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Ako je to s kultúrou n~~šou ... 
O stave kzlltúry, pres11ejšie stave využí

vmzia jestva~jtícich fotzdov v oblasti kultú
ry sez sf ce sem-tam diskutr~je, ale ftmdova
t~ýcll analytických materiálov máme stále 
11eclostatok. Tet~ sa a~silr~je vyplnil' Národ
llé osvetové centrum p1·ostred11íctvom 
svojho nedáv110 založeného odt!elenia 
kmzcepčno-výskunmej činnosti, ktoré pod
lliklo jeden z prvých krokov a v rámci svoj
lw výskum11ého programll r~skutoč11ilo 

sociologický výskum stavu miest11ej kultú
ry 11a Slovensku. Výsledok tejto smzdy pr~b
likoval PhDr. Karol Čtzkan 9. mczrca t. r. v 
kultúrnej prílohe Slovenskej Republiky. 
Výskum bol zamerallý 1m zisťovanie tzázo
rov občmwv a starostov tzáhodne vybra
llých obci troch oblasti: juhozápadnej, 
oblasti Horehrotzia a Zvolena a oblasti 
Spiša a Zamaguria. V každom prípade sú 
to zaujfmavé oblasti, pretože istým spôso
bom môžu dávať aj priemer szíčastzého 
všeobecného stavtz. 

Zve1·ej11ené výsledky výskumu sú ruwzaj 
zaujímavé, pot~čtzé, ale aj alanmzjtíce a 
nabádajúce k trlezvemtz rlešet~(U. · 

Vo výskunmých otázkach išlo tzaprfklad 
o vy ztžívanie fondu voľného času, od kto
rélw právom očakávame možnosti kultúr
?zeho vyž itia občana, najmä mimo kultúr
tzych ce11tier. Podl'a uverejne11ých štatistík 
"ktdtÚ1'1le podujatia navštevuje len czsi 
jedna štvrt11uz opýta11ých (26 %), 41 % res
polldentov tUl kultúrne podujatia chodí 
veľmi málo, resp. takmer vôbec 11echodf'~ 

Do foriem kultrírneho vyžitia "respondetz
ti vyskmnu v rovtzovážtzej miere zahn'íajú 
návštevy kitza, zábavnýdz podujat~ ale i 
divadla (ktm·é je viac preferovcmé ako 
vystrípe11itzfolkl6rnych súborov). O vystú
pellia folkl6rtzych skupítz minimál11y záu
jem má mladá generácia. Uprednost;íuje 
skôr film, ale v jej preferenciách trávetlia 
voľnélw času sa často objcwuje tzávšteva 
divadla". čo sa týka ZUČ, ani hl nieje situ
ácia ružová, hoci jestvr~je pomerne boha
tá siet' krúžkov, súborov, skupín a pod. 
Ala,-,mzjríce výsledky však štatistika prit~á
Štl v hodnotení miesta kultúry v živote 
obce, kde Sll "ZtztlČtzá časť občatzov p1·iklo
nila k tzázoru, že kultúra teraz zohrávtl 
letz okrtzjovú úlohu ( 48 % opýttmých) ". Na 
otázku či sa sit11ácia oproti šiestim rokom 
zlepšila alebo zhoršila .,len 8 % obyvateľov 
obcí cl 19 % starostov uviedlo, ž e d11es je to 
lepšie ako v minulosti a 34 %, resp. 51 %z 
opýta11ých oboch skupí11 sa vyjadrilo, že 
stal! v miest1wj kultúre je tertlz horš(, t~ko 
bol pred šiestimi rokmi". 

V čom vidia ·responderiiJ príči11y tohto 
stcwu? Pt·edovšetkým v tzeclosttltoČ1lej pod
pore štát11, Stlmotnom tzezáujme obča11ov 
o kzdtúru, zlom materiál11om rybcwení 
obcí atď. 

Prtlvda, lmdobná oblasť sa v spomína
nej Šttltistike konkrét11e 11euvádza, ale je 
súčtzst'ou kultúry. Myslím st, že príčin 
stíčas11ého stt1vu je viac " podľa môjho 
názm·u, tta prvom mieste je to samotný 
11ezáujem občanov o ktlltúru, čo je dôsle
dok školského systému, pretože ich k tomu 
nik rtevedie. je to dôsledok rtedostatočttej 
estetickej výchory a 11apoko11 bohatá 
po1ruka lacnej a ľt~hko dosmp11ej kultríry t1 

pseudokulttíry z médii. Veď nt~pokon 

z 11ámy zásah rozhlasu do svojej šwuktúry 
tým, že umelecké programy 11yčle11il nfl 
poslucháčsky 1zedostt1p11ý terén druhého 
progrt~~llll, tiež prispieva k stahzs quo. A 
nt~pokmt: kulttírrtemtl vyžitiu 1tltlSitl byť 
vzorom ttajmii starostovia. Powebujú oni 
vôbec kultúr~~ sami pre seba? Ak á11o, bude 
}11 mat' aj ich obec a občania! 

· MARIÁN]URiK 
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V týchto dňoch je hlavné mesto 
Slovenska miestom prvého veľkého me-

.: dzinárodného zápolenia speváckych 
tal.entov z vyše 20 krajín sveta. Tento nultý 
ročník by mal preveriť naše ambície zaujať 
adekvátne miesto v medzinárodnej štruk-

. túre speváckych súťaží, ktoré už majú 
svoju dlhoročnú tradíciu. 

Umelecké súťaže i napriek svojej starej 
tradícii, sú doménou predovšetkým dru-

hej polovice nášho storočia, kecť po dru
hej svetovej vojne boli vytvo rené nové 
podmienky na reštauráciu umeleckého 
života vo všetkých oblastiach. Popri sú ťa
žiacich v inštrumentálnom odbore vzni
kali aj súťaže vokálne, niekto ré so všeo
becným charakterom, iné s konkrétnym 
odborovým alebo interpretačným zame
raním. Pravda, súťaže neboli a nebudú 
jedinou formou nadohúdania umeleckej 
akreditácie pre profesionálnu scénu; 
množstvo svetových osobností sa etablo
valo bez súťaže, zásluhou vlastného vkla
du a talentu do formovania svojej osob
nosti. Umelecké súťaže sa stávali aj pres
tížnou otázkou a nemožno úplne vylúčiť 
ani podozrenie z komerčných záujmov, 
ani zaujatosť voči určitým konkrétnym 
vokálnym školám, osobnostiam a pod. To 
je však údel každej súťaže, pretože v žiad
nom prípade jej rezultáty nemôžu uspo
kojiť každého rovnako. To, zrejme, bol aj 
dôvod priam manifestačného vzniku 
početných súťaží, najmä vokálnych, ktoré 
vznikali v úsilí o objektivizovanie umelec
kého názoru. Veď nie raz sa stalo, že víťaz 

súťaže svojím víťazstvom súčasne aj skon
čil svoju vysnenú kariéru a do popredia sa 
dostali osobnosti, ktoré v súťaži nezískali 
adekvátne ocenenie. To je ale riziko kaž- . 
dej súťaže a treba ho vziať na vedomie. 

Dnes máme vo svete množstvo súťaží, 
ktoré chcú napomôcť presadeniu sa mla
dých talentov clo praktického života. Z 
významných medzinárodných spevác
kych súťaží, ktoré si získali umelecký kre
dit, spomeňme aspoň niektoré: Budapešť, 
Hanover, Sofia, Ženeva, Berlín, Marseille, 

Rio de Janeiro, alebo súťaže nesúce meno 
slávnych spevákov - E. Carusa, Toti dal 
Monte, M. Callasovej, Káte Poppovej a i., 
alebo súťaže s veľkým dosahom umelec
kého a spoločenského uplatnenia ako 
napr. Belvedere vo Viedni, Mozartovská 
súťaž v Salzburgu, súťaž poriadaná 
Bertelsmannovou nadáciou v Gi.itersloh, 
či súťaže P. I. Čajkovského v Moskve a i. 
Samozrejme, okrem týchto súťaží jestvuje 
ešte množstvo podujatí menšieho, lokál
nejšieho významu. Treba povedať, že 
oproti týmto, povedzme .klasickým" súťa
žiam, vznikali podujatia, ktoré umožňova
li inú cestu k získaniu umeleckého kredi
tu. Napríklad , bratislavská Tribúna mla
dých umelcov (TIJI) bola v minulosti 
otvorená aj pre spevákov. Z podobných 
aspektov vychádza aj Pavarottiho projekt 
vo Philadelphii a najnovšie Domingov 
projekt, ktoré sa odkláňajú od tradičného 
súťažného .súperenia" o body v rámci 
niekoľkých dní a cestu ku kariére mla
dých umelcov hľadajú "objektívnejšími" 
cestami. 

Medzinár<Xiná spevácka súťaž 
International Vocal Competition 

Intematíon~er Gesangswettbewerb 
Dnes sme svedkami obrovského spekt

ra pohľadov na "triedenie" talentov a 
"predpovedávanie" ich budúcej umelec
kej cesty. Samozrejme, že i napriek roz
dielnym názorom na umelecké súťaže je 
tu jeden základný fakt, hovoriaci jedno
značne v ich prospech a to je stimulácia 
cieľa, ktorá iniciuje technický, tvorivý, 
pedagogický i repertoárový pokrok a 
horizont každej interpretačnej osobnosti. 
Dôležitý je aj ten fakt, že súťažiaci sa takto 
musia zaoberať literatúrou, s ktorou by sa 
inak asi nedostali do kontaktu. A napo
kon, nezanedbateľný nie je ani poznatok, 
že súťaženie pripravuje mladých ľudí na 
náročnú prácu, utužuje ich vôľové a psy
chické vlastnosti a podporuje aj zdravú 
ctižiadosť. 

Nová súťaž, nesúca meno Lucie 
Poppovej, môže nadväzovať na všetky 
pozitívne rysy Speváckej súťaže Mikuláša 
Schneidra-Trnavského, ktorá sa v máji 
bude konať už po štrnásty krát a po druhý
krát medzinárodne. Je to istým spôsobom 
svetový unikát, keď v takej malej krajine, 
ako je Slovensko, sa v priebehu dvoch 
mesiacov uskutočnia dve medzinárodné 
spevácke súťaže, na ktoré sa zhodou okol
ností prihlásil skoro rovnaký počet záu
jemcov - okolo 70. Či je to dobre alebo 
nie, ukáže skúsenosť, pretože merítkom 
nebude kvantita súťažiacich, ale kvalita 
kritérií a výsledkov, ktoré by nemali byť 
kompromisom v umeleckej náročnosti. 
Dúfajme, že počnúc ďalším rokom si súťa-

(Pokraéovanle na str. 7) 

Lucia Popp na Bratislavských hudob
nych slávnostiach. 

Snímka D.Jakubcová 



( 2 AKTUALITY 

jMatiné v m"-zikantskej pob odej 
Podľa všetkých zaužívaných pravidie l. koncertná sála v 

Mirbachovom paláci patri la opiiť druhú nedeľu v mesiac i 
( l O. marca) Spolku slovensk)rch skladateľov SH(J. V poradí 
tretí komorn)' koncert z rámca Roka slovenskej hudby 
pokračoval v načatom cykle prezentujúcom v charakteristic
kých vzorkách tvorivosť všett..:ých generácií slovenských 
autorov. A tak sme v marcovom matiné znova o niečo po poš
li... 

Rekapitulujúc si v duchu mirbachovské podujatia, nachád
zam - takmer zákonite- v ich dramatu rgickom ustrojení cel
kom sympatický prvok. Žánrovo, druhovo alebo vnútorne -
myšlienkovo a obsahovo je dej koncertov nic raz podriadený 
jednotnej, zjednocujúcej línii. Tú som vycítila, či vystopovala 
aj z pod textu rezultátov prezentovaných na marcovom 
dopoludní. Na pohl'ad "bežná" zostava skladieb z dielne pia
tich autorov striedala sa v rôznych inštrumentálnych obme
nách a kombináciách, potvnlzujúc kompozičné črty svojich 
auto rov. Onen svorník, či jcdnotiacu os som však pociťovala 
zašifrovanú v zámeroch. V obsahu každej skladby. Ozýval sa 
leitmotív muzikantskej odl'ahčenosti , prostoty, nekompliko
vanost i. Autori v nich, takmer súhlasne vsadili na hru - ncsna
žiac sa hÍbať vo fi lozofických pásmach umenia a bytia. 
Exponovali hudbu v jej podstatných a určujúcich paramet
roch. 

Ôalšia povšimnutiahod ná okolnosť vyznievala u :/. viac ku
riózne: na tomto dosť miniatúrnom pódiu sa vystriedalo (v 
piatich komorných skladbách) šesmásť in terpre tov. 
·Úctyhodn}' počet zain teresovaných, ale vzhľadom k .,obsade
niu" publika, našťastie, neznamenal presilovku ... 

Prvá z troch uvedených premiér znela v senzitívnom a 
decentnom stvárnení Karin H iibnerovej a Heleny 
Gájforovej- bolo i'íou Concertino pre flautu a klavír o d 
Dušana Martinčeka. Trojčasťový celok vystavil na obdiv 
autorov dôvtip, ktorý by som v určitých valéroch nazvala 
priam apartnou rafinovanosťou. Martinček sa akoby náročky 
podriad'ujc a necháva sa un;išať melodickými líniami , ktoré 
"z úzad ia" fo rmuje, usmcriíujc a cizeluje ich kresby, ozvlášt
ií ujúc ich trblie tavými , vynaliezavými vertikálami. 
Concertino nic je špekulatívnym gestom inte lektuála. j e 
farebnou, oproste nou kompozíciou, ktorej presvedčivosť 
tkvie v umeleckej kultúre a skúsenosti. Je vyšším druhom 
poznania a sebapoznania. 

Ochotne som si ,.zopakovala" jeden z opusov Dezidera 
Kardoša. 'Fu, v jeho prípade (a dovolím si tvrdiť - dostatočne 
neopodstatnene) demonštruje naša hudobná societa svoju 
krátku pamiiť, či nevšímavosť ... (alebo zaostrenosť výlučne na 
,.efektívnejšiu" tvorbu žijúcich autorov?) Kardošove Tri 
skladby pre klavír (v štvorručnej zostave, v solídnom pretl
močení Tatia nou. Lenkovou a Danou Kardošovou) celkom 
aktuálne pripomenuli skladateľovu zdatnosť. Jeho majstrov
stvo, spočívajúce nielen v brav\arach robustných, motoricky 
napreduj(acich prúdov, ale v sile: a účinnosti kontrastu, ktorým 
dokázal zmäkčovať ostré hrany do pn::svedčivých Jyrických až 
kontemplatívnych plôch ... alebo konštelácie harmonických 
vzťahov tak neomylne potvrdzujúce kardQšovskú kompozič
nú identitu ... To - ak spomeniem len úchytkom -stojí za častej
šie návraty Karclošových skladieb na koncertné pódiá. 

Z kontextu matiné sa akosi mimovoľne vychyľovali azda len 
Hexody pre klarinet a klavír od Jozefa Grešáka. 
(Zodpovedne a- ako obyčajne- nesmie rne angažovane inter
pretoval Peter Drlička so sp rievodom Petra Cermana.) Táto 
Grešákova skladba vznikla niekde na rozhraní jeho hľadač
s J,:ých stupienkov. Rozhodne- ani časovo ani estetickým prie
nikom - nepat rí do jeho i nsitno-objaviteľského obdobia, v kto
rom sa tento osobitý zjav našej hudby tak presvedčivo našiel a 
realizoval. lkxody osciluj(a v ne rovných radoch, neustále po
s(avané a hnané nepoko jom, vzdoruj(ac očistným zmie rlivej
ším ,. rozuzleniam". 

J)alšia premiéra bola z pe ra Milana Nováka. A bola to 
skladba, ktorá podporila či akcentovala spomínanú črtu 
odľahčenost i , radostnej muzikantskej oddanosti, ktorá ako 
jednotiaci prvok tepala žilami .zúčastnených" skladieb. Novák 
je naslovovzatý muzikant - a tam, kde štyHzáciou nebráni 
vyznicvaniu svojej priam improvizátorskej intuícii, spontán
nosti a nefalšovanej hravosti - tam víťazí. Býva to zväčša v zóne 
komorných skladieb. Sonatína má veľa pôvabných zákutí, 
presiaknu tých živou invenciou, má umnú výstavbu gradujúc v 
dôvtipných variáciách. Fagotista Peter Hanzel znova presved· 
či l -s ľahkosťou zdolal nie zrovna nenáročný part, súc inšpiro
vaný i sprievodom Valérie K ellyovej. 

