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V záujme budúcnosti 
Začiatok jesene je pre hudobnfkov l priaz

nivcov dobrej hudby tmdične v znamení 
Bratislavských hudobných slávností. V 
týchto dňoch sa začfna pfsať už štvrté de
saťročie tohto najvýznamnejšieho sloven
ského hudobného festivalu. Rámcuje ho 
niekol'ko významných výročí: 50 rokov 
od skončenia 2. svetovej vojny, 50 rokov 
od vzniku Organizácie spojených náro
dov, ale aj výročia hudobných velikánov 
L. v. Beethovena aB. Bartóka. Všetky tieto 
dmmatttt"gické akceni:J! sú svojím huma
nistickým posolstvom spolupatričtzostl a 
spolupráce akoby symbolicky späté aj so 
základnou Ideou práve prebiehajúceho 
Roku tolerancie. Hudba bola vždy symbo
lom porozumenia medzi jednotlivými ná
t·odmi, etnikami a kultúrami, univerzál
rzou rečou, ktorá nepozná hranic. Práve 
prostredn fctvom hudobných vyslancov 
sme mali aj v čase tlajhlbšej totality aspoň 
aký-taký kontakt s európskou i svetovou 
hudobnou kultúrou a uaopak, naši umel
ci svedčili o tom, že aj za železnou oponou 
žije Inteligentný, tvorivý a schopný národ. 
Kultúra, a hudba zvlášť, nestmtl/a tento 
rozmer aj napriek svojej úlohe obhajcu, či 
reprezentanta oficiálnej štáh1ej ideológie. 
Dnes, keď si užívame výdobytky slobodné
ho demokratického systému, nemali by 
sme otrocky slúžiť len jednému z jeho atri
bútov -trhovému mechaniz mu. Iste, nedo
statok finančných zdr·ojov ovplyvňuje 

chod a chovanie celej spoločnosti. Ale ne
mal by to byť imperatfv, ktorý ut·čuje ba 
ovláda všetky naše postoje, morálku, 
medzil'udské vzťahy. Prečo to hovorfm. 
Zai!iatok tohoročnej koncertnej sezóny 
Slovenskej filharmónie je totiž, i lat; po
značený práve takýmto problémom. Ide o 
to, i e kombrné súbory - SKO, Moyzesovo 
kvarteto a Musica Aeterna, ktoré sa dlho
ročným účínkovanfm pod hlavičkou SF 
pre všetkých stali integrálnou súčasťou 
tejto našej najvýznamnejšej koncertnej 
inštitúcie, moino ui onedlho do nej nebu
dú patriť. Asi by to nebola ž iadna tragé
dia, keby k tomu došlo prirodzeným 
emancipačným procesom a znamenalo 
by to zuýšenie ich umeleckej úrovne. Zdá 
sa však, i e príčina je predovšetk-ým ekorlo
mícká. Nechcem robiť arbitra ani jednej 
zo zúčastnených strán. Vedenie SF i sa
motné súbory majú každý svoju pravdu, s 
ktorou, paradoxne, možno na oboch stra
nách aj súhlasiť. Alebo aspotí chápať. Ale 
takáto citlivá otázka. by sa mala t·iešiť nie
len z hl'adiska tejto, povedzme prvopláno
vej pravdy, ale treba zvážiť aj všetky ostat
né súvislosti, br"ať na zrete/' pt' á ve ten etic
ký a kultúmy rozmer. Nedovol'me, a rzie
len v tomto prEpade, aby sme v konečnom 
dôsledku parciálne pmblémy povýšili nad 
celok a ce/koru zatienili ba zničili skutoč
ný zmysel umenia. Dnes sa v psychológii 
nosf tzv. pozitfvne myslenie, ako dôležitá 
metóda rozvíjania vlastnej osobnosti. 
Možno by prospelo, keby sme takéto pozi
tívne hodnotenia aplikovali aj v rámci ce
lej spoločnosti. Aby sme dovideli ďalej, než 
na špičku svojho nosa, alebo na obsah 
svojej peňaženky. Slovensko a, samoz rej
me, aj oblasť kultú1y, tJrátane hudobného 
i ivota, je dnes akoby na ceste plnej kame
nia. Ak chceme dôjsť do vytýčeného ciel'a -
nie v z mysle vol'akedajších svetlých zajt
rajškov, ale do konkrétneho naplnenia de
mokratickej, prosperujúcej a tiež kultúr
nej spoločnosti, mali by sme mu pomáhať 
tie balvany z cesty skôr odstraňovať ako 
ich tam, niekedy t s potešenfm, vát'ať. 

Nikomu, ani nám nepomôže, ak sa pro
blémy budú vyh1·ocovať. Mali by srne sa 
vi dy snažiť, najmä v záujme budúcnosti 
predovšetkým s porozumenfm a trpezlivo 
spoločne hľadať to najoptimálnejšie rieše
nie. MARTINAHANZELOVÁ 
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v dňodl 8.·12.Júla Stl vo ~kom 
Fatune kônali koíifet'enda EútóiJSkej hu; 
dobnej rady . .EHR.m:leJiá r. 1972 je reat~· 
onálnou sieťou pre spoJ.ufrial v . ob~ 
hudby v Európe:<Predst4VUje plitfotmu 
~rqentpntQv ... tqdn'fch hudobqfch 
rád a organlzádí zo všetkých oblastí bud· 
by a krajin Európy zdtukných zároveň v 
Medzinárodnq hudobnej ratici;. (VN&,;, 
SCO). Sektetariát EHlt v súčasn0$ti bazí~ 
ruje na uspokojivom a efektí.mom i-p~ 
Jednávaní a koordinovaní Jednotlivých 
aktivít MHR pri sú&&oom využif1lntm&· 
detnej t~hnlky. yo !iVOJom n'tájovom ko, 
mun.iké EHR up<)zornna na nedostatoč
nú podporu hudby (oproti videu. filmu, 
literatúre) zo strany ,Vl'(bolný~,, ~!ÓP; 
skych lnftitúdí v Bruseli a ~~' 
ako aj na nutn,osťJnformovať o Otázkach 
hudby a predkladať konkrétne poiiadav
ky Európskej únii a Euró,skeJ rade. 

j KONFERENCIA EURÔPSKFJ HUDOBNEJ RADY l 
l AGNESA ZOLYOMIOVÁ l 

Podstatou multikulturalizmu je presvedčenie, že všetkým rozličným kultúr
nym a rasovým skupinám tvoriacim spoločnosť, m á byť zabezpečené rovnaké 
zastupovanie v oblasti vzdelávania, umenia a pracovných možností. 

Narastajúca mobilita a migrácia ľudí, ako aj 
skutočnosť, že vďaka vyspelej technike je prí
stupná tu a te raz hudba všetkých čias a kultúr, 
viedlo v mnohých európskych spoločen
stvách k rýchlemu rozvoju multikulturalizmu. 
Konferencia EHR vychádzala z reflektovania 
multikulturalizmu ako· aspektu spoločenské
ho -ustavične narastá počet hudobných tradí
cií koexistujúcich v danej geografickej oblas· 
ti, i aspektu individuálneho · jedna osoba si 
môže osvojiť súčasne viacero hudobných tra
dícií. Takto chápaný multikulturalizmus pô
sobí nielen na oblasť hudobného života, ale 
má vplyv na kultúrnu politiku vlády rovnako 
ako na súkromné či mimovládne iniciatívy. 
Samotná krajina konania konferencie bola na
najvýš symbolická. Švédsko bolo pre mno
hých, ktorí sem prišli v 20. storočí krajinou 
exilu, kde bojovali o prácu a zmysel života. 
Podujatie rámcovalo švédske leto s očarujú· 
cim pološerom polnočného slnka, plné sviat
kov, folklórnych slávností a hudobných tábo
rov. Falun je okresným mestom v správnej ob
lasti Dalarny, uprostred švédskych lesov a 
hôr. V mestskom múzeu je ukážkovým spôso
bom prezentovaný dalarnský fo lklór - postavy 
oblečené do tunajších krojov, tradičné stav
by, staré, naivne sedliacke maľby, tklivý zvuk 
huslí. Lokálnou atrakciou je medená baňa zo 
17. storočia s obrovskými podzemnými šach
tami. 

Skôr, než bez akéhokoľvek nároku na úpl
nosť budem referovať o prednáškach, nalis
tujme si heslo multikulturalizmus v najnov
šom vydaní anglického slovníka Collins CO
BUILD, 1995 (slovník prostredníctvom poči
tačovej databázy priebežne monitoruje spô
sob reálneho užívania angličtiny v moder
nom svete, pričom vychádza zo súčasných 
britských, amerických a medzinárodných 
zdrojov): podstatou multikulturalizmu je pre-

svedčenie, že všetkým rozličným kultúrnym a 
rasovým skupinám tvoriacim spoločnosť, má 
byť zabezpečené rovnaké zastupovanie v ob
lasti vzdelávania, umenia a pracovných mož
ností. 

Sociokultúrny faktor multikulturalizmu v 
podmienkach USA priblížil významný expert 
hudby a menšín, profesor etnomuzikológie v 
štáte Connecticut, Mark Slobin. Pre svoju 
prednášku si zvolil vedome provokatívny ti· 
tul .štyri príčiny, prečo nemáme hudobné 
menšiny v Spojených štátoch", aby na záver v 
rozpore s názvom príspevku, menoval tri dô
vody, prečo existujú hudobné menšiny v 
USA. Prvým dôvodom je podľa neho rasiz
mus, ako škodlivý a odmietavý postoj voči 
osobe alebo skupine ľudí, o ktorej n iekto, ale
bo nejaká politická skupina rozhodla, že je tá 
druhá. Ďalšou príčinou je imigrácia, prisťaho· 
valectvo, ktoré postupuje navzdory silným 
prejavom nevôle a vytvára skupiny prišelcov, 
prejavujúcich svoju individualitu a odlišnosť 
prostredníctvom hudby. Napokon je ro cieľa· 
vedomé kultivovanie rozdielnosti v podobe 
emotívne silných turistických atraktív ako 
jedlo, hudba, tanec. Mark Slobin analyzoval 
oblasť historicko-ideologickú, geograficko
demografickú, administratívno-riadiacu a ko
merčnú rak, ako tieto determinujú hudobné 
povedomie národa. Celá pestrá paleta amatér
skych aktivít a vládou podporovaných hudolr 
ných štruktí1r pritom predstavuje iba malý vý
sek skutočného hudobného života Spojených 
štátov. Bežná americká hudobná produkcia 
podlieha diktátu komerčného sektoru. Ne· 
úprosné hľadanie trhu vedie k pomiešaniu 
hudobných štýlov, hudobných produktov a 
ich tvorcov na vlastný spôsob (tzv. marketin
gový štýl). Paradoxy existencie - neexistencie 
menšín sú podľa Slobina výsledkom silných 
polarizačných trendov, typických pre turbu-

lentné sociálne prostredie krajiny, v ktorej sú · 
hlboko zakorenené zásady sllťaživosti. Perm a· 
nen tná metamorfóza americkej kul tít ry sťažu
je pokus definovať menšinové hudobné pre
javy, ale pomáha porozumieť americkej duši. 
Vráťme sa do Európy a pozrime sa ako vidí 

vzťah hudby a multikulturalizmu švédsky po
litológ, a ako dokumentarista hudobného ži
vota vo Švédsku. Kristof Tamas pôsobí v 
Centre pre výskum medzinárodnej migrácie a 
etn ických vzťahov na stockholmskej univerzi· 
te. Vo svojom príspevku sa pokúsil vyrovnať 
so všeobecnými trendllli migrácie a usadenia 
v Európe od konca 2. svetovej vojny, ďalej 
otázkou integrácie a multikulturálnej politiky 
na príkladoch Švédska, Holandska a Británie, 
krajín, ktoré vytvorili a uskutočnili rôzne for
my multikulturálnej politiky, respektíve poli
tiky blízkej multikulturalizmu. Venoval sa kri· 
tike multikulturálnej politiky, ako aj niekto
rým hlavným problémom a dilemám súvisia· 
cim s pokusmi o rozširovanie a zosilňovanie 
európskej multikulturálnej spoločnosti. Na
priek tomu, že spomedzi európskych krajín 
jedine Švédsko prinieslo ucelenú, vládou 
schválenú a iniciovanú ideológiu multikultu· 
ralizmu, ani Švédsko či Holandsko, dva naj· 
známejšie modely multikulntralizmu, nedo
kázali· zamedziť xenofóbiu voči cudzincom, 
nevraživost,i a diskriminácii voči prisťahoval· 
com a menšinám. Predstavu o mierumilovnej 
a znášanlivej multikulntrálnej spoločnosti sa 
nepodarilo realizovať. V tejto súvislosti K. 
Tamas hovoril o obojstrannej spoločenskej 
integrácii, ktorá predpokladá, že sa väčšinová 
populácia oboznámi s menšinovými kultúra· 
mi. K tomu je potrebná iluminácia a pozitívne 
vnímanie charakteristík a vývoja všetkých 
kultúr existujúcich v reálnom živote danej 

(Pokračovanie na str. 3) 
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Z VYliLÁSENIA HUDOBNÝCH ORGANIZÁCIÍ K STRETNUTIU S PRED
STAVITEĽMI EURÓPSKEJ ÚNIE V BRUSELI A EURÓPSKEJ RADY V ŠTRAS
BURGU 

Siedmi reprezentanti vyznamnych európskych 
hudobných organinci1 ~a Mretli S. apríla t.r. s Ge
neralnym direktóriom pri Európ~kej únii. Di rek
torium ma na staroM i audio-vizualne media, info r
maciu, komunikaciu a kulturu. Europska únia 
podporuje hudbu ~ponlOrovan ím Barokového 
orche~tra (zalozencho 1985 ES), Mládežníckeho 
orcheMra, ako aj prezenwvaníp1 projektov v pro
grame Kaleido>kop (projekt má byť subvencova
ný najmenej 3 č lenskými krajinam i Eli). EU ude
ruje cenu za literatúru, la preklad a z inici;nívy EU 
je n lo1-ená tradícia Me,.iaca európskej kult úry a 
lllavného mesta cur6p;kej kultúry. 

Filmové umenie a audio-vizualna tvo rba sa tesia 
vcl'kcj pozornoM i Elf, ale ako je to s hudbou? Aby 
h1,1dba mala vačšiu vatno~t' a z1skala s tým suvi~ia

ce finančne pro>tricdk)', holo hlavným cicl'om 
Mretnutia zhtupcov hudobných in; titúcií z 
Belgi~ka, D:in;ka, Nemecka, Lichtenštajska. a 
šv:tjčiarska . Ako vyplynulo z priebehu t.trctnutia, 
v dohl'adnej dobe nemožno očakávať nijaké pod
nety Či pomoc z Jlrusc.:lu. Uč:t;tníci stretnutia sa 
preto rozhodli, že prcdlo7ia zomam konkré tnych 
poí.iadaviek Európ>kym institúciam v ramci Elf a 
Europo,kcj rade. Od podpl\ania Maastricht~kcj do
hod) Eľ je za\ iuana podporovať kultúru i kctf na 
tento učcl ma vyčlenen)Ch iba 0.0 16 '%. celkove ho 
rotpottu. \ Bru~eli sa z:tstupcovia hudobnych in
;titucíl skontaktovali aj ~o ;kupinou Priatc.:lia Jwd
b), ktor:í pracuje pri Europ~kom parlamente a 
ktora sa aktívne zapaja do disku~ií o rozpočte, ~ 
pravom zv)·~iť alebo zn1:í.iť niektoré rozpočtové 
poliadavky. V tejto ~t'1vi~lo~tl áMupcovia hudoh
nýdl inštit úcií z:L-.Iali IíM čknom Európskeho par
lamentu \ cid'om w.bt' podporu pre vzdelávanie 
a ;:;koJenie umelcov. Z inici:tt1vy európskych hu
dobnych organinci1 Ml 1.2. 5. 1995 uskutočnilo aj 
Mrctnutic \O ta~tup<.'ami Eu ropskej rad)' v 
Strassburgu. Ani ,. Euró pskej rade nema hudba 
m1csto tvlašť vyznamne. Od Roku· hudby 1985 
malo čo ~a tu pre hudbu urobilo. Odporúčania, 
ktore boli postúpenc k problematike hudobného 
vzdcluvania, OMali nepovšimnuté. Napriek tomu 
zastupcovia hudobnych inštitúdí vypracovali d'al
sic namety, ako zmeniť tt'uo >itu:íc iu a rozhodli sa 
pokračovať v ro7hovoroch a predkladať konkré t
ne požiadavk)', pričom počuajtl s podporou ll E
SCO. V tejto ~uvblmti generálna ~ekretarka 

Europskej hudobnej rad)', l rsula Dally-Fah r požia
dal<( ~to Vť i'~'~\.."\ l hud(')bnu"r:ttlu o spolupta~u· pri 
definova nf >fam httdobnt.1' vfeho~"}' na vše tkych 
StUJ1liot:h ':t typb<:h ~kOl: počm1c od pr~dskol
skych zariadeni až po špecializovane školy. 

CENA MEDZINÁRODNFJ 
IIUDOBNFJ RADY / UNESCO 1995 

o~itel'mi Cen) MIIR/ ll ESCO 1995 sa stali 
spaniebka kla\ irH.tka Alicia de Larrocha a spe
va k Nu!>rat Fateh Ali Khan z Paki>tanu. Medzi
narodnej porote, ktora odporučila hmreátov gc
nc:ralncmu riaditdo\ i l ESCO, predsedal prez i
de: nt ~III Rjordi Roch (~panic:lsko). a cenu bo
lo navrhnut}·ch okolo HO kandidatov z ccleho sve
ta. Slovenska hudohna rada poslala navrh 11:1 oec-

nenie skladatel'a a dirigent:! Ľudovíta Rajtera a 
umeleckého súboru Lúčn ica. 

/ ZRIADENIE CENY GFJZU DUSÍKA 

Na základe in iciatívy Slovenského ochranného 
zväzu autorského, Slovenská hudobná mda, 
Slovenský hudobný fond a SOZA založili Cenu 
Gejzu Dusíka za uv(tdzanie slovenskej hudobnej 
tvorby vo vysielaniach nezávislých rozhlasových a 
televíznych spoločností. Cena sa bude pravidelne 
udcl'ovať pri príležitosti Medzinárodného dňa 
hudby ( L. október) pod l' a návrhu SOZA. 

