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PREMENY 
V živote sú udalosti rôzne, príjemné i 

menej prfjemné, jestvujú aj sklamania z 
ideálov, entuziazmu i z v iery, že nám 
ide o spoločnú vec. Z traumy sklamania 
sa totiž, milí naši čitatelia a abo.nentt, 
bude v najbližších mesiacoch »liečiť" aj 
náš, čt váš, Hudobný život. Týmto čís
lom, totiž, končí Hudobný ž ivot svoju 2 7 
a pol ročnú existenciu ako súčasť vyda
vateľstva Obzor. Mysleli sme st, že vla
ňajU rok -ako sme vás o tom infotmova
lt -bol pre nás najhorším rokom, kedy sa 
rtkázalo, že nám vonkoncom nejde o 
záujmy spoločné, ale skôr individuálne. 
V dôsledku zbytočne vyvolaných problé
mov, ale najmä podsúvanfm nespráv
nych informácií, sme hľadali východis
ko a to sa našlo. Vďaka pochop eniu 
vedenia ministerstva kultúry, ktoré nás 
finančne pokrylo na celý rok, prostred
nfctvom Slovkoncertu. Dlho sme sa z 
tohto pozitfvneho kroku netešili, pretože 
jestvuje ešte niečo ako napr. ľudský fak
tor a zhoda okolnosti, ktoré vám aj z 
trajväčšej mdosti a z najkrajšfch plánov 
uróbta peklo. 

V stručnosti: ľudský faktor nevyšiel v 
ústrety p ožiadavke vydavateľstva Ob
zor, aby do konkrétneho termfnu bola 
obnovená zmluva. Vydavateľstvo Obzor 
konalo po svojom, dalo nám t;ýpoveď a 
k 30. aprflu ukončilo svoju činnosť a 
vypovedalo všetky z mluvy s tlačiarňou, · 
distribúciou a td: V týchto chvfľach, keď 
pfšem tieto tiadky, neviem čt neprídeme 
aj o stoličku, telefón e-"'i fax. Uplynulé tri 
mesiace sa nám podarilo bez akýchko
ľvek rét01"ických proklamácii, t;ýstrah a 
ultimát, no s maximálnym vynalože
nfm síl a vďaka financujúcemu Slov
koncertu, vychádzať pravidelne, ako by 
sa nič nestalo. No dôsledky konania ľud
ského faktot-u sa ukázali byť ďalekosi
ahlejšie a bude na ľudskom faktore, aby 
sa všetko opäť dalo do poriadku. 

j e starou pravdou, že p fsané 'slovo, 
kritické, publicistické, nemalo nikdy na 
ruiiach ustlané, vždy malo svojich praj
nfkov a neprajníkov. Tento pt·otikladný 
vzťah bol vždy súčasne aj hybnou 
pákou dopredu, a dúfam, že aj ňou 
zostane. Som presvedčený, že Hudobný 
život túto traumu - veď má dvadsaťse
demročné skúsenosti a tradíciu -prežije 
a opäť bude slúžiť najširšiemu okruhu 
záujemcov o hudobné dianie na celom 
Slovensku. Veď práve tu máme naše naj
väčšie abonentné zázemie. 

Hovori sa, že každé zlo je na niečq 1 

dobré. Myslím, že v tomto pripade to 
bude platiť dvojnásobne. Bude to sice už 
x-té ponaučenie, ale z rejme taká je reali
ta. Aj spoločnosť aj etika e-"'i morálka - a 
nielen umenie - majú svoje premeny. 
Možno, že očakávaná vydavateľská 
zmena bude not;ým impulzom pre skva
litnenie obsahovej, formálnej, ale naj
mä distribučnej problematiky časopisu. 

Dnes dostávate do ruky, vážení čítate
Ifa, dvojčislo a ďalšie číslo by malo vyjsť 
koncom mája. Tento čas je potrebný na 
celý rad organizačných, legtslatfvrlych či 
majetkovo-právnych úkonov pre zabez
pečenie novej existencie časopisu. V 
týchto dňoch prebiehajú intenzívne 
rokovania a tak vás prosíme, aby ste 
nentšilt svoje abonomá v prípade ne
správnych informácií poštot;ých doručo
vateľov, čt kohokoľvek iného. Predpo
kladám, že v najbližšom čiste vám dáme 
konkrétnu odpoveď na status quo. Preto 
za minulosťou nesmúťme, mdšej dúfaj
me, že v nových podmienkach a not;ých 
zmluvných vzťahoch sa Hudobnému ž i
votu bude dariť lepšie. Zaslúžil by si to, 
aspoň s ohľadom na svoju blížiacu sa 
tridsiatku. MARIÁN JU lÚK 
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MARIÁN JURÍK 

Frankfurtský hudobný v-eftrh 
. "MUSIK MESSE" má už svoJu U'$(lí,. 
d._,u a naJmä pte$~~ medilná1'0d
né postavenlenlelen svojim rozsa- · 
b,()m, ale Aafmi pt.ln:\tk~<>tt $klad.~ 
bou hudobnýc::hd(omodlt v$etkých.~. 
druhov. vtáta{l.e najsu~a:méJ$idt 

• ele.ktroruckýdt mé4ií. ZučaStnit sa 
frankfurtskej .hudobneJ olympiá· 
dy, ako to .nm~U jedny novitty, · 
mamenádenne ~hať riiei.ot'lío 
ldlometrov na bri'iac;;lcb. pásoch a 
sdtodiitiach, ' P.t:eJsť obrovské 

·haly, v k~ocyeh pd ,prton1 vstup<: 
. neviete prltQm p. máte zastal'It •. 
· musíte uhýbať &mvkám potulujú· 
· clch, hľadajucl<::h a suv~nýre zbie. 
rajúclcb fudí; obchodníkov, mana~ 
žerov, veľtržných pracovníkov a 

· predovšetkým svoj sluchový 
orgán pdpraviť nielen na decibe
ly, ale aj ~es nukov, melódií., 
oásttojov. N.ajldeálAejaie to Je v 
hale s digltáWJf(lfi ldávesov:ý.mj;, 
násttoJiil.t; kde st sadnete ·za. 
. nástro), dáte si $~Ui:bá.tka a môžete · 
•· $1 zabt~ť na ldavb'l, organe, čt 
orchestri; kla$Jku, Jazz, pop, bez 

·toho, aby ste ttlekoho ~li, illebo 
· boU ruäení. Aký bol tohtoročný 
ftankfurtskýhud.obnývefttb? 

Predovšetkým veľký, programovo bohatý 
a organizačne oproti predchádzajúcim 
rokom zdokonalený. Najmä čo sa týka pre
hľadnosti jednotlivých komodít. Ak sa chce
te čo najlepšie na veľtrhu zorientovať, tak je 
nevyhnutné hneď na začiatku si prešUJdovať 
507-stranový katalóg, k tomu osobitnú prílo
hu zo schémou, aby ste vedeli, kde sa čo na 
ktorom poschodí, v kwrých halách a kójach 

nachádza. Pre ilustráciu o rozsahu tohto veľ
trhu niekoľko čísiel: tohtoročného veľtrhu 
sa podľa údajov pre tlač zúčastnilo l 689 
vystavovateľov zo 45 krajín a navštívilo ho 
vyše 90 000 návštevníkov-odborníkov z celé
ho sveta ( treba podotknúť, že prvé tri dni sú 
pre odborníkov a posledné dva dni pre 
verejnosť). Týmto dosiahol veľtrh v roku 

1996 doterajší rekord. Veľtrh sa rozprestiera 
na 100 000 kvadrátnych metroch. Firemné 
zastúpenie z jednotlivých krajín malo nasle
dovnú štruktú ru: Nemecko 773 vystavovate
ľov, USA 182, Veľká Británia 146, Taliansko 
104, Francúzsko 81, Španielsko 65, 
Švajčiarsko 51 , Nizozemsko 49,Južná Kórea 
38, Tajwan 33 a potom nasledovali krajiny s 
početne me nším zastúpením, no nie nevý
znamným. Napríklad krajiny bývalého tzv. 
.východného bloku" boli zast(•pené nasledo
vne: Bulharsko l , česká republika 14, 
Estónsko l , Maďarsko 3, Poľsko 3, 
Rumunsko 2, Rusko l a Slovensko 4 firmy. 
Tento rok sa objavili aj také krajiny ako 
Indo nézia, Nový Zéland, Nigéria, Južná 
Mrika, Srí Lanka, Turecko a pod. zast(Jpené 
po jednej firme. Uvedený prehľad naznaču
je, že boom hudobného priemyslu má vzo
stupnú tendenciu a vo vyspelých kraji nách , 
myslím tým krajiny s najväčším počtom 

' vystavovateľov, možno hovoriť priam o 
gigantickom rozvoj i hudby (pravda v tom 
najširšom slova zmysle), ktorý v trhovom 

prostredí ekonomicky vyspelých krajín, má 
zrejme predpoklady aj pre rozhodujúce eko
nomické postavenie. Dokazuje to aj fak t, že v 
priebehu posledných rokov vývoj, ktorý pre
zentuje frankfurtský veľtrh, nielen že ponú
ka špičkovú výrobu napríklad v hudobných 
nástrojoch, svetelnej a zvukovej nahrávaco
reprodukčnej technike, ale aj v oblasti vyda-

vateľskej, t. j. vydávania kníh o hudbe. a noto
vých materiálov. 

Ďalším zaujímavým faktom je skutočnosť, 
že počnúc prvým veľtrhom v roku 1948, 
kedy sa začalo iba výstavou hudobných 
nástrojov, si postupné rozširovanie tohto 
podujatia vyžiadal sám rozvoj hudobných 
médií a komodít, ale najmä samotní vystavo
vatelia, ktorí v geografickej polohe 
Frankfurtu, v jeho veľtržnej tradícii a vo 
vystavovateľských technických možnosti
ach, videli úspešnú perspektívu pre rozvoj 
obchodovania s hudbou. 

Ako už z vyššie uvedeného štatistického 
prehľadu vyplýva, hudobnou veľmocou, 
súdiac podľa veľtrhu je Nemecko. Avšak, nie
len preto, že veľtrh sa koná na jeho domácej 
pôde, ale najmä bohatým p onúknutým sorti
mentom exponátov. Pravda, dominujú tu tzv. 
ľahšie hudobné žánre, najmä rocková hudba 
a z nej odvodené druhy a žánre. Obrovský 
rozvoj zaznamenávajú hudobné nástroje, čo 
svedčí o záujme verejnosti o aktívne rozvíja
nie hudobnej kreativity. Táto oblasť nemec
kej produkcie zásobuje nielen domáci, ale aj 
zahraničný trh. Veľkú zásluhu na tom má 
Spolkový zväz výrobcov hudobných nástro
jov, ktorý na jednej strane reguluje ponuku a 
dopyt a na strane druhej oživuje trh o stále 
nové, aktuálne ponuky. Tým, že ponuka je v 
rovnováhe s dopytom, nemecké nástrojárske 
firmy sú aj adekvátne ekonomicky stimulova
né. 

Osobitnou kapitolou veľtrhu - a zrejme aj 
najrozsiahlejšou -je nahrávacia technika, sve
telná a zvuková technika. Veľtrh ponúka 
všetko, čo je k dispozícii, čo sa práve rodí. V 
špeciálnych kójach a kabínkach si môžete 
prezrieť a ,.oh mať" technické zázraky z konca 
20. storočia, ba niektoré naznačujú začiatok 
novej éry a to je počítačová technika a jej 
spôsob komunikácie prostredníctvom 
Internetu. Ukazuje sa, že pre hudbu, ako 
trhové médium to bude mať obrovský dosah, 
pravda, do akej miery bude možné v tvorbe a 
percepcii nahradiť ľudský faktor - rozum, cit, 
fantáziu, tvorivú individuálnosť atď. - si 
netrúfam posudzovať. Jedno je však isté, že 
n~stúpený pokrok sa zastaviť nedá. 
Počas troch <Iní nebolo v ľudských silách 

detailnejšie sa zoznámiť so všetkým, napo
kon každý sa orienwje na veľtrhu predovšet
kým podľa svojej profesie a svojich individu
álnych záľub. Preto aj p re mňa boli najzaují-

(Pokračovante na str. JO) 



AKTUALITY ~~'96) 

Spomienka na Zoltána Hrabussaya ''Obohatenie i prekvapenie 
Rok sloven skej hudby pokročil, pravdu

povediac, dosial' bez nejakých mimoriadnych 
vzruchov a udalostí. Naj~ystematickejšou jeho 
zložkou je mirbachovský komorný cyklus 
(SSSk-Sll U) , aj ked" možno namietať, že nie je 
žiadnou novotou ani vynált:zom Roka sloven
skej hudby. Predsa však, viac než za zmienku 
stojí fakt, že plynúc pod touto egidou, expo
nuje programy koncipované s vel' mi sústrede
ným dramarurgkkým zreteľom. Ak dnes reka
pitulujem doterajšie nedd'né matiné, môžem 
konštatovať, že napospol a v každom prípade 
znamenali nejedno obohatenie, prekvapenie, 
či záslužne pripomenutie si zabudnutých 
hodnôt. A takto, v podobných intenciách 
pokračovala aj aprílová (14. 4.) nádielka. 

Hned' prvým prekvapením bola pre mila 
skladba prvá: Sonáta pre violončelo a kla
vír č. 2 od Michala Vileca. Uvažujem: čo 
dokáže v skladbách podobného typu vzkriesiť 
životný pu lz? Sú to kontextuálne väzby, časový 
odstup, interpretačná akn1alizácia ... ? Vilecovu 
tvorbu som apriori vnímala v periférnych 
pozíciách, snáď cez tvorbu inštruktívnu, folk
lórne štylizácie ... nepoznajllc bližšie komorné 
skladby práve typu Sonáty. j ej parametre napl
no rehabilitujll autora v profesionálnej úpl
nosti. Dvojčasťová Sonáta ho predstaví ako 
plnokrvného hudobníka, ktorý dokázal uvažo
vať tak v rovine univerzálnej ako fo lklórnej, 
združujúc obe polohy do kompaktného celku 
kultivovanej dikcie. ,.Lví" podiel na zdarnom 
povýšení skladby mali prinajmenej kongeniál
ni interpreti:ján SfátJik a Dana Varfnska. 

Peter Drlička, Kristiárt Tóth a Pavol Hoďa 
tvoria kla ri nerové trio, ktoré stvárnilo (mys
lím, že adekvátne) rovnomennú skladbu 
opus 58 juraja Pospíšila. Kompozičná reč 
tohoto autora sa môže zdať navonok neefekt
ná, pôsobiaca pragmaticky, vecne... Dnes 
viem, že si žiada len nezaujatú poslucháčsku 
koncentráciu , ktorá za zdanlivo strohými s 
matematicky presne radenými štruktúrami 
odhalí takmer netušený hudobný priestor. 
Tak som doslova vychutnávala atmosféru 
~aždej zo štyroch jasne artikulovaných častí 
Tria, jeho hudbu, ktorá sa nezadúša prívalmi 
emócií, ale ktorá vyrastá z neomylného, spo
ľahlivého substrátu, aby v zretel'ných kontú
rach presvedčila. 

Sonáta p r e husle Ladislava Burlasa, 
ktorá patrí ku stálic iam na horizonte sólo
vých skladieb, sa pred časom ocitla v útlych 
rúčkach malého husl'ového zázraku DaJi
bur·ct Kamaya. Spoje nie tohoto talentované
ho interpreta s Burlasovou skladbou mi pri
padalo oveľa absurdnejšie, ako spojenie so 
svetom hudby trebárs Vivaldiho, Mozarta, 

· Paganiniho ... či iných jeho repe rtoárových 
auto rov. "Čítať" a tlmočiť Burlasovu Sonátu, 
to nie je len prechádzať ekvilibristikou hus
ľovej hry. Znamená to stotožniť sa s jej dosta
točne náročnou a intdektom nasýtenou tex
tllrou, pojať syntaktické súvislosti, celý súbor 
prvkov... jeden;'ísťročný Dalibor Karvay 
zahral Burlasovu Sonátu čisto , s priam obdi
vuhodnou akurátnosťou, bez zaváhania, seri
ózne a zmysluplne. Predsa sa mi len na poza-

Ivan Hrušovský 

dí jeho príliš "dospelej" kreácie znovu (tak 
ako vždy, keď ho s údivom počúvam) ozve 
nesmelá otázka súvisiaca s dosť nepochopite
ľnou či ine rtnou fúziou sveta detí a sveta 
dospelých ... 

j edinou premiérou aprílového matiné 
bolo Kvartetino semplice od Ilju Zeljen
ku. Stručne možno skladbu charakterizovať 

ako "jednu z mnohých" ... , t. j. jednu z mno
hých Zeljenkových skladieb, ktoré nepotre
bujll siahodlhé komentáre. Je produktom 
autora, ktorý už neblúdi labyrintmi hľadaní a 
pochybností, autora, ktorý z výslnia svoje j 
stabilizovanej pozície s určitosťou načiera do 
zásob, aby jasne a svojsk-y "vybral" a formulo
val. Kvartetino semplice je skladbou, ktorej 
titul bezozbytku napovie o priebehu kompo
zície. Je naozaj prostá, hravá, zrozumiteľná ... 
reflektujúca autora, ktorý sa ani do týchto 
polôh nemusí štylizovať - pre tože neblúdi 
labyrintom pochybností ... 

Klarinetové kvarteto (P. Drlička, K. Tóth, 
J Eliáš, M. Mráz) bolo zrejme inšpirujúcim 
faktorom pri vzniku skladby, tak o tom aspoií 
hovorila inšpirovaná a angažovaná interpre
tácia. 

A znova pochvala za dramaturgickú kon
cepciu: záver vygradoval v skvostnom 3. slá
čikovom kvartete Ivana Hrušovského 
(na obr.). Kedysi mi jeden skladatel' povedal, 
že ku komponovan iu kvarteta musí jeho 
tvorca doslova dozrieť... aj to mi prešlo 
mysl'ou, keď som sa ponárala do nesmier
nych šírav Hrušovského Kvarteta. Skladba s 
dômyselným dvojčasťovým tematicky prepo
jeným rozvrhom je až po okraj naplnená 
o ným priam vysnívaným hudobným krás
nom. Nevšedným a neopakovateľným obsa
hom približujúcim sa k vyšším substanciám 
duchovna. 

Za zážitok treba vysloviť vďaku aj M oyze-
sovmu kvartettt. LÝDIA DOHNALOV Á 

·· M~n~NOO:DN!~UNO~~··· · '' ·· .. .. 
Btm.ÓPS~ ASO<:tÁéJ~. P,RE JWOObNértQIOW .·. .. 

HUDOBNÁ VÝCHOVA~ MOST K.E1IRÓPSKQ 
· lNT.EGJt4CII? . . . .. 

Rámcový program: ~ 
1. s. 19.00 Otvárad koncert vo litantBkánskóm kostole v~ 
2. 5. 9.30 Slávnostné otvotetrle".MŠ, R·UPJŠ, PdF.mv mesto 

10.30 Prezentácia Slovenska • prof. Burlas, Doc. Szelepcsényi, poc..· íJátdk. a 
katedry hudobóej výéhovyuQ,teľskýčh.fákúlt , 
14.00 P,rezentáda bkúska ·prof.~. Gabriela Pescblová : 
16.00 Vystúpenle detského $J?evádeho zboru Qtntemus 
16.30 Diskusia ~ . . 
19.00FolklórnyvcčerfSlibór~atlšanťek, Súbor'ľorrsavl'J(O . · • . 4. .. , .·, ··· ; 

3.· s. 8.30 Prezentácla Nemedl:a~·prqt. W31te.tvyutitle YAMA-lf.A nástt<»l<ifvt>1ľf\1~Vll" __ 
com proce,se .. · · · · '·' 

14.oo ·ranečná hudba v H'V ~ :nr. W Re.instadlet~ R.Wsk() 
' 16.~0 Počítač v :Qv·K. ltoluib:acb· anko 
19.00 Prakdcké VfQČ()V4lclem-~ly~ . . Chtlstovh lUthl• RlikÓS)<iJ 

4. 5. 9.0(1 PrezC:jlláci~ lldl!ludS~a; V'fkt!JPtlfií~:de · . 
14.00 PriJatie z1dit~Jnlčný~h hosti u ·prilWltora m<:$ta P~va, 

' Prešova · · • 
16.00 Plenárna schôdza Európskej áSOcláde pre hudobru.í výchow. 

Ďalšie sprievodné podrijatia · 
2.a3.5.od9.00aodl4.na.č:. 78 . 

predoášky Doc. Masttlalclkhudobnej tetapU oa Peda~~j fakulte Vl'J~ 
3. ;. Semin ár pre nčiteľovor:ganoveJ a klavírneJ hey 

Inte rpretácia organovej r omantickej literatúry 
predná1ía a itl.terpretuje!p"o.f. Petet den Ouden 
Vysokáhudobná ilaoliJAmsJerdam/ Hofandslcó 
miesto konania: Franti$.káns.ky kostol y ~ve o 13,00 h 

. ZA ČAJA 41. KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR 

Vyvrcholením každoročnej ko ncertnej sezóny šr K je medzinárodný fest ival - Košická hudob
ná jar. 

4 1. ročník KHJ bude prebiehať pod záštitou ministra kultúry SR I. Hudeca od 2. do 30. mája 
1996. Stalo sa už tradíciou , že KHJ poskytne dostatočný priestor pre uvedenie diel slovenských 
skladatel'ov a na tvorbu košických autorov: J, Grešáka, L. Holoubka, J. Podprockého a N. 
Bodnára. 

Na otváracom koncerte (2. 5.) v Dóme sv. Alžbety ŠFK uviedla pod taktovkou S. Macu ru (ČR) 
so sólistami M. Hajóssyovou, M. Bei1ačkovou, J. Markvartom, J. Sulženkom, I. Sokolom a 
Speváckym zborom mesta Bratislavy Beethovenovu MlSSU SOLEMNIS. 

l Alne.en.dtaAté. . .J 

Nie každý archivár, ktorý pracuje v oblas
ti kultúry, má intímny vzťah k predmetu 
svojho pôsobenia. Boli však archivári, ktorí 
ďaleko prekračovali obzor vlastnej pragma
tickej činnosti a existovali dokonca aj v 
Bratislave archivári, ktorí boli ozajstnými 
exponentmi kultílľneho diania. jedným z 
nich bol ján Nepomuk Batka, ktorý udržia
val kontakt s hudobnou evolúciou vlastnej 
súčasnosti s najvyššími predstaviteľmi 
tohto umenia, s ruskými skladateľmi a pre
dovšetkým s Franzom Lisztom. Druhým 
archivárom tohto razenia bol JUDr. Zoltán 
Hrabussay, poznačený akousi stále akútnou 
láskou k hudobnému umeniu. Narodený 
1904 v Budapešti, pochádzal z učiteľskej 
rodiny. Gymnázium absolvoval v Ružom
b erku a rovnobežne sa venoval i š túdiu hry 
na klavíri. j eho učiteľmi boli). Chládek a F. 
Kafend a. Právo študoval na UK v Bratislave 
a súčasne i Hudobnú vedu u prof. Orla a v 
Prahe u J. Rídkého. 

J UDr. Z. Hrabussay prešiel mnohými 
zamestnaniami, začínajúc ako advokátsky 
koncipient u Dr. Nádašiho v Bratislave, ne
skôr sa stal pracovníkom Najvyššieho súdu 
v Prahe. 1932-1952 p racoval na bratislav-

V polovici apríla slávnostne odštartoval 
zaujímavý projekt kultúrnej výmeny mest
ských častí hlavných miest Rakúska a Slo
venska. V preplnenej sále Domu kultúry 
Dúbravka mali úvodné hlavné slovo starosto
via, Adolf Tille r z Dôblingu a Ing. Otto Riesz 
ako hostiteľ. V krátkych vstupoch zdôraznili 
potrebu takýchto aktivít aj vel'vyslanec 
Rakúskej republiky v Bratislave Or. Maximi
lián Pammer a jeho aktívna kultúrna atašé 
Mgr. Stella Avallone. Na prvom koncerte sa 
predstavil flautový súbor Klosterneuburg z 
Hudobnej školy J, G. Albrechtsbergera. 
Existuje od roku 1984 a tvoria ho učitelia, 
žiaci i absolventi tejto školy. Má bohatú kon
certnú činnosť vo Viedni, Dolnom Rakúsku, 
účinkoval i v Prahe a Bratislave. jeho doteraj
šie zloženie je nasledovné: Eduard Mader, 
Peter Primozic, Agnes Reichart, Heidemaria 
a Wolfgang Weyr-Rauchovci. Ťažiskom ich 
repertoám je renesančná a baroková hudba, 
ale hrávajú' tiež diela klasiky i moderny. U nás 
sa predstavili s programom: Pie rre Phalese 
(Pavane et Galliarde), Tilman Susato (Vier 
Tänze), J. B. de Boismortier (Sonate I/Op. 
VII Nr. 1), W. A. Mozart (Adagio in C-dur/ KV 
6 17a), John Dowla nd (If My Complaints), 
A. Shepherd (In A Shade), Thomas Morlcy 
(April Is In My Mistress'Face), Rupert Ignaz 

May r ·(SuÚe In F), L. v . Beethoven (Allegro, 
Menuetto), J . S. Bach (Sarabande) , G. F. 
Händel (Minuetto). 

Potom nasledovala vernisáž výstavy foto
grafií deviatich obcí Däblingu, tiež akvare
lov Pauly Czydlikovej a sošiek Rosity 
Messerltschovej. Pôsobivým spevom ju sprí
jemnil Cirkevný zbor ZUŠ E. Suchoila z 
Dúbravky, ktorý vedie jana Neščáková. 

V dmhý deň si prišli na svoje najmä obdi
vovatelia gitarového umenia. Steve Becke a 
Peter Ratzenbeck udivovali svojou techni
kou i šírkou repertoáru. S. Becke okrem gita
ry ovláda množstvo ďalších hudobných 

skoro magistráte na odd. sociálnom a práv
nom, po 1945 na Národnom výbore mesta 
Bratislavy na kultúrnom odbore a 1952 
p rešiel do Archívu m esta Bratislavy, kde 
p racoval do r. 1960, kedy zo zdravotných 
dôvodov odišiel predčasne do dôchodku. 

V Archíve mesta Bratislavy sa venoval 
spracovaniu a výskumu hudobných p amia
tok. Svoju pozornosť zameral predovšet
kým na bohatú korešpondenciu Batkovej 
pozostalosti, na základe ktorej vzniklo via
cero populárno-vedeckých článkov o pro
blematike vzťahov významných osobností 
európskej h udby k Slovensku. 

Na podnet Dr. Z. Hrabussaya Archív 
mesta Bratislavy prevzal začiatkom 1959 
p ísomnosti a notový materiál zrušeného 
Cirkevného hudobného spolku pri Dóme 
sv. Martina v Bratislave (1830-1950) do 
archívnej úschovy, ku ktorému bol 1971 
vypracovaný inventár (zo súkromného 
domu na Rudnayovom n ámestí 7). 

