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Pokým zazvoní. .. 
Jedného dňa, súc vyzvaný dbať o rozvoj mla

dej ftudentky konzervat6ria vo veciach teoretic
kých, zavítal som na miesto určenia, teda pria
mo do nemenovanej domácnosti. Na programe 
mala byť výuka harm6nte. Dievčina ma previed
la mnohými priestormi. Mfňali sme r6zne pred
mety - okrem iného aj klavfr, za ktorý sme si, na 
moje velké prekvapenie, nesadli. Pokračovali 
sme ďalej, smerom do kuchyne. Tam som zočil 
rozložené notové zqfity, akúsi učebnicu harmo
nickej gramatiky a vfetky pfsacie potreby. Usú
dil som, že dievčina ftuduje harm6niu sotva päť 
metrov od nástroja, za kuchynským stolom. 
Adeptka na teoretic.ké doučovanie mi ponúkla 
miesto za tým istým stolom, či vraj nechcem ká
vu, čaj a že vraj ideme pracovať. Moja reakcia 
bola akási spontánna: utrúsil som, že ak máme 
pracovať za kuchynským stolom, bude bezpo
chyby lepfie odbehnúť si dole, do trafiky, kúpiť 
LWaka alebo iný, zameraním obdobný magazín 
a venovať sa logike krfžovkových horizontál 
a vertikál, nie vertikálam a horizontálam hu
dobného diela, resp. hamwnického príkladu. 
Priznám sa, vtedy som kapituloval a odporúčal 
som sa vysvetlujtic rodičom, že na takúto frek
venciu nie som naladený a asi sa na ňu nikdy 
nenaladfm. 

Vo vyrozprávanej príhode som na jednej 
strane videl zdravý zápal, drive, povzbudzujúcu 
exaltovanosť sedemnásťročného dievčaťa a na 
druhej strane som registroval unavený, skeptic
ký pohľad človeka plného defpektu voči istým 
ftudijným povinnostiam. 

Každý z nás mal predmety obľúbené a neob
lúbené, to je celkom pochopiteľné. Prečo vfak 
voči tomu, čo sa na konzervat6riách nazyva te6-
riou hudby zaujali ftudenti v podstate frontálny 
postoj obáv, strachu, prfpadne aj odporu? Je 
chyba v nich? Sotva. tatko totiž predpokladať, 
že tá istá reakcia spája také kvantum rozličných 
ludf a rozličných temperamentov. Obávajú sa? 
A čoho? Prečo by sa mali obávať niečoho, čo 

bytostne súvisí s ich primárnymi aktivitami? 
Nie, títo ftudenti sú zanedbávaní. Zamlčiava sa 
im ve( a z nádhery hľadania súvislostí. Sú ochu
dobnenf o poznávanie vzrufujúceho hudobného 
podhubia či zákulisia. lia(, musím použiť prf
tomný čas, pretože podobnú kuchynskú príhodu 
by som mohol zažiť aj dnes. 

Považujem za veľmi nespravodlivé voči mla
dým luďom, ak na strednej §kole, hoci aj vý
sostne umeleckého zamerania, chýbajú princi
piálne met6dy otvárania hláv, aké poskytuje 
matematika alebo dejepis. Aké je poznanie sveta 
bez základov logiky? Ako móžu maturanti kon
zervat6rií potom htadieť na hudbu, ktorá je 
sčasti tiež jednou z mutáci( vy§§ej matematiky? 
Ako málu chápať dejinné súvislosti ftýlových 
obdob( bez vfeobecného dejepisu? Je pochopi
telné, že bez prekyprenej p6dy du§a hudobníka 
skfzne do hlbfn rutinérstva a nezdravého prag
matizmu. Potom je mal.né, že riefia harmonické 
prfklady za kuchynským stolom jedine s jedným 
želanfm: aby nedostali päťku a aby im dal "pro
fák" pokoj. Sú vycvičen( zdolať, povedzn1e, za 
tridsať sekúnd istý harmonický spoj, ale vóbec 
nevedia, čo tento spoj vlasme znamená, v akých 
súvislostiach m6že vzniknúť a p6sobiť, zrkadle
nfm akého vfeobecného vzťahu temo spoj je. 
Tfto žiaci vykonávajú velmi nemotornú operá
ciu na organizme hudby, keď z neho vyprepa
rujú kúsky živého tkaniva bez toho, aby boli 
schopn( implantovať vyriefený problém späť. 
Jednoducho to nevedia. Chýba im vzťahové 

myslenie. Chýba im teda analytické myslenie. 
Orientujú sa na dogmy importované do ich 
hláv, pričom vedia alebo podvedome tufia, že 
hudbe sú dogmy vzdialené niekotko svetelných 
rokov. Idú tak vlastne sami proti sebe netufiac, 
niekedy dakonca neveriac, že o hudbe sa dá 
(a vari mus(!) rozmýflať a rozprávať vvtefenej
fie, živfie, kultivovanejfie. Teraz. pred začiat
kom §ko/ského roka, je azda načim o týchto 
strastiach pouvažovať ... 

Igor Javorský 
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V rámci európskeho turné zavítala trojica slávnych amerických sopranistiek Kallen Esperianová, Cyntie Lawrenceová a Kathleen Cassellová do 
Košíc. Niekoľkotisícové auditórium táto hviezdna trojica obdarila neobyčajným sviatočným umeleckým zážitkom. Snímka: archív 

iNa a.argo uplynulej sezóny! 

DOZVUKY II 
Posledné gesto Bystrfka Reiucbu, oblečeného štýlovo a vtipne do bieleho saka, 

na roziafnom, "dfezfkovo"· symfonickom filharmonickom koncerte (Gershwin, 
Mllbaud, Bernstein) urobilo 20. júna bodku za sezónou. Nad poslednou taktovou 
Barou však v týchto súvislostiach nachádzam vefkú fermatu poskytujúcu čas na 
doznenie a na obhUadnutie. Samotný koncert bol skôr nvofnením, než vážnou 
udalosťou . hoci hrirov nlharmónie, neprivyknutých na podobné intonačno-ryt· 
mické bakchanálie, zjavne kvalitne zamestnal. 

Brány koncertných siení sa na istý čas uza
vreli, alebo, prinajmenšom, zaregistrovali ko
niec koncertnej sezóny. Ostávajú však zážitky 
a spomienky. Je to opäť ten čas, kedy si uvedo
mujem, že každoročne starnem dvakrát. Prvý 
raz pri zmene letopočtu, druhý raz vždy okolo 
letného slnovratu, teda pri fi ná l nej fáze kon
certnej, či divadelnej sezóny a školského roka. 
Nepripadá mi to tak dávno, čo som pre potreby 
Hudobného života nahlas, či skOr navidomoči 
uvažoval o perspektívach sezóny, čo som sebe 
aj všetkým ostatným fanúšikom dobrej hudby 
túžobne vinšoval len a len tú dobrú hudbu so 
všetkým, čo k nej patrí. Potom sa všetko začalo 
krútiť rýchlejšie a rýchlejšie, nuž a dnes mám 
opäť bilancovať. Vtedy, na prahu jesene, keď 
sme vôkol seba sledovali - dovoľte, aby som 
zacitoval sám seba: " ... dozrievajúce orechy, ži
votom nasýtené strapce hrozna, predlžujúce sa 
tiene a ranné hmlisté opary ... ", teda vtedy som 
si zaželal: 

"Kiežby ostalo len pri typickom vfzgote par
ldet, pokašliavajúcom publiku, pípaní hodi
niek. Kiežby sedeli správni ľudia na správnom 
mieste. Kiežby sme neboli znechutení zbytoč-

nymt manévrami neprajníkov. Kiežby každý 
naj kOr zamietol pred vla tným prahom a po
tom sa prizeral ved fa. želaní je vera. Veľa bude 
aj príležito ti na to, aby a poň niektoré z týchto 
želaní boli splnené. Vari k tomu netreba roz
právkovú vílu alebo zlatú rybku." 

Dnes, keď vôkol seba sledujeme dozrievajú
ce ovocie, keď vo vzduchu poletujú lupene 
kvetov a tiene sú krátke, je čas prerátať 'pro' a 
'contra' dohasínajúcej sezóny. 

Našťastie, zdá sa mi, že sa v kritických mies
tach všetko k lepšiemu obrátilo. Myslím tým, 
predovšetkým, situáciu v Slovenskej filharmó
nii. Zmena v riaditeľ kom kresle urobila asi 
svoje. Vchádzajúc do Reduty som už rozhodne 
nepociťoval stiahnuté hrdlo a nepokoj. Vchá
dzal som do nej opäť uvoľnený, tak, ako kedysi 
dávnejšie. Nový riaditeľ, lng. Tkáčik, je už na 
prvý pohľad kultivovaným človekom a, pre
dovšetkým, je hudobne cítiacim človekom. 

čosi podobné sa š iri vôkol ako akási aura a na
plňa priestory koncertnej siene. Okrem toho sa 
pomaly, ale i to začali skvalitňovať služby, aké 
môže, ba musí filharmónia po kytovať svojim 
verným aj náhodným návštevníkom. Myslím 

tým, napríklad, sféru "public relations" a úro
veň textov v bulletinoch. Už ma konečne nikto 
nepresviedčal , že napríklad Giuseppe Verdi na
písal Máriu Stuartovnu a už om zreteľnejšie 
registroval avíza koncertov na všetkých filhar
monických pódiách. V tomto olifade musím 
opäť pochváliť aktivitu časopisu Hudobný ži
vot, ktorý v tomto smere robí všetko, čo môže a 
je v kontakte nielen s filharmóniou. 

Filharmónia, to sú však pre mňa, samozrej
me, predovšetkým koncerty. V tejto súvislosti 
by som rád citoval - tento raz už nie seba, ale 
šéfdirigenta a hudobného riaditeľa SF a dnes už 
aj riaditeľa opery SND, Ondreja Lenárda. V ce
loročnom programovom bulletine sa píše: 

"Naším cieľom je osloviť Vás, sprostredko
vať Vám dotyk s umením. Mottom našej práce 
je Michelangelov výrok: 'Cieľom umenia je ro
biť šťastným'." 

Ako to teda bolo v reáli? 
Kvetnaté slová šéfa SF mi akosi nejdú do

hromady napríklad s faktom, že sa začal usilo
vať robiť bratislavských poslucháčov šťastnými 
až na novoročnom koncerte, kedy sezóna už 
poldruha mesiaca fičala na plné obrátky. To, že 
Ondrej Lenárd hrá v Slovenskej fi lharmónii 
dvojúlohu a dokonca v rámci brali lav kých 
inštitúcií prijal aj trojúlohu, je prinajmenšom 
zvláštne. Povinnosťou šéfdirigenta by malo byť 
realizovať otvárací koncert sezóny. 

Nuž, ale z Japonska cesta ďaleká a filharmó
nia si napokon poradila - hosťujúci dirigenti 
Stefan Sanderling, Leoš Svárovský, Yutaka 

(Pokračovanie na 9. str.) 
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Pocty z Trenčianskych Teplíc 
Národné hudobné centrum pozvalo 3. júla t. r. do Trenčianskych Teplíc n.lekofkých 

predstaviteľov hudobného života a vedúdc:b pracovnikov Regionálnych kultúrnych stre
dísk, aby si pripomenuli 60. výrocle usporiadania l. Európskeho festivalu komornej bud
by. S Trenčianskymi Teplicami je totiž spojený nádejný historický predpoklad medziná
rodného nástupu profesionálnej slovenskej skladatefskej generácie, ktorá vstupovala do 
národného kultúrneho povedomia začiatkom 30-tycb rokov. Toto podujatie nadväzovalo 
na Kongres slovenských splsovateFov v júni 1936, taktiež v Trenčianskych Tepliciach, kto
rého sa popri celom rade významných splsovatel'ských osobností, akými boli J, Jesenský, 
l. Krasko, L. Novomeský, V. Clementisa i., zúčastnil aj miadý Eugen Suchoň. Ohlas spiso
vateľského kongresu, ktorého jedným z hlavných clefov bolo upozorniť Slovensko i zahra
ničie na novú modernú slovenskú kultúru, sa preniesol aj do hudobnej society, a vyústil do 
usporiadania l. Európskeho festivalu komornej hudby roku 1937 v týchto svetoznámych 
kúpeľoch, pretože sa oprávnene v tomto spololensky atraktívnom prostredí predpokladal 
aj aiujem zahraničia. Na festivale odznelo pätnásť koncertov a posledný bol venovaný 
prezentácii slovenských husrových sonát z pera Mikultia Schneidera-Trnavského, Frica 
Kafendu, Ladislava Holoubka, Karola Elberta, Vlcbala Vileca a na záver odznela 
Sonatína Eugena Suchoňa. Elbertova a Suchoňova kompozicia tu odzneli ako premiéry. 
Účinkoval Viliam Simek a Rudolf Macudzlésld. Koncert, na ktorom sa zúwtn.IU aj po
prední zahraniční diplomati a hostia, mal obrovský ohlas a dosah. "Po skončení festivalu· 
konštatuje Dr. Danica Stilichové v bulletine k SO. výrociu hudobných festivalov v 
Trenčianskych Tepliciach • diú1 24. augusta 1937 zvolali do Trenčianskych Teplic: schôd::.u 
umelcov a IIOVilldrOI' z pätndstich európskych Šldtov. Došlo tak k zaujímcll'ej konfrontácii ruízo
rol ' trid1iatich najlnciwrejšlch hudobn.vch kritikov a novindrov, ktorí ~·ydali komuniké (kiež by sa 
to tak dialo aj dnes; pozn. M. J.): Festival komornej hudby. prv_v svojho druhu v Európe, sa 
. \treto/ s mimoriadnym úspechom umeleckým i spolotenským. BolA to jedinečná príle:.itost' l')'· 

pm' u{ si komormí hudbu od vynikajúcich umeleckých predstaviteľov rôznych národov. Sme pre
.1wdčeni, te tento festival posiltluje nielen hudobné umenie, ale i ~·zájomné zblíženie ndrodov a 
~}·slm'lljeme pre ro jednomyseľné prianie, aby sa festival komornej hudby každoročne opakoval 
prd1·e l ' krdsnom prírodnom prostredí Trentianskych Teplic". 

Do\f histórie, hoci by sa o nej malo vedieť viac. 
Ziaľ, musfme s i uvedomiť, že nasledujúce vojnové 
ro~} i roky po vojne, udňiavali tradfciu hudobných 
liet na úrovni možnosti, aké boli. Pripominam to, 
pretoJc il identite a vstupe n2 ho hudobného umenia 
do európskeho povedomia sa rozhodovalo už pred 
60. ro~.mi a to, čo sa stratilo, a stráca aj dnes, sa už 
zrejme nahradiť nedá. A tak na tomto poslednom jú
lovom stretnuti v Trenčianskych Tepliciach, ktoré 
moderoval doc. Dr. Ladislav Mokrý, CSc. , si na 
konferenciu Syndikátu slovenských skladateľov l 8. 
a 20. j úna l 948 zaspominal prof. Oto Ferenczy a 
Mgr. Anna Kováfová zrekapitulovala podiel účasti 
mladej interpretačnej generácie na päťdesiatročnej 
existencii hudobných liet v Trenčianskych Tepli
ciach. Vyznelo to pre mňa ako nostalgická spo
mienka na to, čo bolo, mohlo byť a nebolo, a žiai, 
zrejme ani nebude. Prečo, netreba asi osobitne 
zd0ra7ňovať. Príkladov a poučeni by sme mohli 
uviesť neúrekom. 

Hlavným bodom rokovania bol referát generálne
ho ri aditeľa Národného hudobného centra Pavla 
Bagina, z ktorého uverejňujeme podstatnú časť. 

Zišli sme sa, aby sme v prvom rade pozdravili oje
dinelé jubileum. Uplynulo šesť desiatok rokov, kedy 
sa v prekrásnom prostredi kúpeľného mesta 
Trenč ianske Teplice konal prvý medzinárodný hu
dobný festival na Slovensku. Jeho organizátori prišli 
~ ambicióznym projektom. keď toto podujatie konci
povali ako Európsky festiva l komornej hudby. 
Mo1no konštatovať, že tento zámer presvedčivo na
plnili a položi li základy tradicie, kedy Trenčianske 
Teplice sa v lete stávali a stávajú dejiskom význam
ných hudobných udalosti. 

vinovú krivku preto, :te všetky pozitfva v profes iona
lizácii hudobnej kultúry, nehovoriac o tvorbe, inter
pretačnom umeni a muzikológii, posudzujeme často 
ako samozrejmosť, skOr naopak, na minulosť hradí
me s neobjektivnou kritickosťou a podceňovanfm. 
Som hlboko presvedčený, že za všetky dosiahnuté 
poziúvne výsledky treba vzdať úctu tým, ktorí svo
jou tvorivou skladateľskou, interpretačnou. muziko-

Zriaďovacou listinou Ministerstva kultúry z 19. de
cembra 1996 vznikla organizácia, ktorej perspektfvy 
vidím v prognostickom myslenf, metodickom 
usmerňovaní organimčného zabezpečenia hudobné
ho života na Slovensku a koncepčnom plneni aktuál
nych potrieb slovenskej hudobnej kultúry. Pod plne
nim potrieb však nemyslfm presadzovanie individu
álnych, často pekuniálnych záujmov, ale pre adzo
vanie plnenia úloh, ktoré budú na prospech celej hu
dobnej kultúry. Pritom si plne uvedomujem skutoč· 

nosť. že Národné hudobné centrum nemOže plniť 
svoje poslanie bez najužšej spolupráce so 
Slovenskou hudobnou úniou a Asociáciou hudob
ných umelcov, právnymi nástupcami Zväzu sloven
ských skladateľov a koncertných umelcov. Napriek 
ich súčasným ekonomickým problémom, člen ká zá
kladňa týchto združení predstavuje "mozgový trast" 
našej hudobnej kultúry vo všetkých druhoch a žán
roch. Táto spolupráca mOže, pochopiteľne, prebiehať 
v rôznych rovinách; za najzávažnejšiu považujem 
účasť členov spolkov, podotýkam aktívnu účasť, v 
poradných orgánoch sekcii Národného hudobného 
centra a v Umeleckej a vedeckej rade NHC. V tejto 
súvislosti by som rád uviedol, že prebiehajú úvahy, 
aby Umelecká a vedecká rada Národného hudobné
ho centra bola deklarovaná ako Slovenská hudobná 
rada, s gestorovaním plnenia úloh vo vzťahu k 
Medzinárodnej hudobnej rade a UNESCO . 

Ak som v úvode svojho prlhovoru uviedol niekof
ko spätných asociácii na vývojové trendy profesio
nalizácie hudobnej kultúry na Slovensku za posled
ných šesťdesiat rokov, dovoľte mi v tejto súvislosti 
uviesť nasledovné: áno. vybudovanie inšti tucionálnej 
siete bolo závažným a nesporne nevyhnutným aktom 
na to, aby sa mohol realizovať proces tvorby, ako 
najzávažnejšieho produktu ľudského ducha. Na báze 
vybudovanej inštitucionálnej siete a prostrednlctvom 
Hudobného fondu boli vytvorené podmienky na pri· 
márne zabezpečenie umeleckej tvorby a interpretač
ného umenia. Od budovania národnej základne pro
fesionálnej tvorby zakladateľskými osobnosťami, cez 
š iroké generačné spektrum a jeho vyrovnávanie sa s 

V súvislosti s týmto výročfm sa však pred nami 
vynára nemenej závažná skutočnosť, ktorá v nasle
duj úcich rokoch mala nedoziemy význam pre s lo
venskí• hudobnú kultúru. Uvedomujeme si , že tu 
kdesi sú korene búrlivého rozvoja slovenskej profe
siOnálnej hudobnej kultúry, tu sú korene postupného 
vyrovnávania sa s vyspelou európskou hudobnou 
kultúrou na báze novodobej profesionalizácie. 

Účastníci l. Európskeho festivalu komornej hudby v Trenčianskych Tepliciach Eugen 
Suchoň, Rudolf Macudzióski, Viliam Simek, Mikuláš Schneider-Trnavský, Ladislav 

Myslim. že je vhodné pripomenúť túto skutočnosť 
aj v súvislosti s takmer storočným oneskorenlm sa 
ná~ho národa voči iným národným kultúram. Pri 
v~etkých problémoch dnešného zloži tého transfor
mačného procesu vo všetkých oblastiach spoločen
ského a hospodárskeho života vSak dozaista môžeme 
konštatovať. že slovenská hudobná kultúra dnes 
pred\tavuje jeden zo základných pilierov náSho du
chovného bohatstva. že sa dokázala úspeSne vyrov
nal 1nym vyspelým národným kultúram v Európe. 

AJ keď konkret izácia programu budovania inštitu
cionáhleJ základne sa u skutočnila až o vySe desať ro
km nes~Or na l. zjatde s lovenských skladateľov a 
kri ti~ov. opäť tu. na pôde Trenčianskych Teplic a v 
Dubodicli . šesťdesiatiny l. med.linárodného festivalu 
komornej hudby v spojitosti s našou hudobnou kul 
tú rou majú svoj nesmierny význam. Peripetie mimo
riadne zložitého vývoja nMho národa, jeho vfťazstvá 
i prehry však napriek všetkým problémom prebiehali 
tak. Je v uplynulých desaťr<Jtiiilch postupne vznikla 
~iroká in~titucionálna sieť profesi11nálnej hudobnej 
kultúry; vtnikli profesionálne orchestrálne a zborové 
telesá, ~omorné ansámbly. operné a spevoherné sú
bory. súbory pie>ni a tancov, vedecké ustanovizne, 
ochranné organiz.1cie hudobných umelcov, múzeá, 
vydavateľstvá. knižnice s hudobnými kabinetmi a 
postupne bol vybudovaný, dovolfm si povedať, veľ
m• dobrý profesný školský systém. Základné ume
l ec~é ~koly, konzervatóriá, Vysoká škola múzických 
umeni. Katedra hudobnej vedy a katedry hudobnej 
výchovy, to všetko sú pozitiva, možno povedať Sesť
de~iatročného úsilia o profesionalizáciu hudobnej 
kultury, hudobného umenia. 

Ncosobujem si prävo anal yzovať vývojové ten
dencie, tobôž posudzovať ich význam. Je to vari úlo
ha pre širšie koncipovaný projekt mapovania novo
dobej histórie hudobnej kultúry na Slovensku, ktorú 
bude musieť zodpovedne realizovať obec muzikoló
gov a histori kov. Dovoli l som si predostrieť túto vý-

Holoubek, Karol Elbert. 
logickou, publicistikou a organizátorskou prácou sa 
podieľali na úspešnom rozvoji slovenského hudob
ného života. 

V tejto súvislosti si dovoľujem prejudikovať sku
točnosť, že dnes i v najbližšej budúcnosti čaká obec 
hudobných umelcov, muzikológov i organi 7..átorov 
hudobného života na Slovensku nesmieme náročná 
úloha, udržať a zveľaďova( dosiahnuté, najmä v sú
vislosti s obdobím, ktorému v mnohom chýba pojem 
súdržnosti profesijných záujmov, prináša poklonko
vanie "molochu zlatého tefaťa" a obdobim, v ktorom 
častokrát absentuje morálka a etika. tolerancia a naj
mä · úcta k hodnotám ... 

vývinovými trendmi európskej a svetovej hudobnej 
kultúry, je tvorba i koncertné umenie, spolu s osob
nosťami hudobnej vedy a teórie zrovnateľná so za. 
hraničim. Ziaľ, obdobie deväťdesiatych rokov je po
znamenané neúctou k vytvoreným hodnotám, podce
ňovanim domácich hodnOt. Áno, dnes niet direktív
neho riadenia, dnes je len otázka morálnej zodpoved
nosti a vzťahu a či úcte k domácim hodnotám. 
Absencia pôvodnej tvorby v dramaturgických plá
noch minulých sezón v našich symfonických or
chestroch je vlastnou hanbou súčasnosti. 

