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KEBY ... 
Na jese1í býva v na§ej hudobnej oblasti 

/IŽtf:y akosi ru§no, ako keby sme chceli do
hnal' ťosi, IW ťo srne nestačili ''priebehu 
dvoch trel[n ·roka. Aj t' tomto ·roku po 
Bmtlslaf!sk,ých hudobn_ýdt slávnostiach 
sa s hudobnJími produkciami akoby vre
ce pretrltlo. Ba dokonca už tesne pred 
BHS bolo niekol'ko dôležitých koncetov, 
napokon sme o nich referot,ali aj na 
stránkach nášho časopisu. No hlav1~ý 1UÍ

por z ac'al až po feslillale. Rozhlas oslC/110-
val sv1~ju sedemdesiatku, j eho Hudobné 
štúdio č. 2 bolo ''zaneprázdnené" konun·
ncŕm i kom:ertarnl, v §túdiu pät' bežali 
koucerty 1·6znych žánro11 k rozhlasové
lntt j ubileu, súčasne prebiehal festival 
elektroakustickej hudby, na lJI-JS takmer 
pria111o nadtliiZOt,al nový feslitlttl stt11·ej 
hudby, konali sa koncerty úniot~)ích spol
kou t' Mirbachu, ne/u)lloriac o koncer
toch 1·ôznych združen{, rakúskeho vel'vy
sltmectlla, maďarského vel't:yslanectva, 
koncertn_ých podujati §kôl a pod. Pocho
piletne nie je mož né , ,§ettw trymeno11at' a 
tobôž absolt,ovať. Z letmo uuedeného 
prehl'adu dá sa oprát'II('IJe usudz oJ'at; že 
/Jrati.\·lauu je nuoZtiJ 1/U!~·tulll, na kuantt
lu a počet obyvatel'ov aj veľkomestom 
hudby. K tomu ešte pripočítajme muzika
logickú konferenciu, výsla11u hudobných 
pam.iatok 11a Hrade a dôjdeme k záveru, 
ŽI' poťet f:Jíchto resp. aj nenumovaných 
aktiuft je zrejme útner11ý tfloriflému po
tendrmálu na§ej hudob11ej kultúry. 

Pri ce/kouom pohl'ade ušak vystáva 
otáz ka, ako je 11/0ŽIIé takJí počet hudob
ných fJOdt(jatf priprat,it' a realizouať, keď 
sa stále la111enlttje nad nedostatkom fi
nanótich p1·ostriedkov. Odpoueď na túto 
otázku z rejme treba hľadať t' sjlmnína
nej ctkti11ile jednotlivco u i kolekt{t'OV, kto
ri si dokázali p re SJ'oje, c'asto nápadité a 
umelecky zaujímavé projekty uájst' ru/e
kt1átue finančné prostriedky. Ak by sme v 
tejto té111e pokračot'ali dalej, z istili by 
sme, ž e t' tomto obdob( sa uribec na 
Sloflensku konalo uel'ké množst11o lwdob-
11JÍCh produkcií, c'o len pot11rdzuje aktiui
tu 1 /tl.~e,j hudobnej obce. Pra/Ida, treba aj 
pouedctt; že nie v§etky akcie mali rovna
ký prínos a I'ÝZnam, lto hlt/ll/te bolo by 
zaujhttallé zistiť, sfJoločenskJÍ a estetický 
dopad f:Jícltlo podujati. Ked'že sa u mís už 
ne1116žeme popý§iť takJími akciami ako u 
Prahe, Pat,arotlim, /Jomingrnn, Can·era
SUI/1 alebo M . .Jacksunum, pretože t1·hová 
a ekonomická klíma českej a slrwen.~{/ej 
11/etmpof:J', ako C!i IJZľah okolia k špičko
v_ým hudobným produkciánt je mzdíel
ny, zostá11a nám iba kon.~tatoucmie: čo 

keby ... ? Čiže čo keby raz do.~lo k trošku 
näpaditej.~ej a obojstranne účelnej.~ej a 
užlloč11ejšej kooperácii aktiuít, čo keby sa 
tento indit,iduälny potenciondl jednotliv
co/l dokáz al t~J'užit' aj u prospech celej 
kultúry, čo keby sa 11 médiách na§iel ade
klldtne,j!ií priestot· pre monitorovanie a 
triedenie týchto jmdt(jatí podl'a hodno
tuorného kl'úča, čo keby sme na tieto pu
dttjatla dostali §tudenloi'O odborných i 
u.~eobPCnJích §kri/, pedag6go11 f!§etkých 
stupňot', n:daktorov, m uz ikol6gov a vy
luorilijednu fantastickú spoločenskú eli
lu, ktorá tým, ktor[ ešte trpia na chorobu 
z 11edostatku. umeleckého zážitku, uká
zali, že nejde iba o peniaze (hoci v pod
state ide aj o ne), ale že ide o oboje, jJI·eto
že jedrto bez druhého byt' nemôže. Ale L<o 
.fe hla!'né, mati by srne dokázať, že aj tu 
na tomto malom slovenskom kúsku ze
me je trynikajúci umelecki potencionál. A 
leda čo keby ... 

MARIÁN JURÍK 

SSk 6.11.1996 

Záver festivalu patril Symfonickému orchestru slove nského rozhlasu , ktorý sa konal ako súčasť osláv 70. výročia rozhlasového 
vysielania na Slovensku. 

BRATISLAVSKÉ 
HUDOBNÉ SLÁVNOSTI '96 

- - -- --~--· 

IGOR JAVORSKÝ, MARTI NA KUBÍKOVÁ, ANDREA SEREČINOVÁ 

32. ročník Bratislavských hudobných 
slávností je z hľadiska reálneho plynu
tia ča'iu minulosťou. Je však stále prí
tomnosťou l>re tých ľudí, ktorí dvoj
týždňovému hudobníckemu hodokva· 
su venovali dajaký ten čas a nechali sa 
opájať silou umeleckého zážitku. Je po
tešujúce zistenie, že bratislavský festi
val prežíva aj v dnešnej dobe, kedy stačí 
podpis úradníka k tomu, aby čokoľvek, 
kde.koľvek a kedykoľvek zanlklo. Preto, 
ak spomíname na to, či na ono, čo sme 
zažili medzi 27. septembrom a~l. ok
tóbrom, je vari potrebné zaželať sl ďal
šie úspechy a stále nové ročníky jesen
ných slávností nad.Punajom, Nech teda 
žije 33. ročn.ík Bradslaských hudolr 
ných slávností! 

Pre niekoho je 8HS azda ncspútaným 
a nczregulovaným veľtokom akcií, kon
certov, stretnutí. Pre niekoho iného je 
to zasa šanca hľadať skryté väzby medzi 
jednotlivými položkami festivalového 
menu a tým budovať symbolické kory
to, v ktorom štrnásť intenzívnych dni 
nachádza aspoň aký·taký spoločný 
princíp a spoločnú reč. Review zamera· 
né na DRS 1996 chce byť sčasti kroni· 
kou- veď chcelo by podchytiť a zachytiť 
čím viac podnetov, sčasti však chce by.ť 
aj malou analytickou štúdiou dramatur
gického podhubia tohto zl<Ylltého orga
nizmu. Prvým festivalovým večerným podujatím bo lo uvedenie monume ntálnej 

Mahle rovej symfónie č. 8 v Redute. 
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l Jubileum S. Macudzinskej ~1 
Je ro už dávno, čo klavírne duo manželov 

Macudzinských tvorilo aktívnu účasť- v na
šom ko ncertnom živo te a s veľkým porozu
mením sledovali náš hudo bný život, a najmä 
rozlet svojich priamych i nepriamych žiakov_ 
Desať rokov po smrti Rudolfa Macudzin
ského sa dožíva pani Silvia Macudzinská
Halmošová neuveriteľných deväťdesiatych 
narode nín. Hudo bné nad an ie s i do života od
niesla z rodinné ho prostredia, ktoré kultivo
vala na štúdiách v Bratis lave a v Prahe. Od ro
ku 1930 rozvíjala bohatú konce rtnú činnosť 
ako sólis tka a sprevádzačka inštrumentali
stov a vokalistov, v nesko rších ro koch s man
želo m vytvorila klavírne duo. V tejto formá
cii vystupovali veľmi často nielt:n doma, ale 
aj v zahraničí, kde nahrávali aj pre rozhlas 
(napr. Cikkerovu Slove nskú suitu vo verzii 
pre dva klavíre). Ako klavírne duo sa úspeš
ne predstavili v Budapešti , Grazi, Marseille, 
Barcelone, Palma de Malo rce, Lipsku, v 
Drážďanoch, Prahe a i. Viacerými nahrávka
mi pre zahraničné rozhlasové s tanice (napr. 
v Snmgarte) nahrali významné diela s loven
ských auto rov (A. Moyzes: Jazzová so náta a 
i.). Ich interpretačné umenie výstižne cha
rakterizuje jedna z kritík: ·~roto duo charakte-

rizuje perfektný súzvuk, pričom každý z kla
viristov predviedol brilamnú techniku, v kto
re j dominovala čistota a precíznosť, jemné 
nuansy a muzikálnosť. Z tohto súladu vzniko l 
dojem, akoby hral jeden človek. .. " 

Qean Gabriel-Marie, Le Provencal, Mar-
seille, 1969). -mj-

l JUBILEUM PEDAGOGIČKY l 
Slovenská hudobná kultúra je výsledkom ne

únavnej a mravenčej práce mnohých generácií 
a nespočetných jednotlivcov, výkonných umel
cov, skladateľov, vedcov a kritikov. 

Jednou z takýchto osobností, ktoré majú ne
malý podiel na formovaní hudobnej kultúry, je 
aj Doc. Mgr. Eva Strelková. Študovala na žilin
skom konzervatóriu a na Vysokej škole múzic
kých umení v Bratislave hru na klavíri. Od roku 
1970 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na 
Pedagogickej fakulte (dnes Vysokej ško ly peda
gogickej) na Katedre hudobnej výchovy v 
Nitre. Po 26. rokoch pôsobenia má za sebou bo
hatú a mnohostrannú činnosť. Výsledkom tejto 
činnosti sú predovšetkým generácie študen tov 
- klaviristov, ktorých pripravila na ich učiteľské 
povolanie. Eva Strel ková je obľúbený a vyhl"adá
vaný klavírny pedagóg, ktorý dokáže robiť "zá
zraky", vie. veľmi presne odhadnúť hranice a 
možnosti adeptov klavírnej hry. 

}e j činnosť klavírneho pedagóga dosiahla v 
posledných rokoch vrchol, ked' viacerí študenti 
nadobudli za štyri roky štítdia u nej takú vysokú 
úroveň,:l.e im bolo umožne né ukončiť štúdium 
diplomovým recitálom. 

j edným z nich je aj Tomáš Bo roš, študujúci v 

súčasnosti na Vysokej škole múzických umení v 
Bratislave. Študenti Evy Strelkovej sa výraznou 
mie rou podieľajú na každoročnom festivale 
Akademická hudobná jeseií. 

Zoznam aktivít a činností Doc. Strdkovej je 
dlhší a rôznorodejší. Je to bohatá ko repetíto r
ská činnosť, spolupráca so speváckymi zbormi 
a sólistami. 

Okrem týchto aktivít, počas svojho doterajšie
ho pôsobenia, viedla množstvo diplomových 
prác, prednášala problemati ku detskej a mláde
žníckej hudobnej literatúry. V rámci vedeckej 
činnost i publi kovala niekol"ko odborných štúdií 
a zúčastni la sa na viacerých vedeckých konfe
renciách venovaných didaktike a pedagogike in
terpretáci i hudobných die l. Klavírne j pedagogi
ke je venovaná jej práca "Špecifiká klavírnej výu
ky na pedagogických fakultách", s ktorou sa Eva 
Strel ková habilitovala v r. 1995 na docenuw. 

Doc. Strel ková je vedúcou Katedt) ' hudobnej 
výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Nitre 
od r. 1990. Tohto ro ku si pripo míname jej 
okrúhle 1.ivotné jubileum, ktoré je prí ležitosťou 
pre malú rekapituláciu jej bohatej pedagogic
kej, umeleckej a vedeckej činnost i. 

VLADIMÍR FULKA 

Informácia z rokovania Rady SHÚ .. 
zo dňa 30. októbra t. r. 

l. Rada SHÚ prerokovala riešenie hnuteľného majetku SHÚ ako 
právneho nástupcu bývalého Zväzu slovenských skladatel'ov a kon
certných umelcov umiestneného v Doln~t Krupej. 

2. Rada SHÚ prerokovala abdikačný · lis t predsedu SHÚ p. Petra 
Dvorského a poverila podpredsedu Rady Dr. M. Blahynku napísať 
p . Petrovi Dvorskému ďakovný list. Súčasne požiadala reprezentan
tov Spolku koncertných umelcov, aby pripravili podkladový mate
riál pre otvorený list ministrovi kultúry p . Ivanovi Hudecovi. 

3. Rada SHÚ sa zaoberala prípravou Valného zhromaždenia, ktoré 
sa uskutoční dňa 12. decembra t. r. ' 

4. Rada SHÚ zobrala na vedomie informáciu Pavla Bagina o zahra
ničných stykoch. 

5. Rada SHÚ prerokovala stav príprav na 18. ročník prehliadky 
Nová slovenská hudba. 

O festivaloch v Anglicku 
Hudobné Jnformačné stredisko v spolupráci s Britskou Radou v Bratislave zor

ganizovali nedávno seminár o festivalovej scéne vo Veľkej Británii. Seminár vie
dol pán Richard PhJIUps, riaditeľ hudobného festivalu Warwic.k&Leamington a 
Charlecote Park Midsummer Music Festival. Ako spoluzakladateľ York Early Music 
Festival, Hudderstleld Contemporary Music Festival a člen British Arts Festivals 
Association veT nd. dôverne pozná festivalovú problematiku, preto jeho skúsenosd 
boli pre nás mitnorJadne pod•tetné. 

Nie je žiadnou novinko u, že festivaly v sú
časnosti zápasia s finančnými ťažkosťami, 

bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa ko najú. 

Podstatný rozdiel med zi Veľkou Británio u a 
Slovensko m je však v rom, že festivaly na 
"Ostrovoch" n ie s ít do takej miery závis lé na 

Pomerne často sme svedkami 
vzájomnej inšpirácie jednotli
vých druhov umení. Aj popred
ného slovenského výtvarníka, 
Dušana Pončáka, ovplyvňuje 

hudba. Presviedča nás o tom na 
výstave Soch y , reliéfy, kresby, 
ktorá predstavuje výber jeho 
tvorby za posledných pätnásť ro
kov. Okrem plastiky na fotogra
fii Franz Liszt (epoxyd, 1983) sú 
na nej napríklad diela Klaun s 
hudobnými n ástrojmi ( epoxyd , 
1992) a Klaun hudba ( d revo, 
1982). Túto výsta'\;'ll u ž videli vo 
Francúzsku (La Courneve), v 
Prešove, Košiciach, Bratislave, 
Trenčíne a do 10. novembra bu
de v Oravskej galérii v Dolnom 
Kubíne. 

Foto Pavol Erdziak 

LISZTOVA SPOLOČNOSŤ 
PÄTNÁSŤROČNÁ 

Uply nulo práve 15 rokov od úspeš
ného fungovania bratislavskej Spo
ločnosti Ferencza Liszta. Počas tohto 
obdobia vyvíjala pozoruhodnú kul
túrnu činnosť, ktorú začala kedysi s 
80. zakladajúcimi členmi. Jločet člen
stva onedlho vystúpil na 523, ale 
m edzitým, žiaľ, poklesol opäť na 
170. Väčšina priaznivcov je skôr na
rodená. Ľutujem, že táto spoločnosť 
nemá žiaden dorast, . nakoľko mlad
šia generácia nemá až taký záujem o 
vážnu hudbu. Ináč môžeme povedať, 
že toto, vážnu hudbu milujúce zos
kupenie, je skutočne jedna "elitn á" 
spoločnosť: družba vzdelaných, inte
ligentných , starších ľudí, hudbymi
lovných osobností (nad 60- do 95 ro
kov!). Spomenieme aj to, že pri za
kladaní spoločnost} v Zrkadlovej sie
ni bratislavského Primaciálneho p a
láca,_.wt ustanovujúcom zhromažde
ní medzi inými boli prítomní: hlav
ný !.ajomník budapeštianskej Lisz
tove j spoločnosti Mikuláš Forrai a 
muzikológ Dr. ·Dezider Legány, ve
dúci predseda šopronskej Lisztovej 
spoločnosti Alpár Nagy, bývalý diri
gent Slovenske j f'tlharmónie Dr. 
Ľudovít Rajter; hudobní skladatelia 
Dezider Kardoš a Dr. Ladislav Dur
las; klaviristi: Tomáš Gaál , Magda 
Móryová-Szakmáryová, Helena Ši
mánková-Smidžárová a slávny man
želský p ár Rudolf a Sylvia Ma
cudzinskovci, ako aj h udobný vedec 
Dr. Richard Rybarič, husľový virtu
óz Peter Hamar (bývalý člen Komor
n ého orchestra Warch alovcov), diri
gent Sp eváckeho kmhu VOX HUMA
NA zo Sládkovičova Ferenc Pintér, 
bývalý vedúci referent hudobného 
oddelenia CSEMADOK-u Pavol 
Viczay, predsed a Základnej organi
zácie tej istej inštitúcie v Petržalke 
Vojtech a }u renka. 

Naša Lisztova spoločnosť usporad
úva v priebehu roka 5-6 podujatí a 
svoje prednášky a koncerty poriada 
v budove, kde sídli CSEMADOK. Po
čas 15. rokov mala viac ako 130 po
dujatí, na ktorých odzneli prednáš
ky o Ferenczovi Lisztovi, ako aj o 
iných hudobných skladateľoch, a to 
najmä pri príležitosti ich okrúhleho 

štátnych dotáciách, pretože existujúci vlád 
ny systém podporuje rozvoj spo nzorstva, 
ktoré je schopné pokryť rozpočet festivalov 
al. do 40 %. Vládna politika na podporu 
sponzorstva umo ži'tuje pri získaní sponzora, 
ktorý ešte nesponzoroval umenie, získať rov
nakí• sumu, akú p oskyto l takýto sponzor z 
vládneho rozpočtu. 

Pravdou je však aj to , že získan ie sponzo
rov je časovo veľmi náročné, a ako priznal 
pán Richard Phillips, zaberá mu viac času 
než umelecká príprava. Samotná spoločen
ská stránka festivalu je mimo riadne dôležitá 
pre ud ržanie si sponzorov do budúc nosti. 
Rovnako je dô ležité zapojiť svojich sp onzo
rov do festivalových výbo rov, čo môže, do 
is tej miery, ovplyvniť aj samotnú dramatur
giu festivalu . 

a s lovenské pomery netypický, ale v 
Británii veľmi úspešný je vzdelávací pro-

výročia. Spomenieme aspoň niekto
ré: o pôvode a detskom veku Liszta, o 
t roch hlavných obdobiach jeho živo
ta, o v iac ako 15. návštevách Brati
slavy a o jeho tunajších dobročin
ných koncertoch , ako aj o množstve 
jeho koncertných zájazdov do Ma
ďarska a iných európskych štátov, o 
jeho klavírnych kompozíciách , sym
fonických básňach, Uhorských rap
sódiách, o jeho priatel"stve s vtedajší
mi maďarskými skladateľmi a inými 
šľachticmi. Odzneli prednášky aj k 
n asledovným témam: "Ľudskosť a ne
zištné dobročinnosti Ferenca Liszta", 
"Dôkazy jeho maďarskej identity", 
"Rola žien v živote Liszta", jeho cirkev
no-hudobné diela: omše, rekviem, 
Legendy sv. Františka, sv. Alžbety, sv. 
Cecílie, žalmy, motettá atď. 

Na každom stretnutí odznelo vždy 
nejaké Lisztovo d ielo, buď v živej re
produkovanej forme, prednesením 
bratislavských klavírnych umelcov, 
alebo študentov hudobných škôl, 
konzervatoristov, príp. poslucháčov 
VŠMU. Naša bratislavská Lisztova 
spoločnosť je evidovaná aj v zahra
niční, je v písomnom kontakte so 
všetkými zahraničnými Lisztovými 
spoločnosťami. Jej členovia v tomto 
pomerne krátkom obdQbí uskutoč
nili a j 18 študijných ciest tuzem
ských i zahraničných, napr. "Po sto
eách Feren ca Liszta" do Maďarska, 
Ciech , Moravy, Rakúska, Nemecka 
(do jeho rodného domu v Raidingu, 
k jeho hrobu v Bayreuthe) , do 
Eisenstadtu, Weimaru, Eisenachu, 
Wartburgu atď. 
Keď berieme do úvahy pravidelné 

série prednášok týchto uplynulých 
15. rokov a úspešné uskutočňovanie 
130. podujatí, kl'udne môžeme kon
štatovať, že to n ebola maličkosť, ale 
veľmi pekný výkon_ 

Škoda, že táto spoločnosť nemá 
svoju miestnosť, re:.sp~~--~~ 
kanceláriu. Vhodné úy o"fo, keby 
n ám n ejaká bratislavská ustanovizeň 
nezištne dala k dispozícii (niekde v 
centre mesta) jednu m alú miestnosť 
so zvláštnym vchodom pre vedenie 
tejto skromn ej hudobnej spoločnos
ti. LADISLAV SCH LEI CHER 

gram pre deti, ktorý je súčasťou každého fes· 
tivalu. Umelci, účinkujúci na festivaloch, sa 
zároveň zúčasti'lujú vystúpe ní v školách, nie
kedy pr ipravujú pre deti aj tvorivé dielne. 
Vzdelávací program je StJčasťou projektu o 
o mlade nie a výchovu nového publika. 

Na podporu vzdelávania nového publika 
sú zame rané aj mnohé nadácie, ktoré prost
redníctvom do tácií umožnia festivalu udržať 
vstupné ( inak po me rne vysoké) na koncerty 
pre študentov a žiakov na prijateľnej úrovni. 
j edným z príkladov je možnosť zakúpiť si lís
tok pol hod inu pred koncer tom za l. libru. 

Na festivale vo Warwick&Leamington si 
našla svoje stále miesto česká hudb~. 
Veríme, že bud úce ročníky sa stanú platfor· 
mo u aj pre slovenskú tvorbu, popredné slo
venské telesá a só listov. 

OĽGA SMETANOVÁ 
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Symfonické koncerty 
lu a poetiky tónu čosi iné, v Mahlerovom 
rozháranom svete však aj takáto interpre
tačná situácia môže byť akceptovateľná. 
Vokalisti Oľga Romanko (Rusko), Mária 
Temesi (Maďarsko), naša Adriana Kohút
ková, Ruth-Maria Nicolay (Nemecko), op~iť 
naša Ida Kirilová, Wolfga ng Millig ramm 
(Ncmecko), Ivan Kusn jcr (Česká republika) 
a dobre známy a spoľahlivý Peter Mikuláš 
vykonali kus náročnej práce, pričom naj
viac na miía zapôsobila Adriana Kohútková 
čo by anjelským hlasom, krásnym altom 
Ruth-Marie icolay a Peter Mikuláš. Medzi 
rečou: veľkým organizačným prehreškom 
voči Mahlerovi a napokon aj voči Ondrejovi 
Lenárdovi bola ignorácia zverejnenia textu 
tejto filozoficky obsiahlej a náročnej sklad
by. Posluch áč, neznalý vnútorných texto
vých súvislostí zastretých ncmčinou a nie
kcdy a j vokálnoutessitu rou, sa mohol počas 
tých osemdesiatich minút lcn domnievať, o 
čo ide a mohol sa len vznášaŕ• nad terénom, 
pričom mu nebolo dopriate dotknúť sa no
hami zeme. 

, ..••. , l ·"' • 

:~;·: :. ;Kapitola prvá: 

_;,r~rká symfónia" 
Nech je a'kokoľvek, sy"ifónia je .'líce 

už stará dtima, Ztlto však l1ez okolkov 
koketuje s generáciami ľudstva sme
rujúceh o za horizont 20. storočia. 
Spolu s operou ·tvorí dvojicu, ktorá 
doslova vzrušuje skladateľov na ce
lom svete, je však zároveň veľmi 
obozrettrá vo vy tváraní nových kon
taktov. A tak to bolo v/a,.,tne už od 
čia,., Moza1·tových a Beethovenových. 
Mozart zamiešal karty na stole op er- · 
nom, Beethoven zasa na stole symf o
tdckom. Skladatel'ské pokolenitl na
stupujúce na p ód iu m d ej fn hudby p o 
týclrto dvoch génioch hrali vždy napí
navú hru o osud jedného, či druhého 
hudobr~élw útvaru. j edný m z p rvých 
"statočných '~ ktorí sa rozhodli vložtt' 
na sy t'ifóniu, bol Franz Schubert. 
j eh o z ásluhy neskôr o cenili medzi 
i nými aj An tm r Bruckner a Gusta v 
Mahler vo svojich symfotlických gi
gantoch. Na Slovensku tiež n ebolo ti
cho. Alexander Moyzes vyt'ažil zo 
zdrojov európskeho syt7ifonizmu do
s tatok inšpirácie a energie. Nuž a 
BHS 1996 rad radom ponúkli synifo
nické k usy všetkých štyroch hráčov 
o práva synifón ie. 

