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S norytni perspektiv11mi ... 
V živote človeka sa tulejú rôz ne mlalosti. 

K tý m llajpríjemllejším p atrí poz tumie, keď 
sn e,resvedčite, že ·vás 11iekto potrebuje, v 
nasom pt·íplUie čfla a 11eľutuje p e11iaze a 
čns, aby vás oslovil, keď mu časopis chý ba. 
Voln11ie početnjch čitateľov z celého 
Slove11ska, "pt·eco som 11edostal(a) 9 tt l O 
čf.~lo fludob11 ého ž ivota ", bolo IU/ j ed11ej 
strtme alarmujúce, ale na sll·mte dt·11hej aj 
poteš11júce. Samozrejme, v polohe obraznej. 
Ako sme už oz námili, nie našou villOll, sa 
dvojčíslo 9-10 Hudobné/to ž irJOta nedostalo 
11t1Šim čitateľom. Ptv:wdepodob/le málokto 
uvet·f, koľko 11ámahy , času a e11ergie nás 
stálo tlat' veci do jJÔuoduého stavu. Tento 
stav sa z menil našim prechodom do vycltwa
leľstva BELIMEX, s.r.o., čo sa však liSkutoč
llilo po celom r tule legislatívno-právnych 
IÍkonov až koncom mája l. r. OpciiOVIre sme 
si rwetlomili, že ako {a/tké je 11iečo rtícat a 
nké ťažké a z ložité je zrúcmté postavit 
z 11ovu na nohy. Zdá sa, že Sil tlám to podat·i
lo v t•ekordue krátkom ČtlS!t, vďaka poroz u
melliu tých, ktorí si u vedomujú potrebu exi
stencie takéhoto Čtlsopisu. 

V tejto súvislosti by som opäto vne chcel 
zdôt'tiZnit; že ak niek toré sk11pinky ntlšej 
lmdobnej obce majú i11ý názot~ ak pociťujrí. 
pott•eb11 itwkšie pro.fllovcmého časopisu, 
lak chcem pripomemít; že nikomu 11ič 
nebrtítli inicillt ÍtJe, aby tilký a lebo ouaký 
časopis založ il. Nt1}Joko11 d 11es to 11leje žiad
"Y pro/Jiém, netreba k lomu žiad en sclwaľo
vací proces 11a straníckych orgánoch, treba 
k lomu len osobmí odvahu, citu( a z áujem o 
11ec verej111í. 

V ujJly nulých tbloch bolo 1'ttdostmf v tele
f6 11e počúvať hlasy z celého Sloueuska, kt01·é 
evftlovali ilbseuciu spomínaného dvojčisla, 
11/elen preto, že lto mali zaplatené, ale preto, 
že lto potreboví:tli. Jkocla, že takéto voltwie 
po potrebe časopisu sme nepociťormli odti
aľ, odkiaľ /Jy lo holo ž iadúce uajllittc. To 
bo/u tlosiaľ tmjlliičšla p rittzetí prejttvellá 
11ášmu časopisu a 11z ntmie z ajelw smerova
nie. Náš časopis, ako sa ukázalo, je potreb
tlý jJI•etlovšetký m /JI'e tlll}-~iršie vrstvy záu
jemcol! o lmdolmé ume11ie. Ved' lrudbtt je 
m·čená tlie p t·e nás jJt·ofesionálov, ale p t·e 
poslucháčov. Preto sa v týchto dtíoch s 
novým vydavateľom zamýšľame aj 11ad 
11ovort koncepciou časopis11, aby registroval 
čo 11ajširšie spek trum lmdo/Jnýcll záujmov 
čitateľov. Pretože čn.~opis, tak aj lmdba,je v 
/JI'VOIIl mde pre čitate/'ov a až potom pre 
l11dlviduálne zá1ljmy jednotlivcov-pmfesio
nálov. A tak sa ná m vid~ že v twj bližšom 
obtlobí, od jeseue, obrátime poclslilliiiÍ časť 
svojej pozor11osti k tutšej mlátleži, kOirkrét
ne základný m školám tt umeleckým .~kolám. 
Prečo? Pretože v tlôsletlkll absencie vydcwa
teľskýclr. aktiv fl, ktoré tlues smerujiÍ jedllo
stmmw ku kolltet•cli, ako aj rJ dôsledku 
absencie nových učebt1ic, popu/arizačných 
publikácií, chceme v spolupt·áci s Millisler
slvom školstva, ako aj s Ministet·srvom k ul
IIÍry, s ohľadom ttj '"'Rok slovenskej hudby , , · 
otvorit' túto "zaklfalll komnatu" estetickej' 
výclrori)' smet·om tlo ratlov 11ašej twjmladšej 
pojmlacie. Okrem to/to plánujem e un twšiclt 
stránkach otvol'it' ville jJt'iestoru p mblema
tike regionálnej lmdob11ej kultúry. Bude to 
zrejme pot·rebné ttajmii s ohľadom tttl twstá
Vtt}IÍce 11ové územné člellellie twšej kmjiny . 

Samozrejme, t'ctž iskom našej kollcep cíe 
zostáva i tuul'alej kriticko-publicistická 
rejle:~:ia, pretože o na je korenfm kaž dé/to 
časopisu. Avšak tu, p ri zviičšujrícom sa 
kvtmte poduja#, bude potrebné veľmi citlivo 
11 fmulovcme cliferencmJa t' umeleckiÍ kvalitu 
od úzko komerčných z á11jmov. V tomto 
smere očakávame iniciatívu mladý clruádej
'!Ý'" kt·itikov 11 publicistov. Opätovne kC!n
sltllujem, že pl'líve jll·e/Jielwjúci Rok sloven
skej hudby je ideálnou prítežilost'ou tUl 
nové poltľatly na IU/Štt minulost; ale aj 
SIÍČtmrost: Náš časopis jJo preko11ani istých 
problémov, ojJiitovne p o míkil svoje stt·ánky 
našimmllz ikológom, kl'itikom, publicistom, 
ale aj sklculatefom a interp retom 11a vyjad
renie srJojiclr. 11tÍz orov. Bez vašej aktfv11ej 
spolmíčasti, váže11í Čitil telia, tem j š( l poten
clonáltri spolupracomr fci, zosta tiiÍ tmše 
plány iba z bozný m ž elaním. Preto veľmi 
radi prijmeme vaše ko11Širuktív11e 11á·vl'lty, 
námety, prijJomienky, k toré nám pomôž u z 
časopisu vytvorit' platformu vzájo11mej ko
mrmikácie. Najmii ot/ 11ašicll lmtlobtlých 
peda~;6gov by sme l'lldi pt·ivítali 11á metl, 
klorymi by sme mo /Iii prispiet' k efek tw 
nejšej lnulobtzej a estetickej výchove. 

MARIÁN J UR/K 

• 4Sk 12.6.1996 

V dňoch 2~.-25. mája 1996 sa v Trnave u~kQtočnil už 14. :ročník 
Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša. Schneidel"a-Trnav· 
ského. 14 ročníkovt to už -vytVár.a skutočn\f tra~ídu a každý z 
:ročn.í.kov dokazuje, že mladí speváci túto.súťaž·uznávajú a sVe• 
domite sa na ňu pripravujú. Uvedomujú si. že vo svojich začiat-;, 
koch bola "odrazovým mostikom" takých osobnosu ako sú \ 
Peter Dvorský, Peter Mikuláš, Eva Blahová, Muta 'Beňačková a ,.. 
d'alši; neskôr Mitoslav Dvorský, Jitka Sapar9vá, Silvia S.klovská, 
Magdaléna Kožená a bolo by možné menovať veľa ďalších. 
Súťaž bola založená pre s~ovenských a českých spevákov, 12. 
ročník bol už so zahraničnou účasťou a od 13. ročníka je súťaž 
medzinárodná ako z hradiska účastníkov, tak poroty i štauítu. 

Medzinárodnú porotu tvorili• Prof. Mária Kišoňová Hubová, 
"čestná pt'edsedníčka pot'oty, pt'of. Eva lUahová · p:redsedručka 
pot'oty, Nina Hazuébová, Dt'. Madán }'Úrí:k, Elena Kittnárová, 
prof. Andrej KuChat:sk:ý, ·prof. tudovít Marcin~er, Nonat Alain, 
Wol.fk.a~p Ft'ans, EvaZikmuodová. 

14.r4Uúk 
n~edJinárodnejspevackejsúťaže 

Mikuláša Schneidera· Trnavského 
v Trnave 

ANNAKOVÁROVÁ 

Z prihlásených 105 účastníkov sa 
dostavilo iba 42, žiaľ, vôbec nep rišla 
skupina Rusov a Ukrajincov, čo je veľ
ká škoda, pre tože tam bolo veľa mu
žov a tých sme na tohoročnej súťaži 
mali po menej. Do minovali soprány, 
jeden krajší ako druhý, s potešením 
sme zaznamenali, že sa zvýšil počet 
mezzosopránov, niektoré s farbou ink
linujúcou k altu . U mužov zopár dob-· 
rých barytónov, niekoľko basov, teno
rov ako šafranu . (Rovnako tomu bolo 
na marcovej súťaži .,Hommage a Lucia 
Pa pp".) 

Umelecká úrovei'l bola skutočne 

vysoká a porota to nemala ľahké, lebo 
rozdie ly vo výkonoch boli "stotinku
vé" -ešte, že bolo toľko cie n! 

Trnavská súťaž od svojho počiatku 

bola zameraná na komorný spev, pre
ferovala piesúovú tvorbu, ved' nesie 
meno skladateľa, v ktorého tvorbe p ie
sei'l dominuje . toto dramaturgické 
zameranie vedie účastníkov ku kultú
re prejavu , čo je z hľadiska svetového 
trendu v súčasnosti veľmi dôležité. 
Zdá sa, že toto dramaturgické úsilie 
prináša výsledky. Dnes už by som 
nenapísala - ako v hodnotení ktorého
si z p rvých ročníkov, že mi väčšina 
výkonov pripomína slová trávnice: 
.,Ked' si ja zaspievam p ustím po hore 
hlas ... ", teraz s radosťou konštatujem, 

že p re vacsmu mladých spevákov je 
p rvoradou kultúra prejavu, kultivova
nosť tónu, nižšie dynamické hodnoty. 

Pôvodné dramaturgické zameranie 
smerovalo k poznávaniu piesi'lovej 
tvorby Mikuláša Schneidera-Trnavské
ho a na piesúovú tvorbu vôbec. Zdá sa, 
že táto koncepcia prináša svoje kladné 
výsled ky. Keď spočítame, koľko spevá
kov naštudovalo piesne nášho .,sloven
ského Schuberta", koľkí boli z Čiech a 
v poslednom čase i zo zahraničia, je to 
impozantné, i ked' si nerobím ilúzie, že 
všetci si ich zaradia do stáleho repe rto
áru. No už skutočnosť, že sa s nimi zoz
námili a naštudovali ich, má svoj vý
znam. 

Požiadavka interpretácie piesní 
súčasných skladateľov vlastného náro
da tiež prináša klad né výsledky, i ked' 
sa zdá, že si súťaži aci vybe raj(• z úzkeho 
okruhu renomovaných skladateľov. U 
slovenských účastníkov sa roky opaku
je Suchoi'l, Moyzes, Kardoš, Urbanec, 
Holoubek, tohto roku odznel 
Hrušovský, Domanský a Peter 
Martinček. Česi najčastej šie spievajú 
Klementa Slavického, Kfičku, menej V. 

ováka, Martinú, janáčka. Prekvapilo 
ma, že poľskí speváci končia svoj záu
jem u Szymanowského žiaden 
Lutoslawski, Penderecki, ba ani Baircl, 
ktorý má toľko krásnych vokálnych 

Fanfárový súbor zo starobyle j trnavskej 
Mestskej veže oznámil 14. ročník medzi
n á rodnej sp eváckej súťaže Mikuláša 
Schne idera-Trnavskéh o . 

skladieb. Žiadalo by sa, aby mladí spe
váci viac sledovali vokálnu tvorbu svo
jich generačných druhov! 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách a v 

dvoch kolách . Do druhého kola prešlo 
v prve j kategórii 13 súťažiacich a v d ru
hej 12. 

Najsilnejšie umelecké zážitky mi pri
pravili mezzosopranistka Karla Byt
narqvá z Českej republiky, sopranistka 
Klaudia Dernerová a barytonista Pavol 
Remenár, obaja zo Slovenskej republi
ky. Právom získali najvyššie ocenenia. 

Bytnarová pôsobila na mňa ako zrelá 
umelk'Yňa, ktorá napriek svojej mla
dosti vie ako narábať so svojím krás
nym zamatovým hlasom, ktorý fo rmu
je podľa toho, čo spieva, šetrí intenzi
tou zvuku, ale keď ho rozvinie, zažiari 
nádherným leskom. HÍbka jej emocio
nality sa prejavuje v plnej miere v 
lliblických písních A. Dvofáka, ktoré v 
jej podaní p riam sugestívne pôsobili 
na poslucháča. Som presvedčená, že o 
nej budeme ešte počuť. 

Temperamentná Dernerová očarila 
najmä_ pôsobivou a hlboko prežitou 
interpre táciou vydareného d iela Ha
nuša Domanského Elegická suita. Der
nerová je dramatický typ, výborná 
herečka a jej mohutný hlasový fo nd ju 
pre<.lurčuje na operné javiská. Má 
veľké predpoklady stať sa ďalšou 

hviezdou bratislavskej opery a som 
presvedčená, že i zahraničné operné 
scény po ne j čoskoro siahnu. 

Výkon Pavla Remenára bol nádher
ne vyrovnaný, pokojný, kultivovaný. 
Jeho mäkký, lahodný barytón , p ripo
mínajúc i Fischera-Dieskau je priam 
predurčený pre komo rný spev, no 
jeho sympatický zjav a dramatické 
momenty, ktorými síce šetril, ale v ári
ách prejavil, ho asi privedú na opernú 
scénu. Želala by som si, aby nezabudol 

(Pokmčov{m/e rta str. 2) 
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MikulašaSchnddera·Trnavskeho 

.vTrnave 
(Dolumčenlezo str. l ) 

na konc~rtný spev a zostal verný pies
ňovej tvorbe. 

Erika čuláková (SR) má nielen nád
herný soprán, ale aj inteligentný pre
jav plný citu a pochopenia obsahu 
spievaného. Má zmysel pre štýlové 

Šťastná víťazka II. kategórie Klaudia 
Dernerová. 

odlišnosti. Inú kvalitu tónu pre pieseň 
. Schne iderovu, inú pre Rachmaninova 

a dramatickú pieseň Hrušovského. Má 
predpoklady ďalšieho umeleckého 
rozvoja. 

Jana Žiačiková (SR) vlastní zdravý a 
dravý soprán , dobre posadený, ale ešte 
ju čaká veľa práce v pochopení štýlu, 
rozšírení dynamickej škály najmä sme
rom nadol. Vybrala si trochu jedno
tvárny re pe rtoár, ktorý nedával mož
nosť ukázať všetky je j danosti. 
Osemnásťročná Katerina Andelová z 

Českej republiky napriek svojej m la
dosti nás presvedčila, že vie, čo spieva. 
Najviac sa to· ukázalo v interpretácii 
piesní Janáčka a K. Slavického. Je j jas
ný - ešte hádam priostrý soprán - sa 
zaskvel v árii Siebla z Gounodovej 
ope ry Faust a Margareta. 

Ruska Anastasja Supo rovskaja je ob
darená mohutným dramatickým mez
zosopránom s altovým zafarbením. Je 
sólistkou Mariinskovo teatra v Petro
hrade, ďalej študuje na Mozar tovej 

akadémii v Krakowe. Prišla s poľskou 
skupinou spevákov. Zrelý výkon poda
la v árii G. F. Händela a . Rimského
Korsakova, no najmä v šostakovi
čových piesiíach. 

Lea Vítková z českej republiky, kto
rá sa zúčastnila aj na marcovej súťaži 

Lucie Papp a prešla vo veľkej medzi
národnej konkurencii do druhého 
kola, získala v trnavskej súťaži tretiu 
cenu. Jej soprán je ľúbezný a jemný, 
čo sa uplatnilo v Schneiderovi, Dvo
rákovi, kým svoj tlmený dramatizmus 
uvoľnila v R. Straussovi a R. Wag
nerovi. 

Dvaja laureáti prvej kategó rie mu
žov, basista Jaroslav Peha! a najmladší. 
účastník súťaže sedemnásťročný teno
rista Pavol Bršlík sú zo slovenskej spe-

Najmladšia sp evácka nád ej, 17-ročný 

Pavol Bršlík - pedagogický debut 
Františka Livoru, na žilinskom konzer
vatóriu. 

v1ckej školy. Pchal má krásny bas a 
upútal najmä interpretáciou piesne L. 
v. Beethovena. Mladučkého Bršlíka 
čaká ešte veľa práce na skultivovaní 
jeho jasného tenoru. Šat{ce má. 

Michal Lehotský, Slovák, tenor, krát
kodobo študoval v Krakowe, poto
mok výba,rného huslistu má zdravý 
hlasový fond, zatiaľ nemá dostatok 

kultúry pre interpretáciu piesní. Zato 
v árii Elvina z Belliniho Námesačnej a 
Rudolfa z Pucciniho Bohémy bol 
dobrý a zožal zaslúžený potlesk. 

Krehká, lyrická Bieloruska Inna 
Georgievna Jeskova očarila ncžnými 
piánkami v neľahkej Schneiderovej 
piesni Nad kolískou a barytonista Ras
tislav Kocán zabodoval piesňami B. 
Urbanca. 

Nedá mi nt:spomenúť síce neocene
nú, ak nádejnú sopranistku - kolora
túrku Blanku Mellenovú (SR), ktorá 
má znelé piánko, spieva neobvykk 

čisto a ťažkú áriu Kráľovnej noci zvlád
la obdivuhodne. 

Vel'mi dôležitý pre speváka je kore
pe títor . .Je nidc n "sprt:václzačom" ako 
sa zvykne zbt:žne hovoriť, alt: rovno-

Franz Wolfka mp odovzdal cenu Euro
pean Summer Academy Holland Music 
Sessions Pavlovi Reme n ár ovi. 

• 
Anastasja Suporovskaja, sólistka Mar
rinského divadla zo Sankt Peterburgu, 
si z Trnavy odniesla 3. cenu. 

cenným partne rom, spolupracovní
kom a významným pomoc níkom 
pedagóga. Väčšina z nich aj takými 
bola - za všetkých spomeňme Oksanu 
Hricákovú a Karola Topercera. o 
ko repe títo r môže byť aj škodlivým 
činiteľom, ak sa chce neúmerne pre
sadzovať, zvukovo speváka prekrýva, 
čím ho provokuje k stále intenzívnej
šej dynamickej dimenzii, čo môže kon
čiť aj ope ráciou hlasiviek. Žiaľ, aj také
ho korepetítora sme zažili. 