STAVHUDOBNFJ KULTÚRY 
NA SLOVENSKU 

Výkonný viceprezident SHR, M. Lapšanský in
formoval Prezídium Sl IR o iniciatíve MK SR zame
ranej na zmapovanie st.wu hudobnej kultúry na 
Slovensku. K 'predmetnej problematike; SHR od
por(Jča postúpiť MK SR doteraz spracované mate
riály a zárovei\ vymedzi ť nové problémové okru
hy. V tejto súvislosti Prezídium SHR pozvalo na 
svoje ďalš ie zasadnutie generálneho riaditeľa sek
cic umenia a knižnej kulttl ry MK SR). Gerbóca. 

DRAMATURGICKÝ PLÁN OPUS, a. s. 

Generálny riaditeľ Opus, a. s. M. Jurkovič infor
moval o dare Opus, a. ~. sv. otcovi pri prílcžito>ti 
jeho druhej návštevy Slovenska 1995: CD s titulmi 
E. Suchoňa a A. Moyzesa. Opus, a. s. ďalej pripra
vuje reedíciu na CD Suchoňovej Krútňavy, Cik
kerovho Vzkriesenia, CD v spolupráci s VSMU a 
lludobným fondom, CD O. Karvaya, CD Moyze
sovho kvarteta - pri príležitosti 20. výročia vzniku. 

Z ČINNOSTI ÚNIE 

Prezident ÚN IE Odborového Z\•äzu profesionál
nych orchestrálnych hudobníkov Slovenska, K. 
Petôcz referoval o aktivil:tch ú JE v oblasti podpo
ry slovenskej hudby a inte rpretov a o aktuálnych 
problémoch profesionálnych orchestrálnych hu
dobníkov v súvislosti s festivalom M ELOS-í:'I'OS, or
chestrom Novej scény a ŠD Košice, ktoré budú 
predmetom rokovania na pôde MK SR. SHR na tOlO 
stretnutie delegovala č lena Prezídia SHR). Kinčeka. 

PRACOVNÉ POVOLENIA PRE UMELCOV 

Ria$liteJka ŠQ Košice N. Rašipvá hovor,ila o ne, 
vyhnutnosti riešiť otázku pracovnýd1 povolení 
umelcov pri jednorazovom, re~p. príležitostno m 
účinkovaní v hudobných pred~taveniach. V zmys
le návrhu SHR, ŠD Košice pripravi spoločné sta
novisko všetkých zainterc:sovaných slovenských 
hudobných inštitúcií, ktoré postúpi na riešenie 
MK SR. 

KONTAK1Y SO SLOVENSKOU KOMISIOU 
PRE UNESCO 

V záujme nadviazan ia priamych pracovných 
kontaktov so Slovenskou komisiou pre UNESCO, 
l're;z:1dium SHR pozvalo na wojc ďalšie zasadnutie 
generálneho sekretára SK pre UNESCO M. Musi la. 

J Zomrel Václav Neumlnn j 

V prvých septe mbrových dňoch zom
rel vo Viedni význ amný český dirigent, 
dlhoročný šéf Ccskej filharmónie {do r . 
1990) Václav Neumann, vo veku nedoži
tých 75 rokov. Do koncertného života 
vstúpil a ko violis ta českej filharmónie a 
tie~ ako zakladajúci čl~n Smetanovho 

kvarteta. Veľmi skoro začal aj dirigent
skú k ariéru, najprv dirigoval priležitost
n e orchester I•ražského rozhlasu i českú 
filharmóniu, kde sa u ž v r . 1948 stal po 
Rafaelovi Kubelikovi zástupcom ume
leck éh o šéfa. Postupne sa vypraco val na . 
jednu z najvýznamnejš ích českých diri
gentských osobností, spolupracoval s 
mnohýrnl d omácimi i zahraničnými te
lesami, o. i. bol dirigentom pražského 
FOK , šéfdirigentom Ko mickej opery v 
Berlíne i šéfom Gew a ndha u sorch estra a 

, Štátnej opery v Lipsku. Po odchode K. 
Ančerla sa v r . 1968 stal šéfdirige ntom 
Českej i&lharmónie. Počas vyše dvadsať 
rokov absolvoval s týmto prvým českým 
te lesom množstvo úspeš ných koncert
n ých turné prakticky po celo m svete, 
vrátane veľkých zá jazdov do An1eriky, 
Austrálle a Japons ka. V. Neumann získal 
vynikajúce uznanie pre českú hudóbnú 
kultúru nielen n a čele ČF, ale a j ako hos
ťuj\tci dirigent po1>redných svetových 
orch estrov. Pqvestný b o l svojím vzťa
hom k hudbe G. Mahlera, s ČF realizoval 
nahrávku jeho všetkých symfó nií, v je ho 
bohatej diskog rafii je mnoho i premié
rovaných diel českých autorov, nahra l 
v las tne celý český koncertný repertoár, 
vrátane kompletnej nahrávky Dvofáko
vých symfónií. V. Ncuma nn b o l i výbor
n ý m pedagógom na pražskej AMU. 
Slovenskí poslucháči s i ho is te pamätajú 
z jeho hosťovania so Slovenskou filhar
móniou. M. l l. 

27.9-
SND Bratislava A. Adam: Giselle ( 19.00) 
ŠD Košice Dobrodruž.~ tvá smelého zajka, balet 
(10.00) 

O Banská Bystrica G. Donizeu i: Nápoj lásky 
( 10.30) 
Bohéma klub ]. llatrík: Denník Táne Savičcvovcj 
( 18.00) . 
NS Bratislava l'. Lehár: Gróf z Luxemburgu ( 19.00) 
DK Dúbravka Dni ZUŠ ( 18.00) 
Bojnice LD Mier Večer s operou a operetou - E. 
ll orná, P. Šubert, O. Stankov~ky ( 16.00) 
Záhorské centrum kultúry, Malacky M. Repko
vá, l. Ozvát, M. Doboš, D. Uurano,•;k}•; Slávne operné 

. a operetné árie ( 18.00) 

28. september 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00) 
ŠD Košice, Smer J. llatrík O notlčkách (10.00) 
gF Košice MOF; ŠFK, T . SchmOgncr, organ ( llak.), 
E. Kovács, organ (M ll) 
ŠKO Žilina SKO,). Krigovský, kontrabas, D. Vizvá
riová, klavír, dir. K. Kevický;JI1ozarl, Botteslnl, Beet
lloven (19.00) 

29. september 
SND Bratislava ll liS-G. Puccini: Bohéma ( 19.00) 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca Bratisla
va Otvorenie BHS-Lúčnica, dir. P. ll radil ( 17.00) 
SF Bratislava BHS- SF, dir. L. Pešek, J. Lloyd Web
ber, vie (VB); Zeljenka, flrltten, /Jer/loz (l 9.30) 
NS Bratislava Wright, Forrest: Grand hotel ( 19.00) 
DJZ l>rešov M. Novák: Opera Mafioso l. premiéra 
( 19.00)3 

30. september 
SND Bratis lava BHS - Karneval, Paganini, ŠCherc
z.'ida, balet ( 19.00) 
Zrkadlová sieň Primaciálneho Paláca Bratisla
va UHS Klavírny rec. Ida Ccrnccká; Scllumann, 
1Jart6k, \Vebem, Sostakovlt ( 17.00) 
SF Bratislava BHS- Komorny orch. F . Liszta, um. 
vcd. J. RoJia; /J. Bartók ( l 9.30) 
NS Bratislava Wright, Forrest: Grand hotel (19.00) 
ŠO Banská Bystrica F. Lehár: Zem úsmevov 
(18.30) 

l -október 
Moyzesova sieň SF BI IS- Klavírny recitál O. Rusó; 
Heetllovcm (10.30) 
Dó m sv. Martina Bratis lava BIIS- Octet si nger~. 
dir. B.Juhai'iáková ( 18.30) 
SF Bratislava BIIS - Solistcs Eu'ropeéns Luxem
bourg, dir. J. M. ll ändlcr, C. Katsaris, klavír (Franc.); 
/Jeethoven ( 19.30) 
ŠF KošiceM. Kofínek: Ako išlo vajec na vandrovku 
( 14.30) 
ŠKO Žilina Koncert pre rodičov s deťmi .Co je 
ukryté v hudbe?" ( l 0.30) 

2. október 
Ko ncertné štúd io SRo Bratislava Bil S- SOSR, l. 
Szabó, organ, dir. R. StankO\'Sky; Martinu, SuclwiÍ, 
Sl/Jé/l us (20.30) 
SND Bratislava BHS- G. Verdi: Otello ( 19.00) 
Sl' Košice MOF - Záverečný koncert; E. Dzenlja
nová (19.00) 

3.október 
SND Bratislava BHS- G. Verdi: La Traviata ( 19.00) 
SF Bratislava BI JS-Symf. o rch. RTV Zagreb, dir. N. 
Bareza; J. Gašparovičová, vie (Chorvátsko); Mes
slaen. Saint-Saens, Kelemen, Stmuss ( 19.30) 
ŠD Košice, Smer D. Diucrs v. Dittersdorf: Lekár a 
lekárnik (l 0.00) 
ŠO Banská Bystrica G. Puccini: Madame Butternr 
( 18.30) 
ŠKO Žilina Večer šansónov a jazzu - ). F. Winter, 
spev, gitara (Francúzsko) ( 19.00) 

4.október 
SND Bratislava BI IS - Večer súčasných choreogra
fií (l 9.00) 
Dóm sv. Martina Bratislava BIIS - European 
Union Baroque Orchestra (VO), dir. R. Goodman; 
Pm·ce/1, Muffat, 1/ändel, Telemann, Fiscllet; Bacli 
( 19.30) 
ŠD Koš ice P. l. Cajkov~kij : L<1b11tic jazero ( l 9.00) 

úsmevov 

s. október 
SND Bratislava BHS- J. Ma~cnet: Don Quichoue 
( 19.00) 
Zrkadlová sieň Primaciálneho Paláca Bratisla· 
va Zapolského kvarteto (Dán.) Y. Urata, klavír 
U ap.); Nielsen, Šostakot!/L', Schtnllamt (17.00) 
Koncertné štúdio SRo U liS· Ruský symf. orehes· 
ter, dir. M. Gorcnstdn, K. Kul ka, husle ( PR), G. Rivi· 
ni u~. vie (NSR); Gllnka, IJmiiiiiS, Čajkot•sklj (19.30) 
SF Bratislava BI IS- Medzinárodný jazzový koneen 
(20.30) 
ŠF Košice ŠFY, dir. S. Macura (ČR), M. Quatra, husle 
(Tal.); S/beli us, Paga11inl, Bod11tir( l 9.00) 
ŠD Košice 13. Brecht, K. Wcill: Žobrácka opera 
( l 9.00) 
SO Banská Bystrica). Strau~s: NeLOJ:?ier (18.30) 
ŠKO Žilina SKO, dir. P. Vronský (CR), T. Dratva, 
klavír (Švajč.); l tayd11, IJeethoue11, Mozart (l 9.00) 

6.október 
SND Brat~slava Bil · C. Dcbus~y: Pelléas a Méli· 
sanda (19.00) 
Zrkadlová s ieň Primaciálneho Paláca Bral.isla
va Bil S- Talichovo kvarteto (CR), M. Léthiec, klari· 
net (Franc.); 1/aydn, Bral i/liS, Dvot'tik ( 17.00) 
SF Bratislava UIIS - Rozhlasový symf. orchester 
Stuttgart dir. G. l'rctre (Franc.); \Vebem, Strauss, 
Heethor,en ( l 9.30) 
ŠD Košice G. Verdi: Aida ( l 9.00) 

7. októ'ber 
SND Bratislava 13115 - O. Nedbal: Z rozprávky do 
rozprávky (l 1.00) 
Moyzesova sieň Bratislava UIIS - The American 
ll orn Quartet (USA) ( 17.00) 
SF Bratislava UJJS - SF, SFZ, dir. E. zu Guuenberg 
(Sil ), M. V en mi, sopr. (USA), ľ. Mollľ, bar. (SRN);). 
ll ra hm~: Nemecké requiem ( 19.30) 
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: Lui~a Millcr(l8.30) 

8. október 
Mirbachov p alác Bratislava Komorný konccn 
SSS k - Gašparík, Zelje11ka, (laltér, Malouec( l0.30) 
Moyzesova sieň Bratislava ll liS- Mladí bratislav· 
sk1 sólisti, dir. M. Košik, V. L.1cková, klavír, R. Su· 
chán, trubka; \Vebem, Sostakot•l t , Mozart ( l 0.30) 
Evanjelický chrám Bratislava 13115-organ. rec. 8. 
Morin (Franc.) ( 16.00) 
Koncertné štúdio SRo Bratislava BllS-Štátna fil. 
h:1rmónia Košice, KSZU, die S. Macu ra (CR), E. Ho
l i čkova, sopr., P. Kaščak, klav1r, E. Dzemjanová, or
gan, M. Quatra, husle (ľa l.); Slbe/111s, Paganl11i, Bod· 
ntir(l 9.30) 
SF Bratislava BIIS - l'icsi\ový recitál A. Kočcrga, 
has (Ukraji na), T . Fraňova, klavír; Čajkovskij, Rach· 
11/{//1(1/0II, MIISOI'gSkij (20.00) 

9-október 
S D Bratislava BI IS- G. Ro~ i ni: Barbier zo Sevilly 
( 19.00) . 
DPOH Bratislava Bil S- Ualct Torw ( t!>.OO) 
Moyzesova sieň SF UHS- MTM I, V. Mácha, klavír 
(<:R) , 1.. Szyrncr, vk. ( Pil); Chopln,jal/{iček, Beellur 
t•en, Prokofie/J (1 7.00) 
SF Bratislava BI IS-Slovinská filharmónia !:ubi' ana, 
dir. M. Leton ja, A. Réaux, so pr. (Kanada); K. \Velil, L 
IJemstein ( 19.30) 
Um. beseda Slovenska Bratislava Dni Zll 
( 16.00) 

l O. október 
SND Bratislava BI IS- L. Min ku~: Don Quijote, balet 
(1 9.00) 
Moyzesova sieň Bratislava 1311S - MTMI, N. 
ll utchison, klavír (Írsko). M. D'Arcy, husle (Írsko), 
Ancmos Quintcu (S RN); Llgetl, Prok ofiev, Saiiii-
Saells, /ber/ ( l 7.00) ' 
SRo Bratislava DIIS, MTM I - SOSn, dir. . Var011 
(USA), S. Tschopp, husle (Švajč.), K. Váchová, klari· 
net (CR); Rossini, Prokofiev, lf/eber, Ravel(l 7.00) 
ŠF Košice Komorný koncert Konzervatória Košice 
ŠO Banská Bystrica F. Lehár: Zem úsme\'01' 
( IH.30) 
Um. beseda Slovenska Bratislava Dni ZllS 
(16.00) 

Ltíinie11 opiif úSpešiUÍ 
Zvykli sme s i u ž, že umelecké zájazdy 

Lúčničiarov znamena jú vždy úspech, že 
každé ich vystúpenie sa stretá s n adšen ý m 
ohlasom divákov. Tak to mu bolo i počas 
účinkovania Lúčnice - tanečného súboru a 
s pevác.kch o zboru - na americkom a ázij
skom kontinente v ostatných mesiacoch . 

Úspešn ú reprezen t.:iciu začínal spevácky 
zbor Lúčnice, ktorý so svojím ume leckým šé· 
fom a dirigentom Pe tro m llradilo m ešte v má
ji a júni absolvoval takmer trojt}•ždcnný re· 
prezentačno-komerčný zájazd po Spojených 
š tátoch mexických. S obrovským ohlasom 
sa stretli ich koncerty a capella , kdt: predstavi
li zbo rovú tvorbu slovenských a svetových au
torov, ako aj naše ľudové piesne. Vystúpi li v 
osemnástich mexických mestách, najvýznam
nejšie vystúpenie bolo v hlavnom meste Me· 
x i ko, na ktorom sa zúčastnili aj mexickí šL1tni 
a politickí predstavitelia a zástupcovia diplo
matického zboru. Ďalší zájazd speváckeho 
zboru lúčničiarov smeroval na ázijský konti
ne nt - do jordánska, kde sa spev:íck'Y zbor 
L(Jčnicc po p rvý raz zúčastni l na tam veľmi 
známom a atraktívnom ) crash festivale. Me
dzi početnými, prevažne ta nečnými a folkló r-

nymi súbormi z celého sveta boli lúčničiari je
diní, ktorí sa predstavili čisto zborovým spe
vom. Naprie k to mu, či práve pr.eto, patrilo ich 
vystúpe nie v prostredí starobylých pamiatok 
na tomto festivale umenia a kultúry k najús
pešnejším. 

Slovensko t1spešnc reprezentoval aj taneč
n ý súbor Lúčnice, ktorý sa p od vedením 
umeleckého šéfa tcfana osáľa v júli zúčast
nil na dvoch významných fo lkló rnych festiva
loch v Kanade. ajmä svetový folklórny 
festival v Drummondville (pri Montreali) 
patrí k najvýznamne jším a najväčším festiva· 
lom tohto druhu. Preto nás teší, že Lúčnica 
pred stavovala na fes tivale med zi renomova· 
nými z:thranitnými st'tbormi absolútnu ume· 
lcckú špičku, čo sa prejavilo i v nadšenom 
ohlase obecenstva. a tento ft:stival nadväzo
vala d'alš ia fest ivalová prehliadka v meste 
Chiocoutirnl a s celovečerným programom 
vystupila Lúčnica najmä pre krajanov aj v di· 
vadlách v Montreali a v Tor o nte. Vše tky zá· 
jazdy sa uskutočníli za podpory ministe rstva 
kultúry, fondu Pro Slovakia a viacerých spon
zorov, predovšetkým a. s. Slovnaft. 

M. HANZELOV Á 
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#;Úsilie o vytvorenie festivalu súblsnej hudby 
na Slovensku má dávne korene. Jeho peripetie 
sú každému dobre známe. Hodnoty i'medziná· 
f9dný ~h festivalu Melos. etos pred dvoma 
tokmi Jednoznačne naznačili, že Bratislava by 
mohla byť, l napriek blízkosti Viedne a jeho 
.ftstlvalu WIEN MODJUlN, ďaliou významnou 
európskou zálelltosťou, ktorá má všetky pred· 
poklady obrátiť sa k posluc:háčom, ktori žiJú 
súčasným životom a vytvoriť tak 'aj pre nM u 
kultúru z východného aspektu dôležitý pedant 
k tradične koncipovaným podujatiam. Melos
Stos bymoholbyť keby ... To keby, je ako nqčná 
mora, ktorá nás toky máta pri všetkých rozbe· 
hoch, ambíciách, iniciatívach, ktoré i napriek 
sfubnému štartu zväčša sú determinované tým 
slovíčkom keby ... Teda, keby bolo za čo! 