27. septembra 
Gustav Mahler: 

8 .. ,....~ ... ' . s1 ....... orua. 
(Aj Mesiac zahalil svoju tvár ... ) 
Budem sa teraz riadi ť názormi a činmi 

predrealizačného tímu BHS, ktoré všemož
ne, ba až príliš okato zdôrazňovali prítom
nosť 8. symfónie Gustava Mahlera na otvára
com koncerte BHS. Na programových pla
gátoch BHS boli skladby a ich autori uvede
ní malou kurzívou , le n Gustav Mahlera jeho 
8. symfó nia bola p octená tým, 7.e ju zvýraz
nili tučným písmom, ba až najvýraznejším 
typom p ísma po užitom na celo m plagáte. 
V šedivosti podujatí uv~:reji'iovanom pravi
deln~: v denných bulletinoch pre zme nu 
skladby vôbec neboli (a an i nikdy nebývali), 
len Gustav Mah ler a jeho 8. symfónia bola 
poctená tým, že prenikla aj do tohto mate
riálu. Doplatila na to vlastne Slovenská fil
harmónia, ktore j v okienku vyh radenom 
pre akcie v Redute ostalo na dcií 27. 9. len 
SF. Všetky ost;nné orchestre boli uvedené v 
plnohodnotne jšej form e. Všetko to vyzerá 
tak, akoby 27. septembra Bratislava (a vari 
aj celé Slovensko .. ?) zažila čosi neuveriteľ
né, svetové, úžasné. Meteorológovia a astro
lógovia ohlasovali na ten istý deň zatme nie 
Mesiaca, čo je istotne atrakcia a výnimočný 
úkaz. Že by aj verný súputník našej krásnej, 
no ubole nej Zeme radšej zahalil svoju tv,<\r, 
aby nekonkuroval p átosu šír iacemu'• sa 
vôkol '1. Koncertne j sie ne SF? Ktov ie. Zo 
všetkého, čo sa aj kedysi odoh ralo okolo 
uvede nia H. symfónie Gustava Mahlera v 
Bratislave m ám taký pocit, akoby aj v tomto 
prípade došlo k premene ambícií jedinca 
na celonárodný záujem. O túžbe šéfdi rigen
ta Slovenskej filharmónie Ondreja Le nárda 
zadirigovať si na domácej pôde tento kolos, 
viem už pomerne dlho a viem aj to, že po 
dva roky sa túto túžbu nc podarilo realizo
vať zo známych, pochopi tcľne, prevažne 
ekonomických dúvodov. Až 32. ročník sa 
konečne p re javil ako štedrý patrón a vyžmý
kal z fest ivalového rozpočtu dajaký ten m i
lión na počesť "Symfónie tisícov" a jej reali
zátorov. 27. septembra, pri zatme no m Me
siaci nastí1pil teda na subtílne pódium Re
duty nesubtílny interpretačný Golem. Prav
du povediac, uvede nie 8. Mahlerovcj symfó
nie nie je v n ratislave žiadnym rekordo m z 
hľadiska počtu účinkujúcich. Pamätám sa, 
že pred niekoľkými rokmi z:1žila Reduta aj 
Schoenbe rgove Gurrelieder a zdá sa mi , že 
vtedy okolo tejto produkc ie, ktorá je roz
hodne porovnateľná s produkciou 8 . sym
fónie G. Mahlera, až toľko kriku ne bo lo. A aj 
Gurre lieder zneli v Redute asi prvý raz. 
Človeku sa veru môže až hlava zak rútiť nad 

zoznam om diel, ktoré Slovensko ešte neza
žilo ... ! 

Bolo mi p reto troška úzko, keď som ces
tou na galé riu zaregistroval nadšených náv
števníkov tejto nevšednej udalosti, ako po
kojne sedia vo foyer i pred koncertno u sie
iíou a na vyhradených (a isto aj zaplate
ných) miestach sledujú farebné monitory. 
Dnes sme na TV prijímače zvyknu tí takme r 
ako na soľ , prečo by teda malo vad iť, ak 
idem na koncert a na obrazovkc sledujem 
to, čo ponúka režisér, a nie to, čo chcem sle
dovať sám?! O kvali te akustického signálu 
vychádzajúceho z útrob sály smerom k tý m
to nadšencom by som zapochyboval dvoj
násobne. Ale: išlo predsa o H. symfóniu 
Gustava Mahlera! Sila propagandy je ohro
mujílca a vidím, že dobrý manažmcnt zabe
rá aj na po li koncertné ho umcnia. Mať tie 
mi lió ny ... ! 

Ondrej Lenárd vložil doH. symfónie urči
te všetko, čo v sebe mal, čo v sebe dlhý čas 
musel dusiť, aby napokon prišlo k ventilácii. 
Bolo eviden tné, že partitúru má dokonale 

On dre j Len á rd .pii pr~dvedení Mahlerove; symfó nie s časťou só lis tov (Ruth-Mar ia 
Nicolay a Id a Kirilová): 

Diváci sediaci pri monitoroch asi ne tušili, 
že by sa p re nich našli miesta aj v konccrt
ne j sic ni. Bolo síce urči te vyprcdané, ale z 
balkóna Heduty som zazrel hojnosť voľných 
m iest na výhodných pozíciách. Nestálo sa, 
žiad ne davy sa nikam nehrnuli, atmosfé ra v 
Redu te bola síce slávnostná, ale migrácia di
vákov bola štandardná pre lepší sezónny 
koncert. To podstatné: realizácia 8. symfó
nie Gustava Mahlera. Opäť budem pôsobiť 
ako zlý a ška redý kritik, ktor)' n ikomu nič 
nedopraje (vari len sám Sebe hromad u ušti
pačných slov adresovaných do okolia ... ) . 
Ale: ak by som Mahlt:ra natoľko zboži'ioval, 
rešp ektoval by som v prvom rade jeho sny a 
predstavy, ktoré sú cloložiteľné v korešpon
denci i a v spomienkach sklada teľa a tých, 
ktorí ho o bklopovali. Ondrej Lenárd mal na 
pód iu k dispozíci i necelú trojstovku účin
kujúcich. Ďalší ansámbl sa zapoj il do d iania 
na extatickom vrchole 8. symfónie spoza di
rigenta - zo siene. Už to samo o sebe bolo 
kompromisom'meclzi túžbou pána Mahlera 
a túžbou pána Le nárda. Pamätám sa, že 
Ondre j Lenárd dirigoval v Bratislav<.: Mozar
tovu p redohru k (~arovnej na utc Qapan 
Shinsci SO), v ktorej obsadil šesť ko nt raba
sov. Mahlerovu "Osmičku" dirigoval na se
dem kontrabasov! Mozart a Mahler a iba je
den jediný kontrabas! .Je samozrejmé, že by 
ic h tam rád videl dvanásť, lež priestory sú 
p riestory a také to kom prom isy už idú na 
vrub vyklada né ho d iela. Zboristov bolo hoj
ne, dychy tiež trúb il i na poplach razan tne a 
zvučne. Chýbal v.~ak podklad , chýbal zamat 
a šťavnatosť s láčikov, ktoré boli zahlušené 
prívalom decibelov spoza n ich. Pripadalo 
m i to tak, akoby tré ner fu tbalového m už
stva nepostavil na hraciu plochu kompletné 
mužstvo a akoby mávol rukou nad potre
bou obrany, či zálohy. Tento tréner si mo
hol povedať: "Len, aby nás videli v našic h 
nových d resoch!" a pokojn<.: mohol vystavi ť 
svojich zve re ncov riziku ne p ríjemného de
baklu. Okrem toho, ani akustické priestory 
Reduty nedokázali zvládať príval zvu ku a 
najmä v Prvom diele bola takmer úplne zde
cimovaná u mná p olyfónna ťakt(l ra . Znela 
machuľa, Redu tou sa š íri la zvuková vlna a 
le n z času na čas bolo možné diferencovať 

nástupy hlasov a ich cľalší pricbc h. 
Uvedenie H. symfónie Es d ur síce de bak

lom nebolo, ale nedá sa hovoriť ani o víťaz
stve. Hráči orchestra robili their best, veľmi 
dobre sa zapojili zbory (Slovenský filharmo
nický zbor - jan Rozehnal, Spevácky zbor 
mesta Bratislavy - Ladislav Holásek, Brati
slavský detský zbor - Elena Šarayová). Ne
zaostáva li ani ôsmi sólisti. Každý z nich síce 
p redstavoval z hľadiska hlasového materiá-

prečítanÍ!. Bol pohotový, inšpiru júci pre or
chester aj p rc vok:ílnu zložku, vyžarovala z 
neho m uzikali ta a energia vnútorného boja 
o jeho pravd u. Táto i n terpretačná pravda 
býva v Mahlerovom prípade vždy zaujíma
vým čin i teľom. Nevdojak som si spomenul 
na rozhovor mojej kolegyne Lilky Dohna
lovej, kto rý jej kedysi v zime poskytol novo
vymenovaný hudobný riaditeľ SF Ondrej 
Lenárd. Dirigent Lenárd tam hovorí: "Pojal 
som ho (Mahlcra, pozn. l. .J.) ako skladateľa 
pochádzají1ceho z Mo ravy: počúvajme to je
ho tercovanie, sexty, jedinečn(! harmóniu, 
jej zvraty, zmeny ... to všetko je prc miía číro 
moravské. O krem jeho rozorvancj, ubole
ne j dušc, ktorá je v jeho diclc prítomná, 
p riam dominantná, jc nesmierne majestát
ny, kompaktný. A takýto Mahler je mi veľmi 
blízky." 

O štyri dni po 8. symfón ii Gustava Mah
lera znela v Red ute .Janáčkova rapsódia 
Taras Bu ľba. Moravstvo sa u janáčka prcja
vuje podľa miía inak, ako te rc iou a sextou a 
p redsa ho .~amotní Moravania považujú za 
svojho skladateľa, hovoriaceho im z d uše. 
Prcto je pre miía zvláštny fi lozofický pod
text výklad u symfónií G. Mahlera cez takto 
zvolenú prizmu. A čo potom celý Prvý d iel 
8. symfónie? Kde je tam ukryté moravstvo? 
Kde sú tercovačky a sextovačky? Napokon 
aj Druhý diel primíša faktúru, kloní nechcc 
byť nikdc zaradcná, p retože Mahlc r je neza
rad itcľný - v čase an i v priestore. Tak ako 
Franz Kafka, rodák z Prahy n ie je českým 
ak bo germánskym alebo rýdzo židovským 
fcnoménom, tak aj Gustav Mahler blí1di sťa
by blúdiaci Holanďan od brehu ku brehu. 
Všade sa cíti doma a všade zároveií trpí ne
pochopením. Odtiaľ pramení polyštýlovosť 
jeho symfónií, ktorá je v "Osmičkc" va ri naj
obozretnejšie eliminovaná, hoci ani Es du
rový kolos rozhodne ni<; jc žiadnou dobo
vou romantikou. Ak O ndrej Lenárd zarad'tl
je Gustava Mahlera na moravské duchovné 
teri tórium, predovšetkým H. sym f(>nia sa 
mu musela javi ť ako ťažko zdolateľný útvar. 
Mahlcr kričí hrdlami tisícov najskôr ako cti
teľ a komentátor oratoriálncj, kantátovej li
teratúry starých majstrov, v Druhom diele 
medituj<.: nad Goetheho nadčasovými a "na
d regionálnymi" faustovskými myšlienkami. 
V Bratislave zaznelo vlastne torzo "Sym
fón ie tisícov", zaznela akási pôsobivá skica 
toho, čo má, alebo, čo by mohlo toto d ielo 
poslucháčovi a aj samotným interpré tom 
pri niesť . A nechýbali len tie kontrabasy. Llol 
to impozantný projekt so si lným kultúrno
spoločensk)rm podtóno m, avšak v tejto 
chvíli cítim potrebu rozlíš iť význam slov im
pozantný a imponujúci ... 

30. septembra 
Anton Bruckner: 
7. symfónia E dur 

(Golem -lyrik) 

V p orovnaní s Mahlerovou "Osmičkou" o 
poltón vyššie situovaná symfónia Antona 
Brucknera znela v Bratislave len nedávno 
vcľaka Aldovi Ceccatovi a hráčom Sloven
skej filharmónie. Do festivalej ponuky zara
d il i túto nádhernú symfonickú modlitbu 
odborn íci naslovovzatí- aspoi'l vych ádzajúc 

. z názvu orchestra: Bruckne r Orchester Li nz 
so šéfdirigentom Martinom Sieghartom. Na 
otváracom koncerte BHS sa mi páčilo, že 
dramaturgia kŕčovi to ne rešp e ktovala tra
dičnú povinnosť koncertného podujatia 
uviesť povedľa symfonického veľdiela aj 
koncertantné dielo. Významu Mahlerovej 
skladby patril celý časopriestor koncertu. 
Hostia z Rakúska uvažovali inak a pred 
Bruckne rovou symfón iou, ktorá by bola 
schopná časom aj sugesciou pokryť celý 
koncert, uvied li Mozartov Flautový koncert 
D du r. Tcn odznel v štandardnej pohode, 
bez vzruchov alebo kazov, ale bol v porov
naní so záťažou druhej polovice programu 
niecím, čím je typický vzťah dvojice anek
dot o mravcovi a slonovi. Takže sólista veče
ra, rakí1sky flautista Christian Landsman 
(záskok) nemal veľa šancí predrať sa v spo
m ienkach na ko ncert do popredia - hoc aj 
podal prijateľný výkon. 

Brucknerovská fáza koncertu bola jedno
značne podnentne jšia. Široké klenby nád
hernej katedrály zvanej 7. symfónia E dur 
znova nasýtili Redutu a motivovali vari kaž
dého návštevníka fest ivalového večera k ti
chej meditácii a k pokore voči schopnos
tiam ľudského ducha. Počas hu tne j šesťde
s iatminútovky som si uvedomoval, čím vše
ličím môže hudba fascinovať človeka . A je 
veľm i zvláštne, že Bruckne r, ktorý sa p rá
vom považuje za predchodcu, za vzor 
Gustava Mahlera a ten ist)' Bruckner, ktorý 
podniet il Mahlerove vízi€ a rozviazal mu r u
ky v zmysle formových a te ktonických náro
kov symfonického diela, že tento Bruckner 
dumal úplne o iných veciach a iných mé
tach ako Gustav Mahler. Bruckner prejavuje 
v každom tvare a vzťahu prítom ných v devi
atke jeho symfónií pokoru pred univerzál
nou pravdou a ideou. Mahler stavia do po
p redia svoje vlastné ego a svoju vlastnú sla
bosť vyrovnávať sa s javmi nášho sveta. 

Hoci je Bruckner autorom gigamov, v je
ho hudbe našli súznenie intimita s extro
vertnosťou symfonickej gestiky. Bruckner 
je síce majestátny, ale je stále lyrikom. čas v 
jeho symfóniách s to jí, hudba sa vyvíja len 
svojím primárnym dynamizmom. Mahle r, 
opem ý d irigent sa ani vo svojich symfó
niách nikdy nezbavil "fantómov opery" a 
traumy z reality, a preto sí1 jeho opusy skôr 
epicko-dramatické. Ak aj siahne k lyrickým 
intermezzám, je dôležité hľadať ich posla
nie uprostred virvaru okolitých častí. Takže, 
aj k takýmto konfrontačným myšlienkam 
ma zaväzovalo uvede nie Brucknerovej 
7. symfónie onedlho po Mahlerovej H. sym
fón ii. 

Výkon o rchestra bol výkonom, ktorý by 
som v našich podmienkach označil ako lep
ší š tandard. ebolo to nič oslií.ujúce (napo
kon , Hruckne rovou hudbou možno kohosi 
ťažko osliíovaľ), ale bolo zrejmé, že hostia z 
Linza s Brucknerom žijú v intenzívnejšom 
partnerskom vzťahu, ako členovia našej fil
harmónie. Zaregistroval som to predovšet
kým v znalosti terénu, v k to rom sa jednotli
ví hráči a sekcie o rientovali bez akýchkoľ
vek problémov. Nástupy, výstavba gradač
ných vin, schopnosť využiť vnúto rný dyna
mizmus ši roko koncipovaných brucknerov
ských plôch, disponovaní sláčikári ladiaci 
dokonca aj vo chvíľach náročnej chorálovej 
súhry s plechmi (vynikajúce boli wagnerov
ské tuby!) - to všetko prispelo k zrodu vy
rovnaného a pozitívneho zážitku. Sam o
zrejme, že hlavným strojcom toh to intelek
tom podloi.ené ho výkonu bol dirigent 
Marti n Siegh art, h udobník, ktorý je na hony 
vzdiale ný od pozérstva alebo dirigentského 
narcisizmu. V nrucknerovi išlo o Bruck
nera, nie o Martina Siegharta. A to je vlastne 
Sieghartovo víťazstvo . 

Takže, aj ked' k tosi mohol po krútiť hlavou 
nad skutočnosťou, že po dlhom bruckne
rovskom vákuu znela v Llratislave 7. symfó
nia v priebehu jed ného roka dvakrát, vystú
penie telesa zvaného Bruckner Orcheste r 
Linz malo svoj význam a mi'ia osobne pote
šilo. Naozaj netreba veľké hviezdy ani veľa 
ľudí k vyhudovaniu pekného zážitku. 



(~4~--------------------B-HS-=========~~=====~~=~.==~=6~) 
l BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI '96 

10. októbra 

franz,Sthubert: 
6 ,._,D.I t 

• 5Jitu0ftla 
O tom, že aj vel'ká symfúnia Antona 

Brucknera akbo Gustava Mahlt:ra mala vý
živné zdroje v atmosfére skladieb Franza 
Schuberta, už bolo popísaného veľmi veľa 
slov a viet. BHS 1996 doviedli, možno že ne
tušenú, myšli enku o exkurze po stopách 
veľkej symfónie do dôsledku. Tesne pred 
vyvrcholením festivalu totiž Symfonický or
<.: hester hlavného mesta Prahy FOK privie
zol clo Bratislavy okrem iného Schubertovu 
6. symfóniu. Najskôr však to "okrem iného". 
Koncert FOK-áčov som očakával s nadše
ním a dal som si záležať aj na dostatočnej 

propagácii te jto udalosti medzi svojimi 
priateľmi a žiakmi. Mal som dosť dôvodov a 
tým najrukolapne jším dôvodom bolo festi
valové vystí1penie pražského orchestra 
pred tromi-štyrmi rokmi, kedy pod vede
ním Petra Altri chtera pripravili doslova šok 
dokonalou in terpretáciou Prokofievovej 
su ity Rúmeo a .Júlia (a tý<.:h výkonov o r
<.:hes tra FOK bolo viac). Avšak Petr 
Altrich ter nie je Gaetano Delogu, či skôr na
opak, Gaetano Delogu zre jme nesiaha ani 
po pás }Jetrovi Altrichterovi. Hosťujúci diri
gent sa najprv spol'ahol na znalosť svojich 
zvcreJKov vo ved Bedfit:h Smetana (úvod
ná Šárka mala zdravý drive, hod už tam som 
si všimol rezervy prvé ho klarinetistu v kvali
te tónu a vo výstavbe sólovej frázy). čo však 
prišlo po Šárke, to boli zrejme následky 
"dívčí války". Orc)1estru FOK bolo dopriate 
spolupracovať 'S klaviris tom Sequierom 
Costom. Toto meno prilákalo do Reduty 
predovšetkým zvýšený počet návštevníkov, 
takže v Redute sa stálo. Stala sa však chyba. 
Predovšetkým som zapochyboval nad po
t1llkou p ána Costu. Veľm i si ctím jeho ume
nie (nahrávky Chopina, Schumanna, ... sú 
doslova úchvatné). ľoviižujem ho za lyrika, 
za ,:'kon~orn~,\'~J sólistu", takže jeho voľba: 2. 
Ida~ÍH));:~9ll~h Sergeja, Rachmaninova .ma 
zmiatla ~1ž vopred. Po jeho výkone sa mi 
moje pochybnosti čiastočne potvrdili, pre
tože Costovi nevyšli do dôsledku všetky fa
sádové črty Rachmaninovc j poetiky. Chýba
la šírka ruskej duše, objem, priestor. Sequie
ra Costa venoval via<.: pozornosti drobno
kresbe detailu , lovil perly, ale popri tom si 
neuvedomoval krásu ríše, v ktorej sa tieto 
p erly vyvíjali, a v ktorej rástli do krásy a hod
noty. Rozclidnosť názoru a výkladu však je v 
právach ktoréhokoľvek hudobníka. Kameľí 

úrazu pri realizácii Ra<.:hmaninovej skladby 
bol v dirigentovi. Ešte som zrejme vo vzťa

hoch dirigent - sólis ta nezažil toľko igno
rantstva a nepochopenia, akým ráčil pán 
Delogu "poctit" Sequieru Costu. Namiesto 
toho, aby bol Gactano Ddogu v strehu a sle
doval aj opticky dianie na Costovej klaviatú
re, bol to (lebo to musel byť) práve Sequie ra 
Costa, ktorý musel až príliš často zodvihnúť 
oči sme rom k dirigentské mu miestu , aby as
poň kritické "súbehy" sóla a tutti ostali za
ch ránené. Nep odarilo sa to však vždy, takže 
na vrchole p rvej časti otriasol Redutou pol
taktový asynchrún medzi Sequierom Cos
tom a Gaetanom Delogu. Nepríje mné, veľ
mi nepríje mné ... Hviezdy prvej akosti, me
dzi ktoré v pianis tickom svete pán Costa is
te patrí, pridávajú dosť poskromne. 
Sequiera Costa však musel pridať hneď po 
prvom, či druhom príchode na klaííačku . 
Musel predsa ukázať, že to vie a už Chopí
nova Etuda As dur op. 25, prvý prídavok, 
ma presvedčil. 

Po pauze prišla chvíľa pre už sp omínanú 
Schubertovu symfóniu . J edným 7. krité rií 
zvládnutia vlastného 7.ážit.ku pri takomto 
hodnote ní je aj podiel vkladu interpréta do 
procesu objavovania nových zákutí uvádza
ne j sk ladby. Znamená to asi toľko, že inter
prét by ma mal donútiť všimnúť si stále no
vé a nové vlastnosti skladby, ktorej venuje
me na ko ncerte spol očne pozornosť. Nevra
vím , že má stáť nad dielom, ale mal by roz
hodne vstúpiť do môjho sveta čímsi objav
ným, inšpirujúcim. Gaetanovi Delogu a hrá
čom FOK-u sa to nepodarilo . Preto som zo
trval na p latforme neskonalého o bdivu voči 
Schubertovcj hudbe. Mne osobne to stačí, 
kn, čo na to intcrpré ti. .. ? Schubcrtovu 6. 
symfóniu označujú často ako "Malú C-dur
ku". Podtitul by som ešte konkretizoval a 
pre miía znamená 6 . symfónia C dur symfó
niu haydnovskú. Obsadenie orchestra, ale 
predovšetkým vzájomné dialógy driev a slá
čikov rešpe ktujú echá nesúce sa z prostre
d ia neskorých Haydnový<.:h symfónií. Pod 
rukami Franza Schuberta nadobudli tie to 
echá úplne konkrétny tvar, pri čom však la
clom-skladom neostali ani schube rtovské 
výrazové novoty. Pre dirigenta je teda 
6. symfónia väčším problémom, ako sa mož-

no zdá pri prvom kontakte s touto partitú
rou. Rukavicou, hodenou dirigentovi a čias

točne aj členom orchestra je štvrtá časť 6. 
symfónie. Po napínavých situáciách z pr
vých troch častí šokoval Schubert štvorčas

ťovú skladbu kolovrátkovým finále , ktoré 
vôbec nechce priviesť symfóniu k dynamic
kému vrcholu. Pozícia tohto Finált: je zvlášt
na a zarážajúca - až natol'ko, že ma vždy núti 
hľadať súvislosti medzi absurditou alla 
Schubert a absurditou alla Mahler. Tieto sú
vislosti sú ne popierate!' né a v 6. symfónii za
čínajú nebadane rašiť. Načo však toľko slov 
o Schubertovi, keď Gaetana Delogu nič 

zvláštne pre Schuberta neurobil. Naštudo
val ho, hráči odviedli svoj kontingent tónov 
- a basta. Ale to bolo príliš málo, pramálo. 

ll. októbra 
Alexander Moyzes: 

.,...~ ... ... 7. s.7 ..... ema, 

Róbert Stankovský a hráči Symfonického 
orchestra Slovenskéh o rozhlasu mali koneč
ne, po dlhe j dobe, príležitosť vystúpiť na zá
verečnom koncerte BHS. Filharmonici pu
tujú po Nemecku, navyše, slávime 70. výro
čie verejného rozhlasového vysielania na 
Slovensku (2. október) - nebolo teda dôvo
du, aby SOSH nedostal túto šancu . Napo
kon, v posledných sezónach výkony tohto 
ťažko testovaného telesa rapídne stúpali na 
kvalite a pozdvihli sa z hla eli ny prie me rnos
ti a prevádzkovosti. O c huti dobre hrať čosi 

našepla už Weberova predohra k Obe
ronovi - neľahké to hranie najmä pre s láči
károv. Weber iskril, mal vtip, nechýbala bri
lancia a aj akustika Koncertného š túdia pod 
Pyramídou dostatočne ožila. Tibor Kováč, 
hviezda večera , ponúkol festivalu nádher
ný, no zákerný Beethovenov Husľový kon
cert. Stále vo mne hlodá presvedčenie, že 
toto dielo patrí do rúk vyzretej osobnosti. 
Nič v živote človek neun{thli, nikomu sa ne
podarŕ prc::kroči( vlastn)• tit:í1. Tibor Ková<:: 
hral výborne. Ale, ak hviezda, tak náležité 
kritériá. Neušli mi intonačné odychýlky, 
krátkodobé skraty v tvorbe tónu, vibráta. 
Hlavným problémom Beethovenovho 
Husl'ového koncertu je zápas o kon<.:epciu 
prve j čast( Tibor Kováč preferoval lyriku, 
skôr inklinoval k te mpovému typu Mode
rato a koncert naberal na objeme. Stratila sa 
klas icistická exaktnosť, disciplína a lket
hovenova hudba znela v duchu pôvabov ro
mantiky . .Je to vec názoru a ja som schopný 
akceptovať to, čo Tibor Kováč ponúl«>l. 

