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V CISLE: e Hovoríme sT. Kováčom e Koncerty v Mi~bachovom paláci e 
Koncertné cykly v Bardejove e Storočnica F. Dostalika e Talianka v Alžíri na 

brnenskej scéne e Elly Ameling vo Viedni ~Jubilanti e Informácie z domova 

a zo zahraničia e Servis.HŽ 

(ROČNÍK XXVIII. 

DoniÍik11 do dom uP 
Čim bližšie sme k novému storočiu, o to 

častejšie sme svedkami prem·at11ých tech· 
nických vymožeností, ktoré už nie sú iba 
výsadou smnot11ej technickej revolúcie, 
ale stávajú sa aj podmiwlujúclmfaktomm 
pre existenciu kulttíry a najmii mnenia, 
neiJOvoriac o transformačných požiadav
kách tut kvalitu a itiformačmí polrotovost' 
v kommrikácii s percipientom. Už dávno 
futlstvo túžilo, aby si umelecké dielo či 
výkon mohlo vypočuť doma a kedykoľvek. 

Prvý krok k tomu .urobil v roku 1877 bás· 
nik a chemik Clrar(es Cros, keď zostrojil 
prfstroj na záztram zvuk11 tzv. paléoplro
ne, ktorý sa však r~eosvedčil. Historickým 
vynálezom sa sttlf prlstroj 11a ztrznamer~á· 
vanie a reprodukovanie zvtrku ·fonograf, 
ktorý v tom istom roku zostrojil 17romas 
A/va Edison. Potom to už išlo priam revo
lučnými krokmi: v roku 1927 uviedlt prvý 
zvrrkový film, v roku 1931 RCA pritliesla 
gramofónovtí platňu s 33 a pol obrátkami, 
v rokli 1959 prišiel stereo záznam, 1969 
kvadro-systém, 1977 digllálny záznam a v 
roku 1981 CD nosič, ktorý, z dá .wr, defini· 
t fUtU urobil čiar~-: u:c.:vl::ri minu!osťot; tr 
budúcnosťou. 

CD nosiče nám dnes stoja k dispozícii 
11ielen s novým, ale ti} llistorickým reperto· 
árom. Navyše, vývoj ide stále dopredu, 
smeruje k ďalštem11 zdokotutľovantu a 
skvalitiíovmtlu sprostredkovauého zvuko
vého záztwmu a dnes stojime zoči-voči 
počftačovej teclmike, ktorej možnosti aj v 
.koprodukcii" s hudbou sa ukazrljú ako 
nekonečné. Pred tromi rokmi som sa na 
Jranlifurtskom hudobnom veľti'IIU pre
svedčil o možr~ostiach autlio-teclmiky, o 
možnosti komponovania cez počítač, po
skytovania rôzt~ych informácii stívisia· 
cich niele" s tvorbou, ale aj s jej Interpretá
ciou pomocou svetla, farieb, priestoru či 
grafické/ro záz11amu. 

Nový pokrok prt11iesol ~')'stém Inter· 
netu, ktorý podľa najčerstvejšfcll itiformá· 
eli sa začal použivať aj u uás, vďaka pro
jektu Ostavu automatizácie a komuniká· 
cie U11iverzity Mateja Bela v Ba11skej 
Bystrici. Ide o tzv. Audiobox, čo j e vlast11e 
zvuková databáza slove11skýcll a sveto
vých hudobr~ýcll vydavateľstiev, ktorú 
prostredufctvom uzla poi:ftačovej siete 
SAN ET (slovenská čast' lllle1'tlettt) v Btm· 
skej BystrlcttJedávtlo ~prfstupuilt aj uží· 
.vatefom najviičšej svetovej počítačovej 
siete 1nterr~et. Tento systém umož tlnje abo· 
nentovt I11tentet11 prezeral' st zo svojlw 
stola zozr~am skladieb vydatrýcll 11a CD 
nosičoch, prenies( prvú mi11útu z vybranej 
nahrávky do vlastného počítačtl a vypočut' 
sijll. A v dohľadnej budrícr~osti aj sl ju cez 
počftač objedutlt'. 

V súčasnej počtatoč11ej fáz e sa do 
A11dloboxu zllpojilo 15 l111dob11ých vyda
VIIteľsttev a počfta sa s ďalši mi. V priebehu 
prvýc/l d11f fzmgovatlia Audiobox11 využí· 
vaU jeho pred11osti a pohotovosť záujem· 
covta z celého sveta. Najviičší zá11jem 
#ajne bol o Allegro z Vivtrldllro Štvoro 
ročtJých obdob{ z produkcie Supraplronu. 
Z populát'tlej hudby to bol trlbum Space 
sk11pi11y Muduar z produkcie BMG Ariolu. 
Tento systém zrejme v uajbllžšom období 
bude tvrdým kmrkurentom klaslckéllo pul
tového pretlaja (tr dúflljme, že pridu fakto 
na rad aj k11ihy, uoty, odbot'tlé časopisy a 
podobr1é komodity), kde sa · čest' vý11im· 
kánr · často stretávame s 11eocllotou, tlezá· 
ujmom, no hlavr~e tleprofesiollalltou. V 
~~ašlch podmienkach je však mož11é aj to, 
ie sa nájdu ,.mi11útoví špekula11ti'~ alebo 
aj takí, ktorl prostrednfctvom tejto filter
nacionálnej siete budú sledoval' svoje 
úzko osob11é ciele. Verím však, že teclmic· 
ký pokrok čtrsom vyllíčt aj tieto možtrostt. 
A hoci tnožttosti vedy a techniky srí neob
medzené, dielo tvorcu · j etlttJca, no naj mii 
. božskú tskn1" jeho myšlie11ky, žiade11 
stroj sám o sebe tlikdy r~enalrradf. 

MARlÁNJURÍK 

• 4Sk 6. 3.1996 

Naše stretnutie by sa mohlo • 
označ~ť ako moda okolnosti~~ . . . . . . . . ' -~·- .: .. ~ . -. . ., . . . . 

N:aJprv so~~a, .s hr<>u .'l:ibor~ 
Ková~á stretol :na "konc~tte,~ 

· kto~ firi · ílezitosti ' pä.ťde-. ~, r . pr. . . . ·.·. 
~iateho· výročta pedagogiÔ(ej' 
čln nosti prof. ..Ubína Vrteľa . 
podadalc> lltattslavské ~<.>n..,· . 
z~rvatóri':lm, ' kde ma jeh9, 

.í)iekd~j~í žia)$: tasdnbva) · ~n· 
terpr.etácion .~ ~J~vn.ej . ' J?3ga~t- ··· 
niho skladby 'ftlél cor pi u tum mi · 
sento. POtofi! .si s Tiboroni · 
Kováčom. "pohovotila" naša 
televízia~ napokon"prišiel na 
rad aj náš ča$Óp,iS. Stretnutie s· 
· Tib_of<>;~ ~ová.~qm~ ~útUJnPnr 
rodinnom · prof;ttedl' , jebô; 
matky v petŕžátskom ~yi~, . 
k~m ~:ta rác,.l vracia, vytvodlf" 
ad~kvátny priestor pre rozho
vor .t:la najrozmanitejšie ot:áz.. · 
ky z doteraJŠ.ej pozoruhodnej 
~m~Iec~ej k~rietj " ' to~to • 
.. nášho mladéh<> um.~lca, kto.tý 
sa ~d'aka Svo}:ej húževnatej a 
cieľavedómej p.ráct vypraco
val na post, kde umenie nie je 

·~ z- « 

len dobre ocenenou .. formóu .... . ' . . · ' . . . . ' 

existenc:Ie; · ale aj;·. miestom . 
' po~vätnej a · oddaňej ·služby · 
:najvyššír,q ~él~pt u~enbt, ' 

" ' (. J~ ' ll 
{ ~ ... fJ..'~.J.~ , .... 

.,v/~ ~-l: 

'<'" .. '1.~1 ~ 

Tibor Kováč s vysokým ocenením od Mstislava Rostropoviča. Snímka M.jurík 

. . . . . . 

T. l{oyáč: Byť huslistom, to je nekonečoá ~;esta ••• 
l • • • . • . -

···Medzi'Ptffmilftámi Viedenský(Jl tilliarmoniko,··• 
.,. < •• <' '· •· . • . 

+ Meno Kováčovcov je u nás vefmi roz
š írené, preto hneď na začiatku nášho roz
hovoru si povedzme, či máte niečo spo· 
ločné s n ajznámejšími Kováčovcami? 

· Ani so slávnymi, ani menej slávnymi Ko
váčovcam! níe som v žiadnom príbuzenskom 
pomere. Moji rodičia b oli profesion álnymi 
hudobníkmi, zamestnanými pri Slovko ncerte. 
Môj o tec bol cimbalistom a hrával s významný· 
mi predstaviteľmi slovenskej ľudovej hudby. 
Mama bola speváčkou, avšak ked' sme s mojou 
sestrou prišli na svet, obetovala svoju karié ru a 
venovala sa rodine. Mal som to šťastie, že môj 
vzťah k hudbe bol od malička profesionálne 
podporovaný a rozvíjan ý. 

+ Venujme sa teda vašim umeleckým 
začiatkom. Aké boli? 

· Na husliach som síce začal hrať už ako troj· 
ročný, avšak v tom čase som ako každé dieťa 
pripisoval dôležitosť iným činnostiam, ako cvi
čeniu na husliach. K husľovej hre som začal 
zodpovednejšie pristupovať až neskôr. Ako 
dvanásťročného ma počul hrať p riatd' môjho 
otca, ktorý bol violončelistom v Slovenskej fi!. 
harmónii. Povedal, že by som mal zahrať prof 
A Vrteľovi, pretože on je jediný, ktorý môže 
správnym smerom rozvinúť môj talent. A tak 
som dva roky ešte pred štúdiom na konzerva
tóriu súkro mne študoval u p rof Vrreľa, ktorý 
ma postupne zasväcoval d o tajomstiev husľo· 
vej h ry. Vyučovacie ho diny boli neohraničené 
a trvali dovtedy, až kým som sám neprišiel na 
chuť tvrdej práci. Keď som si niekedy s neja· 

kou frázou nevedel dať rady, namiesto vedec· 
k-ých úvah mi poradil, aby som si vypočul spev 
mojej mamy a usiloval sa jej spev čo najvernej· 
šie napodobniť na husliach. Prof. Vrteľovi však 
najviac vďačím za to, že ma naučil vytvoriť si 

' systém cvičenia, čo najlepšie si rozdeliť čas a 
čo je hlavné, presvedčil ma, že všetko sa dá 
nacvičiť, keď má človek nad anie a trpezlivosť. 
Potom už prichádzal jeden úspech za druhým. 
Ako žiak d ruhého ročníka som súťažil vo vyššej 
kategórii s absolventami na konzervatoriálnej 
súťaži a vyh ral som l. cenu. O dva roky neskôr 
som získal l. cenu na celoštátnej súťaži o Cenu 
Beethovenovho Hradca ( 1985), kde som súťa
žil v najvyššej kategórii (do 30 rokov) už s 
vysokoškolákmi. Tu som získal aj cenu za naj· 
lepšiu interpretáciu súčasnej skladby, ktorou 
bola Poeme macabre od Eugena Suchoňa. 
Mimochodom, túto skladbu som hral aj v te le· 
víznej relác ii Hudba z respíria. Po odvysielaní 
mi majster Suchoň poslal p ísomné poďakova
nie s gratuláciou. S o rchestrom som sólisticky 
po prvý raz vystúpil ako šestnásťročný a potom 
už nasledoval celý rad podobných vystúpení. 
Na mojom absolventskom koncerte som hral 
Paganiniho husľový koncert D dur č. l, ktorý 
celý, v bývalom Ceskoslovensku, naposledy 
h ral Váša Príhoda a zo slo venských huslistov 
ešte nikto. Pre dokreslenie tohto m ôjho študij· 
ného obdobia, rád si spomínam na gala-kon· 
cert Beeth ovenovej súťaže v Ostrave, kde som 
s tamojšo u janáčkovou filharmóniou h ral 
Beethovenov husľový koncert D dur a taktiež 

si rád spo mínam n a vystúpenie v rámci BHS 
'87, kde som so Slovenskou filharmóniou hral 
Prokofievov husľový koncert č. 2 g mol. 

+ To sú však už chvíle, na ktoré sa naša 
hudobná verejnosť pamätá, a ktoré za· 
znamenával aj náš časopis, ktorého, ako 
sa pán Kováč priznáva, bol · a dúfajme, že 
aj bude · pravidelným čitateľom. I na
priek zreteľným úspechom Tibor Kováč 
sa s dosiahnutými výsledkami neuspoko· 
jil a jeho túžba po dokonalosti musela 
prekonať ešte veľké pracovné a študijné 
vypätie ... 

· Samozrejme, že už v čase absolvovania ko n
zervatória som sa pripravoval na vysokoškol· 
ské štúdium. Urobil som prijímacie skúšky na· 
raz na tri vysoké školy: v Londýne, Viedni a 
Prah e. Nakoľko naše vtedajšie socialistické mi· 
nisterstvo školstva mi zahraničné štúdium n e
umožnilo, i napriek tomu, že som mal v zahra· 
ničí zabezpečené aj štipendium, začal som šru· 
dovať na AMU v Prahe u prof. Antonína Mo· 
ravca. Veľmi rád spomínam na tieto chvíle, 
pretože jeho hodiny mi po umeleckej stránke 
n ahrádzali to, čo mi chýbalo na hodinách 
marx-leninizmu, telocviku a na iných nezáživ· 
ných predmetoch . Prof Mo ravec bol n iele~ 
u md ecky na vysokej úrovni, ale ma . podržal 
aj ľudsky, pretože jeho zásluhou som tú . dolož· 
Iru" na vycestovanie dostal z českého m in ister· 
stva. A tak som sa v Prahe zd ržal iba jeden 

(Pokračovanie IW str. 3) 



( 2 AKTUALITY 

IJUBILANTIA.IJÁIUATUIŇofí.l 
Významná slovenská operná speváčka, jeden z 

mála vzácnych koloratúrnych sopránov, obdare
ný pretepleným vr(rcnym v)'razom s charakteris
tickou slzou a jemným vibratom "prekračuje 

Ruhikon". Pôvodne ju Mária Smutná-Vlková na 
bratislavskom konzervatóriu viedla ako mlado
dramatický soprán, až Anna llru~ovská na VŠMU 
objavila v nej dispozíd c pre koloratúru. Maja 
Tun)uvá ~ t (rdium absolvovala postavou Violetty 
v Traviate, ktorou si podmanila i obecenstvo vo 
svojom prvom pôsobisku v Ostrave. V tom čase 
sa st:tla nositel'kou nickol'kých laureátstiev -
Dvofákovej SÍiťažc v Karlových Varoch, súťaže M. 
Schneidra-Trnavského, Medzinárodnej súťaže 
Pražská jar a päť rokov ako stály hosť spievala v 
opere v Prahe, najmä Violettu, Karolínu, Gildu a 
obdivovanú i ocenenú Constanzu v Únose zo 
serailu, ktorá sa považovala za vrchol jej spevác
keho umenia. Vedenie ostravskej opery vytváralo 
M. Tun"'lovcj výborné umelecké podmienky, .šili" 
na ňu reperroár, preto aj keď urobila konkurz do 
drážd"anskej opery, rozmyslela si to. Po naplnení 
ôsmich úspdných ~ezón , obľúbená hviezda 
ostravskej opery spievala konkurzné Violetty a 
Musetu v predstaveniach s Petrom Dvorským v 
Bratislave. Uspela. Vrátila sa v roku 1980 ako skú
sená mladá umclkyrh s už vybudovaným opcret
ným repertoárom. Čakal ju tu nový boj o svojho 
diváka, o presadenie sa, skrátka, do teraz pätnásť 
rokov tvrdej, ale krásnej práce. 

K prvým úlohám Márie Turňovcj v Bratislave 
patrila Massenctova Manon i Zuzanka, Zerlina, 
Norina, Ad ina, atd' a vstúpila do inscenácie Lucia 
di Lammcrmoore, v ktorej zažila svoje najväčšie 

(r spc~.:hy, nielen doma, ale aj v sofijskej opere, s 
Luciou hosťovala štyri roky v Lipsku a v superlatí
voch o nej písali kritici v španielskej Zaragoze i v 
Zii richu a porovnávali ju so svetoznámymi spe
váckymi hviezdami. Mária Turňová sa venuje aj 
koncertnému spievaniu a vo svojom opernom 
repertoári má okolo tridsať postáv. O. i. bola aj 
vynikajúcou Gildou, ktorú naštudovala i pre 
operu v Drážďanoch a jej muzikalita sa naplno 
prejavila, keď cxclovala bravúrne zvládnurými 
náročnými kolor:núrnymi trilkami v titulnej 
postave Stravinského Slávika. Rada spievala aj 

Yo februári tohto roku sa Paula Pokojná, 
dlhoročná profesorka na Konzervatóriu v Bra
tislave, doži la významného životného jubilea. Jej 
cesta k vysoko špecializovane j profesionálnej 
výučbe klavíra nebola priamočiara. S vyzname
naním maturovala na Štátnom učitel'skom ústa
ve v Bratislave. Po jeho absolvovaní pôsobila 
ako učitcl'ka na literárnych školách v Bratislave 
a blízkom okolí. Popri zamestnaní študovala na ' 
Hudo bnej :t dramatickej akadémii v Bratislave 
klavír u prof. Ernesta Križana. Štúdium zavfšila 
predvedením Sonáty G dur op. 37 P. l. 
čajkovského na verejnom koncerte v Redute. V 
rokoch ll. svetovej vojny bola kvôli pôvodu, 

svoje súčasné role, napr. v opere Don Quichotte 
alebo v najnovšej rozprávke pre deti v Trojruži. 
Dlízkc sú jej však najmä osudové postavy; ku nim 
pri radila i svoju nádhernú Paminu smerujúc ňou 
už k lyrkkému sopránovému odboru. Preto ani 
nebanuje za Rosinou, ktorú opera Sl)ID teraz 
uvádza v pôvodnej mezzosopránovej verzii tejto 
postavy a M. Turňová si v Barhicrovi pre zmenu 
zaspievala Marcelinu v obrátenej tcsiture. Ako sa 
sama umelkyrla vyznáva, za svoje doterajšie napl
nené sny vďačí najmä divadlu, svojmu obecen
stvu i rodinnému prostrediu, že jej dovolili napl
no tieto sny realizovať. Uvedené zázemie považu
je za pevný základ pre pokračovanie vo svojej 
umclc<.:kej práci. .. 