Po marcovej súťaž i "Hommage a 
I.ucia Popp" sa vysi-."Ytli hlasy, že na 
malom Slovensku je neúnosné uspori
adať dve sMaže rovnakého typu. 
Nemožno s lakýmto názorom súhlasiL 

Po prvé preto, že to nie sú súťaže 
rovnakého typu. Už overovací ročník 
Poppovej súťaže zarezonoval v širo
kom zahraničí, kým zo Slovenska 
nebolo veľa účastníkov a do finále sa 
dostal jediný; z Čiech sa zúčastnili 
dvaja - jeden z nich tam vôbec nepatril 
-a už spo mínaná Lea Vítková sa prebo
jovala clo druhého kola. Súťaž Mikuláša 
Schne idera-Trnavského je príťažlivá 

najmä pre Slovákov a če.chov. 
Po druhé: jt: veľ~ý rozdiel v drama

nu·gii. Súťaž "Hommage a Lucia Pop p" 
je zameraná na svetovú hudbu baroka, 
klasicizmu a piesne svetovej tvorby 
sklada tel'ov 20. stor.oči a, s preferen
ciou diela W. A. Mozarta a R. Straussa, 
teda repertoár Lucie Popp. Súťaž Mi
kuláša Schne ide ra-Trnavského prefe
ruje tvorbu slovenskú a domácu tvor
bu účastníkov iných štátov. 

A napoko n po tre tie: nebolo by 
správne pre nové i keď skvelé aktivity 
zavrhnúť takú úspešnú tradíciu, ako je 
14 ročníkov sú ťa žt: Mi ku lá ša Schnei
dera: l'rnavského. 

Snímky M. JURÍK 

• > 

VýsledkY 14. to&íkaMecbinátocbtej sp.·. evádt~ súťaže Mikuláša SdlReidera-Trnawskéie 
. -

I . kategória ženy: 
l . miesto Cena mesta Trnavy -Erika Čukáková, so prán, Slove nská re publika 
2. miesto Cena mesta Trnavy -Jana Žiačiková, soprán, Slovenská republika 
3. miesto Cena mesta Trnavy -Kate rina Andčlová, soprán, ( :es ká republika 

Michae la Hausová, soprán, Slove nská republika 

I. kategória muž i: 
l . miesto Cena mesta Trnavy -Pavol Remenár, barytón, Slovenská republika 
2. miesto Cena 1u_esta Trnavy - porota neudelila 
3. miesto Ce na mesta Trnavy- Pavol Bršlík, tenor, Slovenská republika 

Jaroslav Pchal, has, Slovenská repu hli ka 

II. kategória ženy: 
l. miesw Cena mesta Trnavy - Klaudia Dernerová , soprán, Slove nská republika 
2. miesto Cena mesta Trnavy - Karla By tnarov á, mezzosopdn, česká republika 
3. miesto Cena mesta Trnavy -Anastasja Suporovskaja, mezzosoprán, Ruská federácia 

Lea Vítko vá , soprán, (cská republika 

II. kategória muži: 
l. miesto Cena mesta Trnavy - po rota ne ude lila 
2. miesto Ce na mesta Trnavy - porota ne udelila 
3. miesto Ce na mesta Trnavy -Michal Lehotský, te nor, Slovenská republika 

OSOBITNÉ CENY:· 
Cena primá tora m esta Trnava pre tale nt do 2 1 rokov - Pavol Bršlík, tenor, Slovenská 
republika 
Cena Kanadsko-Slove nské ho hudobné ho fondu - z dotácie Mariána Št'astného a týž
denný pobyt v meste Montreal s vystúpe ním v Thcatre Lyrichorégra 20 - Klaudia 
Dernerová, soprán, Slovenská republika 
Cena - š tipe ndium- European Summe r Academy Holland Music Sessions - dvojtýž
denný študijný pobyt v Holandsku -Pavo l Re mená r , barytón, Slove nská republika 
Cen a Hudobného fondu za najle p šiu inte rpretáciu piesne slove nské ho skladateľa 
20. storočia - Klaudia Dernerová , soprán, Slovenská republika 
J a n a Žiačiková, soprán, Slovenská re publika 
Rastislav Kocán , barytón, Slovenská republika 
Cena Nadácie Mikuláša Schneider a -Tr navské ho za n ajlepšiu interpretáciu piesne 
Mikuláša Sch neidera-Trnavsk ého - Inna Georgievna J eskova , soprán , Bielorusko 
Cena Dr.J a nka Blahu pre n ád e jného te noristu - Pa vol Bršlík, tenor, Slove nská repub
lika 
Cena Slovenske j ume lecke j agentúry Slovko n cert - (tčinkovanie na koncertoch let
ných hudobných festivalov v roku 1996 v slove nských kúpeľných mestách - pre víťazov 
súťaže 
Cena za najle pšiu klavír nu spoluprácu -Oksana Hrieáková , Slovenská republika 

Ka rol Tope rczer , Slovenská re publika 
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J Výskum európskej polyfónnej tradície na Slovensku l 
Na písané na margo muzikologickej konferencie Tradície európskeho vtachlasu a hudba strednej 

Európy 15 ... J8. storočia (Bratislava, 5.-6.12~ 1995) 

JANA PETÔCZOVÁ 
l'roblcmatik:t c urô pskcj po lyfó nne j t rad u.:k n a Slovc n· 

sku má v slovensko m huduhnohi~torickom \)'~ku mt: už 
dlhodobo svoje stabilné m iesto. Súčasné univcrzalistkké, 
resp. europdstkké chápanie dejin hudo bnej kultúry na 
Slovensku akccpllljc popri seb<: paralelný vý,kum sloven
skej hudby v zmysle n árodného f<:noménu ako aj výskum 
problematiky Jntcrnadon álncj" polyf6nie. Dlhodob)• 
záujem sloven ských h ud obných historikov o výskum po
lyf6nic na Slovc.:nsku je odrazom a s{lť:asťou :dtujmu 
európskej hudobnej histori o~-:rafk o vlastnú hudobnú 
minulosť , v ktorej polyfé'mia prc<blavu jc jeden z najvyš
~ich h odnotov)•ch atr ibútov. Je to p oc hopitdné, ked'žc 
diela európs kd w _umclc<:kého viadliaMt, komponované 
technikou klasi<:kcj polyfóni<:. usl itvajít i v z ložite j sp leti 
~llčasných nováturskýd l kompnzičných tn;hník s1álc prí· 
fažlivé a poslucháčsky occi1ované, a 11 01 druhe j str:mc. 
samotné princíp y polyfónic sa s távajú v suča•ných kom
pozíciách zdrojom novýc h inovácií a komhink ií zvuko
vých štrukt(tr (polyfónia polyfónií, pol) š t)•h>Vá polyfó
nia). 

Samotn )• termín po lyf<l nia patrí v muzikolo gic kc j li te
r:Jt(Jrc k i'llkladným pojmom. Po užíva sa na o tnaC:\:nic 
kompozičnej techniky viad 1lasu v európs kej hudbe, spo· 
čívajitceho v spojení viaccr)•ch hlasov (mcl6tl ií. línií) do 
organického celku. Od kon ca 16 . >loročia , kedy sa polyf(~ 
nh1 stala nielen cclocun)pskym fcnoml'lwm, ale aj ~ym

bolo m progresu môže me sledova i v hud o bnow dccko m 
myslení riek n i:. zá kladných h udohnofilom fických otá-

Zapísané v t a bulatúrn o m rukopisno m z borníku 

sfgn.- 1 3 .9<)2 (Levoča, Evanjelická a. v. cirke v n á 
kniž nica). · · 

zok pr:ívc i v sltvislnst i ~tíva h a mi o polyf(mii . nidL"n ako o 
novt:j kompozičnej u:chnikc, ale ako o novom Jmdoh
nom štýle, novej hudobnej tradídi, novom 1ypl' hudohnť
ho m yslenia . 

Je známe, 'í.c pojem po!Jif{m ia pochadza z d voch slov 
klasickej gréčtiny· "polys· = v iac a .phú nc· - zvuk. tó n , čo 
v p reklade z n:l ntcn:l .. ro , čo ma vi:tc t.vukov, vial' hla~ov .. 
N:t označenie vi:tc hla,ncj hudhy sa t ač;t l používa( už zači · 
a l kom 14. storočia, v zmy~k uwdus cunentll a fJiuriiJIIS 
diuerst1m obsen,anlibus melo<liom nu :1ž do i:i:t.' 
johanna 'Sc:haMi:t11a Hach:• -':1 s l< wc) Jl< •lrfc,lli:l ,,, ,,,, ,v~1lo 
len z riedkavo . V novom z mysk , ;1ko oJn:~čcnic :-..uno~t :tl

né ho hudobného štýlu protikladné ho k štylu ho mo fo nic
kému, n;u.:h:klz::unt.: t<.: rmín polyf(>ni :t od lH Muroči a, 
napríklad f v ()r:\<:i llc:inricha Chri, topha Kocha l 'ers11cli 
ebwr lillleilttllg z 11r 0JIIIfJ"-'il/tJI/ ( 1 7Hl - 1 7'>.~). A napo
kon, v 19. storoč í už hudobní tcon.: tlci uvažovali aj o ~pe
ci;ílncj historick<:j úloh<: polyfímic v ohdobt r<'n<:sancic, v 
ktoro m sa hudba Josquina des Prcs a ( ; iovanni Pier! u i gi 
da Palcstrinu pov:1žu jt: :t.a ,.klask kl1'· c pud n1 pc,lyfoo ic.::. V 
sl1č:asnosti n:lch :íd:tamc tento term ín ako par:•ldu k te r
mínu ,.hudh:1 ~t :ušcj dohy"", a to :tvl:íš( v ;~ n~l il:kl·j sp i!\hc 
(angl. . e arly music·). p rcfcru jÍit"<:j pre polyfú nnu hudbu 
n~skoršicho 16 .-1!!. •wroči:t termín kontrapunkt (:m~-:1. 
cou ntc rpoim) . 

V s l<>Vcn skcj htldOhJlOitis to rickej li te ra ttJ rc n:td ohtulu l 
termín polyf6nna h udba o so h i tm .: th)h:~i l(l {tl t,hu: 

l. prítomnosť polyfímie ako nowj kompozičnej tccl>
niky je od l ~. do l ~ storoč ia ' ln lo vatrl'n:í ako v)•m:unný 
symbol prowcsu v hudobne j kul turc na Slove nsku. 1. j. od 
1 :~ . storoc'::ill holi na Sloven sku in ~ li t udon:í lnc podmil:n
ky pre pestovan ie organálnc ho spevu, ktor} r. 11. ... 7 za vk 
dol vo V~szprémc b iskup Rúb~rt. ' l ~ - 'tornčia po c hád
zajú p rvé no tové pamiatky (Trnav>ky rukopis. Spi;;skc a 
Košické zlomky) a z roku 1500 poc h adta č:tsovo najM;tr
šia tcrminolo~icky jcdnozm1čn:.í s pr:ív:t u 1x:stova ní via
chl:.su - t:lpis o figurá lnom spe ve z IJanske j Stiamicc. 

2. 0<.116. storočia e xistujú m1 Slo ve nsku pri:1me hudoh· • 
nuhistorické prame ne, ktoré dokumc ntuju akccptov:m

1
it 

európske j pol)rf(m tu :j tra<..líd c v hudo bnom my~l t.'n í 

domácich hud obníkov, n apr. z druhej polovice l ó. sto ro 
či a poch ádza rukopisný konvollll hudobnotcorctíckých 
príručiek bardcjovskcho rektora Leonarda Stiickc la, 

3. od 17. storoči:• sa a ulo rsky identilikov:t tcľná dnmá
ca hud obná tv o r ila začletiujc ako zaujímavá p aralela k 
hlavné mu i':Íp:ul (~ur6pskemu v}vojovt:m u pr úd u rem.·· 

sJnčnej a h aroko vc j po lyfon i<:. 
Ta kýto proj<:kl vy111amu pol)• fóu t~ pr~ vyvo j hudobnej 

kuhÚľ)' n:1 Slove n!\ku p rnlložil n a 7:tklude tclu iivolncj 
p r:ícc hudobní• historik ll i<:hard llybarič, ktorí• sa o d óll. 
rokov a,. du >Vojcj prcdi:·asncj smrti roku 19f!9 v<:noval 
tejto prob lcm:nikc v cekj jej ši rkl·: rohil hcurbtkké 
výskumy. publikoval odhornť ved ecké motwgrafíe, tco
rc.::tkko-mctodologické a syntetické projekty, t)ík:ljúcc s:1 
výskum u :ottaršk h d ejín h udb y na Slovensku. Vo :o,vojkh 
vyskumudt nadviazal na prát.:u profeso rov a :1bsolvcn10v 
St:min:íra p n : l111d tJhnú vedu na FFUK v Hr:ltisl;tvc, :t.;.tložt·· 
n~ho roku l ~l r, menovit~ n a vý>kumy Dobroslava Orl:l. 
Anto nín:! llofcj~:l, Františka 7...;1gihu :1 Konštantína Iludc.:a . 
l'rvé výokumy ll. ltyh;tri{·a z a{"li po d ru he j ' vctovcj vo jne. 
ked y k pracovisku na FFllK pribudol v llrat blavc r. 19 SO 
l:>I:IV pr.- hudobnú w du SAV ar. 196" lludobné o dd ele
nie SNM, kde sa na dlhši<: obdobie uplatnili a bsolvt'nt i 
FFUK, prcdovšetk)•m o dchovanci vyznamného sloven
ského mu:t.ikolôg:~ , historkky orientovant:lw profesora 
j ozefa Kr<:sán ka. V krittkom l-a•c po vojne vyšla prvit 
nwn<Jgl'a íi:a t) kV(Jčsk)•ch tahulatú rnydl zborníkoc h 1u.l A. 
llor~jša ( 1' . 19~4) a p rv:í syntetická práca kolektívu au to
l'ov /JtJjluy s/tJI'<!IIskej lwd!Jy ( r. 1 9~7). V nasledujúcom 
obd o bí 60. a 70. rokoy vzniklo viacero odbo rných mono
grafick)'ch .<u't<li í. v ktorých (lr<:<llo; ili , (ove t"kí hudobní 
h istorici novoohjavc né pamiatky viac hlasnej h udby. 
novl- thl:t jt· u ~hwc1hJ.. )C.:h ~klad;uc:rnch pn l) lf)nnc:j hud
by, ako aj prve: no 1ovc i gr:uno fonove cd1cic polyf(ullll'j 
hudhy w Slo vn"ka. Ide o VJ' •lcd ky p ráce: Ri<:harda ltyha
riča, Fra111išk:1 ,\1atÍJŠ:I, Ernesta 7...;•vars ké hc,, l.adi'\lav;1 
Mokrého._lany M:\rk Tnrayowj a t<L 

Spn.:ifi kum pr:ícc H. l{ ybariť:a ~poóv:~ lo v tom, že ~a 
Vl' IHW:II nil'lcn hturi1-tick).'lll a <..·mpiri<..'k)illl výskumom, 
ak wrovct1 pred lo žil aj tmrel icko-mclodolo~l<:kú rcnc
x iu ric:~t:nej proh l<..:matiky. Otazku polyf(,nk na Slovl:n
sku postavil dokonc• ako kardinálnu ol itz~u z h l'adiska 
konc epcie dejín 'love n,kej hmlhJ•. a tor. 1974 v t<·or e tic
kej š tlld ii O JnviJiemalike fJOllfiÍJI!Jej tm d k ie 11a .\ltll'<!ll
sku t ' 15.-1'. sl or otV. kde ju formulo,al :1ku p ro bkn1 
.vz(ahu vd'kcj kuhll ry a malé ho národa". 7.:írovcií varoval 
prc.:-d ' implifik:ll'iou pojmu s l o\ ensk;1 pu lylmu a. k rod je 
totiž .. slnven~kou len podl';t mic.:~t :1 vJ.niktt :1 kbn:t.umu. 
z~1t i:11' co sloJH)vo :1 p n :važnl· i j:t:t.ykove illc o prcj:tv vyslo
n.·ne internadon:íln y". V čas<..: pb:tn ia tydllo :-olo v, :tat'iat
kom 70 . rokov, hol i pre javom n iele n vedeckým, :1k' i apo· 
log<..:t irkým , ohhajujlad m Hyharil·ove c h:lpank: vývinové
ho proces u slovnl 'ikej n:írodn c.::j llud hy, boli pria m spo lu· 
čcnskcn 1 l>h haj«)hcm opod statnc JH>St i výsklllllll z;ipad tK' ll· 
rop '\kej hmloh nokultur ncj tr adície na ~ luvensku . Fak· 
10111. ic :o.i It Ryh.1 riC::· !\'vo ju konu .:pdu ohhá jil , jr V}'dani c.:: 
jdU)!\) nll·tit·J.. r <..·h IJ<'jíu/Ju do/Juej lu tlltí i:J'Jttl SI<JII<'IIsku l 
r I t) :{ 1. \ ' k loľl' j ,I ,Jt t· o ~:~l·i:lt koch pol~ fon it:\ ' trnloH·J..u 
a o rcnc..~nčncJ ;t ban;,kovcj ~polyfonai ~u..L:.oo.ccpóu: ..po..-
stavené na tých i,stých teoretických vý<:jJgdt ·kách. , 

)<' par:tdox né, že It llybarič odišiel z radov t)•ch najpo
vul;mej~ídt pr:~vc v mimor iadne pers pektívne j f:í zc roz· 
voja slovenskej hudo bnej historiografie, v ča~c.: , ked' pod 
jdw vedením z:~č:~l;t p1·acovaf i no v:í gc ncl':ída mlad ýd1 
h istorikov a ked' ~poločcnské podm ienky pos kytli nové 
možno~t i spolupr:ke so zahra nit':n ý111i hadatd'm1. Jdw 
náh lym odc hodom ostal i r ozprac ované a nedokončené 
via ce ré projekty výskumu a vyd ávan ia polyf<'>nnc j h udb)' 
olovcnskrch pramt t1ov. 

Z poskdných ucd c nýdt ruko p iso v ltic h.trda Rybarib 
vyšli post humnc dve ro:t~i:1hlc pracc; roku 1 99.~ nOIO\f:l 
ed ícia }tí u .~lm/Jmck)Í: Opera Olli Ilia, ll. ( Ur:nislava) a 
roku 1991 >) lll<.: lick:\ tco re ticko-nu:todóloJ.:iCk;í praca 
1/tuloln uí h lslorlografia (Prd:~ov, vyd :lvatd!\IYO M:u(t~

mu>ic). O riešenie o tazk)' repertoáru viachlaon cj hudby 
na Slo vcn>ku v· lC.. a 17 . storoú sa roku 19')4 pok l "! la vd
mi U!tpt·snc .J.1na K:1linayova, ktora pripravila :\ kolcktJ
vo nl :o,polupr: ll'O\'Ilíkuv IHt.:p i ~ }' IH lludohuýd l itwl·nt(t
rov, '1. d otera z zn:imych i novo ohjaven)~ch pramcllov a 
vydala ir h v kn i:/.nej puhlik:kii 1/udolnu~ /11/l(!illtí,.e a 
n•per loár 11/acltlasnej ltudby JJtt Slot,eJtskll l' 16. a 1- . s/o
rr nV ( Uratblava. l ludohnt- mú J.c um SNM) . K proh lemat i~ 
ke dejtn pnlyfo nnej hudb)' na SlmTnsku sm e zaz name nali 
vialero :t.<tUjl lll:l\ )d• \ n ln .:kých ~tud it \ na;1ch :~horní
koch (SIO\'<:n>k:í hud ba 2 - Uarnk a klasici,.m,.- na ~loven
:.ku , 199í, Mu!\knltl~-ti ca Slovaca ct Euro p:1e:1 XIX - llu
dobn;t kultura Sp iša, IC)C)'-1 ). v:t.niklu i vi;u.:ero nových 
nolUV)dt c.:did 1 (vydav~ud·~t\ o Slo\<Cil'kt·ho o.irodni'hn 
muz.ta. Mu~i l' fo ru m Bratblav;t ) a l·o je potc šil'd'né, po 
dlhom l :IM' :-.:1 podarilo rcalizo v;ll' i IH>VI.I ZV 1 1 kovťt n ahrdv· 
ku :t. tvt,rh)' dtl ln:íccluJ ~ikl ad~ttcl' a 17. stonJčia1 han k j<JV· 
ski' ho cJ rganis t u Zar hari;g a Zarcvut i:1 ( (.'IJ. .. ). 