Tohto roku si pripomínam e jeho vše
strannú a hodnotnú činnosť, plnú záujmu a 
nadšenia, ktorú ukončil 29. 4. pred 20-timi 
rokmi. JÁN ALBRECHT 

SteveBecke 

nástrojov. je aj spevákom v siedmich jazy
koch a sám si skladá hudbu i texty. Štýly mu 
nerobia žiadne problémy. Hráva klasiku, 
dobovú hudbu, rock'n roll, karaoke i lotyšské 
piesne. Vr. 1993 skomponoval deväť orches
trálnych skladieb pre filmovú inscenáciu 
Exupéryho Malého princa. Podobne zdatný 
je aj P. Ratzenbeck, ktorý bol avizovaný ako 
jeden z najlepších gitaristov country and 
western v Rakúsku. No to, čo sme počuli, bol 
gejzír radosti z h ry a to v rôznych štýloch. 
Keďže sa striedali v interpretácii, Ratzen
beck svojou virtuozitou doslova rozdivočil 
d ivákov, ktorých následne spevom a hrou 
ukl'udňoval Becke. Tieto kontrasty sa vhodne 
dopf.ňali. Pesničku Bratislavské blues hrali 
spoločne, za výdatnej pomoci obecenstva. 
Pri takej atmosfére bolo samozrejmé pridáva
nie. A tak nadšení a vďační diváci si vytlieska
li tri pesničky navyše. 

Koncom apríla sa vo Viedni predstavili 
naše tanečné súbory. Balet Allegro, ktorého 
súčasný štýl osciluje medzi jazzom, klasic
kým baletom a modernými technikami. Dru
hým súborom bola Alfa , ktorá patrí medzi 
najstaršie skupiny moderného tanca na Slo
vensku. V máji nás v Dôblingu bude repre
zentovať ASH Band Andreja Šebana a piati 
výtvarníci. V októbri našich nových priate
ľov poteší svojim recitálom svetoznámy te
nor Miroslav Dvorský, na ich dožinkových 
slávnostiach zasa detský folklórny súbor 
Klnka a Chrámový zbor Dúbravka-Lamač, 
ktorý má s farnosťou v Krime už niekoľko
ročné kontakty. 

Text a foto PAVOL ERDZIAK 
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( ROZHOVORY 

Rozhovor so šéfdirigentom ŠFK 

• ·~ 1... d b Jenu s moJtm veAom· · .. · o .·. re 
Sta11islav Macura, šéfdirigent Štát

nej filharmónie v Košiciach v rokoch 
1981-83, vrátil sa na ten istý post v 
roku 1995. Od začiatku tejto sezóny 
realizoval rad dramaturgicky i umelec
ky veľmi podnetných koncertov. Di'la 
6. marca oslávil svoju päťdesiatku . 
Dostatok príležitostí na to, aby sme 
mu položili zopár otázok. 

•!• Vraví sa: nevstúpiš druhýkrát 
do tej istej rieky ... 

Hej, ale na druhej strane človek sa 

rád vracia na staré miesta, ktoré si ob
J'úbil. K orchestru ŠF cítim akýsi vnú
torný dlh, lebo v roku 1983 som z 
Košíc odišiel dosť unáhlene, uprost
red sezóny. O dôvodoch nechcem 
hovoriť, ale s orchestrom sa mi praco
valo dobre. Inšpiratívny je aj košický 
Dom umenia. V rámci celého bývalé
ho Československa je veľmi málo tak 
dobrých koncertných siení. Keď si 
vezmete zaradom Brno, Ostravu a ďal
šie mestá, väčšinou tu symfonické 
orchestre pracujú v nedobrých pod
mienkach. 

•!• Naskočili ste do idúceho vla
ku, alebo ste mali možnosť ov
plyvniť u ž priebeh sezóny 
1995/96? 

Tak napoly. Programy svojich kon
certov som si zostavil sám, podujatia s 
hosťami a nahrávky bežia podľa pre-

dom stanoveného plánu. 
•!• Aký je rozdiel medzi niekdajšou 

a terajšou filharmóniou? 
Je tu podstatný kvalitatívny posun k 

lepšiemu. Cítiť tiež vplyv početných 
nahrávok, s najrozličnejšími dirigenta
mi. 

•!• Na koľko percent je podľa vás 
kvalita výkonu orchestra závislá od 
kvalít dirigenta? 

Dirigent môže úplne zmeniť tvár 
orchestra. V prípadoch, keď je za pul
tom slabý dirigent však funguje akýsi 
obranný reflex telesa, ktorý zmpbilizu
je jeho sily a zabráni tak prípadnej 
katastrofe. Naše orchestre to majú v 
krvi, lebo zažili od roku '89 veľa sla
bých dirigentov. 

•!• Nedávno som v jednej recenzii 
vášho koncertu napísal, že máte 
zjavne lepší vzťah k moderne a 
romantickému obdobiu než k baro
ku a klasicizmu. Mýlil som sa? 

Baroková hudba sa v ostatných 
rokoch stala viacmenej doménou 
komorných orchestrov (predtým to 
nebývalo) a dirigent symfonického 
orchestra sa s ilou v praxi stretne iba 
málokedy. NetJtekám od toho, sú 
skladby tohto obdobia, čo ma veľmi 
lákajú: Mesiáš, Bachova o mša h moJ, 
Magnificattie prosto musím ešte uro
biť! Klasiku robím bežne; spravil som 
nedávno experiment s Mozartovou 
Haffnerovou serenádou, ktorú som 
doteraz hrával iba po častiach. Pri 
skúškach je to báječná práca - narazíte 
na plno krásnych detailov, je tu veľa 
rôznorodých nálad a odtieilov. 
Akonáhle to však hráte v kuse, je to 
zdíhavé. Tu vycítite, že Mozart skladbu 
komponoval na objednávku a že sa 
pôvodne aj táto serenáda, ako aj ostat
né- i jeho divertimentá a kasácie oby
čajne nehrali vcelku. 

•!• V priebehu tejto sezóny sa na 
programe ocitli viaceré zaujímavé 
tituly. Chcete ich zaraďovať aj naďa
lej - a vôbec - aký kurz naberie dra
maturgia ŠFK v budúcej sezóne? 

Rozhodne áno. Už ma irituje obohra
ná pesnička: "pre Košice sa to nehodí!" 
čo sa hodí a č9 nie, o tom rozhoduje v 
konečnom dôsledku kvalita reproduk
cie. Nie som vyznavačom výročí, ale 
sté výročie Brucknera chcem rozhod
ne pripomenúť- asi jeho ôsmou sym-

fóniou. Takisto Brahmsa: malo by 
zaznieť Nemecké requiem a klavírny 
koncert B dur s pani Rusó.)e to skvelá 
klaviristka, nadchla ma minule svojím 
Chopinom a hneď sme sa na tomto 
projekte dohovorili . Sebavedomie or
chestra iste pozdvihne, keď sa úspeš
ne popasuje so Stravinského Svätením 
jari. Inšpiruje ma aj organ - ten takisto 
nenájdete v každej koncerrnej sieni - a 
s tým teda myslím na Straussa- Tak rie
kol Zarathustra, Janáčkovho Tarasa 
Bul'bu, Su kovu Pragu ... 

•!• Zabočme teraz do osobnej 
sféry. Kde sú vaše korene a skadiaľ 
vyviera váš vzťah k hudbe? 

Som rodákom zo Sliezska a to bola 
vždy liaheň muzikantov- tak na českej 
ako aj na pol'skej strane. Moja mamič- ,. 
ka študovala spev u kontroverzného 
pedagóga p. Vaška, nedala sa však na 
profesionálnu dráhu - pri dvoch de
ťoch by to bolo bývalo obtiažne. 
Navyše jej chýbal komediálny zmysel -
a to som asi po nej zdedil, lebo hoci 
som často pracoval v opere, nikdy som 
sa necítil byť operným dirigentom. 
Doma sa teda hojne muzicírovalo -
ostatne mamička vo svojich 82. ro
koch spieva dodnes - i hrá na organe. 
Život ma potom akosi prirodzene 
navigoval najprv na hudobnú školu, 
potom na konzervatórium v Ostrave a 
napokon na JAMU v Brne. Začal som s 
flautou, trochu som hral aj na husle a 
na Akadémii som študoval dirigova
nie, ale aj dirigovanie zboru u prof. 
Veselku. Tie nástrojové skúsenosti sa 
mi, pravda, v mojej profesii zišli. Skú
šal som to aj s kompo novaním, no 
verejnosť zostala od týchto mojich 
pokusov ušetrená. 

Po absolvovaní školy som pôsobil 
ako asistent dirigenta v brnenskej fil
harmónii, potom krátko v opere, v 
Ústí n/ L. Vystriedal som všetko mož
né, som taký nepokojný duch. Jazdil 
som po svete, potom som zasa sedel 
doma. Pracoval som v Ľubl'ani, v Praž
skom rozhlasovom orchestri ( tam 
som realizoval vel'a nahrávok; teraz 
však už vôbec nechcem nahrávať. Je to 
hrozné - keď počúvam svoje staré 
nahrávky, najradšej by som ich vygu
moval. To nahrávanie po kúskoch je 
zabijak hudby. Vo svete sa čoraz viac 
pestujú live snímky - to by som ešte 

l viESŤ ŽIAKOV J{ZODPO~ll~OSTI] 
Katarína Dibáková patrí k hlavným·1 

pedagogickým osobnostiam na bratislaV:. 
skom kcmzervató,·iu., kde pôsobi práve 25 
rokov. Pri príležitosti jej pracovného i 
osobného jubilea sme jej položilt niekol'ko 
otázok súvisiacich s jej orientáciou.: 

+ Počas štúdií hry na klavíri na 
Konzervatóriu v Bratislave vás formo
vala prof. Smidžárová, na VŠMU doc. 
Fischerová. Zúčastnili ste sa na viace
rých interpretačných seminároch vo 
Weimare. V roku 1988 ste absolvovali 
mesačnú stáž na Štátnom hudobnom 
pedagogic.kom inštitúte Gnesiných v 
Moskve. Nadväzujete n a svojich učite
ľov alebo v priebehu rokov s te si 
vypracovali vlastný prístup k výchove 
žiakov? 

· Myslím si, že učiteľ má toľko metód, 
koľko žiakov vychováva. Vyučovanie 

nemôže byť šabló novité - treba brať do 
úvahy nadanic, inteligenciu a usilovnosť 
každého žiaka. Svojich žiakov sa snažím 
viesť k schopnosti samostatne pracovať -
samostatne myslieť. Čím je talenr väčší , tým 
skôr to vyžadujem. Doc. Fischerová ma 
viedla k precíznej práci s notovým materiá
lom. U pedagógov na seminároch i na stáži 
v Moskve sa mi neraz potvrdilo, že tajom
stvo úspechu interpretácie spočíva v tech-

nicky zvládnuto m, správne prečítanom 
texte. ľkto zásady vyžadujem aj od svojich 
žiakov. 

+ Máte veľké skúsenosti ako sólistka, 
komorná hráčka, korepetitorka. Ako 
ich využívate vo svojej pedagogickej 
práci? 

-Pri koncertnom vystúpení sa stre távame 

s problémom veľkej psychic kej záťaže a tré
mou, ktorá je vždy adekvátna príprave. 
Zodpovednou prípravou na súťaž či kon
cert sa clá zmierniť stres z vystúpenia. Preto 
práve aj vd'aka vlastným skúsenostiam sa 
snažím viesť svoj ich žiakov k zodpovednos
ti a systematickému cvičeniu a tým pred
chádzať stresovým situáciám. 

+ Boli ste vyhľadávanou koncertnou 
korepetítorkou najmä u spevákov ... 

- Po skončení štúdií na vysokej škole som 
začala pôsobiť na Konzervatóriu v 
Bratislave ako koncertná korepctítorka. 
Priebehom rokov som sa zamerala na prácu 
so spevákmi. Popri konzervatóriu som tak
mer 15 rokov pôsobila ako korepetítorka aj 
na Katedre operného a koncertného spevu 
na VŠMU. Bola to práca pre mňa veľmi zaují
mavá - práca so živým materiálom, najdoko
nalejším hudobným nástrojom, ľudským 
hlasom. Za roky tejto spolupráce som sa 
snažila vniknúť clo problematiky vokálneho 
prejavu - základov speváckej techniky, ;lko 
je tvorenie tónu, správne dýchanie, frázova
nie a pod. Len na podklade týchto poznat
kov je možné vytvoriť spevákovi ideálne 
predpoklady pre dokonalú interpretáciu, 
akceptovať osobitosti vokálneho prejavu a v 
konečnom štádiu vytvoriť u poslucháča 

dojem jednoliatosti vokálnej zložky a klavír-

bral). V Olomouci som 5 rokov pôso
bil ako šéf filharmónie, potom 2 roky 
ako šéf opery. Ale, ako som vravel, 
divadlo nie je p re mila. Celý ten zauží
vaný systém divadelnej prevádzky u 
nás je zlý. Orchestre - nie vlastnou 
vinou - nemôžu pri ňom dosiahnuť 
vysokú kvalitu. Pomohlo by jedine, 
keby - ako je to zvykom na Západe - v 
rovnakej miere účinkovali aj koncert
ne. 

•!• Vnímate päťdesiatku ako závaž
ný životný predel, nabádajúci k 
bilancovaniu, alebo ju prosto nere
gistrujete a idete ďalej? 

Beriem to normálne, ako hocaký iný 
vek. Je ne?.mysel robiť dáke bilancie -
je mi s mojím vekom dobre. Keby pri
šiel nejaký čarodejník a chcel by ma 
omladiť, s poďakovaním by som odmi
e tol. 

•!• Verme, že to myslíte naprosto 
úprimne. A čo koníčky? 

Príroda a zasa len príroda! Čím som 
starší, tým viac dávam prednosť príro
de pred hocakými inými radosťami 
tohoto sveta. Prázdniny v Tatrách, 
výlety do Beskýd, to je to najkrajšie, čo 
si môžem želať. Keby som nebol muzi
kantom, určite by zo miía bol lesák, 
ekológ, alebo niečo podobné. 

•!• Vidím tu na stole zaujímavý 
program Jesenného festivalu du
chovnej hudby v Olomouci, z vla
ňajška a na ňom vaše meno, ako 
umeleckého garanta podujatia. 

Festival začína mať tradíciu; odohrá
va sa v krásnom prostredí rozličných 
olomouckých chrámov. Koncerty tu 
maJU neopakovatel'nú atmosféru . 
Také diela, ako Haydnovo Stvorenie, 
Dvorákova Stabat mater a p. vyznie
vajú tu ovel'a pôsobivejšie. Chcel by 
som skúsenosti z tohoto festivalu 
uplatniť aj v Košiciach. 

Zhováral sa ROMAN SKREPEK 

:Roman· Sltre~ 
pek (!). 4. 
Í5J31) • ilirl~ 
gent, hudobný 
publici;ta, mu
zikológ; orga
ni%átor hudob
ného . života. 
$voje profeSie 
!4asvii1il najmä 
Košicia;m, · ltde 
pôsobil a pôso· 
bí dodnes • v osemdesiatych rokoch 
vo funke# umetecké.ho šéfa Opey 
Štátneho divadla Košice pt-tspel k 
· uŕru~leckdmu v~l)stupu tPjto scény, 
Recenztamt, kritikami, úv.ahamt 
ltomtm.tuje v tlati kftltúrny i-ivot 
Východného Slovenska. 

neho sprievodu. Mimochodo m, v určitom 

čase som sama koketovala so štúdiom 
spevu. 

+ Mohli ste porovnať možnosti š tú
dií v období, keď s te š tudovali vy s 
dneškom? 

- Možnosti študovať v zahraničí v tom 
čase boli minimálne. Zo súťaží boli pre našu 
generáciu dostupné dve - Chopinova v 
Mariánskych Lázi\ach a Beethovenova v 
Hradci u Opavy. V tých časoch ešte neboli 
súťaže slovenských konzervatórií. Dnes 
majú študenti možnosti ští1dia doma i v 
zahraničí. Existuje tiež veľa interpretač
ných kurzov, ktoré vedú skúsení pedagógo
via - o. i. už aj u nás v Piešťanoch. Žiaci sa 
môžu zoznámiť s veľkým množstvom diel 
hudobnej literatí1ry nie len v koncertných 
sálach, ale aj vd'aka množstvu nahrávok z 
rozhlasového a televízneho vysielania, CD 
platní, videokaziet, konfrontovať svoje 
predstavy s interpretačným umením reno
movaných umelcov, čo silne ovplyvi'íuje ich 
hudobný vkus. 

+ Ako pomáhate riešiť problém 
nedostatku študentov na konzervató
riu? 

- Snažíme sa mapovať situáciu na ZUŠ a 
podchytiť talentované deti, ktoré sledujeme 
prostredníctvom metodických dní. Prípad
ne sa individuálne kontaktujeme s učiteľmi 

ZUŠ a snažíme sa im metodickými radami 
pomôcť pri vedení talentovaných detí. 
Vďaka tomu sa nám darí udržať záujem o 
ští1dium hry na klavíri na našej škole. 

JANA VILÁGOŠOV Á 
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Spevácky zbor slovenských učiteľov 

(SZSU) a jeho bibliografické údaje sú 
priaznivcom zborového spevu a jeho 
obdivovateľom známe a v podstate jed
noduché: Vznikol 3. marca 1921 v 
Trenčíne a jeho prvým dirigentom bol 
Miloš Ruppeldt. Po jeho smrti a dvoj
ročnej stagnácii v období druhej sveto
vej vojny prevzal dirigentské miesto 
Ján Strelec (1945-1954), po ňom jeho 
žiak Juraj Haluzický (1954-1977) s 
Jánom Valachom (1954-1962) a 
napokon (od 1977) jeho odchovanec 
?eter Hradil. Počas 75-ročnej činnos
ti absolvoval zbor vyše 2000 večer
ných, chrámových, výchovných kon
certov a príležitostných vystúpení, 
naštudoval vyše 500 skladieb a úprav 
ľudových piesní asi od 150 hudobných 
skladateľov, koncertoval takmer vo 
všetkých krajoch býv. ČSR (ČSSR, 
ČSFR) a 18 štátoch Európy. Je držite
ľom viacerých štátnych a rezortných 
vyznamenaní a mnohé kritiky vyzdvi
hujú jeho vyspelú spevácku kultúru, 
plnosť zvuku, čistotu intonácie, vrchol
nú zladenosť a hÍbku precítenia inter
pretovaných skladieb. Ak však chceme 
75-ročnú existenciu SZSU bilancovať 
podrobnejšie, je potrebné zaregistro
vať predovšetkým tieto skutočnosti: 

l. Od svojho vzniku až po súčasnosť 
je SZSU amatérskym telesom, ktoré - až 
na ojedinelé výnimky - združuje prib
ližne 55-60 učiteľov (dnes i neučite
ľov) zo všetkých typov škôl a iných 
profesií z celého Slovenska. Schádzajú 
sa pravidelne aspoil raz mesačne na tri 
dni (piatok-nedeľa), a to vo svojom 
sídle v Trenčianskych Tepliciach a na 
rôznych miestach SR pri koncertných 
J?.Odujatiach, na pracovných sústrede
niach ale bo rozhlasových náhrávkach. 
Ak 'k tdmu pripoČítame 7-dňové letné 
síístredenie a takmer každoročný za
hraničný zájazd, venujú členovia zboru 
tejto ušľachtilej kultúrno-spoločenskej 

aktivite 45-50 dní ročne. Dnes si už 
síce cestovné ani stravu neplatia sami 
(ako tomu bolo v minulosti), isté však 
je, že okrem časových, rodinných a 
zdravotných znášajú i nemalé finančné 
obete. 

2. Ako prevažne učitel'ské teleso - s 
mnohými riaditel'mi škôl (i školskej 
správy), stredoškolskými i vysokoškol
skými učiteľmi, lekármi a inžiniermi 
vo svojej členskej základni - vedelo z 
nej vybrať vždy tých najschopnejších a 
poveriť ich priliehavými a zodpoved
nými organizačnými funkciami. Mená 
G. Valocký, M. Janoška, J. Dutka, J. Ge
ryk, G. Slaninka, A. Trančík, J. Čánik, V. 
Jakubík, J. Leporis, J. Hojo, M. Bakša a 
iné dokázali vždy vytvoriť pre neruše
nú umeleckú prácu zboru tie najpriaz
nivejšie podmienky a ich zásluhy zosta
nú trvale späté s históriou SZSU. 

3. Práve vďaka organizačným schop
nostiam vedenia zboru - najmä však 
neúnavnému organizátorovi - obdivo
vateľovi a zberateľovi slovenských ľu
dových piesní - Jánovi Gerykovi 
(bývalému správcovi Slovenského ná
rodného múzea v Martine) - má SZSU 
od roku 1933 "svoj" DOMOV v Tren
čianskych Tepliciach s možnosťou nie
le n nácviku, ale aj ubytovania a stravo
vania všetkých jeho členov. V súčas
nosti - ako zariadenie MŠ SR - je 
DOMOV SZSU zriaďovateľom troch 
celoslovenských učitel'ských umelec
kých telies (okrem SZSU tiež Spevácky 
zbor slovenských učiteliek- OZVENA a 
Komorný orchester slovenských učíte
rov- KOSU) a vytvára pre ne optimálne 
priestorové, materiálne i personálne 
(profesionálni dirigenti i hlasoví peda
gógovia) podmienky, ktoré sa pod 
vedením súčasného riaditel'a Rudolfa 
Žáka (pred ním Jozef Vakoš a Raj
mund Baláž) z roka na rok - i napriek 
sťaženým ekonomickým podmienkam 
- skvalitňujú. 

4. SZSU bol a je stabilné teleso bez 
väčších umeleckých výkyvov práve 
preto, že na jeho čele ako dirigenti stáli 
vždy popredné osobnosti zborovo-spe
váckeho hnutia na Slovensku a že sa za 
75 rokov jeho existencie vystriedali 

prakticky len štyria ( resp. piati). Každý 
z nich vo svojej dobe maximálnou mie
rou prispel k špičkovému stvárneniu 
interpretovaných skladieb - pravda -
adekvátne k svojmu vzdelaniu, odbor
ným schopnostiam, náročnosti reper
toáru, prístupu k jeho štúdiu a osob
nostnému muzikantskému vkladu do 
jeho interpretácie. Miloš Ruppeldt 
(1981-43)- ako je známe - s neukonče
ným hudobným vzdelaním, ale pedant
ný v práci, dôsledný v dokumentácii a 
neochvejný v polemike s nepriazňou 
vtedajšej kritiky -zaraďoval do reperto
áru SZSU skladby, ktoré mal v tom čase 
k dispozícii: "venčekári", J. L. Bella, M. 
Schneider-Trnavský, M. Moyzes, z čes
kých B. Smetana, A. Dvofák, V. Kopec
ký, P. Kfížkovský a iní. Ján Strelec 

( 1893-1975), ktorého profilujúcou 
špecializáciou tiež nebolo zborové 
dirigovanie, bazíroval na hlasqvej kul
túre zboru, vyžíval sa v lCantiléne 
( neraz na úkor rytmickej presnosti) a 
ťažisko dramaturgie preniesol na vte
dajšie súčasné moderné skladby, a to 
najmä na vokálne polyfonické cykly E. 
Suchoňa O horách a A. Moyzesa Miesto 
venca. V tejto línji pokračoval i Juraj 
Haluzický (1911-1986) - prvý absol
vent zborového dirigovania na VŠMU -
ktorý "zdisciplinoval zbor po stránke 
intonačno-rytmickej a obohatil jeho 
repertoár o skladby klasickej polyfó
nie" (O. Lasso, G. P. Palestrina, J. 
Gallus-Hand! a i.), o skladby súčasných 
slovenských skladateľov a. Cikker, O. 
Ferenczy, Z. Mikula, M. Novák a i.) , 
~kladby české ( L. Janáček, V. Novák a 
i.) a súčasnú svetovú tvorbu (D. 
šostakovič~ F. Poule nc, J. Gotovac a i.). 
Súčasne s J. Haluzickým dirigoval SZSU 
v rokoch 1954-62 aj Ján Valach 
(1925), popri J. Haluzick'om sa však 
výraznejšie nepresadil. Žiak J. Halu
zického Peter Hradil (1940) p ostavil 
latku umeleckej náročnosti ešte vyššie 
ako jeho predchodcovia a naštudova
nie Janáčkovej Maryčky Magdónovej, 
náročných skladieb českých (B. Mar
tinu, P. Blažek, V. Novák, P. Fiala a i.) , 
slovenských (1. Hrušovský, L. Burlas, J. 
Hatrík, l. Zeljenka, A. Zemanovský a i.) 
a svetových skladateľov (L. de Vittor ia, 
C. Orff, A. Bruckner, F. Poulenc a i.) 
treba hodnotiť ako najvýraznejší pre
lom v doterajšej dramaturgii SZSU. P. 
Hradil skÍbil v sebe muzikalitu a spev
nosť J. Strelca s intonačno-rytmickou 
precíznosťou J. Haluzického a ús'pe
chy, ktoré SZSU pod jeho vedením 
dosiahol (5 druhých a jedno l. miesto 
v medzinárodných súťažiach) jeho kva
lity plne potvrdzujú. 

5. Založenie SZSU sa stalo podnetom 
pre slovenských hudobných skladate
ľov, aby upriamili svoju tvorbu i na 
mužské zborové skladby, ktoré p otom 
venovali zboru alebo jeho dirigentom. 

Okrem už uvedených autorov to boli). 
Valašťan-Dolins\<ý, V. Figuš-Bystrý, M. 
Kofínek, F. Kafenda, T. Frešo, J. Zim
mer, O. Franc isci (bývalý člen zboru),) . 
Grešák a mnohí iní. Častý kontakt s 
hudobnými skladateľmi pri nácviku 
ich skladi,eb, ich konfrontácia s diri
gentmi mali vždy obojstranný vplyv 
nielen pre vytváranie nových diel , ale 
aj skvalitňovanie ich interpretácie. 
SZSU sa tak stal akýmsi praktickým 
cvičným telesom mladých slovenských 
hudobných talentov, dlhé roky bol 
jediným ohniskom slovenskej mužske j 
zborovej tvorby a neraz i jej jediným 
úspešným interpretom. Škoda, že sa 
ešte mnohé skladby - venované SZSU -
na koncertné pódium nedostali. 

6. Ako je známe - SZSU bol založený 

podľa vzoru Pčveckého sdružení praž
ských , u~itet ť'l (PSPU) a Peveckého 
sdružení moravských učitdl! (PSMU). 
Hoci už v období l. ČSR koncertoval 
niekoľkokrát i v českých zemiach, k 
priamym kontaktom s uvedenými čes
kými zbormi došlo až roku 1949 (z ini
ciatívy SZSU), kedy všetky t ri učiteľské 
telesá - každý samostatne a potom spo
ločne -vystúpili na Hudobnom lete v 
Trenčianskych Tepliciach a v ďalších 
rokoch i v B. Bystrici, v. Prahe, Brati
slave a ďalších väčších mestách býv. 
ČSFR. Táto tradícia zostala zachovaná i 
po rozdelení oboch národov a ko ntak
ty ( najmä s PSMU) naďalej pretrvávajú. 

