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SPOLl!PRÁCANADOSAHP 
Otázky európskej spolupráce sa stá

vajú čoraz aktuálnej šou témou nielen v 
politickej a hospodárskej oblasti, ale aj 
kultúntej a umeleckej. Zrejme je to všetko 
len vec času a dôsledr~ej pripraver~osti 
všetkých európsky ch krajín, aby otázka 
e11rópskej i11tegrácie v oblasti kultúry a 
umenia sa 11estala samoúčelným efektom, 
ale aby sa Jn•i rešpektovaní trárod11ej a 
kultúrnej ide11tity vytváral priestm· pre 
lepšie a efektívt~ejšie vy už itie fondov v 
jednotlivých tvorivých oblastiach. 

V tomto zmysle prebielzalo aj rokova
nie v roku 1993 v Kodani, kde vyše 200 
umeleckých orgattizácií z 19 európskych 
krajin z oblasti hudby, divadelníctva, 
vizuálneho umenia, ltterattíry a ostat
rrých umelecký ch odvetví, nastolila potre
bu spoločnej medz/odvetvovej platformy 
pre profesionálnych umelcov - Umeleckú 
radu Ertt·ópy (ACE). Z tohto širokospekt
rálneho rokovania vzišla základttá, veľmi 
dôležitá a zdá sa pre budrícrwsť kultúry a 
umenia aj rozhodujúca myšlienka, "ž e 
r~menie nie je bežný produkt ll medzi hod
notou a cenou umeleckých diel ll ttmelec
kejJvorb;y je 11efký rozdiel" a át~lej sa kon
štatovalo "ie trh nemôže ~ dostatolnej 
miere zabe%pečtť inovácie a rozvoj 
(samozrejme, kultúry a umenia) a každý 
štát je zodpovedný za svoju kultúrnu poli
_ Iiku, vráta11e právnej ochrany a sociálne
ho zabezpečenia umelcov, ir~vestíc# do 
ume11ia." Tieto a ďalšie myšlienky by sa 
mali stt~t' súčast'ou pripravovatwj Európ
skej kultúrnej charty, ktorej jed11ý m z cie
ľov je výraz11ejšte podporoval' umelcov v 
stredttej a východnej Európe. 

Tieto všeobecné myšlienky, skôt· ako 
majú 11yústiť do 11šeobeC1re platt~ýclr for
mulácií a IISfliiiOtlení, vyžadujú st prellov
šetkým usporiadanie a 11yjasnente z á
kladných vec11ý clr poz11atkov tla domácej 
pôde. 

Ako sa dozvedáme z mesačníka Origi
nál č. 2, ko11com minulého roka bola usta
novellá Rada profesiotJálttych u melco11 
Slove11ska, ktorá ako j ed11a z účasl1ríčok 
Umeleckej rady Európy už pripravila Sta
novy a orgatlizačttý poriadok. Podľa rlich 
(boli schvále11é 11a zakladajúcom zlrro
maždetJÍ 16. twvembra m. r.) , hlat~trým 
cieľom a poslar~ím Rady bude vytvárať 
"ústlie o itrtegráciu 11šetkých drulrov ume
nia a umelco11 11a demokratickom základe 
s cieľom rozvíjal' a obohaco11at' slovenskú 
kulttíru a umenie a sprístupnil' ju tý m 
širokej verejnosti tra povzbudetrie du
chovného života celého 11át·oda ". Ďalej sa 
v stanováclz ho11orí- a to je tiež veľmi dôle
žité - že Rada bude vytváral' podmienky 
na sprostredkotllmie slovenského ume11ia 
a kultúry doma i v zahratričf, prostred
nfct'l!om jestvujúcich ll tiOtloutvát•at~ých 
organizácii. A napoko11, Rada profesio
nálnych umelco11 Slovenska j e dobro11oľ11á 
mlmovládtta organizácia spoločtlej plat
formy pre profesionáltryclz, tvori11ýcll a 
výkonných umelcov, umeleckých pedagó
gov a teoretiko11. 

Pravda, každý zámer, ktorý sa usiluje o 
zvldtteľtlovatrie 11ašej kultúry a umenia j e 
vftatlý. Ostlf už bolo veľa. Zatiaľ stále kotl
štatujeme, najmä 11 t1ašej lzudob11ej oblas
tt, že okrem istej časti t1ášlw itlterpretač
ného umenia, slovenská hudobt1á kultúra 
v európskom kontexte - súdiac aspoií 
podla publikácií, rôzny ch podujatí a ich 
dramaturgických aktivit ll pod. - má pred 
sebou ešte 11eľa bielych miest, predovšet
kým v oblasti tnformotlania sveta o 11ás. 
Pravda, všetko potrebuje čas a dôkladtJÚ 
pripravenosť. V rámci tlej je však už naj
vyšší čas, aby jestvovali ttapríklad Dejiny 
slove11skej hudby, etlcyklopédie, príručky, 
monografie a i11é potrebné itiformliČ1té 
pramene o slovmskej hudobnej kultúre, 
pretože bez nich atri trajvzletttejšit~ rétori
ka nič nezt~ammá. MARÍÁN JURÍK 

• 4Sk 21. 2. 1996 

Spo k o jný úsm ev malých speváčikov Bratislavskéh o chlapčenského zbo ru n a spoločnej fotogr afii s n ašou ten orovo u hviezd ou 
Petrom Dvorským po vydaren o m vianočnom koncerte v Slovens ke j filharm ó nii. Snímka C. Bachratý 

S Magdalénou Rovňákovou, dirigentkou Bratislavského chlapčenského 
zboru smt pôvodne chceli hovoriť predovšetkým o zbore, jeho ostatných 
vefkých úspechoch, o radostiach a starostiach tejto špéclflc,kej práce. Pani 
ft{agda navrhla stretnutie u nich, v súkromnej základnej umeleckej škole s 
orientáciou na zborové spievanie. Sídli hneď na začiatku Petržalky, len 
kúsok od centra mesta. V jednej polovici budovy funguje normálna mater
ská škola, ale v tej druhej sú už druhý rok novi obyvatelia: malí a väčií spe
váci dvoch zborov- dievčenského zboru Canens a Bratislavského chlapčen
ského zboru. Navonok typická nízka sídlisková budova šk{tlky sa po úpra
vách a ptestavbe stala príjemným a pdestranným :miestom na skúšanie, 
spievanie a muzicíiovanie 'Vyše dvoch stovák detí, mládencov a dievčat. 
Priznám sa, bola som nadšeqá ... a tak sa celý náš rozhovor obrátil trqškll 
iným smerom. Hlavnou témou bola táto netradičná, svojím zameraním asi 
na Slovensku jediná základná umelecká škola. Ale napokon sme sa vlastne 
od pôvodnej témy ani veľmi neodchýlill: ved' toto rozprávanie o škole bolo 
aj výpoveďou o zbore a o všetkom okolo toho ... 

+ Založiť si dnes súkromnú školu a ešte 
k tomu hudobnú, asi nesľubuje perspektí
vu rýchleho zbohatnutia, ba je to n ápad 
takme r donkichotský. Prečo ste s a rozhod
li pre také to riešenie? 

-V tejto oblasti veru naozaj ne;:jde;: o , tvrdý biz
nis". Keď sa ma pýtajú, či už sme;: bohatí, odpo
vedám áno, na veľa detí a na prácu, v ktorej sa 
človek dobre cíti a kde sa môže teši ť z toho, že 
vynaložená práca sa vracia v úspechu a napre
dovaní našich detí. Založiť tak(Jlo školu bola 
idea môjho manžela, on je zriacľovateľom, riadi
teľom školy, všetko organizuje, vymýšľa, ved ie 
ed ú agendu spojenú s činnosťou školy. ZUŠ 
vznikla v roku 1991, spočiatku len ako dievčen
sk~ škola a jej základom bol spevácky zbor 
Cane;:ns, ktorý môj manžel viedol už predtým. 
Najprv pracovali a skúšali v jednej perdalskej 

základ nej škole a až po troch rokoch sa nám 
podarilo získať tieto priestory. 

+ A ako sa Bratislavský chlapčenský 
zbor stal súčasťou súkro mnej školy? 

- To sa musím vráti ť trošku do histórie. 
Chlapčenský zbor začínal v roku l 982 pri 
Slovenskej filharmónii, kde som vtedy v rámci 
ašpirantúry stážovala vo filharmonickom zbo
re. V tom čase som mala možnosť zoznám iť sa v 
Lipsku s prácou slávneho Tomášskeho chlap·· 
čenského zboru a aj na zítklade te jto skúse;:nosti 
som sa podujala so súhlasom a podporou vte
dajšieho riaditeľa SF, založiť pri Slovenskej fil
harmónii Chlapčenský filharmonický zbor. S 
ambíciou špičkového telesa, participuj úceho 
na náročných symfonicko-vokálnych proje;:k
toch SF. Po škstich rokoch, myslím, že (Jspeš
nC:ho pôsobe;:nia, sme spolu s ďalšími telesami 

museli ~ e;:konomických dôvodov z filharmónie 
odísť. Prichýlili nás vtedy v petržalskom kultúr
nom stredisku, kde nám vytvorili dobré pod· 
mienky na prácu, hoci svoje miesto na slnku 
sme si tiež musd i obháji ť. Vtedy sme;: sa preme
novali na Bratislavský chlapčenský zbor. V 
našej práci s<t však veľa nezmenilo, naďalej sme 
spolupracovali so Slovenskou filharmóniou ( tá 
spolupráca trvá dodnes), okrem toho sa nám 
však veľmi otvoril priestor na štúdium vlastné
ho repertoáru. Ked' vznikla táto škola, ~ačas 
sme na zítkladc zmluvy medzi ObKaSS a školou 
o spoločnom zriadení zboru spolupmcovali aj s 
petržalskými kultúrnymi zariade;:niami, od 
minulého roka sme už výlučne iba súčasťou 
ZUŠ. 

+ Na Slovensku m á zborové spievanie 
mnohoročnú tradíciu a detské a mládež
nícke zborové hnutie malo solídne pre
pracované umelecko-organizačné záze
mie. I v novej situácii naďalej pôsobia via
ceré zborové telesá či u ž pri školách , kul
túrnych centrách a dnes vzniká veľa aj cir
kevnýéh zbor ov. Napriek tomu som sa s 
myšlienkou orientovať sa na základnej 
umeleckej ško le primárne na zborový 
spev, ešte nestre tla. Ako vyzerá vyučova
nie n a vašej škole, aké predmety sa de ti 
učia, ak6 máte koncepciu? 

-Našu školu navštevujú žiaci od druhej trie
dy ZŠ až po dospelých dvadsaťročných mládež
níkov, predovšetkým z Petržalky, ale aj z ostat
ných častí Bratislavy. Od začiatku, teda štyri 
roky, máme spoluprácu so ~ákladnou školou na 
Lachovej ulici v Petržalke. Je založe;:ná na ton 
že deti, ktoré úspešne prejdú konkurzom, nav
števujú túto základní• školu, kde;: maj(J v rámci 
riadneho vyučovania rozšírený poče;:t hodín 

(Pokračouante na st1·. 3) 



Ked' v m ku 1994 vznikal OCTET SIN
GERS, m óžno sme emi netu.liili, že sa tak 
rýchlo sformuje zaujímavý, pružn_ý a žán
rol Jo §pecijh'kJí kom orný vokálny súbor, 
ktor_ý od čias kedysi populárneho rozhla
sového Matuškovho okteta, dosial' nena
!iiel ·u nás pokračovatel'a . Pravda, tým 
nechcem povedať, že tento nm~ý vokálny 
súbor programovo nadväzuje na Ma
tuJkovo okteto. Pripom ínam to iba preto, 
lebo p evne verím, ž e aj tento súbor p re 
svoju mobilnosť, p rof esionalitu a najmä 
dmmaturgicktí.pestrosť ( v ktorejje princi
piálne zakotvená slovenská tvorba) si 
nájde šit·ok é umelecké uplatnenie. 

Koncert súboru Octet Singers 2. f ebruá
rtl v Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá
ca m al nekonvenčnú atmosf éru. Svojím 
repertoárom vel'mi cenne prisp el do Roku 
slovenskej hudby tým, že uviedol málo 
hrané vokálne diela Mikulá;<a Schneídra
Tmavského. (Missa Stella Matutina), 
j ozefa Rosinsk ého (Sacris Solem n iis) a 
jána Levoslava Bellu (Otče náš). 

Na rýchlom a profesionálnom sformo
vaní tohto komom ého súbom . m á najväč
ší pod iel z bormajsterka SFZ Blanka 

V porad í druhé stretnutie v Mirbachovom 
paláci (l l. februára, SSSk-SHÚ) náležiace do 
rámca Roka slovenskej' hudby, v intenciách 
postupnosti i určite j autorskej hierarchie 
pokročilo a väčšmi sa posunulo do súčasnosti. 
Zvláštnym paradoxom však ostáva fakt, že 
každá z prezentovaných skladieb má vo svojom 
rod nom liste zaznamenaný d átum zrodu, ráta
júc celé hodné desaťročia (najscar; ia - roky šty
ridsiate, najmladšia - sedemdesiate). Drama
turgia bola tentokrát ladená monotematicky, 
program hol zostavený z vokálnych cyklov a už 
v úvode treba zdôrazniť, 'l.c februárové matiné 
ponúklo zostavu skoncipovanú vel'mi umne, 
priam vzorovo. 

Entré patrilo Tiborovi Andrašovanovi a 
. jPlw ~yklu pxe.sopr4,t) a klav.ír na 110ézitJ A. 
~>lávku Zašume li l)orovice. Cl:z ;rvorčasťový 

-.~~Jo~1 ,?;j~~•lme;: celkom ťodpovedajúci, reálny 
obraz s kompozičnými charakteristikami auto
ra: je w jeho skúsenosť v oblasti vokálnej hud
by. Zmysel pre formu piesne ako nosného útva
ru, p rofesionálna zdatnosť v kresbe línií i atmo
sféra s nádychom salónnosti... Cyklus s bytost
nou anga:l.ovanosťou predniesla autorova man
želka Mária, s decentným klavírnym dokresle
ním E. Fisch erovej. 

Ešte viac nezáväzne, zl'ahčujúco, ba mit:stami 
priam "populisticky" vyznieva "Túžba po do-

Minister kultúry SR Ivan Hudec s Blankou 
Juhaií.ákovou pri krste CD nahrávky. 

movc" na slová B. Stanislava od Bartolo
meja Urbanca. Sled piesní predstavuje akúsi 
rutinn(J konštelácill zosnovanú viac muzikant
sky intuitívne, opájajúc sa v melodických epizó
d ach, bez hlbších náznakov invenčných konze
kvencií. Vok:ílne vcl'ačne vedeným partom sa 
zavd'ačil v solídnych parametroch Peter Kop
pat, výdatne podporený klaviristkou /itJo t.t 
Strelkovo u.. 

Virtuálnym môstikom, vedúcim do inej kate
górie či odlišnej sféry bol Muškát, cyklus pre 
soprán a klavír na poéziu R. Dilonga od 
Šimona Jurovského. Jurovský nic je príliš 
"obohrávaný" autor. Čo sa týka oblasti jeho t t: n
denčnej alebo dobe pop latnej tvorby, niet sa 
čomu vel'mi čudovať ... Ked' však Č<Js od času 
zaznie taký opus, akým je Muškát, pochopíme 
to ako čisté zjavenie. Ako signál odkial'si z neza
budt~uteľnn. Priznám sa, nikdy som sa zvlášť 
nekoncentrovala na tvorbu tohoto skladatel'a. 
Cyklus Muškát práve v tejto súvislosti chápem 
ako nevyslovenú výčitku, ako apel na pristave
nie sa a rehabilitáciu ozajstn)'ch , neodškriepi
tel'ných hodnôr. Sústredená, priam intelektovo 
nasýtcná koncepcia, ci t pre artikulkiu kompo
z ičných · mi kro- aj makroorganizmov, logika, 
súbor emod onálnych vrstevníc - to všetko 
hovorí v p rospech skladat el'a. V p rospech jeho 
talentu aj t:rudícit:. 