Na ceste od Schuberta k Moyzesovi chý
bal v zostave dramaturgických položiek 
BHS '96 vari už iba Dmitrij šostakovič. Na 
neprítomnosť tohto velikána ma totiž upo
zornila priamo atmosfé ra Moyzesovho vr
<.:holného diela. Alexander Moyzcs vypesto
val na Slovensku mohutný kmeií e uró pske
ho symbolizmu a 7. symfónia je:: najživota
schopne jším výhonkom na tomto kme ni. 
I'Iráči SOSR-u majú party "Sedmičky" pri pra-

·, vené už z nahrávky, ktorú v rozhlase realizo
'val prof. Ladislav Slovák, preto mohli bez 
tiervozity konať aj v prípade živého vystúpe
nia. Ró be rt Stankovský partitúru ovládal a 
opäť sa prejavila jeho schopnosť žiť a dýchať 
s hudobníkmi za p ultami. Mal udalosti pod 
kontrolou a ne dal príležitosť útlmu, kríze. 
Kontakt so 7. symfóniou bol pre mií.a sláv
nostnou udalosťou a clom nievam sa, že by 
s t{tlo za to vrátiť sa k te jto skladbe časte jšie . 

t•·\.· 1Kapitola·· á: 

;,IIU~~bné impresie"· 
... , _.· .. ·. ' ) 
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V rámci cyklu symfonických pro
dukcii Bratislavských hudobných 
slávnos# pôsobila aj druhá spoločná 
línia, ktorou sa uberali vystúpenia 
našich a zahraničných telies. Bola to 
línia povedla ktorej dospel hudobný 
vývoj k méte zvanej impresionizmus 
a od tejto méty pokračuje dalej, až do 
našich dni Zaujímavé je, že poetizá
cia dramaturgických plánov vnáša
ním prvku "hudobných impresií" tla 
BHS '96 vlastne prevládala, Všetko sa 
uberalo akoby cestou spät': od Ivana 
Paríka cez Respighiho, de Fullu, 
Brittena, Szymanowského, Ravela a 
Debussyho až k žriedlttm - ko11krét11e 
k Hectorovt Berliozovi. 

3.októhra 
otterino Respighi: 
Rímske slávnosti 

Státní ťilharmonie Brno a jej šéf, pán 
Otakar Trhlík, prišli clo Bratislavy s rozum
nou a lákavo u programovou ponukou. 
Zabodovali naplno už len tým, že do tejto 
ponuky zaradili vcl'mi peknú a vydarenú 
Symfóniu Hanuša Do manského, síce rodáka 
spoza Moravy, zato však aktívneho činiteľa 
na slovenskej hudobne j scéne dneška. 
Neviem, či pán Domanský bude so mnou 
súhlasiť, ak uvedeniu trojčasťovej perličky 
nič zásadné ne<.:hýbalo a vyznela vo všetkej 
"paráde". Ak je reč o impresiách, Doman
ského hudobná imaginácia je tiež ochotná 
vnoriť sa chvíľami clo zdanlivo stojatých 

Hanuš Domanský;',, . 
( '. . ' _..._, ~ ... ~ ' 

vôd tónových štruktí1r, do plÔch , či škvŕn. 
~lia z Brna vystihli. všetky vonkajšie aj 
vnútorné clispozkie Symfónfe a dosiahli ne
].1ývalý efekt - súčasná hudba na začiatk~~ 
kon<.:e rtu motivovala aj licbhaberov. Pekny 
úspe<.:h Brnenskej filharmónie a Hanuša 
Domanského. · 

Poulencov Dvojkoncert pre klavíry a or
chester stál svojo u zvukovou konrétnosťou 
voči impresívne j s tratégii troška v opozíci i. 
V kvalitatívnej opozkii stál, žiaľ, aj pán 
Roland Batik sediaci za prvým klavírom vo
či Tatiane Fraií.ovej . .Jeho výkon mi pripadal 
byť ako výkon zdatného amatéra, ktorý si 
rád hr{t pre radosť. Až príliš očividne vystu
poval clo popredia profesionalizmus Ta
t iany Fraiíovej a zdalo sa mi , že naša pianist
ka musela byť permanentne v stre hu , čo sa v 
dvojkoncerte dá chápať - ak však ne jde o 
s tresujúcu pozornosť. Napokon, Rolanda 
Batika som už zažil ako sólistu tzv. United 
Orchestra Vienna, na jar v Is tropolise. 
Vtedy som počas produkcie Mozartovho 
Klavírneho koncertu A dur musel opustiť s i
t:i1, pretože veľký džezmen Batik nekoneč
ne urážal Mozarta, aj mi'ia, výstrednosťami a 
samol'úbou svojvôl'ou. Neviem , akým 
spôsobom a kde natrafili členovia festivalo
vého výboru a všetkých pridruže ných komi
sí na tohto hudobníka, ale veruže nebol 
ozdobou vystú penia SF Brno. 

Ozdobou však boli Rímske slávnosti, kto
ré p án Trhlík dirigoval naspamäť. Klobúk 
do lu. Hoc i, možno je pre dirigenta aj lepšie, 
ak priam až Ivesovský polylineárny "chaos" 
Respighiho skladby sleduje bez závislosti na 
stdnkach partitúry. V o rganizme orchestra 
totiž prebieha skutočná kompozičná bak
chanália spôsobujúca priam až vizualizáciu 
všetkých udalos tí zapoje ných do vel'h:ých 
osláv v Ríme. Pritom v popredí neustále 
fungujú osvedčené hudobné symboly, pra
vzory, s ignály, odrhovačky, zvuky jarmoč
ných "inštrume ntov" .. . Respighi vsadil na 
tromf hudobnej symboliky a vyhral. Vy
hráva aj poslucháč vtiahnutý do jeho hud
by. 
čo dodať? Hráči orchestra boli naozaj 

dobre inštruovaní a vedeli, o čo ide. Pán 
O taka r Trh lík opäť potvrdil , že je dirigen
tom - intelektuálom a zároveií. senzitívnym 
hudobníkom. j e ho gestá boli výrečné, de
centné, zato však impulzívne a čitateľné . 
Efekt sa dostavil -večerný koncert so Státní 
filharmonii Brno bol pre mií.a radostnou a 
inšpirujúcou udalosťou. 

G •. októhraV~er · 
MuueUa del'dJl 
a Mallricea laYela 

S čím iným by v tomto roku mohli prísť 
pod Karpaty hostia zo Španielska, ak nie s 
hudbou Manuella de Fail u? Tento rok je to
tiž rokom dvojnásobného výročia uctieva
ného a obľúbeného sklad;tteľa, ktorého ži
votná púť sa začala odvíjať v roku 1876 a 
skončila v Arge ntíne v roku 1946. Orquesta 
Nacional cle Espana, tak znie podľa materiá
lov BHS plný názov hosťujúceho telesa s 
Pyrenejského polostrova. Nemenej španiel
sky znie meno dirigenta josé Collada a sólis
tu, klaviristu Guillerma Gonzalesa. Nuž a 
nemenej španielsky zneli všetky aplikované 
skladby - počnúc Interlúcliom a Tancom z 
opef)' La Vida Breve, cez impresie Nocí v 
španielskych záhradách, suitu z baletu El 
Amor Brujo. Keď Espana, tak potom aj 
Maurice Ravel a jeho Španielska rapsódia 
(plus niekoľko hudobnou španielčinou vy
slovených prídavkov). Postaviť takýto dra
maturgický monolit je záslužné, opodstat
ne né, dômyselné - ale takisto aj troška ris
kantné. Všetkého vraj veľa škodí, čo sa vzťa
huje aj na formovanie hudobného repertoá
ru. Riziko takéhoto "podnikania" znásobo
vala · v prípade Španielov povaha vyvole
ných skladieb. Hýrivosti a opojnosti prame
niacej z hudby cle Fallu a Ravela nemožno 
odolať, ale o to skôr sa iíou človek presýti. 
Po čase prestane byť motivovaný a vedený 
konkrétnou líniou, hranou alebo uhlom a 
všetko splýva do neprehľadných farebných 
valérov. Španielski hostia však zvládli túto 
záťaž s úspechom. Podobne, ako v prípade 
Bruc kner Orchester Linz, aj v p rípade 
Orquesta Nacional de Espana mali návštev
níci Reduty tú česť s vyšším štandardom 
p latným v našom prostredí. Nebola to síce 
prvá klasa, ale bol to zaujímavý večer. 
Fallova aj Ravelova hudba vyvierala hudob
níkom zo srdca a z clu še, nemuseli sa štylizo
vať do atypických intonačno-rytmických 

polôh, takže aj prsty poslúchali bez väčších 
problémov. Možno by nezaškodilo posilniť 
slredný dynamický register, kde zvuk or
chestra strácal na výrazovosti - čo však platí 
v rovnakej miere a j pre naše orchestre. 
Čiže, niet čo vyčítať. 

Členom Orchestre N:ttional clu Capitol 
de Touolouse, ktorý je u nás známou veliči
nou a dirigentovi, v Bratislave tiež už zná
memu Michelovi Plassonovi, by som udelil 
Grand Prix za dramaturg iu ich koncertu. 
Najmä tí funkcionári našej hudobne j pre
vádzky sa mohli podučiť tomu, ako sa stavia 
koncertný program. Francúzsky šarm pre
nikol až sem , do sféry tvrdej koncepčnej ro
boty. Vystúpenie orchestra z Toulouse malo 
dve fázy pre biehajúce nad spoločným me
novateľom profilovania hudobnej impre
sie, hudobnej symboliky, hudobne j metafo
ry. Ďalšou črtou tohto koncertu bolo čosi, 
čo by sa dalo označiť za Večer francúzsko
anglického priateľstva. 

Fáza prvá: le tná. Angličan Frederick De
Hus u nás nepatrí k frekventovaným auto
rom, zato však občas nezaškodí, ak ktosi po
núkne jeho hudbu na živom koncerte. Hoci 
skladba V letne j záhrade pripomína viac fil
movíJ hudbu, než premyslenú symfonickÍ! 
kompozíciu, Deliusova hudba uvádza po
s lucháča clo hudobného prostredia, ktoré 
nie je z pozícií scholastiky stále ešte funkč

ne j muziko lógie, skrotiteľná a zaraclitel'ná. 
Preto je le n dobre , ak sa Toulousania roz
hodli informovať publikum o signáloch 
spoza Kanála - a informovali zodpovedne, 
plnokrvne. Ešte plnokrvnejšie bolo vystú
penie Isabelle Ve rne t v Be rliozovom pies
iíovom cykle o Letných nociach. Nie je to 
tak dávno, čo tú istú skladbu na BHS, v rám
ci MTMI interpretoval nórsky barytonista 
Per Vollestadt. Pri Isabelle Vernet, resp. pri 
je j výkone som si uvedomil, že žiaden muž
ský interprét nedokáže vyťažiť z provokujÍI
co progresívne j Be rliozovej hudby to, čo že
na. Navyše, natoľko disopnovaná žena akou 
je Isabelle Vernet. Berlioz sa v je j podaní a v 
podaní všetkých zapoje ných hudobníkov 
prejavil ako prvý impresionista vo francúz
skej (a vari aj európskej) hudbe. Letné noci 
sú skutočnými impresiami, kde tradičný 
slovník huclobno-vyjaclrovacích prostried· 
kov stráca na dychu a vyžaduje nové rieše-
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ni a. V popredí je sonoristika, zvuková vyna
liezavosť a eliminácia evolučnosti. V prípa
de výkonu ansámbl u z Touolouse a Isabella 

'-. Vernet bolo všetko evidentné a dovedené 
do dôsledku. 

Fáza druhá: morská. Sledujúc to, čo vyťa
žili Francúzi z partití1ry Ilrittenovýeh Sty
roch morských interlúdií z opery Peter 
Grimes mi bolo jasné, že sa práve nachá
dzam v kotli pravého hudobníckeho profe
sionalizmu, a že vlastne sledujem jeden z 
highlights tohtoročných BHS. Každý z nás 
vie, že sila slov kdesi končí. Tam sa možno 
začína aj hudba. Kreácia Brittenových šty
roch Ílchvatných kusov ma privádzala do 
tranzu a postupn<:: som prestal vnímať maté
riu. Orchester z Touo louse pretavil nároč
nú a zložitú materiálnu stránku výlučnt: do 
preduchovnelého stavu, do číreho zážitku. 
Podobne si počínali aj v Dt:bussyho Mori, 
ktoré je ich srdcu a ich prstom istotne veľ
mi blízke. Nečudo, ak si statočne naplnená 
Reduta vyžiadala štyri prídavky, a ak sme sa 
s Touolousčanmi lúčili britkou predohrou 
ku Carmen. 8. ok té> hra dospel i BI IS '96 k 
jednému z absolútnych vrcholov. 

9.októbra 
Karol Szymanowski: 

Stabat mater 

Členovia Štátnej filharmónie Košice veru 
nemali ľahkú pozíciu, ak na pódium Reduty 
nastupovali de ií po vynikajúcich Francú
zoch. Naviac, ak sa rozhodli prispieť k festi
valové mu kvasu hudbou s vysokým rodným 
číslom . Rok slovenskej hudby zobrali v 
Košiciach celkom vážne a seriózne a pri
viezli dve objemné partitúry slovenských 
skladateľov - Slovakofóniu Dezidera Kar
doša a Hudbu pre flautu, violu a o rchester 
Ivana Paríka. Koncertné menu dotvorili tiež 
náročným chodom - Szymanowského ver
ziou Stabat mater. Ak som teda Francúzom 
udelil svoju súkromní• Grand Prix za dra
maturgickú koncepčnosť :t vynaliezavosť, 
Košičanom udeľujem Grand Prix za drama
turgickú odvahu a cieľavedomosť. Odváž
nemu šťastie praje a táto fráza sa v prípade 
výkonu ŠF Košice naplnila do dôsledku. Už 
v Slovakofónii , skladbe, ktorá vytvára ná
strahy neustálym oscilovaním medzi impre
sívnou lyrikou a kardošovskou ostrosťou 
kon túr, teda už v Slovakofónii som videl, že 
Jerzy Swoboda, poľský to dirigc::nt, je mu· 
žom na správnom mieste, a že si s Ko· 
š ičanmi rozumie. Kardošove variácie nema
li v ich podaní vlastne ch ybu. Keď impresie, 
potom určite aj Ivan P:trík. Poznám totiž 
málo natoľko impresívnych slovenských 
skladatel'ov. Webernovská idea plnohod
notnosti hudobného okamihu, tóny, čoby 
samostatne fungujúce atómy vytvárajúce 
pevný a kompaktný celok vcľaka intenzite 
svojho vyžarovania, nádhera detailu - ro 
všetko dodáva Paríkovej hudbe priam až 
c::zoterický nádych. Človeku je pri jej vn íma
ní upretá možnosť sledovať čas, čo som po
ciťoval ako primárny zdroj energie pri vní
maní Hudby pre flautu, violu a orchester. 
:Žijeme v mravenisku a Paríkova hudba po
slucháča od tohto virvaru oslobodzuje. 
Dobre, že "starí známi" propagátori novc::j 
hudby, Miloš Jurkovič a Milan Telccký našli 
dostatok energie a Paríkovu skladbu na BHS 
predviedli. Isto neboli miláčikmi publika, 
domnievam sa však, že Ivan Parík aj tlmoč
níci jeho diela s tým museli počítať. Veľká 
náladová metamorfóza sa neudiala ani po · 
prestávke náročného koncertu. Karol S?-j
manowski, mystik medzi hudobnými sym
bolistami vložil do svojej verzie Stabat ma
ter naozaj všetko, nad čím parciálne praco
val v komorných alebo aj v symfonických 
dielach (napr. 3. symfónia). Jerzy Swoboda 
musel prežívať pekné chvíle pri zdarnej rea
lizácii tohto diela Košickou filharmóniou. 
Naozaj sa darilo. Skladbe nechýbala opoj
nosť, misteriózo, pripadla mi viac ako 
myšlienka, než reálne vyslovený výrok. A to 
Jen veľa ka tomu, že Jerzy Swoboda naviedol 
Košičanov k vynikajúcemu výkonu, ktorý 
ma nútil mrviť sa na mieste napr. pri rozla
dených sláčikoch alebo asynchrónnych ná
stupoch. K veci prispeli aj "Holáskovci", te
da časť Speváckeho zboru mesta Bratislavy, 
ktorí sa po participácii na hluku 8. symfó
nie G. Mahlera dokázali majstrovsky zmestiť 
do mezza voce Szymanowského hudby. 
Sólisti pridali ruku k dielu (Jen barytonista 
Richard Haahn mal malé problémy s vyso
kou polohou). Fascinovala ma prc::dovšet
kým úctyhodná umelecká osobnosť altistky 
Jadwigy Rappé. Vzaté z globálu: Košičania 
mohli odchádzať z aré ny zvanej BHS '96 so 
vztýčenou h lavou a hráči bratislavských or
chestrov, resp. ich vedúci majú o čom roz
mýšľať (pravda, ak na koncerte Košičanov 
boli...). IGORJAVORSKÝ 

Dramaturg/il troch symfonických or
chestrov bilzfrovalil v rámci BHS '96 nil 
slovtmskom repertoár·i. Išlo poväčši
IIOU o veľké die/il romantikov, ktoré r~i
ekedy vošli do ztmjínmvej kmifi·ontácie 
s lmdobnými poetiktmJi t~eslova11ských 
autorov. Orcltestt·e z Litvy, Liverpoolu 
a Symfonický orchester Slove11skélto 
rozhlasu sú orchestrami s rôz11ou tra
díciou: Royal Liverpool Philllarnw11ic 
Or·clrestraje už lege11dou (vz11ikol v ro
ku 1840 ), SOSR je o osem desiatok ro
kov mladšf, nuž a Litovský národný 
symjo11ický orchester má v "rod11om 
čísle" Zilpísaný rok 1940 - teda Ide o sto
r·očflicu medzi vzrlikom liverpoolského 
a litovského telesa. Tradície s1í tr·adf
cte, výkony srí výko11y a možno pove
dttt; že Litovčmlia 11ezaostilli za svojimi 
star·šími kolegami. 

28. september 
Litovský národný 

symfonický orchester 
· Juozas Domarkas 
Hneď na druhý dei1 po "veľkolepom" 

úvodnom projekte 8. symfónie G. Mahlera, 
ktorá priam ohúrila najmä vel'kým obsade
ním a robustným zvukom, ma očaril takisto 
lesklý a hutný zvuk litovského orchestra v 
bežnom obsadení. Litva, krajina zo severu " 
Európy už sama o sebe je zaujímavou križo
vatkou kultúr. Stretáva sa tu duch západné-< 
ho germánstv;t, slovanstva a takisto duch se
veru. O týchto špecifikách titovskej ku ltú ry 
čo-w napovedala aj symfonická básci'i 
Mikolajusa Čiurlioni·S:I· V lese. Jej autor, skú
sený výtvarník- amatér ·d<)slova pomaľoval 
partitÍlru tejto poémy hýrivými farbami za
sahujúcimi od pastelov až k sýtym odtie
iíom prírodnosti. Deje sa tak v zásade na 
podklade impresionistickej faktúry a zvuko
vej predstavivosti, predsa však pribúda ná
dych severskej atmosféry. Litovský orches
ter si s touto skladbou poradil bez problé
mov - ved' hráčom aj dirigentovi musí byť tá
to hudba veľmi blízka. Príjemn}'m prekva
pením inak romanticky chápanej dramatur
gie litovského orchestra bola prítomnosť 
Violového koncertu llélu Bartóka a takisto 
účasť prvotriedneho violistu Jurija Bašmeta, 
jedného z veľkých ruských interprétov. 
Labutia pies<::ň Bélu Bartóka je jedným z naj
náročnejších diel tohto aurora - pre poslu
cháča aj pre intc::rprétov (vrátaec:: hráčov or
chestra). Zložitá fakt(mt, nevsedné bartó
kovské intonácie, rytmická premt:nlivosť, 
náročné formové členenie jednotlivých 
úsekov- to všetko robí z Violového koncc::r· 
tu skutočný problé m. Jurij Bašmet zvládol 
svoj náročný part bez zaváhania a presved
čil ma tým o nepravdivosti vtipov na margo 
violistov, ktoré si s obľubou povrávajú mu
zikanti - neviolisti. 

Veľká slovanská duša dýcha s l . symfó
niou Sergeja Rachmaninova. Orchest·cr túto 
dušu naplno akceptoval a dýchal s ňou . 
Fascinujúca bola dokonalá súhra všetkých 
sekcií, nasadenie a túžba vydolovať z 
Hachmaninovej nádhernej symfónie maxi
mum sugestívneho zážitku. Nič nebolo gý
čové, nič nebolo prehnané. Všetko bolo 
pekné. Nie je to, samozrejme, len zásluha 
hráčov orchestra, ale predovšetkým je to vý
sledok inteligentnej práce dirigenta.Juozasa 
Domarkasa, ktorý je šéfom Litovského ná
rodného symfonického orchestra už viac 
ako 30 rokov. Ako šéfdirigent tu začal pôso
biť rok pred ukončením školy. Takéto príle
žitosti nie sí1 v našich orchestroch zvykom, 
čo je možno na škodu veci... 

l. októbra 
Royal Liverpool 

Philharmonie Orchestra
Oliver Dohnányi 

Podobná atmosféra, akou poctili Redutu 
hostia z Litvy vládla v tej istej koncertnej 
sieni aj v Medzinárodný dei\ hudby - l. ok
tóbra. Do arény nastúpil kráľovský orches
ter z Liverpoolu, ktorý bol bez pochyby 

Oliver Dohnányi 

magnetom festivalu pre všetkých fanúši
kov vážnej hudby. Aj mňa, už pred fest iva
lom lákala táto nevšedná ponuka a najmä 
skutočnosť, že opiiť uvid ím za dirigent
ským pultom Libor;• Peška, ktorý pôsobil 
ako šéfd irigent SF. Z rozprávania starších 
kolegov viem, že rok pôsobenia Libora 
Peška v Bratislave bol pre Slovenskí! filhar
mó niu akýmsi dopingom a zlatou érou. 
Vt:ci sa menia, dnes pán Pešek zvel'aďuje 
tt roveň zahraničného orchestra. A zvel'ad il 
ju vyn ikajúco. Na koncert som dobehla v 
poslednej minúte a ostala som prekvape
ná, ked' sa pred orchestrom objavil sloven
ský dirigent pôsobiac i tiež v zahraničí 
Oliver Dohnányi. Až cez prestávku som sa 
dozvedela z bulletinu, že zaskakuje Libora 
Peška pre náhle ochore nie. Náročný pro
gram, ktorý obsahoval diela slovanských 
autorov Suka a Janáčka konfrontovaných 
tento raz s anglickým šarmom charakteri
zujuc im Elgarove Enigma variácie. Symfo
nická Praga Josefa Suka je koncepčne vel'
mi náročná, navyše nie je častým hraním 
( predpokladám, že najmä nie v Anglicku). 
.Janáčkova rapsódia Taras Buľba tiež nie je 
l'ahkým hraním. Dirigentské gestá O livera 
Dohnányiho boli prc::svedčivé a presné. 
Môj obdiv je o to väčší, že išlo o záskok, o 
ktorom sa dirigent dozvedel v poslednej 
chvíli. Nepochybujem, že orchester bol na 
koncert pripravený už vopred a vynikajú
co - svedčili o rom všetky detaily hry 
Angličanov, t. j. zvukový potenciál, pres
nosť. súhra, dokonalosť a vyrovnanosť zvu
ku v d ramatickejších aj m iernejších pasá
žach. Úloha dirigt:nta nebola možno až tak 
dôležitá pri formovaní výrazovosti týchto 
diel, pre sí1hru skupín a hráčov je však ur
čite nepostráclateľná. Potlesk, ktorý na
plňal sálu po koncerte patril právom or
chestru aj dirigentovi. Ozýval sa z oboch 
strán , z publika aj z orchestra. V tejto neza
budnuteľnej atmosfére som si spomenula 
na článok uverejnený pred dvoma rokmi v 
IIŽ 3/ 94, v ktorom sa písalo: " ... sin1ácia na 
Slovensku v oblasti dirigentov začína byť 
tragická a varovná." Stále sa hovorí o absen
cii dirigen tských osobností na Slovc::nsku. 
j e však paradoxné, že dirigenti mladšej ge
nerácie sú úspešní a žiadaní v zahraničí a 
sem prichádzajú ako hostia so zahraničný

mi telesami. Nie je to škoda ... ? Alebo, je to 
strach z konkurencie ... ? 

