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STRETNUTIE 
l' itp(J'/111/fdi rlt/oc/i mol som l'e!tni milé o 

príjl'llmé stret11111ie s f11ďmi. borí mo;ií 1·e!tni 
mrli !Judlm. Na pôde Klubu priotefo1• SIOI'eJI
.rl.ejjillumnónie sme s~ l' IÍ:lomlmllli pria:
llil't'tll' I'IÍ!11ej /mt/hy ro:l101~orili o no lom craso
pise. r1 :II(I'SIIIplnostipístmitt o /md be. o jej lo
lllťllltll'rmí. l10dnolt'IIÍ. o jimk('li. ŕasopim. lto
(1: drre byl kolllllmÁiícioll med:i tl'orcami a 
po.rluduíčmi otrf. Samo:re;ine, ,. spoloi<tlo.rti, 
l!oní II'IJiili f11tlid .r 1y.flím l'elm•fm prieme
fiJfll, terkt oj .ro sl:ií.rentJslami :: pt'{il'i'del!(vd! 
11/ÍI'.fter ÁOIICei'IOI' a poc'IÍI'allia lmdby 11iele11 
lire. ale aj: médií. pdf/o 110 pretras 1•.fe/it'o. 
D(l:l'l'del .rom J'tt. tro 1/0.fic/r liitd/~)'llllltlr'llfcli 

prialeftll' ll'tÍpl: i'o lleredio poc/10pi1: ale lltijillä 
alo 11apnm/'.rtít"a.rmí siiiiÓCiitl' /mt/be tal, alo 
/~)'si IO !e/a/t: Ako SOlil Nf spolllelllt/. jet/llýlll : 
olm!Jor· dislusie holi o!dd.y lmdob11ej p11bli
cisllÁ)'. Tflali .ra niele11 1/{í.f/10 crasopis11. ale 
ra:fírili.ro 11a problémlmdobl!ejpllblicisti/.y ,. 
dfllllej !lat'/, o.rtall(11c!J periodt'i.dc/J, ltoré si 
dnrs 1ú11· l'fíma;ií "lledllclrol'llé .rtrá11Áy !il'fl
ltl'', nadbieluijiíc :da11/il'() deobeme "p/amé-
11111" I'Á:IIS/1 pmi1111Írem11 po móde, drá:!dir:1'd' 
·'"':dt~adr, t'i tuduí1 Jk]'< Ir rl't <'fJIOdt. K tJII.ŕra
lm 'O/sa re/im' citef11ý 11edostatol popll!ari:acr
'(''c!J publllócií o lmdbe. mome11tálne absell
lll)iíce !ir·otopt:~v lý:llaiii/Jfcli II'Orii'J'cll či Jil
lelpretoét(l'cli osob11o.rtí a I'Ô/Jec lliet'(J//Íty, 
l/(lt'tÍ prí.rt11p11ým .rpôsobom ro:.ŕli·tij'e lmdobto' 
oh:or poslllclióta o priproi'Jij'e l1o na apercep
IÚI IItíroéllej.fích di'e/. 

Od11ofto bol u! le11 slok l; problematike lm
dobnél!o P:delómm'a 11alej mlcíde:!e, ktorej 
IÍii)'lok 110 Á'ol/cel'/odr J'Ó:!11ej /mt/by ;'e t'ridell/-
11/. 11 IIJ aj umltíde:!e ftudujiÍrej /mr/Im. Mô:!em 
pol'er!ar: :!e núl dt'alóg 11ehol j'omuílt(l'. bol 
.rJ.r:-11a.rJ.r: popre!Á'ÓI'OI~Ý IÍfJI'IÍIIIIOSf'OU O l'áf-
11_1111 11epolojom so .rtOI'Om /iudob11e/ teda tij' 
eJJl'lickej l'fdror~y. Spomí11ali so slál'lle telei'Í:
IIt' rekíc1'e L.. Bem.rteti1a, popu/tíme cyk(r S/o
l'ellslejjillwmJónit'. boré so ledysi 1/ti::_ÝJ'Oii 
Ko11te11y pre :ÓI'Ot(J', a m'lsa pd 11idJ k1·ô1!' to-
1111110 IIÓ:I'/1 lleČet'l'l'/10/, {(Ili 1/ebtf/, :!e bude 
o:načet(l' :a priJ'Iui!OJ'a/a dtij'alej J'deoló.rtJ'e. 
l'etf IW/}OÁOIIII'e!O ÁOI/Ce!ly l' J'Á'IIIOÔIOS!i 1/(IJ'
Jiel'(IJ'((/(1 t:l'. pmmj1íco lillell;r:encl'a. ktorá sa 
: KOI/Ce!IO I' I'J'fi'(J/1/o o podm'kotefsló s.fém si 
efte 110 ne cestullel/a.fla (pml'do, pri toi.J'dllo 
:tÍI'eroc/1 l'ftfy p/a/Í P. S Čes/ l:ÝIIi!IIÁÓIII/) ... 
Ko/ro: toho 1'/Íii/'? Šlo/u, rodit!ol'. pro.rtretl!'e. 
alebo .l'fJOioc'ell.rhí klímu. ltorrí - o '' tomto 
smere sme sa vo ri 11ojr•Joc :hod/i-;'e prardepo
r/ob!le lr!al't~J1m j'ahorom. ŕo máijiít·lin spô
sobom 1pl;'m no j'omJoFanie osob11osti .rlkros
llého t'loFda. 

A r'.faljetle11: no;'dôle!Jieifídr 6iniefo,. cie
ffii'('(IOmej opercepcie l'tÍ!i1ej lmdby - a I'Ô/Jec 
l.a:!délw 1111/elllo-je 1:)'/1'Óm11ie 1':/a/ml; !md/Je 
1:1'l'll.)'mi dostu;"~''""'prostriedkami. Od rodtit
llélro :ó:em1'a t'e: .flo/u. 'íJsydu'dé ol•::tlll.ŕl'e", 
lloré alo/o 11ós r:vn·tím :mlo1·tí lu lisa ro:lr/a
.ru (spomí11alo sa lle.(/(IJ'/1/é ''J'Iiíc'e11ie Pá!!Jej 
hudby: fJI'I'ého progm11111 ro:/i/a.ru a sla/Já po
t'uteliiO.rt' tlru!Jé!Jo prO,ftJ'(Jfl/11). problemotickó 
t'Sil'lidá IJOdllolrl tele1'Í:t~rch pro,rrmmo1• o 
pod. Spoloč11e .sme poCJi'ol '{(/i abse11Cii1 sc!Jop
IIO.rti pe.l'IOI'Oilifl 1':/o/111 Á' 1/(lc/{Y{I.fOJýlll /iot/
/IOIÓ/11 ako prosm'edk11 11a I'J'II'Óttmie l'lo.rt11ej 
Á'll/til'OI'{I/IO.fli O pO:IiÍl'lle!Jo !J'J'OIIIé/10 ltý/u. 
Pmr'tla. to 11ie s1í ;'etlllotluclié. ale 11esmieme 
:lo!ité problé11~1', Á'foré 11emo:!11o n'efil ;'ednfm 
Sfl'e/1111/ÍIII. Srí 1-.fal 111 a pripomínam ic/1 .r ve
dtJ/1/ÍIIl, :!e na.(/astie jes/J'Iijií efte lit dia. kt mfd! 
1(1 /t'lÍpi. 

Bolo 10 .rlre/1/llll'e m'elen prí;'emné, ole aj 
(ISO!IIé, Á!Oré Si {(KO j'ede/1: prej{IJ'()I' SIÍCYOSI!é
!Jo .wciólllelro a F::delallo.rllléllo trellrlll :as/JÍ!!' 
po:omost' llojinä tfc!J. horí 1111/ellie fíria a 
JfJI'{)S/redlo l 'ťÍI'a;ií. MARIÁN JURiK 

Vl 
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Koncom januára sa slovenská kultúrna verejnosť rozlúčila s jednou z najvýraznejších osobností výtvarného umenia prof. Albínom Brunovským. 
Dielo, ktoré zanechal, predstavuje skutočný monument, výrazom a významom siahajúci v doslova nadčasových dimenziách za hranice našej vlasti. 
Grafika z r . 1963 s titulom Muzikanti patrí k viacerým majstrovským počinom inšpirovaným hudobnými motívmi . 

FESTIVAL PLNÝ HVIEZD 
Anglické mesto Huddersfield sa nachádza v priemyselnej oblasti Yorkshi

re medzi Manchestrom a Lieds, ktorá v zimnom období pôsobí nudne až de
presívne. Dopravné spojenie z Londýna nie je práve najideálnejšie a samot
né mesto tiež neponúka žiadne turistické atrakcie. A predsa je na sklonku 
každého roka plné návštevníkov ..• 

Festival súčasnej hudby, ktorý sa tu každoročne koná pod vedením svojho 
umeleckého riadite fa Richarda Steinitza, sa počas svojej 19-ročnej existencie 
vyprofiloval z malého dvojdňového festivalu pre študentov tamojšej univer
zity na exkluzívny festival medzinárodného formátu, ktorému venujú mimo
riadnu pozornosť všetky prvotriedne vydavatefstvá, nahrávacie spoločnosti, 
médiá a samozrejme odborná verejnosť. Putujúc za renomé festivalu, neu
stále som si kládla otázku, aké okolnosti umožňujú vznik a trvanie zaujfma
vého festivalu. Nie som si istá, či som našla jednoznačnú odpoveď, pretože, 
ako som zistila, festival v Huddersfielde nepracuje v najideálnejŠích pocJl 
mienkach, je skôr onou výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo. Aj tento festi
val zvádza neustály zápas o zabezpečenie finančnej bázy pre svoju existen
ciu. Jeho jedinou istotou je osobná zanietenosť organizátorov a ..• tradícia. 

Aké j e teda tajomstvo ús pechu Hud
dersfieldskej festivalovej kuchyne? 

Z pohľadu pozorovateľa sa mi ako mi mo
riadne pozitívum javila osobnosť festivalo
vého ri aditeľa, ktorý a o. i. vyznačuje zna
losťou literatúry a otvorenosťou voč i kon
cepciám a štýlom v hudbe 20. storoči a. Po
dľa prof. Steini tza sú "niektoré festivaly do
mácke, iné upredno tňujú medzinárodné 
spo ločnosti. Niektoré hlavne zabávajú, iné 
sú zamerané na vzdelávanie. Niektoré ex
ponuj ú idey, iné ideológie. Keďže všetky 
prístupy majú svoj zmysel, náš festival sa 

snaží zohľadniť väčšinu z nich. Snažíme sa 
byť internacionálni, ale zároveň zahrnúť 
lokalitu, byť profesionálni, ale zároveň 
ústretoví voči účastníkom, byť informa
tívni a zároveň zábavní". 
Tohtoročný festival ponúkal naozaj širo

ký výber štýlov a osobnostných koncepcií 
od postserializmu, cez minimalizmus, ame
rickú experimentálnu tradíciu, novú kom
p lexnosť, postmodernu, computerovú hud
bu atď . Zjednocujúcim prvkom bola mimo
riadne vysoká profe ionálna úroveň. Zhru
ba 15 popredných súčasných skladateľov 

OĽGA SMETANOVÁ 

bolo prezentovaných a osobne prítomných 
na festivale - šiesti z Británie, ďal ší zhruba 
z 8 rôznych kraj ín a 6 kontinentov. Mimo
riadne atraktívnou črtou festival u bolo 
množstvo premiérových uvedení skladieb, 
často napísaných priamo na objednávku 
festi valu. 

O najväčší priestor na festivale sa de
lili dvaja vefmi protikladní skladatelia 
Stockhausen a Feldman. Kým Stockhau
sen ovplyvnený 2. viedenskou školou sa 
stáva vedúcou osobnosťou Novej hudby 
v 50-lych a 60-tych rokoch a neskôr vyvíja 
svoj štýl smerom k megalomanským kon
cepciám svojich posledných projektov, 
napr. LJCHT (cyklus 7 vzájomne prepoje
ných opier na každý deň v týždni), Feldma
nova kariéra je úzko spojená s Johnom 
Cageom, ktorý ho uviedol do newyorských 
umeleckých kruhov, aby tam spoznal Philli
pa Gustona, abstraktného expresionistu, 

(Dokončenie na str. 3) 
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Medaily k Roku slovenskej hudby 
Bodkou za uplynulým Rokom slovenskej hudby bolo 27. januára t. 

r. spoločenské stretnutie v Zichyho paláci v Bratislave. Pred eda prí
pravného výboru Roku slovenskej hudby, prof. Dr. Ladi lav Burlas, 
DrSc., a ústredný riaditeľ Národného hudobného centra Pavol Bagin 
zhodnotili prínos Roku slovenskej hudby a poďakovali spoluorgani
zátorom za jeho úspešný priebeh. Prípravný výbor RSH udelil pri tej
to príle/.itosti viacerým umelcom, muzikológom, organizačným pra
covníkom, ako aj zástupcom kultúrnych misií pri zahraničných za
stupiteľstvách Pamätnú medailu k Roku slovenskej hudby. V rámci 
programu pred nieslo Dychové trio Slovenskej filharmónie časť z Tria 
pre dychové nástroje od Ľudovíta Rajtera. 

-r-

Pozdrav kolegont 

A. Gabauer 

Pri zdraviciach, prípitkoch k význam
ným životným jubileám priateľov sa neraz 
štyli zujeme do strnulých póz. Neodpustí me 
si štipku nadsadenia, pátos, ľúbivý tón, kto-

rý rád dojíma. V tomto prípade, pri príleži
tosti, keď sa chcem obrátiť naraz k dvom ju
bilujúcim (dovolím si povedať) priateľom a 
kolegom, Zuzane Marczellovej (3 . 2.) a 
Alfrédovi Gabauerovi ( 17. 2.), siaham k ci
vi lným výrazovým prostriedkom. Viem to
tiž, že tento tón obaja prijmú radšej ako 
okázalé ohňostroje fráz. 

Obaja, každý v inom časovom zasadení, 
sadali k redakčnému stolu, na ktorom dnes, 
ako ich následník a pokračovateľ preberám 
rukopisy. Prešliapavali cestičky, niesli po
myselný štafetový kolík cti nášho neraz za
lrateného Hudobného života ... Rada zalis
tujem v minulých ročníkoch nášho časopi
u a s pôžitkom čítam presne formulované, 

intelektom a ostrovtipom vystužené postre
hy Zuzky Marczellovej. Najmä opera a vo
kálna oblasť boli jej doménou . Fredy 
Gabauer svoje postoje formuloval premys
lene, dôsledne artikulujúca zvažujúc každú 
z vyjadrených myšlienok. Interpreti, "zá
bavnejšie" žánre- opereta, muzikál... Člán
ky, úvahy, štúdie, scenáre, aktívna spolu
práca s médiami a hudobnými inštitúcia
mi sú produktom profesionálneho života 
oboch kolegov. 

Z. Marczellová 

Chcem obom úprimne popriať ešte veľa 
tvorivých návratov, e lán a zdravie ... veď 
(hovoriac Goetheho slovami)- mladosť nie 
je obdobie života, ale duševný stav. 

L. DOHNALO V A 

K jubileu pedagogičky 
PhDr. Oľgu Pavlovskú-Dindovú som po prvý

krát streLia na nsadnutí Slovenskej spoločnosli pre 
hudobnú výchovu na jeseň v roku 1968. 
Obdivovala som mladú energickú dámu. odborníč
ku na hudobnú pedagogiku a didaktiku, ktorá po
mala najmodernejšie školy, perfeklne hovorila nie
len po slovensky, nemecky a maďarsky. ale aj "po 
viedensky", "po švajčiarsky ", "po prešporácky". 
Doká7ala zaujať uči teľov hudby svojimi podnetný
mi prednáškami a udržať tvorivú pracovnú atmosfé
ru a dobrú náladu účastníkov konferencie, či semi
nára. Už vtedy mala za sebou Cenu Povereníctva 
školslva ( 19S9) a po prvých rokoch pôsobenia na 
Hudobnej škole na Diebrovom námeslí, kde viedla 
Detský zbor a uči la hudobnú náuku, stala sa profe
sorkou Konzervatória v Bralislave. Na jar 1969 
som ~a tal a jej kolegyňou na Konzervatóriu v Bra
tislave a Oľga mi velmi pomohla ako mOj "uvádl.a
júci učitef". 

V pracovnom taujali som ani ne~:badala ako pre
šli roky, ale s obdivom som zaznamenávala jej tvo
rivé aklivity. Napisala učebnicu pedagogiky pre 
konrervatóriá, prvé učebnice a metodiky pre rudo
vé školy umenia, z ktorých sa učili deti v Cechách i 
na Slovensku, učebnice hudobnej výchovy pre oso
bitné školy, učebnice hudobnej výchovy pre Lá
kladné deväťročné školy. knihy o hudbe Mladi mu-
7ikanti. Hráme doma i v škole so zborníkmi piesni a 
hier spolupracovala s našimi najlepšlmi odborník
mi prof. Kantorom. Marienkou :Zikavskou, Igorom 
Dibäkom, Ondrejkom, Dostálom a Neoralovou. 
Hudobná výchova pre S. ročník ZOS (Pavlovská
Kantor) doslala z rozhodnulia komisie Památniku 
národního pbemnictví v Prahe Litul Najkrajšia kni-

Spotnienka 
~tomu rok, čo nás 

opuslila aaša pani uči
teTka Gabriela 
Holičová. Narodila sa 
27. októbra 192S v 
Bralislave. Klavír štu
dovala na kon7..ervató
riu pod vedenlm Frica 
Kafendu a Anny Ka
fendovej. Od roku 
I9S3 sa venovala pe
dagogickej činnosti , 
ktorej ostala verná al 
do konca livota, čo 
predstavovalo spolu 
asi 42 rokov. Získala 

množstvo pedagogických ocenení z domácich i 
medzinárodných súťa7í s účasťou jej Jiakov (v roku 
1990 na sú(aJ.i Virtuosi per musica di pianoforte v 

ha roka 1968 a Zlatý diplom, učebnica hudobnej 
výchovy pre 6.-7. roční~ osobitných škOl (Fulla, 
Pavlovská, :Zikavská) získala Cenu SPN za najkraj
šiu učebnicu. Ako autorka Pôsobenia hudby na 
handicapované deti doMala l . cenu 9. ročníka 
ústredného pedagogického čítania vo Fulneku, na
sledovala výročná cena SSHV. slrieborná medaila 
k SO. výročiu založenia Konz..ervatória v Bralislave, 
ti lu l Vzorná učiteľka. 

V še~ťdesiatych rokoch PhDr. Oľga Pavlovská
Dindová objavila pre našu hudobnú pedagogiku 
Orffovu školu, presad.wvala pou]fvanie lahkoovlá-

Ústi nad t.abem cenu pre najúspešnejšieho česko
slovenského pedagóga) a ocenenia Ministerstva 
školstva. K najvýrunejšlm úspechom palria 
umieslnenia žiakov v ui. spomínanej medlinárod
nej súťaži , kde sa jej podarilo so svoji mi žiakmi zís
kať v rozmedzí rokov 1984 až 1990 päť finálových 
cien (roku 1990 to bola aj l. cena a cena pre naj
úspešnejšieho československého účastnlka). o ktoré 
sa zaslúžili Daniela Hlinková, Martin Tomek a 
Zuzana Zamborská. Zanedbateľný nie je ani počet 

žiakov, ktorí sa rozhodli venovať hudbe profesio
nálne. Niektorí z nich ul pôsobia ako pedagógovia 
na VSMU - Cyril Dianovský a Viera Doubková, iní 
na VSMU študujú - Daniela Hlinková, Dana Vizvá
riová, Du~an Sujan, Katarína Granecová, Katarína 
Brejková, Zuzana Zamborská a Jordana Palovi
čová, a niektorí sa na VSMU ešle len pripravujú -
Martin Tomek, Silvia ViLváriová, Katarína Mar
cingerová a Zu7.ana Vizváriová. 

Co bolo rozhodujúcim činiteľom jej práce. že do
kázala v nás prebudiť oddaných milovníkov hudby? 

datelných hudobných násLrojov a presadtovala vý
dobylky Williamsovej metódy. V sedemdesiatych 
rokoch sa stala priekopníčkou aj v ďagej discipline 
- v muzikoterapii. Pracovala s poslihnutými deťmi v 
osobi tných školách. venovala sa chorým na neuro
logickom oddeleni Detskej fakultnej nemocnice, 
prednášala na katedre špeciálnej a liečebnej peda
gogiky a psychológie FFUK, spolu s T. Vargovou 
vydala Inštrukcie k muzikoterapii pre nemocnice, 
prednášala o Relime dňa u mentálne postihnutých 
deti na Medlinárodnom symp67iu det kej neuroló
gie v Prahe. 

Bohatý a pracovne plodný !ivot Dr. Ofgy Pav
lovskej-Dindovej je hlboko zapísaný v desiatkach 
jej študentov, ~torf sa k jej posolstvu nadšene hlá~ia 
a ďalej ho ro~:víjajú, vo vedomí poslucháčov roz
hlasu, ktorí päť rokov počúvali jej vysielanie pre 
predškolskú mládež, či v nad~ených divákoch tele
ví/neho seriálu My sme mali mu1ikanti. Svedčia o 
tom nielen náhodné stretnutia, ale aj počeu1é odbor
né konwllácie, ktoré poskytuje, a teši nás, le tnovu 
spolu s Marienkou :Zikavskou pracuje na učebni
ciach. Aj dnes sa radi začítame do jej prekladu 
Kabalevského "O troch veľrybách ", vypočujeme si 
reprízy televlzneho seriálu Mladí muzikanti, alebo 
rothlasové relácie o významných osobnostiach hu
dobnej pedagogiky. 

Po dvadsialich štyroch rokoch pô obenia na 
Konzervatóriu sice prestala PhDr. Ofga Pavlovská
Dindová denne učiť, ale neprestala pedagogicky a 
ľudsky pôsobiť. Preto jej kolegovia pripravili veľko
lepú oslavu sedemdesiatin a v mene profesorov, bý
valých študelllov a všetkých 1námych jej voláme 
":Zivio!" DANIELA SLIACKA 

Azda predovšetkým jej "bo1.ská" trpezlivosť, s kto
rou pristupovala ku každému hudobnému detailu a 
ktorá vyplývala 1 jej samolnej lásky k hudbe. A do
minujúcou sa Mala aj prirodLenosť pani učiteľky, 

ktorá sa dokázala úplne sloto1niť s naším deLským 
svetom a vydať sa na spoločnú ceMu objavovania 
ro~:manitých podôb klavírneho ~:vu ku. Boli sme tak 
celkom uchránení od predstavy cvičenia ako neja
kej suchopámej. ale pred\a "velmi d01e1itej", ka]
dodennej povinno~ti. Na tomto nevinnom principe 
hry fu ngovalo vlastne aj prekonávanie všelkých 
technických problémov, ktoré Lahalené do nevyčcr
patelne meniacich sa obra1.ov detskej fantázie, ako
by vôbec nejestvoval i. 

Nenápadná ro7lúčka, be1 akejkoľvek ?mienky 
médií, akoby nadviazala symbolicky na samotnú 
podstatu jeJ povahy - skromnosti. Pani učiteľka 

LOmrela 4. decembra 199S. Opustila nás. ale l:íska k 
hudbe, ktorú do nás vštepila. bude dte dlho Jiť v 
srdciach všelkých jej žiakov. 

ZUZANA ZAMBORSKÁ 

Hudobný život '97 

l STV v januári l 
Po bohatšom sviatočnom hudobnom pro

grame - najmä z oblasti hudobného folklóru -
bolo toho po sviatkoch menej. Ani v kultúr
nom magazíne sme sa o hudobnom dianí nič 
nedozvedeli. 
Pozornosť zasluhujú dve relácie: repríza 

muzikálu T. Seba-Martinského Revízor a ver
mi nápaditá a profesionálne pripravená relá
cia Umenie dirigenta ( 19. a 23. 1.). 

Spracovanie osvedčenej literárnej predlohy 
formou muzikálu má svoje výhody i úskalia. 
Výhodou je kvalitná predloha libreta a tým aj 
tematika textov piesní. Nevýhodou je, že hu
dobná stránka často zostáva dmhoradá a divá
ka upútajú skOr herecké výkony, než kvalita 
hudby. To a týka nielen Martinského Reví
zora ... 