Treti ročník festivalu Melos-Étos je už na do
sah ruky a preto ponúkame aj informácie o 
ňom z prvej ruky od jeho predsedu, prof. 
Vladlmira Bokesa. 

+ Príprava tohtoročného festivalu Melos-Étos bola zrej
me poznačená viacerými mimohudo bnými faktormi, no 
najmä finančnými prostriedkami, kto ré definitívne bo li 
potvrdené až v p r iebehu mesiaca jún. Ako sa táto zásadná 
existenčná otázka odrazila na príprave festivalu a a ko po
značila jeho ko ncepciu? 

- Ešte v prvej polovici m inulého roku výbor festivalu analyzo
val prípravu úspešného ročníka L993.Jedným z návrhov na zlep
šenie prípravy tohto podujatia v budúcnosti bolo požadovať od 
štátnych o rgánov zabezpečenie rozpočtu s väčším, napríklad 
dvoj či trojročným časovým predstihom. Tak by výbor mohol za
včasu pri pravi ť dramaturgiu, uzavrieť zmluvy so súbormi, so só
listami a inštitúciami, ktoré svoju činnosť plánujú na roky dopre
du. Táto požiadavka sa môže stať pre štátne inštitúcie, navyknuté 
na stereotypy socialistického p lánovania z roka na rok, nereali
zovatel'nou. Príprava fest ivalu tohto typu sa však bez spomenutC.:
ho predstihu nezaobíde. Inak sa nám nijako nepodarí vytvoriť 
image seriózneho a spoľahlivého festivalu, naopak, v očiach za. 
hraničného managementu si v súčasných podmienkach chtiac
nechtiac, budujeme obraz amatérskeho , chaotického a nezodpo
vdlného partnera pre spoluprácu. To mi dovoľte povedať na 
úvod. 

Súčasná realita však postavila festival Melos·Étos ešte do hor
šej situácie, čo do prípravy, ako to bolo v roku 1993. Vtedy sme 
už(!) vo februári, t. j. 9 mesiacov pred fes tivalom mali vďaka včas 
schválenému rozpočtu jasné, čo si môžeme dovoliť, prito m je 
zrejmé, ako som už spo menul, že aj tento časový odstup bol ne
dostatočný. Pre porovnanie uvediem, že v tomto ro ku február 
bol druhým mesiacom rozpočtového provizória, občianske 
združenia, teda aj Slovenská hudo bná únia, tuším až v marci 
mohli začať predkladať pripravované projekty na kultúrny fond 
Pro Slovakia, no a ďalšie mesiace to napokon pocítila aj vaša re
dakcia, sa jednoducho stali obdobím rôznych obštrukcií, prieťa
hov a maximálnej neistoty. Výbor na jednej strane pripravoval 
dramaturgiu významných súborov a sólistov v spolupráci so za
hraničnými kult(•rnymi inštitúciami, ktoré majú zasn:1penie v 
Bratislave, výsledok však bol podmienený stále odkladaným de fi· 
nitívnym rozhodnutím v Pro Slovakii či v kabinete ministra kul
túry. Manageri súborov a sólistov urgentnými faxmi naliehali na 
včasné uzavretie zmlúv, tak ako sa patrí v slušnej spoločnosti , kto 
by si ich však trúfol podpisovať v čase, keď v dennej tlači sme čí
tali o odmietnuti dotácie pre divadlo Stoka, alebo o problémoch 
Slovenskej výtvarnej únie? Na druhej strane sme uvažovali, do 
akej miery možno charakter fes tivalu modifikovať. Melos·Étos z 
rok'll 1993 sa stal aj vďaka pozitívnemu zahraničnému ohlasu ur
čitým dramaturgickým ideálom. O tomto by som sa azda nemal 
zmieňovať ja, pretože svedčia o wm ponuky, ktoré sa na adresu 
festivalu priam zosypali v priebehu minulého roka. Potom však 
začali prichádzať správy, že tohto ročn}• rozpočet pre fest ival bu
de kvôli hospodárskej situácii štátu, kvôli celkovému šetre niu 
atď. menší. Tieto správy sa potvrdili koncom júna, keď festiva l 
Melos-Étós dostal v porovnaní s rokom 1993 zhruba 75 % finanč
nýd1 prostriedkov. Aj to je spôsob ocenenia úspechu spred 
dvoch rokov. Myslí!n si, že sa u nás vynakladajú aj väčšie peniaze 

ROZHOVOR 

na projekty, ktoré sa nestretli s takým pozitívnym ohlasom ako 
náš festival... 

Stáli sme teda celý polro k pred rozhodnutím, či a ako trvať na 
doterajšej koncepcii, či pr i pravovať redukovanú podobu fest iva
lu, alebo jednoducho kvôli prieťahom zo strany štátnych orgá
nov rezignovať na prípravu festivalu; podobne sa zo známych 
dôvodov v roku L 982 nekonala v Pol' sk u Varšavská jese il. Berte 
pritom, prosím, do úvahy ešte fakt, že po smrti Tadeáša Salvu 
mám vu funkcii predsedu Spolku slovenských skladateľov istú 
zodpovednosť za vytváranie priestoru pre s(•časn(• slovenskú 
hudbu, ktorej by sa takto obmedzila, či celkom zlikvidovala jed
na z najdôležitejších možností prezentácie. Rozhodovať v tejto 
zložitej situácii je skutočne ťažké. A navyše du začiatku festivalu 
te ntoraz chýbali už len 4 mesiace, teda menej ako polovica toho 
kritického času , ktorý sme mali k dispozícii pred dvoma rokmi. 
Pýtam sa, čo sú to za podmienky? Kto ich vytvoril? Ako na takýto 
prístup ku kultť1re reagovať? Ak sa stane zázrak a festival sa uskl•
toční v tej podobe, ako ho predkladáme, bude to vďaka pomoci 
viacerých európskych a 7-1hraničných kultúrnych inštitúcií. 

t~tny príspevok tvorí o čosi viac ako 40 % celkových výdavkov 
festivalu, v tom sme porovna tel' ní s najvyspelejším i štátmi. Ale za 
akých okolností? V rozhovore spred dvoch rokov som spomínal, 
že Bratislava má ideálnu geografickú polo hu pre podujatia tohto 
typu . Žiar, poloha nestačí, musia byť k tomu vytvorené isté kul
túrne a politické predpoklady. 

+Z uveden éh o vyplýva, že zrejme dra ma turgické ambí
cie nebudú naplnené, ale predpokladám, že festival iste 
prinesie zaujímavé programy. Aké sú dra maturgické do
mina nty festivalu i napriek obmedzen e j finančnej dotá
cii, n a čo ste v tomto roku kládli dô r az? 

-Z vyššie spomenutého vyplýva, že sme sa definitívne rozhodl i 
zachovať typ fes tivalu zameraného na konfrontáciu rozličných aj 
navzájom si protirečiacich štýlových tendencií súčasnej hudby. 
Dominantu by mal tvoriť deň , keď na dvoch koncer toch odznie 
dielo pol'ského autora ll. M. Góreckého. Uvedenie oratória 
Beatu s V ir vzhľadom na jeho dedikáciu bude pripomenutím toh
toročnej cesty pápeža j ána Pavla ll. na Slovensko. Oratórium 
chceme uviesť v Dóme sv. Martina. Orchester Slovenskej .filhar
mó nie bude okrem toho (•člnkovať pod taktovkou P. Keuschniga 
(Rakúsko) na záverečnom koncerte, kde popri poslednej 4. sym
fó nii W. Lutoslawského a husl'ovom koncerte Američana ). 
Adamsa odznie premiéra Ko ncenu p re orchester od slovenské
ho skladatel'a P. Kolmana, žijúceho v Rakúsku, ktorý ho napísal 
pre rúro príležitosť na našu objednávku. Po sk(•senostiach s kon
certom spred 2 rokov sme sa opiiť o brátili na zbor a o rchester 

Štátnej filharmó nie z Brna, ktorá pod taktovkott R. Bérnasa 
(USA) uvedie 4. symfóniu Ch. Ivesa a so slovenskými sólistami d l
ho očakávanú premiéru Requiem J. Beneša. V samostatnom !(on
certe sa predstaví ŠKO Žilina s d irigentom L. Svárovským. Tu po
p ri dielach). Malovca, A. Pärta, A. Schnittkeho aT. Takemitsu od
znie premiéra klavírneho koncertu V. Godára v interpretácii M. 
Škutu. A ďalej heslovite: 2 koncerty Moskovského súboru súčas
nej hudby s dirigentom A. Vinogradovom; Ensemble Wiener 
Collage s koncertom z tvorby rakúskych a slovenských skladate
l'ov, na ktoro m odznie aj slávne Ligetiho Trio pre husle, lesný roh 
a klavír; Arditti Quartet a Hilliard Ensemble z Veľkej Británie; 
Ensemble Aecroche Note z Francúzska s programom z tvorby F. 
B. Machea a l. Zeljenku; v elektroakustickom dvojportréte sa 
predstaví V. Globokar a X. Chabot; nemecký súbor L'art pour 
l'art scénicky p redvedie d ielaM. Kagela a švajč iarskych autorov; 
zo sólistov sa predstaví nemecký organista Ch. M. Moosmann s 
dielami H. Ho lligera, l. Xenakisa a ďalších autorov; počítame s 
koncertom macl'arského Compo nensemble ako aj s brnenskými 
súbormi Dama-Dama a Sonata a tre. Zo slovenských účastníkov 
by som chcel spomenúť klavírne duo Nora S laničková a Daniela 
Rusó, ktOré predvedie koncert, na ktorom odznie najmä tvorba 
O. Messiaena a G. Ligetiho; koncert Moyzesovho kvarteta bude 
obsahovať aj predvedenie no vého diela od Pavla Šimaia, žijúceho 
vo védsku; pripravujeme jeden komorný, jeden klavírny a jeden 
elektroakustický koncert zo slovenskej tvorby, na samostamom 
koncerte sa prezentuje Spolok slovenských skladatel'ov a tak ako 
minule, aj súbor V en i. Dúfam, že takýto program uspokojí aj tých 
náročných. 

+ V minulých rokoch sa počas festivalu konala muziko
logická ko nferencia. Bude tomu tak aj v tomto roku? 

-V dňoch 8. až IO. novembra sa uskutoční muzikologické sym
pózium, ktoré pripravuje doc. N. Hrčková.jeho téma má pracov
ný názov .Staré v novom", myslím, že to je jedna z aktuálnych otá
zok postmodernizmu a dúfam, že ru odznie veľa zaujímavých 
myšlienok. Napokon aj mnohé z programovaných d iel sú prís
pevkami k tomuto sympóziu. 

+ Atmosfé ru festivalu však v značnej miere vytvárajú 
zahranič ni hostia, pozorovatelia a kritici atď ... Akých hos
tí s i bude te môcť dovoliť v tomto roku? 

- Aj po tejto stránke by malo byť v novembri na festivale rušno. 
Okrem Hen ryka M. Góreckého chceme privítať F. B. Machea, V. 
Globokara a X. Chabota, z Rakúska príde R. Staar a možno aj E. 
Urbanner. Na muzikologickej konferencii vystúpia o. i. C. 
Colombati, W. Dômling, P. Kuret, D. de la Motte, H. Jung, F. 
Reininghaus, K. Tarnawska a M. Tomaszewski. Privítame aj ďal
ších hostí z krajín, s ktorými má Slovenská hudobná únia oficiál
ne kontakty. 

+ Z vašich slov vyplýva, že príprava festivalu za spome
nutých okolností d ala riadne zabrať, aby sa mohol usku
točniť. J e to chvályhodné, že organizačný tím túto streso
vú situáciu vydržal a verím, že ho dotiahne k zdarnému 
koncu a postará sa, aby vzniknutá tradícia nebola naruše
n á ... 

- Áno, Melos-Étos už začína mať svoju tradíciu, Bratislava sa v 
tejto súvislosti stáva určitým pojmom v databázach súčasnej eu
rópskej hudobnej kultúry. Festival sa podstatne líši tak od tradič
ných Bratislavských hudobných slávností, ako aj od monotema
tických Večerov novej hudby. 

Myslím, že sa potvrdilo, že takéto podujatie má jednoznačne 
pozitívny vplyv na celkovú klímu v spoločnosti. Rozpory, kto ré 
medzi skladateľmi, medzi hudobníkmi všeobecne vzn ikli v ro
koch po nástupe demokracie, sa celkom iste aj vďaka tomuto fes
tivalu zmiernili. Lenže ak dnes hovorím viac o ťažkostiach s prí
pravou, ako o zmysle súčasnej hudby, svedčí to o nových problé
moch. Verím, že Melos-Étos má pred sebou lepšiu budúcnosť ako 
rt1ali kedysi'Smolenické semináre pre novú hudbu, k tomu však 
treba aj určité podmienky. Tri ročníky boli pripravované sama
térskym nadšením, takto to ale ďalej nepôjde. Každý z nás vo fes
tivalovom výbore (SHÚ zamestnáva l pracovníčku pre potreby 
festivalu) túto náročnú prácu robí popri svojom zamestnaní. Bez 
nároku na odmenu, čo nikto v zahraničí nechce ani uveriť. 
Dramawrgia nevyhnutne potrebuje profesionalizáciu a ja sa po 
tohtoročnej neskutočnej príprave už naozaj chcem venovať 
kompozícii a pedagogike. Melos-Étos určite bude aj v ro ku 1997, 
črtá sa možnosť spolupráce s ISCM, s Tribúnou UNESCO, rád v 
tomto p renechám priestor pre aktivitu mladších. 

Verime, že napokon všetko dobre dopadne a prof. 
Bokes si opäť svoje rozhodnutie znova prehodnotí. 

Pripravil MARIÁN JURÍK 
Snímka autor 

(DokO~tfente zo str. l ) 

spoločnosti. Pozitívne prostredie sa najlepšie 
môže rozvinúť prostredníctvom osobných 
iniciatív, kontaktov medzi menšinami či pris
ťahovalcami a väčšinou či pôvodným o byva
teľstvom na základe rovnosti, v procese vzá
jomného dávania a prijímania, vzájomných 
ústupkov, oprávnení, výsad - a me nej v rámci 
politiky presadzovanej vládou či riadenou 
zhora. Autoritatívne iniciatívy typu . chce me, 
aby sa vám to páčilo, bude to pre vás dobré" 
nenájdu zvyčajne odozvu u me nši novej, imi
grantskej populácie a ne raz sú spojené s pro
tireakciou v podobe kult(Jrnej diverzie zo 
strany domáceho, väčšinového o byvatel'stva. 
Eur4p~ke spoločnosti sa poslllpne stávaj(a 

multikulturálnymi a o to viac medzinárodný
mi o čo viac sa otvárajú migrácii. Rastie počet 
euró pskych krajín, ktoré je možné označiť 
ako diaspóru, v ktorej žijú obyvatelia s kultúr
nymi a c itovými spojeniami k iným centrám a 
štátom, než v ktorej sú usadení. V takto vypro
filovanej multikulturálnej spoločnosti by po-

dl'a K. Tamasa bolo nevhodné žiadať jedno
strannú adaptáciu imigrantov či menšín, 
vzhľadom na vel'ký počet občanov európ
skych š tátov, ktorí sú zároveň príslušníkmi i
ných kuln1r- často kuln1r vzdialených falozofic
kým tradíciám Západu, spoločnosti založenej 
na liberalizme a individualizme, i na rovnosti 
a vzájomnej tolerancie predpokladá akcepto
vať aj túto odlišnosť. Dosiahnuť multikultu rál
nu spoločnosť poskyttljúcu rovnaké možnosti 
pre každú odlišnosť je výzvou pre s(•časnú i 
b lízku budúcnosť. 
Polydimenzionáln6sť aspektov hudby a 

multikulwralizmu posunul viac do sfé ry hud
by príspevok Kristc na Malma, ktorý sa zame
ral na proces, následkom ktorého došlo ku 
kvalitatívnyn1 zmenám v prejavoch hudby v 
ostatných dvoch desaťročiach. K najdôležitej
ším faktorom, ktoré zme nili doterajšiu scénu 
hudobnej interakcie patria lacné a zvukoyé 
nosiče 70. rokov ako aj ampliftkované hudob· 
né nástro je a syntetizátory, ktoré vytlačili tra
dičné ľudové nástroje (hlavne tam, kde živá 
hudba je vecou biznisu, napr. na l'udových ta-

nečných zábavách a svadbách). Víťazstvo 
e lektroniky má dozaista svoje praktické príči· 
ny - naučiť sa hrať na tradičnom ľudovom ná
stroji je neraz náročné na čas, kým syntetizá· 
tor p redstavuje hračku spájajúcu rôzne hu
dobné štý ly. ajvplyvnejším činiteľom súčas
nej hudby je podľa K. Malma network music. 
Ide o transregionálne a transnárodné masme
diálne a elektronické komunikačné systémy, 
ktoré sa etablovali povedľa formálnych, inšti
tucio nalizovaných komunikačných systémov 
( napr. hudobné organizácie či kultúrne inšti
túcie zastrešené U ESCO) ako jeden z najpo
zoruhodnejších vývojov posledných rokov. 
Tieto vol'né, neviazané systémy sú organizo
vané prevažne n iekol'kými nadšencami, re
spektíve sú vytvore né okolo nich. Členstvo sa 
nedefinuje zaplaten ím členského, ale prost
redníctvom špecifických poznatkov a aktivít 
a kontaktov s ďalšími členmi systému. Na ob
jasnenie tohto úkazu prednášate!' uviedol aj 
niekol'ko (asmevný~h príkladov. je tu napr. 
prípad tureckých hudobníkov žijúcich v rôz
nych krajinách Európy. V byte jedného z naj-

známe jšich svadobných muzikantov na pred
mestí Stockholrnu je kopec audio a videoka
ziet (doručených i ptipravených na odosla
n ie), ďalej fax, ktorý sprostredkuje pracovné ob- , 
jednávky, odkazy od i-pre kolegov a zákazní
kov z celej Európy, na balkóne vel'ká satelitná 
anténa, ktorá mu umožňuje sledovať program, 
tu reckej televízie, zachytávať nové trendy tu
reckej hudby, aby ich vzápätí mohol aplikovať 
vo vlastných produkciách na svadbách a zába
vách v Mnícho ve, Berlíne či Kodani. Tradičná 
izolácia hudobníko v v diaspóre je minulos
ťou, komunikačné systémy tohto Turka umož
ňujú ttlreckej hudbe šíriť sa rovnakou rých
losťou v severnej a západnej Euró pe ako v sa
mo tnom Turecku. Príkladom čistého elektro
nického komunikačného systému je s ieť IN
TERNET. I keď počet priamo napojených na 
INTERNET je dnes ešte limitovaný, predpo
kladá sa, že za ľahkosťou a jednoduchosťou, s 
akou sa dajú elektro nické p rodukty kopíro
vať, skrýva sa ove!' a vyšší počet užívateľov. 