;.októbra. 
Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu 

·Bystrík Režucha 

Pri príležitosti 70. výročia pôsobenia 
rozhlasu na Slovensku sa uskutočnil cľa lší z 
večerných koncertov, tento raz v Koncert
nom štúdiu Slovenského rozhlasu. Pod tak
tovkou bývalého šéfa SOSR-u Bystríka 
Režuchu odzndi obľúbené a známe diela 
hudobnej lite ratú ry 19. storočia. Slo
vanstvo tu zastupoval Antonín Dvol'ák a je
ho Violončelový koncert h mol. Bol posa
dený do prostredia franko-flámskeho, na
kol'ko pred ním znel Berlioz (Rímsky kar
neval) a po i'lom znel Franck (Symfónia 

s) 
cl mol). Táto dramaturgia bola účinná, láka
vá a pekná. Ponúkala karnevalovú výstred
nosť, exotiku Dvoi'ákových amerikaniz
mov kombinovaných so širokou, no po
kornou dušou Franckovej Symfónie. Štart 
patril Rímskemu karnevalu Hectora 
Berlioza, ktorý zaznel v štádiu zvyšujúceho 
sa štanda rdu, na aký si treba v súvislosti s 
pracovitým SOSR-om v poslednom čase 
zvyknúť. 

Sólistom čelového koncertu bol navyše 
Nór- ľorleifThedeén. Táto skutočnosť ho
la vzrušujúca najmä v tom, že ak po tech
nickej a intonačnej stránke bol Thedeén 
dokonalý a priebojný, výraz jeho interpre
tačného výkladu Violončelového koncertu 
Antonína Dvoi'áka bol drsný a možno tro
ška chladný. Nečudo, veď pre Škandinávca 
sú tieto p olohy blízke. Nedá sa však tvrdiť, 
že by tátO zdanlivá odosobnenosť Dvoi'á
kovi poškodila, skô r naopak, motivovala. 
Orchester niekedy nevyužil všetok dyna
mický potenciál a zbytočne sa držal v 
ústraní. Pôsobil troška nevyvážene vo vzťa
hu k agilnosti sólistu. 

Známa a obl'úbená Symfónia d mol Cé
sara Francka bola adekvátnym vyvrchole
ním koncertu, i keď nevyhovujúca akustika 
tejto sály znova utlmila pravý zážitok z toh
to diela tak, ako ho Bystrík Režucha poslu
cháčovi chcel poskytnúť. Forte bolo O. K., 
ale stredné a nízke dynamické hladiny 
zaostávali v prehľadnosti a plnosti zvuku. 
Možno by bolo poučné vypočuť si konečne 
SOSR v priaznivejšej akustike - povedzme v 
Redute. Vari niekedy nabudúce. 

MARTINA KUBÍKOV Á 

Bystrík Režucha 
l 

RSBnaBBS 
Nič nové pod Slnkom, ak skonštatujem, 

že Rok slovenskc::j hudby pokračoval vo
pred vytýčeným smerom a presadil sa viac
menej umelo, náhodilo, nekoncepčne aj 
uprostred diania Bratislavských hudob
ných slávností. Raz tu, raz tam sa zjavila 
niektorá zo slovenských skladieb a už aj 
bolo potrebné na plagátoch a v bulleti
noch použiť známe logo RSR . Neviem , do 
akej miery sa pričinil organizačný výbor 
RSH napríklad k uvedeniu Symfónie 
Hanuša Domanského, alebo k uvedeniu 
slovenských zborových skladieb na výroč
nom koncerte Speváckeho zboru sloveii
ských učiteľov, resp. súboru Octet Singers. 
Predpokladám, že uvedené ansámbly by 
vsadili tak či tak na slovenskú tvorbu, pre
tože je dobrá a je jej nadostač. Za koncep
čnejšie považujem uvedenie Moyzesovej 
7. symfónie a Synfonie da Requiem Mirka 
Krajčiho. V druhom prípade však prišlo k 
nemilej udalsoti, keď hráči tzv. United 
Symphony Orchestra Vie nna (neviem, ko
ho napadlo pozývať tento pozbieraný sú
bor na festival..) doslova zničili to všetko 
pekné, čo Mirko Krajči do partitúry vpísal. 
Speváci Scholy Cantorum zo Spišskej kapi
tuly spievali pre Pána, hráči orchestra hrali 
očividne pre šilingy. Za to, čo vykonali s 
Krajčiho skladbou, by som im ich vyplatil 
veľmi málo. 

Ešte precíznejšie si uctili RSH Košičania, 
o ktorých už bola reč. Nuž a najviac zabo
doval klavirista Stanislav Zamborský, ktorý 
3. 10. vystúpil v "Zrkadlovke" s číro sloven
ským programom. Pripravil si Sixtovu 
Sonátu, výber z Bokesových Prelúdií a fúg, 
pôvabné Perpetuum mobile pre preparo
vaný klavír od Iris Szeghy, Suchoňovu 
Malú suitu s passacagliou, Paríkove Piesne 

(Pokraéovanie na str. 6) 
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l BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI '96 
vykonš truovan (l nepriamu úmeru pravde
podobnosti pozitívneho zážitku z koncer· 
tu som s i o pakova la počas koncertu 
Štátneho komorného o rchestra Žilina. 

(Dokončenie z o str. 5) 

o padajúcom lístí a Hrušovské ho kompozí
ciu Fuga cromatica a Postludio a quatro vo
ci. Hned' na prvý pohl'ad ide o doslova 
vznešený p rogram, ktorý siahol po skutoč
ných kvalitách schopných reprezentovať 
po tenciál ukrytý v mysliach slovenských 
skladatd'ov. Treba oceniť odvahu Stanisla
va Zamborského prezentovať takýto nároč
ný repertoár vyžadujúci stopercentnú 
koncentráciu, imclckt, kondíciu a d obrú 
vôl'u . Stanislav Zamborský neostal len pri 
slovách o pocite zodpovednosti voči slo
venskej tvorbe, o povinnosti jeho- sloven
ského interpréta načierať hlbš ie do jej 
zd rojov. Je ho koncert bol rukolapným 
dôkazom toho, že aj koncert novej hudby 
môže byť atraktívnym a podnetným zážit
kom. Slovenskí autori majú v Stanislavovi 
Zamborskom reálnu o poru a verím, že tú
to skutočnosť ncprch liadajú. 

IGORJAVORSKÝ 

Stanislav Zamborský 

Kontert 
víťazov súťaží 

"Hommage 'a Lucia Popp" 
aJ. N. Hummela 

Jeden z koncertov zaradených umne do 
p lánu BHS '96 bol zasväte ný úspešným hu
dobníkom, ktorí zabodovali na bratislav
skej pôde v rámci dvoch súťaží. Pre dstavili 
sa teda mladí inte rpréti, taliansky klavirista 
Paolo Wolfgango Crcmonte, barytonista 
Markus Werba a sopranistka Petra Chiba, 
obaja z Rakúska. P. W. Cre monte ma zaujal 
svojou hrou na tohtoročnej "Hummelke", 
kde získal právom 2. cenu. Ponúkol zaují
mavý repertoár zostavený z diel Chopirla a 
Bartóka. Diela Frcdcryka Chopina zvládol 
brilantne. Racio však akoby prevažovalo 
nad emotívnosťou, ktorá je pri Chopinovej 
hudbe vari najdôležitejšia. Crcmonte ne
pred ložil v Cho pinovi (Fantázia f mol a 
Sonáta b mol) nič, čo by nasvedčovalo o je
ho osobnej za inte resovanosti a túžbe hl'a
clať nové riešenia výkladu chopinovskej li
terattlry. Vnímala som teda Fantáziu a 
Sonátu, nevnímala som hru Cremonteho . 
V Bartókovi Crcmonte obhájil skutočnosť, 
l.t: mu bola udelená cena Ministerstva škol
stva za najlepšiu interpretáciu skladby 20. 
swročia. 

Druhá polovica ncdcl'né ho matiné patri
la mladým vokalistom, kto rých sprevádzal 
na klavíri dlhoročný a vynikajúci korepetí
tor opery SND j án Salay. V tejto časti pro
gramu bola pozitívnou črtou najmä vyzre
tosť Markusa Wcrhu v interpretácii piesní 
Franza Schuberta. Tie môžu byť aj cvičnou 

literatúrou na školách, vyžadujú s i však čo

si viac, než len dril a koncentráciu na regu
láciu hlasu . Vyžadujú si aj múdrosť a nad
hl'ad . Werba d isponuje jedným aj druhým 
a navyše dispo nuje prekrásnou fa rbou hla
su. Sopranistke Petre Chibe bol blízky tro
ška odlišný repertoár. Hoci aj ona vsadila 
na Schuberta, jej program kulminoval pri 
skladbách Leonarda Bernsteina a Benjamina 
Brittena, v ktorých okrem speváckeho výko
nu presvedčila aj hereckou miniakciou. 

Bolo dobrým nápadom poskytnúť v rám
c i BHS priestor týmto úspešným laureá
tom a víťazom huclobníckych súťaží. Vari 
neostane len pri prvo m ročníku . 

~---.....""""'"""' --.,.·~-----,..,y~..t.~ 

Musica aeterna 

29. 9. Cappella Istropolitana 
Slovenský filharmonický zbor 

dirigent Eudovít Rajt~ 
Pekným gestom bolo usporiadanie kon

certu pri príležitosti životného jubilea Ľu
dovíta Rajtera ( 1906). Hold všestrannej 
umeleckej osobnosti (dirigen t, skladatel', 
p edagóg), kto rá sa vysokého veku dožíva v 
neobyčajnej tvorivej aktivite, prišla vzdať 
clo Reduty široká hudbymilovná obec, 
priatelia, ale i prezident M. Kováč, a samoz
rejme protagonisti koncertu. Trápne a zá-

Octet s ingers 

rovei'í smutne pôsobila neúčasť riaclitel'a 
Slovenskej filharmó nie, inštitúcie, ktorú Ľ. 
Rajter spoluzakladal a profiloval. Ani tento 
takmer neospravedlnitel'ný fakt však ne
mohol pokaziť slávnostnú a vrúcnu atmo
sféru, ktorú signalizoval búrlivý potlesk a 
povstanie publika už pri príchode jubilan
ta clo sály. "Standing ovation" sa opakovala 
pri každej možnej príležitosti , ktorú povo
l'uje koncertná etiketa .. . 

Cappella Istropolitana počas koncertu 
(:W. A. Mozart: Symfó nia g mol KV 550, ). 
Haydn: Nelsonmesse, Hob.XX!I:ll) doka
zovala, že je momentálne najlepším or
chestrom v meste. A určite to nebolo len 
preto, že dnes to vlastne nic je žiadna veda 
(rozumej byť najlepším v Bratislave) - veď 
vo filharmónii nás v posledno m Čase viac 
než výkony orchestra ohurovalo vyčíi'lanie 
jej vede nia, ktoré malo za následok i zlikvi
dovanie cľa.lšej silnej konkurencie mest
ského o rchestra- SKO. Zvuk orchestra bol 
kul tivovaný, frázovanie adekvátne inťer
pretačnej polohe, kto rá charakterizuje te
lesá tohto typu a disciplinovanosť hráčov, 
v rámc i sekcií, tiež podporila výsledný po
zitívny dojem. 

Z kvarteta vokálnych sólistov zaujali 
najmä nízke hlasy: Peter Mikuláš inteli
gentnou muzikalitou, pohrávaním sa s de
tailami, jasnými výrazovými vrcholmi- po
dobnými atrib(Jtmi sa však pýšil i výkon 

l 

Marty Bei'íačkovej . Adriana Kohútková vsa
dila najmä na pekný fond . Trochu v tie ni 
ostatných sa ocitol výkon ino kedy výbor
ného Jozefa Ku nd láka. Pozitívne zapôsobil 
i výkon výberu z filharmonic kého zboru. 

6.10. ŠKO Žilina 
dirigent Tsugio Maeda 

Francoise Groben violončelo 
"Čím máš me nej ilúzií o koncerte, tým 

viac pre teba vzrastajú šance byť ním prí
jemne prekvavcný ... ", túto mnou nar),chlo 

Do Reduty som vstupovala s nostalgiou 
na študentské časy na Konzervatóriu v 
Žiline, ked' stre tnu tia práve s týmto tele· 
som bývali pre m i\a často jedinými, no 
možno o to viac sviatočnými chvíľami, ale i 
so živou spomie nko u na kolísavé výkony, 
ktoré niekedy obstáli naozaj len vďaka 
konkurenčnému vákuu Žiliny. Nevy
rovnaná úroveií mala samozn:jme aj svoje 
objektívne príčiny, ktorými hol napr. pro
blém orchestra mimo "centra". Vcd' ťažko 
je pritiahnu ť dostatok kvalitných hráčov 
do prostredia, kclc nic je takmer žiadna 
možnosť iné ho uplatnenia, ako je hlavný 
úväzok v Štátno m ko mornom orchestri. Či 
chceme, alebo nic, je to aj problém exis· 
tenčný- žiť u nás z jedného platu v rezorte 
kultúry bol a žiaľ stále je problém (alebo 
U men ie?). 

Úvodné Cikkcrovc Spomienky som žiaľ 
po~bla le n za dverami (človek mieni, MHD 
mení ... ). Populárn y Hayclnov Koncert pre 
violončel o a o rchester C clur suverénne 
predviedla luxcmburgská violončelistka 

Franco i~c Gro bcn. Jej výkon charakterizo· 
vala presná into nácia, muzikalita a kvalitný 
nástroj. Slovensk{t suita pre sláčikový or· 
chestcr rakúskeho skladatel'a Gottfrieda 
von Einem na môj vkus prvotne exponova
la čitatcl'né slovenské motívy v tradiciona· 
listickom šate celej kompozície. Podl'a gest 
dirigenta som mala pocit, že diriguje pri· 
najmenšo m Mahle ra, to čo sa ponúkalo 
ušiam, však vo mne zanechalo len vlažný 
pocit. Výkon žilinského orchestra pod ve
dením japo nského dirigenta ma však prí· 
jemne prekvapil, a to najmä v Haydnovej 
Sym fón ii Es d ur, llob.l: l 03 "S vírením tym
panov". Aj ked' piana odhalili menej disci
plinov<tnú h ru v sláčikoch a zrejme aj nevy
rovnanosť hráčskych kádrov, kedysi "kri
tické" p lechy zneli ce lkom spol'ahlivo, v 
pekne stvárnených sólach sa zaskvela prvá 
flauta a v s l áčikovej sekcii bolo cítiť muzi
ká ln osť a radosť z hry (čo nic je až také ob
vyklé, vcd' v nemenovanom poprednom 
orchestri v metropole sa ponicktorým hus
listom n iekedy "neoplatí" v p ianovej kanti
lé ne ani len vibrovať .. .). 

7. 10. United Philhannonic 
Orchestra Vienna 

dirigent Richard Edlioger 
Vyššie citova ná nepriama úmera pravde

podobnosti pozitívneho zážitku z koncer
tu ma prenasledovala aj na tomto koncer
te, le n s dodatkom: " .. . a platí to aj naopak". 
Uni ted Ph ilharmonie Orchestra som pred
tým nepočula, no vcdi:tc, že združuje hu· 
clobníkov rôznych národností, medzi nimi 
aj niektorých popredných hudobníkov 
bratislavských orchestrov, boli moje oča· 
kávania nemalé. Tešila som sa i na malého 
Dali bora Karvaya a ešte ncpočutú skladbu 
Mi rka Krajčiho . 

To. že to s vyplnením mojich očakávaní 
nebude také jednoduché, som zúfalo zisti
la už pri prvej skladbe ináč vcľačnej drama
turgie, ktorá v podstate zachraňovala vý
sledný dojem z konccrt11. (Vlastne 'podo
zrivo" znel už i text v bulletine o hlavnej 

..... 
Dr. Ľudovít Rajte r pri predvedení Haydnovho diela so sólistami A. Kohútkovou, M. 
Beňačkovou, J . Kundlákom a P. Mikulá šom. 
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myšlienke vzniku tohto o rchestra: " ... zjed· 
note nie l'udí, národov na ušl'ach tilej báze 
hudobného ume nia ... ". Takúto bombastic· 

-kí1 charakteristiku si dovolia použiť buď 
orchestre špičkových parametrov alebo te· 
!esá, ktoré potrebujú za "vel'ké" slová oby· 
čajne skryť nedostatok poctivého p rofesio· 
nalizmu. V takýchto prípadoch vyznievajú 
veľké idey gýčovo.) Úvodná Siegfrie· 
dovská idyla pod taktovko u Richarda 
Edlingera strácala akékol'vek kontú ry, z 
Wagne ra zostala len masa odohratých nôt. 
Nezladené sekcie ináč možno kvalitných 
hráčov le n prispeli k úvodnému "chaosu". 

Z počiatočného zhrozenia ma vytrhol 
príchod sympatického jedenásťročného 

Dalibora Karvaya. Suverénnosť, s akou 
predviedol Wieniawského Koncert pre 
husle a orchester č. 2 d mol, ma an i tak ne· 
prekvapila. Z času na čas sa kde·tu vo svete 
objavia nadp rieme rne technicky obdarení 
mladí hudobníci. Dalibor však disponuje i 
strhujúcou muzikalitou, ktorá sa nezvykne 
naplno prejaviť v takom útlom veku. 
Dalibor je miláčikom publika, a to je dob· 
re. Je skvelý a patrí mu fre netický p otlesk 
preplnených koncertných sál. Treba mu 
držať palce, aby sa je ho výnimočný talent 
rozvíjal i v budúcnosti. Nie som s i však istá, 
či je nutné príliš rozvirovať hladinu oko lo 
jeho mladej, ešte detskej osoby. 

Do "iného" sveta vniesol poslucháčov 
svojou kompozíciou Sinfo n ia da Requiem 
mladý autor Mirko Krajči ( 1968). Skladateľ 
tu rieši p rotipostavenie dvoch kon trast· 
ných materiálov · gregoriánskeho chorálu 
(v podaní do bre prip1:ave ného amatérske· 
ho zbo ru Schola canto rum) a symfonické· 
ho materiálu. Orchester sa stavia ku grego· 
ri:ínskym nápcvom ako k zdroju, ktorý pa· 
rafrázuje, spracováva, ale reaguje i na vý· 
znam spievaných textov. Výsledkom je su· 
gestívny dojem z možného spolunažívania 
tých to dvoch elemen tov. Pôsobivé sú vel'· 
ké p lochy (v dobrom) p ripomínajúce N. 
Góreckého, či ko mplementárne rytmy 
evokujúce neúprosné kyvadlo · akéhosi 
večného hýbatel'a času a našich osudov. 
Posledné tó ny ko mpozíck: zrejme vo väčši · 

ne publika vyvolali pocit nádherné ho svet· 
la v krajine nekonečného pokoja. Roz· 
pačitý výkon o rchestra sa zrazu zdal byť ba· 
nalitou ... 

(Koncert bol venovaný 25. výročiu vyda· 
vatel'stva OPUS. Pri te jto príle7.itosti boli 
odovzdané prof. F. Klindovi a P. Dvor· 
skému platinové platne OPUSu.) 

V štruktúre tohtoročných BHS bolo či· 
tateľných zopár dramaturgických "kfú· 
čov" , či už to boli koncerty k Roku slo-
venskej hudby, symfonický blok kon· 
frontujúci slovanských autorov s "tými 
ostatnými", ako aj tradičný blok komor· 
nej hudby. Správny kľúč k dramaturgii 
tohto bloku som však do poslednej chví· 
le nenašla (samozrejme odhliadnuc od 
komorných koncertov k RSH a série 
koncertov tzv. starej hudby). Nevadí. Aj 
keď je pre mňa maškrtou pozorovať 
ako v koncepčne vybudovanom cykle 
koncertov. zapadajú do seba vertikálne i . / 
horizontálne jednotlivé dramaturgické 
prkvy, nie som z tých, ktorí si na tomto 
princípe zakladajú. Dokážem prijať aj 
zdanlivo chaotickú, pestrú dramatur· 
giu, ponúkajúcu "z každého rožka tro-
ška". Veď aj to je vlastne akýsi princíp, či 
koncepcia. A, samozrejme, komorné 
koncerty v rámci BHS netvoria uzavretý 
cyklus. Ale aj pestrá dramaturgia určité· 
ho celku by mala mať akú-takú vytuši· 
teľnú logiku. 

Sérii komorných koncertov sa núka 
ten najjenoduchší dramaturgický kl.úč · 
a tým je prehliadka viacerých možných 
zoskupení. Ten by sme mohli ako tak 
prisúdiť i komorným koncertom BHS. 
Festivalové menu ponúklo rôzne ná· 
strojové kombinácie: napr. klavírne 
trio, dychové okteto, sólový recitál, vo-
kálne zoskupenia. Len trochu pozabud· 
lo n a dostatočnú prezentáciu toho za· 
tial' historic.ky najosvedčenejšieho ko
morného útvaru · sláčikového kvarteta. 
Americké Fine Arts Quartet sa predsta
vilo len v jednom kvartetovom kuse, ťa· 
žiskom koncertu však bolo sláčikové 
kvinteto ... 

27. 9.Magdaléna 
Hajóssyová· spev 

Mariáo Lapšanský· klavír 

Slávnostné otvorenie 32. ročníka BHS 
bolo zároveň aj p rvým komorným koncer· 
tom festivalu. Na začiatku zazneli oficiálne 
otváracie prejavy a odovzdávali sa výročné 
ceny Hudobného fondu a Slovenskej hu· 
dobnej ú nie . Od zástupcu Ministerstva kul· 
túry sme sa dozvedeli, že.:: " .. . dramaturgia 
festivalu akcentuje niektoré momenty slo· 

ho koncertu. 
Napriek (americkej?) perfektnosti vo 

viacerých imerpretačných parametroch, 
ako napr. intonácia, súhra (v obdiVlJhod· 
nom tempe zvládli na súhru náročné 
Finále) , prepracovaná dynamika, Hayd· 
novi n iečo chýbalo. Na môj vkus p ríliš ťaž· 
ké akcenty a vrúcne vib rato klasikovi tro· 
chu ubrali z jeho povestnej viedenskej 
(alebo e urópskej?) noblesy. Spôsob h ry 
amerického kvarteta som však naplno vy· 
chutnala v Brucknerovom Sláčikovom 

kvintete, kde sa v úlohe ďalšieho violistu 
predstavil Francúz Gérard Caussé. To, čo 
sa mi v Haydnovi javilo ako nedostatok, sa 
vhodne 7.užitkovalo v p re Brucknera typic· 
kých š imkodychých melodických líniách, 
p ripomínajúcich organovú faktú ru a expo· 

Magda Hajjósyová a Mariá n Lapšanský na otvá r acom ko ncerte v Primaciálnom p alá
ci. 

venské ho hud6bného života, najmii Rok 
slovenskej hudby ... ". Viem, ž'c tento novi· 
nový priestor nie je t~raz na' to , ale predsa 
sa pýtam: "Nie je to divné, ~e sme na SLO· 
VENSKU vyhlásili Rok SLOVENSKEJ bud· 
by? Veď podpora pôvodnej u meleckej 
tvo rby autorov žijúcich na území zvrcho· 
vané ho štátu by mala byť pe rmanentným a 
prirodzeným záujmom patričných orgá· 
nov a inštitúc ií. Nečudovala by som sa, ke· 
by RSH vyhlásili Američania (alebo vlastne 
asi čudovala ... ). 

Hudob nou časťou slávnostného otvore· 
nia BHS bol p iesi1ový recitál Magdalény 
Hajóssyovcj. Dramaturgia konfrontovala 
p iesi'iové cykly dvoch autorov· ll. llrittena 
a E. Suchoi'ia, ktorí majú v kontexte hudob· 
nej tvorby svojich národov blízke postave· 
nie. Obaja sa pričinili o jej zviditeľnenie 

(prepáčte už trochu sprofanovaný vý· 
raz ... ). 

Magdaléna Hajóssyová zažiarila najmä v 
Brittenových Ilumináciách pre soprán a 
klavír, op. 18 na rovnomennú básnickú 
zbierku A. Rimbauda. Jej sopránu dispo· 
n ujúcemu kvalitným fo ndom a trblietavý· 
m l výškami akoby viac vyhovovala Brit· 
te nova lyl"ická melodika, stricdaná s par· 
landovými pasážami. Slabšiem u vyzneniu 
Sucho ií.ovho cyklu Ad astra na "sci-fi" poé· 
ziu š. Žáryho (literárni vedci snáď odpus· 
t ia ... ) p rispelo i jeho zaradenie za komuní· 
katívnejší a efektný Brittenov cyklus. K 
pod poreniu celkovo veľmi pekného doj· 
mu z Hajóssyovej speVlJ by však určite p ris· 
pelo väčšie zameranie sa i na dynamickú 
d robnokresbu, kto rá medzi vydarenými 
forte a pianami občas predsa len chýbala. 

