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O hrdom človeku dneška 
"Pre/mff Európa11, 1)' šalie!/ TI'Oje Fede11ie 

11r:tm:fuje prfrodu. ale Im :ab(ja / I'OJÍI pri
md:ellost: " 

Je :aujímm·é, alé almól11e JIÍ aj d11es l 'a

ml'llé II~J'Šiit'IIÁY o .rll!l·ó -Friedriclto Niet:
.!die/10, lniiút dudtOI'IIfdt, J.ulllin~rdt o spo
loľellslfdt pomem1· obdobia ptJ.rledt~J~dl flí: 
19 .storoô'a. Nalltti'Órome .w: alo mdilállle 
:mem'/o 11ole J'tomt'it• chod red a pfŕtille Ml 

.rdi(JpiiO.!lou blesltpfdi/o prijímal oj odo.rie
/at' tir/onlf{Ície. l' tomto tirflJnllaČI/0111 tomóde 
n'al lll'flf člm·el dne.fla jed11odudto nemá 
ŕas m:mfš!at'o sebe. Musí st1 oddalo pock/cí
mt' ršeobecllt' uctiel'tmému o fl•llsi:ai'OIIému 
.1ptl.rollll ~~~rsle11ia. :a lt01:s'm llt'IIStóle IÁ 1•ie 
fltpJ' a he:dud~J' 1išlfabol :/até/10 tefo/a. 
l11al .rtnícu tim'd:!, nemá ša11cu prem:ti: //()c' 
aj SilU je/10 ll~ l'flie /IO Á by 1110/i/a fJ.f l'iNti' 1111/{J
/ié J:rJII/1/0~J'IIo.ŕej real i ty :ulmlené tmou. Teli
''' /mif r<lm·el d11eJ'la pritom11emu.rí cestoi'OI 
lmedtitljiicemu BudltOI'i. aby .ra poučil, !e 
11'11 1'/edy, ol l ' sebe ltfadtÍ ltarmtJmit. mô!e 
po:tiíl'lle lo11at' a pôsobti' J'O Sl'ojom olo/í. 
l ec! ti}. 11 11ós so tradtlje prí.rlm·it• o :ameto11( 
wed l 'lo.rtt~J'm pmhom a o pro/welt .rusedo1·. 
ffn(r clm·el diii'J'I.a Ju niti lalll.ľl a 11e1'1e 
presile a11i lt1111- l'tlli le11to :/até tefa ho mo
tilw;e o /ólo. M ed:i ~~~m ,:,•siPkl}ii l ' tit/dt, 
.!lrl!·omddneJJ'íclt médiádttirflmmírtit o dl•ad
rat:!edempercmmom IÍI~J'IÁII Dobsa1101:J'clt 

;edtUJ/tel l' o:ó11e. rl bmttÍ/t~J'di :álroloch 
lla.ŕidt oclmmt'tJI' poriadku proti IIPspoloj~ 
1~1'111 obt'ollolll .fltÍIIt, o mosalrcíc/1 odo/11'Ó1 tl
;iicidt sa sotl'a túíc lilomeflm• od !Who. Kde 
s1i 11e bfol1é t<tl.ly, lnf spnbolidfdi tisíc míf 
r pe.rmi'ldch predstOI'OI'olo 11nlo:tenm dia
fa l'//. 1/idf cYfol'l'Á t/ll{•šla .ri J touto dt'štcm
riou poradí /um ·o a poľa It ly. So .rP bou sa-
1111'111 .11 1 :fa l prJmcl!i' llel'le. Nepo:/l{í 1itot'úJ.o 
pred turhuletl('irJII Jeho dní. .k oc/11/dobnellf 
o rífu refatÍI'IIdiO pokoja a stabil!~)'. Al sa 
11111 ojpomik11e mo!no.rl11a:nel rio Ite}: :faklte 
.ra. Zfolne sa .rdm seba a :a61e so obóml 
.rtraty .fi'OJe) !trdoJ'/1: s1·ojl1o IÍ11id:!u. Preto 
m:p1itm·a ti}. 1·o6 ~11mto ríltllll a tJtí:am polo
ja a miem 11n(1' bo/ oJ.tii'ÓIJÍÍc 1:fetly mo
tkmé prostriedJ.y l ' 1Í.r1lí :11e.n·iitil. alebo prí
padne fil'l'llfovol chrrí!I~J' .rlutob~J'clt ducltOI'
tn'dt hod11ô1. Hni/ c'lm·el d11e.flt1 otaÁ'IIJe ti}. 
rífu Hudby, ltoró si .rpomPd:i I'ŠetlJ'dt du
dWI'I~J1cli f'tiUf(JSIÍ /f()l•e/(a l'tll'i 1/ajdfhšie :o
chtii'ÓI'Ofa Šla/tÍ/ 1':1/l'Šei/OS!i, maj'e.r!ÓIU O 1110-
rtílnej čistoty. Hrc/;1 čl01·ek d11ešlo J'íti l'ôlol 
.reba tir/elCtil pOIIOdfiiO.fli, ľohlOI·ÓfiiOSii a 
ne:odpored11o.rti I'Oô'r/astllé/JIIIÁOIItiiUÍI. Po
milo dpium, l!oré bolamutí mo:,r:y llel·edo
lll l'dJ, šepkoJiíc .rladké mejistofelol•.rl<é slol'lÍ 
tJ IIIO!Itosti .rtol .ra .rkíl't~JI/11. bohotfm a 1/e
JIIII'Ieli~J'm. ZattljÍIJie pniom, !e 1•efa : toho, 
t'/m sa ;el/{) obd má presad1i: 111 u:! dól'llo bo
ft;. OtllfJIIJe pni om riJ· oltil'ttu ~kft, ltorí o tej
to ndlo:e redia . . riÍ 1·.ŕol ochomí 11e11ópodne 
sa :apojti' do toll/o demo/at'né/10 procesu. 
l' balme fJOI'!dmosti cl1ce hrdý c<fo1 ·ek dne.flr1 
111op1i' I'Šetl·o. /o : m'tÍifo 11ao:ajrtnou proj'e
sional!iou. mojsll'tJJ'.f/J 'Oill o .rtm·tJI'.rlou Cl'ou. 
Md to I'J"etly pro.rtriedly- o .fa/ie. Myslí si, !e 
doi~Jja ba!tu dolo11alosti tlnettdf. :!e .róm se
ba oftro:u;e a po.rliiplle /il l't'd!IJ'e. Tmto l11df 
Nm·el dnešlo Je ()l•e/a 1/{'be:pebl{'j{f. alo 
model "!osdlo" : ÁTiiidfdi esejí RobPno 
Sdmma11110. K 11101'Ó/11ej btede pribudol toll'! 
obronrlJ' teclmidf o ti!fonnabtf potenciál. 
Aj :típas proti 1/f'/1111 Je prl'lo t'a:!.fí a 11idedy 
:da11/iJ•o be: nódejil/ Nádej l'!al 111111'et'O po
skdncí a me laft/f 1:1':1/ÓI'{l J.rédo: flO Il/Ile 
potopa. Proti I!Ót/olom ZI'OIIla Je 1/el:l·lmumé 
IIOSfal'li' bariém sk11tot'11ej lmlosti opteroJÍÍm 
sa o p11iere 1i1ej N1et:sche/10 my.flie11ly: "byl 
:nm·o pros~,: a pocti1:Ý l ' :!il•ote oj'' ume11í". 

Igor Javorský 
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30. januára večer sa stala 
udalosť, ktorá oprávnene vyvo
lala vlnu publicity v masmé
diách a obrovský záujem verej
nosti. Po vyše dvadsiatich ro
koch sa totiž na pódiu opäť ob
javila legenda slovenského (te
raz neviem, ako tento žáner 
vlastne nazvať) bigbítu - skupi
na Collegium musicum v pô
vodnej zostave. Nebolo to bez
dôvodne. Klávesista a sklada
teľ Marián Varga nedávno 
oslávil päťdesiatku, rovnako aj 
basgitarista Fedor Frešo. Spolu 
sto rokov... Taký bol aj názov 
tohto podujatia, ktoré bolo nie
čím viac než len koncertom: 
VARGA+ FRESO = 100. 

Vl 

Zl VO 
19.3.1997 s) 

Netradičná, no bytostne vlastná oslava životného jubilea - Marián Varga pri nástroj i... 

!Legendy opäť na scéne l 
SLAVOMÍR KREKOVIČ 

Collegium musicum vzniklo na začiat

ku sedemdesiatych rokov po odchode 
spomínaných hudobníJ..ov z nemenej vý
znamnej skupiny menom Prúdy. Spolu s 
bubeníkom Dušanom Hájkom a premen
livým postom gitaristu sa zača l i venovať 

poč iatku úpravám skladieb tzv. vážnej 
hudby podľa vzoru anglickej skupiny 
Nice s klaviristom Keithom Emersonom. 
Ťažiskom bolo spracovávanie tém Kor
sakova, Musorgského, Prokofieva i Ba
cha. Tento, v tom čase moderný hudobný 
prúd sa nazýval classical rock, netrvalo 
však dlho a Collegium už malo v reperto
ári aj vlastné kompozície. Boli charakte
ristické typicky originálnym a invenč
ným autorským rukopisom M ariána 
Vargu s presahmi do spomínanej vážnej 
hudby, ale najmä suverenitou hráčskeho 
prej avu členov skupiny. Napokon - aj hu
dobná kritika tej doby, ktorá Collegium 
musicum kládla spomedzi všetkých sku-

Fedor Frešo a Pavol Hammel spomínajú. 

pín nezriedka na naj vyššie miesto v ce
lom československu , dala za pravdu 
kvalite. Produkty plné atmosféry vtedaj
~ ieho tvorivého obdobia môžeme nájsť 
zachytené na viacerých albumoch i SP 
platniach (Collegium musicum, Col/e
giwn musicum live, Konvergencie, Hom
mage ä J. S. Bach - Ulica plná plášťov do 
dažďa a. i.). V priebehu sedemdesiatych 
rokov skupina vydala ešte n iekoľko na
hrávok, väčšinou v~ak už v inom obsade
ní a nie s takým úspechom. Hoci to mož
no vyznieva ako klišé, stala sa už raz a 
navždy významným míľnikom v dej i
nách československej rockovej hudby. 

Roky plynul i, platne sa nahrávali a 
dvaj a z hudobníkov majú zrazu po päťde
siat rokov. Myšlienka, osláviť Vargove a 
Frešove okrúhle výročie koncertom, na
padla už dávnejšie niekdajšiemu mana
žérovi slovenskej alternatívnej cény a 
teraz riaditeľov i Kultúrnych zariadení 
Petržalky L adislavovi Snopkovi. Preto sa 

Snímky: P. Erdziak 

aj comeback slávnej skupiny uskutočnil 
v bratislavskom DK Zrkadlový háj. 
Vonku pred spomínaným zariadením už 
dlho pred začiatkom predstavenia bez
radne postávali hlúč i ky záujemcov, ktorí 
ešte nestratil i nádej, že koncert uvidia. 
Tých niekoľko šťastl ivcov, ktorým sa po
darilo zohnať lístky, alebo sa nebodaj 
inak do taJi dnu, v prvej polovici večera 
čakali vystúpenia ho tí, ktorí prišl i zaže
l ať obom oslávencom všetko naj lepšie a 
zahrať niekoľko skladieb. V sále sa zjav
ne tiesnilo oveľa viac pos l ucháČov, než 
by sme narátali miest - pre produkciu 
tohto formátu by sa skôr hodili priestory 
športovej haly. Takto však mala aspoň 
komornej ší charakter. 

Koncert začal vystúpením mladej hu
dobnej formácie Volvic Pič, v ktorej hrá 
na klávesy Vargov synovec Jakub. Hoci 
výkon peváka výrazne nevynikol, sku
pina svoj ou zohratosťou a nápadmi uká
zala, že v hlavnom meste Slovenska sa 
mladému muzikant kému podhubiu (pre
dovšetkým tzv. alternatívnej scéne) darí. 

Spevák a gitarista Pavol Hammel, kto
rého tvorivá spolupráca s M ariánom 
Vargom prinie la také plody, akými sú 
al bumy Zelená pošta, Na ll. programe 
sna, Všetko je inak, ba aj slávny muzikál 
Cyrano z predmestia, samozrejme tiež 
neodmietol vystúpenie v "narodenino
vom" programe (Varga vraj poznamenal: 
"Teba by som musel pozvať, aj keby som 
nechcel ... "). Tak sme si mohl i v podaní 
oboch autorov vypočuť piesne aj z naj
staršieho albumu Prúdov - Zvoiíte, Zl 'On 

/...y, ktorý vyšiel už pred dvadsiatimi ôs
mimi rokmi. 

Potom už na pódium vstúpil tiež päťde
siatnik - a ako zdôraznil , služobne starší 
český folkový pesničkár a brilantný gita
rista Vladimír M erta, ktorý publ ikum v 
sále preniesol do inej nálady. Piesne, ná
ročnejš ie na vnímanie textu plného slov-

(Dokončenie na str. 4) 
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l VERY, VERY GOOD ORCHESTRA l 
Po úspešnom koncertnom turné v októbri a novembri 1993, kedy Štátny komorný 

orchester Žilina predstavoval prvý orchester nového samostatného Slovenska na 
pôde USA - vtedy na celom východnom pobreží - d~lo v značnom predstihu a po
stupne k príprave ďalšieho turné opäť prostrednrctvom agentúry RA YMOND WE
ISS ARTIST MGT NEW YORK. 

Bez pocitu samochvály sme boli poresvedčení, že to je dôsledok bezproblémovosti 
a umeleckej záruky nášho orchestra po skúsenostiach v roku 1993. 

Všetko sa postupne kryštalizovalo a keď
že nechcem čitateľa zaťažovať škálou eko
nomických "doťahovaní", spomeniem kryš
talizáciu dramaturgickú , lebo pôvodné 
americké "veľmocenské" oči chceli takú 
širokú paletu autorov a skladieb na mesač
né turné, že by sme orchester v príprave 
a hlavne v interpretačnej realizácii doslova 
zodrali. Našťastie záujem "odberateľov" 
jednotl ivých koncertov a náš diplomatický 
tlak na RA YMOND WEISS ARTIST 
MGT vyústil do prija1eľného rozsahu a na 
koncertoch striedavo odzneli diela: 

Mozart: Symfónia g mol KV 550 
Beethoven: Klavírny koncert č. 2 
Sperger: Symfónia "ArrivaJ" 
Dvorák: česká suita 
Mendelssohn: Talianska symfónia 
Cikker: Spomienky 
Mozart: Flautový koncert G dur 
Vol'íšek: Symfónia D dur. 
Po dôkladnej príprave s taktovkou v ru

kách šéfdirigenta SKO Leoša Svárovského 
sme l. februára vyrazili na trasu Žilina -
Viedeň (Schwechat) - Londýn - Los An
geles. Tu začínalo naše mesačné turné na 22 
koncertoch vo významných strediskových 
mestách západného pobrežia USA v štátoch 
California, Oregon a Washington. Zo "ze
mepisného" hľadiska spomeniem ešte, že 
trasa z juhu na sever viedla z Los Angeles 
"kľukato" cez THOUSAND OAKS ... , ON-
TARIO ... , SAN BERNANDINO ... , PALM 
SPRINGS ... , SACRAMENTO ... , RED-
DING ... , SALEM ... , BREMERTON ... , PORT-
LAND až do SEATTLE, odkiaľ sa orchester 
z 2. na 3. marca vrátil spiatočnou trasou cez 
Londýn a Viedeň do Žiliny. 

Drvivá väčšina koncertov sa udiala pros
tredníctvom Asociácie Community Con
cert, ktorá svoje výberové podujatia poria
da prevažne v auditóriách HIGH SCHOOL. 
Neľakajte sa, že to je stredná škola. Au
ditóriá všetkých týchto stredných škôl - to 
sú akustické a estetické SUPERSÁLY, 
vždy naj menej pre l 200 poslucháčov, s 
dokonalým technickým a priestorovým vy
bavením, s perfektnými klavírnymi krídla
mi značky STEINW A Y a s dokonalou or
ganizáciou od programov, cez plne vypre-

Leoš Svárovský 

dané miesta, až po kávičkovo-cocacolovo

keksovo-ovocné občerstvenie v zákulisí. 
Poslucháčsky rekord padol v meste Red

ding - sála pre 2 080 poslucháčov naplnená 
bez voľných miest. Ten menší zbytok kon
certov sa uskutočnil na ~nako kvalitnej 
univerzitnej pôde a v priestoroch PRESBY
TERlAN a CONGREGATIONAL CHURCH, 
čo sú proti našim zvyklostiam cirkevné 
priestory, využívané v širokom poňatí bo
ho lužobných, náučných a spoločenských 

aktivít. 
Americké publikum, ktoré si, mimocho

dom, tlieska kedy chce a hlavne vtedy, keď 
sa mu výkon orchestra páči, nedodržuje eu
rópske zvyklosti a tlieska, trebárs, aj po 
prvej vete symfónie. Možno čiastočne z ne
znalosti (na univerzitnej pôde sa to nesta
lo}, ale presvedčil som sa, že hlavne zo 
svojho vnútorného nadšenia, akoby Ame
ričan zdôrazňoval svoje právo vyjadriť sa. 

Samozrejme, že tento názor je polemický, 
ale doplním ho otázkou, netlieskajú aj eu
rópski poslucháči po vydarenej árii v opere, 
alebo po skvelej improvizácii inštrumenta
listu najazzovom koncerte? 

Všetky koncerty SKO Žil ina - S lovak 
Sinfonietta - boli poctené týmto druhom 
spontánneho aplauzu, vyjadrujúceho to stá
le opakované "VERY, VERY GOOD OR
CHESTRA". 

Aby amochvála nesmrdela, budem cito
vať kritiky a ohlasy americkej tlače, ktoré 
sa nám ešte do odchodu dostali do rúk: 

T he San Bernardino Cour nly Sun: 
"Slovak Sinfonietta ukázala lekciu fajno

vého nwzicírovania" ... cez to, že v ponde
lok mierne pršalo a večer odraďoval od 
ndvštevy koncertu, jeho úroveií bola takd, 
že ho mal nav5<tíviť každý hudobník zo širo
kého okolia. Koncert otvorila Mozartova 
Symfónia g mol a tento malý orchester ju 
zahral v takom vynikajúcom t6ne, aký je 
možný len v peifektnom súbore. Dychové 
ndstroje nemusia tlačiť na tón, zneli v sále 
perfektne a táto excelentná hra s dynamic
kými kontrastmi vytvorila vynikajticu inter
pretáciu. Vrcholom koncertu bola Dvo'ŕá
kova Ceská suita, kde spojenie ľudových 
námetov s klasickým prejavom bolo príjem
ným prekvapením. 

Autor článku Ralph ANDREWS je dok
torom hudby, slávnym flautistom v USA 
a Európe a členom directoria Ligy americ
kých divadiel. 

T he Sacramento Bee: 
"Slovenský orchester uviedol staré i no

vé diela. S dvojitou nádejou išlo publikum 
na koncert do Fremont Presbyterian 
Church v nedeľu večer na Slovak Sinfo
nie/ta Zilina v Sacramente. Vystúpil tu totiž 
jeden z najlepších stredoeurópskych or
chestrov s dirigentom Leošom Svárovským 
a japonskou klaviristkou Michiko Otaki. 
Publikum malo jedinečnú možnosť vychut
nať všetky delikatesy Mendelssohnovej Ta
lianskej symfónie. Vynikajúce boli lesné ro
hy v scherze, alebo violončelá a kontrabasy 
v 2. vete. Na programe bola tiež Vofíškova 
Symfónia D dur a Cikkerove Spomienky. 
Dielo Cikkera možno prirovnať k Janáč
kovi, alebo Bartókovi. Interpretácia oboch 
diel bola vynikajúca. Publikum odmenilo 
orchester a dirigenta stojacimi ováciami." 

