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V súčasnosti v našej verejnosti čoraz sil
nejšie rezonuje otázka riadetlia, kvality a 
koncepcie programu Slovenskej televízie. 
Nás však v tejto chvili zaujíma naozaj iba 
program, ktory, ako sme už tol'kokrát po
čuli, je určený najširším vrstvám 11ašej 
spoločnosti. Presvedčujeme sa, že telev{z
ny program nemožno špecifikovať pre 
odbornfkov a neodborníkov, alebo pove
dané športovo na priaznivcov alebo Ile
priaznivcov (v športe sa to však zvrchova
ne rešpektuje) a 11avždy zrejme zostane 
sociologickým tajomstvom, kto je ten, čo 
reprezentuje priemer, o ktorý sa opierajú 
početné výskumy, 110 najmä šéfovia a tvor
covia televizneho programu. 

Pravda, v istom zmysle aj my, hudob11Í· 
cl, a4o ko~oruírl, riMli by SIHe si v lele
vizit prišli "na svoje", radi by sme s( pozre
li ;cauji111Qvé, ale aj unikáme hudobné pro
gramy či filmy so svetovými osobnosťami 
(alla Callasová), majúce dosah na estetic
kú mobilizáciu občana. V poslednom čase 
sa síce "roztrhlo vrece" s hudobnými pro
gramami, pravda, väčšinou staršieho dá
ta, ale za zmienku stoja aj programy nové, 
najrnä profily umeleckých osobností. 
Problematická je tu otázka spoloče11ského 
dosahu a ohú1su týchto progmmov. 

Problém štruktúry televíz11eho vysiela
nia h(1dob11ých progmmov ja osobr~e vi
dím v troch polol1ácl1: po prvé- ako s#uo
vat' jedr~otlivé umelecké žám·e ~ druhy v 
okolitom kor~kure11Č11om prostredí súk
romných star~íc 11 11ajmä káblovej sieti sig
nálu, po druhé - v Ú11osr~ej dramaturgii, 
pub!icite a v spôsobe por~uky jed11otlivých 
programov, a po tretie -je to verejná ko11-
trola televízneho programu ako r~ajvplyv
nejšieho médiu po stránke kvality. Myslim 
tým na odbo rr~ ú publicistiku a kritiku. 

Na tomto mieste nemož11o podrobne ho-
, vorlť k jed11otltvým problémom, 110 zdá sa 

ml, že je tu aj istá ľahostaj11osť 11ašej hu
dobnej verejnosti k televíznemu hudob11é
mu prejavu. Zdá sa mi, že televíziu skôr 
potrebujeme ako servis pre isté akcie, ako . 
pre šírenie umeleckých hod11ôt. Pravdou 
tiež je, že nu pret/vianočnej tlačovke sa 
okrem mňa z vyše desiatich pozvaných 
nik nedostaviL Televízia je totiž vec verej
ná, nie záujmová. Oceňujem totiž úsilie re
dakcie o pôvodnú tvorbu, no bude to výs
trel do vzduchu, ked' jeho ohlas r~ebude 
rezonovať v~ verejnosti. 
Zisťujem, že nmohí ~námi sa o r~ičmn 

inom už nebavia, ako o programoch káb
lovej televízie, a vždy4J$dill kedy, kde, čo 
bude aj bez programu. My, čo bývame v 
samotnom kultúrnom srdci mesta, podľa 
Staromestských 11ovín, káblovú televíziu v 
tomto roku a pravdepodobne ani v budú
com mtlt' nebudeme. Kto vie prečo? Asi 
preto, aby som nezabudol na kultúrne 
hodnoty spred 20-30 rokov a nekazil sa 
nduchom" sveta. Skrátka, som odsúdený 
11a kultúru očami našej televízie. A tak 
nemám aspoň problémy, zostáva viac 
času na prácu, živú či reprodukovanú 
hudbu, čítanie a hobby. Len či z ostatných 
llanálov sveta dostu11e twša spoloč11osť to, 
čo by jej z llľadiska estetických potrieb 
osožilo. To je však starosť a zodpovednosť 
iných a dúfam, že na to myslia aj tvorco
via tak dlho očakáva11ej 11ovej štruktúry. 
Či sa budú diat' zázraky, to r~eviem. Viem 
len jedno, že problém hudob11ých progra
mov zps tane otvorer~ý. 

A propos: ak cl1ce 11iekto pi sať o televíz
nych hudob11ýcll programoch, stránky 
časopisu sú mu prednostne k dispozicii. 

MARIÁN jURÍK 

• 4Sk 7. 2. 1996 

Symfonický orchester slovenského rozhlasu so svojím šéfdirigentom Róbertom Stankovským otvorili 28. januára slávnostným koncertom Rok 
slovenskej hudby. Účinkovanie tohoto telesa zároveií symbolicky pripomenulo tohtoročné jubileum - 70 rokov rozhlasového vysielania na 
Slovensku. 

ROK SLOVENSKE .. HUDBY 
OTVORENÝ ... 

Minulý rok vyhlásn miillster kultliry SR Ivan Hudec rok 1996 za: 
ROK SLOVENSKFJ HUDBY. Nasledovné prípravy, ktoré sa .zakladali 
na iniciatíve jednotlivých hudobných. ihštitúcií či jedno~vcov i 
napriek tom. ,u, že dos~ávall určité k<>tttúty, :tJ,a prelome. rokov ešte • 
neboli Jasne čitatefné. Po menš:ich programóvýcll zmenách a vyjas-. 
ňovaní základnej koncepcie Roku slovenskej hudby, došlo 28. janu
ára t. r. k ofi~álnemu aktu, ktorým sa Ro~ slovenskej· hudby stal 
skutočnosťou. Pri tejto príležitosti sme požiadali predsedu Komisie 
pre RS~ prof. Ladisľava 8urlasa,fnr.scs. o niekoľko slov. , . 

+ Po istých "opravách" sa Rok sloven
skej hudby rozbehol. Našich čitateľov 
bude iste zaujímať informácia, aký je 
súčasný stav rozpracovanosti Roku slo
venskej hudby a čo bude potrebné v jeho 
doterajšej koncepcii dotvoriť? 

- Rok slovenskej hudby 1996 sa začal pri
pravovať už minulý rok. Na základe viacerých 
podnetov zo strany hudobných inštitúcií, 
usporiadať takéto široko koncipované podu
jatie, osvojilo si Ministerstvo kultúry SR tento 
projekt a zaštítilo ho i príslušnou morálnou i 
finančnou pomocou. Prípravný výbor Roku 
slovenskej hudby pracoval do 31. decembra 
1995, potom od l. januára 1996 vymenoval 
pán minister kultí1ry Komisiu MK pre tento 
projekt. Komisia ,zdedila" už takmer dokon-

čenú publikáciu s 99 číslovanými stranami. 
Komisia dala publikáciu posúdiť viacerým 
expertom, ktorí navrhli čiastočné zmeny a 
doplnky, ktoré sa ešte vzhľadom na stav výro
by budú dať realizovať. Niektoré nedostatky 
vznikli aj pod vplyvom časovej tiesne kon
com roka 1995, pretože publikácia mala byť k 
dispozícii už na otváracom koncerte RSH l . 
januára 1996. Udalosti sa však vyvinuli ináč. 
Slávnostný koncert k Roku slovenskej hudby 
s pat·ričným diplomatickým protokolom a s 
úča~ťou pozvaných osobností bol stanovený 
na 28. januára a publikácia, o ktorej som sa 
zmienil, príde do obehu,_len čo bude hotová. 
Zámer Roku slovenskej hudby zostáva 
nezmenený a jeho cieľ je dostať do kultúrne
ho povedomia našej spoločnosti hodnoty, 

ktorými slovenská hudba dnes disponuje a 
zúčastiíujú sa ho koncertní umelci, skladate
lia, muzikológovia, jedinci i inštitúcie, ktoré 
hudbu produkujú a šíria. Dozaista významnú 
úlohu v tomto projekte bude mať Slovenská 
hudobná únia i koncertná agentúra 
Slovkoncert. Základná koncepcia je od začiat
ku jasná, jej realizácia je však otvorená pre 
všetky inštitúcie i osobnosti, ktoré chcú pris
pieť k šíreniu hodnôt našej hudobnej kultúry, 
pretože jej spoločenské prijatie sa môže 
uskutoči'lovať jedine cestou praxe a aktivít, 
spolupráce na základe zjednocujúcej idey, 

i ~:ľ!!~. -l 
ktorú vytýčil Rok slovenskej hudby ako svoj 
zámer. 

+ Rok slovenskej hudby, ako ho 
poznáme z pôvodného vyhlásenia, vy
chádzal vo svojej koncepcii z istých 
výročí v spomínanej publikácii, žiaľ, nic 
kompletných. Znamená to, že dramatur
gickou kostrou podujatí budú jubilujúci 
autori či interpreti? Veď aj p o minulé 
roky i v rokoch budúcich si pripomenie-

(Pokračovanfe na. str. 3) 



( 2 AKTUALITY 

l Zo zlatého fondu l 

Symfonický orchester slovenského 
rozhlasu so svojím šéfdirigentom Ró
bertom Stankovským a sólistami naplnil 
program hudbou zostavenou z diel zlatého 
fondu slovenskej hudby, počnúc J. L. 
Bellom (Slávnostná predohra Es dur), 
J. Cikkerom (Concertino pre klavír a 
orchester) cez E. Suchoňa (Tri piesne 
pre bas a orchester) k A. Moyzesovi 
(suita Dolu Váhom). Tu mi nedá, aby 
som sa nepristavila pri dramaturgickej 
stránke koncertu. Pred dvoma týždňami 
som v HŽ komentovala mirbachovský kon
cert, ktorý bol mimochodom tiež úvod
ným podujatím k Roku slovenské) hudby, 
konkrétne jeho komornej časti. Nena
mie tam proti autorskému zastúpeniu, 

. ktoré bolo mimochodom takmer' do bodky 
zhodné, teda orientované k onomu zlaté-

mu fondu. Myslím si skôr, že oba programy 
vo svojich zostavách mohli byť volené uváž
livejšie, nápaditejšie. Ak reprezentoval 
Suchoňovu tvorbu v komornej sfére vokál
ny cyklus, nemuselo sa tak nutne zopakovať 
aj pri orchestrálnom koncerte. Celkom 
ochotne by som si bola vypočula niektorý z 
Majstrových trebárs čisto orchestrálnych 
opusov (napríklad Baladickú suitu, ktorá 
premiérovo odznela práve pred šesťdesiati
mi rokmi) ... Podobne pri voľbe z diela ]. 
Cikkera: Ak odzneli klavírne variácie v 
rámci komorného koncertu, mohli sa zosta
vovatelia obzrieť po iných farbách v zmysle 
orchestrálneho obsadenia ... 

Nezávidím. orchestrákom, ani dirigento
vi, ktorí sú nútení tvoriť na svojom domov
skom pódiu, situovanom síce v atraktív
nom prostredí sály Koncertného štúdia, z 

G. ALBRECHT ODSTÚPIL 
"Šéf bez kompetencii níe je šéfom," povedal 

odstupujúci nemecký dirigent Gerd Albrecht 
na mimoriadnej tlačovej konferencii, ktorú 
zvolal do praž.ského Rudolfína. 

Súčasne s okamžitou platnosťou vypovedal 
svoju zmluvu ministrovi .kultúry Pavlovi Tig
ridovi. Podľa Albrechta na vine nie je žiadny 
kultúrny dôvod, ale politická obmedzenosť. 
Gcrd Albrecht v tom naráža na novelizáciu šta
tútu českej filharmónie, ktorá mu od 15. jarmá
ra odobrala rozhodujúce právomoci. a podria
dila šéfdirigenta generálnemu riaditeľovi. 

.. Rozhodnutie preníesť utpelecké úlohy v pod-

state na tretiu osobu narnšuje bázu našich 
zmluvných vzťahov. Pokračovať v zmluve sa 
tak stalo pre mňa umelecky aj ľudsky neúnos
né. Preto dávam okamžitú výpoved: Od tejto 
chvíle už nie som k dispozícii, " napísal 
Albrecht v liste Tigridovi. Pre zaujímavosť, na 
miesto šéfdirigenta českej filharmónie nastú
pil Gerd Albrecht v roku 1993 a jeho zmluva 
mala VYJ'ršať v júpi 1,998. Ako vši!k,Sá!ll zdôra~
,nil, hranie s čes)wu filha~mónioq bolo preújw 
\>-ei'kýhl zážitkom a ' je mu ľúto' celej kaucy, 
ktorá sa vliekla už od roku í994. Podľa int'or
mácií, ktoré uverejnili niektoré české denníky, 
je situácia vo filharmónii dnes veľmi povážlivá . 

Róbert Stankovský 

akustického hľadiska však dosť výrečne 
spochybňujúceho prácu odborníkov z 
tohoto špecifického odvetvia fyziky. 
Hľadám vždy ako poslucháč optimálnu 
polohu a priznávam, vždy mi trvá nejaký 
čas než dokážem senzory pri' vnímaní 
adaptovať na "filtre" hluchých miest. 

Do sveta hudby sme vstúpili cez Bellovu 
Slávnostnú predohru Es dur, skladbu, v 
kontexte skladateľovej tvorby viac nezá
väznú, jubilóznu, predurčenú a cielenú 
zrejme na podobné príležitosti. 

Orchester sa rozdelil .na dva tábory, oa priaz
nivcov a odporcov Gen;la Albrechta. Aj keď sa 
spory vraj neprejavujú na umeleckých kvali
tách orchestra, medziľudské vzťahy sa natoľko 
zhoršili, že niektorí hráči z tohto kedysi pres
tížneho telesa odchádzajú hrať radšej do cudzi
ny. Okrem toho hrozí pretŕhanie bohatých 
medzinárodných kontaktov. Podľa muzikoló
ga Jifího Pilku, ktorý pracoval v odbornej 
komisii pre ministra kultúry, nebol Albrecht 
dobre vybavený na to, aby zastával.funkciu šéf
dirigen'ta takého významného telesa. Podobné 
ťažkosti mal v tomto postavení údajne počas 
s~oj,ho 'P.ôsobenia ' v tokoch 1975 až 198ó' vo 
švä~faFsléu. :Aj · tam bojoval s neprestajnymi 
škandálmi a svojím rozporuplným 'správaním 
sa. . ALENABOROVIČKOVÁ 

(Prevzaté z Pravdy) 

Silvia Čápová-Vizváryová bola opäť (tak 
ako v spomínanom komornom matiné) 
sólujúcou klaviristkou. Tentokrát tlmočila 
náročný part- Cikkerovho opusu 20 -
Concertina. Je to skladba podliehajúca 
kompozičnej logike, presne určenému tek
tonickému rozvrhu, myšlienkovej. koncep
cii, predsa však- mierne zahmlieva autorov 
rukopis v jeho jednoznačnosti. Dramatur
gická línia skladby je akoby presýtená, dra
maticky preexponovaná - o to väčší obdiv 
si zasluhuje sólistka, so svojim zdanlivo 
nt;:vyčerpateľným ohniskom energie, tech
nickej bravúry i schopnosti zjednotiť sa s 
tlmočeným textom. 
· Tri piesne pre bas a orchester (na poéziu 
M. Válka, P. štilichu a]. Smreka) náležia k 
pozdném1.1 tvorivému obdobiu E. Suchoiía. 
Ich obsah, filozofická priam mystická refle
xia je v nich zvýraznená doslova viacdi
menzionálne. Je tu zafixovaná nefalšovaná 
autorova ľudská i umelecká konfesia, pre
nikavá, úderná. Interpretačný, spolu tvori
vý vklad Petra Mikuláša bol aj tento raz viac 
než imponujúci. Hovoriť o jeho spevác
kych parametroch by bolo opakovaním 
kladov až superlatívov, ktoré v poslucháčo
vi doznievajú po každom jeho plne angažo
vanom stvárňovaní. 