ALlA CHRISTA VARKONDOVÁ 

spolu s manželom (tiež učitcl'om) prepusten:\ zo 
štátnych služicl1. V roku 1946 nastúpila na Kon
zervatórium v Bratislave vyučovať hru na klavíri. 
Neskôr študovala v Prahe u Ilony Štépánovej
Kurzovej, kde sa podrobne oboznámila s na pc 
časy progresívnou tzv. Kurzovou metódou kla
vírnej hry. V ďalších rokoch dostáva možnosť 
vyučovať klavír ako hlavný predmet. Stáva sa 
zástupkyňou, neskôr vedúcou klavírneho odde
lenia na Konzervató riu v Bratislave. Bola typom 
prísneho a náročného pedagóga. V jej triede štu
dent vždy vedel na čom je, ako pr.rcoval, ako sa 
mu darilo na sk(rškach a koncertoch. Neváhala 
známkovať aj o dv:1 stupne nižšie, než jej .mäkkí" 
kolegovia. Ncprcpožičiavala sa k lacným a rých
lym úspechom, ale vždy hl'adcla na svojho žiaka 
v perspektíve šesťročného vývojového cyklu. V 
prvom a druhom ročníku nazerala na žiaka ako 
na učňa, ktorý musí .,naslepo" plniť príkazy v hre 
i cvičení. Nútila hrať Štčpánovcj ,.prstovky", vel' a 
etud a polyfónie. Ale v treťom ročníku sa zo štu
denta stal akoby mladší kolega, ktorý nemá ešte 
dostatok vedomostí a skúseností, ale má mož
nosť byť osobnosťou . Všemožne akceptovala 
interpretačný v}'Yoj každej jednotlivej skladby. 
Zn:íme boli jej triedne prehrávky, kde všetci jej 
študenti museli predviesť svoj program. Na 
záver verejne určila k-valitatívne poradie prc
hrávkovan)'ch výkonov. Že víťaz nemusel byť v 
šiestom ročníku a ani niekedy nebol, len pod
čiarkuje jej nevšedn(r objektivitu. Vážená pani 
profesorka! Pre nás ste vzorom v náročnosti, 

húževnatosti a v tolerancii. V mene našich štu
dentov, kolegov a riaditeľstva Konzervatória v 
Bratislave vám želáme šťastie, zdravie a spokoj
nosť! TIBOR GHILLÁNY 

Ocene nie Po~ol Sloven ska, ktoré na zá klade čitateľskej a nkety každoročne udeľuje 
denník Sloven s ká republika , získal te nto rok a j s tibOr OPERY SND a huslista j án BERKY 
MRENICA. Na s lávnostnom odovzdáva n í sa zúčastnil minister kultúry SR Ivan Hudec 
a <falš ie popre dné osobnosti nášho verejného života. Na snímke si ocenenie a sym
bolic.ký zvonec za súbor Opery SND preberá je j ume lecKý šéf Juraj Hrubant. 

V dňoch 17.-23. 3. 1996 sa uskutoční 
medzinárodná spevácka súťaž Hommage a 
Lucia Popp. Iniciátormi súťaže boli viaceré 
osobnosti a inštitúc ie (prof. L Marcingcr, 
P. Dvorský, doc. ]. Hrubant, prof. F. Klinda, 
K. Kopernický, p rof. E. Blahová, prof. r. 
Parík). Sí1ťaž sa ko ná pod záštitou Ivana 
Gašparoviča, predsedu Národnej rady Slo
venskej republiky s podporou MK SR, MŠ 
SR, Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. 
Prezidentom súťaže je Peter Dvorský. Do 
súťaže sa prihlásilo 67 účastníkov (8 zo 
Slovenska) z dvadsiatich krajín (Slovenská 
republika, Česká re publika, Rakúsko, Ne
mecko. Poľsko, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, 
Litva, Taliansko, Anglicko, Fínsko, Holand
sko , Jap onsko, Južná Kórea, Španielsko, 
Grécko, Tchaj-wan, Kolumbia, Kanada). 
Slávnostné o tvorenie súťaže spojené s 
predstavením po ro ty v zložení: Peter Dvor
ský, Eva Blahová, Juraj Hrubant (SR), Ru
dolf Berger (Rakúsko), András Kiirthy 
(Maďarsko), Brigita Šulcová (ČR), Gundu la 
Janowitz (Nemecko), Kerstin Meyer (Švéd
sko), Ermano Sens-Grozho lz (Nemecko) sa 
uskutoční 17. 3- 1996 o 14.30 h v Divadle 
VŠMU v Redute. Súťaž bude prebiehať v 
Zrkadlovej sieni Primaciálneho, p aláca. 
Prvé ko lo bude v dňoch 18. a 19. marca od 
10.00 h, d ruhé kolo v dňoch 20. a 21. 
marc a, v treťom kole (22. marca) bude súťa
žiac ich sprevádzať Cappella Istropolitana s 
dirigentom Mariom Košíkom . Súťaž je 
verejná a vstup je voľný. Záverečný ko ncert 
laureátov s vyhlásením výsledkov sa usku
toční 23. m arca o 18.00 h v Koncertnej 
sie ni Slovenskej filharmón ie. Laut.eáti budú 
účinkovať s Kom orným orchestrom mesta 

Bratislavy Cappcllou lstropolitanou pod 
taktovkou Michaela 1-lalasza. ( Predpredaj 
vstupe niek je v pokladnic i Slovenskej fil
harmónie Po-Pi od 13.00 do 17.00 ha hodi
nu pred koncer tom .) 

Okre m hlavných c ien (prvá 60 000 Sk, 
druhá 40 000 Sk, tretia 20 000 Sk) sú p ri
pravené mimoriadne ceny: Cena Opery 
SND (vystt'1penie v Opere SND v sezóne 
1996/97); Cena Slovkoncertu (vystúpenie 
na BHS 1997); Cena Slovenskej filharmó
nie (vystúpenie na ko ncerte v sezóne 
1996/ 97) ; Cena Capp elly lstro politany (vy
s túpenie v rámci ko ncertné ho cyklu v 
Bratislave v sezóne 1996/ 97); cena SHF ( lO 
000 Sk) p re najlepšieho slovenského účast
níka sút'aže; Cena Leopolda Danihelsa (za 
najle pšiu interpretáciu slovenskej vokálnej 
skladby - 2 000 USD); Cena Mozart Aka
demie (štipendium vo výške 12 000 USD 
pre dvoch účastníkov). Komorný o rches
ter mesta Bratislavy s dirigentom Rolfom 
Bec kom, zborom Sliddeutsches Volksen
semble a só listami Sylviou Gree nbe rg (sop
rán), Carme n Anhorn (mezzosoprán) , Šte
fanom Margitom (tenor), Petrom Miku
lášom (bas) uskutočn ia 16. marca o 18.00 h 
a 17. marca o 16.00 h koncerty v Konce rt
ne j sieni Slove nske j fi lharmónie na počesť 
Lucie Popp Ho mmage a Lucia Popp. 16. 
marca 1996 o 18.00 h zaznie dielo W. A. 
Mozarta Thomas, k ráľ egypský KV 345 a 
Davide pcnitente KV 469; dňa 17. marca 
I 996 o 16.00 h. Murárska smútočná hudba 
KV 479 a Rekviem d mol KV 626. Pred
predaj vstupenie k je v pokladnici SF Po-Pia 
od 13.00 do 17.00 h. 

T.OKAPCOVÁ 

Rada Slovenskej hudobnej únie n a svojom rokovaní dňa 23. 2 . 1996 po abdiká 
cii Mariána Lapšanského z funkcie podpredsedu Rady SHÚ, zvolila za nového 
podpredsedu d o nasledujúceho IV. va lného zhr omaždenia Slovenskej hudobnej 
únie -v dece mbri 1996, PhDr. Miloslava Bla h y nku. 

Za Svetozárom Stračinom 
V ruchu všedných dní odišiel spomed

zi nás nepozor ovane, v tichosti a nečaka
n e hudobný skladateľ Svetozár Stračina. 
Človek, umelec, ktorý bol de nno-denne 
hudbou medzi nami, ta kmer n eustále s 
ľuďmi spätý. A predsa odišiel tak, že ne
zostal čas ani na stisk ruky, na rozlúčku, 
aspoň v pohľade. 

Narodil sa 3. 12. 1940 v Turčianskom 
Sv. Martine. Otec písmomaliar, matka 
krajčírka , zomrela pri jeho pôrode. Vy
chovávala ho stará matka s dvoma sest
rami v rodine otca v Banske j Bystrici. 
Tam absolvoval i Hudobnú školu v hre 
na klavíri. Na Konzervatóriu v Bratislave 
študoval hru na harmonike u prof. J. 
Ondruša a kompozíciu u prof. M. Kol-ín
ka. Hudobné vzdelanie zavfšil na FFUK 
odbor hudobné vedy v r. 1960-1965- Už 
počas študentských rokov inklinoval ku 
kompozícii. Začal komponovať scénickú 
hudbu k hrá m pre Divadlo poézie, Di
vadlo pantomímy, Novú scé nu, SND. Do 
Lúčnice ho pritiahol choreograf Štefan 
Nosáľ. Po dôkladnom vniknutí do hu
dobného folklóru, najmä cestami do te
rénu na výskumy, spoznávaním regio
nálnych i lokálnydt zvláštností, pustil sa 
do ko mponovania skladieb pre toto tele
so. čoskoro jeho skladby dominovali v 
programoch Lúčnice a po spolupráci s 
choreografom Jurajom Kubánkom i v 
SĽUK-u. Pre tieto reprezentačné umelec
ké telesá vytvoril viac ako 120 skladieb, 
zložil hudbu i k mnohým pásmam a celo
večerným programom (To je Lúčnica, 
Vitaj, naša jar a ďalšie). Podstatná časť 
jeho kompozičnej práce' sa v iaže k slo
venským filmom. Dôkazom jeho osobi
te j a ú speš nej filmovej tvorby je dlhodo
bá spolupráca s poprednými mmovými 
režisérmi A. Lettrichom, J. Medveďom, 
V. Kubenkom, š. Uherom, M. Hollým, M. 
Ťapákom a M. Slivkom. Veľkým príno
som sú Stračinove kompozície pre roz
hlas. Najmä tie, ktoré realizoval v rámci 
medzinárodnej rozhlasovej súťaže PRIX 
DE MUSIGUE FILKLORIQUE DE RADIO 
BRATISLAVA. Celý rad rýchto skladieb 
patrí medzi najúspešnejš ie rozhlasové 
skladby a Stračina medzi na jvyššie oce
nených skladateľov na tejto súťaži. 

V posledných rokoch sa vrátil k tvorbe 
pre divadlá. Pre Divadlo A. Bagara v Nitre 
skomponoval hudbu k muzikálu Pacho sn 
vracia, pre Panto mímu M. Sládka hudbu k 
hre Dm·, pre Tanečné štúdio divadla 
Alexandra Duchnoviča v Prešo,ve hudbu 
k programom Cesty i ivotom a Zvábený ze
mou. Hudbu k novému programu SĽUK-u 
už nedopísal. Zaspal na večnosť nad 
nedopísanou partitúrou. Svetozár Stračí
na zostal po celý čas verný folkló rnemu 
žánru , jemu sa z duše vyznával, preň žil a 
tvoril. Nem ohol chýbať n a hudobno-folk
lórnych podujatiach, folklórnych festiva
loch vo Východnej, v Detve aj inde, n a 
prehliadkach i súťa7.iach ... Od r . 1990 bol 
predsedom Spolku hudobného folklóru 
pri Slovenskej hudobne j únii i členom 
Rady SHÚ. Významnou mierou sa podie
ľal na kultúrno-spoločenskom dianí, v 
spletosti organizačných a spoločenských 
premien. Získal si priazeň v širokom 
okruhu svojich spolupracovníkov, umel
cov. 

Odiš iel spom edzi n ás človek, skladateľ, 
ktorý svojou tvorbou výrazným vkladom 
prispel do slovenskej hudobnej poklad
nice a hlavne cez film, rozhlas a repr e
zentačné folklórne umelecké telesá re
prezentoval a kliesnil cestu s lovenskej 
hudbe i v medzinárodnom kontexte. Česť 
jeho pamiatkel ONDREJ DEMO 

Prof. Mária Horáčková, b ývalá pedagogička klavírne j hry na bratislavskom 
konzervató riu zomre la 22. januá r a t. r. v Prah e vo veku nedožitých 93 rokov. 
Rodáčka z Liptovského Mikuláša p a trila medzi prvých sloven ských štud entov 
pražského konzervatória, ktoré a bsolvovala koncertom s Pražskom filharmóni
ou. Po absolvovaní Majstrovske j ško ly učila niekoľko rokov na Hudo bnej a d ra
matickej akadémii (dnešnom konzervatóriu) v Bratislave a často a j samostatne 
ko n certovala. Neskôr sa za m a nželom presťahovala do Pra hy, kde vyučovala na 
pražskom konze rvatóriu i súkr omne. 

. 
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l T ~Kováč: Byť huslistom, to je nekonečná cesta.,.j 

MeUi ~ ltftčmiViedeoSkýdlÍilllúmotdkOV : 
(Pokmčovanieniezostr. l) 
semester a hned' som začal študovať na Hoch
schule flir Musik und darstellendc Kunst vo 
Viedni v triede prof. Michaela Frischenschla
gera. jedným z mojich prvých viedenských 
úspechov bol tzv .• zlatoplagátový" ko ncert v 
Brahmsovej sieni Musikvereinu. Dostalo sa mi 
dokonca cti mať plagát hneď vedľa plagátov L 
Bernsteina, H. ll. Karajana a Viedenských fil
harmonikov. Bola to pre mňa veľká česť a 
musím povedať, že koncert mal u viedenského 
publika obrovský ohlas. 

+ Interpret sa však neformuje len štú
dio m , ale musí si vyskúšať svoje všestran
né dispozície aj v súťaži s inými talenta
mi. Ako to bolo u vás? 

- Dovolím si spomenÍlť napríklad víťazstvo 
na medzinárodnej súťaži Michelangela Ab bada 
(otec Claudia Abbada bol významným husli
stom a pôsobil ako riaditeľ Rossiniho konzer
vatória v Pesare - Pozn .: -mj-) v taliansko m 
meste Sondrio v roku 1989, alebo čestné uzna
nie na medzinárodne j súťaži]osephajoachima 
v rakúskom meste Eisenstadt v roku 1991. 
Absolvoval som tiež majstrovské kurzy u sve
toznámych pedagógov ako sú Zachar Bron a 
Igor Oistrach. Všetko si, samozrejme, vyžaduje 
prípravu a koncentráciu, no pre miía najväč
šou súťažou bola chvíľa, keď Viedenskí filhar
monikovia vypísali konkurz na stále miesto. 
Bo lo to krátko po ukončení viedenského štú
dia. Na konkurz sa prihlásilo 70 huslistov z 
celého sveta, na konkurz bolo pozvan}•ch 30 a 
ja ako jediný som dostal toto miesto. 

+ Znie to priam ako napínavá detektív
ka. Prezraďte nám, ako vyzerá takýto 
konkurz ... 

- Takýto konkurz trvá celý deň. Zatiaľ čo na 
súťažiach majú kandidáti možnosť zahrať 
skladbu až do konca a môžu vo veľkých plo
chách demonštrovať sptktmm svojich schop
ností, na konkurze do takéhoto o rchestra, kde 
sa vyžaduje ovládanie veľmi rozsiahleho re per· 
toáru, môžu sa h rať iba krátke úseky jednotli· 
vých skladieb, ktoré sú účastníkom oznámené 
až bezprostredne pred začiatkom jednotlivých 

-kôl. A ta,k vlastnt, kandi~t musí za niekol'k<~ 
minút dokázať, že je tým najlepším. A tak som 
sa l. apríla 1992 stal riadnym členom Vieden-

Diplom o víťazstve na súťaži M. Ab bada. 

ských ftlharmonikov. Za svoj najväčší úspech 
pokladám to, že som sa za pomerne krátky čas 
troch rokov dostal mt dzi prvých hráčov toh to 
orchestra a stal som sa "Vorgeigerom" (vedú
cim skupiny druhých huslí). 

+ Z literatúry vieme, že u popredných 
svetových orchestrov prví hráči všetkých 
skupín sú niele n elitou, ale aj "vodcami" 
skupiny, že sa od nich vyžaduje aj nároč
ná sólistická erudícia, zodpovednosť a 
autorita v orchestri. 

· Áno, je to naozaj tak, že všetci p rví hráči 
nášho orchestra sú súčasne aj vynikajúcimi 
komornými hráčmi a sólistami. Možno pove
dať, že spolu s koncertným majstrom orchest
ra, sólovým violistom a violončelistom, tvorí
me akýsi druh s láčikového kvarteta, v rámci 
ktorého spájame sólistid.'ľ pre jav, s radosťou 
zo spoločného muzicírovania. Práve jtdnou zo 
• špecialít" Viedenských filharmonikov je abso
lútna súhra, ktorá spočíva nielen v tom, že sa 
jednotliví hráči poznajú aj z rôznych komo r
ných fo rmácií tohto orchestra, ale aj v tom, že 
všetci sledujú prácu nielen dirigen tov, sólistov 
a celého orchestra, ale predovšetkým vedú
cich jednotlivých skupín, registrujú každý čo i 
najmenší odtieň a tak všetci hrajú v dokona
lom súlade. To, samozrejme, zvyšuje pocit zod
povednosti prvých hráčov. Veď celá skupina 
fantastických muzikantov, z ktorých väčšina 
má za sebou niekoľko legendárnych koncer
tov a spoluprácu s najväčšími osobnosťami 

interprttačného umenia, sústreďuje svoju po
zornosť v prvom rade na nich. Je to zodpoved
ná a vel'mi exponovaná práca, najmä počas 
nahrávok pre najväčšie gramofónové firmy, 
kedy v spolupráci s d irigentami ako s(a napr. C. 