Redding - denník Record Searchlight: 
"Slovenský orchester predviedol na kon

certe výbornú klasiku i zábavu. Klasický 
koncert začal s krásnou hudbou, pokračo
val vtipnými postrehmi a tým bolo vystúpe
nie skutočne pre každého. Slovak Sinfo
nietta ti li na patria naše komplimenty za to, 
že sme v Reddingu vo štvrtok večer počuli 
viac krásy, než je obvyklé. Mozartovský or
chester predviedol v klasickej intetpretácii 
svoje tromfy, ktoré v druhej polovici kon
certu sklbil s malou hudobnou šou, takže 
večer bol aj hudobnou lahódkou, aj zába
vou. Koncert končil Ceskou suitou Anto
nína Dvofáka s krásnou l. časťou ,. Pasto
rále", s " Polkou " a ,.Menuetom", ktoré sú 
odrazom hfbky ľudových tradícií a končiaci 
brilantným "Furiantom ". 

Samozrejme, že okrem organizácie, prí
pravy, môjho riaditefsko-umeleckého do
pingu držal interpretačné opraty v rukách 
šéfdirigent SKO Leoš Svárovský. Zvládol 
hravé i škrípajúce situácie s nadneseným 
šarmom, ktorý uplatnil na skúškach, kon
certoch i v bežnom styku, vo voľných chvi
ľach oddychu , alebo nákupných horúčok. 
Dodal interpretácii všetky podrobnosti a 
nie náhodou oktem potleskov a slovných 
uznaní bežných poslucháčov a odborníkov 
získal aj skutočne zvláštne ocenenie: pri
mátor me ta SAN BERNANDINO mu 
udelil titul "če tného občana mesta". A 
pretože sme celý mesiac prežívali všetky 

slasti i starosti (dokonca na jednej dvojse
dačke pohodlného autobusu so skvelým a 
sympatickým vodičom}, poprosím Leoša o 
autentické vyjadrenie, ktoré si dovolím v 
tomto príspevku citovať: 

"22 koncertov behom 30 dní v Lipine od
lišnom časovom pásme, v inom klimatic
kom prostredí, to je skutob1e veľká záťaž 
pre každý profesionálny orchester a diri
genta. Bolo to moje, vlastne, prvé takéto 
náročné turné so Štátnym komorným or
chestrom Zilina v zahraničí. Priznám sa, že 
na konci minulého roku, pri konečnom 
ujasnení všetkých detailov tohto turné (pre
jazdy, malé počty voľných dní, dlhé série 
koncertov), som mal trochu obavy, nie z 
umeleckého nevzládnutia zájazdu, ale zo 
zlyhania psychiky jednotlivých hráčov. 

Dnes, v úplnom závere turné, po posled
nom koncerte v Port lande, zhodou okolnos
tí v jednej z najdóležitejších a najkrajších 

Celá skladba začínala príchodom koncert
ného majstra ŠKO a jeho zástupcu, ktor{ 
vždy perfektne zvládli malú komédiu, vždy 
trochu ináč a vyvrcholila príchodom tym
panistu, ktotý vtipne parodoval úlohu diri
genta. Po mojom príchode na javisko došlo 
k improvizovanej hádke medzi nami, pripo
jil sa celý orchester a celá skladba doznela 
vo virtuóznom predvedení. 

Americká hudobná kritika i poslucháči 
vysoko ocenili aj interpretačnú štýlovosť 
Mozartovej Symfónie g mol a dravosť Men
de/ssohnovej Talianskej symfónie, alebo ly
rickosť Dvofákovej Ceskej suity. 

Na jednom z najdóležirejších koncertov v 
hlavnom meste Californie v Sacramente, 
kde koncert nahrával americký rozhlas, or
chester tak bri/anme zahral Cikkerove 
Spomienky, že vďaka tejto interpretácii bol 
koncert už za nášho pobytu v USA trikrát 

~LOV.n~ ~IH~OHI.m.Jl 0-I=ZILIH.n 

Tksqu~ 
sál v USA rád konštatujem, že všetko do
padlo výborne. Umelecké výkony orchestra 
boli na vynikajúcej interpretačnej úrovni a 
nádherná bola celá ľudská atmosféra v sú
bore. Určite k tomu veľmi pomohlo krásne 
poc'asie a prostredie celého západného po
brežia USA. 

Myslím si, že sme sa celkove trafili do 
nálady amerického publika tým, že naše 
koncerty neboli totiž len "vážne". Väčši
/lOU druhú polovicu nášho koncertu zahajo
vala Symfónia .,Na uvítanie" bratislavské
ho rodáka Johanna Mathiasa Spergera, 
ktorú hráči ŠKO pretvorili z vážnej kompo
zície na skwočne vtipné hudobné divadlo. 

vysielaný satelitom celoplošne po celom 
americkom území. Turné splnilo moje naj
lepšie umelecké predstavy." 

Slovami Leoša Svárovského končím 

príspevok o koncertnom turné SKO Žilina 
vo februári t. r. v USA so sympatickým 
konštatovaním, že umelecká agentúra RAY
MONO WEISS ARTIST MGT NEW 
YORK prejavi la veľmi vážny záujem o ďal

šiu spoluprácu prav"'podobne už v budú
com roku. Samozrejme, že sme vzali do ru
ky kalkulačky a tanovili nové, pre orches
ter i hráčov výhodnejšie ekonomické pod
mienky. čo z toho vznikne uvidíme v krát
kom čase. Jozef BÚDA, riaditeľ SKO 

Konzervatórium v Ži line vypisuje konkurz na obsadenie mie t pedagógov: 
spevu, organu, korepetícií, obligátneho klavíra, trúbky, huslí, fl a uty, ak ordeónu, 
pozauny, violončela, gitary, hudobnej vedy (hudobná teória, dej iny h udby a este
tika) a j azyka talia nskeho. 

Požiadavky: vysokoškolské odborné a pedagogické vzdelanie. 
Súčasne vypisuje konkurz na obsadenie miesta k nihovníka- arch ivára do hudobné

ho archívu a knižnice. 
Požiadavka: knihovnicke vzdelanie. 
Žiadosti posielajte na adresu: Konzervatórium v Žiline, J. M. Hurbana 12, 010 Ol 

Žilina. 
K žiado ti treba pripojiť stručný profe ijný životopis a kópie diplomov. 
Uzávierka prihlášok: 18. 4. 1997. 

• • • 
Riaditeľ S lovenskej fi lharmónie v Bratislave vypisuje konkurz do orchestra Sloven-

ská filharmónia na tieto miesta: 

- zástupca koncertného maj tra I. husli 
- husle tutti 
- koncertný majster violončiel 
-violončelo tutli. 

Konkurz sa uskutočni 15. 4. 1997 o 13.00 h v Koncertnej sieni SF. Prihlášky so živo
topi om prijíma a informácie po kytuje personál. ref. SF, Medená 3, 816 O l Brati l ava 
- Reduta. Podmienky konkurznej hry oznámime prihláseným uchádzačom pisomne. 
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Silvia Čápová-Vizváryová: 

" ... chcem stále pestovať krásne vzťahy ... " 
" ... Kiavlr j e pre 1íu priestorom, kde dokáf.e spievať, šepkať, burácať, elegalllne 

si pohrávať, vtipne komentovat' i v presvedči1•om dialógu korešpondovať s or
chestrálnym priestorom ... 

... klavír je pre Čápovú prostriedkom 110 vyjadre11ie olulostroja bravúry, záplavy 
zvuku, techniky, rytmického prívalu, vrúcneho modelovania meditatívnych polôh 
a priam fascinujúceho demonštrovania mimoriadnych schopností tak tvorivých. 
ako aj virtuóznych ... " 

To stí slová. Vety. Útržky z množstva kritik, nadšených posudkov, ale aj reflexia 
úspechov, vzostupov, poslucháčskej vďal..y, ktorá už niekol'ko desaťroc'<f lemuje 
umelecktí cestu Silvie Cápovej-Vizváryovej. 

Rozdáva, obdarúva plnými muzikantsky vehementnými priehrštiami. Spláca 
dar, ktorým bola obdarovaná ... 

-Rozsah vášho muzikantského "cur
riculum" je, Silvia, toľký, že by presia
hol aj dva umelecké životopisy. Doslova 
-narodili ste sa pri ~Javí ri. Od čias váš
ho útleho umeleckého-veku - detstva -
priebežne, vyskytlo sa nejaké profesio
nálne zapochybovanie? Spreneverili ste 
sa niekedy, čo len v myšlienkach, svoj
mu poslaniu, povolaniu, profesii? 

Pôvodne malo' byť všetko trochu inak. 
Naša mamička, klavírna pedagogička, ma
la túžbu, aby jedna z nás, dvoch sestier, 
pokračova la v muzikant kej tradícii . Vy
tipovala si staršiu a j ej sa venovala. Ja som 
sa podfa jej predstáy i podľa prirodzených 
sklonov mala orientovať na humánne pro
fesie, zrejme na medicínu. Všetko sa však 
veľmi skoro vykryštalizovalo. Neustále 
som krúžila okolo sestry, ktorej mamička 

dávala lekcie. Mimovofne a pontánne 
som absorbovala hudobnícke začiatky a 
tak sa moj e ďalšie cesty začali uberať ne
zvratným smerom. Kocky bol i hodené. 
Naj kôr ma viedla mamička, potom me 
spolu so sestrou postúpili ako prvé "mi
moriadne" na konzervatórium k pani pro
fesorke Kafendovej . Mala som vtedy ne
celých sedem rokov. Pokračovala som, ab-
olvujúc množ tvo súťaží s oceneniami, 
veľa vystúpení až do 15 rokov, kedy som 
ako riadna študentka nadviazala štúdiom 
na VSMU. Bola som v neu tálom kontak
te s hudbou. V zajatí hudby. Nie, žiadne 
zaváhanie, zapochybovanie. Všetko sa 
uberalo jednoznačne, priamočiaro. 

dirigentskú paličku. Myslím však, že j e to 
viac z ich pocitu nedostatočného naplne
nia, vyťaženia. Majú zrejme potrebu vy
jadriť a realizovať sa úplnejšie. Ja mám 
pred sebou klavír. V ňom j e zakliaty celý 
orche ter. Celý svet a ve mír. Z neho 
možno vyťažiť obrovský potenciál. T vr
dím, že nie organ je kráľovský nástroj , ale 
- klavír. S technikou organovej hry sa 
snúbia aj mechanické prvky, ktoré inter
pretácii nahrávajú. Pri klavíri ostáva všet
ko na interpretovi - j eho prstoch, ume, in
telekte, aparáte ... duši. Nie, nepociťujem 
potrebu realizovať sa cez iné "médium". 
Klavír mi poskytuje obrovský, bezbrehý 

l 

ho hosťovania v Brazílii . Vyrástol predo 
mnou ako zázrak. Keď len uvážime ti íce 
kilometrov, ktoré ná od tejto krajiny de
lia, odlišnosť kultúrnych, historických 
väzieb a tradícií. To, čo sme tam prežíva
li, však bolo naozaj nezabudnutefné. 
Mentalita fudí, s ktorými som sa tretia, 
mi bola veľmi blízka. Na všetko reagovali 
nesmierne spontánne, atmosféra, ktorá 
viMla na koncertoch, bola inšpirujúca, až 
provokujúca k maximálnemu nasadeniu. 
V zmysle propagácie, organizácie táto na
ša misia nemala skutočne j edinej chybič
ky. S dirigentkou, Lígiou Amadio, ktorá 
ma sprevádzala, sme si ľudsky i umelecky 
vefmi konvenovali. Mám ponuky na ďa l 

šie brazílske hosťovania ... 
Svet nás objavuje - my objavujeme 

svet ... 
Dne sa s pocitom určitej kri vdy i nos

talgiou obzerám na roky minulé. Ako sme 
len boli okrádaní o možnosti prenikať do 
sveta, možno ť dať o sebe vedieť. Zí kavať 
skú enosti, ale aj vyvážať to, čo j e u nás 
cenné, hodné exportu ... A vš imnite si, 
práve naše povojnové generácie - a to vo 
všetkých odvetviach - vlastnia obrovský 
potenciál. Kofko zmaru a depresívnych 

Profesorka Kafendová je pre náš pro
fesionálny svet výsostnou autoritou. 
Ako si vy spomínate na komunikáciu 
s ňou? Hudobnícka família so svojím ústredným ... kráľovským nástrojom. Snímky archív. 

Bola vefkou osobnosťou : prísna, akurát
na, od každého študenta vyžadovala ma
ximum. Bola som od prírody ambiciózna, 
neustále om cítila potrebu napredovať, ísť 

ďalej . Tým som si pani profesorku získa
la. Bola om jej miláčikom, dávala ma za 
vzor ... Vo vojich akti vitách a angažova
la bezozvyšku. Hudba, hudobná pedago
gika boli absolútnym zmyslom j ej života, 
nič viac do svojho zorného uhla nechcela 
prijať. Rozdávala a, azda až príliš. Každý 
by mal mať v živote rezervy. Nerozmieňať 
sa "nadoraz", kalkulovať tak, aby ostal 
priestor preňho samotného. 

- Počas štúdií ste navštevovali aj ho
diny kompozície a dirigovania (čo vám 
o. i. dnes zaručuje neohroziteľnú úro
veň profesionála). Nelákala vás jedna 
alebo druhá z dráh ako perspektíva? 

Moj e kompozičné pokusy, to boli drob
né, viac nezáväzné k ladbičky, ktorými 
prejde nejeden skusný dotyk. A dirigova
nie'? Na konzervatóriu profe ori zistili , že 
mám absolútny hudobný sluch - testovali 
ma, analyzovala som celé strapce tónov. 
Mala som vždy priestorové cítenie, poten
ciu orchestrálneho zvládnutia. M oj e pred
stavy však boli vždy viazané s klavírom. 
Ten vždy pohlcova l nielen všetok môj 
čas, ale celkom a bezozvyšku mňa celú. 
Moje štúdiá boli veľmi koncentrované; 
okrem toho, že som kontrahovala ročníky, 
pripravovala som a na rozličné úťaže, 

budovala i repertoár .. . K myšlienke diri
govať som sa však priebežne vracala. 
Dnes je napríklad módne a populárne, že 
speváci alebo inštrumentalisti berú do rúk 

priestor na vyj adrenie ... 
- Pôsobili ste pedagogicky na VSMU, 

momentálne pôsobíte na viedenskej 
akadémii. Máte nejaké pedagogické 
modely? Co je vaším pedagogickým 
krédom, mustrou ... ? 

V mlado ti, po končení štúdií, som bo
la presvedčená, že nikdy nebudem učiť. 

Vedela som, že j e to veľmi náročná čin
nosť. Tieto "zariekania" však postupne 
pofavovali, najmä v čase, keď sa obe moj e 
dcéry začali seriózne zaoberať klavírnou 
hrou. Keď som ich sledovala v procese 
študovania skladieb, mala som pocit, že a 
striedavo nachádzam raz na j ednej , raz na 
druhej strane. V pozícii žiaka i v pozícii 
učitefa. Vciťovala som sa do roly študujú
ceho, ale s vedomím, že mám v sebe kú-
enosti navr tvené časom, vývoj om a tie 

ma oprávňujú poskytnúť radu. Usmern iť. 

Pedagogická práca, to j e vla tne nekon
č i aci dialóg: dávam a prij ímam. Učím a 
na žiakovi, žiak získava odo mňa .. . T ieto 
väzby zas otvárajú moj im poznaniam no
vé horizonty - naznačujú prístup k urči té

mu riešeniu, napr. technického, štýlové
ho, historického ... problému. S prácou pe
dagóga je spoj ená práca "na sebe". Člo
vek je v pohybe, v pohotovosti. Cítim ju 
ako veľmi vzrušujúcu, obohacujúcu čin-
nosť. . 

-Koncerty, koncerty ... máte ich za se
bou - i pred sebou - množstvo. Spo
minate si na niektorý z nich ako na mi
moriadny? 

Nie preto, že je čerstvý, ale kutočne 

nezabudnutefný je môj zážitok z nedávne-

stavov tie roky priniesli ... 
Cas sa nedá vrátiť - myslím však, že 

máme pred sebou dosť perspektívnych 
prísľubov ... 

Pre interpreta-inštrumentalistu j e päťde
siatka zrelý a zároveň najproduktívnej ší 
vek. Je v ňom úbor skúseností, životných 
múdrostí, nadhľad ... a to j e určitou garan
ciou. Pozrime sa okolo seba: všetci klavír
ni velikáni na túpili na hviezdnu dráhu 
v relatívne neskorom, zrelom veku (Ru
binstein, Richter, Horowitz ... ). Pokiaľ bu
dem v sebe cítiť ten životodarný príliv 
energie, tú nevyčerpatefnú zásobu elánu, 
stále budem hrať - to j e pre mňa naj vábi
vej šia perspektíva prísľubov . Myslím, že 
som dostatočne sebakritická a keď pocí
tim, že som prekroči la hranicu, zenit - po
učená príkladmi zo života, budem vedieť 

zavčasu odísť. Pripravená na všetko. 
Váš repertoár je široký, rozmanitý. 

Prebieha celou hudobnou abecedou. 
Zaujali ste ma nejednou skladbou, naj
mä z teritória romantizmu. Nie však sa
moúčelnou interpretačnou vláčnosťou 
emócií, ani onou "samozrejmou" bri
lanciou. Skôr akousi aktualizačnou ka
tegóriou dne.fného ponímania romantiz
mu. Netriafam azda vedľa, ak označím 
toto obdobie histórie hudby za vaše fa
vorizované? 
Keďže som bola orientovaná vždy na 

citovú obla ť, viac om inklinovala k ro
mantizmu. Je to zrejme moj a vyjadrova
cia doména, hoci aj tu pociťujem isté po
suny, premeny. Pred rokmi som sa veno
vala L isztovi, ba, vyslúžila om si "zaru-
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" ... keby som žila stovky rokov, vždy by som 
chcela robiť to, čo robím ... " 

čenú " visačku Iisztovskej interpretky. 
Nenamietam - technika, bravúra ... Dnes 
ma však tento skladateľ nepriťahuje na
toľko. Postrádam hfbku, priestor. Mojím 
favoritom je dne Chopin. Ozajstný cisár 
romantického k lavíra ... 

Pokúsim sa vyprovokovať vás vyhlá
sením, tézou (nesúhlasím s ňou) istých 
kolegov o tom, že Chopinova hudba nie. 
je hudbou intelektuálov ... 

Je to téza? Nie, j e to poburujúca opo
vážlivosť. Chopin, to nie je "len" romanti
ka. K j eho interpretácii sa klavi rista musí 
dopracovať. M usí dozrieť. Každá z jeho 
skladieb j e osobitým svetom, celým 
spektrom nielen technických a výrazo
vých elementov. V každej tkvie osobitá 
filozofia, bezbrehá poézia. Chopin má 
svoj e nekompromi né interpretačné pra
vidlá. Tak ako M ozart. Postuláty, ktorých 
sa nemožno vzdávať, ani ich ignorovaL 
K Chopinovi musí klavirista pokorne do
spieť. Mu sí dozrieť do jeho podôb, do štá
dia, kedy mu porozumie, vie si s ním po
radiť. Chopin j e nielen básnik kJavíra. 
Chopin, jeho skladby, to je maximálny 
tupeň pianistiky. 
Vraveli sme o šírke vášho repertoáru 

- myslela som aj na súčasnú hudbu. 
Aká je jej pozícia v skladbe vašich pro
gramových ponúk? 
Súča nú hudbu interpretujem vefmi ra

da, mám však pred sebou stále jedno me
mento. Týka sa nielen klaviristov, ale 
všetkých výkonných umelcov. V súčasnej 
hudbe sa používa celkom iná technika. Je 
exponovaná, drsná, koncentrovaná. Pôso
bí dosť atakujúco na hrací aparát. Pre
háňať, alebo orien tovať sa jednostranne 
týmto smerom, môže byť pre interpreta 
škodlivé, stTatí elastici tu, ocitne sa v urč i 

tej tenzii. M yslím, že repertoár treba roz
vážne a zdravo dávkovať. 