Napokon- Moyzesova suita op. 26 Dolu 
Váhom zavŕšila slávnostný koncert. 
Prehovorila opäť sviežou rečou, ileprchajú
cim pôvabom, motivickou dôvtipnosťou. 
Potvrdila svoje pozície radiace ju k výpo
čtu diel zlatého fondu. 

Zaslúžený aplauz patril- aj patrí- orchest
ru a jeho osvedčenému lídrovi. Ich výkon 
bol dôstojným vkladom k rozbiehajúcemu 
sa Roku slovenskej hudby, a rovnako, pri
pomenutím si 70. výročia rozhlasoyéh o 
vysielania na Slovensku. 

LÝDIADOHNALOVÁ 

l POŽIARVBENÁTSKEJOPERE ll NÁ PAMÄŤ RODÁKOVI l 
Prekrásna neoklasicistická fasáda a 

obvodové múry 204-ročnej benátskej 
opery La Fenice, ktorú v pondelok 22. 
januára v noci zničil požiar, ešte stále stoja. 
Z vonkajšej strany sú síce čierne, ale oheň 
sa ich prakticky nedotkol. Teraz je nalieha
vé staticky ich podoprieť, aby nespadli. Z 
vnútrajška divadla však z.ostala iba dymiaca 
hromada popola a ruín, podobne ako pri 
požiari v roku 1836. La Fenice, ktorá patrí 
k najprestížnejším operám vo svete, mala 
1500 kresiel a po prvý raz otvorila návštev
n íkom dvere 16. mája 1792. 

Najpravdepodobnejšou príčinou požia
ru, ktorý sa podľa prvých hypotéz začal v 
hlavnej lóži alebo na treťom poschodí 
budovy vzdialenej iba niekoľko sto metrov 
od Námestia Sv. Marka, bol zrejme elektric
ký skrat. Podľa mienky požiarnikov a polÍ-

cie, zdá sa, že oheň si nevybral nijakú ľud
skú obeť. Včasnému príchodu pomoci 
zabránili uzučké uličky v okolí budovy, ako 
aj to, že najbližšie vodné kanály sa "práve 
bagrujú. Požiarnici museli pumpovať vodu 
až z lagúny. Vrtuľníky, ktoré polievali suse
diace budovy, zasi<thli krátko po 23. hodi
ne, keď už bolo divadlo takmer zničené. Na 
požiar upozornil strážnik na obchôdzke 
krátko po 2 1. hodine . Divadlo od augusta 
minulého roka reštaurovali a v rámci 
rekonštrukcie sa mal vybudovať aj nový 
protipožiarny systém. Opera mala otvoriť 
svoje brány pre divákov v marci predstave
ním Mozartovej opery Don Giovanni a dže
zovým koncertom Woodyho Allena. 

Talianska vláda včera na záchranu benát
skej opery vyčlenila 20 miliárd lír, čo je 

. zhruba 12,5 milióna dolárov. 
(TASR) 

Slovkoncert na prahu nového roka 
Súčasné i plánované aktivity agentúry 

Slovkoncert, ako aj bilancia činnosti v 
minulom roku boli hlavnou témou tlačovej 
besedy, ktorú Slovkoncert usporiadal na 
začiatok roku 1996. t'ažisko činnosti Slov
koncertu je predovšetkým v koncertných 
podujatiach mimo hlavného mesta, v jedno
tlivých regiónoch Slovenska. Aj v Bratislave 
však Slovkoncert pravidelne dvakrát me
sačne poriada nedeľné matiné v Mirba
chovom paláci, príležitostne rôzne mimori
adne konceny a, samozrejme, najväčšie 

podujatie - Bratislavské hudobné slávnosti. 
Napriek istým ekonomickým problémom, 
súvisiacimi s transformáciou miestnej kui
Lúry, darí sa Slovkoncertu nacľalej zabezpe
čovať pravidelný koncertný život v mestách 
s viacročnou tradíciou a kultúrnym záze
mím. Úspešné sú aj tradičné letné hudobné 
festivaly v kúpeľných mestách: Piešťanoch, 
'I're nčiansk-ych Tepliciach, Bojniciach, Du
dinciach, Bardejovských kúpeľoch a v 

ostatnom čase aj v turistických centrách 
Vysokých Tatier. V minulom roku Slovkon
cert zabezpečil takmer 1500 koncertných 
podujatí, pričom okrem večerných koncer
tov sú početné najmä výchovné koncerty 
pre školy. Osobitnou činnosťou sú koncer
ty na zastupiteľských úradoch a sloven
ských inštitútoch. Vlani sa napríklad vo 
Viedni predstavilo Slovenské dychové kvin
teto,· súbor Sp ect_llum, flautovo-gitarové 
duo manželov Zsapkových, sopranistka Eva 
Blahová s klaviristkou Elenou Händlerovou 
a SKO. Dvadsaťpäť programov sa realizova
lo v Slovenskom inštitúte v Prahe, s veľmi 
pozitívnym ohlasom. 

V marci pripravuje Slovkoncert prvý roč
ník medzinárodnej speváckej súťaže L. Pop
povej. Zatiaľ sa na ňu prihlásilo vyše päťde
siat súťažiacich zo 16 krajín celého sveta, čo 
je na začínajúcu súťaž pozoruhodný záu
jem. M. HANZELOV Á 

- Naša škola sa prakticky 25 rokov snaží o 
udelenie čestného názvu podľa mena 
nášho veľkého rodáka. Roky totality neboli 
tejto myšlienke priaznivo naklonené. 
Výhrady boli často formálne. No hlavná, 
nevyslovená výhrada bola tá, že od roku 
1924 po štúdiách v Budaeešti a vo Viedni 
.pôsobil Štefan Németh-Samorínsky ako 
organista v Dóme sv. Martina. Veľkým úspe
chom našej školy bolo, že sme v roku 1984 
mol~li zriadi ť pamätnú izbu skladateta, 
ktorá je až do dnešných dní ozdobou našej 
školy. 

+ ZUŠ v šamoríne už dávno čerpá z 
odkazu svojho veľkého rodáka ... 

-Je isté, že na prvom mieste je pedagogic
ká práca. Súčasťou našej činnosti sú i kon
takty s družobnými školami v Taliansku, 
Rakúsku a Maďarsku. Výsledky práce vyše 
600 našich žiakov sa zúročujú v početných 
koncertoch, ktoré realizujeme počas celé
ho školského roka a aj v priebehu festivalu 
starej hudby SAMARIA, ktorý sa v dvojroč

ných intervaloch koná v našom meste. 
+ ZUŠ v Šamoríne so svojou prekrás

nou koncertnou sálou je kultúrnym 
centrom m esta. 

- Bola by som rada, keby tomu tak bolo a 
Šamorín sa i naším pričinením Stal skutoč
ným mestom hudby. Máme n a to ideálne 
podmienky, veď podpora i zo strany primá
tora je veľká. Všetci si uvedomujeme, že 

takmer sedemstoročnú kultúrnu tradíciu 
mesta treba naďalej pestovať . Pre našu 
školu by aj preto bolo veľkou cťou, niesť 

meno svojho slávneho rodáka. Bola by to 
príležitosť na postavenie busty skladateľa 
pred našou školou a usporiadanie koncertu 
z jeho tvorby. Radi by sme naň p ozvali jeho 
zasvätenú interpretku a spolupracovníčku 
pani Helenu Gáfforovú. Využívam teda túto 
príležitosť a obraciam sa na našu pospoli
tqsť, aby sa práve v Roku slovenskej hudby 
nezabudlo na túto časť našej duchovnej 
minulosti. Pripravil IGOR BERGER 
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c~~'96 ROZHOVORY 

z eSKO? 
Sloven.skfkomorný orchest~-t sa pod vedenitri svojho zaklada~ 

teľa a um.eleck~ho vedúc~hu, B<>h.däna warchala zaradU met(~ . 
najlep$íe -~ut:óps.ke komo~e telesá a. stal sa 1lo tridsiatich . pia· 
tldl rok~ vmeleckej čbtiiosti doslova legendou .. SKO -to bola 
ioky zna~ kVaUty, ktorú uznávala, obdivovala a kupovala celá 
Európa, ate aj Amerika čt ďaleké Japonsko. Neopakovateľný 
Zvuk, spôSob interpretáde, jedinečný warchalovský štýl dala 
tomuto súboru osobnosť Bohdana Warchala; SKO boU pre nás 
Wardtaioicl. Od . jesene to však už nie je . pravda •. Bohd3n. 
Warcha;t s~trozbodol odísi z SKO a Slovensk~j'ftlharmónie, k,tot'S, 
je do.moV:Skou i:nštitúdou ttlesa takmer tridsať rokov • . Ako sám' 
povedal, l»te rozdielne ruboty s vedením SF -n.a niektoré · nazvi-. 
me to organiZačno-ekonomické otázky. Mnohi dúfali, že sa 
~jde kompromisné rieše~, prijateľné pre obe strany a 
majster Warchal svoje rozhodnutie predsa len zmení. Ziaľ,, 
nestalo sa tak ••• Aká je momentálna situácia v SKO a .aké plány 
má na .t1ajblliš1e mesiace, opýtali sme sa preto dnes už bývalého 
umelec;ket«)léfaSKO Bóhdan~ WARCHA.I.A: . , , · 

- Slovenský komorný orchester ostá
va vo filharmónii, odišli z neho len nie
koľkí členovia a pokiaľ viem, na ich 
miesto ako aj na post umeleckého šéfa 
je vypísaný konkurz. Moje rozhodnutie 
odísť je definitívne, nemohol som 
konať ináč. Svoje stanovisko som vyjad
ril aj v otvorenom liste riaditeľovi SF, 
kde som reagoval na jeho tvrdenia o 
"parazitovaní" komorných telies na 
.Slovenskej filharmónii. Myslí.m, že opak 
je pravdou, SKO dlhé roky úspešne 
reprezentoval Slovenskú filharmóniu, 
zaplňal koncertné sály a bol nie malým 
finančným prínosom pre túto inštitú
ciu. Hoci som si svoj už dávnejšie plá
novaný pdchod z SKO predstavoval 
inak - postupne vyskúšať a angažovať 
vhodných kandidátov na tento post a 
zostať ešte nejaký čas , umeleckým 
šéfom - situácia sa vyvinula inak Nie 
som "Však 'urazefl'Ý"'ani necítim nejakú 
krivdu. Myslím, že som pre tento.súbor 
venoval maximum svojich síl: tridsať
päť rokov som nemal žiadne iné úväzky 

a so všetkou intenzitou som sa sústredil 
na umelecký rast SKO. Dnes želám svo
jim kolegom, aby sa im darilo pod 
novým vedením a-som optimista aj čo 
do ďalšej perspektívy SKO. Ak sa ume
leck-ým šéfom stane vyhranená umelec
ká osobnosť, hovorí sa, že záujem majú 
páni Danei,Jablokov a Bogacz- bude to 
iste iné, ako to bolo doteraz, ale nemusí 
to byť horšie. Naopak, verím, že to bude 
vynikajúci orchester a naďalej bude 
napredovať... 

e Založili ste SKO a venovali mu 
podstatnú časť svojho tvorivého 
života. Ak by bol záujem zo strany 
súboru, súhlasili by ste so spolu
pt:ácou na niektorých projektoch a 
koncertoch? , 

· Predpokladám, že nový umelecký šéf 
sa bude orchestru venovať s plným nasa
dením a teda moje hosťovanie nebude 
máť opodstatnenit:. Ale ja som otvorený 
ku každej umelecky zauj[mavej ponuke 
na spoluprácu. Hoci sa chcem teraz pre
dovšetkým sústrediť na moju pedago-

Šťastné chvíle s SKO ... 

gickú prácu na Vysokej, škole muztc
kých umení, rád by som si i naďalej udr
žal kontakt so živou hudbou. ' 

e Aké budú teda vaše najbližšie 
aktivity v koncertnej činnosti, 
dostali ste už takúto pre vás zaují
mavú a akceptovateľnú ponuku? 

- Najbližšie ma čaká účinkovanie s 
Pražským komorným orchestrom bez 
dirigenta, v Prahe budeme mať 4. febru
ára prvý koncert, kde uvedieme Con
certo grosso Z. Lukáča a Schubertovu 4. 
symfóniu, s nimi'vystÓpim potom ešte 
na ďalších dvoch koncertoch v Prahe, o. 
i. s Händlovou Vodnou hudbou. V apríli 

ROK SLOVENSKEJ HUDBY 
OTVORENÝ ... . . 

(Dokot~čenle zo str. I) 

me viacero významných výročí. Ako sa k 
tomuto problému stavia komisia, ktorú 
vedieš? 

· Koncepcia Roku slovenskej hudby, ako 
som už uviedol, nie je založená na princípe 
jubileí či výročí, bolo by však nespravodlivé si 
nevšimnúť časovú súvislosť s istými životný
mi údajmi, osobností, ako bol napr. Ján Levo
slav Bella, alebo Alexander Moyzes. Dvoj
stranová príloha na konci chystanej publiká
cie k Roku slovenskej hudby nie je základom 
projektu, hlavný zámer nespočíva na život
ných jubileách. Ak sú v tomto zozname jubileí 
a výročí nedostatky, je to len autorský lapsus, 
ale nic problém, s ktorým by sa bolo treba 
zaoberať ako s principiálnou otázkou. 

+ Avšak Rok slovenskej hudby by 
mohol byť prvou príležitosťou fundova
nejšie s odstupom času nazrieť aj do 
doterajšieho vývoja slovenskej hudby, 
objasniť si jej niektoré východiskové 
pozície i jej smerovanie, od základov 
našej tvorby až po najživšiu súčasnosť. 
To by, myslím, mohlo byť vďačnou a 
vítanou témou pre muzikologické sym
pózium ... 

·Ak ide o zámer šíriť nesporné hodnoty slo
venskej hudobnej kult(iry, otázka .problema
tických miest" nie je azda primárnou úlohou 
Roku slovenskej hudby. Napokon v umení sú 
diela a ich hodnotenie vec veľmi relatívna, 
pluralita štýlov a techník minulosti i súčas
nosti tak rozsiahla, že komplex týchto otázok 
nemožno riešiť jednorázovo. Ale ak príde 
podnet, aby sa konferencia či sympózium s 
cieľom morálnej a hodnotovej katarzy usku
točnili , niet v tomto smere prekážok. Preto je 
aj program Roku slovenskej hudby .otvore
ným systémom". Poviem to obrazne: ak ide 

človek na slávnostný koncert a recepciu, nie 
je práve najvhodnejšie v konverzácii hovoriť 
o svojej reume alebo iných neduhoéh. 