Kleiber, L Maazel, C. Abbado, R. Mutti či Z. 
Mthta a pod . vždy musíme podať perfektný 
výkon, pretože tento sa v tej chvíli stáva kusom 
histórie a súčasne merítkom kvality p re ostat
né svetové orchestre. S(ačasťou tejto vypätej a 
tvrdej práce, jt však mnoho milých a neopako
vatel'ných zážitkov. 
+ Spomeňte niektorý ... 

Kreislera, zdalo sa mi, ako keby ožil jeho duch 
a pri prvých tónoch, ktoré som na tomto 
lťgendárnom nástroji vylúdil, mi behali po tele 
zimomriavky ... 

+ Aký bol ohlas vašich amerických 
vystúpení? 

- O týchto koncertoch písala aj americká 
tlač. Napríklad John Rockwell v New Yorku 
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Zlatý plagát, viedenská tradícia, ktorou sa vyjadrujú pocty. Snímky M.Jurík 

- Napríklad nedávno sme hrali opem 
Carmen, ktorú dirigoval Placido Domingo. Na 
konci prvého dejstva mám vel'ké sólo. Orches
ter stíchne, spieva len Carmen a ja ju dopre
vádzam. Predstavtť si, žt je všetko v tejto chvíli 
sústredené len na túto scénu. Placido mi v 
tejto úlohe pomohol tým, že mi . markírova
n ím" naznačil , ako si to predstavuje. J,enže 
jeho markirovanie a z razu ptemenilo nl'anjeF 
ský spev. Tento spev sa mi síce nepodarilo 
napodobniť, ale bolo pre mňa obrovským 
uznaním, keď mi po predstavení podal ruku, 
poklepal ma po pleci a povedal, že to bolo 
presne tak, ako si to on p redstavoval a že som 
to husľami pekne zaspieval. 

+ Viem si predstaviť, že takýmto uzna
ním rastie aj vaša autorita. No aby som 
bol úprimný, túto prácu vám nezávidím, 
ale čo vám naozaj závidím - a iste nielen 
ja - je to, že prichádzate do úzkeho kon
takna s n ajvýznamnejšími osobnosťami 
svetovej hudby súčasnosti, že ste sved
kom, ale aj súčasťou tohto jedinečného a 
neopakovateľného umeleckého tvore
nia, tých nádherných okamihov, z mozai
ky ktorých vznikajú dejiny. 

- Áno, aj pre mňa je to obrovská inšpirácia i 
zadosťučinenie za vynaloženú prácu, že pri
chád zam do styku s vel'kými osobnosťami, kto
rých názory a postrehy sú p re mňa takmer 
neoccnitel'né. Napríklad Mstislav Rostropovič, 
ktorý je najväčším violončelistom nášho storo
čia, ktorý ma počul sólisticky hrať, bol odušev
nený a osobne mi vyjadril svoju gratuláciu a 
povedal mi, že i napriek tomu, že som vo 
vel'kom orchestri, som podľa jeho názoru 
rodeným sólistom. A pre ilustráciu môjho 
postaven ia v orchestri Viedenských filharmo
nikov dovolím si spomenúť príhodu, keď vyni
kajúci husl'ový virtuóz Schlomo Mintz prišiel 
na nahrávku pre televíziu (išlo o Carmen-fan
táziu od Pabla de Sarasareho) priamo z lietadla 
nie práve v najlepšej forme. Zubin Mehta si 
robil starosti, ako táto . live" nahrávka dopad
ne. Náš riaditeľ o rchestra mu povedal, že v naj
horšom prípade máme v orchestri jedného 
huslistu, ktorý to má v repertoári. Tak som sa 
osobne spoznal so Zubinom Meh tom. Keď ma 
počul hrať, povedal, že nebyť striktných zmlúv 
medzi manažérmi, bol by za to, aby som hral ja. 

+ Vaša hra sa stretla s u znaním aj v 
Amerike, kde s te hrali na s lávnych hus
liach Fritza Kreisle ra ... 

- S hudbou Fritza Kreislera som sa zaoberal 
tštc počas štúd ií a niekol'ko jeho skladieb som 
nahral aj v rakúskej televízii. A práve táto 
nahávka sa dostala do rúk Kreislerovho synov
ca, ktorý žije v Amerike. Veľmi sa mu zapáčila a 
prostredníctvom Rakúskeho kultúrneho inšti
tútu vo Washingtone ma pozval do Ameriky 
zahrať si na Kreislerov}'ch husliach Guarne
rius del Gesu z roku 1733, ktoré sú uložené v 
Libra ry o f Congress vo Washingtone. Pozvanie 
som prijal a prvý koncert som hral v slávnost
nej sieni Georgtown University vo Wash ingto
nt . A čo bolo pre ma1a ešte vzácnejšou skúse
nosťou, druhý koncert som hral vo Weill 
Recital Hall v Carnegie Hall v New Yorku. 
Ttnto nástroj má obrovskú hodnotu, je ocene
ný na 3 milióny amerických dolárov. Pre mňa 
bo lo však najväčšou hodnotou to, že som 
te nto vzácny nástroj mo hol vziať do svojich 
rúk. Keď som otvoril staré púzdro Fritza 

Times z 23. júna 1991 zdôrazňuje, že .vážnosť 
prístupu a technická čistota hrania poukazujú 
na kompetentnosť T. Kováča". Ďalší významný 
kritik }ostph McLellan vo Washington Post z 
20. júna 1991 poznamenal, že "tvorba tónu T. 
Kováča pripomínala hru samotného Kreislera. 
jeho sladký, 'Zaokrúhlený tón, tvorený pr.eja· 
vom neúnavnej spontánnosti bol súčasťou 
techniky, ktorá presvedčivo a pritom nenúte
ne žiaŕila cez dvojhmatové pasáže až po p izzi
cata ľavou rukou". Avšak najvzácnejšou kriti
kou boli pre mňa slová jedného starčeka, ktorý 
po koncerte p rišiel za mnou, zagratuloval mi a 
povedal, že som mu svojou h rou pripomínal 
Fritza Kreislera ... V tej chvíli som si ani nedoká
zal uvedomiť, že kto predo mnou stojí, až keď 
sa predstavil som zistil, že to bol dlhoročný kla
virista Fritza Kreislera Franz Rupp, s ktorým 
nahral všetky, dnes už legendárne gramofóno
vé p latne a sprevádzal ho na jeho koncertoch 
po svete. Vtedy mal už vyše 90 rokov ... Keď 
sme si išli po koncertt posedieť, samozrejme, 
že si pospomínal na "staré" časy. Hovoril, že 
Fritz veľmi nerád cvičil ten program, ktorý' · 
práve hral na turné, ale zásadne až ten ďalší. 
"Raz mi povtdal" - spomínal Rupp - "vieš čo 
Franz, ty to vieš, ja to viem, tak načo budeme 
cvičiť . Pozrime si radšej toto mesto, bude to 
mať väčší význam. Bude nás to inšpirovať a 
večer budeme hrať o to krajšie." Bol to pre 
mňa nezabudnuteľný zážitok na celý život, 

Tibor Kováč s členmi kvarteta ENSEM
BLE WIEN • 

lebo som sa s Fritzom Kreislerom stretol prost
redníctvom jeho nástroja i jeho klaviristu. 

+ Vráťme sa však z krásnych spomie
nok k vašej každodenn e j práci. Orchester 
~tátnej ope ry vo Vi'edni a Viedenskí fil
harmonikovia sú jedno a to isté te leso. 
Aký je systé m práce v oboch . prevádz
kach"? 

- Ako je známe, Viedenskí filharmonikovia 
vznikli pred vyše 150 rokmi z hráčov bývalej 
Dvornej opery. Odvtedy funguje tento o rches
ter ako súkromná o rganizácia s vlastnou samo
správou. Orchester si prostredníctvom nej 
určuje podmienky, za akých bude účinkovať, 
program, sólistov, no najmä dirigentov a roz
hoduje o nah rávkach. Filharmo nický systém je 
založený na cykle abonentných koncertov, 

ktoré sa konajú vo vel'kej sále Musikvereinu. 
Hráme IO koncertov za sezónu, pod taktov
kou svetoznámych d irigentov, ktorých si 
vyberáme demokratickým spôsobom, hlasova
ním my sami. Na každý abonentný koncert 
máme 4 skúšky a generálku, ktorá sa však už 
predáva ako koncert. Na vystúpenia v rámci 
Wiener Festwochen, alebo na slávny No
voročný koncert, máme tiež rovnaký počet 
skúšok. Na nahrávky, kto ré sú vel' mi dôležitou 
súčasťou našej činnosti, skúšky v pravom slova 
zmysle nemáme. Dirigent najprv oboznámi 
orchester so svojou. interpretačnou koncepci
ou diela, vysvetlí charakterovú, tempov(a, ago
gickú a zvukovú predstavu, prípadne nás 
nadchne špecifickými prvkami svojho netra
dičného ponímania skladby, no a potom sa 
zapne červené svetlo a nahráva sa. Ak má diri
gent, režisér, alebo o rchester nejaké pripo
mienky, nahráva sa znova, až kým to neprine
sie vzájomné uspokojenie. Táto práca však 
nikdy nemá charakttr skladania akéhosi hla
volamu, dôraz sa kladie na spontánny umeleci 
ký prejav a strihajú sa len vel'ké výrazovo a 
hudobne ucelené plochy. Ďalšou veľmi dôleži
tou súčasťou našej činnosti sú turné. Bojujeme 
o povesť "najlepšieho orchestra na svete"- ako 
vraví svetová tlač - nielen prostredníctvom 
nahrávok, ale aj pravidelným koncertovaním 
na všetkých významných pódiách sveta. j e to 
niekedy veľmi náročné. Napríklad počas 
minulej sezóny sme strávili necelé dva mesia
ce len v Japonsku. A ako je to v opere? Tam 
máme na premiérové predstavenie 10-12 skú
šok, na nové preštudovaniť už hraných diel 
p ribližne jednu skúšku na každé dejstvo a na 
repertoárové predstavenia nie sú žiadne skúš
ky. Noví členovia orchestra to majú nesmier
ne ťažké a vstup do repertoám je ako plavenie 
v širokých vodách. Keď som po prvýkrát hral 
"z listu" Straussovu Ženu bez tieňa, alebo 
Arabellu, mal som od vysilenia oči červené 
sťaby angorský králik. Avšak schopnosti, ktoré 
sa hrou v orchestri cibria, ako napríklad 
schopnosť súh ry, pružnosť, pohotová hra a cit
livé vnímanie všetkých detailov, majú veľké 
uplatnenie aj v ko mornej a sólistickej hre. 
Fascinujúca je aj skutočnosť, že máme mož
nosť každodenne počuť hviezdy speváckeho 
neba, a veľmi často také osobnosti ako s(l 
napr. Gruberová, Nucci, Domingo, či Pava
rotti, učiť sa od n ich prirod zenému tvoreniu . 
fráz a prijímať frtkvenciť ich umeleckého pre
javu. Učinkovanie v opere považujem za vd' mi 
užitočné. 

+ Myslím si, že je to správne koňštatova
nie a možno s ním jedine súhlasiť. ~k oda, že 
u nás prevláda opačný názor , že z umelec
kého hľadiská fc prvoradé účinkovanie vo 
filharmónii, resp. v rozhlasovom symfoňá
ku, a opera, to je niečo druhoradé, umelec
ky menej významné ... 

- To je, žiaľ, veľký omyl. V našom pr.ípade 
žijeme dva životy: jeden v opere, druhý na 
koncertoch. My sme tak bytostne spätí s ope
rou, so samotným spevom, že sa to odráža aj 
na našej hre. Nic jedna osobnosť svetovej kriti
ky zastáva názor, Žť Viedenská filharmó nia má 
prtto ten neopakovatel'ný zvuk, spevavosť 
fráz <1 fa rebnú pestrosť, lebo sa usilujt tie naj
prirodzenejšie, najkrajšie, ale aj najnáročnej· 
šic vlastnosti, ktorými oplýva práve l'udský 
hlas a spev, pretransformovať do vlastne j hry. 

+ Pôsobíte v špičkovom orchestri, čo 
musíte robiť pre udržanie svojej kondície, 
koľko času venujete cvičeniu ... 

- Pozrite sa, cvičenie je vlastne hygiena, 
ktorú nemožno zanedbať. Človek by nikdy 
nemal byť spokojný s tým, čo už dosiahol. Byť 
huslistom, to je nekonečná cesta a práve to je 
to fascinujúce. Maliar alebo sochár, ktorý 
vytvorí dielo a vystaví ho, môže v tej chvíli 
povedať, že je hotové. Za ho tové môžeme my 
považovať nanajvýš nahrávky, na ktorých sa 
určitý výkon . zako nzervuje". Keď Boh obdarí 
človeka talentom, p rináša to aj istú zodpoved
nosť, aby sa tento talent rozvíjal správnym 
smerom. Čím viac človek dosial1ne, t)•m viac 
sa mu otvoria oči. Toro spoznávanie seba 
samého a vytváranie si vlastného pohl'adu a 
vlastných predstáv, je vel'mi zložitý proces. 
Keď spoznáte svoj nástroj natol'ko, že si pocit 
z hry dokážete jasne vybaviť, otvára to úžasné 
možnosti využitia najvšednejších chvíľ na tvo
riv(a p rácu. Slávny rumunský huslista a sklada
tel' George Enescu, mal túto schopnosť ex
trémne vyvinutú. Legenda vraví, že sa cestou 
vo vlaku zoznámil s novým dielom, imaginatív
ne si ho naevičil a potom zahral na koncerte ... 
Samozrejme, že táto schopnosť aj v menšej 
miere predpokladá obrovské množstvo odcvi
čených hodín na nástroji. Intenzívnym cviče
ním si môže človek dokonca ovplyvniť anato· 
mické dispozície. Napríklad, môj malíček na 
ľavej ruke je o 14 mm d lhší ako na pravej ... 
Azda sa to dá pripísať aj mojej vášni, zaoberať 
sa virtuóznou literatúrou najväčšieho husl'o
vého génia Niccola Paganiniho ... 

+ Ak dovolíte, tu by som vás vo vašom 
zaujímavom rozprávaní rád prerušil. A 
síce preto, lebo ako som spomínal, počul 
som vás hrať jeho s lávnu skladbu Nel cor 
piú non mi sento - ktorá je previerkou 
virtuozity - s neobyčajne plným tónovým 
nasadením, s p lnou dyna mikou, agogi
kou všetkých tónov, vrátane dvojhmato
vých flažoletov, skrátka s p lným fyzic
kým uchopením. Vtedy som si položil 
otázku, či naoza j je Paganini nehrateľ
ným a utorom, alebo je to len výhovorka 
pred ťažkou p rácou pri jeho štúdiu? 

- Paganini bol fenomén, ktorý posvietil hus
(Pokračovanie na str. 7) 

.• 
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MIRBACBOV PALÁC PATŔIL MLADÝM 
IAtei Solárik-Peter Pažickýl 

Klavírne duo mladých slovensk-ých 
interpretov - v súčasnosti už oboch 
absolventov HaTF VŠMU -Aleša Solá
rika a Petr~ Pažického pomaly zavr
šuje desiaty rok svojej sústavnej 
komornej spolupráce. Počas svojej exi
stencie prešlo úspešne vyhňou medzi
národnej konkurencie, ovenčili ich 
laureátske (víťazné) trofeje. Vystúpe
nie v Mirbachovom paláci v rámci mati-

Klavírne duo Aleš Solárik a Peter Pažický. 

né Slovkoncertu (28. januára) potvr
dilo, že ich sústavná spolupráca prini
esla prinajmenej úctyhodné ovocie. 
Mali sme čo obdivovať, čo vychutnávať, 

no i nad čím sa zamýšľať. 
Dramaturgia programu sa opierala o 

tri rozsiahle opusy štvorručnej klavír
nej literatúry. Umoži'lovali z viacerých 
hľadísk overiť si stupeň interpretačné
ho prístupu, technického, výrazového 
l farebného arzenálu v konfrontácii s 
ich vekovou kategóriou. Pri necelých 
26 rokoch (obaja sa narodili v roku 
1970) má mladý umelec právo hľadať, 
overovať, skúšať, prípadne i niečo pre
hái'lať , alebo dokonca sa i potknúť. Ak 
ešte k týmto .skutočnostiam pripojíme 
akustické danosti mirbachovského 
koncertného priestoru (o sieni ako 
takej tu sotva možno hovoriť), spolu s 
nevyrovnanými parametrami koncert
ného nástroja treba priznať, že podať 
plne vyhovujúci, po každej stránke 
ucelený výkon je takmer nemožné. 
Majúc toto na zreteli, musíme s uzna
ním ohodnotiť ZVl.tkovú podobu úvod-

ného príkladne (ZVl.tkovo) odľahčené
ho Mozarta (Sonáta F dur KV 497). 
Jednotlivé frázy, celé témy i súvislejšie 
plochy mali jemnú plasticitu, dýchali a 
plynuli s pravou mozartovskou spev
nosťou , napätím. Imponovalo, ako 
hráči budovali súvislejšie celky z nále
žite obrúsených, citom prežiarených 
tehličiek. Celková ' faktúra bola priez
račná. Úspornú pedalizáciu prispôso-

Snímka M.jurik 

bili priestoru s pomerne dlhým doznie
vaním. Hudobný prúd nebol pohráva
ním sa s tónmi, ale dôkladne a vo viace
rých parametroch premyslený, stvár
nený a dotiahnutý. Andante s množ
stvom filigránskych pasáží mohlo byť 
ucelenejšie, v niektorých úsekoch 
meditatívnejšie. Populárnu Schuber
tovu Fantáziu f mol op. 103 modelo
valo duo odlišne. Podčiarkovalo vkus
ne a citlivo jej romantický ch.arakter, 
kontrasty boli účinné, nie však zbytoč
ne vyhrocované. Žiadala by sa ešte 
celistvejšia viazanosť jednotlivých tem
pových hladín, aby prechody medzi 
nimi vyzn ievali logickejšie, prirodze
nejšie. Imponovali ale aj vkusné rubá
ra, ktorými mladí interpreti zdôrazňo
vali výrazovo dôležitejšie tóny v 
témach, najmä v pomalších úsekoch . 
Aktivizácia tvorivého temperamentu, 
širší diapazón dynamiky až po vrcholy 
dramatických oblúkov, snaha o výraz
nejší osobnostný vklad, bez snahy 
kopírovať overené konvenčnejšie prí
stupy, charakterizovali nadšený výkon. 