S hudbou, s klavírom ste sa, Silvia, 
narodili, s hudbou zotrvávate, znásobu
jete ju vo svojej rodine. 

Môj rodinný život plynie v znamení 
hudby; všetci - manžel aj obe dcéry - me 
hudobníci. Pre nás hudba znamená profe
siu, záujmy, záfuby ... Dcéry a narodi li do 
prostredia, ktoré ich pri rodzene navigova
lo, ktoré predestinovalo ich orientáciu: 
obklopovala ich hudba, ktorú nediferen
cujeme podľa žánrov, druhov, ale pod ľa 

kva lity. Všetky diskusie v našej rodine sa 
toč ia okolo hudby ... je to fanatizmus, kto
rý človeka pohlcuj e, ale aj obohacuje ... 
Pociťujem ako vefké šťastie, že môžem 

takto jestvovať, že môžem vykonávať toto 
vznešené povolanie. Nie každý č lovek je 
na to predurčený, takto obdarovaný. Bolo 
mi umožnené prostredníctvom mojej pro
fesie preni kať do iného sveta, pribl ižovať 
sa k pod tate ducha umenia, ktoré zane
chali nesm rteľní velikáni. Myslím, že kaž
dý, kto dostal takýto dar, je vo všetkom 
svoj om konaní povýšený a j e schopný v 
bázni a pokore ďalej obdarúvať. Pestovať 

krásne vzťahy .. . 
Cítim nevyčerpateľnú zásobu energie. 

Prácou sa "dobíjam" a každý deň začínam 
jestvovať odznova. V iem, že keby som ži
la stovky rokov, vždy by som chcela robi ť 
len to, čo robím. Žiť s hudbou, pre hud
bu ... 

Pripravila LÝDIA DOHNALOV Á 
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OLYMPIC A PRUDY 
TURNÉ 1997 

Ak by ste sa nejakého pamätru'k:a (napokon, nebolo to tak dávno) opý
tali na bigbítovú scénu šesťdesiatych rokov, určite by nezabudol spome
núť minimálne dve skupiny, ktoré vo vtedajšom Ceskoslovensku pred
stavovali muzikantskú i skladateľskú špičku. Predovšetkým je to česká 
legenda - Olympic, ktorá sa svojimi piesňami už dávno zaradila medzi 
klasikov. Kto by nepoznal a občas si nepospevoval hity ako Snad jsem to 
zavinil já alebo Dej mi víc své lásky? Za vyše tridsať rokov pretrvali a zľu
doveli, a ako sa ukazuje, ani dnešnej mladej generácii nie je hudba jej 
rodičov cudzia. Hoci z pôvodného obsadenia v Olympicu napokon zostal 
len gitarista, skladateľ a spevák Petr Janda, skupina funguje dodnes. 
Dokonca s úspechom koncertuje a práve v týchto dňoch jej vyšla aj nová 
platňa. 

Inak ú na tom Prúdy. nemenej významné 
teleso, v ktorom sa na sklonku šesťdesiatych 

rokov po prvýkrát zišli lteskôr určujúce osob
nosti rockového diania na Slovensku - spe
vák a gitarista Pavol Hammel s klaviristom 
Mariánom Vargom. Spoj enie Hammelovho 

Stálica Olympicu Petr Janda 

pesničkárstva a Vargových kompozičných 
postupov vychádzajúcich z vážnej hudby vy
tvorili z Prúdov skupinu raziacu originálny a 
na tú dobu mimoriadne progresívny štýl s po
etickými piesňovými textami K. Peteraja, B. 
Filana, J. Ma aryka a iných autorov. Sa
mozrejme, nebolo by to celkom ono, nebyť 
'Skvelých inštrumentalistov Fedora Freša 
(basgitara) a Vlada Mallého (bicie), ktorí do 
Prúdov (existujúcich už od roku 1963) prišli 
zo známej a pozoruhodnej skupiny Soulmen 
Deža Ursinyho. Túto naj slávnej šiu zostavu 
Prúdov doplňal o obitý gitari ta Peter Saller. 
Lenže ako to už býva, po nahratí debutového 
a v slovenskej populárnej hudbe prelomové
ho albumu Zvolíte, zvonky, sa v roku 1969 
skupina rozchádza. Pokým Varga s Frešom 
zakladajú nemenej legendárne Collegium 
musicum, zameriavajúce sa na syntézu rocku 
a artificiálnej hudby, Hammel ostáva verný 
Prúdom, obklopujúc sa inými hudobníkmi. 
Osoby a obsadenie sa menili, až v roku 1975 
album Hráč definitívne uzatvára dlhoročnú 
existenciu skupiny pod týmto názvom. Akási 
kontinuita pretrvávala na občasných spoloč
ných projektoch Hammela a Vargu (Zelená 
pošta, Na ll. programe sna a pod.), ale Prúdy 

v pôvodnej zo tave už na koncertné pódium 
nevstúpili. Nevstúpili, pokým .. . 

Hudobná agentúra Skvrna prišla s nápa
dom uspori adať sériu koncertov po Slo
vensku, na ktorej by poločne vystúpili obe 
spomínané legendárne zoskupenia. Nedávno 

Snímka: P. Erdziak 

me zaznamenali obnovenie Collegia musi
ca, tak prečo to ne kúsiť aj s Prúdmi? 
Nakoniec sa podarilo dať dohromady "takmer 
pôvodnú" zostavu a turné s Olympicom po 
slovenských mestách sa mohlo uskutočniť -
od l l . februára navštívili hudobníci :Zilinu, 
Prešov, Nitru, Trenčín a 16. februára a "šnú
ra" skončila v naplnenej bratislavskej športo
vej hale na Pa ienkoch. 

Ako predskupina sa na koncerte predstavi
la mladá prešovská formácia l.M.T. Smile. 
Pri j ej vy túpení som sa nemohol zbaviť ties
nivého pocitu, že dnešné skupiny nedostatok 
invencie nahrádzajú zvýšením decibelov, ho
ci interpretačne pôsobili I.M.T. Smile uve
rénne. 

V šetci však očividne čakali už na ďalších 
účinkujúcich - obnovené Prúdy. Teda as
poň časť z nich: Hammela, Vargu, Freša a 
gitari tu Fera Grigláka (ktorý sa do Prúdov 
dostal až po odchode budúceho jadra 
Collegia musica a zakrátko ho tiež nasle
doval), doplňali hudobníci Griglákovej 
Fermáty- M . Hanzel (klávesy) a l. Skovay 
(bicie). Tóny "kvákavej " gitary v úvodnej 
skladbe Abrakadabra (z albumu Pavol 
Hammel a PRÚDY) dávali tušiť, že tomuto 

vystúpeniu nebude chýbať rockový náboj, 
azda trochu absentujúci pri programoch ty
pu uplugged. Predtucha sa splnila. Po ďa l 
šieh skladbách zo spomenutého albumu 
nasledovali piesne zrejme naj viac žiadané
obsiahnuté na legendárnej platni Zvoi'íte, 
zvonky. Vyše tucta hitov (akokoľvek sa mi 
tento termín nepozdáva, ale je opodstatne
ný) pripomenulo zlaté časy bigbítu nielen 
pamätníkom sediacim v hľadisku, ale aj 
mladým ľuďom, ktorí tieto skladby dovte
dy poznali len z nahrávok. Samozrej me, v 
trochu pozmenených úpravách, teraz oko
renené Griglákovými sólami. Ako prída
vok nemo! chýbať singlový hit Medulienka 
ani Vargova Ľalia poľná, potom sme sa už 
s Prúdmi musel i rozlúčiť. 

A tak sa večer prehupol do svoj ej druhej 
polovice, keď už niekoľko tisic divákov ma
lo možnosť búrlivým potleskom na scéne 
privítať nikdy nestarnúci Olympic s Petrom 
Jandom. Nato sa rozpútala pravá rockand
rollová zábava. Úderné skladby z pripravo
vaného albumu Brej/e sice publikum nepo
znalo, a preto nakoniec pookrialo až pri 
starších piesňach (Jako za mlada, Dynamit, 
Pták rosomák a množstvo ďa lšieh ). Petr 
Janda sa ukázal stále ako výborný gitarista 
v staršej , pinkfloydovsky vyznievajúcej in
štrumentálke Stejskdní (o nepomýliteľnosti 

j eho speváckeho prej avu j e hádam zbytoč
né hovoriť), a treba dodať, že skupine ne
chýbal "drajv" - tak ako za mlada. Len cel
kový sound j e trochu modernejší, Janda sa 

Legendy opäť na scéne 
(Dokončenie z l. str. ) 
ných obrazov, zato však nesúce v sebe 
isté posolstvo v podobe takmer protest
songov, si vynútili aj prídavok . Ale mu
selo sa pokračovať. 

Posledný hosť prišiel tiež z Prahy: 
známy spevák Vladimír Mišík časťou 

svoj ej skupiny E tc. Energické a výborne 
zahrané blues v tzv. unplugged úprave 
rozprúdilo náladu obecenstva, ktorá stú
pla najmä pri hitoch ako Variace na re
nesanční téma, St fíhali dohola malého 

chlapečka či Špejchar blues. Po nadše
nom aplauze muzikanti museli pris ľúbiť, 

že v marci prídu do Bratislavy znova. 
Po krátkej pre távke však už všetci 

s napätím očakávali príchod hlavných 
protagonistov, kvôli ktorým sa celé po
dujatie vla tne konalo. Za frenetického 
potlesku na pódium pribehol Marián 
Varga v typickom riflovom odeve, Fe
dor Frešo, Dušan H áj ek a "gitarový 
mág" František Griglák, ktorý sa podie
ľa l už vo svojich o emnástich rokoch ( !) 

na nahrávaní albumu Konvergencie 
( 1972). Ako na dávnych koncertoch, aj 
teraz sa z reproduktorov ozvala úderná 
Hommage a J. S. Bach, po ktorej bolo 
definitivne ja né, že Collegium musi
cum opäť a v plnej sile vystupuje. 
Pamätníci nostalgicky spomínali , mladí 
boli prekvapení, aká skvelá hudba a to 
kedysi hrávala ... Dokonca sa podarilo 
zohnať aj originálny elektrický Ham
mond organ, ktorého zvuk j e pre sound 
skupiny typický (a na ktorom sa Var-
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ani netaj í svojou záľubou v metalovej hud
be. V trochu pri tvrdených aranžmánoch 
sme si vypočuli t ie~ piesne z prvého albu
mu Olympicu le/va, ktoré ani po takmer 
tridsiati ch rokoch nestratil i nič zo . vojho 
pôvabu Ue zaujímavé, že rovnako aj pri 
Prúdoch kritika hodnotí naj lepšie ich naj
starši album). Neodpustím si však kritickú 
poznámku - pri kriesení starých šlágrov sa 
interpreti občas vystavujú riziku, že pri sna
he o moderné vytnenie sa z piesni strati 
práve to naj cennejšie, teda atmosféra. Na 
druhej strane je, samozrejme, pochopiteľné, 
že nemôžu h rať j ednu skladbu tridsať rokov 
rovnako. Nuž, je na "nestarnúcich legen
dách", aby si s tým poradili ... Olympic sa s 
týmto problémom vysporiadal, t:achováva
j úc si stá le úroveň kapely, ktorej to "šlia
pe". A že to tak bude ešte o ďalšieh tridsať 

rokov, dúfajú muzikanti aj ich priazni vci. 
Petr Janda totiž vyhlásil : "Budeme hrať do
vtedy, kým nás smrť nerozdelí... " 

V celom svete predsa legendárne rockové 
skupiny (Pink Floyd, Emerson-Lake
Palmer, Jethro Tull a. i.) oslavuj ú svoje co
mebacky a vracajú sa na koncertné pódiá i 
do štúdii. Je to módna v lna. ktorá vychádza 

Nechýbala pôvabná Medulienka v podaní 
Pavla Hammela Snímka: P. Frolo 

z nedostatku kvalitnej súčasnej produkcie 
tohto žánru? Možno tu bude pe zakopaný, 
v každom prípade však hudba týchto skupin 
prežila de aťročia a nevymizla zo života 
dnešného zaneprát:dneného človeka . A to 
už čosi znamená. 

SLA VOMlR KREKOVIC 

govi v zápale hry podarilo zlomiť klap
ku). N asledovali ďalšie známe skladby 
Haydnov Klavírny koncert D dur, Láska 
k trom pomarančom na motívy S. Pro
kofie va a nakoniec bez zbytočných cere
mónií ako prídavok Korsakovova Suita 
po tisíc a j ednej noci, známa ako Šehe
rezáda. 

Hoci hudobníci koncert odohrali "na
plno", dlhoročná pauza vo vystupovaní 
bola predsa len zrejmá. Tí, k torí mali 
možnosť tento večer zažiť, však iste ne
ľutuj ú. A tým o tatným zostáva Frešov 
prí fub, že to urči te nebolo po ledné vy
stúpenie skupiny Collegium musicum. 
čo dodať - všetko najlepšie, M arián a 
Fedor ! 

SLA VOM1R KREKOVIC 
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PRE POUČENIE ... 
Z iniciatívy Slovkoncertu pri Národ

nom hudobnom centre odznelo v brati
slavskom Mirbachovom paláci v rámci 
už tradičného predpoludňajšieho mati
né (16. 2.) pásmo z tvorby básnika Va
lentína Beniaka. V programe sa pred
stavila rad rokov spolupracujúca ume
lecká dvojica - recitátorka Eva Kris
tínová a klaviristka Klára Havlíková. 
Pani Kristínová je osvedčenou inter
pretkou poézie; citlivo rešpektuje obsah 
básnickej predlohy, zbytočne nepateti
zuje, vo svojej prirodzenej a nenásilnej 
dikcii so širokým spektrom odtieňov 
tmavého hlasu, meniacich sa nálad, či 
tempa toku recitovania - je presvedčivá. 
Dvojica týchto umelkýň má nemalé zá
sluhy na popularizácii kvalitnej poézie 
medzi širokými masami poslucháčov po 
celom Slovensku. Vystupujú neraz za 
veľmi sťažených akusticko-priestoro
vých či nástrojových (klavír - pianíno) 
podmienok. Azda aj tento moment sa 
podieľal na dramatlft'gii hudobných vlo
žiek (Chopin, Brahms, Grieg a i.) s 
uprednostnením zvukovo priebojnejších 
romantických skladieb. Ak by sme skú
mali korešpondenciu týchto opusov 
odznelými blokmi vybratých básní, veľ
mi ľahko by sme dospeli k presvedče
niu, či totiž klaviristke nejde v prvom 
rade o sebarealizáciu vlastných sólistic
kých ambícií. Podľa nášho názoru by 
bol mohol v tomto programe zaznieť i 
Schumann, v ktorého miniatúrach sa 
skrýva toľko poézie, spevnosti, intimity. 
Z vybratých skladieb každá totiž mala 
dynamické vrcholy, alebo aspoií hutný, 
patetický vzrušený stredný diel (napr. 
Chopinovo Nocturno cis mol). Klaviris
tku zrejme viedlo prispôsobenie sa mi
mobratislavským akustickým podmien
kam k voľbe interpretačných prostried
kov, čo však v Mirbachu ochudobňovalo 
dopad jej výkonu na poslucháča. A 1ak 
namiesto akvarelových, či pastelových 

odtieňov uprednostňovala Havlíková 
silne vyrytú, lepšie povedané vytl(a)!če
nú perokresbu s ostrými hranami, kon
túrami, s nekultivovanými a prízvučný
mi basovými sprievodnými hlasmi. Ako 
by bola chcela nadväzovať iba na tvrdú 
realitu obsiahnutú v texte, a tak zotrvať 
v triezvom, od meditácie oslobodenom 
výraze a podčiarkovať dramatické a 
vzrušené momenty! Aj tak mala k dispo
zícii takéto náladové polohy už v prvom 
svojom vstupe, v Brahmsovom Inter
mezze cis mol z op. 117, alebo v okrajo
vých dielach Chopinovho Nocturna cis 
mol, op. 27 č. l. A tak potom klavír ne
maľoval, ale ryl, neraz hrmel a predi
menzovával komorný priestor výstavnej 
siene. Jednotlivé hudobné plochy boli 
málo plastické, bez dychu, jednotvárne, 
s výraznou preferenciou virtuozity, s 
gejzírom príkrych, krikľavých farieb. 
Tento druh akcie má právo nezohľadňo
vať štýlový sled hudobných opusov, čo 
oprávňovalo zaradiť na záver výber nie
koľkých variácií z Ciaccony G dur G. 
Ph. Händela. Hudba vhodne korešpon
dovala s predchádzajúcou básňou Slo
venská modlitba, ktorej riadky odzneli i 
v úvode programu, čím sa jej dostalo 
úlohy, plniť funkciu leitmotívu celej ak
cie. 

Ešte sa nám žiada povšimnúť si neade
kvátny prístup klaviristky ku kantabil
ným úsekom Griegovej klavírnej Sonáty 
e mol (l. a 2. časť, úryvok tretej vyznel 
virtuózne prirýchlo, žiadalo by sa viac 
sostenuta v tempe). Medzery vo výstav
be plôch sme pocítili aj v Brahmsovom 
Scherze es mol (úryvok). 

Z toho vyplýva poučenie, že od umel
kyne s takou interpretačnou praxou, 
akou disponuje pani Havlíková, sme 
očakávali výraznejšie prispôsobenie sa 
akustike priestoru a uprednostniť viac 
vrúcnosť, kultivovanosť a jemnejší fan
tazijný vklad. VLADO ClZIK 

B. Warchal opäť v SF 

Snímka M. Jurík 

Popredné hudobné teleso - Slo
venský komorný orchester (SKO) 
vedený Bohdanom Warchalom, sa 
po prvýkrát po obnovení predstavilo 
bratislavskému publiku v sieni Slo
venskej filharmónie 13. marca t. r. 
Podľa slov riadiatefa SF Jozefa 

Tkáčika, nové vedenie začalo ešte 
poča minulého roku rokovať s B. 
Warchalom o možnosti obnovenia 
činnosti SKO - "rodinného striebra" 
sloven kej hudobnej kultúry, v rám
ci SF. "Rokovania boli úspešné a ich 
výsledkom bude šesť koncertov 
SKO, ktoré sa uskutočnia do konca 
sezóny 1996/97," uviedol J. Tkáčik. 

B. Warchal povedal, že obnovenie 
orchestra, ktorý si počas uplynulých 
37 rokov zí kal priazeň milovníkov 
hudobného umenia na celom svete, 
nebolo jednoduchou otázkou. "Nie
ktorí hráči sa po rozpu tení orchest
ra v r. 1995 orientovali vlastným 
smerom, preto som sa rozhodol an
gažovať niekoľkých hudobníkov z 
Pražského komorného orchestra bez 
dirigenta, v ktorom som doteraz pô
sobil," zdôraznil. Dodal, že niekoľkí 
mladí hudobníci sú angažovaní na 
kúšku a ich ďalšie pôsobenie v or

che tri bude závisieť od ich snahy a 
záujmu. K možným zahraničným 

aktivitám SKO sa B . Warchal vyjad
ril, že takmer jeden a polročná pre
stávka má za následok aj zníženie 
kreditu v zahraničí. "Nemožno sta
vať len na tradíciách. Zahraniční 

partneri veľmi pozorne sledujú úro
veň orchestrov a preto bude aj nám 
trvať istý čas, kým budeme mať opäť 
dobré referencie," konštatoval. "Ja
ponsko je síce veľmi ďaleko, ale ga
rantujem, že už zajtra tam budú ve
dieť o čom sme dnes hovorili," dodal 
s úsmevom B. Warchal. 