A napokon - pointa. Tretia premié ra: Ľudovít Rajter 
Partita pre osem violončiel. To, že sa majster Rajte r realizu
je kompozične nie až tak sporadicky, potvrdzuje frekventova
nosť jeho skladieb na pódiách - i keď v ostatnom období tento 

Ľudovít Rajte r 

fakt determinuje jeho blížiace sa významné životné jubileum. 
Rajterova orientovanosť na violončelo nic je náhodná, je 
priam bytostná. Neprekvapila teda ani oktcmvá inštrumentál
na zostava. A formu, pozostávajúcu z piatich čast í naplnil 
autor nesmierne svojským, vtipným a noblesným spôsobom. 
Partitu chápem ako mi lú hudobnú recesiu svojho druhu. Je 
malebnou exkurziou do víra salónov, vône kolonád, k ľudu a 
zvoľneného tempa čias c. k. mo narch ie. K tom u šťavnatý 
sound produkovaný BnllisltwskJími fliolonťelistami - a 
nedeľné dopoludnie v tejto úsmevnej bodke bolo v muzikan t
Skej pohode zavŕšené. LÝDIA DOHNALOV Á 

Za Jánom Hederom 
Koncom februára navždy odišiel 

,Ján HEDERA (nar. 7. 2. 1909 v 
Bánovciach n/Bebravou), bývalý ria
dltcľ-5Iov~ského hudobného fondu~ 
v SH,F pn..c,Qya,l od r. 19S8 do 1974; da
ditdo.tn bol v rokoch 1969·1973. za 
všetkých; e ktorých bolJán Hed<:m 
ipll,ým . . . om" a priateľom, sa s 

Na istú dobu stal s i sa riaditeľom našej 
inštitúcie, požívajúc všeobecnú úctu a 
najm ä d ôveru. Bol s i vždy ku všetký m 
láskavý, tvoja ľudská dobrota a pocti
vosť boli príslovečné. . 

Slcwensku vcfá(im za to, čo som 

· ním ro . ucil prof. lval1l,atík. 

· Drahý Janko, milý n áš Ujen ko, 
odchádzaš n á m ako jed e n z posled 

ných generácie naš ich mám a otcov -
naostatok, s mojou mamou si bol dake
dy d~vno spoluži;tk. Možno aj pre to 
som Ta mal vždy tak rád - ale nie o tom 
ch cem hovoriť. Keď som Ťa osobn e spo
znal v polovici šesťdesiatych rokov ako 
člena výboru Slovenského hudobné ho 
fondu, n e tušil som, akú veľkú , svedomi
tú a n esmie rne J.>octivú osobnosť mi 
bolo dovolen é zivotom doprevádzať. 

Odchádzaš do Poznania a Odpustenia 
ako dobrý človek. Ak na Teba, Ujenko 
Hedera, každý z n ás takto myslí a bude 
spomínať, n ech je Ti to posledným 
veľkým darom, s ktorým sa s Tebou 
lúčime. 

Chcem veriť, drahý Ujenko, že tam, 
kde sa každý z n ás raz poberie, sa ešte 
raz stretneme - dovoľ preto, aby som Ti 
za nás všetkých z Hudobného fondu , ale 
a j za celú hudobnú obec, čo si jej bol tak 
veľmi prajný, povedal najprostejšie, ale 
najvýstižnejšie ,.Ďakujem". 
Spočiň v mieri a pokoji! 

IvanPitrik 

4. marca zol.IU'el v Bratislave v o veku 85 .rokov jeden z prvých hudobných vyda! 
vateľov n a Slovensku TEODOR MESÍK. Jeho vydavateľstvo so sídlom v Mod.-e; sa 
š pecializovalo najmä na ľahké hudobné žánre. Príslovečná bota úzka spolupráca 
vydavateľ a s Gejzom Dusíkom. 

Výročné ceny ZAI 

Zväz autorov a inte rpretOv (ZAI) udeľoval začiatkom marca výročné ceny za rok 1995 . Z desia
tich vyhodnocovaných kategórií Grand Prix za dvadsaťročné účinkovanie na slovenskej pop
scéne získala MARIKA GOMBITOVÁ. Za najlepšiu skupinu '95 vyhodnotili MADE 2 MATE, 
inštrumentalistom roka '95 sa stal ANDREJ ŠEBAN (na snímke P. Erdziaka). 

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE absol
vovala vo február i koncertný zájazd po 
Nemecku a Taliansku. Na šiestich koncer
toch v n em eckých m estách Bad Hom
burg, Trossingen , Bayreuth, Wetzlar a v 
talianskom Merane uviedla slávnostnú 

predohru. D. Šostakoviča, husľové kon
certy F. Mendelssohna-Bartholdyho a A. 
Chačaturjana, l. symfóniu P. l . čajkov
ského a 2. symfóniu A. Borodina. ŠF diri
goval Loris teknavorjan , spoluúčinkoval 
huslistaArkadij Gutnikov. 

Koncom f"t:bmára. na Vysokej škole mú.zických. umelú viedol interpretačný semi=
J16r prof • .ANt»U(J lCVCJl.USrt. l!ývalý aóllsta opery SND, od r. 196~ ~iaci v 
%ábraniči, ;Dted~tkýJJl v Mnidl~ve. Využlll sme prítomnost A. Kuchárskéh.o v 
Bratisla~ ~~il~aU ho o ki'1ilkY,' rozho"Vor. 

Na Slovensku vás v takejto ú lohe n eví
dam e často, hoci v čechách, v Karlových 
Varoch už niekoľko r okov úspešne vedie
te vokálne interpretačné kurzy i s medzi
n árodnou účasťou. Neuvažovali ste o 
podobných aktivitách aj n a Slovensku, 
napríklad v Piešťanoch, kde interpretač
né kurzy už majú svoju tradíciu? 

- Viete, doteraz som o tom nehovoril, ale 
ponuku, na spoluprácu s piešťanskými kurzami 
som už raz posral. Žiaľ, týždeň pred začiatkom 
kurzov moju účasť odriekli s odôvodnením, že 
som asi málo známy, pretože sa clo môjho 
kurw prihlásilo veľmi málo záujemcov. Veľmi 
ma to vtedy bolelo. Práve v tom čase ma požia
dali, aby som realizoval vokálne interpretačné 
kurzy v Karlových Varoch. Napokon som túto 
ponuku prijal a dnes majú tieto ku rzy už šesť
ročn(a tradíciu i medzinárodné renomé, je o ne 
veľký záujem v masmédiách, vystúpenia nahrá
va rozhlas a televízia, máme k dispozícii symfo
nický orchester. Predstavitelia Karlových 
Varov ocenili nedávno môj pod id na šírení čes
kej hudby udelením zlatej medaily A. Dvoi'áka. 
Dodnes však uvádzam a propagujem na týchto 
kurzoch vo veľkej miere aj slovenskú hudbu. 

- Pôvodne b oli predsa tieto kurzy veno
vané dvom velikánom českej a slovenskej 
hudby- A. Dvoi'ákovi a E. Suchoňovi ... 

- Presne tak. Ale dnes už oficiálne v nich 
·meno Suchoňa nefiguruje, pretože zo sloven
skej strany prišiel na ministerstvo kultúry clo 
Prahy protestný list, že Kucharský príliš uprc::d
nostňuje Suchoňa, na úkor ďalších autorov, 
ktorí si zaslúžia aspoň takú istú pozornosť. Už 
to prebolelo, ale nerád na to spomínam. 
Využijem však príležitosť, aby som dementoval 
informácie, ktoré o mne uverejnil obrázkový 
týždenník Život. V ich článku som sa totiž oci
tol medzi slávnymi slovenskými emigrantami, 
čo nie je pravda. Ja som neemigroval, ale som 
sa celkom legálne zo Slovenska vysťahoval za 
rodinou. Oženil som sa to tiž s Angličankou a 
mali sme dve deti. Nikdy by som však zo 
Slovenska neodišiel tak, aby som sa nemohol 
vrátiť. Mal som tu mamu, dcéru, rodinu. So 
Slovenskom som po celý čas udržiaval kontak
ty, až do osemdesiatych rokov som bol stálym 
hosťom v opere SND, bol som s nimi aj na mno
hých zahraničných zájazdoch - v Moshe, 
Oviede, Nemecku. V Bratislave som robil 
Ondreja v Krútií.ave, Lenského, spieval som v 

Toske, Godunovi, Traviate a v mnohých d'al
ších tituloch. O mne sa však vtedy na Slovensku 
nesmelo písať, lebo si ktosi vymyslel, že som asi 
emigroval. Preto nie som uvedený v žiadnej 
divadelnej ročenke, akoby som neexistoval. To 
ma dodnes mrú. Vcd' Slovensku vd'ačím za to, 
čo som. Študoval som tu na VŠMU a rád by som 
to škole i tejto krajine vrátil. Aj preto ma teší, že 
som mohol viesť tento interpretačný kurz. 
(Pozn. red.: p rof. Kucharský sa v7.dalnároku na 
honorár.) ' 

Po vysťahovaní ste pôsobili v 
Nemecku? 

Žijem a pôsobím v Mníchove, tu som bol 
angažovaný aj v Bavorskej štátnej opere, spie
val som však v mnoh)•ch nemeckých operných 
domoch, o. i. v Berlíne, Stutgarte, Dortmunde, 
Hanoveri, ale aj v Amsterdame, Li'ege, Bruseli 
atď. Vyučujem na mníchovskej llochschule fiir 
Musik, kde som p rofesorom a ved iem katedru 
slovanského vokálu. Slovenská hudba tu má 
významný zástoj. Som tiež docentom na mní
chovskom konzervatóriu. V januári budúceho 
roku by som mal ísť do penzie, na vysokej škole 
ma však chcú ešte ponechať až clo mojej sedem
desiatk-y, teda šesť rokov. 

- Tento interpretačný kurz n a VŠMU 
bola len jednorazová akcia, alebo uvažuje
te o pravidelnej spolu práci, prípadne aj s 
inými inš titúciami na Slovensku? 

Zatiaľ sme o toni nehovorili, ak sa kurzy 
ujmú, budem rád. Som nadšený hlasovou úrov
ií.ou účastníkov kurzu. Takýchto kvalitných 
spevákov veru v Karlových Varoch nemáme. 
Viacerých poslucháčov som pozval do 
Karlových Varov, aby som ich predstavil medzi
národnému publiku. Na Slovensko prídem 
opäť v máji, ako člen poroty na súťaži M. 
Schneidra-Trnavského a v júni by som mal mať 
na bratislavskom konzervatóri u podobný inter
pretačný seminár ako tento na VŠMU. Rád by 
som na Slovensku pôsobil i častejšie, dostal 
som viacero ponúk, medzi iným aj od bratislav
ského konzervatória. Veľmi o tom uvažujem, 
pretože v Karlových Varoch mi vytvorili na 
prácu ideálne podmienky. Ponúkl i mi trvalý 
pobyt v ich meste, práve pred týždt'íom mi ude
lili čestné občianstvo Karlových Varov, mesto 
mi dalo k dispozícii vilu na bývan ie. Len české 
občianstvo nikdy neprijmem, lebo by som sa 
musel vzdať slovenského a ja som Slovák. To sa 
ni kdy nezmení. _ 

Pripravila MARTINA HANZELOVA 

Nadácia S. Stračinu 
Minister kultúry SR Ivan Hudec si prezrel pozostalosť po nedávno zosnulom skladateľovi 

Svetozárovi Stračinovi a zároveň sa oboznámil aj s návrhom jeho blízkych a priateľov na 
založenie nadácie, ktorá by niesla meno popredného slovenského hudobného skladateľa a 
folkloristu. · (TASR) 



c~~'96 ROZHOVOR 

Hudba nielen povolaním 
Ten ro%hovor s našou klavtristkou Danielou Rt~S6-Varínskou sa odvfjal v 

tarotmom malom ptif;ytku. v líttorom katdá častica $prltomňuje ~'Vet hudby . 
.Rovnako zásluhou výsadného aktéra • klavíra, t)ytptfrajúceho pqd$tr:~t:n,;; 4oml~, 
nantu, ako i neopakovatel'nou atmosj'dtou, z ktorej prúdl akýsi nadáasový pokoj, · 
velebný a majestátny pokoj, ktoréhopôvod môžeme nájsť len v umeití. VJJUDBE. 
Počas nášho rozhovoru (ktorbnu pani Varínska vzdorovala najskôr argumen

tom- najlepšie sa vyjádrujem hudbou) som sa v mysli nevdojak :t.Jro,ca/a k jednej 
prostej, múdrej vete, ktorú som pred rokmi počula vysloviť majstra JYesterenka 
počas. jeho bratislavského hosťovania. Nie; nerobila si nároky byť filozofickou · 
sentenciou. Hovori z nej prostá múdrosť; podopretá tivotnou skťtsenosťou: 

" .. je veľkým šťastím, lieď si 'mladý človek dokáže v živote zvoliť optimálnu pro
fesiu. Takú, ktorá sa mu stane nielen povolaním, ate aj konfčkom ... " 

V duchu som si rekapitulovala množstvo nezabudnuteľných kreácii, ktoré v 
prípade Dany Varíns._kej qno šťastie stopercentne potvrdzujú. 

Náš dialóg som nechápala iba ako súhru ťt protihrtt slov a mylltcmok~ Bol 
umefkyntttott vzácnou konfesiott, z. pozadia ktorej zaznieva hudba. Ako na} 
vlastnejší prostriedok jej vyjadrovania, Hudbu som počula v každom vypoveda-
nomslove... . 

(A.ké šťastie, keď sa človek nájde v opti- Krupej. Tento nástroj je menzúrou, spôso-
málnej profesi,i. .. ) bom hry, výrazom celkom iný ako moder-

Danka, mám dojem, že váš život bol ný klavír. Dalo by sa to znázorniť asi mk, že 
dosiaľ jednoznačne lemovaný bud- my sme zvyknutí hrať v dynamickom roz-
bou... pätí od mezzoforte po fortissimo, ham-

Je to pravda ... i ked' moja umelecká cesta merklavír sa pohybuje v hladine - od mez-
nebola celko m priamočiara. Hoci štude nt- zoforte až k päťnásobnému pianu. V dyna-
ské roky naznačovali moje ambície, predsa mickej škále to nemáme .. v rukách". Treba 
som mala po skončení školy obdobie, sa celko m preorientovať na odlišnú ,.gra-/ . 
kedy som sólisticky takmer vôbec ne hrala. máž", delikátnosť. Viem pochopiť niekto-
Z existenčných dôvodov som sa zamestna- rých moderných klaviristov, ktorí siahnuc 
la na konzervatóriu, pol úväzku nap[ňalo na tento nástroj, sa sklamane odvrátia s tvr-
vyučovanie hry na klavíri, d ruhú polovicu ctením, že sa na i1om nedá hrať. ' " 
korepetícia, kde sa mi vera razy naskytla Tu by' som sa ich zastala akó poslu-
príležitosť komornej spolupráce. Vtedy cháč. Zo skúsenosti viem, že'· dlhšie 
som si najčastejšie uvedomovala, že pódi- vnímanie hammerklavírovej inter-
um mi chýba a chcem sa nar1 vrátiť ako pretácie ma ponára do hladiny stereo-
sólistka. Po víťazstve na celoslovenskej typu ••• 
interpretačnej súťaži v roku 1979 bol nie- A tu by som vám oponovala. Ak sa naozaj 
koľko rokov "stav nerozhodný". Otvorili sa zžijete s týmto nástrojom, zistíte, akú 
mi možnosti pravidelne kot~cerLOvať na obrovskú potenciu možnosti má v sebe. 
Slovensku aj v socialistickom zahraničí, ale Chce to však naozaj priestor a čas venovať 
predsa podstatn(r časť mojej koncertnej sa tejto interpretačnej oblasti. Sú intcrpre-
čin nosti tvorila oblasť komornej hry v naj- ti, ktorí kombinujú oba typy: moderný kla-
~manitcjších formáciách, okrem iného vír a vedľa neho hammerklavír. 
aj ako hráčka na rozličných ht$torických To však .zrejme predpokladá zvýše-
nástrojoch v súbore Mus~ antiqua nú d.ávku pohotovosti. Schopnosť do-
Sloveniae. Skúsenosti z tohto obdobia sú ·' kázať sa preorientovať oveľa zásadnej
pre mr1a nenahraditeľné a iste ovplyvnili ·. šie a pružnejšie ako v prípade odliš-
môj interpretačný "rukopis", ale všetko n.ých slohových či žánrových oblastí. 
robiť rovnako dobre som nedokázala. . -Ak sa v hudobnom svete hovorí o 
Uvedomila som si, že čas je neúprosný a špecializovaných interpretoch, svoju 
vzácny a veľmi mi chýba, ked' sa chcem výsadnú pozíciu zaujímajú univerzál-
sústrediť na závažné sólistické vystúpenia, ne typy. V rámci ostatných BHS ste 
ktorých bolo stále viac. Napriek tomu, hrali Beethovenove sonáty - z nich 
komorná hudba hrá aj nad'alcj dôležitú špeciálne pristavenie si žiada najmä 
úlohu v mojom živote. závažný opus 106. Vzápätí, o niekoľko 

Je množstvo špecializovaných inter- týždiíov ste zaujali suverénnu pozíciu 
pretov. Ostatné, beethovenovské ob- na pódiu festivalu Melos-Étos ... 
dobie je v tomto zmysle pre vás záme- .. . tu som spolu s Norikou Slaničkovou-
rom, či- náhodou? Škutovou lmúa nesmierne zaujímavý pro-