Záver vystúpenia patril Antonínovi 
Dvofákovi - šiestim žánrovým obráz
kom cyklu "Ze Šumavy" op. 68 B 
133. V porovnaní so známymi Slovan
skými tancami, pócliovo menej fre
kventovaný opus niesol typické črty 
Dvoi'ákovho muzikantstva a dal mla
dým umelcom príležitosť po pustiť (nic 
však veľmi!) uzdu tvorivého elánu a 
akcentovať spontánny spád (napr. v 
tretej časti cyklu- Noc filipojakubská), 
tanečnú bujarosť. Myslím, že tento 
opus nie je zatiaľ dostatočne vykryštali
zovaný čo clo tieňovania farieb, či vo 
voľbe vždy adekvátneho pohybu 
(napr. v kontrastných triách, ktoré 
mohli plynúť o niečo pokojnejšie). 

Umelec je veľmi citlivý človek; veľa 
zohráva i momentálna situácia a dispo
zícia. Možno aj únava zohrala svoju ro
lu (hrali attaca celý program). Tažko 
posúdiť, v čom hľadať príčinu našej nie 
celkom dostatočnej spokojnosti s 
výkonom. Každopádne treba v prípade 
Dvofáka ešte premýšľať, hľadať, dotvá
rať, vybrusovať. 

Celému vystúpeniu nemožno však 
uprieť punc vysokej profesionality, 
jedinečnú súhru, vzájomné prispôso
bovanie sa zvuku, farbe i citu, obdivo
vať mnohostranné tvorivé muzikant
stvo a nie v poslednom rade i zdatné 
technické zázemie ako východisko k 
ďalšiemu úspešnému dozrievaniu a 
dosiahnutiu ešte vyšších mé t. 
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Cyklus nedeľňajších matiné v Mirba
chovom paláci pokračoval 4. februá
ra prezentáciou komornej dvojice 
mladých umelcov - violončelistu 
Jozefa Luptáka a klaviristky Eleo
nóry Slaničkovej-Škutovej. Okrem 
spoločnej hry v duu spája ich aj člen
stvo v súbore Veni. Nečudo teda, že aj 
na ich bratislavskom vystúpení v dra
maturgii prevažovala súčasná tvorba. 
Ako výrazná osobnosť predstavil sa 
Lupták pri stvárnení Troch monoló
gov pre sólové violončelo Ilju Ze
ljenku. Skladateľova invencia sa tu . 
rozvíja v oblasti dynamicko-farebnej i 
stavebnej. Nevyhýba sa tiež nehudob
ným zvukom a návratmi istých štruk
túr vytvára dojem formovej uzavretos
ti . Jednotlivé časti si nekladú za cie ľ 
vytvárať dojem vnútornej súvislosti. 
Všetky predpísané tempové označenia 
sú mierne (Moderato a 2 x Andante), 
no najmä v okrajoVých monológoch 
prinášajú rad vypätých dramatických 
kontrastov. Prevažne meditatívny 
stredný monológ s krátkou reminis
cenciou v závere vytvára účinný výra
zový protipól. Triptych vyžaduje .od 
sólovo hrajúceho interpreta širokú 
v)rrazovú paletu, no najmä nadhľad pri 
udržiavaní súvislej línie. V diferenco
vaní striedajúcich sa výrazových polôh 
Lupták už úspešne vykročil, veľa dosia
hol, no pri budovaní vnútornej zovre
tosti plôch nedospel ešte k ideálnemu 
tvaru. Najpresvedčivejšie v tomto sme
re sa ukázal v strednom Andante soste
nuto. 

Ak u Zeljenkovho opusu obstoja jed-

notlivé monológy aj samostatne, v záve
rečnej trojčasťovej Sonáte pre vio
lončelo a klavír A. Schnittkeho bol 
vzájomný vzťah častí evid~ntnejší. 
Akoby medzi nástrojmi prebiehalo sú
ťaženie zachádzajúce clo súperenia, 
rozporný dialóg, ktorý až do finále 
vyúsťuje do rozuzlenia. 

Schnittkeho invencia tu vďaka obsa
deniu mala širšie možnosti. Klavír, 
okrem tematickej spolupráce s violon
čelom , neraz plnil aj funkciu bicieho 
nástroja, drsne a nemilosrdne vstupu
júceho clo rozvíjania motívov i plôch 
sláčikového nástroja. Veľký dôraz kla
die autor na budovanie línií, čím súčas
ne uľahči l v tomto smere aj prácu inter
pretov. Dokázali navodiť rad sugestív
nych nálaóuvých polôh, demonštrovali 
široké dynamicko-farebné spektrum, 
ale aj citovú zaangažovanosť. 

Hoci v súčasnosti umelci ťažisko svoj
ho úsilia zameriavajú na interpretáciu 
moderny, dokázali sa na imponujúcej 
úrovni vyrovnať aj s klasickým reperto
árom. Potvrdili to v úvodnej Sonáte A 
dur č. 3 op. 69 Ludwiga van Beetho
vena. Vyznačovala sa sústredeným vý
razom, spoľahlivosťou súhry, vo vyvá
ženosti ZVl.Jku i pri udržiavaní toku 
hudobného prúdu. )\utor vložil do 
tejto Sonáty pre klaviristu rad technic
ky exponovaných úsekov, no mladá 
umelkyňa ich tlmočila spoľahlivo s 
plným priehrštím plnokrvnej muzikali
ty, a súčasne správneho dávkovania 
interpretačných parametrov. 

V. ČÍŽIK 

~B-3.rdejovské koncertné pódiá 
Rok 1995 v koncertnom živote pri

niesol v Bardejove dva koncertné cykly: 
XVI. bardejovskú hudobnú jar a XV. 
hudobnú jeseň Jozefa Grešáka, ku kto
rým sa ešte pripojili príležitostné kon-
certy. · 
Ročné doby P. I. Čajkovského predsta

vila klaviristka Ida černecká, ktorá 
zárovei'l v rámci aktivít miestnej Hudob
nej mládeže ako lektorka viedla odborný 
seminár pre pedagógov a žiakov klavír
neho oddelenia ZUŠ Michala Vilt:ca. 
český gitarista Vladislav Bláha zaujal 
nielen skvelým prednesom, ale aj zaují
mavou dramaturgiou koncertu. Po prvý
krát v rámci bardejovských koncertných 
cyklov žiak ZUŠ mal sv0j polrecitál - malý 
absolventský koncert. Bol ním violon
čelista Marek Patkaň (dnes už žiak 
bratislavského konzervatória), za klavír
neho sprievodu Mariána Goleca ml. V 
druhej časti večera sa predstavil jeho 
rovesník - huslista štefan Eperjši (v 
súčasnosti poslucháč l. ročníka konzer
vatória v Košiciach). Spoločným mo
mentom pre spoluúčinkovanie týchto 
dvoch mladých umelcov, boli ocenenia 
na medzinárodných súťažiach v Če
chách. Štefan Eperješi za klavírnej spolu
práce Anny Ličkovej už viackrát hosťo
val v popoludniach Mladí mladým, ktoré 

realizovala HuM. Medzi XVI. BHJ a XV. 
HJ JG sa realizovali ešte tri koncerty. Pri 
príležitosti sviatku vierozvestov Cyrila a 
Metoda sa v gotickom dóme predstavil 
evanjelický miešaný chrámový zbor 
s kompozíciou Verím. V rámci III. roční
ka Hier rytiera Rolanda dostala priestor 
historická budova. Pozvanie prijalo trio 
Musica historka v zložení: Karol 
Medňanský - viola da gamba, Marta 
Polohová - spev a Klára Ganzerová -
spinet. Barokové diela uviedli umelci v 
dobových kostýmoch. V porovnaní s 
čechmi nemáme takú intenzívnu tradí
ciu oživovania hudobných pamiatok, ale 
treba veriť, že toto trio po vypracovaní 
niektorých nuansov bude posilnením 
tohto prúdu v rámci nášho koncertného 
diania. V evanjelickom kostole sa pred-' 
stavil mládežnícky spevácky zbor 
EBEN EZER Cirkvi bratskej na Sloven
sku. Tvoria ho mladí ľudia z celého Slo
venska a tým je študovanie nového 
repertoáru náročnejšie . Ich doménou je 
klasický zborový repertoár. 

Otvárací koncert XV. ročníka Hu
dobnej jesene Jozefa Grešáka sa stal sú
časťou Festivalu umenia, ktorého garan
tom je Nadácia pre vedu a vzdelanie 
Východného Slovenska v Košiciach. 
Otvárací koncert bol zároveií reprízou 

diplomového koncertu huslistu Karola 
Gordiaka z katedry hudobnej výchovy 
PedF UPJŠ v Prešove. Za klavírneho spri
evodu A. Ličkovej uviedol náročný pro
gram. V historickom priestore obradnej 
siene mestského i.íradu sa stretli milovní
ci klasickej gitary na koncerte dvojice 
mladých skvelých umelcov - Miloša 
Slobodníka a Miloša Tomašoviča. ta
žisko ich programu tvorili diela pôvod
né. Hosťom koncertu k 15-ročnici KPH 
bol jeho čestný predseda Marián Lap
šanský.Jeho interpretácia výberu z Fibi
chovho cyklu Nálady, dojmy a upomínky 
op. 41, Dvoi'ákovej Suity A dur op. 98, 
výberu z Griegovych Lyrických kusov a 
Prokofievovej Suity Peter a vlk op. 67 
bola pohladením duše. Hneď na to v 
krátkom odstupe v grécko-katolíckom 
kostole sv. Petra a Pavla sa predstavil 
hosť košického Medzinárodného festiva
lu grécko-katolíckych speváckych zbo
rov -mužský spevácky zbor Karpathy 
pri spolku slepcov z ukrajinského Ľvova. 

Rok slovenskej hudby a zároveií ob
čiansky rok 1996 ukrojil prvé týždne. 
Bardejov doií vchádza s nie malým vkla
dom. Aj z tohto stručného prehl'adu by 
sa dalo usudzovať, že sa urobil značný 
kus práce. Nie je všetko ideálne. 

V závere m ka KPH uskutočnil anke-

tu medz i návštevníkmi koncertov. Ne
našiel sa ani jeden hlas, ktorý by ozna
čil KPH za nepotrebný a neosožný. j e 
čo dobiehať v kvalite a intenzite propa
gácie. Výročia osobností, spätých s mes
tom by sa mali výraznejšie reflektovať. 
Zborové slávnosti Oldficha Hemerku 
budú mať svoju premiéru ctž v tomto 
roku (uplynie 50 mkov od úmrtia tejto 
osobnosti) pripomenieme si výročie 
(90 1·.) postavenia dvojmanuálneho 
organu v gotickom chráme Sv. Egídia. 
90 rokov uplynie od smrti dlhoročného 
regensc:horiho v tomto kostole, zbor
majst1·a Františka Bubíka. Ostáva 
uviesť do ž ivota podnety z rozhovoru s 
organistom Ivanom Sokolom k cyklu 
organových koncertov, kde sa neopod
statnene zdvojuje poménovanie po 
jozefovi (;rešákovi. Rýchlo sa zabudlo 
na skutočnosť, že od roku 1982 práve 
KPH venoval svojmu rodákovi inten
zívnu pozornosť. Odovzdanie rekon
štruovaného objektu Štátneho archfvu 
vytvára v jeho dvomej časti vhodné 
podmienky na inscenáciu Pucciniho 
Tosky. Vedenie KPH spolu s MsKS sú st 
vedomí kt•ásneho poslania i zodpoved
nosti voči publiku, ktoré očakáva nové 
a noT(é obohatenia aj v tejto oblasti 
miestnej kultúry. SIL VIA FECSKOV Á 
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l Firandšek .Dost;lik (1896..:1944) ] 

1, Ten~o.tltuJ.Qk sme si vypo.ži~ali.z .rothovQru nášho po.predného he.ral: · 
dika PhDr. t-adislava Vrteľ:a o Jeho 'Vedeekej práci, pri ktQrej nemožno · 
obchá~ať ani ten (lajmenši hJstotiťkt fakt, ~ebo v konečnom dôsledku 
je súča$ť'ou. éelkovéhť> vývojového pt~éesu kult*ey každého 'Atlito~. 
Domnievame sa, že takŕ.mto faktom našej nie dlhej hudobnej h~tótie • 
.je aJ 4it;lo Fr~a Oostalik~;ktoré~o 100. 'Výroč.ie natódenia.si pdpoo;ú~ 
ilame :v týchto dňD<:h a zhodou okolnosti práve v Roku , slovenskej · 
hudby •. V dQteraj~ej literatúre sa sice s ])ostalikovým menom strcetá:va
:mé,i ~ia!', pod.robn~j~i výskum a 'zhodnownte Jeho C:Vort>ya osobnosti 

l·' ~te leh čak~(na Svojho· 'Íl:utol"a. NdUnl dvo~a p'ríspev~ml cbcetne 
naJm4 tnl~šbn geQ,etáciám a$poň v hrubých črtá~b: p'rlpome~~ť jeho· 
rudSk~'í titl1e1ecké ósudy; ynádejl, .že säjehod~elo''dostan~1Jo 'Fý.k.ent
dovaného hlstprika·a Oiútikológana vecné a objekP:vtíe spiacovame. 

Rozporná či tragická osobnosť? 
Škoda, že zvyčajne iba pri výročiach si 

v mnohých prípadoch nachádzame príle
žitosť, aby sme si spomenuli aj na osob
nosti, ktorých dielo čas zavial do stude
ných a zaprášených arclúvov. Tohto 
roku, práve v Roku slovenskej hudby, je 
ich niekoľko. Jednou z takýchto osobnos
tí je aj František Dostalik. Jeho storočni
ca by mohla byť príležitosťou nad hlbším 
a dôslednejším zamyslením sa našej his
toriografie, nad zachovaným zbytkom 
Dostallkovho diela, aby sa seriózne oživil 
a odklial jeho rozporný či tragický osud. 

Pred desiatimi rokmi sa náš, pravdepo
dobne dosiaľ jediný bibliograf Dr. Juraj 
Potúček, podujal zhromaždiť dostupný 
bibliografický materiál o živote a diele 
Františka Dostalika, v r ámci jeho antoló
gie Pohľady na slovenský hudobný život. 
:teho práca dáva veľmi solídny východis
kový materiál o §irke Do!ir.lllu)'fýťh 
záujmov. Prekvapia predovšetkým jeho 
nekompromisné kritické reflexie, jeho 
oduševnená slovenskosť, ale súčasne aj 
orientácia na všetko moderné, nové. 

Jeho životný údel by vel'mi dobre 
mohol poslúžiť aj ako námet na film o 
umelcovi hľadajúceho seba v nerozvinu· 
tej kultúre a v mnohonárodnom spolo
čenstve. Z prameiíov, ktoré Potúček sprí
stupňuje verejnosti, najmä monografic
ká štúdia štefana Hozu (HŽ 1978), vskut
ku kompetentného autora, ktorý 

jal aj Leoš Janáček, pretože tu vzájomne 
rezonoval záujem o folklór. Prijal ho však 
s tým, že "bude pilne študovať". No ani tu 
štúdia nedokončil. Chcel byť príliš rýchlo 
hotovým majstrom. Jeho odvaha nadobú
dala obrovských rozmet;ov. Rozho(lujúce 
sklamanie mu priniesol verdikt poroty 
profesionálne a medzinárodne uznáva
ných skladateľov, ktorí zasadli do poroty 
súťaže vypísanej československým ume
leckým klubom v New Yorku na pôvodnú 
operu. Dostallk prihlásil operu Radúz a 
Mahuliena, podľa Zeyera. V porote boli -
F. Neumann, J . Suk, O. Zítek, F. Kafenda, 
š. Krčméry a M. Schneider-Trnavský. 
Posúdenie diela bolo totiž objektívne: 
Porota mu "z ohl'adu na jeho sl'ubné, ale 
dosiaľ nekultivované nadanie udelila 
odmenu vo výške úrokov deponovaného 
kapitálu", pretože ani jedna slovenská 
UfN!tll pŕlhlásená do súťaže nebola odme
.nená. A tak rozširované názory o profe
sionálnej zdatnosti autora tejto opery (I. 
'Vajda) si treba objektívne poopraviť. 
Nepomohla ani spolupráca O. Nedbala na 
úp-rave diela pre javiskové predvedenie. 
Na· margo Dostallkovej Husľovej sonáty 
napísal recenziu Ivan Sallo (1927), ktorý 
taktiež konštatoval, že "autor viac sl'ubu
je, ako splňuje ... Ale bude treba železnej 
vnútornej disciplíny, aby jeho skladby 
boli formálne ucelené a logicky vybudo
vané... Zhodou okolností práve túto 

F. Dostalik so študentami bratislavského učiteľského ústavu 

Dostalika osobne vcl'mi dobre poznal, 
ale aj pohl'ady iných autorov nastol'ujú 
otázku, v čom je rozpornosť a tragickosť 
Dostalikovho talentu. 