Dovoľte mi, aby om napokon opäť upriamil vašu 
pozornosť niekofkými poznámkami na margo výro-

čia trenčianskoteplického festiva
lu, ktorý sa stal vlastne podnetom 
n2ho dnešného stretnutia. l. me
dzinárodný festival komornej 
hudby v priebehu šesťdesiatych 

rokov sa stal · s nedobrovoľnou 
prestávkou počas druhej svetovej 
vojny, významným umeleckým 
podujatfm, kde sa snúbi kultúra 
ducha s účinnou pomocou regene
rácie sfl pacientov. Festival · dnes 
pod názvom Hudobné leto, prilá
kal do Teplfc desiatky. ba stov
ky významných domácich a za
hraničných umelcov. Dirigenti 
Václav Talich, Otto Klemperer, 
Antonio Pedrotti, Aram Chača
turjan, Zden~k Košler, František 
Babušek, Ľudovít Rajter, Ladi
slav Slovák, Bystrík Režucha, 
Ondrej Lenárd, koncertn! umelci 
Sviatoslav Richter, Halina Czer
ny-Stefallska, Heinrich Schiff, 

Pocta pre Karola Elberta z rúk generálneho riaditeľa NHC 
Pavla Bagina. 

.Josef Suk, významné symfonické 
telesá a komorné súbory, to je plejáda umelcov, ktorf 
písali dejiny tohto podujatia. 

Dovoľte mi, aby som vaSu pozornosť upriami l na 
inštitúciu - Národné hudobné centrum. - ktorej vznik 
považujem za akési prirodzené vyvrcholenie snáh o 
inštitucionálne dobudovanie naSej hudobnej kultúry. 

Pri tejto prfležitosti nemôžeme zabudnú( na pozo
ruhodne koncipovanú Prehliadku koncertných umel-

cov, ktorá tu bola usporadúvaná v gescii Zväzu slo
venských skladateľov a koncertných umelcov. Toto 
podujatie bolo na dlhé roky štartovacou čiarou pre 
talenty, z ktorých mnohi dosiahli významné úspechy 
v európskom, ba možno povedať svetovom kontexte. 
Spomeniem aspoň Petra Dvorského, Magdalénu 
Hajóssyovú, Petra Toperczera. Mariána Lapšan
kého či Jozefa Podhoranského. V tomto roku pribú-

da do palety Hudobného leta i prvá, vefkolepo konci
povaná l. medzinárodná súťaž zborového spevu. Pre 
objektivitu však je potrebné uviesť, že kúpeľné mesto 
Trenčianske Teplice sa otvárajú aj ďalšfm umelec
kým aktivitám. Je tu Domov Speváckeho zboru s lo
venských učiteľov, jedného z najstaršfch sloven
ských umeleckých telies na Slovensku. V Tepliciach 
má domfcium festival Anfilm, uskutočňujú sa tu 
stretnutia a konferencie umelcov a teoretikov v ďal 
šfch druhoch umeleckej a literárnej tvorby. 

MOžeme teda konštatovať, že Trenčianske Tepli
ce, najmä v letnom obdobi, dôsledne naplňajú zmy
sel a poslanie pojmu - regionálna kultúra. Dovorte, 
aby som touto cestou akciovej spoločnosti KÚPELE 
TRENCIANSKE TEPLICE i ďalšim spoluorganizá
torom kultúrneho života zaželal do budúcich rokov 
veTa úspechov a zdaru v oblasti umenia, kultúry du
cha i účinného ozdravovania tela. 

Prfjemným oživenim rokovania bolo predvedenie 
Sonáty pre husle a klavir, op. 4, Karola Elbena, ktorý 
je dnes už jediným žijúcim účastnikom tohto histo
rického podujatia a ktorý sa tohto stretnutia aj v pl
nom zdravi zúčastni l (hrali V. Jablokov a D. Saši
nová). Dalšfm prljemným spoločenským aktom bolo 
udelenie pocty a plakety k Roku slovenskej hudby 
generálnym riaditefom NHC Pavlom Baginom pra
covnikom, ktor! sa v minulosti významne zaslúžili o 
rozvoj koncertného umenia. 

Pocty generálneho riaditeľa 
NHC zfskali: 

KAROL ELBERT, hudobný skladatel a diri
gent, dlhoročný redaktor Slovenského rozhla u v 
Bratislave. 

ZELMlRA GABUROVÁ. dlhoročná pracov
níčka Zväzu slovenských skladateľov a koncert
ných umelcov, účinná spolupracovníčka a orga
nizátorka založenia Slovenskej lilharmónie. 

Profesor ALB1N VRIEť., dlhoročný pedagóg 
Konzervatória a Vysokej Jkoly múzickfch ume
nf, iniciátor významných kultúrnych podujatí na 
Slovensku. 

VLADIMIR HORVÁTH, dlhoročný pracov
nlk Slovenskej lilharmónie a jeden z iniciátorov 
vzniku Slovenského komorného orchestra. 

Dr. VILIAM HAFNER, dlhoročný organizá
tor hudobných podujatí na Slovensku, zanietený 
propagátor slovenskej hudobnej kultúry. 

Profesor JÁN PRAGA NT, koncertný umelec a 
dlhoročný pedagóg Konzervatória v Bratisla~e, 
iniciátor rozvoja hudobného života na Slovensku. 

Profesorka MAGDA MÓRY OV Á, dlhoročná 
pedagogička spevu a hry na klllviri na Konzer
vatóriu v Bratislave, ktorá sa svojou prácou po
dieľala na vzniku pravidelných súťažných podu
jati v rámci školského systéJllU na Slovensku. 

LADISLAV SCRLEICHER, dirigent a hu· 
dobný pedagóg, dlhoročne aktívny umelecky a 
organizátorsky v oblasti hudobnej kultúry, autor 
príspevku o rozvoji hudobnej kultúry v Brati
slave. 

RUDQLF VANEK. dlhoročný tajomnlk Zvä
zu slovenských sk.ladatefov a koncertných umel
cov, iniciátor Kruhu priateľov hudby na Sloven
sku a zakladatef Prehliadky mladých koncert
ných umelcov v Trenčianskych Tepliciach. 

Zvyčajne po ta komto podujati býva aj disku
sia. Prihlásil sa do nej jeden reprezentant regio
nálneho kultúrneho centra, ktorý v dobrej vôli 
otvorene upozornil, že hudobné kabinety vlastne 
nič nerobia. A prečo? Lebo nemajú peniaze. 
Majú sice zriadené dobré pracovné podmienky 
(rozumej: kancelárie), ale peniaze na činnosť ne
majú. A tak sa očakáva zázrak od Národného hu
dobného centra, že zachráni hudobný život na na
šom Slovensku, ktorý kedysi, za čias Kruhov 
priateľov umenia a ekonomickej stimulácie štátu, 
mal určitý štandart. A tak o dnešku vlastne po
mlčme. Ešte šťastie, že včas priš lo pozvanie na 
obed, kde sa diskutovalo bilaterálne za hranatými 
j edá lenskými stolmi a spomínalo, aké to vlastne 
kedysi bolo ... (to už nech si každý domysli sám). 

Trenčianskoteplické stretnutie však nebolo asi 
márne, treba oceniť iniciatívu NHC znovuoživiť 
naše dobré tradície v miestach, akými sú nielen 
Trenčianske Teplice, ale aj ostatné atraktívne kú
peľné strediská. Pravda, sociálne zloženie ná
vštevníkov kúpeľov sa spred 6D rokov radikálne 
zmenilo. Ale to je už celkom iná pesnička a treba 
len dúfať, že pre bohaté podnikateľské subjekty 
nebude zaujímavá iba Sparta Praha, ale aj na~ 
slovenské kúpele prinavracajúce zdravie a kul
túrnu, duševnú pohodu ... 

Našťastie, záver podujatia opäť patril hudbe. A 
to novej nastupujúcej generácii, ktorá tu bola re
prezentovaná menami Róbert GaSparík, Juraj 
Vajo, Rudolf Pepucha, Jana Kmiťová, Anton 
Steinecker, Tom~ Boroš, Rastislav Dubovský a 
Petra Bachratá. Publikum síce nebolo ako pred 
šesťdesiatimi rokmi, ale azda tradícia sa ešte raz 
zopakuje... MARIÁN JU Rl K 

Snímka: S. Bartovič a archív 
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Spevnosťou obdarené umenie 
plukovníka, umeleckého šéfa VUS-u v Bra
ti. la ve, ovenčený titulom národného umelca a 
mnohými oceneniami a vyznamenaniami. 

Prechodom do tohto telesa sa Milanovi 
Novákovi utvoril priestor nedohľadných rot
merov, kde sa naplno rozvinula jeho kompo
zičná aktivita. Pod jeho vedením sa súbor roz
vinul na teleso vysokých umeleckých kvalít a 
veľkého spoločenského významu. Od men
ších piesňových a tanečných foriem sa pro
gram súboru rozvíjal až po veľké ucelené 
kompozície v podobe akýchsi minimutiká
lov, či scénicko-hudobných, speváckych a ta
nečných útvarov. Od mnohých úprav sloven
ských a iných ľudových piesni, cez zborové 
skladby, až po kompozície napr. S11·dž 11a 
Dunaji, jeho tvorba smerovala k dielam ako 
Orlie hniezda nedobyjú, Veseld I'Ojna, Lysis
tratiáda, Balada o strome (uvedená aj na scé
ne SND), Kde končí hra atď. V nich domino
vala vojenská a mierová tematika, ktorá vplý
vala aj na ostatnú časť bohatej žánrovej palety 
Milana Nováka. 

Od študijných rokov na bratislavskom 
Konzervatóriu je poniektorým z nás hudobný 
skladateľ Milan Novák známy ako človek, 
vždy naklonený priateľstvu. S hravým úsme
vom na perách rozpráva o svojich pracovných 
výsledkoch i zámeroch, o niektorých z množ
stva skladieb rozmanitých štýlov, žánrov, ob
sahových zameraní, formách interpretácií atď. 
Na Cikkerových hodinách svojím absolútnym 
!uchom udivoval pre nými analýzami aj 

najzložitejšlch akordických súzvukov, či 
presnými určeniami tónin a tonalít. A nie 
menši obdiv vzbudzoval virtuóznou hrou na 
klavíri nadobudnutou pod vedením Frica 
Kafendu. Na hodinách kompozície a hudob
ných foriem s prof. Alexandrom Moyzesom 
uverénne prehrával štvorručne Mozartove 

symfónie, hoci predlohy určite nikdy predtým 
nevidel. 

Moyzesova kompozičná škola pomáhala 
rozvíjať všestrannú Novákovu hudobnú pred
stavivosť na stupeň dokonalosti, ktorá začí
najúcemu umelcovi razila cestu k dirigentské
mu pultu. V triede prof. Kornela Schimpla a 
neskOr aj Václava Talicha sa Novákovo hu
dobné cítenie ešte výrazne prehlbilo, nadobú
dalo istotu, potvrdenú "\'ýs.ledkami absolvent
ských koncertov, ktorými demonštroval svoje 
kvality. Brahmsova Symfónia O dur, Ovo
fákova Serenáda E dur, Brandenbur ký kon
cert O dur od J. S. Bacha, Jenská symfónia 
od J. F. Witta, op.era Ch. W. Glucka Orfeu 
a Eurydika nepatria medzi ľahko zvládnuteľ

né. Naopak. Absolventskou previerkou za-

Snímka: I . Grossmann 

čínajúceho dirigenta bolo aj naštudovanie 
a uvedenie prvého moyzesovského programu 
SĽUK-u na prvom vystúpení telesa vo Zvole
ne roku 1949. 

To všetko bolo výbornou prípravou pre je
ho funkciu dirigenta Symfonického orchestra 
Cs. rozhlasu v Bratislave. Iba na krátko, lebo 
roku 1950 musel na vojenčinu a vojenskú uni
formu vyzliekol až v roku 1987 v hodnosti 

Vo veľkom množstve tilmovej hudby ne
možno obísť podiel skladateľa pri výslednom 
tvarovaní Bielikových (a i.) filmov, ako Ka
pitdll Dabac<, ŠtyridsaľJryri. Šťastie príde v 
nedeľu, Posledn.'Í' ndvrat a mnoho krátkych 
populárno-náučnýcb filmov. Všetky charak
terizuje príznačná v l astnosť, že hudba je spo
lunositeľom dramatického obsahu, jednolia
tym hudobno-umeleckým procesom, závis
lým a súčasne podporujúcim ideový vývin vi
zuálnej zložky. 

Milan Novák zásoboval tvorbou aj časť re
pertoárov svojich bratov, dcér, syna i vnuka
všetko hudobníkov. Preto vznikli diela Kon
cert pre hwfu a orchester, Violonc<efový kon
cert, Tri skladby pre hoboj a orchester, Re-

l Marián Lapšanský jubiluje l 

Z klaviristu· komplexná osobnosť 
Keď som nedávno robila rozhovor s Mariá

nom Lapšanským pre ča opis SLOVENSKO, 
určený najmä zahraničným Slovákom, v jeho 
priebehu som si čoraz viac uvedomovala, ako 
sa tento výnimočný slovenský klavirista rokmi 
zmenil. Popri charizme večného romantika, mi
l áčika koncertného publika, plachého mladíka, 
ktorý v sebe taji priam netušené búrky citov -
lebo v tejto podobe vyrastal Marián Lapšanský 
najmä s generáciou svojich takmer vrstovníkov 
- nadobudol vnútorné rozmery dospelého, zre
lého muža, osobnosti, ktorá prerástla akýkoľ
vek koncertný priestor, vymkla sa hocako dob
rej dirigentskej paličke a koncepcii, zatúžiac 
mnohé veci hudobného života "zadirigovať" na 
svoj spOsob. 

Posúďte sami: 
Okrem stále bohatej sólistickej a komornej 

aktivity je Marián Lapšanský takmer desať ro
kov vysokoškolským pedagógom na VSMU, 
kde o. i. vychoval perspektívne, vo svojom 
umeleckom odbore dobre pripravené mladé ta
lenty, akými sú Pažicky, Solárik, Stefko, Ne
mec a i. Je riaditeľom Medzinárodných inter
pretačných kurzov v Piešťanoch, vymyslel a 
zorganizoval hudobný festival podtatranských 
miest Musica nobi lis (l. ročník bol r. 1996), 
viac rokov bol na čele Správnej rady Nadácie 
Cyri la a Metoda, ktorá podporuje najmä mla
dých umelcov (nadácia vznikla z jeho podnetu 
r. 1991 ), je riaditeľom Stredoeurópskeho festi 
valu koncertného umenia v Ziline, prezidentom 
Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela 
- a od l . februára t. r. riaditeľom Slovkoncertu, 
slovenskej umeleckej agentúry, v súčasnost i 
zložky Národného hudobného centra. Na prvý 
pohľad sa toľko aktivít (a to som vynechala ďal
šie, o ktorých M. Lapšanský ani nehovorí) zdá 
nezvládnuteľnými. Lapšanský však nikdy ne
márni čas. Má v hlave i cieľoch jasno. Navyše -
vie si vybrať spolupracovníkov, ktorí mu doká
žu pomOcť v rozbehu i vo finiši. I to sa rokmi 
naučil - odhadnúť, čo mOže od koho očakávať. 

ODO 
Je rozhľadený, scestovaný - až na niekoľko 

výnimiek hral (a to viacnásobne) v takmer všet
kých krajinách Európy. Ale koncertoval i v zá
morí: Kanade, USA, Japonsku, v Juhoafrickej 
republike (tu dokonca ako prvý sólista na turné 
s veľkými orchestrami). Nebál sa zaradiť do 
svojho repertoáru ani diela slovenských auto
rov - príznačným sa v tomto zmysle stal pre ne
ho E. Suchoň, ktorého dielo uviedol v USA 
pred intelektuálnou špičkou ... 

(Rudolf Firkušný na margo toho napísal: 
"Mal som nedávrw matnosť počuť pána Ma
riána Lapšanského v New Yorku pri predvedení 
veľmi náročného diela Eugena Suchoňa. Bol 
som hlboko zauja rý jeho kvalitami - ako pianis
tickými, tak aj hudobnými. ") 

Nuž, veru, pri všetkej náročnej, invenčnej 

starosti i radosť prinášlfjúcej práci vysokoškol
ského pedagóga klavírnej hry, organizátora
manažéra, či člena a bývalého popredného 
funkcionára hudobných spolkov, j e Marián 
Lapšanský v prvom rade najmä bri lantný, mno
hostranný, polyštýlový a všestranný klavirista. 
V tomto smere spravil pre Slovensko - už v mi
nulých desaťročiach - neoceniteľnú kultúrnu 
misiu. A robí ju podnes: od koncertov na Kube 
- po reprezentáciu v Kapskom Meste ... Jeho ta
lent sa ideálne snúbi s vytrvalosťou , hú2evna
to tou, obrov. kou ponukou repertoáru, ktorý 

dokáže "oživiť" v rekordne krátkom čase vďaka 
racionálnej súvahe pri štúdiu . Lebo akokoľvek 
a nám Marián Lapšanský javí ako romantik a 

klavírom, jadrom jeho osobnosti je nadvláda 
rácia, ktorá koriguje emocionálne zvádzania a 
prichádza na pomoc v každej životnej tiesni. 
Napriklad i vtedy, ak treba zaskočiť na koncert
nom pódiu za nemocného zahraničného kolegu 
a za jednu noc znovu postaviť koncert, ktorý 
bol za. unutý v pamäti ako záloha impozantnej 
sólistickej ponuky. 

ODO 
Vďaka iniciatíve bývalého OPUS-u nahral 

Marián Lapšanský v minulých rokoch rad gra
moplatní, za ktoré sa nemusí hanbiť ani dnes. 
Náhodne spomeniem Schumannove Tance 

Dávidových spojencov a Ravelove Zrkadlá (z 
r. 1973), Rachmaninovu Rapsódiu pre klavír a 
orchester na Paganiniho tému, op. 43 či 
Prokofievov Koncert C dur č. 3 (z. r. 1975), z 
komornej tvorby naprík lad platňu s violončeli 

stom Jozefom Podhoranským ( 1981 ), na ktorej 
preukázal svoj obdivuhodný cit pre komomú 
hru pri . pol u kreovaní violončelových sonát od 
Francoeura, Brévala, Beethovena, resp. na ďal

šej platni s Podhoranským na Brahmsových so
nátach pre violončelo a klavír (LP z r. 1985). 
Vedľa "klasicistického" 3. koncertu pre klavír a 
orche ter S. Prokofieva nahral r. 1985 aj dielo 
priam expresionistického koloritu z dielne toho 

Snímka: archív 

istého autora, plné efektov, rytmických zvlášt
nosti, skokov. konštruktivistických a ujima
vosti - jeho Koncert č. 2 g mol, op. 16 ... 
Tajomstvo formy a výpovede Franza Schuberta 
v jeho Sonáte pre klavír č. 14 a mol je zachyte
né na sólovej platni M. Lapšanského z r. 1986 -
spolu s Brahmsovými Variáciami na Pagani
niho tému. 
Keď r. 1987 vyšli v OPUS-e Dvoľákove Slo

vanské tance pre štvorručný klavír - v podani 
M. Lapšanského a P. Toperczera- "sklonila" sa 
pred touto nahrávkou slovenského tandemu 
pianistov aj tradične prísna a na . voje diela ne
dotklivá česká kritika. Miloš Pokora napísal do 
Gramorevue č. 1188 o. i. : "Je to znamenitá na
hrávka! Obaja klaviristi sú tu doslova vo svo-

3 
miniscencie pre čelo a orchester, Parafrázy 
pre jlaulll a orchester, Sonatína pre jlawu, 
Sonatína pre klarinet, Návraty pre c.<efo, harfu 
a orchester atď. 

Táto produkcia má pokračovanie v ďalších 
orchestrálnych a komorných dielach, v zozna
me ktorých nachádzame Šryri orchestrdlne 
preltícliá, Scherzo, Rapsádiu, Concertino pre 
trúbku a orchester, ďalej Kvartetino pre sláči
ky, Hudbu pre flautu a sláčikové kvarteto, 
Varicície pre,sldčikové trio, Akvarely pre dy
clwvé kvi11teto, S1111cítu pre harfu atď. 

Novák je autorom množstva skladieb in
štruktívno-prednesového zameran ia pre deti 
a mládež, pre detské zbory a spevácke telesá 
dospelých. Javiskovú tvorbu obohatil dvoma 
operetami ( P/ncí poľná lásky, Nie je v!ed11ý 
deií), muzikálom Opera mafiózo ajednoakto
vou operou Prestávka. Každé z uvedených 
diel sledovalo aktuálnu tematiku a nastavova
lo akadlo spoločenským javom. Novák ús
pešne zasiahol do širokého registra umelec
kých foriem. Chcel skúsiť všetko. Na objed
návky vzn ikali aj skladby ako Sonatfna pre 
fagot a klavír, Hudba pre trombón a sláčiko
''Ý orchester, Mi11iexhibície pre !tyri trombó
ny, Retrmpektívy (tivot Jtudentov) pre Jrvor
rubi.Ý klavír, flautu a sláčiky a i. 

Skladateľ píše na výzvy záujemcov, v jeho 
tvorbe dominuje kantabilnosť, vynikajúca in
štrumentácia, tematická nápaditosť, bezprost
rednosť obsahu, teda komunikatívnosť a zdra
vé hudobné cítenie. Jeho hudba má svojich ší
riteľov i percipientov. Ako významná ume
lecká osobnosť bol spoločensky aktívny 
(predseda Zväzu Cs. skladateľov a koncert
ných umelcov). Jubilujúcemu umelcovi (12.~ 
8. 1927) želáme mnoho zdravia a ďalšie tvori 
vé úspechy. MICHAL PALOVClK 

j om živle a dávajú to každému, kto si ich dvoj
platňový komplet vypočuje, náležite vychut
nať... Poslucháč má pocit, akoby bol prítomný 
na koncerte pre dva klavíry ... Pri tom obaja kla
víri ti kladú dOraz na čo najpôsobivejšie frázo
vanie každej melodickej línie. V tom sú obaja 
úplne jednotní a rozumejú si aj v nepatrných 
rubatových záchvevoch ... " 

ODO 
To, že dnes Marián Lapšanský nezavršuje na 

Slovensku galériu svojich úspešných nahrávok 
z. rôznych štýlových období (vymenovala som 
z nich iba niektoré), nie je jeho chybou. Aj pri 
súčasných minimálnych podmienkach hudob
nej vydavateľskej činnosti sa mohol zachytiť 
jeho vývoj za ostatných cca osem rokov - s po
nukou na výber repertoáru podľa zváženia 
umelca. A tak dnes popredný slovenský klavi
rista nahráva najmä ... v Prahe. To nie je - nebo
daj - znak odnárodnenia, ale nezáujmu a malej 
slovenskej odvahy nadviazať na to, čo tu bolo 
na vysokej interpretačnej úrovni už pred rokom 
1989. Ak dnes nahráva Lapšanský (najmä pre 
Supraphon) napríklad 13 CD s Fibichovými 
"Náladami, dojmami a upominkami", či má re
alizovať pre to isté vydavateľstvo kompletnú 
piesňovú tvorbu A. Dvol'áka s D. Peckovou a I. 
Kusnjerom), neznamená to, že by rád nenahrá
va! na Slovensku ... Lenže k tomu treba i finan
cie, odvahu, čin z druhej strany namiesto slov o 
potrebnej národnej hrdosti Slovákov. Treba nás 
predstavovať ako moderný národ - i cez tzv. 
vážnu hudbu. 