Nemala som možnosť vidjeť roku 1973 pre
miéru na Novej scéne, ani televíznu premjéru, 
a tak ide o prvý dojem z televízneho spraco
vania. 

Bolo to vefmi pôsobivé, výtvarne a kostý
movo malebné, vkusné a štýlové, herecky 
znamenité. Chlestakov mladého Ivana Krajíč
ka bol viac šantivý vtipkár ako podvodník, 
získal sympatie diváka a tal sa "kladným hr
dinom". Starosta nezabudnutefného Jaroslava 
Rozsivala bol dôstojný a komičnosť dávkoval 
v správnej miere, rovnako ako G. Veclová; 
pôvabná O. Schweighoferová šantila s vku
som. Očarila dvojica Bobčinský-Dobčinský v 
hereckom koncerte Lasicu a Satinského. Vý
borná bola aj spevácka úroveň. 

Skúsený divadelník, autor libreta B. Kra
mosil a textár piesní J. Turan citlivo pristupo
vali k textu slávnej predlohy a režisér B. Slo
vák sa postaral o spád a pohyb na obrazovke. 

Hudba T. Seba-Martinského je profesionál
na, vychádza z predlohy, v melodike z rus
kých ľudových piesni, niekde viac, inde iba v 
náznaku. Hudobná interpretácia pod vedením 
B. Slezáka mala vysokú úroveň. 

Z dramaturgickej dielne G. Vyskočilovej , 
tentoraz v spolupráci s A. Serečinovou, vyšla 
výborná relácia Umenie dirigovania. Auto
rovi, scenáristovi a režisérovi v jednej osobe
J. Lexmanovi - sa podarilo upútať pozornosť 
diváka od prvej po poslednú minúm. ZAslohu 
na tom má atraktívna téma, dôvtipný strih a 
premyslený scenár, ktorého odborné kvality 
uspokojili aj naj náročnejšieho odborníka. 

Kým na obrazovke "defilovali" zábery na 
významných našich a zahraničných dirigen
tov, text stručne približoval históriu dirigova
nia - od počiatkov rituálnej hudby spojenej s 
pohybom, cez pohybové znaky v gregorián
skom chorále, pohybové usmerňovanie v in
terpretácii hudby ďalšieh období, až po dneš
nú dirigentskú prax. Nasledoval pútavý roz
hovor s našimi poprednými dirigentmi o jed
notlivých prvkoch dirigentského umenia. 
Hovorilo sa o technickej stránke dirigovania 
počínajúc taktovaním, preSnou prácou rúk, 
dokonalej znalosti partitúry vyžadujúcej hu
dobnú predstavivosť, tvrdej práci na skúš
kach, kde treba precízne vypracovať každú 
hudobnú frázu. A napokon pochopenie diela 
ako celku, jeho poselsf.Na. K tomu je žiaduce, 
aby dirigent bol silná osobnosť, schopná 
"vnútiť" svoju predstavu kolektívu skladajú
cemu sa tiež z viac či menej výrazných osob
ností. Toto "vnucovanie" nesmie byť násilné, 
orchester sa musí stotožniť s predstavou diri
genta. V práci dirigenta ide teda o spojenie in
telektu s emocionalitou a ilou osobnosti. O 
tom všetkom diskutovali Ľudovlt Rajter, La
dislav Slovák, Ondrej Lenárd, Bystrík Režu
cha, Róbert Stankovský a Elena Sarayová. 

Bolo zaujímavé, že v diskusii sa prejavili 
typické črty jednotlivých dirigentov. Rajter 
intelektuál, odsudzujúci dirigentské "šoumen
stvo", ktoré si v poslednom čase vynucu
je obecenstvo; Slovák - pedagóg, upred
nostňujúci poctivú, cieľavedomú prácu s or
chestrom; Lenárd - romantik, zdôrazňujúci 
emocionalitu až po hranicu akejsi mágie; Re
žucha - technik, ktorého ruky sú také perfekt
né, že hýčkajú orchester; Sarayová, pre ktorú 
práca s mladými a deťmi je dominujúca a 
Stankovský, ktorý o všetkom premýšľa a vy
berá si to, čo rozvíja jeho dirigentskú osob
nosť. 

Hovorilo sa aj o novej situácii, ktorú pri
niesla nahrávacia technika, kde ihneď možno 
overiť výsledok, čo vedie k perfekcionizmu, 
ale uberá zo spontánnosti umeleckého výko
nu. 

Zarazil ma iba vyhýbavý názor na dirigent
ky ženy, čo už dnes predsa nikde na svete nie 
je zvláštnosť. 

Skoda, že autor relácie neprizval aj ďalších 
mladých dirigentov - veď už ich máme na 
Slovensku dosť a treba si ich vši mať. 

ANNA KOV A~OV A 
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FESTIVAL PLNÝ HVIEZD 
( Dok011('e11ie zo str. l ) 
ktorý a~i najvýraznejšie ovplyvnil Feldma
nov hudobný jazyk. 
Akokoľvek pravdivé by bolo Stockhau

senovo tvrdenie o tom, že jedna z Feldma
nových skladieb by mohla byť momentom 
v jeho hudbe, ale nikdy nie naopak, je fasci
nujúce konfrontovať tvorbu týchto dvoch 
autorov na ploche jedného festivalu. Kon
trast je takmer dokonalý. 

Ku Stockhausenovmu image, ktorý ho 

Karlheinz Stockhausen 

sprevádza už dobrých pár rokov, patrí suita 
jeho najbližších spolupracovníkov - sklada
teľov syn, výbomý trubkár Marcus Stock
hausen, flauti tka Kathinka Pasveer a kla
rinetistka Suzanne Stephens. Tuto stálu 
zo tavu doplnila sopranistka Annette Me
riweather pre britské premiérové uvedenie 
úplnej verzie Pieta ( 1990), ktorá j e časťou 
druhého dejstva opery Dienstag z LICHT. 

Stockhau enove nároky na dokonalosť in
terpretácie jeho diel ho viedli k totálnemu 
prekomponovaniu všetkých zložiek, ktoré 
počas interpretácie prichádzajú do úvahy. 
Scéna, svetlá, kostýmy, mimika a pohyb in
terpreta na scéne, prípadne vzájomná ko
munikácia viacerých interpretov, to všetko 
kladie mimoriadne nároky na samotnú hu
dobnú interpretáciu, ktorej technická doko
nalosť a ovládanie skladby spamäti sú úplne 
najzákladnejšie predpoklady. Doviesť tento 
ideál k dokonalosti bolo možné len za neu
stálej spolupráce s interpretmi , čo sa Stock
hausenovi závideniahodne podarilo. 
Počas piatich večerov venovaných Stock

hausenovi bolo možné výhody symbiózy 
skladateľ-interpret dokonale vychutnať. Vo 
svetovej premiére Kathinka Pasveer a Su
zanne Stephens uviedl i Bijou ( 1978- 1982) 
pre altovú flautu a basový klarinet, prvú 
scénu z prvého dejstva opery Dienstag 
z LICHT, azda najpreslávenejší a najhranej
ši Tierkreis ( 1975- 1981) vo verzii pre trúb
ku a klavír - Marcu Stockhausen, klarinet -
Suzanne Stephens, flautu a picolu -
Kathinka Pasveer. Na koncerte spoj enom so 
skladateľovou prednáškou na tému Fremde 
Schiinheit autor predstavil 3 diela, v kto
rých sa pokúsil nájsť hudobné prostriedky 
na vyjadrenie krásy, ktorá nás presahuje. 

V skladbe Xi vo verzii pre ba etový roh 
(1986) vychádza z významu písmena gréc
kej abecedy Xi, ktoré je synonymom pre 
neznámu kvantitu. Základný segment zo su
performuly použitej v opere Montag je roz
tiahnutý na plochu deviatich minút s tým, 
že úlohou interpreta je vyplniť priestor me
dzi základnými tónmi tak, aby každý inter
val malej sekundy obsahoval dvanásť mik
rotónov vyhľadaných interpretom podľa 

možnosti nástroj a. Pri počúvaní sa dostavu
je pocit dezorientácie v priestore i v čase, čo 

vyvoláva zvláštny stav napätosti. Celkový 
dojem podčiarkuje zaujímavá farebnosť 

a neznáma kvalita ná trojových zvukov do
plnená vizuálnym vnemom z efektného 
kostýmu v tvare X . 

Ypsilon vo verzii pre flautu ( 1989), pís
meno, ktoré v gréckej abecede implikuje 
variabilnú kvantitu, j e doslovným vyjadre-

ním autorovho zámeru vyplniť 16 presne 
špecifikovaných tónových výšok (vychá
dzajúcich z formuly v opere Dien tag 
LJCHT) s tlačených do intervalu malej ter
cie mikrointervalmi, ktoré majú byť podľa 
možnosti čo najmenšie, ale stále dobre po
čuteľné. Ich variabilné množstvo záleží od 
možnosti konkrétneho nástroja. Stlačenie 
priestoru a jeho ná ledné vyplnenie mikro
intervalmi doplnenými o zmeny nálad, či 
zvuky indických zvončekov, ktoré má inter
pretka pripnuté na kostýme v tvare Y, vyvo
lávajú stav tranzu. Toto originálne narába
nie s priestorom v hudobnej štruktúre bolo 
pre mňa najpozoruhodnejším zážitkom zo 
stockhausenovej festivalovej prezentácie, 
ktorá ďalej zahŕňala skladby El ufa ( 1991 ), 
Libra ( 1977) a Kathinkas Gesang ( 1983) 
v podaní vyššie uvedených interpretov. 

Pre elektroakustickú kompozíciu Kathin
kas Gesang potreboval Stockhausen asis
tenciu známeho computera 4X z parížskeho 
IRCAMu, pomocou ktorého vytvoril nie
koľkovr tvovú poly fóniu na páse, doplnenú 
sólovou flautou. 

Stockhausenov profil doplňali diela v po
dani súboru Asco Ensemble Soloists - Ge
sang der Jiinglinge ( 1995/6), Klavier
stiicke X ( 1961) a Orchester-Finalisten, 
kde 25 orchestrálnych hráčov vystupuje só
lovo ako finalisti súťaže. Skladba je súčas
ťou Mitwoch z LICHT s ambíciami poskyt
núť orchestrálnym hráčom možnosť sólové
ho prejavu i pobaviť divákov. 

V podani holandských klaviristov Elien 
Corver a Sepp Grotenhius zaznela Mantra 

Sofia Gubajdulina 

( 197 l ), dielo, ktoré ma kľúčový význam 
v jeho tvorbe okrem iného aj preto, lebo to 
bola prvá notovaná skladba po takmer deká
de intuitívnej hudby. V Stockhausenovej 
tvorbe sa objavuje idea "formuly", návrat 
melódie, v tomto prípade pozostávajúcej 
z 12 tónov plus reprízy prvého. Každá nota 
funguje ako samostatné centrum, okolo kto
rého rotujú verzie tej istej formuly. Vyše 
hodiny trvajúce dielo pozostáva z 13 sekcií 
dokonale exploatujúcich všetky možnosti 
základnej "formuly". 

Praktickým ukážkam práce s formulami 
sa venoval M arcus Stockhausen v rámci 
svojho trubkového workshopu zameraného 
na diela Aries, Oberlippentanz, Pieta a Tier
kreis. 

O filmové pred tavenie Helikopter
Streichquartett ( 1995), ktoré j e treťou čas
ťou Mittwoch z LICHT, kde hráči z Arditi 
Quartet hrajú v helikoptérach, ktorých zvuk 
j e integrálnou súčasťou kompozície, bol ta
ký záujem, že som sa na premietanie ne
dostala. 

Morton Feldman ( 1926- 1987) sa svojou 
hudbou nezavďačil interpretom prahnúcim 
po virtuóznych dielach. Jeho hudba vyžadu
j e interpretov, ktorí sú skutočnými zanie
tencami, pripravenými podriadiť svoje hráč
ske umenie úmyslom autora. Našťastie pre 
Feldmana i pre nás, nájdu sa aj taki inter
preti. For Samuel Beckett (1987), takmer 
hodinu trvajúca skladba, zaznela v interpre
tácii ensemblu London Sinfonietta, Last 
Pieces ( 1959) - kratučká l O-minútová 
skladba v podani holandského k laviristu 
Kees Wieringa, Patterns in a Chromatic 
F ield ( 198 1) 80-minútová skladba v podaní 
René Hermana - cello a Kees Wiering - kla
vír, Samuel Beckett: Words and Music 
( 1987) trištvrtehodinová rozhlasová hra 
v podaní En emble Recherche a posledná 
Feldmanova skladba Piano, violin, viola, 
cello ( 1987) vyše hodinu trvajúca skladba 

v podaní Ives Ensemble. Feldmanov profil 
doplnili diela Piece for Violin and Piano 
( 1950), Vertical Thoughts ll ( 1963), The 
Viola in my life I (l 970), The O'Hara 
Songs ( 1962), Why Patterns? ( 1978). 

Feldmanove časovo rozsiahle diela kladú 
mimoriadne nároky na pozomo ť posluchá
ča. Americká sk ladateľka Bonita Marcus, 
ktorá pracovala v tesnej blízkosti s Feldma
nom, predstavila jeho tvorbu z kompozičné
ho hľadiska. Analýza štruktúry Feldmano
vých skladieb, jeho práce s rytmom, uplat
ňovanie vizuálnych konceptov - gridov pri 
písaní partitúry, tzv. paterns - ovplyvnené 
Feldmanovou záľubou v orientálnych ko
berčekoch a hlboká osobná zainteresova
nosť Feldmanovou hudbou, to všetko pri
spelo k lepšiemu pochopeniu tvorby dnes 
už nežijúceho autora. 

V priestore medzi Stockhausenom 
a Feldmanom sa pohybovali ďalšie 
skladateľské hviezdy. Hoci medzinárodne 
renomovaná Sofia Gubajdulina ( 1931) sa 
pri svoj ej kromnosti držala kôr v pozadí, 
jej hudbe patrilo jedno z popredných miest. 
Týka a to najmä skladieb Sláčikové trio 
( 1988) v podaní Firebird Stri ng Trio 
a "Teper vsegdá snegá" ( 1993) pre zbor 
a orchester na básne Gennadija Aig i v poda
ni London Sinfonietta a London Sinfonietta 
Voices. Veľmi krehké dielo využíva nety
pické rozmie tnenie spevákov v priestore, 
ktoré a po každej časti mení. Zážitok čisto

ty a krásy vyplývajúci z textov básne je hu
dobne vyjadrený rôznymi originálnymi 
zvukmi, napr. hrou na flexatón s láčikom. 

Z najnovších skladieb z autorkinej dielne 
tu zaznelo 6 z de iatich Prelúdií pre vio
lončelo sólo (hrané na kontrabase v podaní 
Alexandra Suslina) z roku 1997 a cyklus 
piesni Galgenlieder ( l 995/96). 

Dne už 70-ročná Betsy Jolas, žiačka 
Milhauda a Mes iaena, j eho asisten tka a ne-
kôr (od roku 1975) j eho nástupkyňa na 

univerzitnom poste parížskeho Conserva
toire si zachovala svoju nezáv islosť a indi
vidualitu. Skladby uvedené v Hudderslielde 
boli akousi retrospektívou jej tvorby 
(Quatour ll, 1964; O Wall, l 976; Piece 
pour Saint-Germain, 1980; 5 Pieces pour 
Boulogne, l 982; Points ďor, 1982; 3 Duos 
for tuba and piano, 1983; Quatour IV: 
Menus propos, 1988; Quatour V, 1994). 

Howard Skempton ( 1947), žiak Come
liu sa Cardewa, bol prezentovaný triom 
Winter Sunrise ( l 996) vo svetovej premié
re veľmi subtílnou skladbou Shiftwork 
( 1994), komponovanou pre nedávno zalo
žený súbor štyroch bicistov Ensemble Bash. 

Ku . kladateľom uvedeným a osobne prí
tomným na festivale ďalej patrili Gerald 
Barry, Bernard Benoliel, Martin Butler, 
Michael F innissy, Christopher Fox, Liza 
Lim, Marta Ptaszynska, Linda Smith, 
Mark-Amthony Turnage, Judith Weir 
a prezentácia austrálskej elektroakustickej 
scény (Roger Dean, Sandy Evans, Razel 
Smith, Greg White). 

Objavom pre mňa bol v New Yorku žijú
ci sk ladateľ čin keho pôvodu Tan Dun. 
Fascinujúca osobnosť s neuveri teľným živo
topisom. Vyra tal v rodine intelektuálov, 
ktorí hľadajúc prácu v meste nechali ho na 
starosť starým rodičom na dedine, kde sa 
priučil ľudovému umeniu, nauči l sa hrať na 
crhu (ľud. nástroj podobný husliam). Vo ve
ku sedem rokov, krátko potom, čo sa opäť 

vrátil k rodičom, boli títo, ako pred tavitelia 
"profesionálnej triedy" v ošiali kultúrnej re
volúcie poslaní na vidiek obrábať pôdu 
a Tan Dun o tal v meste ám ... Náhoda ho 
priviedla k lokálnemu orchestru, kde na 
svojich kolegov urobi l taký dojem, že ho 
o rok priviedli na pekingské konzervató
rium. Dovtedy, do svojich 19 rokov nepo
čul mená M ozart, Bach ... Na prijímačkách 

hral 45-minútovú vlastnú improvizáciu. 
O rok neskôr sa dostal na najznámejšiu čín

sku hudobnú akadémiu, kde o dva roky ne
skôr vyhral kompozičnú súťaž a začal sa 
zoznamovať so Schonbergom, Boulezom, 
Cageom... Nedemokratické podmienky 
v Cíne sa rozhodol opustiť v roku 1987. 
Ocitol sa na uliciach New Yorku, kde spolu 
s bývalým šéfdirigentom Sanghaj kej fil
harmónie hrávali duá, aby si zarobili na ži
vobytie. Po roku si od neho istá tanečná 

spoločno ť obj ednala skladbu a čo koro a 

3 
veci do tati do pohybu. Nasledovali ďalšie 
objednávky ... Dnes je to autor hraný na po
predných medzinárodných pódiách. 

V Huddersfielde zaznela vo svetovej pre
miére jeho skladba Orchestral Theatre 
III: Red Forecast v podaní BBC Scottish 
Symphony Orchestra pod taktovkou sklada
teľa. Skladba vznikla na objednávku BBC 
Radio 3 a Huddersfieldského festivalu a je 

l 

~ 

Tan Dun 

treťou a poslednou časťou série Orchestral 
Theatre. Je to multimediálne dielo zahrňu

júce video-koláž z výrazných udalostí 60-
tych rokov- správy, idoly, modly ... Tie hu
dobné sa objavujú ako citáty alebo frag
menty v hudobnom texte sk ladateľa. Na
miesto komentára historických udalostí si 
skladateľ zvolil ničnehovoriaci text predpo
vedi počasí , ktorý občas indikuje silný "vie
tor z Východu" alebo "slnečné počasie na 
Západe", v zásade je skôr metaforou na ne
predvídateľnosť a nevypočítateľnosť histó
rie, ktorú skladateľ nechce hodnotiť, ani na 
ňu nostalgicky spomínať. Namiesto toho· 
kladie otázky a odpovede necháva nasledu
júcej generácii. Dielo vyvolalo mimoriadny 
ohlas a nadšenie mladého publika a zároveň 
veľké rozpaky u publika "zrelšieho". 

Ja som bola viac nadšená Orchestral 
Thea tre l : X un ( 1992), v ktorom sa autor 
snažil prelomiť tereotypný prístup ku kom
ponovaniu orche trálnych kladieb tým, že 
použil čínsky ľudový nástroj xun, zamatovo 
znejúci dychový inštrument v tvare hrušky, 
zmeni l prístup k interpretácii napr. na harfe, 
na ktorú sa hrá ako na zheng (predchodca 
koto) a mnohé ďalšie techniky známe z čin

skej hudobnej tradície. Orchestrálni hráči 
vzdychajú, kriči a, spievajú, búchajú ... Pre
stupovanie východnej a západnej kultúry 
v tvorbe Tan Duna považujem za najorigi
nálnejšiu a naj zaujímavejšiu črtu . 

Na čín kej filozofii odchovaný Tan Dun 
v mnohých svojich odpovediach pripomína 
Johna Cagea, ktorému dokonca venoval 
svoju skladbu Concerto for pizzicato pia-

Morton Feldman 

no and ten instruments ( l 995). Hoci tóny 
C-A-G-E využíva ako východisko, hudba 
samotná je z úplne iného sveta. 

K fe tivalovej dramaturgii patrili aj pro
jekty zábavnejšieho charakteru. Najzaují
mavejším bol koncert austrál keho súboru 
GOGMAGOGS. Mladým hudobníkom sa 
zdalo nudné pri hraní len tak sedieť na javis
ku. V spolupráci s režisérkou Lucy Bailey 
dodali k svojej hre pohyb a vzniklo zábavné 
a vtipné predstavenie. 

Veľká časť snaženia organizátorov festi
valu, a to j e britská špecialita, j e venovaná 
projektom s deťm i , amatérmi a hudobnými 
laikmi. Výsledky tohto veľmi prepracované
ho sy tému prístupu k potenciálnym náv
števníkom koncertov a k hudobným amaté
rom vidno napríklad aj v ex isJencii veľkého 
počtu amatérskych súborov, ktoré sa špecia
lizujú na interpretáciu súčasnej hudby 
a spolupracujú s renomovanými sk ladate
ľmi . 

Huddersfield je skutočným sviatkom sú
časnej hudby. 1 2-dňový maratón naplnený 
60-timi akciami úplne pohltí svojho ná
vštevníka a umožní mu získať koncentrova
ný obraz o hudobnej "súčasnosti" . Prítom
nosť popredných skladateľov dodáva festi
valu noblesu a možnosť spoznať ich osobné 
postoje prostredníctvom besied i spontán
nych rozhovorov, j e atraktívnym a často ne
zabudnuteľným zážitkom. 



4 ROZHOVOR 

l Plány a perspektívy l 
Komorní sólisti Bra tis lava je siÍbor, ktorý 

existuje mimo kultúrnych inštitiÍcií a v tomto 
ohľade patrí medzi tie súbory, ktoré si uvedo
mujú cenu umeleckej nezávislosti a kliesnia si 
napriek finančnej neistote cestu hudobn_ým 
svetom. V súvislosti s vydaním projilovej na
hrávky a so v nenou ná;:.vu sa azda naskytla 
1•hodná príležitost' na čiastočnú bilanciu vo 
forme rozhovoru, o ktorý som požiadal hráča 
a produU ného v jednej osobe, Vladimíra 
S irotu. 

Od chvíle, keď M ladí bratis lavskí sólisti 
nahra li v S lovens kom (vtedy ešte Cesko
slovenskom) rozhlase Adagio S. Barbera a 
Medi táciu na chor á l sv. Václava j . Suka -
a k sa nemýlim, bola t o prvá š túdiová skúse
nosť orchestra - uplynulo približne šesť ro
kov. Tieto nahrávky boli pre mňa ta kmer 
zj avením, sú záznamom toho, čo si j a pred 
s tavujem pod pojmom interpretačný vý
kon. Ako hudobný r ežisér som sa častejšie 
stretával s prístupom, ktorý sa priliš spolie
hal na strih ako na prostriedok odstránenia 
interpretačných slabín a hudba, teda jej 
d ych, j ej priestor, j ej prirodzený čas, sa zo 
š túdiového výkonu taltto vytrácali. Ste sú
bor bez stáleho dir igenta; kto alebo čo za
bezpečuje kontinuitu prístupu k hudobné
mu dielu, kto nasadzuje "latku", inými slo
vami mohol by s i porovnať a tmosféru v sú
bore v čase prvých nahrávok a dnes? 