O tom, že Dostallk bol talent, niet 
pochýb. Bol to rudimentárny talent, 
ktorý sa vrhol do hudobného sveta s 
romantickou zapálenosťou a nedostatoč
nou racionálnou triezvosťou. Veľnii pre
svedčivo tomu nasvedčujú aj ním samot
ným zaznamenané rozhovory s viacerý
mi osobnosťami, no najmä jeho učiteľmi. 
Dostalik za vzdelaním cestoval do Buda-

• pešti, Frico Kafenda mu po prezretí jeho 
prác odporúčal začať štúdium kompozí
cie od začiatku. To isté mu r adil neskôr 
Alexander Moyzes. Nepomohlo ani 
"tútorstvo" Rudolfa Karla z Prahy, ktorý 
síce konštatoval Dostalikov talent, ale 
varoval ho pred nesprávnou cestou. 
.Musíte se vzdelávat ... Talent nestačí, aby 
ste došel cíle .. Nebuďte hlavatý, jak to 
sám uznávate: .. "- písal mu skúsený ped~
góg. Do svojej kompozičnej triedy ho pri-

skladbu v roku1978 oživil rozhlas, ked' ju 
nahral huslista Pavol Heinz s Rudolfom 
Macudzinským (viď Igor Podracký v 
Hudobnom živote č. ll v roku 1979), keď 
stratený klavírny part z pamäti rekonšt
ruoval Jozef Grešák, ktorý ju zrejme 
musel predtým počuť. 

Od janáčka putovala Dostalikova netr
pezlivá zvedavosť k Bartókovi, ktorého sa 
stal horlivým propagátorom a napokon k 
štvrťtónovej hudbe Aloisa Hábu (Dostalik 
mal údajne aj štvrťtónový klavír a v tomto 
systéme aj komponoval). Sledoval všetko, 
čo bolo nové, no na aplikáciu týchto 
novôt do vlastnej tvorby zrejme nestačil. 
V tom pravdepodobne bola rozpornosť 
jeho osobnosti: obrovský vnímavý talent, 
neskrotne a neuvážlivo sa vrhajúci tam, 
kde nebolo možné preskočiť vývoJ, ani 
tvorivú kompozičnú abecedu. 

A jeho tragickosť? Tá bola daná zrejme 
jeho psychickým ustrojením, ktorým 
nedokázal zvládnuť neúspechy, a ktor é 
mu nepomohlo ani preniesť sa cez vnú-

František Dostalik 

torný hlas ženúci ho neustále dopredu. 
Ťazké sociálne prostredie ho vrhlo do 
izolácie a jedine pedagogické poslanie a 
písanie do novín mu dávalo útechu v 
jeho najťažších chvíľach. 

No i napriek vyššie spomínaným okol
nostiam, zachovaného torza bolo by uži
točné sa ujať, podrobiť ho ~ôkladnej 
revízii a rekonštrukcii a prinavrátiť ho 
národu, z ktorého vyšiel. Jeho vokálna a 
inštrumentálna tvorba by sa iste mohla 
uplatniť v rôznych formách nášho hu-

dobného života a zrejme by dala aj objek
tívnejšiu odpoveď n a mnohé n ezodpove
dané otázky, no najmä uvedenie jeho 
diela do verejnosti by dalo na správnu 
mieru viac-menej negatívnu legendu o 
jeho schopnostiach. Ak vezmeme vážne 
úvodné slová nášho heraldika, že nijaký 
fakt našej histórie nemožno odvrhnúť, 

azda by zmysel našich výročí či jubileí 
nadobudol ten správnejší obsah. 

MARIÁN]URiK 

SKI CB K ŽIVQXOPISU 
Meno tohto lmdobného skladateľa, r~či

teľtl, organistu a publtcism sa vytratilo z 
aktfv11elw povedomia s love11skej hudob-
11ej verej11ostt. Presunulo sa na strár~ky 
encyklopédií a biograflckých slotmfkov. 
Tie stí neživý m ·výpočtom životných osll
dov a enumeráciou tvor·by počnúc operou 
Ratlúz a Malmliena, cez komor·11é sklad
by, melodrámy až p o jeho folkloristické 
práce. 

Rod Dostaltkovcov pochádza z Moravy. 
Na Slove11sko prichádza Frat~tiškov starý 
o tec do flmkcie záhradníka KtssovcOI' tta 
Vfgfašské panstvo. Tu sa r~arodll i sy11 
Karol, ktorý po štúdiách na učiteľskom 
ríst(JVe v Luče11ci začal učiť 11a ľudovej 
rimsko-katolíckej škole v Máli11ci. Nesú
merr~ý rast cl"·btlce mu vyr~iesol prezývku 
Hrbáčik. V málir~skej rodi11e Glo11ekovcov 
vyrastala Apolónia, poz11ačettá račkova-
11Ím, ktor·á študovtlla r~emčitm v Spišskej 
Novej Vsi. Osud spojil tieto dve spoloče11-
sky z11evý hodne11é osoby do manželského 
zväzku, ktmý bol 27. 2. 1896 poželma11ý 
syrwm Fra11tiškom. Zt1pfsa11ý bol v knihe 
narodettf matričného obvodu vo zväzku 1 
na stratle 105, pod por11dový m člslom 53, 
pod m e11om Ft·a11tišek (Fraňo bole~ pr·e
zývka medzi prie~tefmi, Fet-1 v rodi11e). 
Otec mal 34 " matka '23 rokov. Ako rodis
ko Dostalika (11/e Dostalíka, uko to twáll
zajú 11iektoré pramene) je uvedený Má
lir~ec-Hámer, pravdaže v miest11ej dt1eŠ11ej 
miestopis/tej tt·at~skripcii. Po a.bsolvovtmf 
lučenského učltefskélw ústavu - te uto 
tístav absolvovali i j eho súrode11ci Km·ol, 
Ele11a a Otílitt v r·oku 1914, sa jeho prvou 
učiteľskou stanicou s táva Prlevitlza, 110 
vzápätf je povoluuý na tlvojroč1uí vojell
sktí službu. Pre ch o robu je z 11ej čoskoro 
prepustený a stá11a su m-ga~tistom ·v 
Sebedraží a od roku 1917 v Marti11e.]elw 
švagor rwádza z tohto obdobitl neovere
IIÚ i11.{ormáctu o šttídiáclt /Ul orga11ovej 
škole v Maďarsku, priamo u j ej r/utliteľt1 
Ferenca Liszú1. Po vytvore11 f ČSR študuje 
11a br11e1tskom kot~zer11at6rtu (aj 11 L. 
]mtáčka) skltulbtt a dirlgovwtie. j eho fl
mmčt~é pomer-y neboli vôbec priaZ1tivé a 
to po celý život. S11alw zfskc1ť primera né 
Z(lmeshtanie lw privátlztl tlo školských 
služieb. V školskom t·oku 1921/ 22 uč{ 
lmdbu 11a Štát11om gy11máziu (chlapče11-
skom) A. Sltídkovičtt vB. Bystrici a tiež 11a 
gym11áziu K. Kuzmá~tyho (dievče11skom). 
Počas r·očného banskobyst1'1ckého pobyt~t 
pôsobí i ako 1'eget~sclwt'l v Kapitulskom 
chráme. Po skouče11f školského 1·okt1 sa 
pokúšal uchytiť v Bt·atisltwe, 110 nepodm·J
lo sa mu to. A tak nast11pt1je tUI učitel'ský 
1ístuv v Spišskej Kapitule. 22. októbra sa 
stáva učiteľom hudby a v teologickom 
ústave vyučuje gregoriá11sky chorál. Zo 
žiak011 tohto Dostallkovho žitmtt~élw 
obdobia trebtt spomemít' ]ozeftt Grešáka 

u Štefmw Hozu, ktorý sct s 11ím illte11ziv11e 
stýkal i vjelw bt·atls/(lvskom období. To S(l 

začalo v roku 1927, kedy bol mellOVtmý za 
učiteľa na mestskej Inu/ohm!} škole a 
11eskôr tw. ltratlslavskom l!čitel'skom ústa
ve (1940). V Bre~tislave začal pracovat' na 
opere Herodes a flerotlias. Po čase získal 
byt v Mlyuskej doli11e č. 391. Bližšie určiť 
Čtli, počas ktorého pôsobil ako ot-ga11ista 
v kostole Mtllky Božej sa mi 11epodarilo 
zistlt: 

Zo slove11skej lmllob11ej obce utlržiewal 
styky tltljmä s M. Sclmeidrom-Trrwvským a 
V. Figušom-Bystrým.]e tlost'pravdepotlob-
11é, že práve tieto osobnosti utvrtlili jelw 
záujem o folklór, .s ktorým prirodzer~e pri
chádzal tlo styku vo Vlgftlši. Tu trebtl prl
pomemít; že jeho o tec bol Ztloler~ý za r fm
sko-katolfckeho učiteľt1 "" ľudovej škole 
t!O Vigl'tiŠI (s povimwsťou zvomira cirkvi) 
tt Dos tu ll k práve t11 trávil svoje detstvo. S 
prv,ýmlfolklórnymi záptsktmli zaČÍiltl už 
jJOČtls "mrtittskélw obtlobia. V rodine sa. 
všuk trat/uje pretlovšetký mjeho záujem o 
folklór Podpol'm1ia zosob11ený najmä 
osob11o.~ťou výrobcu ľudových 11ástrojov a 
vyr~ikttjúceho itJterpreta Imricha 
Kružlit1ka st. (1882-1945 ). 1'e11to je vo folk
loristike povužovattý zajed11élw z llajori
git~álr~ejšfch t1 najtmtentickejšfclz i11ter
pretov potlpol/(mskycll a plš t'ttlovýcll, 
fujaro výclt a gajdošských melódií. Počas 
školských práztl11itl 1utvštevuje Očovú, 
Hri1lovrí, Detvu, Slatinské Lazy, ale i cllýr
"Y 1'0tl twsitel'ov ľudovej lwdob11ej kultú
ry, Sttllitrárovcov. 

Dosttllik žil pot/Ta rotli1mej trtulfcie, 
ktorú el11es sprostredkováva jello švagor 
Štefml Meltcl1erčík, asketickým ž ivotom. 
Zarobe11é pe11iaze itzvestoval 11a cesty tlo 
Pm·(ža (prviÍ pripravuje v rokli 1927), R í
mtl a tlo 11ákupu k11íh a 11ototlači Zomient 
tle1í po operácii obličky dr. Ko11Šttmtí11om 
Čtirskym 14. 10. 1944 11 ŠttÍtt1ej 11emoc11ici 
11 Br·e~tlslave. V posled11ých cllvíľach llo 
ojJatrovttla učiteľka Otflltl Weberová. Smú
točr~é cirkev11é obrady sa otloln·tlli v kosto
le, ktle pôsobil ako orga11istt1. Ot/obrali sa 
od 11eho je/lo žitlci, profesor 11áboženstva 
dôstoj11ý pá11 Bela11 a pá11 riadite( školy 
Stm·o1ít1. Telo bolo uložellé v Martt11skom 
ci11torf11e, rad XX, hrob čfslo 59. D11e.~je 11a 
tomto mieste trojlu·ob i11ých osôb. 

Nepoclmpitel'nými okol11ost'ami su po
zostalosť Fra11tiška Dostaliku 11evytiala 
do rtík právoplat11ého tlediča, matky Apo
lóllie. Tá dosta/ti oz11lÍme11ie o s mrti sy11a 
tlávr~o po polzrebe, ktorý zuriaďoval šva
gor ZOStudélJo. Z UZ11ese11ia okres11éflo 
stítlu zo 14. JO. 1947 t!yplýva, že pozosta
losť bo/t1 u lože11á 11a Filozofickej fakulte 
Slove11ske.f rmtverzity a u ľutlovíta l'ilana, 
lllšpektot·afina11ČIIe.f s tráže. 

MII.OŠ šfPKA 
Snímky archív autora 
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Jubileum Franja Hvastiju • 
Netrúfam si odhadnúť, koľkí z dnešnej 

mladej generácie návštevníkov bratislav
skej opery (a vari i profesionálov) by doká
zali správne zaradiť barytonistu Franja 
Hvastiju, prípadne zhodnotiť jeho zástoj v 
kontexte slovenského hudobného divadla. 
Terajší päťdesiatnici si ho ešte pamätajú z 
vel'kých kreácií, tí o čosi mladší majú pred 
očami jeho Scarpiu, Germonta či poslednú 
závažnú postavu, titulného hrdinu v 
Pucciniho jednoaktovke Gianni Schicchi 
(1968). 

Kto vlastne je Franjo Hvastija? Narodil sa 
ll. 3. 1911 v Ľubľane, v rodnom meste štu
doval v rokoch 1933-38 a potom ešte istý 
čas vo Viedni. V roku 1940 zakotvil v oper
nom súbore SND, kde v sólistickej pozícii 
zotrval 36 sezón. V prvom období Hvastijo
vej bratislavskej éry sa stal protagonistom 
najmä v talianskom repertoári, pre ktor}• ho 
predurčoval technicky zdatný, vol'ný, fareb
ný tón so zmyslom pre kantilénu. Zatial' čo 
jeho barytónový kolega E. Schiitz inklinoval 
skôr k slovanskej a nemeckej vokálnej tvor
be, Hvastija v 40. a 50. rokoch obliekal 
kostýmy azda všetkých verdiovských hrdi
nov v dielach inscenovaných v tom období. 
Vo viacerých naštudovaniach sa predstavil 
ako Rigoletto, Amonasro, Luna, Germont, 
ale i Pucciniho Scarpia, Čajkovského 
Jeleckij a Eugen Onegin, Leoncavallov 
Tonio, Rossiniho Figaro. V Hvastijovom 
repertoári nájdeme i z nášho hľadiska rarit
né kreácie: Sancho Panza v Massenetovom 
Donovi Quijotovi, Egkov Peer Gynt, Faninal 
a Učíte!' hudby' z diel Richarda Straussa. 

V šesťdesiatych rokoch, vtedy už umelec 
prekročil päťdesiatku a v súbore mal ko n
kurentov z nastupujúcej generácie absol
ventov VŠMU, sa ešte vrátil k niektorým zo 
svojich významných rolí (Luna, Germont, 
Jeleckij) a v relatívnej hlasovej sviežosti sa-

Koncom januára tohto roku sa naša 
verejnosť dozvedela o skone Márie 
Hemerkovej (Mašíkovej-Harmathy), kto
rá od roku 1969 žila v Maďarsku. 

Táto nestorka slovenského klavírneho 
umenia a klavírna pedagogička získavala 
svoje prvé vedomosti z oblasti hudby od 
svojho otca Oldricha Hemerku, skladateľa, 
o rganizátora, regenschoriho a zberateJ'a 
východoslovenských piesní. V profesionál
nej príprave Márie Hemerkovej zohrala 
významnú úlohu učiteJ'ka Hudobnej školy 
v Košiciach Agnesa Húsková-Tóthová a 
neskôr Žofia Fijalkovská na Steinitzovej 
hudobnej škole v Budapešti. Odtiaľ už 
vie dla cesta na Kráľovskú hudobnú akadé
miu Ferencza Liszta k profesorovi Gejzovi 
Nagyovi, ktorú absolvovala ako .jediná s 
vyznamenaním v roku 1921. V štúdiách 
potom pokračovala u maďarského klaviris
tu Leó Weinera a vo Viedni u Roberta 
Richarda. 

Životopisné údaje Márie Hemerkovej 
pokračujú po ukončení štúdií opäť v 
Košiciach, kde je v tom čase jedinou diplo
movanou profesorkou a súčasne i prvou 
klavírnou umelkyňou v regióne východné
ho Slovenska vôbec. Od 15. októbra 1922 
zaujala miesto učiteľky klavírnej hry na 
Hudobnej škole, po prestavbe hudobného 
školstva na Vyššej hudobnej škole a v päť
desiatyc h rokoch je j prislúchalo profesor
ské miesto na Konzervatóriu v Košiciach. 
Tu bola pedagogicky činná až do 31. 
augusta 1969. 

Koncertná činnosť Márie Hemerkovej sa 
datuje tiež od jej príchodu do Košíc. 
Bezprostredný vstup na koncertné pódiá 
však ovplyvňovala celková spoločenská 
situácia a predovšetkým stav hudobného 
života v meste, kde prakticky neexistovala 
profesionálna báza pre podujatia takéhoto 
druhu. Exponované diela rozsiahleho 
sólistického repertoáru (najmä romantic
kého), ktorý v tridsiatych rokoch doplňala 
o diela slovenských skladateľov, jej prisú
dili počas 30-ročnej umeleckej kariéry 
punc re nomovanej klavírnej umelkyne 
nielen v Košiciach a kultúrnych centrách 
Slovenska, ale i v Prahe či Budapešti. 

Umelecký profil Márie Hemerkovej by 
n ebol úplný, keby sme nespomenuli jej 
účinkovanie v štvorručnej hre s otcom 
Oldrichom Hemerkom, alebo so svojimi 

po už spomenutom Gianni Schicchim -
lúčil s javiskom aj v epizódnych postavách. 
Popri divadelnej činnosti je nezanedbateľ
ná pedagogická prax Franja Hvastiju. 
Zachované rozhlasové snímky sú ďalším 
nadčasovým dôkazom, že jubilujúcemu 
barytonistovi patrí v slovenskej opere 
významné miesto. PAVEL UNGER 

pedagogickými kole~:,'Yňami Martou Reite
rovotl, alebo Magdou Mó ryovou. Nebola 
však iba vynikajúcou klaviristkou, ale rov
nako úspešne sa uplatnila aj ako organist
ka, ktore j ume nie mohli obdivovať . .ná
vštevníci ko ncertov v Dóme sv. Alžbety. V 
štyridsiatych rokoch bola dokonca stálou 
organistkou v košickom františkánskom 
kostole. Hemerkovej koncertná činnosť 
výrazne zasiahla aj d o oblasti komornej 
hudby - ako pohotová komorná hráčka a 
citlivá korepetítorka sprevádzala význam
ných huslistov, violončelistov i spevákov. 