Mám CD s fibicPiovskou kolekciou M. 
Lapšanského. Je tu 44 drobných skladbičiek na 
jedinej platni. Lapšanský v nich dokazuje, že 
nezabudol spievať - ako pravý romantik (Ru
dolf Pečman o ňom napísal, že "neprehodnocu
je romantizmus z pozície dneška".). 

Jeho spev je plný prirodzeného "dýchania", 
v čom mu boli školiteľmi nielen jeho pedagó
govia na pražskej AMU, vlastná umelecká skú
senosť, ale - ako priznáva - zvlášť speváci také
ho rangu, ako P. Schreier, M . Hajóssyová, P. 
Dvorský. S. Kopčák, E. Urbanová, D. Pecková, 
s ktorými spolupracuje na piesňových recitá
loch a nahrávkach. Tí, podobne ako Lapšanský, 
rozumejú nielen veľkým hudobným plochám, 
ale aj hudobným miniatúram. Pri poznaní 
zmyslu frázy s ňou dokážu prirodzene dýchať a 
vynášať do popredia jej oblúk a zmysel celkom 
v súhlase s fyziológiou svojho nástroja - ľud

ského hlasu. 

ODO 
O päťdesiatnikoch, medzi ktorých 2 1. augus

ta t. r. vstupuje Marián Lapšanský, nemožno 
ešte vynášať definitívne súdy. Sú na ceste, ktorá 
vedie k vrcholu. Už vedia, ako po nej kráčať, 

aby vydali zo seba maximum - ale ešte stále do
kázali vnímať i krásu. Osobne - prepáčte mi 
tento subjektívny tón - mám rada umenie, v 
ktorom je cítiť tlkot ľudského srdca, ale i vyso
ké klenby a ružicové detaily architektúry. 
Možno preto si tak vysoko cením aj umenie 
Mariána Lapšanského. To, že robi desiatky ak
tivít mimo klavíra - v pro pech nášho umenia a 
nových tvárí na koncertných pódiách - by stači
lo na uznanlivý článok . Ale Marián Lapšanský 
robí jedno i druhé výborne ... 

TERÉZIA URSfNYOV Á 
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Digitalizácia infonnácií je predpokladom 
ich uplatnenia v rámci elektronických ''high ways" 
ROZHOVOR S VEDÚCOU HUDOBNÉHO INFORMAČNÉHO STREDISKA Mgr. OĽGOU SMETANOVOU 

Hudobné Informačné stredisko (HIS), založené v roku 1964, patrí k najprestížnej
šfm organizačným jednotkám Hudobného fondu v Bratislave. Jeho ciefom je propa
gova( a prezentovať slovenské hudobné umenie doma i v zahraničí. HIS je členom 
Medzinárodnej asociácie hudobných informačných stredísk (International Asso
ciation of Music Information Centres - IAMIC), Európskej konferencie propagáto
rov novej hudby (European Conference of Promoters of New Music - ECPNM) síd
liacej v Holandsku a Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc (International 
Association of Music Libraries - IAML). 

e Tvoja pracovná drá ha j e spoj ená s 
Hudobným fondom a jeho HIS od samého za
čiatku tvojho profesionálneho pôsobenia. Po 
skončení hudobnej teórie na VSMU si najprv 
bola štipendistkou fondu, neskôr si tu spolu
pracovala pri udeľovaní štipendií mladým 
umelcom. Záujem o bezprostredný kontakt s 
hudobným dianím súčaShosti Ťa priviedol r . 
1990 do HIS a od októbra 1993 stojíš na čele 

tohto útvaru. Stala si sa aktívnou propagátor-

EUROPEAN CONFERENCE 

OF PROMOTERS 

OF NEW MUSIC 

kou súčasnej hudby a vytvorila si si osobné i 
pracovné väzby s j ej šíriteľmi doma i v zahra
ničí. O tom, že Ťa aj zahraničie uznáva, svedčí 
fakt, že si členkou výborov renomovaných 
medzinárodných hudobných organizácií - Vý
boru Európskej hudobnej rady (Europea n 
Music Council - EMC) a Výboru E urópskej 
konferencie propagátorov súčasnej hudby 
(ECPNM). V týchto dňoch si sa vrátila z výroč
ného zasadania Medzinárodnej asociácie hu
dobných informačných stredísk (IAMIC) z ho
landského Bergenu a z Generá lnej konferencie 
ECPNM vo fínskom Viitasaa ri. Co všetko so 
sebou prináša členstvo v týchto nadnárodných 
hudobných organizáciách? 

Medzinárodná asociácia hudobných i nformač
ných stredísk (IAMIC) združuje takmer 40 hu
dobných informačných stredísk z celého sveta. 

· Každoročne jeden z členských HIS usporiada vý
ročnú konferenciu, na ktorej sa jednotli v! členo
via navzájom informujú o svojej celoročnej čin
nosti . Súčasťou programu je zoznámenie sa s hu
dobným životom hostiteľskej krajiny, ako aj ďa l
šie témy relevanmé pre prácu HIS, ako rozvoj 
technických médií a ich použitia v dokumentač

nej a propagačnej práci HIS, s tým súvisiaca pro-

HUDOBNt INFORMAeNt STREDISKO HUDOBNtHO FONDU 

~ 
MUSIC INFORMATION CENTRE OF THE MU SIC FU ND 

blematika copyrightu, manažérske techniky a po
dobne. Tieto stretnutia sú veľmi cenné aj preto, 
že poskytujú platformu na otvorenú a kritickú 
diskusiu. Atmosféra dôvery a pochopenia je veľ
mi motivujúca. Jeden z konkrétnych výsledkov 
tohtoročného stretnutia čoskoro uvidíme v Inter
nete v podobe spoločnej home page. Ďalšie sú v 
podobe informácií o práci hostiteľského DO NEM US, 
ktorý je mimoriadne moderným vydavaterstvom, 
takmer výlučne zameraným na vydávanie d iel 
súčasných holandských sk ladateľov. Okrem vy
dávania hudobnín má vlastnú koncepciu vydáva
nia CD nosičov a spolupracuje pri vytváraní 
efektívneho počítačového programu, ktorý by 
bol schopný ponúknuť komfortné simultánne čí
tanie partitúry s posluchom nahrávky. 

Európska konferencia propagátorov novej 
hudby (ECPNM) združuje predovšetkým riadi
teľov i manažérov festivalov súčasnej hudby v 
rámci Európy. Sídli v hol an<t~,fom Gaudeamus a 
má vyše 80 členov. Každoročne v~áva kalendár 
hudobných udalosti, sprostredkováva svojim čle

nom informácie o možných grantoch v rámci eu
rópskych kultúrnych programov a vytvára plat
formu pre vzájomnú spoluprácu svojich členov. 
Na svojom poslednom stretnutí vo fínskom Viita
saari počas festivalu "Time of Music" zorganizo
vala konferenciu na tému "Budúcnosť fes tivalov 
novej hudby", na ktorej svoje názory prezentovali 
riaditelia z Huddersfieldu, Varšavskej jesene, Ars 
Musica Brussel a Sonambiente festival v Berlíne. 
ECPNM ma delegovala za svojho zástupcu do 
Výboru Európskej hudobnej rady (EMC). 

Práca v EMC je mimoriadne zaujímavá. Na 
najbližšie obdobie má niekoľko prioritných pro
jektov. Je to vytvorenie špecializovaného slovni
ka najfrekventovanejších hudobných termínov 
v 15 jazykoch, ktorý by mal pomOcť najmä mia-

dým hudobníkom . Uvažuje sa o jeho vydaní v 
knižnej i elektronickej ' podobe . Ďalším projek
tom, ktorý EMC zastrešuje, je "Európsky parla
ment 2000". Mladí zboristi, združujúci sa v 
"Europa Cantat" a inštrumentalisti z Medziná
rodnej a~oci ácie európskych mládežníckych or
chestrov (EA YO), sa dohodli na spo ločnom 
stretnutí s preds taviteľmi Európskeho parlamentu 
v Strasburgu v roku 2000, aby politikom ne
sprostredkovane prednie~l i svoje predMavy a po
žiadavky podporuj(lce hudobné vzdelávanie a 
rozvoj hudobného umenia v budúcom tisícročí. 
Aktivita EMC smerom k novovznikajC1cim eu
rópskym štruktúram je rozhodujúca, pretože prá
ve teraz sa kladú zál-. lady legislatívy, ktorá bude 
ovplyvňovať finančné podmienky pre rot:voj 
umenia v budúcom období. 

e Predpokladám, že T voj e postavenie v 
medzinárodných hudobných štruktúrach pô
sobí podnetne aj na domá ci hudobný život. 

Pokiaľ siahajú moje informácie, Slovenská hu
dobná rada, ktorá je priamym zástupcom Sloven
ska v EMC i v Medzinárodnej hudobnej rade 
(IMC), zápasí s finančnými fažkosfami. T ie jej 
momentálne neumožňujú plniť úlohy, pre ktoré 
bola založená. Informácie a kontakty, ktoré po
važujem za cenné, sa snažím odovzdávať priamo 

organizáciám. o ktorých viem, že chcú byť v ak
tívnom kontakte s d ianím vo svete. 

e Kto j e teda najdôležitejším domácim, 
respektíve medzinárodným partnerom HIS 
pri šírení súčasnej hudby? 

Naša práca je t:aložená na neustálOITJ hľadaní 
partnerov. Nie je to získavanie raz a navždy. To 
existuje v rovine individuálnych záujemcov. V 
prípade festivalov, ktoré každoročne hľadajú nie
čo zaujímavé pre svoje publikum, sa nemo2no 
spoliehal' na to, že budú automaticky t:araďovať 
naše diela do programu. Clenstvo v medzinárod
ných o rganizáciách je koncentráciou potenciál
nych záujemcov, ale ďalšie možnosti závisia od 
množstva rôznych faktorov. V domácom proMre
di spolupracujeme s fest ivalmi súčasnej hudby -
Večery novej hudby, Melos-Étos, Prehliadka no
vej tvorby a s ďal šími organizáciami, ktorým leží 
na srdci súčasná hudba (napr. Slovenská sekcia 
ISCM). 

e V rá mci seminára o súčasnej škótskej 
hudbe na pôde Hudobného fondu v máji t . r . 
zaujala ma informácia vedúcej Skótskeho hu
dobného informačného strediska Kirsten 
McCueovej o zamera ní ich činnosti. Stredisko 
(financované v plnom rozsahu štátom) sa totiž 
zameria va na šírenie autorov, o ktorých vyda
va tefst vá ešte neprej avili záujem (ide o reno
mované londýnske vydavateľstvá). A tak vy
davateľská zmluva j e pre autora zárukou nie· 
len zodpovedajúceho finančného ohodnotenia, 
ale aj propagova ni a a šírenia samotným vyda
vateľom. S védsky HIS zasa ako inštitúcia, kto
rá je súčasťou Svédskeho ochranného zväzu 
autorského (STlM) a ktorej činnosť je finan 
covaná na 70-80 o/o touto spoločnosťou, spolu
pracuje výlučne s tými skladatefmi, ktorí sú 
členmi STlM. - Nechceme porovnať neporov
natefné, propagovanie súčasnej hudby má v 
každej krajine svoje špecifiká i tradíciu závis
lú v nemalej miere od existencie či absencie 
j ednotlivých zložiek hudobnej infraštruktúry. 
Mohla by si však v tejto súvislosti bližšiť vy
svetliť, aké kr itériá regulujú rozsah propagač· 
nej činnosti slovenského HIS? Pre ktoré kon
krétne profesijné činnosti, pr ípadne ktoré ob
lasti hudobného života poskytuje HIS infor · 
mačný servis? 

Každé hudobné i nformačné stredisko má svoje 
individuálne charakteristiky, ale jednou domi
nujúcou spoločnou črtou je sústredenie sa na sú
časnú tvorbu . Specifiká jednotlivých HIS súvi
sia. ako si už naznač ila, so spôsobom ich finan-

covania. V Holandsku majú 
napríklad okrem vydavateľ

sky t.ameraného DONE
MUS aj medt.inárodné cen
trum GAUDEAM US. Obe 
sú fi nancované .1:0 štátneho 
rot:počtu a svojou činno~fou 
sa v.:ájomne dopfňajú. Fi
nancovanie HIS autorskou 
ochrannou organitáciou, 
ako je to v prípade švéd
skeho ale aj fín~keho HIS. 
sa, samozrej me. otl ra1í aj 
v prioritách ich činnoMi . 
Hudobné informačné ~tre

dbko Hudobného fondu je 
jedným z mála Mredísk, kto
ré na svoju č i nnost' nedo~tá

va .liadne dotácie z Mi
nisterstva kultúry ani w 
SOZA. Na našu činnost' v 
plnom rozsahu prispieva 
Hudobný fond. ako na jednu 
z foriem wojej podpornej 
č i nnosti . Ďal~ i e t.droje. ako 
to bolo napríl-. lad v prípade 
festivalu Večery novej hud
by, sa snaJh11e t í\kavaf 70 
t.ahraničia, hlavne pro~tred

níctvom kultúrnych inštit(l
tov pôsobiacich na Sloven
sku. Hudobné informačné 
stredisko Hudobného fondu. 
okrem toho. že je "majá
kom", ktorý sprostredkuje 
prvý kontakt so slovenským 
hudobným tivotom, sú~t re

ďuje sa na propagáciu sll
časných tvorcov v podobe Oľga Smeta nová 
spracovávania kompletných 
informačných materi álov o ich /ivote a hlavne 
tvorbe. Užívateľmi týchto in formácií s(l najmä 
domáci a Lahran iční hudobní profesionáli - mu~: i

kológovia, hudobní publicisti , organitáton festi
valov a koncertov, interpreti a najmä študenti . 
Keďže pod Mrcchou Hudobného fondu existuje 
vydavatefské oddelenie, máme k dispotícii aj ~a
matné hudobné materi ály, čo nám - vo väč~ine 
prípadov - umožňuje po~kytovat' kompletn(! in
formáciu o diele. O prezenčné štúdium partitúr 
spolu s audio z.1znamom, ktorých je v HIS vyše 
4000, je asi najväčší .:áujem. Na rotdiel oo 1-.ra
j in, v ktorých časť propagačnej práce preberá na 
seba komerčné vydavatehtvo, na Slovcn\1-.u nc
roLiišujeme medzi vydávanými a nevydávanými 
autormi. keďže skutočná vydavateľská prax sa 
ešte nerozbehla. 

e J e HIS médiom, prostredníctvom ktoré
ho slovenský hudobný skladateľ hľadá kon
takt so zahraničím? 

To je otát:ka pre skladateľov . Podľa môjho ná
zoru áno, hoci HIS určite nemOže suplovai všet
ky chýbajúce články infraštruktúry. A tých je na 
Slovensku príliš veTa. Ako som u.l predtým spo
menula. vydavateľ je veľmi pod~tat ný č lánok . 
Autorovi sa ťažko presadzujú vla\tné diela a 
systém osobných mana~érov sa u mh dotera7 ne
ujal. HIS je povinné vytvárai širokospektrálne 
ponuky záujemcom o našu tvorbu a agentá} pre 
i ndividuálny~.: h tvorcov nic je našou pr;kou. 
Každý ~kladateľ chce byt' ~lávny a bohatý. HIS 
mOže však pre t(ltO métu vytváral' len t:ál-.latlné 
predpoklady. Jednou z ciest, ktorú 'a sna/ímc 
využí vať, ~ú kontakty s fes tivalmi. Organit átori 
festivalov ča~to ľahšie akceptuj(! \ loven,kýd1 in
terpretov s tým. /e si do programu nradia dielo 
slovenského autora, ako to bude napríklad na re~

tivale v anglkkom Warwicku, ktor} na 7ál-.latle 
nášho návrhu akceptoval Moytesovo 1-. varte to. 
Tiež sa snallme lfskavať t.ahran ičných inlcrpre
tov pre diela slovenských sklada teľov. Najnov\ie 
dielo pre zahrani čného tá u jeme u V) šlo 1 pera 
lfju Zeljenku. Myslím si. Je by \me mali viac vy
užívai symbiót u interpret-skladatef na uvátlt anie 
pôvodných slovenských skladieb. Veľmi dobrý 
spOsob propagácie je pozývanie zahraničn)ch 
kritikov. publicistov a organizátorov na domáce 
festivaly. Tento ~pôsob v po~ ledných rokoch. 
žiaľ, zlyháva z nedostatku finančných pro,tricd-
kov. ' 

e Séria rozhovorov, ktoré si urobila pre 
Hudobný život s mladšou generáciou sloven
ských skladateľov (D. Matej, P. Machaj dík, 
M. Piaček), a ko aj Tvoja viacročná inŠI>ira
t ívna spolupráca s organizátorm i a drama
turgmi festivalu Večery novej hudby, napove
dajú, že sú Ti t íto autori veľmi blízki. No, zdá 
sa mi, že je to vzáj omné. 

Podnet na . tieto rot:hovory dala redal-.~.: i a 
Hudobného života. Zati aľ boli publikované tri a 
mienime pokračoval' v rot:hovoroch 'ďalšími au
tormi. Táto práca je veľm i príjemná a inšpiniJll
ca. Verím. že odhaľovanie osobného sveta skla
datefov je rovnako zaujímavé aj pre č itateľov. 

Sníml-.a: P. Kas tl 

e Slovenskí akordeonisti sa k Tebe hlásia 
ako k svoj ej patrónke a ochrankyni, či už ide 
o pomoc pri získavaní fondových štipendií, na
písanie recenzie na a kordeónové recitály alebo 
o konkrétne projekty, v ktorých sa angažuješ. 
Si editorkou CD projektu Chorálová fa ntázia -
Súčasný s lovenský akordeón, ktorý vydal HF 
v roku 1 99~ so 6 skladbami J . Hatríka v poda
ní slovenských akordeónových virtuózov, rov
nako si "ideovým otcom" akordeónového reci
tá lu Borisa Lenka v rámci Večerov novej hud
b)• '97, " koncertu. ktorý sa považoval väčši
nou zúčastnených - poslucháčmi , interpretmi 
a muzikológmi ako jeden z naj lepších na tomto 
fest ivale" (citáty sú prevzaté z júnovej relácie 
Stúdia nov'cj hudby Rádia Ragtime). 

Asi 10 butk ' "-lonom k men\ inovým /ánrom. 
Vla~tne aj túujcm~.:ov ia o súča;n(l hudbu tvoria 
menšinu. Al-.ordcón je mi nav.Y~e blítky aj preto, 
lebo som ~a 1omuto nástroju venovala počas 
svojich kon.:ervatoriálnych ~tC1dií v Ko~iciach . 
Postoj mnohých profesionálov 1-. 1omuto nástroju 
pova/ ujem t a tli~l-.riminačný a tak ~om sa sna/ iia 
prispieť k tomu, aby 'a tmenil. Chcela ~om len 
pridat' ruku k dielu. 4aČil,tému prvou akordeóna· 
vou pedagogi čl-.ou na VSM U p. S;iJkeovou. ako 
aj ďal~ími imerprc tmi (V. Cuchran. R. Kákoni, 
Ľ.. Žovic a B. Lenko). Jedným 7 1)•ch10 krokov 
bola CD platňa "Chorá Im á fantáLia". Zaradenie 
diel Juraja Hatríka bolo ~.:clkom prirodzené, pre
to'íe J. Hatríl-. napísal pre al-.ordeón asi najviac 
~1-.ladicb t o ~lovenský~.:h ~1-. l atlaleľov vôbec a tie
to \i na~ li nielen ~.:estu na 1-.oncertné pódiá. ale 
boli dokon~.:a aj rcpenoárom na mcdtinárodných 
akordeónových ,úfa/iach. Aj napricl-. tomu i'tý 
di~tan~.: voči al-.ordeónu pretľ\áva . Preto ma te~í. 
7e sólový akordcónový recitál bol nielen}e ak
ceplovan) programovým výborom Večerov 

novej hudh) . ale mal aj vefmi pri :11nivý ohla' 
u poslucháčov prflomných na koncerte. Verím. 
7e to bol ďal~í kroJ-. k tbavovaniu 'a pn:dsudl-.ov. 
Prostretlnktvom vynil-.aj(u.:eho interpreta a svie
/ ich ~1-.latlatef'"-Ydl nápadov to nebolo a/ také 
fa / 1-.é. 

e Vrát' me sa na eln íľu k Tvojim začiatkom 
v HIS. Tvoja predchodkyňa na poste vedúcej 
HIS, aktívna propagátorka slovenskej hudby 
PhDr. Viera Polakovičová, CSc., bola vyme
novaná v roku 1993 za stá lu delegát ku Slo
venske.i republiky pri Sekretariá te UNESCO 
v Padži. Viem, že naďalej udržiavate dobré 
pracovné i osobné vzťahy. Za ujímalo by ma, 
čo vzišlo z tohto vzácne blízkeho kontaktu 
s NESCO a francúzskou metropolou vo 
vzfahu k súčasnej slovenskej hudbe? 

Dr. Po lakovičová na~tartovala profe~ionál nu 

orientáciu HIS \merom 1-. medt inárodným orga
nitáciám. Počas jej vedenia sa HIS ~talo aktív
nym č lenom IA ML. IAM IC a neskôr aj ECPNM. 
V tomto smere som mala veľmi 1.jednodušenll 
cestu. Mojou úlohou bolo len ďalej tie to kontakty 
udr/ iavaf a rotvíjai. PO~obenie Dr. Polakovičo· 
vej v Paril i jej umo/ňovalo aj naďalej pomáhal' 
pri prenikaní slovensl-.ej hudobnej 1-.ultúry do jed-
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nej z najdôležitej šich metropol sveta. Takmer 
hneď po jej nástupe na post stálej delegátky me 
spolu s vtedajšou kultúrnou radkyňou Dr. Mi
chaelou Jurovskou začali spolupracovať na prí
prave projektu "Présence Slovaque", ktorý zahr
noval týždennú prezentáciu popredných hudob
ných telies zo Slovenska i Francúzska s pôvod
nou slovenskou sk l adateľskou tvorbou (Hudobný 
fond zadal 3 objednávky na nové diela). Žiaľ, 
komplikácie, ktoré vznikli, neboli riešiteľné na 
úrovni zanietencov pre tento projekt a nakoniec 
viedli k zrušeniu práve tejto hudobnej časti . 

e HJS bolo založené a vybudované ako do
kumentačné a študijné stredisko s vlastnou prí
ručnou knižnicou, fonotékou a diskotékou, fo
toarchívom, prehrávacími možnosťami atď., 
pričom bol úzko prepojený na ďalšie útvary 
Hudobného fondu, zvlášť na Vydavateľstvo 
(partitúry, CD) a Požičovňu a archív notového 
materiálu, ktoré ho zásobovali vlastnou pro
dukciou. V dnešnom multimediálnom svete sa 
však informačný servis nezaobíde bez počíta
čom spracovanej databázy, dokonca moderné 
informačné stredisko si vieme predstaviť aj bez 
"klasického" archívu (a následného zápasenia 
s priestorom). Ako sa vyrovnáva HJS s týmto 
problémom? 