Prt.: sloven."íku !Judobnú histor iogmfiu :o,(u:·as ntls ti je 
príznačne, '" v ridení p rohlemaliky polyfónnej hudby 
na jednej :,trane nad väzuje na t radičné komplexy mc16d a 
utazok, n :t,tolt·•w nidwrdom Ryb:tričomc~tc v Dc..·jiná ch 
hudobnej kuli u ry na Slo vensku L ( nap r. vý>kum pramc
t1uv pulj•limnc j hu<ll>)', m orfologic hudobne ho ž ivora, rc
pcrw flru in; lr umcnlálnc j a vuk;tlnc j polyfó nie, výskum 
p<1vodnc j do mäcc j tvo rby) a n:t Mr:tnt: druhej sa s naží o 
aktu ali1kiu klasick)'rh me todo logických post u pov i roz
šíre nie okruhu vnl\:ckýd l otazok o nove vc..·dc:cke pro blc· 
m y. Dô leži tým pt'l'dpo kladom p re h l'ad:lllic a formulo va
n ic nov)rd t bá d;llcl'sk)rdt prioľÍľ sú st rt:.!tnuti:l slovcn· 
s f...ých a :t.<th ranii'n )'t'h hudobných his to rikov IW rô:t.n yd t 
l1rovniach. Jedno 7. takyd lto s trernut í sa uskutočni lo kon
co m minulé h<J roka na Brat is lavskom ltradt· . 

~~~ 

Zap ísan é v tabulatúrno m rukOJ)ÍSn o m zborníku sign. f 5-992 ( l.evnča, Evanj<:l ická a. v . drkcvn:í k niž nica). 

IE .. Jl. ~-a,-.. ""t·· • ... •· 
A 

"-

·-. 
- - - - ~· . - --r-~ ~ 

. - (: . - '-: ,_,__ ·--: - ~ ---~-
~c ~·O~ io; 

'. • .. ... ·C"MM"t"W ,.., .. ~~ i ...... ~(i .. ,.;_ ·- . . 
d 

- -
·- 1- -

l __ ..,... ,___ ·-
~t-. 

~T - . .:= ~IL: -
--- - --..-- - - __ ,_ 

ldt. -- -· 
-- ~,; 

_7--=:~--=-==~- . -
. - - . -· --'- . -- - .. 

- o "Tt ic - i ~ . J.u~urrt ~'lW ) "' 

Dvojzborové osemhlasn é m oteto O l'ili Dei succurre mise ris od talians keho skladateľa Gabrie la 

Fatto riniho ( 16 ./17 . stor.) zapísa n é v rukopisnom zborníku sign . 7hA (tevoča, Eva nje lická a. v. cirkev

ná knižnica) . 

V dt1oeh 5.·6. l2. 199 5 zorgan izova li ~lov<:nská muzi
ko logit.:k;í ;1!'\tH . .: i:íc ia pr i Slovt:nskej 1-l udoh nc j ľ: ni i 1 ľlst av 
hudobttc j w dy ~lovenskcj Akadé m ie Vied. lludobné 
111ÚI.cu m Slovt·nskc:ho náro dné ho m(l~t';t, Katcdm 
lludo bncj v<:cfy l'ilozoficke j fakulty Un iverzity Komen· 
ského a B m~>bný o dbor Matice s lovenske j, V<ľ:tka podpo
rc Stárnd u) fondu kultú ry Pro Slovaki:t, me dzináro dné 
'ympo1ium na té mu Tra d ície e u róps keho viach lasu a 
hudba s tredn ej Eurô p y 15.· 18. storočia. Sympóziuu1 
"' konalo v bašte llr:n isl avsk~ho h r;tdu ( l.ugi nsland) a 
o d znelo na tiom l l rcfcr:ítov nasledu júcich hudo bných 
hl~itorikov. 

Stefan Engc ls ( Salzburg): Vcrstccktc Polyphoni<: in 
e inem Sa lzburger Ritualc, Marco di Pasquale (l~tr:tn a) : 

lus tr umcntal Music and Vocal Polyp lw n y in Norlh· liast 
Ital ian C hurchcs fro m the Lllc Middlc !lgcs 10 the Early 
naroq uc:: Pc r fo r ming. Prac tk c . llcpc r tur )' ;md l.i tu rgic:;Ll 
l'u nct ions, Ilona l' e ren czi ( Budapest): Mchrsti mmi~-:c 

\~~ill;..ili;r ~ntiJllll>~!9U•!!I!.Ľ~;~Imen im 611t)a 
llannsen Sdmman Kodex , Primož Kuret (ljubljana): 
Si1)wcnbch~' lutheranische Gi:sa nghnch'c r im 16. Jahr· 
hund ert, Marta Hulková ( Bratislava): Mc hrstim migc 
Bcar hcit 1111gcn d er Ciemcindc:gc:otiingc in den cinhcint is~ 
ch~n handschrift lic hcn C<:s:tngbiichc rn im 17. Jahr
IHIIKicrt , PéU~r Király ( Kaiscrl:nn c rn) : W<·n i!-( lwadlle t<· 
u nd unbc k;tnntc Quellen m it Orgd tahul:uu r au" Ohe
ru ngarn und Si<-hc n h urgcn, Robe r t linde ll ( Wien) : 
Ch r istoph Dcmantius· Tympam 11n Militar c. Ivan o Ca va
li ni (TrieMe:): l.cs com pos ilcurs des madrlg:tb c n t rc.:: ľ 
Empir<· de' l lal,.hmtrg ct la Ré puhliquc de Veniec au 
d éhut d u XVII" ' kde. Ed o Šku lj (I.ju hljan:t ): l.iiC and 
Work of .Jaroh u> (iallus. Elz bieta Wojnowska (War
!\Zava): lkpc r tuirt· und Nkd l·rschrifl • d n Chor
bu c..:h./ P:~rt itur und drd O rgdlahuhtture n au~ tkr l.icg
ni lt.cr llihlioth<:ct l!udolphina. Re ina ld Ziegler (Stul
lg:t rl): Ilie l landschriftcngr uppc Brcslau Ms. mus. l , 5. -i. 
(, und l H. j can -l.uc Gcstc r (Strasbou rg): Samuel 
Capricorn u~: Pre tll ilT hilan de..: ľ o t u vre rd igi<..: usc c t 
c s"ti d ' une <: hronologic, Ján Albrecht (IJr:ui•lava): Fra· 
ge n der M t h rch()rigkdt u nd i hrc f-u nktio n. Civrh:trd 
Waltcrski r<: h<:n (Salzbu rg): ,Die ~-:a111.r Musik o hne Tcxľ. 
Zum p rohkm Pro~r:unmu~ik - l n~trumen lalnt u!\ ik im 
l!arock. La dis lav Kačic ( ll ratislava): Mc hNimmig<: gc
:-.an~ c.k r rr:tnli :-okant·r in ~1iltdcuropa im 17. J:thr
h und crt. J a n a l'c tôczová ( llrarislava): Polyphony and 
Polydlnľ)' in Slov:.ki:1 in Muskologic 1l Hl'!\t·a rch , Jana 
Kalinayová ( llr:n islava): Pnlychory in the Mu'ic Trad i
lion o f ~lova k ia, '11wmas Hoeh radner (Salzburg): Da' 
Endc d n mchrcho riJ.:<:Il Mu~ikpfkgc nii rd lich der Al pe n , 
An gela llo m agnoli (Cre mon a) : . Co nd n:ull la<:t an t<:s 
chori": Ili <: IJo ppclchortc ch ik in d<:r ncapo litan isc h cn 
gcis tliche n Mu~ i k d es fr íihtn Settec t·nto, Vladitnír 
Godár ( llr:n islava): Daniel Speer und ; cin "<inlltd rich
t ige r ku rt:t.er Unterrk h t vom Gcnerai·B:l' S ' l' r:tc.:t irt·n .. 
(1 687. ló9H), J ana I.cngová ( ll r:llb lav:t): Protcstant is
c her Choral im musikalischc n Schaff~n vo n ). L llc lla. 

Cieľom ~ymp6zi:1 hola prezentáci;! :1 v)'mena n:1jnuv· 
ších p oznatkov " oblasti hudobne j historint-tra fie, špeciál· 
ne v t roch problémových komplexoch o tázok, lýk:.j(t
c ich sa <lepn polyfónne j hud by v Euró pe : 

l . ' týly a osobnosti v st redoe u rópskom kontexte, 
2. p:tlco~-:ra fick:\ problema tika tabul:nllrnych h udo h

n}'d l p rame i,()V, 
,l. te rilori(tlnc a š týlové aspe kty hudo b né ho živo ta 

( h udob nokult (ll·nc centrá a i<:h v1ájomnc vzťahy, hudob
ný r cpcr10á r, formy a d ru hy polyfón ic. polychória) . V d is
ku:-. li sa licž predo~ trd i kon krétne hudohnohistorické 
metódy a i th :tplik:acia pri ved eckovýskumno m spracova-

ní hudo h nt)I JiMcJrit:kych p ramci\ ov. 
Dru hým hlavným z;imcrnm sympózia bolo stretnutie a 

pre hÍhenic: kontaktov m edzi domácimi od borníkmi a 
~ IX:ci ôlli~t am i h udob nými h bto rikmi p racu júcimi v slre
doc urôpskom rcgi<,nc. St retnutia sa aktívne zúčastni lo 2 1 
hudo bnýc h vedcm• zo 7 e uró pskych kr:t jín ( lla kúsko , 
cnu'ľko, 'ľal i:mskc•, S lovin~ko, Poľskc ,, Fra nc(t7.sko, 

Maďarsko, Slovensko) a jeden americ ký muzikológ (l. č. 
pii>ohi:td v llak(tsku). Zn ' iedm ich domácich referentov 
;;tyria prtzcntovali w d ccko výskumné lllohy Oddelenia 
hudobnej hist6 ri<: ľlst avu hudobn<:j vedy SAV v 
ll rat islaw. 

Poča' dvoch ro kovacích dní refe r ujúc! p redlo žili 
množstvo zau jímavýc h poznatkov o rôw ych hudo bných 
pramc tioch ~uropskej polyfónne j hudby, diskutovali k 
prohl~mom št)•lovcj plu rali ty dudwvnej h udby, k ot:\z
kam- interpretácie viaczhorovcj hud b y, k pmhlcma~ik<>

t !';PJSkJipci~; t'!bulatúrnych norových zápisov a edície 
pa miatok starej hudby. Ílčastníci sympózia ma li možnosť 
vypc)čuť si k mnoh ým I"ÍSJ>cvkom vr nikajltcc najno všie 
nahrávky polyfo nkke j a polycho rickcj hudby špičkových 
cu rúpskydl intc:·rprctov. Sym pú:tium ho lo priam p ríkla· 
dom :ot trc t nuti a :-oa rudí :ot ro vn:lk)•m prnllllt.:tulll h ác.l ;mia, 
l'udí s rovna kym Vttk ck)'m :t.:ípa lo m, ochotných vymldíať 
si >vo jt· p oznatky a spolu pramvai pri rieše ní spo ločných 

v}'sku lll llýc..:h llloh. Nadviazanie nov)'<.:h p n1c..:ovných kon
taktov a vytvaranie novych p ranw nýd1 proje ktov je v 
takomto ovl{lu;, nt=z:uled h:ud 'n ym pr íno~om celého 
podujalla 
Or~-:a ni,atorom sympi'>zia sa pod ari lo pripraviť mim•~ 

r iadnt~ hudnottll' podu jatie, ktorého ~účasťou hol i ko n
ť<.:rt v lludohnej 'kni Bratis lavského h radu. Po skončení 
p rve ho rokovacieho di) a sa f• (·aMníkom ko nfe rencie i šir~ 
iicj ve rejno!'l ti prl·d~tav il pomerne mlady br:lliSiav~ký 

v<,k{tlno-i n ~tru lncntá lny :otl1ho r Can1crata Bratislava 
pod umeleckým v<:dc ním ) á na Rozchna la. Dram:n urgia 
koncert u pozostavala výlučne zo sklad ie b domáce j. slo
venske j p•·<wc nic nd t', t ranskriho van ych z huth,hnýt·h 
pa m iatok zo l Cí. a 17. storoč i a. Sklad by j án a Simhrackého 
(+ l óS7). Zachar i<t>a Zarc vutia (ca. 1605· 1667), Jacoba 
lkgn arta (ca . l S-iO- l S99) a ano nym nt' skladby z Kúd cxu 
Ann) l l ann,ťnOVl'; Sdwm :mnovej ( l í 7 1) 7;li'.nc.::li 11:1 kon
certe a ko ukažka chv:\lyh odnej snahy mlad)•ch umelcov o 
aktívne l:tr:lllc n ic >ta ršt' j hudby slovens kej proveniencie 
do dnt·~ndw kuhúrncho povctlo m iíl , :1lc rovnako :1j a ko 
konkrť-tna ukážk:J v)'sk:d kov práce slove ns kých hudoh· 
n)'c.:h hb iOrikov, ktorí odkrýva jl1 s love n ské hudohnohis
t<>r ické c.k d iC:s tvo a p ri."ípit·v:l jlÍ k jciHJ t ransf<>rmáci i sa c.h> 
sll časn)•<:h euró pskych h udobn)•<:h tr ad ícií. 

Najv:1č~t p~H l icl na kcmct:pdi, zo rganizovaní sympózia 
a jeh o zdarnom p riL·hehu mal 7:Íst up c;1 ri:tditcfa ľJst:1 vu 
hudobnej V<:d)' SAV l.adi•lav Kat-ic, spo lu s ďalšími členmi 

prípr,:IVn~ho výhoru Hože no u l lorvá thovou, Martou 
llulkovou a j :lllOII Kalinayovo u. Odddcn k hudo hncj h is
tór ie l b tavu h udobne j vnly SAV ur~:mizujc každoročn~ 

dve vedcckt· podujat ia a ' · o statných w d<:ckých zbo rní
kov vyd :mýd1 1. príspt·vkov z tých to p odujatí možno ZÍY 

kať na adres<: ltSiaVII (Dúbravská cesta \1 . H·i l o~ Brali· 
slava) tie to publikácie: Hudobná' kultúr:t Spiša. Musico· 
log ica Slovaca cl Europa<:a 19, Bratislava 1 9~4 . Musik 
Mittclc u ropas in der. 2. lliil fl c des l H. J ah rh undcns, 
IJ ra tislava l ~94, J:\n Lev o, lav ll d ia v kom cxtc eu rópskej 
hudobnej kultúr y, ll. Byst r ic a 1'>93. Duc hovná hudba v 
19. s toročí . ll. Uyw ica 19<JS. 



( 4 KONCERTY ~ fW« '96) 

Zkoši(kéhohudobnéhoživota l ĎURDINOV recitáli 
Trochu ako one-man-show vyznel ko ncert 

Američana J ohna C. Whitneyho (7. ,;.). Pre
zentoval sa ako dirigent, d žezový klavir i~ta , 
aran7.ér, spevák a moderátor. Neviem, čo všetko 
ešte dokáže, ale treba priznať, že to, čo predvád
zal, robil dohre, hoci bernstci novský kaliber to, 
samozrejme, nie je. V programe, ktorý si tento· 
krát zvolil ( nehol v Košici:1ch po prvýkrát), dali 
sa bez námietok akccpwva( prvé dve čísla: 
Coplandova :). ~ymfónia ( košická premiéra) a 
Uern~teinova )>redohra Candide. 

Aaron Copland, jedna z ved úcich osobností 
americkej h udby 20. storočia, nie je u nás známy 
natol'ko, ako by to zodpovedalo jeho významu a 
zaradeniu v svetovej tvorbe. 40 rokov izolácie 
zohralo svoje a dnes sme vd'ační, ked' môžeme 
a~poií útržkovite spoznávať to, čo sme už dávno 
poznať mali. Ožezový vplyv v Cop landovcj 3. 
symfónii je vlastne iha v druhom p láne. V popre
dí jc skladatel'ovo Ílsilic o vyváženú symfonickú 
výstavbu. V jeho kompozičnej práci prevažuje 
viičšmi prístup racionálny, než emocionálny. 
Coplandovi vychádzajú lepšie pasáže dramatic
kého, či heroického charakteru, lyrika akosi nie 
je jeho silnou stránkou · pôsob í často staticky. 
Poslucháč · i vďaka dobn:j reprodukcii- moho l 
oceniť Coplandovo úsporné nakladanie kom po· 
zičnými prostriedkami, skvelú inštrumentáciu a 
rytmickú vynaliezavosť. Neľahkú partitúru zvlá
dol orchester ŠF pod Whi tneyho faktovkuu na 
skutočne vysokej úrovni , čo platí aj o populár
nej Bernsteinuvej preclolm:. 

Zvyšná č:lsť vt:čera sa prihovorila celkom inej 
sorte koncertných návštevníkov. Tvorila ju 
zmes známych starších amerických hitov v 
nablýskane j úprave p re veľký o rchester. Všetko 
wclo perfekt ne, hoci šrýl týchto skladieb pred
sa len nie je filharmoniko m blízky. časť obecen
stva si prišla na svoje, chýbala tu azda iba väčšia 
miera vkusu ( meraného však našimi , nie americ
kými meradlami). Napr. dixielandové skladby 
hrať v symfot\ickom balení je podľa mňa úplne 
scestné počínanie - ich originálny štýl sa tým 
lipine st iera. Whitney, pravda, zožal .. vrátane 
hore spomínaných aktivít· hojný úspech. 

14. marca sa ujal taktovky Rudolf Geri. Pri
niesol na symfonické pódium drsnejší, miesta
mi až preexponuvan ý spôsob interpretácit: -
zjavne podmienený jeho zviičša muzikálovým 
účinkovaním. Nesveclčala najmii Dvorákovej 8. 
symfónii G dur, bola prihlučná, až silácka. 
Okrem nej zazm:lo Čajkovského Talianske cap
riccio a Suita pre džezový saxofó n od Amcri
čana E. Sauntcra. Je to iažko zarad i teľná skla(lba, 
nakul'ko autor vymt:dzujc pri reprodukcii sóli
stovi ·,mačný priestor pre impruvi~~'kiu. Zdatne 
si počínal saxofonista Shawn Locscher ( takis
to z USA) a tun1 u bol Geri rovnocenným partne
rom. 

ll . apríla poskytlo vedenie ŠFK- už trad ične 
mu7.nosť p rezentácie ~tyrom poslucháčom 
VŠMU z Bratislavy. Pre mladých, začínajúcich 
umelcov - dovoľte mi ich tak nazývať, lebo ich 
výko ny bo li napospol profesionálne · je to iste 
vyni kajúca príležitosť. Klarinctista j ozef Eliáš 
hral l. klarinetový koncert f mol od C. M. von 
Webera technicky vynikajúco, muzikálne suve
rén ne. j eho kultivovaný tón a úsporné narába
nie dychom sÍl impozantné. PrvÍ! polovicu večt:· 
ra dirigoval Oskar Rózsa - zatiaľ eštc menej 
výr:1zný typ di rigt:nta, s občasnými problémami 
v agogike skladieb. Okrem sprievodu k We
berovmu koncertu si zvolil llc llovu obohratÍI, 
prázd nu a elektrickÍ! SlávnostnÍ! p redohru Es 
dur. Nuž, ale priznajme· čože si má nt: bo dk diri
gent z našej rozkošatenej tvorby vybrai ako bri
lantný úvod koncertu? 

lkz výhrad možno prijať interpretáciu Čaj- . 
kovskt'ho l . klavírneho koncertu b mul, ako ho 
hral Tomáš Nemec. Na prvý pohl'ad odvá;i.ny 
poči n - avšak keď je niekto tak technicky podku
tý a hudobne vyzretý , ako tento pianista, môže s 
vel'kým naclhl'adom zvládnui i takúto úlohu. 
Dirigent Martin Mázik nepuňal orchestrálnu 
zložku koncertu ako pú hy sprievod, ale ako rov
nocenného partnera sólového nástroja. Mázik je 

medzi našou dirigentskou mlaú'o u šťuka v rybní
ku - manuálne skvele Vybavený, vzdelaný, rozhľa