Úloha sprevádzajúca Mariána Lapšan· 
ského bola nevďačná· veď oba cykly majú 
veľmi vydare né o rchestrálne verzie a kla· 
vír je spevákovi takmer rovnocenným 
partnerom. Lapšanského výkon sa však 
tiež pod písal na vysokej úrovni koncertu. 

29. 9. Fine Arts Quartet 
Gérard Caussé· viola 

Americké kvarteto bolo jed iným sláčiko· 
vým kvartetom na festivale a v tejto podo· 
be sa predstavilo vlastne len v úvodno m 
kuse· populárnom Haydnovom "Škov rán· 
čom" Kvarte te op. 64, č. 5 (Hob.lll:67). Od 
prvých taktov bolo jasné , že Američania 
disponuj(! výbornými nástrojmi, b rilant· 
nou technikou a sp olu tvoria perfektne zo· 
hra tý "team". V atmosfére Zrkadlovej siene 
sa vznášal prísľub zážitku z nad priemerné· 

-nujúcich široké spektrum nálad od vášne 
až po mc.:d itáciu. Na tie to podnery rc.:agova· 
li hráči veľmi citlivo, v ponuke mali pestrú 
paletu farieb, dynamických ocltiei'iov a 
schopnosť tvarovať členitý materiál diela. 

Na výhrady k Haydnovi som úplne za· 
budia ... 

Fine Arts Qua rtet. 

4.10. 
Eugen Indjic ·klavír 

K vrcholom festivalu mal patriť recitál 
Eugena Indjica. Očakávania organizátorov i 
publika sa naplnil i a v Redute zaznel výkon 
ako z príručky perfektnej klavírnej inter· 
pretácie. Z lndjicovej hry vyžarovala mužná 
sila, ktortJ disciplinovane krotil a vkusne z 
nej čerpal v službkh interpretácie rôznych 
štýlových období. V chronologid:y ladenej 
d ramaturgii predviedol naozaj virtuóznu 
hru striedaj(Jc klasicistickú vyrovnanosť (L. 
van Beethoven: Sonáta F dur, op. l O č. 2) s 
romantickou noblesou ( F. Chopin: Tri ma· 
zurk')' in els), dych berúcimi tempami ( F. 
Chopin: Sonáta h mol, op. 58), impresionis· 
tickou tónomaľbou (C. Debussy: Prelúdiá, 
výber z 1. diela) i hrou na hran ici zvuko· 
vých možností nástroja ( l. Stravinskij: ·r ri 
fragmen ty z baletu Petruška). 

10. 10. Moskovské 
klavírne trio 

Aj ked' vo mne: výkon Fine Arts Quartet 
' naozaj za rezonoval, d'alšie dni som prežíva
la v napätom očakávaní koncertu Moskov· 
ského klavírneho tria. Zázrak sa však nedo· 
stavil a vrcholom festivalu spomedzi ko· 
morných koncertov (ktoré som navštívila) 
zostal výkon amerického kvarteta. 

Mozartovo Klavírne trio C dur KV S48 za· 
znelo na úvod koncertu. Prekvapil ma v po· 
rovnaní s americkým kvartetom "plechový" 
zvuk tria (že by slabšie nástro je?) a dlhšie 
som si musela zvykať na trochu vyššie into· 
novan ie huslisru. Mozartovi však nechýbala 
ohligátna ľahkosť a noblesa, na druhcj stra· 
ne však huslistom nevyhratý rýchly beh 
akoby stále presviedčal, že ide o "zahrieva· 
cie" kolo. 

V technicky spoľahlivej a muzikálnej hre 
sa predstavilo trio v ťažiskových d ielach 
koncertu · Ravelovom Klavírnom triu a mol 
a šostakovičovom Klavírnom triu <.: mol, op. 
67. Vznik oboch diel sprevádzali pochmÍir· 
ne udalosti ( 1. svet. vojna a smrť priateľa) , 
ich atmosféra však z<ťaleka nie je len trúch· 
!ivá. Moskovskému klavírnemu triu sa poda· 
rilo vystihnúť nálady jednotlivých častí a po· 
dať štandardný výkon. 

Významným prvkom koncertu váž
nej hudby je programový bulle tin. 
Vizuálne celkom vkusná forma bulleti
nov BHS (i keď reklama na Hnojivá, ktoré 
zaberú! vedľa programu koncertu mo
hla vyvolávať rôzne asociácie ... ) nema
la vždy adekvátneho partnera vo svo
jom obsahu. Pri príprave týchto recen· 
zii som si listovala v odbornej literatúre 
a niekedy ma "potešila" blízkosť formu· 
lácií, niekedy takmer zhoda už "klasi· 
kov" s auto rmi bulletinov BHS, inokedy 
sa text nápadne podobal textom z obalu 
starej platne, ktorej repertoár sa zbodo· 
val s dramaturgiou koncertu. Nechcem 
tým povedať, že programový bulletin 
musí obsahovať pôvodné odborné člán· 
ky, i kvalitná kompilácia splní svoj 
účel. Ak však takmer citujem, je sluš
nosťou uviesť autora. Veď čitateľa urči· 
te zaujme názor toho--ktorého odbo rtú· 
ka. Opačný postup je podľa mňa nesluš
nosťou. A eš te jedna poznámka. Pri die· 
Iach s vokálnym médiom by bolo dob· 
ro u pomôckou mať v bulletine text, a ak 
ide o cudzí jazyk, samozrejme, jeho 
preklad. Chápem, že to je možno nad· 
štandardná požiadavka, ak jej nie je 
možné vyhovieť, pomôže aspoň sloven· 
ský preklad názvu diela, či jeho častí. 

ANDREA SERBČINOV Á 

Sn ímky M.Jurík (6), V. Hák (3), archív (4) 
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Kriesenie umeleckých hodnôt 
Nie t poch ý b o tom, že popularita o p ery Vzkriesenie o d hudobné ho skladateľa Jána Cikkera, v rozhodujúcej 

miere podmieňuje aj všeobecné poznanie romá novej predlohy veľkého ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča 
Tolstého. V preklade do slovenčiny už koncom minulého storočia našiel m e dzi slove nský mi čitateľmi živý záu-
je m a trvalý ohlas. · 

Tols té ho román Cikker čítal už v rok och s tredoškolských š rudli a otrasný príbeh nespra vodlivo obvinenej že
ny, be z zá ujmu súdu o pravdivé poznanie skutočnosti, skladateľovi prichád zalo n a um v ždy, keď javy n espra
vodlivos ti burcovali jeho svedomie k otvoreným či vnútorný m protes tom. Ján Cikke r , človek čistého srdca, pev
n ého cha rakteru, úprimnej mysle, sa nikdy neve d e l zmieriť s ľahostajnosťou p o s toja voči všetkému, čo ponižo
v alo ľudskú dôstojnosť, znev ažovalo hodnotu ľudských činov, formovaný ch krité riami vrodene j vlastn o s ti pre 
etiku a morálku. Tieto tenden cie sa v r ô znych polohách a formách premieta jú d o celej skladateľovej hudobno
u m elecke j tvorby, najvýrazne jš i e vš ak d o jeho d eviatich opie r a z nich va r i najmä vo Vzkriesení. Za hodnotou 
te jto ope r y nezaostáva jú ani o s tat n é . Iba n ámetmi a popula ritou lite r á rnych pre dlôh, z ktorých a u tor čerpal 
p odnety pre tvo rbu libriet a hudobno-dramatických stvárnení, nie sú natoľko zná m e ako Tolského rom á n. 
Hudobná s tránka Cikke rových o perných diel však vôbec nezaostáva za hud o bno-umeleck ý m 1>otenciálom ope
ry Vzkriesenie . Dokonca ani tie, o k torých sa začalo tradovať ako o Cikkerových ume leckých prehrách. Tie by sa 
muse li to tiž pripísať sk ô r formám javiskových realizácií, než s amotný m d ie lam v partitúrach. Možno v šak s u r 
čitosťou predpokladať, že čas vyrieš i a j tieto nezrovnalosti. 

l'ri ~Jedovaní pn::miéry o pery Vzkriesenie na jav i~ku 
Slovenského národného divad la v d iíoch S. a 8. októbra 1996, 
skÍiscnému pozorovatd'ovi ~a moh la vynoriť o tázka - ko l'kých re
príz sa toto náročné d ielo dočká na javisku našej poprednej 
o pernej scény. V Stuttgarte, kde hola realizovaná inscenácia G. 
Re nnertom a českým d irigentom J. Krom bholcom roku 1964, 
holo Cikkerovo Vzkriesenie na n::pertoár i p lných šesť sezón. 
Nemci, a iste n iele n oni, po premié re a niekoľkých rep rízach 
d ielo stiahli z reperto áru a po niekoľkomesačnej pauze i o pätov
no m "opráše ní" ho znova 7.aradili do p rogramu. Tou to praxo u, 
up latiíovanou po do hu š iestich sezón, si zabezpečil i n:ívramosť 
investícií a súčasne u možnili poznať nové o pe rné dielo podstal
m: viičš icm u počt u obecenstva. S Cikkerovým Vzkriesením ešte 
roku 19úH štu ttgartské divadlo hosťovalo v Zllrich u, kde sa p rcd
~tavcnic stalo vd'ko u celospoločenskou kuhll rnou udalosťou a 
inšpirovalo divad lo v Berne k vlastnej inscenáci i toh to diela. Tak 
teda: koľko repríz očakávame od Vzkriesenia na scéne opery 
SND' Mno hý. ak si veden ie našej o pe rnej scény osvojí praktiky, 
aké už dávno pestu jÍI mnohé eu rópske divad lá. Takto Št;ítna 
opera vo Vi ed ni mala dlhšiu dobu na programe Musorgského 
Chovančinu a Bo risa God unova a toto vd ké d ielo slávilo v 
Št rasburgu , Salzburgu , Bordeaux a inde po celé roky triumfálne 
víiazstvá pr:í\'e na základe uvedenej praxe. Na týchto poduja
tiach sa významno u mierou podicl'a l aj Slovenský filharmo nický 
zho r, ktorý nadob udo l v tomto smere vd ké skúsenosti. 

lkal iz;ícic d iela na javisku o pery SND sa u jal režisér Miroslav 
Fische r a d irigct11 Dušan Štefá nek . Zborové par ty naštudova
la Na(l'a Haková, scénu navrhol Mila n Ferenčík, t'Jčinkuj ú c i sa 
oblie kali do kostýmov podľa návrhov Dan ice Hanákovej a scé-
1111 nevesti nca cho reograf icky naštudoval Igor Holovač. 

Opera Vzkriese nie zaznamenala mnoho režijných ko ncepci í a 
nová bratislavsk{! te nto počet poro zšírila o d'alšiu umeleckú d i
menziu. na prvý pohľad zjavnú už tým, že réžia nerešpektovala 
Cikkerov d ramaturgický pôdorys členen ia na tri dejstvá, po 
d voch ob razo ch , spájaných intermezzami. M. Fischer rozdel il 
d ejový proce~ "na život p red mrežami a život za mrežami". Jed na 
p restávka člení d ielo na dve časti, z nich p rvá sa končí 
Nech ľudovým scbasp ytujÍicim in termezzom, druhá- ako je zná
mc -Ka tuši no u ~mrt'ou. Tejto ko ncepci i režisér nechal prispô~o
biť aj scénu. Centrálna stavba prvej čast i , postavená na točni , 
umo žií ujc z rôznych strán rozdielnu funkčnosť. Schody na po
schod ie ra~. ved Íl do obývacích priestorov starých majitel iek do
mu . in ú fun kciu zoh ráva j(! v ncvt:stinci a znova in ú v s(Jd nej scé
ne. p rirod ze ne, vžd y s p ríslušnými doplnkami' charakterizač
n)•ch rck\'i/ Ít. V d ruhej čas t i dominant n ú Íl lohu scény tvoria 
mreže - op:iť v rôznych tvaroch , polohách , ale vždy zdrvuj úco 
symholiw j(JCc neslobodu. A keď v posled nej scéne zmiznú , na
hradí ich odrôtovan)· plot, vysoký, p ichl'avý, znova nanajvýš 
fu nkčný, hoci ncdoh l'ad né sibírske p riestory nedávajú ani malé 
n:ídcjc na ú nik . 

Uved en)rm rozdelen ím vznikli aj niektoré pro blémy. j edným 
z nich je nap r. prvé intermezzo, označované ako Katušino. Po 
i'Íibo~tnt:j noci dievča ostalo samodruhč a stareJl ky ju vyh nali z 
d omu. Zo~ta la na ulici - be;:zradná, bez pomQci, iba s nesmelou 
n;íd cjou v srdci, že azda pomôže človek, ktorý ju uvit:do l do ne
št'astia. Vraj. na návštevu nt:p rídt:. c::má čas zas!aviť sa. K vlaku, 
ktorý p richádza, p rišla v posled nej chvíl'ke, ked' sa práve po hýna 
na d'alšiu cestu . Nik nepoču l jej volan ie: "Zastavte vlak, zastav
It: ... " a ni k nc::vcd el, že o dváža aj zvyšok nádeje na zách ranu jej d ô
~toj ncj budúcnosti. A t:í upachtcnosť bežiacej k vlaku, v noci, cez 
les, v d aždi, s ty pickou zadyme nou atmosférou malej vidiecke j 
st an ičky. v sledovane j režijne j koncepcii chýbala. Na rozdiel od 
Cikkerovho spríto mncnia to h to d ejového úseku, režisér volil 
formu spomienky ako v Tolstého románe. Nejde teda o zásadnÍ! 
ch yb u, iba o odklo n oslah ujúci ko ntrast obsahovotvom ých ná
lad , na ktorých si skladatel' zvlášť d ával zá ležať a to nielen v hud• 
hc, jej ad ekvátnych výrazových pro~tricdkoch, alt: aj vo vizuálnej 
zložke i n~ccnkic . lll ikajÍici pruh svetla vtipne navodzoval do
je m mihania osvetlených okie n odchádzajúceho vlaku, ale vzá
pätí pád Ka tuši k stolu, pr i kto ro m p red dwíl'o u Ncehl'udov ve
čera l , oslabuje dojem pravd ivosti , lebo nezme nené prostredie 
stie ra asi polročn}r, č i väčší časový dramatický predd. Naproti 
tomu d ruhé illle rmczzo, celkom splýva júct: so súdno u scéno u, 
sa javí ako jej logické pokračovan ie, v ktorom Nt:chl'udov, hnaný 
"Í'Či tkam i svedomia, si uvedomuje dosah svojho nerozvážncho 
činu spred desiatich rokov a jeho dôsledky, siahajúce až po od
súden ie Katuši na osem rokov nílle n)•ch p rác na Sibíri. V tomto 
p rípad e jednotné prostred ie súdnej sie ne ešte p rehlbuje účin
nosť tr)•znivcj spovede previnilca. 

S p ri mera nou dávkou tole rancie režisér rátal aj pri riešení n ic
ktorých úsekov v d ruhe j časti insce nácie. Nit: dosť jasne pôsob í 
druhá návšteva Neehl'ud ova vo väzt: ní. Nevedno, kde sa odoh rá
va: v Kalllšinej cele, čo by naznačovalo lehátko, alebo kdesi v 
kancelárii, či na chod be? Ani v tomto prípade nejde o zásadný 
ned osta tok, ale nejasnosť pôsobí rušivo, podobne, ako vyskytu
jíJce sa "ncdotiahnuw sti" v p ráci so svetlami. Tie zavše viac osvet
l'ujú voľné p riestory ako úči nkujúce postavy. Ak by však režisér 
mal na mysli rembrandtovské riešen ie clramatizmu svetlom a tic
iíom, muselo by sa to premyslieť vo výraznejších tvaroch. 

Z hl'adiska technického tre ba doriešiť spev Ka tuš i spoza scény 
v prvom ob raze. O niečo úspešnejšie vyznel na d ruhej p remiére, 
ale nevyrovnal sa kvalite nahrávky spevu mládenca (Peter 
Oswald) , taktiež v úvo dnom ob raze. Sú to zbytočné nedostatky, 
ktoré nemožno prehliadať, lebo v konečnom dôsledku tým hod
notia aj prácu režiséra a he rcov. O tej ako celku sa možno vyslo
v it' s uznan ím, hoci niektoré rieše nia viac závisia od schopnosti 
jedi ncov ako od režijnej koncepcie. Samo tná postava Katuš i, 

stvárne ná u melecky zrelou. divadelne skúsenou Ele n ou 
Holičkovou a mlad ou Klaudio u Derne rovou, ~a rozdielne ja
ví aj v javiskovej realizáci i. Viičšie umelecké ~kÍiscnost i sa vo vý
ko ne E. llol ičkovcj pre mietl i do oblúku mohutne j grad:ície, kto
r :í od jemnocitnej devy, cez praktiky v nevcstinci , postupne vr
cholí až p ri prvom stretnutí s Nechl'udovom na väze nsko m dvo
re, v p rejave su rového vulgarizmu. Aj tak treba uvážiť "mieru opi
tosti Katušc", lebo to sa d:í vyjad ri ť aj menším pot:ícaním. 
Klaud ia Dcrne rov:í volila p re úlohu Katuši výrazove mie rne jšie i 
cud nejšie tvarovanie. lk žb é r jej trochu zbytočne vnucuje pr íliš
n l! náklonnosť k Nechl'udovovi. Jednoduché ded inské dievča je 
v p rejavoch citových vzťahov zdržan livejšie a viac šetrí aj horúci
mi objatiami, aké p rczddza tici'iohra na b ielom závese. Naproti 
tomu útočnosť Ncchl'udova, drážde ná erotickým cíten ím, je p r i
rodzená, pravda, únosná mie ra je aj p ri formovaní tejto postavy 
nevyh nutn á. Ncchl'udov je kn ieža, a ho ci sú aj medzi knicžatmi 
rôzn i l'mlia, vál'an ic sa po po dlahe a viditd'né znásiliíovanic 
Ka tuši by Cikkerovi holo rozhodne cudzie. Podobne aj jeho po
bchávanit: po súd ne j sieni je nepri rodzené stavu, veku a uvážli
vej povahe Nechl'udova. Aj na mieste, kde sedel ako porotea, b y 
Marti n Dabjak ved el vyťažiť psychologicko-dramatický výraz p r i
me ranej int enzity, lebo zo sto l ičky možno vsta(. pokročí i bl i~-~ic 
k zábradliu, v strh uj(~eich mo mentoch prejavi ť ťarchu výčitiek 
svedo mia aj hcz vdkých gest a vonkajších vzrušení. Práve tým 
by viac zv)·raznil svoje cha rakte rové vlastnosti i svoju vznešc· 
nosť a spolo.čenské postavenie. V cl'alších Íl~ckoch de jové ho vý-

Ele n a Holičková a Ma rti n Ba bja k . 
Snímky K. MARENČINOVÁ 

vinu sa s ko ncipovaním týchto dvoch hlavných post:ív a ich hu
dobno-hereckým stvárne ním možno p lne stotožniť. 

lk žisér mal na zre tel i aj adekvátnu d iferenciáciu postáv v súd
ne j scéne. Avšak typ izácia štá t neho žalobcu Qán l)určo) a obhaj
cu ( Igo r Pasck) by potrebovala u rči té preh Íbcnie. Najmii smieš
na figúrka žalobcu, ktorénlll je l'udský osud na míle vzd ialen}·, 
po trebuje nielen vonkajšie, ale aj vnú torné zv)rraznenit: hu fóz
nym tónom hovorovej reči , adekvátne modifi kovaným do urvál
kovskcj komickosti a zákcrno~ti. Z tejto í1lo hy je možno vyťažiť 
po stránke ohsahovcj p riam rozhodujúcu tvá rnosť celého obra
zu. ll raná dôstojnosť, ale rovnaká d uchovná obmedzenosť musí 
charakterizoval' aj postavu obhajcu. Pr:ívc tie to dve postavy v 
skutočnost i p rofilujú staré ruské súdnictvo a aj tým patria medzi 
výrazove náročné úlo hy. 

S n:íhl'adom réžie sa možno stotožnil pri fo rmovaní tl'alšej 
dvo jice - u miernených do mácich pan í A. Sta rosto ve j v úlohe 
Sofie a I. Kirilovej ako Márie. Realisticky vemú pod obu dal 
Ondre j Malacho vs ký postave Inšpektora, n o bert Szi.ics svoj
mu Poradcovi, Ladislav Nes h yba Tichonovi atd'. Viac tvor ivej 
aktivity si vyžiadalo fo rmovanie úlohy f eraponta, ku pca, p ravi
delného návštevníka ncvcstinca pani Kitajevovej. J o zef Ábel je 
dostatočne rozšafný, mnohotvárny, avi>ak p ri "opitosti" by stači 
lo iha jed no vystú pe nie na stoličku a stôl. Tak ako neí1č in kujc 
opakovaný vtip , v herecko m pre jave pozitívne nepôsob í opako
vaný herecký čin, gesto a po d. Jeho "umieranie" na p rvej p remié
re bolo presvedčivejšie ako na druhej, kde chýbal slovný sp rie
vod (vod u, pomoc, umie ram a pod.). Vo filmo ve j tvo rbe dámy 
fu nkcie pani Kitajcvovcj vystu pujú ako dôstojné matró ny. Tomu 
je prispôsobené aj ich oblečenie, hoci vonkajším vzhľadom je 
vždy zjavné o koho ide. Jitka Sapa rová-Fisch er ová naplnila 
svoju úlo hu viacpolo hovo u he reckou di menziou (vie byť ob
chod nícky vážna, ale aj rozpustilo zábavná) a to hy bola docielila 
aj troch u miernejším oblečením. Výbo rne rozoh rala Íllohu 
Dočkovovej Anna Czako vá, kto rá mala po výko noch S. 
Mala chovské ho ako čašníka Kartinkina dobrého partnera. 
j eho Čašník dbpo noval viacerými t)•pizujúcimi vlastnosťami, 
avšak profesio nálny pracovník toh to povolan ia by rozláman(J 
stoličku v mo men te vyniesol z miestnosti. 

Sympatie publika si vyslúžila dvo jica starých manželov kdesi 
na Sibíri, po máhajúca väzňom, trápcným mesiacmi pocho dov a 
unaveným na smrť. A. Michalková a L. Uhrík dali postavám 
Marfy a Pio tr a podobu ľudskosti , citlivých samaritánskych d uší, 
jed noduchých , nefalšovaných rusk}rch ľmlí. p resne takých, 
akých zobrazuje vo ~vojej tvorbe aj L. . To lstoj a iní velikáni rus-

Kla udia De r n erová a Joze f Ábe l 

kej lirc ratÍiry. Lenže Tolstoj Vl'ľlH: zobrazil aj typ povrchného 
predsedu súd u a táto úloha v ~tvárnen í Vladimíra Kubovčíka 
nadobudla hod novernÍ! účin no~!' v 10 111 . že na jeho či noch a mys
lení holo očiv idne, ako snuje plány na stre tnut ie s mladou 
Švajčiarkou, než by my~lcl na nešťast ie a spravodlivý rozsudok 
nad obvineným i. Z:ímcrnc sa dot}·kam aj t)•ch to tzv. malých po
stáv, l cho s(J o rganicko u ~ú častou celého i nscenačného obrazu a 
p re l o sú d c)lt:žil é. 

Za p riestor svojej osob nosti mo cne preniká aj politický profil 
(znova uvi1zncného) revolucion:íra Simo nsona v realizádi 
Iva na Ožvá ta_ Táto postava v ko ntexte ~ (Jstrednou dvojicou 
pôsob í v u rči tom slova zmy~lt: sebavedome, ba miestami v pri· 
rutl .~:e nej i' utl~l-. ej tlibLojno>ti ..L vznešene. Tento rrs Simonsona 
kedysi v}•stižne vyjadroval Gustáv Papp a aj v podaní súčasného 
protagon istu sa vyníma nad ostatné me nšie Íllohy. Obecenstvo 
ho registruje a akccpruje. Má však voči s61istom ako celku z!Jsad
nÍI p ripo mienku: málo rozu m id ich sp icvanému slovu. 

Réžia sa primerane vyrovnala aj s o btiažnou t'1lohou veľkých 
zbo rových scén. Najmä záverečný pochod väziíov je mimori:~d

nc účinný, strhu júci hlbokou ľudskou tragéd iou. Väčšie spestre
nie h )' ~a žiad alo v umiestnení zboru na vitzcnskom dvore, kde 
viič~ina žien ~nlí, muži zase ~lOja , čo pílsobí rrochu jednotvárne. 
Uved o mujem s i, že režisér touto východ iskovou pozíciou sledo
val možnost' neskoršieho dramatického nárastu revolty, ale 10 
nebráni hod noverne oživiť aj jej zač iatok. Väčšie rozvrstvenie. 
viaepolohovosť tohto o brazu by prch Íhila jeho celkovú expresi· 
vilu. Z vd kýeh scén však zao stáva obraz v nevcstinci. Pôsobí 
unavene, ospalo, čo hy síce zod povedalo nútenej zábave žien 
tohto povolania, ale na javhk u ~a žiad a vyraz temperamentu, vi
tal il)', i skrivo~ ! i, kd e kanl-..u. 1 JU'J trh n t"Jt~ k pm k ,!-u na otvorenej 
scéne. Cho reograficky je totiž chudokrvný, podvyživený, bez ná· 
padov a z hl'adiska fu n kčnost i je 10 vlastne najslabší obraz. A zdá 
sa, že hlavn:í príči na tkvie v hudob no m s tv:írnení Cikkcrovej 
par titÍiry a v málo katego ri cke j t:Jktovkc di rige nta. 