7. SZSU sa stal neodmyslitel'nou 
súčasťou našej hudobnej kultúry. Jeho 
koncertným pódiom sú takmer všetky 
mestá, mestečká a väčšie obce v celej 
SR. Vystupuje nielen v koncertných 
sálach na večerných a výchovných kon
certoch, ale v poslednom období naj
mä v kostoloch , pri omšiach a rôznych 
iných príležitostiach. V minulosti spie
val takmer pravidelne na oslavách Diía 
učiteľov v Bratislave (i v Prahe), na 
celoštátnych učiteľských konferenci
ách (Uherský Brod, Spišská ová Ves), 
na športových podujatiach (Šesťdenná 
v Považskej Bystrici) a mnohých vý
znamných kultúrno-spoločenských a 
štátno-politických akciách. K zvlášť 
hodnotným patrili spoločné vystúpe
nia všetkých troch umeleckých telies 
DOMOVA SZSZ (SZSU, OZVENA a 
KOSU), no najmä vystúpenie SZSU na 
medzinárodnom sympóziu Cantus 
choralis Slovaca v B. Bystrici roku 
1974, kde repertoár celovečerného 
koncertu tvorili výlučne skladby slo
venských skladateľov. Domáce súťaže, 
prehliadky, festivaly a Slávnosti zboro
vého spevu si bez účasti SZSU nevieme 
ani predstaviť a popredné umiestnenia 
na nich pokladáme úplne za samozrej
mosť. 

8. Od roku 1925 - kedy sa prvýkrát 
predstavil i v zahraničí (Zakopané -
Poľsko) - mal SZSU počas svojej 75-roč-

nej existencie 42 výjazdov do zahrani
čia a koncertoval v týchto štátoch 
Európy: Belgicko (3x), Bulharsko (5x), 
Dánsko, Francúzsko (3x), Grécko (3x), 
Holandsko (2x), Chorvátsko, Juho
slávia (7x), Maďarsko (2x), SRN (2x) , 
Poľsko (5x), Rakúsko, Španielsko, Švaj
čiarsko, Švédsko, Taliansko (2x), Veľká 
Británia (3x), ZSSR (3x). Zúčastnil sa 
medzinárodných súťaží v Debrecíne 
(1961), v Llangollene (1 964, 1965 a 
1991), Talline (1975), Silistre (1980) , 
Tolose (1985), Gorízii ( 1987), Aténach 
(1992), v Neuchateli (1995) a v 
Litomyšli (1995) , na ktorých získal 6 
strieborných (Llangolen 2x, Tolosa, 
Gorízia, Atény, euchatel) a l zlatú 
medailu (Litomyšl). Po doteraz viac
krát plánovaných (ale nerealizova
ných) zájazdoch za "veľkú mláku" 
(Amerika bola aktuálna roku 1938, 46 
a 48) sa tohtoročná účasť na svetovej 
súťaži speváckych zborov v Kanade 
(Vancouver) v dňoch 30. 6.-12. 7. zdá 
celkom reálna a t reba veriť, že SZSU 
svoj jubilejný rok ovenčí ďalšou trofe
jou. Uvedené súťaže, ako aj všetky fes ti
valy (Varšava, Miendzyzdroje, Šibenik, 
Gravenzande, Levkas a mnohé ďalšie) 
a mnohi družobné koncerty SZSU v 
zahraničí boli zdrojom vzájomného 
spoznávania sa, množstva umeleckých 
a spoločenských zážitkov - ale i cen
ným dopingom pre ďalšiu úspešnú 
činnosť členov SZSU. 

9. SZSU je nielen speváckym zborom 
vysokých umeleckých kvalít, ale stal sa 
i školou zborového spievania a výcho
vy zborových dirigentov. Viacerí z jeho 
členov absolvovali diaľkove VŠMU (0 . 
Francisci, J. Vakoš, J . Potočár, E. Gálik, 
B. Vargic', V. Bálint a iní), príp. študova
li hudbu a spev na Vysokej škole pe_äa
gogickej a. Klocháň, T. Sedlický, J. 
Bibza, F. Šupín a iní) a mnohých býva
lých i súčasných členov poznáme ako 
dirigentov popredných detských, mlá
dežníckych (i dospelýcn) speváckych 
zborov na Slovensku (okrem uvede
ných J. Podhorný, J. Schultz, J. Ivan, K. 
Muška, A. Juriga, Z. Hečko, l. Piliš, ]. 
Lepo ris, M. Pazúrik, J. Vakoš ml. a iní). 
V tejto súvislosti je nutné spomenúť i 
mená vynikajúcich sólistov (M. Ja
noška, š. Roza, R. Petrák, A. Pavčo, V. 
Bandžuch, P. Matejčík, A. Juríček, K. 
Siváček a i.), ktorí začínali alebo sa zdo
konalili na p ôde SZSU a svojimi výkon
mi sa pričinili o jeho dobré meno. 
Skúsenosti, ktoré členovia v SZSU zís
kavajú (nielen po speváckej a dirigent
skej stránke) sú pre ich pôsobenie na 
svojich pracoviskách neoceniteľné. 

10. Ako každé umelecké teleso - i 
SZSU sa vždy, primerane svojim mož
nostiam - staral o propagáciu svojej 
umeleckej činnosti. Za 75 rokov svojej 
existencie vydal tri monografie (1933, 
1963 a 1971), množstvo viacjazyčných 
bulletinov a programov, tablá členov 
zboru a roku 1971 inštaloval v Tren
čianskych Tepliciach samostatnú vý
stavu (k 70. výročiu jeho založenia) so 
stručným prierezom jeho histórie a 
umeleckých úspechov. Niekol'ko gra
moplatní s M. Ruppeldtom,J. Strelcom 
aJ. Haluzickým, nahrávky pre televíziu 
a. Haluzický) a rozhlas (všetci dirigen
ti), dva krátke filmy, mg-páska (s P. 
Hradilom), ako aj množstvo štúdií, 
článkov a rozličných komentárov o 
činnosti SZSU a profile jeho dirigentov 
poskytujú veľké množstvo prameňov 
pre hlbšie zoznámenie sa s týmto 
naším popredným umeleckým tele
som. 

A že si túto pozornosť a úctu všet
kých, ktorí majú radi zborový spev, 
zaslúži, o tom nás presviedča nielen 
doterajšia 75-ročná história SZSU, ale 
tiež neochabujúca vôľa a elán jeho čle
nov a dirigenta (i vicedirigenta V. 
Bálinta a hlasového pedagóga F. Li
varu) popasovať sa i s tými najnároč

nejšími umeleckými kritériami, ktoré 
kritika od interpretácie súčasných zbo
rových telies požaduje, aby i naďalej
tak ako dosial' - patril medzi špičkové 
zbory na Slovensku. 

TIBOR SEDLICKÝ 
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Z .marcovej ponuky Slovenskej filharmónie 
29. februára, l. marca. Sergej Pro

kofiev: Rómeo a Júlia (výber). Maurice 
Ravel: Dafnis a Chloé, l. a 2. suita. 
Slovenská f'llharmónia. Slovenský fil
harmonický zbor. Dirigent Ondrej Le
nárd. Zbormajsterka Blanka Juha
ňáková. 

Ako inak vstúpiť do prvého jarného me
siaca, než oslavou večnej témy - témy lásky?! 
Možno by bolo efektnejšie počkať s drama
turgiou zasvätenou nesmrteľným dvojiciam 
milencov až do mája, ktorý je predsa len s 
láskou prepojený zo všetkých ročných 
období najsilnejšie. Tak, či onak, dva príbe
hy lásky oživili obdobie nastupujúce po 
dlhočiznej letargii sprevádzajúcej zimný 
spánok. Keď už nič iné, aspoň boli poku
som o kompenzáciu zúfalého deficitu lásky 
(čo, lásky? - slušnosti a ohľaduplnosti!) limi
tujúceho, či deformujúceho akékoľvek po
zitívne ideály, ambície, túžby. Aj za to patria 
tým, ktorí sa podpísali pod tento projekt 
Slovenskej filharmónie slová uznania. Našli 
správny kľúč - podotýkam, že bez choromy
seľnej okázalosti, stupídnosti a gýčovitosti 
zaváňajúcej honbou za mamonou, aká srší z 
rovnomenného TV (vraj) "súťažného" show 
· ku Komnate ukrývajúcej zázrak pútavosti, 
dynamizmu a náročnosti, ktorá sa vie aj 
páčiť, aj zaujať, aj dojať, aj rozohrať každú 
žilku v tele, aj poučiť. Obidve partitúry, 
ktoré sa ocitli šéfovi orchestra Slovenskej 
filharmónie Ondrejovi Lenárdovi na pulte, 
sú divadelnými partitúrami par excellance. 
O vzťahu Ondreja Lenárda k divadlu nemož
no zapochybovať - hoc aj tento raz nešlo o 
skladby z ríše jej majestátu opery. Tento 
vzťah prezentoval aj na pódiu Reduty a to 
spôsobom celkom suverénnym a profesio
nálne veľmi zdatným. Najskôr prišli "na pre
tras" osudy a príbehy mileneckého páru z 
Verony tak, ako ich videl Sergej Prokofiev. 
Ten ich vnímal mimoriadne kvetnato, takže 
výsledkom jeho dialógu s pánom Shakes
pearom je partitúra plná brilancie, oslňujú· 
cich harmonických a sonoristických gagov, 
efektov a prekvapení, rytmickej britkosti a 
sugestívnej melodickosti. Z · máloktorej z 
Prokofievových skladieb možno vyfiltrovať 
natoľko čistú esenciu jeho kompozičnej 
poetiky. Vari jedine 5. symfónia - symfonic
ký "súrodenec" Rómea a Júlie v tvorbe 
odvážneho Rusa - dokáže ponúknuť taký 
silný štýlový extrakt. Prokofievov výklad 
citového vzťahu Rómea a júlie nie je na kon
certnom pódiu žiadnym začiatočníkom ale
bo "strangerom". Očakával som teda statoč
ný a zdatný výkon každého hráča. Nie, že by 
som sa nedočkal kvality, ale často ma pre
kvapovali nie Prokofievove finesy, ale 
pokrivkávajúce tóny spoza niektorých, inak 
vynikajúco obsadených pultov dychovej 
sekcie. Ako tradične, kurím okom na orga
nizme SF bol opäť saxofónový part. Malé 
nezdary boli však pravdepodobne momen
tálnymi stavmi indispozície a nezdá sa mi, 
že by vznikli v dôsledku nezodpovednej 
predprípravy. Skôr treba vyzdvihnúť vel'ko
rysú tempickú, dynamickú a napokon aj 
dramaturgickú ofenzívnosť spolupráce On
dreja Lenárda a jeho zverencov. Išlo o výber 
z dvoch su it o Rómeovi a júlii, pričom domi
novala Suita č. 2. Sled čísel mal však zdravý 
ťah dopredu a nenechal človeka príliš zhl
boka dýchať. Druhá časť večera mala troška 
iné poslanie. Maurice Ravel magickým 
spôsobom vťahuje poslucháča do vonných 

Ten, kto sa rozhodol 14. marca upred
nostniť koncert Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu pred filharmonický
mi aktivitami, bol pravdepodobne milo p re
kvapený bujnou návštevnosťou rozhlasác
keho soiré. Keď som štyri-päť minút pred 
prepuknutím koncertu vchádzal do Kon
certného štúdia l , vôbec som nepredpokla
dal, že sa mi naskytne pohľad na preplnenú 
sieň a že si len tak-tak nájdem miestečko na 
sedenie. Hostia, ktorí vchádzali do siene po 
mne, súc veden í predstavami o miestach 
,na ležanie", boli tiež asi šokovaní v tom lep
šom slova zmysle. Neostávalo im iné, ako v 
tichosti klesnúť na stupienky schodiska (čo 
sa zreteľne nepáčilo jednému z príslušní
kov Požiarneho zboru, ktorý už počas prvé
ho čísla programu celkom bez problémov a 
hlavne nahlas upozorňoval hostí na neade-

a jemných osídiel zvukového ópia a nechá
va ho vol'ne sa pohojdávať na hladine maj
strovskej ilúzie neurčitost! , vágnosti a "anti
vývojovosti". V prípade dvojice Dafnis -
Chloé prišli na rad obidve existujúce Suity, 
takže priebeh projekcie sa dva razy vyšvihol 
ku gradačným výšinám, aby vzápätí človek 
znova sníval a sníval... Ondrejovi Lenárdovi 
sa vo vzťahu k hráčom aj k poslucháčstvu 
darilo a Dafnis zaznel ešte presvedčivejšie 
ako Prokofievov l'úhostný príbeh. Všetky 
sólové výšfapy mali pevný základ, boli pre
myslené a zahra·né s plnou zodpovednosťou 
( to, že výnimočne exponované vstupné 
hornové sólo v piatok nevyšlo tak pe rfekt
ne, ako vo štvrtok netreba brať na vedo
mie). K úspechu prispeli aj flexibilní členo
via Slovenského filharmonického· zboru, 
čiže: na prelome februára a marca si teda fil
harmonici uctili božstvá lásky so cťou a pro
fesionálnou hrdosťou. 

20. marca. Sergej Rachmaninov: 3. 
symfónia. Modest Petrovič Musorgskij: 
Obrázky z výstavy. Slovenská filhar
mónia. Dirigent Arkadi Shteinlucht. 

Prvý jarný det1 veru filharmonikom nevy
šiel. Ani sa vlastne netreba diviť, pretože 
zasa ktosi zabrnkal na strunu dramaturgic
kej nerozvážnosti. Koncert sa konal uprost
red týždi'la (streda), teda päť dní potom, ako 
filharmonici zdolali Mahlerovu 4. symfóniu 
pripravovanú taktiež Arkadiom Shtein
luchtom. Zazrieť Rachmaninovu 3. symfó
niu na programoch našich orchestrov je 
malý zázrak. Pritom ide o mimoriadne ná
ročné a ťažké hranie, ktoré nie vždy prináša 
ekvivalentný zážitok. Navyše, ambiciózny 
dirigent priviezol do Bratislavy partitúru 
Kartiniek, s ktorou sa hráči SF ešte nemali 
ttl česť stretnúť. Žial', bulletin Slovenskej fil
harmónie pokračuje vo výrobe zmätkov a 
neráčil uviesť spoluautorstvo inštrumentá
tora. Podl'a zálmlisných rečí ním bol istý 
pán Gorčakov ... Ak to nie je presné, prosím, 
informujte sa priamo u kompetentných. 
Nástrah, ktoré pripravili realizátori kt>ncer-= -
tu hráčom bolo neúrekom. Na dve skúšky 
zvládnuť dve neznáme a požadovačné parti
túry - to je príliš vel'ký hazard. Výsledok? 
Znova jeden zbytočne vystrelený náboj, 
ktorý ani len nemal šancu doraziť k terču. 

Arkadi Shteinlucht je isto vynikajúci diri
gent, čo prezentoval prácou rúk, tela a aj 
svojím vkladom do beznádejného polotova
ru. Dokázal vyčariť naozaj maximum, ale 
stále čosi chýbalo. Rachmaninov len-len 
držal pohromade, občas sa zo sivej zvukovej 
masy vynorilo pe kné sólo, alebo pekná zvu
ková konštelácia, inak však nemala 3. sym
fónia žiaden vel'ký význam. Možno akurát 
nadarmo unavila prítomných poslucháčov. 
Musorgského Kartinky ma však stále mag
netizovali a dodávali mi percepčnú energiu. 
Ich vývoj bol vydarenejší, ako vývoj 
Rachmaninovej zložitej symfónie. Uvedená 
inštrumentácia síce nemohla konkurovať 
Ravelovmu .kongeniálnemu spracovaniu, 
zato však bola poučná v tom, že Musorg
ského priebojné a preborné dielo posunula 
troška späť do časovej reality ich tvorcu. 
Nechýbal síce saxofón (tento raz sopráno
vý), v ostatných detailoch bola Gorča
kovova inštrumentácia konvenčnejšia . Ve
rím však, že filharmonikom, ktorým koluje 
v žilách Ravelova farbistosť, nepadol tento 
experiment vhod a museli byť veľmi ostra
žití, aby sa nepoddali stereotypu v ich hráč-

kvátnosť ich počínania ... ). Aktivita všet
kých, ktorí sa krútia okolo koncertnej pre
vádzky SOSR-u bola korunovaná pekným 
úspechom v podobe diváckeho záujmu. 
Veď SOSR ponúkal hneď niekol'ko láka
d iel: ako prvé lákadlo nastúpila na pódium 
Carmen v maske, ktorú jej vyrobil majster 
Rodion Ščedrin. Respektíve, na pódium 
vstúpil len duch Carmen invokovaný šéfdi
rigentom SOSR-u Róbertom Stankovským, 
hráčmi orchestra a (zdalo sa mi) hosťujú

cou sekciou hráčov na perkusie. Carmen 
zdolala a zdolá každé srdce a Don José, či 
Escamillo , či Zuniga neboli ojedinelými 
obeťami vášnivej lásky. Podľahol jej aj kon
štruktivisticky uvažujúci Rodion Sčedrin, 
ktorý venoval kráske zo Sevilly náležitú 
pozornosť. Róbert Stankovský pripravil 
prierez týmto vzťahom, ktorý zodpovedal 

skych predpokladoch. čo sa podarilo, to sa 
podarilo, čo nie, nič· to preto. Hudobníci 
splnili svoju úlohu čestne a akákoľvek ušti
pačnosť na ich adresu by vyznela netaktne. 
Navyše, nedá mi nespomenúť ono sólo na 
saxofón v obrázku o dvoch Židoch, ktoré 
perfektne, pokojne, elegantne, muzikantsky 
provokujúco a šťavnato zahral poslucháč 2. 
ročníka HTF VŠMU Radoslav Solárik - zatial' 
iba hosť v radoch Slovenskej filharmónie. 
Taký výkon musí padnúť na úrodnú pôdu v 
akejkoľvek reflexii koncertného podujatia. 

21. marca. Antonio Vivaldi: jar (zo 
Stvoro ročných období). Concerto 
grosso a mol op. 3 č. 8 pre ,dvoje huslí, 
sláčiky a b.c. Concerto grosso d mol op. 
3 č. ll pre dvoje huslí, violončelo, sláči
ky a b .c. Franz Schubert: Smrť a dievča. 
Slovenský kqmorný orchester. Ume
lecký vedúci Ewald Danel. Sólisti Milan 
Tedla, Bohdan Warchal ml., Ewald Da
ne!- husle, Eva Čermanová, violončelo. 

Ewald Dane! pokračuje v ťažení na brat!- .. 
slavských pódiách. Zdá sa, že primári.us 
orchestra Slovenskej filharmónie by mohol 
e ne rgiu rozdávať plným prúdom. Pritom sa 
neusiluje získavať body lacným spôsobom -
oprašovaním už niekoľkokrát oprašované
ho repertoáru Slovenského komorného 
o rchestra. Priamym dôkazom jeho ambícií, 
ako aj možno ukrytých ambícií členov SKO 
bolo poučné stretnutie v Redute. Prvá polo· 
vlca programu bola výdatnou dramaturgic
kou hostinou. Škoda však, že sa podávala 
jedna jediná špecialita, hoc aj vždy troška 
inak korenená. Vivaldiho hudba je isto ob
l'úbená, pekná a žiadaná. Tri delikatesy za 
sebou ale dokážu otupiť senzor konzumen
ta a celá produkcia sa potom míňa účinku. 
jarný koncert zo Štyroch ročných období 
bol v druhý jarný večer, samozrejme, na
mieste. Kolovrátok vivaldiovskich tvarov a 
štruktúr ale vzápätí vrnel a vrnel a skoro 
stále šíril do éteru tú istú atmosféw. Sólisti 
aj hráči tutti si počínali úspešne, hľadali čosi 
viac, než ťén rón , bolo teda čo obdivovať. 
Len tá dramaturgia ... ! Úplne o inom bola 
druhá p olovica programu. Hráčom Sloven
ského komorného orchestra prišli na 
pomoc hráči súboru Capella Istropolitana, 
aby spoločnými silami vyvolali ducha 
llranza Schuberta a jeho intímnej dráhy za
šifrovanej do osnov Kvarteta d mol o Smrti a 
Dievčati. Táto iniciatíva je hodná chvály a 
uznania. Schubertovo Kvarteto si "podal" 
Gustav Mahler, aby mu vpečatil čosi z atmo
sféry unave ného a zvukovo extravagantné
ho konca 19. storočia. Prepracoval ho do 
verzie pre komorný orchester obohatenej 
nie len možnosťami divisi, ale aj kontrabaso
vým partom. Dnes môžem povedať, že aj 
keď Mahler o Schubertovi očividne sníval a 
mal z neho aj ťažké sny, videl hudbu vieden
ského bohéma veľmi skreslene. Smrť a diev
ča - je málo natoľko intímnych, komorných 
a introvertných diel. A zrazu akoby Mahler 
vykričal všetku tú bolesť a všetky tie útrapy 
živého človeka kdesi na verejnom priestran
stve. Skladba stratila minimálne päťdesiat 
percent efektívnosti a nádhery. Okrem 
toho, variačný cyklus v druhe j časti Schu
bert koncipoval ako vypichnutý dialóg 
prímu (vari Dievča?) a violončela (vari 
Smrť?) . Najmä prvého huslistu obšťastnil 
pret) povestnými virtuóznymi kaderami, čo 
však v zoskupení SKO + Capella Istro
politana, samozrejme, nebolo možné do-

dramaturgickým chceniam celku (baletnej 
partitúry). Veci sa odohrávali celkom spon
tánne, presvedčivo, farbisto. Carmen teda 
opäť zvíťazila a dopomohli jej v tom všetci 
aktéri. Lákadlom číslo dve bola: sólistka 
večera, mladá česká huslistka Gabriela De
mete rová. Najprv bola lákadlom kvôli ne
poznaniu, po jej vystúpení na pódiu KŠ jed
notky sa stala lákadlom kvôli poznaniu - a 
nebolo to len kvôli zjavnému sexappealu, 
aký z tejto pôvabnej hudobníčky vyžaroval 
a bol akcentovaný sugestívnou červet1ou jej 
koncertnej róby. Gabriela Demeterová 
zapôsobila aj svojím dialógom s Husľovým 
koncertom A dur Wolfganga Amadea 
Mozarta, ktorý ponúkla ako náhradu za 
Sibeliov Husľový koncert d mol a za só listu 
Juraja Čižmaroviča. Mozart a Sibelius pred
stavujú síce dosť výrazný rozdiel, zato však 

tiahnuť do dôsledku. Predsa len jeden hus
lista toho zvládne v dynamických situáci:kh 
viac, ako niekoľkokrát znásobený prim 
komorného orchestra. Ani tempová réžia 
Mahlcrovej verzie nemôže naplniť potia· 
davky originálu- sú vždy nevyhnutné korek
túry a kompromisy. Takže: komorný orches
ter zostavený z dvoch bratislavských komor
ných orchestrov si tento raz vytiahol nie ten 
najšťastnejší lós. Za pokus to síce stálo, ne
viem však, či pri pokuse aj neostane. 

28. a 29. marca. Richard Strauss: Doa 
Juan. Manuel de Falla: Noci v ~panici
skych záhradách. Alexander Glazunova 
Ročné obdobia. Slovenská filharmó
nia. Dirigent Ondrej Lenárd. Sólistka 
Tatiana Fraňová, klavír. 

"Od desiatich k piatim." Týmito slovami 
nás v základnej škole častovali učitelia v prí
padoch, ak naše výkony nemali požadovanú 
stúpajúcu tendenciu. O tom, že slová naAich 
učitel'ov sú v platnosti aj na iných úrovni
ach, aké predstavujú školské lavice ma chce
li presvedčiť dramaturgické kroky posled
ného marcového abonentného stretnutia s 
členmi Slovenskej filharmónie, ich šéfdiri
gentom Ondrejom Lenárdom a hosťom, kla
viristkou Tatianou Fraňovou. Nasadali vyso-
ko. Don Juan v interpretácii Richarda 
Straussa zahučal Redutou ako uragán. 
Považujem tento ťah za prepásnutú príleži
tosť. Ondrejovi Lenárdovi aj hráčom SF 
Straussova symfonická báseň vyšla v podsta
te veľmi dobre. Hýbala sa vpred aktívnym 
gestom, nezaháľala, nezahalovala sa do lac
ných a presladených póz typu fin de siécle. 
Teatrálnosť Straussovej rétoriky vyhovovala 
šéfdirigentovi SF natoľko, aby dokázal vies( 
s každou sekciou intenzívny dialóg. Sem· · 
tam zazneli aj kŕčovitejšie tóny (husľové 
sólo v piatok), napriek tomu však hráči SF a 
ich dirigent dopriali zhýralcovi Donovi 
Juanovi dostatok vzrušujúcich a životom 
presýtených epizód. Druhá kapitola večera 
vyznela po juanovskej búrke vášqí ako naiv
ná selánka. Fallova koncertantná kompozí
cia je, zdá sa, obľt1beným stuckom v reper
toári Tatiany Fraňovej (nahrávka a niekol'ko 
koncertných uvedení). Poradila si s ňou 
teda bez očividnejších, či skôr ušičujnejších 
problémov. Voči expanzívnosti a ambíciám 
Dona juana ale Fallova hudobná poetika 
nevládala a koncert strácal na obrátkach. 
Možno obrátené poradie dvoch skladieb v 
prvej polovici by veci prospelo. Prestávka 
urobí predsa len svoje. Po prestávke totiž 
nasledovalo niečo, čo považujem za drama
turgickú tragikomédiu. Vôbec neútočím 
proti maestrovi Glazunovovi (ako veľký 
vyznavač umenia jeana Sibelia, veľkého 
obdivovatel'a Glazunovovej hudby, ani ne
môžem čosi podobné naznačovaO. Baletná 
partitúra Ročné obdobia však sotila filhar
monické udalosti celkom do jamy. 
Inštrumentačne síce nápaditá, zato však ma
teriálovo neinvenčná a neinšpirujúca hud· 
ba ma viac zaťažila , než vyprovokovala k 
intenzívnejšiemu vnímaniu. Razancia úvod
nej skladby večera ostala opusteHá a Glazu· 
novove valčíky, cirkusantské galopy popret
kávané poetickejšími obrázkami salónneho 
štýlu celkom opustili naznačenú cestu. Ku 
cti hráčov SF slúži, že Glazunovova baletná 
hudba zazela korektne, disciplinovane a te 
na pódiu akoby panovala pohoda. 

hra českej huslistky mohla každému z pd
tomných poskytnúť dostatok inšpirácie na 
to, aby si túto zmenu prestal uvedomovať 
ako krivdu. Jej hra bola hrou ženskou, deli
kátnou, ale plnokrvnou. Odmietala pozér· 
stvo a zbytočné vybočenia clo výrazových 
lacnôt a držala sa jedine disciplíny v tvorbe 
tónu, vo frázovaní, držala sa predovšetkým 
hráčskeho intelektu. Bol to svieži, mladist· 
vý, ale nie roztopašný alebo samoúčelný 
Mozart. Róbert Stankovský a hráči SOSR-u 
vykonali serióznu sprievodnú prácu, takže 
Mozartov A dur patril k tým lepším marco
vým zážitkom z bratislavských koncert
nýchpódií. 