Moje zameranie na Beethovena bolo gram z tvorby O. Mess iaena (Vision de 
viac-menej náhodné, resp. nie celkom pra- I'Ame n) , Lige tiho a Volansa (Leaping 
meniace z mojej iniciatívy. Tu vlastne mô- Dance). čo sa týka súčasnej hudby - hrá-
žeJn ďakovať dr. Rajterovej, ktorá vychád- vam každoročne na prehliadke našej novej 
zajúc zo svojho filharmon ického projektu tvo rby. 
kompletného predvedenia beethovenov- Ako sprostredkovateľ, ako spolu-
ských sonát, ponúkla túto (rlohu práve tvorca iste vnímate súčasnú hudbu v 
mne. Táto možnosť ma veľmi potešila. S iných dimenziách. 
plným nasadením som sa pustila do štúdia S(rčasná hudba, to je vlastne vel" mi široký 
všetkých sonát a variácií pre klavír a husle okruh skladieb, ktorý sa nedá pojať pod 
resp. čelo, ktorých klavírny part sa svojou spoločného menovatcl"a. Hudba je spôsob 
náročnosťou vyrovná Bcethovenovým kla- komunikácie - a ten nemusí byť zameraný 
vírnym sonátam. Tak som počas jednej jedi- nutne extrovertne. Určité veci si človek 
nej koncertnej sezóny predviedla 19 závaž- po trebuje vyjasniť säm so sebou. Netrúfam 
ných diel L.' van Beethovena. Tým, že som si celkom zobjektivizovať túto myšlie nku -
sa so svetom Beethovenovej hudby zaobe- je m však to mystérium spolutvorby - na-
raJa detailne, dostala som sa do jeho hlbok... koľko sa pretlmočenie stane zrozumitefné 

To bol Beethoven komorný. Známe aj pre ostatných fudí. 
sú vaše sólové pódiové vystúpenia i Na koncertoch súčasnej hudby vidíme, 
nahrávky. že práve tento druh hudby má svojich skal-

A znova, akoby náhodou- v tom čase som ných poslucháčov - obdivovateľov. často 
dostala ponuku - nahrať asi polovicu Beet- tu stretávame matematikov, výtvarníkov, 
hovenových klavírnych sonát na CD. Ja architektov ... 
som nahrala sedemnásť. Bol lo znova ďalší Je to možno podmienené ich kon-
prienik do hlbín beethovenovskej dikcie, centráciou na sféru ~objavovania", 
filozofie, poetiky... určitého životného dobrodružstva, 

Vlastne máte pravdu, že v tomto období ktoré poskytujú nové alebo nepozna-
bol Beethoven stredobodo m môjho né veci. Veď v "opočúvaných" sklad-
záujmu, čo 'ma, samozrejme, obohatilo aj bách dokáže upútať a presvedčiť len 
po stránke inštrumentálnej. čas, ktorý som osobitý interpretačný pohľad. 
venovala intenzívnemu štúdiu sa nr zúročil. Tvorivý vklad. Je to paradoxné, ale v 

Klavír, resp. klaviatúra je vašou súčasnej expanzii tých najrozličnejších 
umeleckou doménou. Mám teraz na priam dokonalých zvukových nosičov 
mysli aj vaše exkurzy k čembalu a vidím nástrahy h_lavne pre interpretov. 
hammerklavíru. Napríklad š tudent konzervató ria sia hm: po 

Boli to v oboch prípadoch zaujímavé a nahrávke určitej skladby, ktorá ho chtiac-
podnetné epizódy. S čembalom sa spája nechtiac ovplyvní, či naviguje. Tlmí sa tak 
moja spolupráca s Cappellou lstropolita- jeho snaha po osobnostnom výklade. 
nou najmä na zájazde v Amerike a Kanade. Kedysi bola možnosť počuť exkluzívne 
Táto o~lasť však nie je pre mr1a tým pod- výkony raz - na koncerte. Ostával z toho 
statným. Som klaviristka a chcem sa naň zážitok, nadšenie, prchavý dojem, ktorý sa 
sústrediť. S hamme rklavírom je to iná otáz- nedal uchopiť, sprítomniť. Tým sa mohli v 
ka. Začala som sa ním vážne zaobÚať, keď interpretoch kriesiť tvorivé schopnosti, 
som dostala príležitosť nahrať cédečko, via- samozrejme, u tých, ktorí ich v sebe mali... 
žuce sa na vzťah opäť Beethovena k Dolnej Priznám sa, ja uprednostňujem počúvanie 

Náruč kvetov- na znak vďaky i obdivlr za Heet110vena. ( Po BHS '95) Snímka archív 

nahrávok s inou ako s klavírnou hudbou -
nie však p re to, že by som neobclivova\a 
iných klaviristov ... 

Hudba s(íčasníkov má aj tú jednu 
výhodu (?), že interpret má možnosť 
konfrontácie, resp. konzultácie s auto
roln. 

Hrala som napr. sonáty od Juraja llcneša, 
on však ako autor slovne neovplyvňoval 
moje predstavy o skladbách. Spol' ahoJ sa na 
moju verziu inte rpretácie a tú si vypočul až 
priamo z pódia. Myslím si, že aj všeobecne, 
keď skladatel' svoje myšlienk-y ulo:l.í do nô t, 
na papier, mal by si byť vedomý dotvárajú
cej úlohy interpre ta- umelca, ktoré mu teda 
má dôverovať. 

Z vašej tvorivej dielne pochádza CD, 
na ktorú s te nahrali klavírne dielo). L. 
Bellu . Podieľali ste sa tak na veľmi 
záslužnom čine, akomsi objavení, či 
renesancii kompozičného odkazu 
tohoto skladateľa. 

Myslím si, že sú u nás stále rezervy, z kto
rých sa dá čerpať a kriesiť ich ako ne popie
rate!' né hodnoty. Teraz š tudujem skladby 
Alexandra Albrechta, ktoré sú tiež ešte 
neprebádaným a stále nedoceneným teré
nom. Bude z toho v krátkom čase cédečko, 

ktoré by mohlo upozorniť na klav írnu tvor
bu tohoto autora. 

Naša hudobná história nie je príliš rozl'a
hlá a predsa sú v nej "utajené" diela, ktoré 
by si zaslúžili viac než len mlčať v zátišiach 
zaprášených archívov. Nedávno som sa tiež 
celkom náhodou dozvedela, že František 
Babušek, inak skladatcl' obchádzaný, ak nie 
neznámy, má zaujímavý klavírny koncert. 
Mám ho v budúcej sezóne uviesť so SF. 

Táto myšlienka je veľmi sympatická. 
Možno, že vaše uvedenie tejto skladby 
bude impulzom k "odkliatiu" tej časti 
skladateľovej tvorby, ktorá si to zaslú
ži. Azda vzbudí pozornosť a záujem o 
prehodnotenie jeho diela. 

J edn ým z hodnotiacich kritérií na 
prácu interpretov v minulom (pred
prevratovom) režime bolo zastúpenie 
pôvodnej slovenskej tvorby v · ich 
repertoári, azda aj bez uvážlivej selek
cie ... 

Vždy som sa snažila riadiť inými postulát
mi ako sú "nálepky". 'ľak ako som hrala, aj 
teraz hrám slovenskú hudbu. Vcl'akrát sa 
mi zdá, žt: je cdkom zbytočné rozlišovať, či 

je to hudba takej alebo onakej provenien
cie, národnej príslušnosti. Hudba vôh~.:c 
nepotrebuje sprievodný komentár, rozlišo
vaciu vizitku. Rozhodujúce a podstatné je 
niečo iné. Jej kvality, osobitosť, miera jedi
nečnosti, ktorou dokáže poslucháča oslo
viť. Nap okon, v dobrom, nefalšovanom 
umení sú vždy vystopovatel'né korene, z 
kultúry ktorej vyrástlo. Naproti tomu, člo
vek nemôže a ani by ne mal chcieť zahodiť 
svoju minu losť, trad íciu, z kLOrej vzišieL 

Jednou zo zložiek vašej pôsobnosti 

je aj pedagogická činnosť. 
Po skončení školy som 13 rokov pôsobi

la pedagogicky na konzervatóriu - potom 
som asi osem rokov len koncertovala. Od 
roku 1990 znova vyučujem na VŠMU, v 
minulom roku som habilitovala ako 
docentka klavírnej hry. Mám tu i pár hodín 
komornej hry, ťažisko však je vo výučbe 
hlavného nástroja. Mám radosť z dobrých 
žiakov. Teraz majú naši mladí ľudia mož
nosť konfrontácie, môžu chodiť prakticky 
do celého sveta na súťaže, rôzne interpre
tačné kurzy, môžu vidieť ako sa čo robí vo 
svete, majú možnosť porovnávať. A môžu 
rozhodovať o svojom živote, o svojej orien· 
tácii ovefa viac ako sme mohli my. Naše 
možnosti boli limiLOvané, hľadali sme:: len v 
tom rozpätí, ktoré nám bolo vymedzené ... 

... buď doma, alebo smerom na 
východ, aj keď pre ľudí od umenia to 
bolo v núdzi šťastie, že východné teri
tórium vlastnilo rozkošatenú kultúru 
a tradície, z ktorých sa dalo čerpať. 

ebola tu však rovnováha. Chýbala mož
nosť porovnávať a získavať informácie rov
nomerne zo všetkých svetových strán. Je to 
žalostné: žijeme na samom konci 20. storo
čia a dnes objavujeme skladateľov, inter
pretov a pedagógov, ktorí tvorili trebárs na 
začiatku nášho storočia. Teraz sa horko
ťažko dostávajú do povedomia našich 
poslucháčov. 

Napríklad projekt Jves-Schônberg sme v 
roku 1995 vnímali ako objav. 
Keď sa však vrátim ešte k onomu obdo

biu našej izolácie a obmcdzovanosti, práve 
tento tlak vyvolával vo mne o to väčšiu 
energiu presadiť sa. Vďaka príslovečnej 
tolerantnosti, ktorá v našej mentalite aj 
vtedy hrala na moje:: šťastie vel'kú úlohu, 
mohla som hrať skoro každý rok sólisticky 
so Slovenskou filharmóniou ... 

Okrem talentu, vytrvalosti, azda vás 
viedlo nejaké vnútorné naliehanie, 
možno len tušený pocit určitej prede
stinácie pre toto poslanie, toto povola
nie .. . 

Nebolo to od začiatku také jednoznačné 
ako sa vám môže zdať, hoci sa už v útlom 
veku u mila prejavovalo hudobné nadanie. 
Až ked' som prišla na konzervatórium, 
hudba ma celkom pohltila - a mne ostalo 
jedno presvedčenie, že nechcem byť ničím 
iným, len klaviristkou. Mladý človek nedo
káže:: ohodnotiť svoje možnosti, jedno však 
dnes viem: každ ý f1.11adý človek by si mal 
e red seba klásť tie najvyššie mé ty. 
Ciastkové, malé ciele mu neumožňujú spo
znať svoje hranice ani získať šancu pri 
dosahovaní tých nájvztlialenejších ciel'ov. 
Mojím del'om, mojou snahou je:: hovoriť 

prostredníctvom hudby - a vyjadrovať sa 
vždy jednoznačne, či sa mi to podarí, posú
dia tí, pre ktorých hrám. 

Pripravila LÝDIA DOHNALO V Á 



KONCERTY ~fá1«'96) 

v Tri zaujímavé koncerty 
Státnej filharmónie Košice 

Mikuláš Škuta Snímka M.Jurik 

Z trojice koncertov ŠFK (21. 1., 8. 2. a 15. 
2.) bol každý niečím pozoruhodný. Prvý 
predovšetkým dramaturgiou: Hrali sa - v 
Košiciach po prvýkrát - Metamorfózy pre 
23 sólových sláčikových nástrojov od R. 
Straussa, spracúvajúce tému smútočného 
pochodu z Beethovenovej Eroiky, Mahle
rove Kindertotenlieder a Brahmsmm 2. 
symfónia D dur. Dirigoval osvedčený a za 
pultom ŠF zväčša úspešný Američan 
Dennis Burkh. Koncert ho zjavne nezasti
hol v najlepšej forme. Trend koncertu bol 
kvalitatívne zostupný; po solídne zvládnu
tých Straussových Metamorfózach, kde sa 
preukázali kvality sláčikárov orchestra, na
sledoval matný výkon sólistky, mezzosopra
nistky Janice Edwards, takisto z USA. 
Evidentné nedostatky v hlasovej technike a 
nezrozumitel'ná deklamácia neboli jedi
nými prekážkami plnohodnotného vyzne
nia ináč veľmi pôsobivých Mahlerových 

. .P.\<;sní._ - <;hýbala hlavne v4čšia vmítQcl,l.á 
z~~ngažov~nosť' sóli~tky . Také ~ie! o ?Y n~o

. ~~) poslucl~áŠa n <:;!,llalo pc,>.oec;hať cl)l~dný~! 
Brahmsova 2. sýmfónia akoby bola zosta

la pod vplyvom smútočnej l. časti večera: 

jej základné optimistické ladenie, ale aj ele
mentárne prvky dobrej orchestrálnej inter
pretácie - hlavne presnej súhry, predovšet
kým v skupine huslí, výrazne abse ntovali. 
Brahms má už akosi tradične v Košiciach 
smolu - málokedy sme tu boli svedkami 
jeho vynikajúcej interpretácie. Žia!', ani tá 
Burkhova túto tradíciu neporušila .• 
Oveľa konsolidovanejším dojmom pôso

bil orchester pod taktovkou Róberta Stan
kovského. I keď úvodná Haydnova symfó
nia G dur nezanechala okrem dobre zvlád
mllej remeselnej stránky podania výraznej
ší dojem, záverečná šostakovičova 9. symfó-

26. januára sa v českom centre predstavil 
známy, renomovaný komorný súbor z 
Prahy. Pražské dychové kvinteto tu v rámci 
koncertu predviedlo časť zo svojho kmeňo
vého repertoáru: Vo vynikajúcom stvárnení 
zaznelo Mozartovo Divertimento B dur 
KV 270 (až na zopár momentov v súhre), 
Beethovenovo Kvinteto Es dur op. 71, 
ale najmä A. Rejcha - Kvinteto e mol op. 
88 č. l. V skladbách z obdobia klasicizmu 
preukázal súbor všetky interpretačné kvali
ty, tie sú nesporné u každého člena kvinteta. 
Okrem toho disponujú zmyslom pre pro
porcionalitu dynamických a farebných para
metrov medzi nástrojmi vo vnútri súboru. 
Táto časť dramaturgie ich vystúpenia svedči
la o oprávnenosti nadväzovať na tradície his
torického Pražského dychového kvinteta. 

V rámci bratislavskej prezentácie si 
Pražské dychové kvinteto vybralo dve súčas

né skladby. So záujmom sme si vypočuli II. 
dychové kvinteto op. 21 od K. A. Hue
bera; skladba s náročnou hudobnou štruk
túrou, v ktorej autor na báze zložitých inter
valových konštrukcií uplatnil plochy pre
menlivo rytmizovaných úsekov. Kontrasty 
vyriešil viacerými spôsobmi, napr.: výberom 
troch heterogénnych výrazových elemen
tov, využitím psychologického účinku para
lelných pásiem rýchlych pasáží a dlhých 
tónov, motivických jadier s ironickým účin
kom ... Dielo nesporne zaujímavé a dobre 
interpretované . Mňa však ovel'a viac zaujala 
premiéra skladby Jifího Kollerta · Kalei
doskop III, ktorá sa vyznačovala vyšším 
stupňom komunikatívnych prvkov. Pražský 
rodák]. Kollert (1943) sa prostredníctvom 

nia mala všetko, čo od nej možno požado
vať: vtip, šarm, eleganciu a hlavne patričnú 
dávku grotesky, ktorá tak nahnevala Stalina 
po jej prvom uvedení, že potom na skladate
ľa zanevrel. Vel'ký vodca očakával totiž od 
nej monštróznu oslavu víťazstva, s patetic
kými sólami a zbormi a namiesto toho po
čul hudbu skôr šibalskú a ironickú. Stan
kovskému hral orchester nielen presne, ale 
aj s oduševnením. 

Prínosom večera bolo aj vystúpenie sólis
tu Mikuláša Škutu v Bachovom klavírnom 
koncerte E dur. Zaujal výrazným, plastic
kým tvarovaním tém, vzorovou non legato
vou hrou a vel'kým pochopením pre sklada
tel' ov štýl. 

Tretí koncert dirigoval mladý Kanaďan, 
pôsobiaci t. č. v Brne, Charles Olivieri
Munroe. Vedel obdivuhodne primäť or
chester ŠF k výnimočnej dynamickej discip
líné a .dosiahol neobvykle transparentnú 
interpretáciu všetkých partitúr koncertu. 
Pre sústredenie sa na prehl'adnosť a precíz
nosť hry však zatial' 27-ročnému Kana
ďanovi trochu unikajú niektoré iné závažné 
prvky reprodukcie. Najväčšmi to bolo bada
tel' né v úvodnej orchestrálnej fantázii M. P. 
Musorgského Noc na Lysej hore . Bola pred
vedená presne a korektne, ale príliš pomaly, 
chladno a akademicky. Pre dielo charakte
ristická démonickosť tu celkom chýbala. 