Pre objektívne hodnotenie prítomnosti je 
dobré pozna( aj minulost'. Orchester, možno 
poveda(, vmikal vo viacetých štádiách. Prvé 
bolo niekedy v rokoch 1982-83, kedy sme sa 
ako študenti - kon::.ervatoristi celkom spon
tánne ::.ača/i stretáva( a nacvičoval' skladb y 
pre s/áčikm•.Ý komorný orchester. Privuívan;, 
podľa vzoru SKO. SKO pod 1•edením B. 
Warchala mal vtedy jeden zo svojich umelec
kých vrcholov. Bol na.vím l'Zorom a ideálom. 
Uskwočnilo sa niekoľko vydarených l'ysttípe
ní pod vedením J. Pa::.deru na konzervatóriu, 
vtedy sme ešte netušili budúcu spoluprácu v 
dne.fnej podobe. Neskôr, vo vyšších rotní
koch, sme hrali v Komornom orchestri kon· 
;:en•atríria pod 1•edením prof Jána Praganta. 
Koncom rokt1 1990 sme založili orchester s 
dnešným názvom KOMORNI SÓLISTI BRA
TISLA VA. V~'etky tieto etapy vvliku orchestra 
boli podporené silnou umeleckou motiváciou. 
Potreba robi( kumšt a nie "sériovú 1•ýrobu to
varu" je určujtícim v wkom všetk_ŕch minu
lých, a pevne verím, že aj ďalších aktivít or
chestra. Netreba zabudmít', le veľkú ::.ásluhu 
na budovaní orchestra po umeleckej stránke 
majú dve osobnosti bratislavskej kultúrnej 
obce - Jindi'ich Pazdera a Jozef Kope/man -
ktorí, myslím si, rovnakým nadšením ako my, 
umelecky tvarovali orchester až do dneJnej 
podoby. 

V tvojej osobe m á súbor akýsi hna cí mo
tor , vďaka k torému sa všetko hýbe. Orga
nizuješ vystúpenia, nahrávky, skúšky, za
bezpečuješ propagl1ciu atď. Najprv by som 
sa fa chcel spýtať, aká bola a j e t voja pred
s tava, čo si chcel a čo chceš, aby súbor do
siahol. Ďalej m a zaujíma, a ká j e podľa teba 
skutočnosť: ka m sa súbor d ostal a aké sú 
jeho perspektívy? 

Vždy sa snažím svoj e predstavy konfroll/o
vat' s jednotlivými hráčmi a umelec/.:ým vede
ním. Pokladám za veľmi dôle:iré vypočut' si 
čo najviac názorov. Iba tak moje rozhodnutia 
nepôsobia ako príkazy, ale skôr ako spoločná 
a slobodná voľba. Predstavy o existencii KSB 
( M BS) boli na začiatku veľmi vJeobecné. 
Chceli sme si j ednoducho dobre zahra( v ko
mom om orchestri. Vtedy sme nerozmýšľali, 

na akú dramaturgiu sa budeme orientoval', 
kto a akiÍ tílohu bude zohrával' pri umeleckom 
smerovaní a organizácii orchestra. Cas pri
niesol postupne odpovede na tieto otázky 
(akými stí dnes o. i. aj liľadanie špecifickej in
terpretácie skladieb rôznych Jtýlových obdo
bí. S tým súvisí dramaturgia koncertov, posa
denie orchestra - l . a 2. husle oproti sebe, čo 
praktizujeme už od roku 1994 pri koncertoch 
s Antonom Popovičom - dôležité je tiež hľada
nie nového pohľadu na spôsob luy - vibráto, 
intonáciu atď.). Od rozlic'ných špecifických 
detailov vo vnútri orchestra sa odvíja i výber 
spolupracujúcich vedúcich osobností, ktoré 
orchestru zaručia zmysluplné umelecké sme
rovanie. Vízia do budúcnosti j e jasná - svet 
{tak, ako aj v iných oblastiach života) smeruje 
k špecializácii. Predpokladám, že orchestre 
sa bud tí pos/Lipne Jpecializovat' na interpretá
ciu Len určitého Jtý/ového obdobia (prípadne 
dvoch príbuV!ých). Bude :iaduce tieto trendy 
sledova( a nechat' sa nimi invpiro1•ať. V sú
c'a.mosti súbor dosiahol nárast a stabilitu 
umeleckých v:vkonov. Dôkazom toho j e tispe.5-
né vydanie CD - Romantické serenády, výbor
né koncerty v Japonsku, Nemecku, Cesku, 
Raktisku i na Slo1•ensku v poslednom období. 

Jozef Kopelman s časťou súboru 
Snímka M. Jurík 

Zvlá~Y vydarené boli koncerty v Klariskách v 
rámci Kulttímeho leta i v Ostrave v rámci Dní 
slovenskej ku/ILíty. Na týchto umeleckých pro
dukciách umelecky participovali J. Ko
pe/man, huslista Róbert Mareček a v posled
nom čase Anton Popovič. 

V budúcnosti by sme radi rozšírili spolu
prácu so známymi osobnosr'ami · Ewaldom 
Dane/om a Bo/u/anom Warchalom. Máme 
pozvanie koncertovať v Cecltách, v Nemecku, 
Belgicku, Rakúsku i Mexiku. Crtá sa rea/iztí
cia ďalšej CD a zaujímavý projekt komorných 
koncertov ' ' Bratislave. V dramawrgii bude i 

l ŽIVOT NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH l 
Sedemdesiatky sa v zdravi dožil rozhla ový 

redaktor a folkloriMa PhDr. O ndrej Demo, 
CSc. Patrí k významným osobnostiam sloven
skej rozhlasovej kultúry, je jej spolutvorcom, 
pamätníkom, i dejepiscom. Dôkazom toho je aj 
jeho knižná publikácia Folklórna hudba v roz
hlase na Slovensku, ktorá vyšla práve v ča~e. ke
dy začínal oslávenec prijímať prvé gratulácie. 
Uvediem niekoľko biogratických údajov, ktoré 
ozrejmia jubilantov život a azda i pomôžu de
~i frovat' zdroje a motfvy jeho rozvetvených zá
ujmov a aktivít. Narodil sa 14., 1927 v roľníc

kej rodine v Branove. Rodiči a mu ultložnili štú
dium na Učite ľskej akadémii v Bratislave, kde 
roku 1948 zmaturoval. Po rokoch učiteľovan ia 
(slovenčina a hudobná výchova) a dvoch rokoch 
vojenčiny nastúpil na základe konkurzu do re
dakcie ľudovej hudby v bratislavskom rozhlase a 
začal študpvať externe na Vysokej škole pedago
gickej, odbor hudobná výchova. Katedru vtedy 
viedol prof. Eugen Suchoň . Okrem toho navšte
voval prednášky na katedre národopisu FF UK, 
kde ho zaujali hlavne prednášky doc. Andreja 
Mel icherčíka. 

Tri vzory, tri orientácie profilovali ľudsky i 
odborne mladého redaktora. V rozhlasovej prá
c i, najmä vo vyhľadávaní a uvádzaní pôvodnej 
ľudovej hudby, mu boli učiteľmi J. Matuška č i P. 
Ton kovič, od prof. Suchoňa sa priuči l hudobnej 

teórii a muzikologickému pohľadu na ľudovú 
hudbu, na katedre národopisu sa oboznámil s et
nografickými kontextmi ľudovej piesne. Na 
týchto troch pi lieroch budoval cieľavedome svo
ju prácu až do dnešných dní. To predznamenalo 
jeho záujem o rozvíjanie osobitnej koncepcie v 
rozhlasovej praxi: muzikologický prehľad s pre
sahom do upravovatefskej - skladateľskej sféry i 
s nezanedbateľným prienikom do vedeckej prá
ce. Jeho ďal šie vzdelanie vyústi lo do získania 
vedeckej hodnosti kandidáta vied o umeni, ktoré 
obhájil pod vedením prof. Kresánka. Jubilant 
priznáva, že E. Suchoň a J. Kresánek boli jeho 
vzormi nielen v umeleckej a vedeckej činnosti , 
ale aj ich ľudským i , etickými životnými postoj
mi. Ondrej Demo sa so svojimi spolupracovník
mi zaslúžil o to, že bratis lavská redakcia ľudovej 
hudby sa koncepčne vybudovala takmer do ide
álnej podoby. Demova zásluha tkvie najmä v 
zhromažďovaní· a prezentovaní autentického 
prejavu. V úzkej spolupráci s desiatkami nad
šencov, ale i odborníkov etnomuzikológov, či 
folklori tov realizoval v cykle "Klenotnica ľudo

vej hudby" 16 500 titulov ľudových piesní z 360 
lokalit na území Slovenska a 57 lokalít Slovákov 
žijúcich v zahraniči. Jeho nahrávky tvoria jadro 
zlatého fondu Slovenského rozhlasu a ich hod
nota s od tupom času ešte vzrastie. časť z nich 
sa dostala na LP platne Opusu, magnetofónové 

Komorní sólisti Bratislava v súčasnej zostave 

naďalej zastávať vývwmný diel hudba 20. 
storočia, kde je stále dost' nepovwnej a ne
hranej literatúry. Po stránke organizačnej 
hodláme založit' vlas mú koncertnú agentúru a 
vyda( nový profesionálny propagačný mate
riál. 

Nedávno vá m vyšla CD s nahrávkami 
C ajkovského, Griega a Elgara. Kto (čo) ti v 
súvislos ti s j ej koncipovaním, vznikom a 
recepciou zo strany verejnosti najviac 
utkvel v pamäti? Samomé nahrávanie v 
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca pova
žujem za vzácne chvíle. Hneď v prvej nalmív
ke (Elgar) sme spovtali Jaroslava Krčka (hu
dobná réžia). Jeho prístup bol vysoko muzi
kantský a ľudský. Tým sa vytvorila skvelá 
atmosf éra. 

C o vás viedlo k zmene názvu Mladí bra
tis lavskí sólis ti na Komorní sólisti Bra
tislava? 

Mys/fm, že s rastom umeleckým i vekovým 
sa stal názov - MLAD{ BRA TISLA VSK{ SÓ
LISTI - už neaktuálny a neadekvámy. Na nový 
názov sme čakali už dlhJie, ale netmáhľovali 

sme sa. Mám pocit, že prišiel v prav_ý čas. 

Keď som písal o svojich dojmoch z kon
certného zá,jazdu Komorných sólistov v 
Nemecku, neodpustil som si aj poznámku, 
že som zažil aj menej presvedčivé výkony 
vášho súboru. Nadviažem na tento motív a 
spýtam sa ťa, ako vnímaš konflikt, ku kto
rému zvyčajne dochádza medzi dirigentom 
a hráčmi, ak sa s tane, že sa koncert nevy
dari: dirigent má tendenciu sťažovať sa na 
hráčov a ich disciplínu, hráči zase prená
šajú všetku zodpovednosť na dirigenta. 

Každý okamih umeleckej aktivity je iný, 
môže byt' ovplyvnený rôv1ymi faktormi (úna
va, náročnost' i d{žka programu, c•asový stres 
atď.). V konebwm dôsledku je však vždy za 
výkon orchestra na pódiu zodpovedný ume
lecJ..:ý vedúci, či už dirigent alebo koncertný 
maj ster. Od neho vychádza (nevychádza) mo
tivácia na sktíJkach i na koncertoch. Potrebné 
je teda presne odlišovať nedostaroôuí moti
váciu od nedostatku osobnej disciplíny hrá
čov. K tomu samozrejme pribtídajtí mnohé 
ďa/Jie okolnosti, ktoré sa vi/Uou <.'i menšou 
mierou môžu podpísal' pod výkon súboru na 
pódiu. Treba rozoV!ávať mnoho ďalších od-

kazety a CD nosiče. 
Opus vydal roku 198 1 i cenný Demov spev

ník pod názvom "Z klenotnice slovenských ľu
dových piesni". Na jeho podnet vznikla roku 
1970 prestížna rozhlasová súťaž nahrávok rudo
vej hudby pod názvom "Prix Bratis lava". Celá 
redakcia sa potom pričini la o to, že úroveň slo
venskej rozhlasovej produkc ie, ako výsledok 
modernej koncepcie a najmä tvorivej práce s 
folklórom, sa dostala do Európy v mnohých 
smeroch ako vzor. Náročné prístupy k úpravám 
folklórnej piesne, potreby kvalitných rozhlaso
vých nahrávok i kvalitná koncenná produkcia si 
vyžadovali ďalši krok. A tak roku 1976 vzniká 
dnes známy OĽUN. Ondrej Demo sa stal jeho 
umeleckým vedúcim a pomáhal telesu i svojou 
sk ladateľskou prácou (asi 60 titulov upravených 
pie ní a tancov). 

Popri týchto rozhlasových aktivitách ho pravi
delne stretávame v úlohe aiHora programov na 
folklórnych fesúvaloch vo Východnej, Detve, 
Strážnici atď. Je to nielen množstvo nahrávok, 
ale i scenárov, režírovania, či organizačnej práce. 

Demo si uvedomoval silu televízie a azda vi
del i jej problémy s prezentáciou folklóru. V 
spolupráci s významnými režisérmi vznikajú je
ho televízne programy, v ktorých sa snaží zužit
kovať najmä svoje skúsenosti z prípravy Kle
notnice ľudovej hudby. M. Slivka vo svojej fil
mografii Slovenský národopisný film l. - l l. 
uvádza 29 titu lov, na ktorých sa autorsky podie
ľa l Ondrej Demo. 

Ani odchod do dôchodku nezabrzdil jubilan
tov rozlet a neubral mu energiu. Svedectom sú 

Hudobný život '97 

Snímka V. Sirota 

tieiíov problémov a konfliktov a podľa úvahy 
ďalej rozhodlJI'ať. Vyžaduje to dávku psycho
lógie aj nadhľadu. 

Ako by si cha ra kte rizoval dobrého di ri
genta? 

Orchester mô:e viest' aj konce rm ý majster, 
nielen dirigent. Takže túto otdzku by som v 
tomto v nysle rozšíril. Profesionálny dirigelll 
(koncerlfl>í maj ster) je pre nula všestranná 
osobnost'. Nemusím iste ::.dôrav'íol'llr', :e na 
prvom mieste je muzikalita, umelecké čaro, 
stavovská profesionalita by ho mala zavi/zo
var', aby vo svojej osobe vedomosme a osob
nosi/le zahŕt'ía/ mnohé ďaWe pozície: diri
genta, skladateľa, hrá(a na lwdobn_ý nástroj , 
historika, psycholôga a c_'loveka zdrovet'í. 
VJetky tieto zložky majú svoje miesto a pries
tor, kedy sa naplno uktížu. Veľmi dôležitou c•r
tou v umeleckom povolaní je pokora. Umelec, 
ktorý hľadá pravdu v skutoc'nom pochopení 
umeleckého obsahu s poznaním historického 
pozadia života skladateľa a v::.niku diela a ne
preferuje svoju osobu, je na správnej ceste. 

Všimol som si, že niektorí hráči sa na pó
d iu objavuj ú p ravidelne, niektorí občas, iní 
len oj edinele. Myslíš s i, že táto fluktuácia je 
pre súbor prínosom, a lebo by si radšej 
chce l disponovať s tá lym ok r uhom hráčov? 

Sloboda, ktorá sa v stíča.mosti u ncís toľko 
skl01'íuj e, znamená aj pre umelecký svet vät
Jiu voľnost'. Beriem teda ako jej prirodzeiLLÍ 
stíčast' väčšiu migráciu hrtíc<ov. Nemô:em (a 
ani nechcem) hrác_•ov motivoval' prfsľubom 
stáleho úväzku. A obsadenie hráčov v súbore 
KSB? Napriek vi/Uiemu okruhu hrác'ov, ktorí 
v tíom účinkujú i napriek absencii trval_ých 
zmlúv (oproti porovnateľn.Ým súborom) je na
.ve obsadenie dost' stabilné. 
Ďakujem Ti, Vlado, za rozhovor. Ako skla

dateľ si l'eľmi cením fakt, :e Komomí sólisti 
Bratisla1•a sa aj naďalej mienia .vpecializm•at' 
i na interpretáciu súc<asnej hpdby, pretože by 
bolo pre vás ur6 te jednoduchšie schova( hla
vu do piesku a ltíkat' poslucháčov na overené 
hodnoty. Na to, aby sa koncerlflý život stal 
konzervatívnym, netreba vynaložiť úsilie, sta· 
c'í sa len vie;:.t', avšak otvorené a liberálne hu
dobné prostredie treba Tlktívne pestova(. že
lám orchestru veľa zdaru. 

Pripravil PETER ZAGAR 

dve knižné publikácie (vydal štyri ), rad relácií, 
gramoplatní, televí7nych scenárov a pod. Je to 
stá le ten "nezmar", ako sme ho poznali pred de
siatimi rokmi, keď preberal v rozhla e prestížny 
Zlatý mikrofón. Je pri rodzenou autoritou vo 
svojom folkloristickom fachu a tak mu logicky 
pribudla i funkcia podpredsedu a teraz predsedu 
Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hu
dobnej únii a v neposlednom rade i milá povin
nosť, s tarostli vosť o hudobné vzdelanie vnukov. 

Zaželajme mu hlavne zdravie, ostatné iste 
zvládne sám! MILAN LESčAK 

Snímka E. í>uďa 
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Keď som sa pred rokom dozvede
la, že v Prahe existuje Spoločnosť 
pre duchovnú hudbu, ktorá o.i. kaž
doročne organizuje Festival du
chovného umenia, bola som ako 
milovník duchovn<:j hudby nes
mierne potešená a záro~eň presved
čená, že budem môcť odhaliť kvali
ty festivalu a aktivity tejto spoloč
noMi. 
Keďže táto téma rozprúdila v po

sledných rokoch bohatý inšpiračný 
tok v umeleckej tvorbe, očakávali 
sme takpovediac aj podmienky pre 
stabilizáciu žánru duchovnej hud
by. Ešte roku 1989 bola sakrálna 
hudba v čechách i na Slovensku v 
rovnakom štádiu pri štarte jej zno
vuaodenia a zatiaľ, čo na Sloven
sku ešte tále nemáme profesionál
ne fundovanú podporu pre duchov
nú hudbu, Společnost pro duchov
ní hudbu v Prahe zaznamenala už 
V. ročník Medzinárodného fe tíva
lu duchovného umenia Svatovác
lavské slavnosti. Medzi cca 74 
praž. kými poriadateľmi koncertov 
a hudobnými agentúrami patrí Spo
lečnost pro duchovní hudbu (ďalej 
len SDH) medzi erudované spoloč
no ti, so snahou preferovať duchov
né umenie a vzdelávanie v oblasti 
duchovnej hudby. 

SDH vznikla roku 1990, prvých 
päť rokov rozvíjala svoje aktivity v 
spolupráci s talianskymi partnermi. 
Dnes ako samostatne fungujúca 
agentúra zaznamenáva aktivity väč
šieho významu ako Medzinárodný 
organový festival, Festival duchov
ného umenia, Letné stretnutia pri 
starej duchovnej hudbe a rôzne 
menšie podujatia. Svatováclav ké 
slavnosti (15. až 28. septembra 
m.r.) boli usporiadané pod záštitou 
arcibiskupa pražského J.E. kardiná
la Miloslava Vlka a Minister tva 
kultúry CR. 

Dramaturgia fes ti valu bola doko
nale vyvážená, koncerty vykresľo

vali dobové sacrum od gregorián
skeho chorálu až po účasnú du
chovnú tvorbu. Festival nestráca( 
dojem ekumenického charakteru, i 
keď minulý rok bol zasvätený du-

chu protestanskej hudby, ako v kon
krétnom, tak i v symbolickom vý
zname slova. Okrem koncertov 
napr. "Varhanni skladby protestan
ských autoni", "Chrámová hudba 
pravoslavní církve", boli unikátnym 
ukončením fe tivalu Matúšove pa
šie J. S. Bacha. Pri dvojtýždňovom 
trvaní festivalu som a ako zahra
ničný hosť obmedzila len na päť 
koncertov, niekoľko výstav a pred
nášky v rámci festivalu. 

Koncert Petra Ebena (19. 9. m.r.) 
bol uvedený v Bazilike sv. Jakuba. 
Priestorová monumentalita chrámu 
poskytla dokonalé zladenie s nástro
jovou kombináciou organa a trúbky 
v obidvoch dielach - Okna podle 
Marca Chagalla pre trúbku a organ 
a Ctyľi biblické tance pro varha
ny a dva tanečníky. Nekonečné 
dozvuky organa a trúbky, ktoré si 
ešte navzájom dožičili paletu kon
trastov, viedli v tejto mohutnej sále 
do sveta fantázie, ale ani tú neprene
chal autor na poslucháča : štyri Cha
gallove okná z jeruzalemskej syna
gógy, ktorými bol autor inšpirova
ný, boli poča skladby premietané 
pred oltárom - modré, zelené, červe
né a zlaté okno. 

Zmyslovo pôsobiacu zvukovú 
atmosféru zdokonaľoval svetelný 
efekt mierne osvetleného kostola a 
kontrastných farieb Chagallových 
okien (na premietacom plátne). 
Samotná kladba v štyroch častiach 
žiari la variabi litou, každé okno vy
stihovalo svoju charakteristickú 
"farbu". V interpretácii Ireny Chl'ib
kovej (organ) a Stanka Arnolda 
(trúbka) sa podarilo v tejto duokom
pozícii dosiahnuť mnohotvárnosť 
sveta Chagallových obrazov ako aj 
jeho o obno ti , a vyjadriť šírku du
chovného chápania a, zrejme, i po
dobných zámerov autora (pozname
návam, že prof. Petr Eben je predse
dom SDH). Takisto druhá skladba 
vynikala netradičnosťou scénického 
spracovania. Skladateľ si zvolil ako 
spojenie v štyroch biblických té
mach tanec. Choreografické dopl
nenie Ivana Adama a Mariky Bla
houtovej je nielen dokreslením deja, 
ale aj nálad a dojmov. Celkovo toto 
dielo stvárnilo novú baletnú verziu 
v chráme. Po štyroch Chagallových 
oknách sa tu miestami vynori lo to
nálne kolísanie, melodické návraty 
pri každom tanci a kompozícia ako 
kompaktné dielo nestrácala nádych 
teatrálnosti . 
Ďalší koncert bol premiestnený 

do Baziliky sv. Jii'ího v areáli Praž
ského hradu. Bazilika s románskou 
architektúrou je z IO. storočia - ča

sovo vhodne situovaný objekt pre 
náplň koncertu. V tento večer sa s 
neskutočne živým dobovým presu
nom predstavil anglický súbor šty
roch spevákov The Orlando Con
sort v programe s chronologickým 
prehľadom anglického duchovného 

viachlasu štyroch storočí. Repertoár 
tohto súboru, zameraného na starú 
hudbu, vynikal profesionalitou svoj
ho zamerania a takisto nesklamala 
ani jeho predvedenie. Program sle
doval vývoj anglickej liturgie od 
Winchesterského tropáru, zopár la
hôdok z Worchester kých fragmen
tov a Tridentského kódexu, k veli
kánom anglickej polyfónie po Johna 
Dunstabla. V striedavom chode po
pulárnych foriem a typicky plného 
harmonického zvuku anglickej po
lyfónie (nie nadarmo nesie program 
názov Anglický libozvuk) sa The 
Orlando Consort prejavil elegant
nou pružnosťou v zvládnutí kompo
zičných techník, ako napr. kánon v 
Munda Maria - až priam v prie
hľadnej faktúre, hocket, conductus, 
č i charakteristická izorytmia z tohto 
raného obdobia. túbozvuk týchto 
štyroch hlasov miestami zatienila 
nepatrná kolízia "altu", avšak v sku
točne nepatrnej miere pri chvály
hodnej technickej dokonalosti inter
pretov. 

Viacmenej uprostred festivalu, po 
stále nemennej kvalite, "bodlo" od
reagovanie v úplne inom štýle, vo 
voľnej rustikálnej nostalgii. český 
vokálno-inštrumentálny súbor Ad 
vocem vyčaril túto atmosféru v do
mácej tvorbe zo 17. toročia a kláš
torného refektára v čechách . Pri vý
bere miesta sa využila núkajúca sa 
príležitosť presunúť sa do vidiecke
ho cisterciánskeho kláštora v Oseku, 
oslavujúceho 800. výročie. Súbor 
Ad vocem sa zaoberá dobovou in
terpretáciou málo známych a zabud
nutých autorov 16. a 17. toročia. 

Repertoár tohto koncertu pozostával 
z množstva menej známych, ale i 
známych barokových autorov. Zos
tava programu mala zaujímavú kon
cepciu. V prvej polovici uviedol sú
bor kratšie skladbičky, väčšinou 
použitim obľúbenej lutny a výber 
kancionálov v druhej časti koncertu 
bol zostavený podľa cirkevného ka
lendára od Adventu po Dušičky. S 
využitím hi torických nástrojov -
lutna, theorba, viola da gamba a ba
rokové husle, sa muzikantom poda
rilo pribllžiť barokovú dobu bez
prostredným muzicírovaním. Kon
cert mal nádych, aký si umelci dali 
do titulu koncertu: "Muzicírování 
pri stole jako pojítko mezi pri vát
ní modlitbou a životem v komuni
te." 