Lákadlo číslo tri: Dvol'ákova Symfónia e 
mol "Novosvetská". Kto by sa nedalnaho· 
voriť na takú nádheru?! Koncertná sieň 
ostala solídne naplnená aj po koncertant
nom entré Gabriely Demeterovej, takže 
hráči orchestra a Róbert Stankovský sl 
nemohli sťažovať na nedostatok inšpirujú
cej sily vanúcej z auditória. Tomu zodpove
dal aj výsledný efekt, ktorý v ničom nezao
stáva! za štandardom rozhlasového or
chestra eliminujúcom prvok prudkých 
výkonnostných výkyvov. 

IGORJAVORSKf" 



Ján LeVoslllf Bell11 · vier11 11 dnes 
JANA LENGOVÁ 

Ty s' v di~le s lávnom veštil: Jkarusom 
že vzlietne národ vzkriesený zas k nebu, 
by zajasal sa briliantu brusom, 
vzdal česť i ducha sýtiacemu chlebu, 
sám seba najdúc v živoby tí kusom. 
(Vladimír Roy: 
J án u Levoslav~vi Bell ovi) 

Dňa 25. mája 1936 zomrel niekoľko mesiacov pred 
dovŕšením svojich 93 rokov Ján Levoslav Bella, najväč
šia osobnosť slovenskej romantickej hudby. Dnes si teda 
pripomíname 60. výročie jeho úmrtia. Bella svojím 
dlhým vekom prežil dejinotvorné historické a politické 
zmeny, ktoré ovplyvnili aj jeho osobnosť a tvorbu. A 
práve vek nestora zapríčinil a dodnes zapríčiiíuje mnohé 
deformované pohľady na jeho dielo. Bella dovŕšil ume
lecký vývoj ako predstaviteľ neskorého romantizmu, 
ktorý vyrastal na klasicko-romantickej štýlovej syntéze, a 
tieto tvorivé východiská uplatnil aj v svojej neskorej tvor
be, ktorá sa rozvíjala paralelne s novými modernými 
prúdmi 20. a 30. rokov 20. storočia. Napriek tomu teda, 
že tvoril h lboko do 20. storočia, patril 19. storočiu. Mohli 
by sme sa snáď s jemnou fatalistickou nadsádzkou do
mnievať, že Bellovi bolo dopriate dožiť sa takého vysoké
ho veku nic preto, aby sa stal predstaviteľom slovenskej 
hudobnej moderny, ale p ráve preto, aby sa smel vrátiť na 
Slovensko a integrálne sa začleniť do slovenských hudob
ných dejín. 

Ján Levoslav Bella je z muzikologického a publicistické
ho hľadiska- usudzujúc podľa bohatej b ibliografie o ňom 
- bezpochyby najreflektovancjším slovenským skladate
ľom. O jeho živote a tvorbe bolo napísané množstvo člán
kov, štúdií a monografií, k jeho okrúhlym životným jubi
leám boli usporhtdané muzikologické konferencie. 
Hodnota Bellovho diela a jeho význam tvoria v kontexte 
dejín slovenskej hudby nespochybniteľný fakt. A predsa 
sa zdá, že tohtó slovenského génia- aj keď sme vzdialení 
patetickosti jeho prvých apologétov - poznáme aj po 
desaťročiach iba čiastočne. Domnievam sa však, že v 
recepcii Bellovej tvorby doslova prelomový zlom zname
nal rok 1993, keď sa pri priležitostí 150. výročia narode
n ia skladateľa uskutočnil rad podujatí doma i v zahraničí, 
ktoré dovtedajší stagnujúci stav úplne zmenili. Impulzy v 
mnohých oh!' ad och vzišli z Nadácie Jána Levoslava Bellu 
so sídlom v Banskej Bystrici založenej v decembri 1991, 
ktorá vyvinula nevšednú koncepčnú, organizačnú a kon
taktnú iniciatívu, a je potešením konštatovať, že táto inici
atíva našla adekvátnu odozvu u význ amných slovenských 
kultúrnych a hudobných inštitúcií. Dokladom toho boli
okrem iných aktivít - koncerty z Bellovej tvorby v sloven
ských mestách (Liptovský Mikuláš, Kremnica, Banská 
Bystrica, Bratislava), v zahraničí (Viedeň, Budapešť, Pra
ha) a Bellove dni v Bratislave s fascinujúcim úspechom 
koncertného predvedenia opery Kováč Wieland v ne
meckom origináli a bez škrtov. Za rovnako dôležitú sku
točnosť pokladám rozšírenie dostupnosti Bellovej hudby 
n a zvukových nosičoch, lebo z technického hľadiska bol 
jeho jediný LP-dvojalbum ešte z produkcie Opusu (1982) 
už dlhšie zastaralý. Je príjemné konštatovať, že firma 
Marco Polo prezentuje Bellovu komornú a klavírnu tvor
bu v podaní slovenských interpretov .na vysokej úrovni 
na troch kompaktných diskoch, vydaných v rokoch 1994 
a 1995, a Slovenská filharmónia ponúkla k Novému roku 
1996 svojim priaznivcom kompaktný disk so symfonic
kou bási\ou Osud a ideál (spolu s Dvorákovou Novo
svetskou symfóniou), hoci, žiaľ, v nevhodnej papierovej 
adjustáži. 

Nadácia). L. Be llu si vytýčila za ciel' - ako sa píše v štatú
te -propagovať, šíriť a vydávať dielo Jána Levoslava Bellu a 
prispievať k tomu, aby sa jeho umelecká tvorba stala 
súčasťou slovenskej hudobnej kultúry a prenikla do kul
túrneho a spoločenského povedomia doma aj v zahrani
čí. Úsilie nadácie sa má prednostne koncentrovať na prí
pravu súborného kritického vydania diela ). L. Bellu. 
Prirodzene, nit: je to myšlienka nová, ak sa však pozrieme 
na okolité krajiny, väčšinou za realizáciou veľkého pro
jektu súborných vydaní stáli tímy šp ecialistov i dobrovoľ
níkov, združených v spoločnostiach, nadáciách alebo 
fondoch a až váha takýchto inštitúcií spolu s nadšením 
jednotlivcov dosiahli kýžený cieľ. Dostupné výberové 
vydania Bcllovcj piesňovej, organovej, klavírnej a komor
nej tvorby sú dočasným východiskom, aj keď z hl'adiska 
filologicko-kritických a edičných zásad predstavujú taký 
vydavateľský stupeň, ktorý je dnes už prekonaný. Samo
zrejme, nic je možné predstavovať si vydanie súborného 
kritického diela J. L. Bellu ako krátkodobý projekt. Na 
porovnanie môžu poslúžiť súborné kritické vydania diel 
iných (nemeckých , talianskych, českých, pol'ských a ďal
ších) skladateľov, ktorých príprava trvala niekoľko desia
tok rokov. Prirodzene , aj v príp ade). L. Bellu je p otrebné 
predpokladať ako základ drobnú minucióznu prácu báda
teľského tímu. 

It <S/It 
Na okraj svojich úvah o nemeckom romantizme Walter 

Wiora poznamenal, že cestu k jeho pochopeniu a pozna
niu zatarasuje klišé. Tento výrok kuriózne zodpovedá aj 
nášmu súčasnému stavu poznania života a tvorby j ána 
Levoslava Bellu. Roku 1955 \'ydal Ernest Zavarský svoju 
základnú monografiu o sklada tel' ovi, ktorá sa stala takmer 
na štyri desaťročia zdrojom poznatkov pre väčšinu bel
lovských bádatel'ov. Bolo záslužnou prácou Dr. Zavar
ského, že zozbieral a utriedil množstvo vtedy dostupných 

bellovských prameňov a že aj vcl'aka jemu je kvantita 
informácií o Bellovi impozantná. Postulovanie a riešenie 
problémov, ako aj hl'adanie a nachádzanie súvislostí, 
povedané Kresánkovými slovami, však zostáva trvalou 
úlohou každej vedy - aj hudobnej historiografie. V súčas
nosti n ielenže bellovské bádanie obohatili nové skutoč
nosti, ale z n ich vyplýva aj požiadavka korigovať mnoho 
zasta ralých faktov. Donedávna sa napríklad nevedelo, že 
klavírne variácie Pri Pre§porku. (pôvodná tlač R. Pock, 
Banská Bystrica 1866) majú okrem introdukcie v novou
horskom štýle aj inú, p ísanú v brilantnom klavírnom štýle 
romantizmu. Túto druhú verziu diela vydal Bella v časopi
se V. Fellegiho Apollo v Budapešti koncom 70. rokov. 
Pravdepodobne tým reagoval na výhrady Ľ. Vansu voči 
inkriminovanej introdukcii, z ktorej vraj vykukovali "čer
vené nohavičky a ostrôžky". Navonok skromný poznatok 
má ďa.lekosiahle konzekvencie. Poukazuje totiž na 
Be llovo c itlivé vnímanie hudobnoštýlovej problematiky a 
etnických historickovývojových hl'adísk. 

Frapujúce je tiež zistenie, že symfonická báseií Osud a 
ideál sa hráva v skráte nej p rvej verzii so škrtmi, a nie- ako 
sa traduje- v druhej verzii. Z mojich výskumov vyp lynulo, 
že druhá verzia diela je momentálne nezvestná. Všetky 
dostupné odpisy diela v porovnaní so skladatel'ovým 
autografom z roku 1874 sú totožné. Partitúra, považova
ná p ravdepodobne za druhú verziu, bude totiž zrejme 
"výsledkom práce" odpisovača, ktorý pôvodné škrty jed
noducho neodpísal, vynechal, a partittlľll paginoval kon-

S manželkou 

tinuálne. (Škrty pritom predstavuj(! viac ako 25 percent z 
kompletnej prvej verzie.) Spomínaný odpis nie je datova
·ný, a tak nevieme, či vznikol ešte za života Bellu alebo až po 
jeho smrti. Nejasnosti do celej záležitosti vnáša napokon aj 
konštatovanie skladatel'ovho syna Rudolfa Bdlu v 50. 
rokoch, podľa ktorého by mala ešte existovať tretia verzia 
diela, čo sa ale zdá byť takmer vylúčené. Ak sa len trochu 
zamyslíme nad historickým kontextom a nad rokom vzni
ku symfonickej básne, potom d ielo so svojou apartnou 
inštrumentáciou nenechá nikoho na pochybách o maj
strovstve jeho tvorcu. Dodatočné zásahy do diela skladate
l'a ním samotným alebo interpre tmi predstavujú vo všeo
becnosti samostatný zložitý interpretačný a ed ičný pro
blé m - a niele n u). L. Bellu. 
· Osobitnú pozornosť si zasluhuje Bellova katolícka a p ro
testantská duchovná tvorba, ktorej premenlivosť stavu 
archivovania možno najvýstižnejšie vyjad riť s lovami - stra
ty a nálezy. Po Bellovom konvertovaní jeho hudba nebola 
uvádzaná v rímskokatolíckych kostoloch, čoho dôkazom 
je fakt, že Bell ove c irkevné skladby nie s(J evidované medzi 
hudobninami cirkevných fondov na Slovensku. Výnimkou 
je fond Cirkevného hudobného spolku v Bratislave, kde sa 
nachádza zbor Modlitba sv. Cyrila na sotnách, duchovná, 
ale nie liturgická skladba, dlho považovaná za nezvestnú, a 
tiež Omša b mol, ktorej rozpis partov aj vyhotovenie kla
vírneho výťahu je dokladom toho, že dielo bolo priprave
né na uvedenie a pravdepodobne aj uvedené . Odpis oboch 
kompozícií - usudzujúc pod!' a jeho charakteru - sa však už 
viaže k 20. storočiu, a teda k obdobiu, keď ). L. Bella 
opätovne nadviazal kontakty so Slovensko m. Z pôvodného 
rozsahu Bell ovej rímskokatolíckej duchovnej tvorby zostal 
len fragment, v rámci neho sa však nac háUzajú dve ťažisko
vé diela: už spomínaná Omša b mol pre só la, miešaný zbor 
a orchester a Omša Es dur pre rovnaké obsade nie , ktorú 
nedávno objavil Doc. Leopold Kantne r vo fonde vieden
skej Dvornej kaplnky a jej kópiu poskytol Nadácii ]. L. 
Bellu. Tento objav je o to vzácnejší, že Omša E's dur bola už 
v Orlovej monografii (1924) považovaná za stratenú. V 
tomto kontexte sa zmienim aj o Bellovom dud10vnom roz
mere. Bella zostal celý svoj dlhý život hlboko nábožným 
človekom , veď vďaka svoj im "praktickým pracovným 
povinnostiam" bol úzko sp ojený s činnosťou cirkevného 
hudobníka - inte rpreta aj skladatel'a. Bellova viera však 
nebola dogmaticky ortodoxná, bol vedený vyšším duchov
ným princípom bez rozdielu k cirkevnej príslušnosti. 
Preto aj svoju katolícku duchovn ll tvorbu nikdy nezatraco
val, ale považoval ju za súčasť svojej tvorivosti, aj keď si 

musel byť vedomý toho, že možnosti jej uveden ia sú mini
málne. Ak v takomto zornom pol i vnímame Bellovu spiri
tualitu, ani neprekvapí, že ešte v 80. rokoch sa oficiálne 
ako evanjelický organista v Sibini us iloval o uvedenie svo
jej rímskokatolíckej Omše Es dur, a to nie hocikde, ale v 
Dvornej kaplnke vo Viedni. 

Z korešpondencie istého ). N. Zoczeka Bellovi, ktorú 
uverejnil F. Zagiba ( 1955), vyplýva, že omša mala byť uve
dená 24. novembra 1889, čo potvrdzuje aj záznam na 
novoobjavenej partitúre tohto diela. Konfesionálna tole
rancia, akú prejavil dvorný kapelníkjosefHellmesberger a 
vôbec duchovenstvo Viedne, bola síce výnimočná, ale 
koncom storočia v hlavnom rezidenčnom meste podunaj
skej monarchie už možná. Uellova ojedinelá životná situá- -
cia, jeho rovnako inte nzívne kontakty s katolíckou litur
gickou hudbou, ako aj s evanjelickou duchovnou tvorbou, 
dovoľujú ho nazvať - podl'a Ivana Hrušovského - jedineč
ným predstavitel'om hudobného ekumenizmu. 

Význam a postave nie Jána Levoslava Bellu vo vývoji slo
venskej hudby je predovšetkým otázkou porozumenia a 
výkladu jeho hudobne j tvorby. Bellova slovacita - to nie je 
len prvoplánová demonštrácia v ú pravách slovenských 
l'udových piesní, p rípadne v klavírnych variáciách alebo 
p rejavy neoromanticky štyl izovaného folklorizmu a slo
vanskej alegórie v neskorej tvorbe. Už K. I ludec upozornil 
na sémantický arche typ slovenskej ľudovej piesne 
Umt·em, urnrem, ale neviem kedy v Bellovej p iesni Mein 
Friedhof(Môj cmiter), novšie l. Podrackývypočúval melo
dický archetyp piesne Hej, pod Kriváťtam v hlavnej té me 
Slávnostnej ouvertúry Es dur. Udivuje aj slovenská idio
matickosť melosu lyrických tém - najmii vo Finále - klavír
nej Sonáty b mol. Detailnejšia analýza Bellovho hudobné
ho myslenia je ešte len v začiatkoch. 

Náš obraz o Jánovi Levoslavovi Bellovi poznačili dve 
mystifikácie: myšlienka, neskôr nevel'mi šťastne odvodzo
vaná aj z názvu symfonickej básne, že osud zvíťazil nad ide
álom, a jednostranné hodnotenie skladateľovho sibinské
ho pobytu výlučne ako straty pre vývoj slovenskej hudby. 
Krehké tajomstvá vel'kých osobností n ie je vždy jednodu
ché dešifrovať. V ume ní romantizmu našli oba pojmy, 
osud a ideál, s príťažlivosťou bipolárneho magnetizmu 
svoje plné uplatnenie v zmysle kategoriálnej substancie: 
osud ako démonické , nevypočitatel'né fátu m a ideál ako 
transcendentálna mystická sila alebo čistá láska, ktorú člo
vek hľadá ako naplnenie života. Hoci symfon ická báseň 
Osud ct ideál má autobiografický charakte r, jej základ ná 
idea sa opiera väčšmi o beethovenovský heroizmus - hrdi
na síce zostáva sám, ale nie ušliapaný Osudom, jeho zápas 
sa ešte neskončil. Na vskutku výstižnú paralelu upozornil 
Ivan Plintovič: Bellov Osud a ideál a Sl ádkovičova Mat'Ína 
majú spoločné fi lozofické a ideové východiská. Môže me 
však doplniť, tak ako Sládkovič naš iel pokračovanie svojho 
lyrického vyznania v epickom Detvanovi, tak aj Bella, síce 
zhudobne ním eddickej poézie, uzavrel vo Wielandovi 
svoju autobiografickú spoveď. Zdôrazi'lovanie nežičlivosti 
osudu sa v bellovskej spisbe objavuje už počínajúc mono
grafiou Dobroslava Orla. Koľko však skutočne veľkých 
osobností malo jednoduchý a sl nečný život, väčšina muse
la prekonávať najrozmanitejšie prekážky, ktoré skôr moti
vovali- ku koncentrácii duchovných síl a k tvorbe. A tak aj 
Bella, od chvíle , keď si svoje vnútorné tušenie aj presne 
definoval, že totiž jeho životným poslaním je hudba, nič 
ho ne mohlo odvrátiť od naplne nia to hto rozhodnutia. 

BeHov hudobný vývoj bo l zaiste samorastlý, avšak ani to 
nie je nič výnimočné v hudobných pomeroch jeho doby. 
Je takisto zrejmé , že Bella čerpal tak zo slovenskej, ako z 
ne meckej hudobnej kul tú ry, a je hodn é obdivu, že svojou 
tvorivou po tenciou sa dokázal etablovať aj v prostredí 
vyspelého inonárodného hudobného milieu a prekonať 
tým úzkoprsý nacionálny izolacionizmus. Veď čo bolo v 
Chopinovej tvorbe poľské a čo francúzske a ktoré sú 
nemecké, francúzske a či mäcľarské prvky v Lisztovej 
hudbe? Migrácia hudobníkov pokračovala aj v 19. storočí , 
ktoré- vide né s odstupom času - sa profilovalo nielen ako 
obdobie národných škô l, ale aj ako obdobie jedinečnosti a 
univerzalizmu. 
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"~vstup do ífOlóčenstva najíčiaaejším prostriedlmatje hudba ... " 
. ·' · . ,, . .... ... . . . . ... .. ... . .. . 

"A hoci žijem inde, hoci set mi domovom 
stal iný kút sveta, Bratislava je pre mňa 
vždy mestom krásnych rok ov mladosti, 
spoznávania tajov i čm·a hudby, ale i 
veľkosti myšlienky o jJriatel'stve m edz i 
ľuďmi i o dôvere v nich. .. " 

. Huslista a dirigent Jack Madln 
Händler sa narodil v roku 1947 v 
Bratislave. študoval na Vysokej . 
škole m.(izlckých umení v 8ra· 
~lave u prof. Jána Sldac,laného a · 
na .. Konzervatóriu P. I. Čajkov" . 
ského v Moskve, kde!! bol jedným. z 
posledných ~lakov .Davida Ol•tta,. 
cha., v rok\1 1989 sa stal spoluitaf · 
ikk\~atefom Soli$tes iutopéens v 
L"UXemburgu a pdvtedyje i'ch ume~ 
leckým .§éfom. Početné koncerty v 
Europe, ~o aj množstvo zVukó
výdl nahrávok pre vlastný SBL • 
Clasics ."label" (doterajší náklad · 
presiahol číslo 75 000 CD), od · 
ViValdiho po šostakoviča, sú do
kumentom všestranných záujmov 
á interptetačných schopností toh
to umelca. Jeho doterajšie dve 
BtatislavsM vystúpenia zo Solis
ws Européens v Bratislave, a.ko aj 
vlaňajšie predstavenie orchestra 
~adétnie TUl a napok(m n.edáv• 
ne !!luverémle zvládnutie finaJl:. 
stov .l. medzinárodnej speváckej; 
,s~~aže, "Hommage a Lucia Popp" 
(de facto ako záskok), boli pí'ia"
myro dôvodom pre náš rozhovor~ 

Náš rozhovor s J. M. Händlerom nebol jedno· 
razovou formálnou záležitosťou, zaznamenáva· 
ním odpovedí na otázky. Popravde povedané, 
hľadali sme si k sebe cestu, Počúvať J. M. 
Händlera ako rozpráva o hudbe, svoFch skí1se· 
nostiach , cestách, hľadaní a naehádzaní, je prí· 
jemným zážitkom. Pravda, pri takomto rozhovo
re s umelcom, ktorý časť svojho života prežil 
.vonku" za hranicami, clonedávnej .železnej 
opony", mi nedalo, aby som sa nespýtal na príči· 
ny jeho odchodu . ., V prvom rade chcel by som 
povedať, " · hovori l M. Händler- . nebol som 
ani utečencom, tmi vyhnancom, Bolo to moje 
vnútorné želanie isť du svela, kde som našiel 
nových priateľov, Preto som rád, že som sa 
dostal do Kolirta nad Rý nom - ktorý sa na istý 
čas stal aj šťastný in domovom Lucie Poppovej· 
kde koncertný život bežal takmer IJezhranične, 
Dostal som sa do prostredia, v ktorom som spo
znával mená, ktoré pre nás v Bratislave, až na 
niekoľko šťastných hudobných mkov v Redute, 
neboli dostupné. Bolo to želanie zažiť vet'kú 
hudobnú Brett/s/avu v Etlt'ópe, Preto som rád, 
že som do toho sveta odišiel. Môj život bol napi· 
nený hudbou, ňou bolo presiaknuté celé moje 
telo. V určitom momente mi začali chýbať 
osobnosti, s ktorými by som mohol otvorenejšie 
komunikovať. Netvrdím, ie tíeto osobnosti v 
Bratislave neboli, stačí spomenúť Dr. Ľudovíta 
Rajtera alebo Ladislava Slováka, ale mne chý
bali ďalšie. Mal som p ocit, že tu som dostal všet· 
ko, čo som inde dostať nemohol. To, čo dnes 
robím, a prečo sa sem vraciam, to je satisfakcia 
zato, že moje rozhodnutie bolo spt·ávne.]a som 
sa vlastne vôbec nezmenil, len som naštell'udf, 
s ktorými sa navzájom rešpektujeme. Niekejly 
je to sláčik, inokedy dirigentská palička. 
Pravda, začiatky neboli l'ahké. Hral som sólis
ticky, v komorných súboroch, jeden rok som 
p6sobtl v Štátnej opere v Hamburgu, ktm·ej 
osobnosti zanechali vo mne vel'mí silný dojem, 
účinkoval som vo viacerých orchestroch a tak 
som spoznával diela, interpretov, k totých som 
dovtedy nepoznal. Som vel'mi šťastný, ie som 
bol 15 f estivalových sezón členom Bayreut· 
hského festivalového orchestra, že som vel'kú 
časť svojho umeleckého života prežil v Mekke 
Wagnerovej hudby . Tu som sa nielen vel'a nau· 
čl~ ale aj veta vecí pochopil, dôleillých pre 
moju ďalšiu ii vo tmí i umeleckú dráhu, • 
Vráťme sa však k súboru Solistes Européens 

Luxemburg, s ktorým J. M, Händler v Bratislave 
vystúpil na veľmi zaujímavom podujatí REN· 
CONTRES 1995, Prišiel so súborom, ktorí tvoria 
ľudia z rôznych krajín, avšak majú spoločné 
umelecké i občianske idey, smerujúce k integrá· 
cii takého ľudského spoločenstva, ktoré si ctí 
humanizmus, priateľstvo a vzájomné porozume· 
nie. V tomto zmysle Händler zdôrazňuje, že 
, idea je a bude len taká silnd, akou j u vieme 
naplniť my, l' u dia. Náš orchester ju stelesň14e a 
súčasne l potvrdzuje, že sa lo dá dositlhnuť. 
Tvoria ho hudobnfct vnútorne spriaznení, pre 
ktorých je hudba ideálnym prostt·iedkom na 
Vllútornú výpoveď tohto humánneho posol
stva. Prostredníctvom nej dosahuje teleso p oci· 
ty tlaplnenia tvm·ivého zámeru. " S takýmto 
predsavzatím prišiel v roku 1995). M. Händler 

so súborom Solistes Européens do Bratislavy, 
aby tu vyslovil nielen svoje posolstvo, ale aj 
potvrdil svoje miesto v našom meste. 

Cesta do Luxemburgu, i napriek 
Häncllerovmu pôsobeniu v cudzine, predsa len 
viedla cez Bratislavu. V roku 198 l založil ). M. 
Händler svoj prvý komorný súbor 
Bratislavských komorných sólistov. Aj vtedy, pri 
zostavovaní súboru, prihliadal na súzvučnosť 
umeleckých názorov a tak jadro ansámblu tvori· 
li jeho priatelia, napr. ] ozt:f Podhoranský, violis· 
ta Zeleno Husek, kontrabasista Illek, manželia 
Hôlblingovci a iní. V tom čase, dnes už zosnulý 
americký huslista Louis Francini, člen symfonic· 
kého orchestra RTL, priniesol clo Luxemburgu z 
Bratislavy nahrávku jedného ich koncertu a dal 
ju generálnemu sekretárovi luxemburskej orga· 
nizácie ]eunesse Musicalt:s p, jeanovi Wenan
dymu (ktorý bol mimochodom na záverečnom 
koncerte speváckej súťaže Hommage a Lucia 
Popp), A tak prišlo k prvému angažmán 
Bratislavských komorných sólistov v rámci 
.Soirées cle Luxembourg". V roku 1982 prišiel 
Händler prvýkrát clo Luxemburgu ešte netušiac, 
že sa sem bude často vracať ako do svojho nové
ho domova. Nadviazal tu úprimné a trvalé pria· 
teľsrvá a pomaly, ale iste, dozrievala v ňom aj 
myšlienka založiť Európsky komorný orchester. 
Na te jto zložite j ceste boli sklamania i svetlé oka· 
mihy, no Häncllerova hí1ževnatosť dosiahla svoj 
cieľ a začiatkom roku 1989 už boli SoHstes 
Européens na svete, Ich prvý koncert sa konal 
20. septembra .. , 

Pre nu'ía však otázka znela, prečo práve 
Luxemburg po Bratislave? "Ked' som začal hrať 
s BratíslavskJími komornými sólistami, zučínal 
som ako huslista, p ostupne som qra7 do rúk tak· 
tovku a zistil som, že moji priatelia hrajú tak, 
ako som si to predstavoval. Napokon onhester
ako nástroj - ma vidy fascinoval, Dirigovanie 
je podl'a mňa prevtelenie do pohybu na jednej 
strane a na stt·tme druhej je to motivovanie 
hráčov, aby sme spoločne prežili to, čo je v parti
túm a spoločne to odovzdávali publiku. Bol to 
aj spôsob ako konfrontovať moje myšlienky s 
hráčmi i s p ublikom, . V j}()r./state aj.JJ.od11!1§. 4om 
huslistom a tento prerod z huslistu 11a dirigenta 
trvá petmanentne, Na husle som neprestal 
hrať, som vlastne dirigentom, ktotý prichádza 
z praxe. Aj dnes na skúškach, keď sa potrebu· 
jem čo najpresnejšie vyjadt·iť, beriem do 1'Uky 
nástroj a predhrávam. Celý môj hudobný ž ivot 
sa odohrával v olwomnom priatel'skom spolo
čenstve a som šťastným človekom, lebo som si 
móhol vybmľ svojich hráčov spom-edzi priate· 
ľov a kolegov, s ktmýrnt st vel'mi dobre rozu
miem a ktori mi neboli daní." 