Haydnov violončelový koncert D dur v 
podaní profesora košického konzervatória 
Milana červenáka prezradil sólistovu ori
entáciu hlavne na komornú hudbu, čo sa 
prejavilo v jeho ú tlejšom tóne. Jeho hru 
poznačil značný nepokoj, ktorého výsled
kom bolo občasné "utekanie". Červenákovi 
by iste osožilo, keby dostal viacej sólistic
kých príležitostí, aby sa zbavil istých zábran. 
Čajkovského 5. symfónia je tak často fre

kventovaná, že ju možno akceptovať iba vo 
vynikajúcom predvedení. Napriek i tu sa 
prejavujúcemu citovému odstupu dirigenta 
dokázal urobiť z J?Očúvania P~atej : ~kutočný 
zážitok. Transparentnosť tematickej práce 
skladatel'a, vynikajúco vystavené gradácie, 
vychádzajúce z dôsledného piana, zvuková 
uš!'achtilosť a k tomu výrazné výkony sólo
vých hráčov orchestra (klarinet, lesný roh), 
ale i jednotlivých sekcií, i očividné poteše
nie z muzicírovania priam elektrizovali obe
censtvo. Munroe patrí k rodu tých dirigen
tov, ktorí vlastnia kl'úč k podmaneniu si 
orchestra a vedia ho inšpirovať k podaniu 
maximálneho výkonu. Po odstránení niek
torých zbytočných show-efektov zaciele
ných na publikum a hlavne po prehlbení 
emočnej stránky interpretácie má pred 
sebou tento talentovaný Kanaďan vel'kú 
budúcnosť. ROMAN SKREPEK 

štúdií spojil s brnenským prostredím a cez 
rôzne profesie neskô-r aj so Zlínom; záujem 
o iné lludobné žánre ho priviedol k jazzu (v 
Kromefíži založil a viedol jazzový orchester 
na konzervatóriu, kde zároveň učil). Ako 
mnoho iných skladatel'ov, ktorí sa aktívne 
dotkli jazzu - táto "infekcia" v ňom trvalo 
prebudila zmysel pre polyštýlovosť, a ten sa 
stal súčasťou jeho au torského kréda. Jazzo
vými prvkami je poznačený aj Kaleidoskop 
III. Je to dielo, ktorému autor dal viacero 
inštrumentačných podôb. Ako poslucháč si 
môžem povedať, že životaschopnosť Kalei
doskopu je obdivuhodná a kombinačné 
spektrum inštrumentára poskytuje ešte zo
pár možností... Kollert s obl'ubou kompono
val pre dychy aj v minulosti - preto neprek
vapujú suverénne party pre hráčov Kalei
doskopu. Prvé, čo zaujme sú evidentné zdro
je jazzových inšpirácií; ďalším prvkom je 
tvorivý prístup k hudobným kolážam; zdra
vý neoklasicistický základ prevrstvený sýty
mi harmóniami, synkopami, afro-rytmami, 
zložitosť rytmických formúl zvádza k dom
nienke, že autor použil techniku tzv. "čísel
ných radov". Výrazový potenciál polyštýlo
vej partitúry obsahuje aj akúsi "bluesovosť", 
ktorá sa akoby vynárala z hudby, a aj keď prí
tomná, predsa len nebola v centre diania. 
Suverénny výkon Pražského dychového 
kvinteta v Kollertovom Kaleidoskope III. 
bol iste inšpirovaný výborne napísaným die
lom. Každý hráč si "prišiel na svoje" ... A 
napokon Ligetiho Bagatela - tradičný to 
záver vystúpení dobrých dychových kvin
te t! 

MEŠKA PUŠKÁŠOV Á 

·CENA 
PAVLA TONKOVIČA 

ZAROK199S 
Stalo sa už tradíciou, že Spolok hudobné

ho folklóru pri Slovenskej hudobnej únii 
spája udelenie tejto ceny s koncertnými 
podujatiami, na ktorých sa prezentujú tvo
rivé počiny ocenených. 

Tak tomu bolo i 25. 1., keď sa v 
Slovenskom rozhlase Bratislava uskutočnil 
pozoruhodný koncert v spoluorganizácii 
Slovenského rozhlasu, pri príležitosti ude
lenia Ceny Pavla Tonkoviča za rok 1995 
hudobnému skladateľovi Svetozárovi 
Stračinovi. Udelil ju Hudobný fond za: 
"Cyklus relácií v rozhlase, na tému 
skladateľ a ľudová hudba i za mimo
riadny tvorivý skladateľský prínos v 
oblasti hudobného folklóru." Cenu 
udel'uje Hudobný fond od r. 1991 každo
ročne za tvorivú skladatel'skú, interpretač
nú, muzikologickú a organizátorskú čin
nosť na vysokej umeleckej a odbornej čin
nosti v oblasti hudobného folklóru. Cena 
nesie meno umelca, ktorý l'udovej hudbe 
na Slovensku postavil vysoký umelecký pie
destál. Doteraz ju získali: Orchester l'udo
vých nástrojov Rádia Bratislava za rok 
1991, Ľudová hudba bratov Muchovcov z 
Terchovej za rok 1992, sólista inštrumenta
lista Jozef Peško za rok 1993, muzikológ 
PhDr. František Matúš z Prešova za rok 
1994 a hudobný skladatel' Svetozár Stračina 
za rok 1995. 

V prvej časti tohto koncertu odzneli 
skladby Pavla Tonkoviča: Vrchárska 
nálada, Okolo venca a Hojdana - pies
ne a tance spod Babej Gury, v interpre
tácii OĽUN-u, jeho sólistov, speváckej sku
piny Vajana a speváckej skupiny mužov 
pod vedením jána Pražienku. 

V druhej časti koncertu odznel stručný 
umelecký profil hudobného skladatel'a 
Svetozára Stračinu v dialógu s fo lklori
stom Milanom Leščákom, s konfrontáciou 
skladieb v interpretácii OĽUN a ľudovej 
hudby SĽUK-u pod vedenfm Roberta P'uš
kára. Z dialógu vyplynulo, že S. Stračina sa 
v poslednom období vrátil v tvorbe i pre 
divadlá, jeho láske z mladosti. Svedčí o tom 
hudba pre divadlo Andreja Bagara v Nitre, k 
muzikálu "Pacho sa vracia", so zbojníckou 
tematikou. Ďalej hudba pre pantomímu 
Milana Sládka s názvom "Dar", ale i hudba 
pre Tanečné štúdio divadla Alexandra 
Duchnoviča v Prešove k programom "Cesty 
života" a "Zvábený zemou", čo realizuje 
Vlado Marušin. V poslednom období venu-
· je osobitnú pozornosť SĽUK-u, jeho napre
dovaniu i umeleckému smerovaniu. Z tých
to pohnútok konfrontoval i niektoré sklad
by, ktoré poskytol SĽUK-u. Na koncerte ich 
ako hosťujúce teleso interpretovala ľudová 
hudba SĽUK-u. Boli to: "Dupľovaná s 
chytákami" a "Pošundráky", východo
slovenské tance. Pieseň "Mati moja, 
mati", z filmu Hanka, Janko a Lucia, so spe
vom R. Fuškára. A napokon hudba z naj
novšieho televízneho filmu (scenár podl'a 

l~ 
17. f ebruára usporiadala Slovenská fil

harmónia ďalší z cyklu rodinných koncer
tov s výchovným zameraním. Podujatie 
moderoval z námy herec Michal 
Dočolomanský. Prístupný m slovným 
výkladom priblížil prítomným najmä mla
dým poslucháčom program koncertu -
hudobné diela ]. Sibelia a A. Dvofáka. 
Upozornil hlavne na interpretačnú, výra
zovú stránku, pričom zdôraz nil dôlež ité 
postavenie hudobníkov - interpretov. 
Orchester SF dirigoval mladý absolvent 
VŠMU z triedy B. Režuchu, Mario Košik. 

Takto vopred pripravené publikum roz
šírilo si vedomosti o zakladateľovi fínskej 
národnej hudby jeanovi Sibeliusovi, 
ktorý má v európskom hudobnom vývoji 
osobitné postavenie. Hoci vyšiel z neskoro
romantického štýlu, nechal sa vo svojej 
tvorbe inšpirovať aj novými smermi 
impresionizmom, neoklasicizmom a 
expresionizmom. jeho hudbu charakteri
z uje typický národný kolorit, h oci v nej 
priamo nepouž íval citácie fínskych ľudo
vých piesní. Dominantné postavenie si zís
kalo Sibeliových 7 symfónii. Na koncerte 
zaz nela prvá z nich - Symfónia c mol op. 
39, z rokov 1898-99. Táto symfónia pred
stavuje vrchol my tologicko-baladickej, 
romantickej epochy Sibeliovej tvorby. je to 
veľká legenda o krajine jazier, hmly a 
lesov, p lná pátosu a elegickosti v m e/odie-

predlohy Jána Čajaka ml.) "ZlJzka 
Turanová"' s použitím panovej píštaly. Na 
týchto ukážkach dokumentoval i umelecké 
schopnosti a virtuozitu R. Fuškára v hre, 
speve, ale i v súhre OĽUN a jeho ľudovej 
hudby. 

Napokon v koncerte odzneli i telefonické 
príhovory F. Muchu z Terchovej gratuláciou 
v speve, PhDr. F. Matúša z Prešova ku 
Bardejovským pastorelám, z ktorých jedna 
odznela i na koncerte, príhovor]. Dubovca 
z B. Bystrice s vďakou za cyklus relácií 
"Skladatel' a l'udová pieseň" . 

V záverečnej tretej časti programu odzne
li ďalšie skladby z programu OĽUN (M. 
Dudík: Kopanice, kopanice, I. 
Dubecký : Poniže Grlici, š. Molota: Ja 
som bača a Vrchárska krútená"). Boli to 
skladby do kytice zviazanej spevmi a hud
bou k slávnostnému koncertu, v ktorom sa i 
speváci sólisti: A. Vargicová, M. Babjak; M 
Vojtko, ženská i mužská skupina, prezen
tovali v úctyhodnej umeleckej rovine. 
OĽUN i J'udová hudba SĽUK-u, naznačili 
nové, možno i konkurenčné cesty a smero- ' 
vanie, ale v trende vysokej umeleckej kon
frontácie, zdravej umeleckej rivality. A o to 
vlastne ide i S. Stračinovi. V závere koncertu 
moderátorka A. Domanská zdôraznila: "Ce
na P. Tonkoviča za rok 1995 bola opod
statnená v čase, nasmerovaná adresne. 
Získal ju skladateľ, zberateľ hudobné
ho folklóru, človek s aktívnym podie
lom na hudobno-kultúrnom dianí. 
Umelec, ktorý ľudovú hudbu analyzuje 
ako bádateľ, často aj ako kritik, ale 
hlavne ako skladateľ, ktorý ju po doko
nalom spoznaní dotvára v zložkách, až 
kým jeho tvorivým pričinením ne
vznikne dielo nové, ktoré nesie znaky, 
či rukopis_ nc;>Vého autora. V totpto pt:a
cese tvorby si S. Stračina našiel osobitú 
cestu, ktorá si zasluhuje pozornosť i 
úctu širšej kultúrnej verejnosti. Dô
kazom je i pocta ministra kultúry SR, 
ktorú mu vyjadril udelením ceny E. 
Suchoňa na záver roka 1995, "za neopa
kovateľný vklad do slovenskej hudob
nej tvorby n• 

Koncert, ktorý dobre zapadol do cyklu 
koncertov, "OĽUN a jeho hostia", naznačil, 
že v roku keď si rozhlas pripomína 70 rokov 
svojej existencie, 20 rokov od vzniku 
OĽUN, je nutné hl'adať i v jeho podujatiach a 
činnosti také sme'rovania, ktoré budú 
hudobno-folklórnemu žánru kliesniť vyso
kú profesionálnu prezentáciu doma i v med
zinárodných konfrontáciách. 

ONDRFJpEMO 

Pozn. redakcie: Žia!', túto recenziu sme · 
do redakcie dostali krátko pred skonom S. 
Stračinu. 

~l 
kom a myšlienkovom vyjadreni. V hudbe 
tohoto diela nachádzame zaujimavú prí
buznosť so symfóniami Čajkovského. 
Pôvabnú, miestami až strhujúcu interpre
táciu SF s dirigentom Košikom ocenilo pub
likum aplauzom. 

Druhou uvedenou skladbou, ktorá bola 
pre všetkých zúčastnených akýmsi bonbó
nikom bol Mazurek pre husle a orches
ter e mol op. 49 Antonína Dvofáka. 
Husle boli vlastne prvým hudobným 
nástrojom, s ktorým sa skladateľ na začiat
ku svojej kariéry stretol. Názov diela súvisí 
s jeho spomienkou na mladú českú spoloč
nosť za pot:vkého povstania v r. 1863. 
Maz urek poukaz uje na jedinečnú schop
nosť skladateľa vytvárať hudobne umeleo
ké minia túry štylizáciou tanečných foriem. 
Veď práve Slovanskými tancami sa začali 
Dvofákove svetové úspechy. A práve toto 
dielo priviedlo publikum do efektnej taneč
nej atmosféry. Sólo husle presvedčivo v 
tomto duchu prezentoval koncertný 
m ajster Slovenskej filharmónie Ewald 
Dane L 

Výchovný aspekt p odujatia treba oceniť 
a zároveň podporiť propagáciou a účasťou 
bratislavských rodín či škôl výraznú snahu 
SF pokračovať i naďalej v podobných 
podujatiach pre mládež. 

BOŽENA DLHÁŇOV Á 
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l. a 2. februára. Hector Villa
Lobos: Bachianas Brasileiras 

č. 4. Henri Tom asi: Koncert p re trúbku 
a orchester. Sergej Rachmaninov: Sym
fonické tance. Slovenská filharmónia. 
Dirigent Enrique .Bátiz. Sólista Juraj 
Baf1oš. 

Hoci fašiang bol začiatkom februára v 
plnom prúde, Slovenská filharmónia akoby 
už držala prísny výkonnostný pôst. Darmo 
sme sa viacerí skalní v januári radovali z 
dobrých, ba až nadštandardných filharmo
nických výkonov! Stačilo, aby sa za dirige nt
ski pult postavila v hudobnej oblasti údajne 
známa a vážená osobnosť Enrique Bátiz (tak 
sa o hosťovi písalo v bulletine) a optimistic
ké vízie sa rozplynuli sťaby vzdušný zámok. 
Prvý februárový predvíkend prebiehal v 
Redute mimoriadne napínavo. Bol to však 
jeden z tých najhorších thrillerov, porovna
teľný vari len s tými, ktoré nám v posled
ných niekol'kých ( ba až mnohých) rokoch 
ponúka slovenská filmová a televízna distri
búcia. Úvodné sekvencie tohto fiaska patrili 
hudbe Hectora Villu-Lobosa. Tie svojou 
naivnou, insitnou poetikou nedávali niko
mu možnosť šípiť, kam celý večer dospeje. 
Suita Villu-Lobosa na mňa pôsobila skôr 
sedativne, než povzbudzujúco. V ničom ma 
nemotivovala a na konci som zauvažoval 
nad poslaním tejto hudby. Ale čože ja! 
Horšie na tom boli hráči Slovenskej filhar
mónie. Tí boli uspávajúcim dispozíciám 
čudnej suity vystavení priamo na pódiu. 
Neviem, neviem, či šípkovskoruženkovský 
efekt do konca koncertu vôbec prekonali. 
Dirigent Bátiz im v tom rozhodne nápo
mocný nebol. Nezávidel som veru Jurajovi 
Bartošovi, keď vkročil do tohto zaspatého 
král'ovstva so zámerom zdolať Tomasiho 
Trúbkový koncert, skladbu huncútsky 
hravú, šibalskú, dráždiví• a koketnú. Juraj 
Bartoš robil čo mohol, pohrával sa s každým 
tónom a frázou, vnlíšal do svojej hry dosta
tok espritu a inšpirujúcej energie. Enrique 
Bátiz akoby nedbal na profesionálne názory 
sólistu a viedol orchester celkom indife
rentným gestom po komnatách driemajúce
!].o zámku. Bola to veľká škoda, slepo vystre
lená strela. Sólista kalibru Juraja Bartoša by 
si zasluhoval zasvätenejší orchestrálny dia
lóg. Henri Tomasi a Juraj Bartoš nemajú v 
poslednom čase vel'ké šťastie na partnerov: 
Zlínska filharmónia na BHS '95 však aspoň 
bojovala o česť. Slovenská filharmónia však 
hodi}:. _fl~e~u:d?.}!f~1.r_e~~. ~rwgue p~ti~ ~!á- : 
~,orc~~m!\ra:z:ne. ,Óf\W.~?FL .JC!It<? ,nH9Y· 
ný boj vyvrcholil v n!!p.rospech Slovenskej 1 

filharmónie v rámci tristného uvedenia 
Rachmaninovových Symfonických tancov. 
Tam už ako keby nik nevedel o čo ide, len 
dirigent večera vzbudzoval dojem hlboké-