Na svojom prvom koncerte SKO 
uviedlo so sólistkou, poľskou husľo

vou virtuózkou Joannou Madro z
kiewiczovou, diela J. Haydna, A. 
Vivaldiho, G. Ph. Telemanna, J. 
Myslivečka, A. Corelliho a ďalších. 

TASR 

Komorný orchester 
filharmonických sólistov 

V zrkadlovej sále Primaciálneho paláca 
v Bratislave sa uskutočnil koncert Komor
ného orchestra filharmonických sólistov s 
americkým dirigentom Michaelom Dea
nom Lamkinom a sólistkou Dagmar Zsap
kovou (17. 2.). 

Zorganizovala ho umelecká agentúra 
Inter Artist. Pozastavila som sa nad termí
nom koncertu- v pondelok večer. Na kon
certy podobného typu sú návštevníci 
zvyknutí v nedeľné predpoludnie alebo 
podvečer. Chýbala snáď väčšia propagá
cia. Po príchode do koncertnej sály mi 
hneď do oka padli rezervácie na viacerých 
stoličkách, z ktorých väčšina ostala prázd
na. Skoda, pretože program bol zostavený 
z lákavých diel pre bežných milovníkov 
orchestrálnej hudby. Koncert pre pozva
ných hostí, a možno pár náhodne okolo
idúcich, začal. Na úvod zaznela SINFO
NIA č. 83 Josepha Haydna. Start ako sa 
patrí. Filharmonickí sólisti ma presvedčili 
o svojej profesionalite nielen v súhre celé
ho komorného orche tra, ale aj krátkych 
sólových vstupoch jednotlivých dycho
vých nástrojov. Skoda, že pomalá časť 
tohto diela bola dirigentom uvedená až 
príliš pomaly, čo určite skomplikovalo si
tuáciu nielen poslucháčom, ale aj interpre
tom. 

V bulletine avizované tri časti Haydno
vej SINFONIE ("Adante?!, žeby Andan
te?, Menuet a Finale vivace") zazneli, ale 
aj s prvou ča ťou, na ktorú zostavovateľ 
bulletinu zabudol. Haydnovu SINFONIU 
vystriedalo CONCERTINO c mol pre 
flautu a orchester Antonia Vivaldiho. Só
listkou večera bola Dagmar Zsapková, 
ktorá mi už dlhší čas na koncertnom pódiu 

chýbala. Moje očakávanie sa však nenapl
nilo. Interpretka hneď v úvode prvej časti 
koncertu néna~pila na gesto dirigenta a 
pripojila sa až po úvodných taktoch. V pr
vej a tretej ča ti še tná tinové behy, určite 
technicky náročné pre každého flautistu, 
neboli hrané zreteľne, takže zvuk a zlie
val do málo zreteľných zvukových ma
chúľ. Tieto miesta boli spojené s rytmický
mi nepre nosťami. Chýbali mi dynamické 
kontrasty a precíznejšie naštudovanie toh
to diela. 

Po týchto dvoch dielach, poslucháčsky 
síce nie veľmi náročných , ale predsa dlh
ších, by sa žiadala krátka pauza - pre 
po lucháčov, interpretov i dirigenta. Kon
cert však pokračoval. 

Posledným dielom programu bola noto
ricky známa Mozartova Symfónia č. 40 g 
mol (v bulletine uvedená OV 550!! !, podľa 
mňa Kochlov zoznam uvádza KV 550). 
Súhra i dynamika filharmonických sólis
tov opäť potvrdili kvalitu tohto telesa, 
zo taveného z hráčov SF. Opäť som sa ne-
totožnila s dirigentovým naštudovaním. 

symfónie- pomalé tempá dielu iba uškodi
li. 

Koncert skončil a odchádzala som v 
rozpakoch. I napriek tomu držím palce sú
boru filharmonických sólistov. Ide o kva
litný komorný súbor, nehovoriac o tom, 
že fandím každému orchestrálnemu hrá
čovi, ktorý i z ča u na čas alebo pravidel
ne zahrá v komornom zoskupení. Prajem 
filharmonickým sólistom mnoho koncer
tov so špičkovými dirigentmi a sólistami! 

-mk-

JUBILEUM'KONZERVA:TÓRIA 
V KOŠICIACH 

Tohto roku si Konzervatórium v Koši
ciach pripomína 45 rokov svojej exis
tencie. 

Jeho história sa začala odvíjať od r. 
/951 . Vtedy, v zmysle výnosu Poverenie
tva školstva, vied a umení bolo pri Hu
dobnej škole zriadené Pedagogické odde
lenie pre prípravu kandidátov uóteľstva 
hudby na hudobných školách. Zrušené 
bolo r. 1956 a namiesto neho bola zriade
ná Vyššia hudobná škola (l. 4. 1956) ako 
plnoprávna stredná odbomá škola. Prax 
však čoskoro ukázala potrebu (jednotiť 
dovtedy nejednotné hudobné školstvo, 
rozdelené na typ vyšších hudobných škôl 
(Bratislava, li/ina, Košice) a konzervató
rií (Praha, Brno, Bratislava). Po odobre
ní Ministerstvom kultúry, pod pôsobnosť 
ktorého vtedy tieto školy patrili, Košice 
reagovali na túto dvojkoľajnosť uznese
ním Rady Krajského národného výboru v 
Košiciach, čo znamenalo, že Vyššia hu
dobná škola mala byť postupne prebudo
vaná od l. septembra 1959 na Konzerva
tórium. Dovŕšenie tohto procesu (už vte
dy 176-ročnej histórie nepretržitého trva
nia hudobného školstva v Košiciach od r. 
1784) sa konalo vr. 1960. Študenti vtedy 
2. ročníka školy vykonali zisťovacie skúš
ky (členmi komisie boli pedagógovia z 
bratislavského konzervatória) a nový 
školský rok 1960161 už začínali ako tre
tiaci konzervatória (vrátane pisateľky 

tohto článku). Stali sa tak zároveň prvými 
absolventmi konzervatória de iure. Boli 
medzi nimi napr. popredný slovenský kla
virista Peter Toperczer, v súčasnosti vi
cerektor AMU v Prahe, Karol Petróczi -
koncertný majster ŠF v Košiciach, huslis
ta Quido Holbling a i. Konzervatórium sa 
vtedy začlenilo do radu piatich konzerva
tórií v Československej republike (Praha, 
Bratislava, Brno, Ostrava, Košice). 19. 
februára t. r. si .ftudellti, pedagógovia a 
hostia pripomenuli tento sviatok hudob-

ného školstva v Košiciach slávnostným 
koncertom. Účinkovali na i'íom najlepší 
študenti, účastníci i víťazi rôznych súťaží 
a súbory. Organové registre v ich kráse 
rozozvučala organistka B. Šuňavská (M. 
Reger: Fantázia na B-A-C-H op. 46) z 
triedy E. Dzemjanovej. Mäkký a plastický 
tón mala viola v rukách D. Trginu ( B. 
Martinú: Rapsody concerto pre violu a 
orchester) z triedy V. Lipatovej. Nadhľad 
a disciplinovanosť odrážala hra klavirist
ky M. Nemcovej (B. Martinú: Štyri vety) z 
triedy M. Dravecke[ Dynamická bola aj 
gitara P. Tomku (Š. Urban: lmpromtu č. 
4) z triedy J. Haluzu a uchu lahodila aj 
hra dychového kvinteta (J. Ch. Bach: Dy
chové kvinteto), ktoré pripravil R. Kraj
čo. Kladné odozvy si doviezli z niekoľko
násobných zahraničných vystúpení Akor
deónový orchester a Komorný a Symfo
nický orchester. Zvuková symbióza spre
vádzala vystúpenie Akordeónového or
chestra (dirigoval V. Čuch ran) a dievčen
ského zboru (zbormajster J. DrietomsJ.:ý) 
so sólistkou G. Hiibnerovou (z triedy L. 
Šomorjaiovej) v skladbe V. Trajana 
České pastorely. Koncert vrcholil čarov
nými tónmi piccola trúbky J. Bartoša (G. 
Tartini: Koncert D dur pre trúbku a or
chester), ktorý takto zvýznamniljubileum. 
Absolútny víťaz z Medzinárodnej súťaže v 
Karlových Varoch (so šiestimi cenami vo 
vrecku) M. Gurbaľ (v árii Kecala z opery 
Predaná nevesta) a M. Hausová (v árii 
Violetty z l. dejstva opery Traviata) po
tvrdili nielen spevácke kvality, ale aj kon
tinuitnú líniu speváckej školy, ktorú tu od 
r. 1976 buduje Ľudmila Šomorjaiová. 
Týchto troch sólistov sprevádzal Komor
ný a Symfonický orchester pod vedením 
riaditeľa a dirigenta Bartolomeja Burá
ša, ktorý dobre pripravený koncert aj ele
gantne uzavrel predohrou k opere Ča
rastre/ec C. M. von Webera. 

DITA MARENCINOVA 



6 ROZHOVOR Hudobný život '97 

l Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu- ISCM l 

Rozhovor s predsedom Slovenskej sekcie ISCM Jurajom Benešom 
História Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu 

(ISCM-International Society for Contemporary Music) sa 
viaže k roku 1922, kedy sa v Salzburgu uskutočnil nultý 
ročník festivalu neskôr známeho pod názvom ISCM 
World Music Days. Medzi skladateľmi prítomnými na 
tomto festivale boli Bartók, Honegger, Hindemitb, Kodály, 
Milbaud, Webern. Snaha obnoviť vojnou narušené kon
takty medzi skladateľmi viedla k etablovaniu pravidelné
bo festivalu ako platformy pre prezentáciu súčasnej tvor
by bez ohľadu na estetickú orientáciu, národnosť, rasu, 
náboženské alebo politické presvedčenie. 

Predseda Slovenskej sekcie ISCM, hudobný skladateľ J uraj 
Beneš. SnímkaM. David 

Cesko-Siovensko patrilo k spoluzakladajúcim členom a 
jeho reprezentantom bol Alois Hába. Už na prvom festiva
le ISCM roku 1923 bol prezentovaný Leoš Janáček. V pro
gramoch festivalu boli zastúpení aj slovenskí skladatelia: 
r. 1935 v Prahe Alexander Moyzes (Dychové kvinteto), r. 
1939 vo Varšave Eugen Suchoň (Sonatina), r. 1964 v 
Kodani Ilja Zeljenka (2. klavírne kvinteto - svetová pre
miéra), r. 1965 v Madride Peter Kolman (Sonata canoni
ca), r. 1967 v Prahe Roman Berger (Transformácie), r. 
1968 vo Varšave Tadeáš Salva (Canticum Zacbariae), r. 
1970 v Bazileji Ilja Zeljenka (Hry), r. 1972 v Grazi Ilja 
Zeljenka (Polymetrická hudba), r. 1975 v Paríži Ivan Pa
rík (In memoriam Jbbannes Ockegbem), r. 1976 v Bostone 
Tadeáš Salva (Quartetto), r. 1979 v Aténach Juraj Beneš 
(Intermezzo pre 6 fláut), r. 1992 vo Varšave Iris Szegby 
(De profundis) a naposledy odznela skladba Mira Bázlika 
Voľba kráľovnej krásy r. 1996 v Kodani. 

Nemecký fašistický režim ISCM považo
val za organizáciu "kultúrnych boľševikov", 
a preto bola v roku 1934 ::.aložená alterna
tíviW organizácia, na čele ktorej suít 
Richard Strauss. 

Clenstvo Cesko-Slovenska v ISCM bolo 
prerušené dvakrát. Najprv r. 1939-1946 z 
politických d6vodov a nesk6r sa stopy člen

stva strcícajú koncom 50-tych rokov. Aj na
priek nejasnostiam s členstvom boli diela 
našich autorov uvddzané na festivale JSCM. 

Po rozdelení republi/..:y sa opäť vynorila 
potreba aktívneho členstva v tejto jedinej 
mimovlddnej medzi nd rodnej organizácii pre 
stíčasmí hudbu. Výsledkom bolo založenie 
(8. marca 1994) Slovenskej sekcie Medzi
národnej spoločnosti pre súčasnú hudbu, 
ktorú Valné zhromaždenie počas JSCM 
World-Music Days v Stockholme (3. októbra 
1994) spolu s Ceskou republikou prijalo 
medzi riadnych členov ISCM ako nástupcov 
bývalého Cesko-Siovenska. 

Prvým predsedom Slovenskej sekcie 
ISCM sa stal Juraj Beneš, kt01ý bol za re
prezentanta Slovenskej sekcie zvolený aj pre 
druhé funkčné obdobie. Mal teda možnosť 
formovať jej profil a renomé v domácom i 
zahraničnom kontexte. 

e Co predchádzalo založeniu Sloven
skej sekcie? 

V roku 1990 v otázke členstl'a Cesko-Sio
venska l ' ISCM začal rokovať Roman Berger 
s Markom Kope/entom. Založili (~eska-slo

venský výbor ISCM, ktorélw ('/enmi boli tiež 
J. Feld, A. Piŕíos, a D. Matej. 

Po rozdelení Cesko-Siovenska ~a(~ati pri
chádzať zo zahraničia (najmä Holandska a 
Svédska) silné stimuly týkajiÍce sa nášho 
predchádzajúceho člensti'C/ v česko-sloven
skom výbore, čo bol pre nula impulz, kt01ý 
viedol až k založeniu Slovenskej sekcie ISCM. 

e Aký je profil a orientácia Slovenskej 
sekcie ISCM? 

Zameranie nášho ob6anskehé'!ttdruženia 
vyplýva zo štattítu ISCM. Hlavn.ým c~el'om 
tejto organizácie je "podporovanie stíc:asnej 
hudby bez ohľadu na estetické koncepcie, 
národnosť, rasu, náboženstvo alebo politic
ké nd::.ory." Tento cieľ má dosahovať naj
rozmanitejším šírením súčasnej hudby a ší
rením slova o hudbe. O absencii estetického 
hľadiska sa diskutovalo pre isté obavy, ktoré 
so sebou takáto bezbrehosť prináša. Na dru
hej strane sme si však uvedomovali, že ohra
nic•enie je rovnako nebezpe6té, ak nie ne
ber.pečnejšie. 

e Aký je protokol pre prijímanie čle
nov do Slovenskej sekcie ISCM? 

ISCM združuje ľudí, ktorí majú záujem o 
členstvo (bez ohľadu na profesiu), a ktorí 

zdroveň zodpovedajú kritéridm. Riadnym 
členom sa m6že stať každý jednotlivec, ak
tívny v oblasti stičasnej hudby, ochomý po
dieľať sa na aktivitdch spoločnosti a ochra
l'íovaťjej záujmy všade, kde j e to potrebné a 
možné. Aktivitou sa rozumie nielen kompo
novanie alebo muzikologická či interpretač
ná činnosť, ale aj činnosť organizačná, re
spektíve inak zviazaná s dianím v oblasti stí
časnej hudby. Nového člena prijíma Valné 
zhroma:denie na návrh dvoch členov. 
Clenstvo Slovenskej sekcie ISCM je adek
váme postaveniu súčasnej hudby v spoloč
nosti a záujmu o 1Iu. 

e Aká je materiálna báza pre Vaše ak
tivity? 

Naša non-profitná organizácia nemá 
vlas mé finančné zdroje a v stíčasnosti je od
kázand na štátny fond kultúry Pro Slovakia 
pri MK SR. Keďže na Slovenskunemdme za
tiaľ zdkon o sponzorstve, nemáme ani spon
zorov. Aby sme akokoľvek motivovali toho, 
kto by nám chcel prispieť, museli by sme vy
víjať zaujímavú aktivitu, aby to "sponzo
rom" stálo za to. Keďže ndš rozpočet ndm 
nedovoľuje podujať sa na takúto aktivitu, 
pohybujeme sa v začarovanom kruhu. 

e Zo štatútu ISCM vyplýva pre národ
né sekcie dvojitá aktivita - doma a na 
medzinárodnej úrovni. Obidve prostre
dia si vyžadujú odlišný prístup, ktorý 
musí nutne reflektovať status quo. Zač
nime pohľadom na domácu scénu. Ako 
vnímate situáciu v oblasti súčasnej hudby 
na Slovensku? 

Situácia v oblasti vážnej hudby je zlä a v 
oblasti súčasnej hudby ešte horšia. D6vodov 
je viacero. Prvým j e strata vydavateľstva 
Opus. Do dnešného difa nemdme vydavateľ
stvo, ktoré by vydávalo vážnu hudbu a zdro
vel! šírilo svoju produkciu. To sa týka aj di
stribúcie zvukových nosičov. V tejto oblasti 
máme čo dobiehať. 

Ďalším chýbajúcim prvkom je odbomý 
hudobný časopis, akým bola napríklad Slo
venskd hudba pred svojím zánikom v roku 
1971. Casopis, ktorý by reflektoval náš hu
dobný život v celej šírke, so všetkou proble
matikou a bohatstvom. 

Slovenský rozhlas už dlhé roky nenahrá
va. Stíltlasím s Markom Kope/entom, ktorý 
hovorí, že súčasná hudba už z jednoduchých 
technických prfčin nem6že existovať, preto
že rozhlas ju nenahráva. Nahráv/...y stam ti a 
sú z roka na rok menej súčasné. To, c•o rádio 
vysiela, je už história a nie naša súčasnosť. 
V zahraničí je celkom bežné, že rozhlas je 
hlavným mecénom vý::.namných podujatí a 
festivalov SÚ(•asnej hudby a tiež jedn.ým z 
najdôležitejUch zdrojov pre autorov, keďže 

fonna Jtipendií, zndma zo západných krajín, 
u nds neexistuje. 

Koncertný život nesie v sebe rezíduá mi
nulosti, vyplývajúce z obvinenia skladateľov 
po roku 1990. Povinnd "intepretdcia" skla
dieb aworov so straníckou legitimdciou 
viedla po revolúcii k istej averzii inte1pretov 
voči dielam slovenských skladateľov. Táto 
averzia v istej miere pretrváva u orchestrov, 
ktoré programovo nechcti hrať súčasmi 

hudbu. Ale ukazuje sa, že nielen slovenskú. 
e Takže príčina bude asi niekde inde •.. 
Dnes sa už ale vykryštalizovali interpreti, 

ktorf hrajú súc•asnú hudbu radi a výborne. 
e Ako by mohla Slovenská sekcia 

ISCM prispieť k zmene súčasného stavu? 
Slovenská sekcia m6že vyvíjať aktivity pri

merané svojmu rozpobu. Doteraz sme u~po
riadali niekoľko koncertov na veľmi dobrej 
illlerpretačnej tí rovni, s kvalimou hudbou. 

Zúčastnili sme sa podunajského projektu 
Musica Danubiana. Sformulovali ho Maďa

ri a prvý koncert, na ktorom sa hrali dve 
skladby slovenských autorov ( J. Beneš, V. 
Bokes), sa konal pod záštitou Tamasa 
Klenjanského, bývalého riaditeľa Budapeš
tianskej jari. Do projek/Ll Musica Danu
biana sa zapojili aj ďalšie krajiny - okrem 
Maďarska, Slovenska, Rumunska, Nemecka, 
Srbska je tam aj Ceská republika, Slovinsko, 
Chorvdtsko, Moldavsko a Ukrajina. Druhý 
koncert v rámci tohto projek/Ll sa konal mi
mt/ý rok v Rumunsku, kde odznela skladba 
Petra Zagara. Ideou tohto projektu je uspo
riadať postupne jeden festival s týmto zame
raním v každej zo zúčasmených krajín. Slo
vensko pripravuje niekoľko koncertov pod 
hlavi(•kou Musica Danubiana v rámci tohto
ročného festivalu Melos-Étos, ktoré by 
ISCM chcela finančne zabezpečiť. 

e Pod záštitu ISCM prešiel od roku 
1996 festival Večery novej hudby, ktorý 
vznikol a existovaJ na pôde Hudobného 
informačného strediska Hudobného fon
du od roku 1990. Do akej miery to ovplyv
nilo festivalovú dramaturgiu? 