dený, ale aj primerane ambiciózny. Zatial' sa 
výborne osvedčil na koncertnom pód iu i za 
operným pultom. Nazdávam sa, že o Mázikovi 
ešte budemt: vda počuť. 

Pred časom som s mdosťou vítal komorný 
súbor ,.Košickí komorní sólisti", ktorý sa uvied ol 
vdmi presvedčivo . Dnes musím o t'iom, hohu l.i· 
aľ, hovoriť v minu lom čase: v súčasnosti zrejme 
podnikaniu, postavenom na číro umeleckých 
snahách, ruže nekvitnú. Vedúci tohto súboru. 
konct:rtný majster ŠFK Pete r Sklenka je však 
komo rnou hudbou ,.zaštepený". Založil vzápiití 
s láčikové kvarteto v zložení 1'. Sklenka, D. 
Petzová, V. l.ipatová a P. Šimčík. Verejnosti sa 
pod menom Sklenkovo kvarte to predstavilo v 
budimírskom kaštieli 13. apríla. S programom 
llaydn (kvarteto G dur op. 54 č. l ), Weber (klari
netové kvinteto B dur op. 34 s vynikajúcim 1-1. 
Kristmannom) a premiérou l. sláčikového kvar
teta od Košičana Miroslava Linhu. Program 
reprezentatívny a dostatočne náročný na tu, aby 
bolo možné robiť prognózy. A tie sú priaznivé: 
súbor nesie znaky Sklenkuvej pracovitosti a sve
domitej prípravy každého detailu. Písať, pravda, 
v superlatívoch by bolo u tak čerstvo naPodené
hu telesa trochu predčasné · komorné sí1bory 
dozrievajú dlhé roky a absolútna súhra a zvuko
vá rovnováha sa dostavuje, až ked' sa jeho členo
via dokážu celkom odpútať od svojich technic
kých problémov a "dýchať" spoločne. Tento vý
voj perspektívne teleso eštt: len čaká . Zvlášť sa 
chcem zmieniť o Linhovej novinke: nenápadn)• 
člen ŠFK potichu komponuje už po d lhé roky 
bez toho, že hy sa výbojnejšie presadzoval. 
Pritom píše veľmi komunikatívnu a nápaclitú 
hudbu, ktorá však · napriek istým, pochopite
ľným vplyvom · nie je ani lacná, ani eklektická. 
Prekvapivá je l.inhova vyspelá kom pozičná tech· 
nika. Na druhej strane, znalosť sláčikovej proble
matiky je samozrejmá -sám je violistom. 

Ostatný z recenzovaných koncertov patril 
opäť Filharmónii a jej šéfdirigentovi Stanisla
vovi Macurovi, ktorý už akosi auto máticky 
garantuje vysokú úroveň svojich podujatí. j ed
ným z aktérov koncertu bol opiiť Pe ter Sklen
ka, tentokrát v úlohe sólistu 2. koncertu p re 
husle a orchester od B. Martin ll. Toto dielo, kom
ponované na objednávku slávneho huslistu 
Mischu Elmana, dáva sólistovi nadostač možnos
tí "zaspievať" si na svojom nástroji, ale i blysn Íiť 
sa bravúrnou hrou. Všetko to Sklenka naplno 
využil a navyše preukázal aj cit pre veľké staveb
né oblúky. Po tom, čo sme počuli Sklenku ož v 
rozličných štýloch (azda s výnimkou vel'kého 
romantického koncertu) je jasné, že je pripravt:
ný na zvládnu tie aj tých najzávažnejších úloh. 
Kultúra, čistota hry, nezlyhávajúca technika a 
muzikali ta sa uií ho stretávajú vo vzácnej zltode. 

Úvodná skladba večera· predohra k Wag nero
vým Majstrom spevákom norimberským zaznela 
nielen v patrične jasavom zvuku, ale interpretá· 
cia odkryla aj bohaté pulyfónne pradivo diela. 

Po doterajších skúsenostiach s b,t~hmsuvský
mi interpretáciami na pôde ŠFK sme očakávali 
z{Iver koncertu · Brahm~ovu l. symfón iu c mol 
tak trochu s obavami. Akoby bol býval tento 
auto r v Košiciach doteraz začarovaný, väčšina 
doterajších predvt:dení bola slabá, nanajvýš prie
merná. Rect:nzent časom dospel k poznan iu, že 
Brahms je z rodu tých skladatcl'ov, ktorým (na 
rozdiel od viacerých iných) vie slabšia repro
dukcia nesmierne ublíži ť. Tvrdenie, že Brahm· 
sova Prvá je quasi Beethovenova Desiata, je na 
smiech. je to typický a nezamenitel'ný Urahms a 
ako taký vy?~1duje aj brahmsovskú interpretáciu. 
íJirigemovi tu nepostačí zručnosť a rutina, je 

, nepostrádateľná veľká umelecká skúsenosť, zre-
losť, ale aj intelektuálny rozmer .. Macurova kon
ce'pcia smerovala jednak k podrobnému zvýraz
neniu kompozičných fines partitúry, pochope
niu osobitej Brahmsovej inštwmentácie, jednak 
k proporčnému vyvážen iu konšt rukčných prv
kov. Takže · po dlhom čase · aj v Košiciach zaznel 
dobrý Brahms! ROMAN SKitEl'EK 

l ESBJERG Etsemble f Bratislave l 
V polovici apríla mali ~me možnosť v brati· 

slavských Klariskách zoznám iť sa s dánskym 
komorným súborom Esbjerg Ensemble, 
ktorý konct:rtoval u nás z podnetu agentúry 
Inter Artis ts, v rámci svojho turné do Rakúska 
(Viedeií, Biedermannsdorf, Kre ms) a Slovinska 
(Ljubljana). To to turné sa konalo na počesť 
naroden ín Dánskej kráťovnej Margaréty IL 

Súboj Esbjerg Ensemble vzni kol v roku 1967 
z iniciatívy Ministerstva kultúry Dánskeho krá
ľovstva . Tvorí ho sk u p in a vysokokvalifikova
ných proft:s ionálnych mladých hudobníkov, 
ktorí sa rozhodli popu larizovať vážnu hudbu v 
kult úrnych cclltr:ích svojej krajiny prostred
níctvom konccnn<.:j, ale súč:1~nc aj pedagogic
kej aktivity. Svojimi približne 50 koncertami 
ročne a naj mii zaujímavou dramaturg iou a kva
litnou itHcrpetácio u sa súbor prepracoval 
medzi popredné d{lnske hudobné telesfl. Má za 
st:bou početné koncerty na významných ft:sti
valoch a celý rad nahrávok pre DGG, BIS, 
Stccple Chase a Paula a i. 

Zásadne som nedôverčivý voči reklamným a 
propagačným textom, v tomto prípade som 
skonštatoval, že text ich bu lletinu bol skromný, 
vecný a o to viičš ie prekvapenie bolo z ich 
výkonu. Jadro sí1boru tvorí l O hudobníkov, z 
toho 5 s láč i kov a 5 dychov s klavírom a bicími 

nástrojmi a ich variabilita sa podriacľujc reper
toáru. Ten má veľmi široké štýlové spektrum a 
obsahuje hudbu od baroka až po najnovšie 
súčasné kompozičné trt:ncly. 

Na svojom bratislavskom konccrre v 
Klariskách pred viedli program (ten hol rovna
ký pre celé tu rné), na ktorom chceli ukázať 
šírku svojho interpretačného záberu . A tak 
popri dánskemu klasikovi Carlovi Nielsenovi a 
jeho Troch klavírnych kusoch op . 59 posth, 
ktoré vo verzii pre IO nástrojov dokonči l Hans 
Ahrahamsen a Serenate in vanu z roku 1914, 
sme počul i Klavírne kvarteto g mol KV 478 
Wolfganga Amaclca Mozarta, Sexteto pre klavír 
a dychy od Francisa Poulenca a diela dvoch 
významných reprezt:ntantov hudobnej moder
ny Prelucle to Breaki ng Pera Norggarda a 
Wunde rblu men !Jen ta Lorentzena. 

lludba Carla Nielsena má mnoho spoloč
ných čŕt s hudbou našej medzivojnovej hudob
nej moderny, naj mä spôsobom nadväzovania 
na národ né trad ície. j e to hudba tech nicky 
dobre fo rmulovaná, emocion:ílne bo hatá a 
komunikatívna na národné trad ície. Esbjerg 
ansámbl má ju dobre zažitú a interprctoval ju 
najmii v adekvátnom zvukovom kolorite; s 
plnou severskou autenticitou. S Mozartovým 
klavírnym kvartetom boli trošku problémy po 

V rámci ncdd'né ho m atiné Spolku kon
certných ume lcov pri Slovenskej hudobnej 
únii sa v bratis lavskom Mirbachovom eal{l
c i 2 1. apríla predstavil ho bo jista Jozef Dur
dina. V spo luprác i so skúsený m klaviristom 
Otakarom Šebestom u viedol rozsiah ly pro
gram pozostávajúci z troch sonát, medzi 
ktoré boli c itlivo vložené o pusy ro mantic
kých majstrov. 
Ďurdina je zname nitý hudobník, ktorý 

každej skladbe vtláča pečať svojej príznačnej 
tvorivej zan ietenosti. Veľkou prednosťou 
jeho h ry je tvorba kantilény, ktorú formuje 
plasticky, s impo nujúcou farebnou diferen· 
ciáciou a predovšetký m vrúcne . V hierarchii 
jeho tv orivej pozornos ti stojí na prvom mies
te upredn6stňovanie celkového nadhl'adu, 
snaha vtlačiť každej línii muzikantsky tvorivý 
punc, čo malo niekedy aj trochu tie nisté 
stránky. Te mpové označenia Allegro chápal 
temer vždy ako Allegro vivace a plynuli na 
hranici možností tohto chúlostivého nástro
ja. Odrazilo sa to v istej ťažkopádnosti rých
lych pasáží, naj m li pri väčších intervalo ch. 

K najpôsobivejším zážitkom tohto ko ncer
tu patrili vo všeobecnosti spt:vné, lyrické 
úseky. Ďurdina ich dokázal náladovo i fareb
ne vzorovo diferencovať. Toto konštatova
nie v plne j miere platí na Dve romance 
Roberta Schumanna, kde sa hobojistovi 
podarilo na re prezentatívne j úrovni ponoriť 

d o sveta romantického vzle tu, vzruchu, ale i 
vrúc nosti a meditácie. Bo li to ro mance par 
cxcclknce. 

Interpret rešpe ktuje dôsledne te rasovitú 
d ynamiku barokových majstrov Q. Ph. 
Kirnberger: Sonáta B dur, G . Boni: Sonata 
in G). Upútali p evne držano u rempovou 
línio u , jasno u dynamicko u diferenciácio u s 
prudký m spádom rýchlych častí. 

V dramaturg ii sme postrádali zastúpe nie 
domácej ho bojovej literatú ry. Na druhej 
s trane treba však prizn:\ť, že preclostre tý 
p rogram bol p(ltavý, umne zostavený, bez 
hluch ých , alebo odťažitých opusov. Con
certo in C o d C. M. von Webera upútalo h[b
ko u romantického cítenia, intenzitou a 
bolutosťou plynulo vysoko nad bežným 
profesionálnym š tandardom. 

Gradujúci program zavŕšila kompozične 
pozoruhodná, m ajs trovská Sonáta ( 1938) 
P;lUia Hindemirha. Táto majstrovská ko m
'pozícia našla v l) urdinovi nanajvýš povola
né ho tlmoči teľa. Široké spektrum striedajú
cich sa nálad, tvorivosť ko ntrolovaná muzi
kantskou disciplínou, vysoká miera inšpirá
c ie tvorili jedinečnú bodku za týmto vyda
re ným ko ncertom. 

Rutinovaný klavírny partne r Otakar 
Šebes ta vlo žil do svojej inte rpretácie ne ma
lú d ávku profesio nálnt:j t:legancie, po ho to
vosti a muzikantskéh o nadšenia. Azda mo
ho l v iac zohľadniť obmedzenosť koncert
né ho priestoru a dy namické vrcho ly budo
vať kultivovanejšie a plas tickejšie. Nemož
no mu však uprieť zaslúžený podid na pri- • 
aznivom vyznení celého podujatia. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

l UNITED ORCHESTRA V ISTROPOLISE l 
Len zriedkakt:dy zaznievajú na slovt:nských 

koncertných pódiách Brucknerove symfó nie, z 
nich tie posledné skutočne len ojedinele. 
j ednou z mála príležitostí vypočuť si "naživo" 
jeho poslednú, 9. symfóniu cl mol, sme mali 9. 
apríla 1996 v b ratislavskom Istropolise vďaka 
United Symphonic Orchestra Vienna a jeho šéf
dirigentovi J{ichardovi Edlingcrovi. 

O llruckncrových symfó ni{lch odbo rná lite
ratúra tvrdí, že ich formoval beethovenovslqŕ 
symfonizmus, bachovské kontrapunktické 
umenie a p redovšetkým wagnerovská harmó
nia, inštrumcntácia a dramaticko-patetická ges
tikulácia. Všetky t'ieto znaky a navyše i filozofic
ký postoj Bruckncrov, znásobený pohľadom 
človeka, ktorého životná púť sa pomaly nap[iía, 
výrazne ovplyvnili tvar, o bsah a ideu i jeho 
posledného symfonického diela · 9. symfónie;, 
ktorá je považovaná za sklaclateľovu "labutiu 
pieseií". Bruckner túto symfón iu nt:stihol an i 
dokončiť a zanechal ju v podstate v 3 častiach : 
Fcierlich, mistcrioso -Scher.w (Bewegt lebhaft) 
a Adagio (Sehr langsam, feierlich). l vtľaka 
týmto skutočnostiam je 9. symfónia A. Bruck
nera veľkolepé dielo, klad tJ ce nemalé nároky na 
in terpretačný amsámbl po stránke technickej i 
výrawvej, ale i časovej, pretože jeho p redvede
nie trvá vyše hodinu. Koncepcia, ktorú zvolil 
dirigent Richard Edlinger pre svoj bratislavský 
koncert, vychádzala p redovšetkým z dôvernej 
znalosti Bruckncrovho hudobného sveta kon
krétne i partitú ry jeho 9. symfónie, ktorú It 
Edlinger mimochodom dirigoval spamäti. 

Bola vystavaná ako filozofické rozjíman it:, 
hola v(Ižna a uvážlivá, vo svojej podstate predu
chovnelá, v ktorej sa jednotlivé myšlienkové 
pochody, postavt:né do tematických hudob
ných celkov navzájom p relínali, prechádzali 
svojim vývojom v dramatických i rozjímavých 
polo hách, aby sa načrtnuté v l . časti, odľahčené 

Esbje r g Ensemble 

zvukovt:j stránke, pretože klavirista · ináč tech
nicky mimoriad ne disponovaný· Ul ri ch Staerk, 
nedokázal krotiť svoj temperament a navyše 
nie najlepší nástroj, pri subtíl nych sláčikoch na 
mnohých miestach narúšal vyrovnanosť zvu ku 
(o ich schopnosti š týlovo interpretovať Mo
zarta som sa presvcdči l z ich mozartovskej CD 
nahrávky, ku ktore j sa ešte vrátim). Tento vyni
kajúci klavirista si však prišiel na svoje v ostat
ných skladbách a najmä v zvukovo brisknom a 
inštru me!ltačn e až apartnom Sextettt: p re kla
vír a dychy, kde rozohral celú .~kálu brilantne 
koncipovaného partu a spolu s hráčmi na 
d ychové nástroje pripravili nám nevšedný z:\ži· 
tok a najmä ukázali pravú tvár tohto francúz
skeho majstra a vari najtypickc jšieho predstavi
teľa parížskej šesťky, ktorého hudba u nás je na 
škodu málo h ra ná. Svoj vzťah k súčasnej hudbe 
príkladným spôsobom demonštrovali dánski 
hudobníci v d ielach P. Norgaarda a B. Lo
re ntzena. Ich hudba je orientovaná na voľnú , 

v Scht:rze, napokon dovŕšili svoj vývoj v záve
rečnom Adagiu, kľudnom, vyrovnanom i o do
sobnenom, poznamen:mým nadhľadom, v kto
rom umelec hodnotí svoju pozemskú púť a v 
podstate sa s t'iou vyrovnáva. 

V United Sympho nic Orchestra Vienna naši-
el R. Edlingcr pre realizáciu svo jich umelec
kých p redstáv serióznych a kvali tných partne
rov. Clenovia tohto o rcht:stra p ristupovali k 
interpretácii tohto zvukového i formovélm
gigantu nanajvýš zod povedne a výsostne profe
sionálne. Vrúcnymi tónmi a farbami znela celá 
sláčiková sekcia. Uznanie si vyslúžili i dychy, 
ktorých l?ozícia hola o to ťagia , že umelo ozvu
čcná sála Istropolisu klád la vel'ké nároky na 
súhru po každt:j stránke. 

A propos, koncert v Istropolise. Nehol prvý a 
určitt: nebude ani posledný. Zrejme tak diri
gent ako aj orchester mali svoje vážne dúvody, 
prečo sa te nto koncert uskutočnil práve v jeho 
priestoroch . Ziada sa povedať: lepšie tu ako 
nikde. j e to p ravda, i keď Bratislava disponuje 
rozhod ne vhod nejšími ko ncermými siet'iami, 
najmii z hľadiska akustiky - pre symfonické 
konct:rty. Ak majú byť koncerry United Symp
honic Orchestra Vienna v Bratislave pravidel
ne, nebolo by od veci, aby toto orchestrálne 
teleso i jeho priaznivci našli v našom hlavnom 
meste svoje stabilné koncer tné pódium tak, 
ako predpokladám, m~ijú na svojich násled
ných viedenských koncer toch. 

A na záver poznámka k propagácii: hola 