Hoc aj priestupný, predsa však najkratší 
mesiac v rokú akoby chcel vykompenzovať 
nižší počet kalendárnych dní počtom po
núkaných koncertných udalostí. V treťom 
týždni fašiangového mesiaca sa deň po dni 
stretli vo vzájomnom derby dva bratislav
ské symfonické orchestre. Nešlo istotne o 
taktiku . kto z koho", ani o žiadne play off, 
za to však bolo poučné v tesnom časovom 
intervale sedieť najprv v Redute ( 14. 2.) a o 
deň neskôr uprostred tapacírovanej akus
tickej hlušiny Koncertného štúdia pod 
pyramídou. SOSR síce vstupuje do živého 

· koncertného diania menším počtom pro
jektov ako Slovenská filharmónia, je však 
možné registrovať výkonnostný štandard a 
kondíciu tohto disponovaného orchestra, 
ktorý je v súčasnosti stabilne vysoký. Vo 
februárovom mimoriadnom koncertnom 
dvojdni dopomohli vysokému víťazstvu 
SOSR-u nielen samotní .,rozhlasáci", ale pre
dovšetkým indisponovaní filharmonici. 
Svätý Valentín akoby zahmlil členom sláči
kovej sekcie oči a zviazal ruky. Filharmonic
ký mimoriadny koncert spoluorganizovala 
tentoraz veľkým štýlom rakúska reklamná 
firma Ósterreich Werbung. V auditóriu sa k 
radom skalných pridali aj čestní hostia, 
takže atmosféra v Redute bola skutočne 
nevšedná a mimoriadna. V krátkom prího
vore pozdravil publikum jeden z hlavných 
predstavitel'ov firmy, ktorý v zápale boja o 
dobré (nie iba) kultúrne vzťahy medzi 
Rakúskom a Slovenskom skonštatoval, že 
koncert SF je cielene zostavený výlučne z 
diel rakúskych skladateľov, čo by sedelo v 
prípade Haydna a Mozarta, avšak s Beetho
venom je to predsa len troška inak ... Filhar
monici hrali na tomto podujatí pod vede
ním hôsťujúceho dirigenta Christopha 
Campestriniho. Ten sa mi zdal byť dostatoč

ne zdatným profesionálom ovládajúcim 
nástrahy dirigentstva, technicky dobre 
vybaveným a temperamentným hudobní
kom. Len zrejme rezignoval, pretože už v 
Haydnovej 83. symfónii g mol mu sláčikári 

navyvádzali celú plejádu nepríjerpných lap-

'KONCERTY 

SF vo febru·ári 
-<:; ';, ' ., . - ,. • • 

ho zainteresovania. Jeho zdanlivo požado
vačné gestá nenašli odozvu a situácia sa 
dosť často pohybovala na ostrí noža. 
Chvíl'ami . som sa obával, či vôbec hráči 
Rachmaninova dohrajú do konca. Dohrali. 
Aspoň to. 

8. a 9. februára. Hector Berlioz: Faus
tovo prekliatie. Slovenská filharmó
nia. Dirigent Jero me Kaltenbach. Slo
venský filharmonický zbor. Zbor
majste r Jan Rozehnal. Sólisti Dunja 
Vejzovic, Mária Lejavová, Jean-Luc 
Maurette, Ján Galia, Martin Mala
chovský. 

V spolupráci s Francúzskym inštitú
tom v Bratislave. 

Kto vie, čím to je, že trojica Faust, Mefisto 
a Margaréta sú v poslednoC:. čase v Bra
tislave ako doma. Gounodov Faust s výkla
dom Jozefa Bednárika je stále jedným z 
najobl'úbenejších titulov opery SND. Vo 
februári tohto roku vrcholili v tom istom 
divadle prípravy na Boitovho Mefistofela, 
nuž a Slovenská filharmónia siahla zhodou 
okolností tiež vo februári po Berliozovom 
opuse 24, dramatickej legende Fausto:vo 
prekliatie. Povedal by som, že zaradiť u nás 
toto špecifické dielo do dramaturgie or
chestra je pomerne odvážne gesto. Všetko 
je však inak, ak si uvedomím, že pôvodne 
·mal tento smelý projekt realizovať Zdenek 
Košler - česť jeho pamiatke! Verím, že pod 
jeho rukami by veľké a žánrovo hybridné 
dielo našlo aj v Bratislave živnú pôdu. Žiaľ, 
Zdenék Košler už nestihol naplniť svoje 
zámery. Riaditel' Slovenskej filharmónie 
Karol Fajth pripomenul osobnosť Zdeňka 
Košlera všetkým zúčastneným divákom v 
rozpačitom príhovore na úvod koncertu. 
Predstavitel'ke ambasády českej republiky v 
Bratislave odovzdal zároveň menovací 
dekrét .šéfdirigent Slovenskej filharmónie 
in memoriam". Zvláštne, že bulletin SF 
uvádza pod .h eslom" šéfdirigentov Zdeňka 
Košlera už niekol'ko mesiacov ... 

Isto nebolo l'ahké hl'adať na Berlioza 
.;!áhraqu. Jerome K:\~~~nba<;J:!; Y.ša~ P<?PuJcu 
prij\11 a ~a<;l:trá,nil to~o ,n~v}J<pné SP.ecta~u- • 
twv ur.č.ené,skôr pr~ . q~~qč.Q<;:j~ieho poslu
cháča. Berliozova dramatická legenda účin
ne rozširuje uhol pohľadu na tvorbu jej 
autora-. čudáka, mizantropa, génia. Nie je to 
len Fantastická a Heraldovská symfónia, čo 
priniesol Berlioz na oltár dejín hudby. Skôr 

susov, za ktoré sotva možno viniť dirigenta. 
Občas sa situácie pohybovali na okraji útesu 
a už-už hrozil totálny krach. Body získavali 
len dychári (tradične veľmi dobrý výkon 
Igora Fáberu sediaceho za pultom l. hobo
ja). Nič sa, žiaľ, nezme nilo ani v druhej ,. tre
tine", v ktorej mali filharmonici pripraviť 
orchestrálnu živnú pôdu pre dvoch sólistov 
Mozartovho flautovo-harfového koncertu C 
dur KV 299. Mali pripraviť, ale veru nepri
pravili. Skôr naopak, hráči - sláčikári stále 

. sťažovali vynikajúcim sólistom chvíl'ky ako 
sa len dalo. Distonácie, asynchrón, nedopo
vedané slová a vety, zúfalá impotencia v 
profllovaní dynamiky... Bola to obrovská 
škoda. Harfistka svetového formátu Jana 
Boušková a Tomáš Janošík, člen orchestra 
SF si mali čo povedať navzájom a aj s publi
kom. Priznám sa, že taký vydarený a podnet
ný dialóg som v rámci tohto. Mozartovho 
výnimočného diela nepočul. Jana Boušková 
razila stratégiu zvyšovania zvukového obje
mu, jej nástroj znel prenádherne, oslňujúco, 
krehko a razantn e zároveň. Harfovému 
partu vdýchla neopísateľný, priam až ero
génny podtón, čo Mozartovi jednoznačne 

išlo k duhu. Tomáš j anošík bol skôr elegá
nom, distingovaným gentlemanom. Svoje 
frázy formoval o niečo subtílnejšie, zato 
však suverénne , čo však vytvorilo vzácnu 
dynamickú väzbu na gestiku h ry Jany 
Bouškovej. Obidvaja sólisti odviedli veľký 
kus poctivej práce a o to viac bolelo, keď 
niektorí z členov orchestra nenašli v ich 
prvotriednych výkonoch viac zaväzujúce) 
inšpirácie. Na záver znela Redutou Beet
hovenova 4. symfónia: ,.Nič nové na svete, 
dáme si repete ... ". Nie, že by som 4. symfó
niu, túto skladbu z rodu najpôvabnejších 
Grácií nemal rád, ale predsa len som zauva
žoval, že v priebehu troch mesiacov ju naši 
filharmonici hrali už druhý raz. Raz takáto 
dramaturgická duplicita vadí, inokedy zasa 
nie - človek sa v tom potom nevyzná. 
Napokon, veď aj . Deviatka" už má za sebou 
v tejto sezóne dva štarty ... l1ilharmonici mali 
teda noty, hmaty a tóny 4. symfónie viac 

naopak- jeho tvorivé motivácie a postoje sú 
evidentnejšie skôr v kolosálnych partitú
rach typu Faustovho prekliatia, ktoré sa 
výrazne vymykajú z ú rovne repertoárového 
paušálu. Filharmonikov čakal teda tvrdý boj 
zvládnuť v priebehu štandardného počtu 
skúšok nadštandardný projekt. Výsledok 
ich aktivity a aktivity všetkých zúčastne
ných bol však priaznivý. Faustovo prekliatie 
rozvrhli do dvoch rozsiahlych dejstiev. 
Privítal som možnosť vypočuť si vo štvrtok 
P!-Vé z nich a v piatok druhé. Celá atmosféra 
oscilovala medzi pólmi bežného, možno 
troška lepšieho výkonnostného paušálu zo 
strany orchestra a dobrými výkonmi zboru 
a sólistov. Práca Jerome Kaltenbacha sa mi 
páčila a verím, že v rámci daných možností 
nebolo možné vydolovať z objemnej parti
túry viac efektu. Filharmonici hrali d iscipli
novane, s nasadením, čosi vyšlo, čosi vyšlo 
menej. Pri takej ploche, akú predstavuje 
Faustovo prekliatie to nie je nič výnimočné. 
Sólisti zabodovali krásnou charakteristikou 
svojich úloh - subtílnosť a lyrika hlasového 
prejavu Jean-Lus Maurettea vystihovala fau
stovský komplex presne podľa receptu alla 
France. Ján Galla ponúkol dostatok seladón
sko-démonických fines a opäť potvrdil, že je 
zodpovedným Mefistom. Dunja Vejzovic 
vstítp ila do deja až v druhej polovici, ale 
absenciu v prvej fáze vynahradila nádher
ným spôsobom. Margaréta v jej podaní bola 
sčasti snom, sčasti živou realitou - bola však 
profesionálne perfektná. Aj menšie ú lohy v 
podaní Martina Malachovského a Márie 
Lejavovej sa zaradili do celkovo priaznivej 
vokalistickej atmosféry. To isté platí o Slo
venskom filharmonickom zbore - takže 
Faustovo prekliatie nebolo márnym drama
turgickým a výkonnostným ťahom Sloven
skej filharmónie. 

23. februára. Samuel Barber. Adagio 
pre sláčiky. Antonin Dvofák: Biblické 
písnč. Wolfgang Amadeus Mozart: 
Symfónia C dur ,Jupiter". Slovenská 
filharmónia. Dirigent Ewald Danel. 
Sólista Peter Mikuláš. 
' Ewald Dane! je namôjvéru usilovným 

nuďobn11l:ôm. A. z(lá sa mi; že rúbe stále vyš
šie 'a vyššie! 'Koncertný niajstú'Stovenskej 
filharmónie, primárius a umelecký vedúci 
súboru Cappella Istropolitana, nedávno 
umelecký vedúci koncertu Slovenského 
komorného orchestra, občas koncertný 

pretrávené, takže symfónia sa stala tým naj
vydarenejším, čo hráči orchestra na koncer
te ponúkli. Excelentný bol napríklad 
Roman Mešina sťaby prvý fagotista. Sám 
však situáciu utiahnuť nemohol. Vzaté kom
plexne: výkon filharmónie nebol veru žiad
ne víťazstvo ... 

O deň neskôr sa priestor Koncertného 
štúdia Slovenského rozhlasu ~aplnil nečaka
ne slušne. Aktivita tímu organizujúceho 
sympatický cyklus rozhlasových koncertov 
(live prenos na S2) našla v tomto prípade 
pozitívny ohlas. Nečudo, veď v zostave účin
kujúcich sa ocitlo meno skvelého českého 
violončelistuJii'ího Bártu, ktorého si mnohí 
fanúšikovia koncertných podujatí pamätajú 
z komorného koncertu na BHS '94. Vedenie 
prebral tento raz na svoje bedrá hosť z 
Kanady - Kerry Stratton. Jeho meno bolo 
pre mňa dovtedy neznáme, myslím si však, 
že vykonal v Bratislave dobrú prácu. Zvolil 
si rýdzo romantický repertoár, pričom pro
gramová zostava skladba po skladbe 
postupne smerovala od našich čias hlbšie 
do útrob 19. storočia. Všetko to začali drsné 
stony, razantné pochodové gestá a dojíma
vé hymnusy Finlandie Jeana Sibelia. Hráči 
ani dirigent neprejavili žiadne rozpaky a 
všetko znelo tak, ako malo -dokonca sa pre
lomili akustické ľady a Sibeliova partitúra sa 
odhalila aj na intímnejších miestečkách. 
Počínanie Kerryho Strattna mi bolo sympa
tické a pôsobílo na mňa dojmom zdravého 
zápalu regulovaného vysokým intelektom. 
Jirí Bárta nastúpil do arény v úlohe sólistu 
Violončelového koncern• a mol Camille 
Saint Saensa. Akoby to chcela náhoda, ale 
. imidž" jeho hry mi dosť pripomínal filozo
fiu hry Jany Bouškovej z predošlého dňa. 
Jii'í Bárta totiž tiež doloval zo svojho nádher
ného nástroja neuveriteľný zvukový poten
ciál, dravý volumen a sýte farby. Bol so svo
jím partom bytostne zžitý, mal Saint Saensa 
dokonale prečítaného a precíteného. Ľady 
akustickej neprajnosti celkom poľavili a z 
pódia tryskala doslova živá voda. Bol to záži
tok mimoriadneho kalibnt a výdatnosti. Na 

s ) 
sólista a komorný hráč a napokon -dirigent 
Slovenskej filharmónie! Nasadenie tohto 
hudobníka je obdivuhodné, ale aj troška 
varovné. Ale Ewald Dane! vari vie, kde je 
jeho pravé miesto ... Jeho dirigentský kon
takt na Slovenskú filharmóniu bol jednou z 
atrakcií koncertnej sezóny. Prilákal do 
Reduty zvýšený počet návštevníkov a istot
ne vyvolal p o celej udalosti aj rozmanité 
názory. Ja sám som mal zmiešané pocity. Na 
jednej strane som sledoval výnimočne zvý
šený a koncentrovaný výkon sláčikárov, 

ktorý tentoraz mohol statočne konkurovať 
dychárskym výkonom. Na druhej strane 
som však sledoval zvláštnu zmiešaninu diri
gentských impulzov a gest. Ewald Dane! 
síce dirigovanie vyštudoval, dávnejšie sa mu 
však nevenuje (ak nerátam jeho aktivity 
popri súbore Cappella Istropolitana, kde 
ide viac o umelecké vedenie, než o skutoč
né dirigovanie). Aj pred Slovenskou filhar
móniou pôsobil Ewald DaneJ viac ako kole
ga, než ako dirigentská osobnosť. Hráči však 
robili .their best", takže počas koncertu 
nastala nejedna pekná chvíľka. Napríklad -
celé Barberovo Adagio bolo pripravené 
vel'mi kultivovane a vznešene. Biblické pís
né Antonína Dvoráka s Petrom Mikulášom 
boli takisto veľkým zážitkom, hoc aj Peter 
Mikuláš bol v tom čase zjavne vyčerpaný 
prípravou Boitovho Mefistofela pre operu 
SND. Nebyť však jeho nadhl'adu a schopnos
ti spolupracovať, nejeden nástup Ewalda 
Danela by ho mohol priviesť do úzkych. 
Mozartova ,Jupiterská" symfónia sa síce trb
lietala, zdalo sa mi však, že dychy akosi 
nenašli spoločnú reč v ladení a kontakte na 
sláčikárov. Takáto situácia nebýva v orchest
ri SF obvyklá, preto ma stále zvádzala a upo
zorňovala na seba. Avšak, ak si uvedomím 
dlhodobú mozartovskú chorobu Slovenskej 
filharmónie, ,Jupiter" prejavil náznaky zlep
šovania neblahého stavu. 

A ešte jedna poznámka: vari sa neprevi
ním voči žiadnemu zákonu, ak vznesiem 
protest voči slovenskému prekladu Biblic
kých piesní pričlenenému k bulletinu. Ak 
už to však musí byť, potom nech preklaq 
vyhotoví odborník, pretože uvedené pre
klady boli priam až poburujúco ignorantské 
voči originálu. Pri čítaní týchto kvázi prekla
dov mi mimovoľne prebehla mysl'ou spo
miertka na trápnu inscenáciu Prodarié 
nevesty na scéne opery SND pripravenú v 
slovénskÓm prekl'ade. EŠte šťastie, že Peter 
Mikuláš sa rozhodol spievať Dvočákove 
piesne v origináli! Napokon - uvedený pre
klad by ani nebolo možné interpretovať ... 

IGORJAVORSKÝ 

Jii'í Bárta Snímka M.Jurík 

rozdiel od filharmonikov, hráči SOSR-u 
J ii'ího Bártu výrazne nevyrušovali a nekazili 
mu jeho výkon. Kerry Stratton zvládol 
ťažkú úlohu .sprevádzača" t iež so cťou, 
takže: no problem. Nuž a do tretice vel'ké 
.S" - Robert Schumann a 4. symfónia. Už 
dlho som túto skladbu na našich pódiách 
nepočul, takže jej prítomnosť na rozhlaso
vom soiré ma potešila. Naviac, ak ju všetci 
účinkujúci obšťastnili pozornosťou a dis
ciplinovanou hrou. Hráči SOSR-u zvíťazili 

vo februárovom symfonickom derby mini
málne o celú kvalitatívnu triedu a zvýšili si 
počet pozitívnych bodov. 