Octet Singers so svojou "šéfkou" BlankouJuhaňákovou. 

juhaňáková (dramaturgom j e j án 
Schultz), k tor·á svojou prim árnou muz i
kalitou, technickou suveren itou a tempe
ramentom dala telesu zvukovú kompakt
nost; odhalila neop otrebovanú farebnosť 
mužských hlasov a dynamickosť predne
su. Vystúpenie naznačuje, že Octet Singers 
sí je 11edomý aj svojich rezerv, no v tejto 
chvíli je dôležitý f akt; že jeho p erspektívy 
sú mimot'iadne sľubné. 
Slávnostnosť tohto koncertu, okrem 

Vždy ked' počúvam Paríkov diptych Čas 
odchodov, pribúda mi d'alší argument, ktorý 
mi potvrdzuje vo vedo mí jeho p riam rafinova
nú atraktívn osť. V čom spočíva?... V množstve, 
či skôr v neustálom narastatlÍ počtu pozitív
nych elementov. Aspoií úchytkom: Mám rada 
Paríkovu danosť · neplytvať rečami a časom a 
prito m na malej ploche, priam v esenciálnych 
skupcnstv:ích podávať svedectvá. O sebe, o 
vlastnom videní, cítení, o dobe a jej reálnych 
fllzikh. Rúfusova potzia s:í pre nás, Slovač, 
smia symbolom, modlou, útočiskom aj výcho
diskom. V nejedno m prípade zneužívaným 
žriedlom, d rancovaným až k tkanivu vlásočníc. 
Imponuje mi Paríkov cit pre zachovanie nielen 
čistého poetického substrátu, ale aj dôsledok 
bez úmyslu "zneváženia" váhou vlastných trom
fov· ponechať básni jej absolútno. A v házlivom 
kontrapunkte dotvoriť jej placho tušenú di
menziu. Imponuje mi uMrojcnie závislo-nezá
vislej sklad by: o he časti stoja vo vzájomnej pozí
ci i, delikátnom posune, ktorý ich vnútorne 
(;truktúrou), aj vonkajškovo ( výrazom) spája -
a napokon i odčlciíuje . Prvýkrát som počula 
skladbu v tenorovej intt:rpretácii (oproti dote
rajším sopránovým stvárneniam). Neviem, či to 
bol nežiadúci dramatický podtext, či odborový 
"presm)", ale interpretácia (inak, myslím, d osta
točne zainteresovaná) Petra Koppa/a, neustrá· 
žila onú príznačnll intimitu, v ktorej tkvie čaro 
Paríkovho diptychu. 

Nikdy som nemala pocit, že by Válkove (dľa 
mojej mienky) geniál ne veriie nllkaJ! terén na 
d'alšie rozvádzania. Stalo sa tak - a v ne jedno m 
p rípade;:. Válkova poézia bola totiž mojou nedo
tknutel'nou študentskou láskou. Usmiala sa 

Roku slovenskej hudby, podčiarkol spolo
čenský akt, na ktorom minister kultúry SR 

· Ivan Hudec pokrstil prvú CD nahrávku 
Octet Singers, ktorú za sponzorskej spoluú
časti vydalo ~ydavatel'stvo Radio Bra
tislava. K tejto nahrávke sa vrátime v 
niektorom z budúcich čísiel. Za tial' súboru 
Octet Singers do ďalšieho ž ivota ž eláme 
ve/'a úspechov a vnímavé publikum. 

MARIÁN J URÍK 
Snímky autor 

zvodne a neodolateľne aj na Pavla Bagina. 
Spomínam si na premiéru (s orchestrom) 
Troch spevov, niekedy koncom sedemdesia
tych rokov. Chcela som byť skeptická, ale 
hudobný transfer ma už vtedy presvedčil. 
Nebol a ani nie je poplatný. Ostal živý, zohl'adnil 
línie poetickej poetiky, rešpektujúc jej jadro, 
obsahové fajnovôstky. Autor (skladateľ) je v 
tomto prípade presvedčivý. Tak, ako sa mu to 
podarí vždy, ked' sa zjednotí s impulzom, pre
do brazom. Slovo uznania patrí Elene Holička
vej, za kultivovaný prienik k jadru in terpretova
ného cyklu, podobne za vklad, ktorým sprítom
nila Jurovského cyklus. 

Vravím si, čoho sa tvorivo do tkne Peter 
Mikuláš, to ožíva, ozmyseliíuje sa životodarnou 
pulzáciou. Tak sa udialo i vo vygrádovanom 
bode matiné, v Troch sonetoch na Shakes
pearea od Ota Ferenczyho. Skladateľ sa, ako 
vieme, nit: vel'mi často kompozične realizuje. 
Jdw sporadické rezultáty však · presne na
plniac slogan "do brého veľa nebýva" sú ozajst
ným ko ncentrátom umeleckých postulátov. 
Ferenczy v Troch soneroch nehýri. Di\sledne, 
sústredene rozohráva a tlmočí krivku vrúcn)'Ľh 
ľudských prianí, citov, túžob. Vokálna linka 
Sonetov je wzvibrovaná, vypätá, "dotýkajúca sa 
horizontov", harmo nický komentár je priam 
ncvyspytatcľne dôvtipný, otvorený... stále 
kamsi smerujúci. 

Nemožno obísť absolútne profesionálne 
komorne cítiaceho J:udovfta Marcingera, ktorý 
v prípade ferenczyho Sonetov, ako aj cyklov 
Jurovského a Bagina vybavil komplex hudobné
ho reliéfu do dôsledkov. 

I.ÝDIA DOHNALOV Á 

[· ~..,~~a na Harku.Medveckú l POD.OBY 
SLOVENSKA 

V PARÍŽI 
Ked' spomínam n a umelcov, ktorých 

som hlbšie poznala, nikdy nevidím pred 
sebou hneď ich kariéru. Vždy sa mi v 
mysli objaví najprv človek, jeho tvár i 
jeho povaha. A tak je to aj v prípade 
sopranistky, sólistky Opery SND a hu
dobnej pedagogičky Marky Medveckej 
pri príležitosti je j nedožitého výročia. 
Napriek hrde j, vzpriamenej postave a 
trochu ostro rezaným črtám, ktoré zmäk
čovali le n vľúdne oči a milý úsmev, bola 
človekom neskonale nežným, múdrym a 
nadovšetko obetavým. Snáď jej táto obe
tavosť n ahrádzala materstvo - kto vie? 
Keď išlo o štúdium jej troch súrodencov, 
neváhala a poskytla všetkým trom do
mov vo svojej m alej garsónke n a Dunaj
skej ulici, aby im umožnila štúdium, n a 
ktoré kládla vždy veľký dôraz. Sama vy
študovala u známej pražskej pedagogič
ky pani Brambergerovcj a priniesla si sta
diaľ široký repertoár a autentické poií.a
He hlavných lyricko-sopránových hrdi
niek slavianskej opery. Radom ich potom 
stvárilovala n a našej scéne a interpreto
vala ich s veľkou muzikalitou, kultúrou, a 
so slzou v hlase, ako sa hovorie va v n 
a šich o perných kruhoch. 

Zavše som stávala s ňou na javisku a tak 
som mala možnosť sledovať jej umenie 
naoza j zb lízka. Vidím ju teraz pred sebou 
ako pokorenú Jenúfku, šťastnú i smutnú 
Marienku, Vendulku z Hubičky, Karolí-

nu, Katre nu z Krútiíavy , Varvaru, Halku, 
Margitu z Ho loub kove j Túžby, n o i 
Margarétu či Neddu z Kome diantov. Ale 
najhlbšie sa mi vryla do pamä ti azda ako 
čakajúca, roztúžená Solvejg z Egkovh o 

Peer Gynta, ako by táto rola bola priam 
šitá na jej charakter. 

Neskôr, na začiatku šesťdesiatych ro
kov sta la sa pedagogičkou bratislavského 
ko nzervató ria a zase i túto profesiu vyko
n ávala so zanietením a obetavosťou. 
Štude nti boli akoby je j deťmi. Odchovala 
ich hodne a úspešných, no jej najväčšou 
životnou radosťou a zadosťučinením bola 
skutočnosť, že u nej absolvovala a vždy sa 
ku nej milo hlásila Superstar opery - pani 
Edita Gruberová. Do posledných chvíl' 
života pani profesorka Medvecká nosila 
so sebo u jej listy a fotografie a ukazovala 
ich s takou hrdosťou, akú iste nepocítila 
ani po vlastných premiérach. V jej pozo
stalosti našla sa i žiacka knižka tejto 
supernadanej žiačky a v nej bolo vždy 
pedantne zaznačené, čo v ktorú hodinu 
cvičila, ako sa zväčšoval rozsah jej hlasu a 
rástol je j mladý repertoár . S veľkým obdi
vom som si raz pre zerala tento milý doku
m ent. 

I veľká hudobná knižnica svedčila o 
múdrosti a kultúre pani profesorky 
Medveckej. Do posledných chvíľ, kým vlá
dala e š te ako-tak chodiť, zúčasti'íovala sa 
mno h ých koncertov. Vždy sa vyskytla · 
niekde blízko miía a tak sa i dnes v hudob
ných sálach zavše obzriem, či ju v radoch 
obece nstva predsa len n euvidím. 

JELA KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ 

Štátna tajomníčka Ministerstva 
kultúry SR Oľga Šalagová otvorila 
12. 2. v parížskom divadle Bouffes 
du Nord široko koncipovanú pre
zentáciu slovenskej kultúry Podoby 
Slovenska (Présences Slovaques). V 
rámci podujatia, ktoré potrvá do 
konca roka, je pripravených niekol'
ko významných výstav, koncertov, 
literárnych večerov a seminárov, 
dotýkajúcich sa otázok historických 
slovensko-francúzskych vzťahov. 
Uskutočnia sa napríklad výstavy slo
venského gotického, ako aj súčasné
ho moderného výtvarného umenia, 
na ktorých sa bude prezentovať 

desať najzaujímavejších sloven
ských maliarov a sochárov. Ďalšia 
expozícia priblíži významné sloven
ské historické pamiatky - drevené 
kostolíky. V rámci letného festivalu 
Quartier d'Eté v Paríži sa francúz
skemu koncertnému publiku pred
staví orchester Slovenskej filharmó
nie a komorný súbor Musica Aeter
na. Podoby Slovenska by malo uzav
rieť decembrové turné Opery SND s 
inscenáciou diela Jacquesa Offen
bacha Hoffmanove rozprávky v 
parížskej Komickej opere. V otvára
com koncerte účinkovali sólisti 
operného súboru SND Ľubica Ry
bárska a Dalibor Jenis. TASR 
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hudobnej výchovy. V týždni absolvujú štyri 
hodiny HV, konkrétne hudobnú teóriu, intoná
ciu, hlasovú výchovu a počúvanie hudby. Tento 
projekt vypracoval môj manžel a uskutočňuje 
sa so súhlasom ministerstva školstva. Hudobné 
predmety učia naši pedagógovia, podľa našich 
osnov. Poobedňajš ie vyučovanie v ZUŠ tvorí 
individuálna alebo skupinová hra na nástroji a 
dva razy do týždi\a nácvik zboru. Všetci naši 
žiaci' sú totiž, samozrejme, aj členmi jedného zo 
zborových telies. 

+ Odkiaľ ste čerpali inšpiráciu na tento 
originálny a zrejme organizačne náročný 
projekt? Poznáte skúsenosti napríklad 
banskobystrickej experimentálnej zš s 
rozšíreným vyučovaním hudobnej výcho
vy? 

· Vieme, že existuje táto škola, podobný 
experiment sme videli v Čechách, kde je viac 
takýchto typov škôl, poznáme aj iné modely zo 
zahraničia . Ale my sme potrebovali niečo, čo by 
sa dalo zrealizovať v rámci našich podmienok a 
potrieb. Priznám sa, že na rozdiel od manžela 
som bola zo začiatku dosť skeptická. Ale vyšlo 
to nad očakávanie dobre. Dnes naši žiaci, ktorí 
navštevujú hudobné triedy v zš a poobedňajšie 
vyučovanie v ZUŠ, absolvujú týždenne asi desať 
hodín hudobnej výchovy. Kontakt so živou 
hudbou majú tak tieto deri ovcl'a intenzívnejší 
a častejší než v bežnej základnej umeleckej 
škole. 

+ Všetci vaši žiaci navštevujú túto 
základnú školu s rozšírenou hudobnou 
výchovou? Ako to r iešite u starších detí? 

· Samozrejme, nie xšetky deti môžu a musia 
navštevovať túto ZŠ. Veď dnes najstaršie deti v 
tejto škole sú piataci. Ale je to najvýhod nejšie a 
najideálnejšie ridenie, lebo táto výučba je sys
tematickejšia a aj absencia detí je v dopoludňaj
šom vyučovaní predsa len nižšia. Máme však 
dosť vel'a i takých detí, ktoré navštevujú iba 
poobedilajšie hodiny v ZUŠ. Najmä pre ne sme 
zaviedli povinnú hru, na u nás zatiaľ nie bež
nom hudobnom nástroji, syntetizéri. V rámci 
tejto hodiny prebe ráme s deťmi aj základy 
hudobnej teórie a vôbec ju chápeme ako akýsi 
návod na muziku. Vyučovanie prebieha v 
malých skupinkách maximálne po desať detí. 
Samozrejme, keď to dieťa chytí, môže na 
nástroji pracovať aj individuálne. 

+ A ako je to so štúdiom iných hudob
ných nástrojov, učia sa u vás deti hru na 
ľubovoľnom hudobnom nástroji, tak ako 
je to na iných hudobných školách? 

- U nás je možnosť študovať hru na nástroji 
individuálne, alebo v skupine. V tom sa líšime 
od ostatných hudobných škôl. Spektrum 
nástrojov, ktoré deti môžu študovať postupne 
rozširujeme, podl'a záujmu detí a rodičov. Dnes 
u ná~ vyučujeme hru na klavíri, syntetizére, 
flau te, klarinete, gitare a sólový spev. Každý 
žiak musí hrať na nejak-ý nástroj, ale môže si 
vybrať buď skupinovú alebo individuálnu for~ 
mu ští1dia. Skupinové vyučovanie nemá ambí
cie vychovávať sólistov. Hoci vychádzame z' 
bežnej inštruktívnej literatúry, ide nám predov
šetkým o rozvíjanie všeobecnej muzikality, zís
kavanie základnej orientácie v hudbe, teda 
dokázať aplikovať teoretické vedomosti v pra
xi. Mám za sebou klasické hudobné školenie a 
nikdy hy som nebo la verila, kol'ko sa dá naučiť i 
takýmto skupinovým spôsobom. Učím dnes 
chlapcov, ktorí doteraz ne mali žiadnu násvrojo
VÍI skúsenosť. Po dvoch rokoch majú predstavu ' 
o tóninách, intonácii, transponovaní, dokážu 
harmonizovať jednoduchí! melódiu. Prešli sme 
základy klavírnej školy, preberáme stupnice, 
etudy aj prednesové sk!adby. Hodina je vždy 
nabitá rôznorodou činnosťou , chlapci hrajú 
sólovo i v skupi ne a je to pre nich !1esmierne 
zaujímavá a atraktívna hodina .• 

+ Prečo práve syntetizéry? 
- Ako klasická absolventka klavíra som sa 

nimi spočiatku vel'mi nenadchýoala, ale pre· 
svedčila ma nielen atraktívnosť syntetizérov 
pre deti, ale aj fakt, že je to dnes pre rodičov 
jediný dostupný klávesový nástroj. Veď pianí
no dnes stojí okolo osemdesiat tisíc ko rún! ' 
Syntetizér je teda mnohonásobne menšia inves
tícia, ktorý spÍ1'ía naše požiadavky a žiaci si ho 
objednávajú prostredníctvom školy ešte aj s 
výraznou zl'avou. 

+ Základ na vašej škole však tvorí zboro
vý spev ... 

· Ano, a od zbo rového spevu sa odvíja všetko 
ostatné. Tým však, že všetky det i absolvujú aj 
výchovu v spomínaných hudobných predme
toch, je práca v zbore dnes oveľa jednoduchšia a 
rýchlejšia. Je úžasné, že dnes deťom rozdám 
noty a oni skladbu perfektne čítajú z nôt, o rien
tujú sa vo frázovaní, dynamike, skrátka komu ni· 
kujeme spolu ako profesio nálni muzikanti. Man
želovi sa napríklad týmto tak urýchlila práca, že 
z prípravného zboru, ktorý bol pôvodne len 
liahňou pre koncenné teleso, je dnes rovnoet:n
ný zbor, schopný samostatnej koncertnej čin
nosti. Takže dnes sú na škole dievčenské zbory 
dva · mládežnícky a detský Canens. Tým, že sa 
deti učia správne narábať s dychom, hlasom, 
majú muzikantské vzdelanie, tak na skÍiškach 
zboru sa robí priamo na skladbe. 

ROZHOVOR 

+ Hlasovú výchovu majú deti ako kolek
tívny predmet? 

- j e to síce kolektívny predmet, ale okrem 
toho sa môžu deti učiť sólový spev v odpolud
i\ajších hodinách. S ostatnými deťmi pracuje 
ešte aj počas skÍišky zboru naša hlasová peda
gogička a postupne si ich všetky individuálne, 
alebo v malých skupinkách precvičí. 

Magdaléna Rovňáková 

+ Keď vás počúvam, mám dojem, že 
takýto typ hudobnej školy je možno pre 
deti oveľa príťažlivejší a zaujímavejší než 
"normálna" ZUŠ. Ak m á však dieťa pred
poklady a ambície p re dráhu profesionál
neho hudobníka, bude schopný aj absol
vent tohto typu školy ísť ďalej študovať na 
konzervatórium? Je výučba hry na nástr o
joch na rovnakej úrovni ako na iných 
ZUŠ? 

- V nástroji, samozrejme, pri individuálnom 
štúdiu, určite. Žiaci musia dosahovať podobné 
výsledk-y ako v každej inej hudobnej škole. Som 
však presvedčená, že aj muzikálne sÍl naše deti 
pripravené veľmi dobre. Prt::tože naši žiaci sa s 
hudbou stretávajú nielen na svojej individuál
nej hodine, ale aj počas ďalších hodín hudob
nej výchovy -od počúvania hudby až po hru na 
syntetizéroch. 