Digitalizácia informácií bola našou prioritou v 
posledných rokoch. Predtým používaný kartoté
kový systém neumožňova! pružné podávanie 
kompletných informácií. V súčasnosti sa už pri
bližujeme šládiu, kedy budeme schopní poskyt
núť väčšinu informácií o dielach, inštrumentácii, 
skl adateľoch na počk~ie.Samozrejme, pracuje
me s cenovo najprlstupnejšími databázovými 
programami, takže za sofi stikovaným softwarom 
našich zahraničných kolegov na míle zaostáva
me. Digitalizácia informácií je predpokladom ich 
uplatnenia v rámci elektronických "high ways". 
Preto sme už na konci roku 1995 vytvo
rili prvú skúšobnú home page HIS, ktorá od
vtedy prešla viacerými zmenami. Jej najnov
šia verzia bude čoskoro prístupná na adrese 
http ://www .san et .sk/ logos/mca/mi c.html. 
Priestorový problém, ktorý si spomenula, a sna
žíme ri ešiť práve v tomto období, kedy obnovu 
priestorov HIS využívame na vytvorenie koncíz
nejšieho spôsobu uschovávania informácií, najmä 
tých v tlačenej podobe. Ostáva nám ešte vyriešiť 
zastarávanie fonotéky. Tu by sme radi využili do
stupnú techniku, aby sa nahrávky mohli udržiavať 
v použi teľnom stave. Samozrejme, ideálne by bo
lo získať nové nahrávky väčšiny skladieb, preto
že tak ako zastaráva nosič, starne aj samotná in
terpretácia. V dnešnej digitálnej ére sú na propa
gačné úče ly mnohé existujúce nahrávky použite
ľné len s vysvetfujucim komentárom .. Súcasťou 
nášho archívu sú aj fotografie umelcov. Ich skla
dovanie si vyžaduje dodržiavanie špeciálnych 

skladovacích podm ienok, ktoré, ži aľ, my nemá
me k dispozícii . Poč ítače ponúkajú riešenie aj pre 
tento problém. Novú kolekciu fotografi í, ktorú 
pre nás momentálne pripravuje fotograf pán 
Kastl , čaká, dúfaj me, lepšia budúcnosť. 

e Co chýba na Slovensku najviac pre pro
fesionálnu informačno-propagačnú prácu? 
Vieme, že márne by sme hľadali lexikón slo
venských hudobných skladateľov 20. storočia, 
alebo aktuálnu ročenku domáceho hudobné
ho života s charakteristikami a údajmi o čin
nosti j ednotlivých hudobných oblastí i štatisti
kami hudobného priemyslu. Ty ako to vidíš, 
kde musíme čeliť informačnému vákuu? 

Krátko povedané - finančné prostriedky. 
Mienkotvorným systémom dnešnej spoločnosti 
je "imagológia". Propagácia čohokoľvek, alebo 
komplexnejšie marketing. je už dnes samostatný 
študijný odbor. V oblasti umenia má navyše svo
je zvláštnosti. Nevykazuje momentálne zisky. 
Prostriedky do nej vložené sa vracajú pomaly a 
nemajú číseln(l podobu. V kontexte priorít súčas
nej spoločno. ti sa prostriedky na podporu exi
stencie umenia hľadajú vefmi ťažko. Propagácia 
sa potom vníma ako luxus, ktorý si nemôžeme 
dovoli ť. Na Slovensku, zdá sa. má problémy s 
prežitím dokonca aj hudobný priemysel, ktorý je 
v mnohých západných krajinách jedným z naj
ziskovejších odvetví vôbec (po turistike, ktorá je 
svetovou prioritou). Samozrejme. aj propagácia 
má svoje kontexty. Ťažko ju robi i tam, kde nee
xistuje základná báza. Absencia hudobného vy
davateľstva, ktoré by malo saturovať a rozvíj ať 
potreby hudbymilovných Slovákov, preukazuje 
už teraz vážne dôsledky napr. v oblasti hudobné
ho vzdelávania. čo vefmi úzko súvisí aj s vycho
vávaním budúceho publika pre koncerty vážnej 
hudby. 

e V zahraničí vychádzajú ročenky zamerané 
na oblasť služieb a hudobn;i' ho 'znisu (MUZI-
KONTAKT, Ceská republik ebo naopak 
príručky, ktoré prinášajú pohľad na 
štruktúru hudobného života a é sú určené 
pre všetkých priateľov hudby (Musikhandbuch 
fiir Ústerreich-Ústerreicbische Komponisten 
der Gegenwart), prípadne sú zacielené len na 
jednu profesijnú oblasť a vymedzené teritórium 
ako PA YE (Performing Arts Yearbook for 
Europe) na oblasť výkonného umenia v Európe. 
PA YE predstavuje praktickú a nevyhnutnú prí
ručku pre hudobné spoločnosti i interpretov, 
ktorí hľadajú angažmán, finančnú podporu pre 
seba i svoj projekt, potrebujú informácie prí
padne pomoc v súvislosti s výkonom svojej pro
fesie. HIS vydáva Slovenský hudobný adresár 
(vyšiel naposledy v roku 1996 v náklade SOO ks), 
aké má adresár praktié'ké využitie? 

Zmapovanie infra~truk t úry hudobného života 
je prvým predpokladom pre akýkoľvek kontakt. 

Spevácka súťaž Cav. Carla Vendera 

l Dávajte šancu mladým! l 
Na záver školského roka (23.- 26. júna t.r.) sa uskutočnH v Bratislave I. ročník 

Medzinárodnej speváckej súťaže študentov umeleckých škôl s podtitulom: Spe
vácka súťaž Cav. Carla Vendera. Podujatie zorganizovali Slovensko-talianska spo
ločnosť a Konzervatórium v Bratislave. Kto je Cav. C. Vender, ktorý predsedal 
medzinárodnej porote? Co viedlo organizátorov nového speváckeho konkurzu k to
mu, aby vedľa Speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského a Medziná
rodnej speváckej siíťaže Hommage a Lucia Popp pripravili na Slovensku ďalšie po
dujatie pre mladé spevácke talenty? Spýtali sme sa na to zástupkyne riaditeľa 
Konzervatória a duše tohto podujatia • PhDr. Daniely Sliackej, ktorá spolu s Mgr. 
Dušanom Billom prišla s myšlienkou pripraviť podobnú akciu. Najprv nám odpo
vedala na otázku, kto je to Cav. Carlo Vender: 

- Je to pre
dovšetkým ver
ký priateľ Slo
venska a slo
venských spe
vákov. Patrí k 
nim aj Peter 
Dvor~ký. Tento 
vyše sedemde
siatročný pán , 
ktorý sa každo
ročne lieč i v 

Piešťanoch, je aj vefký milovník umenia. 
Vybavil už veTa štipendijných pobytov mnohým 
talentovaným umelcom zo Slovenska - tentokrát 
Claudii Dernerovej , sólistke opery SND, ktorá 
odchádza do Parmy a našej absolventke Denisi 
Danielovej, ktorá dobre obstála na práve skonče
nej súťaži. Iste by stálo za to, predstaviť pána 
Vendera Slovákom prostredníctvom médií. .. Na 
súťaži bol vo funkcii predsedu, ako prezident 
Taliansko-slovenskej spoločnosti v Parme. VeT
mi nezištne financoval ubytovanie a diéty porote, 
ako aj záverečnú recepciu. 

Kto bol hlavným organizátorom súťaže a 
aké osobnost i - okrem Cav. C. Vendera - ste 
pozvali do poroty? 

- Organizátormi bola naša škola a Slovensko
talianska poločnosť, kde sme- zhodou okolností 
- mali s Mgr. Dušanom Billom v minulosti funk
cie. Vďaka výbornej spolupráci Slovensko-tal ian-

Cav. Carlo Vender 

skej a Taliansko-slovenskej spoločnosti sa teda 
podarilo usku točni ť vefký sen na zorganizovanie 
súťaže pre najmladších adeptov spevu, ktorí štu
dujú na rôznych typoch umeleckých uči l íšť - teda 
nielen na konzervatóriách. Podmienkou je, aby 
neprekroči l i vek 26 rokov. Vo svete sú väčšinou 

Preto považujeme vydávanie Slovenského hu
dobného adresára za vefmi dôležité. K tebou spo
menutým adresárom by som ešte pridala MUSIK 
ALMANACH, vy~e 100 stranový adresár vydá
vaný Nemeckou hudobnou radou, ktorý je "bibli
ou" nemeckej hudobnej infraštruktúry. V zahra
ničí sa publikácie tohto typu vysoko oceňujú a na 
ich vytvorenie existujú potrebné fi nančné pro
striedky. Na Slovensku, zdá sa podporu projek
tov podobného druhu podceňujeme, hoci o jeho 
praktickom využívaní v práci našich kolegov do
ma i v zahrani čí niet pochýb. 

e Nájdu u vás mladí umelci potrebné infor
mácie o domácich a medzinárodných súťažiach, 
seminároch a interpretačných kurzoch? 

Na pomoc ~tudentom pripravujeme preklady 
interpretačných i skladateľských súťaží. ktoré 
nám do HIS zasielajú rôzni usporiadatelia. 
Vydávame to ~tvrťročne v i nformačných listoch 
Presto, ktoré môže dostávať každý. kto nahlási 
svoj u adre u clo na~ej databázy. O informácie 
uverejňované v Preste je pomerne vefký .láujem. 
Niekedy sa sna:t.íme aj ai..tívne regrutovať študen
tov na niektoré interpretačné semi náre alebo kur
zy. Zdá sa mi. že dnes už mnoh! z nich h ľadi a na 
život ovefa real istickejšie a skôr ako kurzom dá
vajú prednosi výnosnej~ím angažmán. 

e Vďaka Sorosovmu centru pre súčasné 
umenie si absolvovala v roku 1996 študijný 
pobyt v USA. Co znamenala pre Teba tá to 
cesta? Aké zážitky máš z New Yorku? 

Mala som šťast ie byť jednou z tridsiat ich vy
braných účastnikov projektu ArtsLink, na ktorý 
sa každoročne hlási vy~e 500 kandidátov z krajín 
bývalého východného bloku. Sťast ím bolo aj to, 
že pobyt som mohla stráv iť v New Yorku. ktorý 
je považovaný za mesto určujúce trend v oblasti 
súčasného umenia. Prioritou môjho pobytu bola 
spolupráca ~ American Composer~ Ochestra. 
ktorý sa venuje uvádzani u diel amerických skla
dateľov, samozrejme, s veľkým zastC1pením sú
časnej hudby. Projekt - festival, ktorého som sa 
zúčastnila. bol koncentrovaný na predstavenie 
brazílskych súčasných skladateľov newyorskému 
publiku. Mala som možnosť zúčastni ť sa rokova
ní s manažmentom Carnegie Hall a Lincoln 
Centre, vidieť prácu s médi ami, zúčastni ť sa roz
hovorov brazílskych a amerických sk ladateľov, 

osobne sa Z0711ámiť s Ph. Glassom. S. Reichom. 
G. Klucevsekom, L. V. Vierkovou. D. Langom. 
Všetok "vofný" čas som venovala ďalším koncer
tom v Lincoln Centre. kde som poču la popredný 
súbor "Bang on a Can All Stars", alebo "S. E. M." 
Petra Kotíka. ako aj aktivitám menej oficiálnych 
hudobných organizácií v "downtown" ako 
"Roulette and Einstein". "The Kittchen". "Knit
ting Factory". "Experimental lntcrmedia"-a. i. 
Samozrejme, súčasťou atmosféry New Yorku je 
aj množstvo drobných galérií súčasného umenia 

súťaže pre spevákov. ktorí Sll vo vyšších veko
vých kategóriách, resp. patria k vy~pe lejším 

adeptom. Zistili sme, že v posledných rokoch 
veľmi prudko stC1pa úrove1~ vokálnej prípravy 
mladých spevákov- a pritom pre nich vlastne ne
existuje súťaž. na ktorej by si mohli overiť svoje 
kvality. U nás je konzervatoriálna slliaž- ale no
vý konkurz je niečo iné. Obe sllia7e by mali exi
stovať ved fa >eba- ibaže jedna bude medzinárod
ná a druhá národná. Jedna bude pre umelecké 
školy, druhá iba pre konzervatóriá. Do poroty 
sme pozvali okrem pána Vendera aj prof. Evu 
Siahovú. riad iteľa Konzervatória z Viedne prof. 
Gerharda Tracka. ta lianskeho dirigenta Dona 
Giorgia Zilioliho. vokálneho pedagóga a č lena 

medzinárodných porôt takých vokálnych súťaží, 
akými sú karlovarská. či v Bussete - Dr. Gia
coma Donatiho. Kon.lervatórium i Slovensko-ta
liansku ~poločno~ť .lastupoval Mgr. Dušan Bil l. 

Súťažilo sa v A a 8 kategórii, zvlášť muži a 
ženy. Mohli by ste tieto kategórie vekovo špe
cifikovať? 

- A kategória bola pre ženy do 20 rokov a pre 
mužov do 21 rokov. B kategória je určená pre že
ny do 24 rokov a pre mužov do 26 rokov. 

Aké boli podmienky súťaže, čo sa týka re
pertoáru? 

- Vypracovali sme ich za pomoci odborníkov 
v rekordne krátkom čase. Obyčajne sa podobná 
súťaž pripravuje po každej stránke rok - my sme 
ju pripravili za dvil mesiace! V dvojkolovej súťa
ži museli adepti predviesť národnú pieseň v ume
leckej úprave, umelú pieseň. taliansku pieseň -
canzonu, taliansku áriu a súčasnú skladbu. 

Mienite túto súfaž opakovaf? 
- Radi by sme ju pripravil i každý druhý rok -

striedavo so slliažou M. Schneidera-Trnavského. 
Medzinárodná spevácka súťaž Hommage a Lucia 
Popp je trochu v inej kategórii. 

Kto vás finančne podporoval pri usporiada
ní súfaže? 

- Generálnym sponzorom bolo Divadlo West. 
Boli by sme radi. keby sme v bud(lcnosti dostali 
aj príspevok od štátu, resp. z fondu kultllry Pro 
Slovakia. Zat iaľ, pravdu povediac. sme od štátu 
podporu nemohli čakať. lebo sme s llťaž pripravili 
na posledn(! chvíľu - ale v budúcnosti by sme sa 
poteši li podpore zo strany MK SR a MS SR ... 

V čom vidíte hlavný význam podujatia? 
- že sme umožnili stretnutie nadaným spevá

kom zo siedmich krajín Európy vo vefmi priateľ

skej atmosfére, pričom v nich rezonoval výrok 
predsedu poroty: "Dôle1ité je. predstaviť sa". V 
nás, organizátoroch zase doznievala jeho vý7va: 
"Dávajte šancu mladým!" Myslím si , že ju dosta
li . Vynikajúca atmosféra medzi mladými zase 

5 
v SOHO. ale nevynechala som ani popredné sve
tové múzeá Guggenheim alebo Metropolitan. 
New York je až živočíšne energický, človek je 
tam vystavený situáciám. na ktoré nie je v domá
com prostredí zvyknutý. Životné tempo je vefmi 
rýchle. Pobyt v New Yorku je vefmi dobrá život
ná skúsenosť. 

e Co si zo svojich doteraz dosiahnutých 
propagátorských úspechov ceníš najviac a do 
čoho mieniš vložiť svoju energiu v najbližšom 
období? A celkom na záver: ktoré aktivity HIS 
považuješ f sú~.snosti za najuspokojivejšie? 

Pre mňa je celtné uvedenie každého diela slo
venského skladateľa. Ešte zaujímavejšie sú za
hraničné objednávky nových diel. V tomto smere 
si vefmi vá/.im objednávku Varšavskej jesene pre 
Mareka Piačeka. Skladba bude uvedená na jubi
lej nom 40. ročníku v septembri tohto roku. V bu
dúcnosti by som rada využila svoje č lenstvo vo 
výboroch medzinárodných organizácií na zo,má
menie členov týchto organiz:ícií s hudobným ži
votom a jeho organizátormi na Slovensku. Preto 
plánujem . poloč'lé stretnutie členov výboru 
ECPNM a EMC v Bratislave počas tohtoročného 
festivalu Melos-Étos. V rámci nášho členstva v 
IAMIC sa pokúšam o užšiu spoluprácu v rámci 
krajín bývalého východného bloku. Je to veľm i 
náročné. pretože v mnohých krajinách HIS nikdy 
neexistovali, v ďal ších existujúce zanikli, alebo 
zápasia s finančnými problémami. Predpokla
dám. že s pomocou Open Society Fund sa nám 
podarí vybudovať fungujúcu s ieť HIS v krajinách 
strednej a východnej Európy. Táto téma by mala 
byť predmetom rokovaní predstaviteľov existujú
cich i potenciálnych HIS v novembri tohto roku 
v Bratislave a tiež v septembri 1998. kedy spolu s 
rakúskym HIS budeme hostiteľmi Medlim\rod
nej konferencie IAMIC vo Viedni a Bratislave. 

Práca v HI S je veľmi ro.lmanitá a často rotptý
lená do suplovania potrieb. ktoré tým, že ich né
tastrešuje nikto iný, ostávajú na našich pleciach. 
Žiaľ. li mitované finančné tdroje nás nútia vypúš
ťať isté druhy činnosti . Neboli sme schopní fi
nančne utiahnuť publikovanie časopisu Slovak 
Music určeného zahraničným Láujemcom. Vydá
vanie podobných časopisov v .lahran ičí podpo
ruje vo veľkej miere štát v rámci svojej zahranič
nej propagácie. Rovnako sme sa museli vzdať 
hlavného organizátorstva festivalu Večery novej 
hudby. Snažíme sa byi aspoi'l aktívnym spoluor
ganizátorom. HIS je stále jediným centrom na 
Slovensku. ktoré môže poskytnúť najkompletnej
ši u informáci u o sC1časnej slovenskej tvorbe. Za 
najsilnejšiu stránku HIS považujem jeho pracov
níkov, ktorých profesionalita a 7.anietenosť sú 
najväčšími devízami, prostredníctvom ktorých sa 
sna~! me udržať krol.."s našimi' neport>vmttefne-bb
hatšími partnermi zo zahraniči a. 

Zhovárala sa: AGNESA ZÚL YOMIOVA 

nasvedčuje. že tu vznikli pri ateľstvá medzi mno
hými nádejnými talentami. Medzi laureátmi boli 
mnohí vefmi pozoruhodn[ - o čom svedčí aj ich 
llspech pred publikom na záverečnom koncerte 
víťazov. Z mnohých mien spomeniem čo len 
Poliaka Jaceka Jaskulu - barytonistu, ktorý bol 
predspicvať i v opere SND. Nakoniec sa dohodol 
s vedením SND na hosťovaní. 

Aké ceny ste dávali víťazom'? 

- Finančné ceny dávalo Divadlo West. Pre A 
kategóriu to bolo 5 000 Sk. 4 000 Sk a 3 000 Sk 
pre mužov i ženy. VB kategórii to bolo 6 000 Sk. 
5 000 Sk a 4 000 Sk pre mužov a .leny. Okrem to
ho sa udelila Cena Evy Blahovej a Jozefa Kund
láka. ktorí dali istú fi nančn (! čiast ku svojim favo
ri tom. Marián Vojtko a Daniela Denisová boli· 
prvými nositeľmi týchto cien. Zvláštnymi cenami 
súťaže boli i atraktí\l'he koncerty v Taliansku: 
I..oncert v sále G. Verdiho v Parmt!. koncert v 
Salsomaggiore Terme, koncert Asociácie priate
ľov G. Verdiho v Bussete a I..om:ert v Trentine so 
~lávnym basistom Francom Federicim. 

Zostáva nám vymenovať víťazov a ďalších 
odmenených ... 

- V kategórii A - ženy získala l. cenu absol
ventka Konzervatória Denisa Danielová z 
Bratislavy. 2. cenu Kata rína Sroková - 7 2. roč
níka Konzervatória v Bratislave, 3. cenu Petra 
Baráthová z Konzervatória v Bratislave a 
Orsolya Perlaki z Maďarska. V kategórii A -
muži: l. cenu ôskal Marián Zuk-Oiszewski .l 

Kont.ervatória Bratislava. 2. cenu Pavol Bršlík L 

Konzervatória Žilina a 3. cenu Dmitrij Afana- -
siev .l Litvy. 

V kategórii B- 7.eny l. cena nebola udelená. 2. 
cenu .lbkali dve speváčky: Katarína Kuruczo
vá z Konzervatória Bratislava a Jana Ziačiková 
l. Cirkevného konzervatória. 3. cena patrí Ivete 
J ii'íkovej .l českej republiky. V kategórii B -
muži l . cenu udelil i barytonistovi Jacekovi Jas
kulovi z Poľska. 2. cenu dostal Michal Mačuha 

z VSMU Bratislava, 3. cenu Jozef Benci z Kon
zervatória v Bratislave. Cenu J. Kundláka udeli li 
Mariánovi Vojtkovi - tenoristovi z VS MU, 
Cena E. Blahovej sa dostala do rúk Denise 
Danielovej z Konzervatória Bratislava. 

Zvláštne ceny poroty - koncerty v Taliansku -
získali: Katarfna Sroková a Katarína Ku
ruczová zo Slovenska. Jacek J askula z Poľska a 
J ozef Benci zo Slovenska. 

Na záver: ktoré štáty sa zúčastnili vašej 
medzinárodnej súťaže? 

- Slovensko. česko. Litva. Poľsko, Maďarsko. 
Grécko. Taliansko. 

TERÉZIA URSINYOV Á 
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Odhal'ovanie hodnotovej relatívnosti 
v 

VECEROV NOVEJ HUDBY 
Daniel MATEJ (1963), Peter ZAGAR (1961) a Marek PIACEK (1972) • organizá

tori, skladatelia, experimentátori, interpreti, progresívn i umelci. Predovšetkým pro
tagonisti hudby na Slovensku i v zahraničí. 

Eric Satie hovorí, že realita je prostredie. A to, čo 
v ňom chceš urobif, to je rie~enie. Cím sú teda 
Večery novej hudby (V H)? 

Daniel Matej (0 . M.): Ak má Satie pravdu. tak je 
IO tak. 

Ľudia sú stále viac a viac vystavení pop kul!úre, 
ktorá nenarúša ich predstavy o svete. v ktorom žijú a 
namiesto kladenia Olázok ponúka lacné. rýchle. pozlát
kové rie~enia a utvrdzuje Tudl v pocite prljemnosti, že 
všetko je správne a nemOže byť inak. Ľudia si neuve
domujú, že v pozlátku ich pop kul!úra utvrdzuje v tom, 
čím sú. V skutočnosti však Tudl neformuje, len ťahá 
tam, kde ich chce mať. Stávajú sa tak mechanickejšlmi. 
Preto nový typ výpovede len narúša ich zabehanú 
predstavu o svete. Samozrejme. to privoláva otázku, čo 
bude s hudbou ďalej. Zdá sa mi, že moja generácia bo
la zvedavejšia. Studenti kompozície sa nezaoberajú 
vôbec tým, čo sa deje v súi:.1snej hudbe. čo je pre mňa 
nepredstaviteľné. Zaujíma ich Sostakovič, Stravinskij, 
sú' prlliš obrátení smerom k histórii. Chýba zvedavosť, 
a pritom iba ona je cestou k vzdelaniu. dozvedieť sa 
niečo viac. K uvedomeniu si miesta na zemi. Smrť na
;táva vtedy, keď si prestaneme klásť otázky. 

Peter Zagar (P. Z.): Satie postavil všetko hore 
nohami. VNH vytvárajú prostredie, v ktorom mOže 
existovať konfrontácia názorov. Teraz hovorím tak tro
chu aj za Dana Mateja. VNH ponúkajú jeden názor, 
ktorý je autentický, resp. Tudia, ktor! ich organizujú, 
ich systematicky ponúkajú. a tým vzniká zákonitá 
reakcia, kde začína konfrontácia názorov. V tomto 
zmysle je to priestor. kde sa mOže uplatniť výmena ná
zorov. VNH sú festivalom. kde sa tvori miesto a čas na 
realizovanie umenia. 

Majú VNH svoju idée fiXe? 
D. M.: Koncepčnou ideou VNH bolo priviesť na 

Slovensko hudbu. ktorá u nás nie je. Nielen kŕčovito 
prezentovať čo najširšiu paletu svojej tvorby. Hlavnou 
ideou je dovoz. lebo až vtedy mOže vzniknúť kon text, v 
ktorom by sme sa mohli stať internacionálnym elemen
tom. Toto som si uvedomil počas svojich pobytov v 
zahranič!. VeTké európ;ke mestá sú európskymi cen
trami nie pre svoju kullúmu veľkosť, ale vďaka krlže
niu kultúr. Prečo sú Spojené ~táty také vplyvné? 
Vzniklo tam tzv. podhubie novej postmodernej spoloč
nosti, kde sa všetko navzájom prcllnalo a navzájom 
obohacovalo. Toto stretávanie sa elementov však Bra
tislava zatiaf nemá. 