A ešte jedna poznámka na záver. Pra
covníci rozhlasu mali podľa môjho názoru 
dobrý nápad, keď do Koncertného štúdia 
napojili komentár určený pre priamy pre
nos. V takýchto situáciách často vzniká dosť 
trápna situácia, keď orchester je už nastú
pený, nič sa nedeje, pokiaľ rozhlasový 
moderátor nedokončí svoj -príhovor, takže 
divák v koncertnej sieni nemusí vedieť, o 
čo ide. Príjemný hlas Niny Kramárovej 
znejúci v koncertnej sieni pred každou zo 
skladieb zamedzil vzniku takého vákua a 
podnietil v KS i pozitívnu atmosféru. 

IGOR JAVORSKÝ 



( 6 HUDOBNÉ DIVADLO 

j DONIZE1'1•1 A JEHO FESTIVAI.j 
Hoci festival v Bergame zápasí s váž

nymi finančnými p r o blé m ami, po
dobne ako d n es mnohé ta lia n ske hu
dobné i n štitúcie, jeh o organ izáto r i 
dokázali, že i pri "skromných " finanč
ných prostriedkoch sa d á vytvoriť fes
tival s náročným umeleckým progr a
mom. 

Základnú líniu dramaturgického plánu 
posledné ho festivalu "Donize tti a jeho 
doba" tvorili inscenácie operných diel 
Gaetana DonizettillO: Caterina Cornaro, 
Le convenienze ed inconvenienze teatrali 
a Nápoj lásky. Jeden večer bol venovaný 
operám skladateľa a učiteľa Donizettiho 
Giovann i Simon e Mayr a (Lakomec a 
Zápletka s listom - L 'int1'igo della /ettera), 
pri príležitosti stopäťdesiateho výročia 

Denia Mazzola ako Caterin a Corn a ro 

Fausta, Gemma di Vergy). 
V miestnom d ivadle Donizetti inštalovali 

zaujímavú dokumentárnu výstavu venova
nú donizettiovským miestam v Bergame a 
vzťahu Donizettiho ku svojim umeleck-ým 
súčasníkom. 

Zriedkavo uvádzaná Caterina Cornaro 
sa už za života Don izettiho zaradila medzi 
jeho ne(lsp ešné diela, hoci dnes možno 
povedať, že si závoj zabudnutia nezaslúžila. 
Pôvodne určená pre Kärtnertheater vo 
Viedni mala napokon premiéru po dvadsia
tich dňoch skúšok v neapolskom Teatro 
San Carlo 12. januára 1844. V tom čase už 
bol Gaetano Donizctti vážne chorý, nemo
hol . sa zúčastni ť na príprave inscenácie a 
ope ra utrpela v Neapoli veľké fiasko. Po 
prepracovanom finále ju potom uviedli 
Teatro Heglo v Parme v roku 1845. 
Predpokladá sa, že to boli jediné dve uvede
nia tejto o pery v minulom storočí. 
Vzkriese nia sa Caterina Cornaro dočkala v 
rámci Donizettiho ren esancie v roku 1972, 
kedy ju opäť uviedli v neapolskom Teatro 
San Carlo v ti tulnej role s Lejlou Gencer. 
Koncertne zazne la aj v Londýne s 
Monserrat Caballé. 

V rámci p osledného Donizettiho festiva
lu ju v Bergame r. 1995 uviedli po prvý raz, 
v revízii Rubína Profetu, ale na sku točnú 
kritick(! edíciu opera ešte len čaká. 

Námet opery čerpá zo života benátskej 
šľachtičnej Cateriny Cornaro, ktorá sa v 
záujme benátskej republiky musí vzdať svo
jej lásky k mladému Gerarclovi a vydať sa za 
cype rského kráľa Lusignana. Dvojdejstvo
vú operu s prológom uviedli v Bergame na 
scéne Carla Saviho, inšpirovanej výtvar
ným dielom Alessandra Sanquirica. Veľmi 
poe tickú, pritom však (!spornú a praktickú 
scénu tvorili obrovské plátna, zobrazujúce 
palácové komnaty, trónne siene, či cyper
ský p rístav s kotviacimi korábmi a morom 
nádhernej azúrovej farby. Niekoľko re kvi
zít umiestnených n a scéne dotvántlo doko
nal(! atmosféru jednotlivých výjavov. 

Héžia Filipa Crivelliho sa niesla v kla
sicko m poiíatí, bez prebytočných scénic
kých akcií, v jednoduchých a prirodzených 
gestách ope rných hrdinov. 

výraze. Úlohu Gerarda stvárnil tenorista 
Pietr o BaUo so solídnym hlasovým fon
clom p ekného sfarbenia, pozitívneho hrd i
nu kráľa Lusignana dôstojne reprezentoval 
barytonista Stefano Antonu cci. 

Donizettiho opera La convenienze ed 
irtconvenienze teatrali, podľa hry rovnaké
ho titulu Antonia Simone Sografiho, sa 
stretla pri svojej pre miére 2. novembra 
1827 v neapolskom Teatro Nuovo u obe
censtva s veľkým (lspechom. Miestne kro
niky hovoria o na tú dobu nezvyčajnom 
počte takmer päťdesiat repríz. Komédie, 
ktoré ironizovali nezmyselné maniéry 
operného sveta, boli v tom čase veľmi ob
ľúbené. Komické situácie vyvolané chova
ním kap ricióznych operných hviezd, 
obklopených príbuznými a neodbytnými 
ctitel'mi, preflkanosť impresáriov, či poní
ženosť začínajúcich autorov dali príležitosť 
k veselej zábave obecenstva. 

Opera vznikla pôvodne ako fraška o jed
nom dejstve s hovorenými dialógami, 
postupne však prešla viacerými autorský
mi zásahmi. Na festivale v Bergame odzne
la ako d ramma giocoso o dvoch dejstvách. 
Komickosť klasickej zápletky boja prima-

Bruno Simo ne v ženskej role Mamy 
Aga ty 

Bergamčania si dodnes cenia činnosť 

tohto nemeckého hudobníka vo svojom 
meste a preto p ri príležitosti stopäťdesia

teho výročia jeho úmrtia zaradili do pro
gramu festivalu dve jednoclejstvové opery 
zo začiatku Mayrovej skladateľskej činnos-

jeho úmrtia. Súčasťou festivalu bo li aj 
komorné koncerty a udele nie Donizettiho 
ceny umelcom, ktorí sa pričinili o p ropagá
ciu jeho diela. Jej držiteľmi sú o. i. speváci 
Leyla Gencer, Katja Hicciarelli, Enzo Dara, 
režisér Filippo Crivelli. V tomto, už 12. roč
níku festivalu ju získala bergamská rodáč
ka, speváčka Denia Mazzola, ktorá má v 
repertoári mnohé postavy i z menej zná
mych Donizettiho opier (o. i. Anna Bo lena, 
Maria Stuat·da, Roberto Devereux, 
Lucrez ia Bot-gia, Calerina C01·nm·o, 
Elizabetct na zámk u Kenilworth, 
Belisario, Zúrivý z ostrova San Domingo, 

Hudobné naštudovanie bo lo ešte dielom 
staručkého clonizettiovského "fachmana", 
osemdesiatšesťročného Gianandre u 
Gava zzeniho , be rgamského rodáka, ktorý 
toh to roku vo februári zomrel. 
Predstaviteľka titulnej úlohy, jeho o vyše 
štyridsať rokov mladšia manželka, Denia 
Mazzola spievala ná ročný, typicky cloni
zettiovský sopránový part s istotou, pekný
mi okrúhlymi výškami a jemnými piánami, 
hoci s určitými rezervami v speváckom 

Scén a z op ery Le conven ienze e inconvenienze teatrali 

Scé na z opery Caterina Cornaro 

Bra tis lava p o dlhšom čase zažila 
výnimočnú hudobnú udalosť. Vlastne -
nielen h u dobnú, ale a j tanečnú. Vďaka 
inciatívnosti Fran cú zskeh o inš titútu v 
Bratislave a aj :vďaka iniciatíve zúčast
ne n ých umelcov mohlo v nedeľu 25. 
febru ára v priestoroch opery Slo
venského n áro dnéh o divadla p r ebehn
úť vzácne a o jedinelé p r edstave nie 
nazvan é prosto: Fantaisie, ted a Fan 
tázia. 

O aktivitách súboru Musica aete rna už 
netreba obzvlášť vypisovať. Členovia tohto 
ansámblu sú zdravými fanatikmi, zasväte n
cami, horlivcami a statočnými hudobníkmi. 
Vd'aka nim zavanul na Slovensko čerstvý 

vánok z minulosti - hoci to môže znieť para
doxne. V činnosti súborov typu Musica 
aete rna sa vo vzrušujúcom d ialógu vždy 
ocitá mome nt archaizácie hudobného sveta 
s hľadačstvom nových možností pre vybu
denie hudobného zážitku v aktuálnych pod
mienkach konca 20. storočia. V onú neclcl'u 
sa v SND stretlo vcl'a priaznivcov vznešenej 
kultúry tónu, frázovania, intonácie ... Koru
nou vyst(lpe nia boli členovia fra n cúzske
h o tanečného súbo ru L'Eventa il, ktorí 
si s "cterií ákmi" malí isto čo povedať. Aspoi\ 
ich vzájomné spolupôsobenie to nasvedčo

valo. L'Eventail vznikli zásluhou profesio
nálky p rvého rangu - Marie-Genviéve 
Massé, znalkyne mnohých tanečných tech-

clony d ivadelnej spoločnosti s tzv. sekun
dárnou speváčkou znásobuje postava jej 
matky písan{t pre buffo bas v ženskom pre
oblečen í, ktorú v Bergame vynikajúcim 
spôsobom zaspieval a vyhral neap olský 
basbarytón Bruno De Simon e . Vtipná 
réžia Mau r a Avogadra na scéne Car mela 
Gia mellu nás v prvom dejstve zavied la clo 
haly starobylého hotela a v druhom dejstve 
na scénu divadla s bohatou barokovou 
dekoráciou. Predstavenie dynamickým 
gestom dirigoval mladý Fabr icio Maria 
Carmin a ti. 

Dnes takmer neznámy sklaclatel' 
Giovan n i Simone Mayr , pôvodom 
Nemec, žil, umelecky tvoril a pôsobil v 
Bergame, kde aj v roku 1845 zomrel. 
Pôsobil ;lko Kapelmeister v najväčšom 
miestnom kostole Santa Mar ia Maggiore a 
bol plodným tvorcom mnohých operných 
titu lov a sakrálnych skladieb. Založil a vie
dol hudobné kurzy pre chudobné deti a 
objavil rriedzi nimi hudobný talen t syna 
robotníka z horného Bergama, dnes sve toz
námeho skladateľa Gaetana Donizettiho. 
Ktovie, či by bez Mayrovej charitatívnej 
pedagogickej činnosti svetová hudobná 
kultúra nebola ochudobne ná o jedného z 
významných operných skladateľov. 

ník a štýlov .. Dejiny poskytujú choreografke 
aj tanečníkom L'Eventail obrovský terén 
pre uvádzanie pozoruhodných replík, či 
rekonštrukcií starých tanečných projektov, 
ktoré preslávili francúzsky dvor aj francúz
skych hudobníkov. Projekt Fantaisie bol 
veľmi veľkoryso koncipovaný (na tanečné 
predstavenie bol extrémne dlhý). 
Základnou filozofiou dvojfázového večera 

bola práve konfrontácia stratégií rekonšt
rukcie a repliky, resp. parafrázovania staré
ho v nových dimenziách. V pôsobivom 
slede čísel zostavených na podklade hudby 
viacerých u nás známych aj neznámejších 
majstrov (Lully, Vivaldi, Mersene, Marin 
Marais, Campra), mal divák možnosť zahryz
núť do vonného koláča histórie. Koľkokrát 

človek zatúži po návrate späť? ! Koľkokrát si 
povie me: "Chcel by som aspoň chvíľku žiť v 
tom, či on om storočí" ... L'Eventail a Musica 
aeterna ponúkli návštevníkom opery SND 
nádhernú a poučnú exkurziu do hlbín 17. 

ti - L 'intrigo della lettera z roku 1797 a 
Lakomec z roku 1799 a aj niektoré jeho 
sakrálne skladby. Mayr ako p rvý začlenil 

do talianskych o rchestrov niekto ré dovte
dy nie bežné hudobné nástroje- napríklad 
harfu a anglický roh. Súčasníci obdivovali 
aj jeho schopnosť korribinovať taliansky 
melodický štý l s nemeckým. Námetom 
Lakomca je v tom čase často hudobne spra
covávaná h istorka lakomého tútora, ktorý 
chce získať veno svojej zverenkyne. 
Té mou druhej frašky L 'intriga della lettera 
je klasická záme na listu, ktorá' spôsobí nie
koľko komických nedorozumení mladé
mu chudobnému sochárovi a jeho manžel
ke. Farsy Giovanni Simona Mayra dýchajú 
hudobnou sviežosťou, sú bohaté na spe
vácky náročné árie a ich námet a dejová 
gradácia zaujme i súčasného diváka. Obe 
hudobné frašky skompo nované pre benát
ske divadlá uviedli po p rvý raz nielen v 
Bergame, ale v súčasnosti odzneli vôbec 
prvýkrát. 

V rámci festivalu sa uskutočnila aj konfe
rencia, venovaná zhodnoteniu významu 
Mayrovej osobnost i. 

ANNA PODOLSKÁ, Milá no 

storočia. Ne možné akoby sa stalo možným -
aj bez časostroju príbehov sci-fi. Okrem 
absolútneho majstrovstva tanečníkov, ktoré 
sa prejavilo hlavne v tom, že nebo lo možné 
zaregistrovať obtiažnosť jednotlivých taneč
ných prvkov, krokov, póz, p riniesol tento 
obraz mystiku ponoru do dejín, niečo roz
právkovo múdre a krásne. V druhej polovici 
už fungovala prítomnosť, avšak vždy vel'mi 
obozre tne a korektne voči predlohe a voči 
zámeru. Na scéne panoval dokonalý kon
takt medzi hudobníkmi a tanečníkmi (Peter 
Zajíčck to asi ne mal l'ahké p ri akceptácii 
p resunov a nástupných fáz jednotlivých 
pohybových výstupov) , takže znova nebola 
šanca registrovať techniku v jej prvopláno
vosti. Technické paramatre slúžili jedinému 
- silnému zážitku, nádhe rnému estetickému 
výstup u a neopakovatel'nej atmosfére, ktorá 
v ten večer v opere SND panovala od začiat

ku do konca. - rg -
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Diskografia Lucie Poppovej nie je adekvát
ne rozsiahla významu jej postavenia na sveto
vých operných scénach a väčšina nahrávok 
bola realizovaná s odstupom času po jej neo
pakovateľných špičkových výkonoch. K jej 
prvým gramofónovým . hitom" patril album 
Deccy nazvaný .Mozart-Festival" s Ivanom 
Kertészom z roku 1972 z kolínskeho obdo
bia (Kertész tu bol generálnym hudobným 
riaditeľom opery). Bolo to v dobe, keď Pop
pová stála na začiatku svojej kariéry a mala za 
sebou prvé úspechy v Mozartových operách. 
Triumf začínajúcej hviezdy .Kráľovnej noci z 
Bratislavy" bol našťastie zdokumentovaný 
Klempererom, s ktorým nahrala aj Despinu 
(1972), no azda najviac "zasvietila" jej Blond
chen s Kripsom (1966), kde si kritika všimla 
jej nenapodobiteľný slovansk-ý esprit. Vcľaka 
Kolínu a Kertészovmu umeleckónu ansámb
lu stala sa Poppová v polovici sedemdesia
rych rokov mozartovskou speváčkou par 
excellence, čo ocenila celá generácia vtedaj
ších svetoznámych mozartovských interpre
tov, počnúc Herbertom von Karajanom. 
Vtedajšia kritika u Poppovej sa nadehýiíala 
jej "požehnaným, žiarivým, štíhlym timb
rom", ktorý dominoval nad demonštrovaním 
technickej disponibiliry. O jej platni pre EMI --

Víťazka Speváckej súťaže Mikuláša Schneid
ra-Trnavského (1994) Andrea Danková, ktorá 
sa pn:sadzuje ako sólistka opery SND v 
Bratislave, si úspešne buduje svoje medziná
rodné postaven ie. Po víťazsrve na medziná
rodnej súťaži Toti dal Monte na t1lohu 
Micaely v Bizetovej opere Carmen, ktorú 
napokon aj stvárnila na opernej scéne v 
Trevise (partnerom jej bol Martin Babjak ako 
Escamilio), účinkovala rovnako úspešne 
nedávno v Anglicku, kde v londýnsko m 
Centre Barbican spievala sopránový part v 
Janáčkovej Glagolskej omši. Účinkoval Lon
dýnsky symfonický orchester pod taktovkou 
Myunga-Whuna Chunga, nedávneho šéfdiri
genta parížskej opery Bastile. Do Anglicka sa 
chystá opäť, tento raz na svetoznámy exklu
zívny operný festival v Glyndebourne, kde 
má spievať Manon Lescaut v rovnomc:nnej 
Pucciniho opere pod taktovkou "dirigenta 
roku 1995"]. E. Gardinera. 

