
G. Rossi ni: Le petite messe sollenelle (20.00) 

ll. júl 
Trenč. Teplice LHF - Slávne operné zbory 
( 19.30) 
Chrám Sv. Egídia Bardejov Organové dni). 
Grešáka: O. Eisenmann - organ (Švajč.), V. 
Ste ff en - flauta, Švajč. (20.00), 

12.júl 
Klarisky Bratislava KL - klavírny recitál E. 
Street (USA); Gershwin a Regtime (20.00) 
Piešťany - kongr. hala Slávne operné zbory 
( 19.30) Lt-I F 

SPOLOČNÝ KONCERT 
Moyzesova sieň SF sa začiatkom júna napl

nila početným publikom v očakávaní spoloč

ného koncertu žiakov ZUŠ Štefánikova 6 v 
Bratislave a hosťujúcej Musikschule Hof 
(SRN). V príhovore riad. školy p. Marianna 
Granecová privítala zahraničných hostí -
Mlád ežn ícky symfonický orchester s di
rigentom p. Howardom Goldenom, ktorý 
po prvýkrát prišli koncertovať do Bratislavy 
so zámerom nadviazať obojstranné kontakty 
medzi spomenutými školami a v čo najbliž
šej budúcnosti uskutočni ť ďalšie výmenné 
stre tnutia. Hostí i rodičov pozdravil kultúr· 
ny atašé SRN na Slovensku p . Wimmer. 

Slávnostnú atmosféru koncertu navodila 
úvodná skladba Ouvertu.re Kalif z Bagdadu 
F. A. Boieldieua v podaní Symfonického or
chestra Musikschule Hof. Aj ďalšie uvedené 
cyklické dielo 6-časťová Capriol suita P. 
Warlocka poukázalo na výborné muzikálne 
zvládnutie , dynamičnosť prejavu a prispôso
bivosť nástrojových skupín hráčov gestám 
dirigenta. Zvlášť t reba vyzdvihnúť kultivova· 
nosť interpretácie mladých adeptov dycho
vej sekcie orchestra, no nezaostávali za nimi 
ani hráči sláčikových skupín, či bicích ná
strojov. Z ďalšieho repertoáru - ]. Sibelius: 
Finland/a aJ. S. Bach: Ch01·át a fúga g mol, 
najimpozantnejšie zapôsobilo dielo ). S. Ba
cha. Majstrovská imitačná technika, náročné 
~olyfonické spracovanie dôkladne preverili 

scho pnosti mladého orchestrálneho telesa. 
Výsledok vzbudil radosť, pôžitok a zároveň 
obdiv nad úspešným zvládnutím diela. Záslu· 
hu na tom má najmä dirigent p. H. Golden, 
ktorý dokázal vzbudiť v mládeži toľko entu· 
ziazmu a vcítenia sa do jedinečnej hudby 
veľkého majstra barokl!. 

Domáca ZUŠ uviedla a prezentovala spe
vácky zbor skladbou P. Zelenaya: Prázdniny 
p lné hier ako i sólistov - huslistu O.Jánošku 
v interpre tácii Koncertu G-dur l. časť W. A 
Mozarta, llautistku Z. Zacharovú Cnpric· 
ciami ]. Pauera, klaviristi ku Z. Jurčackovú 
v Klavfrnyc:h drobnostiach l. Zeljenku a hu· 
sľové trio (M. Plačková, L. Popracová, B. 
Bobková) v diele W. A. Mozarta: Hudba pre 
3 hus/i I keď úroveň domácich hudobníkov 
bola vynikajúca, predsa len z rámca, ktorý 
presahuje bežný štandard koncertných vý· 
konov žiakov na Základných umeleckých 
školách sa vymykal jedinečný, profesionálne 
zrelý a priam fascinujúco pôsobivý prejav 
malej, mimoriadne talentovanej žiačky 3. 
roč . ZUŠ klaviristky Z.Jurčackej, ktorá bra· 
vúrne stvárnila klavírne miniatúry sloven· 
ského hudobného skladateľa Ilju Zeljenku. 
Prítomnosť samotného autora dala punc ne
zabudnuteľného zážit~u večera. 

BOŽI;:NA DLHÁŇOV Á 
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