+ Rok slovenskej hudby iste bude 
chcieť dať pozitívne signály o našej 
hudbe aj smerom do zahraničia. Ako 
vidíš tento aspekt? 

- Slovenská hudobná kultúra má v súčas
nosti dve dimenzie; v ktorých sa žiada zvýše
ná aktivita a kultúrna sebarealizácia. Je to jed
nak domáce prostredie, v ktorom sa žiada 
rozširovať hodnoty skladatel'ské i interpre· 
tačné, ved' našich umelcov rôznych profesií 
je značný počet a ich úroveň zodpovedá aj 
najprísnejším kritériám. Kultúrne bohatým je 
národ, občianstvo, ak si dokáže tieto hodnoty 
osvojovať, mať vedomie kultúrnej integrácie 
a spolupatričnosti napriek vnútornej diferen-

covanosti. Druhým, nie menej dôležitým fak
torom je rozširovanie kultúrnych kontaktov 
so zahraničím. Ak v minulosti prevládali v 
našich dejinách skôr akulturačné procesy, 
osvojovanie si európskeho a svetového hu
dobného bohatstva, teraz kladieme dôraz aj 
na druhí1 dimenziu vzájomných kontaktov. O 
slovenskej hudobnej kultúre sa v Európe i v 
ostatných častiach sveta určite vie. Sme však 

. presvedčení, že slovenská hudobná kultúra 
má ešte ďalšie hodnoty, ktoré sa pre rôzne 
príčiny nedostali do povedomia zahranič
ných kruhov v takej miere, ako si to zaslu
hujú. Myslím tu predovšetkým na skladateľ
skú tvorbu, ktorá v dobe celosvetovej sklada
teľskej explózie, ponuky a dopytu, nie je ade
kvátne známa. Myslíme na tento problém a 
urobíme čo bude v našich silách a možnos
tiach. 

+ Keďže prof. Burlas je aj predsedom 
festivalového výboru Bratislavských 

·hudobných slávností, a hoci sme len na 
začiatku nového roka, prípravy festivalu 
sú u ž v plnom prúde, myslím si, že neza
škodí verejnosť už teraz aspoň globálne 
informovať čo prinesie festival v tomto 
roku ... 

- Bratislavské hudobné slávnosti 1996 (27. 
9.-11. 10.) sú už v hlavnej kostre pripravené. 
Niečo si ponechávame ešte ako .obchodné 
tajomstvo", ale všeličo môžem uviesť ako 
súčasný stav_ Súčasť dramaturgických akcen
tov bude nepochybne tvoriť práve zdôrazne
ný Rok slovenskej hudby, ale aj výročia A. 
Brucknera (100), Manuella de Fallu (50). 
Dlho nesplnenou túžbou bude uvedenie 
Mahlerovej 8. symfónie na otváracom koncer
te Slovenskej filharmónie, tri koncerty 
Symfonického orchestra slovenského rozhla
su (Prokofiev: Ivan Hrozný, Egon Krák, 7-

SnímkaM_ 

by som mal s nimi absolvovať zájazd do 
Nemecka a v máji do Japonska. Na jeseň 
som prisľúbil účinkovanie s orchest
rom Sebastian v českých Tepliciach, 
toto teleso i tu poriadané koncerty majú 
dlhoročnú tradíciu, orchester svojho 
času založil Libor Pešek , 

e A čo slovenské súbory, hoci 
Cappella Istropolitana ... ? 

· - Zatiaľ ma nikto neoslovil , ale ako 
som už povedal, rád prijmem každú 
ponuku pre mňa umelecky a interpre
tačne zaujímavú, samozrejme, v rámci 
mojich časových možností. 

Pripravila M. HANZELOV Á 

symfónia Alexandra Moyzesa). Štátna filhaF
mónia Košice uvedie dielo Ivana Paríka, 
Štátny komorný orchester Žilina nové dielo 
Ladislava Kupkoviča, Cappella Istropolitana 
víťazné dielo zo skladatel'skej súťaže. Ďalej 
počítame s vystúpením United Philharmonie 
Orchestra (Mirko Krajčí: Requiem), účinko
vať by mali tiež popredné zahraničné orchest
re ako napr. Bruckner Orchcster Linz, Royal 
Liverpool Symfonic Orchestra, Orfeus Cham
ber Orchestra z USA, Orchester National de 
Espana, Štátna filharmónia Brno, FOK-Praha, 
Národný orchester z Litvy. Opera SND uvedie 
premiéru opery Jána Cikkera Vzkriesenie. -
Ďalej to budú početní sólisti, zahraniční hos
tia v opere, komorné súbory, recitály, zboro· 
vé koncerty -a dosť. Viac vám neprezradím. Aj 
tak je tu riziko, že v programe môžu nastať 
zmeny. 

+ To je pochopiteľné, n o už terajšia 
informácia dáva plastický obraz o rastú
cej úrovni festivalu. Na záver ešte jedna 
"festivalová" otázka. V diíoch 19.-22 . 
októbra minulého roka bolo v Ljublani 
45. zasadnutie Európskej asociácie 
hudobných festivalov, ktorej členom sú 
aj BHS. čo bolo predmetom tohto roko
vania a ako možno po tvojich doteraj
ších skúsenostiach na čele festivalového 
výboru 'charakterizovať medzinárodné 
postavenie nášho festivalu? 

- Európska asociácia 11udobných festivalov 
sa na svojich 'zasadnmiach oboznamuje s 
výsledkami jednotlivých festivalov členských 
krajín a hl'adá cesty racionalizácie a optimali-

. zácie v spolupráci medzi festivalmi. Je to 
vel'mi užitočná práca, pretože napomáha 
medzinárodným kontaktom v čase, keď sa 
všade šetrí s finančnými prostriedkami, po
máha racionalizovať teritoriálnu i dramatur
gickú spoluprácu_ Náš festival BHS, sa hodno
tí vel' mi priaznivo. Samozrejme, nejde o žiad
ne . ligové tabuľky". Skôr sa to prejavuje v 
pozornosti o náš festival i v množstve ponúk, 
ktoré nestačíme v ponúkanom rozsahu ani 
absorbovať. Osobné kontakty, ktoré sa na 
týchto stretnutiach uskutoči'lujú , množsJ;yo 
aktuálnych informácií, sú ncnahrad itcl'nou 
orienta<::nou pomocou dobrého, dramatur
gicky zaujímavého a akUJálncho festivalu. 
Vďaka za rozhovor. 

Pripravil MARIÁN J URÍK 



KONCERTY 

· Tradičný ;esen.no-zim:ný koncertný cyklus na Bratislavskom btade 
je klasickou ukážkou spolUptáce dvoch inštltú'ci~, z kt()tých Jedna 
pos.k:ytUje priestor (historická lludobná sieň hntdn -Hudobné múze-' 
utn SNM) a druhá- Spolok koncertných umelcov pri SHÚ -kompletný 
<lramatutgický servis a koncertujúcich umelcov. Koncertný cyklus 
Hudba :na hrade už-má svojettadície a ustálenú podobu. Ťažiskom sú 
polorecitály sólistov, kombinované s malými,komornýml telesáml. 
Je to vzhľadom na sieň ide~e a aj v tomto ročníku sa to osvedčilo. 
Stručne zopár viet o jed11otlivýcll koncettcx:b. · 

. · ' " .ot 

Koncert 29. 10. patril striedavo 
Igorovi Fáberovi -hoboj a huslisto
vi Robertovi Marečkovi, oboch citli
vo sprevádzala Dana šašinová-Satu
ryová. Fábera aj Mareček si držia 
posty vo viacerých koncertných tele
sách, ale venujú sa aj sólovým vystúpe
niam. Fábera disponuje pekným tó
nom, ktorý uplatnil predovšetkým v 
dielach Silint-Saensa a tarla Nielse-

IgorFábera 

na. V Saint-Saensovej Sonáte pre 
hoboj a klavír bolo najmä záverečné 
Allegro živé a presné. V Nielsenových 
Dvoch fantastických kusoch odkry
li spolu s klaviristkou pôvabné kon
trastné nálady častí Romanze a 1-lumo
resque. Dali vyznieť ľúbivým romantic
kým melódiám, jemným harmóniám a 
našli spoločnú reč v rytmických preg
nanciách humoresknej 2. časti. R. Ma
reček okrem Händelovej husľovej 
Sonáty prispel k dobrému dojmu z 
koncertu interpretáciou janáčkovej 
Sonáty pre husle a klavír, predov
šetkým v častiach Balada, s emotívnou 
paletou nálad, a Allegretto, ktoré sa 
vyznačovalo v jeho podaní tempera
mentnou prudkosťou . Na záver si spo
ločne všetci traja zamuzicírovali s 
Romanom Mešinom (fagot) v ešte 
jednej Händelovej Sonáte B dur. 

Ďalší koncert (5. ll.) patril Moyze
sovmu kvartetu a klaviristovi M. 
Lapšanskému. Jubilujúce teleso sa 
predviedlo vo výbornej forme, ob
zvl ášť v ten večer. Hrali Sláčikové 
kvarteto D dur Michaela Haydna s 
neskrývaným potešením. Hráčska em
patia medzi členmi kvarteta a tvorivý 
nadhl'ad vdýchli priezračnému pradi
vu ranoklasického diela jemné tvary, 
graciózny tón, ľahkosť a vzdušnosť. Od 
prvých tónov hlavnej témy až po záver 
M. Haydnovho kvarteta D dur som vní
mala aj akustický rozmer tejto skladby 
v hradnej koncertnej sieni. Priehľadná 
sadzba našla piateho interpreta- v pries
tore - to sa Moyzesovcom vydarilo. S 
rovnakým muzikantským zanietením 
uviedli populárne Dvorákovo Kla
vírne kvinteto A dur op. 81 s klavi
ristom Marianom Lapšanským. Zdá sa 
mi rovnako dôležité zdôrazniť výstižné 

tlmočenie obsahu, ideálne zvolené 
tempá, početnosť drobných detailov, 
ktoré oživovali veľké celky a plochy, čo 
zvlášť v Dvofákovej hudbe pôsobi veľ- · 
mi prenikavo. Inšpiratívna súhra me
dzi Lapšanským á Moyzesovcami bola 
posvätená vysokou profesionalitou, 
predstavte si za tým čokoľvek, no v ich 
prípad~ určite nechýbalo ani to najo
byčajnejšie potešenie 'l: hry. Podobný 
pocit z ich osobného stotožnenia sa s 

· dielom som mala na· premiére Sláči
kového kvarteta č. 8 od Ilju Zeljen
ku. Dešifrovali vnútorný pulz zložité
ho diela, našli orientáciu v hustej sadz
be disonantných plôch, aj úseky pre 
dramatické gestá a expresiu - to bolo 
interpretačné východisko, ktoré v 
mnohom pomohlo prijať vyhranený 
skladateľský rukopis v tomto opuse. 
Slovami je ťažko tlmočiť obsah nového 
diela, ktoré počuje poslucháč prvýkrát. 
Komunikácia so skladbou sa vtedy 
nezriedKa obmedzí na aktivizáciu zá
kladných významových vrstiev, a je 
veľmi dobré, ak už v tejto etape dielo 
"osloví" svojho adresáta. Zrelé, drama
tickou silou nahustené dielo, skrývajú
ce v sebe expresívne melodicko-har
monické i komplikované rytmické 
štruktúry - je to znepokojivá hudba, 
hovoriaca hudobnými prostriedkami o 
"hudbe". A zaujme ... 

19. ll. sa publikum priam nahrnulo 
na vokálny koncert altistky Marty 
Beňačkovej, Petra Mikuláša (bas) a 
ich tradičného "sparingpartnera" za 
klavírom Ľudovíta Marcingera. M. 
Beňačková v piesňach Wolfa, Loewe
ho, Honeggera a P. Mikuláš v Kafen
dovi, Ravelovi a Straussovi mali v 
Maicingerovi profesionálneho partne
ra, ktorého prejav je napriek úspornos
ti gest ideálnym decentným protipó
lom ku vokálnym partom. Marta Be
ňačková veľmi kultivovane tlmočila 

poetické čaro Wolfových piesní 
(Môrike Lieder 1.) i v prekómpono
vanej dlhej piesni Der Nôck (Loewe), 

Gustáv Beláček 

ale zvlášť zaujala v piesni Die verfalle
ne Miihle, kde mohla uplatniť zmysel 
pre výraznejší expresívny prejav. V 
piesni sa vyskytli zvukomalebné prvky 
v klavírnom sprievode, napodobňujú
ce (azda) klepot mlyna. Vrcholným čís
lom jej polorecitálu boli 4 piesne A. 
Honeggera. Z nich každá jedna bola v 
interpretácii M. Beňačkovej vzorová 
vystihnutím obsahu, vytieňovaná jem
nými náladami s celou škálou emócií v 
rozpätí od nostalgie (Automne) , až ku 
pikantnosti (Saltinbanques). Celkové 
vyznenie Honeggrových štyroch pies-

ní bolo vzhľadom na charakteristickú 
farbu jej hlasu a aj vďaka Klavírnemu 
partu veľmi sugestívne. Dvojnásobne 
to však platí o vokálnom majstrovstve 
Petra Mikuláša, ktorý na ploche šty
roch krátkych piesní Kafendovho 
Cyklu vyčaril 'štyri malé skvo~ty, vyci
zelované v detailoch, mnohovrstevné 
vo výraze, pritom zrozumiteľné vo von
kajšom prejave. Aj tá najjednoduchšia 
básnická metafora bola tlmočená 
objavnou interpretáciou textu a význa
mu slov. Pianissimá, kdekol'vek ich 
Mikuláš použil, boli zrozumiteľné do 
posledného vokálu, utkané priam z 
"bielych pavučín" (pieseň Okúzlenie). 
Ak práve v Kafendóvi som obdivovala 
disciplínu, s akou spevák držal na uzde 
svoj temperament, tak v Ravelových 
Troch piesňach Dona Quichotta 
dal priestor nielen svojmu .tempera
mentu, ale ·okorenil vokálny prejav 
prvkami bujarého veselia (Chanson á 
boire), kontrastujúcimi s dojemnou 
epikou a rozmarnou hravosťou prvej 
piesne Chanson romanesque. Závereč
ný výber zo Straussových piesní 
poskytol _ďalší dôkaz o všestrannom 
vokálnom majstrovstve tohto basistu a 
bol dôsledným dovŕšením vynikajúce
ho vokálneho večera M. Beňačkovej a 
P. Mikuláša. 

Aj ďalšie dve mená boli zárukou zaují
mavého koncertu. 26. ll. dostala pries
tor osvedčená dvojica violončelista 
Ján Slávik a klaviristka Dana Rusó
Varínska s repertoárom Beethoven, 
Schubert, Martinu. Z ich vystúpenia 
chcem upozorniť najprv na sólovú časť 
Dany Rusó, ktorá uviedla Beethove
novu Sonátu cis mol op. 27 v klasic
ky vyváženom tvare. V jej podaní bola 
l. časť zdržanlivá vo výraze, bez roman
tického pátosu, podobne Allegretto, 
prudká vášeň vybuchla až na záver v 
te~hnicky náročných pasážach. Z ostat
ných skladieb veľmi pôsobivo vyzneli 
Variácie na Rossiniho tému pre 
violončelo a klavír od B. Martinu. J. 
Slávik mohol v tejto náročnej skladbe 
predviesť celý arzenál technických fi
nes, pretože Martinu doprial jednému 
aj druhému partu, klavír je tu vskutku 
rovnocenným nástrojom. Bol to po 
všetkých stránkach suverénny výkon, 
nielen v tejto skladbe, ale aj v ďalších 
sonátach (Martinu, Schubert - Arrpe
gione) . 