(1967) s Mozartovými a Händlovými áriami 
písali odborníci ako o niečom absolútnom, 
obdivovali farebné spektrum jej výrazových 
možností. Pravda, nielen Mozart bol jej 
doménou. Od neho mala blízko k nemeckej 
komickej opere, no najmä, podobne ako 
Elizabet Schwarzkopfová, si časom vydobyla 
svoju doménu aj v hudbe Richarda Straussa. 

Boli to, ako som už spomínal, predovšet
kým 70-te roky, ktoré zaznamenali Poppovej 
spevácke umenie na ZYllkové záznamy, ktoré 
sa dnes revitalizované na CD nosičoch, vra
cajú do našej prítomnosti ako jedinečné, žiaľ, 
už historické dokumenry, neopakovateľnej 
tvorivej imaginácie. Z nahrávok zo sedemde
siarych rokov spomeňme aspoň Romildu z 
Händlovho Xerxesa ( 1972), Mariu z Lort
zingovej opery Cár a tesár (I 976), Taumän
nchen v Humperdinckovej Medovníkovej 
chaiÍipke (1971), Sofiu v Straussovej opere 
Gavalier s ružou s Bernsteinom (1971), 
sopránove sólo v Orffovej Carmine burane, 
najprv pod taktovkou Frubecka de Burgosa 
(1966) a potom K. Eichhorna (1973), účin
kovanie v Haydnovom Stvorení sveta s 
Dorátim (1977), Mahlerovej ôsmej symfónii 
zo Soltim (1972), Beethovenovej Missc so
lemnis taktiež so Soltim (1978), v Brahm
sovom Nemeckom requiem so Sinopolim 
(1983) a v Straussových šryroch posledných 
piesňach (1982). K posledným operným 
projektom patrí aj nahrávka Mozartových 
operných árií, ktoré Poppová nahrávala 15.-
19. júna 1983 v Mníchove s tamojším rozhla
sovým symfonickým orchestrom pod taktov
kou Leonarda Slatkina, ktorého poznáme z 
koncertov aj u nás. Táto plau'ía je akousi 
Poppovej interpretačnou mozartovskou re
kapilllláciou: Aminta z Il Re Pastore, Che
rubin, Zuzanka a Kontesa z Figarovej svadby, 
Konstanza z Únosu zo Serailu, Ilia z 
Idomenea, Donna Elvíra a Donna Anna z Don 
Giovanniho, Fio rdiligi z Cosi fan tutte a 
Vitelia z La Clemenza di Tito. Už samotný 
výber postáv a ich reprezentatívnych árií, 
naznačuje diapazón Poppovej interpretač
ných možností a schopností. Tie Stl tu zúro
čené vrchovatou mierou. Pravda, to nie je 
hlas z jej triumfálneho nástupu, to je zrelé 
umelecké majstrovstvo mozartovskej inter
pretácie, v ktorej dominuje jedinečná vokál
na a výrazová kultúra tónu, hudobnej frázy a 
formy, schopnosť minucióznej diferenciácie 
nemeckého a talianskeho mozartovského 
opem ého slohu. Poppová nikdy nebola pri
madonou, ani opernou divou, či speváčkou 
vyvolávajúcou fantómové škandály. Bola 
umelkyňou par excellence, čo dokazuje aj 

HOMMAGE 
"LVCIA. PQPP 

BRATISLAVA, (17.·23 .. m.arec: 1996) 

(Dokončenie zo str. l ) 
že nebudú navzájo m .konkurovať", ale že 
si podržia svoje vlastné špecifiká, zámery 
a poslanie. 

Prvá medzinárodná spevácka súťaž 

Lucie Poppovej vstúpila do bohatého 
reťazca početných európskych i zámo r
ských súťaží, aby naďalej udržiavala v 
medzinárodnom povedomí jedinečný 
prínos našej rodáčky v kontexte svetovej, 
ale aj našej vlastnej kultúrnej identity. 
Lucia Poppová (a nielen ona) sa síce 
nestala hviezdou .zásluhou" súťaže, jej 
prvé kroky smerovali hneď na scénu vie
denskej štátnej opery, ale odteraz bude 
synonymom úspešnosti práve prostred-

níctvom súťaže nesúcej JeJ meno. 
Napokon, dôvo dom pre takúto súťaž je aj 
fakt, že medzinárodnými súťažami prešiel 
celý rad slovenských spevákov, absolven
tov našich škôl, čo Bratislavu oprávňuje v 
pravom slova zmysle stať sa aj poriadate
l'om jednej z najnáročnejších a profilova
ných súťaží v Európe. 

Medzinárodna spevácka súťaž Lucie 
Poppovej je na svete a stala sa historic
kým faktom. Pozitívne treba hodnotiť aj 
skutočnosť, že sa ju podarilo zorganizovať 
pomerne v krátkom čase a že zarezonova
la v medzinárodných väzbách adekvát
nym spôsobom. Držíme jej palce a tešíme 
sa na jej perspektívy MARIÁN JURÍK 

táto nah rávka, ktorá, i napriek existencii d'al
ších mozartovských špecialistov, si uchováva 
svoju jedinečnosť a vyhranenosť. Spomedzi 
množstva mozartovských nahrávok patrí jej 
jeden z vrcholov, ktorý možno označiť aj ako 
vzorový pre celé ďalšie nastupujúce generá
cie. 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Synúónia č. 45 D Dur "H;affnerova" 
KV38.5 
Symfónia č. 39 f.s dur .KV S43 
Soli$tes ~Ut<>pe~ns, tu:.si~mburg 
Dirigent:Jatk Martin Händler 
SEL Classks 95.15-037 

Mozartova Hafťnerova symfonia patrí k 
najpopulárnejším orchestrálnym d ielam 
salzburského majstra. l loci vznikla v sklada
tcľovom neskoršom tvorivom období, je 
akýmsi návratom do jeho r;111ej tvorby, kedy 
komponoval serenády, divertimentá a rané 
symfónie. Aj táto symfónia je akousi reminis
cenciou, pretože pôvodne vznikla ako účelo

vá skladba - serenáda - pre rodinnú s lávnosť 
rodiny Haffnerových zo Salzburgu. Mozart ju 
neskôr prepracoval a dal jej ustálenú formu 
zrelej symfónie. 

Mozartove symfónie pochopitd'ne tvoria 
základ každého symfonického či komorného 
orchestra, sú "trvalkou" interpretačných, nie
len technick-ých previerok. Hoci z početné
ho katalógu zvukových záznamov Mozarto
vých symfónií mohli by sme zostaviť takmer 
nekonečný zoznam, napokon každá nová 
interpretácia, každá nová nahrávka nás láka k 
poznávaniu jeho nových neopakovateľn)•ch 

interpretačných možností. 

Takou nahrávkou je aj CD z Mozartových 
dvoch často hraných symfónií v interpretácii 
Solistes Européens z Luxemburgu, súboru, 
ktorý sa pomaly domicilu je aj na našich kon
certných pódiách. A práve pohľad na zvtiko
vú nahrávku, ideálne dotvára naše dotyky s 
týmt o sÍiborom na koncertnom pódiu, kto
rých síce nebolo veľa, ale dúfam, že budú 
patriť k profilácii našej koncertnej scény. 

a tejto CD nahrávke, ale aj na ďalších, 
ktoré postupne našim čitateľom sprostred
kujeme, sa výrazným spôsobom etabluje pre
dovšetkým Jack Martin Händler ako dirigent. 
Prostredníctvom zvukového nosiča vstupuje 
do arény, ktorá je vyzdobená zvučnými a 
honosnými menami svetovej dirigentskej 
extmtriedy a umeleckými prostriedkami sa 
usiluje o priazei'í diskofilov i znalcov Mo
zartovej hudby. Táto, ako aj ostatné nahráv
ky, ktoré Händler so svojim súborom real izo
val, rovnako ako aj jeho debut s bayreu tským 
festivalovým orchestrom, jednoznačne a jed
nosmerne poukazujú na pri márnosť jeho cit
livej muzikaliry, ktorá sÍic poučená vlastnými 
i nterpretačnými skúsenosťami, i prostredím, 
v ktorom sa Händlerova osobnosť formovala, 
stavia na základných výrazových prostried
koch klasického orchestra. "HaJfnerovská" 
symfónia má nerovný, vitálne pulzujúci vzlet 
(Allegro con spirito), ktorý vystrieda nádher
né, nežne vyspievané Andante, jedno z naj
krajších čo Mozart n;tpísal, prostredníctvom 
ktorého súbor i dirigent vyrvorili o sebe ten 
najpozitívnejší obmz. Händler poníma túto 
symfóniu ako spontánny hudobný rokokový 
obraz so zdržanlivou no elegantnou citovou 
melanchóliou, s roztúženými figuráciami a 
pevnou, triezvou, rytmickou koncepciou. 

Symfó nia č . 39 Es dur je už z iného hudob
ného materiálu ako predchádzajúce dielo. je 
to rýdza klasická symfónia zrelého Mozarta 
naznačujúca jeho tvorivý epilóg. 'l'akéto 
zážitky nám sprostredkováva aj Händlerova 
dirigentská koncepcia, v ktorej sa identifiku
je s tvorcom, vžívame sa do jeho sveta, v kro
rom sa vyjadruje výlučne absolútnymi 
hudobnými prostriedkami. 

V podaní Európskych sólistov, hrajúcich 
pod Händlerovým vedením technicky spo
ľahlivo, zvukovo diferencovane, dodržiava
júc základné princípy mozartovskej kantilé
ny, dynamiky a detailnej drobnokresby v pa
sážach a figuráciách, máme možno~ť poču~ 
MozartoVll hudbu, povedané s Hildeshei
merom, .ako vzruch, ktorý mobilizuje pociry 
vyhradené jedine jej a vedomie každého 
poslucháča ju potom spracúva podľa vlast
nej vnímavosťi" . MARIÁN J URÍK 

SFZ V SALZBURGU 
Na trojtýždňový umelecký pobyt do 

Salzburgu v Rakúsku odcestoval l O. marca 
Slovenský filharmonický zbor Slovenskej 
filharmónie. 

Pod taktovkou svetoznámeho talianske
ho dirigenta Claudia Abbada vystt1pi na 
Osterfestspiele (Veľkonočných hudobných 
slávnostiach) 1996 v opere Giuseppe Ver
diho Otello so slávnymi opernými spevák
mi Placidom Domingom, Ruggerom Rai
mondim, Barbarou Frittoliovou a ďalšími. 

Salzburg je po stáročia hudobným cent
rom, ale najznámejší je ako rodisko 

Wolfganga Amadea Mozarta. Už v roku 
1870 na jeho počesť tam zorganizovali 
hudobné slávnosti, ktoré odvtedy uspora
dúvajú každoročne. V roku 19 17 založili 
výbor "divadla hier", ktorý repertoár festiva
lu posunul clo dnešnej podoby. Zahri'tuje 
recitály, koncerry orchesťrálnej a komornej 
hudby, cirkevnú hudbu, operu a drámu. 
Dominuje však Mozartova hud ba. 

Vystúpe nie slovenských filharmonikov 
spolu s Berlínskou filharmó niou a svetozná
mymi sólistami v Salzburgu je veľkou poc
tou pre slovenské vokálne umenie. 

Generálny riaditeľ OPUS-u Miloš Jurkovič, predseda predstavenstva ZOS Vrútky 
Michal Moncman, riaditeľ Kultúrneho a kongresového centra Istropolis Alojz 
Luknár a ďalší poriadatelia a sponzori pozvali 14. marca do Teatra Istropolis všet
kých priaznivcov malého talentovanéh o huslistu Dalibora Kárvaya n a krst jeho 
prvej CD. Za prítomnosti zástupcov vlády, parlamentu, médií, pedagógov a množ
stva detí, so všetkou okázalosťou uskutočnil sa tento obrad, ktorého krstným otcom 
bol Bohdan Warchal. Prvá CD malého vir tuóza je na svete, jeho ďalšie umelecké 
smerovan ie budeme radi sledovať ... a komentovať. Sn ímka M.Jurík 
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l TLAČE Z HUDOBNÉHO MÚZEA l 
v roku 1993 lhJdobné rii'iízeum Slovens.kého nárOdného múze;~. založllo edídu 

MUSAEUM MUSICUM. Ciefom edičnefa vydavateľsk.ej aktivity múzea je spristupňo
. vať pramene slovenskej hudby verejnosti, ptedStavlť to, čo toto pracovisko za ttid· 
sať rokov svQjej e:xistende dó svojich zbierkových fondov získalo. Mu.eum :must
cum.má i"šakambíde presadiť sa i titulmi, ktoré majú ~,äidí zábet"~· ôdbo:tnýi ,spo-. 

· lučenský. Edícia bola koncipovaná do dvoch základných sé.dí -publikácie(katalógy 
fondov, prameňov) a noty (J>rakti(ké vyd.artJe pre p()tteby proťesíonábty<:b i • 
neprofesionálnych ínterp.retovavedeckéedieie). , • 

Aká je (Jroda prvých dvoch rokov edície 
Musacum musicum? Ak prihliadneme na to, že 
vydavateľské aktivity nie s(J dominantnou, hoci 
dôležitou zložkou činnosti Hudobného m(Jzea, 
úroda je dobrá - rovnako z hl'adiska J.:vantity 
ako i J.:vality a žánrovej pestrosti. V notách prak
tické vydanie (s kratšou úvod nou štúd iou v slo
venčine a nemčine) reprezentuje Cantica 
Sacra, výher z tvorby Tranovského, Fabriho, 
Kleina, Batku, Mayrbergera, Schneidra-Trnav
ského, Bellu, Kumlika a Sucho1ia pre mu7.ský, 
ženský a zmiešaný zbor; pod názvom Laudate 
Dominum s podtitulom Žalmy 17- a 18. sto
ročia zo Slovenska vyšiel pre vokálnoinštru
mcntálne obsadenie zborník z tvorby Capri
com a, Kusscra, Schliste ra a Tosta (partitúr~ aj 
party), v týchto cllioch vychádza zborník pre 
vokálnoinštrumentálnc obsadenie (pre vysoký 
hlas) Árie 18. storočia zo Slovenska, pr<:d
stavuj(u.;i diela F. X. Budinského, P. Petra Peťka, 
P. Norberta Schreicra, ]. M. Spergera a A. Zim
mermanna. SC::riu tzv. praktických vydaní dopl
ní v tomto roku vydanie vokálnej omše F dur 
z tvorby Jozefa Kumlika, známej postavy bra
tislavského hudobného života 19. storočia. 
Vedeckú 'edíciu v notách reprezentuje Orga
nový zborník- Prel úd iá a fúgy odM. Márie 
Stanislavy von Seidl, regenschori kláštora 
Uršulínok v 18. storočí (editor L Sestrienková). 

Vydarili sa i prvC:: kroky edície Musaeum musi
cum v publikáciách. Titul Hudobné inventá
re a repertoár viachlasnej hudby na 
Slovensku v 16. a 17- storočí, ktorý vytvorila 
Jana Kalinayov{t a kolektív autorov (vyšiel aj v 
nemeckej verzii) occiíujú odbo rn íci u nás i v 
zah raničí ako pr:ícu základného významu. V 
dvojjazyčnej knihe Krútňava v zahraničí -
Krútňava in der Welt autorka Danica Štili
chová približuje okolnosti vzniku opery Eugena 
Suchoi\a a obrazom i kritikami dokumentuje 
ohlas a Ílspechy diela na zahraničných scénach 
(takto sa prezentuje aj časť fondu Eugena 
Suchoňa, ktorý má Hudobné múzeum SNM v 
depozite). Dedičstvo hudobných nástrojov 
od Ivana Mačáka je katalógom k výstave, ktorú 
Hudobné múzeum sprístupnilo verejnosti na 
jesei\ minulého roka, no je súčasne cennou a 
potrebnou publikáciou o slovenských rudo
vých hudobných nástrojoch (pripravuje sa ang
lická a nemecká verzia titulu). Pozitívne sú aj 
prvé ohlasy na prácu Alexandry TauberovejJán 
Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín, 
v ktorej sa prezentuje osobnosť z hl'adiska kul
túrnych dejín Bratislavy, zvlášť významná a v 
ostatných desaťročiach málo docenená. Batkov
ská monografia vyjde v tomto roku aj v nemec
kom preklade. 