skoro nulová, sťaby "šitá horúcou ihlo u", bez 
jedného, hoc i najjednoduchšieho l etáčika , bez 
základných inťormáci:kh o programe i účin
kujúcich. Nakoniec, úrovni propagácie zodpo
vedala i návštevnosť, rozptýlená vo veľkej sále 
Istropo lisu do nickol'kých radov. Škoda ... 

MARTA FÔLDEŠOVÁ 

individuálnu aplikádu postmodcrnislických 
trendov, neopúšťa pôdu komunikatívnosti a je 
založená predovšetkým na nástrojovej zvuko
vosti. Esbjerg ansámbl aj tu ukázal, celú šírku 
svojich technických a výrazových možností i 
schopností a svojim entuziasmom a bezprost
rednosťou výrazu ma presvedčili , že súč:lsná 
hudba nie je pre ni<.:h príťažou alebo povinnos
ťou, ale 'j.c je súčasťou ich hudobníckcho pre
svcdčt:n i a. Svoju muzikalitu vari najkrajším 
spôsobom prejavili v p r ídavku, v Sibeliovom 
Valse triste, ktoré v ich komornom obsadení 
zaznelo s nádhernou su btíl nosťou, zvukovou 
kultúrou i myšlienkovou výpovt:d'o u. 

V to mto smere ich jediné a prvé bratislavské 
vyst(Ipenie bo lo veľmi osožné a užitočné, pre· 
tože sme spoznali ďalš í súbor, pozoruhodných 
i nterpretačných kvalít, ktorý svojim repertoá· 
ro m prispel k obohaten iu našich koncertných 
dramaturgií o diela u nás málo známe a najmä 
hrané. MARIÁNJURfK 



(~=~=====~=~=·===~=6==========H=U=D==O=B=N~É~D=IV==AD==L=O==~r====~~=========5~) 
l POKUS O AKTIJ~ZÁCID NABUCCA l 

Na banskobystrickej opernej scéne sa po 
desiatich rokoch znovu objavil Nabucco -
veľká romantická opera Giuseppe Verdiho 
so stále aktuálnou témou moci a slobody. 
Premiéra sa konala 13. a 16. apríla 1996 s 
pozoruhodným tvorivým tímom. Po viac 
ako dvadsiatich rokoch (naposledy v roku 
1975) za dirigentským p ultom operného 
orchestra stál jeho bývalý šéf Anton Bura
novský, dnes profesor dirigovania na 

Mária Repková akol\bigail 

Folkwang Musikhochschule v Essene a šéf
dirigent symfonického orchestra v kórej
skom Pusane. Réžiu inscenácie mal v 
rukách ambiciózny tvorca Martin Bendík, a. 
h. Stretnutie dvoch významných umelec
kých osobností vytvorilo inscenáciu, ktorá 
svojím poňatím presahovala pôvodný 
romantický rámec diela a reflektovala aktu
álne problémy každej sociéty- hľadanie roz
meru neľudských javov, kde hodnoty môžu 
mať rozpt"ýlcné medze kvality a smerujú ku 

_konfliktu moci slobody. 
Verdiho Nabucco v rukách inscenátorov 

dostal nezvyčajný šat v dvoch líniách. V 
prvom rade ide o hudobné naštudovanie 
p rof. Buranovským, ktorý uvedeniu diela 
venoval všetko svoje umelecké ÍJsilie. V línii 
romantického štýlu , a z neho vyplývajúcej 
interpre tácie, sme mohli počuť umelecké 
teleso v diapazóne nepoznaných tónových 
kvalít. O rcheste r znel plne, sýto, precízne v 
detailoch, čisto v dychových skupinách, 
plasticky v obsahu myšlie nky. Obdivuhod
ne znel zbo r, ktorý pod jeho vedením získal 
nezvyčajný dynamický ambi tus, pritom 
mäkký a muzikálny. V spolupníci so zbor
majstrom Ivanom Mrázom operný zbor sa 
stal dominantnou súčasťou javiskového dia
nia. Nebol len štatistom, ale nositeľom myš
lienky prezentujúce) istú pospolitosť. 

Druhá línia patrí samotnému inscenačné
mu poňatiu diela režiséro m M. Bendíkom. 
Jeho umelecká ambicióznosť je v stálom 
nepokoji a rád si pohráva s osobitým vkla
dom každého operného diela, ktoré na 
scéne oživuje tak, aby nebolo cľaleko od do
by, ani od diváka, ktorému je určené. Idea 
opery Nabucco inšpiruje k aktualizácii jej 
obsahu. Výber prostriedkov však bol znač
ne naturálny. K romantickej melodike Ver
diho hudby bolo naplnenie javiska čiernou 
farbou a neskôr niekoľkými červenými 
zástavami na malej opernej scéne tak pre
hustené, že dusilo vzdušnosť hudby. Desivý 
tvar vzbudzovala aj skupina vo jakov vládnej 
moci v čiernych helmách s červenými kor
báčmi, ktorý nechýbal ani v n.kách Abi
gaille. Príliš ostrý výkričník na takú podma
nivú hudbu! Toto prehustenie úplne potla
čilo symbolický zámer a cieľ, ktorého účel
nosť by v náznaku na scé ne znamenala viac 
ako jeho prehustenie. Ostrá kontrasnosť, 
ktorú režisér sledoval s dôrazom na aktuali
záciu poslania Verdiho o per,y sa minula 
účinnému estetickému cieľu a najmä jeho 
hodnote, ktorú na scénu bezosporu prinies
la Verdiho hudba, tentoraz skutočne v pre
cíznej interpretačnej podobe. 

Hlavné p ostavy opery sú obsadené v 
kombinácii s hosťami, čo ponúka záruku 
inscenačných kvalít. .Dramaticky vypätá a 
vokálne mimoriadne náročná Abigaille v 
stvárnení Márie To manovej bola pmžná, 

Štúrova taktovb a rossiniovské brio 
Po kratučkom oddychu sa Rossiniho Bar

bier zo Sevilly vrát il 2H. marca clo repe rtoá
ru Opery SND v novom naštudovaní. Do 
inscenácie Václava Včžníka z roku 1985 
(dirigoval O. Dohnányi), obnovenej na zá
ver sezóny 1993/ 94 (s]. Zbavite lom), vstú
pila na dirigentský post nová tvár bratislav
ského operného súbo ru a preobsadené 
boli obe žt:nské postavy. Stalo sa tak, že po 
36 rokoch - v súlade s autorským zámerom 
a prevažujúcim trendo m (hoci ne možno 
nevidieť, že Rosinu interpretujú i význam
né koloratúrne sop rány) - ho la ús tredná 
ženská rola pridelená mezzosopránu. 

Za najzreteľnejší prínos nového naštudo
vania považujem dirige ntský výkon Rasti-

slava Štúra. Pred o rchester sa postavil kon
cepčne výborne pripravený, technicky 
vyzbro jený a na naše pomery muzikálne 
neobyčajne vnímavý mladý muž, pod kto
rého elegantným , ale aj razantným gestom 
mala rossiniovská partitúra možnosť ožiť v 
pravom lesku. Štúrovo poňatie, počnúc 
konečne svižne zahratou p redohrou, bolo 
plastické, citlivo diferencované v tempách, 
agogike i dyn amike, malo ľahkosť a vzlet, 
ale tiež zvukovú kompaktnosť v grad;íciách 
a pravé rossiniovské brio. Orchester, hoci 
má ešte v krvi poňatie predchádzajúceho 
dirigenta, reagoval na Štúrove požiadavky 
s potešiteľným porozumením a disciplí-

Scéna z bansko-bystrick éh o Nabucca 

úsečná a panovačná, s výrazným tónom vo 
veľkých kant ilénach. Jej alternan tka M4ria 
Hepková, a. h., bola v prejave mäkkšia, bez 
úskalia zvládla všetky náročné výrazov~ 

polohy role. Babylonský král" Nabucco- v 
podaní Jaroslava Koseca, a. h., bol zrelý, 
tvárny a e mocionálny vo výrazovo m chápa
ní a vyrovnanom tó novom tvare. Nabucco 
Františka Balúna, a. h., na druhej premiére 
po malom zaváhan í pri vstupe na scénu, v 
kľúčových áriách rozvinul svoj hlas do 
plnosti svojho lesku. Fenena - jed na z mála 
ženských postáv, kde vládne výrazná neha, 
v podaní Evy Luckej bola pôsobivá a svieža, 
alte rnantka Ale na Dvorská-Gallová jej dala 
istý naclJlfad v nežnosti. Tenorová rola 
Ismaella pútala mladíckym jasom v mäkkej a 
žiarivej farbe Jána Babjaka. Na d ruhej pre
miére mal v nej vo vysokých polohách urči 
té problémy Ján Vaculík. Zacearia na oboch 
premiérach spieval Ján Lacko. Hudobná 
stránka postavy s krásnymi, ale výrazove 
náročným i áriami bola nad jeho štandard. V 
pomalých tempách boli zrctcl'ne vokalizač
né a dychové p roblémy, naopak, v rýchlych 
mal farbu a lesk. 

Anna Aleny Stopkovej a Vel'ki'íaz Štefana 

nou. Vedenie Opery SND s i bolo vedo mé, 
že váhanie by v tomto prípade bolo rizikom 
úniku toľko oč:lkávaného d irigentského 
talentu a veľmi správne rozhodlo, ked' 
Rastislavovi Štúrovi (po asistencii a premié
rovom záskoku v Boitovom Mefistofelovi) 
pridelilo samostatnú inscenáciu. 

Viem si tiež predstav i ť, že pri šťastnejšej 
konštelácii só list ického obsadenia by bol 
výsledok ešte priaznivejší. Z pôvodnej spe
váckej zostavy sa brnenský Pavel Kamas 
(Figaro) i napriek niekoľkým jasným, kovo
vým výškam iba min imálne stoto;.nil s esteti
kou rossiniovského spevu, nehovoriac o 
"šmírovaní" v rytmicky komplikovanejších 
pasážach. Viac J'ah kosti a lesku chýbalo Pet
rovi Oswaldovi (Aimaviva) a Lad islav Neshy
ba, hoci herecky o poznanie disciplinova
nejší, ma ani tentokrát nepresvedčil , že rola 
Bartola mu patrí p rávom. aproti tomu, isté 
vokálno-technické a farebné dozrievanie 
som spozoroval u Martina Malachovského 

Turilu , ako aj Sneiderov, resp. Zemkov 
dôstojník, boli síce malé ro le, no ich inter
p reti prispel i s plno u zodpovednosťou k 
tomu najlepšiemu hudobnému tvaru. 

Aktual izačný zámer režisúa Be ndíka si 
osvojila aj výtvarn íčka kostýmov Mária 
Havr'anová, a. h. V rôzno rodej štýlovej pale
te odevov a postáv l'udu a vojska koncepčnú 
jednoliatosť si udržali kostými hlavných 
postáv s do minantou červenej a čiernej 

(Abigaille a Nabucco), zdobené pi1sobivými 
šperkami zo školy úžitkového výtvarn íctva 
v Kremnici. a čiernom pozadí javiska 
opernej scény modifikoval jej tvar svetelný
mi efektami (biela), šty lizovanými červený
mi zástavami a symbolickými rekvizitami 
Aleš Votava, a. h. 

Operné veľdi elo našlo na banskobystric
kej scé ne opiiť svoj život. Požehnané roman
tickým a hudobne pôsobivý m duchom · 
znení svojho obsahu cez i nterpretačnú 
pečať An tona Buranovského, iste osloví 
množstvo divákov aj aktu:Ilnym spoločen
ským zámerom. Naštudovanie v talianskom 
origináli by nemalo byť prekážko u. 

EVA MICHALOVÁ 

ako Basilia. Postavtl Marcel iny stvárnila po 
prvýkrát sopranistka Mária Turiíová, vokál
ne prijateľná v árii , herecky pracujúca s jej 
vlastným subre tným arzenálom. 

Pozornos( sa sústrt:dila predovšetkým na 
mladú Jo lanu Fogašovú v postave Rosiny. 
Vo svojej p rvej veľkej úlohe po tvrdi la, že 
disponuje zvučným , v polohách jednoliato 
znejúcim hlasom p ríjemného, jadrné ho 
mezzosopránové ho t imbru i predstaviteľs

k)'m šarmom. Mno ho úsekov koloratúrne
ho partu zdolala úspeš ne, no ak na jej kreá
ciu aplikujeme špecifické štýlové požia
davky (a je to naša povinnosť) zistíme, že 
technika dclc;;ných t6nov, schopnosť vysp i
evania každej predp ísanej notičky a ozdo
by, je Fogašovej predsa len vzd iale ná. Ide 
však o výkon perspektívny, do ktorého hy 
sa o platilo investovať d'alš iu prácu na cize
lovaní techn iky a rossiniovskej interpretá
cie. PAVEL UNGER 

K. n.ecl.ož:itej secl.en1d.esiatk.e K.a.roia VIacha 

Pri každej návšteve posledného 
miesta odpočinku n ašich blízkych - na 
bratis lavskom cintoríne v Slávičom 
údolí - zvyknem s i postáť i pri hroboch 
slovenských hudobných umelcov. Ru
dolf Macudzinski, Ka r o l Vlach , Barto
lomej Urba n ec, Tibor Frešo .. ,.,.a ďalší. 
Je ich u ž dosť, ktorých som poznala a 
zažila vo veselých , príjemných i sláv
nostných okamž ikoch. Najmä p r i Ka
rolovi Vlachovi a Bartolomejovi Ur
bancovi sa mi zd á , že smrť si pre n ich 
prišla priskoro. 

Karol Vlach by IO. júna t. r. oslavoval 
sedemdesiatku - zo mrel ako 56-ročný 30. 
augusta 1982. V plno m mužnom veku, na 
vrchole ľudskej i umeleckej kariéry. Nech 
je to akokoľvek kru té, treba povedať i to -
tak sa to, pravda, vníma, iba s odstupom 
rokov - že osud bol k nemu i milosrdný. 
Lebo niet nič smutnejšie, ako stárnúci bon
viván , ktorému už do bre nesedí ani frak, 
ani hlas 

Vlachov lyric ký teno r nestihol stratiť 

lesk, náboj, iskru, podobnú šumivému 

náp oju, s ktorým si pripíjali jeho hrdinovia 
v klasických a postklasických ope re tách , 
menej už v muzikáloch či ľudových spevo
hrách, ktoré sa - paradoxne práve pod jeho 
riaditeľovaním - začali dostávať na javisko 
Novej scény čoraz častejšie . 

Bol odchovanco m slávneho sofijského 
pedagóga l. ] osifova ( 1960-62), o rok ne
skôr (1 963) absolvoval bratislavské Kon
zervatórium u prof. M. Mó ryovej. Ale spev 
začal študovať ešte u prof. l. Godina. Všet
ko mená, ktoré patria k slávnym v oblasti 
vokálnej pedagogiky. Od r. l 955 až do svo
jej predčasnej smrti r. 1982 bol najmä sóli
stom, od r. 1977 aj riaditeľom spevoh ry 
Novej scény. Pre je ho milovnícko-bonvi
vánsku karié ru bol predurčený Danilo z 
Veselej vdovy, s ktorým (a tiež s Alfrédom z 
Traviaty!) absolvoval študijný pobyt v 
Bulharsku. S jemu vlastnou ľahkosťou 

stvárňoval i mladokomické postavy, ale 
najmä spieval. Od jeho čias ne mala Nová 
scéna taký lyrický tenor, farbo u priam pre
durčený na lehárovsko-straussovský repe r
toár. 

KarolVlach 

Z jeho hlavných rolí pripomeniem Pie r
rína z Giuditty, Gábo ra z Gúl Babu, Gabrie
la von Eiscnsteina v Nctop icrovi, poručíka 
Fernanda de Champlatreuxa v Mamzelle 
Nitouche,J ima v Rose Mary, So u Cho nga v 
Zemi úsmevov, alebo Boleslava Baranov
ského v Poľskej krvi, či Uarinkaya v Cigán
sko m barónovi... Z Dus íkových tenorových 

postáv si ho pripamätáme ako Petra Chy
tila v Hrnčiarskom bále, a najmä Edmonda 
Duvala v Modrej ruži. 
Veľa postáv ro b il s vtedajšo u prvou 

dámou spevoh ry- Elenou Kittnarovou. Tak 
to bolo aj v muzikáli Pobozkaj ma, Kata
rína, či v My Fair Lady- kde bol Freddym a 
o na Lízou. V moderných muzikáloch mal 
šťastie aj na zložitejšie, n ielen m ilovnícke 
postavy - či to bo l už spomínaný Bill 
Calhoun v Pobozkaj ma, Katarí na, alebo 
Nikos v Zorbovi, Bánó v Červenej karavá
ne, alebo Neľkin v Krečinskom. S touto 
ro lou hosťoval aj v MosJ...-vc, s Danilo m zase 
v Sofii , Buku rešti a s áriami z o periet v tak
mer celom bývalo m socialistickom svete. 
To bola vtedy jed na z mála možností, ako 
prezentovať naše spevoherné umenie. 
Karol Vlach, dôkladne hlasovo školený, by 
však mal úspech aj v tvrdej konkure ncii 
krajín, kde klas ická opere ta - le bo najmii v 
jej postavách do minoval je ho krásny tenor 
- mala svoje domovské právo. Žiaľ, nedožil 
sa takých možností. Ale i tak zanechal za 
sebo u veľký počet krásnych árií, piesní, 
stopu v pamiili tých, ktorí obdivovali je ho 
mužný šarm, deganciu a ležérnosť, s kto
rou rozdával radosť, Ílsmev, lyriku, poéziu. 
Ve ru , náš veľký slovenský Danilo hy sa 
dožil sedemdes iatky .. . Možno je dobré, že 
si ho pamiitáme v plnom rozkvete muž
ných s íl. TERÉZIA URSÍNYOV Á 
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K. Havlíková,]. Kowalski a D.Jakubcová. Snímka N. Valášek 

l Zllš kitokusiOvenskej h~dbyj 