Sid interpretačných príležitostí Márie 
Hemerkovej rozšírilo i novozriadené roz- , 
hlasové štúdio v Košiciach, ktorého exter
nou sólistkou i korepetítorkou bola . od 
roku 1927. Okrem zoznaínu skladieb 
"Sólistky Märy Hemerkovej v Českoslo
venskom rozhlase v Košic iach v rokoch 
1927-1937" sa v archíve jej nahrávky neza
chovali, avšak o krásnych a umelecky plod
ných chvíľach strávených pri mikrofóne 
vtedy ešte Rádiojournálu sa môžeme čo-to 
dozvedieť z rukopisu autobiografického 
románu, ktorý napísala v roku 1987 p od 
názvom "Padajúca hviezda" - "Hulló csil
lag"). 

Paralelne s koncertnou dráhou sa rozví
jala aj Hemerkovej pedagogická činnosť. V 
náročných podmienkach transformačné
ho procesu vtedajšieho hudobného škol
stva vynakladala maximum umeleckého, 
ale i fyzického úsilia. V priebehu svojej 47-
ročnej pedagogickej aktivity vychovala 
niekoľko generácií klaviristov, z ktorých 
mnohí patria ešte i v súčasnosti k popred
ným osobnostiam nášho kultí1rneho živo
ta. Z celej plejády spomeniem aspoň niek
torých - Mária Mathciselová, Eva Pe tá
chová, Petre Toperczer, Valéria Kellyová, 
Stanislav Zamborský, Alexander Cattarino. 
Z týchto i ďalších vyše tristo žiakov 1-Iemer
kovej klavírnej triedy vyšli dobre prigrave
ní pedagógovia i umelci, ktorí sa úspešne 
uplatňujú nielen v hudobnom školstve a 
na koncertnýc h pódiách, ale aj v rôznych 
umeleckých inštitúciách, a to nielen u nás, 
ale i v zahraničí. 

Aj keď nás prof. Mária Hemerková navž
dy opustila, spomienky na je j prácu a u me
nie zostávajú rezervoárom skúseností a 
poučení pre súčasné generácie, ktoré je j 
pedagogické majstrovstvo zúročujú vo 
svojom povolaní. 

JÚLIA BUKOVINSKÁ 

V ZAJATÍ ROZHLASU 
Byť verný jednému pracovisku po celý svoj 

doterajší aktívny profesionálny život, je obdivu
hodná vec. Dokáže to iba málokto. PhDr, Etela 
Čárska patrí k tým, ktorí od ukončenia FFUK 
(1964); odbor hudobná veda venovali všetok 
svoj talent, vedomosti, osobnú iniciatívu a anga
žovanosť rozhlasovej práci. Na univerzite patrila 
do ročníka, ktorý tvorila trojica poslucháčov: 
Peter Faltin, Alfréd Gabauer a ona. Zaujať dôstoj
né miesto vedľa dvoch mužov už počas štúdia- a 
neskôr v profesionálnom hudobnom :livote -
bolo pre ženu, manželku, matku zloŽitejšie. 
Práve pre radostné, no i náročné rodi nné povin
nosti... Etela Čárska pracuje v Slovenskom 
(predtým v Československom) rozhlase od r. 
1964 - podnes: v Redakcii symfonickej, opernej 
a komornej hudby. j e j prácu poznáme nielen z 
počúvania jej autorských príspevkov, ale i z 
aktívnej spolupráce pri nahrávaní rôznych relá
cií, resp. celých cyklov, ktoré iniciovala ako 
invenčná redaktorka s dramaturgickou iskrou. 
Sú to už dnes - za vyše t ridsať rokov - stovky 
hudobnoslovných hodinoviek, alebo koncertov 
na počúvanie , v ktorých sa so zvl:tštnou záľubou 
venovala tzv. starej alebo organovej hudbe. 
Záujem o organov\1 hudbu u nej vyvieral z rod i
čovského zázemia v Komjaticiach. Narodila sa 
28. februára 1941 v Nových Zámkoch v učiteľs
kej rodine. Otecko bol i aktívn)' organista a tvor
ca príležitostných skladieb pre chrám. A tak 
dôvernejšie poznanie organu získala práve od 
neho. Tu vznikol pravdepodobne i jej neskorší 
záujem o slovenské historické organy. Ako 
máloktorý z našich kritikov sa zúčastnila i šty
roch ročníkov medzillárodného festivalu, ktorý 
poriada Spolok koncertných umelcov pri 
Slovenskej hudobnej únii pod tým istým 
názvom. Festival Slovenské historické organy 
tak spropagovala prostredníctvom tlače - i roz
hlasu. Z ostatného ročníka napr. pripravila štyri 
autorské relácie v predvianočnom čase ... 
Neviem, či si podobnú misiu propagácie vieme 
dostatočne oceniť... Dr. E. Čárska sa dramatur
gicky podieľala aj na CD platni vydavateľstva 
Radio Bratislava (1993), kde sa prezentujú naše 
vzácne organy (z l. ročníka festivalu), ktoré pat
ria ku klenotom stredoeurópskeho umenia po 
výtvarnej i zvukovej stránke. S rovnakou vyq·va
losťou sledovala rôzne organové podujatia, 1ta 
ktorých vyrástli už dve-tri generácie , sloven- · 
ských o rganistov. Práca kritičky, publicistkl' a 
rozhlasovej redaktorky sa pritom ideálne 
dopli'lali. S rovnakým entuziazmom sledovala. 
tzv. starú hudbu - z našich súborov najm:i 
Slbvenský komorný orchester pod vedením 
Bohdana Warchala. Cit pre štýlové fcmnosti v ' 

Na 28. februára pripadli nedožité 80. 
narodeniny jedného z priekopníkov slo
venskej tanečnej a zábavnej hudby, Gejzu 
Toperczera.Jeho činnosť bola spätá prevaž
ne s rodným mestom - Košicam i, hoci jej 
stopy nájdeme aj v Prahe, kde pôsobil v 
rokoch 1934-38, v Budapešti (1941-44), Vy
sokých Tatrách, Karlových Varoch i Piešťa
noch (1944-50). 

Svoje gymnaziálne štúdium absolvoval G, 
Toperczer v Košiciach, lekársku fakultu v 
Prahe však pre nedostatok finančných pro
striedkov nemohol dokončiť. V roku 1941 
však získal diplom na Vysokej obchodnej 
škole v Košiciach. Hre na klavíri sa učil u 
prof. M. Mašíkovej a hudobno-teoretické 
predmety študoval u M. Vileca. 

Toperczer už od roku 1945 zabezpečoval 
na čele svojej kapely vysielanie tanečnej 
hudby z košického rozhlasového štúdia . V 
roku 1950 prijal v rozhlase funkciu referen
ta zábavnej hudby a o tri roky neskôr pre
šiel v tej istej inštitúcii do Košického rozhla
sového o rchestra, ako klavirista. Popri všet
kej svojej rozkošatenej činnosti zostal roz
hlasu verný, až do svojho odchodu do 
dôchodku: od roku 1963 tu pôsobil ako 
hudobný režisér a od roku1969 ako hudob
ný redaktor. 

Vo svojich nespočetných kompozíciách v 
žánroch tanečnej a zábavnej hudby vedel sa 
G. Toperczer vždy vyrovnať so súčasnými 
prúdmi a zostať tak stále aktuálnym. Mal 

- ~-- --

hre, odlišnosti v interpretácii ju povýšili na znal
ca v hodnotení interpretácie od baroka po 
romantizmus. Azda ako prvá z hudobných 
redaktorov začala systematicky a intenzívne 
využívať výsledky tvorivého nadšenia pracovní
kov Experimentálneho štúd ia Slovenského roz
hlasu, kde vznikajú nielen elektroakustické 
kompozície, ale i rôzne hudobné koláže . .Jej roz
hlasové relácie tak dostali nový rozmer fantazij
nosti, vhodne dopli'iajúcc slovo redaktorky, 
resp. jej hostí. Nic raz pri7.vala do relácií okrem 
skladateľov i spisovateľov, básnikov, preklada
teľov č i teológov, ktorí uvažovali o umení, jeho 
poslaní v živote človeka a špecifikách v tom-kto
rom druhu tvorby. Zdravá ambícia neustať, 

neísť vo vyšľapaných koľaj:ích, priniesla Dr. E. 
Čárska mnohé ocenenia na rozhlasových 
žatvách v bratislavskom rozhlase, ale aj na med
zinárodnej rozhlasovej súťaži Prix musica! cle 
Radio Brno. Nie raz čerpala podnety i z rozhla
sových štúdií v zahraničí, kde bola na pracov
ných návštevách. E. Čárska nczastala, ale syste
maticky si kladie stále nové a cľalšie ciele. Zvlášť 
zaujali jej viaceré autorské príspevky v oblasti 
duchovnej hudhy a náboženského vysielania. 
Rozhlas je požierač nápadov, pohlcovač hodín 
odvysiclan)Ích relácií- na d rubej strane i kulck-i 
tí v ľud í, ktorí fanaricky milujú svoju prác:tf." l 
Jed nou ·z JlÍCQ je E. <.';á~;>k~. " . ~ ::J 
"' ...., ili "' TERÉZIA URSINYOV Ä, 

dar bohatej a originálnej invencie a vedel 
veľmi citlivo nájsť patričný štýl pre toho
ktorého adresáta svojej hudby. Tak naprí
klad veľkú obľubu si získali jeho detské pes
ničky v televíznom cykle Zlatá brána - napí
sal ich vyše SO. Pre potreby rozhlasového 
vysielania vytvoril okolo 100 skladieb: 
nemálo z nich sa stalo vo svojej dobe skutoč
nými hitmi. Toperczcrove pesničky radi 
prijímali do svojho repertoáru skupiny L. 
Sah.licu,J. Szabadoša,J. Bavolyára a iné. To· 
perczer bol súčasne uznávaným poradcom 
a učiteľom rýchto kapiel, nezištne im odo
vzdávajúc svoje bohaté skúsenosti. Svojimi 
neustálymi požiadavkami na kvalitné texty 
podnecoval k práci nemálo textárov a s via
cerými z nich potom trvale spolupracoval. 
Spomeňme aspoií. V. Brezovskú, A. Čobeja, 
M. Bednára, B. Čonkovl] či K. Čintalovú. 

Gejza Topercze~ upozornil na mnohé za
čínajúce talenty, najmä spevácke. Vedel 
spoľahlivo rozpoznať ich latentný umelec
ký potenciál už v ich raných začiatkoch. Išlo 
napr. o M. Olláryovú, G. Hermelyovú, M. 
Gombitovú a veľa ďalších. Niektoré Toper
czerove práce vyšli tlačou v rozličných, aj 
zahraničných albumoch. Na svojom konte 
mal aj viaceré ocenenie zo skladatel'ských 
súťaží tanečnej a zábavnej hudby. 

Nedá mi, aby som nespomenul aj iný 
závažný opus Gejzu Toperczera - jeho syna, 
významného pianistu medzinárodných 
kvalít Petra. Pre r ozvoj jeho nevšedného 
talentu vytvoril v rodine maximálne priaz
nivé podmienky. Aj druhý syn, Gejza, m á k 
hudbe blízko; je veľmi uznávaným hudob
n ým r ežisérom v košickom rozhlasovom 
štúdiu. 
Keď dnes spomíname na Gejzu Toper

czera, je to spomienka na človeka, ktorý sa 
vrchovatou mierou pričinil o rozvo j ľahké
ho žánru slovenskej hudby a pomohol ju 
dostať na vysoký stupc ií profesionality, 
Nielen ako tvorca, ale aj interpret, organizá
to r a poradca. Všetky sféry činnosti G. 
ľoperczcra boli poznačené jeho výraznými 
osobnými vlastnosťami: dominovali medzi 
nimi skromnosť, svedomitosť, serióznosť a 
pracovitosť, ale aj neustála ochota pomôcť 
všade tam, kde to bolo potrebné. Tak si 
tohoto zapáleného muzikanta pamätáme 
všetci, čo sme mali šťastie ho poznať a s ním 
spolupracovať. ROMAN SKREPEK 
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[ .ELLYAifEL~GVOVIEDNI l [HOMDGE ·! .SPONTINI[ 
Piesňový recitál, s ktorým sa svetoznáma 

sopranistka lúčila s viedenským publiko m 
zaznel 16. l. 1996 vo viedenskom Ko n
zerthause. Prišla na pozvanie svojho part
nera Daltona Baldwina, ktorý s i pre te nto 
večer mohol pozvať svoju najobľúbenejšiu 
piesňovú interpretku. Holandská umelky
ňa prišla s programom, v ktorom zase ona 
ponúkla "piesne jej najobl"úbenejšie ho auto
ra Franza Schube rta. Piesne tohto au tora 
tvoria neodmyslitel"nít súč:tsť v progra
moch Elly Am eli ng a je j interpretácia Schu
bertových piesní patrí k vzorovým. Zare
zonovali i na koncerte, ktorý zavfš il takmer 
40·ročnú aktívnu umeleckú kariéru umel
kyne. I.yrický, mäkký, guľatý tó n , k rásne 
znej(lci v mezza voce a piánach nestratil na 
kvalite, ale práve ukázal, 'že je možné si 
zachovať sviežosť hlasu pri správnej techni
ke a odborne vole nom repertoári až do zre
lého veku. Nesmierna muzikalita, bohatá 
výrazová škála, perfektná výslovnosť a poe
tické uchopenie každého detailu piesne 
·boli najsilnejšou stránkou umeleckého 
ucho pe nia inte rpre tovaných skladieb. 

V prve j časti programu zaujala idylická 
pieseň na tex t Carla I.appeho "Der Ein
same" a piesei1 z o pusu 80 na text Johanna 
Gabriela Seidla Jm Frcien". V závere prvej 
časti sme poču li tri z "Ellens Gesang" na 
text Sir Walte ra Scotta. 

Jedným z vrcho lov konce rtu bo li piesne 
na text]. W. Goetheho. V konce rte ich za
znelo nic:koľko. Či to boli Mignon, alebo tri 
piesne Ges:inge aus "Wilhelm Meister", An 
den Mond, Liebe schwärmt auf alle n 
Wegen a Erste r Verlust. Osemnásť piesní 
tvorilo obsah piesií.ového recitálu , n o 
aplaudujúce publikum si vyn(nilo ešte dva 
prídavky, s ktorým sa E11y Am el ing rozlúčila 
a poďakovala vnímavému v iede nskému 
publiku. 

V koncerte sme nepočuli najmenšie 
hudobné zakolísanie, ani slovnú - textovú 

chybičku , čo pri toľko inte rpretovanom 
texte by n t:bolo nič mimoriadne. 

Dalton Baldwin patrí k uznávaným kla
vírnym p artne ro m veľkých speváckych 
osobností ako ]. Norman, josé van Dam, 
N icolai Gedda, Gerard Souzay. Tec hnicky 
istý, introvertný typ , spoľahlivo s ledujtk i 
svojho partnera, hral na nástrÓji značky 
Stc inway, ktorý znel trochu hutnejšie a 
miestami prekrýva! ít:mný lyrický h las part
nerky. 

Z tohto miesta sa c hcem v mene poslu
cháčov a obdivovateľov poďakovať komor
nej speváčke EBy Ameling za jej céloživot
né umelecké dianie a srdečne jej pobl;Ího
želať k výkonu, ktorým urobila bravúrnu 
bodku za svojou koncertnou činnôsťou . 
Želám umelkyni ešte veľa zd ravia, síl, opti· 
mizmu a trp ezlivosti pri jej ďalšej aktívne j, 
tentoraz pedagogickej činnosti, ktorej sa 
začala v posledných rokoch venovať na 
interpretačných kurzoch na celom svete. 

EVABLAHOVÁ 

Maiolati je rodným mestOm významného 
talianskeho hudobného skladateľa Gaspare 
Spontiniho, ktorý sa tu narodil v rod ine 
obuvníckeho majstra 14. nove mbra 1774. Zo 
štyroch detí iba on prejavil hudo bné nadanie 
a po štúdiách v neďalekom )esi a neskôr v 
Neapoli, jeho umelecká cesta viedla cez Rím, 
Palermo, Marseille až do Paríža, kde sa stal 
riaditeľom známej opery ltalien a cisárskym 
skladateľom. Dlhé rok--y pôsobil v Berlíne na 
pruskom kráľovskom dvo re a ako skladatd' 
získal viaceré medzinárodné uznania i znač
nú popularitu. Po mnohých ro koch pobytu v 
cudzine sa vrátil do rodného mesta Maiolati, 
kde 24. júna 1851 zomrel. 

Spontiniho spoluobčania ch celi zachovať 
jt:ho meno i v názve m esta a preto v roku 
1939 požiadali talianske š tátne úrady o 
povolenie pripojiť k názvu Maiolati aj 
Spontini. V dnešno m Maiolati-Spontini jt: 
možno navštíviť Spontíniho rodný do m, i 
dom, v ktorom býval po návrate z cudziny, 
múzeum venované jeho osobnosti a taktiež 
hrob v kaplnke domu pre p restárlych obča
nov, ktorý založil sám Spontini. 

Meno Gaspare Spontiniho sa dnes zried
kakedy vyskytuje na programových plagá
toch talianskych či svetových opt:rných 
divadiel. V d nešnom Taliansku sú známe 
jeho dve vrcholné o perné diela: Vestálka a 
Agnese von Hohenstaufen. Vestálku v päť
desiatych ro koch na scéne milánske j La 
Scalý umelecky vzkriesila Maria CaUasová 
a· v· roku 1993 otváral iíou opernú sezónu 
slávneho divadla je ho hudobný riaditel', 
dirigent Riccar do Mu ti. V hudobných aná
loch zostane nadlho zapísaná i jt:ho hudo b
ná interpretácia opery Agnese von Ho
h.enstaufen z osemdesiatych ro kov v titul
nej roli s Montserrat Caballéovou na fes
tivale Florentský hudobný máj, ktorého bo l 
vtedy Muti hudo bným riaditt:ľom. Tieto 
pokusy o vzkriesen ie Spontiniho hudby 
našli určitú odozvu, čoho dôkazom jt: i ostat· 
ná inscenácia jeho opery Spoznaný Tese11s 
(Teseo riconosciuto), ktorú uviedlo v tejto 

Starosta mesta Maiolati, rod iska G. Spon
t iniho , s lávnostne odovzdáva dirigentovi 
R. Mutimu (vfavo) čestné občianstvo za 
šíren ie diela ich uctievaného rodáka. 

sezóne divadlo Pt:rgolesi v meste Spon· 
tin iho hudobných štúdií -v Jes i. 