Ľudia si zvykli na nový materiál spracovaný konvenč
ným spôsobom. Irituje ich materiál sice prljemný, ale 
pozliepaným spôsobom ruši ich predstavu o vývoji, 
ktorý by sa mal odohráva(. RoLrušl ich kontextovo, 
ako napr. Schllnbergove premiéry pred l OO rokmi s 
materiálom, na aký neboli zvyknutl. 

Ako prijímať VNH? 
M. P.: Riešen fm je nehodnotí(. pozorova(. Mysllm, 

že všetko by sme mali prijímať ta~. ako keby sme to po 
prvýkrát počuli, to znamená. le VNH by v tomto oh Ta
de nemali byť niečlm zvláštnym alebo jedinečným. Sú 
iné v tom. že prezentujú iný typ hudby. Takú, ktorú ne
mám mo'l.nosť počuť ta~ často, ako napr. klasickú, ale
bo ešte viac popu lámu hudbu. V podstate je jedným z 
mála priestorov, kde možno počuť hudbu takéhoto ty
pu, ktorá je na hranici žánrových vymedtenl. Nemali 
by sme sa snažiť porovnávať s ničlm. čo sme už počuli . 

Mali by sme na koncen prlsť , ako keby to bolo prvý
krát v livote. Akonáhle porovnávame hudbu s určitou 
inforn1áciou, ktorá nám je daná, hudbu nemôžeme pri
jať. 

ktoré siaha mOj obLOr. Vďaka elcl..troakusticl..ej hudbe 
som si dokázal predstaviť veci. ktoré som si predtým 
nedokázal. V podstate šetrí niekofko rokov. ktoré po
trebujem pri spolupráci \ inými hudobnlkmi. 

VNH boli večerným i koncertmi prepojenými s 
dopoludňajšími workshopmi. Ako ich vylepšíte, 
aby zaujali aspoň tak, ako samotné večery? 

O. M.: Sebakriticky mu~ím L.hodnotiť. 1.c ~labou 
stránkou bolo neakceptovanic diktátu reklamy. Aj ke
by sme pôsobili trhovo u reklamne, populárnosť by sa 
pravdepodobne ne7vý~ila. Znova to wedčl o apatii a 
nezáujme nás. 

Ste organizátormi, skladateľmi a súčasne inter
pretmi. Cfm ste sa cítil i byť najviac? 

P. Z.: Zaneprátdnenými Tuďmi. 
D. M.: Problém bol. Je všetkým. a to ma fru\lrova

lo. lebo nič som nerobil poriadne. Organitátorská prá
ca bola ťaJ.iskom , vwi~la 1 nutno~ti. preto :.me :.a ne
mohli poriadne venovať interpretácii vlastných diel. čo 
bolo naším cieľom. 

Cím by ste chceli spestril' nasledujúci ročník 
VNH? 

P. Z.: Naďalej pozývať súča;ných umelcov zo ?a

hraničia. a pritom predstavovať sloven\k(l >úča~nú 
hudbu. 

M. P.: Chceli by sme pozvať Av;enika :.jeho origi
nál Ober krajner štýlom na jeden koncen v Moyte
sovej sieni. 

P. Z.: Je dOležité vnáša( do tohto kontextu informá
cie z rôznych krajin a regiónov, aby sme prinajmen
šom mohli čo najviac počuť a vytvoriť si svoj vlastný 
názor. Pri počúvanl vzniká informácia iného druhu, 
ako keď si o hudbe prečltame. Stálym interpretačným protagonis tom na Večeroch novej hudby j e súbor VE l. 

Marek Piaček (M. P.): Je over a lepšie vypočuť si a 
stretnúť priamo skladateľa - interpreta, ako len počúvať 
kúpené CD. Úlohou VNH je priviesť už klasikov sú
časnej hudby, ako tu boli Cage alebo Schnebel, aby Tu
dia videli, že existujú. 

P. Z.: Áno, človek si hneď neuvedoml, ak navštlvi 
festival súčasnej hudby alebo hudby 20. storočia, kde 
počuť Hindemitha. Stravinského alebo Sostakoviča, že 
počúva hudbu spred 30. - 50. rokov. Takúto hudbu síce 
považujeme za súčasnú. ale predsa už máme od nej 
istý odstup. VNH najviac zo všetkých podujati na 
Slovensku ponúkajú hudbu, ktorá sa tvori dnes. vyslo
vene dnes. tento rok, maximálne 10-15 rokov dozadu. 

M. P.: Väč~inou hudba, ktorá sa tvori dnes, reaguje 
na to, čo my vidíme naozaj. Vidíme pohľad človeka na 
tú istú situáciu, ale.pohTad súčasného skladateľa je iný, 
pretože má inú predumelecky a predkriticky danú po
Liciu. 

Je toto umenie? 
O. M.: Umenie je špecifický nástroj spoznávania 

reality alebo osvojovania si reality. A takisto aj jeho 
prejavy, takže aj festival je prezentáciou určitého osvo
jovania si reality. Súčasné umenie je exkluzlvnou zále
žitosťou nie v tom zmysle, že by sa samo vydeľovalo 
alebo samo chcelo vydeTovať,je to realita Tudí. ktorých 
zaujlma tento typ osvojovania si reality, akým je sú
časné umenie, a tých je málo. 

M. P.: Umenie je niečo, čo vytvára nové hodnoty, 
alebo ešte jednoduchšie povedané. nenič! ostatné hod
noty. V tomto zmysle je súčasná hudba umenlm. Je to 
kultúra, ktorá pomáha vytvoriť niečo novč, minimálne 
priestor, v ktorom sa stretnú Tudia, v ktorom sa stretnú 
názory, v ktorom sa stretne hudba s každodenným ná
zorom. Je to komentovanie reality a je to realitou, pre
tože je to súčasťou nášho každodenného života. 
Pomáha to Tuďom ;formulovať samých seba, svoj 
vlastný názor. 

Medzinárodný festival VNH sa koná už po ôsmy
krát. Stal sa dosf známym festivalom i v zahraničí. 

apriek tomu kvantita doMiceho publika sa nezvy
šuje. Myslíte si, že VN ti sú určer& len pre určitú so
cietu? 

O. M.: Je to dané hudbou. Najväčšou hybnou si lou 
je zvedavos(. Je to prirodzené, ale zároveň mi to dosť 
vadl. Mojou najväčšou túžbou je, aby Tudia VNH po
čúvali, pretože sa im páčia, a nielen zo zvedavoMi. 
Clovek by sa mal tešiť na neočakávané. Moje deti sú 
zvedavé na všetko, čo ešte nepolllajú. Ako sa človek 
stáva staršlm, boji sa dávať najavo čo nepozná, a voči 
tomu si vytvára schémy reagovania. Ľudi irituje vysta
vovanie sa neočakávaným situáciám, v ktorých nikdy 
neboli. Kedysi to bol materiál a teraz je to kontext. 
Zaznie prljemne lllejúca hudba a vyvolá škandál. 
Prečo vzniká? V Dánsku na premiére mojich dvoch 
skladieb Iné 2 uspávanky vyvolali škandalóznu reak
ciu v tom kontexte. v ktorom sa nachádzali. Pritom to 
bola najprljemnejšia hudba večera, čo sa týka zvolené
ho materiálu. A tak som si položil celkom jednoduchú 
otázku: V čom je skladba škandalózna? Je to pre neo
čakávané vystavovanie Tudl neočakávaným situáciám. 

P. Z.: Pri počúvanl novej hudby môžeme mať zo za
čiatku aj negatlvne pocity. Je však dOležité nezanevrieť 
na inú súčasnú hudbu, zosta( otvorený voči novému. 

Majú V H svoju kontinuitu, alebo sú určené iba 
pre dne~ok? 

O. M.: D. Schnebel je určitou konúnuitou. VNH 
prinášajú hudbu takú, aká je dnes, s určitou preferen
ciou ich organizátorov. Neverím v objektivitu. NemO
že byť dobrý len festival. ktorý sa sna" rovnakou mie
rou zmapovať všetko. Potom takýto festival nemá tvar. 
a je to pod Ta môjho názoru zbytočná akcia. Lep~ ie je 
urobiť 5-6 projektov s vlastnou tvárou, ako jeden, 
v ktorom je všetko. Kedysi som spomlnal. že kompo
zičná práca je všedný deň a VNH ;viatkom, kde sa 
stretnú snaženia a záujmy umelcov a prezentujú sa na 
takomto fe>tivale v sviatočnom kontexte. 

Interpretujete svoju hudbu kvôli nedostatku, 
alebo nepochopeniu inými interpretmi, alebo ste ju 
chceli interpretovať sami? 

D. M.: V minulosti bolo prirodzené, že skladatelia 
boli zároveň aj interpretmi svojich skladieb. To. že sú
časní skladatelia nie sú schopn l hrat' na nústroji. je dô
sledkom atomizácie a rozkladu jednotlivca. Sme príliš 
špecificky vychová vani. Sme vychovávanl proti integ
rite jednotlivca. Vychovávame jednotlivcov. ktor! 
okrem svojej špecializácie neovládajú inú. Ja sa sna
žím túto bariéru prelomiť. som veTmi zlý klavirista, čo 
je mOj handicap, ale jedným z dôležitých bodov je tvo
rivosť a vynaliezavosť. Uvedomil som si to pri dvoch 
Tuďoch z oblasti jazzu: Count Basie a Jozef Zawinul. 
Vynaliezavosťou vytvorili zo svojho nedo\tat~u tech
nickej dispozlcie zámer. Svoju hudbu chcem interpre
tovať preto, lebo mám rád typ existencie hudby. kde sa 
skladateľ podieľa na interpretácii vlastných diel tak. 
ako je to bežné v rock'n rolle a iných štýloch. 

M. P.: V určitých prípadoch to robíme preto, že nás 
to bavl. napriklad repenoár Požoň sentimentál. Keď 
neboli interpreti. hrali sme si sami, neskOr sa o našu 
hudbu začali zaujímať absolventi vysokých škOl. 

P. Z.: Aby naša hudba nezostala "šupllkovou", za
čali sme ju interpretovať sami a venovať sa jej profesio
nálne, nie preto. aby sme sa na javi.,ku predvádLali. 
Výsledkom po desiatich rokoch bola cxbtencia súboru 
VENI ensemble. 

Co pre vás znamenajú osobnosti hudby, ako: J . 
Cage, Varese, Boulez, WoiiT ... , ale aj elekt roakus
tick~ hudba? 

P. Z.: Pri každom z týchto spomlnaných skladateľov 
niečo prijlmam a niečo odmietam. Prijlmané sa mOže 
a nemusi prejaviť v mojej hudbe. Ich tvorba je pole 
pro:.tredia. v ktorom žijem. Sú to názory na súčasnú 
hudbu. vďaka ktorým si cibrim svoj názor na súčasnú 
hudbu. Východisko v hudbe, resp. spätný vplyv, sa pre
javuje aj v záujme o výtvarné umenie, tanec. Zaujlmam 
sa aj o elektroniku v hudbe. SpUtná väzba mi moje ná
zory potvrdzuje. alebo mi ich vyvracia. 

M. P.: Pre mňa má význam elektroakustická hudba 
z technického hľadiska, pretože rozšírila hranice, po 

D. M.: Na budúci rok rotmý~Tame o pozvani W. 
Zimmennannu z Nemecka aH. Skemptona z Anglicka. 

, O'J 

Písal' pravdu. epritakávaf. Pravda je všetko 
j estvujúce, nie j e ničím viac ani menej. Umenie je 
však prieberčivé - niečo využije, na niečo zanevrie, 
všetko však nevyjadrf. Smutná krava mohla viacej 
bučaf, posledné slová mohli byf bez mg pásu a Ária 
bez speváka. Absurdné, ale všelijako si to môžeme 
predstaviť. Bolo by to lepšie? Skladatelia ncdo,•olili 
viac. Ani L. v. Beethoven neroz.šíril Osudovú sym
fóniu o 5 taktov navyše a ani J . S. Uach nepripísal 
vo fúgach hlas navyše. Ani nikto po nich. Využili 
len to, čo využili. Bolo to dobré? Pravda vynecháva 
zo skutočnosti a zároveň k nej pridáva. 

Cím bol 8. ročník medzinárodného festivalu 
VNH? Doplním len slová hlavných aktérov. a pr
vý pohľad bol festival predstaveniami naozaj novej 
hudby. V globále mali charakter originálnych IO 
vystúpeni s nádychom vážnosti i humoru, meditá
cie, popudlivej i príj emnej atmosféry. A však na 
druhej strane by sme mohli polemizovať, do akej 
miery v skutočnosti boli nové, originálne. Už z hľa
diska štýlovosti je diskutabilné - bola to post moder
na? Avantgarda? Experimentálna hudba? Alebo sú 
to štúdie recyklujúce klasickú hudbu, či transfor
mácie súčasnej , resp. populárnej hudby, alebo to 
boli projekty náhodných operácH? 

Po zvukovej a výrazovej stránke to bol kvalitný 
výber interpretov i skladateľo'' · Osobnostné krea
tfvne vklady experimentovaním s fa rbou zvuku do
kázal špičkový akordeonista Boris Lenko, čím sprí
jemnil j eden z "Večerov", ktorý vznikol symbiózou 
otvorenosti interpreta voči skladateľským poeti
kám, netradičným pre akordeónovú literatúru. 
spojenú so samotnou prezentáciou známych o ob
ností svetovej novej hudby (ll. Skemptom, L. V. 
Vierk, G. Klucevsk a A. Piazzolla). 

Zaujímavým súborom bolo aj ho~fujúce Die 
Maulwerker pod vedením O. Schnebla ( emecko), 
už klasika novej hudby, ktoré upozornilo na seba 
svojou výr azovou expresivitou. Dopomohla tomu aj 
nová technika využívania hlasového aparátu a ľud
ských artikulačných orgánov (hlas ivky, ústna duti
na, hrdlo, nos, pery), ktoré sa menili na zvukový a 
šumový generátor. Netradičné využitie priestoru 
(schody, mimoja,·iskové priestory) spojené so zvu
kom, pohybom, svetlom, mimikou i gestom vytvori
ll prekvapivé zážitky, a nielen z hudby. Všetko bolo 
skombinované v jedinečnom vzt'ahu k času. kde 
zvuk sa tvoril v priamom vzfahu k vizuálnemu. 

Výrazovou expresivitou disponovali aj sestry 
Pšenečnikové (Rusko), ale skôr v negatívnych far
bách a rozmeroch. Siroká paleta repertoáru (0 . 
Schnebel, S. Nevski , J. Cage, P. Ablinger, D. Matej, 
J. Fri tsch, B. Lang, P. Machajdlk, W. Zimmerman, 

. Collins) spôsobila - napriek technickej vyspelosti 
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- popretie expresivity v plnej miere na nekonečne 
dlhé predstavenie. Skoda, tým boli VNH zaujímavé 
už nielen z hudobného hľadiska, ale aj z hľadiska 
psychologického. Casový limit bol fenoménom, kto
rý doká.tal zneprfj emnif (v prípade P~enečniko
' 'ých), ale i potešil' (v prípade B. Lenka - SR, 
J. Léandrc a P. Contenta- Francúzsko) poslucháča. 
Casový limit bol prievodným znakom VNH. 
Zintenzívňova l sústredenie poslucháčov, zároveň sa 
~tal aj substitúciou drogy. 

Manželia Havlovci (CR), ich viola da gamba, vio
lončelo, zvončeky - tibetské misky, spev navodzova
li meditačnú, relaxačnú atmosféru pre toho, kto po
čúval ich hudbu otvorene, bez akéhokoľvek porov
návania s artinciálnou hudbou, bez predsud kov. 

ová hudba potrebuje novú citlivost percepcie po
slucháča. achádzaf vnútorné spojitosti, vedieť sa 
orientoval' v oblasti citov, byf voči ním otvorený je 
viac, ako hodnotiť umenie v pejoratívnom význa
me. Predstavenie tla' lovcov bolo prejavom hudob
ne vzdelan) ch a senzitívnych umelcov, ktorí priblí
žili ind ickú filozofiu hudbou. Ticho bolo pre nich 
dôležit) rn momentom. Prelínalo sa s éterickými ly
rizovanými pianissimami. Ticho tvorilo atmosféru, 
ktorá dotvára la hudbu, dokončie,•alo náš pocit. 
Bolo akýmsi predlžením atmosféry. 

Koexistencia komponovaných a improvizova
ných pasáží (VE l ensemble/Požoň sentimentál, 
VAPORI del CUORE!appendix CO SORT) sa vy
tvorila ďa lšia droga- atmosféra. Požoň sentimentál 
nadvlizujúci na tradície regiónu - Bratislavy, s cie
rom (znovu) oži viť kultúrne povedomie mesta a 
VAPORI del CUORE, využívajúce elektronické 
hudobné nást roje v najrozličnejších hudobných 
kontextoch, V) tvárali elektroakustické experimen
ty, ktoré pobávili a príjemne prekvapili nekonven
čnými prístupmi skladateľov a in terpretov v jednej 
osobe. Dlhé rozhovory spolu s Martinom Burlasom 
viedli k založeniu súborov VENI ensemble, ktorý sa 
postupne rozdelil na VE I quartet a neskôr prijali 
názov Opera Aperta. Protipólom je súbor Požoň 
sentimentá l, neskôr silne ovplyvnený prfchodom 
t.:ubomíra Burgra (1964). Súbor sa úzko viaže na 
vznik súboru VAPORI del CUORE (Výpary srd
ca). Oba vznikli súbežne ako otvorené hudobné zo
skupenie koncom roku l 993 personálnou fúziou sú
boru VE l ensemble, Vitebsk Uroken, Ospalý po
hyb, Zabudnutý ohyb a Tuleň. S VAPORI del CU
ORE si zahral aj . Collins (USA), ktorý sa rád za
hráva so svoj imi po domácky vyrobenými elektric
kými obvodmi a rádiami. 

No' á hudba exploduje. Dá vn možnosť výberu, 
obohacuje záži tkami, rozširuje možnosf komuniká
cie. Sarlatánske zvuky, elektrizujúce a prekvapivé 
absurdné kúsky, exkluzívna interpretácia, mnoho
tvárnosf výpovede, radosť z vlastnej existencie, re
cesistický úškrn, ale aj úprimnosť popretkávali 
V H. ová hudba s novou tvárou nemôže poprieť 
historický podtext, ktorý sa mi núka a znovu potvr
dzuje slová klasikov, že v~etko so všetkým súvisí. 

Európska tradícia ovplyvňuje kompozičné 
štruktúry, U'tnre, estetiku, ktoré sa pekne "zaška
tul'kovali" časom - históriou. Renesanční majstri, 
originálni J. S. Bach aG. F. Händel, veľká klasicis
tická t rojka. množstvo romantikov, impresionisti, 
2. viedenská škola, Parížska 6, novoromantici ... 
Napr. Parížska 6 sa sformovala v bodoch: zjedno
du~if hudobné formy, t. j . ideálom suity bol J . F. 
Rameau a sonáty J. Haydn, ďalej odpor k citovému 
zvel ičovaniu, snaha o nastolenie rovnováhy medzi 
citom a rozumom. Vzor? Eric Satie. Ani Schon
berga nemožno nasleqpvat', lebo bol poslednou vý
' 'ino,·ou fázou romantizmu smerujúcou k atona
lite. Vzorom bol teda francúzsky klasicizmus. Samé 
ideály a vzory. Má hodnotu kopírovanie Haydnov
ho sonátového princípu, i keď v novej prepracova
nej podobe? Je to nové? Hodnotné? Alebo len oži
vujúce? Pokusy niečo ') tvorif. 

{)alší príklad je Stravinského balet Bozk víly. 
História tvrdi, že bol skomponovaný pod vplyvom 
J>. l. Caj kovského. V skutočnosti doň vkomponoval 
niekoľko tém z Cajkovského inštrumentálnej hud
by. ámetom mu bol pritom rozprávkový príbeh 
H. Ch. Andersena. Aj v balete Pulcinella použil me
lódiu G. 8. Pergolesiho. Vplyvy a prepožičané ná
mety. resp. recyklácia ideí a námetov. Koľkí skla
datelia boli pod vplyvmi iných, koľkí z nich čerpajú 
námety z literatúry, výtvarného umenia ... Koľkí z 
nich sa stali takto jedinečnými a originálnymi?! 
Dnes už nikto nemažuje o tom, koho Mo7.art zatie
nil, na koho princípy nadväzoval. Mozart zostal j e
dinečným . 

V tomto zm)sle "nadväzovania" na tradíciu boli 
V H skutočne prezentáciou novej, jedinečnej hud
by. Ak teda skladby vzniknuté z originálnej meló
die, na základe ktorej spätným postupom vznikla 
nová melódia, úplne odlišná od predchádz:tiúc~j. 
kde analýze boli ()Odrobené tónové výšky a dlžk) 
(M. Piaček: J ednota a právo), experimentálne spra
covanie známej salónnej piesne (T. Boroš: Das 
Gebet einer Jungfrau), a lebo intuitívnu analýzu 
originálnej melódie hodnotíme, ako história hodno
tí umenie, potom V H sú neoceneným umením 
vzniknutým z jestvujúceho umenia. Je rovnakou 
fúziou, ako dieťa lrodené "fúziou" svojich rodičov. 
Diefa geneticky dedi niektoré ich vlastnosti, dotvá
ra ich, transformuje. Nevytýkame mu, že ich 
"kradne". A tak je to i s novou hudbou. Je dieťa
ťom svojej doby. Možno sme nezabudli na schop
nosť údivu, ktorou sme kedysi disponovali. etreba 
sa báť toho, čo nepoznáme. A navštevovať len pred· 
stavenia, ktoré sú nám známe. ie sme natoľko 
múdri, aby sme nemohli byť múdrejší. Učme sa od 
detf. 

ZUZANA BALAZSHÁZYOVÁ 

/ 
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Muzikál Oliver priniesol rovnakú slávu 

jeho autorovi-skladateľovi, libretistovi a 
textárovi v jednej osobe, Lionelovi Bartovi, 
ako pred 160. rokmi autorovi románu s prí
behom siroty z londýnskych , !umov Char
lesovi Dickcnsovi. L. Ban zmiernil a otupil 
ostrie hrán charakterizujúce niektoré posta
vy, "vylepšil " ich imidž, ako napr. postave 
Fagina, krára zlodejíčkov a pozornosť sú
stredil na hlavné zvraty osudu siroty Oli
vera. Muzikál bol veľkým hitom 60. rokov 
v Európe aj v Amerike. L. Ban nezaprel, že 
je odchovancom európskej pop hudby. Sila 
jeho hudby tkvie v priehľadnej faktúre, pá
čivej melódii, rytmus muzikálu osviežil aj 
prvkami nápadne pripomínajúcimi kolorit 
"novouhor kého" štýlu. M uzikál Oliver je 
výzvou hľadajúcemu a tvorivému reii séro
vi najmä preto, že dáva priestor na prácu 
s deťmi (neprofesionálmi). Zvolil si ho 
v spolupráci s činohercami , spevohercami, 
členm i opery a baletu Východoslovenské
ho štátneho divadla a deťmi r ežisér Jozef 
Bednárik a jeho inscenovaním vyvrcholil 
tohtoročnú . ezónu. 