AGNESA ZÓLYOMIOV Á 

Slovenská hudobná rada je členom 
Európskej hudobnej rady a Medzinárodnej 
hudobnej rady (UNESCO). j ej účasť na kon
f erencii o multikulturaltz me umožnil fi
nančný prlspevok Štátneho fondu Pro 
Slovakia. 
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( 4 KONCERTY 

Hudobno-umelecké aktivity v Bratislave sa v 
prázdninových mesiacoch koncentrujú r1ajmä 
v Kultúrnom lete. j eho generálny m realizáto
rom je Mestské kultúrne stredisko, na ktorom 
spočfva prevažná časť podujati, rátajúcich 
mnoho desiatok náročných i populárnejšie la
dených programov, zameraných na široké po
slucháčske zázemie. Do zdrojov hudobného 
umenia organizátori načiera/i s úmyslom sprf
stupniť čo najviac žánrov. A naozaj , v progra
moch tohtor.očného KL z nela hudba operná, 
syhifonická, komorná, džezová, tvorba pre dell 
a mládež i hudobné odvetvia ľahkonohej mú
zy. Obecenstvo rado k vitovalo úsilie organizá
torov poskytnúť domácim a zahranit ným ná
vštevnikom dostatok umeleckých zážitkov. 

Začiatok KL nadväzoval na bohate fundovanú 
koncertnú sezónu 1994-95, ešte aj v júni doznie
vajúcu podujatiami v Mirbachovom paláci, kde 
nedeľné matiné usporadúva slovenská hudobná 
JJ,Qia a jej spolky s preva_ho u slovenskej tvorby a 
domácicry interpretov. Ziada sa to spomenúť, le
bo , na ďalších podujatiach sa so slovenskou 
kompozičnou činnosťou stretávame iba po
skromne, napriek tomu, že dramamrgovia by 
mali čo ponúknuť a že pre cudzincov by nejed
na slovenská skladba mohla byť o zajstným obja
vom. Prito m nejde iba o uvedenú tvorbu zná
mych osobností (Suchoi\, Rajte r, Zeljenka, 
Hatríka i.), ale majú sa čím pochváliť aj skladate
lia menej frekventovaných mien (Poul, Burlas 1., 
Krajčí atď.). V prednese telies a osobností 
(Moyzesovo kvarteto, Dychové kvinteto, P. 
Mikuláš, čelista ]. Kováč, C. Cattarino, klarine tis
ta ]. Luptáčik ml., klavirista Marcel Stefko a ď.) 
táto tvorba demonštrovala svoju profesionálnu 
hodnotu, ale aj dobrú interpretačn(a úroveň, 
ktorú právom možno považovať za súcu aj na 
náročnejšiu reprezentáciu. 

Slovenská hudobná únia však v intenciách 
spolupráce so sesterskými organizáciami v za
hraničí u tvorila priestor aj vystúp eniu Sliez
skeho kvarteta z Krakova s programom pol' s
kých tvorcov. Ukázalo sa, že Il. sláčikové kvarte· 
to Góreckého je umeleckým výrazom autora 
profilujúcej kvality. Nezabudnuteľné sú aj kom
pozície Krystyny Moszumanskej-Nazarovej a 
j e rzyho Kaszyckého. 

Oo p rogramov v Mirbachovom paláci prispel 
aj Slovkoncert. Podporil tak požiadavku obno
veného Trávnlčkovho kvarteta z Banskej 
Bystrice, ktoré uvedením I. s láčikového kvarteta 
od L. Janáčka a Zeljenkovej skladby Musica slo
vaca, suverénne dokálalo svoje scho pnosti r e
prezenrovať ( nielen) stredoslovenský región na 
zodpovednej úrovni. Ďalším podujatím bol kla
vírny recitál japonskej umelkyne Ikuko lto, p o
slucháčky VSMU v triede doc. Mariána Lap
šanského. Nielen technickou isto to u, ale naj· 
mä prien ikom k podstate hudobnej výpovede 
Suchoňových Metamorfóz získala všeobecné 

Duchovná hudba zaberá v tvorbe Ivana 
Hrušovského ostatných rokov najvýznamnejší 
priestor. Nielen v zmysle kvantitatívnom, ale 
predovšetkým v zmysle koncentrácie, v očisťova
ní, presvetlovaním seba cez tvorbu, napojením 
tvorby na transcendentno, absolútno sve tla po
znania, biblickéh o a duchovného naplnenia. 
Boh · Láska ozýva sa z textov; Jednotu ekumenie 
vyjad ruje prostredníctvom katolíckeho omšové
ho sledu žalmov i textov slovenských katolíc
kych básnikov (Sv. Veigl). Oedikované sú rôz
nym slovenským zborom, uvádzané v rôznych 
kútoch krajiny, azda iba pri zosumarizovaní ref
lektujú a kompletizujú vnútorný obraz oslobo
deného skladateľa , pre ktorého nežnosť revolú
cie znamenalo odhalenie duchovna, do tých dôb 
v skladbách skrytého či zašifrovaného, dnes ma
nifestujúcich svoj filozofický princíp pojmúc aj 
t'rxtovú rovinu. V slede doby inšpiráciu a oslove
nie našiel v cyrilometodskej tradícii - Triptych 
(1986) s časťami Tropar, Proglas, Pochvala•na 
staroslovienske texty i predlo hy starých sloven
ských básnikov Q. Hollý), Kantáta Canticum pro 
pace je filozoficko-kompozičným demonštrova
n ím viery zašifrovanej v starých latinských tex
toch l vo výbere z poézie Pavla Ho rova, muzikál
ne precítenej a myšlienkovo značne vyakcento
vanej. Ďalej spomeňme Cantata Domino (na 
žalm Spievajte Pánovi pieseň novú) (r. 1990) 
Canms de Caritate (sv. Pavol apošto l Korint
ským); žalm 23 (r. 1990), žalm 146 (r. 1991) , or
ganov(a kompozíciu Musica J>aschalis (r. 1992), 
Dve · staré duchovn é piesne a viaceré koledy 
(1993), žalm'ový triptych S radosťou slúžte 
Pánovi ( 1992), 10 duchovných piesní (1994), 
j emu jedinému. Missa pro iuventute zatiaľ uza
tvára túto r iavu spirituálneho vyznania Ivana 
Hrušovského. Tvorí syntézu doterajších drob
nejších p rác a súčasne naznačuje cestu ďalej k 
novému zvukovo-kompozičnému mysleniu skla
dateľa. 

Liturgická kompozícia, podľa predlohy katolíc
keho omšového ordinaria Missa pro iuventute 
vznikla na objednávku doc. Kostelného pre košic
ký vysokoškolský súbor Collegium technicum. 
Premiéra sa uskutočnila v rámci II. medzinárod
ného festivalu Universitas Cantat, následne v 
dvoch krajinách: Slovensko (Košice, Levoča, Bra· 

sympatie, publikom odmeňované vel'kým ohla
som. 

ŠIROKÝ DRAMATURGICKÝ ZÁBER 

Kultúrne leto '95 oficiálne otvoril komorný 
orchester mesta Bratislavy Cappella Istropo
litana pod vedením Ewalda Danela. Letne 
ladený program poskytol viaceré sólistické prí
ležitosti aj členom orchestra. Dobré vedenie a 
technická príprava hráčov prináša očakávaný 
efekt. 

Z ďalšieho mnohovrstvového dramaturgické
ho smerovania sa treba zmieniť o cykle Letných 
komorných koncertov v Klariskách. Aj v rámci 
obmedzeného počtu siedmich podujatí sa poda
rilo docieliť nemalú dramaturgickú pestrosť. 
Pozornosť publika sa zvlášť ko ncentrovala na 
koncerty našich umelcov p ôsobiacich v zahrani
čí. Medzi nich patrí aj Eva Garajová s pozoru
hodným mezzosopránom, ktorej nesporné skú
senosti prezrádzajú vystúpenia na európskych i 
zámorských koncertný.ch pódiách a operných 
javiskách . . Výber z talianskej, ruskej a francúz
skej piesňovej a opernej tvorby z rôznych hu
dobných epoch ponúkol mnoho podnetov na 
hodnotenie jej výkonu. A ten zodpovedá svojím 
štandardom aj exp ortným kvalitám. 

V zahraničí p ôsobí aj Eugen Prochác. V spo
ločnom programe úči nkoval so svojím portugal
ským kolegom Adrianom jordanom (kla
vír). Obdivuhodným lyrizmom ovenčil diela 
Schumanna, Oelgaru, de Fallu a ď., v ktorých 
však decentne formované dramatickejšie oblú
ky dokazovali jeho široký interpretačný poten
ciál, tvorivta kultúru a hudobné cítenie. Polo
recitál A. Jordaa dokumentoval zmysel umelca 
pre viacštýlovosť. Najmarkantnejšie zvýraznil 
svoj vzťah k d ielu Cl. Debussyho a jeho Estam
pes, v ktorých jeho inte rp retácia doslova hýrila 
technicko-kompozičnou a harmo nickou pest
rosťou, plnou očarujúcich nálad . J arolim Ru
žička ako člen Cappelly lstropolitany sa pred
stavil programom husľového recitálu. Styri ná
ročné so náty od Händla, Francka, Ysayea a 
janáčka a Sarasateho Fantázia by bolo vel' a aj pre 
svetom prehnaných huslistov. Náš mladý absol
vent VSMU dal každej prednesenej skladbe 
punc interpretačnej zrelosti. A tú mu pomáha 
demonštrovať aj klavírna partnerka Slavomíra 
Timčáková, s ktorou sa v tejto úlohe hodno 
stretávať aj v budúcnosti. Rakúska umelecká 
dvojica klavirista Norbert Fruhwlrth a skla
dateľ Gerhard Krammer predniesli program, 
v kto rom sa hudba umocňovala elektro nicky vy
rábanými obrazmi, viac abstraktného ako kon
kré tneho tvarovania. Bolo to zaujímavé, možno 
aj podnetné, ale unavujúce a možno aj preto 
bezperspektívne. Vyvrch olením tohto cyklu ~ol 
koncert Janáčkového kvarteta z Brna. jeno 
členovia]. Novotný, V. Zavadílek, b. Kyselák aB. 

tislava) a Rakúsko (Viedeň, St. Poeltev). Našm
dovanie po premiérových uvedeníach Evy Zacha
rove; prevzal Lubomír Mátl, ktorý podporil inte r
pretáciu nadhľadom skúseného majstra vokálnej 
kultúry i koncepčnou a hlasovo-zvukovou vypo
intovanosťou. Missa pro iuventute mu poskytla 
bohatosťou výrazovo-kompozičných štruktúr ~i
roký priestor pre efektné zvukové koláže (Agnus 
Dei), kontrapunktické vygradovanie výrazu 
(Kyrie), čistotu duchovnej sily homofonických 
spevov gregoriánskeho typu (časti Kyrie, Credo, 
Sanctus, Agnus Dei) J kompozične bohatý, pôso
bivý polyfonický tok hudobnej plnosti (Gloria, 
Credo). Tieto možnosti vynikli až po zvládnutí ná
ročných technických fines a filozofických kon
templatívnych súvislostí partitíary. Hudobná reč 
Ivana Hrušovského je hlboká, nasýtená pozna
ním, vierou, muzikalitou, profesiÓnálnou nároč
nosťou . Výsledkom je dielo povýšené a potvrdené 

Vybíral sa predstavili v takej dokonalej súhre, že 
ich výkon p rávom hodno zrovnávať s najlepším, 
čo v rámci KL odznelo. Tak ako sme počuli 
Smetanovo Sláčikové kvarteto d mol a 
janáčkove Listy dôverné, diela s veľkým cito
vým fondom, h lbkou výrazových premien, nála
dami radostných vzruchov a apatie si zasluhuje 
úcm a uznanie jej majestám Hudby. 

PONDELKY V KlARISKÁCH 

tvorili ďalší obsiahly cyklus komorných kon
certov. Otváral ho polorecitálom Mikuláš 
Škuta. Klavirista vyzbrojený vzdelaním a skúse
nosťami predniesol Beethovenovu Sonátu O 
d ur op. l O a Ravelovho Gasparda de la nuit, kde 
technickú stránlc-u p rejavu plne podriadil tvaro
vaniu hudobného obsahu. Na podobnom prin
cípe sa zaklad á aj interpretačný ideál Sloven
ského filharmonického tria ( 1. Fábera - ho
boj, ). Ľuptáčik - klarinet, R. Mešina - fagot). 
Okrem Mozarta a Beethovena uviedli aj dve Pre
l údia O. Sostakoviča, v. ktorých výstižne charak
terizovali biografické prvky spletitých život
ných osudov velikána ruskej hudby. V rámci 
týchto koncertov orgánizáto ri piešťanských in
terpretačných kurzov vybrali najúspešnejších 
frekventantov a tých p redstavili na samostat
nom podujati. V zaujímavej prehliadke talentov 
priam vyčnievali klaviristi Michail Kravtschin 
z Nemecka a Lucille Chung z Kanady, flau
tistky Ivana Vranová z Nemecka a En Sa 
Park z Korey, z huslistov japonská Ilruko 
Suna mura a n áš jozef Horváth a ďalší. Slo
venskú časť reprezentovali barytonista Peter 
Adamov (s pekným hlasovým fondom) a kor
nista Filip Kováč. 

Na ďalšom koncerte vystúpila klaviristka 
Dana Šašinová-Saturyová. Hrala -skladby F. 
Schuberta, technicky bezchybne, najmä Sonátu 
a mol, ale zdá sa, že umelkyňa časom dospeje k 
trochu inému, hlbšiemu cháp aniu opusov tohto 
veľkého tvorcu. Druhú po lovicu absolvovala 
mezzosopranistka Magdaléna Kožen á. Jej 
pekná farba hlasu núti k poč(avaniu, žiaľ, trochu 
málo zrozumiteľnej textovej zložky. Nemalo by 
jej robiť vážnejší problém tento nedostatok pre
konávať. Sympatickou obmeno u bol koncert 
starej hudby v prednese čembalistu Vladimí
ra Rusóa a jeho dcé ry Rebeky s violou da 
gamba. Diela M. Maraisa a]. H. d'Anglerta našli 
v tejto dvojici odborníkov, schopných vyťažiť z 
notových záznamov apartné zvukové ko mbiná
cie. Záverečný koncert absolvovalo kvarteto 
kon trabasistu R. Šašinu polorecitálo m z tvor
by ]. M. Spergera. S ďalšími členmi (flautistom 
V. Samcom, violistkou Z. Boul-ovou a čeli
stom J. Alexandrom) uviedli skladby aj v 
menších obsadeniach, no vo všetkých zvýraznili 
typické znaky klasického štýlu haydnovského 
hudobného cítenia a mozartovskej elegancie. V 

osobnostnou spiritualitou autora. Potvrdzuje to l 
jeho vyznanie: "Omša á cappella je veľmi chúlosti
vou kompozíciou. Liturgický te)(t omšového ordi
nácia ml je však duchovne veľmi blízky. Pre to po
čiatočné váhanie u mňa prerástlo do zápalistej 
tvorivosti. Niektoré texty som zúžil (Credo) ak
centovaním hlavných myšlienok: v Kyrle - prosba 
a v Glorii mladícka radosť ma vtiahla do experi
mentovania. Pri Crede som cítil veľké oslobode
nie, šťastie, voľnosť. Oslavné Sanctus vyjadriť ľud
skými hlasmi je náročné. Pre jeho vznešenosť mi 
zodpovedal fúgový násmp. Benedictus-Blažený. 
Oproti reflexívnej tradícii tejto časti som použil 
dramatickú trojčasťovú gradáciu, pretože ja chá
pem Príchod Pána dramaticky. Oo Agnus Dei som 
vložil svoju vieru jednak v pokore i mystickom vy
jadrení textu. Omša zvukovo vrcholí aleatoric
kým Amen, imitujúcim vzdialený zvuk zvonov.• 

Missa pro iuvennate je sugestívnou výpoveďou 

V rámci festivalu UNIVERSITAS CANTAT odzn ela popri Hrušovské ho premiére i kompo
zícia G. Rossinlho Pe tite messe solennelle. Snímka: V. Hák 

~ j/QtJt '95) 
druhej polovici Alexander Jablokov sa zame
ral n a tzv. menšie formy Mozartove, 
Beethovenove, Paganiniho a Saint-Saensa. V 
technicky brilantných skladbách umelec uplat· 
nil svoju oslnivú virtuozitu, príznačnú pre ab
solventa ruskej huslistickej školy. 

PODUJATIA MIMO CYKLOV 

boli taktiež nemalým príspevkom do celkové
ho programu Kultúrneho leta. Po 28. rokoch 
navštívil svoju vlasť známy slovenský huslista 
Pavol Farkaš. Pôsobí v americkom meste 
Redlans, kde prednáša na tamojšej univerzite, 
pritom koncertuje :tko sólista a je koncertným 
majstrom tamojšieho orchestra. Prednesom 
Brahmsovej Sonáty op. 100, Očenášovej Poémy 
o srdci (a. i.) , ktor(a kedysi uviedol po prvý raz, 
prezentoval vitalitu svojho umenia, ktoré vie 
zaujať, okúzliť a utkvieť v pamäti. Tieto devízy 
totiž nie sú vlastné každému interpretovi. 