+ Vaša škola je súkromná, čiže sa zrej
m e u vás za vyučovanie platí. Aká je výška 
školného za jeden mesiac? 

- Cena je rozdielna, práve v súvislosti s mož
nosťou študovať nástroj individuálne, alebo v 
skupinke. Najnižšia suma je okolo tristopäťde
siat korím a v tom je obsiahnuté doobedňajšie 
vyučovanie hudobnej výchovy na základnej 
ško le, výučba hry na nástroji a dvakrát týžden
ne zbor. Pri individuálnych hodinách je to o 
niečo drahšie. 

+ Pri príchode do budovy ma vítal vese
lý džavot malých deťúreniec. V prvom 
momente! som si myslela, že som omylom 
vošla do škôlkárskeho traktu budovy. 

: To sú drobce z pctr,žalských škôlok, ktoré 
ku nám doobeda, ked' sú naš i žiaci v škole, 
pozývame. j e to manželova najnovšia iniciatíva 
- pozývať k nám tieto malé deti, trošku s nimi 
popracovať, pospievať si a súčasne z nich vyty
povať perspektívnych členov zboru, resp. 
hudobne nadané deti. 

+ Podľa čoho ste vyberali materské 
školy a ako často k vám deti chodia? 

· V tomto roku reagovalo na našu po nuku asi 
desať materských škô l, snažíme sa dohovori ť si 
stretnutia s nimi tak, aby sa počas tohto roka u 
nás vystriedali aspoň tri razy. Treba povedať, že 
výber detí pre nás je len jedna stránka tejto 
práce. Druhou je metodická pomoc učitcl'kám 
MŠ, ktoré u nás dostanú akýsi návod , ako s 
deťmi cvičiť, ako rozvíjať ich hudobnosť, pesto
vať správne návyky pri speve a dýchaní. 

+ Vráťme sa však k vašim zverencom , 
chlapcom Bratislavského chlapčenského 
zboru. Koľko ich vlastne m áte? 

- Momentálne je . v zbore deväťdesiatsedem 
chlapcov, pričom všetci skúšajú spoločne, pre
tože u chlapcov nie je prípravný zbor. Len 
tenory a basy sa k nám pridávajú až v závereč
nej fäze skúšok. 

+ Váš posledný zájazd do Spojených štá
tov v minulom roku bol mimoriadne 
úspešný: zvíťazili ste v Amerike v medzi
n árodnej zborovej súťaži. Hoci bezprost
redne po vašom návrate o tom informo
vala tlač, porozprávajte trošku obšírne j
š ie o tejto vašej prvej ceste za veľkú 
mláku . 

- Náš americký zájazd bol vlastne výsledkom 
náhody. Na vysvet'lenie: ešte počas nášho dvoj-

ročného pravidelného účinkovania v opere 
Chovanština vo Viedneskej opere pred pár 
rokmi, nadviazali sme kontakty s nieko l'kými 
rakúskymi agentúrami. Tieto nás občas oslovia, 
aby sme pomohli zorgan izovať koncert a zabez
pečil i pobyt niektorého zahraničného zboru u 
nás. Robíme to často a niekedy sa z toho vyvi
nie zaujímavá spolupráca. Takto nás požiadali 

pred dvoma rokmi prijať v Bratislave jeden 
americký zbor, ktorý práve u nás končil svoje 
európske turné. Samozrejme, že sme to urobili, 
ale s reciprocitou sme v tomto p rípade naozaj 
nerátali. Boli sme vel'mi prekvapení, keď po 
niekoľkých mesiacoch prišlo pozvanie na med
zinárodný zborový festival do Desmoines, hlav
ného mesta štátulowa. Náhodou bol to tiž riadi
teľ spomínaného festivalu dirigentom zboru, 
ktorý vtedy účin koval v Bratislave. A potom 
sme sa vyše pol roka pripravovali a najmä zhá
i\ali sponzorov, ktorí by nám prispeli na našu 
cestu do USA. 

+ Sú americké festivaly podobné e uróp
skym, aké boli súťažné kritériá, a aká bola 
konkurencia? 

- Festival sa konal v znamení ukončenia 2. 
svetovej vojny a hlavnou témou bol vplyv stre
doeurópskej hudby na svetovú tvorbu. Súťažili 
spolu rôzne typy zborových telies, nebola to 
výlučne súťaž chlapčenských zborov. Súťažný 
repertoár musel obsahovať jednu skladbu stre
doeurópskeho autora a jedno dielo skladatel'a z 
krajiny, odkiaľ zbor pochádzal. Pritom jedna 
skladba musela byť svetská a jed na sakrálna. My 

Jakub Krištofík spieval sólo na vianoč
nom benefičnom koncerte v Prima
ciálnom palá ci. Snimky C. Bachratý 

sme sa predstavili piesňou Ave Maria M. 
Schneidera-Trnavského a svetskou námo rníc· 
kou pesničkou P. Ebena. Mimochodom, p ráve 
výber skladieb a schopnosť presvedčivo in ter
pretovať dve celkom odlišné výrazové roviny 
najviac presvedčila porotu. Priznám sa, že som 
nerátala s takým vynikajúcim umiestnením, 
lebo konkurencia bola veľmi silná, medzi 
zúčastnenými zbormi bo l napríklad vynikajlk i 
budapeštiansky rozhlasový zbo r, h;unburský 
detský zbor a mnohé cľalš ie, ovenčené laureát
stvom z renomovaných súťaží. 

+ Mali ste možnosť vystúpiť v Spo
jených štátoch aj mimo súťažného rámca? 

- Áno. Prostredníctvom slovenských kraja-

nov sme po súťaži absolvovali ešte trojtýždilo
vé koncertné turné po štátoch Illino is, Wis· 
concin a Iowa. Mali sme opäť šťastie, že na jed
nom našom bratislavskom koncerte bola pani 
Sútovská, ktorá pochádza z Bratislavy a spolu s 
manželom žije v Amerike. Podujali sa pripraviť 
a zorganizovať celú našu koncertnú cestu, my 
sme im dali iba tipy na súbory, ktoré by v rámci 
reciprocity mohli zabezpečiť náš pobyt v jed
notlivých mestách. 

+ čo ste ponúkli americkému publiku? 
·Na súťaži sa mohli zúčastniť len chlapci do 

šestnásť ro kov, čo pre nás znamenalo spievať 
bez mužských hlasov. V tejto zostave máme 
dnes už pom-.:ne úzky repertoár. Preto na kon
certné turné s nami cestovali aj starší chlapci a 
sólisti, takže sme tam mohli uviesť napríklad 
Mozartovu omšu s našimi detskými sólistami. 
Účinkovali sme v koncertných sálach i vo 
veľkých prírodných amfiteátroch, so samostat
ným celovečerným programom i v rámci spo
ločných vystúpení s domácimi súbormi. Na 
želanie usporiadatel'ov sme si p ripravili kon
certný program, zložený z vážnej a sakrálnej 
hudby v prvej časti a hodinového koncertu slo· 
venských l'udových piesní. 

+ Takéto veľké zahraničné turné je v 
živote každého zboru niečo mimoriadne. 
Aká je však každodenná činnosť Brati
slavského chlapčenského zboru, ako 
často a kde účinkujete v najbližšom l 
vzdialenejšom časovom horizonte, aký je 
váš ťažiskový repertoár? 

- Repertoár máme zameraný predovšetkým, 
ale nie výlučne, na vážnu hudbu, prispôsobuje· 
me sa aj požiadavkam usporiadatel'ov. Na
príklad naša spolupráca so Slovenskou filhar
móniou prináša vždy i objednávku na naštudo
vanie konkrétneho diela, naposledy to bol 
veľmi úspešný vianočný koncert s Petrom 
Dvorským, v máji by sme mali spoluúčinkovať 
v Mendelssohnovom Sne noci svätojánskej. V 
tomto čase chlapci účinkujú v Boitovom 
Mefistofelovi v Opere SND, vel'mi úzko spolu
pracujeme aj s Novou scénou v muzikálových 
predstaveniach. Nahrali sme hudbu k muziká
lu Jozef a jeho zázračný plášť, teraz nás oslovili 
v súvislosti s p rip ravovaným muzikálom Oliver 
Twist. Spoluúčinkujeme na koncertoch Cap
pelly Istropolitany, čoraz častejšie sa uplatňujú 
aj naši sólisti. Posledným takýmto veľkým sólis
tickým projekto m bolo Requiem A. Lloyda
Webbera, v ktorom naši malí sólisti spievali už 
počas celého minulého roka vo viacerých· 
mestách na Slovensku a s vel'kým úspechom i 
vo Viedni a aj na tento rok je naplánovaných 
viacero vystúpení. A čo sa týka inej parkety -
spolupracujeme napríklad s Vašom Patejdlom, 
deti s ním okrem iného robili aj televízne pes,. 
ničky s Kukom. Takže deti sa môžu realizovať 
aj na tejto vlne. Zaujímavá je pre nás tiež spolu
práca na nahrávkach filmovej hudby. 

+Máte aj vlastné nahrávky? 
-Na mg-páskach sme vydali vianočné koledy 

a modlitbičky, spolu s dievčenským zborom a 
Big Bandom, vyšli nám dve CD -jedno s naším 
repertoárovým pr ierezom a druhé s Vianoč
nou omšou Petrusa Peťka s Musicou aeternou a 
Petrom Mikulášom. Vianočná tematika je aj na 
videonahrávke, ktorú sme realizovali pre Slo
venskú televíziu. Máme pripravený už aj ďalší 
CD, hl'adáme naň vydavateľa. 

+ Pripravujete koncerty aj k Roku slo
venskej hudby? 

-Isteže. Oslovil nás Hudobný fond účinkovať 
v cykle chrámových koncertov, zatial' máme 
dohodnuté konkrétne termíny v Banskej 
Štiavnici, Šahách a Dudinciach. V programe 
bude dominovať slovenská chrámová tvorba 
najmä staršieho obdobia baroka a klasicizmu. 

+ Ako získavate notový materiál? 
- Väčšinou spolupracujeme s hudobnoved

ným (!stavom SAV, konkrétne s páno m Dr. 
Kačicom a pani Dr. Lengovou. Vda skladieb 
p re chlapčenský zbor vzniklo v klasicizme a 
starších obdobiach, novšie obdobia tejto for
mácii už oepriali, máme však v repertoári 
romantické zborové skladby a Bellove diela 
pre mužský resp. zmiešaný zbor. V rámci tohto 
roku nás veľmi potešila ešte celkom nepotvr
dená možnosť účinkovania na samostatnom 
koncerte v rámci BHS. Aj na tento koncert hľa
dáme slovenské zborové diela, pretože ho 
chceme, aj vzhľadom na prebiehajúci Hok slo
venskej hudby, orientovať najmä na slovenskú 
tvorbu. 

+ Spolupracujete aj so súčasnými slo
venskými autormi? 

- Samozrejme. Už dávnejšie pre nás nap ísal 
skladbu l. Zeljenka aj M. Novák, oslovili sme 
viacerých našich auto rov, sl'í1bil sa nám pán 
prof. Hrušovský, nuž, čakáme. M{lm, žiaľ, aj 
nedávnu negatívnu skúsenosť, kecr sme s tak
mer ročným predstihom požiadali viacerých 
našich autorov o kompozíciu pre súťaž v 
Amerike. Mnohí aj prisl'úbili, no napokon nás 
zachránila ochota prof. Ebena, ktorý nám z 
Prahy poslal noty svojej námo rníckej piesne. 
Nebolo to síce písané pre nás, ale aspoií pohľa
dal vo svojich starších veciach niečo vhodné 
pre chlapcov a zrejme sa traftl. Bohužiaľ, slo
venskí skladatelia, viacerí moji dobrí kamaráti, 
si nedali ani takúto námahu ... 

Nuž, možno, že táto výzva s lovenským 
autorom by mohla byť dobrým záverom 
nášho rozhovoru. Dúfajme, že s:t · B(ll
tislavský chlapčenský zbor dočká ešle 
veľa vydarených sloven ských kompozí
cií. Želáme mu, i jeho n eúnavnej dirige nt
ke, mnoho úspechov. 

Pripravila MARTINA HANZELOVÁ 
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·S:F v ·januári 
ll. a 12. januára. Stanislav Hochel: 

Festivalová predohra pre trúbku, 
trombón a orchester. Frederyk 
Chopin: Koncert pre klavír a orches
ter e mol. Ludwig van Beethoven: 3. 
symfónia. Slovenská filharmónia. 
Dirigent Ondrej Lenárd. Sólisti Kamil 
Roško, trúbka, Albert Hrubovčák, 
trombón, Mzia Simonishvili, klavír. 
Začal sa teda Rok slovenskej hudby. Začal 

sa mimoriadne rozpačito. V prvých fázach 
nového roka ho eliminovala sila kultúrno
spoločenských udalostí venovaných troj
ročnici Slovenskej republiky. Nenašli sa 
páky, ktorými by početný realizačný tím 
mohol operovať v zmysle h l'adania súvislos
tí medzi našou štátnosťou a rokom našej 
hudby. Takže novoročné akcie v SND a troj
kráľový koncert SF zasvätený opäť Beet
hovenovej Deviatej symfónii boli o čomsi 
inom ako o Roku slovenskej hudby. Malým 
reparátom tej to organizačnej a dramatur
gickej schizofrénie mohol byť prvý riadny, 
neprotokolárny abonentný koncert Sloven
skej filharmónie. V programe náročného 
večera si našla svoje miestečko Festivalová 
predohra Stanislava Hochela. Či už to bola 
náhoda, alebo dramaturgický zámer, to 
vedia snovatelia koncertných programov. 
Isté však je, že Rok slovenskej hudby začala 
v Slovenskej filharmónii skladba slovenské
ho autora. Meno Stanislav Hochel ne patrí k 
tým najfrekventovanejším menám na kon
certných pódiách, a táto skutočnosť istotne 
zvyšovala mieru zvedavosti u viacerých prí
tomných poslucháčov. Ak som spomenul v 
súvislosti s programovými dispozíciami 
koncertu a Festivalovou predohrou slovo 
"miestečko", potom by som sa mal opraviť a 
hovoriť skôr o mieste, pretože Stanis lav 
Hochel ponúkol v rámci predohry skladbu, 
ktorá sa svojimi časopriestorovými dimen
ziami a celkovou kompozičnou stratégiou 
približovala ku koncertnej symfónii. Psy
chológia názvu je jednou z dôležitých zlo
žiek akéhokoľvek tvorivého počinu. Pojem 
predohra mi avizuje aj napriek známym 
nekonečným symfonickým samoľúbostiam 
Richarda Wagnera označovaných ako Vor
spiel skôr skladbu .. extrovertného" charak
teru, zvukovo, štrukturálne aj materiálovo 
l'ahšie čitateľný, stručný dialóg. Navyše 
výrazová a významová špecifikácia "festiva
lová" podporuje očakávanie tohto typu. 
Hochelova Festivalová predohra (mimo
chodom, z bulletinu nebolo jasné, či ide o 
premiéru alebo nie) s dvoma sólovými ná
strojmi siahala po iných métach. Hoci ju 
autor sem-tam ozdobil signálnymi prvkami, 
fanfárou a pod., vzápätí jej naložil na bedrá 
tvrdú kontrapunktiku alebo ju podl'a soná
tovej doktríny viedol do dualisticky orien
tovaných kontrastuj(lcich polôh meditácie. 
Sólové nástroje, hoc ich realizovali dispo
novaní členovia orchestra SF Kamil Roško a 
Albert Hrubovčák, zvukovo troška zapadali 
v sieti zložitej faktúry a vyvíjali skôr aktivitu 
typu obligátnych sólových partov v rámci 
orchestrálneho hrania. Čas pritom bežal a z 
očakávania britkej predohry postupne tak
mer nič neostalo. Nastal teda akýsi komuni
katívny šum, s ktorým sa môže vyrovnať 
zdatnejší (alebo, naopak, celkom apatický) 
poslucháč. Naviac, ak po predohre nasledo
val Chopin ov Klavírny koncerte mol, ktorý 
si tiež robí pomerne vysoké nároky na čas. 
Produkcia obl'úbeného koncertu bola po
znamenaná nervozitou sprevádzajúcou 
vždy záskoky. Mzia Simonishvili má síce v 
umeleckom curriculum veľa zaujímavých 
údajov, v Bratislave však bola postavená 
pred náročný problé m - nahradiť pôvodne 
avizovanú sólistku. Na druhej strane, ak 
ponúkla svoje pohotové služby v prospech 

26. januára. Gioacchino Rossini: Ta
lianka v Alžíri, predohra. Joseph 
Haydn: Violončelový koncert D dur. 
Béla Bartók: Konce rt pre orchester. 
Slovenská filharmónia. Dirigent Tos
hiaki Umeda. Sólista J á n Slávik. 