Cikkc rova hudba v te jto opere je vd mi náročná na p~ycholo
gieko-tcmpovo-d ynamické tvarovanie, s1ce silne dotované prcd
nc~ovým i znamienkami autora v partiLÍJrt: i v klavírnom výťahu, 
ale rit:ž silne z:ívislá na je j umdceko-i ntnpretačnom dotváraní, v 
ktorom agogika má dôležité po.~la n ic . SÍl zn:ímc názory, že skla· 
da tcl'ov záznam v part itúre predstavuje iha polovičný úspech 
umeleckého d iela. O d ruh ll polovicu sa musí post arať dirigcm a 
kolektív úči nkuj úcich, ktorý vedie a svojimi u meleckými názor
mi U>Jllerľiujc do výslt:dného tvaru. Ak si uvedomíme, čo vyťažil 
z te jto partillí ry kedysi .J aroslav Kro mbho lc v Prahe a čo Ladislav 
Ho lo ubck v l'l ral islave, ako sa s d ielom pasovali mnohí zahran ič
ní d irigenti, tak pri všetkej Ílc lc k ne~pornému talentu nášho 
Dušana Štefánka, hud ob nému ~tvárncn iu Cikkcrovej partitúry 
chýba p ráve z:ísad ný, tvorivý, umelecký p rb pcvok dirigcma. 
Túto partitúru nestačí iba o d mávať, č i trochu pozmeni ť tempo a 
dynamiku. V Cikkerovcj o pere žije každá h udobná myšlienka, 
fráza, motív, ha aj obyčajné spojen ie d voch tónov osobitosťou 
d iferencovanej pulzácie, prešp ikovanej psyhologickým tvarova
ním umelcekélw diela ako ed ku i v jeho parciálnych útvaroch. 

Týka sa to každého momentu skladatdovej partitúry. Prvé za
zne nie Katušinej klesajúce j té my ( malá tercia, veľká sekunda, 
malá tercia), na hlboko znejúce j záclrži v base a podloženej akor
dom d voch čistých kvínt. p rcdelcných zmenšenou kvanou, mu-
sí zaznieť čistotou duše d ievčaťa a tým vzbudi ť pozornosť poslu
cháča . Aj v p iano pianb~ime musí byť rozoznatcl'ná, počuteľná 
aj vted y, kecl' znie v n)znych obmenách, sprcv:íclzajúc ncodvrat· 
ní1 Katušinu cestu na š ikminu. Rovnako d ôležit(! funkčnosť zo
h ráva picsd\ mláde nca spo~..:J scény v p rvom obraze, ktorá 
Ka tuši utkvieva v pa mii ti po celý život , lebo splýva s jej mocným 
erotickým zážitkom prvého mi lo stného opojenia. jej objavova· 
n ic sa v h udobnom p rocese;: vždy sí1visí s myšlienkou Katuši na 
Ncehl'ltdova a p reto je psychologicl-.-y vel' mi dôležitá. Takto sa 
však žiad a zvýrazniť aj tl'alšiu príznačnú hudobnú tematiku 
Nechl'udova, Smcl'kova, Simo nsona ap . Orchestrálne stvarn01a- ~ .. 
n ie hud obne j tematiky má tú výhodu , že v i'lom možno vyzdvih
núť zvučnosť konkrétneho náMro ja alebo skupiny nástrojov a 
tým aj preh Íbiť v)rznam inštrumentácie. 

Cikkerova partitú ra je nesmierne bohatá - timbrove, výrazo
vou expresivitou , harmonicko u štrukt(Jrou, ako rdikou, rytmom 
a d'alšími výrazovými prostriedkami. 

Auto r ich použil na realizáciu svojich predstáv. Rátal však 
vžd y s dostatočne zrelou partnerskou ~pol u p rácou interpretov. 
Som presvedčený, že Dušan , te fánek, keď podobne ako mnohí 
veľkí d ir igenti, bude študovat' Cikkerovu partitúru aj o niekoľko 
rokov, začuduje sa, ako moho l to č i ono v minulosti prehli adtwť. 

MICI-IAL PALOVČÍK 
Snímky K. Marenčinová 
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Aä: Národné, individuálne, univerzálne 
alebo tri stránky jednej ved 

Stalo sa dob rým zvykom usporiadať v rám· 
d f~:s tivalu BIIS muzikologický ft:st · mc:d zi
národnú muzi ko logickÍI konfe rc:ndu a prc:
zcntovať tak aj muzi kologický podid na naj· 
konc~:ntrovan~:jších slávnostiach hudby v 
Bratislave (5 . · S. l O. 1996, Zich i ho palk). 
Kcd'žc posledných pár ro kov už nic je tím or· 
ganizátorov vopred u rčený, iniciatívy vy
chádzajú od índíz>íduálny cll muzikológov, 
pričom 1miuerzábw z:íšti tu vžd y dr?-í 
Slovenská muziko logická asociácia pri SHU. 
Tc:nto rok špt:dálnt: bol za fina nčnej spoluú
časti 11Úrod11élw fondu Roka ~lovcnskc:j lllld· 
by. 

Odborn tJ garanciu nad tohtoročnou konft:
rc nciou s n:ízvom NÁRODNÉ, INDIVI· 
DUÁI.NE A UNIVERZÁt NE PRVKY V 
H UDBE mala Dr. Jana ten gová, CSc., kto
r:í nám o koncepcii, záme roch a tema tickej 
aktuálnosti podujatia na úvod pov~:dala : 
'"f'ému konferel/äe ároclné, individuálne a 
un iverzálne prvky v hudbe pm•ažt(jem za ak
tmil ml a rtUSiliÍ ll Ž t(j preto, že patrím !.1 uspo
riadtJ/eliun podJ(/tilia. Mož no budú tiež zau
jíllllll•é n iektoré i1(/inmácie z o zákulisia. 
Konferencia totiž I'Znikla zlúčenf111 pôt•odne 
d1•oclt lllfiZik.ologick.JÍcll podujal[. Pr11é tnalo 
byť IJ /Jansk.ej I~JIStríci a d'alšie l' rá mci BHS l ' 

8ratisft;u•e · o!Je mali SIJOj icll uspuriadatel'ov, 
ktorí neboli to tož ní. F1íz ia bola I~J' IIIÍlená ne
dostatkom finallt'n}ch prustriedko1•. NáZ(Jl! 
konferencie platil fJÔf!odne pre Banskú 
l~)'slricu a jeho spoluautorkou je /Jr. Ma
riaiiiW Rärdiol'fí. Pri·príležilusli tohtoročné
Im óO. 1 'J'mt'ia IÍ 111 rt ia J. L. Bellu sme chceli 
j)()kmúJI'td l' lmdícii bcmskoiJ)'Sirick:ých 
konj'erencií ( l'J<J3, 1994) tak, al~)! sa téma 
konferencie dot)Íkala prelomu l 9. a 20 stu· 
ročia a ncljmä generácie sloJJe/ISkJíCh sklada
/eľot•, ktorá sa tJ tomto období formouala. 
'fi·í kategórie, ktoré zahrnuje téma, sú natoľ
ko t:Jíuoj ovo dôležité, že by sme ich mohli po
ZOI'OVCiť už 11 hudbe starovek,ých námdov. 
Primdz ene, tak ako sa modifikuje ich v.ýz-
1wm, lak sa men{ c~j ich vzájomni J!Zťah a 
hierarchia. " 

Temat icky bol i p ríspt:vky začknt:né clo 
dvoch okruhov, a to Všeobecné aspekZJ' pro
blematiky <l 0>'0/)/U!Sli. \'zhl'ado lll n,l llluŽ· 
nosť širokého zábe ru té m, ktoré centrálny ná
zov konferencie ponúkal, patri lo nekonvenč
ne prvému o kruhu vždy dopoludnie a druhé· 
mu po polud nie. 

NÁRODNÉ 
Zaradili by sme sem príspevky, kto ré sa ur· 

čitým spôsobom vzťahovali na národnú pro
blc:matiku a konkrétnych skladateľov toho
kwrého národ a. K našej slovenskej kultúre sa 
nosne obrátilo nit:kol'ko š túdií. OJ. L. Bellovi 
sa môžt: dnes hovoriť objektívnejšie, zvlášť vo 
vzt'ah u k jeho "n;í rodnému, individuálne mu a 
univcrzáln~:mu", v porovnaní so ~taršoumuzi
kologickou literatúrou (Marginálie: k Bdlovc:j 
tvorbe z rokov 1862- 1869 · J. Le ngo vá). 
Bellova národná iden tita vyrastala z cyrilo· 
mewclske j trad ície (h lásil sa k cccilianizmu), 
aj keď v porovnaní s lite ratú rou 19. storočia 
nebola až tak prcgnanrná. !\ladšený bcllovec 
O. Hafner z Gracu vyslovil nad Bel lovou ne· 
meckou pit:s iíovou tvorbou niekoľko o tázok: 
na z:íklaclc: čoho s i Bella vybc:ral literárne 
predlohy?, ako s i vyberal vydavatdov?, aký 
bol vzťah vtedajších ~kladateľov k !k l lovi? Na 
takéto o tázky sa v;ak práve zo ~trany muziko
loga očakávajú aj od poved e ... O Bd lovi sa dis
kutovalo veľa a plodne, podohne ako o jeho 
banskobystrickom súčasníkovi Jánovi Egrym 
(L. Červená), u ktorého sú však hudobno
historické výskumy oveľa zložitejšie, pretože 
jeho rukopisy sú dlhé roky "majetkom" (?) 
bansko byMrickt:j fary a jt:dnej súkromne j 
osohy ... Búrl ivtl d iskusiu vyvolala aj téma prí~- · 
pevku L. Chalup k u , ktorý si všímal ako sa o.a 
proble matiku národného, individuálne ho a 
u niverzálndw v slovenskej hudbe poze rali v 
rokoch 1941-4 H. V poslednom období často 
pertraktovaná otázka objektívnosti názorové
ho spektra s taršej slo venskej muzikolgóic stá
lc naliehavejšie: upozoriíu je, že v nej p revažo
valo skôr to "individu:ílnt:" ako "u niverzálne". 
Potvrdil to i referát L. Kačica, kt:d' po ukázal 
na ni\: ktoré starš i ~: publikácie: o dt:jin:kh hud
by na S loven.~k u , v kto rých sa názorové prúdy 
čle nia na tzv. národné a tzv. c:urô pske. Prav
dive jší o braz o d ej inách hud by na Slovensku 
môžu v tc:jto súvb losti priniesť len nové čiast· 
kové výsku my a detailné zmapovanie tých to 
javov. Avšak, ako vyplynu lo zo slov H. Loosa 
z Chemnitzu, s podobným problé mom názo
rových krajností zápasí od svoj ich počiatkov 
a j ncmc:cká muziko lôg ia, ktol:á nic: je vo výkla
d e tlejín hudby j ~:d notná . Je skôr nacionalis· 
ticky lade ná. Od vaha ll. Loosa ku kritike: p ro ti 
vlastnej, "neclotkn utd ncj" nc:meckcj muziko
lógi i bola prijatá mimo riadn<:: pozi tívne, s 
konštatovaním, že je potrebn:í práve t ~:raz, 
keď orvo rcn ím h ran íc sa znovu oživuje pries
tor na dialóg. 

Vhodnou štúdio u boli pozn{unky k 
Cikkerovc:j o pere Vzkriesenie od V. Zvaru 
vzhľadom k prt:miére o pery na tohtoročn}'ch 
flliS, ktorú mohli spoločne vidieť všetci 
tlô tstníci konfc:rc:ncic. Problematikou sloven-

skcj kultúry sa zaoberali ešte príspevky E. 
Szor á dovej (V),znam Vied ne vo v}'voj i hu
dobného nástro járstva na Slovensku), J. 
Bázlika (Z den níka V. Figuša-Bystré ho) a Z. 
Vitálovej (Vzťah Sch ubc:rta a zakladateľov 
slovenskej národnej hudby) . !\lad estc:ticko·fi· 
lozofickými kontextam i v diele G. Mahkra a 
nad hudobným ro mantizmom sa zamyslel V. 
Fulka. 

Z môjho pohľadu jt:clným z najzaujímavej· 
ších príspevkov, vzťahujúcich sa k centrál nej 
téme: ko nferencie, boli úvahy T. Talliána z 
Budapt:šti o ll. Bartókovi. llartók ako realista 
a ske ptik v povojnových rokoch hľadal vý
chodisko zo svojho pocitu prázdna v h ľadaní 
oh~ahu sveta, samotného jeho un iverza. 
Opro ti tejto ske pse o bjavil nov)', individ uál
n y Spiritus v ľudovej piesni ako psychologic
kom archetype, krorým chcel zbratať všetk')' 
n (trody a vytvori ť akýsi realistický protisvct, 
rcprczcntu j[Jci všetky !'udské poc ity, nic len 

Otvor e niu konferencie predsedali Dr. 
j a na Lengová, prof. Oskat· Ebchek a Di'. 
Inge borg Šišková.~ . ' Sn ímka M. J urík 

tie idealistické, aké preňho predstavoval 
prc:clcháclzajúci hudobný svet. 
Českí muziko lógovia sa sústredili na pre

zentáci u svojej národnej kultúry v referátoch 
M. K. Černého (Znaky štýlovej cl ifc: renciácie 
v zakladateľskej vrs tve českej národnej hud
by navzájom i voči európskej hudbe), R. 
J>ečmana (Foersterovo spirituálnc: poiíatic: 
C. Debussyho), J . Gabrielovej (Piesr'íová 
tvorba). B. Foers tera) a A. Burešovej (Česká 
zbo rová rvorba pre d eti a národná hudob ná 
kultúra). 

Ako sa prelína národné, individuálne a uni
vc:rzálne v poľskej lllldbe, konkrétne v tvorbe 
l. J. Paderc:wského vysvetlila I . J>oniatowska 
z Varšavy a V. Malino wski, tiež z Varšavy, d ô
kladnými analýzami rozobral u niverzálnu a ná
rodnú podmienenosť v ind ividuálnom Lu· 
toslaw~kého prístupe ku vlastnej kompozícii. 

UNIVERZÁLNE 
Všeobecnc:jším hudobnovedným úvahám 

sa venoval cľa lš í o kru h rderentov. Úvodný rt:· 
ft: rát celej konfc:rc:ncie patril O. Elschekovi 
a jc:ho názoru na národné, incl ivicluálnc a tllli· 
vcrzálnc ako na Iri strán!..")' jednej 1•eci. 
Nevdojak mi už po jeho prečítan í napadlo, že 
b y sa pr<.: svoju výstižnosť mohol sta ť mottom 
i záverečným rezultá tom celej kon fe re ncie. I . 
Šišková z rôznych s trán charakterizovala 
svojbytnosť v euró pske j kultúre, pričom im
peratívne zclôraziíovala stále silnejúce dcgra· 
dačné prúdy amc:rického komc:rcionalizmu. 
Filozoficky ladený príspevok J. Albrechta 
pojed nával o štýle v h udbe, ktorý je určitou 
formou kon taktu, závislostí, univc:rzá lnosti, 
na d ruhej s trane.: však podmic: nkou každt:j in
d ivid uálne j sc:barealizácie. Zaujímavé té my si 
k problt:matike trojprvkovo~ti v hudbe zvolili 
T. Hochradner zo Salzburgu · Idyla a utópia: 
"ho rtus musical is" zo začiatku 19. storočia, L. 
Kantnc r z Viedne· Pastorálny mo tív v sliez
ske j, slovenskc:j, českej, alpskej a ro mánskej 
cirkevnej h udbe a M. Blahynka · Exotizmus 
v opere:. 

Uzko špecializovanými problemati kami z 
oblasti systematickt:j hudobnej vedy sa zao
bt:rali Z. Martináková, ktorá ukazovala na 
zák lade matematických analýz možnosť vy
jad re nia štýlovosti v h udbe, A. Mertsch z 
Berlína v psychologicky lade nom referáte: -
Zosobne nie a odosob ne n ie ako mo menty h u
dobného výrazu a I. tábska-Kajano vá, kto
rá našla rytmické arche ty py v jazze a rocku, 
negujúce "národné" a sm<.:rujúce k "un iverzál
nemu". Príspevky boli náročnými apercepč
nými momentami konferencie. 

INDIVIDUÁLNE 
Individuálne sme sa opýtali na individuál

ny názor n it:ktorých aktívnych účastníkov 

ko nfc: rc:ncie, ktorí na o tázku, v čom vidia tt:· 
matickú aktuálnosť konferencie: v súčasnosti, 
odpovedali: 

T. TaUián (BudapešO: Tieto tri pruky boli 
11 hudbe vždy aktuálne a prítomné na všet
k)Ích úmvniach. KaždJí z n ich svojím spôso· 
bom medzi sebou navzájom osciluje apreto 
som presvedčený, že téma tejto k onferencie 
vždy !Jola, je a bude nanajvýš aktuálna. 

A. Burešová (Olomouc): Zvlášť tJ tejto du
/Je nemôže byť muzikológia k tejto otázke 
l'ahostajná. Veď ušetky tradičné hodnoty ar
tij'iciálnej hudby sú dnes naru.šené a mzkolí
scmé a m ladá generácia je ori(!ntovaná na 
i né princípy apercepcie. 

l . Lábska-Kajanová (Bratislava): Proble
matika tejto tmjprukouosti v hudbe je už po
merne dosť stat·á, IJ podstate sa tiahne od 19. 
st. , akonáhle sa fJ histórii začali objauovať 
námdn.é kultútJ' ako také. Téma konferen
cie určit)ím spôsoiJmt·t ak ceptuje prálle ten 
okmh prolémuu, k tmi so sebou prtncí§a' sú
časný hudobný vý 110j. 

O. Haffner (Graz): Všetky tri pruky sú u 
hudbe úzko prepojené a /Ul ich uzťalzy môž
me poukázať len konkrétnymi analJízami 
ich /t!OrCOV. 

J. Albrecht (Bratislava): .Ja som tú tému 
pokladal za vrcholne akútnu, totiž dnes je 
ušeobecne čas seku/arizácie a zjednotenia a 
tieto volajúce pohy by cítiť aj v umení. Napr. 
otázka národného povedomia kráča po ne
bezpečn_ých chodnfkoch a vedie niekedy ai k 
sfb~ým a vel'kým roztržkám. Pritom národ· 
no sť v Európe je sekciou, spáj ajúcou sa s ho· 
uorovým jazykom. V skutočnosti sú si ale ľu
dia lJlleľa podubnejšf, rwi len ctko vyzerajú a 
ako sa správajú. A jazyk by mal spájať a nie 
udde/'ovať. A tak je to aj s umením. Naša ve
l'kosť je v tom, čo si osvojujeme, čo zvládne
me, to čo je to naše 11 prvom rade. A v sekun
dá t·num rade je naše to, čo dokážeme vyna
chádzal' a vyvodzovať z toho všetkého, äJ 
sm e si o.wojili. Tu je ten kreatívny, akt{vny 
m otnent. Zvlá.št' pdspevok H. Laosa a násled
tiCÍ diskusia uk(IZali, ie táto konferencia je 
11el'mi sprcítma a 11el'mi užitot"ná. Pekne sa 
formu vatu, ju som bol vel'mi spukujteý. 

V. Malinowski (Varšava): Veľmi aktuálna 
téma vzhľadom na fundamentálne zmeny 
na mape Európy, ktoré neboli od 18. storo
čia. A kecľže stredoeurópske krajiny hľadajú 
Slloju svojbytnosť, tt·eba h/'adať tieto nové 
súvislosti. V súčasnom hudobnom dianí sú 
lleľmi dôležité také aktitlity, ktoré porn.áhajú 
hľctclať tieto momenty. Stí to napr. u vás na 
Slovensku Stredgeut·6psky festival koncert
ného umenia v Z iline, alebo naše Dni hudby 
krakovských skladctteľov. Tu m ožno hovoriť 
o unilJerzálnom prostriedku. A v dnešnej ab
sol tít ne nOlJej dobe môž me hľadať samých 
seba práve z tohto univerzálneho bodu po
ht'adtt, ktmi je (zároveň) pre všetk_ých spo
ločn.JÍ. Podobne aj uašou konferenciou. sú tie· 
to myšlienky univerzaltz mu zrealizované, a 
to tJO fáze j tluzofíckého a veľmi dôležitého 
slovného vyjadren/ct. 

T. Hochradne r (Siazburg): Nemôžem 
nájsť uhoclnejšfu odpoved; než tú, ktorú už 
tryslovil prof Elschek 11 svojom úvodnom re
f erá te: v hudbe to budú vždy tri stránky jed
nej veci. 

P. S. Tri s tránky jedne j veci· po tre tie 
Stálo ma to n e: málo energie, kým som sa de

fi ni tívne rozhodla, že svoje P. S. na margo "ná
rodného, individuálneho a un iverzálneho" 
chápania pojmu konferencia vo všt:obc:cnos· 
ti, nezaťažím všakovaký mi vlastnými úvaha
mi; vysvetlenie sa môže snád' nájsť niekd e 
medzi riadkami, a prt:to sa len jc:tlnoducho 
p ýtam: 

· Sú konferencie takéhoto typu určené kn 
inditJiduálnemu okruhu muzikológov? Ak· 
bo je p ráve toto jt:d int:čný priestor na (nie· 
len) odbo rné uni11erzálne kontakty a vdýcha
van ic rnedz inárodnej aktuálnosti, ktorý je 
usporad úvaný pre široké plénum sloven
ských hudobných a ku ltúrnych aktérov? 

· Ako je to univerzálne s d ialógom sklada
tel' · inrerprét · muzikológ? Má si iba muziko
lóg indi11iduálne rozširovať obzor návštevou 
koncertov alebo pre mié r národných diel? 
Akbo by to malo platiť aj naopak? 

· Sú študenti hud obno-teo retických odbo
rov V~ univerzálna k svojmu b ud úcemu po· 
volaniu naozaj správne motivovaní, keď ich 
účasť na vrcholných muzikologických pod u
jatiach je temer vždy nulová? Sú vari frustro
vaní svoiím individuálnym proťt:sijným vý
berom? Ci si dokonca už myslíme, že sm e: tak 
univerzálne dokonalí? 

· Dokedy budeme t:šte deklarovať svetu n a
št: národné špecifikum tvz. "bleskových vpá
d ov" individualft, ktorí si namiesto odborné
ho univerzálneho dialógu prídu vypočuť len 
samých seba? 

· Aký je mc:dzinároclný štandard rokovacie
ho jazyka konferc:ndí? Obmedzíme sa na ná
roclrt_ý p rejav a necháme od plávať univerzál
ne spo jenie? Alebo sa rýchlo naučíme odbor
n Íl nemčinu? Alebo si jednoducho tndividrv 
á/ne nasadí me tlmočnícke slúchadlá? 

ALEXANDRA SCHMIDTOVÁ 

BHS 
v rozhlase 
a televízii 

32. ročník Bratislavských hudo bných sláv
ností bol veľmi vydarený a bohatý , najmä z 
hľadiska účasti zahraničných orchestrov a ko
morných súborov, aj kvality interpretačných 
výkonov. Dramaturgia bola zaujímavá a prí
ťažlivá. Napriek tejto skutočnosti záujem roz
h lasu a tekvízie bol mc:nší ako v minulosti. 
Priamym prenosom vysielal rozhlas tri kon
cc:rty, televízia dva a aj záznamov bolo menej. 
Najviac ma sklamalo, že zvyčajné "Spravo
d ajstvo z BHS", ktoré bo lo v minulosti samoz
rc: jmosťou · v rozhlase v Dobrom ráne, v tele
vízii neskoro večer· tento raz nebolo vysiela
né. Uvedomuje m si, že príčina nie je v pra
covníkoch týchto médií, ale vo financ iách . 
Nkt peňazí... 

Priamy prenos otváracieho ko ncer tu hol 
iba v televízii a bo l pre: pracovníkov, ktorí sa 
na ňom zúčastnili, tvrdým orieškom. Po rad ili 
si s ním viac-menej výborne. 

Odznelo tu jediné d ielo: 8. symfónia Gus
táva Mahlt:ra. Amor o nc:j nap ísal: "Práve: som 
dokončil svoju ôsmu · je to najväčšie zo všet· 
kých diel, kto ré so m do teraz vytvoril. A také 
zvláštne: obsahom i fo rmou, že sa to ned á opí· 
sať . Prc:clstavte si, že začína znieť a zvučať 
Vesmír. Žt: to už nie sú ľudské h lasy, ale o bie
hajúce planéty a slnká." čo k tomu dodať? 
Hádam iba to, žt: na interpret.icii sa podieľa 
niekoľko sto hudobníkov: o brovský orches
tc:r s rozš írenými bicími nástrojmi, dva veľké 
midané zbory, dc:tský zbor a 8 sólistov. Som 
rada, že som d ielo počúvala z televíznc:ho 
prc:nosu, lebo som presvedčc:ná, že sieň 
Rc:dury je p riamalá na takýto zvukový zážitok. 