V českom kultúrnom centre vystúpila česká 
gitaristka Jaromíra Ježková. Jej znamenitý 
výkon nabáda k úvahe o pozvaní na budúci 
medzinárodný gitarový festival v Bratislave. 
Veľký umelecký význam treba pri riecť medzi ná· 
rodnému fes tivalu sp eváckych zborov Univer
sitas Cantat '95. Na koncerte v Dóme sv. Martina 
odznela premiéra Missy pro iuventute od l. 
Hrušovského, ktorll prednieslo Collegium 
technlcum pod taktovkou hosťujúceho 
Ľubomíra Mátla. Musica aeterna pod vede
ním Petra Zajíčka na dvoch koncertoch (28. 
júna a 13. júla) v programoch zo starej hudby 
(barok a klasika) plne dotovala kultíarne potre
by svojho publika, obdivujúceho práve skladby 
z dávno minulých epoch. V Zichyho paláci vy· 
stúpil aj mladý klavirista Tomáš Nemec, vl~· 
ňajší laureát Hummelovej súťaže, ktorý v sklad· 
bách Mozarta, Chopina a Liszta vystavil na obdiv 
svoj hudobný talent. Celkom osobitým poduja
tím bol večer židovských plesní a próz, zo
stavený, moderovaný a na klavíri sprevádzaný 
Igorom Bergerom. Piesne z rôznych európ
skych židovských enkláv pôsobili krásou jedno
duchosti a o jej spr ístupnenie sa postarali Eva 
Plesníková a Ivan Ožvát. Na samostatnom 
koncerte sa predstavil aj Juraj Čižmarovič s 
manželkou Zuzanou p ri klavíri, ktorý taktiež 
pôsobí v zahraničí. Dvojica svoje hudobné ume
nie rozdávala plnými p,riehršťami a najmä zo 
Sostakovičových Desať prelúdií, či Prokofie· 
vovej Suity z balem Romeo a júlia si každý mo
hol odniesť tie najkrajšie zážitky. Záver tohto
ročného Kultúrneho leta tvoriló vystúpenie 
operných sólistov: Ivice Neshybovej, Jolany 
Fogašovej, Simona Šomorjaia, Martina 
Babjaka, Petra Mikuláša. Hral orchester 
Komornej opery pod vedením Mariána Va
cha. Výber z tvorby Mozarta, Donizettiho, Sme
tanu, Rossiniho, Čajkovského a Verdiho posky
tol širokú škálu krás nych árií, o ktoré prejavilo 
záujem preplnené hl'adisko Moyzesovej sieni. 
Každý zo sólistov priniesol svoj vklad nezaned
bateľnej hodnoty, d ôstojný na záver 
Kultúrneho leta, ktoré určite nie je a nechce byť 
iba kultúrno-rekreatívnym počinom. j eho hod· 
nota je oveľa vyššia. MICHAL PALOVČIK 

zrelého tvorcu, duchovne orientovaného filozo
fickým a biblickým vzdelaním. Zračí sa to v každej 
časti: PROSBA ( pokorne Pane, zmiluj sa a nalieha· 
vosč, akcentovaná výkrikom Kriste, zmiluj sa!), 
f>AKOVANIE (meditatívne Agnus Dei, do ktoré
ho zakomponoval vlastnú duchovnú výpoveď v 
zmysle mystickej rovn'ováhy textu vo dvoch vr· 
choloch, znázornenú disonantným clustrom a na
liehavým výkrikom), OSLAVA/Sanctus - fúgova
nou polyakordikou vyjadrujúc vznešenosť Pre
menenia, RAOOS't/Gioria - využijúc · metro-ryt· 
mickú štruktúru bohato klenutej polyfónie, VIE
RU/ viacnásobným akcentovaním .Credo", vybe
rúc z dlhého textu tejto časti iba Najsvätejšiu 
Trojicu a Amen. Formovo spracovanú do malej 
passacaglie , NÁOEJ/ Benedictus -očakávanie P:ina 
nenechal v reflexívnej polohe, ale vygradovane s 
troma vrcholmi, POĎAKOVANIE/záverečné 
Amen. Vložil doň k pot zvonov aleatoricky per· 
fektne zobrazený, zvolávajúcich k obráteniu, k 
duchovnu, k modlitbe, meditácii, zahlbenlu sa 
nad sebou. Použijúc malú aleatoriku uzavrel pre
cízne prepracovanú dramatickú podstatu omšo
vého ordinaria. 

Hrušovského kompozičné myslenÚ: našlo v ka· 
tolíckej omšovej predlohe živnú pôdu pre du
chovnú a filozofickú reflexiu, v ktorej vyľaďuje 
meditaúvne a dramatické vrcholy hudobne-zvu· 
kovou čistotou myšlienky, vyjadrujúce určité po
solstvo. Omša je určená mladým, sú to predovšet· 
kým oni, ktorí prijímajú a odondávajú posolstvo 
človeka-umelca. Hudba p ôsobí očisťujúco , v rov
nováhe a vyvážení všetkých komponentov. Cítia 
to i mladí, pre to napriek nárokom partitúry spie· 
valí omšu s chuťou a mladíckym zápalom. A v tom 
vari je najväčšie umenie Hrušovského: dospenie k 
harmónii v sebe, v umení, v generačnom vyrovna
ní. Missa pro iuventute je v to mto smere katanic
kým oslovením. 

V rámci medzil;aárodného fes tivalu v Dóme sv. 
Martina 10. júla t.r. vyznela Missa pro iuventutc 
Ivana Hrušovského vel' mi silne. Potvrdila sklada
teľ ovo úprimné vyznanie viery v Boha, v ume
nie, ktorého je sám významným tvorcom nielen 
v rámci slovenského etnika, ale duchovne presý
tená úprimnosť a kompozičná nadčasovosl 
môže osloviť každého vnímavého, duchovne 
prehibenélJo človeka. Navyše Hrušovského eku
menickú podstatu myslenia možno porovnávať s 
Bachovou nadosobnosťou (Omša h mol), kde 
vie ra sa sn(abi s umením bez zábran, h raníc vyz
naní. Je výpoveďou o sebe, o dobe a nás v nej. 
Zakódované v duchovnom svete predpovedá 
cesty nasmerované k očisteniu, k oprosťovaniu 
od nánosov balasm doby, smerujúce k p9kore v 
mene viery života a umenia. ETElA CARSKA 
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l HUSĽOVÝ RECITÁL VERONIKY PEŠKOVEJ l 
Meno Veroniky Peškovej, huSlistky 

bratislavské/to konzeruatória z triedy 
docenta pražskej AMU ]indficha Paz
deru, nie j e slouenskému koncertnému 
poslucháčoul neznáme. l . j úna sa us
kllločn/1 j ej abso/tJefllský recitál, zosta
vený uýlučne z 1110rby francúzskych 
skladatel'ou, za klaufrnej spolupráce 
Márie 8/esákouej. 

s) 
cháčov v maximálnom napätí takmer 
bez dychu až do posledného akordu 
toh tO skvostného diela. V Ravelovq 
rapsódii Le Tzigane potvrdila sólist
ka svoj vyvinutý zmysel pre fantazijnú 
zložku interprtácie. V úvodnej, sólovej 
časti tej to skladby, presvedčivo stvárni
la výrazové plochy textu pohybujúce s<~ 
od zmyselného dolcissima po vášnivo 
dravé forte simultánne okoreňované 
paródiou a sarkazmom. V ďalšej čast i 
rapsódie dominovali v hre sólistky: 
vtip, virtuozita a bohatá farebná paleta 
jej tó nu. Prídavok: Ravelova HabaRe
r a - bol lahô<jkou, ktorá v závere kon
certu nemohla chýbať. 

Odvážny dramarurgický z.ímer hus
listky vychá'dzajúci z jej mentálneho 
vzťahu k francúzske j hudbe, ako aj zo 
skóscností z t>reckhádzajúceho naštu
dovania a úspešnčho predvedenia skla
dieb C. Saim-Saensa a E. Chaussona, mal 
teda svoje logické zdôvodnenie. O tom, 
do akej miery jej tento zámer vyšiel, nás 
presviedčal samotný priebeh recitálu. 

V úvode koncertu sme si vypočuli 

skladbu Oliviera Messiaena Téma s 
var iáciam i. Túto takmer abso l(nnu 

hudbu zvláštnej trpkej príchute pred
viedli obe účinkuj(lce so živou delikát
nosťou a s bohatstvom jemných . buke
tov", dostupných iba dobrému gurm:ín
skemu hudobnému gustu. F;tscinujúco 
pôsobil suve ré nne vystavaný gradačný 
oblúk vedúci k re príze témy v závere 
skladby. Ove!' a náročnejšia skúška čaka
la V. Peškovú v husl'ovej sonáte A dur 
Cézara Francka. Kreácia tejto sonáty 
je celoživotnou úlo hou každého vcl'ké
ho umelca. V. Pešková sa na ňu odhod
lala vcl'm i mladá, no napriek tomu mu
síme konštatoval', že jej interpretácia 
nebola le n reprodukčným počinom, 
ale pozoruhodným svedectvom jej sú
časného umelecké ho pohl'adu na toto 
vcl'dielo, ktorého tvar sa bude určite v 
predstave huslis tky ďalej umelecky for
movať a vyzrievať. V l. a 3. časti Sonáty 
m:1 up(ltal jej citlivo ohcbný a mäkko 

lesklý tó n , ktorým sugestívne stvárňo
vala krehké plochy uvede ných častí. S 
prekvapujúcim nadhľadom a veľkou 
dávkou senzibility usmeri\ovala celý 
agogický proces, vy-tnicvajúci vždy pri
rodzene, bez zlo mkov v plynulosti In
terpretované ho texlll. 7~1nietený vitál
ny dramatizmus vytváral pričinením 

oboch Ll činkujúcich pôsobivú a napätú 
atmosféru pri formovaní príkrych myš
lie nkových kontrastov v 2. časti. Finále 
Sonáty plynulo v duchu ušl'achtilej ra
dosti, Llprimného prejavu a priezračnej 
čistoty k víťaznému monumentálne mu 
záveru. ajúspdnejším a najvýraznej
šie predvedeným dielom recitálu bola 
Sonáta pre husle a klavír Mau ricea 
Ravela. V dynamickom a farebnom tie
ňovaní i hýre ní sme boli svedkami vr
cholu od frapatnc naliehavých kulmi
nácií k šepotu kvetov a k pokoju s toja-

tej vodnej hladiny. V druhej časti Soná
ty - 131ues dokázali intrepretky premo
dulovať jej základný charakte r delikát
nosti a nežnosti cez l'stiv(l agresivitu až 
k dravej razantnosti napruženej rytmic
kým .drajvo m". Záverečné Perpctum 
mobile vírivou gradáciou držalo postu-

S obdivom chcem vysloviť ~-voju po
chvalu a uznanie umeleckej partnerke 
sólistky Márii Blesákovej, kto rá sa svo
jím citlivým umelecko tvorivým výko
nom pričinila o vysokú úroveň a ús
pech recitálu. Celkový dojem z absol
ventského koncertu Veroniky Peškovej 
bol nadm ieru pozitívny. Súčasne treba 
zdôrazniť, že problematiku náročnej 
dramaturgie svojho rec itálu presvedči
vým výkono m úspešne zvládla. 

JÁN SKLADANÝ 

l Cíferský zázrak? l 
Podaktorí chodia na koncerty do Viedne ci do Salzburgu. j a - do 

Cífera. Neveríte? Viem, ťažko uveriť, ale je to pravda. V tejto, sotva 
štvortisícovej obci už niekol'ko rokov pulzuje pravide lný hudobný ži
vot, ktorého vyvrcholením je festival Cífcrská hudobná jar. Tohto roku 
sa konala už jubilejná, desiata. , 

Ak by si niekto myslel, že ide o p rogram pozliepan)• z rôznych ama
térskych súborov, alebo .mie~aný kompóť vy šiel1o populáru, bol by 
prekvapený. Cífcrská hudobná jar má všetky atribúty hudobného festi
valu: svedomitú prípravu propagácie, premyslenú organiz.kiu, zaují
mavú dramaturgiu a vysoRú interpretačnú (l rove i\. Vyrovná sa podob
ným festivalom v okresných mestách, ba poniektoré i predčí. 

prípravou jubilejného festivalu začali v Cíferi už koncom minulé
ho roka a výsledkom bola bohatá propagácia. Vydali jubilejný bulletin 
s históriou hudobného diani:1 na Slovensku a osobitne v Cíferi, s po
zdravmi význačných osobností s love nského hudobného života a s pro
gramami prcdchádzaj(lcich deviatich festivalov. Dobrý dokumentač
ný materiál pre budúcich hudobných historikov. Zabezpečili aj prO! 
gramovú skladačku a pozvánky na každý koncert. 

Cíferčania získali aj fest ivalové fanfáry, ktoré im ako dar venoval 
ladislav Kupkovič. j eho s tarí rodičia totiž pochádzali z Cífcra. Sláv
nostné fanfáry, ktorými otvárali každý koncert nahrali poslucháči ka
tedry dychových nástrojov VŠMU. 

Dramaturgia zahŕňala hudobné diela od minulosti až po pre mié ru 
súčasného skladatcl'a. 

Na dôkaz interpretačnej úrovne stačí uviesť aspoň niekol'ko účin
kujúcich: Slovenský komo rný o rc hester, Moyzesovo kvarteto, Musica 

Na ko nci le ta odvysielala Slovenská televízia dokument Staré nôty 
mladých strún o rovnomennom projekte Viliama Grusku, o myšlienke 
spojiť v spolupráci Slovenský komorný orchester a mladé začínajúce 
talenty - početných žiakov zo stredoslovenských Základnych umelec
kých škôl. Relácia ma zaujala nielen preto, že bola urobená dobre a ne
ošumelo. Rozhovory s mladými l'uďmi, pre ktorých skúšky a spoločný 
koncert pod Warchalovým vedením boli veľkou naplnenou túžbou a 
zážitkom na celý život, úprimné vyznania dojmov tých najjcdnoduch
~ích kysuckých l'udí, ktorí sa zišli v publiku a, samozrejme, neopakova
teľná atmosfé ra z koncertov. Uvedomila som sl, že hoci som zažila sku
točne množstvo vystúpení Slovenského komorné ho orchestra, všetky 
boli na oficiálnych koncertných pódiách (najmä na tOm .domácom, fil
harmo nickom) - pred viac alebo mene j hudobne rozhl'adeným publi
kom. A aj keď tom mo telesu veľmi skoro patril prívh1stok . populárne", 
nikdy som si túto popularitu neuvedomila tak zretel'ne až dojímavo 
ako v týchto neporovnatefných reláciách. O to absurdnejšia mi pri
padla skutočnosť, že Bohdan Warchal, po iste nic l'ahkom rozhodnutí, 
sa rozhodol dať výpoveď v Slovenskej filharmónii. A to všetko N. B. v 
čase, keď si máme pripomenúť 35. výročie nn l ku SKO. Tento bolesti
vo rozporuplný zážitok mi prvý zišiel na um, keď mi redakcia IIŽ po
núkla napísať príspevok k tomuto jubileum. 

Dovolím sl v tejto súvislosti niekol'ko f:~ktov . V roku 1957 sa po ano
nymnom konktJrze stal koncertným majstrom lovenskej filharmó nie 
Bohdan Warchal. Svoju túžbu po komornom sláčikovom orchestri na
plnil spolu s deviatimi členmi Slovenskej filharmó nie v septembri 
1960 a sám mu dal názov s prívlastko m slovenský. Verejnosti sa však 
orcheste r predstavil až v roku 196 1 - také boli Warchalove vysoké pro-

L. Kupkooil- sp riaz nený s CfJe,.om 

Aeterna, Dr. Ferdinand Klinda ... Patrí vďaka špičkovým umelcom a sú
borom, že podávajú sústrede né a nadšené výkony rovnako v sveto
vých hudobných centrách, ako na slovenskej dedine. 

Jubilejný cíferský festival mal aj . svoju" slovensk(! premiéru. 
Moyzesovo kvarteto zaradilo do programu skladbu Iniciály od 
Ladislava Kupkoviča, svetová premiéra bola v Nemecku. Skladateľ sa 
na koncerte osobne zúčastnil a cíferské publikum mu pripravilo nad
šené ovácie. 

Apropo obecenstvo! Priemerná návštevnosť sa pohybovala medzi 
150-200 poslucháčmi. Nazdávam sa, že je to viac ako na niektorých ko
morných koncertoch v llratis lave. ú rovc1i cífcrských koncertov láka i 
poslucháčov okresného mesta, ba na parkovisku pred Kultúrnym do
mom som videla i autá so značkou GA a NZ! 

Vrátim sa k otázke v nadpise ,Cíferský zázrak"? Žiadny Zázrak, iba 
priaznivá konšte lácia - nie hviezd - objektívnych a subjektívnych pod
mienok. 

fcsionálne nároky a hneď od počiatku sa prejavujúcc pracovné nasa
denie, jasná predstava, ku ktorej sa dopracovávai tvrdou prácou nič 
nezl'ahčujúcou sebe ani ostatným. Tak to zostalo napriek tomu, že 
viackrát začínal prakticky od nuly. Dnes, v čase ~pružne•, účelovo a 
bez začervenania vznikajúc ich rôznych väčších či menších KMCzos
kupení, je táto warchalovská rehot' a o to cennejšia a obdivuhodnejšia. 
V roku 1966 sa teleso stalo samostatným a vďaka pochopeniu adminis
tratívnych miest zostalo pod krídlami Slovenskej filharmó nie. Bolo 
však nutné začať od začiatku , pretože zakladajúci č lenovia sa rozhodli 
zostať vo vel'kom orchestri. Podobná situácia nastala aj po auguste 68 a 
väčšie či menšie personálne zmeny sa vyskytH aj neskôr. Napriek to mu 
životaschopné SKO sa rýchlo zaradilo medzi špičkové profesionálne 
telesá, ktoré najprísnejší kritici porovnávali s príbuznými orchestrami 
Talianska, Rakúska č i Anglic ka. V čase, kecľ sa ešte nejavili naše o perné 
hviezdy, s úplnou samozrejmosťou podávali Warchalovci správu o 
Slovensku a jeho hudobnej kultúre v stovkách miest Európy i zámoria. 
Nielen na koncertoch, ale aj cestou vysoko cenených gramonahrávok. 
Dokonalosť súhry, technická pripravenosť, zmysel pre štýl, to sú najča
stejšie sa opakované superlatívy. Tomu v§elkému kraľuje osobnosť 
Bohdana Warchala - sólistu, umeleckého ved(lceho i dirigenta, ktorý 
stále dokáže vyburcovať hráčov k maximálnemu výkonu, ze lektrizovať 
rovnako ich ako publikum. Koncerty SKO obišli všetky krízy návštev
nosti - aj vtedy, ke<ľ dramaturgiu netvoril ich tradičný repertoár, alt: 
ciel'avedome svoj záujem posunul k neskorším štýlovým obdobiam, 
cez novoromantizmus až k 20. storočiu a v ňom špeciálne k súčasnej 
slovenskej hudbe. SKO inšpirovalo vznik množstva nových diel, pri
čom skladate lia s i boli vždy istí, že interpreti z neho vyťažia maximum. 