I napriek mrazivému počasiu a povestnej 
bratislavskej .,kalamite" nastúpili hráči 

Slovenskej filharmónie na pódium bez meš
kania a kompletne. Boli aktérmi ďalšej z 
etáp Zlatého cyklu, ktorej dramanu gia síce 
vyrastala na trad ičnom skelete, zato však 
nároky utajené v partitítrach plánovaných 
kompozícií boli vysoké a vari aj nadštan
dardné. Na svoje si mohli prísť všetci. V 
Rossiniho predo hre k Talianke v Alžíri exce
lovali predovšetkým dychári a z nich najmä 
hráči na dychy (vydarené sóla). Brilantná 
Rossiniho hudba bola vďačnou introdukci
ou pred .. vážnejšími" titulmi večera. Domi
nantou prvej polovice večera bol Haydnov 
Violončelový koncert D dur v podaní Jána 
Slávika. Hrať Haydna nie je isto jednoduchá 
vec, Ján Slávik však vložil do každej frázy 
zdravého ducha, pekný tón, farbu. Občas ma 

Adriana Kohútková 

záchrany dramaturgického plánu koncer
tu, mala si byť v Chopinovi viac istá. Noty 
na pulte mi vôbec nepre kážali. Veď noty sú 
určené na to, aby sa z nic h prípadne aj 
hralo - ak to neodvádza pozornosť od iných 
dôležitých elementov interpretácie, naprí
klad od schopnosti držať kontakt s dirigen
tom a orchestrom. Zdalo sa mi, že tento raz 
musel Ondrej Lenárd byť podstatne aktív
nejší a pohotovejší, pretože sólistka akoby 
sa uzavrela do svojho sveta a riešila jeden 
rébus za druhým celkom ind ividualisticky. 
Nie všetk-y technické nástrahy pritom 
zvládla na jednotku. Suma sumárum: Cho
pin vyznel ubolene, rozoklane a neisto - aj 
napriek mnohým krásnym okamihom v ly
rickejších polohách. Riziko záskoku tento
raz gruzínskej klaviristke nevyšlo na sto 
percent. Chronologická dramaturgická in
verzia januárového abonemného entré ma 
už troška unaveného a frustrovaného pri
viedla k robustným bránam Beethovenovej 
3. symfónie. Ondrej Lenárd v poslednom 
čase venuje Beethoven ovi zvýšenú, myslím 
si však, že zaslúženú pozornosť. Táto hudba 
osoží nielen poslucháčstvu, ale skultivuje 
aj hráčov orchestra. A ak je Beethoven pri
pravený tak vzorne, ako bola pripravená 
Eroica, potom je efekt výnimočný. Šéfdi
rigent SF v nej vykonal zatiaľ najúspešnejší 
beethovenovský krok, takže symfónii nič 
zásadne nechýbalo, ani nebola ničím zby
točným predávkovaná. Piiťdesiatminútov
ka prebehla bez krízových stavov na jednej 
aj na druhej strane. Po rozpačitej p rvej 
polovici programu poskytol Ondrej Lenárd 
a všetci zúčastnení hudobníci hojivý bal
zam na ktorúkoľvek ubolenú dušu. 

19. a 20. januára. Emmanuel Chab
rie r. Gwendolina, opera · koncertné 
predvedenie. Slovenská Hlharmónia. 
Dirigent Jean-Paul Penin. Slovenský 
filharmonický zbor. Zbormajster Jan 
Rozehnal. český Hlharmonický zbor 
Brno. Zbormajster Petr Fiala. Sólisti 
Adriana Kohútková, soprán, Gérard 
Garino, tenor, Didier Henry, barytón, 
členovia Slove n ského filharmonické
ho zboru Henrietta Lednárová, Mo
nika Maglayová, Anna Tomkovičová, 
Mária Lejavová, Viera Mikušová, Alena 
Čóková, Karol Berná th, Ma rtin Likier, 
Stanislav Beňačka. 

Ani spolupráca s Francúzskym inštitú
tom v Bratislave nepomohla tomu, aby 
sprievodný kbncertný bulletin neponúkol 

vyrušovali distonácie a intonačná labilita 
pri behoch pri hre vo vrchnom registri. 
Napriek malým chybičkám ale výsledný 
efekt z hry Jána Slávika bol pekný a pozitív
ny. Verím, že budem mať častejš ie možnosť 
vid.ieť tohto hudobníka v akcii ako sólistu 
večera. Orchester pokračoval v dobrých vý
konoch, ktorými bol obšťastnený celý fi l
harmonický január. Od začiatku koncertu 
som obdivovala majstrovstvo japonského 
dirigenta Toshiaki Umedu, ktorého gestá 
boli prosté, takmer nenápadné, zato však 
pre hráčov pravdepodobne vel'mi výstižné 
a presné. Súdim tak podľa ich reakcií a dosa
hovaného výsledku v synchróne a vo vzá
jomnej komunikácii sekcií. 

Na druhú polovicu koncertu som pri
chádzala s miernou "nervozitou", či vo veľ
mi náročnom Bartókovom Koncerte pre 
orchester vyznie všatko podľa regule. Hoci 
Dartókovi súčasn íci neprijali Konce rt s nad
šením, dnes už patrí medzi klasiku hudby 
20. storočia a verím, že mnohí návštevníci 
Reduty prijali jeho zaradenie do programu s 
radosťou. S radosťou teraz konštatujem, že 

návštevníkovi nevšedného koncer tu ne
všednú priehršť profesionálne podkutých 
informácií. Žia!', táto skutočnosť ma zjavne 
oberá o cenné riadky, nemôžem však obísť 
bulletinovú skrumáž mlčaním. Priam ko
mické je prvé záhlavie v texte: Gwendolina 
l Opera v 2 dejsrvách l na báseň l Catullc 
Mendesa (text v nemčine od Dr. Felixa 
Vogta l hudba l Emmanuel Chabrier l Or
chestrálna partitúra. Pri pohľade na prav
depodobný doslovný opis ti tulného listu 
parti túry mi bolo naozaj clo smiechu. 
Priznám sa, že som sa zl' ako! údaja o nemec
kom preklade Dr. Vogta, ktorý môže byť 
síce pekný, nešlo mi však clo hlavy, prečo 
by Jean-Paul Pen in a dvaja francúzski spevá
ci ponúkali francúzsku hudbu v nemeckom 
preklade. Takisto je zaujímavé, že sme sle
dovali ,.orchestrálnu partitúru" · teda vlast
ne nie op eru. A tak d'alej a tak ďalej . čo už si 
človek môže pri takýchto blamážach 
pomyslieť?! Celá produkcia Live nahrávky 
Chabrierovej opery po takýchto zasväte
ných údajoch nadobudla odtiene frašky, 
hoci išlo o pekne pripravený, vážny až tra
gický príbeh. Verím, že vel'a Chabrierových 
požiadaviek nemohli hráči SF splniť do 
poslednej bodky. Napríklad sláčikárom 

p opísal do partov neuveritel'né množsrvo 
ťažkých nôt, ktoré nemali žiaden podstatný 
hmatate l'ný efekt. Úsilie sa však cení a re
gistroval som správne nasadenie každého 
hudobníka. Jean-Paul Penin n ic je u nás 
neznámy - zabodoval v Bratislave realizáci
ou Debussyho opery Pelleas a Melisanda (v 
Redute aj na scéne SND). Aj v Chabrierovej 
zvláštnej hudbe kokentjtlcej s Wagnerom aj 
s francúzskym šarmom zároveň našiel tem-

Marián Lapšanský 

peramentný dirigent vera dobrej hudby, 
pekných situácií. Pomocníkmi v tomto 
ťažení za poznaním u nás zatial' nepoznané
ho boli disponovaní sólisti a členovia zbo
rových telies. Nechcem byť netaktný voči 
hosťujúcim sólujúcim pánom, ale najimpo
zantnejším dojmom na mi'la zapôsobila Ad· 
riana Kohútková-Mezovská. Je evidentné, 
že táto mladá sólistka opery SND na sebe 
stále pracuje a že postupne dosahuje latku 
hutného sopránu poskytujúceho vel'ké 
množsrvo výrazových a významových po
lôh. Jej part bol miestami extrémne nároč
ný, napriek tomu ho zvládla bezchybne. 
Pánske duo komunikovalo tiež bez zaváha
nia, takže z Gwendoliny sa stal vel' mi pouč
ný a zaujímavý koncertný projekt. 

25. januára. Wolfgang Amadeus 
Moza rt: Symfónia C dur KV 128. Kla
vírny koncert Es dur KV 449. Di· 
vertimento F dur KV 138. Symfónia A 
dur KV 201. Slovenský komorný or
chester. Umelecký vedúci Ewald 
Danel. Sólista Mariá n Lapšanský. 

Darmo je, raz to muselo prísť. Slovenský 
.komorný orchester nastúpil na pódium 
Reduty bez žoviálneho a e ntuziastického 
kroku Bohdana Warchala. Zmena je život, 
legendy však ostanú legendami a myslím s i, 
že Bohdanovi Warchalovi bolo treba pre
SJrieť vznešenejší koberec pri jeho odcho-

J án Slávik Snímky M.Jurík 
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de zo služieb Slovenskej filharmónie- aj keď 
možno samotný maestro žiadne p octy neži
adal. V bulletine ... ? · Ani slovo o jeho záslu
hách a umeleckých víťazstvách, ani slovo o 
dôvodoch jeho odchodu alebo o dôvodoch 
vedúcich k zmene vedenia SKO. Vo vzdu
chu sa vznášal len pach zlých článkov z den
nej tlače o akýchsi ekonomických zvadách. 
Je mi z toho smutno a nedobre. Som však 
presvedčený o tom, že tí, ktorí sa vyznajú a 
ktorí uvažujú, si v rámci koncertu personál
ne pozmeneného Slovenského komorného 
orchestra zaspomínali a venovali práci 
Bohdana Warchala náležitý podiel pozor
nosti -hoci aj ešte prednedávnom komento
vali výkony telesa s nádychom polemiky. 

Za neprítomnosti vedenia SF sa teda kon
com januára v Redute odohrala mimoriad
na udalosť. Prvé husle vzal do rúk skúsený a 
kultivovaný koncertný majster orchestra SF 
Ewald Dane!. Isto to nebolo ľahké nahradiť 
silu osobnosti Bohdana Warchala, ale Ewald 
Dane! opäť raz s bravúrou dokázal, že je 
"Number One". Program koncertu bol prá
vom venovaný hudbe W. A. Mozarta - kon
cert sa konal takmer v predvečer výročia 
narodenia geniálneho hudobníka (27. janu
ára). Monotematizmus v programe je na jed
nej strane logickým operatívnym kl'účom, 
na druhej strane je však aj nebezpečím. 
Akokol'vek je Mozartova hudba inšpirujúca, 
je možné pocítiť stav presýtenosti. Len výni
močná interpretácia môže potom situáciu 
zachrániť a dynamizovať zážitok z počúva
nia štyroch Mozartov. Výkon členov SKO a 
výpomocných síl (rozšírená sekcia sláčiko
vých nástrojov a kvar telO dvoch horien a 
dvoch hobojov) viedol jednoznačne k ús pe-

chu. Ewald Dane! vyžaroval dostatok cvoci
vej e nergie, ktorá pozitívnym sp ôsobom 
vplývala na každý ťah sláčikom a takisto 
každý pohyb bránice. Bolo evidentné, že 
umelecké vedenie smeruje k precíznej 
drobnoresbe v oblasti artikulácie, frázova
nia a aktivizácie dynamiky na báze forte · 
piano. Ewald Dane! a sí1časne všetci jeho 
"zvere nci" sa pohrali s každým tónom 
priam až labužníckym' spôsobom, takže v 
Mozartových delikatesách sa zrazu objavila 
vhodná príchuť affettuosa. Nebol to paušál
ny Mozart, bol to tvorivý Mozart. K zdarné
mu priebehu celej 'udalosti prispel · ako to 
už býva zvykom · Marián Lapšanský. Je fas
cinujúce, s akým pokojom a nadhl'adom 
sedel za nástrojom a cizeloval každú perlič
ku na náhrdelníku pôsobivého koncertu. 
Niekomu mohla vari prekážať zvuková 
expanzívnosť klavíra v porovnaní s pred
stavami Ewalda Danela (tam by zrejme viac 
pasoval Hammerklavier, len kde ho 
vziať ... ?). Táto záležitosť však vôbec nespa
dá do interpretačných kompetencií 
Mariána L'lpšanského. Ten urobil všetko v 
prospech integrovania sóla a tutti a niko
mu nič nedlží - ani Mozartovi, ani členom 
SKO, ani poslucháčom- a vari ani sám sebe. 

IGORJAVORSKÝ 

filharmonici zložili skúšku z Bartóka na 
výbornú. V poslednej časti bolo cítiť malé 
rozkolísanie v sekcii sláčikov, čo však bol 
stav naozaj chvíl'kový a nepodstatný. Inak 
boli všetky výkony presné a presvedčivé . 

Opäť musím vyjadriť môj obdiv na adresu 
dirigenta, ktorý celý priebeh metrorytmic
ky, intonačne aj výrazovo ťažkej skladby 
dirigoval suverénne a navyše, naspamäť. 

Nebolo treba vel'ké gestá. Sledovala som 
spontánnu a obojstrannú komunikáciu a 
chuť urobiť dobrú vec. Dúfam, že s podob
nými pocitmi budem z koncertov Zlatého 
cyklu odchádzať častejš ie. a záver mi nedá 
nespomenúť problém účasti poslucháčov 

na koncerte. Vel'mi vera miest bolo opäť 
prázdnych. Vari bolo na vine počasie ... ? 
Alebo nedostatočná a neprehl'adná propa
gácia koncertov Slovenskej filharmónie 
(plagáty sú vel'mi skúpe 'na grafickú inven
ciu a navyše ich rozmiestňovanie po uli
ciach Bratislavy tiež kdesi viazne). Na jar, po 
kalamitách a mrazoch vari zistíme, kde je 
chyba... MARTINA KUBÍKOVÁ 
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Orchester národov (časť) so svojím dirigentomjus tusom Frantzom. Sólistom programu bol mladučký talentovaný huslista Kiril Trusov. Snímky archív 

. 

Orchester národov v Bratislave 
biaca sa v prípade Filharmón ie ná rodov s mla
dosťou, pulz ujúcou v každom takte, v každom 
rytmickom útvare, v každej melódii boli zrej
mc prvotným! príčinami úspechu Carminy 
burany i v Koncertnej sieni SRo v sobotu 
večer. Veľkorysosť justu sa Frantza sa v prípa
cle tohto d ie la prejavila v plnej miere a v pro
sp ech diela a všetkýc h zúčastnených inte rpre
tov, ktorým vytvoril dostatočn}• priestor pre 
prezentáciu umeleckých kv:tl í t i vlastných 
predstáv jednotlivých p iesní. A tak sme boli 
svedkami výborné ho výkonu Kaunaského 
št á tne ho zboru (zbormajster Petras Bin
gelis), herec kej i speváckej kreácie tenoris
tu Ulfa Kenklicsa, vynikajúce ho vokálne ho 
prejavu barytonistu Hectora Guedcsa a 
ku ltivovaného a technicky i výrazovo výborne 
p redneseného sopránové h o sóla Almy 
Buzaite . V orchestri sme s uzn a ním kvitovali 
majstrovstvo a temperament hráčok na bicích 
nástrojoch, intonačne precíznu hru dyc hov a 
disciplinovan(t ale uvoľnenú atmosfé ru, ktorá 
napokon vanula z celej Filharmó nie národov. 
Ak zoberieme na vedomie, že sídlom tohto 
o rch estra a stíčasne i jeho vl asťou je hudba 
(tak to bolo uvedené v programovom bulleti-• 
ne), tak hosťami večera nebol Justus Frantz a 
jeho Fill1arm6 nia národov, a le naop;tk, JN~ťJI-, 
mi v ich vlasti, v rišj !llldhy s •ue sa v ten večer 
stali všetci, ktorí sme s a- n a koneerte :6íu2astni.
li. Naša cesta za hranicu všedných d n í b ola prí
jemná i vzhľadom na našu reali tu i užitočná a 
poučná. MARTA FÓLDEŠOVÁ 

Posledný januárov}' víkend sa Koncertná 
sieň Slovenského rozhlasu stala centrom hu
dobného diania na Slovensku, a to vďaka 
dvom koncertom, z ktorých každý osobitne 
svojím významom a poslanlm pre rásto l rámec 
bežného koncertu a stal sa udalosťou. Pokiaľ v 
poradí druhý - 28: januára hol slávnostným 
podujatím k Roku slovenskej hudby, te n prvý, 
27. januára bol výnimočný najmä z hľadiska 
interpretačného. 

Koncertná sieií Slovenskéh o rozhlasu totiž 
v tento večer hostila vďaka umeleckej agentú
re Slovkoncert a Slovenskému rozhlasu Fil
harmóniu n á rodov, ktorá do Bratislavy za
vítala v rámci svojho európskeho turné. Fil
harmónia národov je orchestrálnym zoskupe
ním mladých talentovaných a nadšených 
umelcov. Vznikla z iniciat ívy dirigcma a vedú
cej umeleckej osobnosti tohto orchestra jus
tusa Frantza a svoju umeleckú a ktivitu rozví
ií41Ui'~ finančnej podpore. Jladníu·odného 
koncertu Davidoff a nemeckej firmy Reemt
sma. l do Bratislavy zavítal tento orchester s 
atraktívnym a lákavým programom, pozostá
vajúcim z Beethovenovej predohry Leonóra č. 