Na nedeľnom koncerte (22. 9. 
m.r.) odznela chrámová hudba pra
voslávnej cirkvi v pravoslávnom 
chráme sv. Cyrila a Metod~je. Tento 
večer, nesúci sa v tradícii východné
ho pravoslávia, symbolicky pouka
zoval na históriu a vývoj fínskej pra
vo lávnej kultúry. Jej predstavite
ľom bol Mužský zbor Uspenskej 
pravoslávnej katedrály v Helsin
kách. Repertoár koncertu zahiňal 
mnohé prepracované valamské a by-
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zantské motívy samotného dirigenta 
i autora pravoslávnej hudby v jednej 
o obe Petra Miroljubova a niekoľ
kých ďalšieh autorov z l 8. a 19. sto
ročia. Tento komorný mužský zbor 
s excelentným obsadením basových 
partov bol sympatický v slovan
skom prostredí práve použitim blíz
keho staroslovienskeho jazyka - ako 
jazyka liturgie. I keď pravoslávna li
turgia sa vyznačuje jednoducho tou 
a dôstojnosťou nápevov, stredná ge
nerácia helsinského zboru na mno
hých miestach nedokázala udržať 
striktný harmonický súlad. No na
priek tomuto sluchovo rušivému 
elementu sa nevytrácala vôňa pra
voslávnej kultúry. 

Pri nasledujúcom koncerte sme 
boli svedkami vynikajúceho predve
denia skladby Visions de I'Amen 
Oliviera Messiaena interpretmi 
Bettiny Mollenkamp a Karl-Petra 
Kammrlandera. Týmto koncertom 
sme sa opäť po niekoľkých variáci
ách duchovnej hudby vrátili k tvor
be 20. storoči a. Messiaenova tvorba, 
ako vieme, nie je analyticky jedno
duchá. Napriek tomu sa táto kompo
zícia javi la ako prototyp štýlu sak
rálnej hudby v tvorbe 20. storočia. 
Stvorenie Amen je spleťou vyznaní 
a nálad v siedmich častiach pre dva 
klavíry a hovorené slovo. Sám autor 
píše, že všetkými časťami chcel vy
jadriť rozmanitosť a bohatstvo slova 
Amen. Pozoruhodným momentom 
predvedenia tejto dvojice interpre-

tov bola ich interpretácia spamäti, 
čo pri Messiaenovej hudbe zname
ná majstrovský kúsok. S neoby
čajným zmyslom pre súlad tvaru 
množstva myšlienok vykreslili in
terpreti toto dielo s impozantnou 
vlastnou architektúrou, dokonalou 
technikou a tým vy tihli i skrytú 
hlbku kompozície. 

Pri všetkých koncertoch treba 
spomenúť veľmi priaznivý vplyv 
kombinácie prostredia s charakte
rom a obsahom programu koncer
tov nielen na akustické kvality 
umeleckých diel, ale aj atraktívnosť 
a vysokú návštevnosť. Ako to už 
väčšinou býva, paralelne s fetiva
lom prebiehalo niekoľko výstav na 
tému duchovného umenia, pravo
slávna a evanjelická bohoslužba 
ako i niekoľko koncertov mimo Pra
hy. K téme festivalu patrila i vyni
kajúca prednáška Tomáša Najbr
ta: Odkaz Martina Luthera v 
protestantské hudbe, pričom na
miesto superlatívov postačí iba jed
na poznámka - festival by určite 
zniesol i viac takých interesantných 
prednášok. • 

Nuž, takýto je môj bližší pohľad 
na V. pražský festival duchovného 
umenia. Našim susedom teda praje
me mnoho úspechov pri ďalších 

ročníkoch festivalu a dúfame, že sa 
nám čoskoro podarí i na Slovensku 
zrealizovať niečo podobné. 

MÁRIA KOV ACOV Á 

Zborová tvorba má na Slovensku dlhú 
a plodnú tradíciu a je nanajvýš oce

ni teľné, že banskobystrická muzikologická 
"mekka" - katedra hudobnej výchovy na 
Pedagogickej fakulte a katedra hudobnej a 
estetickej výchovy na Fakulte humanitných 
vied Univerzity Mateja Bela - sa rozhodla 
podchytiť túto problematiku z hudobnoved
ného pohľadu . 21. až 24. novembra m.r. 
zorganizovali obe katedry s najvýraznej šou 
iniciatívou doc. E. Langsteinovej a Dr. M. 
Pa1úrika, už n. ročník medzinárodného 
sympózia o zborovom speve Camus Cho
ra/is Sloi'Oca '96 v kongresovom centre 
rektorátu UMB v Ban kej Bystrici. Podob
ne ako pri l. ročníku sympózia (1994), 
hlavným c ieľom podujatia je propagovať 
zborový spev na Slovensku, slovenskú 
zborovú tvorbu a interpretáciu skladieb na
šich hudobných skladateľov z aspektu ume
leckého i pedagogického a prostredníc
tvom zahran ičných účastníkov dostať do 
povedomia zborový spev a slovenskú zbo
rovú tvorbu do zahraničia. Podujatie pria
mo nadviazalo na rokovanie podobného ty-

CANTUS CHORALIS SLOV AKA '96 
vedeckým zameraním až po informatívne 
kompilácie, ktoré by bez menšieho úsilia a 
v priebehu krátkeho času napísal aj človek 

bez vysokoškolského vzdelania v oblasti 
hudby (len jeden príklad: použitie termínu 
"partitúroval" namiesto "spartoval" a pod.). 
Tak málo prebádaná oblasť, akou je sloven
ská zborová tvorba, si zaslúži serióznejšie 
muzikologické bádanie, ktoré by vyústilo 
do vydania zatiaľ absentujúcej syntetickej 
publikácie o dejinách zborového pevu na 
Slovensku. Poslúžilo by to lepšej orientácii 
dirigentov zborových telies nielen u nás, 
ale aj v zahraničí. 

pu Cantus Choralis v Ústi nad Labem z roku 
1993 a bude v dvojročných cykloch vypfňať 
medziobdobie Akademickej Banskej Bystri 
ce - medzinárodnej súťaže akademických 
speváckych zborov. 

fi. ročník Cantusu bol orientovaný na Rok 
slovenskej hudby, čo ovplyvnilo tematické 
zameranie rokovania, ktoré tvorilo päť okru
hov: l. Vývoj zborovej tvorby na Slovensku, 
n. Slovenská zborová tvorba v dielach jubi
lujúcich skladateľov (J. L. Bella, M . Schnei
der-Trnavský, A. Moyzes, O. Ferenczy, J. 
Cikker, A. Očenáš, Z. Mikula, l. Parík, J. 
Hatrík, V. Bokes, l. Bázlik), III. Európska 
zborová tvorba (poľských , maďarských, čes

kých a nórskych kladatefov), IV. K inšpi
račným zdrojom slovenskej a českej zboro
vej tvorby, V . Zborová tvorba bansko-

bystrických skladateľov (V. Didi, V. Gajdoš, 
A. Melicher, B. Felix). Na sympóziu sa zú
častnilo 21 referentov zo Slovenska i zo za
hraničia, dirigenti speváckych zborov, hu
dobní skladatelia a pedagógovia. Vzhľadom 

na to, že príspevky s veľkou pravdepodob
nosťou vyjdu tlačou, podobne ako z l. roční
ka Cantusu, nebudeme o nich na tomto mies
te podrobne informovať (záujemcovia si 
zborník môžu objednať u organizátorov po
dujatia). Snáď len kratučkú poznámku. Pred
nášajúci podchytili naozaj širokú škálu zbo
rovej problematiky, čím zároveň potvrdili, 
že zborová tvorba j e silným kompozičným, 

interpretačným i historickým článkom v slo
venskej hudbe, avšak výpovedná hodnota 
jednotlivých referátov bola značne rozkolí
saná. Vypočuli sme si štúdie s fundovaným 

Príjemným pestrením sympózia boli 
sprievodné zborové koncerty, operné pred
stavenie, výstava zbierkového fondu Lite
rárneho a hudobného múzea v Banskej 
Bystrici, venovaná jubilujúcim skladate
ľom Z. Miku lovi a A. Očenášovi , ktorú pri
pravila riaditeľka múzea Dr. M . Bárdiová, 
ako aj výlet do "tajov" Tajova, Hronseku a 
Spanej doliny. 

ALEXANDRASCHMITDTOVÁ 
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Svätopluk Malachovsk ý ak o Papageno Adriana K ohútková- Pamina a Margaréta Vajdová- Kráľovná noci Snfmky K . Marenčinová 

Slovenské národné divadlo uviedlo Čarovnú flautu 

Mystérium vznešených ideálov 
O poslednej Mozartovej opere, po ktorej nasle

dovalo už iba nedokončené Requiem, sa vyslovi lo 
mnoho krásnych, pravdivých i hypotetických ná
zorov. Cloveku zotrváva v pamäti to vefkolepé, 
vznešené, čo tvori ideovú dominantu diela a čo 
možno charakterilovať slovami Cnosť, Bratstvo, 
Múdrosť, Láska. V histórii fudstva sa formovali fi 
lozofické prúdy smerujúce k zdokonarovaniu fud
skej bytosti , myslenia a činov človeka, bez kla
mstiev, podlosti, nízkych pudov, ktoré vždy viedli 
k väčšim či menšim nešťastiam alebo aj 7..áhube. 
Od starovekých kultúr, cez mnohé náboženstvá, sa 
kryštalizovali morálne zásady, v podstate málo od
lišné od Desatora. A ukazuje sa, že ani tisicročia 

nenaučili fudstvo žiť život dôstojný č loveka ako 
najdokonalejšieho tvora na našej planéte. Clovek 
sa nevdojak musí v duchu pousmiať pri sledovani 
Carovnej flauty, keď tri dámy kráfovnej noci zam
kýnajú ústa Papagenovi za klamlivé reči s Tami
nom. Molno ~i vôbec pn:d~taviť, koľko ~účasnikov 
by chodilo po svete so zámkou na ústach? 

Kofko múdrosti v ložil Emanuel Schikaneder do 
svojho libreta, ktoré koreni al kdesi v dávnovekom 
Egypte a niektorými myšlienkami pripomina aj fi 
lozofické postuláty Platonovho spisu O štáte a o 
Zákonoch, kde sa vefký antický myslitef metódou 
dialógov prepracúva k logickej požiadavke "aristo
kracie ducha" ako predpokladu demonštrácie naj
vyšš!ch fudských cnosti. Vraj, také boli (a možno 
aj sú) vysoké ideály učeni a málo známych, prísne 
výberových organizáci i slobodomurárov, združu
júcich významných učencov, intelektuálov a osob
nosti, svojou činnosťou vplývajúcich na celospolo
čenský vývoj. Ak ich ciefom bolo pestovanie či sto

ty fudského ducha a mysle, úsilia, v ktorom má 
vládnuť pochopenie pre slabých, obrana spravodl i
'IIOSLi , čestnosť bez zmka nenávisti, priatefský 
vzťah k fuďom , altruizmus, potom vieme pochopiť, 

prečo boli tieto organizácie tfňom v oku diktátor
ským režimom, ktoré mohli existovať práve iba na 
popierani týchto vysokých morálnych zásad. 

O Mozartovej náklonnosti k slobodomurárom 
svedčia niektoré jeho kantáty, aj názvami prezrá
dl3júce zdroje ich vzniku. A vyvrcholenim tejto 
umeleckej orientácie je práve opera čarovná flau
ta. Cnostné 7..ámery slobodomurárov iste vplývali 
aj na vnútorný prerod samotnej skladateľovej osob
nosti. Ako si ináč predstaviť vznik toľkej vznešenej 
krásy jeho hudby bez mocnej inšpirácie, akou dis
ponovala filolOfia libreta tohto diela. Mozartova 
sebapretváranie súviselo aj s jeho ľudským dozrie
van im a nepochybne bolo dôsledkom aj j eho roky 
neuvedomovaného náboženského citenia. Jeho 18 
omši veľkou hudobnou zbožnosťou neprekypujú. 
Mozart žil svetáckym životom a v opere Don Gio
vanni zobrazil aj kus vlastných povahových čŕt. Až 
posledné životné obdobie poznamenala jeho čin
nosť meditativnym ponorom do ducha a zmyslu 
večných právd, aby im dal priechod v umeleckom 

lObrazeni svojich posledných veľkolepých diel. 
Chválime vedenie opery SND a jeho dramatur

giu, že sa vrátilo k obnoveniu premiéry opery ča
rovná flau ta, ktorá v roku 1986 zaznamenala na 
scéne SND za~lúžený úspech. V režijnom naštudo
vani Miroslava Fischera, pod taktovkou dirigenta 
Rastislava Stúra, prítomné publikum so zatajeným 
dychom sledovalo premiérové predstavenie (24. l . 
t.r.) v kryštálovo čistej podobe, v dôslednom pre
pracovani každého detailu s veľkým vkusom, vy
vážene, bez sebamen~ich výkyvov neštýlovosti, v 
kontinuite, ktorej réžia nedovolila ani minimálne 
vybočenie Papagenovi z rámca prirodzeného kona
nia jednoduchého človeka, zavše smiešneho svoji
mi prizemnými poživačnými vlastnosťami, keď 
túžby po jedeni, piti, spánku a túžba po žene mu 
priamo ponúkali humorné zveličovanie. Fischer 
svoje umelecké predstavy opieral o ušľachtilosť 
idei a z nich nedovolil ani najmenšie odchýlky. Bol 
to lásadný vklad do režijnej koncepcie l:elej insce
nácie, formovanej v medzipóloch svetla a tmy, 
spravodl ivosti zasvätencov a túžbou po moci gnia
venim všetkého ušľachtilého. Sarastro a Kráľovná 
noci sú protikladmi zámerov, idei, vofby prostried
kov na dosiahnutie cieľov, pri realizovaní ktorých 
sa živé ľudské citenie prikláňa k pozitivnym hod
notám, reprezentovaným úsilím o šťastie človeka. 
Ako ukazuj e opera W. A . Mozarta, nie každá, čo 
ako lákavá cesta je tá správna. Týmto myšlienko
vým potenciálom je Čarovná flauta aktuálna v kaž
dej dobe, vrátane našej najsúčasnejšej súčasnosti. 

Pôdorys opery, rozvrhnutý do dvoch časti , je 
jednotný, dômyselne vyriešený vizuálne efektnou 
scénou Milana Ferenčíka, pričom schody smerujú
ce nahor majú nielen praktický. ale aj symbolický 
význam. A od prvých tónov predohry, exponujúcej 
hlavné hudobné myšlienky a tematické okruhy, cez 
prvý výstup troch dátn kráľovnej, iracionálnych 
postáv v primeranom až fantastickom, ale výstiž
nom oblečeni (podľa návrhov Heleny Bezákovej ), 
režisérom umiestnených na stupňovitej diagonále, 
sa v konfrontácii so živými (reálnymi) bytosťami 
rozvíja v podstate j ednoduchý dej, kombinovaný 
menlivosťou akcií, vždy však v zrozumiteľnej for
me. Réžia Miroslava Fischera od prvého zdvihu 
opony vie zaujať divadelnosťou , nie je rušená jeho 
dávnejšími špekulativnosťami, ani ničim, čo by na
štrbilo štý lovú jednotu, forrnovanú vkusom totálne 
závislým na filozofickej podstate diela a jeho hu
dobno-vokálnom stvárneni, bez miesta pre nepri
meranosti výrazu v hereckom či hudobno-spevác
kom vyjadreni. 

Ťažko analyzovať, akými formami sa re!isér do
pracúval výsledného tvaru inscenácie. Na tom vari 
ani ne7..áleži. No nech by to robil aj tvrdou rukou 
nekompromisného tvorcu, zaslúži odpustenie, lebo 
inscenácia j e krásnym dokumentom j eho umelec
kého citenia a schopnosti dokonalého duchovného 
splynutia s predlohou pOvodiny. Svoje predstavy 

Fischer mohol však realizovať aj v súcej spolupráci 
s dirigentom Rastislavom Stú rom, ktorý sa Mozar
tovej partitúry zmocnil dobre vypracovaným or
chestrálnym znenim, dotvoreným umelecky cen
ným podielom zborových scén, naštudovaných 
zbormajsterkou Naďou Rakovou. Umelec s taktov
kou pohotovo a s primeranou noblesou oživoval 
každý úsek hudobného záznamu skladateľa, bez 
prehreškov proti tempám, dynamike, bel zbytoč
ného forsirovania ktorejkoľvek výrazovej zložky, 
vrátane agogických samoúčelnosti. V tom je jeho 
nesporná prednosť. Druhá spočíval a v kontakte s 
výkonmi sólistov a zboru. V správne koncipova
nom hudobno-umeleckom tvarovani, na ktorom 
mal iste svoj podiel aj poradný hlas dirigenta 
Gerharda Auera, nachádzali speváci oporu a vari 
až na nepatrné drobnosti možno tento výkon ak
ceptovať v plnom rozsahu. 

:Žičlivú pohodu si obecenstvo doprialo pri sledo
vani výkonov našich opernych sólistov. Samozrej
me, v popredi záujmu stoji vždy Kráľovná noci, 
ktorej dve árie sú skúškou umeleckej dospelosti aj 
najväčš!ch osobnosti medzi koloratúrnymi soprán
mi . A Ľubica Vargicová naplnila naše očakávania 
vysokou mierou. Jej svietivý soprán mäkko .mejú
cej farby sa ľahko vznášal nad virtuóznou širavou 
mozartovských melódií a suverénne vrchol il v pit
zicatách najvyššieh polOh, bez náznaku námahy 
alebo iných fyziologických problémov. Ak sa nám 
poniektorým určité najvyššie tóny 7dali (akoby) 
intonačne nedotiahnuté, tak v druhej árii po tom
to "zdáni" nezostala ani stopa. Bol to excelentný 
výkon. 

Vysoko pozitívne hodnotenie patrí aj spevácke
mu prednesu úlohy Paminy Adrianou Kohút
kovou. Iný druh hlasu neznamená nižšiu umeleckú 
kval itu. Naopak, umelkyňa je ideálnou koncertnou 
speváčkou , ktorá j emnocitným tvarovanim svojej 
úlohy vytvorila obraz vnútorne čistej devy, túJ.ia
cej po láske a šťastí , nedosiahnuteľnom v temno
tách života svojej matky. Tu mohla réžia dosť vý
razne formovať vnútorný prerod vzťahov - od mat
kiných vplyvov po uznanie Sarastrovej duchovnej 
a osobnostnej veľkosti, v ktorej až poslllpne, za po
moci jej oddaného Tam ina, presvedčivo stvárnené
ho Pet rom Oswaldom, poznávala nezištnosť, 

vrúcnosť, priateľstvo a lásku k človeku. Peter 
Oswald je osvedčeným partnerom v úlohe Tam ina 
napriek tomu, že rokmi jeho hlas zmulnel. znie už 
menej mladistvo, a aj výzorom patri k rol vážnej
šim typom, čo práve pomohlo k hlbšej presvedči
vosti o jeho serióznych zámeroch. 

Z celkom inej filozofickej dimenzie vyrástla po
stava Papageny, stvárnená A nnou Czakovou. 
Svojou "ľudovosťou" blizka Papagenovi. olila 
všetkými prirodzenými vlastnosťami ľudskej jed
noduchosti, taktiež zameranej najmä na niektoré 
elementárne životné potreby. Umelkyňa svojim 
naturclom, hereckými a speváckymi danosťami 

Bohat .. o obsadený operný večer 
Už dávno veľká koncertná sieň Slovenského roz

hlasu v Bratislave nemala takú návštevnosť ako 9. 
januára t.r. na koncerte, usporiadanom Kultúrnym 
centrom Rakúskeho veľvyslanectva v spolupráci so 
Slovenským rol hlasom, umeleckou agentúrou ln
teranists Bratislava a za účast i spoločnosti Merker
Verein vo Viedni. Pre účastnikov, ktorf poznajú sú
časnú si tuáciu v návštevnosti podujati náročného 
hudobného umenia, to bol mocný zážitok, aký by v 
hlavnom meste štátu nemal byť ojedinelou udalos
tou. Nádeje na zlepšenie tejto situácie pretrvávajú 
už dlhšiu dobu, no naše obecenstvo si nevšima ani 
veľké umelecké činy, čo iste nie j e dobrá vizitka 
kultúrnosti publika. 

So Symfonickým orchest rom Slovenského 
rozhlasu, pod taktovkou rakúskeho dirigenta 

Heinza Prammera, účinkoval aj M iešaný zbor z 
Mistelbachu, vedený zbormajstrom Rudolfom 
Nestlerom. Dobré umelecké výkony kolektívnych 
telies tvorili súce partnerstvo početným sólistom, 
medzi ktorými indisponovaného Petra Dvorského 
úspešne zastúpil j eho brat Mir oslav v árii Ne
morina z Nápoja lásky a Alfreda z Traviaty v duete 
s Mariou Broj erovou. V Tannhäuserovi jeho plá
novanú úlohu Walthera spieval Herwig Pecor ado 
a áriu z opery André Chénier zase Vittorio Giam
marusco. Umelecky kultitované hlasy zazneli v 
"šampan kej árii" z Dona Giovanniho, prednese
nej barytonistom Ursom Markusom, pripitok 
Lady Macbeth priťažlivo predniesla Američanka 
Pauletta de Vaughn a v Nicolaiových Veselých 
paničkách sa predstavil nemecký sólista Manfred 

Klein. V ďalšom výbere árií z diel J. S. Bacha, W. 
A. Mozarta, G. Donizettiho, V. Belliniho, U. Gior
dana, R. Straussa, R. Wagnera a iných, sa okrem už 
spominaných sólistov svojimi výkonmi prezento
vali Paulette von Herbich a Maria Russo (obidve 
USA), Br igita Prammerová, Wolfgang Fassler, 
Andrea M artin a Arno Raunig (všetci z Rakús
ka). Odtiaľ došiel aj flauti sta Walter Kreyszig, kla
virista Markus Vorzellner a moderator Her bert 
Zeman. Pre vyše trojhodinový program takýto po
čet sólistov bol iste správnou voľbou . Všetci spevá
ci i ďalši účinkujúci splnili svoje úlohy v primera
nom umeleckom tvare, ale nad rámec vysokého 
priemeru patrila najmä Paulette de Vaugh, ktorá u' 
prvým vystúpenim s áriou Lady Macbeth prejavila 
umeleckú suverenitu. veľkú schopnosť hlasovo-vý-

prepožičala postave bezprostrednosť v mysleni a 
činoch, úprimnosť v oddano ti i v rebelujúcich pro
testoch, pri ktorých z vtáčnika Papagena perie lie
ta. V tom jej Svätopluk Malachovský tvoril vý
borného partnera, dôsledne tvarovaného v každom 
umeleckom čine: v pohybe, v pohľade, v slovných 
moduláciách, v ľahko nahodených. mierne štipľa

vých, či iných komických situáciách, ani v jedi
nom prípade však zbytočne nezveličených . 

Zo ženských úloh sa nemožno nezmieniť ešte 
raz o troch dámach kráľovnej, ktorých spev, opäť 
zvonivo čistý, ako aj každý ich autonómny herecký 
počin, uchovával v každom úseku ich aktivnej 
účasti na javisku tvar určitej metafyzickej kresby. 
A práve v tom, že nesklzli do polOh tvrdej reality, 
spoč íval dômysel réžie i schopnosti účinkujúcich 
E. Seniglovej, A . Kľukovej a J. Fischerovej. 
Podobný kladný názor si svojimi činmi na javisku 
vynútil i aj postavy troch chlapcov, realizované 
spevom a herecky J. Puczovou, A. Hlinkovou a J. 
Juričkovou. Koncepcia ich formo,vania zodpove
dala funkčnosti obsahu a vyznela bel a~kolisan ia. 

Aj Monostatos so liVOjou družkou (J. Ábel, M. Ze
Ion ka, J. Peter}, totálny kontrast k ženským skupi
novým vystúpeniam, .dynamizoval dejový proces 
presadzovaním moci silou, čo v konečnom dOsled
k\! tvorilo protiváhu dramaturgickej mozaiky, v 
tvare zodpovedajúcom kritériu umeleckej pravdi
vosti . 