Večery novej hudby stí festiva lom, ktorý 
má svoju tradíciu, publikum, svoju povesť a 
::.ameranie. Vznik festivalu som sledoval od 
úplných začiatkov. Organizuje ho skupina 
mladých nadšencov, ktorí utvárajtí festival 
na svoj obraz. Jeho posledný ročník pri
niesol zmenu, hádam, v tom, že sa vnenili 
jeho dramaturgovia. Nie je to reprezenta
tívna vzorka vletkej hudobnej mládeže na 
Slovensku. ISCM je síce hlavným organi
zátorom, ale bez pomoci Hudobného fondu 
a SCCA by sa festival nemohol uskutočniť. 

e l. j anuára 1997 bolo na Slovensku 
založené Národné hudobné centrum. Aký 

bude vzťah medzi ním a Slovenskou sek
ciou ISCM? 

Neprebehla žiadna diskusia o potrebe 
Ndrodného hudobného centra, jeho poslaní 
a pod. Súdiac podľa už existujúcich centier 
(literárne, divadelné, osvetové ... ) je tu poli
tická v6ľa zakladať takéto centrá pre všetky 
oblasti kultúry. Pokiaľ ide o budúcnosť, zcí
leží od aktivity samotného centra. Podľa 
m6jho nd zoru je spoluprdca vždy žiaduca. 

e Prejdime na medzinárodnú platfor
mu. J edným z najmarkantnejších počinov 
ISCM je Medzinárodný festival World 
Music Days, ktorý každoročne organizuje 
iná národná sekcia. Minulý rok v Kodani 
odznela skJadba Mira BázJika - Vofba 
kráľovnej krásy. Aký je postup ':iOmino
vania skJadieb na tento festival? 

V časť na festivale podlieha r6znym pra vi
d/dm, ktoré môže meniť Valné zhromaždenie 
delegátov všetkých členských krajín. Valné 
zhromaždenie je súčasťou festivalu World 
Music Days. Posledná zmena sa udiala v 
Mexiku roku 1993. Delegdti sa dohodli, že 
každá členská krajina má nárok byť zastú
pená na festivale raz za tri roky. Uká::.alo sa, 
že je to zlé rozhodnutie. Hneď po svojom 
prijatí za členov sme na zasadnutí v Stock
holme roku 1994 otvorili diskusiu na túto té
mu, pretože raz za tri ro/..y je veľti1i mdlo. Na 
festiva le od::.nie takmer 100 skladieb. Cte
IWV ISCM je menej než 50. Z toho by vyplý
valo, te každd členská krajina by mohla mať 
každoročne minimálne jednu skladbu zastLÍ
pemí na festivale. O rok i1e!k6r' bolo prijaté 
uznesenie o nevyhnutnej vnene štatútu. 
liaľ, jej legislatívne dotiahnutie je dosť 
zdfhavé, takže ani minulý rok v Kodani sa 
ešte zmena neodhlasovala. Malo by sa tak 
stať na najbližšom Valnom zhromaždení v 
kórejskom Soule. 

Zmena by sa mala týkať aj medz;'ndrodnej 
jury, ktorá sa mení každoročne. Jej úlohou 
je vyberať skladby na festival na základe no
minácif Národných sekcií. Svoju nomináciu 
medzinárodná jury posunie Národnej sekcii, 
organizujúcej daný roc:ník, a td je povinná 
re.fpektovať návrh len na 50 %. Tento po
stup je tiež predmetom kritiky. Otá::.kou je, 
či festival World Music Days má byť "veľ
trhom" alebo "súťažou". 

e V každom prípade byť organizáto
rom festivalu World Music Days je pres
tížna záležitosť. Myslíte, že Slovenská 
sekcia ISCM bude môcť niekedy v budúc
nosti ašpirovať na organizovanie tohto 
festivalu? 

Ak by Slovensko skwočne chcelo takýto 
festival usporiadať, muselo by sa ro dostať 
do rozpočtu vlddy. Bolo by to fajn. 
Ďakujeme za rozhovor. 

Pozn. Podrobnejšie inf ormácie o akiivi
tách ISCM a o priebehu Valných zhromaž
den{ sú publikované v ročenkách ISCM, 
ktoré sú, podobne ako prihlášky do Sloven
skej sekcie ISCM, k dispozicii v HIS-e, 
Medená 29, 811 02 Bratislava. 

OĽGASMETANOVÁ 



Hudobný život '97 ZO ZAHRANIČIA 

Niet azda človeka, ktorý 
by nevedel, že Washington je 
hlavným mestom Spojených 
štátov. Oveľa menej ľudí 

však vie, že Washington pat
rí aj k významným hudob
ným centrám sveta. Prispie
vajú k tomu viaceré priaz
nivé činitele. Patrí k nim tu
najšia prítomno ť početného 

exkluzívneho publika, akým 
je americká vláda, Kongre 
s 535-timi členmi , pracovni
ci mnohých významných 
kultúrnych inštitútií, veľký 

počet cudzincov pracujúcich 
na vyše 150-tich vyslanec
tvách, ale aj v mnohých 
ústredných, tu u adených 
svetových inštitúciách, akou 
je napr. Svetová banka, Sve
tová zdravotnícka organizá
cia atď... Mnohé z n.,ich po-
kytujú hudobné progrämy, 

a to často aj bezplatne, ako 
napr. Národná galéria, Kniž
nica Kongresu, cudzie vy la
nectvá atď. Viac~ré vysoké 
školy majú svoje hudobné Leonard Slatkin. Snímka archív 

oddelenia s opernými pred
staveniami, orchestrálnymi a sólistický
mi koncertmi svoj ich študentov, čo na 

'Sloven ku robia konzervatóriá i VŠMU. 
Napríklad tunajšia Americká univerzi ta 
inscenovala v apríli 1995 Smetanovu 
Predanú nevestu, zatiaľ čo dva me iace 
predtým, 8. februára, profesionálna Wa
shingtonská opera zakonči la svoju vôbec 
prvú inscenáciu tejto opery počas 39 ro
kov svoj ej činnosti (prvé predstavenie 
bolo na Silvestra, 31. decembra 1994, re
ferujem o tom v Hudobnom živote 23. 6. 
1995, str. ll ). Na predmestí usadená 
Univerzita štátu Maryland už dávnejšie 
začala usporadúvať v auguste medziná
rodnú klavírnu súťaž. Významným prí
nosom pre tunajší hudobno-divadelný 
život bolo otvorenie skvo tnej budovy 
Kennedyho strediska pre javiskové ume
nia v r. 1970. Je výhodne umie tnená na 
nábreží povestnej rieky Potomaku, so 
štátom Virginia na druhom brehu rieky. 
Pod jednou strechou je tam umiestne
ných šesť väčších-menších miestností 
pre rozličné druhy predstavení. Naj
väčšou je koncertná sieň s asi 2 600 se
dadlami, kde svoje týždenné koncerty 
usporadúva Národný symfonický or
chester, hosťujúce orchestre z celého 
sveta a sólisti . Okolo 2 300 sedadiel má 
nádherná miestnosť pre operu, balet, mu
zikály. Okolo l 500 miest na sedenie je v 
Eisenhowerovom divadle, hlavne pre či 
nohru, niekedy aj operu a muzikály, tera-
ové divadlo s 500 miestami, vystúpenia 

sólistov a koncerty komornej hudby. 
Majú tam ešte experimentálne divadiel
ko, ako aj kino, kde sa často usporadú
vajú filmové festivaly iných národov a 
premietajú exkluzívne, ale aj staršie fil 
my. Videl som tam dlhší film o Gus
tavovi Mahlerovi, ktorý by komerčné ki-

no asi nepremietalo. 
V meste Washington a v jeho okolí, 

kde žije okolo 3 a pol milióna obyvate
ľov rôznych národno tí, je v prevádzke 
niekoľko desiatok súkromných rozhlaso
vých staníc s programami rozličnej nápl
ne. Medzi nimi sú aj štyri stanice, ktoré 
takmer výlučne vysielajú vážnu hudbu, 
a to celých 24 hodín. Dve z nich vysie
lajú v sobotu odpoludnia od decembra 
do apríla priame prenosy pred tavení 
z newyorskej Metropolitnej opery. Už 
niekoľko rokov sa tieto vys iel ania prená
šajú aj do viacerých európskych krajín 
susediacich so Slovenskom (Poľsko, 

Maďarsko, ČR). 20. januára prenášal i 
Janáčkovu Vec Makropulos (vôbec prvé 
uvedenie bolo 5. januára v Metropolitnej 
opere). Rozsiahle hudobné a kultúrne 
programy možno nájsť v hrubých piatko
vých prílohách dvoch tunajších denní
kov The Wa hington po t a The Wa
shington Time . Recenzie predstavení 
a koncertov však uverejňujú priebežne. 
Výrazné zlepšenie prevádzkových mož
ností po otvorení Kennedyho strediska 
veľmi zvýšilo príťažlivosť Washingtonu 
pre umelcov z celého sveta. Treba s ra
dosťou konštatovať, že medzi nimi ne
chýbajú ani slovenskí umelci. Už skoršie 
sem zavítal Slovenský ľudový umelecký 
kolektív, a jeho druhé vy tú pen ie takmer 
zaplnilo veľkú koncertnú sieň. Možno, 
že tretie vystúpenie bude vypredané! Vy
predaný bol koncert Moyze ovho kvar
teta Slovenskej filharmónie (6. ll . 1994) 
na jednej vy okej škole, v á le s 200 se
dadlami. Moje slovenské a anglické re
feráty o tom vyšli až v piatich publiká
ciách. Nahrávky Slovenskej filharmónie 
možno čoraz častejšie počuť v rozhlaso
vých programoch vážnej hudby. Sloven-

skú hudbu som tu zatiaľ počul len veľmi 
zriedka, a to takmer výlučne iba z nahrá
vok Bratislavských hudobných slávnos
tí, ako napr. Suchoňove Metamorfózy 
a j ednu časť z Moyze ovej suity Dolu 
Váhom. Ani existenciu Slovenska si ešte 
nie každý uvedomil. Perličkou je toto za
hlá enie: "Spieval zbor slovin kého roz
hlasu z Bratislavy!" 

Sólisticky tu zo slovenských umelcov 
zatiaľ vystupovala ako jediná a prvá vy
nikajúca sopranistka, Lucia Poppová, a 
to koncom marca 1984. Vo vypredanom 
tera ovom divadle Kennedyho trediska 
spievala nemecké piesne. Nadšené obe
censtvo, ktoré ju dobre poznalo z grama
fónových nahrávok, ju privítalo dlhotr
vajúcim potleskom. Do pamäti tunajšie
ho náročného obecenstva sa Poppová 
dobre zapísala už na jeseň roku 1979, 
keď sem prišla ako členka Viedenskej 
štátnej opery a spievala v Mozartovej 
Figarovej svadbe a v Beethovenovom 
Fideliovi. Vtedy tu pievala aj Edita 
Gruberová. Jej vynikajúci koloratúrny 
výkon v Straussovej opere Adriana na 
Naxe jej v novinách vyslúžil palcové ti
tulky! 

V tom istom roku Washington - vďaka 
výbomým prevádzkovým možnostiam v 
Kennedyho stredi. ku - zapôsobil ako 
magnet pre viaceré vedúce európske 
operné súbory. Okrem Viedne sem prišli 
operné súbory z Mo kvy, Berlína, Mi
lána a Paríža. 

Za dobrú vstupenku na prízemí sa platí 
ll O dolárov, čo je vyše 3 000 korún(!), 
zatiaľ čo som vlani v októbri platil v 
SND iba(!) 90 korún, čo sú asi tri dolá
re. Aj vstupenka na státie tu stojí IS do
lárov. Pritom každé operné predstavenie, 
ktoré som tu v poslednom čase navštívil, 
bolo takmer úplne vypredané, bez ohľa
du na vysoké vstupné. (Penzisti platia 
polovicu.) Na vysvetlenie poznamená
vam, že bez voľnej recenzent kej vstu
penky by som si to nemohol dovoliť. 
Tunajšia, posledné roky rozšírená oper
ná sezóna, sa začína v novembri a končí 
sa v apríli. Pritom sa nehrá každý deň a 
sezóna uvádza len edem inscenácií. 
Doterajšia návšteva piatich operných sú
borov z Európy sa asi sotva ešte kedy 
uskutoční, lebo je to za danej situácie fi 
nančne neúnosné. Aj zájazd Metro
politnej opery po skončení jej newyor
skej sezóny v aprili sa pre vysoké nákla
dy už neuskutočňuje. 

Aj tak sa však milovníci vážnej hudby 
majú na čo tešiť. V sezóne 1996-97 sa po 
M tislavovi Rostropovičovi ujme vede
nia Národného symfonického orchestra 
nový, dynamický šéfdirigent, Leonard 
Slatkin, ktorý doteraz pôsobil v St. Luis. 
Aj Washingtonská opera dostane nového 
umeleckého šéfa, ktorým nebude o nič 
"menší" umelec, než akým j e svetozná
my tenorista - Placido Domingo! Ako iní 
speváci, aj on sa takto postupne pripra
vuje na čas, keď skončí s aktívnym pie
vaním. 

JÁN SIMKO, WASHINGTON 

Medzi Slovákov prišiel aj rakúsky ex-veľvyslanec na Slovensku 

Cikkerov večer vo Viedni 
Posledný februárový týždeň pripra

vil Slovenský inštitút vo Viedni pre 
tamojších Slovákov i priaznivcov 
Slovenska hudobný večer venovaný 
tvorbe nášho významného skladateľa 
Jána Cikkera. (Podujatie sa konalo v 
talianskom kultúrnom stredisku na 
Ungargasse, nakoľko Slováci zatiaľ 

nemajú k di pozícii klavír.) Jeho die
lo a inšpiračné zdroje priblížil prí
tomným doc. PhDr. Ladislav Mokrý. 
Zdôraznil, že aj keď ide predovšet
kým o skladateľa mnohých opier, v 

komornej časti jeho diela dominovala 
láska k Slovensku, predovšetkým k 
ľudovej piesni a k matke. S vefkým 
úspechom u publika a tretli klavírne 
etudy Tatranské potoky v bravúrnej 
interpretác ii Silvie Čápovej-Vizvá
riovej, cyklus piesní O mamičke na 
verše slovenských básnikov v podaní 
mezzosoprani tky Hany Stolfovej
Bandovej a Päť slovenských ľudo
vých piesní, ktoré spieval sólista ope
ry SND Mikuláš Doboš. 

V druhej časti večera publikum nad-

šene aplaudovalo speváckemu zboru 
SĽUK-u , ktorý v úprave Jána Cikkera 
zaspieval niekoľko slovenských ľudo

vých piesní pre miešaný zbor. 
Na koncerte sa zúčastnila manželka 

skladateľa Katarína Cikkerová, slo
venský veľvyslanec v Rakúskej re
publike Jozef Klimko, ako aj bývalý 
rakúsky veľvyslanec v SR Maximi
lian Pammer. Svojou prítomnosťou 

len opätovne potvrdil , že jeho slová o 
obdive k Slovensku a jeho kultúre pri 
rozlúčkových rozhovoroch v našich 
médiách boli skutočne úprimné. 

ELENA SEBOVÁ (Viedeň) 
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Dalšia 
legenda 
v Prahe 

Maja Plisecká pozdravuje nadšených Pra
žanov. 

Obrovským potleskom a nevídaný
mi ováciami prijalo pražské publi
kum na scéne Národného divadla le
gendárnu sedemdesiatdvaročnú rus
kú primabalerínu Majo Pliseckú. 19. 
februára tu absolvovala so súborom 
Imperial Russian Ballet dve predsta
venia. V programe, zostavenom z de
siatich čísel, sa objavila až po pre
stávke v polonéze z Cajkovského 
opery Eugen Onegin, aby svojím ne
napodobitefným kráľovským gestom 
pozdravila preplnené hľadisko "zla
tej kaplnky". Fascinujúci bol záver 
predstavenia s Pliseckej nesmrtefnou 
kreáciou Umierajúcej labute. I tými
to predstaveniami potvrdila slová 
o tom, že svoje nenapodobiteľné ume
nie v súčasnosti využíva najmä na 
prezentáciu neznámych mladých 
umelcov za hranicami Ruska. 

Maja Plisecká, rodáčka z Moskvy, 
sa v roku 1943 stala sólistkou Veľ
kého divadla v Moskve. Dve sezóny 
(od r. 1983) viedla balet Rímskej ope
ry, v rokoch 1987-1990 balet Národ
ného divadla v Madride, kde získala 
španielske občianstvo a kráľ Juan 
Carlos ju ovenčil titulom Doňa Maja. 
Nateraz striedavo, spolu s manželom, 
skladateľom Rodi.,nom Sčedrinom, 
žije v Mníchove a litovskom Trakai. 
V novembri 1991 prijala litovské ob
čianstvo, pretože odtiaľ pochádza jej 
rodina. Na svetové pódiá sa vrátila 
pred štyrmi rokmi a tak oslávila 
50. výročie svojho vstupu na baletné 
scény. 

Budeme ešte dlho čakať na hviezd
ne večery v Bratislave? ... , dokedy 
ešte budeme tŕpne znášať úlohu out
sidera... -r-

Skladatefovu manželku pozdravuje Silvia 
Čápová-Vizváryová. Snímka Elena Sebová 
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Mikuláš J elin ek 

Celistvosť hudobnej interpretácie vo vzťahu učiteľa a žiaka 
S vel'kým očakávan(m som nedávno navštívil koncert Viedens!.:ých filharmoni

kov, ktorý sa konal v rámci hudobného festivalu "Kďlner Triennale" pod vedením 
Seijiho Ozawu v Kolínskej filharm6nii. Cakal som pôžitok z mäkkého, kultivova
ného zvuku viedenskej sláčikovej školy, z neobyčajného, tmavého lesku osobitne 
u strojených viedenských lesných ro/wv, z jednoliatosti skupiny driev, a predovšet
kým zo známych kvalít dirigenta, ktorý spája v sebe absolútne sústredený ponor 
ázijca s leskom a perfekciou novosvetskélw, teda amerického chápania podania 
hudobného diela. Co som však zažil, bolo niečo celkom odlišné: všetky spomínané 
črty interpretácie sa akoby strácali z môjho profesionálneho posluchu a spájali sa 
v jeden zážitkový celok - v čosi celistvé. 

• Keď som sa po koncerte spytoval sám se
ba, či to nebola azda dirigentova sugestívna 
osobnosť a či moja chvíľková precitlivelo ť 
toho večera, čo ma nechali nevšímať si jed
notlivé prvky interpretácie, ktoré som mal v 
úmysle sledovať, musel som túto otázku 
zodpovedať záporne. Nebola to fascinácia 
zo skvelého výkonu. ani "génius loci" - bol 
to pocit uspokojenia, že jednoducho "všetko 
štimuje", všelko je na svojom mieste. Snažil 
som sa ana lyzovať príčiny: keď sa už nedali 
nájsť rušivé momenty v hre orchestra, bola 
to snáď prísna štý lovosť, "správne" tempá, 
jasná artikulácia a priehľadnosť v podaní hu
dobnej štntktúry, a či vôbec presné dodriia-

Mikuláš Jelinek SnímkaM. Jurík 

vanie dobových pravidiel a zvyklostí inter
,Pretačných praktík? Zistil som, že tieto čiast
kové komponenty zanikali za celistvosťou 
interpretácie, ktorá, hoci riadiac sa súhrnom 
všelkých spomínaných súčastí , dbala pre
dovšetkým na to: spôsobom interpretácie 
hudobného diela prihovoriť sa človeku dneš
nej doby. skontaktovať sa s ním, oživotvoriť 
dielo transformáciou, ktorá hudbe ako jedi
nému druhu umenia (okrem dramatického 
umenia) pomocou interpreta umožňuje 

preklenúť rôznosť dejinných. temepisných, 
kultúrno-etnických daností, vytvárať pred
stavu identity rozličných osobností: tvorcu 
interpreta - poslucháča. 