Pri príležitosti Roka slovenskej hudby 

pripravila ZUŠ E. Suchoi'í.a na Dolinského 
l v Bratislave podujatie venované tvorbe 
slovenských skladateľov. Okrem skladieb 
E. Suchoňa, ktorého meno škola nesie, sa 
prítomní stretli s tvorbou Juliusa Kowal
ského, ktorý sa po skončení koncdtu , 
spolu s klavirisrkou Klárou Havlíkovou, 
stretol na besede so žiakmi a n ;ívštevník
mi koncertu. 

Moderátorka Dr. Danica Jakubcová, 
učiteľka tejto ZUŠ, priblí7.ila prítomným 
Kláru Havlíkovú , jej štúdium u význam
ných profesorov, úspechy ako sólistky 
Slovenskej filharmónie, spoluúčinkova

nie s našimi aj zahraničnými orchestrami 
i jej stovky recitálov doma aj v zahraničí a 
zdôraznila, že umdky1'ía ovláda celú kon
certnú tvorbu národného umelca E. Su
choiía. júliusa Kowalské ho predstavila 
ako skladateľa, dirige nta, huslistu, peda
góga, riaditeľa viacerých hudobných škôl 
a tiež ako výtvarníka, ktorého niekoľko 
výtvanJých did mali možnosť prítomní 
obdivovať počas po dujatia. Na d'alšom 
panely boli nainštalované aj výtvarné 
práce žiakov, inšpirované počúvaním 

skladateľovej detskcj opery Zlatovláska. 
Deti s i takto rozvíjali svoju predstavivosť , 

obrazotvornosť a tvorivosť i lásku k viacc
rým druhom umenia. 

V besede p. K. Havlíková priblížila· nic
le n svoje prvé stretnutie s prof. 1\. Su
choií.om, je ho nadšenie pre jej intrepretá
ciu jeho skl<1dieb, ale aj ro ky vlastné ho 
detstva prežitého s hudbou, 'pretožc jej 
matka hrala na klavíri a bola jej prvou uči

teľkou . Prítomní sa dozvcdeli, že svoje j 
prof. p. Gallovej-Brunnovskej vd'ačí zato, 
že sa stala klaviristkou , ale aj zato, že od 
nej vyžadovala, aby všetko hrala spamäti, 
čo sa dnes pomeťne zanedbáva. 

Aj .J. Kowalski si zaspomínal na svojich 
významných p edagógov, na Majstrovsk(J 
školu pražského Konzervató ria, na zbor
majstrovské p ôsobenie v Prahe, v Juho
slávii a od roku 194'5 v opere SND v 
llratislave, aj na zahraničné úspcchy. 

Na záver K. Havlíková predviedla málo 
známu uspávanku E. Suchoi'ia, kt:ô r(J skla
dateľ ko mponoval k filmu Prielom v roku 
19'50. Aj takýmto zaujímavým spôsobom 
sa dá v deťoch prcbúdzať láska k hudbe a 
umeniu. NORBERTVALAŠEK 
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Podnetom k usporiadaniu a rcaliz:ícii 
· klavírnej súťaže na Základnej umeleckcj 

škole v Bratislave - Topoľčianska l '5 bol 
"Rok Slovenskej hudby". Z iniciatívy zást. 
riad. Márie Vizváriovej stretli sa 23. apríla 
1996 v Koncertnej sieni školy súťažiaci, 
p edagógovia a prizvaní hostia. Trojčlenná 

porota v zložení: predseda Marta Satu
ryová ZUŠ Karlova Ves, Lýdia llabanová 
ZUŠ Kitrlova Vcs, Vinccslava lljcvska ZUŠ 
Topoľčianska 15 - členky poroty, Mária 
Slaninová ZUŠ Topoľčianska IS - tajom
t1Íčka poroty. Podmienky súťaže s tanovili 
2 skladby, z toho jedna bo la venovaná 
domácej tvorbe. A tak sa účastníci preds ta
vili skladbou slovenské ho autora a cl'alšou 
podľa ľubovoľného výberu. Súťaž prebe
hla v príjemnej atmosfé re. Žiaci hrali pre
svedčivo a uvoľnene. V hodnotení výko
nov porota kládla dôraz na precíznosť . 
naštudovania hudobného diela a celkový 
muzikálny prejav. I ked' mnohí zo súťažia
cich klaviristov na takomto koncertnom 
pódiu účinkovali po prvý krát, porota 
ohodnotila a vyzdvihla icli snahu vynalo
ženú pri príprave. Zvlášť ocenila umelec
ky dokonalú a presvedčivú interpretáciu 
naštudovaného re pe rtoáru. Zo sloven
ských klavírnych skladieb na súťaži zazne
li známe i novšie diela našich skladateľov: 
V. Figuša-Bystrého, I. Dibáka, 'ľ. Frešu , J. 
Hatríka, T. Hirnera, St. Hochela,.J. N. Hum
mela, Fr. Kaťcndu, D. Kardoša, A. Mihali ča, 

A. Očenáša, . E. Suchoi'la, Št. Némctha-Ša
mo rínskehq: J. Zimme ra . Súťažiaci získali 
prehľad nielen o výkonoch svojich rovcs
níkov, ale zvlášť si rozšírili svoj obzor v 
oblasti spoznávania slovenskej klavírnej 
tvorby. V 4 kategóriách súťažilo spolu 2H 
klaviristov. Po vyhodnotení porota odovz
dala čestné u znania a vecné cen y za naj
lepšie výkony. Ocenenia získali títo žiaci: 

I. kategória (l .-2. roč.) 
l. miesto Katarína Nováková 
2. miesto Michaela Macháčová 
3. miesto jana Antalíková 

Il. kategória (5.-4. roč.) 
l. miesto Peter šanclor 

· 2. miesto ján Sekereš 
3. miesto Michal Činčurák 

III. kategória (5.-6. roč.) 
l. miesto 1-lali na Filová 
2. miesto Ján Š po ták 
:). miesto Mária Čonková 
:). miesto Zuzana Kissová 

IV. kategória (7. roč. -ll. st.) 
l. miesto Miroslav Malý 
2. miesto Nataša Petrova 
3. miesto Katarína Čonková 

Na závcr treba už len potľakovať peda
gógom a žiakom za pe kné výkony, zodpo
vedný prístup a kvalitnú prípravu tohto 
podujatia. 

Božena DLHÁŇOV Á 

l Mládež spieva '961 
Pri príprave XXVII. ročníka súťažnej pre h

liadky Mládd spieva, ktnr:í v tomto roku 
mala prijať najlepšie mládežnícke ( l. j. s tn:
doškolské) zbory Slovt:nska, poradný zhor 
pre l':horový spev Národného osvt:tuvého 
centra rozhodol, že na prehliadkt: sa ~a 
povinní1 skladbu Imele považovať kompozí
cia niektoré ho z trojice slovenských sklada
teľov: Alexandra Moyzesa, Zdenka Mikulu 
alebo Ivana Hrušovského. A ako lÍ1lo voľnej
šiu možnosť využili súťažiace zbory? Z 
Mikulu otbpievali .Joj, mamo (z cyklu Po 
cigánsky), Po dzme domu (z I:úbostných spe
vov z východného Slovenska), Kukulienka 
kuká a Túžbu (z cyklu Triptých), z llrušov
ského s i vybrali Sihote, pred pár rokmi tak 
populárne Zahuča li chladné vetry a Ne
vandruj milí moj. Okrem týchto ,.povinných" 
(a na podujat( v Turčianskych TepliCiach 
osobne prítomných) skladateľov sa viackrát 
spieval Peter Cón (Gaudeamus iuvcntus a 
Letný podvcčt:r), ale zaznel i Kardoš, Nov:ík, 
llrhanec, mimo súťaže aj Očenášova Jarná . 
Okrem holdu Ro ku slovt:nskej hudby poní
majú naše mládežnícke (ale aj detské) zbo ry 
uvádzanie slovenskej tvorby ako prirodzenú 
a obľúbenú súčasť svojho repertoáru, čo 
dokumentoval v Tepliciach aj seminár, 
mapujúc i uvádza nie slovenskej tvorby na 
mládežn íckych zborových str t: távkach . Pri
rodzene::, že mládežnícke zbory majú ambí
cie dokázať, že zvládnu aj klasickú polynó
niu, čo demonštrovali uvádzaním piesní 
Lassa, Palestrihu. Attaignantrt, Tartiniho, 
Victoriu a llanchieriho , modernú zborovú 
tvo rbu dohre reprezentovali Caplet, lbcrt a 
naj mii nizozemský Nuyts. Hoc i s dramat urgi
ou súťažiacich zborov možno vysloviť spo
kojnosť, pre dsa aj tu sme zaznamenali obe 
tenclcncie: zara,ľovanic skladie b, ktoré zbor 
ešte nedokáže na patričnej úrovni zvládnui, 
ako aj ľahi-.'J'ch , sktJ r páčivých no~ hodnot
ných skladieb. To však už sí1visí s int erpre
tačným i kvalitami zborov a Ul musíme objek
tívne konštatovať, že v tej to kategórii nic je 
všetko v po riadku. Predovšetkým zaost;íva v 
kvantite (teoreticky existuje na Slove nsku 
asi 20 stredoškolských zborov, pričom 

okrem trnavskej Canticy pracujú gymnaziál
ne zbo ry už len na niekol'kých matľarských 
gym názik h , čo je oproti piatim desiatkam 
gymnazi{llnych zborov v Ccsku situác ia o zaj 
žalostná) a tým aj kvalite. Nikto z tých, ktorí 
donedávna stáli na špici mládežníckeho spi
evania, sa v Tepliciach neobjavil. Cantica 
Nova dala prednosť medzinárodnej síH'aži v 
Neerpelte, Harmonia z Modry po pauze v 
činnosti sa napokon zo súiažc odhlásila, 
neprihlási li sa v minulosti tak úspešné kon
zervatoriálne zbory (dodatočne mimo súťaž 
sa podarilo zabezpečiť novo fo rmovaný zbor 
Konzervatória .J. l.. Bellu z B. Bystrice, ktorý 
bol výrazným obohatením podujatia). A tak 
jednoznačnýill víťazom sÍiťažc sa stal prie
~ldzský Úsmev s dirigentkou A. Balušinsknu, 
ktorý hlavnú cenu získal už aj pred dvoma 
rokmi ešte v komornej zostave. Na tomto 
zbore vidno systematickú prácu a vysoké 
ambície, ktoré by mala potvrdiť tohoročná 
opätovná účasť na síH'aži v Llangolle ne. 
Príjemným prekvapením bol výkon vr;mov
skej Ozveny (V. Krauspeová), ktorá už roky 
patrí k najaktívnejším zborom s úžasným 
akčným rádio m činnnsl'i a teraz sa jedno
značne prt:sadila aj umcli.:cky (2. cena i cena 
za hlasovú k ultúru). Návrat na bývalé pozí
cie naznačila Juventus Pacdagogica zo SPgŠ 
Levoča (M. Pitoľíák) s pekn)'m zvuko m, no s 
mcncj náročným rcpcrtoárom. Tieto tri 
zbory porota na čele s Dr. Štefanom Klimom 
zaradila clo prvého pásma ( Úsmev n;wyše 
získal aj cenu za dramaturgiu). Ostatn)'m 
súťažiacim z Turčianskych Teplíc, Prešova a 
Calanty sa ušli nižšie pásma a .,ved ľajšie" 
ceny, hoc i bez ohľadu na výsledok ich čin

nosť si zasluhuje spoločenské uznanie. Ku 
kladom podujatia možno pripočítať jeho 
teritoriálny rozptyl (výchovné koncerty v 
piatich lokali t;ích Turca, ľcstivalové koncer
ty v troch a súťažné v Martine s galakoncer
tom v Tepliciach) a možnosť konfrontácie, 
kto rú zabezpečili hosťujúce zbory (ok rem 
bystrického konzervatória z poľského 

Krosna a pražský gymnazisti). 
Š.AU'ÁN 

·oB01STRANNE "' . 'J 
PROSPEŠNÁ SPOLUPRÁCA 

~ ' < 

V dií.och 10.-19. apríla 199(, sa na púde 
košického konzervatória uskutočnil 111. 
ročník medzin?trodného orchestrálneho 
kurzu . .Jeho účastníkmi holi študenti ško ly 
(členovia symfonického orchestra) a osem 
talentovaných det í zo Spolkovej republiky 
Nemecko. S po nuko u na umeleckú spolu
prácu priš li manželia.Julia a Franck-Michael 
Fischeroví, ktorí sú organizáto rmi stretnutí 
ne meckých účastníkov, za školu je organi
zátorom dirigent: orchestra. Takáto umelec
ká spolupráca je prospešná obojstranne. 
Študentom školy (členom orchestra) 
pomáha pri spoznávaní nových orchestrál
nych sprievodov a pripravuje ich pre prax 
orchestrálnych hráčov a malí sólisti majú 
príld.ilOsť nielen na spoluprácu s kvalit
ným o rchestrom, ale aj na odskúšanie či 

naštudovanie koncertu priamo na koncc.:rt
nom pódiu. Sólistami takýchto pracovn ých 
stretnutí sú mladí muzikanti vn veku od l) 

d o l(í rokov. Sú medzi nimi aj zvlášť talen
tované deti. J ednou z účastníčok je aj J. 
Fischerová ( 13 rokov), kwr:í vyhrala medzi
národnú súťaž Y. Mehudina a úspešne 
vystúpila s orchestrom Štátnej fi lharmó nie 
Košice, ale aj so Slove nským komorným 
orchestrom. Tohtoroční sólisti skúšali so 
školským o rchestrom v d voch ctapách a 
prvá skupina sa predstavila na koncerte v 
Dome umenia di'ia 14. apríla 1996. V pro
g rame koncertu účinkovali L. Ncff (9 
rokov) , hral Koncert pre klavír a orchester 
A dur KV 414 \V. A. Mozarta. Je ho výkon 
bol technicky dokonalý, tempovo vyvážený 
a hraný s plnou sí1strcdcnosťou a zmyslom 
pre štýlovosť. Príjemným prekvapením bo l 
výkon D. Rôhna ( 16 rokov), ktorý hral 
Koncert pre husl e a orchester c mol op. 64 
F. Mendelssohna-Bartholdyho . .J e ho' hra 
mala náboj výbušnosti, ale aj jemne j plastič
nosti a mclodičnosti. Mal správne premys
lenú koncepciu diela a jeho celkové vyzne
nie umocnil správnymi gradáciami. Rôhn 
svojou hrou 1.aujal a predviedol širokú 
škálu výrazových schopností, podmiene
ných cieľavedomou a usilovnou prácou. S. 
Miicke ( 12 rokov) hrala skladbu C. Saint
Sacnsa: 1-lavanaise op. H3 pre husle a o r
chester. Predovšetkým výkonom nadchla 
prílOmné publikum a poukáilala vzhľadom 
k veku na veľkú technickú a tónoví1 dispo
zíciu svojej hry. J e j vše tky doterajšie vystú· 
penia· so školským orchestrom boli príje m-

ným a milým prekvapen ím. Vrcholo m kon
ccrtu bolo vystúpe nie A. Sľcinbachcrovcj 
( l 6 rokov), ktorá hrala Koncert pre husle a 
orchester a mol o p . 5:) v\. Dvof:íka. t ;;, minu
lý rok upozornila na svoje veľké hráčske 
kva lity v Koncerte pre husle a orchester A. 
Chačaturjana a jej Lohtoročné vystúpenie 
znamená posun v kvalite. technickej vyba
venosti , tó novej kultúre, ale aj v ce lkovom 
pochopen í diela. Je j hra mala náboj výbuš
nosti, ale aj nežnej lyričnosti s výbor ne pre
m yslenou koncepciou. Symfonický orches
ter školy so svojim dirigentom B. Budšom 
podali spoľahlivý a zodpovedn ý výkon. 
Druhá skupina sólistov účinkovala na kon
ccrtc v Prešove díía lH. apríla 1996. Kon
cert pre klavír a orchester A dur KV 4HH \V. 
A. Mozarta poskytoval dostatok možností 
prcukázai niel en kvalitu hry, ale aj zdravú 
muzikalitu V. Fischerovi ( l 5 rokov). Pred
vedenou hro u plne prcsvédčil o svojich 
hráčskych kvalitách . Výborné ·hráčske kvali
ty preukázal K. AJtenbergcr (12 rokov), 
ktorý bol sólistom Koncerlll pre husle a 
orchester D dur o p . 6 č. f N. Paganiniho. 
Mladý sólista už prvými tónmi presvedč il o 
pozoruhodne j dispozícii a veľkom umelec
kom nadan í. Plne odkryl bohatú dynamickú 
a technickí1 škálu svoje j hry, ale aj inlonač
nú čistotu. Aj technicky najnúročnejšie 
miesta koncertu hral suveré nne a s istotou. 
Oživením koncertu bol aj výkon C. Alten
bergcrovej ( l O rokov) , ktorá zahrala Elcgiu 
c mol op. 24 pre violončelo a o rcheste r G. 
Faurré. Vrcholom kollcertu bol však výkon 
J. Fischerovej ( l :) rokov), ktor;í v Koncerte 
pre husle a orchester D dur op. Gi L. van 
Beethovena dominovala po každej strúnke. 
) . Fischerová je huslisľkou, kto rá má veľké 
hudobné nadanie. Muzikalita a technickú 
vybavcn'Ôsľ, správnosť stavania celkov sí1 
rozhodne áru kou je j d'alš ieho umeleckého 
rastu a napredovania . .Jej hra sa vyznačovala 
všetkými znakmi veľkého hráča, upútala 
tónovou kultúrou, ktorá bola jcmne dyna
micky odstupííovaná, zmyslom pre rytmus, 
s tavbou del'ailov a celkov. Dirigent koncer
tu M. Helmrath (Spo lková republika Ne
mecko) sa prestavil ako veľká hudobná 
autorita. Z orchestra dokázal vyťažiť z maxi
mum a prinútil ho k sústredenému a zodpo
vednému výkonu. Symfonick)' orchester 
Ko nzervató ria v Košiciach bol vyrovnaným 
partnerom súlisrov. ŠTEFAN ČURII,LA 
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VÝROČIE IUDMILY LEHOTSKEJ-KRIŽKOVEJ 
Nie je ľahké odpovedať na ot:ízku, prečo 

sa mno hé ženy preslávili ako p oetky, s piso
vateľky, herečky, maliarky, speváčky, virlu