Dominantu mužských postáv z rodu "zasväte
ných" alebo koro zasvätených tvorí trojica naj
bližšej Sarastrovej u i ty . Ich vznešené postavenie, 
kreované M . Malachovským, M . Kopačkom a M . 
Zelonkom, spočiva na skromnej účasti realizova
ného deja. Svojim viac-menej defenzfvnym preja
vom tvoria priestor Najvyššej autorite Sveta, svetla 
spravodlivosti, mieru, bratstva, lásky a tvorivosti . 
Túto nadpozemskú vel i činu stvárňuje Ján Galia, 
umelecká osobnosť veľkého výrazového rozpätia v 
spevácko-hereckých dimenziách, taktiež obmed
zovaných zdržanli vosťou majestátu a sily ideového 
posolstva, prenikajúceho celým umeleckým die
lom. Iba najhlbšie polohy vokálneho partu sólista 
nemohol rozozvučať v ~nšej intenzite; sú nad 
osobné dispozfcie protagonistu. To však nepova
žujeme za chybu. 

Inscenácii M ozartovej čarovnej flauty to neu
škodilo. Naopak, je to elitné predstavenie v súčas
nom repertoári opery Slovenského národného di
vadla, ktoré by malo navštiviť čo najviac posluchá
čov. A ak pred ·a len nejaká pripomienka~ stotožne
nie si zasluhujú slová Zdenka Košlera, ktorý vo 
svojej autobiografii vyzdvihuje význam operných 
prekladov do domáceho jazyka, lebo aj jemné 
myšlienkové nuansy odkrývajú plnosť posolstva 
tvorcov. Uznávam, elektronické premietanie slo
venského textu tento problém spevu v nemčine 

zmierňuje. 

M ICHAL PALOVClK 

razových modifikácii a vysoký stupeň muzikality. 
Veľký umelecký výkon obecenstvo t.aznamenalo 
pri predne e rozsiahlej scény z Tristana a lzoldy 
Mariou Russo, Wolfgangom Fas lerom a Paulettou 
von Herbich. Prvú polovicu programu uzavrel zbor 
časťou z Orffovej kantáty Carmina burana. 

Aj druhá polovica koncertu sa niesla v znamen! 
náročných umeleckých kritéri i , avšak veľká scéna z 
Tannhäussera nevyznela celkom uspokojivo. Zrej
me. nebolo dosť času na jej lepšiu prípravu a zdalo 
sa, že najmä dirigent nemal výber z tejto opery ná
ležite v rukách. A vôbec: jeho pr!liš temperamentné 
dirigovanie vzbudzovalo dojem, že takto chce za
kryť nedotiahnutosti, a že bratislavský koncert bol 
viac-menej iba generálkou pre koncertné vystúpe
nie o deň neskOr vo Viedni. Bratislavské obecen
stvo však ohľaduplne akceptovalo každý čin na pó
diu rozhlasovej koncertnej siene a aj touto formou 
dávalo najavo záujem o dobrú umeleckú spoluprá
cu s Viedňou a celým Rakúskom. 

M I CHAL PA LOVCI K 



Hudobný život '97 KONCERTY 

l Akordeónové "De profundis" l 
15. decembra m.r. usporiadal Spolok kon

certných umelcov a Spolok slovenských skla
dateľov pri Slovenskej hudobnej únii komorný 
koncert v Mirbachovom paláci. Koncert bol 
koncipovaný ako dva polorecitály, ktorých 
spoločným interpretačným prvkom bol akor
deonista Boris Lenko. Predstavil sa najprv ako 
sólista troma skladbami Krzysztofa Olczaka 
- Fantasmagorie, Berceuse a Manualiter a 
skladbou Sofie Gubajduliny De profundis. 

Vo svojej kompozičnej tvorbe poľský skla
dateľ Krzysztof Olczak ( 1956), sám profesio
nálny akordeonista, uprednostňuje kompono
vanie skladieb pre akordeón. Jeho "na mieru 
šité" diela prezrádzajú dokonalú znalosť sil
ných i slabých stránok tohto nástroja. To je 
zrejme dôvod na ich časté zaraďovanie do re
pertoáru viacerými akordeonistami. 

De profundis Sofie Gubajduliny ( 1931) je 
kompozíciou, kde poslucháč má pocit pribli
žovania sa k nekonečnosti, k podstate. Naj
lepšie to vystihuje skladateľkine krédo o 
zmysle tvorby: "V minulom storočí bolo pro
dukovanie krásnych zvukov normou. Ale pre 
nás je to mystický akt, akt uchopenia svojho 
"osudu". Skladba vzník.Ja· v roku 1978 ešte 
počas autorkinho pobytu v Moskve a je šťas
tím pre akordeón, že práve z jej pera, aj vďaka 
priateľstvu so známymi akordeonistami (F. 
Lips, E. Moser)., vzišli aj ďalšie komorné 
skladby určené tomuto ná troju (napr. Sedem 

posledných slov). 
Boris Lenko nezápasí s technickými pro

blémami, s ľahkosťou sa vie vysporiadať s die
lami zameranými na prezentáciu hráčskej vir
tuozity, resp. zaujímavosti nástroja (Oiczak), 
no zároveň jeho schopnosť ponoriť sa do ob
sahových "hlbín" diela (Gubajdulina) je na
toľko presvedčivá, že dodáva autenticitu in
terpretácii, ktorá pomáha poslucháčovi po
chopiť posolstvo skladateľa. 

V druhej časti koncertu uviedlo akordeóna
vé duo Rajmund Kákoni - Boris Lenko 
skladby Bohdana Precza - Preambolo a toc
cata, Juraja Hatríka • Tre intermezzi, 
Torbjorna Lundquista • Ballad a Astora 
Piazzollu • Meditango. 

Niekoľkoročné partnerstvo týchto dvoch 
akordeónových virtuózov sa zračí v pohode, 
dokonalej súhre a radosti z muzicírovania, 
ktorá vyžaruje z ich interpretácie. To všetko 
by hádam poslucháč-divák vnímal bezpros
trednejšie, keby medzi ním a interpretmi ne
prekážali stojany s notami. 

Celý koncert bol výnimočný tým, že neob
sahoval žiadnu transkripciu (bežná koncertná 
prax akordeonistov), ale bol zostavený vý luč

ne zo skladieb komponovaných pre tento ná
stroj. Rada by som podporila toto smerovanie 
minimálne z dvoch dôvodov: 

l . V súčasnosti už nie je nedostatok pôvod
nej literatúry pre akordeón, práve naopak, 

Boris Lenko a Rajmund Kákoni 

mnohí renomovaní skladatelia prekonal i 
predsudky a obohatili akordeónovú literatúru 
cennými prí pevkami (napr. Gubajdulina, 
Hatrík, Skempton, Zorn atď.). 

2. Autenticita nástroja, jeho identita a ďalší 
rozvoj je, podľa môjho názoru, dos iahnuteľný 
práve prostredníctvom skladieb, ktoré vy
chádzajú z možností nástroja a zdôrazňujú je
ho originalitu. 

Nemám žiadne námietky proti využívaniu 
vhodných transkrip_cií na študijné účely, ale pro
fesionálne koncertné pódium považujem za plat-
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fonnu, ktorá robí skôr medvediu službu obi
dvom zúčastneným- transkripciám i nástroju. 

Na záver by som rada zaželala koncertným 
agentúram a dramaturgom festi valov či kon
certných podujatí, aby im predsudky voči to
muto nástroju nebránili v programovaní akor
deónových koncertov, skladateľom, aby sa 
odvážili vyskúšať si svoju invenciu na dosiaľ 
nevyčerpanej pôde a interpretom, aby svojou 
profesionalitou naďalej dokazovali, že ich 
miesto v rodine koncertných nástrojov je ne-
odškriepiteľné. OĽGA SMETANOV Á 

Klavírny recitál v Mirbachu ZNELA HUDBA 
v nedeľu 12.januára sa konal v Mir- kantnejšie sa nepokoj S. Zamborského FRANZA SCHUBERTA 

bachovom paláci ďalší zo série koncer- prejavil v rýchlych častiach, ktorým 
tov usporiadaných Spolkom sloven- chýbala brilantnosť, ľahkosť a precíz-
ských skladateľov . Tentoraz sa brati- nosť. V dôsledku prílišného sústredenia 
slavskému publiku predstavil známy sa na technické zvládnutie kompozície, 
klavirista a pedagóg Stanislav Zam- výraz často nadobúdal strojový charak-
borský, ktorý v hodinovom programe ter, bez úprimnej emocionálnej zainte-
uviedol diela velikánov klasicizmu - resovanosti. 
Haydna, MozartaT Beethovena a staršej Druhá časť koncertu vyznela podstat-
generácie slovenských súčasných skla- ne lepšie. Stanislav Zamborský uviedol 
dateľov -I. Paríka a I. Hrušovského. subtílne dielo skladateľa Ivana Paríka -

Priateľská atmosféra domáceho ne- Piesne o padajúcom lístí. Interpret sa 
defného "muzicírovania", príjemná dra- zmocnil poslucháčsky pôsobivej kom-
maturgia a útulný komorný priestor pozície s absolútnou istotou a pokojom. 
koncertnej sály svojou srdečnosťou si l- Bez zbytočnej, ruky zväzujúcej nervo-
ne poznamenali celý priebeh vystúpe- zity, sprostredkoval poslucháčovi silný 
nia. emocionálny zážitok z lyricko-medi-

Samotný koncert by sa dal rozčleniť tatívnej skladby. Poslednou skladbou 
po tránke dramaturgickej aj interpre- a zároveň skvelou "bodkou" koncertu 
tačnej na dve časti . V prvej časti S. boli Variácie na Beethovenovu tému 
Zamborský uviedol Fantáziu c mol KV Ivana Hrušovského. Toto dielo skladateľ 
396 Wolfganga Amadea Mozarta, skomponoval v roku 1993, aby si ako 
Sonátu F dur, HB XVI-23 Josepha úspešný klavirista z mladosti "overil 
Haydna a napokon notoricky známu svoj zmysel pre nástroj i kompozičné 
Sonátu mesačného svitu - Sonata quasi schopnosti ako skladateľ". Dielo preve-
una fantasia, op. 27, Nr. 2 Ludwiga van ruje nielen skladateľa, ale aj interpretov, 
Beethovena. Publikum prijalo tento po- ktorí si ho zvolia za súčasť svojho reper-
slucháčsky overený program veľmi toáru. Brilantná interpretácia a zreteľné 
vďačne. Voľba známeho a obohraného odkrytie variačnej práce je podmienkou 
repertoáru je výhodná najmä tým, že za- pre plnohodnotný zážitok poslucháča. 
plní koncertnú sálu. V určitom okamihu V tomto prípade Stanislav Zamborský 
sa však mení na nebezpečnú pascu pre dokázal svoju suverenitu na poli inter-
interpreta. Spútava a zaväzuje hudobní- pretácie súčasnej hudby a bez najmen-
ka k výkonu, samozrejmosťou ktorého šieho vonkajšieho prejavu neistoty 
by mala byť technická dokonalosť a prí- splnil spomínané podmjenky a ideálne 
nos "čohosi nového", výnimočného vo zakončil dopoludnie v Mirbachu. 
výklade diela, ktoré bolo už nespočetne Koncert mal celkovo vzostupný cha-
veľakrát pod drobnohľadom muziko- rakter - so stúpajúcou istotou umelca sa 
lógov a interpretov. V prípade recitálu postupne zvyšovala aj úroveň interpre-
S. Zamborského sa však nič výnimočné tácie. Publikum nakoniec prepáčilo 

neudialo. Interpretácia všetkých troch všetky chyby a mohutným potle kom 
klasicistických skladieb niesla v sebe ocenilo interpretačné umenie Startislava 
znaky nervozity a nekľudu, z ktorých Zamborského. 
prirodzene pramenili chyby. Najmar- ZUZANA ĎURČEKOVÁ 

Koncert mladých 
Verejný koncert sólistov VSMU ( 14. 

januára) v Zrkadlovej sienj Primaciál
neho paláca prilákal početné publikum -
jeho veľkú časť tvorili študenti, príbuzní, 
ale aj bežní návštevníci bratislavských 
koncertov. Všetky sólové výkony charak
terizovala vysoká interpretačná úroveň. 

Spoľahlivý a muzikálny výkon predvie
dol hornista Vratko Budzák (trieda doc. 
J. Budzáka) v Haydnovom koncerte D 

dur č. 2, v romantickej koncepcii (a s vy
nikajúcim nástrojom) Boccheriniho Vio
lončelového koncertu B dur sa predstavi
la Carmela Cattarino (doc. J. Podhoran
ský). Aj keď spomínané výkony naozaj 
dosahovali "dostatočné" profesionálne 
parametre, dalo sa na ne pozerať ešte cez 
optiku mladistvých výkonov. To sa roz
hodne nedalo povedať o výkone "služob
ne najstaršieho" sólistu - postgraduanta, 

Už mnoho ráz sa konštatovalo, že hudobné 
produkcie v galérii Mirbachovho paláca 
majú svoje zvláštne čaro. Prirodzene, vždy 
podmienené vysokou kvalitou umeleckej 
tvorby a interpretácie. Koncert v nedeľu 
26. januára t.r., venovaný tvorbe Franza 
Schuberta, mal osobitný význam: nrm si 
totiž naša kultúrna verejnosť pripomenula 
dvesté výročie narodenia (3 1. január 1797) 
umelca v Lichtenthale pri Viedni , kde jeho 
otec bol učiteľom. Skladateľ žil krátko, ani 
nie 32 rokov, ale svojim umeleckým odka
zom sa významnou mierou zapísal do dejín 
raného hudobného romantizmu. Veď zoz
nam jeho skladieb tvorí osem symfónií, 
štrnásť sláčikových kvartet, mnoho ďalších 
komorných a sólistických diel, medzi kto
rými je dobre známy najmä Pstruhový 
kvintet, a šesťstotri piesní, zhrnutých do 

. cyklov, alebo samostatných. Nie sú však 
zanedbateľnými ani jeho hudobnodrama
tické diela. 
Umenie Franza Schuberta nám svojím 
piesňovým recitálom priblížil vynikajúci 
spevák, sólista opery SND a SF, jeden z 
najlepších koncertných umelcov Peter Mi
kuláš. V spolupráci s prof. Ľudovítom 

Marcingerom uviedli jednohodinový pro
gram, v ktorom dominoval výber piesní. A 
tie svojím prednesom oživoval umelec for
mou hlbokej, inšpiratívnej účinnosti. V je
ho prednese sa naplno rozvíjala príznačná 
schubertovská spevnosť, krása mohutných 
oblúkov melódií, pretkávaných šírkou 
jemne cizelovaných nálad, vždy adekvátne 
podoprených klavírnym znením, ktoré 
spolu so spevným hlasom tvorili organicky 
dokonale stmelený prejav. Mikulášov hlas 
disponuje obrovskou skúsenosťou , ktorej 
sa v slovenskej hudobnej kultúre ťažko vy
rovnať, nájsť pendant, ale aj veľkou tech
nickou a umeleckou tvárnosťou , schopnou 

flautistu Tomáša Jánošíka. Ten zdvihol 
úroveň celého koncertu o dve latky vyššie 
a verím, že viacerým pri jeho výkone na
skakovala príjemná "husia koža". V dru
hej pomalej časti Koncertu pre flautu a 
sláčiky d mol C. Ph. E. Bacha dokázal 
Tomáš vytvoriť obdivuhodné napätie, jas
né, premyslené menšie frázy logicky za
padali do väčších výrazových oblúkov, a 
inokedy možno nezáŽivný klasický kon
cert sa premenil na poslucháčske dobro
družstvo. Kozmickou rýchlosťou a per
fekcionistickým zvládnutím tretej časti 

určite prekvapoval i sprevádzajúcich Ko
morných sólistov Bratislava. Tí udržali 

modifikovať celý diapazon psychologicko
emotívnych nuansí výrazovými prostried
kami, plne zodpovedajúcimi zložitým tva
rom obsahovo rozdielnych piesní. Od 
úvodného piana Pastierovej žalujúcej pies
ne sa každou ďalšou pred sluchom poslu
cháčov premietal živý obraz úsmevnejších, 
vážnych, ba aj dramaticky vygradovaných 
a baladicky clivých nálad, akoby utkaných 
z jemných lyrických i hutných, tmavo 
znejúcich tónov. V nich sa hlas umelca pri
hováral prítomnému publiku dôvernosťou. 
A keď popri menej známych piesňach za
zneli aj frekventovanejšie, ako Pocestný, 
Kráľ duchov, Smrť a dievča , Vrána z cyklu 
Zimná cesta a Na hudbu, ľahko uveríme, že 
umelecký potenciál výkonov nenechal ni
koho z prítomných ľahostajným. 
Potvrdzovali to aj spontánne potlesky, 
ktoré svojím klaviristickým umením pod
nietil aj L Marcinger. Vynikajúci umelec 
poeticky dotváral hudobný obsah každej 
prednesenej piesne, vždy v inom dynamic
kom, melodicko-rytmickom, tempovo di 
ferencovanom formovaní, v ktorom aj sa
motný hudobný nástroj výrečne dotváral, 
čo spievanou poéziou tlmočil Peter Mi
kuláš. Svoje klaviristické umenie Ľudovít 
Marcinger demonštroval aj sólovým pred
nesom dvoch Jmpromtu (f mol aB dur, op. 
3 a 4). Ani v nich nechýbal ten známy 
jemný, viac cítený ako skutočný podtón 
melanchólie. 
Franzovi Schubertovi, ktorý svojimi po
bytmi v 2eliezovciach pri Leviciach urobil 
dobový úsek dejín slovenskej hudby zaují
mavejším, sme týmto koncertom vzdali 
hold jeho neoceniteľného podielu na vývi
ne svetovej hudobnej kultúry. K dielam 
Franza Schuberta sa budeme vracať po celý 
tento i budúci rok, keď uplynie 170 rokov 
od jeho úmrtia. MICHAL PALOVČÍK 

zdvihnutú latku v druhej časti koncertu v 
Janáčkovej Suite pre sláčikový orchester. 
Ukazuje sa, že tento mladý komorný sú
bor dosahuje za " určitých" podmienok 
veľmi pekné výsledky. Tie základné pod
mienky sú: personálna stabilita a osob
nosť v umeleckom vedení. Zostava, v 
akej sa Komorní sólisti predstavili na 
tomto koncerte, bola jedna z naj lepších a 
spolupráca s Ewaldom Danelom súboru 
tiež veľmi prospela. Janáček mal šťavu , 

jasné kontúry a vo vzduchu visela otázka, 
či Ewalda Danela nespája s Warchalom 
niečo viac ako "dvojité vé" a ich podobný 
pôvod... (as) 
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Andreas Michel: Zithern - Mu
sikinstrumente zwischen Volks
kultur und Biirgerlichkeit. Musi
kinstrumentenmuseum der Uni
versität Leipzig, Leipzig 1995. 

Múzeum hudobných nástrojov Univer
zity v Lipsku, ktoré si vytýčilo úlohu veno
vať pozornosť nielen nástrojom európskej 
artificiálnej hudby 16. až 19. storočia, ale aj 
hudobným nástrojom nižších vr tiev spo
l očnosti, pokračuje v systematickej katalo
gizácii svojho zbierkového fondu kataló
gom citár. Súčasne so záverečnými práca
mi na príprave katalógu, ktorý podáva pre
hľad muzeálneho zbierkového fondu, lip
ské múzeum pripravilo v roku 1995 výsta
vu časti svojej rozsiahlej zbierky stredoeu
rópskych citár. Výstava ani katalóg neza
hŕňajú však mimoeurópske citary, ktoré bu
dú neskoršie obsiahnuté v katalógu mimo
európskych nástrojov. 

Táto publikácia predstavuje oproti kata
lógom doterajšieho radu svoju novú formu 
a čiastočne aj spôsob pracovania. V po
rovnaní s predchádzajúcimi katalógmi mú
zea sa autor Andreas Michel vyhol obšírne
mu ergonomickému popisu každého ná
stroja, komplikovaným akustickým a kon-

Király Péter: A lantjáték Ma
gyarországon a XV. századtól a 
XVII. század kozepéig. Balassi 
Kiadó, Budapest 1995. 

V minulom roku vyšla vo vydavateľstve 
BALLASl KlADÚ v Budapešti neobyčaj
ne hodnotná a obsiahla monografia Petra 
Ki rálya Lurnovä hra v Maďarsku od 15. sto
rotia do polovice 17. storo(ia. Monografia 
je už dvadsiatou druhou publikáciou radu 
Humanizmus a reformácia Literárnoved
ného ústavu Maďarskej akadémie vied. 
Napriek tomu, že maďarská hudobnohisto
rická a kultúrnohistorická odborná literatú
ra podáva bohaté :nrormácie o lutne a lut 
novej hre. ako aj o iných, lutne príbuzných 
nástrojoch, predsa však chýbal systematic
ký obsiahly výskum hry na brnkacie ná
stroje v Uhorsku, ktorého ab enciu sa po
dujala zaplniť publikácia Pétera Királya. 
Práca zahŕňa časový úsek medzi rokmi 
1450 a 1650 v historickom Uhorsku, tzn. v 
rámci j eho hraníc pred rokom 1918. 
Monografia j e výsledkom rozsiahleho pra
menného výskumu, vďaka ktorému sa 
Királyovi podari lo predostrieť hodnoverný 
a obšírny obraz lutnovej hry a hry na ostat
né brnkacie nástroje v skúmanom historic-

• kom období v Uhorsku. 
Otázku presného výkladu organologic-

RECENZIE 
štrukčným meraniam a zbytočnému detaili
zovaniu každého nástroja. (Neadekvátnosf 
a zbytočnosť takéhoto prístupu je zv lášť 
evidentná pri nástrojoch priemyselnej ma
sovej produkcie.) Katalóg obsahuje vyob
razenia a• dokumentáciu štyridsiatich ná
strojov z celej zbierky, ktorá obsahuje viac 
ako 180 nástrojov tohto typu. Zoznam všet
kých nástrojov, so stručnými popismi citár 
uvedených v katalógu, je zaradený na konci 
knihy. 

Relativne bohatá zbierka citár lipského 
múzea hudobných nástrojov, ktorá repre
zentuje dejiny tohto nástroja zvlášf v obdo
bí svojho rozkvetu v 19. storočí,je postave
ná na báze staršej zbierky, pochádzajúcej z 
prelomu 19. a 20. storočia. Veľa cenných 
nástrojov bolo získaných z pozostalostí vý
znamných osobností z oblasti citarovej 
hudby. 

Dejiny vývoja asi žiadneho iného hudob
ného nástroja nesprevádza toľko protireče
ní ako práve dejiny modernej citary. Zrod 
novodobej európskej citary spadá do obdo
bia mnohorakých zmien v ľudovej hudbe a 
kultúre meštianstva. Jej konštrukčný vývoj 
korešponduje s mnohými sociálnymi, etno
grafickými a hudobnohistorickými aspek
tami, ktoré spoločne formovali určité priaz
nivé existenčné prostredie, ktoré podporo
valo a uprednostňovalo vznik nového ná
strojového typu. Rané dejiny citary nemož-

kých pojmov v historických dokumentoch. 
ktorá ostáva vzhľadom na veľmi skoré his
torické obdobie stále problematická a aktu
álna, rieši Király hodnoverne a veľmi pre
svedčivo. Do okruhu tejto problematiky 
patrí aj historický náčrt údajov o existencii 
strunových brnkacích nástrojov v Uhorsku 
(lutna, the01·ba, gitara, cistra, quinterna, 
kob~a. tambura). Lutna sa v uhorských pra
meňoch spomína od začiatku 15. storočia. l 
keď sa hovori jednoducho ako o /ume, spo
radicky sa vyskytujú aj pramene, ktoré 
poukazujú na existenciu rozšírených európ
skych formových variantov ako "Apfel- ", 
"Tropfen-" alebo predfžených "Tropfen-" 
foriem. V prameňoch 14. až 15. storočia sa 
nach·ídzajú úd:~je " l:intn•·''" :JIPho kyntf'r 
ne, od roku 1620 je sporadicky doložené 
používanie theorby, len veľmi zriekdavo sa 
spomína gitara. Hudobný nástroj koboz, 
vzhľadovo podobný kvinteme, ktorý je v 
Uhorsku dokumentovaný od 13. storočia, 
sa pomína v prameňoch pribli žne až do 
polovice 15. storočia relatívne častejšie. 
Vychádzajúc z prameňov po roku 1600 sa 
názov koboz používa vo význame cistry 
prípadne s týmto nástrojom príbuzného 
brnkacieho hudobného nástroja s kovový
mi strunami . V mnohých prípadoch sa pou
žitie názvu koboz ukazuje ako spo ločný ná
zov pre všetky brnkacie hudobné nástroje, 
ktoré nie sú identické s lutnou. Od roku 

no oddeliť od dejín ostatných brnkacích hu
dobných nástrojov. Počas obdobia. kedy v 
Nemecku prežívala svoj rozkvet gitara, 
uskutočnil sa zároveň prudký kvalitatívny 
vývoj citary. Na jeho konci stál, uprostred 
19. storočia, vznik koncertnej citary. S 
ustavičným rozširovaním citarovej hry je 
súčasne zaznamenaný pokles záujmu o gi
taru. Na konci "gi tarománie", v polovici 
19. storočia začína skutočný "zlatý vek" ci
tary, ktorá v hudbe platila naďalej ako ľudo
vý pendant k meštianskemu "fortepianu" v 
domácom muzicírovaní a salónnej hudbe. 
Vznik modernej koncertnej citary j e časovo 
a regionálne pozoruhodne presne ohraniče
ný - uskutočnil sa v relatívne krátkej fáze s 
ťažiskom v krajinách alpskej oblasti a je 
poznačený predovšetkým postulátom ho
mogénnej hudobnej kultúry. Ku koncu fázy 
formovania získala citara nadregionálny a 
internacionálny význam. 