Ak interpretácia hudobného diela má 
splniť takéto postuláty, má byť "celistvá": 
má síce absorbovať celú škálu prvkov a po
hľadov , ale má ich stmeľovať v jeden celok. 
Keď na7cráme na hudobnú interpretáciu z 
tohto zorného uhla, dochádzame k záveru, 
že interpretácia je rozhodujúcim článkom v 
reťazi, spájajúca dielo s poslucháčom . Aby 
interpret dosiahol celistvosť, musí byľ jeho 
umelecká výpoveď úprimná. Pod pojmom 
úprimnosť interpretácie rozumiem nasledov
né: interpret sa nemá - a a~e o~obnosťou -
ani sa nedokáže, vymaniť zo situácie, ktorá 
spája j eho ja s časom predvedenia, toho do
tvárajúceho a tároveň tvorivého aktu počas 
určitého koncertu, ktorý, vychádzajúc zo ži
votného poci tu interpreta, je neopakovate
ľný . V tomto ohľade je hudobná interpretá
cia už pre krátkosť trvania v pomere ku vzn i
ku diela samotného komprimovanou ume
leckou výpoveďou , v ktorej človek-hudob
ník sa priamo prihovára človeku-posluchá
čov i . Úloha interpreta je preto citlivým bo
dom v hudobnom dianí a častou príčinou 
sporu najmä v hudobnej kritike. Od pozitív
neho hodnotenia interpreta, ktorý sa "celý 
dal do služieb diela", až po vychvaľovanie 

"sugestívnej a obecen tvo si podmaňujúcej 
osobnosti" hráča či dirigenta. 
Keď sa pokúšame analyticky pozerať na 

tieto úkazy, badáme, že v poslednom čase 
dochádza k vývinu pohľadu na hudobnú in
terpretáciu, ktorý interpretovi umožňuje 
spájať naučené a zažité regule a dobové po
žiadavky štýlu, s chápaním a cítením člove
ka, žijúceho v čase interpretácie. Tento 
zdanlivo málo nového prinášajúci smer však 
skrýva v sebe závažné dôsledky. Predtým, 
ako sa s nimi začnem bližšie zaoberať, 

chcem upozorniť na súvi losť dnešnej snahy 
po celistvosti hudobnej výpovede interpreta 
s úkazmi v iných oblastiach súčasného živo
ta spoločnosti, ktoré potvrdzujú tento trend. 

V medicíne naprtklad vrcholí v posled
ných rokoch "boj" medzi tzv. školskou me
dicínou a lwmeopalmi, resp. bioliečitelini. 
Zač{na postupne snaha o syntézu medzi zá
stancami priority aparátov a presvedčený
mi prívržencami biologicko-celistvého pd
stupu k chorému človeku. 

V priemysle zist'ujeme odklon od moci 
špecialistov, do popredia sa dostáva požia
davka všeobecne vysoko vzdelaného, široké 
súvislosti vnímajúceho, celistvo rozhodujú
ceho manažéra. 

V poľnohospodárstve zač{name vidiet' 
obrovskzí škodlivost'jednostrannej kultivá
cie pôdy či masového chovu určitých dru
/wv zvieral a volá sa po návrate spojenej, 
celistvej poľnohospodárskej výroby. 

A v oblasti každému z nás najbližšej a ži
vot umožiíu.júcej - mysl{m na jedenie - tam 
badať podobný trend: preč od jednostran
nosti stravovania, preč od extrémnych spô
sobov diét, smerujeme ku strave "plnohod
notnej", obsahujúcej všetky potrebné vita
míny, enzýmy, stopové prvky. Ciže: chceme 
sa živ it' "celistvo". 

Je pochopiteľné, ie tieto, vývojom moder
nej spoločnosti podmienené tendencie, ne
obchádtajú ani umenie. Človek má pocit, že 
nara7il na hranicu závratného tempa vývoja 
tzv. pokroku civi lizácie po ledných desaťro

čí, ktoré spôsobili odtrhnutosť celých oblastí 
exaktných vied a spoločenských teórií (poz
ri stroskotanie praktického komunizmu a 
krízu náboženstva) od životného pocitu, te
da súhrnu emocionality, pudového základu 
ľudských génov - od toho, čo tvorí "dušu" 
človeka . Túžime po opätovnom spojení na
šich vymožeností do jedného celku, ktorý 
by splynul naším ja ako celkom. 

Oblasť umenia ako zrkadlový obraz tohto 
ľudského snaženia j e akoby predurčená na 
realitovanie vyššie spomenutých najnov
ších nažení spoločnosti. A skutočne aj v 
hudobnej interpretácii pozorujeme odklon 
od extrémnych mód, od požiadavky výluč

nosti určitého spôsobu hry, od tzv. autentic
kých praktík a nástrojov, bez ktorých nám 
hudba istého obdobia vraj nič nehovorí. 
Nejde pritom o návrat k romantickému štýlu 
interpretácie zo začiatku storočia. Zavrhuje 
sa iba puritánstvo. ideologizovanie, špeciali
zácia. Hľadáme "demokratický" plurali zmus 
možností, ktorý vyviera z fantázie interpre
ta-človeka, samozrejme, za predpokladu je
ho odbornej vybavenosti a profesionálneho 
prístupu. Kde sme doteraz sledovali jednot
livých sólistov ako špecialistov na hudbu 
Bacha, Mozarta, Chopina a Pendereckého, 
začíname si všímať špecifičnosť hry toho
ktorého umelca. Spoznávame Perlmana, 
Szerynga, Horowitza alebo Kremera na nich 
samotných a nie podľa toho, kto z nich naj
lepšie zahrá určitú skladbu spôsobom, vraj, 
jedine možným, autentickým, originálnym. 
Dožíva aj kedysi zaužívaná prax špeciálne
ho triedenia, kde inštrumentalista - známy 
ólista - nesmel hrať komornú hudbu, alebo 
sprevádzať iného sólistu, ak si nechcel na
štrbiť povesť. Množstvo navštevovaných 
workshopov, táborov, stretnutí mladých hu
dobníkov, rado tné, nenútené ansamblové 

hranie svetových sólistov sú toho dôkazom. 
Celistvosť hudobnej interpretácie víťazí. 

Snaha o celis tvosť interpretácie víťazí aj v 
hudobnej pedagogike. Kto pozorne sleduje 
úroveň hry mnohých inštrumentalistov 
mladšej a dnes už aj strednej generácie sko
ro na celom svete, kto má možnosť počuť 
konkurznú hru na miesta nielen do popred
ných orche trov, prichádza bezpochyby k 
záveru, že za kvelou technickou a muzikál
nou vybavenosťou väčšiny hráčov stojí dob
re organizované hudobné školstvo alebo 
jednotliví hudobní pedagógovia. Analýzou 
ich práce prichádzam k dvom podstatným 
záverom: k zmene spôsobu výuky a vzniku 
nového vzťahu učiteľa k žiakovi. Posledné 
vymenúvacie a habilitačné konania na našej 
škole, na ktorých som sa zúčastnil , jasne 
ukázali vážnu snahu o nové postupy v peda
gogike - spomínam významné príspevky 
prof. Albrechta a prof. Podhoran kého. Od
klon od čiaslkových problémov didaktiky, 
ktoré v minulo ti tvorili prevažnú väčšinu 
diskusií o problémoch výuky, poznačuje 
snahy našich význačných hudobníkov-my -
literov. Akékoľvek frapantné výsledky nám 
7námych a blízkych metód, akákoľvek po
zoruhodná analýza mechanicko-telesných, 
prednesových alebo emocionálnych pravi
diel a čít inštrumentálnej hry: nič z tejto ináč 
záslužnej praxe väčšiny honorných pedagó
gov nemôže zakryť jeden fakt- vychovávali 
alebo vychovávajú hráčov - výborných hrá
čov - no nevychádzajú z ich tried umelci, 

Dustračná snímka archív 

obdarení slobodou fantázie, disponujúci 
prejavom, ktorý necháva zabudnúť na pro
striedky nástrojovej hry, prejavom, ktorý 
svojou celistvosťou privádza po lucháča k 
už spomenutej identifikácii životných poci
tov so sluchovým vnemom. 

Dovoľte mi vy loviť svoje poznatky o 
tomto novom merovaní pedagogiky, ktoré 
som mal možnosť dlhší čas získavať v cudzi
ne, a ktoré sa zaiste príliš neodlišujú od našej 
domácej situácie. Hovorím teraz o hu lis
toch: dopúšťam sa zdanlivo ab. urdného vy
hlá enia, keď tvrdím, že to bolo objavenie sa 
geniálnych osobností na prelome 19. a 20. 
storočia, akými boli napr. Carl Flesch, 
Otakár Sevčík a iní, čo viedlo sice k obrov
skému nárastu množ tva dobrých huslistov, 
ale viedlo tiež k mechanizácii, k zneľudšte
niu hry na nástroji. "Neomylné", priam ve
decky podložené recepty týchto pedagógov 
na dosiahnutie perfektnej hry stali sa čarov
ným prútikom v rukách dobrých aj menej 
dobrých nasledovníkov. Stačilo v dennej kr
vopotnej námahe aplikovať pravidlá, stoná
sobným opakovaním zadosťučiniť cvičeb

ným predpisom. Všetko v hudbe sa stalo me
rateľné: na milimetre v pohybovej oblasti, na 
čiarky metronómu v tempách, na decibely v 
dynamike, na zlomky sekúnd pri počte pohy
bov vo vibráte; presná váha sláčika, finesy v 
kombinácii používaných strún z veľkého vý
beru na trhu: tieto problémy zamestnávajú 
podnes mnohých hráčov ná ledkom mecha
nizácie výuky, ktorá sa im na školách rôzne
ho typu poskytovala a po kytuje. 

Po poslednej vojne sa objavil väčší počet 
mladých hudobníkov, ktorých spôsob hry 
akoby sa bol oslobodil od spomenutých rc
guli. Hoci mnohokrát vychádzali z tried pe
dagógov veľmi podobných metód, každý z 
nich si vytvori l svoj osobitý štýl hrania, po
čnúc držaním nástroja až po celkom indivi
duálny prístup k interpretácii. Taký Peri 
man, Zuckerman, Kremer, Kaplan, Mintz, 
čelistka Jacqueline de Pres, Yo Yo Ma, kla
viri ti Glenn Guld, Ivo Pogorelič, Friedrich 
Guida a iní priniesli ducha tzv. generácie 
68-ych rokov (nezabudnime aj na našu már
nu snahu o politickú zmenu, končiacu práve 
v roku 1968). Revolta proti vychodeným 
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chodníčkom zachvátila mladú generáciu 
veľkých talentov. Nemohla sa vyhnúť ani 
hudobnej pedagogike. Zavrhol sa tvyk prí -
neho tajnostkár tva v triedach významných 
pedagógov, a tí, ktorí mali umeleckú a ľud-
kú veľkosť prekonať svoju ješitnosť, obeto

vali zmeravelé princípy a našl i nielen nové 
méty vo výuke, ale aj nový vzťah k svojim 
zverencom. 

Novým duchom tvoriaci interpreti a peda
gógovia sa zača li voľne zoskupova(- do to
ho času sa datuje vznik združení ASTA, AP
TA, ESTA, EPTA a iných. Svetoznáme ško
ly ako Julliard School alebo Curtis Institute 
v USA, významné hudobné inštitúty v Ang
licku, Japonsku a inde zača li pozýva( pred
nášateľov nového, celistvého smerovania. 
Nový spôsob výučby a hrania sa prenášal do 
ne početných kurzov a letných táborov a 
pri nie ol celkom nové ovzdušie spolucítenia 
a kamarátstva do radov hudobnickeho spo
ločen tva. 

Sledujúc a prijímajúc pozitívum tohto 
smerovania, snažím sa vo svojej pedago
gickej práci na vysokej škole uplatiíovat 
spôsob, aby môj vzt'ah k výuke a tým aj 
k študentom zodpovetlal idei celistvosti in
terpretácie: 
- nadraďujem uvedomenie si vlastného ži

votné/zo pocitu žiaka nad regule nás/ro
jovej hry v záujme "celistvosti" jeho vý
konu, 

- vediem študenta k ovládaniu výrazových 
prostriedkov (hráčskeho umenia a teore
tických vedomosti), čím mu dávam mož
nost' vyjadriť svoj životný pocit, 

- učím ho, že hráčske umenie samo o sebe 
neumožiíuje celistvosť interpretácie, 

- riadim sa zásadou akceptovania indivi
duality študenta aj za cenu jej nadrade
nia nad moju vlastnlÍ predstavu. 
Tieto zásady sa sna:.ím uelat1Tovať, aby 

- sa prejavovalo a uvoľiíovalo v Šhtdentovi 
to najcennejšie z jeho vnútra, spontán
nost' a fantázia, 

- bol bez nátlaku, sám od seba motivovaný 
k prejavu, k výrazu, v neposlednom rade 
k intenzívnemu šlzídftt, 

- mal odvahu a cítil potrebu prejavova( 
svoje názory na seminároch, v kruhu ko
legov a pred učiteľom, 

- sa naučil byt sebavedomým, slobodným 
človekom a hudobm1wm v demokratic
kom prostredí, hudobníkom, ktorý sa 
dobrovoľne a so zápalom podriaďuje 
všetkým t'ažkostiam a obmedzeniam náš
ho náročného povolania. 
Verím, že takýto vzťah pedagóga k žiako

vi umožňuje, určite však aspoň uľahčuje do
siahnuť hlavný cieľ práce pedagóga: pos l ať 
do života mladého hudobníka, schopného 
samostatne umelecky tvoriť na mieste, ktoré 
zodpovedá j eho schopnostiam. 

Takto sa uzatvára kruh celistvosti, ktorý 
pre lzudobm1ca-interpreta a lzudobm1ca
pedagóga znamená byt' "na výške doby", 
dnešnej doby, respektíve aspoň kruh, kto
rý nám otvára pohľad na poznanie, že 
hudba ako umenie žije iba pomocou jedi
nečnej a unikátnej ret'aze vzt'alwv, ľud
ských vzt'ahov, v ktorej každý článok zo
hráva dôležitú a nepostrádateľmí úlohu. 
Skladateľ, interpret, učiteľ, žiak, vníma
teľ-poslucháč, ba dnes aj zvukový technik 
a režisér - všetci sa podiel'ajzí na tom, aby 
sa hudba stala živou szíčast'ou duchovné
ho bohatstva človeka. 

Ak si, či už ako interpreti alebo pedagó
govia, osvojíme zmysel týchto zívali, nájde
me určite cestu k illlerpretácii "celistvej", 
a teraz viem, prečo som pri počúvaní kon
certu Viedenskej filharmónie zabudol na 
všetky detaily predvedenia. 
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l Slovák v Talia.•1.sk 
Emigrácia sprevádzala Slovensko po dlhé roky. Príčiny tohto javu boli 

rôzne: existenčné, politické, predpoklady lepšieho uplatnenia sa v zvole
nej profesii a pod. Dnes vieme, že na prelome konca druhej svetovej voj
ny a krátko po jej skončení odišlo do sveta vera talentovaných sloven
ských občanov, aby nadobudli vzdelanie a adekvátne uplatnenie. 
Jedným z nich bol aj Ladislav Pudiš, ktorý väčšiu časť svojho života pre
žil v Taliansku, nestrácajúc však spätosť s rodnou vlasťou. 

Kto je vlastne L adislav Pudiš? 
Ladislav Pudiš sa narodil 18. apríla 

1924 v Bešeňovej na Liptove, kde sa na
rodil aj jeho otec Rudolf. Matka Helena, 
rodená Sviteková, pochádzala z Brníc pri 
Liptovskej Sienici . Spevu sa L. Pudiš ve
noval už ako gymnazista a ako vysoko
školák aktívne vystupoval v Modrom 
kostolíku v Bratislave, kde získal veľa cti
teľov a priateľov, ktorí podporoval i jeho 
spevácke nadanie. Aktívnejšie sa však v 
tomto období venoval herectvu ako člen 

divadelného krúžku Rozkvet a dokonca 
navštevoval aj Prvú o{Ohojnícku divadelnú 
~kolu v Bratislave. 

Borisa Christoffa, slávnu predstavi teľku 

Giocondy z Verony a La Scaly Miriam 
Pirazziniovú a celý rad ďalších zvučných 

mien. Na gramofónovej nahrávke Puccin iho 
opery Gianni Schichi s Londýnskym symfo
nickým orchestrom pod taktovkou Lorina 
Maazcla spieval po boku Placida Dominga 
postavu doktora Spinelloccia. 

Ladislav Pudiš, ako vyplýva z dokumen-

Ladislav Pudiš, ešte ako poslucháč 
Vysokej školy technickej, v roku 1945 
emigroval cez Rakúsko a Nemecko do 
Ríma. Tu sa dostal do kontaktu s viacerý
mi Slovákmi, ktorí udržiaval i úzke styky 
so Sloven~kým veľvys lanectvom pri Sv. 
Stolici vo Vatikáne. S pomocou vtedajšie
ho veľvyslanca Karola Sidora začal opäť 
študovať techniku. Mimoriadny spevácky 
talent v ňom rozpoznal monsignor Kapala 
a s podporou spomínaného veľvyslanca 

(na zák lade predspievania) sa l O. novem
bra 1945 stal žiakom slávneho peváka 
maestra Riccarda Stracciariho. Podľa pí
somných dokumentov, Stracciari hneď po 
prvom predspievaní sa o Pudišovom hlase 
a muzikalite vyslovil mimoriadne priazni
vo. Napokon zo vzťahu učiteľa a žiaka vy
rástlo aj úprimné priateľstvo. 

Ziaci školy belcanta R. Stracciariho (uprostred) 3 1. decembra 1948 v Ríme. V druhom rade 
vpravo Slovenka Mária StefKová-Kvašajová, žije v Los Angeles. V hornom rade piaty sprava 
Laco Pudiš s manželkou Enzou Tocci 

Riccardo Stracciari (1875-1955) vý
znamný taliansky barytonista. Koncert
ne debutoval r. l 899 v Bologni a o rok 
neskôr v tom istom meste na opem ej 
scéne ako Marcel v Pucciniho Bohéme. 
Po ltosľujticich vystúpeniach na talian
skych operných scénach dostal sa do 
Lisabonu, Egypta a Chile a r. 1904 
zaujal významné postavenie v milán
skej opere La Scala. V rokoc/z 1906-08 
bol členom Metropolitnej opery v New 
Yorku, kde počas dvoch sezón spieval 
ťažiskové tílohy barytónovélw odboru. 
R. 1906, po návrate do milánskej La 
Scaly, stal sa na dlhé roky vedlÍ.cou 
umeleckou osobnosťou tejto scény. 
Medzitým sa však vracal do Metro
politnej opery v New Yorku, kde slávil 
doslova svoj e vrcholné triumfy o. i. v 
Rigolettovi a Barbierovi sevillskom, o 
ktorom vtedajšia tlač písala ako o ne
prekonateľnej interpretácii. V sezóne 
1917-18 spieval v Lyrickej opere v 
Chicagu. V roku 1939 ukončil svoju 
slávnu divadelnú činnosť a venoval sa 
vokálnej pedagogike, kde získal tiež 
medzinárodné postavenie. K jeho žia
kom patria naprtklad Boris Chris tofj, 
Sándor Svéd, sučanský rodák a žiak A. 
Korínskej Rudolf Petrák a náš Ladislav 
Pudiš ... 

dy." Noviny Unitá priniesli referát s nadpi
som "Potlesk\' basistovi Pudišovi v Don 
Juanovi a Barbierovi". Noviny Avanti v 
č lánku "Zlaté hrdlá l ' boji o prvenstvo" kon
štatoval i: "Osobit111í zmienku si zashíž.i 
Ladislav Pudi.f z Ríma, basista, ktorý spie
val s prekrásnou interpretáciou Mozarta. 
Zvlcíštnou zaujínwl'ost'ou bolo, ~e tomuto 
poslednému kandidátovi tlieskali aj člen01•ia 
komisie, 6{.e mo:no oc'akdvat', že jeho výhra 
je istá." Noviny sa nemýlili. Predseda poro
ty na druhý deň oznámil, že na prvom mies
te sa umiestnil Ladislav Pudiš. Túto správu 
prijal i, podľa spravodajcu z Ríma, v Ta
liansku s uspokojením a v článku sa na zá
ver kon~tatuje, že Pudiš sa dokonca umiest
nil ako prvý v celkovej kategórii ((1/ianslcych 
basových spevákov, čo je dosiaľ najkrajším 
slovenským IÍspechom v tejto zemi na spe
vdckom pol i". 