Televízny prenos tento problém vyriešil 
premyslenou a rafinovanou prácou so zvu
ko m · zvukový majstc:r Bohunický. Sym
fó nia nestratila na svoje j mo numentálnosti, 
ba hádam získala na prehľadnosti a pochopi· 
td'nosti. 

lluclbu aj v koncertne j sieni viac počúvam, 
ako sa na ňu dívam a tak si n ie p ríliš všímam · 
obraz, partitúru som n c:mala, no zdá sa mi, že 
kamery menej b lúd ili ako kc:clysi. Je to aj zá
sluhou režiséra. M. Fischera a hlavného ka· 
meramana I:. Vlad ára, no najmä väčšieho 
počtu kamier a kpšieho technického vybave
nia. 

O rchester SF odviedúl kus dobrc:j a ne[ah· 
kej p ráce, p ráve tak, ako Slovenský filharmo
nický zbor ( zbormajster J. Rozehna{), Spe
vácky zbor mesta Bratislavy (L. Holásek) i 
Bratislavský de tský zbor (E. Šárayová). Zo 
sólistov ma najviac upthala maďarská sopra
nistka Mária Temesi, český baryto nista 
Ivan Kusnjer a náš· v koncertnom speve ne· 
prekonateľný · Peter Mikuláš. V úcte sa sklá
ilam p red clirigc:m om Ondrejom Lénar
dom · bolo to vyvrcholen ie jeho "posadnu
tosti" Mahle rom. 

Závc:rečný koncert BHS bol vysielaný p ria· 
mym prenosom na STV 2 a rozhlasovou sta ni· 
cou Devín. Prevedenie koncertu som počúva
la z rád ia a pozorne som sledovala i obrazov
ku. Tekvízna réžia, ktorú viedol Pavol Fukô, 
bola perfektná. Spolupráca s kamerami taká 
presná, že poslucháč a d ivák mal dojem, že sa 
pozerá do partitúry. Zásluhu na tom má i 
h lavný kameraman I:. Vladár. 

Záverečný koncert BHS patril medzi naj· 
kpšie koncerty 32. ročníka BHS. Symfonický 
o rchester Slovenského rozhlasu ma opäť pre
svedčil, že v súčasnosti je najkvalitnejším slo
venským orchestrálnym telesom. Sláčikové 
skupiny znejú kultivovane, majú bohatú dy
namickú škálu , dychové nástroje znamenité 
Iaclenk. Je vidno, že šéfdirigent Ro bert 
Stankovský s o rchestrom sústavne a cid' ave
do me pracuje · veď je od chovancom Ladi
slava Slováka! · jeho dôstojným pokračovatc:· 
ľom, čo d okumentoval aj premysknou kon
cepciou a vrúcnym precítením 7. symfónie 
Alexandra Moyzesa. Stankovského pozýva aj 
Česká filharmón ia a hosťuje i v zahraničí. Je 
veľkou nádejou pre budúcnosť. 

Sólistom Ko ncc:rtu p re husle a orchester L. 
v. Beethovena hol rakúsko-slovenský huslista 
Tibor Kováč, ktorý up útal krásnym tónom, 
p rirodzenou hrou, klasickým pocho pe n ím 
d iela. Tempá nepreháilal a v kadenciách sa za
skvel brilatnosťou svojej h ry. 

Okrem záverečného koncertu BHS zabez
pečil rozhlas priamy prenos ďalších dvoch 
koncertov: 5. X. koncert SOSR a 6. X. organo
vý koncert anglickej organistky Gillian 
Weir. 

Na o rchestrálnom koncerte výborný nó r
sky violončelista To rle if Thedéen zahral 
Dvoi'ákov Koncert pre: vio lončelo a orchc:ster 
a d irigent Bystrík Režucha ma vd'mi prí· 
je mne prekvapil interpetáciou Symfónk d 
mol C. Francka. Počnúc je ho osobnou pre
miérou tohto diela som jeho interp retáciu 
počula viackrát. Vždy bo la korektná, presná, 
ale viac-menej neosobná. Tentoraz to bol vý
kon zrelého umelca s h lbokým pochopením 
a emocionálnym ponorom do obsahu die la. 

Všetky koncerty vysielané rozhlasom boli 
prenášané z koncertného štúdia na Mýtnej 
u lici. Znovu sa porvrdilo, že tá to sie t! je konci· 
povaná pre nahrávanie · v koncertnej sie ni 
má poslucháč pocit, že zvuk je akýsi "utlme
ný". Väčší pôžitok má poslucháč p ri rozhlaso
vom prijímači. ANNA KOV ÁROVÁ 
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ORGANOVÝ FESTIVAL V KOŠICIACH 
26 ročníkov košického Medziná

rodnéh organového festivalu znamená 
už slušnú tradíciu. Stal sa postupom 
času organickou súčasťou košického 
hudobného života a každoročne akým
si úvodom k vlastne j koncertnej sezó
ne. Ten tohtoročný MOF bol poznače
ný istou skromnosťou (podobne ako 
iné oblasti našej kultúry), najmä vo vý
bere sólistov. Skutočných osobností 
bolo ako šafránu a prevládal skô r prie
mer. Dramaturgia exponovala popri 
známych menách tvorcov i celý rad 
celkom nových objavov, no vo väčšine 
prípadov práve títo Romponisti nezna
menali nijaký zvláštny p rínos, či obo
hatenie festivalu, niekedy skô r nao
pak. Presvedčili sme sa o tom hneď na 
úvodnom koncerte festivalu (Herbert 
Manfred Hoffmann, Nemecko -
Dóm sv. Alžbety l 7. IX.). Zazneli tu po
pri stáliciach organového repertoáru, 
Bachovi a Regerovi, diela ]. P. Kel
lne ra, ]. H. Fiocca, N. ]. Lemmensa a 
Camillo Schumanna. Z nich, hlavne 
posledné dve nesvedčili o najlepšom 
vkuse sólistu. O ňom sme, napokon, 
zapochybovali aj pri spôsobe predne
su Bacha (Toccata a fúga F dur) a 
Regera (Toccata a fúga e mol - E dur). 
Hoffman volil málo nápaditú a vera
krát preexponovanú registrác iu, stie
rajúcu zrozum itel'nosť hudobného 
pradiva. Akustika Dómu so svojím dl-

hým doznievaním nabáda predsa len k 
väčšej ostražitosti p ri vol'be registrov. 

Hoffmann bol aj jedným zo sólistov 
cl'alšieho koncertu MOF v Dome u me
nia (1 9 . IX.). Tu hral so Štátnou filhar
móniou Haydnov organový koncert C 
dur. Charakte r skladby i spoluúčasť or
chestra ho pri mäli k podstatne triez
vejšej registrácii a vlastne až tu sme 
mohli oceniť sólistovu p recíznu prsto
vú techniku a do značnej miery si na
praviť dojem z jeho recitálu. 

Náš organista - zakladate l" a danla
turg MOF Ivan Sokol tu participoval 
na predvedení Koncertantnej partity 
pre organ a orchester o p. 19 od 
Košičana j ozefa Podprockého. Sklad
ba nezaznela už niekoľko rokov a je 
chvályhodné, že ani po to mto odstupe 
nestratila nič zo svojej sviežosti a zau jí
mavosti, ani napriek iste j o patrnosti zo 
strany realizátorov. Zostavu sólistov 
druhého konce rtu dop lnil člen or
chestra ŠF J án Hrubovčák vo Wagen
se ilovom pozaunovom koncerte Es 
dur. Pozaunisti nemajú pre svoj ná
stroj na výber bohviekol'ko dobre j li te
ratúry a sú odkázaní na skladby druho
radých skladatel'ov - a medzi nich Wa
genseil nepochybne patrí. Napriek ru
tiné rskej konvenčnosti skladby poda
rilo sa Hrubovčákovi zaujať publikum 
svojím ušl"achti lým tónom a vel"mi mu
zikálnym prednesom. 

PRAžSKÝ VÝBER SA ROZLÚČIL 
SO STARÝM REPERTOÁROM 

t ic ká pomerne zložitými me lodic kým i štruk
túrami ( Kocábove krátke ostinátne synteti
zérové motívy, či nespútané improvizác ie M. 
Pavlíčka), prebie hajúcimi na pozadí údernej 
rockovej rytmiky i kontrastom vokálov jed
notlivých členov skupiny s dôrazom na anga
žovaný text. Za dobu svojej strastiplnej exi
stencie s i skupina získala množstvo pria7.n iv
cov a stala sa priam kultovou. Napo~ledy vy
stúpila na koncert né pód ium v roku 1991 a 
tt:nto ko ncert jt: aj zachytený m• album~: 
Adit:u C. A. Fanúšikov a priaznivcov tejto for
mácie teda správa o obnovení činnosti prí
je mne prekvapila, a tak nečudo, že Športová 
hala bola v nedeľu 13. októbra večer vypre
daná. 

Koncert sa začal legendárnou skladbou 
Hrabč X z prvého albumu Straka v hrsti, na

·hnltého v roku 1982. Skup ina však mala na 
pár. rokov zakázanú činnosť a tak platl"ía vyšla 

Dirigent večera Rudo lf Geri v jed
notlivých sprievodoch, ale hlavne v zá
verečnej Beethovenovej 8 . symfónii F 
dur opäť dokumentoval, ako silne je 
pod vplyvom interpetácie muzikálov, 
kde patrí k vyhľadávaným expertom. 
Symfonická hudba je však niečo cel
kom iné. Humorom prežiarenej Beet
hovenovej symfónii nesvedčí tvrdý, až 
nekultivovaný zvuk, zato by jej pristala 
presnejšia sú hra a vyváženosť orchest
rálnych skupín. Tanečné pohyby diri
genta možno v orchestrálne j "jame" ni
komu nevad ia, avšak na koncertnom 
pódiu pôsobia groteskne. 

Tretí konce rt MOF poľského organi
stu Joachima Grubicha v Dóme (23. 
IX.) s p rogramom: Bach, Pachelbel, 
Surzyňski, Sawa, Liszt som nenavštívil, 
ale neprišiel som o zážitok z jeho hry, 
lebo bol aj sólistom tretieho koncertu 
ŠFK v Dome umenia (26. IX.). Inter
p ret skvele zahral sólový part Poulen
covho koncertu g mol p re organ, sláči
ky a tympany. Toto koncízne vystava
né dielo, plné ko ntrastov a zaujíma
vých hudo bných nápadov dáva sólisto
vi veľa p ríležitostí na uplatnenie svojej 
zvukovej fantázie i nástrojovej techni
ky. Všetkého z toho má Grubich nado
stač a jeho zásluhou sa stal vlastne 
Poulenc umeleckým vyvrcho lením ve
čera. Dirigentom koncertu bol 
Belgičan Alfred Walter . V orchestrál-

~jáHJt '96) 
nych skladbách programu: Mozartovej 
p redohre k ope re Titus a Men
delssohnovej 4. symfónii A-dur "Ta
lianskej" sa prezentoval ako skúsený a 
kultivovaný majster taktovky, so zmys
lom pre de tail i p re rozvrhnutie veľ

kých plôch . 
Druho u sólistkou tohto koncertu 

bola talianska organistka Grazia 
Salvatori. Hrala Brix iho organový 
ko ncert D d ur pomerne nevýrazne, 
mdlo, i s občasnými "prešl'apmi". Jej 
patril i záverečný recitál festivalu (30. 
IX.) v Dóme. Bohužial', ani tu sa jej veľ· 
mi nedarilo: jed notvárna registrácia, 
nepresnosti, ale i pochybné dramatic
ké "objavy" (napr. Mercadanteho 
Sinťonia Omaggio a V. Bellini) je vlast· 
ne potpouri z Belliniho operných me· 
lódi í, navyše p rednesená s opulentnou 
nabubrelosťou) dosť u brali z hodnoty 
večera. Salvato ri však nedokázala dať 
pr~!11eranú podobu ani notoricky zná
mym organovým dielam (Frescobal
cl iho dve toccaty a najmä Bachova 
Passacaglia a fúga c mol). Na záver od
zneli diela R. M. Helmschrotta v preve
de ní sólistky večera. 
Poučen ie z festivalu? Azda bude tre

ba sprísniť výber interpetov, aby ich 
umelecké parametre dosahovali ozaj 
festivalovú úroveň a niekedy aj pre
osiať programovú ponuku. Tým sa az
da dostane MOF opäť na požadovanú 
výšku. Košické obecenstvo si to roz
hodne zaslúži, lebo prejavuje o podu· 
jatie stále záu je m, hoci uprednostňuje 
navidomoči sólové koncerty v Dóme, 
o proti orchestrálnym v Dome umenia 
i keď tie sú p re muzikanta nepomerne 
zaujímavejšie. 

ROMAN SKREPEK 

Bratislavským koncertom v Športovej hale 
na Pasie nkoch, ktorý bol posledným v rámci 
mrné po Slovensku, sa so s tarým n:pe rtoá
rom symbolicky rozlúči la rocková skupina 
Pražský výbčr. Toto obnovt:né legendárne 
zoskupt:n it: tzv. českt:j novt: j vlny bude totiž 
po sérii ko ncertov v Cn:hác h i na Slovensku 
nahrávať nový album. Tento by už podľa jed
nej z vedúcich osobností skupiny - skladate
ľa, textára, klaviristu, speváka, podnikateľa a 
ex-poslanca Michaela Kocába - mal obsaho
vať čisto "umeleckú" hudbu, p rt:tože časy so
cializmu, keď bol potrebný revoltujúci a 
p rie razný underground, sú už vraj za nami. 
Na tomto koncerte však okolo štyritisíc divá
kov malo možnosť zrejme naposledy zažiť vy
stúpenie Pra7..ského výbčru takého, aký býval 
kedysi. V pôvodnom obsade ní - Michael /(o
cáb (spev, klávesy), Michal Pavlíček (gitara), 
Vilé m Čok (basgitarista) a Klaudius Kryšpín · 
(bicie), obohatenom však o d ruhú g itaru Sta
nislava Jdínka, klávesy Pe tra j elínka a kon gá 
Jii'ího Tomka. Skupina sa na začiatku osem
desiatych rokov do rockovej podoby pre· 
transformovala z predchádzaj(lceho rovno
me nného džezrockového zoskupe nia, ktoré 
viedol absolvent hry na organ a kompozície 
na pražskej AMU - M. Kocáb. Spolu s osobi
tým gitaristom M. Pavlíčkom vytvoril autor
ský základ Pražského výberu, ktorého texty i 
sound sú bezpečne odlíšiteľné spomedzi 
množstva skupín obdobia novej vlny v če
chách i na Slovensku. Hudba je charakteris-

·· až. v roku 1988. Pre to M. Kocáb aj pozname
·nal, že s každo u pesničkou, ktorá odzneje, 
odc hádza kus to tality. V p rve j časti vystúpe
nia sme mali možnosť počuť prevažne sklad
by z druhého albumu Výbe r ( 1987). Známe 
hity ako Smtživec, Človčk bez talent.u, či Tatr
man, pripo me nuli divákom a poslucháčom 

obdobie ''komunistických bažín" - osemde
siate roky. Do d ruhej polovice sa koncert 
prehupol po ,asi desaťminútovom virtuóz
nom sóle bube níka K. Kryšpína, kto rý po tom 
s V. Čokom a s S. j elínkom predviedol garážo
vý rock Delírium tre me ns, známy z jeho sólo-

Mich ael Kocáb ústred ná p o stava Pr ažskéh o výb eru. Snímka P. Majer 

vej kapely. Nuž, tu mi nedá nepoznamenať, 

že medzi kompozi čnou úrovňou jeho a 
Kocábových skladieb je predsa len asi u rčitý 

kvalitatívny rozdiel... Po tom už zazneli publi
kom nadšene prijaté staré známe skladby z 
prvého alb umu · Na václavským Václaváku, 
Zubatá, S.O.S. a najmä Pražákúm, tčm je he j, 
kto rá bola na :lá ver vytlieskaná ako prídavok. 

Nová motivácia v polyestetickej výchove l 

---------------~- ---- ~--- ---- ---- l 
Nové možnosti komunikácie v Európe vy

tvárajú priestor pre vzájomné poznávanie, 
konfrontáciu i aplikáciu nových koncepcií a 
metód. V hudobno-pedagogicke j praxi je i u 
nás známa koncepcia polyesteticke j výchovy, 
reprezentovaná salzburgským lnštittltom pre 
integratívnu hudobnú pedagogiku a polyeste
tickú výchovu Vysokej školy "Mozarteum" a 
osobnosťou Prof. Wolfganga Roschera. 
Princíp tejto výchovy spočíva v spojení všet
kých druhov umenia v pedagogickom proce
se. S praktickými ukážkami takýchto projek
tov Prof. Roschera, jeho asistentov Doc. 
Wolfganga Mastnaka a Dr. Christopha Khittla 
sa mala možnosť naša hudobno·pedagogická 
verejnosť zoznámiť na mnohých konferen
ciách poriadaných Asociáciou učiteľov hudby 

Slovenska a katedrami hudobnej výchovy uči
teľských fakúlt na Slovensku , naposledy v 
rámci medzinárodnej konfere ncie Európskej 
asociácie pre hudobnú výchOV11 v máji t. r. v 
Prešove. Tieto kontakty sÍl však obojstranné i 
my máme možnosť a pries tor prezentovať sa v 
Rakúsku, hudobné d ielne Doc. Hatríka bo li už 
predmetom pozornosti štude ntov a pedagó· 
gov salzburského "Mozartea" a autorka tohto 
príspevku tiež niekoľkokrát vystúpila s referá
lo tri na letných, či jesenných sympóziách po
lyestetickej výchovy. 
Tohtoročné 15. sympózium pod názvom 

"Reč u m ení - ume n ie reči, v z rkadle hu
do bného a umeleckého vzdeláva nía 
dnes" sa konalo v polovici septembra v in
špirujúcom prost redí národné ho parku 

"llohe Taue rn" v Neukirchen am 
GroSvenediger v kraji Salzburg. K ústrednej 
té me odzneli rderáty, uskutočnili sa praktic
ké dielne, scénické predstavenia, koncerty a 
výstavy výtvarných umelcov. Paralelne pre
biehajúce prednášky poskytovali účastní
kom sympózia široké možnosti výberu ana
lýz danej té my z rôznych aspektov, v rôznych 
druhoch umenia, v rôznych geografických 
priestoroch i náboženstvách napr. Prof. Lech 
Kolago- Waršava: Integrácia a interpretácia. 
Problém vzťahu medzi lite ratú rou a hudbou 
z polyestetického hľadiska; Galia Mclzer -
llaifa - Izrael: lludohná reč národov a nábo
ženstiev; Prof. Oswald Panagl - Salzburg: 
Hudobnosť rt:č i ; Isabel Schnabcl - Bergen · 
llolandsko: Cit v reči - reč citov a tľalšie. 

j edna etapa jestvovania fo rmácie Pražský 
výhčr sa teda skončila, avšak le n preto, aby 
uvoľnila miesto ďalším projektom. čo bude 
nasledovať, nevedia presne ani M. Kocáb a 
M. Pavlíček. j e však zrejmé, že tak ako dopo
siaľ, ich hudba bude vždy pútať pozornosť 
poslucháčov vcľaka svojej originalite a význa· 
movej hÍbke. SLA VO MÍR KREKOVIČ 

Vrcholom celého sympózia boli hudobno 
scénické improvizácie "Babylon" pre hlasy, 
nástroje a proje kciu v scénickom spracovaní, 
režijno m naštudovaní a dirigentskom vedení 
Wolfganga Roschera. Speváci, inštrumenta· 
listi, výtvarníci so statickou a luminodyna· 
mickou d iap ro jekciou spojili hovorené a 
spievané slovo, inštrume ntálnu improvizá. 
eiu do jedinečnej umeleckej montáže s dife· 
rencovanou deklamáciou starých textov z 
biblie (Genesis l l Kapitola "Babylonská ve
ža. Zmätenie jazykov") i spracovaných biblie· 
kých textov au to rov nášho storočia Oorge 
Luis Borges, Dostojevskij, Rose Ausländer). V 
Roscherovom dirige ntskom vedení, mimike 
tváre i pohybe tela bola "zašifrovaná" celá je· 
ho predstava so všetkými zvukovými nuansa· 
mi, synkopickými rytmami, niekde subtílnou 
inde zase expazívnou dynamikou, ktoré in· 
te rprét zreteľne prečítal, i zrealizoval vo svo
je j predstave a produkcii. Výsledkom boli 
štvorčasťové zvukovo kontrastné, ale pritom 
kom paktné "babylo nské improviázácie". 

IRENA MEDŇANSKÁ 
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l Dni starej hudby '96 
Hudobný festival Dni starej hudby '96 

začall6. októbra ko ncerto m v bratislav
ských Klariskách. Súčasťou jeho otvore-
~ia bol seminár na Vysokej škole muzic

kých umení k otázkam francúzskej čem
halovej hudby obdo bia baroka, na kto
ro m referoval francúzsky expert Pascal 
Dubreuil. 

Hudobný festival s medzinárodnou 
účasťou pod názvom Dni starej hudby 
sa uskutočnil 16. až 2 1. októbra tohto 
roku v Bratislave. Usporiadateľmi podu
jat ia sú Centrum starej hudby v Bra
tislave a RARA MUSICA v spolupráci s 
Hudobným múzeom SNM, Mestským 
kultúrnym strediskom, Hudobnou a ta
nečnou fakultou VŠMU a Centrom pre 
ekktroakustickú a computerovú hud
bu Slovenského rozhlasu. 

Ako informovala na tlačovej besede v 
Bratislave prezidentka nadácie RARA 
MUSICA Alžbeta Rajte rová, hosťami fes
tivalu sú interpretačné špičky zo Slo
venska i zo sveta. Zámerom podujatia je 
od haľovanie skrytých hodnô t starej slo
venskej hudby, ktorá má veľkú odozvu 
vo svete. Dôkazom toho bude aj kon
cert z tvorby Františka Xavera Budin
ského , ktorý mnohých prekvapí. Ďalej 
konštatovala, že usporiadateľom ide aj o 
ďalšie kontakry s mládežou. Preto v 
rámci podujatia sa uskutočnili tri sym
póziá- na témy Interpretačné problé my 
čem halovej hudby, Hudobná minulosť a 
hudba dneška (spojené s koncerto m) a 
Interpretácia liturgicke j hudby p rvej 
po lovice 16 . storočia. 

Luciana Pavarotti so svojou priateľkou Nicoletto u pozýva svojich priaznivcov na 
koktail za "púhych 39 750 českých korún" 

Prešovská hudobná jeseň ll Pav~tti za ~9 000 Kč l 
1-.------------------------------------l Operného speváka Luciana Pavarottiho, ktorý sa 22. decembra tohto roku v 

V poradí už 31. ročník Prešovskej 
hudobnej jesene ( PHJ) začal sa 16. 
10. v tamojšej sále Čierneho Orla 
otváracím koncertom. V podaní ko
mornéh o súboru Armonia Slovacca 
zo Žiliny, pod taktovkou Karola Ke
vického zazneli diela W. A. Mozarta, 
R. Gašparíka a Ch. F. Gounoda. 

V r á mci PHJ sa v Prešove uskuto
čilo ešte ďalších sed e m koncertov. 
Lákadlom spomedzi nich bol hu
sľový recitál Dalibora Karvaya (23. 
októbra) i vystúpenie prešovského 

telesa interpretujúceho starú dobo- sprievode orchestra opery českého Národného divadla predstaví českému pub-
vú hudbu - súboru Musica Histori- Iiku v športovej hale na pražskom Výstavišti, bude možn é "vidieť" za 1250 korún, 
ca. Jeho koncert venovaný muziko- ale aj za 39 750 korún. Práve v tomto cenovom rozpätí sa totiž pohybuje cena 
lógovi Fran tiškovi Matúšovi a skla- vstuľenie~, ktoré sa u~ začali predá':'ať v s!e~i agentúry ·~icketP':.~· Kapa_c~t~ š~or-
datel'ovijurajovi Hatríkovi sa u sku- toveJ haly Je 13 796 mtest. V cene naJdrabseJ vstupneky Je za poet ta na aJ ucast na 
toční 20. novembra. koktaile so vetoznámym tenoristom v Španielsl(ej sále Pražského hradu. 

Tohtoročnú PH} zavŕši 4. decem
bra vystúpenie prešovských umel
cov k Roku s lovenskej hudby, ktoré 
bude spomienkou na hudobného 
skladateľa Antona Cígera. Uskutoč
ní sa pri príležitosti 85. výročia je
h o n arodenia a 20. výročia smrti. 

l O prvom multimediálnom CD P. Nagya l 

Akademická hudobná jeseň 

Jednu videokaze tu, päť CD platní, 
dve muzikologické publikácie a kom
pletný súkromný fotoalbum - všetky 
tieto médiá by musel priaznivec zná
meho interpreta slovenskej pop-mu
sic Petra Nagya vlastniť, ak by chcel 
mať ucelenú informáciu o jeho dote-

r rajšom pôsobení a všetkých aktivi
tách. Cestu za informáciami si však fa
núš ik P. Nagya môže podstatne uľah
čiť, ak vlastní prvý multimediálny CD 
nosič na Slovensku, ktorý vyšiel pod 
názvom Peter Nagy ;t jeho cesty. Tento 
CD-ro01u ako perspektívnu techniku 
tre tieho tisícročia predstavil v Koši
ciach jeho protagonista spolu so zá
stupcami tamojšej firmy KDK, kde 
nahrávka vznikla. 