Katalóg citár podáva okrem inventarizá
cie aj prehľad vývoja nástrojových typov 
a úvod k dejinám tohto nástroja s použi
tím množstva sekundárnych prameňov, len 
čiastočne pochádzajúcich z fondu lipského 
múzea. Hlavná časf katalógu prezentuje 
jednotlivé nástrojové typy (Scheidtholt und 
frUhe Formen der Kratzzither, Scheitholt
zither, Epinette des Vosges. Kratzzither, 
Schlagzither, Doppelzither, Konterttither. 
Terzzither, Zusammenklappbare Zither. 

1590 sa hromadia relatívne početné údaje o 
brnkacom hudobnom nástroji tambura, do 
tej doby nedokumentované v uhorských 
prameňoch. Tento nástroj orientálneho pô
vodu možno spájal" s prítomnosiou TurJ..ov 
v Uhorsku od prvej tretiny 16. storočia. 
Podľa dostupných údajov sa zdá, že nástro
je v tomto období používané v Uhorsku bo
li čiastočne, pravdepodobne z väčšej časti 
importované z cudziny, najdôležitejšiu úlo
hu tu hrala Viedeň a Benátky. Existujú 
však aj isté dôkazy o importe z Nemecka. 

Lutnovú hudbu skúmaného historického 
obdobia dokumentujú nasledujúce lutnové 
tabulatúry: JudenkUnig: A in schďne kiinstli
che undenveisWlf?, Wien 1523; Besard: 
Tlle•·m•rus lwr!J"J!Iir".l·. Koln 160}; W:1i 
ssel: Tabulatura. Frankfurt a.O. 1573; llv. 
Jstvtínffyho kódex; Plwlése: Lucu/en/um 
theatrum musicum, Ltiwen 1568; Krengel: 
Tabulatura, Frankfurt a.O. 1584. Na zákla
de dobových inventárov je doložená exi
stencia ďalších tabulatúr. Údaje o tabulatú
rach pochádzajú z väčšej ča ti z mestských 
prameňov. Tieto knihy patri l i pôvodne mu
zikantom-diletantom, ani jeden dolo~ený 

majiteľ nebol povolaním lutnista. 
Súčasne s poznatkami o najstarších za

chovaných lutnových tabulatúrach prezen
tuje Király historicko-i nterpretačné hľadis
ko v analýze lutnového repertoáru, techni
ky hry a výučby hry na lutnu. Okrem de-

NOVÉ PUBLIKÁCIE Z BANSKEJ BYSTRICE 
Na sklonku roka 1996 vyšli v Banskej 

Bystrici dve publikácie, ktoré obohacujú 
poznatky z hudobného života na Slo
vensku. Prvá s názvom K dejinám zboro
vého spevu na Slovensku autorsky po
chádza od Tibora Sedlického. Na vydaní 
participovali Univerzita Mateja Bela, 
Literárne a hudobné múzeum v Banskej 
Bystrici a Národné osvetové centrum v 
Bratislave. Tematicky sa viaže k fi. medzi
národnému sympóziu o zborovom speve 
(Cantus choralis Slovaca), ktoré sa v 
Banskej Bystrici konalo koncom novem
bra m.r. Obsah 44 stránkovej publikácie 
pripomína životné jubileá sedemnástich 
skladateľov (rok 1996), ktorí významne za
siahli do zborovej tvorb~a ~lovensku , v 
rozpätí od Jána Levoslava Bellu (60. výro
č ie úmrtia) po Vladimíra Godára (40. výro
č ie narodenia). Z ďalšieh osobností sústre
ďuje M . Schneidera-Trnavského, S. Né
metha-Samorínskeho, L Rajtera, A. Moy
zesa, A. Očenáša, J. Cikkera, Z. Mikulu, 
O. Ferenczyho, J. Zimmera, I. Paríka, I. 
Bázlika, J. Hatríka, V . Bokesa, I. Seghy
ovú, V. Gajdoša. Jednotlivé heslá majú 
biografickú formu, životopisné dáta senu
meráciou zborovej tvorby skladateľa, nie
kedy i odkazom na základnú monografickú 
literatúru. Podobne sú spracované i údaje o 
osemnástich zbormajstroch a dirigentoch, 
ktorí sa popri profesionálnej činnosti veno-

vali i dirigovaniu amatérskych speváckych 
zborov, tiež heslá venované významným 
zbonnajstrom a kultúrno-výchovným pra
covníkom, pôsobiacim v rôznych regió
noch. Táto časť pripomína o obnosť Jána 
Melička ( 150. výročie narodenia) až po 
Alfonza Poliaka (45. narodeniny). Posled
ná časť pojednáva o trinástich speváckych 
zboroch Slovenska, ktoré významom a 
rozsahom tvorby presiahli istý lokálny č i 

regionálny status. Prvý zo spomenutých je 
Spevácky zbor slovenských učiteľov (75. 
výročie), posledný je Popradský detský 
zbor (20 rokov). V úvode autor artikuluje 
zámer zmapovai týmto spôsobom v priebe
hu piatich rokov všetkých významných hu
dobných skladateľov. dirigentov a spevác
ke zbory. Keďže autor zodpovedá za obsa
hovú a jazykovú úroveň publ ikácie, je nut
né, aby ďalšie zamýšľané brožúrky ochrá
nil pred nedôs lednosťou (napr. narodenie 
Samuela Daxnera 4. máj 1956), nepresný
mi slovnými spojeniami (75. výročie naro
denia Speváckeho zboru slov. učiteľov). či 
drobnými vecnými chybami (napr. Ján 
Lauko zastáva učiteľskú a kantorskll stani
cu v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore vo 
Východnej od roku 1924 a nie od roku 
1925), ktoré v konečnom dôsledku znižujú 
kvalitu publikácie. 

Druhým titulom je výberová personál
na bibliografia Zdenka Mikulu, ktorá vy-

šla v edícii Literárneho a hudobného múzea 
v Banskej Bystrici Naši rodáci. Na jej vy
daní sa podieľa la i bystrická S tátna vedecká 
knižnica. časť, ktorá mapuje dielo sklada
teľa , spracoval Igor Fudra. Vychádzal zo 
zoznamu tvorby, ktorý pre publikáciu po
skytol skladateľ a ktorý aktualizoval pomo
cou zbierkového fondu Literárneho a hu
dobného múzea. 

Zoznam je spracovaný v databázovom 
programe DBASE 3, ktorého užívateľská 
veta pracuje v tomto prípade s 19. položka
mi. Tie vyčerpávajú základnú charakteristi
ku diela i tým spôsobom, že triednik hu
dobného druhu obsahuje 77 položiek a 
triednik obsadenia ďalších 172 položiek. 

Samotná bibliografia obsahuje 151 záz
namov diel Zdenka Mikulu v abecednom 
poradí, príznačnom pre istý stupeň užíva
teľského programu, ktorý je však v koneč

nej podobe dosť nelogický. Bolo by vhod
nejšie diela abecedne usporiadať tak. aby 
skupiny prvých písmen z názvov s dfžňom 
a mäkčeňom (Ú, S, Ľ) neuzatvárali abeced
né poradie, ako nám to prezentuje zostavo
vateľ bibliografie. Niektoré skreslené ver
zie časti diel (napr. č. ll 3: Kubo, fujaru. asi 
Prines Kubo fujaru) vznikli asi tým. že zo
stavovateľ nemal možnosť konfrontovať zá
pis, ktorý ponúkol skladateľ (rukopisy diel 
sú majetkom autora) s reálnym bibliogra
fickým údajom. 

Hudobný život '97 

Arion-Zither. Perfekta- und Refonnzither. 
Psalteriumstither. Mandolinentither, Griff
brettlose Zither. Gitarrentither. Aliquo
dium - Untersav zither, Manualzither, 
Streichzither, Streichmelodeon. Violin
Z ither. Streichbandzither- Pentaphon. Me
lophon-Zither, Mechanische Zithern, Lo
chplatten-Zither - Chordephon. StOssel
Lauten, StOssel-Basslaute, StOssel-Man
doline). Prehľad obrysov korpusov pouka
wje na tvarové varianty vo vývoji salzbur
ského typu citary. Okrem konštrukčných 
špecifík je tvláštna pozornosi venovaná 
otázke ladenia. 

Katalóg zahŕňa aj historicko-pedagogic
ký aspekt (nezvyčajný pre podobný typ ka
talógu) formou priebežnej pretentácie rôz
nych, tväčša nemeckých škôl hry na citaru 
(príp. na jej jednotl ivé typy). Veľký počet 
faksimile historických dokumentov a vy
obrazení zvyšuje pútavosi J..nihy. l keď te
rajšia forma katalógu na rozdiel od pred
chádzajúcich neobsahuje farebné repro
dukcie, neuberá to na jej hodnote. Pub
likácia je písaná a zostavená prehľadne, 
zaujímavo a rozhodne plní svoj cieľ- zau
jai nielen špec ialistov organológov. ale aj 
historikov, pedagógov. interpretov a všet-
1-.ých záujemcov o citaru - nástroj nachád
zajúci sa nieJ..de na pomed;í ľudovej kultú
ry a hudby me~tianskej spoločnosti. 

EVA ZÚRÁDOVÁ 

tailného pohľadu na historické rozšírenie, 
postavenie a vyu/itie lutny na dvore uhor
sJ..ých kráľov, sedmohradských kniežat a 
uhorských šľachtických rodov venuje Ki
rály pozornosi aj významu a úlohe brnka
cích hudobných nástrojov v hudobnom ži
vote miest a na vidieku. Prináša aj údaje 
viažuce sa k mestám dnešného Slovenska -
Banskej Bystrice, Prešol'll, Ko.víc, Ke~mar

ku, Kremnice, Levo(~e. Tma vy a Bratislavy. 
Knihu uzatvárajú krátke monografie šty

roch najznámejších lutnistov (Hans New
siedler, Valentin Bakfark, Johannes Bak
fark, Tinódi Lantos Sebestyén). neobyčajne 
rotsiahla bibliografia, notové uká/ky a ne
mecké resumé. 

V ;:>odobc tcjt.c.l knih} w dm.távl! čitatefo 
vi do rúk mimoriadne vzácna kniha. J..torá 
t.aujme nielen hudobného historika, ale aj 
interpreta (napriek tomu. /.e lutnových in
terpretov je na Slovensku poskromne). l 
keď je zrejmé, že je výsledkom niekoľko
ročného výskumu, je a/ neuveriteľné, z 
akého mno~stva pramenného materiálu 
vzišla. Jej veľkou devízou je obsiahly po
známkový aparát. Király však neostáva len 
na úrovni kon~tatácie faktov. hľadá na ich 
základe príčiny a súvislosti vedúce k fun
dovanému pohľadu na postavenie lutny 
v hudobnej histórii Uhorska v relatívne 
vzdialenom historickom Qbdobí. 

EVASZÚRÁDOVÁ 

Domnievať sa, le už v tejto podobe exis
tujú u autora. je mo/né. no nie sú dostatoč
ne argumentované. Jdudobná bibliografia 
je opatrená registrom podľa druhu, obsade
nia, roku vtniku. registrom autorov zhu
dobnených textov a registrom diel v zbier
kovom fonde LHM. Výberovú personálnu 
bibliografiu článkov Z. Mikulu a článkov o 
jeho tvorbe zostavila Dana Gallová. Obsa
huje 84 jednotieJ.. týkajúcich sa autorovho 
/ivota a jeho tvorby. Výberové personálne 
bibliografie sa vo všeobecnosti stretávajú s 
problémom neúplnosti dát, ktoré čitateľ ne
musí akceptovai 1 hľadiska skresleného 
obrazu reality aj v tomto ;mysle. Konšta
tujem. že hudobná časť sa riadila predov
šetkým údajmi, ktoré poskytol skladateľ 
(čo sa dá len ťažko spochybni O. Prečo však 
v textovej časti nie je zahrnutý napr. o.i. z 
mnohých ohľadov ;ásadný (i keď čiastočne 
ideologicky dobe poplatný) Mikulov č lá

nok Autorom tanečnej hudby ... (In Slo
venská hudba IV, 1960. s. 50-5l)je mi tá
hadou. s ktorou sa však dokážem vysporia
dať ... 

Obe prezentované publikácie nájdu iste 
vďačného čitateľa i svoje miesto v súhrn
nej literatúre renektujúcej hudobnú kultú
ru na Slovensku. Tá prvá vytvára vo svojej 
predmetnej oblasti J..ontinuitu spracovania 
istých kultúrnych javov. druhá ich v rámci 
edície kontinuuje na pôde špecifického 
muzeálneho t.aradenia v spolupráci so spo
mínanými inštitúciami a dosiaľ s nespome
nutým zástojom inštitucionálnej zložky 
Roka slovenskej hudby. 

MILOSSIPKA 



Hudobný život '97 

Jewels of Baroque Music 2 
Vlvaldi e The Four Season, Three 
Slnfonlas 
Chamber Virtuosos e Alexander 
Yablokov 
DISKANT DK e 0034-2 131 

Jeweln of 13arogue .Jllu.sic 
'"l?• }d • ľhc f<lur &a~>nl'i 
V lVQ 1 < Th~e $infonias 
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Vivaldi je objavom nášho storočia. 

Viac než ktorýkoľvek z barokových tvor
cov. Jeho hudba nás, bytosti valcované 
čoraz nástojčivejším tempom progresu, 
chráni láskavým azylom slastného opiátu 
hýrivej invencie. K~ho si raz podmaní, 
ten ostáva jeho doživotným priateľom. Aj 
velebitefom. Dokáže sa menej okázalo 
než filozof vojej epochy, Johann Sebas
tian, vľúdne vlúdiť do vedomia dnešného 
poslucháča. Ne.vyžaduje zbožnú bázeň, 

len nepatrnú ležérnu pozornosť, v ktorej 
sa zachytí jeho dynamicky napredujúce 
gesto- a vytvára zázraky. Získal si nás ly
rikou benátskych farebných línií, kantilé
nou, neustávajúcim perpetuom ... a najmä 
víziou romantika, jasnozrivo prekročiac 
celú historickú epochu. 

Ak vravím o Vivaldim ako o objave 
nášho storočia, myslím tiež na interpre
tačný záujem o jeho skvostné koncerty (či 
concerti). Inšpirovali skvelé a objavné 
kreácie - ak len skusmo načriem do zásob
níka pamäti - talianskych súborov, býva
lých ovietskych, francúzskych, nemec
kých ... - a našich legendárnych Warcha
lovcov. Veľa sa diskutovalo, polemizova
lo o interpretačných barokových, ba špe
ciálne vivaldiovských školách. Puristi 
versus voluntari ti. A ostáva to napokon 
žírna a asi nikdy nekončiaca zóna teórií. .. 
V živo znejúcej pamäti sa obraciam k per
fektne nary ovaným kontúram nemec
kých stvárnení, k slovanským, pátosom 
okoreneným ruským kreáciám, ku kryštá
rovo priezračným Talianom, elegantným 
Francúzom a k odvážnym, s rustikálnym 
koloritom dešifrovaným vivaldiovským 
gejzírom a la Warchal. 

Prá ve na jeho nekonečné - a nekončiace 
stretnutia s Maestrom Vivaldim spomí
nam nesmierne rada a s vďakou. Bol - na
jmä v priebehu sedemdesiatych rokov, 
Warchalovým autorským favoritom. Zo 
substrátu jeho partitúr dokázal vymodelo
vať nesmierne živý, plastický- sui generis 
- aktualizovaný reliéf. Trblietavý príval 
opojnej hudby, cez ktorú dokázal spopu
larizovať a servírovať barokového sklada
teľa ako azda pred ním nik. 

... Obrat je dokonalý, v tom spoc.Yíva to, 
čo nás dnes predovJetkým najviac zaují
ma na barokovom umení. Nová senzibilita 
ašpiruje na umenie a život, ktoré obsa
hujú zázračné gestá pohybu (José Ortega 
y Gasset). 

Komorní virtuózi , vedení svojím lidrom 
Alexandrom Jablokovom, siahli v nahráv
ke pre vydavateľstvo DISKANT po obľú
benom celku koncertov, notoricky zná
mom útvare Styri ročné obdobia a na 
dôvažok, troch sinfoniach, podobne často 
hrávaných. Cief - pookriať pri dôverne 
blizkych, lichotivých zákutiach Vivaldiho 
hudby- som však pri počúvaní tohto titulu 
nedosiahla. Uznávam a akceptujem tech
nickú aj muzikantskú vybavenosť každé
ho člena súboru. Každý je vo svojom od
bore osobnosťou naslovovzatou. Nedoká
žem však splynúť s koncepciou ako 
Ročných období, tak infonii. Vládne nad 
nimi spoločný menovateľ- uvoľnená, roz
vibrovaná kre ba línií balansujúca v afek
tuóznych agogických výrazových a dyna
mických benevolenciách, až kdesi za hra
nicu normy. Prikláňam sa k aktualizač
ným pohľadom, s "plezírom" prijímam 
nevšedné interpretačné fókusy, ktoré ref-
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lektujú vivaldiovský svet v jeho progre
sívnej podstate ako romantika-vizionára. 
Výklady poetiky tohto benátskeho mága 
hudby však nesmú prekročiť prah únos
nosti. .. 

Tak teda edícia Jewel of Baroque Mu
sic je doplnená o ďalší, v poradí druhý ti
tul. Ku cti celkového kompletného vyba
venia disku slúži štýlovo harmonizujúca 
výtvarná reprodukcia na čelnej trane 
(Simon de Vos) ako aj koncízny, didaktic
ko-informatívny sprievodný text nášho 
nesmrteľného koryfeja teórie (aj) baroko
vej hudby, Jána Albrechta. Osobitne 
chcem upozorniť na priložený impozantný 
preklad (údajne) Vivaldiho veršov, poe
tických navigácií k hudobnému priebehu 
Ročných období: Ich autorom je obdivu
hodný, zasvätený znalec a odborník Vi
liam Turčány. 

Ivan Pan'k: Hudba pre Dautu, violu 
a orchester 
Miloš Jurkovič - Oauta, Milan Te
lecký • viola, 
SOSR, dir. Bystrík Režucha 
Alexander Moyzes: Symfónia č. l D 
dur, op. 4 
SOSR, dir. Ladislav Slovák 
OPUS HF DDD-SF 00202131 

l\1\N 
Pi\RlK 

o všetkým súvisí. Podľa návo
du starej múdrej vety možno opodst~tniť 
kombináciu týchto dvoch skladieb na cé
dečku. Doslova žonglérske kroky pri 
hľadaní súvislosti použila vo svojom 
pádnom erudovanom sprievodnom texte 
Zuzana Martináková. Hovorí o väzbe 
učiteľ - žiak (Moyzes - Parík), kontex
toch kultúrnych tradícii (albrechtovský 
fenomén), intenciách národných, nadná
rodných ... Takže, vciťujem sa do takto 
určených návodov a hfadám východiská. 
Je pravdou, že Parík je Moyzesov žiak, 
lenže po samozrejmých vývojových po
sunoch pristál na dosť odťažitých estetic
kých zdrojoch, ktoré napájajú jeho inšpi
račný fundament. Neostal v područí 

svojho pedagóga. Revoltoval v tichých 
protestoch. Krehkých, priam éterických 
signáloch, argumentujúc "proti" moyze
sovskému tradicionalizmu. Aké spojivá 
vidím medzi pojmami A. Moyze - A. 
Albrecht (osobnosti, ktorej je dedikova
ná Paríkova skladba)? Úcta k hodnotám 
zo strany a žriedla oboch majstrov. A na
pokon, vzťah Parík - Albrecht netreba 
osobitne skúmať. Je opodstatňovaný de
siatky rokov kultivovanou tradíciou alb
rechtovského domu - Mekky umenia v 
Bratislave. 
Keď sme si takto vyšrafovali terén, vy

slovím otázku, týkajúcu sa podstaty toh
to titulu. Obe skladby sú prevzaté na
hrávky (Parík z SRo-1992, Moyze z bý
valého OPUSu-1982), prepísané a "zoši
té" virtuálnymi nitkami do celku. Azda 
sa nerúham, ak poviem, že si edičné 

skutky predstavujem inak. Objavnejšie, 
invenčnejšie. 

Paríkova Hudba pre flautu (M. Jurko
vič), violu (M. Telecký) a orchester 
(SOSR + B. Režucha) komentuje svojho 
autora tak, ako ho poznáme a akceptuje
me - s jeho senzitívnosťou , miestami až 
"svetloplachým" reflexom a nesmiernou 
zásobou farebných imaginácií. Táto 
. kladba z roku 1984 nám pripomenie aj 
ďalšiu dimenziu z autorovho arzenálu : 
romantické (doslova, nielen metaforic
ky) klenby kantabilnej línie, ktorými 
patričnými harmonickými súvislost'ami 
pripomína inšpiračné žriedlo - osobnost' 
a tvorbu A . Albrechta. 

Pred pár týždt1ami sme naživo zažili 

uvedenie l. symfónie A lexandra Moyze
sa (Nová slovenská tvorba '96). Počú
vaná nahrávka mi potvrdzuje dojmy a 
postrehy. Je to skladba, ktorá vzhľadom 
na čas vzniku prekvapí. Svojou kom
plexnosťou, zrelým ustrojením, absolút
nym zvládnutím konštelácie všetkých 
kompozičných molekúl. .. 
Cédečka je vybavená pôsobivým di

zajnom s použitím atraktívnej reproduk
cie olejomaľby Ladislava Bergera. 

LÝDIA DOHNALO V Á 

Ottorino Respighi 
Klavírny koncert a mol e Toccata 
e Slovanská fantázia 
Konstantin Sčerbakov • klavír 
Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu 
Howard Griffiths - dirigent 
NAXOS DDD 8.553207 

RESPJGHI 
!'lano Concerto in A Minor 

'll>c~alll • Fantasla Slava 
K...._U.~".n. ... 