M uzikál ako divadelný žáner vyžaduje 
od hercov sebadisciplínu, spájajúc do jed
notiacej kreácie hudbu. tanec a pohyb. Na 
jednej strane ich to limituje, ale na druhej 
provokuje k výrazQI.IéiJlu syntetickému he
rectvu. Spolupráca s J. Bednárikom bola v 
tomto pre každého z nich inšpirujúca. 
Tvrdé a nekompromisné skúšky s jasne sta
novenými pravidlami, ale aj métami, pri
niesl i kýžený výsledok- viacvrstvové diva
dlo s rovnocenným postavením všetkých 
zložiek. Bednárik už dlhšie vidí svoju príle
žitosť v muzikál i, čo potvrdila aj inscenácia 
Olivera. Odviedol perfektnú prácu s herca
mi, spevohercami a asi dvad iatkou detí, 7 
ktorých vymodeloval úspešných partnerov 
dospelých. V spolupráci s chor eografom 
Jánom Ďurovčíkom nedopu ti! žiadny 
zbytočný pohyb, dirigenti Ján Drietom
ský, Rudolf Geri a zbormaj ster Roman 
Skr epek zas dohliadli na vycibrenosť hu-

HUDOBNÉ DIVADLO 

---
Jedna z pôsobivých detských scén muzikálu. 

dobnej interpretácie a samotní herci na štý
lový mu;ikálový prejav, čo platí najmä o 
Vande Konečnej a Ma~t otančokovej 
v (Jlohe Nancy. lnscená · ad la na vý-
bornú a nemusí byť obava · o návštev-
nosť. Bednárik ju poznačil svojím osobitým 
rukopisom, to lllamená o vojím umeleckým 
výkladom mu7ikálu nielen ako príbehu, ale 
aj jeho formy. samozrejme. navzájom ne
oddelitcl'ných. Aj v tejto in cenácii nájde
me kus sentimentu. aj v tejto inscenácii 
Bednárik prekryl čistotu kontúr dymovou 
clonou, aj v tejto inscenácii som miestami 

Snímka: O. Béreš 

pociťovala akoby reži érovu túžbu po l>to
tožnení sa s formou muzikálu a operety. 

apriek všetkému ale Bednárikova práca je 
natoľko precízna i v detailoch, že zabrai'luje 
akémukoľvek premiei'laniu predstavenia na 
drobné. Sila inscenácie tkvela v chápaní di
vadla ako celku a muzikálu ako jednej z je
ho podstát. Bednárik po. kytol totálny po
hľad na divadelnú produkciu a jej iluzívnu 
~trúnku a tým zachránil inscenáciu. aby ne
bola len lacno efektná. k čomu zvádzajú 
napr. niektoré "zadymené" ~cény. 

Herecké a spevácke produkcie mali ply-

7 
nulý o pád. Osobitný obdiv si zaslúžia naj
mä detskí herci, v niektorých prípadoch až 
v trojitých alternáciách. (Táto recenzia za
chytáva dve.) Prvé dve alternácie hlavnej 
detskej po. tavy hrali a pievali Branislav 
Holíček, ktorý nadchol zraniteľnosťou. 

jemnosťou a citovou polohou svojho Oli
vera a Martin Krausz prirodzenosťou . 

bbaja navyše zaujali čistou intonúciou mu
zi kálovýc~ piesní. Do charakteru postáv sa 
vžil i aj Peter""'rivý (Lišiak) a ďal ší. Vec
nejší ro;.-mer Fagina t.dôraznil Andy Hryc, 
Jozef Stražan ho videl v mäkšej polohe. 

ancy Vandy Konečnej mala výramý 
dramatický ťah, je to výborná muzikálová 
herečka. M arta Potančoková v tej istej ro
li priniesla na javisko štýlový muzikálový 
spev. Bumble Dušana Brandýsa iskril ko
mediálnymi prvkami, Gabriel Szakál ich 
nemal toľko naporúdzi. Osobité boli v po
stave Corneyovej Júlia Korpášová i Má
r ia Kleinová, Bill Sikes vyznel údernejšie 
v podaní Juraja Bernátha ako u Stefana 
Hundžu. Uzavreté charakterové postavy s 
ich zmysluplnou pointou stvárnili Róbert 
Sudík, Jozef Úradník (Sowerbcrry), Dana 
Gažová, Beáta Drotárová (Sowerberryo
vá) a ďal~í nemenovaní v záplave muziká
lových postáv. úspechom inscenúcie bola 
aj krásne čistá scéna V ladimíra Čápa, kto
rému poslúžilo technické vybavenie javis
ka na dômyselné u~poriadanie ~cenérie lon
dýnskych štvrtí, známych budov v ich 
zmenšenej mierke (pripomenúc tým Guli
vera alebo krajinu Legolandu). Popri muzi
kálovo stavanej choreografii Jána Ďurovčí
ka boli výstižným prvkom inscenácie 
kostýmy ť.udmily Várossovej. Hudobná 
podoba muzikálu mala koncíznej~í. muzi
kálovo vyhranený tvar na prvej, slávno~t
nej premiére. ktorú dirigoval Rudolf Geri 
( 14. 6.), čo už tak jednoznačne neodráža! a 
druhá premiéra ( 15. 6.). ktorú mal v rukách 
dirigent Ján Drietomský. 

DITA MARENČINOVÁ 

!Vefkýsopráno~viatok J 
mickom kontraste, s prirodzenou agogi
kou a súhrou s orchestrom. Húdam najvý
stí7neJ. íCvyjäaríla iažifok z tOhTo vystú
penia redaktorka košického denníka L. Pa
i'lákovú: "Sú koncerty. ktoré hoja duk" a 
takýto "hojivý" prednes C. Lawrenceovej 
sme zatúži li poznať aj napríklad v operách 
Mozarta, Donizettiho alebo Rossiniho. 
V Košiciach ~ólovo za~pievala v 2. časti 
koncertu ešte áriu Kláry z opery G. Gersh
wina Porgy a Be s. 

dala č isto a v plnej kráse tónu. Zapôsobila 
osobitým šarmom a eleganciou. Obdivu
hodná súhra, prirodzenosť a talent, ale aj 
schopnos( publikum pobavii, vytvoriť vzá
jomný dialóg s nad~enými divákmi. 

Keď sa v nedeľu 27. júla na Hlavnej ul i
ci v Košiciach rozozneli prvé tóny Mozar
tovej predohry k opere Figarova svadba, 
mnohým z tisícov poslucháčov dodali po
cit radosti a nadšenia, veď to boli práve 
Košice, kde Mozartova hudba znela u/. za 
života skladateľa v blízko ti práve tohto 
mie ta. Nádherná cenéria súčasných Ko
šíc dodala tomuto historicky dôležitému 
koncertu dôstojnú tvár. Odkedy sa ukázali 
koncerty troch naj lávnejších tenoristov 
Carrerasa-Dominga-Pavarouiho žiadané 
vo svete nielen znalcami opery, poriadajú 
sa takéto veľkop lošné koncerty najmä v 
letných mesiacoch. Americký Maďar, pro
ducent T ibor Ruda , iniciátor svetového 
turné troch tenoristov a ich slávneho kon
certu v Los Angeles v r. 1994, podnieti l aj 
vznik projektu spo ločného vystúpenia 
troch soprani~tiek, ktoré o a po prvýkrát 
uskutočnilo 5. 9. 1996 v Los Angeles a o 
me iac ne kôr v londýn kom Palladiu. 
Kathleen Cassellová, Kallen Esperiano
vá a Cynthia Lawrenceová v rámci eu
rópskeho turné (Londýn, Paríž, Kolín nad 
Rýnom a Budapešť) zavítali aj do Košíc na 
pozvanie pri mátora mesta Košice Ing. Ru
dol fa Schustera. 

Každý oponent tzv. monster podujatí po 
koncerte v Košiciach musel uznať, že 
u poriadateľom a hosťujúcim umelcom sa 
podarilo aj pod holým nebom, v sťažených 
aku tických a priestorových podmienkach 
vytvoriť slávnostnú a dôstojnú atmosféru a 
umeleckými kvalitami uspokojiť takmer 
desaťtisíc pos l ucháčov. 

Program koncertu zostavili trojná obný 
víťaz GRAMMY Peter Matz a hudobný 
aranžér G iancarlo Chiaramello zo sláv
nych operných a operetných árií a zná
mych melódií brodwayských muzikálov. 
Hoci by sme privítal i bohatší prienik do 
opernej li teratúry, kde by sa častejšie ozý
vali jednotl ivé hlasy, sólové vstupy každej 
z týchto mimoriadnych osobno. tí, drama
turgiu celého podujatia hodnotíme ako 
premyslenú a úč i nnú. Koncert mal spád, 
ukázal, či skôr poodhalil jedinečne i kaž
dej z dám, udržiaval divákov v pohode, 
gradoval k úspešnému vrcholu (vrátane 

prídavkov). Program bol zostavený tak. 
aby si každý prišiel na svoje. 

Po úvodnej Mozartovej predohre v po
daní Budapest Concert Orchestr a pod 
taktovkou mladého talianskeho dirigenta 
Mar ca Armil iata n;nela zmes operných 
árií Pucciniho (Bohéma. Gianni Schicchi). 
Gounoda (Faust a Margareta) a Bi;.-eta 
(Carmen) upravené (G. Chiaramellom) pre 
3 \Oprány. U/. tu bolo možno vnímať s(J!ad 
i mierne odlišnosti každej umelkyne, rôzny 
temperament. ale rovnako perfektnú tech
niku, virtuozitu. suverénnosť a muzikalitu. 
"Veľkú áriu" z Pucciniho Madame But

terny sólovo predniesla Cynthia Lawren
ceová. Jej mäkký lyrický. krásny soprán 
tne! očarujúco. s vnútorným presvietením 
ducha ka/dej postavy. Bez jediného zavá
hania, s krú~nymi pianami a vtápätí dyna-

Kallen E~perianová v árii Toscy ukázala 
svoj tmav~ie sfarbený. zamatový hlas s mi
moriadnym rozpätím a dramatickým nábo
jom. Je schopná tvarovať postavy dynamic
ky. farebne, jej hlasová technika nepotná 
problémy. V skladbách . partnerkami tvo
ri la farebný odtiei'\, akési "ba o", oporu a 
rovnocenný . ú zvuk. Sólovo zaspievala aj 
piesei'l z muzikálu Kermt a Hammersteina 
(Very warm for May). Kathleen Cassellovú 
áriou Violetty z opery La Traviata G. 
Verdiho dokázala brilantné koloratúry 
~pievať beL. taváhania. najvy~šie tóny zvlú-

Spoluúčinkujúci Koncertný orchester 
(MÁ V) z Budapešti s talianskym dirigen
tom Marcom Armiliatom zaradil okrem 
úvodného Mozarta ďalej predohru k opere 
Predaná nevesta B. Smetanu a predohru 
Crazy Girl G. Gershwina, ktoré mali funk
ciu predelu medzi hudobnými žánrami. ale 
. účasne predstavili orchester aj dirigenta. 
V Košiciach máme teleso~ mladými tvú
rami najmä v sláčikovej sekcii. s istými 
drevami, pre~nými plechmi a mie~tami ne
sústredenými sláč i kovými nástrojmi, vcel
ku presvedčili najmä zásluhou dirigenta, 
že orchester bol pohotovým a spoľahlivým 
partnerom operným hviezdam. 

Ako producent tohto projek tu T. Rudas 
prisľúbil, že v rám~i dvojzmluvy 16. mája 
1998 sa v Košiciach uskutoční koncert L. 
Pavarottiho. L ÝDIA URBANčfKOV Á 

Hlamá ul ica v Košiciach sa 27. júla naplnila tisíckami priaznivcov a milovníkov vokálneho umenia. Pódium patrilo hviezdnej trojici 
sopranistiek K. Esperianovej, C. Lawrenccovej a K. Casselovej. Snímka: archív 
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l Filharmonické júnové finále ll Prísľub koncertnému umeniu l 

l. symfónia I vana H rušovského bola j únovou 
lilharmonickou premiérou. 

·Snímka: l. Grossmann 

12. a 13. j úna. I van H rušovský: l. symfó
nia (premiéra). Johannes Brahms: l. symfó
nia, Slovensk á filharmónia. Dirigent Ondrej 
Lenárd. 

Bola v tom akási symbolika: na pulte On
dreja Lenárda ležali v tieto dva filhannonické 
júnové dni práve dve "Prvé" symfónie. I van 
Hrušovský aj Johannes Brahms vpísali do svo
jich partitúr zdanlivo bežné slovíčko symfónia 
už ako zrelí majstri. Pocit zodpovednosti voči 
žánru, ktorý už roky-rokúce vládne hudobnej 
produkcii nedovoli l ani jednému zo skladate
ľov vystrel iť svoju prvú symfonickú zázračnú 
strelu naslepo a nerozvážne. Nedostal sa mi do 
rúk programový bulletin, takže neviem, ako dl 
ho čakala láčiková Symfónia Ivana Hrušov
ského na svoje prvé uvedenie. V okamihu, keď 
Ondrej Lenárd zložil ruky v magickej, zázrač
nej, vzrušujúcej tíšine na. tupujúcej vždy po 
poslednom tóne, uvedomi l som i , že som bol 
svedkom veľkého viatku ľud kej tvorivosti a 
veľkej udalosti slovenskej hudby. V Hrušov
ského hudbe orn zaregistroval nespočetné 

množstvo impulzov podnecujúcich č loveka k 
hľadaniu mnohých netušených súvislosti, ukry
tých v hlbke jeho duše a srdca. Skladateľský 
um a odzbrojujúca expresia sálali z pódia s ne
vídanou intenzitou. Ivan Hrušovský ma už dlhé 
roky (vari od chvíle, kedy som ešte kedysi dáv
no ako kadet bol svedkom premiéry jeho 
Konfrontácií pre symfonický orchester) fasci
noval čímsi, čo v hudbe dneška často hľadám 
márne. Je to úcta ku kráse, hoc aj kráse ľudské
ho smútku a nostalgie (avšak nie zbabelého 
bolestínstva). Podľa toho, čo som zachytil v at
mosfére panujúcej v júnovej Redute si dovo-

~ Iím tvrdiť, le Ivan Hrušovský dokázal motivo
vať, obšťastniť a obdarovať každého z prítom
ných divákov. Kdesi sa pritom vytratila bariéra 
medzi profík mi a diletantmi (v tom pozitívnom 
zmysle tohto slova). Ostala len krása hudby 
prenikajúca vari každým pórom dovnútra člo
veka. Nebola to krása sladká. lacná, gýčová. 
Naopak, bola to krása vyvierajúca zo zdrojov 

ľudského poznania a ľudskej múdrosti. Odbor
ník mohol vychutnať tvrdú profesional itu v 
spôsobe modelovania a rozvíjania tvarov a 
vzťahov "liebhabera" isto potešila prinajmen
šom sýtosť zvuku dosahovaná citlivým vrstve
ním línií a fér v rámci rozšíreného sláčikové
ho orchestra, či pôsobivé affettuso šíriace sa 
vôkol koncertného pódia. Pojem nová hudba 
prestal byť odrazu . trašiakom, prestal byť pro
blémom. Znova som si s rado ťou uvedomil, že 
dobrá hudba nie je ani stará ani nová. Vznga 
sa nad časmi a nad priestorom, odrážajú a v 
nej lúče vychádzajúce z poznania výdatných 
zdrojov čias minulých aj prilomných, predo
všetkým však zo zdrojov primárnej, archety
pálnej ľud kej hudobno ti. Pri vnhnaní takej 
hudby, akú ponúkol v partitúre l. ymfónie 
Ivan Hrušovský prestáva byť čas až taký pod
statný. On plynul, ale kdesi mimo mlia. Len 
veľkí majstri dokánli aktivizovať takúto su
gestívnu lyriku na rozsiahlej ploche, akú pred
stavuje l . symfónia Ivana Hrušovského. Chcem 
tým, samozrejme, povedať, že Ivana Hrušov
ského považujem za veľkého majstra. Premiéra 
jeho l . symfónie bola jednoznačne jednou z 
najvzrušujúcejších a najkrajších udalostí doha
sínajúcej koncertnej sezóny 199611997. Za také 
skladby treba ich tvorcom poďakovai a sňať 
klobúk z hlavy. Slová vďaky patria aj tým, kto
rí sa podujali Hrušovského majstrovský opus 
naštudovať a v rámci možností verejne realizo
vať. Verím, že náročná hudba vyžadovala viac 
úsilia, viac ponoru za notové linajky, viac po
rozumenia tomu, čo robili. VýraLOvý potenciál 
Hrušovského Symfónie vari išiel k duhu aj 
Ondrejovi Lenárdovi, ktorý sa na podobných 
terénoch pohybuje Vldy suverénne a jeho vý
klady bývajú väčšinou veľmi inšpirujúce. 
Zimomriavky na chrbte sa dostavili aj počas 
znenia Hrušovského hudobných inotajov. tak
že by malo byť všetko v poriadku. O rezervách, 
či skOr o nenaplnených predstavách istotne vie 
najviac len samotný skladateľ. Pevne verím, že 
ich nebolo vera a že pri intenzívnom aplauze, 
aký nesprevádza vera súčasných diel mal I van 
Hrušovský dobrý pocit. Za to, čo vpi. al do par
titúry označenej ako l. symfónia. by si to rut
hodne za. l úžil. 

Viac výhrad by upro. tred júna v Redute zais
te mal Johannes Brahms. Cesta k j eho l . symfó
nii bola zdlhavá a var i aj troška tfnistá. Vo svo
jej definitívnej podobe však ostinátnymi údermi 
patetickej introdukcie doslova zabúchala na 
brány chrámu najvyššej hudobnej dokonalosti . 
Žiaľ, 12. júna znelo v Bratislave skôr torzo l . 
symfónie, či akýsi polotovar. Z ložitá polyline
áma štruktúra len sem-tam naplnila priestor 
pred a za Ondrejom Lenárdorn. Väčšinou som 
registroval intonačnú neistotu, nedodýchané 
frázy, zúfalé obrátky záchranných systémov za
braňujúce až pričasto prieniku ušľachtilosti tó
nu, kompaktno. ti zvukovej masy clo môjho per
cepčného aparátu. Boli aj pekné chví le. ale v 
zásade išlo doslova do tuhého, na pódiu pano
val nepokoj, hráči akoby strácali prehľad o uda
lostiach a hral i doslova len svoje party. Skoda. 
Avšak treba uznať, že náročná Hrušovského 
Symfónia isto odobrala šéfdirigentovi aj hrá
čom našej filharmónie veľa času a energie. To 
je zasa námet pre tvorcov a strojcov dramatur
gických plánov... I GOR JAVORSKÝ 

Koncert v Zichyho paláci v Bratislave 
Fla~-tový reci-tál 

Mestské kultúrne centrum usporiadalo 19. jú
na koncertné vystúpenie poprednérnu sloven
skému flautistovi Tomášovi Janošíkovi v ume
leckej spolupráci prof. Heleny Gáffor ovej . Pro
gram z viacerých štýlových obdobi dal nazrieť 
do umeleckých dispozicii dvojice, nie po prvý 
raz demonštrujúcej vyspelé interpretačné ume
nie. 

Úvodná Sonáta G dur "Hamburská" od C. Ph. 
E. Bacha naznačila nároč~ výber programu 
veľkej umeleckej hodnoty, ŠpbčívJ}júcej na bez
chybnej technike, dokonalej súhre, ako základ
nom predpoklade pre formovanie hudobných 
modifikácií emocionálne stvárnených obrazov 
adekvátneho obsahu. 

O dokonalosti predstáv flautista podal výraz
nejšie svedectvo v Beethovenovej Serenáde 
D dur, op. 41. Kompozícia kladie značné nároky 
na rytrnicko-melodické tvarovanie hneď od 
úvodného Allegra a hoci sa zdalo, že niektoré 
detaily nevyzneli dosť zreteľne, neochudobnili 
silu umeleckého zážiku. 

Veľké interpretačné skúsenosti si nárokuje 
prednes First Sonaty od Bohuslava MartinO. Ho
ci flautista už v predchádzajúcich dielach pre
svedčova l o svojich kvalitách, v uvedenom diele 
to bolo znásobenie technicko-interpretačných 
požiadaviek, ktorými Tomáš Janošík priam hý-

ril. Jeho hru charakterizuje suverénne zvládnutie 
každého technického problému, je plná rôzne 
tvarovanej melodiky, pretkávanej perlivou drob
nokresbou staccat, portát. mel izmov. S nadhľa
dom kúseného umelca fom1uje výstavbu inter
pretovaného diela, citlivým rnodulovanírn dyna
mizmu obohacuje výrazovú škálu, v ktorej do
minuje osobnostný prístup aj pri dôslednom reš
pektovaní autorovho zápisu. 

Vyvrcholenie programu tvorila Sonáta A dur 
od Césara Francka. Dielo veľkej, takmer orches
trálnej koncepcie, mohutnej zvukovosti, patri k 
vrcholným kompozíciám tohto obsadenia a zvy
čajne býva jednou z najväčších previerok kvalrt 
interpretov. Pri prednese tohto diela bolo zjavné, 
že Tomáš Janošlk s veľkou istotou ovláda ná
stroj, ktorý sa prihováral prívalom hudobnosti, 
technickej pripravenosti, zmyslom pre mnoho
tvárnu výrazovú škálu. Na prekvapujúco dlhom 
výdychu sa formoval celý reliéf hudobnej tema
tiky, formotvorných prednesových elementov. 

Obaja umelci prispeli do bohatého kultúrneho 
diania Bratislavy vzácnym umeleckým podie
lom. Koncert by si však žiadal lepšiu propagáciu 
a tomu zodpovedajúcu vyššiu návštevnosť. Ko
morné prostredie je totiž schopné pojať aj dvoj
násobne viac poslucháčov - výkony umelcov si 
to za~lúži li. M ICHAL PALOVClK 

VSMU postupne predstavuje . vo jich ab~ol
ventov. Na koncerte v Zrkadlovej sieni Pri
maciálneho paláca (23. 5.) J , K opelman pre
zentoval výsledok svojho pedagogického úsi
lia, Petra Sa raya - mladého huslistu, v ktoré
ho prejave akoby sa koncentrovala huslistická 
tradícia stáročí, generáciami zušfachťovaná. 
aby napokon v diplomovom recitáli vyústila v 
mimoriadne náročnom programe. 

V Motartovej Sonáte pre klavír a husle 
G dur, K.dO l , kde sa ťa/isko hudobnosti pre
s(tva na t.nenie klavíra, v decentnom stvárnení 
Jany Nagyovej-Juhászovej, si huslista vy
medzil primeraný priestor aj na vlastný vklad. 
Husľový part rozohral mužne, bohatou t.vu
kovo-náladovou diferencovanosiou. A keďle 
sú monrtov. ké dynamické aplikácie v praxi 
"zdržan l ivejšie" než romantické. v celkovej 
koncepcii sa zásluhou obidvoch interpretov 
názor na štýlovosi mierne rozšíril. 

To, čo sa nachádza v jeho psycho-fyziolo
gických dispozíciách Peter Saray naplno roz
vinul v. ólovej Husľovej sonáte E dur, op. 27 
od E. Ysaya. Kompozícia rapsodicko-impro
vizačného charakteru v jeho hudobnom stvár
není vytnela ako plejáda (tčinne formovaných 
hudobných obrazov. s pôsobivo mut.ikálnou 
bravúrnou hrou. vytn ievajúcou neobyčajne 

prirodt.ene. Hudobný nástroj je mu suverén
nym sprostredkovateľom intonačnej čistoty, 
rytmickej pregnancie. jasne koncipovanej te
matiky, jej modifikácií. bohatých na cit livé 
nuansovanie detailov i celkovej výstavby 
skladby. 