Mt:sw Maio lati je vcľačné za každý pokus 
o šín :nit: hudobné ho odkazu svojho veľké
ho syna a preto mestská rada udeli la diri· 
gentovi Riccardovi Mutimu za re nt:sanciu 
Spontin iho d id a čestné občianstvo. Starosta 
mesta mu odovzdal pergamen čestného 

občana mt:sta Maiolati s mestským znako m 
a znako m rodiny Spontini. Výtvarne ho ilus
trovala miestna umelkyií a Loretta Brunetti. 
Okrem toho maestro Muti o bdržal kazetu so 
zlatou mt:dailou s vyobrazením Sp o ntiniho , 
striebornú d irigentskú taktovku , pe rgamt:· 
ny s reprodukciami Raffaclových d id , ale aj 
špeciálne pre maestra vyrobe nú kazetu s 
kolekcio u vzorkovníc vín a slivovíc do mácej 
a vo svete uznávanej firmy Fa;d-Battaglia, 
ktorá bo la oficiálnym sponzorom celej 
akcie. ANNA PODOI.SKÁ, Milan o 

Hudobne svieža Talianka v Brne , 
ným prekvapením. Pražský Ladislav 
Mlejn ek (Musta(a) disponuje nielen zvuč-' 
ným, farebne príjemným a v polo hách vyrov
naným basom, ale je mu vlastná i rossiniov
ská vokálna technika. Ak u Mlejnka som o bdi
voval precíznosť a poctivosť vo vyspievaní 
pohyblivých pasáží a dele ných tónov, tak v 
tomto smert: priam virtuóznu schopnosť pre· 
ukázala Magd alé na Kožená ako Isabella. j e 
to naslovovzará mezzo-koloratúra, veľmi 

muzikálna, kultivovaná a vkusná, ale i veľmi 
mladá. Nazdávam sa, že jt: iha o tázkou kdtkc· 
ho času, kedy jej timbre dozr ie i farebne 
(zatiaľ mu trocha c hýba mezzosopránové 

Naše poznani<:: javiskového odkazu jedné
ho z najväčších tvorcov predverdiovskej bel 
cantovt:j o pery Gioacchina Rossiniho je 
žalostne obmedzené. Z 39 opier maestra z 
Pesara sa na Slovensku stretávame iha s 
Barbierom zo Sevilly, zamietli sme celosveto
vý trend renesancie skladatel'ových vážnych 
opusov, takže Talianka v Alžíri a Cróf O ry 
(SND 1965, 67), prípadne buffy raného 
obdobia (VŠMU, 13. Uystrica) st'1 iba vzácno u, 
nesystémovou výnimkou. České scény, ktoré 
zväčša sledovali podo bnú dramatu rgickú 
líniu, nie sú v odhal'ovaní rossiniovských 
tajomstiev oveľa ďalej . Azda iba v tom, že z 
bufóznej ponuky Rossiniho nelip nú iba na 
Barbierovi. Po Prahe sa Talianky v Alžíri v 
pôvodnom jazyku ujal 9 . februára operný 
súbor Národné ho divadla v Brne. 

Vybrali si dobre. Táto perla svetovej opery 
buffy, inšpirovaná dobovými tureckými 

INFORMÁCIE 
e Luciano Pavuoui bude 22. decembra t. r. vystu· 

pova i v p ražskej Športovej h ale. Spolu s n ím hu de účin· 
kova( orchester Národného divadla s d irigentom 
Lcono m M"gierom. N" programe jeho p ražského 
supcrkon ccrtu bude typický .štaclió nový" 1>rogr:rm, 
k10rý pozn~mc z jeho koncerJov v New Yorku a v 
l.ondí•n e. V "ugustc budúceho roku bude ma( l'a
v"rotti podobný rq1crto~r a ko ncert vo V:oršavc. Na 
margo svojho pripra,•ovaného pražského vys1úpenia 
Veľkí• lliG povedal: . Považuje m sl za čes( vystúpi( v 
tejto krajine, o k1qrcj hisJOrlckých pamiatk:och som u ž 
veľa počul a ola svoj pražský koncert sa vel" mi teším." 

e Novj"•m šéfdirigentom Symfonického orchesJra 
hl:lvného mesta Prahy sa stal J:rli:onsky d irigen t Gae· 
Jano Delogu (n:or. 19>-i). N;o svoj inau~urJ~ny koncert, 
ktorý pozosJával z Konccrtantnej symfó nie pre dva 
orchestre od Boh uslava Manimi a 13ruckncrovcj 7. 
S)•mfón k , s l prizval k spoluprk i posily z členov 
Dr:ížďanskcj filharmónie. 

e V zurišske j inscenácii ( :ajkovského o pery Eugen 
Oncgin účinkuv:t l :t nedávno Gahriela llcňačkov:l· 

Čápov:l ako Tatiana. Svajčiarska kritika o jej výkone 
konštatovala, že svojím f:orcbnc podmanivým hl:oso· 
vým timbrom obohatila Tatianu n sugestívny pohľad 
do vnútra ci tovo bohatej ženskej du še. Gabriele 
lleňačkovej·Č:\povcj venuje rozsiahly priestor :oj 12. 
číslo č:osoplsu HAitMÓNIF.. Na otázku či sa cíti hyť 
Európankou p. Deohčková·Cápov~ odpovedala: .Áno. 
Nechci hovorit o česku nebo Sloven sku ... M!lm jedno· 
ho otec a jednu matku, jestli jsem se narodila tady neho 
Jam, není podstatné. Ale ncdok:\zal:l bych žíl v Aone
rice. Stýska se mi tam po Víti ni, kde si llll.tžcmc sednout 
na skleničku a d át sl vepfové. To v Americc nen í. j scm 
Evrop ankou ·. 

e V roku 1996 uplynie 50 rokov čo Sir Thomas llce
cham založil Royal Philharmonie Orchestra. Bol to štvr· 
Iý orchester, ktorý lkcchaon vo svojom živote založil a 
sllč:tsnc bol štvrtým londýnsl.,:ym orchestrom. j eh o 
nasledovníkmi v čele orchestra boli lludulf Kempe, 
Amal Dorati, W:ohe r Wellc r, André Prcvin a \1adimír 
Ashkcn azy. K tomuto jubileu pripravtojc o rchester roz
siahle medzindrodné turné. 

e Známy súbor Solistes Européens, Luxemburg, 
pod umeleckým vcd cnímjack:o M:ortin:o IUndlcr :o uvie
dol svoj d'alší konccn zo série Rcncontrcs 1995-96. 

t~mami, má všcto, čo brilantná komická par
ťitúra-potrebuje: humo rné libreto, vyhrane
né typy, vokálnu akrobaciu i eleganciu , vrúc
nosť i vtip . Pochopiteľne , inscenovať takéto 
d ielo v prísnych rossinjovsých intenciách 
n ic: je vôbec ľahké. V janáčkovej o pere sa 
väčšmi vydarila hudobná st ránka produkcie. 
Hosťujúci americký di rigen t Tr avis Hatton 
pre ukázal vzácny cit pre Ross iniho hudobné 
pradivo, partitúru prellmočil .ľahkou" 
rukou , s potrebn ým vzletom, priehl'adnos
ťou, tempovou a gradačnou akurátnosťou. 

Vzhľadom na to, že tt:nto druh opery nie je 
p re brne nský súbor každodenným chlebíč

kom, možno hudo bné naštudovanie Talian
kyv Al žíri považovať za veľmi kvalitné. 

Ako proble matickejšia vyznela javisková 
podoba diela. Režisér slovenské ho pôvodu 
Vladimír Darjanin si bol akiste vedo mý 

nástrah, ktoré predloha skrýva či už v zmysle 
akce ntovania bujarosti a grotesknosti fabu
ly, alebo naopak, v sústredení sa na extrém
ne náročné spevácke party. Oceiíuje m, že sa 
Darjaoin vystríhal lacných , bu lvárnych 
komických klišé (a la buffy v SND), vnášania 
cudzo rod ých b izarností (a la Dario Fo v 
Pesa re), no nepodarilo sa mu ani dosiahnuť 
o ptimálnu rovnováhu med zi divadelno u ilú· 
ziou a humoristickým nadhl"adom Q. P. 
Ponnelle vo Viedni). Režisérovi príliš nepo· 
slúžila scéna jifího Sternwalda: bo la v prvom 
rade nepraktická, po každe j väčšej scéne 
vyžadovala prestavbu a nevypovedala ani o 
p redstave tvorcov bližšie zaradiť javiskové 
dianie. Aj napriek prácnym zmenám scény 
ostávali dejové pointy (najmä záver opt:ry) 
málo čitateľné. 

Mladé o bsade nit: premié ry bolo p ríjem-

. jadro) a jej pre jav získa viac suve re nity. 
Tre tiu pozoruhodnú kreáciu vytvoril 
Vladimír Ch melo ako kantilénový, vokálne 
pružný a herecky vtipný Taddeo. Zoltá n 
Korda (Lindo ro) mal síce s exponovano u 
polohou vstupnej árie isté p rob lé my, jeho 
štíhly lyrici,.-)• te no r však má k helcan tovej 
estetike zjavnú náklonnosť. Z (['a l~ ích postáv 
upozornila na seba pricrazná Daniela 
St rakavá ako Elvíra a v charakterovej kresbe 
Halyho sa uplatnil Pavel Karnas. 

PAVELUNGER 

l T. J(.ováč: Byť huslistom, to je :nekonečná cesta. •• l 
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. Medzt prvymt llraenJt yn~dettskych fi11tarmonikov -
( Dokou{enle zo str. 3) 

listom na ich budúcu cestu , anticipoval vývoj 
husľového umenia a vytvoril nám nové tech
nické a výrazové možnosti. Bez Paganiniho 
reformnej husľovej hry by neboli vznikli 
mnohé diela husľovej literatúry, počnúc 
romantizmom, až po súčasnú hudbu. Tvrdí sa, 
že jeho sk ladb;hn ch)íba hÍhka, že je to len 
exhibicio nizmus. To nie je pravda. Keď si uve
do míme, že Pagani ni písal svoju hudbu v ére 
talianskeho bel canta, kde sa kládol dôraz na 
spt:vácku virtuozitu a orchester mal iha sprie
vodný charakter, dôjdeme k uzávcm , že 
Paganiniho táto hudba nemohla nechať ľaho

stajným, ak naopak, silne ho inšpirovala. Je 
známe, že niektoré slávne árie doko nca tran
skriboval a vykúzlil z nich v podobe variácií 
transcendentálnt:ho charakteru vrcholné die
la virtuóznej husľovej lite ratúry. Paganiniho 
tvorba ovplyvnila nielen skladateľov-husli
stov, akými boli napríklad H. Wieniawski, H. 
W. Ernst,). Slavík, A. llazzini, či P. de Sarasate, 
ale aj velikánov ako F. Liszta, H Schumanna aj. 
Brahmsa. To svt:dčí o tom, že l'agan in iho hud
ba je výrazná nielen po technickej stránke, ale 
že je i odrazom duše toh to umelca. Jeho husľo
vé koncer ty svojou pompéznosťou a dramatic
kosťou pripomínajú teatrálnu atmosféru 

opier. Striedajú sa tu hrdinské témy s ľúbost
nými kantilénami, ako aj veselé, iskrivé pasáže 
so smutnými, ba až bolestivými. Každý huslista 
by mal pristupovať k Paganiniho d ielu s úctou 
a láskou. Virtuozita nespočíva v rýchlej divo
kej h re, ani n ie je dôležité, aby počas hry z hus
listu "lie talo perie", ani aby vzbudzoval jeden 
efekt za d ruhým. Paganini ~a dá hrať diferen
covane a ako ste poznamenali s "plným tó no· 
vým nasade ním". K tomu treba však nájsť 

odvahu a vytrvalosť. Zrejme preto si vel' a husli
stov nechce spôsobiť ťažký život a radšej sa 
vyhovárajú. 

+ Prazraďte nám ešte, aké sú vaše 
p lány do budúcnosti a kam vaša zdravá 
ctižiadosť smeruje ? 

· Rád by som sa popri hre v orchestri nacľalcj 
venoval aj sólistickej činnosti a komo rnej hre. 
To všetko však spojiť so súkromným životom, 
n ie je také jednoduché ... Dva roky som účinko
val vo filharmonickom kvartete Ensemble 
Wien, ktorého členom som sa stal krátko po 
konkurze. Okrem série "zlatoplagátových ko n
certov" v Brahmsovej sále Musikvereinu , sme 
mali exkluzívnu zmluvu so Sony classical a nie· 
koľko vystúpení v rámci najvýznamnejších 
európskych fes tivalov. Často som si želal, aby 
som sa mo hol rozpoltiť na dve bytosti: jedna by 

h rala v orchestri a v kvartete a druhá by sa veno
vala rodine a sólistickej činnosti . Rozhodol som 
sa nakoniec, dočasn<: obetovať komornú hru. 
Priznávam sa, že chvíle, str:ívcné v rodinnom 
kruhu, SÍl pre mňa ncnahrad itel'nými a nabíjajú 
ma stále novou energiou. Moja manželka, 
samozrt')me, Slovenka, mi vytvára pocit domo
va a tepla. Má pochopenie aj pre moju druhú 
lásku, ktorou sú husle ... M;íme schopného syn
čeka, ktor)' má dva a pol roka a už vie ťahať sláči· 
kom po strunách. Hád si ku mne sadne a počú
va ako cvičím, nieked y si pritom pospevuje a 
máva ručičkami ako dirigen t... Možno však z 
neho bude p rávnik · po mamičke . 
čo dodať na záver okrem poďakovania za 

úprimnú reflexiu o umeleckých ideáloch 
Tibora Kováča? Azda len toľko, aby sa mu 
naďalej darilo aspoií tak, ako doposiaľ , a 
aby naši umelci pôsobiaci v blízkej i ďalekej 
cudzine boli naďalej tými najvznešenejš ími 
poslami o našej kultúrnosti, aby bo li sve
dectvom o našej spôsobilosti byť Európan
mi. A preto dúfam, že po jeho televíznom 
medailóne a tomto rozhovore, ktorý ani 
zďaleka nevyčerpa! náš dialóg, naše kon· 
certné inštitítcie nedajú na seba dlh o čakať. 
Bola by to to tiž iba naša škoda. A tých už 
bolo dosť. Pripravil MARIÁN JURÍK 

• 
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l . 3. 1896 Dmitrij MJTROPOULOS americký 
dirigent a skladateľ gréckeho p6vo
du, ktorý sa preslávil ako šéf Minea
polského symfonického . orchestra 
newyorskej filharmónie a i. - l OO. 
výrotle narodenia. 

3. 3. 1706 johann PACHELBEL - nemecký skla
dateľ a organista - 290. výročie úmr
tia. 

3. 3. 1946 Mária TURŇOVÁ- sólistka opery SND 
v Bratislave- 50. výročie narodenia. 

4. 3. 1946 Peter VRONSKÝ- český dirigent - 50. 
výročie narodenia. 

5. 3. 1876 jindfich j!NDŔICH - český skladateľ 
a zberateľ ľudových piesn{ - 120. 
výročie narodenia. 

6. 3. 1921 jozef INŠTITORIS- slovenský zborma
jster a pedagóg- 75. výročie úmrtia. 

7. 3. 1786 František BENDA - český huslista 
a skladateľp6sobiaci v zahranič{, hlav
ne v Nemecku- 21 O. výročie úmrtia. 

8. 3. 1946 Daniela RUS6-VARINSKA -slovenská 
klaviristka- 50. výrotle narodenia. 

ll. 3. 1881 Ladislav ZELENKA - významný český 
violončelista a pedagóg - 115. výročie 
narodenia. 

11. 3- 1901 Konštantín HUDEC- slovenský muzi
kológ, pedagóg na UK v Bratislave, 
autor početných prác o. i. Vývin 
hudob'Jej kultúry na Slovensku - 95. 
výročie narodenia. 

ll. 3. 19 11 Franjo HVASTI]A- slovinský baryto
nista a pedagóg, jeden z popredných 
sólfstov opery SND v Bratislave - 85. 
výročie narodenia. 

12. 3. 1868 jozef ·CHLÁDEK - český skladateľ 
a pedagóg, p6sobiacl na Slovensku -
140. výročie naroden ta. 

14.3.1681 Georg Philipp TELEMANN- nemecký 
skladateľ-- 315. výročie narodenia. 

14. J 1986 jozef KRESÁNEK- slovenský muziko
lóg, skladateľ a pedagóg, autor 
základných muzikologických diel -
JO. výročie úmrtia. 

15. 3. 1936 Eugen SUCHOŇ- 60. výročie premié
ry klavírnej verzie Baladickej suity 
Lfzou Fuchsovou. 

16. 3. 1896 jozef KŔEPELA- český ope1·etný spe
vák, jeden z najvýznamnejš{ch komi
kov Novej scény v Bratislave - l OO. 
výročie narodenia. 

16. 3. 1961 Václav TAL/CH - český dirigent 
a pedagóg, prvý šéfdirigent Sloven
skej filharmónie- 35. !Jýročie úmrtia. 

16.3. 1901 MartaKRÁSOVÁ -česká altistka, krát
ko p6sobiaca v SND - 95. výročie 
narodenia. 

17. 3. 1736 Giovanni Battfsta PERGOLESI - tali
ansky skladateľ- 260. výročie úm1'fia. 

17. 3. 1936 Ladislav KUPKOV!é- nemecký huslis
ta, skladateľ a pedagóg slovenského 
p6vodu, jeden z popredných predsta
viteľov bývalej slovenskej hudobnej 
avantgardy- 60. výročie narodenia. 

19. 3. 1896 Antonín DVOŔÁK- 100. výročie pre
miéry violončelového koncertu. 

19. 3. 1916 jaroslav jAKOUBEK - český klarine
tista a pedagóg p6sobiacf na Sloven
sku - nedožité 80. výročie narodenia. 