3, z Paganini ho Koncet·ttt pre husle a orches
tet· h mol op. 7 č. 2 a z kantáty Cat·fa Orffa 
Carmina burana. Hneď úvodná Beethoveno
va predohra presvedčila prítomné obecen
stvo niele n o kvali tách členov orchestra (tvo
ria ho hráči prezentujúci 40 národov z rôz
nych svetadielov), ale najmä o umeleckej zre
losti, pedagogických schopnostiach a skúse
nostiach d ir igenta Justu sa Frantza. Najmä 
jeho zásluhou vyznelo toto vážne a obsahovo 
význačné dielo v p lnej kráse i vo filozofickej 
hlbke. Tak, ako napokon i ostatné skladby 
toh to večera, bolo koncipované vcl'koryso a 
duchaplne s cieľom odkryť čo najviac z tajov 
tvorivej dielne veľkého majstra hudobnej 
kompozície. Sólistom Paganiniho koncertu 
bol mladučký, sotva 1 4-ročný huslista zo St. 
Petersburgu Kiril Trusov. l keď v te jto sklad
be d ostal príležitosť prezentovať predovšet
kým svoj výnimočný talent z hl'adiska inštru
me n tálne j techn iky, v jeho inte rpre tácii sólo
vého partu sa viackrát do popredia predrali 
pasáže a (tseky, ktoré vel' a na povedali aj o jeho 
muzikalite a citoch. V každom prípade, 
sp ôsob, akým zvládal i tie najnáročnejšie vir-

tuózne pasáže, jeho prirodzená suverenita, 
ešte nepoškvrnená "hviezdnou nc mocou", je
ho sympatický zjav, urob ili svoje i v Bratislave, 
kde pravdepodobne, ako i pri svojich iných 
vystúpeniach, zanechal tiež ten najkpší do
jem a nie každodenný zážitok. 

Kantáta pre sóla, zbor a orchester na slová 
stredovekej svetskej poézie, Carmina burana 
Carla Orffa si svoju cesU1 k poslucháčom našla 
už dávno, a zdá sa, že jej miesto na ko ncert
ných p ódiách, napriek veľkolepému a nároč
né mu interpretačnému aparátu je pevné a 
neotrasiteľné. Ak si mnohí skladatelia 20. s to
ročia len veľmi ťažko nachádzali svojich priaz
nivcov, tak tento ne m ecký skladateľ ich našiel 
určite predovšetkým vďaka tomuto svojmu 
veľdielu , ktoré nako niec v popularite hudby 
nášho veku b ezosporu vyrylo jednu z rozho
dujúcich brázd. 
Čím to je, že toto d ielo d okáže zakažd ým 

strhnúť? Pravdepodob ne svojím čisto humán
nym a radostným posolstvom , rým, aké je 
pestrofarebné a v p odstate prosté a jednodu
ché, i keď zďaleka n ic ľahké pre interpretov. 
Táto prostota a prirodzená ľudská radosť, snú-

~koncertov Štátnej filháft!!ónie Košice J 

pochváli ť :tj sólové výkony jednotl ivých h ráčov, i 
hru orchestrálnych sekcií, ktoré u Macuru zne jú 
vždy akosi kompaktnejšie, než u viičšlny iných 
d irigentov. 

i'>alší Macurov koncert, ll . janu{t ra, najmii 
vinou ncdom)•slcnosti dramaturgickej skladby 
programu nevyznel už tak jednoznačne. V prvej 
polovici sa h rali totiž efektné a v2dy účinné 
romantické "čísla" - Weberova predohra k opere 
Oberon a Chopin ov l . kl;tvírny koncert e mol op. 
l l , kým v druhej pr išla na rad Mozartova 
Haffnerova sere náda D dur, so svojimi ítskaliami 
rozľah lých a trochu jednotvárnych plôch. Tu hy 
sa bola žiadala podrobnejšia práca s každým detai
lom, tempové oživenie i výraznejšia kontrastnosť 
v dynamike, ale predovšetkým vitčšia presnosť v 
síthrc. Macurovi ~a v sfére staršej hudb)' (vid' aj 
nedávno uvedený Uachov 3. hrandenhurs \.:ý kon
cert) darí menej, ako v oblast i romantickej a 
sllčasntoj hudby. Darmo, každý m:i svoju domé nu, 
kde sa cíti lepšie. Výrazným pozitívom holi husl'o
vé sóla J>etra Skle n ku - ten sa, na rozdiel od diri
genta, cíti v klasike, ako ryba vo vode. 

Prelom rokov bol v Košiciach opäť bohatý na 
koncertnú ponuku - až natoľko, že recenzent 
nebol schopný ani všetko absolvovať. 
Dochádzalo niele n k značnej kumulácii, ale 
dokonca - ako napr. ll. januára, aj ku kolízii až 
troch podujatí, čo už je aj na Košice privel'a- vzá
jomne si totiž uberajú p ublikum. 
Obíďme teda sériu trad ičných vianočných i 

novoročný st.raussovský koncert a sústreďme sa 
iba na tri závažnejšie podujatia ŠFK. 30. novem
bra upútala pozornosť účasť kórejských umelcov
dirigenta Rln Yong Yanga a koloratítrnej sopra
nistky Cecllie Hyun-Chung-Kim. Mladá 
Kórejčanka disponuje ešte trochu priostrým a 
nevyzrctým, ale technicky dobre vedeným hla
som, so spoľal11ivými, svietivými výškami l precíz
nou koloratúrou (má taliansku školu) . Spievala 
Mozarta - Exuitate jubilate a áriu z Donizettiho 
Dcéry pluku. Obe diela neboli po výrazovej strán
ke celkom dopracované, speváčka sa očividne 
sústrecľovala na vokálne problémy, čo pri jej veku 
ani neprekvapuje. Kórejčanke vš:tk nechýba 
muzikalita a je vo svojom odbo re pe rspektívna. 
Kórejské pothtie európskej hudby - hrala sa ešte 
predohra k Rossiniho Viliamovi Tellovi a 
Franckova symfónia d mol - ncvykazovalo nijaké 

zvláštne odli~nosti od nášho. Hosťujúci dirigent 
išiel na vec cez podrobnú prácu s detailom, 
pozorne formoval frázy i gradačné plochy a 
dospel k logickej a prirodzenej výstavbe veľkých 
celkov. Už Rossiniho predohra vyznela neobyčaj
ne skíbe ne a vo Franckovej symfónii bol práve 
mome nt koncentrovanej výstavby najväčším 
pozitívom Yangovej interpretácie. V sprievodoch 
bol hosť pohotov}• a prispôsobivý. Doryk s repro
dukčným umením hostí z Ďalekého Východu 
vyznel teda vcelku veľmi pozitívne. 
Dňa 7. decembra sa opäť hral Rossini (predo

hra k opere Straka zlodejka) hoci v kontexte s 
Ravelovým klavírnym koncertom G dur a 
Musorgského Kartinkami by sa bolo núkalo na 
otvore nie večera dačo vhodnej~ie - napr. menší 
Ravel, alcho Ochussy, kvôli zachovaniu štýlovej 
jedno tnosti popri obsahovej rozmanitost i progra
mu. V každom prípade sme však odchádzali z kon
certu spokojní a to tak zásluhou dirigenta 
Stanis lava Macuru, i sólistu, klavirisiU Petra 
Toperczcra. Tope rczcrove návraty do rodných 
Košíc sú vždy inšpirujúce a je radostné poznanie, 
že tento pianista, ktorý už zdanlivo dosiahol všet
ko, čo sa v tomto odbore dá dosiahnuť, dokáže 
vždy znovu a znovu presvedčiť o stúpajúcom tre n-

de svojho ume nia. Jeho hra sa už ťažko môže 
vylepšiť v rýdzo pianistických disciplínach, ale 
stále naberá na hÍbke a presvedčivosti výrazu a to 
aj v tak "l'ahko" nahodenom diele, akým je 
Ravelov radost ný, životným elánom a humorom 
kypiaci opus. V e legancii bola s ila sólistu. S jeho 
poňatím výborne korešpondoval aj pristu p diri
genta. 

V Musorgského Obrázkoch z výstavy sa 
Macura podujal na dosť neobvyklý experiment: 
fi nále Vel'ke j brány kyjevskej podporil organom. 
Hoci by niekto tento zásah do geniálnej 
Ravelovej inštrumentácie mohol považovať za 
prehrešok, výsledok bol prekvapivo dobrý: v 
miestach, kde dychári už obvykle: .. vypl'ítvajít" 
pl'úca a kedy už d'alšia dynamická gradácia nic je 
mO'l ná, decentne prikomponovaný organ, bez 
toho, aby narušil Ravclovu zvukovú predstavu, 
zdvihol h lad inu zvuku a p rispel k maximálne 
monume ntálne mu vyzncniu skladhy. 
Interpretácia Kartinick je zaiste vždy problé
mom: spočíva hlavne v integrovaní rôzno rodých 
a vel'mi kontrastných obrázkov do SLJVislé ho a 
prirodzeného toku. Možno to dociel i ť pr('(lovšct
kým vystihnutím vnútorných tc mpových viizicb 
a pre totO má Macura nesporne cit. Treba 

Významným prínosom večera bola interpre tá
cia Chopinovho koncertu Danielou Rusó
Varín skou. Je to klaviristka vel' mi široké ho z:\ hc
ru, nesmierne spol'ahlivá a vždy skvele priprave
ná. Chopina hrá bez aké hokol'vck nánosu senti
mentality, ale je pritom neobyčajne citove zaanga
žovan(t. Predvcdton ic Chopina naru~ i l výpadok 
ele ktrického prúdu, čo však sólistku nezaskočil<> a 
v po te mnej sieni po tešila obecen,tvo brilant ne 
predvedenými skladhami zo svojho s61ovl'ho 
re pertoáru. ROMAN SKREI'EK 

.. ··vARIÁCIE NA W. ·s·. . .. Efektné aj melancholické polohy 
SOSR s hosťujúcim dirigentom 

William Shakespeare sa stal jednotiacim článkom tohoročných 
Fragmentov, ktoré pripravili adtopti št ttdia spevu na VŠMU v Bra
tislave. Poslucháči školy sa predstavili nielen v áriách, duetkh a 
scénach z opier inšpirovaných divadelnými hrami veľkého Alžbc
tínca. Niektorí z nich naštudovali aj úryvok z komédie Sen noel 
svätojánskej. Má to plné opodstatnenie, pretože dnes sa tak v 
opere, ako aj v jej ľahš ích a mladších sestrách vyžaduje deklamácia 
na profesionálnej úrovni. Aj keď deklamácia bola práve najslabšou 
stránkou prejavu (hlavne predstaviteľov mužských úloh), slávnej 
lesnej scéne nechýbala uvoľnenosť a esprit. Podstatný podiel na 
týchto parametroch mala predstaviteľka HermieJ.Juríčková. 

Zaujímavejšie a hudobne presvedčivejšie vyšli duetá: pani 
Fluthovej a Relchovej z Nlcolaiho Vese lých paničlek (p recíz
ne a vtipne tlmočený J. Puczovou a F. tulákovou), Falstaffa a 
Flutha z tej iStej opery (predniesli ho K. Kamberovič a S. 
Kocán, najmä Kamberovič tu rozohral celý rad vtip ných gagov), 
Othella a Desdemony (tu vyniko l sl'ubný a perspektívny hlas S. 
Matlsa, pravda, za predpokladu dotiahnutia technických stránok 
vokálneho prejavu, K. Michaellová sa donedávna prezentovala 
ako mezzosopranistka, sopránový part hrdinky zviádna na korekt
nej úrovni). Dueto Kataríny a Petru ccla z Sebalinovej opery 

Skrotenie zle j ženy (p redniesli ho D. Kapustová a P. 
Remen ár vcelku štandardne, s menej vypracovanými nuansami v 
hereckej práci) . 

V prípade árií bola situácia prohlc matickejšia. J. l'astorková 
ako Nanetta z Verdiho Falstaffa nevyklenula verdiovskú kanti
lénu do dimenzií, ktoré Stt pre ňu príznačné, M. Neumannová 
ako pani Fluthová nepresvedčila ani ostrým tónom ani absenciou 
hereckej práce. Od A. Tóthovej ako interpre tky Berns tc lnovej 
piesn e z West Side Story by som očakával viac uvol'nenosti a pri
rodzenosti. 

Programom sprevádzali O. Bezačinská aM. Mačuha. Ich pre
jav mal prvky mladistvej vitality. Scény a árie z opier sa odohrávali 
s pomocou minima kulís- a v civilných šatoch. Niektorí študenti si 
síce pripravili štylizované oblečenie, väčšine však civilné ošatenie 
akosi bránilo v kvalitách hereckého prejavu. 

Režisér Pavol Smolík dal spoločne s Evou Rysovou toho
ročným Fragmentom črty študentského divadla - s kladmi aj pro
blematickým i st ránkami. William Shakespeare ako jednotiaci či ni
teľ zohral však nanajvýš pozit ívnu úlohu. Aj kecf jednotlivé výkony 
mali charakter prípravných štúdií, nejeden divák odchádzal z 
predstavenia príjemne prekvapený. MILOSLAV BLAHYNKA 

V rámci cyklu koncertov Symfonickcho orchestra Slovenského ro7hlasu vystúpilo 
toto najstaršie profesionálne symfonické teleso v Bratislave so zaujímavým pro· 
gramom. S brilským dirigentom Andrewom Mogreliom interpretovali diela 
Uecthovena, Hummela a Suka. 

Koncerty SOSR-u majú svoju štandardnlo úroveli. Nestretneme sa tu s výkyv· 
n1i, ktoré sú dnes pravidlom v inej bratlslavskcj koncertnej sieni. SOSR ku každé
mu verejnému vystúpeniu pris tupuje zodpovedne. Pri interpretácii sa usiluje 
o korektnosť. Dirigent Mogrella na teleso pôsobil inšpiratívne. Beethovenova pre
dohra Coriol:m mala dramatický rozmer, ale aj interpretačný odstup a nadhfad. 
V llummdovoon Koncerte pre trúbku a orchester f., dur predniesol sólový part Juraj 
Bartoš. Jeho interpretácia sa vyznačovala štýlovou a výrazovou presvcdčivosl'ou. 
Bartoš vel' mi dobre sklbii lyrické a virtuózne kvality diela. Jednotlivé hudobné 
myšlienky a témy koncertu tlmočil s uvedomením si architektúry celku, difcrcn· 
cujíoc lch hudobnú závažnosť. V brilantných pasážach sa stala sice drobná koli· 
zla, to v§ak nič nemení na tom, že jeho koncepcia efektného koncertu je mu zl· 
kantsky plne opodstatnená a '· hľ;odiska celku logicky rozvrhnutá. Orchester 
a sólista spolupracovali ako dobrí partneri. 

Rozprávka leta, hudohná hásci\ op. 29 od Josefa Suka nie je dielo, ktoré by patrilo 
k bežnému rc1>ertoáno. Je naplnené melanchóliou, sentimentom, prcdzvcsl'ou 
tragiky, teda atmosférou fin de sicclc, hoci je skomponovaná už na počiatku 
nášho s toročia ( t908). Vyvážil' tektoniku diela, ktorému cl1ýbajío rýchlejšie adra
matickejšie časil, s jeho zvukovo apartným rozmerom bolo hlavným cieľom brit
ského dirigenta. Zámer sa vydaril. Posolstvu Sukovej hudby nechýbali črty 
aparlnosli a exkluzivity. MILOSLAV BJ.AIIYNKA 



Mich"all IPPOLITOV-IVANOV 
Arménska rapsódia e Jubilejný 
pochode Jar-Chmleľ e Epizóda 
zo SChuf,ertovh'Q živo~a • Sym· 
fonické scherzo • Tri hudobné 
obrazy z Osetska 
Symfonický orchester Sloven
ského rozhlasu 
DoaaldJ<>hanos- dirigent 
M;A.RCO POLO DDD 8.223629 

Meno Michaila Ippolitova-Ivanova 
dnes na koncertných či operných plagá
toch už sotva nájdeme. Je to skôr zaují
mavá historická osobnosť, s ktorou je 
spätý osud ruskej hudby na konci 19. a 
začiatku 20. storočia. Po ukončení kon
zervatoriálnych štúdií v St. Peterburgu 
(1875-82) o. i. u Nikolaja Rimského-Kor
sakova, odišiel do Tbilisi, kde bol dirigen
tom a pedagó gom na tamojšom konzer
vatóriu a súčasne bol jedným z prvých 
ruských skladatel'ov, ktorý študoval kau
kazský folklór a uplatňoval ho vo svojej 
tvorbe. Od roku 1893 do konca života 
(1935) bol pedagógom skladby na mos
kovskom konzervatóriu (1906-22 riadi
tel'om), kde bol učiteľom celej plejády 
ruských i mimoruských skladatel'ov. Ok
rem toho bol aktívnym koncertným a 
operným dirigentom, o. i. vo Veľkom 
divadle. 