Tento koncertný cyklus má oproti 
iným komorným tú výhodu, že v kon
certnej sieni môžu byť aj organové 
koncerty. 3. 12. dostala príležitosť 
Anna Zúriková•Predmerská, na po
lovicu so Slovenským dychovým 
kvintetom. Zvolila si barokový reper
toár, z neho chcem upozorniť na F. 
Couperinovu . "Messe l'usage des 
couyents" vynikajúco stvárnenú, ale 
najmä náročnú Bachovu Passacagliu 
c mol, ktorej priebeh sme mohli sledo
vať vďaka jasnej stavbe celku a plastici
te kontrapunktických línií. V d ruhej 
časti koncertu "zabodovalo" Slovenské 
dychové kvinteto, mladší generačný 
druh slávneho "Bratislavského". Pre 
súbor je charakteristická vyrovnaná 
hráčska úroveň (Turner, Fábera, Lup
táčik ml., Mešina, Hóz), vyspelá techni
ka a dobrá súhra. Kvaljtný tónový pre
jav a zmysel pre iné žánre a ich štýlové 
záludnosti dávajú SDK možnosti hrať aj 
"veselší" repertoár. Tak nám to aj pred
viedli. S potešením som si vypočula štý
lovo stvárnené Quintetto G dur od A. 
Rejchu zo začiatku 19. storočia, ale aj 
úpravu Gershwinových Troch pre
lúdií, delikátne načrtnutých pre 5 
dychov, bravúrne zinštrumentova
ných. V ich podaní výborne zneli aj 
Three chantes od M. Arnolda, aká'si 
zmes .groteskných, až parodických 
popevkov, melódií, vtip aj irónia, ale aj 
paródie na sladké gýče. Prvky bitonali
ty, rytmy ako z West Side Story, lapidár
nosť aj ilustratívnosť - a to všetko vyjad
rené na papieri notami a vo zvuku pia
timi členmi Slovenského dychového 
kvinteta. 

Predposledný dramaturgicky jasne 
ucelený koncert 3. 12. part patril tiež k 
dosť vydareným. Speváčka Magda Ha
jóssyová je magneto m a rovnako pri
ťahuje Marián Lapšanský. Zaujímavé 
boli ich polorecitály z českých piesňo
vých cyklov a klavírnych diel. Hajós-
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syová predviedla v zostave J, V. To
mášek - Z. Fibich - J. B. Foerster 
jednu z možných vývojových línií pies
ňovej literatúry v čechách , od nemec
kého výberu z Tomáškových pies
ní, cez Fibichov krásny cyklus Pa
tero písní, plných poetických obra
zov duše, vtáčikov, jari, ľúbezných 
diev, čistej rosy až ku Foerstrovým 
Milostným písním - všetky zaspieva
né s vytríbcným citom_, majstrovsky 

Peter Mikuláš Snímky M.Jurik 

modelované podľa obsahu a v dokona
lej zhode so stálym ko1morným partne
rom. M. Lapšanský doplnil túto českú 
líniu vynikajúco stvárnenou Dvorá
kovou suitou A dur a janáčkovou 
Sonátou l. 10. 1905. Je zaujímavé, 
akú Lapšanský našiel svoju intepretá
ciu tejto sugestívnej sonáty. Z koncert
ného výkonu som mala dojem. že 
uprednostnil viác komorný rozmer 
diela, bez forsírovariia vonkaj~ích mi
mohudobných podnetov (vieme, aký 
má Janáčkova sonáta programový ob
sah). Viedol celý hudobný proces viac 
introvertne, posilnil miesta so subtíl
nou tragickou lyrikou a nedramatizo
val. Napriek tomu sa z obsahu nestratil 
ten príznačný duch)anáčkových drása
vých hudobných vízií. 

Aj posledný koncert 17. 12. bol zaují
mavý - patril cenami;pveqčenému spe
vákovi basbarytónistovi Gustavovi 
Beláčkovi, ktorého sprevádzal, ale aj 
sólovo vystúpil organista Martin 
Kovarik. Semifinalista Pavarottiho 
súťaže (z roku 1995) G. Beláček okrem 
iných diel (Bach, Bruckner) záslužne 
uviedol Bellovu "Missa alla brevis" s 
organovým sprievodom. Rovnakú zá
sluhu má čerstvý absolvent VŠMU Mar
tin Kovafík, český organista, pôsobiaci 
v Banskej Bystrici, ktorý v Bratislave 
predviedol diela svojho profesora zo 
Zi.irichu- Jeana Guilloua: technicky 
náročnú disonantnú Toccatu a para
frázu Liszt/ Guillou "Prometheus", 
ktorá nezaostávala v nárokoch na hráč
sku zdatnosť. Martin Kovafík dovŕšil 
koncert aj celý cyklus symbolicky: 
Variáciami na vianočnú pieseň od 
Marcela Dupré - vo farbistých regist
roch, technicky bezproblémovo, s odu
ševnením. O týždeň v nedeľu už boli 
Vianoce ... 

Cyklus Hudba na Hrade skončil, 

počkáme.si na jeseiL. S odstupom času 
možno považovať všetkých osem kon
certov za vyrovnanú sériu interpretač
ných výkonov, z ktorých niektoré sa 
vyznačovali mimoriadnym umeleckým 
účinkom, ale žiaden nebol pod profesi
onálnym štandardom. Tento cyklus 
dokáže prilákať nielen našich, ale aj 
zahraničných nedeľných poslucháčov 
na hradný vrch, aj v zimných mesia
coch, kedy vietor, sneh a mráZ majú 
navrch. To znamená, že má svoje záze
mie nielen v poslucháčskej klientele, 
aJe najmä v štábe ľudí, ktorí ho pripra
vujú. Nech ostane tajomstvom, koľko 
tých ľudí je... Koncertných umelcov 
máme našťastie dosť. 

MEŠKA PUŠKÁŠOV Á 
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Dve kapitoly z~ Zlatého cyklu· SloVenskej filharmónie 
24. novembra. Johannes Brahms: 2. 

klavírny koncert. Béla Bartók: Hrad 
kniežaťa Modrofúza. Slovenská filhar
mónia. Dirigent Ondrej Lenárd. Sólisti 
Daniela Rusó-Varínska, klavír, tubica 
Rybárska, soprán Oudith), Mihály K.ál
má~di, barytón (Modrofúz). 

Ľubica Rybárska' Snímka). Vavro 

Risk býva niekedy zisk · niekedy však nie. Ísť 
v indispozícii na pódium v úlohe sólistu 
Drahmsovho klavírneho veľkoncertu B dur je 

veru superriziko. Daniela Rusó-Varínska sa 
koncom novembra podujala podstúpiť tútO 
skúšku statočnosti a zodpovednosti. 
Štvorčasťovému "Kyklopovi" isto venovala 
maximum času, energie, pozornosti aj ne r
vov. Žiaľ, indispozícia bola chv!ľami troška sil
nejšia, než vôľa klaviristky a občas spôsobova
la výkonnostné skraty. Napriek tomu, že 
Daniela Rusó-Varínsl61 riešila tieto nepríjem
né situácie s nadhľadom profesionála a že 
dohrala skladbu do posledného taktu, bude 
vari korektnejšie vzdať sa podrobnejšieho 
komentára. 

Úctyhodne koncipovaná dramawrgia ve
čera pokračovala nevšednou udalosťou v 
podobe koncertného uvedenia Bartókovho 
Modrofúza. Mystérium, balada, opera - jedno
aktovka, hudobný horror. .. - čím vlastne je 
hudobný príbeh o Judith \l jej hostiteľovi 
Modrofúzovi? Dielo má veľa polôh, veľa roz
merov, posk")'tuje množstvo tajomných sym
bolov a potláča časovú procesuálnosť deja do 
úzadia. Bartókova hudba je dostatočne bohatá 
na sémantickú dimenziu, vie poskytnúť pria
močiaru informáciu o situácii. Preto aj kon
certná realizácia diela má istotne svoj pozitív
ny význam. Ondrej Lenárd pripravil Hrad 
kniežaťa Modrofflza s preň typickým divadel
níckym nadhľadom. Vyťaži l z partitúry objem
ný potenciál, vystihol jednotlivé "štylistické" 
nuansy prítomné v hudbe mladého Bélu 
Bartóka. Pri tejto aktivite mu výdatne pomá
hali sólisti- obidvaja disponovaní technicky aj 
výrazovo. Vari len jedna pripomienka: nezávi
deniahodná bola situácia Ľubice Rybárskej, 
ktorá musela enormnú energiu venovať 
deklamácii maďarského textu. Je predsa len 
rozdiel naštudovať Verdiho v taliančine, 
Bizeta vo francúzštine a Bartóka v mad'arči
ne ... Sledovať Ľubicu Rybársku na scéne aj na 

j Z komomýchcyk}ov] 
Na svojom abonentnom koncerte 5. 

decembra uviedlo Moyzesovo kvarteto· 
tri diela: Sláčikové kvarteto F dur op. 59 
. č. l L. van Beethovena, premiéru 3. slá
čikového kvarteta I. Hrušovskéh o a na
pokon Sláčikové kvarteto a mol op. 16 
A. Dvoi'áka. Dramaturgia priam vzoro
vá, zostavená z diel z obdobia klasiciz
mu, súčasnej slovenskej tvorby a ro
mantizmu. 

Prvé z troch tzv. Razumovského kvartet F 
dur, patrí medzi interpretačne náročné diela 
kvartetovej literatúry nielen pre svoju kom
plikovanú hutnú sadzbu, kladúcu dôraz na 
tektonickú výstavbu, ale aj pre veľkolepo rie
šenú koncepciu, ktorá bez adekvátneho in
terpretačného vyznenia stráca na závažnosti 
skladateľovej umeleckej výpovede. Spleť 
prepletajúcich sa hlasov, stály prítok no:vých 

hudobných tvarov a hlboký filozofický pod
tón, ako aj veľkolepé finále si vyžaduje od 
interpretov nie len dôkladní1 znalosť partov, 
technickú vycibrenosť, ale spoločné muzi
ka ntské cítenie, založené na dokonalej 
súhre, vzájomnom dopÍňaní sa a v neposled
nom ·rade i ovládaní základných štýlových 
princípov Beethovena, skladateľa, stojaceho 
na rozhraní vrcholného klasicizmu a rodia
ceho sa romantizmu, s cieľom čo najzrozu
miteľnejšie a umelecky najhodnotnejšie 
pretlmočiť zložitý svet jeho hudobného a 
filozofického cítenia. Je treba povedať, že z 
tohto hľadiska Moyzesovci v tento decem
brový večer odviedli kus poctivej a profesio
nálne zdatnej pi·áce. ·Bol to výkon, ktorému 
bolo len ťažko niečo vytknúť. A predsa ... 
Celkovému vyzncniu kvarteta chýbala tá 
jedinečná iskra, umelecká inšpirácia, ktorá 

[ VIANOČNÝ KONCERT OLlJN J 

Spolok hudobn~ho folklóru pri SHÚ 
uskutočnil v spolupráci so Slovenským roz
hlasom pozoruhodný vianočný koncert v 
troch mestách. Koncertom poukázal na 
jedinečné bohatstvo ľudových kolied, pas
torel a vianočných duchovných piesní, 
ktoré sa na Slovensku zachovali a čiastočne 
i dodnes tradujú. Z palety hudobných 
skvostov bol koncert koncipovaný a dra· 
mawrgick-y zostavený do štyroch častí. 

V prvej odzneli Bardejovské pastorely 
-skladby neznámeho autora. Objavil ich 
v Bardejovskom múzeu r. 1990 muzikológ 
PhDr. František Matúš. Podľa lite rárnych 
vedcov textová zložka ·prezrádza, že autor 
bol muž učený a vzdialenú inšpiráciu čer
pal z Vergília. Svedčí o tom napríklad meno 
Menalka, pastierka, čo sa nachádza vo 
Vergíliovi "Veštbách o príchode Spasiteľa". 
Niektoré pastorely majú i latinské texty. 
Sylabická stavba veršov svedčí, že pastorely 
vznikli pravdepodobne pred bernolákovči
nou. Majú znaky východosloven ských náre
čí, výskyt bohemizmov a bibličtiny. 
Hudobná zložka pastorel (v počte 17) 
potvrdzuje, že autor v tvorbe čerpal zo slo
venskej ľudovej hudobnej pastierskej kul
túry, sú v nich motívy pastierskych signá
lov, ľudových kolied, ba i prvky poľskej i 
rusínskej folklórnej tvorby. Osobitú pozor
nosť si zasluhuje viachlasná faktúra i dialo
gizované spevy pastie rov. To všetko nazna
čuje, že Bardejovské pastorely mohli vznik· 
núť pravdepodobne konco m 18. storočia 

(alebo i skôr), v čase baroka, keď sa takejto 
tvorbe venovali u nás viacerí skladatelia, no 
hlavne františkáni najviac zrastení s vidiec
kym ľudom. V prvej časti koncertu odzneli 
tri Bardejovské pastorely (Odkud Mišo, 
Jaká to hviezda a Dnes sa stalo), ktoré pre 
OĽUN, sólové spevy, ženskú a mužskú 
spevácku skupinu spracoval Svetozár 
Stračina, rešpektujúc dobovú - barokovú 
charakteristiku, ale i folklórne prvky. 

V druhej časti koncertu odzneli ľudové 
koledy z Oravy, Zemplína a Liptova 
(O. Demo: Zuberecké ~oledy, P. 
jantoščiak: Kedy jasna hvizda - Na 
drobnom pisku, I. Dubecký: Važecké 
Vianoce). Všetky sa viažu k živým vianoč
ným tradíciám na Slovensku. Hudobné 
spracovania jednotlivých autorov rešpek
tujú regionálne hudobné osobitosti, inter
pretačné vokálne zvláštnosti i tradície. V 
cľalšej časti koncertu dominovali vianočné 
duchovné piesn e, ktoré sa ozývají1 na pol
nočných omšiach i počas Vianoc v kosto· 
loch. Túto i:'asť výrazne obohatili J. Ma
lovec: Dobrý pastier sa narodil OKS č. 
50), I. Dubecký: Sem pospešte (Spev
nik p átra Paulína Bajana č. 7), Miro
slav Šmíd: Narodil sa Kristus Pán 
(Cantus Catolici z r . 1655). Autori hu
dobným spracovaním rešpektovali predlo
hu, ale i súčasnú aktuálnosť piesní pre kon
certné uvedenie, so zreteľom na o rchester, 
sólistov a spevácke skupiny. 
Ďalej na ko ncerte odzneli Pravdovrav-

pódiu je vždy zážitok - a bola perfektná aj 
tento raz. Možno by však do Bartóka bolo 
súcejšie prizvať macľarsky hovoriacu sólistku. 
Vd'aka dirigentovi, sólistom a pozornému 
orchestru si Bartókov Modrofúz zakoketoval s 
ideou akejsi nevšednej vokálnej symfónie, či 
kantáty typu MahJerovej Piesne o zemi alebo 
Schônbergových Gurrelieder (napokon, tú 
Bartók svojsky zrealizoval neskôr vo svojej 
skladbe Cantata proťana). 