O veľmi dobrom vzťahu prof. Stracciariho 
k svojmu žiakovi svedčí aj skutočnosť, že 
spoluúči nkova l i na troch benefičných kon
certoch pre rôznu dobročinnú činnosť. Se
demde ia tdvaročný maestro spieval po boku 
svojho dvadsaťtri ročného žiaka. 

Zivot sa však zača l postupne uberať pria
mou čiarou a Ladislav Pudiš, teraz už s po
taliančeným menom Ladi lao, neskôr Leo 
Pudis, musel o priazeň publ ika už veľmi se
riózne a zodpovedne bojovať. Okrem účin
kovania na talianskych operných scénach 
hosťoval vo viacerých európskych domoch. 
Okrem Don Giovanniho a Don Basi lia z 
Rossiniho Barbiera zo Sevilly k j eho profi
lujúcim operným postavám patrili Rigo
letto, no hlavne Don Pasquale v Donizett iho 
rovnomennom diele, s ktorým dosahoval 
pozoruhodné medL.inárodné úspechy. 
Napríklad írske noviny Dublin Evening 
Mail z roku 1959 konštatujú: "Bol to sku
IObie l'ec~er slá1•neho spevu, korunovan.Ý 
pozoruhodnou interpretáciou titulnej úlohy 
L. Pudisom. Videli sme nddherné v.vrazy 
tvdre, vhodné gestá a mimiku, ktoré spolu
vytvdrali utešený výkon. Obecenstvo sa za. 
shížene odplatilo skwočne veľkému ume/co· 
vi ... " 

tov, ktoré som mal na nahliadnutie, mal 
otvorené dvere aj do Metropolitnej opery v 
New Yorku. Tam sa však nedostal pre neu
jasnené zložité medzinárodné pol itické 
problémy. ktoré krátko po vojne vládli v 
Tal iansku i na našich ambasádach. V jed
nom súkromnom liste svojim bratislav
ským priateľom L . Pudiš píše, "keď niekto 
nemd svoj vlastn_v štát, ten sa ve/'nli ťa:ko 
m6:.e ochrwlovcu' ... Zostal som v Ríme, i!>~iel 

som dopredu, zato:.il som si rodinu a ako 

spevák mal som krásnu kariéru ... " 
Osudy ľudí sú rôzne. Ladislava Pudiša 

osud zavial do Ríma a hoci sa tal Rima
nom, nezabúda na svoje rodné Slovensko 
ani v rokoch zaslúženého odpočinku. V 
apríli t. r. sa dožíva 73. narodenín v kruhu 
svojej najbližšej rodiny. Pre.litý život zostá
va v spomienkach a v divadelných archí
voch. Okrem pestovania vína, venuje sa aj 
s manželkou Enzou Točciovou, ktora bota 
tiež Stracciariho žiačkou , dvom vnúčatám. 
Ako píše v spomínanom liste, rodičia sa 
s deťmi rozprávajú po taliansky, starí rodičia 
z druhej strany po anglicky "a ja sa s Tomd· 
šom rozprávam len po slovensky". Sloven
ský rod Pudišovcov má teda všetky predpo
klady, aby zostal zachovaný po meči . 

MARIÁN JURÍK 

Mae tro Stracciari predpovedal svojmu 
iiakovi, hoci predtým neabsolvoval žiadne 
špeciálne spevácke štúdium, veľkú per pek
tívu. Po poldruharočnom štúdiu 16. augusta 
1947 verejne debutoval ako Don Basilio v 
Ro\siniho opere Barbier zo Sevilly v atrak
tívnej "Arene Ital ia" v Tivoli neďaleko 

Ríma. Pudišov operný štart sa vydari l nad 
očakávanie. Nasledovalo ďalšie štúdium, v 
rámci ktorého Stracciari rozvíjal Pudišov re
pertoár a zdokonaľoval spevácku techniku 
žiaka. Pre Pudišovu ďalšiu kariéru rozhodu
júci obrat L.namenala účasť na Národnej spe
váckej súťaži v Pesare, kde osem dní súťaži

lo mnoho speváckych nádejí z celého 
Talianska. O Pudišovom (1spechu l l . júna 
1948 podáva autentické svedectvo v Pravde 
značka -jz- z Ríma. Autor článku konštato
val, že: "Ladislav Pudiš sa začlenil medzi 
naj/epHch spewíkov mladej tallpnskej gar-

V sezóne 1958-59 získaval veľké úspechy 
v berlínskej opere opäť v Rossiniho Bar
bierovi zo Sevil ly, ale aj v Moj!:artovej 
Figarovej svadbe, kde spieval po boku 
Thomasa Stewarta, slávnej Pilar Loren
garovej a i. K jeho ďalším partnerom treba 
pripočítať legendárneho Benjamina Gigliho, 
Giacoma Lauri Volpiho, Mariu Canigliu, 
Renatu Tebaldiovú, Maria Filipeschiho, Stretnutie v Palerme: L. Pudiš, l. Bergmanová a tenorista V. Pandano Snímky archív 
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Gitarová hudba z Mirbachov
ho paláca l. 
SPANISH MUSIC 
Jorgos Panetsos - gitara 
Mudarra - Sor - Tarrega -
Albéniz - Thrina 
AKCENT AT 0042-2 131 

GUTAR MUSIC •tOo< "'' MIRSACH PAIACE 

Myšlienku realizovať sériu zvu
kových nahrávok z ~bachovho 
paláca v Bratislave možno iba pri
vítať. Je to prvá edičná lastovička, 

ktorá spája bratislavské historické 
kultúrne prostredie s hudbou, nielen 
čo sa týka formálnej vizuálnej (gra
fickej) stránky textovej prílohy, ale 
aj svojimi akustickými parametra
mi. Koncertná sála Mirbachovho 
paláca totiž pozitívne ovplyvňuje aj 
zvukovú stránku nahrávok subtílne
ho komorného zvuku, akými sú na
príklad flauta a gitara. 

Pri tejto idei zrejme stál náš špič
kový gitarista doc. Jozef Zsapka, 
vďaka ktorého kontaktom sa sú
kromnej firme AKCENT (majiteľ 
Viktor Szarka, bývalý redaktor 
OPUS-u) podarilo realizovať prvú 
časť série nahrávok z Mirbachovho 
paláca práve so zahraničným umel
com. 

Grécky gitarista Jorgos Panetsos, 
žijúci a pôsobiaci vo Viedni ako pe
dagóg na tamojšom konzervatóriu, 
má za sebou nielen náročné profesi
onálne vzdelanie, ale aj bohatú me
dzinárodnú koncertnú činnosť. Ve
die početné interpretačné kurzy, 
'O. i. aj v Bratislave a svojimi dote
rajšími aktivitami ho možno zaradiť 
medzi európske gitarové špičky. 

Jeho CD nahrávka z firmy AK
CENT je venovaná osobnostiam 
španielskej hudby, ktoré sa význam
ným tvorivým spôsobom podieľali 
na rozvoji literatúry tohto nástroja. 
Nahrávka ponúka stručnú, ale vý
stižnú prezentáciu gitarovej litera
túry od renesancie počnúc, ktorú re
prezentuje Alonso Mudarra, cez 
klasicizujúceho Fernanda Sora, re
formujúceho romantika Francisca 
Tarregu, až po majstrov španielskej 
národnej hudby Isaaca Albeniza a 
Joaquina Thrinu. Je to vskutku dra
maturgicky reprezentatívny výber. 
Pochopiteľne, nie som odborník na 
gitarovú hru, recenzovanú cédečku 
však vnímam ako kt~úkDľvek inú 
hudbu, pretože je určená posluchá
čovi. Jedno je však evidentné - vďa

ka veľmi dobrej , akusticky plastic
kej nahrávke, aj laik môže vychut
nať čaro gitarovej hry, jemnosť pra
diva melodických línií, dvojhlasov, 
ozdôb, špecifickej španielskej ná
rodnej intonácie, ako aj rytmických 
či akordických štruktúr. Všetky 
skladby hovoria svojou vlastnou re
čou a dobovou ornamentikou. Ide o 
nahrávku, ktorá svojimi hudobnými 

RECENZIE 

hodnotami poteší citlivé ucho po
slucháča a poskytne mu tichú, kulti
vovanú oázu v dnešných prehlučne

ných a decibelmi predimenzova
ných módnych trendoch. Je to hud
ba, ktorá sa dobre počúva, môže byť 
aj príjemnou kulisou pri inej ľud
skej činnosti, skrátka je to titul , kto
rý si môže nájsť svoje miesto v 
chvíli oddychu a pokoja. A to nie je 
málo. 

Gitarová hudba z Mirbachov
ho paláca 2. 
DAGMAR a JOZEF ZSAP
KA 
Vivaldi - Giuliani - Piazzolla -
Duarte 
AKCENT AT 0043-2 131 

HeM T><! MIRBACH PAlACE -

Umelecká dvojica manželov Zsap
kovcov má na svojom konte už nie
koľko zvukových nahrávok. Naj
novšie im firma AKCENT, ako dru
hú časť zamýšľanej edície z Mirba
chovho paláca, vydala CD nahráv
ku so zaujímavej flautovo-gitarovej 
literatúry. Aj v tomto prípade to bol 
veľmi šťastný nápad spojiť známu 
bratislavskú galériu so zvukovými 
nahrávkami pre takýto delikátny 
komorný druh hudby. 

Dagmar a Jozef Zsapkovci prišli 
na recenzovanej CD nahrávke s ne
konvenčným , zaujímavým a hlavne 
poslucháčsky vďačným repertoá
rom. CD nahrávka má dve časti. 

Prvá je venovaná talianskemu baro
ku a druhá skladbám 20. storočia 
inšpirovaných jazzom a tanečnou 
hudbou. Vivaldiho Koncert c mol v 
Zsapkovej transkripcii a Giulianiho 
Serenata, op. 127, pre flautu a gita
ru plne rešpektujú zvukové a tech
nické parametre oboch nástrojov. Je 
to hudba pohody, krásnych kanti
lén, ľahko sa nesúcich allegrových 
pasáží zdobených prepracovanou gi
tarovou figuratívnou ornamentikou 
a príjemnou harmonickou štruktú
rou. Obaja interpreti vtlačili inter
pretácii skladieb talianskych maj-
trov pečať svojej individuality a in

štrumentálnej kultúry. 
Skladba talianskeho autora Asto

ra Piazzollu (1921-1992) názvom 
Histoire du Tango výstižnými, cha
rakteristickými a žánrovými štyli
začnými prvkami charakterizuje 
vývojové etapy tanga ( 1900-Bor
del, 1930-Café, 1960-Nightclub a 
2000-Concert d'Aujourďhui). Od 
základnej tradičnej rytmickej sché
my tanga prejde skladba transfor
mačnými prvkami charakterizujúci
mi jednotlivé vývojové a dobové 
prostredia. Zaujímavé je aj zvukové 
využitie jednotlivých nástrojov. Oba
ja interpreti tu preukazujú širokú 
škálu výrazových prostriedkov. 

Posledná skladba Un petit jazz, 
op. 92, Johna Duarteho (1912) má 

už výrazne jazzovú krvnú skupinu. 
Sú to krátke, v podstate písané im
provizácie, resp. náladové impre
sie na dané rytmické a harmonické 
schémy (Three, Four, Five and Six 
a pod.). 

CD nahrávka v optimálnej miere 
charakterizuje interpretačný štýl 
flautistky Dagmar Zsapkovej a gita
ristu Jozefa Zsapku. Je to veľmi 

vkusne realizovaný nosič, ktorý 
svojou príjemnou melodickou in
venciou i hudobnou interpretáciou 
môže uspokojiť veľmi široký okruh 
poslucháčov. Je to hudba dobrej po
hody a duševnej relaxácie. Oba titu
ly majú vkusnú, jednotnú adjustá
ciu. Užitočnosť tejto edície pre širo
ký okruh poslucháčov je evidentná. 

SLOVENSKÝ FILHARMO
NICKÝZBOR 
Suchoň - Albrecht - Mikula -
Hrušovský 
Zbormajstri: Ján Rozehnal, 
Blanka J uhaňáková 
RB 0113-2231 

Cooducted by Jan Ao>ellnal • Bianl«< •'*'•Mková 

Už dlhé roky sledujem zvukové 
nahrávky našej i zahraničnej pro
dukcie, avšak s takým pôžitkom, 
ako tento titul, som si už dávno ne
vypočul žiadnu nahrávku. Poskytla 
mi čosi viac, než na zvukových no
sičoch preferovaná inštrumentálna 
hudba. Je to azda tým, že ide o ľud
ský hlas, že ide o titul , ktorý sa vy
myká konvenčnému repertoáru in
štrumentálnych titulov, ale aj ich 
interpretácii. Slovenský filharmo
nický zbor sa, podľa môjho názoru, 
v čase nahrávok - máj až október 
1996 - ocitá totiž vo svojom vrcho
lovom interpretačnom štádiu. To 
netvrdím na základe zahraničných 
ohlasov, ale jedine na základe sú
časných koncertných účinkovaní 
doma (pretože profesionálny časo
pis a recenzent sa nedostane na vy
stúpenia do zahraničia našich sú
borov), ako aj na základe nahrá
vok. CD nahrávka, ktorú vydalo 
Vydavateľstvo Radio Bratislava k 
nedávnemu 50. výročiu existencie 
Slovenského filharmonického zbo
ru, patrí rozhodne k tomu najlep
šiemu, čo tento zbor na zvukových 
záznamoch zaznamenal. A predsa 
ide tu aj o čosi viac. Je to v princí
pe repertoár a capella v dramatur
gickej zostave, ktorá je, povedané 
obrazne, sine qua non pre vyjadre
nie interpretačného profilu tohto 
telesa. 

Slovenský filharmonický zbor sa 
na recenzovanej CD nahrávke pre
zentuje predovšetkým reprezentač
nými titulmi a osobnosťami sloven
skej zborovej literatúry. To je fakt, 
ktorý dokumentuje vysokú kompo
zičnú úroveň domácej tvorby, kto
rá nie je žiadnou okrajovou záleži-

Hudobný život '97 

tosťou, ale, povedal by som, domi
nantou našej hudobnej kultúry. 
Pravda, zborová literatúra, a navy
še súčasná, nie je žiadnou roman
tickou lahôdkou pre uši odchované 
romantickým orchestrálnym reper
toárom a koncertnými praktikami, 
ktoré sa u nás udomácnili ako zla
tonosné vajcia. Je to však lahôdka 
pre poslucháča, ktorý prostredníc
tvom ľudského hlasu dokáže vnik
núť do hudobnej substancie diela 
bez ohľadu na meno, ktoré stojí v 
záhlaví. 
Suchoňov cyklus zborov O člo

veku na Smrekove verše, je dnes 
už našou klasikou. Hlavný zbor
majster Jan Rozehnal našiel pre 
Suchoňove dielo široké pásmo vy
jadrovacích prostriedkov, v strede 
ktorého však na prvom mieste stojí 
expresívne dramatično, čo plne ko
rešponduje so Suchoňovým ruko
pisom a skladateľským naturelom. 
Od majestátneho zboru Triumf, cez 
lyrické impresie strednej časti vy
úsťuje Rozehnalovo poňatie Su
choňovho diela do strhujúcej Ve
selice, v ktorej zvuková, technická 
a artikulačná dispozícia zboru do
sahuje realistický zážitok, aký po
známe zo svadobnej scény Krút
ňavy. 

Albrechtova Ave Maria je poklo
nou bratislav kému majstrovi, kto
rý svojou činnosťou v Cirkevnom 
hudobnom spolku kládol základy 
slovenskému zborovému spevu. 
Pozdnoromantická harmonická štruk
túra skladby - s organovým partom 
Stanislava Surína - ukazuje na od
lišné kvality Slovenského filhar
monického zboru, ktoré sú dané je
ho skúsenosťami z romantického 
repertoáru. Ďalšiu časť CD nahráv
ky tvoria diela súčasných autorov, 
ktorí svojou tvorbou trvale preu
kazujú výnimočný zmysel pre zbo
rovú kultúru. Mikulova kompozí
cia Chvála vody z dosiaľ nepred
vedného oratória Premeny, dediko
vaného SFZ, mala svoju premiéru 
na jubilejnom koncerte 7. decem
bra m. r., ktorý bol sčasti identický 
s repertoárom tejto CD nahrávky. 
Dramaturgicky, zvukovo, ale aj in
terpretačným predvedením CD na
hrávka vrchotr ~kladbami Ivana 
Hrušovského A tam za horami ... a 
predovšetkým kompozíciou Can
tare Domino. Je to dielo výnimoč
ného racionálneho, ale aj emocio
nálneho tvaru, v ktorom sú maj
strovským spôsobom uplatnené, 
využité a organicky skfbené kom
pozičné výrazové prostriedky počí
najúc aleatorikou po jasne artikulo
vaný chorálny spev. Hrušovského 
skladba frapuje predovšetkým emo
cionálnym zážitkom, vytríbenou 
slohovou vokálnou kultúrou, kto
rou Slovenský filharmonický zbor 
(Blanka · Juhaňáková) iba potvrdil 
svoje vysoké interpretačné maj
strovstvo. 

CD nahrávka Slovenského filhar
monického zboru z produkcie Ra
dia Bratislava je adekvátnou ukáž
kou súčasného interpretačného maj
strovstva Slovenského filharmonic
kého zboru. Myslím, že v súčasnos
ti je vskutku jediným a najvýznam
nejším slovenským interpretačným 
telesom, ktorému epiteton svetový 
a národný patrí plným právom. 

MARIÁN JURíK 
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JAbsolut Concert · Peter Lipa l 
Vyše dvanásť významných sloven

ských a zahraničných hudobných hviezd 
sa predstaví . počas projektu Absolut 
Concert. Už 20. februára predstúpil 
pred džezuchtivých Bratislavčanov Pe
ter Lipa so svojím Jazz bandom. 

Projekt Absolut Concert sa zrodil ro
ku 1996 z prirodzenej potreby zaplniť 
biele miesta v hudobnom živote Bra
tislavy. Dramaturgia sa zameriava naj
mä na džez a blues, menšinove žánre -

folk a etno, pričom nie sú jej cudzie ani 
rock či funky. Už počas prvej sezóny sa 
predstavilo niekoľko významných hu
dobníkov - či to už bol P. Lipa, čílsky gi
tarista Fernando Gonzales, alebo skupi
na Made 2 Mate. 

V tomto roku by pódium Monaco Clu
bu malo v marci na dvoch koncertoch 
privítať amerického saxofonistu Larry
ho Smitha, hostí Keltského festivalu a 
ďalších. 