Objektívne sú dané kultúrnymi t radíciami obce, kde sa už v minu
lom storočí rozvíjalo výtvarné umenie v prekrásnych výšivkách, diva
delné umenie v divadelnom krúžku janka Palárika, no najmä hudobné 
aktivity v dychovej hudbe a začiatkom nášho storočia v speváckom 
zbore, ktorý založil Daniel Bulla, venoval sa mu občas aj Mikuláš 
Schneider-'l'rnavský. 

No určujúce sú podmienky subjektívne dané'zdravo ctižiadostivým 
obecným zasrupitel'stvom na čele so starostom jaroslavom Valkom. 
Okrem hospodárskej prosperi ty podporujú v Cíferi aj aktivity športo
vé a najmä kult(lrne. Pred desiatimi rokmi orvorili účelný Kultúrny 
dom, majú svoje obecné noviny Cífer Press, folklórny súbor, už spomí
naný spevácky zbor a ako prvá a zatial' jediná dedina na Slovensku i 
Spolok priatel'ov hudby. 

O túto poslednú aktivitu sa zaslúžil cíferský rodák MUDr. Viliam 
Hafner, ktorý sa vrátil pred nie kol'kými rokmi do rodnej obce. Te nto 
zapálený hudobník pôsobil od ukončenia š túdií v Hume nnom, kde 
bol predsedom Spolku priateľov hudby 25 rokov. Po návrate do Cífer;& 
sa stal zbormajstro m spomínaného zboru, z ktorého získal základ pre 
vznik Spolku priateľov hudby. 

Koncerty sa v Cíferi konajú po celú sezónu. j esenný cyklus končí 
obľúbeným vianočným koncertom, na jar prebieha festival Cíferská 
hudobná jar, kedy sa v priebehu dvoch mesiacov uskutoční 5-6 kon
certov. Niektoré v Kultúrnom dome, niektoré v rím. kat. kostole sv. 
Michala, kde je dobrý organ. koda, že nemaj(! koncertný klavír, preto 
sa zväčša sústreďujú na komorné sú boty. 

Hlavnými sponzormi tejto činnosti, ktorá je finančne dosť náročná 
a nedá sa pokryť zo vstupného, sú Obecný úrad a agentúra 
Slovkoncert, ale aj miestne podniky a súkromní podnikatelia. 

Obdivujem nezištnú akt ivitu Cíferčanov a želám im vel'a vytrvalosti 
do budúcnosti. Veď ich jedinou odmenou je radosť z úspešnej práce 
na národa roli dedičnej a uspokojenie, že svojim občanom poskytujú 
ušľachtilé kultúrne vyžitie a umelecké zážitky. ANNA KOV ÁA.OV A 

To bola jedna zo zásad- pred uvedc:ním sa so skladbou zžiť tak, aby ne
existovalo technicky nezvládnu té miesto- rešpekt, ba až pokora pred 
notovým zápisom. Warchalovský štýl a výsledky jeho práce podnietili 
aj založenie te lies podobného typu. Sám Warchal s mnohými po~ 
tinsky spolupracoval. Najprirodzenejším a neoddeliteľným však zosta
ne spojenie Warchal a Slovenský komorný orchester. A naopak. 
Rozhodujúcou hodnotu 35-ročného bohatého života tohto telesa vJak 
v konečnom dôsledku je ono nevyčísli tel'né duchovno. To sa vraciam 
napríklad k onej bezzubej Habovčanke, ktorá sa márne snažila do slov 
vtesnať zážitok z práve počutého. 

Na záver dovoľte citát z úvodníka brožúry, ktorá vyšla k 15. výročiu 
založenia SKO. Vtedajší riaditel' SF, Dr. Mokrý, píše: . Slovenský ko
morný orchester vznikol v lone orchestra Slovenskej filhar
mónie a aj neskôr, keď sa konštituoval ako samostatný komor
n ý súbor, zostal vo zväzku Slove nskej filhar mónie. Náš ústav 
považuje ume lecké výsledky SKO za podstatný príspevok k re
a lizácii svojho poslania ... • Odvtedy sa, samozrejme, vel' a zmenilo, 
ale národné kultúrne inštitúcie a ich poslanie národnými zostali. 

, BO:ŽENAHORVÁTHOVÁ 

·· Celý život 
som sa učlla ... ,, 

Hovorí dlhoročná vokálna pedagogička prof. Ida 
Cernccká 

Ján Galla, Jozef Kundlák, ale aj Jaro Kosec, 
Juraj Hurný, Alena Gallová, Božena Fresse
rová, Dana Suriová čl Oľga Hromadová a 
Zuzka Vaseková pozn á nielen naše operné 
p u bl ikum, ale viacerí z nich sa úspeš ne presa
d lll aj na svetových scénach. Nedávno si pani 
p rof. Cernecká pripomínala význ amn é život
n é jubileum. Využili sme túto príležitosť, aby 
sme jej položili zopár o tázok. , 

e V kontexte uzná vaných vokálnych škôl - tali
anskej, nemeckej či ruskej, kde by ste zaradili 
Slovensko? 
- ám je najbližšie talianske belcanto. Nemecká me
tóda je pre nás príliš tvrdá. Rusi nemajú kvalitnú 
školu, s(l tam skôr prekrásne, vcl'ké hlasy, ale väčši
nou na nich hrešia. Techniku tam nahrádza sila a 
hlas sa vel' mi skoro o po trebúva. j a som sa snažila z 
každej metódy vybrať si to, čo je p(e náš spôsob tvo
renia tónu, kde treba vychádzať zo slovenčiny, najs
právnejší. Ale musím zdôrazniť, že k technike patrí 
aj srdce. Keď toto absentuje, je to spievajúc i Stroj. 
e Nie je rovnako dôležitá aj in teligencia? 

hlasu. Ale možno povedať, že už v takom treťom roč
níku sa dá predpokladať, č i má hlas pe rspektívu. S 
tým však súvisia aj iné faktory, najmä povahové a 
charakterové vlastnosti, vytrva losť, muzikálnosť, in
teligenci:t .. 
e Existuje n ejaká univerzálna metóda nácvi
ku speváckej techniky, alebo každ ý žiak potre
buje individuálny prístup? 
- Desať žiakov, desať spôsobov. Samozrejme, základ 
je u každého rovnaký, pretože ciel' je jeden, ale ce5-
ty sú k nemu rôzne. Najho ršie je natiahnuť jeden ka
bát na každého. O technike a postavení hlasu by sa 
dalo veľa hovori(, ale jedno chcem zdôrazniť, hoci 
niektorí so mnou n1ožno nebudú súhlas i ť: vel'mi 
dôležitá je predovšetkým dychová technika. 

Vyše štyri d esiatky 
rokov pôsobila 
prof. Ida Cernecká 
na bratislavskom 
konzervatóriu a ne
skôr externe aj na 
VSMU. Dlhé roky bo
la vedúcou spevác
keho odboru Kon
zervatória a , hoci sa 
to vraj dnes už n e no
sí, rada by som zdô
raznila, že za vyni
kajúce pracovné vý

sledky získala t ie n a jvyššie ocenenia, aké sa v 
nie tak dávnej minulosti udeľovali pedagogic
kým pracovníkom. Popri mnohých diplo
moch a uznan iach sú to,redov~etkým vyzna
menanie Zaslúžilý učlte , Zaslúžilý fracovník 
kultúry a u ž po revolúcii ako p rva dostala i 
medailu J . A. Komenskéh o. Z veľkého počtu 
jej absolventov sú d nes mnoh í renomovaní 
umelci, osobnosti s lovenskej h udobnej kultú
ry, úspešní pedagógovia. Mená ako Peter 
Dvorský, Miroslav Dvorský, Martin Babjak, 

e Vyše tucta n ašich vokálnych umelcov len za 
ostatné obdobie pravidelne hosťuje vo sve to
vých operných domoch . Sme malá krajina , ale 
počtom vynikajúcich hlasov predčíme aj š táty 
omnoho väčšie. Casto sa i v zahraničí spomí
na slovenská vokálna škola. Myslíte si, pan i 
profesorka, že naozaj existuje na Sloven sku 
nejaká špeciálna m etóda či spôsob spievania 
a v čom je jej špecifičnosť? 
- emyslím si, že na Slovensku máme nejal..-ú osobit
n(! školu, resp. učebnú metódu, a.le je pravda, že tu 
máme vel'a pekných h lasov. Zrejme to súvisí aj so 
slovenčinou ; naša reč je veľmi spevná, tvorbou hlá
sok, artikuláciou i v ďalších atribútoch podobná ta
liančine. Dôležité je však predovšetkým to, že tieto 
kvalitné hlasy majú možnosť dostať veľmi dobré 
profesionálne školenie. Máme vel'mi do brý a pre
pracovaný systé m výchovy spevákov, keď už od zá
klad ných umeleckých škôl, ale najmä na ko nzerva
tó riách a VŠMU vyučujú pedagógovia odbo rne 
vzdelaní. U nás, zatiaľ, na~ťastie nie je možné, ako to 
čaMo vidíme v zahraničí, aby si hocikto, i bez profe
sio nálnej prípravy, otvoril školu, urobil si reklamu, 
získal žiakov a začal učiť. Potom je v týchto kraji
nách kvalita pedagógov veľmi rozdielna. 

- Veru, veď koľkokrát .ncinteligencia" zo spevu 
priam bučí ! 
• Učili ste takmer päťdesiat rokov. Kedy na
stal ten okamlh, ·keď ste si m ohli povedať - už 
viem ako na to? 
- Nikdy. Pedagóg sa musí celý život učiť. Studovať 
rôzne metodiky, počúvať rôzne interpretácie, kon
frontovať svoje skúsenosti s postupmi iných peda
gógov. Mne vel'a dali spevácke súťaže. A najviac 
priama účasť v porote, kde som najlepšie mohla po
rovnávať rôzne p rístupý i čerpať inšp iráciu. ja som 
sa stále, po celý život učila. Dokonca aj vtedy, keď 
už som bola na dôchodku. Pedagóg, ktorý si povie, 
že už všetko vie, nerobí dobre. 
• Predsa len, po dlhých rokoch pedagogickej 
praxe, dokážete odhadnúť, resp. povedať, te n
to chlapec, či dievča bude raz rynikajúcim 
spevákom? 
- Myslím, že sa to nedá dopredu vedieť. Raz som do
s tala taký celkom malý hláso~ . protekčne, s trojkou 
p rijatý na školu. A napokon táto dievčina skončila 
ako najlepšia absolventka roka, s nádhernou farbou 

e Je to náhoda, že sa vám akoby viac darila vý
chovaspevákov, nežspeváčok? 
- Nie je to vôbec náhoda. Myslím s i, že dievčatá sú 
menej vymalé, majú vel' a iných záujmov, často dajú 
prednosť láske, rodine pred tvrdou speváckou prí
pravou. ja som bola vždy vel' mi prísna a vel' a som vy
žadovala. A chlapci akosi le pšie znášali moju prísnu 
ruku. Viacerí dodnes udržiavajú so mnou kontakt, 
pošlú pozdrav, prídu sa poradiť. Žiaľ, mnoh i spevá
ci, aj niektorí moji žiaci, s i často neuvedomujú, :le 
spevák potrebuje aj po skončení ško ly pravidelne 
spolupracovať s vokálnym pedagógom. Prísť po ro
koch a chcieť zo dňa na deň napraviť to, čo sa za dl
hé roky zanedbalo, nie je možné. Niektorí speváci 
zasa ako by sa báli, že im čosi ujde, nemajú dosť tr
pezlivosti, chcú veľký úspech hneď a prepínajú svo
je sily. Treba ved id aj odriecť- i atraktívne ponuky, 
ak je to v záujme zdravia a kvality hlasu. 

Pripravila MARTINA HAN ZE LOV Á 
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HUDOBNÉ DIVADLO 

Talianske operné leto 199 
l ROSSINI OPERA FESTIVAL l 

Pesarský Rossini Opera 
Festival je jediným medzinárod
ným operným podujatím, veno
vaným exkluzívne Gioachinovi 
Rossinimu. Založený bol roku 
1980 s cieľom oživiť známu a naj
mä zabudnutú časť tvorivého od
kazu slávneho talianskeho skla
dateľa. Všetko, čo v Pesare od
znie, vychádza z kritickej edície 
diela, ktorú r~alizujú špecializo
vaní muzikológovia v spolupráci 
s rossiniovskou nadáciou a vyda
vateľstvom Ricordi. Hoci sklada
teľovo rodisko, prímorské 
Pesaro, nie je veľkým mestom, 
festival má k dispozícii historic
kú budovu Teatro Rossini, pre di
vadelné účely dokonale pri
spôsobenú športovú halu Pala
festival, moderné Teatro Speri
mentale a napokon, čerstvo zreš
taurované Auditorium Pedrotti v 
budove slávneho konzervatória. 

M. Devia v titulnej role Rossiniho opery 
Zelmira na festivale v J>esare. 

Ponuka ročníka 1995 bola reprezentatív
na: tri operne:: inscenácie, medzi nimi prvá a 
posledná skladateľova opera, koncerty or
chestrálne, zborové a vokálne. Z javiskových 

javuje len vzácne. Tohtoročné festivalové 
uvedenie je v poradí štvrtý m (po Neapoli, 
Benátkach a Ríme), avšak z predchádzajú
cich sú k dispozícii dve CD nahrávky. 

Celú javiskovú stránku, teda réžiu, scénu a 
kostýmy, si vzal na zodpovednosť Yannis 
Kokkos. Vytvoril priam ideálny, dobovo 
verný, praktický a vkusný rámec pre rozo
hratie romantického príbehu. Sólisti, popri 
vokálne extrémne náročných partoch, sa 
úmerne povahe die la venovali i hereckému 
dotvoreniu úloh. V plnej miere zaujalo hu
dobné naštudovanie Rogera Norringtona, 
ktorý sa po lanskej Scmiramis opäť predsta
vil ako oddaný rossiniovsk)• odborník, sto
tožnený so š pecifikami skladateľových parti
tCir. Mariella Devia v primadonskej tilll lnej 
role upútala príťažlivou farbou hlasu, techni
kou bel can ta a bohatým dynamickým tiei'ío
vaním roly. Krás nym, tmavým tónom a typic
kou mezzo-koloratúrou sa vryla do pamäti 
mladá Sonia Ganassi (Emma), pričom ďal
ším festivalovým objavom sa stal americký 
tenorista Paul Austin Kelly vo vysoko po
loženom koloratúrnom parte lia. Štýlovo 
čisté a vokálne halitné výkony podali 
Bruce Ford (Antenore) a Giorgio Surjan 
(Policloro). 

Viliamom Tellom sa uzatvára nesmierne 
bohatá a pestrá operná časť tvo rby Gioa
china Rossiniho. j e vhodné pri tejto príleži
tosti pripomenúť ~i , že všetkých 39 opier 
skomponoval v rozpätí devätnástich rokov, 
pričom po Tellovi až do svojej smrti ··a to je 
plných 39 rokov - pre divadelné javisko viac 
netvoril. Vi liam Teli je teda svojím spôso
bom autorovým kulmina<;ným bodo m, aj 
ked' táto veľkolepá historická opera so schil
lerovskou tematikou už otvára intl epochu 
hudobnej histórie. Kladie základy tzv. veľkej 
o pery, ktorá mala živnú pôdu vo Francúzsku 
na prelome 20. a 30. rokov 19. storočia . 
Napoko n, i Teli patrí clo Rossiniho parížskej 
pe riódy a komponovaný je na francúzsky 
text. 

Festivalová inscenácia bola spoločným di
clom di rigenta.GianJuigiho Gelmettiho a 
režiséra Piera luigiho Pizziho. Na priest
rannej, zalesnenej a teda iluzívno-realistickej 
scéne (aj jej autorom je Pizzi) bol dostatok 
miesta pre rozohratie individuálnych i ko
lektívnych akcií a vytvorenie priliehavej at
mosféry. Pilié rovou zložkou produkcie však 
holo jej hudobné naštudovanie, skvelý vý
kon orcheMra ( Rozhlasový symfonický 
orchester Stuttgart), zboru (Pražský ko
morný zbor a Zbor poľského rozhlasu z 
Krakova), ako i veľkú plochu pokrývajúce
ho baletu (Národný bale t z Kuby). 
Tentokrát však nezažiarili sólisti. Matný, vý
razovo vlažný a intenzitou tó nu poddimen
zovaný bol Michele Pertusi, ktorému bary
tónový Teli akosi nesedel. Úplne sklamal re
nomovaný rossiniovský tenorista Gregory 

Rossiniho buffa Zmenka na manželstvo opäť po š tyroch rokoch žala úspechy na pesar
skom festivale. Zľava: 8 . Pratico (Tobia), E. Mei (Fanny) aR. Frontali (Slook). 

produkcií na mňa najsilnejšie zapôsobi la in
scenácia Zelmiry, po~ledncj Rossiniho ope
ry komponovanej pre Ncapo l, na základe 
zmluvy s Dominicom Barbajom. Dielo, plné 
melodickej krásy, bohato vyšperkovaných 
speváckych partov (s príznačným dôrazom 
na viacero koloratúrnych tenorových rolí), 
ale i úprimne rafinovanej inštrumentácie 
(napr. ženský dvojspev sprevádzaný iba har
fou a anglickým rohom) sa v rámci novodo
bej renesancie Rossiniho vážnych opier ob-

Kunde (Arnold) a ani Daniela Dessi 
(Mathilcle) a Riccardo Ferrari (Gcslcr) ne
dosiahli latku pcsarských kritérií. 