ózky, ale hudobná kompozíci a akoby im 
bola až doned;'tvna celkom cudzia. Obrazne 
povedané- všetky oblasti, pevnosti umenia 
dobýjali ženy rovnako úspeš ne ako muži, 
ale tl!to jed inlt pevnosť ženy vcl'mi dlho 
nt:mohli zdolať. A povt:dzme si úprimne -
poznáte svetové, nemecké, ruské, české či 

ho člen a Matice slovenskej a s Andrejom 
Kmeťom aj spoluzakladatd'a Muzeálnej slo
'venskej spo ločnosti. Navštevovali ho 
významní slovenskí i českí spisovatelia a 
umelci, ako J. Božetech Klemens, Pavel 
Mudroií, And rej Kmeť, Alois .Ji rásek, 
František Pastrne k, Andrej Halaša, J:udmila 
Podjavorinská, Pavel Blaho i G. Zechenle r
Laskomerský. 

Križkov do m bol strediskom národ né ho 

I.:. Križková-Leh otskát:. Križková-Lehotská so svojou rodinou v Kremnici v roku1910 

slovenské hudobné skladateľky? Vie re vy
menovať aj ich diela' A tak sme moh li pova
žoval skoro za zázrak, žt: sa v našich neroz
vinutých slovenských pomeroch na ko nci 
minulého storočia objavila žena-skladatcl'
ka. 

fiola IO I:udmila I.eh otská-Križková, 
ktor:í s a narodi la roku l H6;S v Kremnic i a 
zomrela K maja 19tió, teda pred paťdesiat i
mi rokmi v tom istom meste. Kremnica 
mala okrem baníckej a minciarskej tradície 
a j bohatú hudobnú minulosť, ako to doka
zujú zvyšky vokálnej polyfú nic l ó. storo
čia , objavené v mestskom archíve. Tieto 
hudobné t radície oživilo pôsobenie mest
skéh o kapelníka ):ina Levoslava Be ll u, ne
stora slovenských skladarcl'ov, ako aj orga
nistu a skladatel'a Frantii;ka Janečka, ktorý 
dal základ y hudobn ého cítenia a kompo
zičnej techn iky svojej ž i ačke I:udmilc. Bola 
dcérou slovenského historika a kremnic
kého archivára Pavla Krížku, zakladajúce-

a kultúrneho života Slovákov v 'Kremnici, 
je ho rodin ný ztvot bol ' predchnurý 
ducho m čino rodého vlastenectva. Križko 
bol hudo bne vzdelaný, a tak z jeho domu 
často zaznit:val spev, klavír, husle a čelo. 
Deti so svojimi rovesníkmi utvori li malý 
o rcheste r a vysnij)ovali na improvizova
ných koncntoch . Slováci mohli v tom čase 
pe.'SLOva( hudbu skry1e~ v dom:ícnoslL 
Rodičia chceli dať Ľudmilu do gymnázia a 
sn ívali o lekárskej faku lte , ale na to ne mali 
p eniaze. Dcéra moh la šntclovať len na dicv
ČI: nskt:j škole v Lučenci. Po n:ívrate do 
Kremnice sa d'alcj zdokonaJ'ovala v hudob
nej vede. Už ako šestnásťročná prekvapila 
svojou prvot inou, skladbičkou Novoročná 
dumka. Svoj vol'ný čas venovala kompo no
vaniu , čo bola jej jediná z:'tbava v malom a 
neprajno m meste. Sama o tom napísa la: , K 
h udbe ~om sa utiekala v časoch krutých, 
ktorých najmii v oh J'ade n:írodnom bolo 
vda, ale aj v nepočetných di'íoch radost-

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU 
DOC. H. ČERVEŇ OVEJ, CSc. 

Stre távame sa na pôde Pedagogicke j 
fakulty VŠPg v Nitre, kde dodnes pôsobí 
ako docentka na Katedre hudobnej výcho
vy. a prvý pohľad drob ná, nenápadná 
žt:na. Tí, však, čo ju poznajú, vedia, že za 
skromným vystupovaním je ukryní obet~ · 
vos!' a hít žcvnatosť vysokoško lskej učile

ľky, ktorá zasvätila ce lý svoj život príprave 
budúcich pedagógov. 

Svoju odborn ú e rudíciu uplatňuje doc. 
Červet'lov:í tak v pedagogickom procese, 
ako i vo vedecko-výs kumnej a publik ačnej 
činnosti. Prednáša dejiny hudby, hudobnú 
folkloristiku , viedla semináre hudobnej 
výchovy, náuky o hudobných formách, cvi
čenia z hry na nástroji. V súčasnosti vyuču
je Dejiny slove nskej hudby, Folkloristiku a 
vedie výbe rové semináre Dejín hudby pre 
študentov l . s tupt'ía ZŠ. Ako kom:ultantka 
odviedla okolo óO d iplomovaných prác 
študentov, bola úspešná i ako ved úca prác 
ŠVO(:, kde niekol'ko je j poslucháčov získa
lo ocenenia i v celoštátnych kolách . 

Vo vedecko-výskumnej činnosti na PF sa 
doc. Červci\ová o rientovala na možnosti 
zefekt ívnenia huclobnt: j výchovy ( 1976-
80), pracovala i v riešiteľskom tíme, ktorý 
spolupracoval s Výskumným ústavom lite
rárnej komunikk ie a experimentálnej 
metodiky v Nitre . Výs ledky výskumu z 
oblasti histórie ve rbálnej interpretácie 
hudby boli ttverc jne né v zborníku š túdií o 
illlerpre táci i umeleckého textu IX ( 1986). 

Spomenúť treba i vystúpenia na vedec
kých konfe re nciách, pričom sa organizač-

H. Červeiíová 

ne podid'ali na príprave mcd zin :í rodných 
konft: renc ií o h udobnej výchove v Nit re 
(1 9tH, 1986, 1988, 1994). D oc. červet'íová 
je činná dod nes. J e členkou pred sedníctva 
regionálne ho združenia Slovenskej hudob
nej únie so síd lom v Nitre, ktorá prip ravuje 
pre nitrians ku verej nosť besedy s o~ohnos

ťami hudobného života. a jt:d nt:j z nich sa 
prezentovala i o na so svojimi poznatkami o 
hudo bno m živote v Nitre . 

JANAKU PKOVÁ 

ných." Bola to doba tvorby Štefana Fajno ra 
a Milana l.i charda a tých bardov, ktorí bur
covali Slovákov svojimi sk ladbami. 

Sotva zložila prvé skladby, pre rušilo je j 
tvorbu manželstvo s Jánom Lc:hors kým, 
sirotským otcom, mestským (t radn íkom a 
výchova postupne p iatich det í, ale ako 
do rastali, začínala znovu komponovať. Po 
14 rokoch ma nžclstva roku l H95 ovdovda. 

ajs tarší syn mal vtedy len l :3 rokov. Toho 
istého roku založil Pavel Križko so svojimi 
dcé rami a vnukmi najstarší slovenský fila
telis tický spolok ALBUM. I:ud mila napriek 
vel'kým starostiam našla znov11 chvíle pre 
hudbu. Dopliíovala fragmenty, cizelovala 
hotové piesne , skladala polky, mazurky, 
valčíky a piesne na vlastné texty. Umelecky 
neskô r dozrievala pod vplyvo.m Mikuláša 
S~.=hneide t'a-ľrnavského a v ' :30. ro koch 
nášho storočia sa zdokonaľovala v teórii od 
ovel'a mladš ieho Eugena Suchoií a, ktorý 
prichádzal do Kremn ice. 
Ľudmila L~h:orská-Križková je osobitým 

javom v dejinách slovenskej hudby, ku 
komponovaniu pristúpila ako jecln;i .z 
prvých slovenských žien. K ľudovým pies-

I:. Križková-Lehotská 

ľíam pristupovala v Kollárovom duchu. Po 
prevrate roku 19 1 H sa venovala zhuclobt'lo
vani u básní .J . Bottu, S. ll. Vajanské ho, A. 
Sládkoviča, j . Kr;íl'a, P. lkllu-l lorala, a ked' 
Štefan Krčméry vyzval básnikov a hudobn í
kov, aby nap ísali text a melódiu novej 
hymny, zhudobnila pre iího jednu z Hvicz-

Po rt rét I:. Križkovej-Leh otskej 

doslavových básní. Vo svojich zápiskoch 
vystihla charakter hudby mnohých náro
dov. O slovenskej napísala: "My, Slováci, 
sme v tomto ohľade čajsi len v začiatkoch. 
Ved' nám pred prevratom naš i učitelia 
hudby okrem Čajkovského iné, s lavian
skym smerom sa nesúce skladby ani len 
nntkázali. Naproti tomu ale m{tme veľké 
množstvo ľudových piesní (zväčša trávníc), 
v čo.m sa nám máloktorý národ vyrovná. 
Trávl1ict: sú ozaj drahÓkamy pohádkovej 
krásy, známe už aj v zahraničí. Za podklad 
majú antické tó niny; v dur a mol sa ťažko 
harmonizuj(!." 

V rok u 193 5 vydala Matica slovenská 
Pätnásť piesn í v ľt tdovom slohu. 
Najznámejšie s(t Zvučia hory naše, T(tžba 
moja, Šuhajíček zlatovlas, Gajdoško-fašian
gové, Čože sa ti dievča a Bratia, sestry, do 
práce sa. Pri te jto príležitos ti sa uskutočnili 
v Bratislave a je j rodnej Kremnici ko ncerly, 
na ktorých zaspievali J. Blaho, E. Bartošová, 
J. Kamasová a A. Flógl všetkých jej l 5 piesní 
z práve vydaného albumu za klavírneho 
sprievodu Eugena Sucho l'ía. Okre m nich 
odzneli aj piesne J. L. Bellu, E. Suchot'la, Š. 
Fajnora, M. Licharda, M. Schneide ra-Trnav
ského a A. Moyzesa. Bratislavský a košický, 
rozhlas vysielal nahrávky z kon certov. 
Okfem týchto piesní obsahuje die lo [ , 
Lehotskej-Križkovej 2 sonáty pre klavír, 2 
koncertné skladby, 3 mazurky, 2 valčíky, 2 
polky, ne úpln ú rapsódiu a 40 fragmentov. 
Rozsahom nic priveľké, ale pozoruhodné 
dielo, ktoré nebolo ešte úplne zhodnotené 
a zaslúži si nové vydanie i viičšiu publicitu. 
Hudobný kritik Dr. Dobroslav O rel napísal, 
že ,.je j piesne lahodia uchu, vzbudzujú 
dojem rýdzej, ne falšovanej slovenskosti, 
uchvacujú svojou nehľadanou krásou a 
lahodia duši svojou melodikou". 

VLADIMÍR LEiiOTSKÝ 

l Ján Fišer K vetoft ( 1896-196~) l 

J. Fišer Kvetoň 

Ste vyroč ic.: narodcma j :lna Hšcr.a (9. má ja IH96). kto r)' 
hol ~:n ámy M'Ojim JlM'Udonymnm J. F. Kvl·tm"'1 . p n.::':;lu v 
n:~kj hudobm.·j MK' il'tc so v~cnym mlč:amm. hoc1 tt·mo 
kult inn any, praco\<it)'. vt.ddaný ~~ t .tklliU\ Olll)~ človek, uro
bil pn.· \ zdclano' t' n:1šho ~poločcnstva ohrov!-~ky kus pracc. 
Na poli ~kl:•d :ud\lwm, no najmä pl·d:tgo~ic.:kum, :1 v:1r i pre- . 
dovšctkym hudohno-tcorc.:t ickom :1 publ icistickom. Ako 
~om ziMil, 4. IIH·~ toto mt~no :1j nmzikologil'ky \1l dclanc j 
mladšc.: j ~t.: ncr~tcii vcl'a nehovor í. To v~ak nil' je pod~ta t né, 

rozhodu jla:a je :-.kutnčnostr, že slnvťnsk ;í httdn hn:í kultúra v 
i'lom main vdmi :1kt1vncho ;t v:t.d d ané ho akt l'l'.t na sn~nc 
mlhor ndm i v~c..·ohecného v1dclávan i:t a Ze do konc:1 pii ťd e

.símyc.:h rokov tvor ivo i urganizatorskr n:-;tho v:tl vš:u.k tam. 
~de.: hol pot rt'IHl)' ro1.v:'ížny a vzdd:my príM up. 

) :111 Fi.~cr :t:tč lll:tl ako tX:d :1góg. Svoje pcd:agugic.:kc VJ.c.k
l:anit" nadohudal n~t učiteľskom ustan : ,. rumunskej Deve:. 
!'>~ lad;ltcf,~u t•rudídu ~i kult ivo v;tl n:t p r:ai..;kom ~n l lll'I"V.t· 

roriu. klh: hol ziakom.J. B. Focrstra a K. llj ir:tka. hudohnu 
' cdu :1 t'~l t't i ~ t l ah~olvova l štúdiom n:t l~ilozofic~cj f:1kulte 

UK v Br:u lslave. ktoré z:tvŕš il dizcrwťnou pr :kou 
Vtctorisov kt1ckx. Jeho cesta do Bro.Hislavy vicdl:1 <.:C l. učttc· 
ľské posty v Čil'nwm B:1logu. Tt·rc.:hovú, Sercd', (x.lki.ll' s:1 v 
roku 19 4 l p rcst'ahoval tlo Brati~l:tvy, kde najprv pôsoh il 
ako referent hmlohného (Kiddcnia 1101 ía~trednom škol· 
.... kom ur:tdl' a v rokoch 19SO-(l0 s tal s:t konečne proťcso
rO!n hudoh1HHl.'Oľt' lkkýd1 predmetov na h rntislavsk om 
ktm:tcn •atúriu. 

Uratislavsk:1 period a Fišcrm')Th umdeck)•ch aktivít 
hul:t poznamcnan:í prcdovšctk }'m prá<.:o u v pcda~ogi<.:kl'j 
o hla:o.ti, kde o kre m vl:1stn..:j pt:dagugkkc j činnosti pôsobil 
a ko člen rôzn)•ch ko misií. Niekoľko rokov hol pre dsedom i 
podprniM""t.lom Slovt"nského hudohnC:ho fondu, :tkuvnc sa 
' " ' pojil do p n pravn)'Ch p r:íc pri zakladaní Slovenske j filhar· 
múnh:, prcdná~al n:t rô1.nych osvc w v}ch , učil eľsk}'t:h a 
d ir igent.ských kurzo<.·h. Z tohto jeho p r;t<.:ovného záberu 
vzišlo aj poznanie o ahsencii zákl:l lhl)'d l t corctir~}'ch pr;íc.:, 
k10ré sa usiloval čo tl:lj,kclr nahradiť. llž v roku 193:\ v 
Trnave vydal Dejiny hudby, v roku 19 'il:! vydal svo j pre klad 
Učchnkc harm6nic: tld Nikolaja H.i mskC:IHl K(u·sakov:t, v 
spoluprk i s l... Burlaso m a A. llo rcjšo m pracoval na vydaní 
štúdie o Vietoristw om kódt.: xc:, v roku 1955 vy~la jeho 
motwgrafi:1 o Andrejovi Oťen:Išovi a na sklonku život:t 
vyd:tl prácu lludobná teoria. Bo hatá \'Šak bola aj l'ikrova 
kr it ická :1 puhliľis t iľk:í činnosť, n:1jma ,, dcnníknc:h Ulas 
pr:ŕcc. Nový hl as, Prnca. k de systc:matick y uvc.-:r c j l\oval .svojc 
kritické rt.• nt·xie z hnuisl:wského hudohnťho ' .ivota 
Red igoval hudohn u prílo hu časopisu Slovenský učitel' a 
pod . Dokladom jeho t<·oretickej i analytickej akr íh il' je: štít
d ia O p'"" v Bratislave v rokoc h 1920·19S9, kwd vyčc:rpi· 
vajúcim spôsobom su n1arizu jc a hodnot í prve ~tyri úcsaťro· 
čia rozvoja :t formov:111ia prvej !<ilovc.:nskcj o pernej s<.:ény. 
l'ik rova š túdia, ako súčasť Pamät nice: SND z n>ku t%0, je 
dosia ľ najucdenc.:j ~ím a najd6kladnt"jším pohľ:1dom do his-
túri<: našťj opernej .scény. ku ktorc.:j s:1 vraciame dodnes. 

Je ho skladatcl'sk:l činnos ť udr:17.ala potreby nakj spc~ 
luôwMi. Prc..·to ' 'O :o.vujc.·j tvorhe rcflt:kHWill predovšetkým 
poži:ul:tvky dcmokr:uizacic hudohnc:j \~ychovy, v:ičšina 
jeho skl;u.lkh m á pcd:agugi<.:ko-tn~truktívll)' chu~tkte r, 
1oh ľ:1dňuju(· interpretačne schopnosti ~tudujLkCJ mláde
že:. Svoje skladatcl'ské amhíťic up latnil v t roch sláčikových 
kv:lr let:ldl, v Klavínwj sonáte f mol, Sl(lčikuvom scxtctt·, v 
opere M:Hka na vlastn}• text, vu vokálnych kompozíci:ích. 
ako hola napnklad kantáta Idyla z l'ol'any p re mužský zhor 
a o rchc:stcr, v llu~ruvom koncerte a i. 

Skladatd'.o;k ;1 i hm h>hno·publid s tic.:k:í tvorha J. Fišera 
Kverot1a čaká ' "' kr itickú analýzu. kwr:1 hy zn sp<itného 
pohľadu Objektívne di:tAJlOStikovala v}1Ztlalll :1 do~:lh jdm 
oso hno:o.li p re..· slovl"nsk lt hudohmí kultí1ru. N;tjm:i jeho 
n icktorc .o; k lad hy hy si zaslú žil i oživcnil.', čo by iste p ri nieslo 
adekvátne jší oh raz u jeho t.llt"ntc:. Škoda. 7.l' jf..·ho s10rnčn ic:a 
nehol a p ráve v ltnku .slovenskej hudby pre jej d ramaltlrg.iu 
pod netom n:1 zozn:uncnk s:1 s jeho dielom. Aj Ján Fišer 
Kvctoil hol o rJ.t:mkkou ~učasťou n:i~ho dejinného v)rvo ja il 

p re to by Slll l' s:t mali usilov:t ť každému dať to . čo ic110 je. 
MARtANJURIK 
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ROK SLOVENSKE.JlJU.DBY 
9.jún 1996 o 10.30h - Mirhachov palác 
Komorný koncert z rvorby M. Krajčiho, l. Dibáka, H. 
Concliho, P. Bachratej, M. Halušku a E. Kráka. 
ľlčinkujú: Viktor Šimčisko (husle), V. Budzák (lesný 
roh), M. Krajčovič (husle), E. Netschová aT. Boroš (kla
vír), Sl:íčikové trio VŠMU a dychové septeto, Kvarteto A. 
Moyzesa. 
Pred začiatkom podujatia sa uskutoční slávnostný cere
moniál odovzdávania ocenení laureátom skladateľskej 
súťaže k Roku slovenskej hudby. 

Cyklus koncertov Mestá, hrady, zámky a chrámy 
15. júna 19% o l ll.OO h -Topoľč ianky (Zámocká kupo
la) 
Komorný koncert z tvorby L. Holoubka, v. Godár:a, A. 
Corelliho,J. Oh. Rameaua, G. Pugnaniho aN. Porporu 
lJčinkuje Anna :t Quido Hi\lblingovci (husle) a )mlí th 
11.sáková (čembalo) 
16. júna 1996 o 11.00 h - Brodzany (Múzeum A. 
Puškina) 
Program ako IS. júna v Topoľčiankach 
16. júna 1996 o 18.00 h - Antol (Kaplnka barokového 
kaštieľa) , 
l' rogram ako 15. júna v Topoľči ankach 