Claptonova Change the World piesňou roka 
Mená držiteľov prestížnej ceny Gram

my slávnostne oznámili v newyorskej 
Madison Square Garden. Víťazov vybra
lo 9 000 profesionálov pohybujúcich sa 
vo sfére šoubizni u. 
Piesňou roka sa stala a cenu Grammy 

získala pieseň autorov Gordona Kenne
dyho, Wayna Kirkpatricka a Tommyho 
Simsa Change the World, ktorú naspie
val 51-ročný Eric Cla.pton. 

V kategórii hovoreného slova si cenu 
Grammy odnáša manželka amerického 
prezidenta Hillary Clintonová, ktorá na
hrala svoju knihu It Takes A Village. 

Za nahrávku piesne Change the World 
titul najlepšieho speváka v kategórii pop
music zí kal legendárny rockový gi ta
rista Eric Clapton. 

Za najlepšiu speváčku popmusic vy
hlásili divu rythm and blues Toni Brax
tonovú za album Un-Break My Heart. 
Okrem toho si za pieseň You're Makin' 
Me High odnáša aj cenu za najlepšiu in
terpretáciu v štýle rythm and blues. 

Za najlepšiu rockovú pieseň si v kate
górii žien malý zlatý gramofón z New 
Yorku odnáša Tracy Chapmanová za 
výkon . ..v piesni Give Me One Reason. 

Medzi mužmi v rovnakej kategórii 
zvíťazil nádejný spevák alternatívneho 
rocku Beck za pieseň Ain't Gone 'N 
Give Up Your Love. 

Najlepší rockový album pod názvom 
Sheryl Crow na trh "dodala" speváčka 
Sheryl Crowová. 

V kategórii rockových skupín Gram
my získal Dave Matthews Band za pie
seň So Much to Say. 

Najlepšou inštrumentálnou rockovou 
nahrávkou bola SRV Shufne v podaní 
Jimmieho Vaughana, Erica Claptona, 
Bonnie Raitta, Roberta Craya, B. B. 
Kinga, Buddyho Guya, Dr. Johna a Arta 
Nevillea. 

Najvyšie cenenou metalovou nahráv
kou bola Ti re Me v podaní Rage Against 
the Machine. 

Cenu Grammy za naj lepší album pop
music získala Kanaďanka Celine Dion 
(Falling Into You). 

Za najlepšiu vokálnu nahrávku v kate
górii skupín popmusic bola vyhlá ená 
pieseň skupiny Beatles Free As a Bird, 

v ktorej spolu s Johnom Lennonom 
účinkujú aj ďalší členovia legendárnej 
skupiny Beatles. 

Najlepšia inštrumentálna nahrávka v 
kategórii popmusic: Bela Fleck & The 
Flecktones - The Sinister Minister. 

Najlepšia " trad i čná" vokálna nahrávka 
v kategórii popmusic: Tony Bennett a 
Here's to the Ladies. 

Najlepší rythm and bluesový album: 
The Tony Rich Project: Words. 

Za najlepšiu pie eň v tejto kategórii 
označili Exhale (Schoop Shoop) v poda
ní Whitney Houstonovej. 

Najlepšou nahrávkou R&B duom ale
bo skupinou s vokálom sú The Fu
gees v piesni Killing Me Softly With 
His Song. 

Udelením ceny Grammy bol za naj
lepšieho speváka R&B označený Lut
her Vandross v skladbe Yours Secret 
Love. 

Najlepším súčasným bluesovým al
bumom je Ju t Like You od Keb' Mo'. 

Najlepšou klasickou vokálnou na
hrávkou sú árie z diel W. A. Mozarta, R. 
Wagnera a ďalších autorov v podaní 
basbarytonistu Bryna Terfcla sprevád
zaného orchestrom Metropolitan Opera. 

Najlepšou inštrumentálnou kompozí
ciou je Manhattan (Island od Lights and 
Love) z platne The New Standard od 
Herbieho Hancocka. 

Najlepšiu rapovú sólovú nahrávku 
pod názvom Hey Lover má na svojom 
albume Mr. Smith raper LL Cool J. 

V kategórii rapových skupín si palmu 
víťazstva odnáša Bone Thugs-N-Har
mony. 

Najlepšou skladbou v štý le country sa 
stala Blue v podaní LeAnn Rimesovej, 
ktorá sa stala súčasne aj objavom 39. 
ročníka udefovania cien Grammy. 

Najlepším country albumom je The 
Road to Ensenada od Lylea Lovetta. 

Vo svoj ich kategóriách sa ocenenia 
dočkala aj Enya (New Age Music-al
bum The Memory of Trees), The 
Chieftains (World Music-album Santia
go) či Enrique lglesias (latinsko-americ
ká hudba). Za naj lepšie video odborníci 
označili klip k skladbe Free As a Bird od 
Beatles. 

l Koncertné hviezdy v Budapešti l 
Maďarská metropola, v ktorej už tra

dične intenzívne pulzuje koncertný ži
vot, sa v ďalších mesiacoch tohto roku te
ší na viacero bonbónikov. 
Hosťami Budapeštianskeho kongreso

vého centra, kde sa v posledný februáro
vý večer predstavil Kráľ bluesu B. B. 
King s legendárnou gitarou Lucille, bu
dú 6. mája Chi ck Corea, tentoraz ako só
lista klavírneho koncertu. Následne 9. 
mája rock'n'rollová legenda Fats Do
mino a 17. mája Kvartet 75-ročného ve
terána Dave Brubecka, vystúpenie kto
rého si určite nenechajú ujsť jazzoví 
"fajnšmekri". 

V Petofiho hale sa 20. marca očakáva 
vystúpenie skupiny DIO pod vedením 
niekdajšieho speváka formácií Rainbow 
a Black Sabbath, 3. apríla koncert sku
piny Manowar, 21. apríla vystúpenie hit
parádovej hviezdy súčasnosti Petra An
dreho a 22. apríla koncert skupiny Tan-

gerine Dream. 
V Budapest Sportcsarnoku, viacúčelo

vej hale pri Népstadióne, by sa 2. mája 
maJi predstaviť aj The Kelly Family. 
Koncert tejto írskej rodinnej formácie 
pre ochorenie členov skupiny už dvakrát 
odložili - najskôr z januára na marec 
a teraz na máj. 25. mája by mali zaznieť 
v tejto hale aj také hity, ako The Logical 
Song, Breakfast in America či School 
v interpretácii rockovej formácie Super
tramp. 

Už open air podujatím bude koncert 
skupiny Kiss v pôvodnom zložení S. júna 
na bývalom pionierskom štadióne na 
Margitinom ostrove. 
Súčasťou plánov organizátorov z kon

certných agentúr sú však aj ďalšie lahôd
ky, z ktorých spomeňme aspoň plánova
né koncerty Joan Baezovej, Jeana-Mi
chela Jarreho či americkej formácie 
Earth Wind and Fire. 

12 x Viedenskí filharmonici l 
Čisto mužským anachronizmom zo

stane naďalej prestížna Viedenská fi l
harmónia, napriek upozorneniu rakús
keho kancelára Viktora Klimu, že by 
mala konečne vziať na vedomie "exi
stenciu umeleckého potenciálu druhé
ho pohlavia". 

Jej 147 hudobníkov na svojom zhro
maždení opätovne odložilo rozhodnu
tie o prijatí žien do orchestra do budúc
na. Viedenská filharmónia je podľa 
všetkého posledným veľkým klasic
kým orchestrom vo svete, ktorý strikt
ne dodržiava tradície uplynulých stáro
čí a zamestnáva iba mužov. 

"Zvažovanie sme neuzavreli, ale ne
dospeli sme k nijakému výsledku a ne
stanovili sme ani dátum, kedy sa stret
neme nabudúce," informoval hovorca 
orchestra. 

Prestížne teleso založil i v polovici 
19. storočia. V ostatnom čase sa naň 
zniesla za spomínanú nekompromis
nosť ostrá kritika zo trany rakúskych 
politikov, ale aj amerických feministic
kých organizácií. Medzinárodná alian
cia pre ženy pôsobiace v hudbe 
(IAWM) dokonca pohrozila bojkoto-

vanim koncertov Viedenskej filharmó
nie v USA. ...... 

Viedenský filharmonický orchester 
27. februára prvýkrát od svojho založe
nia v roku (84~rijal do svoj ich radov 
ženu. Účastníci valného zhromaždenia 
po štvorhodinovom rokovaní rozhodli, 
že členkou orchestra sa stane Anna 
Lelkesová, ktorá je od roku 1974 har
fi stkou orchestra Štátnej opery. Infor
moval o tom hovorca filharmonikov 
Wolfgang Schuster. 

Štátny tajomník ministerstva kultúry 
Peter Wittman rozhodnutie orchestra 
privítal a označil ho za výsledok pred
chádzajúcich konštruktívnych rokova
ní. Uvedený kľok, zjavne pod tlakom 
domácej i zahraničnej verejnosti, pozi
tívne prijali aj ostatní rakúski politici. 

Okrem prijímania žien filharmonici 
prijali aj ďalšie dôležité rozhodnutie, a 
sice, že sa vzdávajú štátnych subvencií 
vo výške 2,5 milióna šilingov. O tomto 
kroku sa uvažovalo už dlhší čas. 

Viedenský filharmonický orchester 
sa 28. februára vydal na viactýždňové 
turné po Francúzsku, V. Británii a USA. 

l Cez internet na operu l 
Milovníci opery, ktorí chcú navštíviť antickú Arénu vo Verone a majú 

prístup k počítaču s internetom, sa môžu tešiť. Na adrese http: 
//www.arena.it si totiž rezervujú miesta bez zbytočného zhonu. Na strán
ke nenájdu iba všeobecné informácie a program tohtoročnej sezóny, ale 
aj vstupenky na všetky predstavenia. Na server sú napojené všetky ces
tovné kancelárie2 ktoré predávajú vstupenky do veronskej opery, takže 
tu vždy nájdete aktuálny stav voľných miest. Pri rezervácii treba zadať 
číslo kreditnej karty, pričom podľa predstaviteľov počítačového koncer
nu IBM je zaručená nedotknuteľnosť týchto údajov. Od 4. júla sú na 
programe Verdiho opery Macbeth, Aida, Rigoletto a Messa da Requiem. 

V pražskom Kongresovom centre vystúpi 14. apríla svetoznámy španiel
sky tenor José Carreras. Predstaví sa jedinečným sólovým koncertom v sp
rievode pianistu Lorenza Bavaja. Carreras zaspieva známe árie skladateľov 
Scarlattiho, Bononciniho, Mercadenteho, Bizeta, Masseneta, Verdiho, Zan
donaia, Leoncavalla a Pucciniho. Vstupenky na koncert do Kongresového 
centra, ktorého kapacita je takmer 2 500 miest, sa pohybujú v troch ceno
vých reláciách: 4 750, 2 750 a 920 českých korún. 

Miliónové HiFi 
Pravdepodobne najdrahšiu HiFi

sústavu na svete v celkovej hodno
te 1,2 milióna mariek predstavila v 
Stuttgarte redakcia odborného ča
sopisu Audio. Jedinečná kombiná
cia vyše 20 samostatných kompo
nentov predstavuje podľa odbor
níkov to najlepšie, čo možno v sú
časnosti dostať na trhu. Pre oby-

čajného smrteľníka sa však súpra
va veľmi nehodí, pretože naprí
klad váži vyše 2,5 tony. Okrem to
ho by s ňou asi vznikli priestorové 
problémy, keďže iba štyri repro
duktorové systémy od americkej 
firmy Wilson - stoja päť miliónov 
Sk - dosahujú výšku dospelého 
človeka. 

l V Prahe budú tri muzikálové scény l 
Areál Výstaviska v Prahe 7 - Holešo

viciach sa pravdepodobne stane do
mov kým prístavom už v poradí tretej 
muzikálovej scény v českom hlavnom 
meste. 

Zástupca spoločnosti Notabene Mu
sical Production, ktorá v pražskom 
Kongresovom centre úspešne uvádza 
pôvodný český muzikál Dracula, ozná
mil , že muzikál hodlajú presťahovať do 

rekonštruovaného objektu Stodola v 
areáli spomínaného výstaviska. Už 
dnes tam pôsobí Divadlo Špirála, v 
ktorom spoločnosť Musica! uvádza 
rockovú operu Jesus Christ Superstar a 
divadlo Pyramída, kde agentúra Orfeus 
predstavuje českú verziu muzikálu 
Hair. 

(Neoznačené materiály 
sú zo servisu TASR.) 
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Slovenský 
rozhlas 

Z programovej ponuky 

Okruh Slovensko l 

21.3.- IO. IOh Pie~-eň, hudbaamy 

Folklórne aktuality a zaujíma
vosti 

27. 3. - 21 .30 h Kre (anské songy 
Pásmo kresťanskej hudby a slo
va uvádza Ľ.. Vyhnánek. 

29. 3.- 15.00 h Sen o pódiu 
Z 2. ročníka Violončelového 

festivalu Augustína Procházku. 

Rádio Devín - Okruh S 2 
20. 3.- 16.00 h Stúdio mladých 

Záznam zo slávnostného verej
ného koncertu k 45. výročiu 

Konzervatória v Košiciach. 
22. 3. - 15.00 h Stretnutie nad partitúrou 

Cyklus o novej tvorbe sloven
ských sk ladateľov lfja Zeljen
ka: Missa serena- premiéra 

23. 3. - 20.00 h J. F. Halevy: Zidovka 
opera v piatich dejstvách 

28. 3. - 20.05 h Komorný koncert 
Sedem b"olestných slov Krista 
na kríži 
Účinkujú členov ia Trávničkov
ho kvarteta a Dr. Ján Dubiny. 

29. 3. - 15.00 h Stabat mater 
- 21.00 h Smrť a vykúpenie v krajine Kel

tov 
Hudobnoslovná relácia. 

30. 3.- 16.30 h Mojmír Groll, l van Horváth : 
Fatima 
Pôvodný rozhlasový muzikál 
podľa stredovekej povesti . 

- 19.20 h Dialógy s hudbou 
Hudobno-náučná relácia. 

- 20.50 h Alban Berg: Lulu 
Opera v troch dejstvách. 

31. 3. - 15.00 h Začínali v rozhlase 
K nedožitým 90. narodeninám 
Gejzu Dusíka 

Nová scéna 
Bratislava 

20.3. 
19.00 b - Stratení v New Yorku 
21. 3. 
19.00 h - Tanečné konzervatórium 
22.3. 
19.00 h - Tanečné konzervatórium 
24.3. 
19.00 h - Grand hotel 
25. 3. 
19.00 h • Grand hotel 
26.3. 
19.00 b • Stratení v New Yorku 

OPERALIA 
Počnúc rokom 1993, každoroč

ne je pod týmto názvom organi
zovaná súťaž pre mladé spevácke 
talenty. Súžať, ktorá nesie meno 
Placida Dominga, vznikla z inici

atívy tejto svetovej speváckej 
hviezdy. OPERALIA sa týka 
všetkých hlasových odborov, je 
štvorkolová, jej dej iskom bude 
toho roku Tokyo. Mladí speváci, 

ktorí ašpirujú na účasť v súťaži 

musia do 3 1. marc'-. zas lať na

hrávku (pásku) s dvoma 'operný
mi áriami na adresu: PLACIDO 
DOMINGO 'S OPERALIA, 230 
rue du Faubourg Saint - Hono
ré, 75008 Paris, France, tel. č. 

0142521497 alebo 0609035784, 
fax 01 53760092. 

SERVISHŽ 

Výc:hodoslovensk é štátne divadlo 
Divadlo Janka Borodáča Košic:e 

19. 3. - 19.00 h Nabucco 
20. 3 .• 19.00 h Sweet Charity 
21. 3. - 19.00 h Sweet Charity 
22. 3 .• 19.00 h Sweet Charity 
24. 3 .• 19.00 h Vtáčnik 

25. 3 .• 19.00 h Bachčisarajská fontána 
26. 3 •. 19.00 h Nabucco 

Štátna filharmónia Košice 
Dom umenia 

20. 3 .. 19.00 h KONCERT PRE JOZEFOV 
Christian Pollack, dirigent (Rakúsko) 
Melódie J, Offenbacha, C. M. Ziehrera, F. Lehára, E. Kálmána, 
J. Straussa 

22. 3.- 17.00 h KONCERT LUREÁ TOV l. KLAVÍRNEJ SÚŤ AZE K OSI CE '94 
Bystrík Režucha, dirigent 
Klaudia Debreová, klavír 
Markéta Cibulková (CR), klavír 
Markéta Týmlová (CR), klavír 
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester č. 21 C dur 
L. van Beethoven: Koncert pre klavír a orchester č. l C dur, op. 15 
F. Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. l e mol, op. ll 

Štátny komorný orchester Žilina 
19. 3.- 18.30 h Hlohovec, Dom kultúry 

Ján FIGURA, flauta 
Vladimír SÝKORA, flau
ta 

26. 3. - 19.00 h VEĽKONOČNÝ KON-
CERT SKO ŽILINA 

27. 3.- 19.00 h Nao HIGANO, soprán 
(Japon ko) 

Dirigent: Karol KEVIC
KÝ • 
F. Schubert: Symfónia D 
dur č . 3 
O. Cimarosa: Koncert G 
dur pre dve flauty a láčik. 

orch. 
F. Mendelssohn-Barthol
dy: Symfónia A dur č. 4, 
op. 90 "Talianska" 

Hana STOLFOV Á-BAN
DOVÁ,alt 
Simon SOMORJAI, tenor 
Peter MIKULAS, bas 
Spevácky zbor mesta Bra
tislavy 
Zbormajster: 
Ladislav HOLÁSEK 
Dirigent: 
Christopher ZIMMER-

2 1. 3.- 19.30 h Topoľčany, Spoločenský 
dom 

MANN, USA 
Schubert: Symfónia č. 4 c 
mol 

19. 3. 1997 
KONCERT SKO Ž ILTNA 
program ako v Hlohov- Haydn: Sedem posled

ných slov Krista na kríži ci 

Komorný orchester súboru Technik STU vypisuje 
konkurz 

na obsadenie miesta 

organizačného vedúceho 

Komorného orchestra súboru Technik STU 
na dohodu o pracovnej činnosti. 

Požiadavky: organizačné schopnosti , vzťah k vážnej hudbe 
a príslušné odborné vzdelanie. 

• • • 
Prihlášky zasielať na adre u súboru Technik STU 

(Vazovova 5, 812 43 Bratislava) do 15 dní od uverejnenia inzerátu, 
príp. o obne v kancelárii súboru Technik - budova Stavebnej fakulty STU, 

16. posch. , Radlinského ll , Bratislava. 

Hudobný život '97 

Juraj Lexmann 

SLOVENSKÁ 
FILMOVÁ 

HUDBA 
1896- 1996 

Vývin slovenskej filmovej hudby 

ako dejiny tvorivých impulzov, ten

dencií, zvyklostí a manier na pozadí 

rozvíjajúcich sa technických pred

pokladov, tvorivých podmienok a 

dramaturg ických požiadaviek. Hud

ba v hranom filme, tiež v dokumen
tárnom a animovanom. Notové prí

klady, fotografie, prehľady tvorby. 

Úplný súpis všetkých f ilmových 

hudieb v diel~ jednotlivých sklada
teľov. 

Cena 99 Sk vrátane poštovného a 

qalného. 
Knihu posiela dobierkou a lebo na 

faktúru ASCO Art & Science, 

Dúbravská cesta·9, 

84 1 05 Bratislava, tel. 

07/37 35 09. 

ZmettaPSČ 
Prosíme našich ctených prispie

vatefov, spolupracovníkov a všetky 
hudobné inštitúcie, aby si v adresá
roch opravili naše smerovacie čís
lo, ktoré je 

811 08 Bratislava. 
V prípade nesprávne uvedeného 

PSC dostávame poštu značne ones
korene. Ďakujeme. 
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