Z operných inscenácií ostáva napokon 
zmieniť sa o obnovenej produkcii Zmenky 
n a manžels tvo (la cambiale di matri
monio ) , ktorá sa po štyroch rokoch vrátila 
na javisko v réžii Luigiho Squarzinu. Jele o 
mimoriadne čisté, vtipné a kultivované roz
točenie vcelku banálnehó príbehu, ktorý je 
vlastne Rossiniho opernou prvotinou. Do 

partnerstva sa tentokrát dostala Zmenka na 
manželstvo so scénickou hudbou k Sofok
lovej tragéd ii Edipo a Colono. Sklad ba, na
písaná pre bas, orchester a zbor, pochádza z 
roku 1815 a nepatrí medzi autorove známe 
diela. Celý večer dirigoval mimoriadne ús
pešný pesarský debutant Yves Abel, ktorý 
viedol Toskánsky orchester vskutku pre
cízne a precítene. Sólistický kolektív v buffe 
(Eva Mei, Bruno Pratico, Roberto Fron
tali, Bruce Fowler) bol vyvážený a hali t-

Arena di Verona - scéna z opery Tura ndot. 

ný, nepáčil sa mi však basista Stefano 
Rinaldi Miliani v Oidipovi. 

Okrem clivaclclných predstavení som nav
štívil i dva koncerty. Rozhlasový symfo
nický orchester zo Stuttgartu pod mktov
ko·ťi Arnolda Óstmana uviedol pesar:.kým 
rodákom inšpirovaný program, kde popri 
predohrách zaujala najmä brilantná 
Orittenova transkripcia Ros~ini ho Matinécs 
musicales a Soirées musicalcs. Večer ako ce
lok však vyznel pomerne vlažne. Ani tOhto
ročný koncert C1častníkov interpretačného 
kurzu a semináru Accademia rossiniana 
nepriniesol také vokálne prehapenia, ako v 
minulých rokoch. Na lesku 16. ročníka 
Rossini Opera Festivalu to však vôbec neu
bralo. 

l ARENA Dl VERONA ] 

Letný veľkofestival v Arene di 
Verona pokračoval svojím 73. roč
níkom s plánovanými 46 večermi v 
slávnom rímskom amfiteátri. Po
čas dvoch mesiacov, po takmer kaž
d om západe slnka, obsadilo dvad
sať tisíc-miestne hľadisko arény 
medzinárodné publikum, aby do
sýta vychutnalo čaro opery pod ho
lým n ebom. Tohtoročný výber bol 
nasledovný: z diela Giuseppe Ver
diho sa odohrala séria predstavení 
Rigoletta (nová inscenácia), neod
mysliteľná Aida (od roku 1913 do
dnes sa uskutočnilo vyše 320 veče
rov tohto titulu), pucciniovský od
kaz zastupovala Turandot, nechý
bala nová verzia Bizetovej Carmen 
a vrátili sa i veristické dvojičky 
Sedliacka česť - Komedianti. Dva
krát patrila Arena di Verona josé 
Carrerasovi a jeho hosťom. 

V deň môjho vcronského pobytu bola na 
programe labutia pieseň Giacoma Pucci
niho, Turandot. Toto d ie lo je priam stvore
né pre veľkolepé, výpravné aranžmán a 
Verona je schopná mu ho v plnej miere po
skytnú ť. Režisér Giuliano Montaldo a scé
nograf lucia no Ricceri sC1 takpovediac do
mácimi tvorcami , ktorým enormná javisková 
plocha nezamot:í hlavu. l te ntokrát ju využili 
na prospech inscertovaného titulu , pričom 

najmä výtvarn ík nezaprel svoje identi fikač
né znamie nka (napr. na hranici gýčovitosti 
namaľované oblaky). Dominantou scény bol 
otáčavý cisár ky palác v Pekingu -dejisko ví
ťazstva neznámeho ·princa nad .ľadovou" 

Turandot. 
Do Verony putuje obecenstvo tiež za veľ

kými speváckymi osobnosťami. Navštívený 
večer ich rozhodne ponúkol. Bulharská so-

pranistka Ghena Dimitrova (Turandot) je 
stále vo vrcholnej forme, jej dramatický~ 
prán znie sviežo, fa rebne a zvukovo priebot 
ne v každej polohe. lando BartoUnl 
(Calat) je dnes jedným z mála dramatick)·ch 
tenoristov, o kto rom možno povedať, že je 
.výškar". Má tiež veľký hlasový fond, kovový 
lesk a výrazoví1 dravosť. Zamatový timbre, tó
nová ušľachtilosť a interpretačná kultúra - to 
sll zasa charakteristiky známej ta lianskej~ 
pranistk"Y Marie Chiary. Carlo Colom-

Snímky archív auton 

bara bol t'1spešným Tim u ro m a dobre zohra· 
té bolo i trio min istrov. 

Predstavenie malo veľké ťastie i na diri· 
genta. Da niel Oren vyťažil z orchestra veľ· 
kl! dynamickú a výrazoví1 školu a suverénne 
v-iedol i výborný zbor a u:l spomenutých sóJi· 
stov. Bol to jeden z najhalitnejších večerov, 
aké som v ostatných rokoch vo Verone zažil. 

RENA SFERISTERI 
DIMACERATA 

Po Verone druhý najväčší talian
sky open air festival v Arene Sfe· 
risterio di Macerata pripravil vo 
svojom 31. ročníku štyri operné 
produkcie. Sain t-Saensovh9 Sam· 
sona a Dalilu, Rossiniho Barbiera 
zo Sevilly, · Pucciniho Tosku a 
Verdiho Traviatu. Práve inscenácia 
posledne menovanej opery prinies
la pastvu pre zrak, vďaka nekon
venčnému inscenačnému tvaru. 

Režisérsku Laktovku držal Henning 
Brockhaus, no magnetom produkcie sa stal 
výtvarný návrh Josefa Svo bodu. Premenil 
na sku točnosť originálny nápad: javiskovú 
plochu (podčiarkujem, že jej šírka je 90 met· 
rov) pokrývali rôzne atmosférotvorné, mar(} 
va né koberce a ich odraz sa premietal na zr· 
kadlovCI plochu zvislého horizontu. Bolo to 
zrkadlo doslovné i symbolické. Reflektovalo 
príbeh, no na záver nastavila zrkadlo i do 
publika, aby ho vtiahlo priamo do vrcholia· 
cej drámy. Vzácnou symbiózou výtvarníka a 
režiséra sa podarilo zinscenovať ľraviatu cez 
úplne netradič n(! optiku. 

Predstavenie, samozrejme, neprinieslo iba 
vizuálny zážitok. Dirigent Massimo De 
Bernart sa uviedol živou, dramaticky vyp<> 
intovanou konce pciou. Popri tenorovej ca· 
balctte, ako to býva v Taliansku zvykom, 
otvoril tiež u nás neznámu cabalenu Giorgia 
Germonta. Titulnú postavu stvárnila Lucia
na Serra, koloratúrna sopranistka etablova· 
ná v talianskom i mozartovskom slohu, ktorá 
z možných interpretačných modelov roly 
stclcsi\uje príklon k lyrike. Predurčujú ju k 
tomu čisté, štíhle výšk")', ľahká, precízna k(} 
loratC1ra, ale aj citovo podfarbený výraz. 
Jednako, ako celok ostala táto postava trocha 
ste rilná. Prekvapením večera bol pre mňa 
Ro berto Aronica (Alfred), clisponujÍici ty· 
pickým lyrickým tenorom, istými výškami a 
príkladnou legatovou kultúrou. Trojicu hla\'· 
ných predstaviteľov v postave Germonta 
uzatváral Paolo Co ni. 
Tohtotočná stagiona v Macerate - zdá sa· 

po umeleckej stránke statočne konkurovala 
Verone. S diváckou kapacitou 5 tisíc miest je 
táto aré na síce štyrikrát menšia, no atmosfé· 
ra v nej je rovnako príjemná. 

PAVELUNGER 
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Helmuth Rilling Snímka archív 

., 

Svetová premiéra Rebiem zmierenia 
oa Európskych slávnostiach 

Veľké hudobné diela majú v nejednom 
prípade zložité osudy., Verdi pred viac než 
storočím vyzval trinásť významných sklada
tel'ov svojej doby na spoluprácu na 
Smútočnej omši za Rossiniho. Toto dielo sa v 
tom čase však nikto neodvážil uviesť. Za sto 
rokov ho objavil v talianskom archíve ume
lecký šéf Bachovej akadémie v Stuttgarte, re
nomovaný zbormajster a dirigent llelmuth 
Rilling a v pôvodnej podobe dal dielu živý in
terpretačný rozmer. 

Rilling vie o skladatel'och, že sú individua
listi, no napriek tomu pristúpil k takmer na
dľudskej úlohe, ktorá spočívä v kolektívnej 
skladbe, na ktorej by participovali najvýraz
nejšie skladatel'ské individuality súčasnosti. 
Vznik diela motivovalo 50. výročie skonče
nia druhej svetovej vojny. 14 tvorcov z hu
dobnej arény národov, ktoré stáli bok po bo
ku, ale aj proti sebe v neľútostnom vojen
skom vrení (Berio, Penderecki, Schnittke, 
Cerha, Kurtág, Rihm, Nordheim, M. 
Kopelent...) bolo požiadaných o tvorivý po
diel na Rekviem zmierenia, ktoré má symbo
lizovať súčasn(• ideu zblíženia národov a ví
ziu budúcich osudov l'udstva. 

Tvorivá objednávka Bachovej stuttgart
skej akadémie sa stretla, až na dve výnimky 
(13oulcz a Tippet) so spontánnym ohlasom u 
autorov. Dala podnet na vznik unikátneho 
diela, ktoré nepochybne vojde do histórie 
kultúry nášho storočia. Latinský liturgický 
text poslúžil svojimi oddelenými sekvencia
mi k pozoruhodnej výrazovej rozmanitosti 
skladby, ktorá zobrazuje kompozičný natu
rel svojich tvorcov. Väčšina z nich prejavila 
vzácne pochopenie pre obsah a ducha zá
kladnej myšlienky a vyjadrila sa typickými 
skladobnými prostriedkami svojho štýlu. 
Celok rozmernej kompozície tým neutrpel, 
skôr naopak - získal na atraktívnosti a zaují
mavosti. 

Po stránke interpretačnej Rekviem kladie 
nemalé nároky. Jeho naštudovania sa s po
chopením ujal orchester Izraelskej filharmó
nie spolu so zborom z Krakova a Sruttgartu, 
americk-ými a nemeckými sólistami pod 
Rillingovým vedením. Jeho zámer a realizá
cia sa stali majestátnym svedectvom o mysté
riu l'udského utrpenia z minulosti a nádejí 
budúcich generácií. 

JiiUVITULA 

LIST Z BERLÍNA· 

"IN MEMORIAM PIEW SCHAEFFER• 
Vo veku 85 rokov zomrel19. augusta v Les 

Milles pri Aix-en-Provence zakladateľ kon
krétnej hudby, francúzsky skladatel' Pierre 
Schaeffer. Spolu so svojím priateľom Pier
rom Henrym patril k najväčším novátorom 
medzi francúzskymi skladateľmi a k najdôle
žitejším osobnostiam hudby 20. storočia. 
Schaeffer, ktorý sa narodil 14. augusta 1910 
v Nancy, získal technicko-vedecké vzdelanie 
a svojimi prácami so "zvukmi z reality" sa do
stal do oblasti medzi umením a technikou. 
13ývalý zvukový inžinier založil r. 1944 vo 
francúzskom štátnom rozhlase "Studio ďEs
sal". So skupinou náruživých cxpcrimcntá-

to rov podnikal pokusy s kolážami z konkrét
neho zvukového materiálu, akými sú napr. 
ruch ulice či štebot vtákov. V roku 1950 sa 
postaral svojím prvým koncertom konkrét
nej hudby o škandál. Na programe stála spo
lu s Pierrom Henrym napísaná "Symphonie 
pour un ho mme seu l". K Schacffcrovým akti
vitám patrila i pisateľská činnosť. K najdôle
žitejším prácam v tejto oblasti patrila zbierka 
jeho skladateľských poznatkov pod názvom 
"Traitc des objcts musicaux" z roku 1966 a o 
rok neskôr uverejnená knižka "Musique 
concrcte". 

Odišiel Karel Berman 
Vo veku 76 rokov zomrel operný spevák a 

rdisér Karel Berman. Nczabudnutel'ný 
Lcporello v pražskom Národnom divadle, 
vyhl'adávaný Marbuel v plzeňskej opere. 
"Bcnjamínck Tcrczínskeho ansámblu" - ako 
sa sám označoval. Tragické roky nacistickej 
okupácie strávil v koncentračných tábo
roch, najmä v terezínskcj pevnosti, kde v 
krutých podmienkach mučenia a smrti zo
stavoval z elitných židovských väzňov-umel

cov dnes už povestný Tcrczínsky hudobný 
ansámbl, po ktorom sa zachovalo torzo skve
lých operných a koncertných skladieb. Mc
na a diela Viktora Ullmanna, Pavla Krasu, 
Pavla Haasa sa zaradili medzi vzácne umelec
ké svedectvá. Karel Berman mal vel'kú záslu
hu na ich objavení a interpretácii. 

Po oslobodení sa stačil vypäť k tlžasnému 
tvorivému rozmachu, ktorý naša doba môže 
oceniť už len z gramafónových nahrávok, 

zvlášť u Ovofákových a Mozartových opier. 
13ermanov Marbuel (z Čerta a Kače) sa stal 
popri Hakenovom Vodníkovi (Rusalka) čes
kou opernou legendou. V slávnej ére hosťo
val Berman u Waltera Felsensteina v Berlíne, 
podiel'al sa i na profilovaní Lipskej opery. 
Jeden z najznámejších protagonistov Dona 
Giovanniho, Talian Cesare Siepi, bol jeho 
Leporellom · taký nadšený, že si chcel 
Bcrmana odviezť z Prahy do Ameriky. 

Svet opery na Bermanovo umenie dodnes 
nezabudol. Výrazom veľkého uznania, ktorý 
si spevák veľmi vážil, bola Medaila za inter
pretačné zásluhy, ktorú mu pred rokom ude
lila Medzinárodná asociácia divadelných ria
diteľov - ako jedinému českému spevákovi 
(vedľa osobností ako M. Caballé, M. 
Hornova, O. Fischcr-Diskau, A. Varnayová, 
Ch. Ludwigová ... ). 

JIRíVITULA 

l LET:O MODERNY l 
Ani atmosféra letných prázdnin, ani vysoké 

horúčavy, ba dokonca ani čoraz menej peňazí 
na kultúru (i v zahraničí) nenechali organizá
torov podujatí a umelcov v najteplejších me
siacoch roka oddychovať. Niekoľko zaujíma
vých akcií usporiadalo berlínske Hebbelovo 
divadlo (Hebbel-Theater), ktorého dramatur
gia sa v posledných rokoch sústreďuje predov
šetkým na multi-mediálne projekty. K takým 
patria bezpochyby i opery amerického sklada
teľa Roberta Ashleyho. Do Berlína prišiel pred
viesť tento, za jedného z pionierov tzv. "mixcd 
media" a "performance-art" považovaný ume
lec svoje najnovšie opery "Now Eleanor' s Idea" 
a "Foreign Exporiences". Obc patria do oblasti 
tzv. "televised opera" a v Berlíne boli predve
dené v ich divadelnej resp. koncertnej verzii 
tak, ako boli neskôr použité pri televíznej pro
dukcii. Ashleymu sa v jeho dielach darí niečo· 
pre dnešné dni zvláštne - vytvorenie obrazu 
našej doby mýtickým rozprávaním o nejakom 
Buddym, "najlepšom klavirístovi na svete", o 
Maxovi Ernstovi, Budovi Powellovi, o mimo
zemšťanoch s tajnými úlohami, o Adante a 
troch zlatých jablkách, o jazde autom, vykrad
nutí banky, hre golfu, o rôznych večierkoch, a 
pod. Obe predvedené opery boli akousi obrov
skou sieťou s jedným ústredným motívom. 
Ten bol zostavený z nespočetného množstva 
malých vedľajších historiek. Obe diela boli la
byrintom s mnohými vchodmi, bludiskom kri
žovatiek a odbočiek. Hlavným vyjadrovacím 
prostriedkom bola reč, hlasy a gestá siedmich 
spevákov (medzi nimi i skvelá interpretka 

Cageových skladieb Joan La Barbara), podfar
bované tichým syntezátorovým doprovodom, 
skladajúcim sa v oboch operách z pár jednodu
chých akordov. 

Iným zaujímavým projektom na scéne 
Hebbelovho divadla bol scé11ický konccn skla
dateľa lleinera Goebbelsa .Oslobodenie Pro
métca" (Oic Befreiung des Promethcus) na 
text spisovatel'a Hcinera Mi.'1llera. Vr. 1984 ako 
rozhlasová hra pre llesenský rozhlas vo 
Frankfurte realizovaný projekt bol neskôr pre
oblečený do koncertnej verzie a už niekoľko 
sezón sa v komornom obsadení so samotným 
Goebbelsom (klávesové nástroje), Davidom 
Mossom (spev, bicie nástroje) a podľa reči kra
jiny, kde je dielo práve predvádzané, menia
cim sa rozprávačom úspešne hrá v mnohých 
častiach sveta. Hudobne je . Oslobodenie 
Prométca" inteligentne a s citom namicšanou 
zmesou súčasnej Novej hudby, free jazzových 
citátov, iriruj(lcirni zvukmi dychovky a heavy 
metalu zo samplcra, ktorá rozbíja všetky senti
mentálnosti rozprávača príbehu. Zatiaľ čo 
Goebbels ako disciplinovaný dirigent a kláve
sista riadi hm z pozadia, strieda Moss svoje hla
sové akrobacie s bleskovými atakmi bicích ná
strojov a stáva sa hnacím motorom diania na 
pódiu. Muzikalita a remeselná intenzita tvorby 
zvuku robia z púheho obrazu gestický scenár. 
Chladné procedúry analýzy" texn1 stoja pritom 
často v kontraste s miestami až surovými vyjad
rovacími prostriedkami účinkujúcich. 

PETER MACHAJOÍK 

INFORMÁCIE 
kst symfónií a komická opera ~aty ro. 
bla človeka. Búl aktívnym hudobným 
kritikom a písal predovktkým do vie
denských denníkov. 