7. a 8. decembra. Felix Mendelssohn 
Bartholdy: Talianska symfónia. Ernest 
Bloch: Shelomo, rapsódia pre violončelo 
a orchester. Maurice Ravel: La Valse. 
Slovenská f'llharmónia. Dirigent Ondrej 
Lenárd. Sólista Peter Baran. 

Ak je reč o sólistoch, pomikulášsky večer v 
Redute mal de jure síce iba jedného, de facto 
však niekoľkých sólistov. Postaral sa o to Felix 
Mendelssohn Bartl10ldy v partitúre svojej 4. 
symfónie zvanej Talianska. Bicdermeierovské 
filigánstvo, brilancia, neštandardné riešenia 
hudobných okamihov a množstvo iných fak
torov robí z tejto skladby na jednej strane ob
ľúbené, na druhej strane obávané dielo každé
ho orchestrálneho hráča. Šéfdirigent Sloven
skej filharmónie väčšinou volí vefkorysejšie 
romantické p rojekty, preto jeho postoj ku 
krehulinkej štruktí1re Mcndelssohnovej sym
fónie bol pre mňa lákadlom decembrovej fil. 
harmonickej seansy. V cieli realizácie 
Talianskej symfónie stál sn1peň víťazov. Na 
pódiu vládlo muzikantské nasadenie, túžba 
nezlyhať ani v krušných chvíľach tempera
mentného Sartarella. Vo finálnej časti symfó
nie sa blysli predovšetkým niektorí reprezen· 
tanti "cechu" drevéných dychov (okrem väčši
ny prvých hráčov to bola napríklad veľmi 
koncentrpvaná druhá flauta). Mendelssohn 
Bartholdy teda našiel na bratislavskej pôde 

zo štandardu prerastá v ojedinelý a ncopako· 
va teľný _umelecký zážitok. Práve z tohto hľa· 
diska som od Beethovena v podaní 
Moyzesovho kvarteta očakávala viac. Niečo 
navyše, tak, ako veľakrát pri iných ich kon
certoch. 

Ak Beethovenovi .zostali .Moyzesovci v 
hÍbke umeleckej výpovede dlžní, vynahradi
li to l. Hrušovskému v naštudovaní a uvede
ní jeho 3. s láčikového kvarteta. Predovšet· 
kým vďaka dôkladne premyslenej ko ncep
cic a neodškriepiteľnému muzikantskému 
cíteniu vyznelo toto dielo ako koncízna 
kompozícia, v ktorej každá téma, každá 
fráza, volené tempo, dynamika i výraz mali 
svoj pevne podčiarknutý význam. 3. sláčiko
vé kvarteto dokončil I. Hrušovský roku 
1995 a venoval ho p ráve tomuto komorné
mu súboru. Dielo pozostáva z troch častí. 
Prvá- Largo - je hl ba vá a meditatívna. Druhá
Vivace. Molto adagio· je quasi fúga, ktorá je 
po vyvrcholení opäť lemovaná, sťaby v 
retrospektíve témami z úvodného Larga, 
ktoré tak zohrávajú úlohu jednotiaceho 
myšlienkového a obsahového činiteľa. Hu
dobný materiál kvarteta je rôznorodý. 

né vianočné piesne zo zbierky Andre
ja Kmeťa. Zbieral ich ako bohoslovec 
Ostriho mského seminára v r. 1861-1865. 
Zbierku dopÍňal neskôr ako rím. kat. farár, 
ako muzeálny pracovník Matice sloven
skej. Uložená je v hudobnom archíve v 
Martine. Koledy z tejto zbierky pre OĽUN, 

sólistov a spevácku skupinu žien a mužov 
hudobne spracoval Svetozár Stračina: 
Hraj, muzika, hraj - A ja starý bača - ó, 
Mária, Tvojho syna- Usni môj Ježiško
Nastal nám deň. Spracovanie rešpektuje 
dobové krité riá, kladie vysoké nároky na 
virtuozitu hráčov orchestra (najmä sólovú 
trubku - bachovku), ale i na sólové spevy a 
spevácku skupinu. V ko ncerte účinkovali 
OĽUN Rádia Bra tislava, umelecký ve
dúci Miroslav Dudík, speváci Angela 
Vargicová- soprán, Igor Pasek - tenor, 
Mikuláš Doboš - barytón, ženská spe
v ácka skupina Vajana 11 mužská spe
vácka skupina s dirigentom Mirosla
vom Šmídom. Vianočnú poéziu Vilia
ma Turčányho (k tomuto koncertu) 
recitoval š tefa n Bučko a Alfréd Swan. 

Koncert v Divadle A. Bagara v Nitre 
(15. 12.) s preplneným hľadiskom sa 
zaskvel vo výbornej zvukovej réžii. Vyznel 
ako vzácne umelecké dielo zviazané poé
ziou, ba okorenené i autentickými prejav
mi koledníkov a oetlehemcov z Chrenov
ca. Výbornú interpretačnú . úroveň najmä 
spevákov-sólistov (Vargicová, Doboš, Pa
sek), ale i dobr(! súhru orchestra a spevác
kej skupiny, ocenilo publikum dlhotrvajú
cim potleskom. Koncert poskytol jedineč

nú vianočnú atmosféru pre návštevníkov a 
prostredie divadla koncert scénicky a režij
ne umocnilo. 

Ten istý koncert odznel v sobotu ( 16 . 
12.) v Lichtenštejnskom paláci v Pra-

úrodnú pôdu a jeho Symfónia A dur zakvitla 
množstvom poetických kvetov. O úplne iných 
veciach rozprávala rapsódia pre violončelo a 
orchester na hebrejské motívy od Ernesta Bio
cha zvaná Shelomo. Peter Baran, inak člen 

orchestra Slovenskej filharmónie, mal pri 
voľbe tohto titulu šťastnú ruku. Veľmi vítam aj 
to, že dramaturgia SF po BI och ovej skladbe sia· 
hla a nevídaným spôsobom dynamizovala situ
áciu v decembrovej Redute. Peter Baran pre
zentoval zatiaľ svoj najvyspelejší výkon v 
úlohe sólisUI koncertov jeho materského 
orchestra. Trafil do čierneho nielen voľbou, 
ale aj realizáciou nádhernej rapsódie. Intimita, 
meditatívnosť, pokora, túžobnosť, expresia aj 
lyrika poznačili niekoľko minút života každé
ho, kto 7. alebo 8. decembra zavítal do Reduty. 
Spod rúk sólistu sa odvíjali línie posiate krás
nymi detailami, riadené schopnosťou narábať 
s prostriedkami náročnej drobnokresby. 
Myslím si, že aj kontakt na orchester bol dosta· 
točne zaručený a že Ondrej Lenárd opäť podal 
dôkaz o svojich skúsenostiach dirigenta - spre
vádzača. Uvedenie Blochovej rapsódie 
Shclomo bude istotne jedným z dramaturgic
kých aj interpretačných vrcholov Zlatého 
cyklu Slovenskej filharmÓnie. Na záver 
Ravelov La Valse! Dobrý nápad a ešte lepšia 
realizácia. Šéfdirigent SF sa pohral s hýrivou 
partitúrou a poskytol mi priam až l'ozkošné 
zážitky. Udržal opraty klokotajúcej gradácie 
pevne v rukách, aby ju doviedol do extatické
ho vyvrcholenia. A pritom akoby som stále 
cítil úsmevy na tvárach všetkých hudobníkov. 
Z Ravclovcj choreografickej poémy človek 
musí mať naozaj dobrú vôľu. 8. decembra som 
veru z Reduty odchádzal veľmi dobre nalade
ný. 

IGORJAVORSKÝ 

Citeľne sú v ňom dramatické aleatorick~ 
postupy, ale aj boh.ato zastúpená meditatív
na lyrika. I ked' v 3. sláčikovom kvartete I. 
Hrušovský neprekročil rámec svojho tvori
vého okruhu, týmto opusom v plnej miere 
uplatnil invenčnost a vysokí1 kompozičnú 
profesio nalitu. dielo vyznelo ako zrelý ume
lecký výtvor nielen vďaka týmto atribútom, 
ale i vcľaka interpretačnému umeniu Moyze
sovho kvarteta . 

To, že hudba epochy romantizmu je tomu
to telesu zvlášť blízka dokázali Moyzesovci i 
v Dvofákovom Sláčikovom kvartete a mol 
op. 16. Vo všetkých štyroch častiach kvarte
ta nechali naplno vyznieť prekrásnym dvofá
kovským melódiám. Zvýraznili pritom ich 
spevnosť a kantilénu, ale dôrazne až asketic
ky dohliadli i na to, aby tieto neprevládli nad 
formou a tvarom. Snáď preto, že mali za 
sebou náročného Beethovena i Hrušov· 
ského premiéru, snáď i z vyššie spomenuté· 
ho blízkeho vzťahu k hudbe romantickej, 
vyznelo toto dielo v ich podaní uvoľnene a 
bolo vskutku dôstojným vyvrcholením ich 
celovečerného koncertu. 

MARTAFÔLDEŠOVÁ 

he. Tam nadobudol iný rozmer. Vyznel ako 
plnokrvný koncert živej hudby, spevu a 
poézie. Už samo tné prostredie a pražské 
publikum podnietili umelcov k vysokým 
umeleckým výkonom, so svojským pocho· 
pením i prežitím jednotlivých skladieb. Po 
dlhotrvajúcom potlesku nadšeného publi
ka prišiel sa í1činkujúcim poďakovať prof. 
František Bonuš z AMU, pokračovateľ v šľa
pajách K. Plicku. Vyslovil hlboký o bdiv i 
úctu k hudobným skvostom, ktoré koncert 
poskytol. K hodnotám a ich objavom , k prí
stupu a spracovaniu najmä S. Stračinu, ale i 
ďalších autorov. Vyzdvihol a ocenil spevác
ke kvality sólistov, spevácke fondy mužskej 
i ženskej skupiny. V tom koncerte zarezo
novalo celé Slovensko, dodal na záver. A na 
to sa nezabúda! 

17. 12. odznel tento koncert v rím. 
kat. kostole Bratislava-Vajnory. V prost
redí chrámu dekorovanom nástennými 
maľbami vajnorských žien, výšivkami vaj
norských orname ntov na oltárnych prik
rývkach. Kostol s vynikajúcou akustikou a 
vďačnými návštevníkmi vyvolal najprilieha
vcjšiu atmosféru ku ko ncertu, vzhľadom na · 
jeho obsah, či poslanie. Možno smelo tvrdiť, 
že v rámci troch koncertov vytvoril tu kul
mináciu. Toto prostreclie mimoriadne pozi· 
tívnc pôsobilo na všetkých interpre tov, 
všetci poskytli vynikajúce výkony. Možno k 
tomu p rispela i tá okolnosť, že koncert 
nahrával aj Slovenský rozhlas. Možno teda s 
potešením konštatovať, že Vianočný kon
cert touto formou obohatil i progr3.flly 
Slovenského rozhlasu a jeho sprostredkova
ním obohatil sviatočné dni mnohým, ktorí 
si Vianoce bez kolied a vianočných piesní 
nevedia predstaviť. 

ONDRFJDEMO 



( 6 HUDOBNÉ DIVADLO 

l TROJRUŽA- NOVA SLOvENSKÁ. OPERA PRE DETI 

l OtázkoU zostávľhudba] 
Každé uvedenie nového slovenského diela 

dnes už nemusí byť ani nové - je pre našu kul
túru sviatko m. Tak sme sa tešili aj na premiéru 
slovenskej opery ere deti od Ladislava Kup
koviča TROJRUZA. Kvôli chrípkovej epidé
mii bola pre miéra z 21. a 22. decembra m. r. 
posunurá do Roku slovenskej hudby - na 
13. januára t. r. Dielo bývalého predstaviteľa 
atonálne j hudby avantgardy šesťdesiatych 
rokov Ladislava Kupkoviča (nar. 1936 , žijúce
ho v Hannoveri) nám bolo od r . 1989, keď sa 
otvorili hranice, priblížené niekoľkonásob
ným predstav,ením autora, či už slovom (kto
rým vysvetľÓv:)l svoj umelecký vývoj za po; 
sledných asi 20 rokov (Poz. redakcie: viď HZ 
č. 12/ 90), alebo ukážkami z tvo rby (napríklad 
uvedením sakrálneho diela v Dóme sv. Marti· 
na, ale aj inou formou). Prečo nepriznať, že 
tak ako v minulosti Novou hudbou, tentokrát 
nás L. Kupkovič šokoval dôsledným návratom 
k tonalite. Neodvážim sa tvrdiť, či je to celo· 
svetový trend · skôr čiastočná retrovlna, v 
rámci ktorej si jednotliví skladatelia uvedo
mujú nutnosť nadviazať svojím umením na 
umenie minulosti, nebúrať celkom moscy 
porozumenia medzi tým minulým a dnešným. 
Ladislav Kupkovič je ortodoxne dôsledný 
návra tom do tonality raného klasicizmu 
a narušením špirály, ktorá síce nadväzuje 
na minulosť, ale nikdy sa doslova nevracia k 
tomu, čo m už bolo. Kupkovič sa však vracia. 
Jeho tonálne komponovanie si neberie na 
obohate nie konečného elementu nič z toho, 
čo ponúkol bohatý vývoj hudby oq čias 
Haydna či Mozarta. Je to škoda, veď vývoj sa 
zastaviť nedá v ničom · aj kecľ mnohí uznávajú, 
že sa v ostatných desaťroči ach v umení príliš 
vzdialil od prijímateľa ... Kupkovič v · tomto 
svojom smerovaní je v našom, slovenskom 
ko ntexte, kam sa tento umelec osobnostne i 
tvo rbo u vracia, zrejme celkom osamotený. 
Aj keď sll v slovenske j hudbe tendencie v 
zmysle väčšej komunikatívnosti, resp. zjedno· 
dušenia kompozičných postupov a posol-