Tvorba Michaila lppolitova-lvanova i 
napriek dôkladn~mu klasické mu kom
pozičnému vzdelaniu, neprerástla hrani
ce lokálneho významu. Jeho hudobná 
reč je závislá na cudzích vzoroch, najmä 
Beethovenovi, Schumannovi a Schuber
tovi, čo sa prejavuje obzvlášť na prvých 
opusoch , z ktorých predohru Jar-Chmieľ 
op. l a Symfonické scherzo op. 2 nachád
zame aj na tejto CD platni. V jeho neskor
ších dielach, najmä operných, cítiť sílný 
vplyv jeho učiteľa N. Rimského-Korsa
kova, Glinku a P. I. Čajkovského. 

Okrem spomínaných prvých dvoch 
opusov, na tejto CD platni nájdeme aj 
kompozične zrelšie diela, ktoré výrečne 
Hustrujú jeho intenzívny záujem o kau
kazký folklór. Je to predovšetkým sklad
ba Tri hudobné obrazy z Osetska op. 56, 
ktorej kompozičné riešenie vychádza z 
Lisztovej koncepcie programovej symfo
nickej básne. Žiaľ, hudobný materiál viac 
ilustruje ako výraznejšie myšlienkovo 
dotvára obsahový námet jednotlivých 
obrazov. Jubilejný pochod pre symfonic
ký orchester je zrejme príležitostnou 
skladbou a kopíruje slávne pochody 
cisárskej Európy. K hudobne najzaujíma
vejším skladbám patrí Arménska rapsó
dia na ľudovú tému op. 48 a Epizóda zo 
života F. Schuberta pre orchester a teno
rové sólo (s pochopením a adekvátnym 
hlasovým prejavom ho interpretuje Mi
roslav Dvorský). Obe skladby prezentujú 
svojho autora z tej menej konvenčnej 
stránky, ako tvorcu schopného hlbšieho 
myšlienkového vrstvenia nápadu, inven
cie i celkového kom pozičného spracova
nia. 

I napriek tomu, že Ippolitov-Ivanov ne
prekročil rubikon svojho talentu, ale aj 
prostredia, v ktorom žil a tvorí!, je jed
ným z mnoj.stva článkov, ktoré vytvárali 
obraz monumentálnej epochy ruskej 
hudby. Pravda, čas, pohyb a tvorivý pro
ces nielen na scéne ruskej hudby, ale 
celoeurópskej, išiel rýchlejším tempom 
ako kráčal Ippolitov-Ivanov. Jeho hudba 
je však presiaknutá ruským a východným 
národným elementom skrz-naskrz. Na
pokon, je aj vel'mi cenným poučením o 
historických súvislostiach. Pravda, o 
tom, či jeho hudba nájde ešte živé uplat
nenie, o tom môžu rozhodnúť predovšet
kým interpreti, ak v nej nájdu inšpiráciu 
pre jej znovuoživenie. Odvaha a progre
sivita edície MARCO POLO je v tomto 
prípade oceneniahodná, pretože aj re
cenzent nahrávky by sa dnes k jeho 
hudbe vlastne ani nedostal. 

RECENZIE 

Interpretom Ippolitovej hudby je Sym
fonický orchester Slovenského rozhlasu, 
ktorý pod taktovkou Donalda Johanosa, 
hudobného riaditel'a a dirigenta Hono
lulského symfonického orchestra, hlav
ného dirigenta Dallaského symfonické
ho orchestra a hosťujúceho dirigenta via
cerých amerických a európskych symfo
nických orchestrov, sa postarali o dobrú 
interpretáciu . Akcentujem najmä šťavna

tý a farebne diferencovaný zvuk sláči
kov, čisté a nosné sólové vstupy hráčov 
na dychové nástroje. Domnievam sa, že 
nahrávke bola venovaná precízna práca 
a predpokladám, že na zahraničnom 

trhu zohrá iste svoju funkciu. 

Ottorklo llESPlG:UI . 
LUCRttiA. Opera v jednom dej· 
stve a troch častiach 
Kaluza e Remo.r e Kohútková • 
Slepk:ovská e l.udha • llanák • 
P~sek •ltaan • ĎU.rčo • , 
Symfonický orchester Sloven
ského rozhlasu 
Adriano- dirigent 
MARCO POLO DDD 8.223717 

S vokálno-inštrumentálnou tvorbou 
Ottorina Respighiho sme sa na značke 
MARCO POLO -(HNH International) už 
stretli: bola to lyrická poéma La Prima
vera, 4 lyrické piesne v domácej inter
pretácii s dirigentom Adrianom. Tento 
istý dirigent sa podpísal aj pod ďalší 
"objavitel'ský" projekt, Respighiho jed
nodejstvovú operu Lucrezia. 

Respighi je síce autorom väčšieho 
počtu operných diel, no žiadnemu z nich 
osud nedoprial dlhšieho života na javis
kových pódiách. Respighi je však roz
hodne zaujímavou kapitolou talianskej 
hudby zo začiatku nášho storočia. Jeho 
talentovaná rozporuplná osobnosť, osci
lujúca v široko m spektre eklektického 
zajatia najrozmanitejšieho štýlového 
smerovania, od baroka, cez verizmus, 
impresionizmus, expresionizmus, až po 
zjavný naturalizmus, dokumentuje na 
jednej strane bohatstvo jeho technické
ho majstrovstva, no na strane druhej, 
väčšine jeho diel chýba výraznejšia črta 
vlastnej, individuálnej poetiky. 

Respighi bol zrejme hudobníkom par 
excellence. Ako skvelý inštrumentalista 
začal svoju kariéru 1910 v dvornej opere 
v St. Peterburgu, kde sa stal aj žiakom 
Nikolaja Korsakova, ktorý citeľne pod
poril jeho jedinečnú inštrumentačnú 
predstavivosť. S operou a vokálnou hud
bou bol Respighiho život spätý veľmi 
úzko, čo sa odzrkadľuje aj na jeho tvorbe. 

Respighiho jednodejstvová opera Luc
rezia, vychádza z rovnakej dramatickej 
fabule ako Brittenova celovečerná opera 
Zhanobenie Lukrécie (The Rape of Luc
rece, z roku 1946), ktorá úspešne prešla 
početnými zahraničnými scénami. Kým 
u Brittena je táto látka spracovaná v kla
sickej dramatickej forme, Respighi vo 
svojom opuse vytvoril quasi symfonický 
typ hudobnej minidrámy (trvá 58 
minút). Libreto mu napísal podľa Sha
kespearovej hry André Obey, ktorý sa 
sústredil na esenciu dramatického kon
fliktu Collatina, kráľovho synovca a jeho 
ženy Lucrézie na jednej strane a na stra
ne druhej Tarquinia, princa rímskeho a 
jeho brata Ti ta. Spojovacím článkom je 
hlas, ktorý na spôsob antickej drámy v 
štýle Monteverdiho dramatického recita
tívu komentuje príbeh a posúva os 
drámy dopredu. Respighiho hudobná 
reč je tu ďaleko konzervatívnejšia, emo
cionálne aj výrazovo bohatšia ako napr. v 
spomínanej La Primavere a iných die
lach. Na začiatku opery síce veľmi silne 
zaznievajú názvuky na d'Alberovu Níži
nu, ale postupný dramatický vývoj má 
zaujímavý spád. Hlas - komentátor, na
značuje hudobnú a dejovú evolúciu, 
Lukrécia je konkrétny príbeh. Jej part 
skladateľ nasýtil pôsobivým, až ubole-

ným melodickým tkanivom. Respighi tu 
jednoznačne dokazuje majstrovské ovlá
danie hlasu. V tretej časti opery sú kon
flikty už vyhrotené, v scéne zhanobenia 
skladateľova dramatická vášei1 vrcholí s 
celou prudkosťou po vzore R. Straussa v 
Salome. Väčšina ostatných vokálnych 
partov je však skromnejšia a tak celá 
opera je vlastne záležitosťou dvoch žen
ských hlasov. 
čo sa týka interpretácie, Hlas adekvát

nym spôsobom tlmočí poľská mezzoso
pranistka Štefania Kaluza - mimocho
dom žiačka Antona Dermotu a Hansa 
Hottera vo Viedni -jej prejav má dôstoj
nosť komentára, no predovšetkým zau
jme vokálne vel'mi pekne a pôsobivo 
vypracovanou výrazovou kultúrou. Pred
stavitel'ka Lukrécie, talianska sopranist
ka Michela Remor, laureátka viacerých 
medzinárodných súťaží, okrem hlasovej 
predestinácie pre tento part, zaujme 
krásnou, citlivou a diferencovanou šká
lou výrazových prostriedkov, od jemné
ho citového záchvevu, cez prežitie drá
my, až po svoju bolestivú rezignáciu. 
Svojich menších úloh sa na adekvátnej 
úrovni zhostili aj ďalší účastníci nahráv
ky A. Kohútková (Venília), D. Šlepkovská 
(Servia), L Ludha (Collatino), I. Pasek 
(Bruto), R. Haan (Tarquinio), J. Ďurčo 
(Tito-Valério), R. Hanák (Arunte-Spurio 
Lucrezio). 

Uvedenie zvukového záznamu Respig
hiho opery, ktorá od svojej pamätnej 
premiéry v ta Scale 24. februára 1937, 
rok po skladatel'ovej smrti, ked' mu ju za 
jeho života odmietli hrať, bola s takými 
protagonistami ako Maria Caniglia (Luc
rezia) a Ebe Stignani (Hlas) satisfakciou. 
Vďaka edícii MARCO POLO máme mož
nosť zoznámiť sa s dielom historickej 
hodnoty i napriek istej štýlovej nejednot
nosti. No v každom prípade je to dielo 
výnimočného dramatického talentu. 

MARIÁN JURÍK 

Adolphe Adatn 
Giselle 
Bal.let·pantomime in two acts 
(Complete Ballet) 
Slovak Radio Symphony Orchestra 
Andrew Mogrelia ( cond.) 
NAXOS DDD 8.,S07'5-6 

A dol ph<! 
ADAM 

Giselle 
BallcC·~M4MniMe tn Two Ac:U: 

(C ...... t tt HaNd) 

Slo.-Q lUcii" Syml)tKHt)· 01'C'htstl"'! 
AlHI.rew MOfj:rtli» 

DOO 
A..5.W7S5-' 

Podmanivý šerosvit z reprodukcie krásne
ho baletného výjavu z obrazu Ed. Degasa nám 
avizuje atmosféru, ktorá nás obklopí, len čo 
zasunieme disk (jeden z dvoch) do preh ráva
ča. Zaznie hudba, ktorá na prvý posluch navo
dí ilúziu vírivého, viacrozmerného, choreo
grafického sveta, spolu s romantickou víziou 
mysterióznej fabule, ktorú hudba v dvoch 
aktoch popisuje, ilustruje a rozvádza. Poskyt
ne nám dvojhodinový prúd, pri ktorom (bez 
sprievodnej vizuálnej zložky, ktorá je pôvod
ným zámerom) môžeme dať priechod vlastnej 
obrazotvornosti a fantázii, vo voľných asociá
ciách. 

Francúzsky skladateľ Adolphc Adam (1803-
1856) je nielen u nás, ale aj vo všeobecnosti 
známy ako autor niekoľkých scénických útva
rov, z ktorých ho prežila a preslávila najmä 
Giselle - tešiaca sa neustálej pozornosti insce
nátorov v celom svete. 

Tento balet-pantomíma vznikol na námet 
Henricha Heineho (Allemagne), do libreta ho 
adaptoval T. Gautier. Ide tu o celkom . bežný" 
romantický príbeh, s typicky záhadnou, ta
jomnou dejovou scenériou. Protagonistka Gi
selle (Wilis) je bytosťou - duchom, in.karnova
ným z dievčiny, ktorá zomrela záhadnou či 
úkladnou smrťou tesne pred svadbou. (Pri
chádza z onoho sveta ... znova odchádza ... jej 
stretnutia s milými, blízkymi l neprajníkmi le
mujú dej -až k typicky romantickému finále
definitívnemu zbohom). 

Adam mal nespo rný talent so schopnosťou 
nielen zharmonizovať komponovanú hudbu s 
p redlohou, ale inštinktívne vycítiť aj je j ďalší, 
choreograficky uchopitel'n ý parameter. To, že 
bol predestinovaný pre tento žáner, svedčí 
o ná spomínaná životnosť, stála frekventova
nosť a inscenačná popularita diela. 

Premiéra balcw Giselle sa udiala v júni . 
1841 v Theatre de I'Academie royale de mu
sique, vtedy jej protagonistku stvárnila popu
lárna Charlotte Grisi. Tento scénický kus sa 

~~'96) 
zakrátko dožil svojich početných re príz, nie
len v krajine vzn iku, ale prenikol na scény, 
kde sa na báze tradície ten to scénický žáner 
kultivoval (špeciálne v Rusku) . 

Celé rozsiahle dielo je rozložené d o dvoch 
aktov-dejstiev, členených na miniat(lrne, nie
koľkominútové úseky - čísla (prvé 21, druhé 
14) . Z hudobného hľadiska predstavujú ka
leidoskop uzavretých obrázkov, z ktorých 
každý existuje vo svojom mikrosvete. Svorník, 
určujúci kfúč tu vytvára pôdorys libreta. 

V každ om prípade, kto má rád Jú bi víl'' hud
bu, kto má rád hua bu romantických obrazov a 
farebných zátiší, alebo, kto sa dokáže ponoriť 
do jej nevyčerpatel'ných imaginácií, rád si 
osvojí tento bizarný svetielkujúci farebný 
svet. 

V zodpovednej, profesionálnej interpretá
cii tu opäť počujeme Symfonický orchester 
slovenského rozhlasu, tentokrát s dirigentom, 
zn:ímym a nie zriedka hosťujúcim s naším 
orchestrom. Je n ím Andrew Mogrelia - rcsi
dent-dlrigent Birmingham Conccrvatoir 
Orchestra, neskôr Dutch National Ballet in 
Amsterdam ... 

J. Strauss, Jr. 
Edition l Vol. 34 
Slovak Radio Symphony Orchestra 
(Bratislava) 
MARCO POLO DDD 8.223234 

J. Strauss, Jr. 
EdltioJJ • V6t. 34 

Nemalý počet obdivovateľov J'ahkých, fúbi
vých melódií Johanna Straussa určite poteší 
ten to titul. O to viac ich môže teš i ť fakt, že titul 
vychádza ako 34. v poradí, pro jektu straussov
skcj edície, iniciovanej pod značkou Marco 
Polo, kompleti:wjtíc tak rozsiahlu tvorbu 
tohoto nesm ierne plodné ho a thpdného 
autora. 

Pod spomínaným poradovým číslorn na
'chádzame zvláštnu, možno trochu atypicky 
ladenú zostavu z kompozičného odkazu sláv
neho král'a valčíkov. Tu ho nevnímame prvo
plánovo v bezvýhradnom lesku jeho trojštvr
tetaktových salónnych tancov Viedne minulé
ho storočia . Prostredníctvom desiatich skla
clieb sa dostávame k inej tvorivej kapitole jeho 
života. Viaže sa k Straussovmu pobytu a pôso
beniu v Rusku (v rokoch 1856-1865), kde pri 
cárskom dvore pôsobil v rezidencii v Pav
lovsku blízko Pe trohradu ako hudobný riadi
tel', kapelník a- samozrejme, d vorný skladatel'. 
Nic všetky zo skladieb, ktoré na cédečku 
sústred'uje dramaturgia vznikli priamo na 
území Ruska, ale ich inšpiračný základ je 
poznačený invenciou, ktorú načerpal počas 
tohoto pobytu , znamenajúceho v jeho živote 
viac než epizódu. Jednotlivé skladby sa viažu k 
určitým osobnostiam, s ituáciám bud' vol'no u, 
spontánnou inšpiráciou, alebo dedikáciou, či 
priamo príležitostným charakterom. V nejed
nom prípade sa ozvú citálľ, č i celé pasáže 
piesní. Strauss ich preberá hlavne ako melo
dický predobraz, ktorý dopliía a odieva typic
kými znakmi svojich kompozičných pohl'a
dov. Tak tu viackrát ~tretneme J'udový nápev 
až v mierne provokujúcej pozíci i či tvare: 
napr. Nikolai-Quadrille op. 65 a naj mii Slaven 
Potpourri op. 39, ktoré tak ako prislúcha 
tomuto hudobné mu druh u, vedl'a seba ukla
dajú tie najrozmanitejšie témy a citá ty ( morav
ské, české, ruské, srbské J'udové melódie 
popri zl'udovelých , či dokonca úryvky z 
hymny). Vieme však, na akých súradniciach sa 
pri Straussovej brilantnej hudbe nachádzame, 
čo od nej môžeme očakávať, aktl funkciu táto 
klzavá, melodická hudba plnila a plní. 
Nechajme sa ňou pohládzať a vnímajme - nič 
viac, len jej fahk<>sť. Táto snímka vel"mi vhod
ne doplní obraz o živote a obsiahlom diele 
Johanna Straussa, ktoré v ncuveritdných čís
lach sumarizuje viac než 500 orchestrálnych 
kompozícií a 16 opusov operetných. 