20. júna 1996 o 19.30 h - Dolný Kubín (Chrám sv. 
Kataríny) 
Komorný koncert z tvorby R Gašparíka, W. A. Mozarta 
a Ch. Goundoda 
Účinkuje Armonia Slovaca 
23. júna 1996 o l 9.00 h · Tisovec (Evanjelický kostol) 
Komorný koncert z tvorby ). 1.. Bellu, J. Zimmera, J. S. 
Bacha, A. Stradellu, M. Regera, A. Vivaldiho a l . 
!Joel manna 
Účinkuje Hana Štolfová·Bandová (alt) a Anna Zúriková
l' redmerská (organ) 
25. júna 1996o 16.op h -'Vel'ké Levá rc (Kaštieľ) 
Komorn}• koncert z tvorby ). Hatríka, A. Očenáša, A. 
Soleiho, D. Scarlauiho, C. Francka, T. l.undquista a A. 
Pi:m.oll:t 
llčinkujc Rajmund Ká koni a Boris Lenko (akordeón) 
26. júna 1996 o 19.00 h · Svit (Kostol sv. Jozefa) 
Komorný koncert z tvorby l. Zeljenku, M. A. 
Charpcntier:a, B. Marctlla, Ch. M. Widora, H. J'urctlla a 
G. Torelliho 
Úči nkuje)uraj Bartoš (trubk:t) ;tj. V. Michalko (organ) 

<81<81<81 
Výsledky skladateľskej súťaže, ktorú k ROKU SLO
VENSKI;J HUDBY vypísalo Ministerstvo kultúry 
Slovenskej rcJmbliky, Slovenská hudobná únia a 
Hudobný fond v Bratislave. 
l. kategória (Komorná tvorba) 
l. cena · Mirko Krajči za diela Medzi nebom a zemou 

pre organ a Sonittu pre husle sólo 
l . cena · Vierajanárčekov;\ 1.1 5. sl áčikové kv:trtcto 
2. cena· Honorat Coueli za diela Trio burlcsco pre slá-

čiky a 4 bagatcly pre husle sólo 
3. c<:na - Egon Krák za Sláč ikové kvarteto 
3. cena - Milan Haluška za Dychové septeto 
osobitná prémia - Igor Di hák za Capriccio pre lesný roh 

a klavír 
osobitná prémia- Petra Bachratá za skladbu Vízia pre 

husle a klavír 
ll. kategória (Zborová tvorba) 

· l . a 2. cena nebola udelená 
3. cena· Anton Stcineckcr za dielo jaj, Bože môj! pre 

miešaný zhor na slová ľudovej poézie 
3. cena - jozd Gahér l .1 dielo Rusticano pre mui.~ký 

zbor na poéziu li. Gahérovej 
III. kategória (Tvorba pre dychové orchestre) 
l . cena nebola udelená 
2. cena- Adam Hildec za dielo Ouvertúra pre dychový 

orchester 
2. cena· Anton Petrík za dielo Slávnostná ouvertímt 

pre dychový orchester 
3. cena · Izidor Glórik za dielo španielsky tanec pre 

dychový orchester 
IV. kategória (Hudobné spracovanie folklóru) 
Ceny v tejto kategórii neboli udelené 
V. kategória 
A) Populárna hudba 
l . cena nebola udelená ' 
2. cena - Alojz Čobej za skladbu Óda na mladosť na text 

M. Andričík:t 

2. cena- Ivan Horváth za skladbu Prosba na text Alo jza 
Čobeja 

.t cena - I:udovít Štasscl za skladbu Každý deň ťa hl'a
dámna text Ferka Šelingera 

ll) jazzová tvorba 
l . cena- ján Hajna! za skladbu Monkov Tatranský sen 

2. cena - Matúš )akabčič za skladbu Lower east Boston 
Boston Alcoholic Group 

2. cena - Arnošt Coufal za skladbu SWINGIN'SKETCH 
3. cena nebola udelená 
VI. kategória (I'rednesová a inštruktívna rvorba) 
l. cena - Juraj Hatrík za dielo Rozprávky pre Barhorku 

1.-111. 
2. cena- Milan Novák za (\icl a Sedem drobností pre 2 

flauty, klarinet a akordeón a Lístok do pamät· 
nika pre flautu, violončelo a klavír 

3. cena nebola udelená 
VII. kategóri:t (Komorné orchestrálne diela) 
I. a 2. cena nebola udelená 
3. cena - Mirko Krajči za dielo Tri bagately pre zobco

vú fl autu a sláčikový orchester 
Osobitn:\ prémia - Vojtech Oidi za suitu pre komorný 

· orchester, Mojim deťom 
VIII. kategória (Symfonické diela) 
l. cena nebola udelená 
2. cena- Milan Haluška za dielo Canticum canticorum 

Salomonis pre miešaný zbor a orchester 
3. cena- Igor Dibák za dielo Suita pre symfonický 

orchester 
Osobitná prémia - Ladislav Kupkovič za Koncert pre 

lesný roh a orchester Es-dur 
Osobitná prémia - Mirko Krajčí za symfonickú báséň 

TU ES PETRUS 

6. 6. MKS Sabinov o 19.!)() h 
Koncert v Sabinove 
Stanislav MACU RA · dirigent 
). Offenbach: Orfeus v podsvetí 
). Str:auss: Netopier, pred. 
). Fučík: Marina rc! la, pred. 
A. Dvoi'ák: Slovanský tanec č. I, 
G. Bizet: Arlczanka · výber 

13. 6. DU Košice o 19.00 h 
MIMORIADNY Koncert poslucháčov košic
kého konzervatória 
Bartolomej BU RÁS · dirigent 
K. Stamic: Koncert pre violu a orchester l) dur · 
Daniel TRGINA · viola 
E. Grieg: Koncert pre klavír a orchester a mol 
op. t6 
Peter MRÁZ · klavír 
G. Verdi: Ária Gil dy z opery Rigolleto 
Michaela HA U SOV Á- soprán 
G. Verdi: Ária Vloletty z opery Traviatta 
Ľubomír KAMENSKÝ - trÍibka 
). Pauer: Koncert pre trúbku a orchester 

20. 6. foyer DU Košice o 19.00 h 
Kafé koncert v spolupráci s firmouJUSTINA 
Július KLEIN - klarinet 
Pavel NOVOTNÝ - klavír 
C. Saint-Sacns: Sonáta 
W. Gade: Fantastické kusy 
N. Bodnár: Funny bréakfast 
I. Szegyová: Vivat leto 
R. Schumann: Tri f;mtastické kusy 
V rámci ll. SYMPÓZIA RAKÚSKO-SLOVEN
SKÉVZ'l'AHY 

2 1. 6. DU Piešťany o l 9.30 h Koncert v Piešťanoch 
Bystrík REŽUCHA· dirigent 
). Grcšák: Komorná symfónia 
F. Chopin: Klavírny koncert č. 2 
A. Dvoi'ák: Symfónia č. 5 ,...r 

22. 6. o 19.30 h Koncert v Trenči;mskych Tepli
ciach -Kí1peľná dvorana 
Bystrík REŽUCHA· dirige nt 
Program ako 2 l . 6. v Piešťanoch 

27. 6. DU o 19.00 h A/ IJ cyklus 
Záverečný koncert 27. koncertnej sezóny ŠFK 
Klavírny recitál Petra BREINERA 

30. 6. Pešia zó mt o 20.00 h 
Koncert pred kaplnkou sv. Michala na Hlavnej 

,; ul. v Košiciach 
Bystrík REžUCHA - dirigent 
M. Moyzes: Slávnostná pred. 

- ', A. Glinka: Ruslan a t:udmila 
) . Fučík : Marinarella 
Florentický pochod 
G. Bizet: Far:mdola 
A. Dvoŕák: Slovanský tanec č. 8 

ZMENA PROGRAMU A ÚCINKUJÚCICH VYHRA· 
DENÁ! 

ROZHLASOVÁ ŽATVA 
29. mája t. r . uskutočnilo sa v Estrádnej koncertnej sieni Slovenského rozhlasu 

slávnostné vyhlásenie výsledkov Rozhlasovej žatvy za rok 1995. ' 
V 6. kategórii hudobné programy odborná porota udelila tieto ~eny: 
Cenu Rozhlasovej žatvy získala realizácia pôvodnej rozhlasovej kompozície ViC)ly 

švandtnerovej Memento, na ktorej sa podieľali Alena Čierna, Hanuš Domanský, 
Vladimír Rusko ml. a Stanislav Kaclík. 
čestné uznanie Rozhlasovej žatvy získal program Experimentálneho štúdia SR 

Extempore v redakčnej realizácii inž.J. Ďuriša. 
Odmeneným pracovníkom ceny a čestné uznania odovzdal ústredný riaditeľ SR 

Ján Tužinský. 

J(ONK.URZ, 
Cbik~~.né komervatóri'tn 'V Bt1dlsiltve vyp· 

kl . · , .~ (J;ffl~dóVAne uk . .. en~ k()n~C:""á 
n~ . (pQžlil.dovil . . .. . którý ~ kOtlá 
toro<:h o(y na Beňádickej'Ql, č. 16, 

••• 

nedeľa 2. 6. 1996 o 10.30 h 
Matiné pre deti a rodičov s tombolou 
Hudobná rozprávka v koncertnom šate ŠKO Žilina so 
svojimi sólistami 
Moderuje: j ana Tarinová 
Diriguje: Karol Kevický 

streda 5. 6. 1996 o 18.00 h 
Mimoriadny koncert ' 
Na programe Malovec, Telcmann, ~ťastný a Pcrgolcsiho 
Stabat mater 
Kysucký komorný orchester 
Spevácky zbor ZUS L Árvaya 
Diriguje: Karol Kevický 

šrvrtok 13. 6. 1996 o 19.00 h 
Abonentný orchestrálny koncert ŠKO Žilina 
Dibák: Koncert pre bicie a orchester (premiéra) 
Rodrigo: Fantasi:t para un gcntilhombre pre gitaru a 
orchester 
Mácha: Hymnus pre detský zbor a ordu:ster 
Martin ti: Spalíček- soprán, tenor, detský zbor a orches
ter -výber 
Libor Cabe jšek, bicie 
Lubomír Brabec, gitara 
lvette Tannenbcrgerová, soprán 
Simo n šomorjai, tenor 
Popradský detský zbor 
Zbormajster: Dr.JO'zcf Búda 
Diriguje: Leoš Svárovský 

štvrtok 20. ó. 1996 o 19.00 h 
CYKLUS.M" 
BIG BAND ŽILINSKÉHO KONZERVATÓRIA 
Helena Blehárová a. h . 
Juraj Tatár , klávesy a iní 
Dirigent: Miroslav Belorid 

štvrtok27.6. I996o 19.0011 
Záverečný abonentný koncert orchestrálneho 
cyklu SKO Žilina v rámci Cyrilo metodských dní 
Beethoven: Coriolanus -predohra 
j. Haydn: Koncert pre violončelo O dur 
M. Haydn: Cyrilometodská omša 
Jifí Bárta , violončelo 
Henrietta Lednárová, soprá n 
alt dodatočne 
Ľudovít I.udha, tenor 
Dalibor Jenis, alt 
Spevácky zbor CANTUS, Bratislava 
Dirigent: Magnus Clemens, Rakúsko 
Abonentné vstupenky na ko ncertnú sezónu 
1996/ 1997 sa začnú predávať od l. júla 1996. 

Program:). Grešák, F. Chopin, A. Dvofák 
23. 6. 19.30 Zámok Bojnice -otvárací koncert 

Štátny komorný orchester Žilina, dir. L. 
Svárovský 
sólisti: Z. l'aulechová, klavír; D. Karvay, 
husle 
Program: Mozart, Wieniawski, Chopin 

26. 6. 19.30 Trenčianske Teplice, Kú peľ ná dvorana 
27. 6. 19.00 Zámok Bojnice 

Het folkloristisch Danstcatcr · Holandský 
folklórny súbor 

l ........ J''-"8~1$ • • , 
12. 6. 19.00 L Delibes: Coppélia 
13. 6. 19.00 B. Smetana: Predaná nevesta 
14. 6. l 1.00 O. Nedbal: Z rozprávky do rozprávky 

17.00 O. Nedbal: Z rozprávky do rozprávky 
15. 6. 18.00 G. Verdi: La Traviata -ORG. predst. 
17. 6. 19.00 ll Smetana: Predaná nevesta 
18. 6. 19.00 G. Verdi: La Traviata 
19. 6. 19.00 Balety 20. stor. (1. Zeljenka, M. de Falla, l. 

Stravinskij) 
20. 6. 19.00 ). Offenbach: Hoffman nove poviedky 
21. 6. 19.00 1'. l. Čajkovskij: Eugen Oncgin 
22. 6. 19.00 A. Boito: Mefistofeles 
24. Q. 19.00 Galakoncert 
25:6. l 9.00 C. Debussy: l'elléas a Mélisandra 
26. 6. 11.00 O. Nedbal: Z rozprávky do rozprávky · 

ORG 
17.00 O. Nedbal: Z rozpráv k')' do rozprávky 

27. 6. 11.00 L Kupkovič: Troj ruža -ORG 
17.00 L Kupkovič: Trojruža 

28. 6. 19.00 P. l. Cajkovskij: l.ahutie jazero 
29. 6. 19.00 Absolventské predstavenie tanečného 

konzervatória 

12. 6. 19.00 Jozef a jeho fa rebný p lášť 
13. 6. l 9.00 Jozef a jeho fa rebný p lášť 
14. 6. 19.00 Kráľ Ján 
IS. 6. 19.00 Grand-Hotel 
16. 6. 19.00 Grand-Hotel 
22. 6. 19.00 Evanjelium o Márii 
23. 6. 19.00 Evanjelium o Márii 
24. 6. 19.00 Evanjelium o Márii 
25. 6. 19.00 Barbara Mcister -USA 
26. 6. 19.00 Jozef a jeho farebný p lášť 
27. 6. 19.00 Jozefa jeho farebný plášť 
28. 6. 19.00 Jozef a jeho farebný plášť 
29. 6. 19.00 l'okrvní bratia 
30. 6. 19.00 Pokrvní bratia, 

k.ONC.Eití'NÉ POQlJJA'fiA l f . ··o::r~~~. ;·.···:t·' . 
'SL~NCER'I'(] . . . - . . . 

'--------------~~----' 14. 6. 18.00 E. Suchoň: Čarodejná noc -premiéra 
16. 6. 19.00 Bratislava, ISTROPOLIS 15. 6. 18.00 J. Strauss: Nctopier 

Súbor trad ičného kórejského tanca 18. 6. 18.30 G. Verdi: Luisa Miller 
17. 6. 19.00 Lučenec MsKS, Kultúrny dom Európa 20. 6. 19.00 .NAJ OU CRISTAL GUI SON CE" (Snívajúci 

Rozprávanie a piesne D. Laščiakovej a J. krištál') súborová choreografia poprcdné-
Pánlika ho francúzskeho tanečníka a choreografa 
Bardejovské kúpele SLK, LD Astória HER VÉ DIASNAS 
M. Tomanová · soprán, M. Doboš · basbary- 22. ó. 18.30 G. Verdi: Nabucco 
tón, U. Turňová · klavír 25. 6. 18.00 E. Suchoi\: čarodejná noc 
Večer piesní a árií 

19. 6. 

Mozart, Rachmaninov, Verdi, Puccini, 
Dvofák, Schneider·Trnavský 

21. 6. 17.00 Čadca, Kysucké kultÍirnccentrum 
D.-Šebestová-Zsapková, flauta 

,..,...... ' '~mtrATNi..J. ~UB .. , .. ·.1 . . ....... , _....... ' : ' 
' _ ·,. - _~ ... -~ ... , ........ : . ·< \ , _ _ . ____ . 

13. 6. 18.00 Talenty z Banskobystrického kon7.ervató
ria ) . Zsapka, gitara 

P. a D. M:trlinčekovci, E. llozza, L. Almcida, 
). Ouarte 

25. 6. 19.00 llar<U:jovské kúpele SLK 
s.zamborský, klavír 
Program: A. E. Chabricr, C. Oehussy, l. 
Parík, l. Hrušovský, E. Suchoň 24. 6. 19.00 
Dudince SLK, LD Diamant 
E. šeniglová, soprán; P. Gábor, tenor; R. 
Szucs, barytón; M. Dubovský, kl«vír 

26. 6. 19.15 Vyšné Ružbachy · K(tpele 
S. Zamborsk-ý, klavír 

30.6. 

Program: Haydn, Beethoven, Chopin, 
Uebussy 
čadca, nádvorie Mestského domu 
Bratislavské dychové trio 
Program: Milhaud, Mo7.art, lbert, Arrieu, 
Dušek, Dibák 

LI'I'NÉ 
~BNÉFI$'11V;.ú'J, . . 

2 l. ó. 19.30 Dom umenia PicSťany - orvárací koncert 
22. 6. 19.30 Trenčianske Teplice, Kúpel'ná dvorana -

otvárací koncert 
Štátna filharmónia Košice, dir. ll. Režucha 
sólista Shon-Eun-jung, klavír Qužná Kórea) 

Maroš Libič - klarinet 
Aleš Solárik -klavír 

26. 6. 18.00 Večer piesní a operných árií 
Sergej Tolstov 
Jevgenij lršai 

16.6. 10.30 

Ponuka súťaží: 

Mirbachov palác -GM !l 
Komorný koncert 

:l 

Program: P. Hlndemith, K. Moszuman
ska-Nasar, 1.. Kupkovi č, I. Zeljenka, Z. 
Lampart,J. Kollert 
llčinkujú: R. Šašina, kontrabas; D. 
šašinová-Saturyová, klavír 

8.-27. 6. 1997 Concours Gé1.a Anda - klavírna súťaž 
(Zurich) 

15.-25. 10. 1996 7. medzin:\rodná klavírna súťaž pre 
mladých klaviristov (Rím) 

Oznamujeme vám, že od l. júna 1996 sa na základe kon· 
kurzného konania stala vedúcou sekretariátu SHÚ Mgr. 
Slávka Ferencová. Upowrňujcme členov Spolku kon· 
certných umelcov a všetkých členov SHlJ, aby jej od 
tohto dátumu volali na tel. č.: 533 52 91 (fax: 533 O l 
88) 

VÁŽENÍ ČITATELIA! 
Vinou vydavatel'stva OBZOR bola jednostranne bez upozornenia vypovedaná 

distribučná zmluva pre rozširovanie Hudobného života s Prvou poštovou novino
vou s lužbou. Ba v niektorých prípadoch Obzor ani neprevzal zaplatené predplat
né, resp. nežiadal ho ani zaplatiť. 

V záujme dosiahnutia plynulosti dodávania časopisu bola podpísaná nová zmlu
va s Prvou poštovou novinovou službou. Preto vás prosím e, u koho bolo dodáva
nie časopisu prerušené, alebo vrátené, či neprijaté predplatné, a by ste svoju 
objednávku obnovili na dole uvedenom kupó ne, listom, alebo aj formou úradnej 
objednávky. 

Za porozumenie ďakujeme. 

------- - - - ----------------------- -- ·---------- ---- --------~- --
Objednávamsi ..... ks časopisu HUDOBNÝ ŽIVOT na adresu: ~ 
Meno: .......................................................................................................................................................... ;:::; 

'< 
~ PSé: 

Ulica: ................................................................. .. Nialo: ................................................................... ..... . 

Celoročné pŕOOplltne 96 Sk, polročne 48 st 

~ ;r 
= 

Podpis: ..... .. .......................................... ................. ..... .. Dáttllll: .............. .................................. .. 

Objedn!vku f'l'litc na adresu: HUDOBNÝ ZIVar, Spitálska 35; 815 85 Bratislava 
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