Skn•k MM1tJ1t)".....,., Orrdncr. (lralillllnJ 
Uowatd (;,imúa.. Ceod\Ktor 

~ 
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Taliansky skladateľ Ottorino Respighi 
( 1879-1936), súdiac podľa doterajších 
CD nahrávok pochádzajúcich z firmy 
HNH International Ltd., je zrejme nos
nou dramaturgickou postavou jej edič
ných zámerov i obchodných úspechov. 
Aj v prípade tejto CD nahrávky, ktorá 
obsahuje jeho koncertne menej frekven
tované diela, plne platí všeobecná cha
rakteristika jeho hudobného rukopisu, 
preto sa o nej netreba znova vyjadrovať. 
Klavírny koncert a mol a Slovanská fan
tázia spadajú do Respighiho "ruského 
obdobia", keď pôsobil ako prvý violista 
v Kráľovskej opere v St. Peterburgu a 
študoval skladbu a inštrumentáciu u N. 
Rimského-Korsakova. Je to teda dielo 
jeho mladosti a výrazne v ňom možno 
dešifrovať nielen vplyv, ale aj štruktúru 
koncertantnej sadzby klavírnych koncer
tov R. Schumanna a E. Hagerupa 
Griega. Napokon aj tónina je zhodná. Aj 
z tohto diela je zrejmé, že Respighi kom
ponoval veľmi ľahko, brilantne nanášal 
na notový papier melodické línie, ktoré 
sa vefmi dobre počúvajú a svojou boha
tou a menlivou harmonickou opojnos
ťou , zaodetou do virtuóznej a zvukovo 
apartnej inštrumentácie, sú vďačné pre 
široký okruh koncertných návštevníkov. 
Samozrejme, aj to je určitá skladateľská 
prednost' - napísať hudbu priameho ko
munikatívneho, bezkonlliktného zážit
ku. Respighiho Klavírny koncert sa nao
zaj dobre a príjemne počúva práve z re
produkčného média aj vďaka kvalitnej 
nahrávke a najmä brilantnému výkonu 
mladého ruského klaviristu Konstantina 
Sčerbakova (nar. 1963), žiaka Lva Nau
mova na Čajkovského konzervatóriu v 
Moskve. Ako dvadsaťročný žal vefké ús
pechy na súťažiach v Montreale, Buso
niho súťaži v Bolzane, Rachmaninovej v 
Moskve, ZUrichu, Ríme a i. Jeho hra je 
vybavená perfektnou prstovou, akordic
kou a pasážovou technikou, v jeho poda
ní nadobúda náročný klavírny part Res
pighiho skladby úvislý a kompaktný 
tvar klavírnych technických fines. 
Pochopenie pre toto dielo má aj dirigujú
ci Howard Griffiths, ktorý Symfonický 
orchester Slovenského rozhlasu inšpiro
val k veľmi dobrému výkonu. V takomto 
zmysle možno hovoriť aj o predvedení 
Toccaty pre klavír a orchester z roku 
1928. Je to však už diskutabilnejšia 
kompozícia. Dokonca je o minútu dlhšia 
ako Klavírny koncert. Mo.lno súhlasiť s 
autorom priloženého textu, že ide v pod
state o skladatefovu poctu majstrom 16. 
a 17. storočia. To je iba jedna stránka ve
ci. Skladbe však chýba koncentrovanejší 
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obsah i forma a s toccatovým princípom 
má spoločné črty azda iba brilantné finá
le skladby. Je to opäť koncertný kus, v 
ktorom a môže zaskvieť iba klavirista 
Sčerbakovho formátu. Slovanská fantá
zia je zrejme príležitostným dielom, ale
bo tiež poctou petrohradským rokom a 
ruským tradíciám. V skladbe počujeme 
vefmi zreteľne ohlasy podobných kom
pozícií D~ol'áia, Glinku a i. Dirigent i 
orchester sa aj tejto skladby, ktorá sa 
menej skúsenému poslucháčovi bude asi 
dobre počúvať, zmocnili na dobrej úrov
ni. 

Léo Delibes 
Coppélia - balet v troch dejstvách 
La Source • suity 
Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu 
Andrew Mogrelia - dirigent 
NAXOS DDD 8.553356-7 

DELIBES 
Coppt!Ua 

(Complete Ballet in 3 Acts) 
l..a Sourct (Suli.,.) 

Stunk tttldio ~"yfttlphofl,y Orthfftrt (Rrallttava) 
Aftdt't'W Me.,-d-111. CNd~ 

Nahrávka hudby jedného z najžiada
nejších baletov Coppélia v edícu NA
XOS bude iste dobrým komerčným titu
lom. Delibesova hudba bola už dostatoč
ne preverená rokmi , javiskami, choreo
grafmi i rôznymi dirigentmi. V každom 
prípade netreba v nej hľadať to, čo v nej 
nie je. Už vyše 120 rokov ju radi počú
vajú celé generácie a nachádzajú v nej 
príjemný sluchový zážitok. Delibes bol 
ozajstným majstrom melódie, štylizova
ných tancov, zručne narába! s ich ryt
mickou stránkou a noblesnou inštrumen
táciou zaodieval idylické námety do en
zitívneho rúcha hudby. To isté možno 
povedať aj o dvoch uitách z baletu La 
Source, ktorý vznikol štyri roky pred 
Coppéliou. Hoci to už nie je tak jedno
značne vyhranená hudba, vanie z nej 
operetný esprit, ale aj tak sa dobre počú
va. Je to CD nahrávka, ktorá - v dobrom 
zmysle slova - poslúži aj ako zvuková 
kulisa, najmä v súčasnom predecibelizo
vanom prostredí. Pôsobí upokojujúco, a 
vo svojej melodicko-harmonickej ele
gancii by hádam aj dnes mohla byť tro
šku vzorom profesionality aj súčasným 
autorom, najmä mladšej generácii. Veď 
napokon Delibes bol skúseným pedagó
gom a svojou hudbou v druhej polovici 
minulého storočia udával v Pariži i v 
Európe tón, hlavne v hudobných diva
dlách. Dejiny hudby ct. profesorov však 
voči Delibesovi a i. boli nefútostivé. Bol 
to z ich hľadiska predsa len jeden z 
"okrajových" skladateľov, ktorí "do iro
nickej, často hryzavej a frivolnej operety 
vštepujú sentimentalitu komickej opery 
a hanebný kankánový rytmus varieté" 
(B. Szabalocsi), neuvedomujúc si, že na
písať dobrý dobový tanec je rovnaké 
majsu·ovstvo ako napísať menuet. Iní de
jepi ci už Delibesovi pripisujú žánrové 
majstrovstvo a domnievajú sa, že odkaz 
komickej opery "uhladil do gracióznej 
zotrvačnosti" (G. Černušák). Na druhej 
strane Offenbachova Olympia a Delibe
sova Coppélia - v hoffmanovsko-fantas
tickom tvare- boli východiskom nového 
pohľadu na romantiku (H. Schmidt-Gar
re) atď. Nahrávka Symfonického or
chestra Slovenského rozhlasu pod tak
tovkou v Bratislave známeho a osvedče
ného dirigenta Andrew Mogreliu je na 
veľmi dobrej úrovni. Vyniká hlavne 
mäkký a spevný tón sláčikov, pochvalu 
si zaslúžia aj prví hráči na dychových 
ná trojoch. Myslim si , že je to veľmi vy
darená nahrávka, ktorá poslucháčom pri
nesie do domácností pohodu a čaro kulti
vovanej hudby. 

MARIÁN JURÍK 



lO ZO ZAHRANIČIA 

I Pavaro~~i v Prahe! 
Za obrovskej pozornosti oznamovacích pro

striedkov a pred trinásťtislcovým publikom vy
stúpil pred Vianocami (22. 12. 1996) v Prahe 
najslávnejší tenorista súčasnosti LUCIANO 
PA VAR01TI. Najdrahšie vstupenky boli za 
40 000, najlacnejšie za 990 Kč a rekordnú výš
ku dosiahla aj cena programového bulletinu -
200 Kč. Aj napriek tomu však príjemne vykú
rená pražská Sportová hala bola úplne zaplne
ná, okrem iného aj mnohými poslucháčmi z 
Nemecka, ktorých autobusy pred začiatkom 
koncertu spôsobili v okolí Výstaviska doprav
ný kolaps. Hlavným českým usporiadateľom 

koncertu bol festival Pražská jar, ponzormi 
Komerčná banka a Transgas a celý večer sní
mala Ceská televízia. 

Pavarottiho som v posledných rokoch počul 
trikrát: v newyorskej Metropolitnej opere (Ne
morino v Donizzetiho Nápoji lásky), vo Vie
denskej opere (Andrea Chénier v rovnomennej 
Giordanovej opere) a tentoraz v Prahe. Celkom 
prirodzene uprednostňujem jeho operné kreá
cie. kde umelec môže uplatniť nielen svoje osl
nivo žiarivé fortissimové výšky, ale aj mnohé 
ďalšie dynamické a farebné nuansy svojho hla
su i širokú škálu výrazu a herecké umenie. Aj 
napriek tomu rád konšta'tujem, že aj amplifiko
vaný "Lucianissimo", prcmietaný na dve veľké 
filmové plátna, (aby ho všetci dobre videli), vy-

bavený nevyhnutnou bielou vreckovkou a ob
darúvajúci poslucháčov širokými úsmevmi, na
plnil moje očakávania. 

V prvej polovici koncertu vystúpil Pavarotti 
len štyrikrát (Verdi , Puccini) a poriadne "roz
šantil" publikum až pred prestávkou dvoma ári
ami maliara Cavarados iho (Recondita Armo
nia a E Lucevan le Stelle) z opery Tosca, spie
vanými ohnivým výrazom. V druhej polovici 
tenorista - akoby nadnášaný napätou pozornos
ťou ľudskej masy, potom odmeňovaný ovácia
mi i vyvolávaný všadeprítomným talianskym 
"klanom" - účinkoval päťkrát (Addio alla mad
re z Mascagniho Sedliackej cti, Vesti la Giubba 
z Leoncavallových Komediantov a tri efektné 
záverečné piesne) a úplne presvedčil v oboch 
veristických čís lach . Prídavkov údajne mal pri
pravených sedem, avšak napokon zazneli len 
štyri - azda z dôvodu spevákovej ľahkej hlaso
vej únavy. Strhuj(lca bola ária rytiera Des 
Grieux z Pucciniho opery Manon Lescaut, kto
rú sólista venoval "krásnej Prahe", slávna 
Granada i nevyhnutné finálové O, sole mio, de
di kované mladej Pavarottiho priateľke ico
lette. 
Veľmi kvalitnú prácu odviedol suverénny a 

pritom nenápadný mladý taliansky dirigent 
Marco Armiliato, ktorý dirigoval celý večer 
spamäti. A po nevyhnutnom zvukovom usade-

Hudba cez internet 
Po sexe je hudba druhou najviac atraktí

vnou témou pre užívateľov lntemetu. K to
muto záveru dospeli experti hudobného prie
myslu, ktorí sa v týchto dňoch zišli v Cannes 
na medzinárodnom veľtrhu vydavateľov dis
kov a hudobnín Midem, a podľa ktorých tre
ba do oblasti informačných sietí sllstred iť 

v budúcich IO rokoch vefk(l časť investícií 
v hudobnom priemysle. 

Hudobnou ob lasťou sa v sllčasnosti zaobe
rá vyše 70 000 intemetovských stránok a ide 
predovšetkým o predajcov diskov. Pre hu
dobníkov otvára Internet celkom novú mož
nosť, ako premiérovať svoje hudobné novin
ky. 

David Bowie, jeden z prvých priekopníkov 
šírenia hudby cez Internet, si toto médium 
pred pár dňami zvolil na predstavenie svojho 
nového singla. Prístup k stránke však bol dosť 

obtiažny a kvalita zvukového záznamu sa ani 
zďaleka nedala porovnať s tradičnými hudob
nými nosičmi. Napriek tomu však tábor pesi
mistov už teraz predpovedá, že objav nových 
technológií nedostatky prekoná a Internet raz 
zapríčiní kol ap. výroby diskov. 

Navyše otvára aj celkom novú možnosť 
spolupráce pre veľké skupiny hudobníkov, 
ktorí žijú v odľahlých častiach sveta. Pred 
niekoľkými me iacmi sa v kybernetickom 
priestore spojili hudobníci, ktorí sa fyzicky 
vyskytovali vo dvoch kostoloch - v New 
Yorku a Paríži. Viceprezidentka MTV Eu
rope Harriett Brandová vidí sieť predovšet
kým ako veľkú príležitosť pre začínajúcich 
hudobníkov, ako preraziť so svojou hudbou. 
Ako príklad uviedla anglick(l skupinu White 
Tan, ktorá mohla uzavrieť zmluvu s hudob
ným vydavateľom vďaka tomu, že sa taJa 

ní (spočiatku reproduktory vydávali nepatrný 
šelest, ktorý sa technike podarilo neskôr odstrá
niť) a ak odhliadneme od občasných drobných 
kolízií v intonácii i súhre spôsobených tým, že 
sa muzikanti vzájomne nepočuli, to isté platí aj 
pre orchester opery Národného divadla v 
Prahe. Sesťdes iatštyričlenné teleso zahralo tiež 
tri operné predohry - k Verdiho Luise Mille
rovej, Sicílskym nešporám a k Rossiniho 
Semiramis, kde jeho "briosny" prejav pripomí
nal zvrchovanú nonšalanciu špičkových talian
skych orchestrov. Operný zbor samostatne 
účinkoval trikrát a najviac zaujal vo Va pensie
ro z Nabucca a v Triumfálnom pochode z Aidy. 

V programovom bulletine som postrehol ná
zor jedného z iniciátorov večera, Dr. Olega 
Podgorného, že "ojedinelý koncert Luciana 
Pavarottiho v Prahe bud(l jeho účastníci pova
žovať za udalosť, o ktorej sa aj o veTa rokov ne
skôr rozpráva vnukom". Možno je to oprávne
ný názor. Každopádne sa Pavarottiho mega
koncerty, či už samostatné alebo spolu s José 
Carrerasom a Placidom Domingom v rámci 
projektov "3 Tenors", stali významným hudob
no-sociologickým fenoménom deväťdesiatych 
rokov, (!spešne konkuruj (l rockovým seansám a 
vo veľkej miere prispievajú k oživeniu záujmu 
verejnosti o operné umenie. Také bolo aj Pava
rottiho vystúpenie v Prahe. JAN VI CAR 

známou cez Internet. 
Obavy však majú predovšetkým výrobco

via nosičov . Doteraz museli viesť ťažké boje, 
aby zabránili šíreniu pirátskych nosičov, a te
raz sa objavuje médium, ktoré ich fa lšovate
ľom otvára takmer neobmedzené možnosti. 
Skupina U2 napríklad odvysielala pred pár 
týždňami pre svojich fanúšikov cez Internet 
live nahrávky zo svojho nového albumu, na 
ktorom pracuje v štúdiách v Dubline, a o nie
koľko dní boli pirátske kópie nahrávok už v 
obehu. Na druhej strane je to pre nich aj vý
borný " l ákač" nových zákazníkov. Pries
kumy ukázali, že napríklad v USA predstavu
je džezová hudba iba tri percentá pri tradič
nom spôsobe predaja, cez internet je to však 
až 18 percent. Internet môže prilákať takzva
ných "spiacich zákazníkov", predovšetk9m 
medzi staršími ľuďmi , ktorých už nedrží vá
šeň obchádzať predajne s diskami. Navyše 
rozrieši problém skladovania - žiadny ob
chod s diskami nemôže mať totiž na sklade 
milión titulov, čo sa prostredn íctvom Inter
netu stáva skutočnosťou. TASR 

Výsledky III. medzinárodnej speváckej súťaže v Budapešti 
Za účasti 53 mladých operných sóli

stov zo 17 krajín sa v dňoch 12. až 19. 
januára uskutočnila v maďarskom 
hlavnom meste III. medzinárodná spe
vácka súťaž, na príprave ktorej popri 
budapeštianskej Opere a veronskej 
Aréne participovalo aj hudobné di
vadlo z nemeckého Ludwigshafenu a 
operná scéna z japons kého mesta 
Kjóto. 

Medzinárodná porota, ktorá hodno
tila výkony sólis tov v áriách z Verdiho 
opery Falstaff, ocenila jediného inter
preta titulnej postavy , Japonca Imao 

Sigeruta druhou cenou, za postavu 
Forda udelila prvé dve ceny Talianom 
Francovi Vassallovi a Enricovi Marru
ccimu, za úlohu Fentona ocenila Ja
poncov Ueharu Masatošiho a Ojamu 
Jodžira. Osobitnú cenu hlavného mes
ta MR získal Rumun Dan Dumitrescu. 

Dve druhé ceny udelila porota za po
stavu Alice Taliankam Giuseppine 
Pianti a Cinzii Rizzone, najlepšou 
Nenattou sa stala Rumunka Michaela 
Stanciu pred Maďarkou Klárou Ko
lonits. Druhé ceny za úlohu Meg Page 
získali Milena Josipoviča a domáca 

Viktória Vizin, ktorá si sucasne od
niesla aj zvláštnu cenu pre najlepšieho 
maďarského interpreta, ako aj Paola 
Rossi z Talianska (ako Mrs. Quickley) 
a Gergely Nógrádi z hostiteľskej kraji
ny (ako Cajus). 
Súťaž, nad ktorou mal záštitu ma

ďarský prezident Árpád Gonz, bola 
vlastne konkurzom na úlohy v insce
nácii opery Giuseppe Verdiho Falstaff, 
v ktorej sa víťazi predstavia po prvý 
raz 15. marca v talianskej Verone. V 
Budapešti ju v premiére uvedú l. ok
tóbra. TASR 

P o c Ta D. ~arrin_čeko~i 
Pri príležitosti životného jubilea Dušana 

Martinčeka (60 rokov) zaradil Dr. Paul 
Sacher výnimočne Martinčekove diela do 
svojej svetoznámej zbierky v Bazileji. 

Z rovnakého podnetu pripravuje zahra
ničie tzv. "Projekt D. Martineček", z kto-

rého predslovu vyberáme v krátkosti 
aspoň zopár myšlienok: " ..• jeden z najvý
znamnejších východoeurópskych sklada
teľov ... , ... 7jav veľkého dosahu ako pre sú
časnosť, tak aj pre budúce generácie ... , 
... nový a originálny syntetik •.. , •.. nevšedná 

hfbka ... , ... zvuková fascinácia ... , spriada
nie hudobných línií takým spôsobom, že 
zážitok splýva s echom ... " atď. 

Na počesť D. Martinčeka vytvoril paríž
sky sochár W. Schiffer veľkú bronzovú 
medailu s Martinčekovým portrétom. (r) 

Jedinečný úspech v hlavno nt nt este USA 
Pätnásťminútovým i ová~am~ tromi prí

davkami a výkrikmi "ďakujeme" vyvrcholil 
8. februára washingtonský koncert Symfo
nického orchestra Bolšovo teatra v Moskve 
pod taktovkou jeho slovenského šéfdirigen
ta Petra Feranca. Uviedol Stvrtú symfóniu 
Petra lljiča Čajkovského, 2. klavírny kon
cert Sergeja Rachmaninova so sólistom 
Michailom Petuchovom a Mussorgského 
Noc na Lysej hore. Na mesačnom americ
kom turné vystúpil orche ter doteraz na 23 
koncertoch a jeho úč i nkovanie vyvrcholí v 
svetoznámej newyorskej Carnegie Hall. 

33-ročný Slovák Peter Feranec je prvým 
neruským dirigentom v histórii tohto naj
staršieho ymfonického orchestra v Rusku, 

ktorý vznikol roku 1776. Jeho predchodca
mi boli také dirigentské osobnosti ako 
Jevgenij Svetlanov a Gennadij Rožde tven
skij . Tvár orche tra formoval v minulom 
storočí aj P. l. Čajkovskij . 

Peter Feranec sa ujal jeho taktovky a 
funkcie hudobného riaditeľa roku 1995. 
Vlani s ním naštudoval premiéry Figaro
vej svadby, Bohémy, Traviaty a Lucie di 
Lammermoore. V tomto roku uvedie pre
miéry Pikovej dámy, Aidy a za réžie sira 
Petra Ustinova naštuduje Prokofievovu 
operu Láska k trom pomarančom. S operou 
vystúpi v Grazi a na koncertoch bude účin
kovať v Aténach, Londýne a na mesačnom 
turné v Cíne. 

"V marci som mal naplánované vystúpe
nie so Slovenskou filharmóniou, ale pre ter
mínové problémy som to, žiaf, musel 
odrieknuť. Verím, že v budúcej sezóne náj
deme vhodný termín," povedal Peter Fera
nec po washjngtonskom koncerte spravo
dajcovi TASR. 
Možnosť vystúpenia s orchestrom Bol

šovo teatra sa črtá v rámci Dni ruskej kultú
ry na Slovensku. "Bolo by pre mňa zaují
mavé ukázať a domácemu, slovenskému 
publiku s orchestrom, ktorý vediem už dva 
roky," uviedol Peter Feranec. 

Rozhovor s dirigentom Petrom Ferancom 
prinesieme v nasledujúcom čísle Hudob
ného života. (TASR) 

Hudobný život '97 

Informácie 
e Po vlaňajšom účinkovaní Luciana Pa

varottiho v Prahe a Montserat Caballé v 
Ostrave, agentúra PropagArt z Prahy už 
avizuje vystúpenie José Carrérasa v Prahe 
na 14. apríla t.r. Jeho vystúpenie sa však 
podľa tlačových informácií uskutoční s kla
vírnym sprievodom. 

e Miroslav Dvorský je protagonistom na 
dvoch operetných CD nahrávkach Suprap
honu. V. Lehárovej operete Zem úsmevov 
je partnerom Gabriele Beňačkovej-Cápo
vej (Ceskú filharmóniu diriguje Libor 
Pešek). Druhá nahrávka má názov "Wien, 
Wien, schones Wien", ktorá je zostavená z 
tvorby F. Lehára, E. Kalmána J . Straussa. 
Miroslav Dvorský tu má za partnerku bý
valú absolventku pražského konzervatória 
Marcelu Cerno, pôsobiacu vo Viedni. 
Symfonický orchester SR diriguje Herbert 
Mogg. 

e Slávna sopranistka Gwyneth Jones sa 
rozhodla zachrániť welšský zámok Craig-y
Nos, vzácnu gotickú pamiatku, ktorý patril 
slávnej speváčka Adel ine Patty. Po jej smr
ti zámok chátral a tak Gwyneth Jones sa 
rozhodla zrekonštruovať ho a založiť v ňom 
centrum hudobných aktivít a neskôr ho 
urobiť dejiskom operného festivalu pod ná
zvom DAME GWYNETH JONES PATTI 
TRUST. Celý projekt má stáť 10 miliónov 
libier. 

e Placido Domingo oslávil svoje nedávne 
60-te narodeniny sériou podujatí. V popre
dí však stál jeho debut 8. 12. 1996 v úlohe 
Siegmunda vo Wagnerovej Walkýre na scé
ne londýnskej Covent Garden. O tri dni ne
skôr v tomto divadle sa Domingo predstavil 
ako dirigent predstavenia Pucciniho opery 
Tosca v hlavnej úlohe s Galinou Gorčako
vou. A do tretice bol ústrednou postavou 
gala koncertu, ktorý sa konal na počesť SO. 
výročia prvého predstavenia v Covent Gar
den (bolo ním uvedenie Purcellovej opery 
The Fairy Queen). Na gala koncerte sa zú
častnili početné umelecké osobnosti z celé
ho sveta a finančný výnos z tohto poduja
tia šiel na konto Royal Opera House Trus. 

e Tridsaťjedenročný fínsky dirigent Sa
kari Oramo prevezme od septembra 1998 
po Simonovi Rattleovi funkciu hlavného di
rigenta a umeleckého poradcu City of Mir
mingham Symphony Orchestra. 

e Spojením operného divadla v Sydney 
(The Australian Opera) a opery v Melbour
ne (The Victoria State Opera) vznikne od 
roku 1998 nová austrálska operná spoloč

nosť, ktorá bude niesť názov Austrálska ná
rodná opera. 

e Ceská sopranistka Eva Urbanová bu
de v zimnej opernej sezóne účinkovať v 
Metropolitnej opere v New Yorku a v mi
lánskej La Scale. J e prvou účastníčkou 
Pavarottiho konkurzu vo Philadelphii, kto
rá sa dostáva na tieto špičkové operné scé
ny. V Prahe Eva Urbanová vystúpi v marci 
t.r. spoločne s Petrom Dvorským. 

e IO. decembra m.r. konal sa v praž
skom Rudoltine ~lávnostný program pri 
príležitosti SO. výročiii založenia Akadémie 
múzických umení. Na slávnostnom koncer
te účinkovali Pražskí symfonikovia s diri
gentom Jii'ím Bčlohlávkom a huslistom 
Václavom Hudečkom. -podľa zahr. tl ače-

Zomrel 
au.t:or 
L o u.i e 
L ou.ie 

Richard Ber ry, americký spevák a 
skladater, autor jednej z najznámej
ších piesní rock'n rollu Louie Louie, 
zomrel v noci z 22. na 23. januára v 
Los Angeles. Oznámil to denník Los 
Angeles Times. 

Telo 61-ročného speváka, ktorý sko
nal v spánku, sa našlo vo štvrtok ráno 
v jeho dome. Napriek srdcovým pro
blémom sa Berry na koncertnej scéne 
pohyboval 40 rokov. 