• Izraelská kla'\'iristka AvJran Rel
chert získala prvú cénu na t.S. med.zlná· 
rodnej súťaži v Epinale. Druhú cenu zís· 
kal Jurij Martynov lt Ruska, tretiu 
Talian Simone Gragnani a ~tvrtúJapon
kaRlu Miyata. 

e Lipská opera ~~ v budúcnosti sa 
dace výrazne angažovať p re môéleftlé 
hudobné divadlo a dokázať jeho život· 
nosť. V novej se:a:óné uvedJejanáčkovu 
operu Káťa Kabanová s dirigentom ]ii· 
(m Koutom v réžii Nl.kolasa 8rlegera. 
Pod Koutovou taktovkou zaznie tiež tl.o
vá inscenácia Wagnerovho 'fannhäu
sera v réili Erike Gramssa. Ruth Berg
hausqvá bude inscenovať Straussovho 
Netopiera. Z tvorby 20. storočia v rámci 
budúceho :roku uvedú premiéru ,.FREI· 
fAG aus UCHT" od ll. Stockhausena a L 

• Vo veku 59 rokov zomrel v Kolíne 
0/R popredný americký černošský ba
rytonista William Pearson.Jcho najväč
šie. ÚSpéchy sa viažu k m:napodobitef
nej interpretíkU Porgyho v Gershwi
novej operé.Jeho umeleckou doménou 
však bola hudba 20. storočia,, l ktorej 
mnechal nezabudnuteľné kongeniálne 
kreácie napr. v Kagelovej Phonopho
nie, Ligetiho A-ventures, Nouvelle A ven
tures, SchnebelovomAtemziigc a L K je· 
ho posledným vefkým úspechom patrl
lo El Cimarron, ktoré Hans Wcrn,e.r 
Heme napísal SpeciálnepreQho. 

e Beetbovenovský archiv v Bonne 
odovzdal intendantovi opery mesta 
Bonn nové vydanie druhej verzie Leo
nory. Partitúra i notový materiál boli 
vypracované v rámci práce na súbor
nom vydani pôvodnej verzie FideHa 
pod vedením Siegbarda Brandenburga. 
Helg@ LUhnlng rekonštruovala sklada· 
teľovu verziu z.-oku 1806 a]Urgen May 
pripravil notový materiál. Táto rekon
štrukcia sa konala na žiadosť vedenia 
bonnskej opery, ktoré si v roku sldada
teľovho významného jubilea nechce 
nechať ujsť pdležitosť, aby popri no
vom scénickom uvedení FideUa, kon· 
certne neuviedla aj veniu Leonory po 
prvýkrát od Beethovenových čias. 

e "Primadona Assoluta-Maria cailas" 
sa nazýva rozhlasový serW jilrgena 
Kestinga, ktorý pripravuje SFB v spolu· 
práci s WJ)R fi MOR. Sedál obsiahne v 
26 pokračovaniach celú éru Marie 
Callasovéj.. Seriál je postavený na jed
notlivých kapitolách, ktoré budú mať 
presný chronologický postup a v kaž
dej z nich centrálnu úlohu bude hrať je
den $kladatcf. Rámec tvo.-Ja deobccné 
historické a technicko-systematické ka
pitoly, ktoré sa zaoberajú históriou 
vmJ.ku prlmadon (aj kultom divy), ako 
aJ hlasom ako takým. Autorovi ide aj o 
to, aby poukázal na hlas na základe pri
rodzených parametrov (zvuk, tJmb.-e, 
volumen) ako aJ na tcchnJckéfaramet· 
re hlasu (roullh, pohyblivos a dyna· 
mic:ki flexJbllita ). 

Podľa 7.allraoičnej tlače:· mj • 
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MBLOS-ÉTOS 
Mecbinárodný festival súčasnej hudby 

Bratislava 7.·17. november 1995 
Festival sa k!)ná za podpory Ministerstva kultúry SR 
prostredAidvom Státneho fondu PRO SLOVAKIA 

a Európskeho spoločenstva 
prostreclnictvomprogramu KALEIDOSCOPE 

V SPOLUPRÁCI: 

Spolok slovenských skladateľov pri SHÚ 
Slovenská filharmónia 

Štátny komorný orchester žllina • MKC Zichy palác • PRO HELVETIA, Schweizer 
Kulturstiftung e l.tlstitut Francais, Bratislava e Rakúske veľvyslanectvo, Btad· 
slava • British COuncll, Bratislava • Gaudeamus • Ministerstvo :taht'anlčných ve
cí Holandska e United Srates Information Service, Bratislava e české kultúrne 
stredisko, Bratislava e Kultúrne a informačné stredisko Madarskej republiky, 
Bratislava e Poľské informačné a kultúrne stredisko, Bratislava e 
Ei:perimentálne štúdio SRo, Bratislava e Vysoká škola muzických umení, 

Slovenský rozhlas 
. Hudobný fond 

Slovensk.á.televízia 

UTOROK 7. NOVEMBER l l PIATOK 10. NOVEMBER 

16.30 Moyzesova sieň SF 
F. M. Ulm, violončelo 
f Httrvey: Cw·ve with Plat ecm 
J Cage: filudes Bo,-eales f & lf 
R. JJanY!/1: NeSongc plus a fu ir 
G. See/sl: Ygghur 
L. A ndr/essen: Lá Voce 
Gy. Kurt4g: Homma_w:~ to john Cage 

Pi#nszky )dn os ·· 
Message to f!mnces-Marle 

l . Xenakis: Kottos 
P. tlf. U/lti: Rtcercar 199 5 

19.30 Moyzesova sieň SF 

'l 

MOSKOVSKÝ SÚBOR PRE SÚČASNÚ 
lltJDBU 
ALEX~ VJNOGRADOV, dirigent 
P. Boulez: Dérit;e 
S. Gubajclulina: Coucortlcmza 
M. Kope/ent: ZdiiJie 
e. l)enisov: 2. komomá symfónia 
A. Schnittke: Malé tragédie 

STREDA 8. NOVEMBER 
16.30 Moyzcsova sieň SF 
MOSKOVSKÝ SÚBOR PRE SÚČASNÚ 
Rt.JDBl) 
ALľ..XľJVTNOGRADOV, dirigent 
VAlERJ]POPOV, f:tgot 
A. Vustln: llttdba pre JO 
D. Kapyrin: Pastorále 
A. $čelfnski: T/Járouk lwlezde 
P. Kcmlw: ... ä ,.,-umb oj muste for George 

Ou mf:> 
V.jektmm,skij: Avicenno~o ~kadlo 
}. Kaspamv: Nad večným tichom 

19.30 Moyzcsova sieň SF 
ENSEMBLE ACCROCRE NOTE (Franc.) 
FRANCOISE KUBLER, soprán 
ARMANDANGSTER, klarioet 
EMMANUELS1;)0URNí!, bicie 
fl .• fJ. Mac/te: Tl·ois chants sacrés, fllgures, 

Phéni:c 
f. Zeljenka: Rozmar 
F.-B. M~clle: Aulodie 
l. Zeljenka: SouriT'ť 

ŠTVRTOK 9. NOVEMBER 
16.30 Moyzesova sieň SF 
SONA'ľA ATRE (Česká republika) 
J)AMA DAMA (Českú rcpuhl!ka) 
V. Zuulutr: Zrld sa tni zato {JOkrtždé 
M. Ko$ul: 1i'io pre flusle, klarinet a k la v flo 

(premié ra) 
. A. Parsch: Kresby 
D. Dlouhý: Nejistoty 
L Szeglly: Mystérium letnej noci ($1ovcn~ká 

premiéra) 
K. .~lnumdl: Motlllby 
). Kollt?rt: Domino 

19.30 Slovenský rozWas Štúdio 2 
Dvojportrét 
VINKO GLOBOKAR (Francúzsko) 
ENSEMBLE ZEROCENTO 
KRISUAN SElDMANN, zbormajster 
V. Clobokar: Preslop, Crt des Alpes, Kolo 
XAVIER CHABOT (ľrancú7.~ko) 
l. Fetlele: Donax 
K. S<tariaho: Laconlsme de ľm'le 

X Chabol: Clu:rche l'ombre 
K. Srwrlaho: Noa Noa 

. 16.30 Reduta Komorné Štúdio 
L'AR'ť l,OUR LART (SRN) 
M. Kagel: Recltativarte 
A Zimmer/iu: Raumspielsulú> 
M. K age/: PhantasiestUck 
H. ll't1thrích·MatlléZ: Wetmmarle 
K. llube1:· Plafllle -lieber spaltet méin Her:r. .. ll 
J Dem terre: Bleu 
M Kŕlp,ct: Sí!TYJ,UJ4e 

19.30 Moyze$0va sieň SF 
ARDITII STRING QUARTET (Vel'ká Britá· 
nia) 
C. Nmu:arruw: 3, sláčikové kvarteto 
G. See/si: 3. sláčikóvé kvarteto 
L .Xenakls; 'relms 
Gy. lige/l: 2. s/dt;ltavd ltvartero 

SOBOTA ll. NOVEMBER 

10.30 Zrkadlová sieň 
ll>A ČERNECKÁ., klavír 
STANISLAV ZAMBORSKÝ, klavír 
DANIEL BURANOVSKÝ, klavír 
1. Pttrik: Listy 
.R. Berger: November muste 
V. Bokcs: Pre/údia a fúgy 

16.30 Slovenský t(>.zhlas Stúdlo S 
KONCERTELEKT.ROAKU~C~HUDBY 
JURAJ BARTOŠ, trúbka 
ALBERT RRUBOVČÁK, po7.auna 
MILOŠ ŠTEVOVE, lesný roh 
N.N.,bicic 
MONIKASTREITOVÁ, flauta 
J', Madu.l.jdfk: tiOI!IÍ sklaabf.l 
f Ďuriš: Portrét 
T. S(t/1'(": Balt~da 
A. Millulič: Term (premiéra) 
R Rudi>lf: Wáa (koncertná premiéra) 
M. Bu rias: Krdsna udalosť 

I?-30 Slovenský rozhlas $ní!.lle> 1 ; .. 
ŠŤÁTNA FI~ÓNIA. BRNO (ČR) 
BRNENSKÝ FilHARMONICKÝ ZBOR (ČR) 
RICHARD BERNA~ dJrigent (USA) 
IVETA MA'IYÁŠOVÁ, sopr.in 
MARTA BEŇAČKOVÁ, alt 
IGOR PASEK, tenor 
FRANTIŠEK ĎlJRJAČ, bas 
Ch Jves: 2. symjó1tta 
j. Beneš: Requiem (premiéra) 

l NEDEĽA 12. NOVEMBER 

10.30 Mirbachov palác 
JURAJ ČIŽMAROVJČ, husle, 
TOMÁŠ SVITEK, trúbka, 
V ALÉ RIA KElLYOVÁ, klav1r 
BRATISLAVSKÉ DYCHOVÉ OKTETO 
NOVÉSLOVENSKÉDYCHOVÉ11UO 
BRATISI.A VSKÉ DYCHOVÉ TRIO 
BAKAlÁRSKE DYCHOVE TRIO .~. 
P. Ma lovec: htvQC(Qiione Il 
M. Pl'aček: T!šte viac čarot.oných okamihov 

(premiéra) 
] . Pospíšil: Malá suita op. 54 (premiéra) 
P. Bagtrt·Poetické nálady (premiéra) 
V. Bokes: VmíáctenatbnuJ Egryho,op. 60 

(premiét<t) 

16.30 Moy.zesova sieň. SF 
MOYZESOVO KVARTETO 
ALBERT HRUBOVČÁK, lfOmbón 
JOZEF LUPTÁČIK ml., klarinet 
JOZEf LUPTÁK, violončelo 
VLADIMIR GOJ)ÁR, klavír 

Bratislava 
·~: 

H. M. G6reckt: Musiquelle IV Trombónový 
koncert 
2. sldlikové kMrteto -Quas1' una 
.{an tasia 
Recitatlvy a ari6za- terehemnusik 

19.00 Dóm sv. Martina 
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
Mládežnícky spevácky zbor ECHO 
Mláde:lnicky spevácky zbor TECHNIK 
Mládežnícky spevácky zbor Slovenského 
ro:dtlasu ;. · 
HENRYK MlKOt.AJ GÓR.ECKI, dirigent 
(Póľsko) 
P.ETER MIKULÁŠ, bas 
Il M. Oóreckt: .A metr 

Beartl$ Vfr 

!PONDELOK 13. NOVEMBERj 

16.30 Moyzesova sieň SF 
NORA SLANICKOV Á, klavír 
DANl.ELA RlJSÓ,ldavir 
1{, Yotans: LeaptngDatzces 
Q.y. LigeN: Monument 

Selbstportrait • 
Beu'f18ung 

O. Messlaen: VIsions de ľ amen 

19-~ Slovenský ro~ Stúdio 2 
COMľ()NENSEMQ~ (Maďar$kO) 
z; Sére/: SiJ/lell mirwfesjOT' fUtflnty years 
Z. ]eney: Self quotations 
L. Vtdovszky: Soft errors 
J Sdrí: Five sound models 
Gy. Kurtág: Hommage aR. Sch. 
A. Szóllosy: Blegy 

l UTOROK 14. NOVEMBER 

16.30 Moyzesovasieň SF 
VENI 
ANTON POPOVIČ; dltlgent 
M. Bur/tls: Z4Znantsfedme11c> dňa 
.tt. Cameron: .RaiJJSriQut 
D. Matej: Make love trot art! 
M. Pi alek: Učileľka očami cieli 
P. Gra1wm: Ge/ Out Whatet'f!rCAGE Yor Are ln 
Ch. Wolff: 11ová skladbu 

l~J.i~O Kostol Ev. cirkvi a. v. 
HILLIARD ENSEMBLE (Veľká BrltánJa) 
V. Tormls: KuUen>o'sMessage 
l . MOQdy: Canlit.'Wn cr.mticorum JI 
E. Llddle: tr'hale Rant 
A. Pdrt: Summct 
f Gaskťm: Sharp thorne 
D, Matej: $ongs and rvifratns (premiéra) 
L Szeghy: Oratto et gratias act/o pt-o saultate 

matrts meae (premiéra) 
G. Bryurs: Glorlus Hill 
.M. Felclntf.ln: Only 
v. Tormis: Olja pa tk 
A Pdtt: Atld mw of the Pharlsees 
s . .y:yy: Vn coupdedes 

16.30 Moyzt!ll()va $leií SF 
M;OYZESOVO KVA~\ MO 
G, f(antell: Nočné madl/tby 
P. Zagar: Sldčikové kvurMo 
B. M. lršai: Sldčfkové kvarteto · l. časť 
P. Šitnai: Laetitia recogtlitionis 
J Tt.wmer: TlU! Last Sleep ojtlw Vtrgín 

19.30 Moyzesova sieň $F 
BNSEMBW WIENER COLLAGE (Rakúsko) 

D. A1a1·tinéck: Coexistences 
l. HruŠOl'SkJí: 2. sond/4 
P. Szymansl.')•: Bug(t/ellapreA. W: 
O. líge/1: Trio pre husle, lesn_ý mh a klav{r 
.R. Staar: Oeminf A 1, A) S. A 7 
Z. Wysocki: Z E/t((/ pre komorný súb<d 111 

pre husle, sa:mfón a klavlr· lV.l'l 
pre dyäwvé sútJory 

E. Urbanner: Quasi un a fmUtl$1f.l pre troch 
sólistov a komomý ot·cltester 

l ŠTVRTOK 16. NOVEMBER l 
16.30 Slovenský rozbia$ Štúdio l 
CIUUSTOPH ~ MOOSMANN, organ 
(SRN) .. 

H. Holllger: Ptiť sk/adtetJ pre orgun a mg-pús 
M . .Reudenbt1cll: Stadliniett 
E. H. f/(mtmer: Etuda 1 (zo: Supert'f!no per 

• organo 
M . .Reuclenbtléh: StmuJii11fen 2 
E. H. Flammer: Faróenmuslk (zo: Stt.j)er· 

verso per orgtmo 
M . .Reuclenbach: SlandlintcnJ 
l . Xe1tf.lkis: Gmceoorh 

19.30 Moyzesova sieň SF 
ŠTÁTNY KOMORNÝORCHF.STER ŽJLJNA 
WOŠ SVÁRQVSKÝ, dirigent 
JURAJ ČIŽM.AROVIČ\husle 
MIKULÁŠ ŠKtJTA, klavír 
JÁN GALLA, has 
T. Takemitsu: Noswlp,ta 
V. Godár: Klattfrny koncert (premiéra) 
f Malovec; llu4ba pre btl$ a knmorný or· 

<:hester 
A. Schnittke: Sonáta pre husle a komorný or

chester 
A. PIJrt: Fesfr'lutl.enle 

l PIATOK 17. NOVEMBER l 
16.30 Moyzcsova sieň SF 
JANA VALÁŠKOVÁ, soprán, VOJTECH 
SAMEC, flauta, JÁN .BUDZAK, lesný roh. 
ALEXANDER JAI\LOKOV, husle, 
JW)O$l.AV ŠASINA, kontmbas, MAR.lÁN 
LAPŠANSKÝ, klavír, JÁN SLÁVIK, vlolon
čelo, DANIELA RUSÓ, klavír, NAO 
IIIGANO, soprán, PETER VRBINČfK, viola 
Akademické dychové kvinteto 
J Hatdk: Momimt musica/ artecj. S. 84Ch 
M. Bdzlik: Dychové kvtnteto 
M. Ko§ut: §cuy DesdMIOTI.J! 
TJ. Krlík: SOII(Ite et~ (ie~· e:>.presslons caracte· 

rlstiques 

19.30 Koncertná sieň SF 
SLOVENSKÁ flLHAB.MÓNlA 
PE'fER KEUSCHNIG, dirigent (Rakúsko) 
KURT .NIKKANEN, husle: (USA) 
P. Kólmart: Koncert pre orchas/C'r(premiéra.) 
) . Adams: Koncert pre husle'' orchester 
W. Lutoslawski: 4. sylnjóniu 

!!STARÉ V NOV()M" 
8.·10. november 1995 
Medzinárodné muzlkologické :.ympózium 
Zichyho palac, Ventúrska 9 

Informácie: Michalská l O, 
8 l 5 36 :Bratislava 
tel. 33 52 .9 L, fax: ~3 0188 