Kvalitou umeleckej interpretácie Peter 
Saray umocnil aj niektoré sporné hodnoty 
skladieb, ako je Saint-Saénsova Introdukcia a 
Rondo capriccioso. op. 28, a výra71lejšia Hus
ľová sonáta A dur. op. 13 od G. Faurého. 
V obidvoch skladbách interpret pokračoval v 
stvárňovaní predlôh mimoriadne sugeMívne. 
rešpektujúc štýlovosť s prlt.načnou francúz
skou noblesou, i kultivovaný vkus. V technic
kej zručnosti nebolo mo~né postrehn(t( ani len 

Peter Sa ray Snímka: archív 

;akolísanie. Svoj diplomový recitál mladý 
umelec nvŕ\il Koncertnou fantátiou na motí
vy z opery Carmen od Pabla de Sarasateho. 
Prisilné brnkanie na city poslucháčov však 
neublílilo výbornému predne. u náročného 

programu. 
Peter Saray je výratne talentovaný hus li. ta. 

ktorý ~a dobrým rodičovským zázemím. pra
covi tosťou a cieľavedomým umeleckým ve
dením muzikálne ro7vinul. Má pevné nervy. 
je hudobne a technicky sebaistý a svojím vy
Mupovaním vnucuje dojem, lC v spolupráci 
~ dobrými dirigentmi i amotnými recitálmi 
môže byi jedným 1 veľkých reprezentantov 
slovenského interpretačného umenia. To však 
uká/e budúcnosť. Na krásnom výsledku po
dujatia má veľký podiel aj znamenitá klavi 
ristka Jana Nagyová-Juhászová. 

M I CHAL PALOVCf K 

l Šašinovcl v Mirbachu l 
Je potešiteľné. le v priebehu rokov sa okruh 

po. lucháčov navštevujúcich Mirbachov palác 
vyprofiloval. Okruh milovnlkov komornej hud
by sa celkom prirodzene mení podľa charakteru 
toho-ktorého komorného koncertu. 15. júna sa 
nám opäť predstavili manlelia Dana Sašinová -
klavír a Radoslav Sašina- i-.ontrabas. 

Nera;r som mal mo/nosi písai recent iu o tej
to manželskej umeleckej dvojici, pre ktorú bo
la vždy prímačná vysoká umelecká profesie-

Radoslav Sašina 

nal ita a zaujímavá dramaturgická skladba pro
gramu. 

V umeleckej časti komorného koncertu 
manželia Sašinovci stvárnili Sonátu pre kon
traba a klavír (z roku 1964) od Ľudovíta 

Rajtera. Celkom vedome, no tvorivo sa Rajter 
v tomto diele hlási k svojej veľkej kompozičnej 
láske J. Brahmsovi a k odkazu návratov k hud
be veľkých kla ikov. Konkrétne prvá časť 

(Moderato) je plná vrúcnej mužnosti v peripe
tiách zdanlivo nekonečnej spevnosti kontraba-
ového partu a vynaliet.avej harmonickej vý
rečnosti v klavírnom parte. Duchovná príbuz
nosť prvej čaM i • treťou ča ťou (Andante soste
nlllo) je evidentná. Podobné príbuznosti na
chádzame však i medzi druhou a štvrtou časťou 
(Presto a Allegro vivace), kde mo,no hovoriť o 
neoklasických návratoch, neraz o kontrapunk
tickej práci. Všade však dominuje ušľachtilé 
komorné cítenie a hlboká dôverná znalosť 

sadzby oboch nástrojov. Treba dodať. lC Rajte
rova Sonáta sa dostala do rúk najpovolanejších 
interpretov. 

Ďalej odt.nela Brahmsova Sonáta C dur č. l 
pre klavír. Pomajúc akustiku Mirbachu viem, 
~e hrať Brahmsa v tomto auditóriu je neľahká 
úloha. Harn1onické súvislosti splývajú. čím sa 
narú~a myšlienková aozumitefnosť hudby. 
Stíšeným polohám chýba ne2ná komorná at
mosféra. A tak výs ledný interpretačný dojem 
vôbec nemusí i-.ore~pondovai s predstavou in
terpreta. pretole zámer a citf je tu takmer ne
dosiahnuteľný. 

Spodný register nástroja je prisilný a tak opäť 
melodická kresba. ktorá je neraz zabudovaná v 
akordoch. stráca čitateľnosť. Brahmsovej Soná
te chýbal interpretačný nadhľad, vnútorný po
koj a patetickosť. l~ý 1'vukový hedonizmus . a 
stal dominujúcou s(tčasťou interpretácie. 

Záver koncertu patril Franckovej Sonáte A 
dur pre klavír a kontrabas. Prikláňam sa k ná-

Dana Sašinová Snímky: archív 

zoru, že kontrabasista formátu Sašinu má plné 
právo púšťať sa do podobných interpretačných 
projektov. Zafixované predstavy pritom netre
ba rúcať. Molno Lačai budovať nové. Casom ~a 
vyprofilujú. Výkon oboch umelcov bol veľmi 
citlivý a vyrovnaný. Útok na náš t.vukový ideál 
nemusi byi vôbec ~kodlivý. Určité t.afixované 
predstavy sa stávajú dogmami. Nuž a Sašinov
ci nimi trochu otriasli. Nie na našu škodu ... 

IGOR BERGER 



Hudobný život '97 KONCERTY 

Nová tradícia v Žiline, 
alebo: 

Z každého rožka troška 
Všetko začalo pred tromi rokmi, keď v 

Dome umenia Fatra v 2iline odznel nezvy
čajný koncert "Z každého rožka troška". 
Mládežnícky big band T he young swing 
generation a Symfonický orchester Kon
zervatór ia v Z iline pod vedením Miros
lava Belorida a Karola Kevického tu sice 
nepredviedli práve to, čo sa učia v škole, 
ale prejavili svoje sympatie aj k modernej 
populárnej hudbe a jazzovému žánru. Vý
sledkom bol taký pôsobivý koncert, že aj ti 
najortodoxnejší profesori odpustili svojim 
žiakom chvíľkovú ignoráciu vážnej hudby. 
Poslucháči Konzervatória a organizátori 
(SKO) nesklamali publikum aru nasledujú
ci rok, ani tento rok. • -

19. júna už aj tí najtrpezlivejši začali byť 
nervózni, pretože koncerty tohto druhu na
ozaj nie sú na dennom poriadku. Každý rok 
bol hosťom koncertu hudobník, ktorý je 
buď žilinským rocMkom, alebo je s týmto 
mestom úzko spätý. Prvý rok to bol trom
bonista Miroslav Letko, na druhom koncer
te speváčka Helena Blehárová a tohto roku 
si konferencier, dramaturg programu a diri
gent Miro Belorid pozval multiinštrumen
talistu, dirigenta a skladateľa Pavla Zajač
ka. 
Večer začal sólistickým predvedením 

ragtimu v podani absolventa žilinského 
Konzervatória - klaviristu big bandu Sa
muela Bán ovca a táto introdukcia určila 

jazzovú náladu celého podujatia. 
The young wing generation s vedúcim a 

hlavnými ólistami večera sa žilinskému 
publiku nemuseli zvlášť predstavovať. Ich 
repertoár obnáša skladby od swingu až po 
big beat (väčšinou v aranžmán Arnošta 
Coufala, ktorý je pre nich dôležitou o ob
nosťou), ale ako typický big band začali v 
swingovom tempe (M. Richard - Caravel
la). Už tu sa predstavili traja sólisti: Braňo 
Belorid - trombón, Martin Uhrík - ba ry
tónsaxofón, Peter Solá rik - bicie nástro
j e. Ďalší sólista, Stano Dávid (trúbka), sa 
uviedol v ďalšej skladbe, ktorej názov sa 
každý mohol dozvedieť v priebehu inter
pretácie. Zborový oznam všetkých členov 

big bandu: Personally 65 000 bol ešte obo
hatený ďalším výrazovým prostriedkom -
elektrickým zvončekom. 

Potom konečne nastúpil hosť večera . 

Pavol Zajaček sa uviedol vlastnou sklad
bou "Retro" a prejavil sa aj ako multiinštru
mentalista. V ďalšieh kladbách (C. Porter, 
W. Hefty) sprevádzal big band na kláve
soch a najväčšie prekvapenie prišlo sklad
bou P. Stona Drum drone, kde sa doslova 
predbiehal na bicích nástrojoch s vychá
dzajúcou hviezdou Petrom Solárikom 
(zdvojené bicie nie sú síce n ičím novým, 
zvukový efekt bol však v podani dvoch 
jazzmanov každopádne zaručený) . 

"Päsťou na oko" v dramaturgii programu 
nabitého swingom boli Cosmopolitan Sin
gers - vokálne okteto z Konzervatória v 
2iline, ktorého hudobný výkon bol íce in
tonačne aj výrazovo na profesionálnej 

P. Zajaček ako bicista 

úrovni, ale v rámci celku pôsobil dosť ruši
vo. 

Druhú polovicu večera otvorila kompo
zícia autorskej trojice Harry James, Benny 
Goodman, Count Basie Two o'clock jump. 
Táto časť koncertu doslova patrila hlavným 
sólistom večera. 

Martin Uhrík nielen zvláda hru na tech
nicky dosť náročný nástroj - barytónsaxo
fón, ale pre big band aj aranžuje a dokonca 
i komponuje. V jeho aranžmán odznela 
známa pieseň K. Elberta Očarená bývam v 
inštrumentálnej podobe so sólovou trúbkou 
Stana Dávida. Po skladbe P. Zajačka Py .. 
ramida sa opäť predviedol Stano Dávid v 
starej známej kompozíci i L. Armstronga 
What a wonderful world, kde interpretoval 
vokálny part na krídlovke. Priaznivci jazzu 
tlieskali jeho emocionálne nasýtenému pre
javu, technickej brilantnosti, jazzu charak
teri tickej spontánnosti, ale hlavne výrazo
vej sile interpretácie. 
Braňo Belorid - syn vedúceho big bandu 

INa tnargo uplynulej sezóny! 

DOZVUKY II 
(Dokončenie z l. str.) 
Sado, alebo stále verný Aldo Ceccato situáciu 
zachránili a sezóna postupne naberala vyššie 
obrátky. Keď už padlo meno Leoš Svárovský, 
chcel by som znova pripomenúť to, čo som už 
raz napísal - že ide o mimoriadne disponované
ho dirigenta so zmyslom pre poctivé dirigent
ské kantorstvo, pre dirigentské uči teľstvo. To je 
presne to, čo filharmónii neustále chýba - pre
cizácia detailov, rozšírenie dynamického ambi
tu, citlivejšie rozlišovanie sonoristických zvlášt
nosti. Popri interpretačných záujmoch a záľu
bách Ondreja Lenárda, preferujúceho veľké 
plochy a veľký zvuk, uniká kde i vdiaf indivi
duálny pocit zodpovednosti . Leoš Svárovský, 
či vari iný dirigent s jeho kvalitami a postojom 
k práci, by podľa môjho názoru vedel z filhar
monikov vykresať aj zdravého Haydna či Mo
zarta, čo je zatiaľ stále len a len filharmonickou 
chimérou. Mal som priležitosť vidieť Leoša 
Svárovského v akcii pred SKO 2ilina nad par
titúrou veľmi neprljemnej Symfónie Georgesa 
Bizeta a veru sa mi vtedy až dych zatajoval, o 
čo niekedy ide. Na Mahlerovi, ani na koncertne 
uvedenej a narýchlo doslova "zbúchanej" Ver
diho Aide filharmónia nevyrastie. Skôr na
opak, zlozvyky a "šmlra" budú nebezpečne 

bujnieť a ohrozovať vnútro telesa. Prerážajú 
stále na povrch v delikátnych situáciách a pri
vádzajú ma vždy do rozpakov. Až príliš často 

sledujem na pódiu Reduty ležérne sediacich 
hudobníkov, sláčiky nad strunami, zmätok v 
ná tupoch, sonoristickú šeď a monotónnosť. 
Nie je sympatické, ak hráči skladajú nástroje 
ešte skôr, ako im dá pokyn dirigent na stupien
ku, ak zatvárajú noty na pultoch s výrazom 
v tvári vraviacim zhruba: "Dajte už pokoj, ide
me na pivo ... ". To všetko je vecou psychohy
gieny a hudobníckej etiky. Tam je priestor aj 
pre šéfdirigenta - celková kultivácia hudobní
kov by mala byť jednou z jeho prvoradých 
funkcii a povinnosti. Potom aj vzájomné väzby 
medzi dirigentskou "centrálou" a sieťou or
chestrálneho aparátu fungujú na vyššej kvalita
tívnej úrovni. Nikdy v tejto súvislosti nezabud
nem na magické účinkovanie Zdeňka Košlera 

alebo Libora Peška. 
Co bolo, bolo, teraz je to tak, ako to je. 
Vzhľadom na evidentnú vyťaženosť Ondreja 

Lenárda však vari stoji za úvahu obsadiť vo fi l
harmónii miesto asistenta dirigenta. Absencia 
asistentskej dirigentskej práce poznači la neje
den koncert a doplatili na ňu celkom zbytočne 

viacer! skladatelia - najviac však Edvard Grieg 
a jeho Peer Gy nt a Johannes Brahms so svojou 
l . symfóniou. Obidvaja klasici mali troška 
smolu v tom, že boli zaradení do programu 
spolu s náročnými premiérami slovenských 
diel, ktoré dirigenta celkom pochopiteľne zaťa
žili viac, než býva v rámci bežného skúšobné
ho režimu zvykom - Griegovi uberal z nácviko
vých hodín Koncert pre arche ter Iľju Zel
jenku, Brahmsovi zasa sugestívna a celkom po
kojne poviem, že nádherná l. symfónia Ivana 
Hrušovského. 

Na druhej strane, dve premiéry sloven kých 
diel v jednej sezóne sú zaiste pozoruhodným 
úspechom dramaturgie SF, jej šéfdirigenta, a 
deficit kvality v spomínaných klasických die
lach možno pri obidvoch zažmúrených očiach 
brať ako akúsi nevyhnutnú daň. Napokon, kedy 
v dejinách to bolo inak ... ? 
Keď už som sa pristavil pri dirigentských 

osobnostiach, nemôžem obísť mená ďalšieh 

dvoch harcovníkov na scéne slovenského inter
pretačného umenia - Bystrika Režuchu a Ró
berta Stankovského. Mal som dostatok prileži
tostí upozorniť na pozitívne zážitky z ich účin 

kovania na pódiu Slovenskej fi lharmónie a veT
mi rád sa k týmto spomienkam vraciam aj te
raz. Predovšetkým Prokofievova 7. symfónia, 
alebo záskok za Ondreja Lenárda v Szyma
nowského 3. symfónii (Bystrík Režucha) alebo 
Sostakovičova "Leningradská" (Róbert Stan
kovský v záskoku za Petra Feranca) znamenali 
pre 48. koncertnú sezónu a pre nás, ktorí týž
deň čo týždeň kráčame smerom k Dunaju, veT
kú vzpruhu a potešenie. Odkryli veľký tvorivý 
potenciál a ponúkli radostné očakávania iných 
podobných zážitkov. Navyše, samotná pritom
nosí Róberta Stankovského, šéfdirigenta Sym
fonického orchestra Slovenského rozhlasu, za 
bránami Reduty, je jednou z potešujúcich 

správ. Ak by sa toľkokrát proklamovaná integ
rácia hudobného života mala v Bratislave odo
hrávať pod fa takéhoto scenára, potom je všetko 
O.K. Isto to nepôjde opačnou cestou, teda ces
tou akéhosi monopolu jednej osoby vo všet
kých oblastiach. 

Nepáčilo sa mi, že našinci, teda Slovenská 
filharn1ónia akosi ignorovala dvestoročnicu 

Franza Schuberta. Schubertova "Veľká" Cdu
rová symfónia čakala až na vynikajúceho hos
ťujúceho dirigenta Arkadija Shteinluchta, ktorý 
v Bratislave vystupoval v máji. Bola to sice 
tiež jedna z najväčších a najkrajších udalosti 
sezóny (okrem Schuberta ma dvíhali zo sedad
la symfonické výjavy Cajkovského a Rachma
ninova vo Francesce da Rimini a Ostrove mŕt
vych), ale schubertiáda mohla prísť skôr. Na 
druhej strane si zasa viem predstaviť, že vo fil
harmónii, a napokon aj v radoch návštevníkov 
koncertov, môže po tvrdošijnom ceccatovskom 
cykle Schubert - Bruckner voči Schubertovi 
panovať nie práve najpozitívnejšia atmosféra. 
Berme to radšej tak, že filharmónia si svoje po
vinnosti voči Schubertovi splnila v predstihu ... 

Na tému "Koncerty v Redute" ešte malý do
vetok: troška kŕčovito a smiešne mi pripadali 
tomboly, ktoré sa organizovali cez prestávky 
koncertov. Myslím, že úplne stačí, ak cestou na 
koncert prechádzam v Redute okolo kasina. 
Viem, že zháňať všakovakých mecenášov ale
bo sponzorov je ťažké a žiada to aj isté ústupky, 
ale tombola patri, keď už, tak na det ké koncer
tíky. Pripadalo mi smiešne, keď si ktosi po do
znení Brahmsa alebo Beethovena ide oči vy
očiť na či lo vojho kupónu, navyše, ak je to 
pripadne člen účinkujúceho telesa, čo sa tiež 
prihodilo ... 2 ivot je aj humor a úsmev, toto je 
však vari troška zvláštne. 

Orchestrálna sezóna, to nie je len Slovenská 
filharmónia. Pracovití boli aj členovia Sym
fonického orchestra Slovenského rozhlasu. Pri
pravili veľmi pekný mesačný cyklus koncertov, 
na ktorých sa zväčša darilo. Netreba zdôrazňo
vať, že hráči SOSR-u a ich šéfdirigent Róbert 
Stankovský trávia dlhé, dlhé hodiny pri frek
venciách v nahrávacom štúdiu. O to cennejšie 
sú potom ich sympatické a nadšené výkony na 
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Snímka: M. Kosec 

(nejde o rodinkárstvo)- si v skladbe Collea 
Portera It's allright with me zasóloval spolu 
s Pavlom Zajačkom. Bravúrne trombónové 
duo (alebo dvojsólo?) tak zapôsobilo na 
publikum, že ho obaja interpreti museli 
chtiac-nechtiac predviesť znova. Starší z 
rod iny Beloridov a predstavil aj ako pôso
bivý spevák piesňou Amore. 

Treba tiež podotknúť, že nielen štyria só- • 
!isti večera mali možnosť ukázať svoje im
provi začné a technické chopnosti . Strie
dali ich členovia big bandu, medziinými 
M. Oboňa, M. Noga, R. Tariška, P. Mar
kuljak a i. Súhra interpretov je v telese s 
veľkým ob adenim nesmieme dôležitá a 
The young wing generation sa to dari vďa-
ka všetkým členom a neúnavnej práci ka
pelníka Mira Belorida . 
Opäť sa potvrdi la zdravá ctižiadosť žilin

ského publika, ktoré na koncertoch (hlavne 
jazzových) dokáže vytvoriť výbornú atmo
sféru ... 

KATARíNA SOSOVICOVÁ 

koncertnom pódiu. Na koncertoch rozhlasové
ho orchestra sa mi okrem výkonov páči aj to, že 
či už je to zámer alebo šťastná náhoda, vždy sa 
nájde akýsi dramaturgický spoločný menova
teľ. Neviem, ako to rozhlasáci robia, ale na 
koncerty SOS R-u je vstup voľný. 

V tejto našej biede je to, namôjveru, ohrom
né gesto! 

Ale vynikajúca návštevnosť rozhla ových 
koncertov nie je určite zabezpečovaná len touto 
cestou. V popredí je vždy kvalita programu a 
ponuka interpretov. A tá je v rozhlase vždy veT
mi lákavá. 
Keď už sme pri vstupenkách, dovoľte jeden 

zážitok. 
Pod rozhlasovou antipyramldou by sa totiž 

istej zahraničnej, konkrétne japonskej návštev
ničke koncertu isto nestalo to, čo sa jej prihodi
lo vo filharmónii. Jej túžba navštíviť v Redute 
komorný koncert tria Dane! - Kanta - Lapšan
ský, venovaný hudbe JOhannesa Brahmsa, ju 
stála šťavnatých, ba až prešťavnatých 618 slo
venských korún, čo je z môjho pohľadu neho
rázne. Ako na to ekonómovia vo filhmarmónii 
prišli, to neviem. "Sme súčasťou prúdu, ktorý 
nadväzujúc na národné kultúrne dedičstvo ne
sie nemalú zodpovednosť za rozvíjanie toho, čo 
vytvorili naši predkovia. Prevzali sme na seba 
úlohu pokračovať v odkaze generácii hudobní
kov, ktor! sa zaslúžili o etablovanie a rozvoj 
slovenskej hudobnej kultúry". Toto tvrdil šéf
dirigent a hudobný riaditeľ SF pred prepuknu
tim sezóny v celoročnom bulletine. Je otázne, 
či s takouto krutou ekonomickou pol itikou toho 
veľa naetablujeme. Keď môžem čosi ešte pove
dať, tá japonská návštevnička mala v očiach 
dosť zdesený výraz. Ani sa nečudujem. Nie 
som vôbec ekonomicky zbehlý, ale takáto dis
kriminácia zahraničných milovníkov hudby do 
Reduty nepriláka. Viem, že aj v SND platia 
naši, teraz pre zmenu rakúski priatelia vyššie 
taxy, tam je to však zverejnené, alebo sa to 
odohráva cez cestovné kancelárie. Ako to majú 
zariadené vo filharmónii, to mi nie je celkom 
jasné ... 

Vrátim sa pre istotu rýchlo k hudbe, teda k to
mu, čo nás má tešiť a robiť šťastnými. Bolo toho 
naozaj neúrekom. Bolo lepšie aj horšie, veď sme 
napokon všetci ľudi a. Globálne, mám z koncert
nej sezóny obidvoch našich orchestrov dobrý 
pocit. Je čo robiť, ba je toho ešte veľmi veTa. Ak 
sa však na veci pôjde s rozumom, respektíve s 
viacerými rozumami, je šanca, že krivka pôjde 
smerom nahor. Nie megalománia a prepínanie 
sil vedie k úspechom. Hudba a všetko, čo je s jej 
oživovaním spojené, vyžaduje aj trpezlivosť a 
pokoru... IGOR JAVORSKÝ 
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Za Silviou Macudziftskou 
Sťastní 1\Jdia, vraj , odchádzajú v tichosti, bez veľ

kých slov. Zanechávajú však za sebou die lo, ktoré má 
znaky trvácnosti, nadčasovej hodnoty. 30. júla t. r. 
odišla v takejto tichosti a skromnosti aj Silvia Macu
dzinská, v požehnanom 91. roku svojho plodného a 
nesmierne aktívneho života. Zanechala za sebou velký 
kus koncertnej , pedagogickej, a le aj nezištnej umelec
kej brázdy, ktorú na jednej strane spoluvytvárala so 
svojím manželom Rudolfom Macudz ifským a na dru
hej strane so svojimi žiakmi, ktorými bola obklopená 
nie len v školskom prostredí, ale aj na koncertoch, hu
dobných več ierkoch i v súkromf. Jej žiaci ju mali radi , 
pretože pre každého našla slová povzbudenia a každé
mu vždy ochotne poradila. 

Ešte nedávno, pri prOežitosti jej deväťdesiatky, mal 
som to šťastie gratulovať jej v spoločnosti s p. pro f. 

Máriou Kišoňovou-Hubovou v jej byte , ktorý výstižne sprítomňoval jej ž ivot s hudbou. 
Vítala nás pri klavíri a i napriek svojmu veku jej prsty živo zvládali faktúru Lisztových 
Petrarcových sone tov. Bo la šťastná a my s ňou . Živo sa zaujímala o všetko, rada a vra
cala do spomienok. A najradšej by bola hrala ... 