stiev, ojedinele i v návrate k 'tonalite, tak dôs
ledne ako L. Kupkovič tO asi v hudobnom vy
jadrení nerobí nikto. Na druhej strane vyvstáva 
o tázka, či detskému poslucháčovi a návštevní
kovi o pery netreba predlo~iť najskôr "tonálne 
menu" - a potom niečo zložite jšie. Lebo - dar· 
mo · Kupkovičovu ,hudbu počúvame najmä 
ušami, ktoré už počuli kde-čo, skrátka slu
chom znalcov. Ak si však po dvojnásobnom 
videní a počutí Trojruže kladiem o tázku, ako 
ísť d'alej v opernom žánri určenom deťom (le
bo odpovede na to, ako komponovať v súčas
nosti, si dáva každý autor sám a oslovuje · 
alebo necháva ľahostajným - potenciálneho 
poslucháča), zdá sa mi, že nie je podstatná 
dôsledná tonalita, ale skôr väčšia míera 
invenčnosti, nápaditosti, pestrosti tém a 
ich orchestrálneho aranžmán. Ináč po
vedané- inštrumentácie. To, čo sme počuli 
v Trojruži, bolo síce priezračné, ale často aj 
únavné kompozičnou stereotypnosťou. 
Dojem podčiarklo aj hudo bné naštudovanie 
die la (dirigenti Dušan štefánek a Martin 
Mázik), kde bolo len málo výrazovo-d ynamic· 
kého nuansovania, a to v hre o rchestra i v 
speve sólistov. Všetko (či na 90 percent všet· 
ko) znelo v snahe: spievať a hrať fo rte ... Do
jem malej kontrastnosti z hudby sa inter
pretáciou ešte posilnil. 

~~~ 
Tematicky Troj ruža čerpá z viacerých (i 

slove nských) rozprávok, azda najvýraznejšia 
je však téma krásky a netvora, ktorého bozk 
krásnej dievčiny oslobodí od prekliatia do 
strašnej p odoby. Skúsená libretistka a operná 
spisovateľka Jela Krčméryová napísala La
dislavovi Kupkovičovi priam ideálny text, v 
ktorom sa strieda hovorené slovo rozprávača 
a jedno tlivých postáv so spevom, resp. inštru
mentálnymi medzihrami a tant;čnými číslami. 
Do deja sú zakompo nované role "hrdličiek" (s 
označením Viera, Nádej, Láska), kto ré spre
vádzaj(! hlavnú hrdinku, posiliíujú ju vo chví
ľach trápenia či nerozhodnosti. Tak trochu 

Rolu Víchra stvárnil s príznačnou vehe
menciou František I.ivora 

pripomínajú troch chlapcov (gén iov) z Ča· 
rovnej flauty. Je to iba nál1od a? V o bzretí sa 
skladatcl'a za hudobným odkazom Mozarta 
ide aj u libretistky skô r o uvcdo melý :ámer. 
Pravdu povcdiac, aj p ri me nšcj micre invenč
nosti dostali všetci prcdstavitelia dostatok 
spievania, ktoré malo aj svoje vokálno
technické nároky. Najviac hudobných čísel 
sa ušlo Katke, ktorú na predpre miére a pre
miére (v jeden deň!) obdivuhodne kon centro· 
vane zaspievala jana Valášková. Barytónový 
part Netvora, neskô r Král'oviča sp ievali Ján 
Ďurčo a Svätopluk Malachovský · bez väč
ších problémov. Charakte rotvornú pos tavu 
Kupca, otca troch dcér, z ktorých dve rú žia po 
bo hatstve a iba najmladšia Katka 1:>0 kráse, 
symbolizovanej Troj ružou, do nesenou otcom 
zo zakliateho kráľovstva , sp icvali basbaryto· 
nis ti Mikuláš Doboš (s v iičším prehrávaním) 
a Ladislav Neshyba (herecky decentnejšie)-

~~'96) 
o baja s akccnľOm na výslovnosť, t.akú dôležitú 
v operácl'l, určených cleťom; škoda, že nie i s 
väčšou hudobnou fantáziou, ktorá by ich 
vzťah v jednotlivých situáciách trochu dife
rencovala. Katkine sestry - Do ru a Betu sme 
počuli v d vojnásobných alternáciach spevá
čok Anny Kľukovej, Silvie Sklovskej 
(Dora), Anny Czakovej a Eleny Holičkovej 
(13cta). K ich p rofesio nálnemu výko nu a 
zohrawsti v duetách ť:tžko dodať niečo vyčíta
vé - tak, ako u celého ensemblu mi však chý
balo hudobné prepracovanie smerom k 
jemnosti hlasovej kultúry. To nie je len 
chyba speváčok... Vieru, Nádej, Lásku sme 
počuli v naštudovaní týchto alternujúcich 
sólistiek: Ľ. Hudecovej, Márie Turňovej 
(Viera), K. Dernerovej a E. Čulákovej 
(Nádej) , ako aj J. Putzovej (Láska) · pričom 
túto (tlohu má naštudovanll aj D. Ha marová. 
Ich zladenosť v komorných cnsembloch si 
zasl(tžl do bré slovo , rovnako ako gracióznosť, 
s ktorou spievali a hrali svoje party. V Troj ruži 
účinkoval aj Víchor. Spieval ho s je mu vlast· 
nou vehemenciou F. Livora. Katkin se n o 
Král'ovičovi tančili jozef Šoltés a Ľqdovít 
Trimaj. Choreografiu mala . Elena 
Záhoráková, ktorá zvlášť v menších balet
ných ensembloch nepriniesla do deja veľa 
fantázie v pohybových, krokových či pantomi· 
mických dotváraniach jednotlivých o brazov. 
Lepšie 'sa jej darilo v kreovaní sól a záverečnej 
veľkej svadobnej scé ny. Paradoxne _- najús
pešnejšou zložkou detskej opery o troj
ruži bola výprava. Či už v prípade scény, 
ktorú navrhol s poézio u a metaforickou sym· 
boliko u Milan Ferenčík, alebo v kostýmoch 
Ľudmily Várossovej. Ich bo hatstvo, nádhe· 
ra (zvlášť v oblečení Dory a Bety, ale aj v nápa
d itosti kostýmov Hrdličiek , resp . v kostýmoch 
svado bných hostí a ·dvoch hl;tvných predstavi
teľov) očarili nielen deti... Na výtvarnej s trán· 
ke Troj ruže sa zrejme nešetrilo. Bola "vyšper
kovaná", ale vkusná. S jej pomocou sa dobre 
realizovala réžia diela, ktorú mal na starosti 
Pavol Smolík. Je jeho najlepšia. Akoby sa 
mladý režisér našiel a súčasne zbavil cudzích 
vzorov, či ich vp lyvov. Je mne rozohral akcie, 
využil štylizáciu operného he rectva vo vkusne 
vypo intovaných obrazoch. Oprel sa o krásu 
p ríbehu, jeho posolstvo, kwrt: je viacvýzna
mové. No pre(ba len najsilnejšie z neho za
znieva myšlienka o veľkej láske, ktorá pre
môže všetky kliatby neprajného sveta. 

TERÉZIA URSÍNYOV Á 

j;, VetWnus v pražskOm balení l 
Po niečo vyše dvoch rokoch, v rámci dohodnutej pravidelnej výmeny operných súborov z 

.Prahy a Bratislavy, zavítali umelci zo "zlatej kat>lnky" opäť na dosky opery SND. Netreba 
zdôrazňovať, že na ich návš tevu sa slovenskí diváci i kritici tešili, napokon, nic je nás veľa, 
čo aspoň sporadicky sledujeme pražský operný život. Po rokoch, ba až desaťročiach hosťo
vaní výlučne s národným repertoárom (Smctana, Dvofák, janáček, Fibich), tentokrát sa 
opera ND pokúsila obhájiť na riskantnejšej parkete talianskej opernej tvorby, ktorá v Prahe 
žije na ovefa vratkejších nohách než u nás. 

vysoké tóny. Uvia Ághová aj s odstupom rokov ostá
va typom inštrum~ntá l nc w deného, 'Ý"' lyrického 
sopránu skôr nemeckého zrna. Pre rolu Neodr jej 
trocha chýbal výrazovo obsažnc:jší, vzrušivc:jší tón a 
azda l rezonančnejšia ni~ia poloha. Hosťujúca sólist· 
ka budapeštianskej opery Zsuzsanna Csonka 
(Ncdda) po rezervovanej vstupnej árii rozvinula svoj 
farebne bohatý a veristickému slohu blizky soprán 
do plnej krásy. 

· Hosťovanie opery pražského ND podalo živú, 
ncprikr:í~lenu spr:ívu o stave pn·cj českej scény. Je 
' ympatkké (hoci 1 pohl'adu ho>r'ov azda trocha 
nctaktifké), že sa ncsnažih zamaskQvať problcmy, ;
ktorými sa potýkajú, na druhej strane však môže byť 
bratislavskému publiku trocha ľúto, že nestretli praž
ský kolekfív v repertoári jemu najbližšom. V tejto 
chvíli treba otvorene priznať, že talianska opera nie 
je českým exportným artiklom. PAVEL UNGER 

Voľbu Mascagniho Sedliackej cti a Leon
cavallových Komediantov aj napriek zväčša pozitív
nemu prijatiu českou kritikou (nemožno nespome· 
nÍiť, že premiér<.: v novembri 1994 l~redchádzali 
inscenačnc sporné modely Eugena Onegina a 
Figarovej svadby) možno považovať, najmä z hl'adis
k:t prezemácie českého speváckeho umenia, za 
odvážnu. Pod veristický dvojtitul sa podpísal dnešný 
šéf opj:ry ND josef Prúdck, bývalý sólista, režisér a 
napokon *f českobudejovickcj opery, typ praktika 
bytostne zžitého s divadlom, vkusom a estetikou ori
entovaného tia trad ičné imerpretačné hodnot)'. Z 
toho vyplýva i ncvôl'a riskovať, vidieť za horizont 
prvého plánu. Čosi mi tiež našepkáva, že Prudck ako 
režisér je troška zakomplexovaný dlhoročnou prá
cou v malom divadle. 

Aj s odstupom od navštívencj pra7.skcj premiéry 
oceňujem predovšetkým dôslednú prácu s hercom, 
zmysel pn: vypointovanic detailu, vymodelovanic 
emocionálne pravdivých vzťahov. Ako celok · obe 
diela majú totiž vel'ké ansámblové plochy· však vní
mam inscenáciu ako dosť kli*ovltú a ilustratívnu. 
Verizmus je život sám o 'ebe a istá d elená uhlade
nosť, tlmená spontánnosť sa celkom nckryjc s pova
hou predlôh. V tom svoju rolu zohráva i málo inšpi
ratívna, od sicílskej a kalabrijskcj reality vzdialená 
výprava nedávno zosnulého Vladimíra Nývlta. 

Ako vcristicky koncízne možno hodnotiť hudob
né naštudovanie Jana Štycha. Dirigent sa môže 
oprieť o technicky kvalitne hraj(tci orchester a v 

neposlednom rade o zvučné a farebne vyvážené zbo
rové teleso, za pomoci ktorých dokáže vymodelovať 
vášnivú dramatickosť i lyrické polohy oboch na kon
trasty ,bohatých partitúr. Štyehov te~peramcnt sa 
neprajavil iba v gestickom rozmachu, ale i v zvukovej 
"šťave" a tempách. Tie boli zviičša správne volené, 
hoci posledné arióso Cania sa mi zdalo príliš rýchle. 

Väčším problémom oboch bratislavských večerov 
boli ich sólistické obsadenia. Mimo diskusie je naslo
vovzatá Santuzza Evy Urbanovej, sopranistky drama
tického, vol'ne plynúceho a o dych opretého hlasu, 
schopného širokého dynamického a výrazového tie
J)ovania. Jej prvým Turiddom bol Miroslav švejda, 
tenorista síce ~.-vctlejšieho a lyrickcjšieho timbru, no 
mäkkej a plastickej vokálnej línie. Estetika tónu altcr
nuj(tceho Jana Markvarta je vzdialená talianskemu 
idcálit a jeho spievanie pôsobí forsímvane. Obaja 
predstavitelia Al fia, René Tuček a Antonín Švorc, sú 
už dávno za zenitom svojho speváckeho ,umenia a z 
epizód zaujala skôr herecky Libu~e Márová ( Lucia). 
Komediantov po oba večery otvoril strhujúci, majes
tátnou výškou korunovaný prológ v podaní l '(ana 
Kusnjera. Keďže Tonio je najmä charakterovou 
rolou, umelcov zástoj v inscenácii sa už natol'ko nevy
nímal, aj keď spieval kvalitne. V p rvom predstavení 
úplne sklamal Vladimír Doležal ako nenálcžitc 
obsadený Canio. Podstatne hodnovernejším, hoci 
opäť netradične J eggcrovým" alte(nantom bol 
Miroslav švejda, ktorý však dal postavi.' ucelený 
vokálno-výrazový rozmer a ponúkol i dva nepovinné Eva Urbanová ako Santuzza a Antonín švorc ako Alfio 

J ODIŠIEL.MUŽNÝ ELEGÁN SPEVOHRY 
' Stručný telefón od dcéry Jaroslava Rozsí· 

vala oznámil smutnú správu: 13. januára 
1996 v ranných hodinách zomrel dlhoročný 
člen Novej scény (od r. 1950 člen činohry, 
od r . 1953 sólista spevohry) Jaroslav Rozsí
val (nar. 14. IO. 1924). Patril k nezabudnu
teľnej staršej generácie spevoherných umel
cov, ktorí zažili nielen éru ll.~Widáeie opere~ 
ty, ale aj jej oživenia a následného uvádza
nia hudobných komédií, ba i muzikálov. 
Spomínam si na početné kreácie tohto vzác
neho mnohostranného umelca. Bol však aj 
kronikárom svojej doby a ľudí v nej. Mal v 
sebe niečo z českého . písmáctva" (bol rodá
kom z Olomouca, v Brne absolvoval štúdi
um herectva na tamojšom Konzervatóriu) a 
sympatickej zvedavosti. Po rodičoch zdedil 
lásku k slovenským horám , veď v detstve 

vyrastal v prekrásnom prostredí oravskej 
prírody. Do Dolného Kubína sa rád vracal i 
neskôr. Mal prechodený nie jeden roháč
sky chodník. Tento vysoký, krásny muž mal 
dobré, láskavé srdce, v osobnosti Jaroslava 
Rozsívala sa však skrýval predovšetkým 
neobyčajne talentovaný umelec, ktorý za
nechal svoj • diel práce v činohre Novej 
scény, ale najmä v spevohre tohto divadla, 
A potom vo filme a televízii ... J aroslav Roz
síval bol všestranným, syntetickým umel
com.Jeho spevácke umenie, pohybovú kul
túru a herectvo sme obdivovali v rade ope
retných postáv,Ján Zaremba v Poľskej krvi, 
Koloman Župan v Cigánskom barónovi, 
Frank v Neto pierov!, Zoltán Lálik v Pánskej 
volenke, Fritz Oberho lzer v Ohňostroji, 
Mackie Messer-Machieath v Žobráckej ope-

re, Mešťanosta v Revízorovi, Zachar Alexc
jevič v Starých domoch ... Významne oboha
til aj muzikálove herectvo ako Henry 
Higgins v My Fair Lady, Zorba· s neutíchajú
cou energiou vytancovaný, vyspievaný a 