20.3.1966 Norbert KUBÁT - český huslista 
a pedagógp6sobiaci aj na Slovensku-
30. výročie úmrtfa. 

21. 3. 1936 Alexander Konstantinovič GLAZU
NOV- ruský skladatel; dirigent a pe
dagóg- 60. výročie úmrtia. 

22. 3. 1886 j ozef PltO - legendárny slovenský 
cigánsky huslista -p1·imáš- ll O. výro
čie úmrtia. 

23.3. 1881 Nikolaj Grigorjevič RUBINŠTEjN
ruský klavirista, dirigent a sklada
teľ- 115. výročie úmrtia. 

2].]. 1921 Anna KOVÁŔOVÁ - slovenská muzi
kologička, publicistk<~, býv<~lá pra
covnfčka Ministerstva kultúry SR, 
prvá ri<~dltel'ka Štátnej filharmó
nie v Košiciach - 75. výročie naro
denia. 

24. 3. 1886 Vladimir HELFERT- český muzikológ 
a pedagóg- 11 O. výročie narodenia. 

24. 3. 1906 František BOKES- slovenský historik, 
hudobný publicista a kronikár - 90. 
výročie narodenia. 

25. 3. 1881 Béla BARTÓK - maďarský skladatel; 
klaóirista, pedagóg a zberateľ l'udo
vých piesní - 115. výročie narodenia. 

25. 3. 1981 Vojtech GABRIEL - český huslista, 
dlhoročný ko11certný majster 
Slovenskej filharmónie - 15. výročie 
úmrtia. · 

26. 3. 1806 jozef SLA VÍK - slávny český husľový 
virtuóz a sklqdatel' - 190. výročie 
narodenia. 

27.]. 1851 Vincent ď/NDY- francúzsky sklada
teľ -145. v:fro.:te narodenia. 

28.]. 1881 Modest Pe troviť MUSORGSKI]- ruský 
skladatel'- 115. výročie úmrtia. 

30. 3. 1921 Oto FERENCIT- slovenský skladatel; 
teoretik, pedagóg a bývalý predseda 
Zväzu slovenských skladateľov -
75. výročie narodenia. 

30. 3. 1946 Gabriela ZÁHRADNÍKOV Á 
- bývalá p,rtmabalerína baletu 

SND v Bratislave - 50. výročie 
narodenia. 

SERVIS UŽ 

Ministerstvo školstva SR v spolupráci s riadi
teľstvom Konzervatória v Žiline usporiadalo v 
dňoch 12.-15. 2. 1996 celoštátnu súťaž študen
tov konzervatórií v hre na husliach. 

Ako zdôraznil vo svojom príhovore k účast
níkom súťaže riaditeľ konzervatória Mgr. Ján 
Glasnák, súťaž bola prvým podujatím, ktoré sa 
uskutočnilo v čerstvo skolaudovanej sieni 
novej budovy Konzervatória v Žiline. Na súťaži 
sa zúčastnilo 21 huslistov z Bratislavy, Košíc, 
Banskej Bystrice a Žiliny. Interpretačná úroveň 
súťažiacich bola veľmi dobrá, a to umožnilo 
porote, ktorej predsedal Mgr. Alois Nemec, 
udeliť v obidvoch kategóriách l. ceny a vo vyš
šej kategórii až tri Il. ceny. Členovia odbornej 
poroty sa na záver stretli so súťažiacimi a ich 
pedagógmi na zaujímavom a podnetnom semi
nári. 

Výsledky súťaže: 
l. kategória (L-III. roč.) - l. cena Melánia 

Lipková (Bratislava), Il. cena ~tefan Eperješi 
(Košice), III. cena Michal Majerský (Bra
tislava), ČU Zuzana Gajdošová l. (Košice) a 
Viliam Schovanec (Žilina). 

2. kategória (IV.-VJ. roč.) - I. cena Karol 
Adam (Košice), II. cena Jozef Horváth (Bra
tislava), Maroš Didi (Žilina), Ivana Sovová 
(Žilina), Ili. cena Peter Michálik (Bratislava), 
ČU Andrea IUéšová (Bratislava), Marián 
Hrubý (Bratislava). 

Cenu SHF získala Zuzana Gajdošová 2. 
(Košice). ĽUBOMÍR KUDJA 

RÁDIO DEVÍN· TIPY NA POČÚVANIE 
6.3. 
17.00-18.00 Musica sacra. Ekumenia a hudba. 
Inšpirácie v slovenskej a českej hudbe. Pri pr. prof. 
PhDr. L Hrušovský, PhDr. E. Čárska (repríza) 
7.3. 
16.00-16.40 70 rokov rozhlasu na Slovensku. Z his
torického archívu hudobných nahrávok. Hrá M. 
Váňa 
19.15-19.30 ABC o hudbe. Hudobný minilexikón o 
osobnostiach hudby. Pri pr. PhDr. M.Jurík 
19.30-20.35 Stamicovo kvarteto- záznam koncer
tu, ktorý usporiadalo české veľvyslanectvo v SR 
(Janáček, Klusák, Dvofák) 
20.35-21.3 7 Hrá Berlínsky filharmonický orches
ter - záznam z 8. 12. 1995, dir. C. Abbado (Mon
teverdi, Stockhausen, Čajkovskij) 
8.3. 
12.00-12.30 R. Schumann- Davidsbiindlertänze, K. 
Novotná, klavír 
9-3· 
15.00-16.00 MEMENTO. Rozhlasová kompozícia
podľa sktltočného príbehu mladého hudobníka 
(2. cena PRIX Brno 1995). Pŕipr. V. Švantnerová 
20.00-21.00 Operný koncert - Ponchielli: La 
Gioconda 
10.3-
20.00-21.00 Rodinné tradície. Osobnosť prof. 
PhDr.]. Kresánka, DrSc. Pri pr. T. Ursínyová 
21.00-23.00 Opera- G. Meyerbeer: Prorok 
12.3. 
19.15-20.25 SF dir. V. Talich (35. výr. smrti české-
ho dirigenta) · 
13.3. 
20.25-21.00 Renesančná hudba zo Slovenska (ano-· 
nym) ' 
14.3. 
19.30-22.00 70 rokov_ Slovenského rozhlasu. 
Priamy prenos koncertu SOSR (Ščedrin, Sibelius, 
Dvofák, dir. R. Stankovský) · 
15. 3. 
11.00-12.00 Dotyky s operou. Opera SND - ·pohľad 
späť. Pri pr. Dr. P. Unger 
17.00-18.00 Hviezdy koncertných pódií. Peter 
Toperczer 
16.3. 
11.30-12.00 Spevom k srdcu W. A. Mozart . vokál
no-inštrumentálna tvorba. Pri pr. V. Slujka 
14.05-14.35 ô.kcenry, rezonancie. Hudobno-publi
cisti.cká reláci~. Pri pr. H. Domanský 
17.3. 
10.35-12.00 Koncert Symf. orchestra Frankfurt
ského rozhlasu. Klavír V. Krajnev, dir. Carl Saint
Clair. 
19.20-20.00 Dialógy s hudbou. Súťaž. Gustav 
Mahler v , listoch a spomienkach. Scenár Z. Ber
nátavá 
20.00-21 .00 Umelecké zaujímavosti z CD nahrávok 
rozhlasovej diskotéky. Pri pr. PhDr. V. švantnerová 
Rok slovenskej hudby- MUSICA SLOVACA 
koncerty: pondelok-streda-piatok o 19. I 5-20.25 
-Cyklus Skladatelia -diela - interpreti 
koncerty: pondelok-piatok, nedeľa o I 3.05-14.30 

OPRAVA, 
V čísle 3, na str. 4, v článku M. Puškášovej 

prišlo k tlačovej chybe. V treťom stÍ pci v šie
stom riadku odspodu má byť správna formu
lácia: " ... koncert 3. 12. patril tiež k cel
kom vypredaným ... " 

V čísle l na str. 8 sme vo výsledkoch skla
dateľskej súťaže k RSH nesprávne uviedli 
krstné meno autora, ktorý získal 2. cenu v 
III. kat. Správne má byť nie Milan, ale Anton 
Petrík. Redakcia sa ospravedlňuje. 

6.marec 
SND Bratislava L. Deli bes: Coppélia (19.00) 
NS Bratislava Wright-Forrest: Grand hotel 
(19.00) 
DJB Košice Víla Radulienka (11.00) 
-Malé divadlo Na skle maľované (19 .OO) 
7.marec 
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma (1 9.00) 
SF Bratislava SF, J . Skofepa ~ husle, dir. O. 
Lenárd; O. Ferenczy, A. Dvoi'ák, J Brahms 
(19.30) 
NS Bratislava V. Patejdl: Grand-Pierrot (19.00) 
ŠF Košice ŠF, ,dir. J. C. Whitney (USA); A. 
Cop/an d, L Bernstein, Wolpe/ Whttney, D. 
Ellington, S. Wonder(19.00) 
8.marec 
SND Bratislava J. Massenet: Don Quichotte 
(19.00) 
SF Bratislava program ako 7. 3. (1 9.30) 
NS Bratislava V. Patejdl: Grand-Pierrot (19.00) 
DJB Košice F. Schmidt: Notre-Dame l. premié
ra (19.00) 
9.marec 
SND Bratislava O. Nedbal: Z rozprávky do roz
právky (11 .00) . . 
P. l. Čajkovskij: Labutie jazero (19.00) 
NS Bratislava A. L. Webber. Jozef a jeho plášť 
(19.00) 
10.marec 
NS Bratislava A. L. Webber: Jozef a jeho plášť 
(19.00) 
DJB Košice F. Schmidt: Notre-Dame 2. premié
ra (19.00) 
Galéria M. Bazovského Trenčín Mladí brati
slavskí sólisti, A. Solárik - klavír, dir. M. Košik; L: 
Rajter, W. A. Mozart,]. Haydn (19.00) 
Mirbachov palác Koncert SSSk k RSH - D. 
Martirtček, D. Kardoš, J Grešák, M. Novák, L: 
R<~jter; K. Hiibnerová, flauta; P. Drlička, klarinet; 
P. Hanzel, fagot; H. Gáfforová, P. Čerman, D. 
Kardošová, T. Lenková, V. Kellyová, klavír; 
Bratislavskí violončelisti (l 0 .30) 
ll. marec 
SND Bratislava G. Bizet: Carmen (19.00) 
NS Bratislava A. L. Webber: Jozef a jeho plášť 
(1 9.00) 
12.marec 
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma ( 19.00) 
SF Moyzesova sieň Bratislava Moyzesovo 
kvarteto, L van Beethoven, A. Dvoi'ák, A. 
Webern (19.30) 
NS Bratislava A. L. Web ber: Jozef a jeho plášť 
(19.00) ., ' .. 

14.marec 
SND Bratislava G. Verd i: Rigoletto (19.00) 
SF Bratislava SF, J. L. Teuerman, klavír; dir . A. 
Suteinlucht, W. A. Mozart, G. Máhler 
NS Bratislava - Trenčín F. Lehár: Grôf z 
Luxemburgu ( 19.00) 
DJB Košice N. Bodnár: Dobrodružstvá smelého 
zajka (l 0.00) 
K. Weil: Žobrácka opera (19.00) 
ŠF Košice ŠF, J. Bartoš - trubka, dir. R. Geri 
(19.00) 
ŠKO Žilina Jazz a vážna hudba, ŠKO, M. Škuta 
klavír, J. Figura - flauta, G. Katscnyak - bicie, Z. 
Keleman- kontrabas, dir.J. C. Whitney (19.00) 
15.marec 
SND Bratislava L. Min kus: Do n Quijote (19.00) 
SF Bratislava program ako 14. 3. (19.30) 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini (19.00) 
DJB Košice K. We ili: Žobrácka opera (l 0 .00) 
T. Andrašovan: Letokruhy (19.00) 
ŠKO Žilina Husl'ová dielňa - slávnostný koncert; 
ŠKO,J. Pazd cra, D. Kárvay, K. Bírošová, husle; A. 
Mudroňová, klavír (19.00) 
16.marec 
SND Bratislava A. Boito: Mefistofele ( 19.00) 
SF Bratislava Hommage a Lucia Po pp; Cappella 
Istropolitana, S(iddeutsches vokalensemble, S. 
Greenberg, soprán, C. Anhorn, mezzosoprán, š. 
Margita, tenor, P. Mikuláš, bas, di r. R. Beck; W. A. 
Mozart (18.00) 
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia 
(19.00) 
17.marec 
SF Bratislava Hommage a Lucia Popp -
Cappella Istropolitana, Si.iddeutsches vokalen
semble, S. Greenberg, C. Anhorn, š. Margita, P. 
Mikuláš; dir. R. Beck; W. A . MOZ(lrt ( 16 .00) 
Mirbachov palác Bratislava Ko ncert SKU - A. 
Hrubovčík , trombón; M. Štefko, klavír; David 
Chopin, Defaye, Prokofiev, l' auer (l 0.30) 
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia 
(19.00) 
DJB Koš ice Víla Radulienka (14.30) 
Trenčín, Galéria MAB Kl:lYírne duo A. Solár ik, 
P. Pažický; MozC~rt, Schubert, Dvofák ( 19.00) 
18.marec 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata (19.00) 
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia 
(19.00) 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
Bratislava Hommage a Lucia Popp, medziná
rodná spevácka súťaž (l 0.00-18.00) 
Dudince LD Diamant Stretnutie P. DJB Košice G. Verdi: La Traviata (19.00) • 

-Malé divadlo .Na skle maľované (19.00) . · ' Michalicom;·o. Šašinová, klavír (19.00) · 
Bojnice I,D Mier Večer s operetou a operou; E. 
Horná, P. Šubert, D. Stankovský (19.30) 
19.marec · 

šo Banská Bystrica G. Verdi: La Travi:na 
(18.30) . 
Bardejovské kúpele LD Astória Dámske· 
komorné trio; Mozart, Bctch, Schubert, Bmhms, 
,Pv~n'ák a i. (19.30) • . _ ·"'"' ~ 
13.marec 
SND Bratislava A. Adam: Giselle (19.00) 
DJB Košice N. Bodnár: Dobrodružstvá smelého 
zajka (10.00) 
F. Schmidt: Notre Dame (19.00) 
-Malé divadlo Na skle maľované (10.00) 
Sliač-kinosála Husľový r.ecitál P . Michalica, D. 
Šašinová - klavír, Vi!(p.ldi, Bartôk, Moyzes, 
Franck Schube1·t, Kreisler (16.00) 
MsKS Žiar n/H. Husľový recitál P. Michalica, D. 
Šašinová- klavír (19.00) 
ŠO Banská Bystrica Bohéma klub AIDA -
prierez o perou, réžia Š. Svitok (18.00). Účinkujú: 
M. Tomanová, T. Brummerová, A. Harant, Z. 
Vongréy, Š- Turňa; klavírny sprievod: P. Tužinsk)• 

Ako gesto dobrej vôle s cieľom podporiť 
prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, 
schválilo minulý týždeň predstavenstvo 
Slovenskej obchodnej a p riemyselnej komory 
(SOPK) návrh , aby umelci a umelecké telesá 
pri cestách do zahraničia mohli využívať zvý
hodnené ceny p ri obstarávaní karnetov ATA. 
Podľa predsedu regio nálneho výbo ru 
Regionálnej kancelárie SOPK v Košiciach 
Vladimíra Chleba tak umelci a umelecké tele
sá zaplatia za karnet ATA približne o polovicu 
menej než doteraz, teda toľko ako členovia 
SOPK. Karnet ATA oprávňuje jeho držiteľa na 
vývoz zariadení alebo prístro jov potrebných 
na zabezpečenie práce v zahraničí bez toho, 
aby bol nútený skladať na hraniciach colnú 
záruku v hodnote vyvážaného tovaru, zvýše
nÍ! o ďalš ie poplatky. (ČI'K) 

SND-BratiSlava G. Verdi: Otello (19.00) 
~fo., ~at~~l-llva .. ~· J<eb~r; , 4r?f z Luxemburgu 
(19.00) 
DJB Košice O. Nedbal: foľská krv (19.00) 
Primaciálny palác Bratislava Hommage a 
Lucia Popp, medzinárodná spevácka sÍ!ťa:l 
(l 0.00-18.00) 
Bardejovské kúpele LD Astória gitarový reci
tál]. Labant (19.30) 
20.marec 
SND Bratislava Karneval, Paganini, 
Šeherezáda, balet (1 9.00) 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini (19.00) 
DJB Košice P. I. Čajkovski j: Labutie jazero 
(19.00) 
ŠKO Žilina - Topoľčany ŠKO, F. van de Laar, 
klavír (Hol.), d ir. A. Schwinck (SRN); Sperger, 
Beethoven, Brahms (19.00) 
Primaciálny palác Bratislava Hommage a 
Lucia Popp - medzinárodná spevácka súťaž 
( 10.00-1 8.00) 

14.marec 
Mirbachov palác Bratislava komorný kon
cert SSSk pr i SHÚ D. Martinček: Concertino pre 
flautu a klavír (premiéra), D. Kardoš: Tri sklad
by p re klavír a štyri ruky, ]. Grešák: Hexody pre 
klar inet a klavír, M. Novák: Sonatína pre fagot a 
klavír (premiéra), L Rajter: partita p re osem 
violončiel (premiéra); K. Hubnerová, P. Drlička, 
P. Hanzel, . H. Gáfforová, P. Čerman, D. 
Kardošová, T. Lenková, V. Kellyová, Bratislavskí 
violončelisti (l 0.30) 
17.-21. marec Bratislava l. medzinárodná 
spevácka súťaž Hommage a Lucia Popp 
21. marec 
ZUŠ Alstrova Bratislava Koncert pedagógov 
a žiakov z tvorby slovenských skladateľov 
23.marec 
SF Bratislava Ko ncert víťazov medzinárodnej 
speváckej súťaže Hommage a L. Popp 
26.marec 
VŠMU Bratislava Ko morný koncert posluchá
čov kompozície 
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