Bratislavské i ostatné skúsenosti Händler v 
novom zoskupení v Luxemburgu zúročuje v 
maximálnej miere. Stáva sa autoritou, ktorá pre· 
sahuje rámec luxemburského vojvodstva, po· 
chopil zmysel jeho multikultúrnost~ ako spôso· 
bu reagovať na tradície, krásnu i neprajnú minu· 
losť, ale aj budúcnosť. "Mne bolo vždy jasné," -
hovori l M. Händler, -"ie hudbe, tak ako duchu 
ideám, nemožno stavať hranice. Preto som 

založil Bratislavských komorn_ých sólistov. 
Prečo v Bratislave? Lebo toto mesto v malom 
predstavuje to, čo vo vel'kom predstavuje 
Eut·ópa. je to mesto, ktoré bolo vystavené mno· 
horakým vplyvom, nehov01'ittc o jeho vel'kej 
hudobnej trad{cll. Bnmo Walter tu mal svoje 
prvé vystúpenia, hrali tu Mozart; Liszt, Beet· 
hoven, v Mestskom archive som našiel listy 
Brcllnnsa, Brucknera, namdill sa tu j ohann 
Nepomuk Hummel a Franz Schmidt, A prečo 
vzrzikli Európski sólisti v Luxemburgu? Nuž 
p reto, lebo toto mesto našlo pt'e túto ideu pocho· 
penie, vytvorilo nám podmienky a možnosti 
sebarealizácie. Multlkultúmosť tohto mesta 
nediferencuje l'ud{, ale ic/1 zbližuje. A keď sa 
spýtate hociktorého luidolmika orchestra, ako 
sa v Luxemburgu cit/a, nech sú z Londýna, 
Paríia či Tel AvirJU, dostanete jednoznačnú 
odpoved; ie sa tu citla vždy dobre. A ked' sa po 
koncertoch rozchádzame, tak je to vidy zhro
maždenie priatel'ov a odbornikov ... " 

Bayreutl1 · veľmi dôležitá etapa v umeleckej 
biografii]. M. Händlera, Roky strávené v prostre· 
dí, ktoré je posvätené Wagnerovým duchom, 
kde sa stretávali generácie najgeniálnejších 
vyznavačov a propagátorov Wagnerovho Ge· 
samkunstwerku, kde dodnes môžete precítiť 
minulosť a konfrontovať ju s prítomnosťou, ba 
dokonca tu môžete .privoňať" aj k ideám budúc· 
nosti, veľmi silne poznačilo Häncllerovo mysle· 
n ie a cítenie. Mal som možnosť zhliadnuť video· 

záznam, v podstate už z historického koncertu 
Bayreuthského fest ivalového orchestra 8. októb
ra m. r. v Luxemburgu, ktorý dirigoval jack 
Martin Händler. Tento o rchester bol dovtedy 
doménou dirigentských hviezd. IHindler je prvý 
z nášho kraja, ktorý bol poctený takouto dôve· 
rou, že toto teleso bolo zverené do jeho rúk. 
Koncert otváral sám Wolfgang Wagner. A čo to 
znamenalo pre samotného l liincllera? "Som 
nesmierne šťastný, ie moja piitnást'ročná bay
reuthská činnost' bola kot'/m.ouaná takýmto 
aktom, resp, poctou, JJayreuthu vďačfm za veľa. 

Gesamtkunstwerk tt·eba zažiť tak, ako si to 
Wagner vo svojom divadle predstavoval. Mám. 
za sebou celého Wctgnera · len Pm·sifala som 
hral67·krát - mne však nejde o hmnie, ale prvo
radé sú pre tmia skúšky s osobnost'ami. Po skúš
ke sa ponáhľam pozrieť sipat·tltúm a konfron· 

tovať ju s mojim názomm. j e to nesmieme 
poučné," Na tomto koncerte Händler dirigoval 
predohru k Tannhiiustrovi, árie a duetá z Ta nn· 
häusera, Lohengrina, Walki'lry, predohru a Smrť 
Isoldy z Trisrana a Izolcly. Môžem dosvedčiť, že 
obdivuhodne zvládol onen známy wagnerovsk)' 
jednoliaty prúd dynamického narastania, pre· 
kvapivého uvoľnenia a nového agogicko·clyna· 
mického zvrásňovania melodických oblúkov. 
Som presvedčený, že v tomto smtre Hiindlera 
budúcnosť ešte len čaká a fakt, že tento koncert 
bol zaznamenaný aj na CD nahrávke, ponesie do 
sveta objektívne svedectvo o jeho talente. 

Bratislava- Luxemburg - Bayreuth ·Bratislava 
a doplňme, že aj 29. august 1994 v Mitterfclse, 
Tu sa po prvýkrát konala akadémia TIJI (U ' E· 
SCO) ako forma majstrovských tried , ktoré sú 
špecifickou formou akademických kurmv. j ack 
Martin Händler je opäť pri tom. V čom je zmysel 
a poslanie Akadémie TIJI, pri zrode ktorej v 
roku 1969 stála osobnosť lo rda Yehudi Menu· 
hima." Úlohou Akadémie TIJI," · l~)ISVetl'uje]. M, 
Händlet; · .. je umelecká spolup ráca mladých 
hudobtzíkov, ktorá smeruje k t1ctjvy!Wemu 
ciel'u a tým je fenomén umeleckého diela. Ono 
je zdrojom jedinečného zážitku a duchovnej 
obnovy, Preto je Akadémia 1'1}1 tou inštitúciou, 
ktorá umožňuje mladým umelcom mnohé z 
toho prežiť, ale aj umelecky a l'udsky dozt·ieť. 
Rozhodujú umelecké kritériá, nadcmte i vôt'a 
hudobníkov sú určt!fúclrni dimenziami ich 

potenciálnych záujmov, možností a uplatne· 
nia. "Orchester Akadémie TIJI sa v Bratislave po 
prvýkrát predstavil 2. decembra minulého roka 
a nedávno opäť na záver l , medzinárod nej s pe· 
váckej súťaže l lom mage a Lucia Pop p. 

Rozhovor sa točil aj o mno1-~tve problémov 
doma i v zahraničí. l o tom, aké osudy mali umel· 
ci formánJ Toscaniniho, Scherynga, Rostro
poviča, Waltera, Klcmperera a iných. I o tom, 
ako v Rusku vyrasrali ~-vetoví huslisti. "Houorf 
sa," · p odotýka fländle1; -"že najlepšie husle sa 
robili v Cremone, ale najlep.~le hrali v Odesse. 
Mal som to veľké šťastie dôtJel'/le poznal' osob· 
nosti ako lmli Oislmclt, Ros/ropovič, Kogan, 
Zak, Flíet; skrdtkr-t odchooancov r;elkej mskej 
hudobnej tradfcle spoluuyt11ámnej /,eopoldom 
Auerom, Petrom Solomonovlčon1 Stol'at·ským, 
ktorého odesskej škole sa hovorilo ako o "továr· 
ni na talenty., a pud. Som nesmieme šťastný, že 
ma osud spojil s Yehudi Menuhinorn, jedným z 
najväčších humanistov storočia. Keď ma Me· 
nuhtnovt predstavili, povedtzl, že okrem hudby 
máme ešte niečo ~1Joločné a to, že obaja naši 
slad otcovia boli mbímnl, To sú momenty, na 
ktoré sa nezabúda. • 
Keď som sa po tomto všetkom pána Häncllera 

spýtal, kým sa cíti byť dnes: Slovákom, 
Luxemburčanom, Nemcom či svetobežníkom, 
poslom európskej spolupráce, alebo iba hudob
níkom, ktorý slúži najvznešenejším humanitným 
ideálom umenia, bez rozmýšľania povedal: .. V 
pt·vom rade sa cltim ako Bratlslavčatt, prosím, 
resp. Pmsburčan. No a čo je hlavné, chcem sa 
cítil' sám sebou. Ktosi povedal, že nežijeme v 
priestot·e, ale p riestor žije v nás, A ja môžem 
zodpovedne povedať, že aj keď som mimo 
Bratislavy, v tnojom vedomi som tam, kde som 
sa na md íl. Bez prí!ilastkov, ale o to u.vedomelej
.~ie a možno aj presvedčivejšie ako niektorí, 
ktorí v Bratisla11e dnes žijú. Ako som už pri prf· 
ležitosti programu IWNCONTRE '95 povedal, 
Bratislava je pre tmia vždy mestom krásnych 
m kovmladosli." 

Oblúkom medzi Bratislavou a Luxemhurgom 
sa dostávame k záverečnej otázke, čo je prej. M. 
Händ lera hudba? .,Hudba prichádza zo srdca. A 
kec/' pochopíme, že hudba je posols/tJO, a ie toto 
posolstvo nosíme 11 sebe, lak je potom /'ahké 
uniknúť do tejto sfét:JI a obsahom naplniť for· 
mu, ktorá je daná. Napokon, prežiť môžeme len 
to, čo cítime, To platf aj pre publikum. Koncert 
lo nie je len Inu/ba. To je aj spolupatričnosť, 
lJiera u rovnakú reč, rovnak tí morálku, Hudbu 
hrať a počúvať, to je vec spoločnej kreativity " A 
krédo J M. Hiindlera je zhod né s ideálmi 
Richarda Wagnera, ktoré formuloval vo svojom 
slávnom spise "Die KunsL und die Revolution" z 
roku 1849: "Ak obsiahlo umelecké dielo taký 
krásny n árod ako bolo Grécko, tak by malo 
umelecké dielo budúcnosti obsiahnuť 
ducha slobodného ľudstva, presahujúceho 
všetky hranice národností: národná pod
stata v ňom má byť len čarom individuál
nej rozmanitosti, avšak n ie brzdiacou 
hrádzou." Pripravil MARIÁN JURÍK 



(s ... 
HOMMAGE A LUCIA POPP 

siJŤAžNÉ REMINISCENClE 
vystúpením? 

-Áno. Dostal som dve ceny, takže je to nad 
moje očakávan ie. 

Co to pre vás znamená? 
-Ďalšiu prácu. 
A ako hodnotíte túto súťaž, je to vaša 

prvá takáto príležitosť? 

B1·atislava sa v druhej polovici nuu·ca 
po prvý raz zaradila medzi známe spe· 
vácke centrá a možno povedat; že uspo
riadateľom medzi11árodnej speváckej 
súťaže Hommage a Lucia Popp sa h11eď 
na prvýkrát tellto k1·ok podaril na impo
zantnej úrovni. Takmer štyridsať sút'aži
acich zo všetkých kútov sveta prežívala tJ 
BraHslatJe vzrušujúcu atmosféru veľ-

" kých súťaží, so v.~etkým, čo k tomu ptttri: 
jedinečným prostredím koncertnej sály 
Primaciálneho paláca, nároč11ou konku
rellciou, prísnou, ale i láskavou jury zlo
ženou z renomovaných sláVItych spevác
kych osob11ostí a v neposlednom rade 
vynikajúcim, žičlivým publikom. A to 
všetko zorganizované na pozoruhodnej 
1írovni. Boli sme pri tom a spoločne s 
mladými spevákmi sme prežívali ttapä
He, radost' i sklamanie ... A tu je resumé: 
za krst' postrehov či mi1tirozhovorov s 
fillalistami i členmi poroty počas s1ít'aže 
a tes11e po jej skončeni. 

llENAUraAUUAMM~R(NSR) 
eeua ... ..,(jl\4~ ..... s.,:Uirite$ 
Eut'opeéns J..uxembur.-

- Mám veľmi dobrý pocit, najmä z nádher
nej atmosféry v sále; také krásne napätie a 
výborné, koncertované publikum. Som vlast
ne celkom spokojná so svojím výkonom, hoci 
iste by sa niektoré veci dali urohiť lepšie. Ale 
bolo to dosť náročné a nebolo dosť času na 
lepšie zohra tie s korepetíLOrom. 

Kde pôsobíte? 
- Nemám trvalé angažmán. Pred dvoma 

rokmi som ukončila štúdium spevu v 
Stuttgarte a teraz sa venujem interpretácii 
najmä oratoriálnej a piesií.ovej literatúry. 

Splnili sa vaše očakávania? 
-Veľmi. O tejto súťaži som sa dozvedela cel

kom náhodou, z jedného hudobného časopi
su a som veľmi rada, že som sem prišla. je ro 
výborne pripravená súťaž a veľmi sa mi páči 
aj Bratislava. 

l OLEG KORO'l'KOV (RUSKO) 
d.ru.há~na 

- Som dosť kritický, nikdy nie som celkom 
spokojný so svojím výkonom. Mal som určité 
chyby v štýlovej interpretácii. Táto súťaž má 
veľmi vysokú úroveň i v porovnaní napríklad 
s Kartovými Varmi, či Trnavou, kde som pred 
pár rokmi zvíťazil. Je tu vynikajúca porota a, 
samozrejme, prostredie; v takej nádhernej 
sále s výbornou akustikou sa dobre sp kva. 

Hovoríte vel' mi dobre po slovensky ... 
- Už som sa naučil , žijem v Košiciach, som 

sólistom košickej opery. 

t KIMBUS1JJlN(J1JžNÁKÓilEA).,. 
druh.á cena 

- Veľmi obdivujem umenie Lucie Popp. 
Bola a je pre mií.a najobľúbenejšou speváč
kou a môj veľf...i vzor. Aj preto som neváhala a 
prihlásila som sa na túto súťaž. Je to výborný 
nápad usporiadať spevácku súťaž na jej 
poclll. 

Ste š tudentka? 
-Áno, študujem na vysokej hudobnej škole 

vo Viedni. 
Tento súťažný repertoár je dosť špeci

flcký.Je Mozart a oratoriálna tvorba pre 
vás len povinnou literatúrou alebo 
vyhľadávate práve túto oblasť? 

· - Mám rada Mozarta, ale v súčasnosti spie
vam veľa najmä piesne Schuberta, Wolfa. Ale 
páči sa mi aj taliansky operný repertoár. 

l 
.MAllJ{US WEBB"'(RAKÚSkO) 

ptvaiccena 
t .. 

!<aždý mladý spevák má tie najvysste 
ambície a, samozrejme, že hy som chcel zvíťa
ziť. Ale je tu silná konkurencia a tiež sllt'ažný 
repertoár je veľmi náročný. Nuž, neviem, či 
som porotu celkom presvedčil , nejaké chy
bičky som určite urobil. 

Ste najmladším účastníkom, máte 
dvadsaťdva rokov. Myslíte si, že pre začí
najúceho umelca je súťaž dobrým štar
tom ku kariére? 

- Určite. Je to výborná možnosť zhodnotiť 
svoje schopnosti, porovnať svoj výkon v kon
kure ncii ďalších spevákov, ale aj možnosť 
"predstaviť sa" operným impresáriom a pod. 
Toto je moja druhá súťaž, zúčastnil som sa 
predtým na interpretačnej súťaži v Rakúsku, 
kde som vyhral. Hommage a Lucia Popp je 
súťaž veľmi náročná a pre mňa dosť dôležitá. 

-Nie, už dávnejšie som absolvoval konzer
vatoriálne súťaže i medzinárodnú súťaž v 
Karlových Varoch, všetko s veľmi jednotvár
nym výsledkom - vyhral som. Táto súťaž mala 
veľmi vysokú úroveií. a najmä pre každého 
účastníka bola veľkou školou - štýlovou inter
pretáciou, i výberom súťažného repertoáru. 

DA.JtW. S PARAD. . O. ·.w.· ·.s·· JU.· (POI'.$Ji0) . l 
. dtubihtaa · j 

Ako sopranista ste boli na súťaži jedi
ným a v istom zmysle aj výnimočným 

Finalisti súťaže (zľava: M. Dartczak, D. Paradowski, R. Frauhammer, O . Korotkov, A. 
Zamojska, P. Chiba, S. Šomorjai, Kim DeaSujin, M. Werba, Y. Morino 

Mal som začiatkom roka takú menšiu krízu a 
nutne som · sa potreboval skoncentrovať na 
určitý cieľ. Teraz je už všetko v poriadku. 

Kde pôsobíte, čo vás čaká v najbližších 
mesiacoch? . 

. Som študent, vo štvrtom ročníku vysokej 
školy vo Viedni, kde študujem spev. V lete ma 
čakajú záverečné sk(tšky. Zatiaľ som verejne 
účinkoval najmä na koncertoch, opernú pro
dukciu som si vyskúšallt:n raz, bolo to pôvod
né uvedenie súčasnej opery, pre mňa veľmi 
zaujímavé a podnetné. Ale nerád by som sa 
hned' po skončení školy zaviazal na pevné 
angažmán. Chcem sa ešte cľalej zdokonaľovať 
v speve, uvažujem o niektorom opernom 
kurze, možno v Zurichu. 

Poznáte niektorých slovenských oper
ných spevákov, našu opernú scénu? 

- Samozrejme, Luciu Popp, Editu Grube
rovú. Bol som sa pozrieť aj v opere, veuni sa 
mi páčilo predstavenie, ale bol som aj na skúš
ke, pretože v divad le cvičím so svojím klaviri
stom. Som po prvý raz v Bratislave, je to krás
ne mesto, dýcha z neho kultúra a starobylosť. 
Myslím si, že touto súťažou Brattslava veľmi 
získa a čoskoro bude patriť k najznámejším 
kultítrnym centrám Európy. 

PJ.<:'Ilt.A (;JUBA(UlUJSKO) ·1 
pnáce.na . 

· Veľmi si cením, že môžem spievať na súťa
ži venovanej Lucii Popp. Nesmierne ju obdi
Vltjem a táto súťaž je fantastická. Som po prvý 
raz na súťaži , ale nečakala som, že to bude 
také krásne. Táto sála je nádherná, veľmi 
ipšpirujúce prostredie, publikum, výborná 
porota. Som šťastná. 

Rátali ste s víťazstvom? 
- Nuž, dúfala som, že sa mi podarí zvíťaziť. 

Dala som do svojho výkonu celé srdce a mala 
som pocit, že jury bola spokojná. Ale vo finále 
boli veľmi kvalitné vystúpenia, bolo to veľmi 
vyrovnané. 

SIM O~ SOMOR.J.i:U (SJ'..O"VINS&O) 
Cena L Da.nihdn 

za najlepiiu. btterp~c:iu 
slovenskej skladby a Cena RF pre 

najlepileho slovmského1íčQtni.ka 
Ste spokojný so svojím súťažným 

zjavom. Porota vraj mala pochybnosti s 
vaším zaradením. Napokon ste v muž
skej kategórii získali výborné druhé 
miesto. Ste spokojný? 

-Bol som veľmi rád, že som sa vôbec mohol 
na tejto súťaži zú'častniť a za veľký úspech 
považujem, že som sa dostal až do finále. 
Ned tal som s cenou. Po prvý raz som sa odvá
žil prihlásiť do súťaže, pretože Lucia Popp je 
moja srdcová záležitosť. je pre mňa nedostiži
teľným vzorom, veľa som sa od nej naučil 
najmä v interpretácii Mozarta. 

Vy sám sa označujete za sopranistu. 
Aká je technika takéhoto spievania, tvo
ríte tón falzetom? 

D. Paradowski 

- Nie, v mojom prípade je to prirodzený 
veľký hlasový rozsah -. vyše štyri oktávy, ktorý 
súvisí s vrodenou dispozíciou mojich hlasivi
ek. Od detstva som spieval sopránovú polo
hu, na základnej i strednej škole som v zbore 
vždy spieval vysoký hlas a aj po mutácii mi 
táto schopnosť zostala. Dokonca neviem 
spievať mužským hlasom, hoci v hovorovej 
reči má môj hlas barytónovú farbu. 

Na vysokej škole ste š tudovali už ako 
sopranista? 

- Áno. V devätnástich rokoch som sa so 
sopránovým repertoárom prihlásil na prijí
macie skúšky v Gdaií.sku. Presvedčili ma aj 
odporúčania odborníkov, najmä môj pobyt 
vo Vatikáne, kde som spieval v zbore a odpo
ručili mi študovať tento odbor. Okrem toho 
som študoval hm na klavíri a organe. 

Kde pôsobíte v súčasnosti? 
- Som sólistom varšavskej komornej opery 

a súčasne odborným asistentom na vysokej 
hudobnej škole. 

Tento typ spevu je dnes akceptovaný a 
často využívaný pri autentickej inter
pretácii starej hudby. Vy ste však pre
kvapili repertoárom dvadsiateho storo
čia. Spievate aj bežný taliansky operný 
repertoár? 

V pracovnom zaujatí: Kim Bea Sujin s dirigentom). M. H.'tndlerom 

- Keďže spievam technikou normálneho 
sopránového hlasu, bez problémov sa venu
jem interpretácii vokálnej hudby tohto odbo· 
ru všetkých štýlových období. Debutoval 
som v roli Oskara v Maškarnom bále, spie
vam Siebela, Grófa Orlowského, v Gavalie
rovi s ružou. Mojou ambíciou je spievať všet
ky tzv. nohavičkové postavy. Ale rád a veľa 
interpretujem aj starú hudbu, oratoriálne 
diela a nielen baroka či klasicizmu, ale naprí-

klad aj oratórium Paulus od Mendelssohna
Bartholdyho. 
často účinkujete v zahraničí? 
- Trvale mám angažmán vo varšavskej 

Komornej opere, spievam tu v ôsmich 
Mozartových operách. Naša opera uviedla 
totiž postupne všetky Mozartove opery, čo je 
ojedinelý dramaturgický počin . Veľa hosťu
jem aj v zahraničí, najmä na festivaloch starej 
hudby, najviac v Nemecku, ale aj v Anglicku, 
Izraeli, či Španielsku. Spievam v operných 
inscenáciách i na koncertoch. 

Iii~~ 

Počas súťaže sme sa na názor opýtali 
aj našich zástupcov v porote. 

-Už úroveií. prvého kola bola veľmi vysoká. 
Účastníkov súťaže zaväzovali aj súťažné pod
mienky, ktoré boli veľmi náročné - v prvom 
kole oratoriálna a operná ária, piesne 20. sto
ročia, kde mali súťažiaci možnosť ukázať 

· rôzny spôsob interpretácie, cit pre štýl. 
Viacerí bodovali práve v súčasných piesňach. 
Súťaž je však nevyspytateľná, počas troch kôl 
sa môže veľa zmeniť, hodnotí sa vždy po jed
notlivých kolách a tak sa môže stať, že favorit 
napokon v treťom kole neuspeje. Je to hra 
nervov, momentálnej fyzickej i psychickej 
dispozície, aby spevák práve tých päť minút 
na pódiu bol maximálne koncentrovaný a 
podal taký výkon, aký dokáže podať za opti
málnych okolností. 

Aké ste zvolili hodnotiace kritériá? 
- V prvom kole sme to riešili veľmi jedno

ducho, bez určovania poradia, len sme sa 
vyjadrovali, kto postúpi do ďalšieho kola. Do 
finále postúpilo po dohode desať súťažiacich. 
Porota bola pozoruhodne jednotná, hoci, 
samozrejme, že pri takom počte kvalitných 
súťažiacich sa určité názorové rozdiely vždy 
vyskytnú. Boli tu pekné hlasy i nadaní talen
tovaní speváci, z ktorých niektorí neprešli 
práve len z dôvodu už spomínanej momen
tálnej indispozície. Ale celkove to boli muzi
kálni speváci, na veľmi dobrej úrovni a výbor
ne pripravení. Najmä v náročnom tretom 
kole ma milo prekvapili svojou pohotovos
ťou. Veď ťažké Mozartove árie robili len na 
jednu orchestrálnu skúšku, pritom všetci spi· 
evali spamäti a spolupráca s orchestrom bola 
príkladná! Čo by som niektorým vytkla a na 
čom viacerí prišli o cenné body, alebo nao
pak, bola väčšinou málo vynaliezavá dmma:.._ 
turgia. Súťažiaci mali možnosť vybrať si z roz
siahlej oratoriálnej literatúry, či árií a piesní, 
väčšinou sme však počuli stále tie isté sklad
by. A niektorí zaujali práve tým, že priniesli 
niečo nové, neospievané. 

PETlUt DVORSKÝ -
prezident slíf~a preea.eda 

pol'oty., sóUiriao~ey SN'D 
- Až na malé výnimky sa všetci speváci 

uviedli veľmi dobre, až mi bolo ľúto, že niek
torí, predsa len o niečo slabší, nepostúpili do 
ďalšieho kola. Ale boli sme limitovaní zvole
ným postupovým kľú,čom, v druhom kole 
dvadsiati a v treťom desiati súťažiaci. Všetky 
moje nádeje a predstavy o súťaži sa vrchovate 
naplnili a som rád, že aj zahraniční členovia 
poroty, všetko vynikajúce osobnosti vokálne
ho umenia, hodnotia túto súťaž veľmi vyso
ko. A to nielen po umeleckej stránke, ale 
mimoriadne ocenili aj súťažné zázemie - či 
zákulisie, vynikajúcu organizáciu. Myslím, že 
porota hodnotila veľmi objektívne a ak sa aj 
na niektorý výkon naše názory rozchádzali, 
riešili sme to demokraticky- sčítaním bodov. 
Prišli za mnou po súťaži tí menej úspešní a 
požiadali ma o vysvetlenie. Ale taká je súťaž, 
každý musí rátať i s neúspechom. To nezna
mená, že tým sa všetko končí, naopak - začí
na. Veď je dosť príkladov, že aj veľké hviezdy, 
napríklad Benjamin o Gigli na súťaži neprešli. 
Bola tu skutočne tak veľká konkurencia, že i 
dobrí speváci nepostúpili do ďalšieho kola. 

n~"· ril!D.&Y.ft····· .o'rr"Dl&....,' 
•v~-!lf· .-' ,.-~~~ ; . . a~-..p~~~-,..- -: 

ieť~SND ' . 
-Bol som na viacerých prestížnych súťa· 

žiach, ako člen poroty alebo pozorovateľ, a aj 
v porovnaní s nimi, môžeme byť veľmi spo
kojní. Málokde nájdete tak kvalitne priprave
nú a zorganizovanú súťaž - po odbornej i or
ganizačnej stránke. Odozva na tento prvý roč· 
ník je veľmi veľká, až mám obavy, že na budúci 
rok budeme musieť robiť výberové predkolá 
už pred súťažou. Myslím, že všetci zúčastnení
súťažiaci i porotcovia, budú dobré meno tejto 
súťaže šíriť po celom svete. Som rád, že sa už v 
úvodnom ročníku zišlo toľko výborných spe· 
vákov, a že sa nám podarilo získať do poroty 
také vynikajúce osobnosti. Veľmi príjemne 
ma prekvapil obrovský záujem verejnosti, 
najmä mladých ľudí. Aj to je záruka pre budú· 
ce ročníky. Teší ma, že sme dokázali takto 
dôstojne si uctiť pamiatku Lucie Popp, našej 
slávnej rodáčky, ktorá ani vo veľkom svete na 
svoje malé Slovensko nezabudla a nezanevre· 
la. Myslím, že všetci ocenili, že sme sa rozhodli 
šíriť a pripomínať jej nezabudnuteľné umenie 
práve takýmto spôsobom, prostredníctvom 
náročnej medzinárodnej vokálnej súťaže s 
vyhranenou dramaturgiou. 