ZUZANA MARCZELLOVÁ 

l ADOREMUS ·ČASOPIS O DUCHOVNEJ HUDBE l 
V posledných mesiacoch mali záuje mco

via o duchovnú hudbu možnosť zoznámiť sa 
s novým periodikom zameraným na oblasť 
duchovnej hudby - časopisom ADOREMUS. 
Štvrťročník ADOREMUS začal vychádzať v 
roku 1995. Vydavatdom je Slovenský spe
vácky zbor ADOREMUS. Časopis je adresova
ný všetkým tým, ktorí sa tejto oblasti v<-:nujú 
organistom, zbormajstrom, spevákom zbo
rov, učitdom hudby, študentom, teoreti
kom, kr<-:súmským hudobným skupinám, 
ktorým chce pomáhať v ich odbornom raste, 
prinášať informác ie. 
Časopis má niekol'ko stabilných rubrík. 

Ich prostredníctvom sa prihovára čitateľom 
· a dotýka sa mnohých o blastí duchovnej 

hudobnej kultúry - pro blematiky dejín 
duchovnej hudby, otázok liturgickej hudby, 
proble matiky organov, o blasti kresťanskej 
mládežníckej hudo bnej scény. Poskytuje 
inštruktívnu pomoc organistom, zbormaj
strom a spevákom, informuje o hudobných 
podujatia<-:h a nových tituloch . 

Pravidelnou súčasťou časopisu je štýlovo 
rozmanitá notov;í príloha, v<-:novaná organi
stom a speváckym zborom (dospelým, mlá
dežníckym i detským). Orem súčasnej tvor
by obsahuje skladby z pokJadnice európskej 
duchovne j hudby predchád zajúcich storočí. 
Časopis si možno objednať na adrese: 

ADOREMUS, Hlavná 1221, 952 Ol Vráble . 

K.ONK.UR.Z 
Rada Slot,enskej hudobnej úni(! vypisuje konkurz• na obsadenie miesta ved'IU(!h~ $ekre- . 
tärlátu. ' 
Podmienky: • vysokošltolské vzdelm#.e (u1m!l~cMho, flkr:momtckllho atebopráimické.hostnerú) 

• orientácia tt 1/uaobtre}'kultúre · 
• orgtr.nitta~té swopndsti 
• zn.alastsmllovélloj(tJ:Yk4 a prax v oďbo~ vltand. 

Prihlášky !ltl$.ielajte na ťld1'Us:U.: SJtrtJ?ňsktJJiudobnáúnlá 
Michalská 10, 815 3óBmtistava\ do, l$ aptll~t f!)f)<i. 
o térmt1U1 kortkurztt budu uchádžačtpfs&mnfff.(YNxturmmt. 

Bláznivý klavír je jed en zo samostatných 
objektov inte raktívnej výstavy Schola Ludus
Labyrint, ktorú možno navštíviť do 15. mája v 
Slovenskom národno m múzeu (Vajanského 
nábrežie 2) v Bratislave_ Jeho autor Milan 
Adamčiak ( na fotografii) je známy hudobný 
vedec a exper imentátpr . .,Tento hudobný 
nástro j je zostavený z rozličných častí nájde
ných v kovoš ro tc. Z odpadového materiálu 
som pre túto výstavu zmontoval Bláznivý kla
vír, na ktorom možno loviť vel' mi pestrý svet 
zvukov", uviedol autor na vernisáži a hned· aj 
dokumentoval možnosti originálneho n á
stroja. Ten si počas celej výstavy môžu vyskú
šať návštevníd, podohne ako napríklad v 
samostatnej čast i Vedecká hračka, kde sa d á 
hrať na tý<-:hto n'ašiach (foto). Na rozd iel od 
lWtznivťho klavíra s i ho môže zostrojiť každ ý 

záujemca. Princíp je jednoduchý: fľaše napl
nené rôznym množstvom vody. Ked· po nich 
klopkáme paličkou, každá vydáva iný tó n. Že 
sa dá zahrať aj určitá meló dia, o tom sa šikov
ne jší pomerne rýchlo presvedčia. Je to tiež 
nápaditá pomôcka pre hudobných pedagó
gov či iných premýšravých. Tieto zvukové, aj 
veľa iných exponátov, nám umožňujú iný 
prístup k záko nitostiam prírody a vedeckých 
poznatkov. Takéto neformálne vzdelávanie 
pre všetky generácie, projekt Nadácie Sch o la 
Ludus zaujal UNESCO, ktoré ho schválilo ako 
pilotný projekt pre 2 L storočie. To dokazu
je, že aj spomínaná výstava je výnimočnejšia 
a rozhodne vda povie všetkým zvedavým a 
túžiacim rozšír i ť svoj obzor. 

Text a foto Pavol Erdziak 

20.marec 
SND Bratislava Schumann, Korsakov, 
Rachmaninov: Karneval, Paganini, Šeherezáda 
( 19.00) 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini (19.00) 
DJB Košice P. L Čajkovskij: Labutie jazero 
( 19.00) 
ŠKO Žilina-Topofčany ŠKO, F. v.d. Laar, klavír 
(HoL) , clir. A. Schwinck (SRN); Sperge1; 
Beethoven, /Jrahms ( 19.30) 
21. marec 
SND Bratislava Operný galakoncert ( 19.00) 
SF Bratislava SKO, E. DaneJ; Viva/di, Schubert 
(19.;0) 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini (19.00) 
DJB Košice K. We& Žobrácka opera ( l 0.00) 
ŠF Košice Koncert pre Jozefov, dir. B. Režucha 
(19.00) 
ŠKO Žilina program ako 20. ; . ( 19.00) 
22. marec 
SND Bratislava O. Nedbal: Z rozprávky do roz
právky ( 17.00) 
SF Bratislava program ako 2 1. 3. (I 9.30) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: Jozef a jeho 
pl:íšť ( 19.00) 
DJB Košice N. Bodnár: Dobrodružstvá smelého 
zajka ( l 0.30) 
23.marec 
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma org. 
(IS. OO) 
SF Bratislava Hommage a Lucia Popp - koncert 
lau reáwv súťaže; Cappella Istropolitana (18.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber• Jozef a jeho 
plMť (19.00) 
SO Banská Bystrica G. Verdi: Luisa Miller 
( 18.30) 
DJZ Prešov P. L Čajkovskij : L<tbutie jazero 
(19.00) 
24. marec 
NS Bratislava A Lloyd Web ber: Jozef a jeho 7~-lz
račný J?lášť (19.00) 
ŠF Kosice Dóm sv. Alžbety Organový recitál L 
Sokol; Podprocký, Tunder, Buxtehude, Bach, 
Rege1; Franck ( 17.00) 
DJZ Prešov P. L Cajkovskij: Labutie jazero 
(19.00) 
Ev. kostol, Poprad Otvárací koncert 
Popradskej hud. jari - A. Hôlblo ngová, Q. 
Hôlbling, husle; L Szabó, organ; Bach, Viva/di, 
Mozart, Vierne ( 18.00) 
Galéria M. Bazovského Trenčín E. 
Ginzeryová, cimbal; V. Madarászová, čembalo; 
Purce/1, COI'ellt, Tarttni, Viva/di, Scarlatti, 
Chopirl, Strav inskij, Bartók aď. (19 .00) 
25-marec 
SND Bratislava ]. Massenet: Don Quichotte 
(19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber• Jozef a jeho 
plášť ( 19.00) 
Banská Štiavnica, kino Akademik 
Bratislavské gitarové kvarteto; Praetorius, 
Telenunm, fitindel, Scarlatti (I 8.30) 
DK Dúbravka Bratislava Najkrajší kút - E. 
Horná, soprán, P. Šubert, barytón, D. Stankovský, 
klavír (19.00) 
Bojnice, LO Mier Stretnutie s P. MichaHcom; 
Viva/di, Hiindel, Mozart, Brahms, Paganini, 
Kre/ster, Sme/ana (19.30) 
26- marec 
SND Brat.islava G. Verdi: Trubadúr (i 9.00) 
SF Moyzesova sieň Bratislava Musica aeterna, 
Camerata Bratislava, dir. IL Arman; F. X. 
Bmllnskjí, G. Pergofesi( l 9 .30) 
DJB Koš ice G. Verdi: Aida ( 19.00) 
ŠO Banská Bystrica T. Frešo: Martin a slnko 
(17.00) 
DJZ Prešov L. Fail: Dolárová princezná (19.00) 
27.marec 
SND Bratislava P. L Cajkovskij: L<tbutie jazero 
(19.00) 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini ( 19.00) 
DJB Košice O. Nedbal: Pol'ská krv (i 1.00) 
ŠO Banská Bystrica, Bohéma klub Nové 
tváre v ŠO -J. Vaculík ( 18.00) 
ŠKO Žilina E. Kamrlová, organ; Hummelovo 
trio - L Gajan, V. Šimčisko, ]. Alexander; Mozart, 
Hummel, Dvm'ák, Bach, Pergolesí, Brahms, 
Messtaen (19.00) 
Empír. divadlo Hlohovec Slávnostné otvore
nie Hlo hoveckej hudobnej jari; Orchester 
Komornej opery, sólisti SND ( l 8.30) 
Štátna galéria Banská Bystrica súbor starej 
hudby Primavera - renesančná a ranobaroková 
hudba ( 19.00) 
28. marec 
SND Bratislava G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
(19.00) 
SF Bratislava SF, T. Fraňová, klavír, dir. O. 
Lenärd;R. Strauss, Palia, Gfaz ur1ov (19.30) 
DJB Košice S. Prokofiev• Popoluška (I 0.00) 
ŠF Košice ŠF, J. Lupták, violončelo, dir. S. 
Macura; PodprocJl.ý, Schumann, Beethoven 
( 19.00) 
Ziar n. Hronom MsKS klavírny recitál M. 
Lapšanský; Fi/Jich, Prokofiev, Gríeg ( 19.00) 
Katedrála Sp. Kapitula Kontemplácie - V. 
Strnisková, N. Higano, soprán, L Sokol, organ; 
Bach, Hd ndel, Zelenka, Malovec (17.00) 
Smižany r. k. kostol Kontemplácie (19.30) 
29.marec 
SND Bratislava L Deli bes: Coppélia (19.00) 
SF Bratislava program ako 28. 3. (19.30) 
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia (l 9.00) 
DJB Košice A. Vladigerov: Vlk a sedem kozlia
tok ( l O.OO) 
Devínska Nová Ves, lstra OĽUN, M. Dudík -
Slávnostný program ku Dňuučiterov (17.00) 
30.marec 
SND Bratislava L Kupkovič: Trojruža ( 11 .00) 
G. Rossini• llarbier zo Sevilly ( 19.00) 
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia (19.00) 
DJB Košice G. Verdi: Nabucco (19.00) 
3Lmarec 
SF Bratislava, Dóm sv. Martina SF, A. 
Kohútková, soprán, L Kirilová, alt, l Galia, bas, 
dir. O. Lenárd; ]. Haydn: Sedem posledných 
slov ... (l 9.30) 
Mirbach Bratislava l Ružička, husle, S. 
Timčáková, klavír; janáček, ŠostakoviL~ 
Schumann (l 0.30) 
DJB Košice Malý obchod s hrôzami, premiéra 

( 19.00) 
DJZ Prešov I'. Oravec: Ergo, kladivko! III 
(1 9.00) 
DK Cífer J Slávik, vie., D. Varínska, klavír; 
Beethoven, Dum'ák, Kupkovič ( 16.00) 
GMB Trenčín E. Blahová, soprán, G. Beláček, 
has, E. Iländlerová, klavír; Mozart; Schumann, 
/Jella, Kafenda, Čajkovskij, Dom'ák a cl'. (19.00) 
L apríl 
SND Bratislava G. flizet: Carmen (19.00) 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini ( 19.00) 
DJB Košice O. Nedbal• Pol'ská krv (ll. OO) 
2. apríl 
SND Bratislava G. Verdi : Maškarný bál (l 9.00) 
NS Bratis lava F. Lehár: Gróf z Luxenburgu 
( 19.00) 
DJB Košice T. Andrašovan: Letokruhy (l 0.00) 
K. WciiJ. Žobrácka opera (19.00) 
ŠO Banská Bystrica G. Puccini• Lastovička 
(18.30l v 

ŠKO Zilina Vdkonočný koncert SKO - M. 
Iv\tniš, hoboj, ll Beniaková, klarinet, V. Šalaga, 
fagot, . . Ladovský, 1<-:sný roh, . Melniková, 
soprán, I L Štolfová, alt, S. Šomorjai, teno r, P. 
Mikuláš, has, di r. O. Dohnányi; Zimmermann, 
Mozart ( 19.00) 
3. apríl 
SND Bratis lava O. NedbaJ. Z rozprávky do roz
p rávky (17.00) 
SF Bratislava SF, SZMB, L Rybárska, I'. Dvorský, 
P. Mikuláš, dir. O. Lenárd; Verdi: Requiem 
( 19.30) 
DJB Košice G. Verdi• Nabucco ( 19.00) 
ŠKO Žilina program ako 2. 4. (I 9.00) 
4 . april 
SND Bratislava G. Verdi• Otello (19.00) 
SF Bratislava program ako 3. 4. (19.30) 
NS Bratislava L Tolcsvay: Evanjelium o Márii 
(19.00) 

!RADIO DEVÍN· TIPY NA~WWifJ 
21.marec 
12.00-12.30 J- S. Bach: Dobre tempreovaný kla
vír, hrá Glenn Gould (výber) 
19.15-19.30 ABC o hudbe - hudobný minilexikón 
o osobnostiach hudby (pripravil M.Jurík) 
19.30-2 1.07 Koncert zboru a Symfonického 
orchestra Bavorského rozhlasu , dir. C. M. 
Giuli ni 
22-marec 
17.00-18.00 Hviezdy koncertných pódií- Eugen 
Ormancly 
23. marec 
l ;.05-14.05 Londýnsku filharmóniu diriguje 
Erich Kleiber 
14.05-1 4.50 Operný magazín (pripravil S. 
j akubek) 
15.00-16.00 Stretnutie nad partitúrou_ Cyklus 
rozhovorov o novej tvorlx: (pripravila M. 
l'u.~ k:í šová) 
20.00-2 1.00 .M. 11- Musorgskij: Chovan čina ( l. 
dej.) Zbor Vicdcn~kej štátnej ope1ľ, SFZ, Scénit:ký- 
orchestcr rakúskych spolkových divadiel, 
Orchester viedenskej štátnej opery dir. Claudio 
Abbado 
24-marec 
19.20-20.00 Koncert pre výhercov súťaže 
Dialógy s hudbou 
20.00-21 .00 Hudba kontra hudba. O tolerancii 
medzi hudobnými žánrami (pripravila M. 
Puškášová) 
2 1.00-23.55 Musorgskij: Chovančina (2.-5. dej
stvo, účinkujíJci vitľ hore) 
27. marec 
20.:35-21 .00 Koncert z gotickej a renesančnej 
hudby (pripravila E. Cárska) 
29. marec 
17.00-18.00 Hviezdy kohcertných pódií - Ivo 
Pogorelič, klavír (Chopin, Čajkovskij) 
30. mm·ec 
14.05-14.:35 Akcenty, rezonancie (pripravil H. 
Do manský) 
11 .30-12.00 Spevom k srdcu. Zo zborov<:j tvorby 
D. Kardoša a O. Fercnczyho (pripravil V. Sl ujka) 
31.marec 
10.05-10.35 Organová hudba na Kvetnú nede
ľu (pripravila E. Cárska) 
19.20.20.00 Dialógy s hudbou - slJťaž. Veristická 
opera a jej príť:tžlivos( (scenár Z. Bernátová) 
20.00-21.00 Jlašie v tvorbe skladateľov (pripra
vil L Hrušovský) 
21 .00-23.1 O OPERA - Umberto Giordano: 
André Chénier (M. dcl Monaco, R. Tebaldiová, 
iní. Zhor a orchester Akadémie Santa Cecilia v 
Ríme, dir. G. Gavanczzi) 
2- a1>ríl 
I 5.1 0-16.30 Záznam koncertu - Lausanne, júl 
1995. Schubert: Krásna mlynárka (Hermann Prey, 
Michael Endre) 
3. april 
9.15-10.00 Jloémy. Výber z najznámejších skladieb 
(Roussel, Skrjabin, Poulenc, Dup re, Glazunov) 
4. april 
12.00-12.30 Hudba z Ameriky (Art of States). K. 
Alexander, Chinary ll ng. 
16.00-17.00 70 rokov rozhlasu na Slovensku_ Z 
historického archívu. (Sólisti opery SND, SOSR, R. 
Týnsky) 
19. 1 S-19.30 ABC o hudbe. lludobný minilexikón 
o osobnostiach hudby (pripravil M.Jurík) 

ROK SLOVENSKEJ HUDBY .l 
22. 3. l 1.00 Opern}r koncert 
19-15 Musica slovaca 
23- 3- l 1 .30 io slovenskej zborovej tvorby 
25. 3. 16 .30 Zo slovenskej zborovej tvorby 
20.25 Slovenskí interpreti hrajú diela sloven
ských autorov 
26. 3. 19.15 Slovenské interpretačné umenie 
27.3- 19.15 Musica slovaca 
22.00 Večerný symfonický koncert 
29. 3- 12.00 Z nových CD nahrávok sloven
ských interpretov 
19.15 Musica slovaca 
1.4.19.15 Skladatelia - jubilanti 
2. 4 _ 19. 15 Slovenské interpretačné umenie 
3- 4. l 9.15 Musica slovaca 
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