Komplet desiatich skladieb na cédečku 
nahral Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu pod vedením rakúskeho di rigenta 
Michaela Dittricha. Zvukový, Lechnický i 
muzikantský reliéf je veľmi priaznivý, zodpo
vedajúci duchu a charakteru· interpretova
ných skladieb. Dirigenta Dittricha sme mali 
možnosť u nás vidieť a počuť viackrát jeho kre
ácie skrz naše orchestre. Jeho vzťah k hudbe 
Viedne, či už z obdobia klas icizmu, alebo kla
sici..")' straussovských čias netají - naopak, rád 
tlmočí tieto skladby v rôznych ko nšteláciách , 
brilantne, zasvätene. 

V závere fundovaného sprievod ného textu, 
z ktorého sa vel'a dozvieme o dobe, okolnosti
ach, vzniku a vôbec h udbe J. Straussa (autor 
Peter Kemp), je p re obdivovatel'ov Straus
sovej hudby odkaz na inštití1ciu, v ktorej 
možno získať vera detailných informácií. Je 
i1ou The Johann Strauss Society of Great 
Brita in. LÝDIA DOHNALO V Á 
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Dirigent Tsugio Maeda 

Štátny komorný o rchester Žilina absolvo
val od 7. do 21. januára 1996 sériu novoroč
ných koncertov v Tokiu. Táto fakto logická 
správa je tým najstručnejším oznamom o 
účinkovaní slovenských umelcov v Japon
sku. Tejto skutočnost i predchádzala d lhá 
seriózna a presná organizačná i umelecká 
príprava prostredníctvom japonskej agen· 
túry, čo vyplývalo aj z predchádzajúcic h 
skúseností, lebo pod taktovkou významné· 
ho dirigenta Tsugia Maedu sme účinkovali 
v Japonsku už po druhýkrát. Tento malý, 
úctivý pán, obdarený vážnosťou, múdros· 
ťou i úsmevom, di rigoval všetkých šesť 
našich novoročných koncertov, ktoré sa 
uskutočnili v najväčších a najvýznamncj· 
ších halách Tokia. 

Na vypredaných koncertoch bo lo naj me· 
nej poslucháčov (900) v Lilia Hall · Saitama 

ZO ZAHRANIČIA 

a najviac (1400) v Kio i Hall . Všetky kon· 
certné haly boli pri svojich veľkých kapaci
tách vďaka precíznej architektúre a dreve
ným obkladom akusticky dokonalé a plne 
ko rešpondovali s výrazným teplým ľud· 
ským prostredím. Človek sa v tomw abso· 
llltne mode rnom prostredí cítil honosne, 
akoby s akcentom histórie. To už nehovori· 
ac o absolútnej čistote prostredia v interié· 
rovej a exte riérovej časti, vrátane premys
leného využitia všetkej dostupnej aj audio· 
vizuálnej techniky. Prirátajme si ešte k 
tomu exkluzívne oblečených japonských 
poslucháčov, úctivo sa navzájom klat1ajú· 
cich a máme dokreslenú atmosféru každé
ho zo šiestich koncertov. 

Dramaturgia koncertného turné vychád
zala zo zámeru uvádzať vybrané diela Jo· 
se pha Haydna, už ako prípravu na Haydn· 
Tage vo Viedni, kde bude orchester účin· 
kovať v Musikvereine dňa 2. marca 1996, 
práve s d irigentom Tsugiom Macelom. Pre
to tento haydnovský zámer sa objavil už na 
dvoch novoročných koncertoch v Žiline a 
na prvom novoročnom koncerte l O. 1. 
1996 v Casals Hall v Tokiu, kde odznelo 
Oratórium Štvoro ročných· období, ktoré v 
Žiline interpretoval Spevácky zbo r mesta 
Bratislavy, doplne ný o 20 členov hosťujú· 
echo zbo ru SHJKJ-no-KAI z Tokia a v dru
hom koncerte v Tokiu už účinkoval kom· 
pletný domáci zbor. 

Toto zborové porovnanie zv)'raznilo inter· 
prctačnú kvalitu a vyrovnanosť hlasov Ho· 
láskovcov z Bratislavy, v porovnaní so zauja· 
tosťou a usilovnosťou o výraz v zbore SH! KI· 
no-KAl. Výkony sólistov boli porovnateľné, 
pravda až na jednoznačnú hlasovú i výrazovú 
dominantu, ktorú sme pocítili z interpretá· 
cie Petra Mikuláša a náznaky perspektívnych 
možností japonskej sopranisti"]' Nao lligano, 
žijúcej uz päť rokov na Slovensku. 

Celkom jednoznačný dramaturgický zá
mer mal koncert v Kioi Hall dňa 17. l. 
1996, ktorý je totožný s pripravovaným 
koncer tom na Haydn·'ľage vo Viedni. flolo 
cít iť prítomnosť vel'kého množstva odbor
ného publika, zvedavého na európsku in· 
terpretáciu Haydnových dieL Orchester 
dýchal Haydnovou jednoduchosťou a usi· 
!oval sa vysporiadať s muzikantskou pre
hľadnosťou aj v takých vetách ako je IV. v 
Divertimente "Narodeniny". Samozrejme, 
nie vo všetkých sku pinách sa to podarilo 
tak precízne, ako v prímoch, ale celok 
nen.'arušil japonské očakávanie. Na tomto 
koncerte odznel aj Hoffmannov Koncert 
pre flautu a orchester s tradične spoľahli· 

vým sólovým výkonom Jána Figuru. 
Popri výraznom uplatnení Haydnových 

d iel dominoval v d ramaturgii Chopinov 
Koncert č. l e mol pre klavír, Mozartovo 
Divertimento D dur, Bachov Koncert d 
mol pre dvoje huslí so sólistom Františkom 
Figurom a ko ncertným majstrom tokijskej 
filharmónie Eiji Araiom, Mendelssohnova 
Talianska symfó nia a veľmi spontánne a 
milo prijaté Spomienky Jána Cikkera. 

V každej záverečnej časti novoročného 
koncertu sa všetky tváre japonských postu· 
cháčov roztiahli do širokého úsmevu a 
sp ontánne aplaudovali výbe r p opulárnych 
skladieb J. Straussa od Modrého Dunaja až 
po Radetzky-March. 

Za jednu z najvýznamnejších udalostí 
tohto novo,roči1ého koncerť~1ého turné po· 

absolvoval v Paríži v Salle Gaveau svoj tri· 
umfálny debut, po ktorom sa ponuky 
zahraničných impresáriov priam predbie· 
halí. Ba dokonca belgická kráľovná 
Alžbeta, ktorá bola slušnou huslistkou, ho 
požiadala, aby ju sprevádzal na klavíri. 

1896-1976-

Vzáp ätí sa začal<t jeho obdivuhodná 
koncertná činnosť po Európe a Amerike. 
V Buenos Aires dokonca v p rie behu 
dvoch mesiacov dával 17 koncertov a v 
roku 1923 vo francúzskom alpskom mes
tečku Annecy zahral všetkých 172 klavír· 
nych skladieb Fryderyka Chopina na šies· 
tich koncertoch. "Chopinova hudba je 
uňho p riamo v krvi" · písala t lač. A ked' o 
niekoľko rokov v Paríži a Londýne uspo· 
riad al podobný cyklus koncertov z tvorby 
Franza Liszta, kritici konštatovali, že je 
"Lisztom nášho storočia". Ch opina hral aj 
na svojom americkom debute v Aeolian 
Hall v New Yorku; kritik v Times konšta· 
toval, že je rodeným klavírnym virtuózom 
s neobyčajným zmyslom pre zvukovú 
farebnosť a diferencovanosť výrazu. V 
p riebehu rokov 1924-1946 Brailowsky sa 
takmer pravidelne pohyboval medzi mes
tami New York, Paríž, Brusel, Ziirich, 
Mexico City, Buenos Aires, Montevideo, 
Londýn, po pravde povedané, všade tam, 
kde je ho jed inečnú virtuóznu hru dokáza
li oceniť a zaplatiť. Meno Brailowsky bolo 
syn onymom fenoména klavírnej h ry, aký 
sa od čias Liszta neobjavil. 

Dvojité výročie · 1 OO. výročie narode nia 
a 20. výročie úmrtia svetoznáme ho :une· 
rického klavirisn t sú rozh odne dôvodom 
na jeho pripomenutie, najmä mladším 
generáciám. V dvadsiatych a tridsiatych 
rokoch bol totiž ido lom svetových kon· 
cerrných sien í, v ktorých svojou nobles
nosťou a "elegantnou virtuozitou" získaval 
si priam triumfálne úspechy. Brailowsky 
nebol bežným typom klavírneho virtuóza. 
V jeho p rejave sa snúbila elegancia, tech· 
nická suverenita a vyhranený kultivovaný 
umelecký vkus. 

Alexander Brailowsky sa narodil 16. 
februára 1896 v Kijeve ako syn Petra a 
Alžbety Brailowských. Otec mal malý ob· 
chod s hudobninam i a bol prvým učite· 
fom malého Alexandra. Ked' mal jedenásť 

• rokov predstavili ho Sergejovi Rachma
ninovi, ktorý ako hudobný inšp ektor nav· 
štívil kijevské konzervató rium. Po vypoču· 
tí si jeho hry, Rachmaninov údajne pove
dal: "Som presvedčený, že tvojím úde
lom bude karié ra veľkého klaviristu!" 
O krátky čas sa Brailowsky ocitol vo 
Viedni, kde sa stal žiakom vtedy slávneho 

+ Vo výročný det'\ narodenia Wolfganga 
Amadea Mozarta, 27. januára, sa v jeho rod· 
nom meste v Salzburgu každoročne koná 
Mozartov týždeň. V tento deň, súčasne s 
otvorením festivalového týždiía, slávnostne 
sprístupnili zrekonštruovaný dom, v kto· 
rom kedysi býval Mozart s rod ičmi a sest· 
rou. Týmto podujatím si Salzburčania uctili 
240. výročie narodenia svojho slávneho 
rodáka. 

učiteľa Theodora Leschetizkého, u kto ré· 
ho študoval tri roky. Ked' vypukla prvá 
svetová vojna, rodina sa presťahovala do 
n eutrálneho Švajčiarska a rýchlo sa rozví
jajúci talent mladého Brailowského našiel 
definitívne usmernenie pod pedagogic· 
kým vedením Ferruccia Busoniho v 
Zii ric hu. Svoje štúdiá si ešte doplnil v 
Paríži u Francisa Planté a v roku 1. 920 

+ Newyorské experimentálne divadlo 
Ridge Thcatre údajne s veľkým úspechom 
uvádza sci-fi operu · Muzikál Johna Morana 
"Matúš v škole života". Hlavná postava Matúš, · 
je android, zostro jený na prežívanie ľudského 
utrpenia. Hlasy , postáv sú reprodukované a 
hudba je založená na princípoch "minima! 
music", konkrétnej hudby a elektronických 
zvukov a šumov, ktoré sú riadené počítačom. 

Skladateľ tejto "hudby" je stúpencom tvorby 
Ph. Glassa. Predvedenie diela je po každý raz 
nové a originálne, pretože vzniká v priebehu 
predstavenia za "tvorivej" spoluúčasti hercov. 

+ Huslista a dirigcnt Jack Martin Händler, 
umelecký šéf súboru Solistes Européens, Lu· 

V roku 1931 sa lkailowsky oženil s ling· 
vistkou poľského pôvodu Felíciou Karcz· 
marovou a zo švajčiarska sa definitívne 
presťahoval do New Yorku, kde získal 
americké štátne občianstvo. V roku 1961 

xemburg nahral s týmto orchestrom niekoľko 
zaujímavých CD platní. V roku 1993 vyšla v 
ich firme SEL Classics live nahrávka zo starej 
frankfurtskej opery, so symfóniami Mozarta a 
Schuberta a violončelovým koncertom č. l od 
). Haydna so sólistom Wendy Warnerom. V 
roku 1994 vyšla kazeta 4 CD platní s dielami 
Vivaldiho, ]. S. Bacha, Haydna, Mozarta, Tele· 
manna, Schuberta, Hummela, Boccheriniho, 
Brittena a šostakoviča . Ako sólisti na nah r:ív· 
kach participovali huslistka Yigal Tuneh, Elya· 
kum Zaltsman, Sanclrine Cantoreggi, klavirist· 
ka Michéle Kerschenmeyer, violistka Danielie 
Hennicot, violončelista Francoise Groben a 
trúbkar Philippe Schartz. V roku 1955 vyšli tri 
CD platne: jedna so skladbami ]. Haydna, E. 
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važujeme koncert 16. l. 1996 v Asah i Hall, 
ktorý sa uskutočnil pod gestorstvom Aso
ciácie japonských žien YWCA a bol bene· 
fičný. Výťažok z neho bol venovaný znovu
postaveniu mesta Kóbe, ktoré bolo presne 
pred rokom zničené katastrofálnym zemet
rasením. Prostred ie tohtO koncertu bolo 
naplnené ľudskou vážnosťou, úctou a vzá· 
jomnou dôverou. Cítili sme na každom 
pohľade vcľaku za to, že slovenskí umelci 
prispeli aj na tento prekrásny ľudský cieľ. 
Organizačne bolo všetko absolútne v 

por iadku, pocítili sme japonskú úslužnosť. 
Japonské vzájomné klaňa nie sa ľudí, ktoré 
p re nás pôsobí trošku divadelne, má však 
svoje historické tradície, ale má aj svoju 
realitu. Tá spočíva v tom, že človek, ktorý 
sa klania d ruhé mu, je vždy k nemu úslužný, 
je vždy k nemu slušný, pristupuje k nemu 
vždy s úsmevom. Trošku to chýba u nás 
doma. Úklo n, ktorý má historickú tradíciu, 
ale súčasne sa prenáša do vzájomného vzťa· 
hu sme tam pociťovali na každom kroku, 
od h otela počnúc, cez mesto , autobusy, až 
po koncertné sály. 

Na záver japonských spomienok rád uve
die m slová slovenského veľvyslanca pána 
Miroslava Lajčáka, ktorý sa zúčastnil na 
benefičnom koncerte. "Radi by sme do . 
Japonska všeličo vyvážali a s Jap onskom 
obchodovali. Váš dnešný koncert opäť 

potvrdil, že v hudbe patríme stále medzi 
veľmoci a v tejto oblasti máme čo vyvážať." 

JOZEF BÚDA 
l ., ' • l ., • ~ l • l\ J \ ' l •• 

koncertoval v Moskve a Petrohrade kde 
h ral nezvyčajne pestrý program: Busoniho 
transkripciu Bachovej Ciaccony, sonáty 
Scarlattiho , Piesne bez slov Felixa Men· 
delssohna Bartholdyho, tretiu sonátu Pro
kofieva, sonátu h mol Franza Liszta, veľa 

skladieb Chopina, koncerty s orchestrom 
Mozarta, Chopina a Rachmaninova (c 
mol). Tieto vystúpenia boli, žia!', aj jeho 
"labuťou piesňou", pretože náhle p rerušil 
svoje verejné účinkovanie a venoval sa 
p redovšetkým gramofónovým nahráv· 
kam. K j<.:llo posledným n ahrávkam patril 
Chopino~ koncert e mo l, sonáta b mol, a 
takmer symbolickou skladbou bo l Tanec 
smrti Franza Liszta. 

Na hre Alexand ra Barilowského p re kva· 
povala predovšetkým prirodzená virtuóz
na prstová technika, ľahké perlivé zvlád· 
nutie tých naj krkolomnejších pasáží, akor· 
dov a fare bná sýtosť klavírneho zvu ku 
( najmä Liszt). U Chopina bol aj ne napo· 
dobniteľným básn ikom kantilény a jemné· 
ho p rad iva melodických o rnamentov. To 
všetko spo lu s eleganciou jeho prejavu, 
robilo Brailowského jedinečnú a nenapo· 
dobniteľnú osobnosť, kto rá práve kon· 
com prvej polovice nášho storočia znovu 
nastolila ideál romantického klavírneho 
štýlu z konca 19. a začiatku 20. storočia, 
ob ohatený o myšlien ky a city umelca 
nového sveta. Pocty, ktoré získal v Belgie· 
ku, Rumunsku, Dánsku, Francúzsku a i. iba 
dokresľujú výnimočnosť jeho p ostavenia 
vo svetovej hudobnej kultú re a jeho neo
byčajnú popularitu. Zomrel v newyorskej 
nemocnici 25. apríla 1976 n a následky 
zápalu pľúc. MARIÁN JURÍK 

Schulhoffa, D. Šostakoviča, druhá je veno
vaná symfóniám č . 35 a 39. W. A. Mozarta a 
tretia l. a 2. symfónii Ludwiga van 
Beethovena. 