prežitý, alebo Don Quijote, či dr. Eduardo 
Bozzi zo zaujímavého muzikálu Pes, ktoré
ho volali pán Bozzi... Ťažko vymenovať 
všetko, čo vytvoril tento elegán javiska na 
slovenskej scéne. Jaroslav Rozsíval - vráta
ne svojich literárnych prác (o. i. libreto k 
Andrašovanovej Pánskej volenke, štúdie z 
divadelnej praxe, resp. k jubileám osobnos
tí NS i rozsiahla autobiografia), bol osob
nosťou, którá patrí do našej divadelnej his
tórie kvantitou i kvalitou práce na popred
né miesto. česť jeho pamiatke! 

TERÉZIA URSÍNYOVÁ 

Snímka H. Smejkalová 

Snímka archív 

-· 



c~~'96 ZO ZAHRANIČIA 

Storočnica 
D. MITROPOULOSA 

' 
Spomedzi majstrov dirigentskej taktovky 

si hudobný svet 1. marca pripomenie sté 
výročie narodenia· slávneho amerického 
dirigenta gréckeho pôvodu Dimitri Mitro
poulosa, ktorý v polovici storočia vykonal 
pre americkú hudbu obrovský kus práce. 

Mitropoulos pochádza z • o rtodoxnej 
grécko'katolíckej rodiny, v duchu tohto 
náboženstva bol vychovávaný v prísnych 
gréckych kláštoroch a po celý život bol 
jeho dôsledným a verným vyznavačom. V 
dôsledku mimoriadneho talentu, popri vše
obecnom vzdelávaní, začal sa v 7 rokoch 
učiť hrať na klavíri u súkromného uči tel' a a 
postupne vznikali aj jeho prvé kompozičné 
pokusy. To ho napokon priviedlo na atén
ske konzervatórium, kde u Armanda Mar
sicka študoval skladbu a u Ludwiga Was
senhowena klavír, pričom v školskom 
orchestri hrával na bicie nástroje. j eho uči
telia ho odporúčali na ďalšie štúdium do 
Nemecka, no podl'a gréckych zákonov 
musel Mitropoulos najprv ukončiť základ
nú vojenskú službu a po nej sa zapísal na 
univerzitu. Počas univerzitných š túdií 
dokončil prácu na opere Sister Beatrice na 
Maeterlinckov text, ktorú uviedlo parí7.ske 
divadlo Odeon. Camille Saint Saens o nej 
napísal do novín veľmi priaznivú recenziu. 

v V rokoch 1920-2 1, pokračoval v štúdiách v 
Brusseli, 1921-24 na Vysokej hudobnej 
škole v Berlíne u F. Bussoniho, ktorý u 
Mitropoulosa objavil dirigentské nadanie. 
Tak sa stal asistentom a žiakom Ericha 
Kleibera, korepetítorom a asistentom diri
govania v berlínskej Štátnej opere. V prie
behu d'alších rokov Mitropoulos pracoval 
pod Furtwänglerom, Kleiberom, Brunom 
Walterom a Richardom Straussom. Po ná
vrate do Atén v roku 1925 sa z iniciatívy 
svojho bývalého učitel'a Mars icka stal diri
gentom konzervatoriálneho orchestra, no 
lJiavne 12 rokov viedol Aténsky filharmo
nický orchester. V tomto období sa Mitro
poulos zdokonafuje nielen dirigentsky, ale 
usilovne študuje svetovú klasickú i moder
nú literatúru a postupne s prvými hosťujú
dmi vystúpeniami s európskymi orchestra
mi si získava čoraz významnejšie medziná
rodné postavenie. 27. februára 1930 po 
prvýkrát stál za dirigentským pultom Ber-

línskych fllharmonikov, vo februári 1932 s 
obrovským úspechom dirigoval v Paríži, o 
dva· týždne neskôr v Londýne. V roku 1933 
nasledovalo jeho triumfálne turné po 
Taliansku a o rok neskôr dirigoval orchest
re v Moskve a Leningrade. 

V roku 1936 ho Sergej Koussevitzky 
pozval do Bostonu, kde 24. januára s tamoj
š(m symfonickým o rchestrom absolv.mml 
svoj americký debut, po ktorom newyor
ské Times o. i. o iíom napísali, že je .diri
gentským virtuózom s plamennou drama
tickou emó<:-iou." To rozhodlo o jeho ďal
šom osobnom i umeleckom živo te. 

V roku 1938 ho Eugene Ormandy p ozval 
do Mineapolisu, kde bol hudobným riadite
ľom tamojšieho symfonického orchestra, 

vtedy jedného z najlepšíFh amerických 
orchestrov, ponúkol mu dirigovanie, aby 
napokon po ňom prevzal štafetu umelec
kého vedenia. Počas svojich dvartástich 
mineapolských rokov, Mitn,>poulos zdoko
nalil nielen hru a zvuk orchestra, ale aj jeho. 
organizáciu, systém práce a odvážne sa 
pustil do presadzovania náročnejšieho a 
moderného repertoáru. Tak prezentoval 
svetovú premiéru Milhaudovho klavírneho 
koncertu č. l (2. decembra 1938) a 
Krenkovho klavírneho konce rtu č. 3 (22. 

novembra 1946), v ktorom vyst(Jpil súčas
ne ako klavirista a dirigent. Z ďalších 
Mitropoulosových mineapolských premi
ér spomeňme skladby Davida Diamondsa, 
Arthura Schnabela, HindemithOV\1 Sym
fóniu Es dur, ako aj diela nastupuj(Jcej ame
rickej generácie. 

Mitropoul9s, človek s asketickým výra
zom, pred'uclwv!Íeiou p. .myst~o.u 'filoza: 
fiou, V'yhťanl!ným""l''meletkým"VkúSbm, žil 
v Mineapolise a vôbec všade, akoby v kláš
tornom ústraní. Žil sparťanslqým životom, 
bez spoločenského ruchu, ako prísny ve ge· 
tarián, be z alkoholu, cigariet, v rigoróznom 
dodržiavaní tradícií a princípov svojho 
náboženstva, v prísnej sebadisciplíne, vy
hýbajúc sa akýmkoľvek maniérom vel'kého 

N a sklonku minulého roku sa v Kanade 
·uskutočnilo niekoľko zaujímavých 

podujatí, ktoré nezanedbateľným spôsobom 
prispeli k prehíbeniu hudobných kanadsko
slovenských vzťahov a najmä k propagácii 
našej hudby na kanadskom teritóriu. 

l POTREBA KONTAK:TOV l 
V dňoch 26. novembra až 2. decembra 

prebiehala v Montreale tretia "Interpretač
ná súťaž českej a slovenskej hudby". 
Súťaž sa konala v Maison de la Culture 
Rosemont a súťažilo sa v odboroch husle, 
violončelo, klavír a spev. Hlavným organizá
torom súťaže bolo Théatre Lyrichorégra 20, 
ktorej riaditel'om je pán Alan Nonat, ktorý 
predminulý rok bol členom medzinárodnej 
speváckej sllťaže M. Schneidra-Trnavského v 

M. Lapšanský, E. Blah ová, G. Beláček. 

Trnave. Predsedníčkou poroty bola prof. 
Eva Blahová z VŠMU Bratislava, členmi boli 
violončelista BedHch Havlík, klavirista 
František Malý a riaditel' Holland Music 
Session Frans Wolfkamp, ktorý bol tiež čle
nom poroty spomínanej súťaže v Trnave. 

O súťaži nám poskytla informácie prof. 
Eva Blahová, ktorá konštatovala vel' mi dobrú 
úrovcií súťaže. "Súťaže SC( zúčastnili poslu
cháči kanadských hudobných .~kôl. Víťazi 
sút'až e okt·em. finančnej odmeny obdržali 

Snímka archív 

Martinček vo Viedni·~ 

tiež štipendiá na semináre, interpretačné 

kurzy (Piešťany) a umelecké stáže na AMU, 
jAMU a VŠMU. " 

V tom istom období, ako prebiehala súťaž, 
uskutočnili sa v Montreale koncerty poriada
né FO DOM A..~TONÍNA DVORÁKA, ktorej 
čestkým predsedom je Jozef Suka z Kanady 
predseda Komitétu A, Dvoráka K'.lrel Velan 
a koncert Kanadsko-slovenského hudob
n ého fondu, ktorého čestnou predsedníč
kou je p rof. Eva Blah ová. Kanadskými 
partnermi sú Anna Vyboh a Mc Marc· 
Kmec, členovia Komitétu Eugena Suchoňa. 
Na koncertoch spolu účinkovali ďalší sloven
skí-umelci doc. Marián Lapšanský, ktorý je 
predsedom Komisie hudobníkov Slovenska 
v Québecu a mladý basista Gustáv Beláček 
(víťaz trnavskej súťaže v roku 1994). Marián 
Lapšanský bol tiež partnerom kanadskej hus
listke Angele Dubeau a u kanadského publi
ka zožal mimoriadny úspech (o. i. hral tiež 
Suchoií.ovu Malú suitu s passacagliou, Pro
kofievovho Peter a vlk). Eva 13lahová pred-

. niesla piesne od Jána Cikkera, Ivana Hru
šovského, árie z Rossiniho opery Semiramis 
a Ponchiellil1o Giocondy. Po d záštitou slo
venského veľvyslanca Antona Hykischa sa 
konal ko ncert na Univerzite v Ottave, kde na 
celovečernom koncerte účinkovali Eva 
Blahová, Marián Lapšanský a Gustáv Beláček, 
ktorí sa tu predstavili dielami W. A. Mozarta, 
G. Rossiniho, E. Suehoi'la, }. Cikkera, E. 
Griega a i. Gustáv Beláček sa tu predstavil aj 
ako hráč na fu)aru. Najviac nás však zaujíma
lo, ako k týmto podujatiam došlo. Prof. Eva 

7 ) 
umelca. jeho šatstvo nemalo žiadne znaky 
konformizmu, okrem fraku poznal iba 
turistické oblečenie, špoŕtové nohavice, 
košeľu a s'I'Cter. 

Po úspechoch v Mineapolise Mitropou
losovo me no i jeho cena závratne rástli. V 
toku 1939 sa stal hosťujúcim dirigentom 
NBC Orchestra a 19. decembra 1940 debu
toval s New-yorskou filharmóniou, ku kto
rej sa vrátil po rezignácii v Mineapolise a 
viedol ju až do roku 1958. Aj tu dbal na 
výchovu hráčov, ale aj publika. Koncertne 
u.viedol Straussovu Elektru, Bergovho 
Wozzecka, Ravelovu Španielsku hodinku, 
Milhaudovho Krištofa Kolumbusa, Busso
niho Harlekýna, v americkej premiére 
Schônbergovo Očakávanie a mnoho ďal
ších významných diel americ.kých skladate
ľov (Barbera, M. Gouldu, Kirchnera, 
Schulle ra). Postaral sa taktiež o americkú 
premiéru šostakovičovej 10. symfónie. 
Hoci bol hudobným riaditeľom New-yor
skej filharmónie a svetovo uznávaným diri
gentom, je zaujímavé, že p o prvýkrát v 
Metropolitnej opere dirigoval až 15. 
decembra 1954 a to Straussovu operu 
Salome. Potom tu dirigoval Maškarný bál, 
Toscu, Borisa Godunova, Walkýru, Eugena 
Onegina, svetovú premiéru Barberovej 
opery Vanesa (15. januára 1958). V roku 

' 1958 rezignoval zo svojho postu šéfa New
yorskej filharmónie, kde sa jeho nástup
com stal· Leonard Bernstein. Potom sa 
Mitropolilos za pultom orchestra objavo
val iba ako hosť. K jeho posledným pamät
ným predvedeniam treba počítať Mah
lerovu 9. symfóniu, Toscu, Madame 
Butte rfly, Cavalériu rusticanu a novú pro
dukciu v MET Simone Boccanegru. 2. 
novembra ho očakávala La Scala. V jeho 
automobile ho však zastihla náhla srdcová 
príhoda a v ten istý deň zomrel v milánskej 
klinike. V tú istú noc na predstavení Borisa 
Godunova v MET jej generálny manager 
Rudolf Bing predniesol pred zaplneným 
auditÓriom smútočnú reč a orchester 
zahral hud.Pu z Gluckovho Orfea. O deň 
neskôr Bernstein uviedol na koncerte 
New-yorskej filharmónie časť z Mahlerovej 
symfónie Resurec tion. 

Životná púť D. Mitropoulosa prešla bez 
senzácií a romantických dobrodružstiev, 
jeho biografia je prostá, no jeho umelecke 
dielo, ktoré zostalo na gramafónových 
platniach, je neopakovateľné, je dokladom 
Je.ho .<?sqbné,ho prioqsu do svetov~; p.udob
ncj histórie. ~tropoulosov qdkaz žije aj . 
týrii,"~e v' rolfu 1963 iia jehópočesť z'aložili 
medzinárodnú dirigentskú súťaž, nesúcu 
jeho meno, ktorej predsedom bol dlhé 
roky Leonard Bernstein. Táto súťaž sa.pre 
mnohých stala "maturitou" pre vstup na 
svetové pódiá. Spomedzi mnohých spo
meňme aspoň Claudia Abbada a Zdeňka 
Košlera. MARIÁN JURÍK 

Le 
Troisi~me 

CONCOURS D'INTERPRÉTA TION 
de 

MUSIQUE 
TCH~QUBETSLOVAQUE 

Blahová nám k tomu povedala: ,.Iniciátor 
týchto ctktiv{t, pán Alain Nonat za pomoci 
štátnych inštttúc# v Kanade, Českej a Slo
venskej republike a v spolupráci s ochotný
mi dobrovoľnými sponz ormi vytvára vel'ké 
možnosti na propagáciu slovenskej hudby a 
slovenských interpretov v Kanade. Posky
tuje tiež možnosti na výmeny mladých 
hudobnikov (vfťazov súťaže A. Dvoŕáka a 
M. Schneidra-Trnavského). Takým bol na
príklad koncert v Montreale, na ktorom 
účinkovali mladí speváci z ôsmich krajín 
Európy a Québecu. Bol to priam operný 
maratón; ktorý sponzorovala Banque 
ROJiale v Montreale. Zaujimavý bol i posled
,zy koncert, ktorý sa niesol už vo vianočnej 
atmosfére. Všetci účinkujúci uvtedlt jednu z 
najznámejších kolied svojej vlasti." 

Z Kanady k nám koncom roku 1995 prišli 
dobré správy. Aj v tomto prípade sa presved

. čujeme, aké dôležité sú aj neoficiálne osobné 
kontakty umelcov, ktoré často môžu byť cen
ným impulzom na nadväzovanie, ale aj (Jčin
né prehlbovanie spolupráce dvoch, hoci aj 
vzdjalených iq.!ltúr. Dúfajme, že tieto kontak
ty bUdú aj naďalej pokračovať k obojstrannej 
prospešnosti. - m j -

Ako "nové atmosférické, obsahóvo hlboké a zvu
kovo fascinujúce" bolo kritikou označené dielo 
.coexistences pre sláčikové kvinteto od Dušana 
Martinčeka, ktoré odzn elo 16. novembra m, r. v 
podaní Ensemble Wiene r Co llage v koncertnej 
sieni ORF vo Viedni. 

Prezídium Svetovej asociácie akordeonistov pri 
Medzinárodnej hudobnej r ade (UNESCO) zvolilo na 
svojom zasadnutí vo švédskej Aveste n a sklonku 
minulého roka a korde onistu Tibora Rácza za svoj
h o prvéh o viceprezidenta. Známy slovenský akor