Pripravila MARTINA HANZELOVÁ 
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ZO ZAHRANIČNÝCH OPERNÝCH SCÉN . ' 

Od smrti H~nryho Purcella uplynulo 250 rokov, kým sa Benjaniinovi Britteno'Vi podatUo vZkriesiť už 
l 

takmer neživú anglickú hudbu. Vyše päťdesiat rokov zasa trvalo Viedenskej štátnej opere, ký m po prvý· 

krát naštudovala skladateľ ovo majstrovské dielo· PETRA GRIMESA. Na svetovú hudobnú metropolu išlo o 

prekvapujúco dlhý interval, takže táto skutočnosť, ako i atraktívny team inscenátorov, ešte znásobili oča

kávanie februárovej premiéry. 

Peter Grimes, inšpirovaný námetom Georgea Crabbeho 
z prostredia východoanglického pobrežného mestečka, je 
napínavým príbehom samotárskeho rybára, neschopného 
komunikovať s okolím, prijať podanú ruku a napokon dob
rovoľne konči.aceho život v hlbinách mora. Toho istého 
mora, ktoré celý Grimesov charakter formovalo i deformo
valo. Zaujímavú dejovú líniu, kde popri analytickom portré
te hlavného hrdinu sa stretávame s rozmanitými typmi figú
rok, sleduje nesmierne silná hudobná výpoveď. Britten, to 
je hudba 20. storočia vyjadrená zrozumiteľnou rečou, 
plnou dramatického napätia i emotívnych plôch, hudba, 
ktorá dej neilustruje, ale priamo z neho vyviera. Partitúru v 
rozhodujúcej miere ovplyvňuje more (a nie je to iba šesť 
skvelých medzihier), veľkú plochu zaberajú zborové pasá
že, vokálne p arty sú písané s nevšedným zmyslom pre výra
zovú schopnosť ľudského hlasu. 

Brittenov osobný priateľ, dirigent ruského pôvodu 
Mstislav Rostropovič, ujal sa Petra Grimesa s veľkou lás
kou, hlbokým porozumením pre jeho obsah, vnútorné 
bohatstvo a morálne posolstvo. Z partitúry vyťažil maxi
mum farebnosti , drásavej sily i cituplnosti, pričom na čele 
bravúrne hrajúcich filharmonikov vykreslil obrovský gra
dačný oblúk diela. 

Nemecká režisérka Christine Mielitz prečítala predlo
hu svojskou optikou. Hoci nik od nej ,neočakával, že dianie 
umiestni do iluzívnej prírodnej scenérie, predsa len optic
ký dojem (výtvarník Gottfried Pilz), tvorený ostrým neó
novým lemom javiska, šokoval. Do istej miery odklonil 
atmosféru príbehu od morského pobrežia do sveta ,,teclmi-

Nancy Gustafson (Ellen Orfordová) . • • ~ Snímky autor 

ky", čím otv<;>ril nové možnosti rozohrania základného 
konfliktu 'medzi .jedincom a spoločnosťou. Mielitzová 
zamerala svoju prácu na presné formovanie charakterov, 
na ich komplikované vzájomné vzťahy, vyplývajúce pre
dovšetkým z Grimesovej psychicky narušenej povahy. S 
veľkou dávkou veľkorysosti, ba až revuálnej efektnosti, 

Neil Shicoff (Peter Grimes). 

rozohrala - ako kontrapunkt - bujaré scény v krčme. Mnohé z 
režisérkiných podnetov boli zaujímavé a·výstižné, jedno mi 
však v jej koncepcii dosť chýbalo· a to spätosť celého diania 
s morom:-Peter Grimes je apoteózou mora a tento prvok sa 
ničím nahradiť nedá. 

Viedenská inscenácia sa mohla pochváliť znamenitým 
sólistickým obsadením. Predovšetkým predstaviteľ titulnej 
úlohy Neil Schicoff podal strhujúci spevácky a herecký 
výkon. Tenorista, známy predovšetkým z talianskeho a fran· 
cúskeho romantického rep ertoáru, dokázal, že je naslovo
vzatým spievajúcim hercom, schopným zložitý profil svojho 
hrdinu vyjadriť celou škálou vokálnovýrazových odtieňov. 
Citový protipól Grimesovi, učiteľku Elien Orfordovú, plas
ticky stvárnila Nancy Gustafson, spomedzi ďalších výraz
ných interpretov treba spomenúť hlavne Wicusa 
Slabberta (Kapitán Balstrode) a Heinza Zednika (Bob 
Boles). 

Peter Grimes, ktorý sa pomaly stáva pravidelnou súčasťou 
divadelných repertoárov, ako jedno z piliérových hudob
nodramatických diel 20. storočia, rozhodne patrí i na slo-' 
venské op erné javisko. Profil vyspelého divadla totiž tvorí i 
moderna. 

V pražskom opernom živote, utváranom predovšetkým dvoma rovnocenný
mi súbormi Národného divadla a Štátnej opery, k predpokladanej koordinácii 
umeleckej práce akosi n edochádza. Obe inštitúcie si neraz doslova kopírujú 
d.-amaturgický plán, nedokázali sa vyprofilovať ani z hl' adiska originality insce
načných výpovedí a často ponúkajú totožné sólistické obsadenia. Preto právom 
časť domácej kritiky prijíma tento pato. výstav. s nevôľou. Na jeseň naštudovala 
Mozartovu Čarovnú flautu 'štátna opera, pričom ju pravidelne uvádza ND (v 
oboch produkciách vystupujú napr. N. Melniková, L. Ághová, A. Dudášová), v 
opačnom garde priš iel zimný Rigoletto (premiéra v ND s tými istými protago
nistami ako v štátnej opere), podobne je to s Janáčko'Vou Káťou Kabanovou 
(premiéra v Štátnej opere 9. marca, obnovené naštudovanie v ND 22. apríla). 
Zverejnené plány na budúcu sezónu trend duplicitnej ponuky sledujú ďalej: v 
ob.och domoch sa stretne J e j pastorkyňa (v premiérových uvedeniach), 
carmen a Barbier zo Sevilly (premiéry v ND, v repertoári ich má Štátna opera). 
Takže o vynaliezavosti, či zosúladení dramaturgie nemôže byť ani reči. A vinné 
sú obe divadlá rovnakým dielom. Puccini: Triptych (Plášť) - I. Kusnjer, N. Višnjakov,J . Marková. 

Snímka H. Smejkalová 

Poďme však k najnovším premiéram. O 
Pucciniho Triptych sa v ostatných mesia• 
coch zaujíma veľa zahraničných scén, ta~~e 
jeho prvé české kompletné uvedenie treba 
prijať s uznaním. Dosiaľ, podobne ako na 
Slovensku, sa h rali jeho časti oddelene. 
Režisér Zdenek Kaloč, profesionálne 
spätý predovšetkým s činoherným diva
dlom, sa pokúsil trom odlišným predloh ám 
nájsť spoločnú strechu. A to i napriek tomu, 
že si bol vedomý -slovne to dokladá v bulle
tine - rozmanitosti té m a žánrov, ako i nut
nosti naplniť svoju koncepciu za pomoci 
skrytých súvislostí. V rovine ideovej ide mu 
o vyzdvihnutie troch znakov, spájajúcich 
jednotlivé príbehy (láska, dieťa, smrť), na 
úrovni praktickej používa nenápadné 
rekvizity, ktoré majú však iba ilustračnú 
funkciu. Celkový dojem z Kaločovho výkla
du je trocha vlažný - chýba prenikavejší 
pohľad dovnútra, viac priamočiarejších 
veristických kontrastov, ostrejšia charakte
ristika situácií. Týka sa to najmä Plášťa, 
diela s naturalistickými scénami par excel
lence, pričom Gianni Schicchi by zasa znie
sol užší príklon k atmosfére danteovskej 
Florencie. Podľa Kaločovho kľúča, v spolu
práci s výtvarníčkou Janou Zbof ilovou a 
pri hľadaní spoločného menovateľa pre 
časti Triptichu je to azda len ilúzia .. . 

talianskom odbore, takže spomedzi čes
kých interpretov verizmu má k Puccinimu 
najbližšie. Netvrdím, že každý detail dotia
hol do konca, že jeho poňatie elektrizova
lo, 'štychovo naštudovanie však vytvorilo 
dôstojné prostredie pre vokálne kreácie. 
Prvý večer stála v strede pozornosti Sestra 
Angelika vďaka výrazovo a dynamicky bo
hatej, krásou materiálu i spoľahlivou tech
nikou disponujúcej Evy Urbanovej. Ďal
šou výraznou postavou premiéry bol 
Michele v podaní kovovo lesklého barytó· 
nu Ivana Kusnjera, vyvážené bolo obsa
de nie Gianni Schicchiho Líviou Ághovou 
(Lauretta), Jifím Sulženkom (Gianni 
Schicchi) a Nikolajom Višnjakovom 
(Rinuccio). 

Václav Vežník aj napriek tvrde niu, že 
aktualizáciu pokladá za "násilie na diele", 
dokázal vyčítať z Káte Kabanovej jej nadča

sové p osolstvo. Dráma krehkej bytosti, 
neschopnej žiť v dehonestujúcom, citovo 
otupenom prostredí, sa môže odohrať 

kedykoľvek, Janáčkova hudba však dodáva 

príbehu neopakovateľný baladický kolorit. 
Snaha sústrediť sa na výpoveď o duševných 
stavoch hrdinky viedla režiséra k svetelné
mu formovaniu javiska tak, aby sa pozor
nosť diváka nerozptyľovala. Činoherne 
projektovaná, nemenná scéna Ladislava 
Vychodila, ktorej hlavným stavebným 
prvkom je drevo, má priliehavú atmosféru. 
Jej nevýhodou je, že nedokáže reflektovať 
zme ny obrazov, takže režisér ich situuje do 
rôznych častí javiska. Inscenácia ako celok 
je až príliš "čierna", aj výjavy, ktoré sa neo
dohrávajú v noci, zahaľuje rúško tmy. 

Jan Štych je dirigen tom aprobovaným v 

Riaditeľka Štátnej opery Eva Randová si 
dala za cieľ obnoviť janáčkovský repertoár na 
svojej scéne vo "všeobecne zrozumiteľnej 

inscenačnej podobe". čo sa za citovanými 
slovami skrýva? Už prvý počin zo série janáč
kovských "rehabilitácií", zverený zarytému 
nepriateľovi experimentov Vá clavovi 
Véžníkovi, dáva tušiť, že ide o zámer ustrážiť 
si ]anáčkovo dielo v tradičnom rúchu. 
Podmienka, daná do vena Randovej projektu 
však môže limitovať okruh potenciálnych 
režisérov, čo v danej situácii (a pri širokom 
spektre janáčkovských produkcií vo svete) 
nepovažujem za príliš šťastné. 

Janáček: Káťa Kabanová - Marie Kre
merová (Kabanicha), J an a Havranová 
(Káťa). Snímka O. Pernica 

Dirigent Leoš Svárovský dal výrazovo 
mnohotvárnej a geniálne . inštrumentova
nej partitúre priam symfonický rozmer, 
takže orchestrálna masa, dife rencovane 
p oi1atá, tvorila základný stavebný prvok. V 
tejto koncepcii mala trocha sťaženú pozí
ciu košická sopranistka J a n a Havranová 
v titulnej roli. Jej kultivovaný, zamatový 
lyrický soprán našiel plné uplatnenie v int
rovertne stavaných pasážach , obsiahnuť 

veľký gradačný oblúk b olo zatiaľ nad jej 
sily. Ostrý profil a výrazný dramatický 
soprán dala Kabaniche Marie Kreme
rová . Slovenská mezzosopranistka Eva 
Garajová bola spoľahlivou Varvarou, tvo
riacou s Mila nom Vlčkom (Kudrjáš) opti
mistický mladý pár. Dikoja stvárnil svieži 
sedemdesiatnikJar oslav Horáček, skúse
ným, hoci vo výške nie celkom uvoľneným 
Borisom bol Miroslav Kopp. 

PAVELUNGER 



(to ZO ZAHRANIČIA-OSOBNOSTI 

(Dokončenie zo stre. l) hudbu viditeľne narastá ... " Vyše 480 nemec· 
kých vydavateľských firiem malo celkový 
obrat 620 miliónov mariek. Z týchto 480 
vydavateľstiev organizovaných v Nemeckom 
vydavateľskom zväze je údajne t retina, ktorá 
pracuje prevažne v oblasti vážnej hudby a 
dve tretiny v zábavnej hudbe. Nemecké 
vydavateľstvá sa pýšia aj svojou prezentáciou 
na zimnom veľtrhu MIDEM v Cannes. Z 
našich okolitých susedov si podľa vel'trhu 
najlepšie ved ie maďarské vydavatel'stvo Edi· 
tio Muzika, ktoré zostalo verné svojmu profi· 
lu a vydáva zaujímavé publikácie najmä z 
hudobnej histórie, Pravda najväčší záujem sa 
točil okolo takých vydavateľstiev, ako Schott, 
Faber Music, Bärenreiter, Moeck, Riccordi, 
Boosey/ Hawkes, a pod., ktorí ponúkli ro7..si· 
ahlu produkciu predovšetkým notovej pro· 
dukcie pre najrozmanitejšie nástroje a 
nástrojové zoskupenia, ale aj zaujímavé a 
cenné hudobné publikácie pedagogického 
zamerania, encyklopédie, sprievodcov hud· 
by, nové práce z oblasti hudobného divadla a 
pod. 

sahujú dvojmiestne miliónové výšky. 
To pre hudobných autorov a iných tvor· 
cov znamená ročnú stratu v miliónovej 
výške, na čo poukazuje napríklad situá· 
cia na Nemeckom trhu zvukových nosi· 
čov. Kontrola tvorcov o využívaní ich 
diela bude neustálou a stále sa obnovu
júcou úlohou zúčtovacích spoločností: 
len tieto môžu zaručiť v kolektívnom 
uskutočňovaní práv zabezpečeníe autor· 
ských n á rokov a globálnu ochranu." 

mavejšie výstavné areály venované, počítačo· 
vej verzii hudobnej tvorby a komunikácie, 
ale· predovšetkým vydavateľskej činnosti. 
Žiaľ, v tomto smere sme bez konkurencie, 
pretože tu nemáme, alebo nevieme, čo pon· 
úknuť. Hovorí sa, že vážna hudba je na celom 
svete v defenzíve. Iste, v niektorých kraji· 
nách je to tak, ba aj na pováženie. Nemecko 
vedie prím aj v tejto oblasti práve zásluhou 
premyslene; a profesionálne vybudovanej 
vydavateľsko-autorskej koncepcii. Kým ne· 
mecká rocková hudba má stále čoraz viac 
kupcov v USA, Ázii a Austrálii, v Nemecku 
produkovaná vážna hudba nielen klasická, 
ale aj súčasná (ako najpredávanejší autori sa 
uvádzaj(• Ruzicka, Henze, Schnittke a pod.), 
sú, c itujem veľtržný materiál "široko ďaleko 
počúvan í, pretože nemecké hudobné vyda· 
vateľstvá prichádzajú k tomu, že samé para· 
leine publiku jú špičkové diela v partitúrach i 
v CD nahrávke a tým ich rýchlejšie sprístup· 
iíujú širšiemu okruhu poslucháčov. Obchod· 
níci s hudbou v Nemecku stále viac prechád· 
zajú k zakladaniu klasických obchodov s hud· 
bou, ku klasickým ponukám, ba aj vo forme 
prenosných obchodov, čím dopyt o klasickú 

Tohto roku absolútnou novinkou vel'trhu 
bol aktívny vstup autorských organizácií, 
hlavne GEMY, do tohto hudobného obcho· 

du. Prostredníctvom reklamných materiá· 
lov, publikácií, časopisov , ale aj vo forme 
seminárov, naznačovali násn1p nového mul· 
timediálneho tisícročia, v ktorom sa zrejme 
bude aj meniť vydavateľské prostredie. 
Digitálne možnosti výroby, rýchly prenos 
informácií, zvukových záznamov prostred· 
níctvom Internetu, ponúkne vydavateľstyám 
síce nové šance, ale v súvislosti s ochranou 
autorských p ráv to prinesie aj nové veľké 
problémy, na ktoré sa už teraz treba začať 
technicky pripravovať. Predstavitelia GEMY 
predpokladajú, že popri internetových in· 
formáciách budú vychádzať periodiká, en
cyklopédie o spoločnostiach autorských 
práv, ktoré budú poskytovať nielen "zákulis· 
né" informácie z dennej praxe, ale aj zoznam 
adries partnerov, s ktorými budeme chcieť 
komunikovať. Predseda GEMA prof. Dr. 
Reinhold Kreile vo svojom veľtržnom prího· 
vore nazvanom Copyright a digitálna slobo· 
da, na adresu autorov konštatuje: "Už teraz 
na začiatku desaťročia InternetU' treba 
vidieť, že naše opatrenia tý~ajúce sa 
chránených hudobných diel v Inter· 
nete, ktoré vychádzajú z Nemecka, do· 

Situácia u nás zrejme ešte nie je tak ďale· 
ko, v dôsledku nerozvinutosti vydavateľskej 
činnosti, ale fakt, že sa už teraz u nás vie o 
takmer 80% pirátskej činnosti, nabáda na 
rýchle riešenie. 

Frankfurtský veľtrh nie je teda len mie· 
stom obchodných vzťahov, ktoré st1 tu, 
samozrejme, prvotné, ale aj miestom získava· 
nia neoceniteľných poznatkov o vývojových 
trendoch, o situácii na hudobnom trhu. Po 
zhliadnutí takéhoto podujatia si možno 
každý účastník uvedomí, že hudba nie je až 
takou zbytočnosťou, prepychom, alebo oz
dobou kultúrno-spoločenských rituálov, ale 
aj životnou nevyhnutnosťou. Povedal by 
som, že ideálny stav je vtedy, keď bude· kto· 
koľvek hrať na akomkoľvek nástroji, trebárs 

' aj na tam-tamy. Dôležitá je tu priama ľ.udská 
kreativita, prostredníctvom ktorej možno 
dosiahnuť spontánnejší a uspokojivejší záu
jem o hudbu ako takll. Za tieto možnosti, 
ktoré mi frankfurtský veľtrh ponúkol, vďa· 
čím predovšetkým vedeniu vel'rrhu a jeho 
'podielu na teallzáéii cesty. ' · " 

MARIÁN JURÍK 
Snímky autor. 

~. E· ... · ·H:. ·.·· · ·· •.-.·.····.·. ,,'";····u.· <· .. :• .... • 

MiNmí:IAA 
V týchto diíoch si celý kultúrny svet p

1

ripomeťllll osemde· 
siate narodeniny jedného z najväčších huslistov nášho storo· 
čia, osobnosť všestranne uznávanú, ktorá zohrala mimoriad· 
ny význam pri rozvíjan í umeleckého cítenia a medzinárod
nej spolupráce, lorda Yehudi Menuhina. Je z toho radu 
veľkých a všestranných osobností, ktoré boli obdarené nie· 
len mimoriadnym talentom pre svoj profesionálny odbor, 
ale najmä pre rozvíjanie vzdelanosti, kultivovanosti, pre 
úctu k humanizmu a prospešnej spolupráce bez hraníc a 
umelého obmedzovania. Tieto vlastnosti, ktoré v sebe nosil 
od narodenia až po súčasnosť, z Menuhina vytvorili síce 
legendu, ale nie neskutočnú, ovenčenú prázdnym krasoreč· 
nenením, ale reálnu, všadeprítomnú a aktívnu, z ktorej sála 
bohaté vnútro silnej osobnosti. 

Yehudi Menuhin sa narodil 22. apríla 19 16 v New York 
City ako najstarší z troch detí a jediný syn Moshe a Maruthy 
Menuhinových. Jeho sestry Hepzibah a Yaltah boli klavirist
ky. Yehudi ho otec, Rus, prežil chlapčenské roky v Palestíne a 
neskôr, keď sa presťahoval do USA, bol ueiteľom na hebrej· 
skej škole. Jeho matka, hoci pochádzala z tatárskeho koreňa, 
patrila už k židovskej generácii. Keď sa rodina presťahovala 
do San Francisca, malý Yehudi tu našiel prostredie, ktoré 
začalo formovať jeho budúci život. Bol to v prvom rade jeho 
tale nt, ktorý sa uiího prejavil už v štyroch rokoch a po druhé 
· našiel tu šťastného učiteľa Sigmunda Ankera, ktorý ho za 
šesť mesiacov po prvej hodine tak pripravil, že 26. novembra 
1921 mal prvé verejné vystúpenie. Keď mal sedem rokov, 
predhrával Louisovi Persingerovi, koncertnému majstrovi 
Symfonického orchestra v San Francisku, ktorý ho vzal za 
svojho žiaka. 29. februára 1924 Yehudi vystúpil na koncerte 
sanfranciského orchest ra ako sólista v skladbe Charlesa de 
Bériota Scéne de Ballet. 25. marca 1925 mal už sólistický 
debut v Scottish Rite Hall v San Francisku. Kritik Redfor 
Mason v novinách Examiner vtedy napísal: "To nie je talent, 
to je génius!" Ako sa ukázalo, mal pravdu. 

V roku 1925 nasledoval Menuhin Persingera do New 
Yorku a pokračoval tu v d'alšom štúdiu. 17. februára 1926 
mal v New Yorku prvý recitál, na ktorom hral Händlovu 
sonátu, Lalovu Španielsku symfóniu, Paganiniho husľový 
koncert č. l a niekoľko kratších skladieb. Tento program 
zopakoval aj v San Franciscu. Prvé úspechy, no najmä pred· 
povede odborníkov o jeho neobyčajných schopnostiach, ho 
nasmerovali do Paríža, kde bol žiakom slávneho pedagóga 

Georgesa Enesca. 6. fepruára 1927 na svojom parížskom 
debute hral s Orchestrom Lamoureux opäť Lalovu Španiel· 
sku symfóniu a o týždeň neskôr s tým istým orchestrom 
Čajkovského husľový koncert. Do vlasti sa vracia ako hotový, 
veľký umelec, okolo jeho talentu sa vytVárajú legendy. Jeho .. 

predvedenie Beethovenovho Husľového koncertu 27. 
novembra 1927 v New Yorku je senzáciou. Jeden z kritikov 
o. i. napísal: "Tento chlapec to má v malíčku ... " Od tejto chví· 
le ho na dlhé roky sprevádza prívlastok "zázračné dieťa" . 

Roky plynú a chlapec Menuhin veľmi rýchlo dozrieva. 12. 
apríl 1929 je jedným z jeho mnohých šťastných dátumov. 
Spoluúčinkuje s Berlínskou filharmóniou v Berlíne pod tak· 
tovkou Bruna Waltera. Hral tri koncerty: Bacha, Beethovena 
a Brahmsa. Albert Einstein nadšene písal o tomto koncerte a 
skonštatoval, že "Menuhin dnes opäť dok{lzal, že jeho talent 
je darom Božím". S Brunom Walterom sa Menuhin zakrátko 
opäť stretol 14. novembra 1931 v Lipsku na koncerte 
Gewandhausorchestra, s ktorým hral Mendelssohnov 
Husľový koncert e mol. Vtedy Bruno Walte r o jeho hre pove· 
dal: "To je zázrak! To je božské! To je génius najvyššieho stup
ňa!" 

Cesta k sláve bola otvorená. Zač.ína realizovať prvé gramo· 
fónové nahrávky so svojou sestrou Jepzibah a v roku 1932 
dostali v Paríži prvú Grand Prix du Dísque. O rok neskôr 
absolvuje svoje prvé svetové turné po 63 mestách v 13 kraji· 
nách, ktoré obsiahlo 110 vystúpení. Legenda končí, na scéne 
je 18-ročný Yehudi Menuhin už zrelou uzn ávanou osobnos· 
ťou, zaraďovanou medzi svetové špičky. Hrá brilantne, ľahko 
a jeho repertoár sa systematicky začína vytvárať tak, že obsa
huje v prvom rade všetky základné diela husľovej literatúry 
od Bacha, cez Paganiniho až k dielam 20. storočia . Patrí 
medzi prvých, ktorí hrali Paganiniho husľový koncert v 
pôvodnej verzii a sám sa pričinil aj o nové revízie nielen jeho 
skladieb, ale aj mnohých iných autorov. Sť1časne bol aj naclše· 
ným popularizátorom takých autorov, ktorí sa v jeho dobe i 
napriek svojmu talentu ťažko presadzovali, ako boli naprl 
klad Elgar, Bartók, Enescu, Bloch, W. Walton a mnohí ďalší. 

26. mája 1938 sa Menuhin oženil s Nolou Ruby 
Nicholasovou, dcérou austrálskeho prie myselníka. Z tohto 

zväzku sa narodili dve de ti. V tomto roku v Európe začína 
druhá svetová vojna, do ktorej časom vstúpila aj americká 
armáda. Menuhin po prvýkrát výraznejším spôsobom dekla
ruje nielen svoje vlastenectvo, ale najmä humanizmus a svo
jím umením chce prispieť k čo najskoršiemu skončeniu 
vojny. Preto putuje za armádou. Uskutočnil vyše 500 koncer· 
tov, hral v nemocniciach, táboroch, priamo vo vojnovej zóne, 
na lodiach. A keď sa začínajú oslobodzovať prvé mestá spod 
fašistickej okupácie, Menuhin je p~m americkým umel· 
com, ktorý ich postupne navštevuje. Tak v roku 1944 hrá 
Mendelssohna v Paríži, účinkuje v Aachene, Amsterdame, 
Bruselli, v Bukurešti, Budapešti l v Prahe atď. V roku 1947 
dáva v Berlíne svoj historický koncert s Berlínskou filharmó
niou a Wilhelmom Furtwänglerom, jeho vystúpenie na 
Pražskej jari v tom istom roku spolu so sestrou Jepzibali v 
sonátovom programe (Mozart · Beethoven · Brahms) bolo 
vrcholom a senzáciou festivalu. Menuhin je aj prvým americ· 
kým umelcom, ktorý po vojne prvý navštívil Sovietsky zväz, 
Japonsko a ďalšie krajiny. 