+ Basista Sergej Kopčák stvárnil posta· 
vu Hundinga vo Wagnerovej Walkýre v 
parížskom divadle Chatelet, sopranistka 
Eva )enisová v tom istom divadle bola 
interpretkou hlavnej úlohy v Janáčkovej 
opere jej pastorkyňa a napokon basista 
Peter Mikuláš v závere minulého roka bol 
v Satie Gavean sólistom v Janáčkovej 
Glagolskej omši, Stravinského epose Kráľ 

Oidipus, Berliozovom Faustovom preklia· ' 
tí, v Beethovenovej Misse solemnis a i. 



SERVIS UŽ 

l BARDE)OVSKÉ BILANCIE l 
Do mozaiky koncertného života na Slovensku 

vkladajú svoj diel nielen kultúrne centrá, ale aj 
menšie mestá a mestečká - kde je pochopenie, 
vôľa , obetavosť a nevyhnutné nadk nie pre zacho
vanie a podľa okolností, aj rozvíjanie aktivít v te jto 
oblasti. Pre takmer 33-tisícové mesto Bardejov sa 
rok 1995 niesol v znamení dvoch malých výročí: 

Hudobný spolok Kruh priateľov hudby Bardejov 
zavŕšil v novembri 15 rokov pôsobenia v miestnej 
kultúre. Zároveň si jesenný koncertný cyklus písal 
poradie s rovnakým číslom. Nezaobišlo sa to bez 
sumarizovania, analýzy, porovnávania dosiahnuté
ho s možnosťami čl vlastnými schopnosťami. Za 
uplynulých 15 rokov sa v Bardejove uskutočnilo 
takmer 140 koncertov. 

Vráťme sa však na začiatok. V rokoch 1978-79 
umelecká agentúra Slovkoncert po druhýkrát 
začala osožnú aktivitu po slovenských mestách za 
obnovenie č i nnosti zaniknutých klubov či kruhov 
priateľov hudby a vytvorenie nových v mestách, 
kde túto tradíciu nemali. K tým patril aj Bardejov, 
ak nepočítame historickú realitu 2. polovice 19. 
storočia, keď v Bardejove vyvíjal činnosť hudobný 
spolok. 

KPH v Bardejove si vytýčil dosť široký záber 
aktivít: budovať tradíciu koncertov klasického 
hudobného umenia, permanentne si vychovávať 
vlastné publikum a osobitne v 10mto procese 
angažovať pedagógov a žiakov hudobného odbo
ru ĽSU. llľadať vhodné historické priestory na 
uskutočnenie komorných koncertov s využitím aj 
exteriérov pamiatkovej rezervácie na inscenova
nie hudobno-dramatických diel. Realizovať vý
skum hudobnej minulosti mesta a jeho výsledky 
približovať aj prostredníctvom tlače . Výstupy z 
bádateľských aktivít využiť v koncepcii rozvoja 
hudobného života mesta a po ukončení výskumu 
jednotlivých osobností ich mená sprítomniť v 
názvoch koncertných cyklov a miestnych škôl. V 
posledných dvoch rokoch meno Leonarda Stoc
kela patrí k názvu Gymnázia na jiráskovej ulici a 
Michala Vileca ZUS. jesenný koncertný cyklus 
dostal prímenie j ozefa Grešáka. Závažným posla
ním KPH v Bardejove je: odborno-metodická práca 
pri profitovaní koncc:rtného života mesta. Bar
dejov sa t<tk zar<~dilmc:dzi mestá, o ktorých sa s reš
pektom hovorí ako o vyspelých koncertných 
miestach. Vyspelosť publik<t occi1ujú i hosťujúci 
umelci. 

Na bardejovskom koncertnom pódiu začínali 
viacerí umelci i telesá, zazneli zaujímavé drama
turgie i odvážne projekty. V roku 1986 vznikla tr:t
dícia vianočných koncertov v spolupráci so Štát
nou filharmóniou Košice. V predvi:močnom čase 
zaznievali klasické omše. Uvedenie vianočnej 

omše Alm<t nox Mikuláša Schncidera-TrnavskC::ho 
v roku 1988 i:lato podnet na vznik vianočnej 
nahrávky STV v Dóme sv. Egídia. Spomeňme ešte 
Komorných sólistov Košice, mladého huslistu Š te-

fana Eperjcšiho s violončelistom Marekom Pat
kaňom, gitaristov j ána Labanta a Juraja Begalu, 
literárno-hudobnú kompozíciu venovanú Miku
lášovi Schneiderovi-Trnavskému a ojedinelú dra
maturgiu operných árií so sopranistko,u Eliškou 
Pappovou a barytonistom Františkom Balímom 
zo šD v Košiciach. KPH realizoval po dlhoročnej 
prestávke prvý organový koncert v roku 1985 
vtedy ešte nic v chrámovom priestore, ale jemu 
pripadlo prvenstvo chrámového organového 
koncertu v roku 1992 v evanjelickom kostole, 
pretože neudržiavaný skvostný org<tn v Dóme sv. 
Egídia koncertným požiadavkám nevyhovoval. V 
grécko-katolíckom kostole sv. Petra a Pavla sa rea
lizujú koncerty speváckych zborov s dielami by
zantskej liturgie. Evanjelický kostol prichýlil via
nočné koncerty zvlášť po nepríjemnosti v rímsko
katolíckom kostole sv. Jána Krstite!' a na koncerte 
ŠF a Košického speváckeho zboru učiteľov s via
nočným repertoárom. 
Členská základň:t sa len postupne stabilizovala. 

Prelomovým rokom v živote KPH v Bardejove bol 
rok 1987. Dochádza k výraznej obmene výboru. 
Nefunkčné schôdze nahradila práca podl'a úloh. 
K dnešnej členskej základni, ktorá má viac ako 70 
evidovaných členov, treba pripočítať čestných 
členov. Stali sa nimi umelci, ktorí aspo1í trikrát 
bezplatne hosťovali na poduj<~ti<~ch KPH a podpo
rovali jeho rozvoj. Sú to: Elišk<t Pappová, Karol 
Petróczi, Valéria Kellyová, Anna Ličková, Helena 
Uhlárová, Juraj Begal<t. Čestným predsedom je 
Marián Lapšanský, ktorý sa zúčastnil slávnostného 
prijatia zakladajúceho a terajšieho výboru primá
torom mesta Ing. I:ubomírom Skalošom. KI'H udr
žuje kontakt s KPI-1 pri ŠF v Košiciach a v 
Sečovciach. Výročné zájazdy sa tradične realizujú 
v spolupráci so Scčovcami, čo ocenili členovia 
udelením čestného členstva jeho predsedníčke 
Valérii Jarkovskej-Begalovej. 

V Bardejove sa nenachádza koncertná sieň. V 
prvých rokoch činnosti príkladne vychádzal v 
ústrety vtedajší riaditeľ ZK Jas Dr. Ján Surárí. Po 
jeho odchode na RKS nevyhovujúce podmienky 
spoluprácu ukončili. So všetkou vážnosťou mož
no povedať, že Mestské kultúrne stredisko 15-
ročnú pÍli s KPH ncol'utovalo. Dokladom toho je 
aj ďakovný list jeho riaditcl'ky Mgr. Ľtldmily 
Jászayovcj pri vol'he nového výboru v marci m. r. 
Vcľaka pochopeniu vedenia Mestského úradu sa 
na komorné koncerty využíva jeho obradná sieň; 
Sarišské múzeum ochotne poskytuje kazetovú 
sicií na Hadnici,- kde sa konajú koncerty predov
šetkým historickej hudby. Hiaditel'stvu ZUS 
Michala Vileca patrí poďakovanie za poskytnutie 
koncertnej siene, kde je klavír. Chceme veriť, že sa 
podarí zrealizovať rekonštrukciu koncertnej 
siene, aby obc strany mali ešte väčší 1.ážitok z kon
certov. SIL VIA FECSKOV Á 

Janko Kovár (194 7 -1996) 
Stáli sme vedno na promočnom 

p ódiu v aule našej Alma mater. Nebol to 
stupeň víťazov. Pred sebou sme mali -
každý pre seba mystériá vzostupov. Za 
sebou semestre družnej pohody. Pria
teľstva a smiechu. Kilometre vzájom
ných tajomstiev i veselosti. Poznania· i 
tiché pády. Stáli sme tam vtedy vedno, 
trocha unavení, bezbranne hrdí, aby 
sme sa potom rozišli. Rozliezli v hľada
ní živobytí ( .. živo bití ... ). A už len v 
prchavých stretnutiach v úchytku sa 
vzďaľujúci. Vzájomne - i sami sebe ... 

janko bol z nás najlepší muzikant. 
Vnímal hudbu s doslova obnaženým 
citom, vybavený kódom múzy aj v 

génoch. Pustil sa svetom populárnej 
hudby - najskôr skusmo, neskôr (tak
mer) cieľavedome. Na chvíľu bol úspeš
ný aj ako skladateľ (dobré, profesionál
ne "scéniky", vkusné piesne, dokonca 
až k zlatej Bratislavskej lýre •.• ). Osci
loval medzi OPUS-om, Slovkoncertom, 
rozhlasom. Kdesi však spaľoval svoje 
hrivny, vieru v seba, míňal svoj talent. 
Márnotratne? Alebo ho v svojom príliš 
krehkom ľudskom ustrojení nedokázal 
ustrážiť? A vo svojom trpkom údele sa 

·vedome, či náročky v smutnej samote 
vytrácal. Bez nároku na trpe7Jivé nalie
hanie s výzvou- čakaj. Odišiel... 

L. Dohnalová 

LÚČNICA V JAPONSK.U 
Dňa 7. 2. v skorých ranných hodinách odletel 43-členný tanečný súbor Lúčnica na 50-diíové 

turné po Japonsku. Japonskému publiku sa pod vedením umeleckého šéfa prof: Štefana osáľa 

p redstaví s dvoma programami v mestách Tokio, Osaka, Sapporo, Nagoya a cľalších . Spolu usku
toční 33 vystúpení. Podľa predhežných správ je o vystúpenie Lúčnice obrovský záujem. 

l Na pamiatku Zdeňka Košlera l 
Pri príležitosti premiérového uvedenia 

Berliozovho diela fausrovo prekliatie odovz
dal riaditeľ SF Karol Fajth 8. fe bruára veľvy
slancovi českej republiky v SR Filipovi 
Šedivému listinu s me novaním Zdeňka 
Kcišle ra čestným šéfd irigentom SF in memo
riam. Po Václavovi Talichovi je to cľalší veľký 
český umelec, ktonSho me no a umelecký 
vklad sa viaže k Slovenskej fi lharmónii. 
Faustovo prekliatie realizovala SF so SFZ ako 
spomienku a pre jav vďaky tomuto umclcco
vi za to, čo pre Slovenskú filharmóniu urobil, 
ako aj preto, že práve Z. Košlcr sa chystal 
naštudovať toto dielo so SF. 

Z. Košler po jednom z koncertov so 
Slovenskou filharmóniou. Snímka M.Jurík 

22.február 
SF Bratislava SKO, SFZ;] Novák,] B. Lully 
( 19.30) 
Zichyho palác Bratislava ]. Skofepa, Z. 
Poulovä; Brahms, Debussy, Dvofák, Suchoň 
(18.00) 
SND Bratislava Offenbach: Hoffmannove 
poviedky (19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber:)ozef a jeho 
plášť ( 19.00) . 
ŠKO Žilina H. Prammer, ). Boušková, ]. 
Figura; Mozart, Negber (19.00) 
VD Prešov Na skle maľované ( 19.00) 

23.február 
SF Bratislava E. Danel; S. Bat·ber, A. 
D voi'ák, Mozat~t (19.30) 
SND Bratislava Verdi: Trubadúr ( 19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Wcbber: Jozef a jeho 
plášť ( 19.00) 
VD Prešov Russel: Pokrvní bratia ( 18.30) 
VD Koš ice Donizetti: Nápoj lásky ( 19.00) 
Trenčianske Teplice LD Krym Večer sláv
nych operetných a muzikálových árií; E. 
Holočková, ). Ábel, M. Dubovský, ). Binder 

24. febru.ár 
SND Bratislava P. l. Čajkovskij: Luskáčik 
(19.00) 

25.február 
SND Bratislava Musica aeterna, P. Zajíček 
(Cie L'Eventail) Francúzsky barokový bale t 
( 19.00) 
Mirbachov palác Bratislava M. 
Ginzeryová, V. Madarászová; Bach, Tat·tini, 
Soler, Purcell, Viva/dL. 
VD Košice Korínek: Ako išlo vajce na vand
rovku ( 11.00) 
VD Prešov Na skle maľované ( 19.00) 

26.február 
Trenčianske Teplice Musa ludens (19.00) 
VD Prešov Russel: Pokrvní bratia ( 19.00) 

27. február 
SND Bratislava P. L Čajkovskij : Eugen 
Onegin ( 19.00) 
NS Bratislava Lehár: Pagan ini ( 19.00) 

28. február 
SND Bratislava P. l . Čajkovskij : Luskáčik 
(l l. OO) 

29. február 
SND Bratislava Boito: Mefistofele, verejná 
generálka (19.00) 

Bratislava SF, SFZ, O. Le nárd, B. Juhaňä
ková; Prokofiev, Ravel ( 19.30) 
ŠF Koš ice Husľový recitál - l. Ženatý, ]. 
Klepáč (19.00) 
ŠKO Žilina Pred premiéra programu na fes
tival HaydnTage vo Viedni, dir. T. Maeda 
(19.00) 

1.marec 
SF Bratislava program ako 29. 2. 
SND Bratislava Doito: Mefistofelc l. pre
miéra ( 19.00) 
NS Bratislava Tólcsvay: Evanjelium o Márii 
(19.00) 
VD Koš ice Russel: Pokrvní bratia ( 10.00) 

2.marec 
SND Bratislava Boito: Mefistofele 2. premi
éra (1 9.00) 
ŠO Banská Bystrica Puccini: Lastovička 
(18.00) 
NS Bratislava Tólcsvay: Evanjelium o Márii 
(19.00) 
VD Košice Russel: Pokrvní bratia (19.00) 

3.marec 
SND Bratislava Verdi: La Traviata ( 19.00) 
NS Bratislava Tólcsvay: Evanjelium o Márii 
(19.00) 
VD Košice Snehulie nka ( 14.30) 

4.marec 
VD Košice Snehulienka (10.00) 

S. marec 
SND Bratislava Boito: Mcfistofele 3. pre
miéra (19.00) 
ŠO Banská Bystrica Puccini: Lastovička 
( 18.00) 
Košice Kafé-koncert: Whitney trio (19.00) 
NS Bratislava Wrigl;lt-Forrest: Grand ho tel 
(19.00) 

6.marcc 
SND Bratislava Delibés: Coppélia ( 19.00) 
NS Bratislava Wright-Forrest: Grandhotel 
( 19.00) 
VD Košice a skle maľované (19.00) 

l ROKSLOVENSKIJHUDJJXJ 
29. február SRo Bratislava - Slávnostná 
verejná nahrávka folklórnych skupín a sóli
stov na úvod 30. ročníka Klenotnice ľudovej 
hudby 
ŠF Košice- Grešák: Zuzanka Hraškovie 

l ALBRECHTOVA NOVÁ ESEJ l 
Novtr esej prof. Jána Albrechta Die Geis

teswclt des Schônen (Duchovný svet krásna) 
prezentovalo 31 . januára t. r. Rakúske veľvy
slanectvo v Bratislave a Spolok Kulnrrkontakt 
vo Viedni. Prezentácia sa konala v preplnenej 
Mozartovej sále Rakúskeho veľvyslanectva na 
Ventúrskej ulici. Úvodnú časť večera tvorilo 
vystúpenie inštrume ntálneho dua: Anna-

Maria Gante rová (violončelo) a Thomas 
Krc uzbcrger (klavír), ktoré interpretovalo 
diela Gottfrieda von Ei nema, Alexandra 
Albrechta a Richarda Straussa. V podnetnej a 
zaujímavej besede odpovedal prof. J. 
AlbreclH na rôzne osobné, pracovné, estetic
ké a umelecké otázky. Kniha vyjde v dohľad
nom čase aj v slovenskom jazyku. - mj -

ZOMREL BÝVALÝ ŠÉF 
LASCALY 

Vo velä1 s(') rokov zomrel ; . 2. 1996 vo svojom dome v Bergame známy taliansky 
hudobník, dirigent a niekdajší umelecký šéf milánskej operx La Scala Glanan~rea 
Gavazzenl. Roku 1948 nastúpil do milánskej La Scaly, kde bol r. 19(j6 až 1968 umelec• 
kým riaditeľom. Ako dirigent sa podieľal na interpretácii viacerých diel slávnych sklada-

' teľov. Na jeho počesť v U Scale usporiadajú ko.n.cert, na ktorom odznie ·pod taktovkoU 
R.iccarda Mutihq smutočný pochod z Beethov-enoveJ symf6nie Eroica. "'J'alianska 
hudba stratUa v ňom jedného z posledných vefkých umelcov, ktorý bol otvore
ný voči všetkému novému a súčasne autentický It priamy svedok odej vefkej 
kultúrnej minulosti," povedal jeho kplega dirigent Riccardo Muti. (T .ASR) 
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