Kompletná hudobná produkcia CD 
nosiča na počítači PC 486 trvá 4 hodi
ny a 18 minút. Jeho prehrávanie môže 
trvať aj podstatne dlhšie, pretože 
umožňuje užívateľovi interaktívne 
vstupovať do deja a na základe jeho 
otázok získať zaujímavé odpovede. 
Muzikofil sa napríklad z CD m ôže do
zvedieť údaje zo životopisu a pôsobe
nia speváka, hudobníka a autora tex
tov, ako aj menej známe infor mácie o 
kľúčových osobnostiach, s ktorými P. 
Nab'Y spolupracoval, jeho názory, zau
jímavé čriepky zo spoločnosti hudo b
níkov a ďalšie prekvapenia. Prostred
níctvo m multimediálneho CD má P. 
Nagy vlastnú autorskú stránku, takz
vanú Homepage na Internete, ktorú 
m ôže kedykoľvek aktualizovať. 

Koncertom absolventov katedry hu
dobnej výchovy Pedagogickej jakully 
Vysokej školy pedagogickej v Nitre za
čati sa 16. JO. 11 Nitrianskom nnízeu. 
podujatia Akademickej hudobnej jese
ne Tadeáša Salvu. Po štvrtýkrát si kul
túrna verejnosť Nitrianskeho kraja pri
pomína ž ivot a dielo významného hu
dobného skladatel'a, teoretika a peda
góga Tadeáša Salvu, ktorý roky pôsobil 
v Nitre. Popri otváracom koncet·te pri
fJravili organizátori z VŠPg ďalšie po
dujcttia, na ktmých sa :)0. októbra 
predstavili hudobní pedagógovia, pro
fesionálni virtuózi a hudobníci, 

"Populárna 
hudba do škôl" 

Taliansky minister kultúry Wla
ter Veltroni predloží do konca feb
ruára 1997 n ávrh zákona, ktorým 
sa má napomôcť vyučovanie popu
lá rnej hudby, informuje denník Li
bération. 

"Populárna hudba sa musí dostať 
do škôl a história Beatles sa musí 
stať vyučovacím predmetom", vy

i 

nitriansky rodák Peter Mikuláš (13 . . 
novembra), untverzitnipedagógovia z 
Ht·adca KrálÓvé (27, novembra) a ďal
šf interpreti. Vývrcholéním Akade
mickej hudobnej }~sene Tadeáša Salvu 
bude galakoncert 11.' decembra, na 
ktorom si milovníci vážnej hudby vy
počujú Akademický dievčenský, muž
ský a maďarský spevácky z hor Vysokej 
školy pedagogickej v Nitre, spevácky 
zbor Pedagogickej .fakul~y Univerzity 
Komenského v Bratislave a speuácky 
zbm· Ccmtantina z Nilly. Všetky kon
certy sa v hudobnej sále Nitt·ianskeho 
múzea začínctjú o 19. OO h. 

hlásil Walter Veltroni. Ďalej talian
sky minister kultúry vysvetlil, že 
hlavným cieľom zákona je napo
môcť vyučovaniu pop hudby, po
máhať hudobný m skupinám s mla
dými ľuďmi a vybudovať nové 
priestory, dodal minister kultú
ry. 

Walter Veltroni, bývalý filmový 
kritik, okrem iného zdôraznil, že 
je nutné vykonať viac na zníženie 
cien kompaktných platní (CD). V 
tomto zmysle talianska vláda schvá
lila návrh zákona, podľa ktorého sa 
majú priťažiť sankcie proti ,pirát
stvu' v tejto oblasti, uzatvára den
nik Libération. 

Trnavské zborové dni 
-l 

Pod záštitou ministra kultúry SR Iva
na Hudeca otvorili 17. októbra 8. ročník 
Trnavských zborových dní. 

V slávnostnom príhovore počas otvo
renia festivalu na Trojičnom námestí 
generálny riaditeľ sekcie miestnej a 
národnostnej kultúry MK SR Dušan Mi
kolaj vysoko ocenil, že Trnavské zboro
vé dni opätovne po tvrdzujú bohaté a ši
roké zázeinie neprofesionálnych čin

ností, ktoré na Slovensku sú v rôznych 
žánroch. 

Tradícia zborov patrí k Trnave ako jej 
kostoly, povedal primátor mesta Štefan 
Bošnák. Na podujatí sa predstavilo šesť 
do mácich zborov, z ostatných miest Slo
venska Žilinský miešaný zbor, Cantica 
Societas z Vranova nad Topľou , Rozkvet 
z Prievidze a Colegium Cantus z Ban-

skej Bystrice. Hosťom festivalu bol aj 
SJ:UK. Zo zahraničia pricestovali zbory 
Brača Kariča z Juhoslávie, Carmina 
Dacica z Rumunska, Cantus z Ukrajiny, 
komorný spevácky zbor Banchieri z 
Maďarska a Pevecké združení Slezská 
Ostrava z česka. 
Podľa slov umeleckého riaditeľa fest i

valu, mestského zbormajstra Gabriela 
Kalapoša cieľom Trnavských zboro
vých dní je stretnutie a prezentácia 
umeleckej práce zborov, ale aj zblíženie 
ľudí prostredníctvom vzťahu k spevu. 
Podľa štatútu každý zbor bude koncer
tovať v dvoch kategó riách: chrámová 
hudba a svetská hudba. Pre dirigentov 
sú pripravené odborné semináre, dis
kusné kluby a stretnutia s renomovaný
mi hudobníkmi. 

Kompaktná platňa, ktorú vytvorili v 
hudobnom multimediálnom vydava
teľstve KDK za pol roka, obsahuje 9 ce
lých videoklipov P. Nagya, 38 jeho 
skladieb v plnom znení a ďalších 154 
ukážok piesní, 222 úplných textov 
piesn í, 93 notových zápisov, 120 foto
grafií, 8 rozhovorov, zoznam a obsalt 
všetkých albumov P. Nagya, citácie z 
jeho knihy MUSICROSS, ako aj všetky 
albumy a piesne Michaely Paštékovej. 

Hudobné multimediálne vydavateľ
stvo KDK, ktoré ako divízny závod 
rovnomennej firmy vzniklo pred ro
kom, vydalo CD-room P. Nagy a jeho 
cesty, ktorého odporúčaná cena je 
1599 Sk, v náklade 2000 kusov. V rámci 
projektu Cesty skupín a interpretov 
pripravuje multimediálny CD nosič 
skupiny Elán a Petra U pu. 

I. medzinárodný hudobný 
festival pod Tatrami 

Cieľom l. medzinárodného hudobného 
fest ivalu Musica nobilis pod Tatrami, ktorý 
sa uskutočnil od 21. do 27. októbra, je oži
viť hudobné dianie na vyššej medzinárod
nej úrovni v regióne a zároveň pomôcť kul
túrnej tu ristike. Uviedol to na tlačovej kon
ferencii v Bratislave umelecký riad iteľ fes
tivalu Marián Lapšanský a dodal, že hlav
nou myšlienkou bolo usporiadanie alterna
tívneho festivalu oproti podobným, ktoré 
organizujú štátne inštitúcie. 

Musica nobilis (Vznešená hudba) je pod
l' a neho ojedinelé podujatie tohto druhu na 
Slovensku aj z toho dôvodu, že nie je fi
nančne dotované z rozpočtu Ministerstva 
kultúry SR. Peniaze na jeho realizáciu sa 
podarilo získať od 23 spo nzorov a bude 
stáť približne SOO 000 korún. Organizuje 
ho celkovo šesť Mestských kultúrnych stre-

dísk v mestách, kde sa koncerty festivalu 
uskutočnia - v Spišskej Novej Vsi, Levoči , 
Liptovskom Hrádku, Kežmarku, Poprade a 
vo Svite. Spoluorganizátorom podujatia je 
Nadácia Cyrila a Metoda so sídlom v 
Bratislave. 

Počas festivalu sa divákom predstavili 
Peter Dvorský, Marián Lapšanský, Gustáv 
Beláček, Magdaléna Ilájossyová, Jii'í fiárta z 
Českej republiky, Anna Lorencová z 
Poľska, Jana Nagy-Juhászová z Rumunska a 
in í. Vyvrcholením bol záverečný koncert v 
Evanjelickom kostole v Poprade, zostavený 
z diel slovenských a svetových hudobných 
skladatel'ov. Poslucháčskej verejnosti sa na 
i1om predstavil Bratislavský chlapčenský 
zbor, barytonista Martin Babjak za klavírne
ho sprievodu Daniela Buranovského. 

P. Michalica v Košiciach . 
Diela velikánov hudobnej tvorby 

Antonia Vivaldiho, Wolfganga Ama
dea Mozarta, Ilju Zeljenku, johannesa 
Brahmsa, Clauda Debussyho a ďal
ších predstavil na tradičnom Kafé 
koncerte v košickom Dome umenia 
popredný slovenský husľový virtuóz 
Peter Michalica. Sólistu na klavíri 
sprevádzala Dana Šašinová. 

Poslucháčsky obľúbené Kafé kon
certy, v rámci ktorých Štátna filhar
mónia Košice (ŠFK) predstavuje rôz
ne druhy hudobného umenia - ko
morné koncerty so sprievodným slo
vom, džezové večery, folkové pose
denia a ďalšie, organizuje ŠFK v spo
lupráci s košickou firmou Justína už 
druhý rok. (Zo servisu TASR) 
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SLOVKONCERT 
Koncerty a literárno-hudobné programy 

4. ll. o 19.30 
Kaviareií LD Mier 
Jozef Podhoranský, violončelo 
Ivan Gajan, klavír 
Drobnosti majstrov 

4. ll. 19.00 
Nitrianske múzeum 
Kvarteto Alexandra Moyzesa 
J. Haydn, l. Zeljenka, F. Schubert 

6.ll. l8.00 
Sečovce, sála ZUŠ 

7. ll. 19.30 
Bardejovské kúpele, LD Astória 

13. ll. 19.00 
Číž, Spoločenská sála 
Peter Michalica, husle 
Dana Šašinová, klavír 

6. ll. 8.30 Prešov- PKO 
19.30 Prešov - PKO 

7. ll.10.00 
Prešov- PKO 
Alexandrovo kvarteto 
Boccherini, Mozart, Čajkovskij, 
Dvoi-ák , Fibich, Zeljenka 

8. ll.17.00 
Výstavné a kongresové 
centrum Incheba 
Poetický program Vlha 
v zanedbanej záhrade, alebo 
Dom na kopci 
(k 60. narodeninám 
Vincenta Šikulu) 

ll. ll. 19.00 
Dudince -Slovakotherma 
Eva Šeniglová, Pavol Gábor, 
Robert Sziics, Milan Dubovský 

13- ll. 19.30 
Rajecké Teplice 
Spoločenská sála 
Gréta švercelová, Pavol Gábor, 
Robert Sziics, Melódie k srdcu, 
výber z operných a operetných 
árií a duetov zo svetových 
spevoherných diel 

16. ll. 19.00 
Regionálne kultúrne stredisko 
Humenné 

17. ll. 19.00 
Komorný súbor Musa ludens 

18. ll. 19.00 
19. ll. 19.00 

20. ll. 19.30 

Vyšné Ružbachy 
Žiar nad Hronom, 
Divadelná sála MsKS 

Dolný Kubín, rím. kat. kostol 
Rajmund Kánoni, akordeón 
Boris Lenko, akordeón 
J . S. Bach, Soler, Lundquist, 
Precz, Olczak, PiazoUa, Trojan 

25. 11. 19.00 
Bojnice , Kaviareľí LD Mier 
Peter Michalica, husle 
Dana Šašinová, klavír 
Stretnutie s Petrom Michalicom 

27. ll. 19.00 
Topoľčany, Koncertná sála ZUŠ 
Magdaléna Blahušiaková, 
soprán 
BlankaJuhaiíáková, klavír 
Musorgskij, Dvoi-ák, Boito, 
Mascagni, Ponchielli 

v ~ ~ 

Statny komorny orchester 
v •• Ztltna 

november 
štvrtok 7. l l . 1996 o 19.00 h 
Dom umenia Fatra, Žilina 
Abonentný koncert ŠKO Žilina 
ll'!.. rias: Planctus prt: .~láčikový orchester 
Krajčí : Tri hagatcly pre zohcovu na utu 
a sláč i ky 
Mozart: ll affncrova serenáda KV 2SO 
Juraj KOREC, zobcov(t flauta 
Marie (;1\J DOŠOV Á, husle 
Dirigent: 
Leoš SVÁIHJ VSKÝ 
nedd'a l O. l l . 1996 o l <UO h 
Dom umenia Fatra, Žilina 
Neclel'né matiné pre rod ičov s deťmi 
KEJ) PRÍHODA IDE SPA'f' 
o priatel\ tvc huclhy s prírodou 
Scénar: jana Tarinová a Karol Kevický 
Úči n kujú: 
členovia a súlisti ŠKO Zilina 
Jana TARI NOV Á, moderovanit: 
Dirigent: 
Karol Kevický 
Na koncerte odznejú d iela Vivaldiho, Hayd
na, Respighiho, Bee thovena, Sain t-Sacnsa il i. 
štvrtok 21 . l l . 1996 o 19.00 h 
Dom umenia Fatra, Žilina 
Komorný abonentný koncert 
Organov)• polorecitál 
Marián MUŠ KA, organ 
Kršk;~: Rc_quicm pre ~ú la, dva zbory a organ 
Jana ZIACIKOVA, soprán 
Jana MASAHYKOVÁ, alt 
Michal ŽEI.O KA, tenor 
f rantišek MALATINEC, has 
MIEŠANÝ 7.110 1{ URATISI.AVSKÝCII 
L:c":rrm:ov 

KOMORNÝ ZBOR CIRKEVNÉHO 
KONZERVATÓRIA V BRATISLA VE 
Dirigent: 
Milan KOLENA 
neclel'a 24. ll. 1996 o 19.30 h 
Slovenský rozhlas Bratislava· Štúdio 2 
18. ročník ft:stivalu NOVÁ SLOVENSKÁ 
HUDBA 
Didi: Mojim deťom - suita pre komorný 
orchester 
Krajčí: Tri bagately pre zobcovít nautu 
a s láčikový orchester 
Dibák: Koncert pre bicie nástroje a komorn)· 
o rchester 
Burlas: Planctus pre sláčikový orcheste r 
Cikker: Spomit:nky Op. 2S 
Juraj KOREC, zobcová tla uta 
Libor CABEJŠEK, bicit: 
Dirigent: 
Leoš SV ÁROVSKÝ 
utorok 26. l l . 1996 o 19.00 h 
Dom umenia Fatra, Žilina 
Abonentný konce rt ŠKO Žilina 
Mozart: Hudobný žart 
Rodrigo: Concierto de Aranguez 
Dvofák: Sláčiková serenáda e mol 
Carles TREP AT, gitara (Španielsko) 
Di rigent: 
L~os SV ÁROVSKÝ 
Mreda 27. l l . 1996 o 19.30 h 
Spoločenský dom ·Topoľčany 
Koncert ŠKO.Žilina 
Mozart: Hudobný žart 
Roclrigo: Concierto cit: Aranguez 
Dvorák: Sláčiková sert:náda e mol 
Carles TREP AT, gitara (Španielsko) 
Dirigent: 
Leoš SV ÁROVSKÝ 

KONKURZY 
Riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave, vypisuje konkurz d o Slovenského nl

h armonického zboru do hlasových skupín:- soprán, - alt, - tenor,- bas. 
Požadované vzdelanie: Konzervatórium, alebo VŠMU. 
Konkurz sa uskutoční 26. 11. 1996 o 13.30 h v skúšobni SFZ, Bratislava-Reduta, 

Medená 3, l. posch. Prihlášky so životopisom prijíma a informácie poskytuje perso
nál. ref. SF, Medená 3, 816 Ol Bratislava. Podmienky konkurzu oznámime prihláse
ným uchádzačom p ísomne. 

Generálna riaditeľka Stredoslovenského štátneho clivaclla vypisuje konkurz na voľné miesta 
v Štátnej opere Bansk(t Uystrica: 

Sólo všetky hlasové skupiny 
Zbor všetky hlasové skupiny 
Orchester husle - tu ni 

lesný roh 
viola 

Balet sólo a zbor 
Prihlášky so životopisom posielajte na adresu: Stredoslovenské štátne divadlo, Štátna opera 

flanská Bystrica, Národná l l , 974 73 Banská Bystrica, najnt:skôr clo 30. l l . 1996. Bližšie infor
mácie obdržíte písomne na záklaclt: prihlášky. 

Štátna filharmónia Košice l 
(NOVEMBER- DECEMBER) 

7. XI. o 19.00 h Dom umenia 
W. A. MOZART · Koncertantná symfó
nia pre husle, violu a orchester Es dur 
A. BRUCKNER- Symfónia č. 3 B dur 
STANISLAV MACU RA, dirigent ČR 
IGOR KARŠKO, husle 
ALEXANDER BESA, viola ČR 

14. XI. o 19.00 h Dom umenia 
R. WAGNER - Rienzi, predohra 
L. van BEETHOVEN - Koncert pre kla
vír a o rch. č. 5 Es dur 
J. BRAHMS ·Symfónia č. 3 F dur 
URS SCHNEIDER, dirigent Švajčiarsko 
JIRÍ KOLLERT, klavír CR 

21. Xl. o 19.00 h Dom umenia 
KONCERT VRÁMCI FESTIVALU 
SAKRÁLNEHO UMENIA 
O. HEMERKA - Žalm 150 
G. B. PERGOLESI -Stabat Mater 
A. HONNEGER ·Symfónia č. 3 
"Liturgická" 

STANISLAV MACURA, dirigent ČH 
MICHAELA HAUSOVÁ, soprán 
DENISA ŠLEPKOVSKÁ, alt 

25. Xl. o 19.00 h foyer Domu umenia 
KAFÉ KONCERT V SPOLUPRÁCI 
s fy J USTINA 
KOŠICKÝ SALÓNNY ORCHESTER 
s pieva: MICHAELA HAUSOVÁ 

l. XII. o 18.30 h Evanjelický kostol 
ORGANOVÝ KONCERT 
J . S. BACH- výber z organových 
s kladieb 
P. RÚFUS- MODLITBIČKY 
IVAN SOKOL, o rgan 
PETER RAŠEV, recitácia 

ZÁJAZDY 
27. XI. koncert v PKO Prešov 
ŠFK dirigujeJeannot Weimerskirch 
(Lqxembursko) 
sqlista: Mark Bettendorf, klavír 
(Luxembursko) 
PROGRAM: B. SMETANA- Vltava 
E. H. GRIEG · Klavírny koncert a mol 
l. až S. XII.- turné Luxembursko 
(s di rigentom]. Weimerskirchom) 

AP projekt, s. r . o. 
usporiada v rámci umeleckého festivalu Reformačné dni '96 

TRI ORGANOVÉ KONCERTY 
Sobota, 9. novembra 1996, o 16.00 h Hudobná siea1 bratislavského hradu 

. MATfHIASJACOB (Nemecko) 
Program: Georg Bóhm, Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen, Francois Coupe
riu, Felix (\'lendelssohn Bartholdy 
St>oluorganizátor: Evanjelický cirkevný zbor a. v. Bratislava 
Dobrovoľné vstupné pre Fond cirkevnej hudby 
Strt:da, 13. novtmbra 1996, o 18.00 h , Evanjelický kostol Bratislava · Jlrievoz, Radničné 
námestie 2 (spoje 34, 216, 218,_220) _ 

JAN VlADIMIR MICHALKO 
Hosť: Albert HRUBOVČÁK- trombón 
Program: Johann Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther, Franz Schmidt, Ľudovít 
najter 
Sp oluorganizá tor: Evanjelický cirkevný zbor a. v. Bratislava-Prievoz 
Dobrovoľné vstupné pre Zborovú diakoniu 
Nedeľa, 17. novembra 1996, 16.00 h Evanjelický kostol Svätej Trojice Bratislava-Petr· 
žalka, Strečnianska 15 (spoje 21, 38, 43) _ _ _ 

ANNA PREDMERSKA-ZURIKOVA 
Hosť: Hana ŠTOLFOV Á-BANDOV Á· s pev 
Program: Heinrich Schiitz,Johann Sebastian Bach, César Francka ďalší 
Spoluorganizátor: Evanjelický c irkevný zbor a. v. Bratislava-Petržalka 
Dobrovoľné vstup~é pre NadáciuJozefaJuráša 

ŠTÁTN;\ O~ERA, 
Bansliá ,BystHc:aň 

november 
4. l l ponddok 18.50 (2, 15 h) 

~ 

Divadlo J. G. 'ľajov:-kého Zvolen činohra 
1>ctcr Kováč ik 
SLOVENSKA RAPSÓDIA / HO~TINEC POD ZELE
N)' M STROMOM 
) . l l . uro rok 18.3'0 (3 h) 
Giuseppe Verdi NABUCCO 
Opera v štyroch dejstvách 
9. ll. sobota U:!.;SO (3 h) 
P. l. Čajkovskij EUGE ONEG I 
l.yrické scény v troch dejstvách 
'ľa ťjana · Tal iana l KOLOV Á ( Bulharsko) 
Oncgin · Šimon SVITOK 
Grcmin · Vladimír KL:BOVčiK (SND) 
Pred"tavenic v sólistickom obsadení zahraničného 
zájazdu vo šv:tjčlarsku v di\och 14. až ll:!. l l. 1996 
2 1. 11 . štvrtok 18.30 (60 min.) 
Juraj Beneš SKAMENENÝ 
Opera v jednom dejstve 
Predstavenie pred odchodom na XVIII. ročník fes
tivalovej prehliadky NOVÁ SLOVEN SKÁ HUDBA V 
RÁMCI ROKU SLOVENSKEJ HUDBY · Nová scéna 
Bratislava · 24. l l. 1996 
26. ll. utorok l t:UO (2,40 h) 
Giuseppe Vt:rdi LA TRAVIATA 
Opera v troch dejstvách 
28. l l . štv rtok 18.50 ( 2 h) 
Ilja Zcjlenka BÁTORYČKA 
Operná smutnohra v dvoch dejstvách 
30. 11 . sobota 18.;0 (2,5 h) 
O l! o Nicola i VES P. L(; PANIČKY WINDSORSKÉ 
Opera v troch dejstvách 
ZAJAZDY: 
16. l l. o 20.00 
P. l. Čajkovsk i j EL:GEN ON EG IN švajčiarsko · Vevey 
17. ll. o 20.00 
P. l. ( :ajkovskij El rC. EN ONEGJN ~vajčiarsko . Zug 
24. ll. o 19.00 
). Beneš SKAM ENENÝ Nová scéna Bratislava 
29. l l . o 11 .00 
E. Sm:hoi\ ČARODEJNÁ NOC· Zvolen 

Ministerstvo kultúry SR vypisuje kon
kurz na obsadenie funkcie 

riaditeľa Slovenskej filharmónie 
v Bratislave 

Predpok la d y: 

VŠ vzdelanie, vek nad 35 rokov, rozhľa
denosť v oblasti hudobnej kultúry, ak
tívna znalosť aspoň jedného svetového 
jazyka, organizačné a riadiace schop
nosti. 

Prihlášku doloženú o,sobným dotazní
kom, vlastnoručne napísaným životo
pisom a kópiou dokladu o dosiahnu
tom vzdelaní prijíma personálny od
bor Ministerstva kultúry SR, Dobro
vičova 12, 813 31 Bratislava najneskôr 
do 14 dní po zverejnení konkurzu. Pri· 
hlášku bez požadovaných dokladov 
MK SR nebude akceptovať. 

OPRAVA 
V 18. čísle HŽ vinou tlačiarne v 

článku SFZ v programoch európ
skych letných hudobných festivalov 
vypadlo posledné s lovo "nevšednú 
tvorbu". Autorom článku je Marián 
Bulla. V 19. čísle na str. 8 chýba meno 
autorky článku Koncert z tvorby E. 
Suchoňa. Autorka textu i fotografie je 
D . .Jakubcová. Súčasne sa ospravedl
iíujeme aj za tlačové chyby. 

PRÍRUČKA, KTORÁ BY VÁM NEMALA CHÝBAŤ!!! 
HUDOBNÝ FOND PONÚKA SLOVENSKÝ HUDOBNÝ ADRESÁR 1996 
(umelci, súbory, vydavateľstvá, školy, inštitúcie, rock, pop. jazz atď.) 
cena: 70,- Sk 
predaj: 
Požičovňa a notový archív, Medená 29, 81~ 02 Bratislava, tel./fax: 
07/ 533 2645 
Predajňa hudobnín, šustekova 23, 851 04 Bratislava tel.: 07/ 81 91 26. 
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