Po rozvode s Nolou sa Menuhin v roku 1947 oženil s 
Dianou Rosamond Gouldovou, úspešnou herečkou a taneč· 
nicou. Jeho život popri husľovej hre dostáva nové rozmery a 
to v úlohe organizátora a iniciátora podujatí veľkého medzi· 
národného dosahu. V roku 1956 v Švajčiarskom Gstaade 
organizuje svoj prvý festival, 1959 iniciuje v Anglicku slávny 
Bath Festival, s ktorého orchestrom nahral mn0žstvo vynika} 
úcich nahrávok a ako dirigent podnikol s ním rôzne turné. V 
roku 1968 zakladá Menuhin Festival Orchestra a v roku 1963 
neďaleko Londýna pri mestečku Stoke d'Abernon špeciálnu 
hudobnú školu, ktorej cieľom je pestovať v žiakoch od naj· 
mladšieho veku muzikalitu, rozvíjať technické majstrovstvo a 
dať nadaným deťom čo najvšestrannejší a najspoľahlivejší 
hudobný základ, ktorý potom rozvíjajú na najlepších sveto
vých konzervatóriách (podrobnejšie viď článok v HŽ 1989 
číslo ll). V roku 1968 dávajednoznačne najavo svoj huma· 
nistický posto j pri okupácii československa a v roku 1971 na 
konferencii UNESCO v Moskve verejne odsudzuje sovietsky 
politický nacionalizmus. Ako jedna z vedúcich osobností 
UNESCO prispieva k medzinárodnej spolupráci v oblasti 
hudby, nielen v európskych , ale aj mimoeurópskych kraj~ 
nách, je iniciátorom Medzinárodnej tribúny mladých ume~ 
cov (TIJI), ktorá sa koná v Bratislave a nedávno aj Akadémie 
TIJI. 

O jeho umení svedčí živý kontakt majstra s publikom, 
ktorý udržiava do najvyššieho veku. Pamätné zostanú jeho 
bratislavské vystúpenia, ale aj jeho dirigovanie rozšíreného 
orchestra bratislavskej Komornej opery o hráčov z Maďarska, 
Rakúska, Nemecka a Švajčiarska v marci 1 989 vo Feldkirchu a 
Bregenzi na koncertoch z diel W. A. Mozarta. Vymenovať 
pocty, ktoré počas svojho plodného a aktívneho života 
dostal, by zabralo veľa miesta. Sú prejavom úcty nielen k jeho 
talentu, ale aj všestrannej práci, ktorú vykonal v prospech 
mierového spolunažívania všetkých svetových hudobných 
kultúr. V tom bude jeho miesto dlho nezastupiteľné. 

MARIÁN JURÍK 
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e V súlade so zmenou v stanovách sa tento rok neuskutoční 
Zjazd S]S, ale sa sústredíme na usporiadanie všetkých doteraz 
úspešných podujatí. Patria medzi ne festivaly, Bratislava jazz 
Workshop (letná jazzová dielňa) a vydávanie Infojazzu. Pre členov 
SJS sú pripravené obnovené členské _preukazy s novým logom. 
Autorom grafického návrhu je Andrej Sebo. 

e K Roku slovenskej hudby vyhláseným.Ministerstvom kultúry 
SR prispeje Slovenská jazzová spoločnosť usporiadaním súťaže 
neprofesionálnych hudobníkov pod názvom Prehliadka nových 
tvárí slovenského jazzu spoluusporiadanírn festivalov jazz Prešov, 
jazz for Sale v Košiciach, jazz Fest Bardejov, Prehliadky slovenské
ho jazzu na Bratislavských jazzových dňoch '96 a koncertom slo
venského jazzu v novembri. Pre propagáciu Roku slovenskej 
hudby doma a v zahraničí je zostavený bulletin v slovenskej a ang
lickej mutácii. Autorkou textu o slovenskom jazze, rocku, popu
l~rnej hudbe, folku, country music je Yvetta Kajanová. Do sklada
teľskej súťaže v rámci Roku slovenskej hudby z oblasti jazzu bolo 
prihlásených IO skladieb od 6 autorov (P. Sedláka, A. Coufala, P. 
Beláka, V. Vizára,J. Hajnala a M.Jakabčica). Rada SJS určila deň 30. 
3. 1996 za termín uzávierky súťaže. Zostáva ju už len vyhodnotiť a 
určiť tri víťazné skladby, ktoré odznejú na koncerte slovenského 
jazzu v novembri. Príspevkov k Roku slovenskej hudby zo strany 
S]S je teda skutočne dosť. 

e Hudobné informačné stredisko Hudobného fondu pripravu
je v spolupráci so Slovenskou jazzovou spoločnosťou v poradí už 
tretie CD. Album Slovak jazz '96 s nahrávkami Gabriela jonáša, 
Petra Lipu and Band, Matúša Jakabčica, Adrieny Bartošovej and 
Seat, Juraja Bur iana, Juraja Tatára, Andreja Šebana je určený na 
propagáciu do zahraničia. Nahrávanie sa uskutoční v apríli 1996. 
Jeho dramaturgiu zostavila Yvetta Kajanová. 

e Bratislava j azz Workshop prebehne 3.-7. 7. 1996 pravdepo
dobne v Ľudovom konzervatóriu na Sliačskej ul. jeho súčasťou 
bude aj verejný záverečný koncert absolventov v rámci Kul
túrneho leta. Navrhovanými lektormi tohtoročného workshopu 
s(J A. Bartošová, P. Lipa, P. Hudec,]. Gergely, ]. Kalász, ]. Griglák, 
M. jakabčic, ]. Burian, A. Šeban, S. Počaji, P. Bodnár, A. Birner, D. 
Húščava, ]. Bartoš, R. Šimurka. Ich angažovanie môžu do istej 
miery ovplyvniť aj frekventanti, a to svojím záujmom. Svoje pri
hlášky zasielajte na adresu Slovenskej jazzovej spoločnosti. O 
organizáciu workshopu sa stará juraj Gergely, ďen Rady S]S. 

e Po abdikácii Martina Sarvaša z postu predsedu Rady Slo
venskej hudobnej aspciácie (jej členom je SJS) sa jeho nástupcom 
už po druhýkrát stáva Peter Lipa. 

e Z deviatich súťažiacich skupín Prehltadky n ových tvár{ slo
venského jazzu, uskutočnenej v rámci j azzových Vianoc v SK na 
Vajnorskej ul. v Bratislave (14.·15. 12. 1995), vybrala porota víťa
zov, ktorým udelila ceny: - za interpretačný výkon orchestru The 
Young S,l\1\l,ng Gen eration zo Žiliny, za presvedčivé interpetač,
né výkony skupine Piranis Group 11: Bratislavy, za koncepčný 
interpertačný prejav THS Bandu z Nitry, za sólistický výkon Duu 
On e; - Petrovi Sedlákovi z Trenčína. Cenu poroty a Kelly jazz 
Co ll cgia získal Tr aditional Band z Lučenca. 

e Cesko-slovenský jazzový festival v Pi'erove sa uskutoční 19.-
22. 9. 1996. Slovensko budú na podujatí reprezentovať tri skupi
ny, jednou z nich je víťaz Prehliadky nových tvárí slovenského 
jazzu · The Young Swing Generation, big band Konzervatória v 
Žiline. 

e V cykle relácií Košickej televízie Cassovia jazz vystúpili víťazi 
súťaže . Prehliadky nových tvárí '96". Dramaturgia sa rozhodla pre 
spevákov P. Sedláka, M. Bajlovú,]. Ďuríkovú, S. Josifoskú a skupi
nu Piranis Group. 

e SJS poslala prihlášku skupiny Side EFX O. Tatár,] . Griglák, E. 
Frátrik) na súťaž vyhlásen Íl Rádiom France International v rámci 
festivalu Rock'N Pop in The East vo Francúzsku. Ide o súťaž zame
ranú na rock, pop, folklór, ale aj jazz. Podmienkou participácie 
hudobníkov je vydanie aspoň jedného albumu. 

e Na súťaž usporiadanú v. rámci XX. Getxo Internatio nal j azz 
Festival v Španielsku sa prihlásila skupina Piran is Group. Pod· 
mienkou je veková hranica 30 rokov. Zo záujemcov vyberie poro
ta 6 súťažiacich, ktorí získajú príspevok na cestovné a pobyt. Prvá 
cena je takmer 90 000,- Sk a vydanie CD z nahrávky koncertu. 

e Na Zá)dadnej umeleckej škole v Prešove sa otvára jazzový 
odbor, na ktorom od marca 1996 vyučujú klavír Peter Adamovič, 
kontrabas a basgitaru Martin Mariňčák, bicie nástroje Stano 
Cvanciger. Štúdium je určené pre absolventov tejto školy (ZUŠ 
Prešov) a bude trvať 4 roky. Zúčastňuje sa ho 30 študentov vo 
veku od 15 do 30 rokov. Výuka prebieha trikrát do týždňa (dve 
hodiny hlavný nástroj, jedna hodina teória). je to veľký úspech, 
len treba vytrvať a výsledky sa určite dostavia. Prešovskí študenti 
sa môžu stať tiež adeptami jazzovej dielne Bratislava Jazz 
Workshop. 

e Bubeník Gejza Szabados plánuje usporiadať v Košiciach I. 
ročník festivalu, ktorý by dramaturgicky čerpal z ponuky 
Bratislavských jazzových dní. Termín tohtoročných BJD je 25.-27. 
IO. 1996, takže nový festival by sa mohol konať 28.-29. IO. 1996 v 
Košiciach. Toto podujatie bude možné v budúcnosti koordinovať 
s Jazz Fest Bardejov a Jazz Prešov. 

e V kaviarni Zimného štadióna Café Hystéria sa každú stredu 
konajú jazzové večery. O ich dramaturgiu sa stará Juraj Gergely, 
člen Rady S]S. Obecenstvu sa tu už predstavila skupina THS Band 
z Nitry a Mad re. 

e Cuyahoga Community College (3C) v Clevelende má záujem 
prijať na štúdium 6 slovenských hudo bníkov. Zástupca tejto školy 
má pavštíviť Bratislavu, Žilinu, Košice, kde si vypočuje mladých 
adeptov a vyberie možných kandidátov. 

e V Piešťanoch zakladajú nové ]azzcentrum so samostatnou 
členskou základňou á jazzovým klubom. 

e Pod názvom Ray Brown Allstar- Gala sa uskutočnil 24. 4. kon
cert vo Viedni pri príležitosti 70. narodenín, dnes už jazzovej 
legendy, kontrabasism Ray Browna. So sebo u priviedol ďalšie 
vý"tnarnné osobnosti - Oec Dee Bridgwater (spev), Stephane 
Grappelli (husle), Art Farmer (trúbka), Jean "Toots" Thielernan 
(ústna harmonika), Benny Green (klavír), Greg Hutchinson (bicie 
nástroje). Pavol Polanský získal pre členov SJS zľavu z ceny vstu
penky. 

• jazzová spoločnosť Melomani v poľskom meste Lódž usporia
da International jazz Workshop v dňoch od 2. do 14. 9. 1996. 
Školné a pobytové náklady (ubytovanie, strava) sú vo výške 200 
USD (pred zaslaním prihlášky do konca mája). Kontakt: Jazz 
Society Melomani, Piotrkowska 17, 90·955 Lódz, tel./ fax: 0048-
042-302676. 

e Pe ter Lipa uvažuje o zriadení stáleho jazzového klubu v 
Bratislave. Zatiaľ prichádzajú do úvahy priestory bývalého pod
chodu na Suchom Mýte. Uvidíme, či sa to podarí a hlavne, je už 
najvyšší čas! 

e Severné krajiny - Nórsko, Fínsko, Švédsko sa vynikajúco sta
rajú o· organizáciu jazzového hudobného života, či už sa to týka 
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usporiadavania rôznych podujatí, propagácie jazzu doma a v 
zahraničí, alebo podpory mladých hudobníkov a školstva. Môžu 
nám v tom byť príkladom. Ak sa chcete naeríklad dozvedieť bliž
šie informácie o jazzových festivaloch vo Svédsku, stačí napísať 
na Asociáciu švédskych hudobných festivalov. (Svenska Musik
festivaler, Box 88, S-761 21 Norrtälje, Sweden, fax: +46/ 176/ 101 
37.) Z mnohých podujatí uveďme aspoň niektoré: Gotehnburg 
Jazz Days (26.-29. 6., 24. 10.-2. l l.), tel.: +46/31/ 7 11 1533, fax: 
+46/3 1/ 13 99 63, Ostersund Music Festival ( 4.-7. 7.), tel.: 
+46/63/129058, fax: +46/63/ 12 22 39, Christianstad Festival and 
International jazz Festival (5.-14. 7.), tel.: +46/44/ 13 53 35, fax: 
+46/ 44/ 12 08 98. 

e Pri kontrole platenia členských príspevkov srne zistili, že 
jeden z nových členov SJS zvýšil dobrovoľne ~-voj príspevok o 
1000,-Sk. Ďakujeme! YK 

e Bohatá história skupiny T+R Band má svoje korene už v 
roku 1961. V tomto roku vznikol Traditional Club a o rok neskôr 
Revival jazz Band. Spojením týchto dvoch formácií sa zrodil o štr
násť rokov neskôr Traditional and Revival Band. T+R Band zazna
menal v tomto roku značné zmeny. Doterajšieho zápalistého a 
aktívneho vedúceho súboru Petra Lipu vystriedal Vlado Vizár, pri
budli aj noví hudobníci. Súčasné obsadeni<:: V. Vizár (trombón) , I. 
Discantini (soprán a barytón saxofón, spev), ]. .Country" 
červenka (klarinet, alt saxofón), S. Herko (basgitara, kontrabas), 
K. Sucháň (bicie nástroje), M. Ďurdina (trúbka), A. Dányi (klavír) . 
Skupina spolupracuje so speváčkou Janou Kocianovou. Naďalej 
účinkuje na jazzových Stvrtkoch v Starej Sladovni, vyst(lpili tiež v 
Stredisku Kultúry na Vajnorskej ul. , vo zvolenskom World Club-e, 
v rakúskom Hirnbergu. V máji sa má uskutočniť séria koncertov v 
nemeckých mestách: Oldenburg, Braunschweig, Lubeck, Rheda, 
Stuttgard, Mníchov. Želáme . staronovému" T+R Band-u vera 
elánu a ešte viac úspechov! 

e Peter Lipa je v súčasnosti zastihnuteľný v spolupráci s rôz
nymi formáciami: 

Peter Lip a and Band (D. Húščava, ] . Lehotský, F. Karnok, C. 
Zeleiíák, P. Bodnár, A. Šebo)- absolvovali ti.Ž·dve zahraničné tu rné 
v Nemecku v mestách Stuttgard, BielefČld , Ludenscheid, Dort
mund). Skupina'vysbipi aj na odovzdávaní cien Slovak Gold a pre
nos odvysiela aj Slovenská televízia. 

P. Lipa absolvoval tiež niekoľko koncertov s A. Šebanom, M. 
Buntajom, M. Gašparom, ]. Tatárom - v rozhlasovom programe 
Diagnóza, v divadle West a po slovenských mestách (ach, tie 
úrazy!) tentokrát s basgitaristorn A. Jarom, ktorý zaskakoval za 
.zlornenorukého" M. Gašpara) - Nitra, Nové Zámky, Poprad, 
Levice, Komárno - vraj táto marcová šnú ra zaznamenala mimori
adny úspech u početného a dobre naladeného obecenstva ... 

1". Lipa ďalej hosťoval s Ragtime Jazz Bandom v zostave: R. 
Vacl)o (gitara), S. Popluhár (bicie nástroje), l. Lieskovský (kontra· 
bas), A. Šebo (trombón), ]. Blecha (klavír, saxafón), M. Berlin · 
(trúbka), I. Malinovský (kl.-leader). Vystupujú v Bratislave v SK na 
Vajnorskej ul., v Prešove na plese pivovaru Šariš a v Piešťanoch v 
Biliard clube. 

Peter Lipa naspieval tri p iesne k Disneyho filmu Toy Story, 
ktoré v originály spieva Randy Newman (premiéra 13. 4. 1996). 

e Kontrabasista Juraj Kalász absolvoval Turné po mestách 
Rakúsko-Uhorskej M onarchie ( tento názov bol konzekventne 
konzultovaný· pozn. aut.) s rôznymi jazzmanrni: 

S pol'ským saxofónistomJ. Muniakom v Krakowe v pestrom, 
vždy meniacom sa obsadení: A. Kawenczyk (trúbka), E. Kulrn 
(bicie nástroje)- január, Ch. White (gitara),] . Gaš (bicie nástroje) 
február, M. Tokaj (klavír), L Žita (bicie nástroje). 

S Tr iom Komorního J azzu účinkuje v Brne: v štúdiu B. 
Polívku, v Mercy Clube, na vernisážach, s HaDtvadlom s divadel
nou hroujeux des Enf ents, v Boskoviciach a konečne aj sloven· 
ských mestách: Košice (M klub), Zvolen (World klub), Piešťany 
(Biliard Bar), Trenčín (MKS Dlhé Hony), Bratislava (YMKA), 
Martin (Turčianska Galéria), Nitra (Klub Tatra). 

]. Kalász ďalej pilne študuje na konzervatóriu a podľa jeho slov, 
vo februári sa ďaleko via~ venoval vážnej hudbe, čoho dôkazom 
je aj koncert v Redute, na ktoro m vystúpil, na programe bola 
miesto jazzu "klasika". 

• Juraj Bartoš nahrával v Prahe CD s VeleBandom, CD vznik
lo na počesť Karla Velebného a je , remake" platne jazzové nebáj
ky (Velebný). V marci vystúpil s týmto obsadením na podujatí 
Jazzový Kája (záznam odvysielala aj ČľV) a tiež v Euroklube 
(Praha). Okrem toho možno J . Bartoša zastihnúť aj v skupine 
Bratislava Hot Serenaders na pravidelných koncertoch v 
Istropolise (účinkujú v pozrnenenorn obsadení- bez vokalistiek, 
pribudli husle). Ako sa nám trúbkár vyjadril, venuje sa prevažne 
vážnej hudbe. 

• MatúšJakabčicvyučuje na Konzervatóriu v Bratislave pred· 
mety - harmónia, aranžovanie, vedie spolu s B. Trnečkom Big 
Band bratislavského konzervatória. M. Jakabčic prezradil, že pra
cuje na osnovách pre nové jazzové oddelenie na konzervatóriu. 
Uvidíme, čo ukáže budúcnosť a tešíme sa na realizáciu v praxi. Vo 
februári srne hudobníka mohli vidieť v relácii j azz p re všetkých 
(moderuje P. Lipa), pravidelne účinkuje s orchestrom G. Droma, 
pre ktorý aranžuje štandardy, pripravuje scénickú hudbu k diva
delnému predstaveniu M edea (DPOH), spolupracuje a vystupuje 
s S. Loescherorn,]. Kalászom (Kaviareň Gremium), v obsadeníM. 
Jakabčic, S. Loescher, ]. Griglák, C. Zeleňák koncertovali v Pieš
ťanoch a Bratislave (kaviareň Hystéria). 

e O natočenie CD pod názvom Song For Miriam sa postarala 
zostava štyroch jazzrnanov: P. Baron · Poľsko (tenor a soprán sa
xofón) , P. Bodnár (klavír), M. Marinčák (kontrabas), C. Zeleilák 
(bicie nástroje). CD obsahuje výlučne skladby z dielne interpretov 
(kompozične sa na nich v najväčšej miere podieľal P. Bodnár) a boli 
už predvedené obecenstvu na Slovensku: Košice (Cassovia Club G. 
Szabadoša), Lipany, Prešov (Čierny Orol, Martin - Turčianska 
Galéria, Banská Bystrica, Bratislava· SK na Vajnorskej ul.). 

e Na východnom Slovensku okrem toho pravidelne účinkujú 
dve skupiny: AMC Trio (P. Adarnkovič, S. Cvanciger, M. 
Marlnčák) a Jazz Set (P. Bodnár, S. Cvanciger, M. Marinčák, M. 
Bajlová - spev). Na apríl pripravoval Jazz Set koncerty s Jano u 
Kociánovou. V Liptovskom Mikuláši (Galéria P. Bohúňa) si fanúš
kovia v marci vypočuli recitál dua - M. Bajlová, P. Bodnár. 

e J á n Hajna! je od januára vo Švajčiarsku , kde vystupuje v rôz
nych kluboch. V januári s ním účinkovala speváčka Ria 
Kendrovská, v marci v meste Luzern v jazzovorn klube hotelu 
Flora a v apríli v meste Cerrnat - ako sólistka interpretuje evergre
eny a jazzové štandardy. 

e Po skončení nového CD sa speváčka Adrien a Bartošová 
chystá na koncertné turné po Slovensku. Za všetkých hudobní
kov spomenula M. Breznického, ]. Buriana, T. Jaru, M. Valihom a 
O.l'etráša. 

e Adriena Bartoš ová nahrala nové CD -Rhythm oj Love. Je to 
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už tretí album speváčky. Spolupracovala na ňom so "staronovým" 
členom svojej skupiny Seat - gitaristom J urajom Burianom. Je 
autorom väčšiny skladieb a aranžmánov. Rhythm of Love sa nesie 
v znamení latinsko-amerických rytmov, dominuje bossa nova. K 
nahrávaniu si Adriena Bartošová p rizvala gitaristu Maria Limu, 
amerického saxofó nistu Shawn a T. Loescher a a bubeníka Olda 
Petráša. 

• Marcel Palonder tiež natočil CD. Podiel'ali sa na ňom: }. 
Griglák,]. Burian, B. Urbánek, P. Kvassay, C. Zeldíák. Pieseň z CD 
pod názvom Kým nás máš (text]. Urban, hudba]. Burian) v inter
pretácii M. Palondera postúpila do medzinárodného semifinále 
súťaže Eurovízia (vokály sp ievajú S. Norisová a H. Krajč iová). 

e Klavirista a skladateľ Kristián Seidman vystupoval v duu so 
spevákom Ivom Hellerom na týchto miestach: 

Biliard Klub (Piešťany)· jazzový program, 
Primaciálny palác (Bratislava), dvojhodinový koncert, ktorého 

repertoár pozostával zo spir ituálov, soulu, swingových evergree· 
nov, Gershwinových kompozícií, muzikálových a operetných 
melódií. 

e Vo veľkej sále YMKA (Bratislava) sa uskutočnil koncert sku
piny Madre v obsadení: ] . Tatár (klávesové nástroje), ] . Griglák 
(basgitara), E. Frátrik (bicie nástroje). Séria podujatí pokračovala 
v apríli a vystúpili tu skupiny: CHOREA MINOR (Š. Dugala - bicie 
nástroje, R. Vizvári · basgitara, E. Vizvári - klávesy, D. Salontay -
gitara), '(RIO KOMORNÍHO JAZZU a SANYLANI (S. josifoská 
spev, Sany - gitara, spev, M. Zajko - g itara, l. Sabo- bicie nástroje, 
perkusie, I. Polák- basgitara). 

e V levickom. S" Klube sa nezjavujú len naše, ale aj zahraničné 
formácie: Abstract Truth-Harry Pepl (git. syntetizátor, Rakúsko), 
John Purcell (saxofón, USA), Andy McKce (kontrabas, USA), Billy 
Killson (bicie nástroje, USA), Paul Zauner (trombón, Rakúsko), 
trio hudobníkov Harry Soka.! (saxofón, Rakúsko), Peter Korínek 
(kontrabas, česko), ]. D. Šošoka, podujatie pod názvom ]azzový 
večer - S. Loescher, M. jakabčic, P. Preložník, M. Ďurdina, ]. 
Gergely, F. Horváth, ďalej skupiny Mad re a Lipa-Šeban Band. 

Výchovné koncerty, o ktorých sme sa zmienili v minulých čís
lach lnfojazzu, úspešne pokračujú naďalej pod názvom jazz a 
hudba 20. storočia. Podiel'ajll sa na nich K. Seidmann (klavír), I, 
Heller (spev). Z. Píjala (saxofó n), D. Kulová (hovorené slovo). 
Koncerty sa pravidelne konajú v Istropolise (Bratislava), ale aj v 
iných mestách Slovenska: Senica, Nové Mesto nad Váhom, Skalica 
a tiež v tatranskej oblasti v mestách Svit, Kežmarok, Poprad, 
Tatranská Lomnica ... 

Iným typom výchovných koncertov s(J podujatia na tému: 
Niekol'ko slov o ja=e. Majú za sebou 20-ročnú tradíciu a obsade
nie, ktoré ich realizuje si hovorí: GOLDEN SWINGERS: l. Heller 
(spev), K. Ondreička (gitara), A. Bouda (klavír), ]. Brisuda (kon
trabas), S. Popluhár (bicie nástroje), D. Kulová (hovorené slovo). 
Koncepcia týchto koncertov je orientovaná chronologick]', pre
zentujú sa tu všetky štýly, celý jazzový vývoj: spirituály, blues, tra
dičný jazz je len slovne komentovaný hôli obsadeniu, swing be 
hop, west coast jazz, soul jazz, bossa nova, vysvetlen ie improvizá
cie na ukážke (hudobníci improvizujú na l'udovú pieseň Dobrú 
noc má milá). Podl'a slov K. Ondreičku sa koncerty stretävajú s 
výbornou odozvou. 

Krátka správa z jazzového diania na neďalekom vid ieku: 
Kultúrne centrum v Pezinku sa skutočne má čím chváliť. Od 

marca tohto roku sa tam pravidelne usporadúvajú jazzové kon
certy. Organizáciu majú na starosti Peter Konečný a Roman 
Féder, ktorí usporadúvajú dva druhy podujatí: Koncertná kavia
reň a Kaviareň u Ba rusa. Dramaturgia Ich odštartovala v marci 
dvojkoncertom Su chánek Kvartet a Stará Jedáleň (P. 
Preložník, R. Chovanec, ]. Duban, R. Nikolajev, P. Konečný). 
Pokračovalo vystúpením formácie Fanny Fellows (R. Feder -
trúbka, husle, R. Ne user · ban jo, drumbl'a, P. Pech · gitara, spev, R. 
Jurčo - klavír, akordeón, írska píšťala) . Skupina sa orientuje na 
hudbu, ktorej začiatky vzniku spádajú pod rok 1900 a je výrazne 
ovplyvnená írskou l'udovou tvorbou. V marci tu tiež vystúpili 
Bratislava Hot Serenades (sprievodné slovo mal L. Chudík). V 
apríli tu účinkovalo Jazzové Trio Cbuškovia. Podľa slov jedné
ho z organizátorov: . atmosféra je vel'mi fajn, bujará, vtipná, 
úsmevná až rehotná ... ". 
Snáď len: Bratislavčania majú čo závidieť ... 