deonis ta sa takto s tal u ž po druhýkrát členom prezí-

dia ~ejto významnej m edziná rodnej organizácie po 
to m, čo v rokoch 1985-1'989 vykonával funkciu 
viceprezidenta jej Hudobného výboru. Táto voľlia je 
nielen uznaním medzin árodne j au tority n ášho 
umelca, a le aj slovenskej a:kordeonisti.ky a jej boha
tej tradície. 
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Hudobný 
k11lend#Ír 

l FEBRUÁR l 
3. 2. 1736 ]ohan11 Georg ALBRECHTS

BERGER - m k úsky skladater a 
tem·etik- 260. výmčie namdenta 

3. 2. 1941 Štefan HUDEC - barytonista, 
bývct/ý sólista opety SND, v 
súáetsnosU pedagóg na konze~ 
vatóriu -55. výročie narodenia 

4. 2. FBI j ozef MYSLIVEČEK- český skla
date/"- 2 l 5. uJíročie úmrtia 

6. 2. 1926 Siloš POHANKA slovenský 
trúb km; dr:rtgent a vedúci svojho 
tanečného ot·chestm- 70. výrolie 
narodenia 

8. 2. 1981 H elena BARTOŠOVÁ-5CH 0T
ZOVÁ - česká sopranistka, býva
tá výz namná sólistka opery SND 
v Bt·alfs fave - 15. výročie úmrtia 

12.2. 1931 MilošLÁNTK -slovenský sk/ada. 
tel; autor tcmečt1ých piesni a 
hudobn_ý redaktor Slovenskej 
teleufz le - nedožité 65. výročie 
narodenia 

12. 2.1896 Ambroise THOMAS - francúz
sky skladatet; autor slávnej 
opery Mignon - l OO. uýmčie 

smrti 
13. 2. 1986 Kort~el SCHIMPL (otec dirigen

ta K. Scltimpla) - slovenský 
hudobný pedagóg na 
Učite/"skom ústave v Spišskej 
Kapttule - !IO. výročie narode
nia 

13. 2. 1886 Betlfich DOBRODTNSKÝ 
česk)Í harfista, pedagóg, publicis
ta a skladatel' - l OO. výročie 

nm·odenia 
15. 2. 1926 Kvetica TURTANSKÁ - sloven

ská klaviristka a pedagogička -
70. výmčie narodenia 

16. 2. 1896 Alexander BRATLOWSKY -
amerfck_ý klavft·lsta ukrajinské
ho pôvodu - l OO. t~ýt·očie narode
nia 

17. 2.1856]án Eva11gelista ZELINKA -
český skladater - 140. výmčie 
narodenia 

18.2.1956 Gu s tave CHARPENTJER -fran
cúzsky skladatel; autor slávnej 
opery Louisa -40. t')Íročie úmrtia 

18.2. 1986 Václav SMETÁČEK - český diri
gent - IO. výročie úmrtia 

19.2. 1971 Fet·dinand KRČMÁR - česk_ý 
basista, dlhoročtlý sólista opery 
SND v Bratislave · 15. výročie 
úmrtia 

19.2.1916 Michtll PIROŠKA slovenský 
cimbalista - 80. výročie narode
nia 

21. 2. 1916 Marka MEDVECKÁ- slovenská 
soprat1istka, muzikologička, 
romat11istka, pedagogička na 
bratislavskom Konzervatóriu a 
bývalá sólfstka opery SND v 
Bratislave - nedožité 80. narode
niny 

2 l. 2. 1836 Léo DEL/BES -Jmncú.zsky skla
datet; autor populámych bale· 
tov Sylvia a Coppélla - 160. výro
čie narodenict 

24. 2.1946]ifí BELOHLÁVEK- český diri· 
gent-50. výmčte narodenia 

26.2. 1891 Char les MUNCH- francúzsky 
dirigent, dlhoročný šéf Boston
skej filhann ónfe - 105. výročie 
rutrodenla 

26. 2. 1971 Jozef BERG · český skladatel; 
teoretik a pul1licista -25. výročie 
úmrtia 

26. 2. 1986 Karel VLACH - český dirigent 
tanečnej hudby l O. !')Íročie 
úmrtia 

27.2. 1896 Fraňo DOSTAL/K - slovenský 
pedagóg a skladateľ - l OO. výro
čie namdenla 

28.2. 19 16 Gejza TOPERCZER- slovenský 
klavirista a skladateľ- 80. nedo
žité v)Íročle nm·odenia 

28.2.1941 PhDr. Etela ČÁRSKA - sloven
ská muzfkologtčka, kritička, 
redaktorka Slovenského rozhla
su -55. výročie narodenia 

KONKURZ 
Riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bra
tislave vypisuje konkurz do ~Slov~ 
sk.ého komorného ordtéstra n.ť ttect<l 
mlest31 

flhisle 
+viola, 
+ vlolon.čelo 
+kontrabas 

Konkurz sa uskutoční 13. '2, 1996 o 
10.00 li v8F. Prlht~ky so .životc>plsom, 
s uvedením vzdelania a umeleckeJ 
p:tue ptlfíma a ln.formácte pos~je 
KanceJá.tla . riadltel'a, ret. peta. čln., 
Med~na$, 8:1~ ()l Bratislava~ 

SERVIS UŽ 

Obohatením kultúrneho života Bratislavy je 
inšpirujúca a umelecky hodnotná ponuka po
dujatí Francúzskeho inštitútu v Bratislave. 
Koncerty, literárne a divadelné projekty, vý
stavy vždy zaujmú netradičným, nekonvenč
ným prístupom. Najväčší tohtoročný projekt 
koncenné uvedenie či znovttoživenie zabud
nutej veľkoopery francúzskeho skladateľa 19. 
storočia Emmanuela Chabriera .Gwendoline 
sa v spolupráci so Slovenskou filharmóniou 
uskutočnilo v polovici januára (recenziu pri
nesieme v nasledujúcom čísle), ďalšie zaují
mavé koncerty pripravttje Francúzsky inštitút 
i v ďalších mesiacoch, najbližšie už vo štvrtok 
a piatok (8. a 9. februára) opäť v spolupráci so 
SF Faustovo prekliate H. Berlioza pod taktov· 
kou J. Kaltenbacha. Z ostatnej januárovej po
nuky zaujala výstava vynikajúceho francúz
skeho fotografa Gérarda Uférasa venovaná 
opere v Galérii Francúzskeho inštitútu. G. 
Uféras sa fotografickým reportážam zo sveta 
opery venuje už niekoľko rokov, v r. 1991 
dostal cenu BP Arts journalism awar.d za naj
lepšiu reportáž z oblasti umenia a jeho práce 
vyšli aj v knihe fo tografií venovanej opere. Na 
zobrazenej snímke je záber G. Uférasa z pre
stávky Hoffmanových poviedok vo Veľkom 
divadle v ženeve. 

KONK.VRZ 
.Riaditeľ· stovenskélto národnéh<> divadla v 
Drati!llave · vypisuje konkurz na obsadenie 
vol'ných miest v orchestri Opccy a ;IJ;Uetu v 
nasledovných skupinách: · 

• zbtutx::a ved. U. hpslf 
• U. ldarln.et s pov. ba~~neru. 

Konkurz sa bude konať dňa u . 3. 1996 o 9.00 
h. v skúšobni orchestra v hiStorickej budove 
Opery SND naJV. poschodí. Písomné ptih!á& 
ky posteláJte pa,jneskôr do 5, 2. 1996 na, ~re· 
S\1:. Otthe~rrálna kancelátiá O~I!Y 'SND, 
Gorkého 4;~;1:.5 86 Bratislava. : 

7.február 
SND Bratislava P. l. Čajkovskij : Labutie 
jazero ( 19.00) 
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o 
Márii (19.00) 
ŠD Košice O. Nedbal: Poľská krv(19.00) 

S. február 
SND Bratislava G. Verd i: Trubadúr (19.00) 
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o 
Márii ( 19.00) 
ŠKO Žilina Fí!šiangový koncert; G. 
Pittnerová,J. Benedik, dlr. P. Niňaj; operetné 
a muzikálové melódie (19.00) 
ŠF Košice }. Haydn, J S. 'Bach, D. 
Šostakovič; M. Škuta · klavír, dir. R. 
Stankovský (19.00) 
SF Bra tislava H. Berltoz : FatJStovo preklia
tie; SF, SFZ, D. Vejzovic · mezzosoprán, J. L. 
Maurette - tenor, P. Mikuláš· bas (19.30) 

9.február 
SND Bratislava P. l. Čajkovskij: Luskáčik 
( 17.00) 
SF Bratislava program ako 8. 2. (19.30) 
NS Bratislava L. Tolc~>'ay: Evanjeliu m o 
Márii ( 19.00) 
ŠKO Žilina program ako 8. 2. (19.00) 

lO. február 
SND Bratislava l. Kupkovič: Trojruža 
( 11.00) 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia 
(19.00) 
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: Luisa Miller 
( 18.30) 

. ŠD Košice G. Verdi: La Traviata (19.00) 

ll. február 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia 
(1 9.00) 
Mirbachov palác Bratislava T. Andrašo
van, B. Urban ec, š. jurovský, l. Parik, P. Ba· 
gin, O. Ferenczy; M. Andrašovanová, E. Holič· 
ková- soprán, P. Koppál - tenor, P. Mikuláš · 
bas, E. Fischerová, E. Strelcová, Ľ. Marcinger 
klavír· koncert SSS k RSH (1 0.30) 
ŠKO Žilina Nedeľné matiné pre rodičov s 
deťmi- Vznik a vývoj populárnej hudby; The 
Young sw ing generation, dir. M. Belorid 
( 10.30) 

12. február 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata (19.00) 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia 
(19.00) 

Jln ~Dl k á fil~arm ónia 
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA oznamuje návštevníkom, že 
abonentné vstupenky na Il. poradie Zlatého cyklu SF/A a 
SF/ B koncertnej sezóny 1995/96 si môžu zakúpiť v dňoch 
od ·s. do 16. februára 1996. 

CENY VSTUPENIEK: 

Zlatý cyklus SF/ A 
580,- až 824,- Sk 
363,-až 515,- Sk- 50% zľava 

Zlatý cyklus SF/ B 
640,- až 936,- Sk 
400,- až 585,-Sk- 50% zľava 

Zľavy: študenti držitelia ISEC a EURO '26, ZŤP-S, vojaci, nezamestnaní - zľava 
50 % . 

POKLADŇA: 

Pokladňa Slovenskej filharmónie je otvorená denne od 13.00 do 18.00 h a 
vždy hodinu pred Z<!-Čiatkom koncertu 
Palackého 2 (Reduta - foyer), 8 16 Ol Bratislava 
tel.: 533 33 51 kl. 233 
Abonentné vstupenky je možné rezervovať aj telefonicky na č. 533 54 13 v 
dňoch 5.-1 6. febmára 1996 od 13.00 do 17.00 h. 

----------- --- ---- -- - --- ------ - -- ·· - -- --- -- ---- -----------~---

::dná:::: ::::~~~~~~~~~~~=:: ~ 
'< ~ Ulica: ................................................................... Miesto: ........................................................................ . 

PSČ: 

Dátum: ......................................... ........ . Podpis: ............................ ...... ...................................... . = ~ 

~ Objednávku jlOOiite na adresu: HUDOBNÝ ŽIVOT, Spitálsk.a 35, 815 85 Bratislava 
Q Celor~né predplatné 96 Sk, polroc!né 48 Sk. 

13.febŕuár 
SND Bratislava G. Bizet: Carmen (19.00) 
NS Bratis lava F. Lehár: Gróf z Luxemburgu 
(19.00) 
ŠO Ban ská Bys trica G. Puccini: Madame 
Butterfly (18.30) 
ŠF Košice Café koncert fy JUSTINA + ŠFK -
program ku dňu zaľúbených; dámske kvarte
to RAGTIME,]. Hudák· klavír (19.00) 

14. február 
SND Bratislava A. Adam: Giselle (19.00) 
NS Bratislava F. Leh ár: J>aganini (19.00) 
SF Bratislava W. A. Mozart,}. Haydn, L. van 
Beethoven; T. Jánošík · flauta,]. Boušková 
harfa (19.30) 
ŠD Koš ice G. Verdi: Nabucco (19.00) 
Poprad hotel Satel Bach, Teleman, 
Zeljenka ... , V. Strnisková, l. Hrabinsk-ý, P. 
Michalica (19.30) 

15. február 
SND Bratislava C. Debussy: Pelléas a 
Mélisanda (19.00) 
SF Bratislava G. F. Hiindel, W. A. Mozart, P. 
l Čajkovskij; SKo : A. Jablokov ( 19.30) 
ŠF Koš ice M. P. Musorgskij, J Haydn, P. l. 
Čajkovskij; M. Červenák ·violončelo, dir. Ch. 
O. Munroe (19.00) 

16. február 
SND Bratislava P. l. Čajkovskij : Luskáčik 
(17.00) 
NS Bratislava Wright-Forrest: Grandhotel 
( 19.00) 
ŠD Koš ice P. I. Čajkovskij : Labutie jazero 
(19.00) 

17. február 
SND Bratislava). Offenbach: Hoffman nove 
poviedky (19.00) 
NS Bratislava Wright-forrest: Grandhotel 
(19.00) 
SF Bratislava ]. Sibeltus , A. Dvoi'ák; E. 
Dane!, M. Dočolomanský, dir. M. Košík 
(17.00) 
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: La Traviata 
( 18.30) 
18.február 
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxemburgu 
( 19.00) 
19.február 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini (19.00) 
20.február 
NS Bratislava A. L. Webber: Jozef a jeho 
plášť (19.00) 

ŠD Košice O. Nedbal: Poľská krv ( 19.00) 
ŠO Bansk á Bystrica P. I. Čajkovskij: Eugs:R_ 
Onegin (18.30) 
Prievidza, ZVŠ Bratislavské dychové trio; 
Mozart, Dušek, Ibert, Dibák aď. ( ~ 8.00) 

21. február 
SND Bratislava Karneval, Paganini, Šehere
záda, balet ( 19.00) 
NS Bratislava A. L. Webber: Jozef a jeho 
plášť (19.00) 
SF Bratislava Suchoň, Mozart, Marcello, 
Rosstni, Der Roost; E. Dane!, Cappella Istro
politana, Guy De Mey, tenor; W. Boeykens, 
klarinet (19.30) 
ŠD Košice G. Verdi: Nabucco ( 19.00) ' 
Bardejovské kúpele LO Astória 
Bratislavské dychové trio; Dušek, Mozart, 
Ibert, Dibák aď: ( 19.30) 

6. február 
SF Moyzesova sieň Bratisl~va E. Krák: 
Slálikové kuarteto (premiéra); Moyzesovo 
kvarteto ( 19.30) 
Topoľčany Vokálny recitál zo slovenskej pies
ňovej tvorby - P. Koppa!, tenor; E. Strelková, 
klavír (18.00) 

8. a 9. február 
ŠKO Žilina Výber z operetných melódii G. 
Dusíka; ŠKO (19.00) 

lO. február 
Konze rvatórium Žilina Koncerty z tvorby P. 
Kršku (19.00) 

ll. február 
Mirbachov palác Bratislava T. Andrašovan: 
Zašumeli borouice, B. Urbanec: Túžba po 
domove, š. jurovský: Muškát, l. Parik: éas 
odchodov, P. Bagín: Tri spevy pre soprán a kla
v{r na poéziu M. V álka, O. Ferenczy: Tri sonety 
zo Shakespeara; M. Andrašovanová, E. Holič
ková, P. Koppa!, P. Mikuláš, E. Fischerová, E. 
Strel ková, Ľ. Marcinger (l 0.30) 

29.február 
ŠF Košice J Geršák: Z1tZanka Hraškovie 
(19.00) 
SRo Bratislah Slávnostná verejná nahrávka 
folklórnych skupín a sólistov na úvod 30. roč
níka Klenotnice ľudovej hudby 
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