Richard Berry pieseň Louie Louie 
skomponoval a nahral v roku 1956. 
Pieseň bola mimoriadne populárna -
neskôr sa objavilo viac ako 300 jej 
verzií. Berryho pieseň spievali Ike a 
Tina Turnerovci, The Beach Boys, 
Frank Zappa a Iggy Pop. 
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METROPOLA 
Za kultúrnu metropolu Európy pre rok 

1997 lávnostne vyhlási li severogrécke prí
stavné mesto Solún, po grécky Thes
saloniké. Stalo sa tak v poradí 13. európ
skym mestom, ktorému sa dostalo pocty 
stať sa hlavným dejiskom kultúrneho diania 
na starom kontinente. Stafetu celoročných 
festivalov prevzal Solún od dánskeho hlav
ného mesta Kodane, kde a vlani uskutoč
nilo viac ako 600 prestížnych kultúrnych 
akcií za účasti asi l O miliónov návštevní
kov. Myšlienka vyhlasovať každoročne 

kultúrnu metropolu Európy vznikla roku 
1985 a jej autorkou bola vtedajšia grécka 
ministerka kultúry Melina Merkuriová. 
Preto sa aj prvým kultúrnym hlavným me
stom stali Atény, po ktorých nasledovali 
Florencia, Amsterdam, Berlín, Paríž, Gia -
gow, Dublin , Madrid, Antverpy, Lisabon a 
Luxemburg. Na základe rozhodnutia mi
nistrov kultúry členských krajín Európskej 
únie bude kultúrnou metropolou pre rok 
1998 Stokholm a v roku 1999 nemecký 
Weimar. 

Concertino Praga 
31. ročník 

V novembri m. r. zasadala v Prahe me
dzinárodná porota rozhlasovej súťaže mla
dých hudobníkov, ktorej predsedala prezi
dentka Svetovej federácie medzinárodných 
hudobných súťaží Renate Ronnefeld 
(SRN), aby posúdila 29 nahrávok ( 13 duí, 
IO trií, S kvartet, l kvinteto) z Bieloruska, 
Bulharska, českej republiky, Juhoslávie, 
Lotyšska, Poľska, Rumun ka, Ru ka, Slo
vinska, SRN, Ukrajiny a Uzbeki tanu. 

V kategórii DUO l. aj IL cena o tala v 
Ce kej republike (Mikuláš Drha, Jana Dr
hová; Jan Fišer, František Souček). čestné 
uznanie tu získali Hana Knauerová a Jan 
Divoký (ČR) ako aj Nadežda Artamonova 
a Anna Papucha z Ukrajiny. 

V kategórii TRIO bola udelená len prvá 
cena - Daniela Oertová, Helena Chytrová, 
Miron Smidák (ČR) . čestné uznanie si od
niesli mladí interpreti z Poľska a Ruska. 

Pri neudelení l. ceny v kategórii KVAR
TETO ll. cenu získali Martinš Kalnis, Jani 
Rudzitis, Egils Sefers, Emils Zi lberts (Lo
tyšsko) a Oscar Bohorquez, Fabian Wen
stein, Anna-Maria Wyneken, Karolin Wy
neken (SRN). Če tné uznanie zí kali hráči 
na bicie ná troje z Bulharska (Kiril Petrov, 
Konstantin Cvetkov, Teodor Ivanov, Lilia 
Jončeva). 

Rovnako v kategórii KVINTETO l. cena 
nebola udelená a ll. cenu získali mladí dy
chári z českej republiky - Hana Knaue
rová, Pi'emysl Kubát, Jan Pai'ík, Martin 
Petrák a Ondrej Vrabec. Cenu Heleny 
Karáskovej získalo duo Mikuláš Drha, Jana 
Drhová. 

Laureáti súťaže sa predstavia na koncerte 
v Dvofákovej sieni pražského Rudolfína i 
na ďalšieh koncertoch Juhočeského festiva
lu Concertino Praga. (r) 

K výročiu narodenia 
Franza Schuberta 
Bohatým programom si l. 2. pripome

nuli 200. výročie narodenia Franza Schu
berta obyvatelia Zeliezoviec. Jubilejným 
koncertom sa návštevníkom v miestnom 
kultúrnom dome predstavil miešaný zbor 
Fr. Schuberta, ktorý v tomto roku oslavu
je 150. výročie založenia, ďalej komorný 
zbor Voces Selyzienses, spevácky zbor 
maďarských učiteľov na Slovensku Vass 
Lajos, tanečný súbor Kincso a žiaci Zá
kladnej umeleckej školy. Súčasťou sláv
nostného programu k otvoreniu Roka Fr. 
Schuberta sú dokumentačné výstavy (2e
liezovce, Levice), oboznamujúce návštev
níkov s písomnosťami, fotografiami, pub
likáciami, notovým materiálom i hudob
nými nosičmi s nahrávkami diel skladate
ľa. Svojou knihou Po stopách Fr. Schu
berta sa na vernisáži predstavila Z. 
Vitálová. Výstavy obsahujú výtvarné prá
ce ocenené v súťaži Schubert a Zeliezovce. 
Kultúrny program zavŕšil koncert zo 
Schubertových piesní, ktoré predniesol 
Gustáv Beláček s klavírnym sprievodom 
Jany Nagy-Juhászovej. 

MONITOR 

Svetová . , 
premiera 
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24. januára t. r. predstavili vo Francúz
skom inštitúte v Bratislave svetovú premi
éru CD nahrávky opery Emmanuela 
Chabriera Gwendoline. Nahrávka bola 
realizovaná 19. a 20. januára 1996 pri prí
ležitosti koncertného uvedenia opery v 
rámci abonentných koncertov. Nahrávku 
realizoval jej iniciátor a dirigent Jean
Paul Penin so Slovenskou filharmóniou, 
Slovenským filharmonickým zborom, br
nenským zborom a sólistami Adrianou 
Kohútkovou, Henri Didierom a Gérar
dom Garinom (na obr.). Nahrávka - je 
dielom nahrávacieho tímu Miloš Betko a 

Záber z prezentácie nahrávky Snímka archív 

Otto Nopp - vyšla v spolupráci s edíciou 
Empreinte Digitale, medzinárodnou di
stribúciou Harmonia Mundi a Francúz
skeho inštitútu v Bratislave. Je prvou na
hrávkou tohto diela vôbec. Prezentácia 
nahrávky sa konala za osobnej účasti diri
genta Jean-Paul Penina, Adriany Kohút-

l PRVÝ SLOVENSKÝ DIRIGENT DO IZRAELA l 
Prvým slovenským dirigentom, pod ktorého taktovkou bude koncertovať izraelský or

chester, je Pavol Tužinský zo Stredoslovenského štátneho divadla - Státnej opery v 
Ban kej Bystrici. Ab olvuje v Izraeli tri vy túpenia Komorným orchestrom me ta 
Herzliya. S izrael kým tele om uvedie P. Tužinský na koncertoch Spomienky na 
Florenciu od P. I. Čajkovského, žalm pre sláčiky od súčasného izraelského skladateľa 
Yehezkela Brauna, Koncert pre violu a orchester D dur F. A. Hoffmei tera a Ouvertúru c 
mol od F. Schuberta. 

Legendárne Collegium Musicum 
opäť na scéne 

V skvelej atmosfére vypredanej sály 
Domu kultúry Zrkadlový háj predsta
vila sa 30. l. po vyše pätnástich ro
koch, pri príležitosti "abrahámovín" 
legiend slovenskej o ulá rnej hudby 
Mariána Vargu a Fedora Freša - sku
pina Collegium Musicum. 

Prvá časť večera patrila spoločné
mu hraniu s gratulantmi - súputníko
vi oboch oslávencov Paľovi Ham
melovi, Vladimírovi Mišíkovi, Vladi
mírovi Mertovi, ale aj mladej sloven
skej formácii Volvic Pič, v ktorej hrá 
17-ročný synovec M. Vargu Jakub 
Kudláč. 

Druhá časť koncertu patrila priere
zu tvorby skupiny, ktorá sa stala hu
dobným symbolom generácie dneš
ných štyridsiatnikov - M. Varga za 
nezameniteľným organom Hammond, 
F. Frešo, bubeník Dušan Hájek ako aj 
ďalšia gitarová legenda František 
Griglák zahrali to najlepšie - známe 
Hommage a J , S. Bach, spracovanie 
motívov Seherezády N. Rimského-

Korsakova, ako aj skladby z a lbumov 
Konvergencie, Live, Continuo alebo 
aj z doteraz posledného projektu 
Divergencie. 

Collegium Musicum vstúpilo na scé
nu populárnej hudby na jeseň roku 
1969. Mimoriadny úspech u publika 
bol podmienený nielen repertoárom 
ovplyvneným dobovo aktuálnym clas
sical rockom, ale najmä hráčskou a 
skladateľskou invenciou M . Vargu, F. 
Freša, D. Hájka a gitaristu Rastislava 
Vacha. Už roku 1971 po úspechoch na 
domácich a zahraničných festivaloch 
vydali prvý album. Prelomovým albu
mom nielen v histórii skupiny, ale aj v 
súradniciach domácej scény predsta
voval dvojalbum Konvergencie vyda
ný taktiež roku 1971 v Opuse. Okolo 
Mariána Vargu sa postupne vystrie
dalo množstvo hudobníkov • naprí
klad gitaristi F. Griglák, Karol Witz, 
bubeníci Pavol Kozma, Cyril Zeleňák, 
basgitarista Ivan Belák, spevák Pavol 
Nosko a mnohí ďalší. 

Kto získal American Music A wars ... 
Najlepším z naj lepších osobností ame

rickej hudobnej scény udelili v Los An
geles ceny American Music Awards 
(28. 1.). Ocenenia sa udeľujú na základe 
ankety medzi 20 000 poslucháčmi a roz
deľujú sa v rozličných kategóriách • roc
ku a popu, soulu, rapu, v oblasti country 
a iných. 

V kategórii Pop/Rock sa stal najobľú
benejším spevákom Eric Clapton, spe
váčkou Alanis Morissette. Spevák Keith 
Sweat zvíťazil v kategórii Soul/Rythm & 
Blues, medzi ženami tu zabodovala Toni 
Braxton. Z hviezd country hudby sa 
najviac tešili Garth Brooks a Shania 
Twain. 

V súťaži skupín alebo dvojíc sa v kate
górii Pop/Rock presadili Hoot ie & The 
Blowtish, v kategórii Soul/Rythm & 
Blues bola najúspešnejšia New Edition a 
čo sa týka country, najväčší úspech za
znamenali Brooks & Dunn. 

Za najlepší album kategórie 
Pop/Rock označili Jagged Little Pili spe
váčky Alanis Morissette, ktorá tak pred
stihla Beatles s ich Antológiami l a 2. V 

kategórii Soul/Rhytm & Blues ako naj
lepšiu vyhodnotili platňu Secrets od 
Toni Braxton a z country albumov oce
nili Blue Clear Sky od Georga Straita. 

V kategórii Heavy Metal/Hard Rock 
sa z víťazstva potešila Metallica. Naj
lepším soundtrackom je podľa účastní
kov ankety hudba k filmu "Waiting to 
Exhale" so speváčkou Whitney Hous
ton, ocenenou zároveň aj v kategórii 
Adult Contemporary. Cenu v kategórii 
Rap/Hip Hop si odniesol pred štyrmi 
mesiacmi zastrelený Tupac Shakur, 
medzi priaznivcami alternatívnej hudby 
majú najväčší cveng Smashing Pump
kins. 

Legendárni Bee Gees si z Los Angeles 
odniesli mimoriadnu cenu v kategórii 
lnternational Artist, ktorú v minulosti 
získali Michael jackson, Led Zeppelin 
a Rod Stewart. Cena za celoživotné 
dielo poputovala do rúk nestarnúceho 
rock'n'rollového pianistu Little Richar
da. "Ciernemu tornádu" prišli na javis
ko 7.ablahoželať David Bowie, Keith Ri
chards a Smokey Robinson. 

kovej a Jana Rozehnala, hlavného zbor
majstra SFZ. Nahrávka si už získala 
priaznivé ocenenie vo viacerých zahranič
ných časopisoch a u nás je dostupná napr. 
v predajni MUSIC FORUM pri bratislav
skej Redute. K nahrávke sa vrátime samo
statnou recenziou. (r) 

PAMÄTNÁ OMŠA 
VENOVANÁ 

F. SCHUBERTOVI 
Pamätná omša pri priležitosti 200. výročia 

narodenia rakúskeho skladateľa Franza Schu: 
berta sa uskutočnila vo viedenskom kostole 
Lichtentaler Kirche am Alsergrund (31. 1.). 
Na slávnostnej omši si návštevníci vypočuli 
skladby Ave Maria a Nemeckú omšu pod ve
denim Franza Gerstackera. 

Franz Schubert, predstaviteľ raného roman
tizmu, sa narodil 3 1. januára 1797 vo Viedni, 
v meste, ktoré bude celý rok žiť v znamen i hu
dobných podujatí, koncertov a výstav peria
daných na dôstojnú oslavu dvojstého výročia 
narodenia skladateľa. 

Ak sa pridržime len základného výpočtu 
skladateľovej tvorby, Schubert skomponoval 
603 piesni, 130 diel od vokálnych až po sym
fónie, cirkevnú hudbu, sedem ouvertúr, opery 
a ďalšie skladby. 

Mimoriadny úspech 
Edity Grúberovej 

v Budapešti 
Veľký umelecký zážitok a fantastický 

ohlas u náročného publika priniesol kon
cert hviezdy svetových operných pódi( 
Edity Grúberovej v Budapeštianskom kon
gresovom centre (30. 1.). 
Speváčka, ktorá patrí už dlhé roky me

dzi najuznávanejšie osobnosti operného 
neba a ktorá sa v ~aďarskom hlavnom 
meste predstavila v áriách z diel Giuseppe 
Verdiho, Gioacchina Rossiniho a Gaetana 
Donizettiho, ako aj v početných prídav
koch, potvrdila aj v Budapešti svoje mimo
riadne kvality. 

Na počesť sólistky usporiadala veľvy

slankyňa SR v Maďarsku Eva Mitrová v 
reprezentačných priestoroch slovenského 
zastupiteľského úradu po koncerte sláv
nostnú recepciu. 

Hlavná cena 
MIDEM 

Hlavnú cenu Medzinárodného hudobného 
veľtrhu MlDEM v Cannes udelili v tomto ro
ku kompletnej nahrávke sláčikových kvartet 
Bélu Bartóka v interpretácii maďarského ko
morného telesa Kellerovo kvarteto. 

Stvorica András Keller, János Pilz, Zoltán 
Gál a Ottó Kertész, ktorá sa v nadchádzajú
com období predstaví na koncertoch vo 
Svajčiarsku, nahrala Bartókove sláčikové 
kvartetá vo verkom štýle a získala za tento 
projekt už viacero medzinárodných oceneni, 
vrátane ceny pre najlepšie teleso roka v 
Taliansku. 

(Neoznačené príspevky sú zo servisu TASR) 
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~ NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM -Slovkoncert ríill 
~ SLOVKONCERT 

(od 20. 2. do 28. 2.) 

20. 2. 18.00 h Nové Mesto nad Váhom, 
Sála MKS 
Bratislavské gitarové kvarteto 
Mi loš Slobodník 
Miloš Tomašovič 

Radka Kubrová 
Jana Mazáková 
Praetorius, Boccherini, Bizet, 
Brouwer, Duarte, de Fa/la 

23. 2. 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 
Anna Hôlblingová, husle 
Quido Hôlbling, husle 
Dagmar Sebestová-Zsapková, 
flauta 
Jozef Zsapka, gitara 
Lee/air, Telemann, Diabelli, 
Godár, Babcock, Martinček 

26. 2. 18.00 h Praha, Slovenský inštitút 
V. Sikula: Vlha v zanedbanej 
záhrade 
Viera Strnisková, umelecké 
slovo 
Július Va~k, umelecké slovo 
Cyril Siku la, flauta alt. 

.Hudobný klasicizmus 
na Slovensku 

~~~~t~lcat 

Musikalische Klassik 
in der Slowakei 

Ú • 9"t-eit~kum~n(.m. 

V prípade záujmu o túto publikáciu po
šlite objednávku na adresu vydavateľstva 
ISTER SCIENCE, s. r. o., Staromestská 6, 
811 03 Bratislava, teJJfax: 07/531 22 68. 

Martina Mestická 

26. 2. 18.00 h Banská Bystrica, Bohéma klub 

Rozprávanie a piesne 

Darina Laščiaková, umelecké 

slovo, spev 

Júl ius Pántik, umelecké slovo 

Vladimír Dobrík, moderovanie 
Milan Ješko, klavír 

26. 2. 19.30 h Trenčianske Teplice, Koncertná 
sieň Kúpefnej dvorany 

Jul iana Jamrišková, soprán 
Ivan Ožvát, tenor 

Mikuláš Doboš, basbarytón 
Daniel Buranovský, klavír 

Výber operných a muzikálo

vých melódií svetoznámych 

skladateľov 

28. 2. 19.00 h Piešťany, Dom umenia 

Monika Melcová, organ 
Martina Lesná, flauta 

KONKURZY 
Generálny riaditeľ Slovenského ná

rodného divadla v Bratis lave vypisuje 
konkurz na obsadenie voľných miest v 
orchestri vo violovej skupine 

- tutti hráči. 

Konkurz sa bude konať dňa 25. 3. 
1997 o l 0.00 h v skúšobni orchestra v 
historickej budove Opery SND. 

Písomné prihlášky posielajte na adre
su: Orchestrálna kancelária Opery 
SND, Gorkého 4, 8 15 86 Bratislava. 

• • • 
Rada Slovenskej hudobnej únie vypi

suje konkurz na obsadenie miesta: 

- vedúceho sekretariátu. 
Podmienky: Vysokoškolské vzdela

nie (umeleckého, ekonomického alebo 
právnického charakteru), orientácia v 
hudobnej kultúre, organizačné schop
nosti , zna losť svetového jazyka a prax v 
odbore vítaná. 

Prihlášky posielajte na adresu: Slo
venská hudobná únia, Michalská l O, 
815 36 Bratislava, do 28. 2. 1997. 

O termíne konania konkurzu budú 
uchádzači písomne vyrozumení. 

Úspešné konzervatóriunt 
Súťaž študentov slovenských konzervatórií v sólovom speve je rozhodujúcim po

dujatím tohtoročnej činnosti Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej 
Bystrici. Pod záštitou Ministerstva školstva SR sa uskutoční v dňoch 17. až 20. 
ma rca za účasti približne 35 súťažiacich. Konzervatórium vzniklo pred piatimi 
rokmi a v súčasnosti pripravuje vyše 130 žiakov v siedmich odboroch. Pripravuje 
aj prvý zahraničný záj azd svojho komorného orchestra. (TASR) 

OPRAVA 
V minuloročnom čísle 22 bola uve

rejnená r ecenzia košickej inscenácie 
Suchoňovej Krútňavy (tlrnament na 
bielom plátne), ktorej autork6u je Dita 
Marenčinová. Redakčným zásahom do 
textu prišlo k zahmleniu významu. 
Pôvodné autorkino znenie prvého od
seku je: ... "Hos(ujúci režisér Branisla v 
Kriška otvoril pôvodný záver libreta a 
tým vrátil opere jej pôvodnú etiku a mo
rálnu kvalitu. Odpoveď na otázku - čí syn 
je Katrenino die(a - Ondrejov alebo 

Janov dával Suchoň od samého začiatku 
jednoznačnú: Ondrejov. Opera ale vo 
svojej historickej premiére v Bratislave v 
SND IO. 12. 1949 (keď bola nápadne 
rýchle stiahnutá z repertoáru) sa potom 
uvádzala - ako j e známe - na priamy prí
kaz kultúrnej komisie KSS, ktorej predse
dal Ladislav Novomeský - s odškodňujú

cim záverom v prospech starého Štelinu, 
že Katrenino dieťa bolo jeho vnukom a 
synom mŕtveho Jana!" 

Autorke sa ospravedlňujeme. Red. 

Juraj Lexmann: 
Slovenská 

filmová hudba 
1896-1996 

Vývin slovenskej filmovej hudby ako de
jiny tvorivých impulzov, tendencií, zvy
klostí a manier na pozadí rozvíjajúcich sa 
technických predpokladov, tvorivých pod
mienok a dramaturgických požiadaviek. 
Hudba v hranom lilme, tiež v dokumentár
nom a animovanom. Notové príklady, foto
grafie, prehľady tvorby. Úplný súpis všet
kých filmových hudieb v diele jednotlivých 
skladateľov. Cena 99 Sk vrátane poštovné
ho a balného. 

Knihu posiela dobierkou alebo na faktú
ru ASCO Art & Science, Dúbravská cesta 9, 
841 05 Bratislava, tel.: 07/37 35 09. 

19. 2. 
19.00 h 
20. 2. 
19.00h 
2 1. 2 . 
19.00 h 
22. 2. 
19.00 h 
23. 2. 
19.00 h 
24. 2. 
25. 2. 
19.00 h 
26. 2. 
19.00 h 
27. 2. 
19.00 h 
28. 2. 
19.00 h 

NOVÁ SCÉNA 
(od 19. 2. do 28. 2. 1997) 

Dievča bez vena- činohra Trnava 

Gróf z Luxemburgu 

Stratení v New Yorku 

Hrnčiarsky bál 

Paganini 

Nehrá sa 
Mámenie mysle 

Jozef a j eho fa rebný plášť 

Jozef a j eho farebný plášť 

Hrnčiarsky bál 

Skladateľská súťaž v Pescare 
Pri príležitosti 70. výročia povýšenia mesta Pescara za hlavné mesto provincie, vyhlasuje umelecké 

združenie KA MER TON autorskú súťaž pre skladateľov narodených po 31. decembri 1961. 
Bližšie informácie na teiJ faxovom čísle 39/0/85/496 19 83, a lebo na adrese: 
KAMERTON, art isti associati, C. P. 13 Tonta nelle - 1-65131 P ESCARA - Italia. Podrobnejšie pod· 

mienky na nahliadnutie v r edakcii. 

i SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA l 
KONCERT NÁ SIEŇ SF 

(Reduta, Pa lackého 2) 

20. 2. 1997- 19.00 h - Cyklus A 
21 . 2. 1997 - 19.00 h ·Cyklus B 

Slovenská filharmónia 
dirigent: Ondrej Lenárd 
sólista: Roben Cohen, violončelo 

A. Dvoi'ák : Koncert h mol pre violončelo 

a orchester op. l 04 
C. Debussy: Faunovo popoludnie 
B. Martinu: Symfónia č. 6 

27. 2. 1997 - 19.00 h - Cyklus A 
28. 2. 1997 - 19.00 h - Cyklus B 

Slovenská filharmónia 
dirigent: Zdenl!k Bílek 

Slovenský filharmonický zbor 
zbormajste rka: Blanka Juhaňáková 
sólisti : Magdaléna Hajóssyová, soprán 

Jana Valášková, soprán 
Hana Sto lfová-Bandová, all 
M ichal Lehotský, tenor 
Stanislav Beňačka, bas 

V. Nová k: V Tatrách op. 26 

E. Suchoň: Ad astra · päť piesní pre soprán 
a orchester op. 16 ' 

S. émeth-Samorínsky: Bratislavská omša 

MOYZESOVA SIEŇ 
(Vaj anského nábrežie č. 12) 

22. 2. 1997 · 19.00 h - Cyklus K - . 
M usica aeterna 
umelecký vedúci: Peter Zajíček 
sólisti: Michal Bahmann, čemba lo 

Peter Zajíček. husle 
Man ina Lesná, flau to travesso 

G . F. Händel: Conceno grosso 
J. S. Bach: Koncen d mol BWV l 052 pre čemba
lo, sl áč i ky a basso continuo 
G . F. Händel: Concerto grosso op. 6 č. l Od mol 
J . S . Bach: Koncen a mol pre flautu. husle. čem

balo a sláčiky BWV 1044 (V spolupráci s 
Goetheho inštitútom) 

25. 2. 1997- 19.00 h -Cyklus K 

Moyzesovo kvarteto 

J . Haydn: Sláčikové kvarteto B dur op. 76 č. 4 
J . M alovec: Vl. sláči kové kvaneto (premiéra) 
F. Schubert: S láčikové kvaneto d mol op. posth. 
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