Dňa 16. marca 1996 sa konal v DK Lúky na Vígl'ašskej ul. v 
Bratislave už v poradí štvrtý ro~"nfk festivalu Ltvtn ' Blues, na kto
rom sa p rezentovalo 8 formácií. Parafrázujúc informácie jedného 
z organizátorov A. Pulmana a zo sprievodného buletinového 
textu sa dozvedáme: pezinská skupina Black Cat Moan sa pred
stavila na festivale p rvýkrát, možno aj preto trochu zohrala svoje 
tréma. Bluesový objav roka SylviaJesifoská s Mr. Bandom zažia
rila. Slovenská Holanďanka Andrea Peeters-Karovičová so svo
jím Continentalom potešila srdcia priaznivcov archaického blues 
z Delty. Skupina Traktor Ide Krokom priniesla so sebou na 
pódium množstvo zaujímavých a pre naše ucho snáď nevšedných 
nástrojov napr. jug. Electric Blues Band netreba zvlášť predsta
vovať - tentokrát rozš írila obsadenie o R. Kasáka (hammond) -
zrejme najlepšia slovenská bluesová skupina. Hviezda Hans 
Theessink and the Blue Groove- jeden z mála Európanov, ktorý 
je pozývaný do Ameriky. ZN A 12-28 patrili k vyvrcholeniu večera. 

Tak isto ani Luboš Andrš t Blues Band fcaturing Tonya Graves 
- známeho bluesmana a čiernu vokalistku netreba predstavovať. 
Každá skupina mala k dispozícii 45 minút na prezentáciu, poduja
tie trvalo celých sedem(!) hodín, poslucháčov vyše 300 (kapacita 
sály 200 ... ) a bola prítomná Slovenská televízia. Záznam si bude
me môcť pozrieť v relácii]azz pre všetkých. 

Upozornenie: Všetky prfspevky do hifoja=u sú s otvore
ným srdcom a čistou mysľou vítané!!! 
Pripravili: Yvetta Kajanová, Zuzana Vachová 
Vydala SJS, šéfredakto r Yvetta Ka janová 
Jakubovo nám. 12, tel./ fax: 361406,36 1407 
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HUDOBNÝ KALENDÁR i 

l. S. 1941 Juraj HA TRIK - slovenský skla· 
datt:l', pedagóg na VŠMU · 55. 
výročie narodenia. 

3. s. 18S6 Adolp h e Charles ADAM · fran· 
cúzs ky skladatcl' - 140. výročie 
úmrtia. 

s. s. 18S6 Samo DAXNER - slovenský 
národný buditeľ, zberatel' a vyda
vate!' slovenských l'udových pies
ní - 140. výročie narodenia. 

7. S. 1901 Dezider CIBULKA- jeden z naj
významnejších slovenských hus· 
lis tov- primášov, kto rý ovplyvnil 
inte rpre táciu l'udovýc h piesní -
95. výročie narodenia. 

7. S. 1941 pred 55 rokmi z Hudobnej adra
matickej akadémie vzniklo ŠTÁT
NE KONZERVATÓRIUM v 
Bratislave. 

8 . S.1746 Ľudmila LEHOTSKÁ-KRiž-
KOV Á - slovenská skladatel'ka -
50. výročie úmrtia. 

8. S.1906 Samu e l KOVÁR - klaviris ta, 
hudobný pt:dagóg - 90. výročie 
narodenia. 

9. S. 1896 Ján FISCHER KVETOŇ - slo
venský skladatel', pedagóg a pub· 
licista · l OO. výročie narodenia. 

9 . s. 1961 Emil RUSKO- slovenský folklo· 
rl sta a spisovateľ - 3 5. výročie 
úmrtia. 

ll. S. 1916 Max REGER · nemecký sklada
tel' - 80. výročie úmrtia. 

12. S. 1871 Daniel Francoise A UBER -
francú1.sky skladatel' - 125. výro· 
čie (un rt ia. 

14. S. 1981 František PRÁŠIL- český skla
dateľ a dlhoročný hudobný roz
hlasový režisé r, pôsobiaci na 
Slove nsku · 15. výročie úmrtia. 

16. s. 1926 Ján ZIMMER - slovenský klavi· 
rista, skladateľ a pedagóg - nedo· 
žité 70. výročie naro denia. 

16. s. 1966 Ladislav BERKA - slovenský 
skladateľ a zberatel' ľudových 
piesní· 30. výročie úmrtia. 

17. 5.1866 Eric SATIE - francúzsky sklada
te l'· 130. výročie narode nia. 

17.S.l976 Anton ClGER- slovenský skla
dateľ, dirigent, pedagóg a osveto
vý činitel' - 20. výročie úmrtia. 

18. s. 1911 Gustáv MAHLER- ritkúsky skla
datel' a dirigent - 85. výročit: 
smrti. 

22. 5. 1871 Michal KYSEĽ- slovt:nský orga
nár a výrobca klavírov - 125. 
výročie smrti. 

24. S. 1881 Mikuláš SCHNEIDER-TRNAV
SKÝ · slovenský skladateľ, d iri
gen t, klaviris ta a hudobný peda
góg- l 15. výročie narodenia. 

24. 5.1926 Nina HAZUCHOVÁ - slovenská 
. mezzosopranistka, dlhoročná 

sólistka opt:ry SND, pedagogička 
na VŠMU - 70 . výročie narode nia. 

2S. S. 1936 Ján Levoslav BELLA - sloven· 
ský skladateľ - 60. výročie úmrtia. 

29. S. 1881 Miloš RUPPELDT - slovenský 
skladateľ, dirigent a p edagóg -
115. výročie narodenia. 

29. S. 1936 Ludwig BURGER · bratislavský 
skladatel' a dirigt:nt - 60. výročie 
úmrtia. 

Svetová asociácia akordeonistov pri Medzi
národnej hudobnej rade UNESCO poverila 
Me todic ké centrum pre akordeó n pri Kon
ze rvatóriu v Bratislave uspo riadaním Mt:dz i
národnej ako rdeónovej súťaže vr. 1996 v Slo
ve nskej re publike. Me to dické centrum uspo
riada ešte p red tým me dzinárodný ako rdeóno
vý festiva l, spo je ný s majst rovskými inte rpre
tačnými kurzami. Miestom oboch podujatí je 
Dunajská Stred a, kde sa podujatia uskutočnia v 
historicke j Ve rmešovej vile a kostole sv. Jur aja. 

Medzinárodný festival sa uskutoční v 
dňoch 24.-28. mája t . r. , Med zinárodná 
akordeónová súťaž I.M.C-UNESCO spoje 
ná so svetovým kongresom predstavite
ľov jej členských štá tov sa koná pod zášti
tou ministra kultúry SR I. Hudeca 16.-20. 
októbra 1996. Povinné skladby ako i ťaž isko 
programov budú tvoriť diela slovenských au to
rov o. i. V. Kubičku, M. Nováka, l. Dibáka a L 
Kupkoviča. 
Hosťami májového festivalu sú Lodžské 

akordeónové duo, Jack Morne t , P . 
Bourloisom a Na thalie Boucheix z Fra n· 
c úzska, ako aj poslucháči umeleckých škô l z 
Nem ecka, Rakúska, Ruska, Maďarska, Juho
slávie, Po l'ska, Česka a Slovenska. Majstrovské 
kurzy povedú prof. A. Dvofák (Č. R.), Me
linda Mészaros Ouhoslávia), Jiirgen Lemp 
(SRN) a Sergej Semjonov ( Rusko). Úvodný 
koncert sa uskutoční v Bratislave 25. mája o 
19.30 h v Klariskách , ostatné koncer ty sa 
ko najú v Dunajske j Stred t:. Všetky po dujatia 
nahráva slovenský rozhlas a štúdio JAKUB 
vyrobí z festivalových skladie b CD nahrávku. 

SERVIS UŽ 

2. máj 
SND Bratislava G. Verdi: Rigoletto (19.00) 
NS Bratislava P. Lehár: Paganini (19.00) 
SF Košice Otvárací ceremoniál KHJ (16.00) 
Dóm sv. Alžbety Otv:lrad koncert KHJ l . v. Beethoven: 
M isstl so/emu/s; M. Hajóssyová, M. Beňačková, ]. 
Markvart,J. Sulženko, SZM ll (20.00) 
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: Traviata (18.30) 
3.mái 
SND áratislava G. Verdi: Rigoletto (19.00) 
Sl' Bratislava SF, dir. O. Lenárd; G. Ma/tier: 7. symfónia 
( 19.30) 
NS Bratislava Wright-Forrest: Grandhotel (l Q.OO) 
4.máj 
SND Bratislava ]. Offcnbach: Hoffmannovc poviedky 
(19.00) 
NS Bratislava Wright·Forrest: Grand Hotel (1 9.00) 
ŠO Banská Bystrica G. Donizeni: Nápoj lásky ( l8.30) 
5. máj 
SF Bratislava Wcstdeutsche Sinfonia, ]. Stancul, klavír 
(19.30) 
NS Bratislava A. Uoyd Webber: Jozef a jeho plášť 
(19.00) 
DJB Košice N. Bodnár: Oobrodru?.s tvá smelého zajka 
(14.30) 
6. máj 
SND Bratislava l'. l. Čajkovskij: Eugen Onegin (19.00) 
NS Bratislava A. Uoyd Wcbber: j ozef a jeho plášť 
(19.00) 
7. máj 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata (1 9.00) 
SF Moyzesova sieň ]. Slávik, D. Rusó; A. DtJOŕák, B. 
Martlwl (19.30) 
NS Bratislava A. Uoyd Wcbber: jozef a jeho plášť 
( 19.00) 
DJB Košice Malý obchod s hrôzami (10.00) 
ŠF Košice K li.) · Zi'lrcher Streíchersolisten (Švajč.) 
um. vcd . .János Balk:\ny; l'ergolcsi, .ľchocck, Mcndelssohll
Bar tholr()', Dunlzettl, Vogel, Bartók (19.00) 
ŠO Banská Bystrica l'. l. Čajkovskij: Eugen Onegin 
(18.30) 
8. máj 
SND Bratislava Balety 20. storoč ia (19.00) 
NS Bratislava - Komárno F. Lehár: Gróf z Luxemburgu 
(19.00) 
DJB Košice G. Verdi: Nabucco- KHJ (19.00) 
SO Banská Bystrica KM Swing (18.00) 
Bohéma klub 
ŠKO Žilina Koncert absolventov a poslucháčov 
Konzervatóri:t Žilina a VŠMU; Hummel, Weber, Hayfin, 
Llszt (19.00) 
9.máj 
SND Bratislava ]. Offenbach:. Hoffmannove poviedky 
(19.00) 
SF Bratislava SF, dir. A. Ceccato; A. Bruckner( l 9.30) 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini (1 9.00) 
ŠF Košice Kli.J - ŠFK, Ľ. l'eterková · klarinet, dir. M. 
Turnovský (ČR); G/uck, Moza rt, /Jeet!Jove1! (1 9.00) · 
ŠKO Žlllna Organový recitál · C. Ennis (VB); Händel, 
Bach, Memle/ssolm, l.ilgttra ď. (19.00) 
10. máj 
SND Bratislava L. Minkus: Don Quijote · balet (1 9.00) 
DJB Košice, MD). Hatrík: Mechúrik, Košťúrik (1 0.00) 
HB G. Donizctti: Nápoj lásky (19.00) 
ll. máj 
SND Bratislava L. Kupkovič: Trojruža (19.00) 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini ( 19.00) 
DJB Košice G. Verdi: Aida (19.00) 
šó Banská Bystrica]. Strauss: Netopier (18.30) 
12. máj 
SND Bratislava G. Rossini: Barbier zo Scvilly(19.00) 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini (19.00) 
Mirbachov palác Bratislava Komorný koncert z cyklu 
Nová slovenská tvorba v rámci RSH; T. Frešo, Z. Mik11k1, 
M. Koŕinek, j. Zimmer, L Holoubek; l'. Hanzel · fagot, V. 
Kellyová, M. Štefko, H. Gáfforová, O. Kardošoví, T. 
Lengová- klavír, T.Jánošík- flauta, BDT, A. a Q. Hôlbling
husle ( l 0.30) 

Dolný Kubín Koncert k RSH, Brdtislavské trombónové 
kvarte10 (17.00) 
SF Košice KH] -Husľový recitál V. Hudcčka, P. Adamec· 
klavír; Mozart, Beethoven, Martlml, D vofák (19.00) 
13.máj 
SND Bratislava G. Bizet: Carmen (19.00) 
SF Košice KH]-VIENA FLAUT!STS Rakúsko; Viva/di, 
Haytln, Mozar t, Rosslnl (19.00) 
14. máj 
SND Bratislava A. Boito: Mefistofeles (19.00) 
SF Bratislava Musica Aeterna um. ved. P. Zajíčck 
.Hudba Dr:lžcl"anského dvora' (1 9.30) 
DJB Košice Komorný koncert SHU Košice (RKS); kla
vírne duo Kojanová-Novotný, ]. Klein · klarinet, QUAR
TEľľO CASSOVIAE; Hunmzc4 Pospíšil, Bodnár, 
Podprocký ( 19.00) 
Komárno Dôstojnícky pavilón Koncert z tvorby Ľ. 
Rajtera, P. Bagina aď. 
15.máj 
·SND Bratislava A. Adam: Giselle (14.00) 
SF Bratislava Academy of Saint Martin in the Fields, 
vedie: K. Sillito; Moum, Brltten, Pendereck4 .ľuk, 
Dvoi'ák ( 19.30) 
NS Bratislava F. Lehár: l'aganini (19.00) 
DJB Košice Na skle maľované (1 9.00) 
SKO Žilina SKO, Sašina · kontrabas, O. Karvay- husle, 
dir. L. Sv:lrovský; Suchoň, Zlmmennmm, Wienlawskl 
(19.00) 
Zvolen, Kráľovská sieň hradu Koncert z tvorby E. 
Suchotitl, P. lklglna, E. ll. Griega a F Chopina; M. 
l.apš:mský · klavfr (18.30) 
16. máj 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata (1 9.00) 
SF Bratislava E. Prochác, vie; Sl', dir. A. Rahbari; 
Prokofiev, N. Rlmskij-Korsakov (19.30) 
DJB Košice Na skle maľované (l 0.00) 
ŠF Košice SFK, dir. Ch. Pollack (Rakúsko), ]. Bartoš -
trúbka (SR); Debussy, Tomasl, Wagner ( 19.00) 
17.máj 
SND Bratislava G. Verdi: Trubadúr (19.00) 
SF Bratislava program ako 16. 5. (19.30) 
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxemburgu ( 19.00) 
DJB Košice P. l. čajkovski j: Luskáčik l. premiéra KHJ 
(19.00) 
18.máj 
SND Bratislava O. Nedbal: Z rozprávky do rozprávky 
(11.00) 
G. Puccini: Bohéma( 1 ~.00) 
DJB Košice K. Wcill: Zobráckaopera (19.00) 
19.máj 
SND Bratislava A. Boito: Mefistofeles (19.00) 
NS Bratislava F. Lehár: Paganini (19.00) 
DJB Košice P. l. čajkovskij: Luskáčik ll. premiéra 
(16.00) 
20.máj 
SND Bratislava G. Verdi: Rigoletto ( 19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Weber: jozef a jeho plášť ( 19.00) 
21.máj 
SND Bratislava C. Oebussy: Pell~as a Mélisanda (19.00) 
NS Bratislava A. Uoyd Weber: jozef a jeho plášť (19.00) 
ŠF Košice KHJ-GOLDSTONE DUO (VB); Bennet, 
Moyzes, Ho/st ( 19.00) 
Brunovce, Dvorana kaštieľa Koncert z tvorby j . 
Posplšfla, IJ. Trncčktt, I. B11rlasa, G. 1-: Händla, E. H. 
Grlega a d'. 
22. máj 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Weber: jozef a jeho plášť (19.00) 
Bytča program ako 21. 5. (16.00) 
Sob~na sieň kaštieľa 
šo B. Bystrica -Bohéma klub Andante Cantabile ·kon· 
ce rt Konzervatória ( 18.00) 
23.máj 
SND Bratislava G. Verdi: Sila osudu (19.00) 
SF Bratislava SKO, P. Farkaš; JI!arliml (19.30) 
NS Bratislava A. Uoyd Weber: jozef a jeho plášť (19.00) 
DJB Košice W. Russel: Pokrvní bratia (19.00) 
ŠF Košice K li.) - koncert k životnému jubileu Ľ. Rajtera; 

Stretnutie ·s Jurajom Hatríkom 
Základná ume leck á škola v Petržalke na 

Topol'čianskej ulic i v rámci Roka slove n ske j 
hudby usp o riadala besedu s Doc. ]. 
Hatr íko m . Mladí ade pti hudo bnéh o umenia 

J privítali skladateľa malým kon certom, zosta
veným z je h o tvorby. Skladateľ ocenil výko n 
malých umelcov a p ovzbudil ich aj mal.ým 
darčekom, sp evácke mu zboru po daroval 
cyklus piesní Vysoký otec - široká mať a 
male j klaviristke no tový mate riál skladby 
p re de ti Rozprávky. Juraj Hatrík p o rozprá
val ž iako m a ko vznika li Lupie n ky rozprávok 
p re Barbo rku, inšpirované je ho malou vnuč
ko u Ba rbo rkou. Pre hrával n a klavíri a ho vo-

ril aj o svojic h ďalších d ielac h blízkych 
deťom a m ládeži. Žiaci sa dozvede li o kantá te 
n a autentic ké texty - n o nsensy pre d e tský 
zbor a malý o rc h este r o Žarto vnej škole 
Sch o la ridicula, o hudo b no-výchovnom pro
g r ame s n ázvom Tváre h udby a zo záznamu 
si vypočuli ukážky z vokáln o-inštrume ntá l
n e ho diela Žiako pre krúcad lá. Skladateľ spo
mína l na svo je hudobné začiatky, n a skladbu 
z d etstva, k tore j dal n ázov Matkine oči. Juraj 
Hatrík v p osledno m o bdo bí dokončil klavír
n e trio Pocta Schube rtovi, venova né 200. 
výročiu naro d e nia skladateľa, pracuje n a 
komornej o p e re Cínový vojačik a rád by sa 

Slávnosť v Ciferi 
3 1. m arca o tvoril s tarosta obce Cífe r p án 

Jaroslav Valko Xl. Cífe rskú hudobnú jar. N ie 
je síce jubile jná, n o otvárací ko n cert, na kto· 
ro m vystúpili klavir istka Daniela Varínska 
a čelista Ján Sl ávik, mal veľmi slávn ostnú 
atmosféru. Pá n starosta totiž pri te jto príleži
tosti odovzd al hudobnému skladateľovi pro
fesorovi Ladis lavovi Kupkovičovi čestné 
občianstvo o bce Cífe r. Stalo sa tak jedna k s 
prihliadnutím k ž ivotnému jubile u s k ladate
ľa , a le najmä p reto, že I..a.dislav Kupkovič sa 
hrdo hlási k príslušnosti k tejto obci. Je ho 
starí rodičia tu žili, ich vnúčatá tu trávili 
prázdniny a rodičia s rodino u tu p režili 
posledné dni druhej svetovej vo jny. Je toho 
teda veľa , čo viaže toho to výborného m u zi
ka nta, skvelé h o profesioná la a tak trochu 
tajupln(J osobnosť k te jto krásne j, b ohate j a 
kultúrno u tradíciou obdare ne j ob c i. 
Kupkovič Cíferu "fandí" a hudo bným a kti-· 

v itá m pomáh a. Cífer skej hudo bnej jari sko m
po noval a d aroval slávnostné fan fáry, miest
nym hudo bným aktivitám pom áha častými 
n ávštevami. 

Ciferčania sa mu odmeňujú úctou a 
náklonnosťou. Do p osledného miesta obsa
dená sála kult(Jrneho domu burácala potles
kom a ováciami. 

Na ko ncerte sa zúčastn ila celá rodin a skla
datel'a a tiež prim átor ne meckéh o m esta 
He idelshe imu p án Walte r Hoffma n s m a nžel
kou, tajo mník Sloven skej hudobnej únie 
Pavol Bagin , bývalí Kupkovičovi p e d agógo
via prof . Albín Vrte l' s m an želkou Jelo u 
Krčméry a prof. Mikuláš Je lín ek. 

Koncert b o l, sam ozr e jme, p e rfektný i keď 
ume nie Daniely Varínske j sa na p ianíne -
Cíferčania zatiaľ klavír ne m ajú · p lne n e moh · 
lo uplatniť. Vypočuli sm e si Beethovenovu 
Sonátu p re violončelo a k lavir č. 3 op. 69, 

~ ját<Jt '96) 
A. Duofák, C. Debussy, L uan/Jeetlloven (19.00) 
šo B. Bystrica -Trenčín 1'. !. Čajkovskij: Eugen Onegin 
(19.00) 
24. máj 
SND Bratislava C. Dcbussy: Pélleas a Mélisanda ( 19.00) 
SF Bratislava SKO, cllr. P. Farkaš; B. Mari/ml (19.30) 
NS Bratislava W. Russcl: Pokrvní bratia (19.00) 
DJB Košice O. Nedbal: Poľská krv (19.00) 
DJZ Prešov Dobrodružstvá smelého zajka (10.00) 
Bardejov Koncert z tvorby M. Plačka, l. Zeljenku, W. A. 
M ozt1rta a ti: ( 19.00) 
25.máj 
SND Bratislava A. Dolto: Mcflstofeles (19.00) 
SF Bratislava, Moyzesova sieií Klavírne duo A. 
Goldstonc - C. Clemmaw; R. 1Je11ett, A. Moyzes, G. Ho/sl 
(19.30) 
NS Bratislava \'íl. Russel: Pokrvní bratia (19.00) 
DJB Košice G. Rossi ni: Barbier zo Sevilly (19.00) 
26.máj 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia (19.00) 
DJB Košice A. Vladigerov: Vlk a sedem kozliatok 
(14.30) 
ŠF Košice KiiJ - Matiné deti deťom, laureáti 4. 
Medzinárodnej klavírnej súťaže Ko~ice '96 (10.00) 
27. máj 
NS Bratislava L Tolcsvay: Evanjelium o Márii (1 9.00) 
ŠF Košice Kl·U- Symfonický orchester Mi skole; E. Nagy· 
klavlr, dir. L. Kovács; !Jer/loz, Llszt, Mahler(l9.00) 
R,iÍnavská Sobota, Dom kultúry Koncert z tvorby M. 
Vileca, L Kupkovlča, A. Dvofáka a L. vm1 Beethovena;] . 
Slávik-violončelo, D. Varínska -klavír (19.00) 
28.máj 
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii (19.00) 
So B. Bystrica O. Nicola!: Veselé paničky Windsorské 
(1 8.30) 

ROK SLOVENSKEJ HUDBY 
3. mája-19.00h 
KOS ICE· seminárny kostol 
Účinkuje schóla bohoslovcov seminára]. Vojtaššáka. 
6.mája -17.00h 
TRNAVA - Konce rtná sieň Západoslovenského 
múzea 
Koncert z tvorby]. L. Bellu, P. Bagina, l. Zeljenku a A. 
Dvol'áka. Účinkuje Kvarteto A. Moyzesa. 
12.mája -17.00h 
DOLNÝ KUBfN -Nádvorie hotela Park 
Koncert z tvorby A. Boudu, M. Nováka, F. Sponga, G. F. 
Händla, C. Saint-Saensa a ďalších. Účinkuje Bratislavské 
trombónové kvarteto. 
14. mája -19.00 h 
KOMÁRNO · Dôstojnícky pavilón 
Koncert z tvorby Ľ. R:tjtera, P. Bagina a ďalších 

15. mája -18.30 h 
ZVOI.EN- Kráľovská sieň hradu 
Koncert z tvorby E. Suchoňa, P. Bagina, E. H. Griega a F. 
Chopina. Účinkuje Marián Lapšanský (klavír). 
21. mája -18.00 h 
BR UN OVCE-Dvorana kaštieľa 
Koncert z tvorby]. Pospíšlla, B. Trnečku, I. Burlasa, G. F. 
Händla, E. H. Grlcga a ďalších . 
22. mája -16.00 h 
BYľČA - Sobášna siet\ kaštieľa 
(program ako 21. 5.) 
24. mája -19.00 h 
BARDf\JOV - Koncertná sieň RKS . 
Koncert 7. tvorby M. Plačka, l. Zeljenku, W. A. Mozarta a 
ďalších. 

27. mája · 19.00h 
RIMAVSKÁ SOBOTA - Divadelná sieň Domu kultú· 
ry 
Koncert z tvorby M. Vilec:t, L. Kupkoviča, A. Dvoffi<a a L 
v. Beethovena. Účinkuje j án Slávik (violončelo) a Dana 
Rusó (klavír). 

venoval kom p onovan iu svojej 3. symfónie a 
pokračoval v cykle Vyso ký otec - široká mať 
na texty slovenských ľudových h ád a n iek. 
Pr irodzená schopnosť Ju raja Hatríka hovoriť 
s deťmi i dosp e lým i, je ho neobyčajná rozhľa
denosť v hudbe súčasm!j i m inule j, dar p ú ta
vo a pohotovo rozprávať a viesť dialóg, zaujal 
malých i veľkých poslucháčov. Do kroniky 
školy). Hatrík napísal: "Na pamiatku Vám 
nechám kúsok toho, k čomu sme sa nestihli 
prepracovať Kryptogram H. Ch. 
Andersena, z ktorého som odvodil sled 12 
tónov symboltzujúctch mojich "dvanásť 
cínových vojačikov ... 

ZUS na Topoľčianskej srdečne ďakuje 
skladateľovi Doc. Jurajovi Hatríkovi za nád
he rné stre tnutie a chvíľku s jeh o h ud bou. K 
nastávajúcem u o krúhlemu životnému jubi
leu mu vre lo blah oželá a praje veľa zdravia k 
rozvíjan iu a n aplne niu Le h o ďalšej -~ásnej 
tvorivej činnosti. BOZENA DLHANOVA 

L. Kupkovič so svojimi cífer skými pria
teľmi. Snímka M. Pavlík 

Dvofákovo Rondo g mol op. 94 a dve me nšie 
skladby a na záver Kupkovičove Tance z 
Panónie pre violončelo a k lavír. 

Počúvala som s tJdivom - prizná m sa i s 
p ôžitko m - p e rfekt ne profesio n álne urobené 
tance, spomínala som na Mäso k ríža a Osmi· 
h r an a nestačila som sa čudovať. Sú veci 
me d zi nebo m a zemo u ... 

Všetko n ajlep š ie, Lacko, "enfant te rr ible• 
slo ve nske j hudby ! ANNA KOV ÁROV Á 
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