Ž ivotný osud S ilv ie M acudzifskej je už uzavre tý. Odišla v tichosti , bez velkých slov, 
temer sotva sme to zaregistrovali. Jej telesné pozostatky boli uložené do spoločnej hrob
ky k manželovi na čestnom mieste c intorína v Sláv ičom údo lf. Zostal však jej umelecký 
odkaz, ktorý v slovenskej národnej hudo bnej kultúre zostane nezastupiteľný. A tí, čo 
sme ju poznali, na ňw ne môžeme zabudnúť. 

Česť jej pamiatke ! 
MARIÁN JURÍK 

Predstavili sa aj mimoriadne talenty 
Koncert študentov banskobystrického Konzervatória Jána Levoslava Bellu pri príležitosti ukon

čenia školského roku sa uskutočnil 25. 6. v Státnej opere Stredoslovenského štátneho divadla 
Banská Bystrica. 

Medzi účinkujúcimi sa predstavili Dievčenský spevácky zbor a študenti druhého i tretieho roční
ka tanečného odboru tejto školy. Vystúpil mimoriadny talent, prvák Milan Paľa, ktorý predniesol 
Diablov trilok z Tartiniho Sonáty g mol. Sólo hrali aj akordeonista Martin Chovanec, klarinetista 
Maroš Libič a organista Marek Para. Komorný orchester Konzervatória, ktorý sa už úspešne pred
stavil aj zahraničnému publiku, zahral pod taktovkou profesora l. Bullu diela A. Salieriho, J , S. 
Bacha, E. Elgara a G. B. Pergolesiho. Hosťami večera boli hudba Jána Berkyho-Mrenicu a sólista 
SO Ján Babjak. 

Koncert sa uskutočnil pod záštitou prednostu Krajského úradu v Banskej Bystrici a so sponzor
skou pomocou zvolenských firiem Willing, Zdroj Stred, Pivovaru Vyhne a banskobystrickej lirmy 
Kopia Jamek. 
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Posluchači VSMU 
v Košiciach 

Koncerto m poslucháčov Vysokej ško ly 
múzických umení v Bratislave začala ( 12 . 
6.) Státna fi lharmónia Košice sériu posled
ných piatich večerných vystúpení. 
Poslucháči VSMU z triedy pro fesora 

Bystrika Režuchu v košickom Dome umenia 
uviedli Span ielske capriccio od Michaila 

p Rimského-Korsakova, skladby W olfganga 
Amadea Mozarta a Franza Liszta pre klari
net, klavír a orchester, ako aj fantastickú 
predohru k opere Romeo a Júlia od Cajkov
ského. SFK účinkovala pod taktovkou mla
dých ta lentovaných dirigentov Martina Maj 
kúta a Davida Hernanda Rica zo Spanielska, 
ktorý na Slovensku štud uje vďaka štipendiu 
Nadácie pre kultúru mestského zastupiteľ

stva v španie lskom Vallado lide. Ako sólisti 
večera sa predstavili Jozef Luptáčik mladší a 
Kata rína Brejková. 

Baroková hudba 
v Prešove 

Koncert vážnej hudby Klenoty barokovej 
hudby usporiadala v rámci Prešovského 

· kultúrneho leta Sarišská galéria v Prešove 
(10. 7.). Jej výstavnými priestormi sa rozlie
hali tóny skladieb Johtlnna Sebastiana 
Bacha, Georga Friedricha Hä6dla a ďalších 
autorov v podaní prešovského súboru Musi
ca Historica. Na čembalo hrala Klára Gan
zerová, na viole da gamba Karol Medňan
ský a spevom ich sprevádzala Marta Polo
hová. 

V Sarišskej galérii je otvorená výstava 
Prešov v dielach umelcov, ktorá spolu s do
bovou hudbou navodila atmosféru voľake
dajšieho Prešova tak, ako ho stvárňoval je
ho "dvorný maliar" Jozef Bendík i ďalší 
umelci. Výstava bola sprístupnená v rámci 
osláv 7SO. výročia prvej písomnej zmienky o 
centre Sariša a potrvá až do 21. septembra, 
aby sl ju mohli prezrieť aj návštevníci osláv, 
ktoré v Prešove vyvrcholia v septembri. 

Canteótus 
Prešovský spevácky zbor deti a mládeže 

Cantemus pripomenul sa (12. 6.) priazniv
com zborového spevu už 21. výročným kon
certom. Uskutočnil sa v sále Cierneho orla v 
Prešove a zazneli na ňom skladby Juliusa 
van Nuffela a Glauca Catalda v podaní kon
certného zboru. Oba zbory uviedli skladby 
Stefana Kantora, Jozefa Slonova, Milana 
Nováka, Alojza Cobeja, Pavla Jurkoviča, 
Be.la Felixa, Ota Fischera, Césara Francka a 
Leonarda Bernsteina. Na koncerte zaznel aj 
blok slovenských ľudových piesni. Cantemus 
patrí k popredným interpretom zborového 
spevu na Slovensku. Vlani na celoslovenskej 
súťaži zborov bol ocenený l. pásmom spoje
ným s pochvalou poroty. Koncertný zbor 
predstavuje okolo SO detí vo veku od lO do 18 
rokov. Skvelých mladých spevákov si však 
zbor na čele s dirigentkou a umeleckou vedú
cou Ivetou Matyásovou vychováva i v dvoch 
pripravkách, ktoré navštevujú deti od S ro
kov nielen z Prešova. 

K úspechom zboru sa v marci tohto roku 
zaradilo jeho úspešné turné po Nemecku, kde 
zbor uviedol premiéru súčasného talianskeho 
skladateľa G. Catalda na medzinárodnej zá
dušnej omši za deti, ktoré zahynuli počas voj
ny v Bosne a Hercegovine. Missa Pro Inno
centibus zaznela i na výročnom koncerte 
v Prešove. 
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San ca 
pre talenty 

2ilinské Konzervatórium usporadúva už tra
dične "Sancu pre talenty" v odbore hra na klaví
ri a v hre na sláčikových nástrojoch. Podujatie 
slúži najmä na vyhľadávanie talentovaných žia
kov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na konzer
vatóriu. Pred niekoľkými rokmi sa takto pred
stavil vtedy ešte len 5-ročný huslista Dalibor 
Karvay alebo klavirista Matej Arendárik a ďalší. 

Podujatie slúži aj na zoznámenie, diskusiu a 
kontaktovanie sa pedagógov konzervatória, 
ZUS a rodičov. Najtalentovanejší sa po úspeš
nom vykonaní talentových skúšok stávajú mi
moriadnymi žiakmi školy. Tohtoročnú Sancu, 
ktorá sa konala 7. 6. 1997, podporila AUHS. 

KWTA GLASNÁKOVÁ 

Účastníci II. ročníka Letných kurzov komornej hudby v 1.iline. 

l Dovidenia o rok v Žiline j 
V dňoch 26. 6. - 2. 7. 1997 sa usku

točnil II. ročník Letných kurzov ko
mornej hudby, ktoré usporiadalo 
Konzervatórium v Žiline za podpory 
KÚ a MÚ v Žiline. Účastníci - poslu
cháči konzervatórií a VŠMU v hre na 
klavíri a s láčikových nástrojoch - vyu
žili príležitosť získať nové impulzy pre 
svoj rozvoj od popredných sólistov a 
pedagógov VŠMU - prof. M. Jelinka, 
prof. J. Podhoranského a Mgr. I. Ga
jana. Na záverečnom koncerte ( l. 7.), 
ktorý mal veľmi dobrý ohlas u žilin-

mohla predstaviť len časť úča tníkov 
kurzov. Koncert už tradične uzatvoril 
1 2-členný violončelový súbor pod ve
dením prof. J . Podhoranského. Sú
ča ťou kurzov boli aj dva výlety do 
prekrásneho prostredia blízkej Malej 
Fatry. Veríme, že úspešné Letné kurzy 
nájdu podporu i v budúcom roku a mi
lovníci komornej hudby sa tretnú na 
ich 3. ročníku . 

KV1tTA GLASNÁKOV Á 

J. V. Michalko v Krentnici 
Koncert organistu Jána Vladimíra Michalka v rámci festivalu Kremnický hradný organ 

'97 sa 20. júla stretol s veľkým úspechom. Publikum v plne obsadenom Kostole svätej Katarí
ny v Kremnici si vypočulo majstrovské interpretácie skladieb nielen starších období, ale aj 
diela skladateľov 20. storočia ( I.:.. Rajter, A. Pärt, P. Kolman). Po záverečnej Michalkovej 
Improvizácii na dve dôležité témy si poslucháči standing-aplauzom vyžiadali pridanie ďalšej 
skladby. Už treti festivalový koncert potvrdil vysokú úroveň interpretačného umenia sloven
ských organistov. Festival, ktorý organizuje umelecká agentúra Ars Consulting, pokračoval 
27. júla vystúpením Jána Blahutu a Kláry Proháskovej. R. 
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Ditum: ................................................. . Podpis: ....................................................................... .. - . 
'Objednávku pošlite na adresu: HUDOBNÝ 2 1VOT, Michalská l O, 815 36 Brati 

slava Celoročné predplatné 192 Sk polročné 96 Sk. 

Upozorňujeme našich čitateľov a spolupracovníkov na zmenu ad
resy HUDOBNÉHO ZIVOTA: 

Michalská l O 
815 36 Bratislava 

Telefón a fax redakcie: 
Telefón šéfredaktora: 
Fax: 

07/533 03 66 
071533 52 Ol 
07/533 0188 

PRIHLÁŠKA 
na muzikologickú konferenciu v rámci BHS s názvom " NÁSTUP SLOVENSKEJ 
HUDOBNEJ MODERNY" so zameraním na 30. a 40. roky 20. storočia, ktorá sa 
uskutoční v Bratislave v dňoch 2.-3. októbra 1997. 

Priezvisko, meno, titul ... . ... . ... .. ........... .. .. ... ... . . .. . .. . . . . .... . 

Inštitúcia . . ......................•.... .. ..... .. ... .. .... .. . . .......... 

Adresa ... . ......................................... . ........ . . . .... . . 

Telefón/Fax .... .. .. . .. .. ..... .. ........ . .... . ................ . ....... . 

Téma príspevku 
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Klin da 
v Austrálii 
V dňoch 30. marca - 6. apríla t. r. sa konal 

v austrálskom Melbourne 27 . ročník medzi
národného festivalu pre organ a harpsichord. 
Festival obsahoval 24 koncertov a 4 inter
pretačné a teoretické semináre. Popri počet
ných významných svetových interpretoch sa 
na ňom zúčastnil aj prof. Ferdinand Klinda, 
ktorý účinkoval na viacerých koncertoch. 
Vo svojom repertoári mal diela S . Marck
feldnera, J . K. Kuchara, C. Ph. E. Bacha, W . 
A. Mozarta, C . Francka, J. L. Bellu a i. Kon
certy, ktoré sa konali na univerzitách a v ko
stoloch, sa tešili veľkému záujmu obecen
stva. R. 

Košickí 
akordeonisti 

vo Fínsku 
Akordeónový súbor košického Konzer

vatória sa na začiatku júla zúčastnil na 2S. 
ročníku akordeónového festivalu vo fínskom 
meste lkaalinen. Pod taktovkou riaditeľa 

školy Bartolomej~ Buráša a profesora Vladi
míra Cuchrana sa 2S-členný súbor predsta
vil na celovečernom koncerte i ďalších vystú
peniach s dielami R. Bingeho, L. Bernsteina, 
P. l. Cajkovského, G. Millera, O. Ellingtona 
a V. Cuchrana . 

O umení košických akordeonistov sa fín
ski organizátori festivalu dozvedeli z ich vy
stúpení v zahraničí. Odtiaľ pramenia aj ďal
šie kontakty, medzi ktoré patrí napríklad aj 
pôsobenie košického absolventa školy a ne
skôr aj pedagóga Jána Grockého, ktorý už 
roky učí vo Fínsku. Podľa jeho slov bra na 
akordeóne v tejto severskej krajine má veľké 
tradície a aj festival sa koná každoročne na 
počesť Vilja Vesterinena, zakladatera hry na 
liiirmonike vo 'Fínsku";"ktorý Sä narodil pred • 
90-timi rokmi. 

Festival sa obyčajne koná pri jazere Ky
rosjärvi a zvykne na ňom hrať súčasne až 
1SOO akordeonistov, ktorých hru údajne po
čuť až do vzdialenosti 20 kilometrov. Na 
tomto amatérskom podujatí sa súťaží aj o 
zlatú harmomiku. 

Na prvú výpravu podobného druhu kon
zervatoristov do Fínska sponzorsky prispelo 
košické Staré Mesto, Nadácia konzervatória, 
Asociácia akordeonistov Slovenska a samot
ní rodičia žiakov. 

Košický balet 
v Nemecku 

Na turné po kúpeľných mestách Spolkovej re
publiky Nemecko odišiel 19. júla balet Výcho
doslovenského štátneho divadla. Vyše mesačné 
turné Košičanom sprostredkovala česko-nemec

ká agentúra Art plus Agency. Košičania sa pred
stavia divákom v Bad Bevensene, Bad Meinber
gu, Bad FUssingene a ďalšieh mestách. Milov
nfkom baletu a kúpeľným hosťom pripravili 
dvojhodinový program Cajkov kij Gala, ktorý je 
zostavený z výberov Labutieho jazera, Luskáči

ka a Spiacej krásavice. V programe košického 
baletu vystúpi aj sólista SND v Bratislave Igor 
Holováč s vlastnými choreografiami Zbohom 
Pierot od L. van Beethovena a Paganini od N. 
Paganiniho. 

Jackson 
s Pavarottim 
Americký spevák Michael Jackson, ktorý pri

cestoval do Milána, vystúpil 18. júna t. r. spolu 
so slávnymi tenoristami Lucianom Pavarottim, 
Placidom Domingom a Josém Carrerasom v se
verotalianskej Modene. Na koncerte umelcov 
sprevádzal turínsky filharmonický orchester s 
dirigentom Jamesom Levinom. Slávni speváci 
rozmýšľajú aj o vydaní spoločného CD. 

Koncert sa konal na milánskom štadióne San 
Siro, kde boli prítomní aj speváci Eros Rama
zzotti, Zucchero, módni návrhári Giorgio 
Armani, Gianfranco Ferre a tlačový magnát 
Silvio Berlusconi. 

MONITOR 

Zomrel Sviatoslav Richter 
Legendárny klavírny vir

tuóz Sviatoslav Richter 
zomrel v piatok l. augusta 
v Moskve vo veku 82 ro
kov na zlyhanie srdca. 

Svetoznámy umelec sko
nal v ústrednej klinickej 
nemocnici v Moskve. Pre
viezli ho tam 31 . júla z 
podmoskovského víken
dového domu, kde ho po
stihli bolesti srdca. Pred 

ôsmimi rokmi sa Richter vo švajčiarsku podrobil operácii srdca. V po
sledných rokoch žil v Paríži a iba nedávno, 5. júla, sa vrátil do Ruska. 
Richter, rodák z ukrajinského Žitomiru, sa stal v štyridsiatych rokoch 
najlepším klaviristom v Sovietskom zväze. V ďalších desaťročiach už 
na koncertných turné oslňoval svojím umením celý svet. Pred dvoma 
rokmi pri oslave umelcových 80. narodenín označil ruský prezident 
Boris Jeľcin Richterovu hudobnú interpretáciu za "zdroj inšpirácie a 
vnímania krásna" . S. Richter sa stal známy predovšetkým interpretá
ciou Bachových diel. Jeho repertoár však zahtňal všetkých veľkých eu
rópskych hudobných kla ikov. Majstrovsky interpretoval aj skladby 
svojich ruských súčasníkov a o obných priateľov - Sergeja Prokofieva a 
Dmitrija šostakoviča. V posledných rokoch koncertoval už len výni
močne. 

K jeho odkazu sa vrátime v budúcom čísle. 

Slovenský filharmonický zbor v Salzburgu 
Slovenský filharmonický zbor (SFZ) so zbormajstrom Janom Rozehnalom odcestoval 

24. 7. na mesačný umelecký zájazd do Salzburgu, kde sa každoročne koná v letných mesia
coch med zinárodný h udobný festival Salzburger Festspiele. SFZ v rám ci festivalu u ved ie 
spolu s orchestrom Wiener Ph ilharmoniker pod vedením dirigenta V. Gergieva šesť pred
stavení Musorgského opery Boris Godunov. Popri operných predstaveniach vystúpi SFZ 
na záver festivalu aj na dvoch koncertoch, na ktorých spolu s orchestrom Wiener 
Philharmoniker pod taktovkou Claudia Abbada uvedú diela A. Brucknera Te Deum a F. 
Mendelssohna-Bartholdyho Sen noci svätojánskej. 

Zilinský miešaný zbor na waleskom festivale 
Druhé miesto na Sl. ročníku medziná

rodného hudobného festivalu vo waleskom 
Llangolene v kategórii miešaných zborov 
získal :l.ilinský zmiešaný zbor (:l.MZ) pod 
vedením šéfdirigenta Stefana Sedlického. 
Je to druhý úspech tohto slovenského ume
leckého telesa na waleskom festivale, na 

ktorom v roku 1969 získal prvé miesto. 
Súbor sa na podujati zúčastnil už po tretí 
raz. 

Na Sl. ročníku festivalu, ktorý sa konal 
od 8. do 13. júla 1997, sa zúčastnili spevác
ke zbory, folklórne súbory, skupiny a iné 
hudobné telesá z Sl štátov sveta. 

Pavarotti a 850. výročie Moskvy 
Slávny tenor Luciana Pavarottiho zaznie 

na moskovskom Cervenom námestí, kde ten
to spevák otvorí oslavy 850. výročia založenia 
Moskvy svojím vôbec najdlhším koncertom. 

Ako informoval zástupca radnice hlavného 
mesta Ruskej federácie Oleg Belikov, Pava
rotti podpísal s úradom starostu zmluvu na 
štvorhodinový koncert, ktorý sa uskutoční 7. 

septembra v blízkosti kremeľského paláca. 
Javiskovú úpravu vystúpenia bude maf na 

starosti ruský filmový režisér Andrej Michal
kov-Končalovskij, brat slávneho režiséra a 
nositeľa Oscara Nikitu Michalkova. Dva dni 
pred tým zaznie Pavarottiho hlas v areáli 
Kremľa, kde sa podľa rukopisov z roku 1147 
začala výstavba ruskej metropoly. 

Paul McCartney chce cenu 
Eurovízie v Liverpoole 

Bývalý člen britskej skupiny Beatles Paul McCartney podporuje kandidatúru svojho rodného 
mesta Liverpool na usporiadanie nasledujúceho renomovaného medzinárodného festivalu Veľká 
cena Eurovízie. 

"Mesto je ideálnou voľbou," uvádza exbeatles v liste adresovanom predstaviteľom mesta. 
Liverpool podľa neho zaujíma "historické miesto" v dejinách populárnej hudby a teší sa veľkej 
obľúbenosti u divákov i umelcov. 

Tohtoročnú piesňovú súťaž, ktorá sa konala v máji v írskom Dubline, vyhrala britská rocková 
formácia Katrina and the Waves s piesňou Love Shine A Light. Británia tak získala v poradí už 
štvrtú cenu od vzniku festivalu v roku 1956. 

ll 

Wiener 
Symphoniker . ; 

v noveJ sezone 
' 

Orchester Wie ne r Sy mpho niker má po
dľa slov viede nského mestského radcu pre 
kultúru Dr. Pe tra Marboa pre Viedeň ako 
mesto hudby nesmierny význam a v me
d zinárodno m meradle s i za posledné roky 
získa l ešte väčšie uznanie. Mesto Viedeň si 
uvedo muje svoju zodpovednosť voči to mu
to hudobné mu te lesu a rozvíja s nim preto 
spoločné aktiv ity. Jedno u z nic h sú naprí
klad hudo bné podujatia pre deti , uskutoč
ňované vo viede nskom Koncertnom dome 
(Ko nzerthaus), ktoré majú deťom už v 
útlom veku priblíž i ť hudbu a sformovať tak 
ich budúci vzťah ku ku ltúre. 

Orc hestru sa darí pokryť náklady na svo
j e fun go vanie z 38,2 pe rcenta, čo ho zara
ďuje k svetovej špičke. Len vo Viedni 
usporiadajú ročne 160 koncertov. So sym
fonikmi spolupracuj ú dirigenti svetového 
fo rmátu a aj ná trojové vybavenie orc he t
ra sa radí k najlepším vo svete . Jednotl iví 
č lenovia telesa sa významno u mierou po
dieľajú na výchove hudobníckeho dorastu . 
M ed ziná rodný š tatút orchestra sa upevňuje A 

na koncertných turné, kto ré ho v tomto ro
ku zavedú do Japonska a cez celé Rakúsko 
do Nemecka, Spa nie lska a Portugalska. 

Raine r Bischo f, generálny sekretár or
chestra, vyzdvihuje v súvis losti s nadchád
zajúcou sezó no u h lavne spoluprácu te lesa 
s klaviristo m Rudolfom Buchbindc rom, 
kto rý spo lu s o rchestro m pred staví M o
zartove klavírne diela bez d irigenta, v akej
s i symfonickej ko mo rnej hudbe. Cy klus j e 
ťaž i skom ich ko ncertnej cesty a znamená 
začiatok veľkolepej polupráce orchestra s 
tý mto ume lcom. R. 

Hudobný festival 
v Londýne 

Dielom Ludwiga van Beethovena Missa so
lcmnis otvorili 19. júla tradičný hudobný festival 
Proms v Londýne. Symfonický orchester a zbor 
BBC v londýnskom Royal Albert Hall dirigoval 
Bernard Haitink. V rámci 103. sezóny prome
nádnych koncertov BBC, ktorá potrvá do 13. 
septembra, v tomto roku odznie 73 koncertov. 
Po prvý raz však v najbližších týždňoch popri 
klasických dielach zaznejú aj pre tento festival 
neobvyklé tóny. Piesne liverpoolskej skupiny 
Beatles a americkej rockovej hviezdy Franka 
Zappu v tohtoročnom programe sú podľa úda
jov organizátorov predchodcami ďalších diel 
umelcov popu, ktoré by-ia mali v budúcnosti ob
javiť na tomto hudobnom podujatí, čím sa 
zdôrazní charakter koncertnej série ako festiva
lu prístupného pre všetkých. 

Presleyho sídlisko 
vMemphise 

K Londýnu, Las Vegas, New Yorku, Hongkongu 
a Tokiu sa pridružil Memphis do rodiny miest, v 
ktorých má slávny rockový spevák Elvis Presley 
vlastný klub. V Memphise. štát Tennessee, však 
bude mat celú, hoci malú - mestskú štvrť. 

Prvú budovu "Presleyho sfdliska" uviedli do pre
vádt:ky 25. júla na ceremónii, na ktorú pricestovala 
Lisa Marie Presleyová so ~>vojou mamou. V býva
lom obchode s odevami, kde si Elvis v 50-tych ro
koch kupoval košele s vysokým golierom a obfúbe
né široké "baggy" nohavice, zriadia reštauráciu a 
nočný bar. Reštaurácia bude ponúkať jedlá južan
skej kuchyne, kým nočný bar repenoár Presleyho 
piesni - na oslavu jeho hudby a čias. 

l V Čaromej flaute vo Viedni aj zbor Opery SND l 
Podobne ako každé prázdniny v Bratislave, 

kde nádvorie Starej radnice ožíva Kultúrnym 
letom, sa v susednej Viedni v Schonbrunn
skom parku ozývajú tóny Mozartovej hudby. 

Na viedenskom letnom festivale sa prezen
tujú svetoví špičkoví mozartovskí speváci-só
listi, ktorí sa museli podrobiť prísnemu kon-

kurznému výberu. Už tradične účinkuje v ope
re Carovná flauta aj zbor Opery SND a spolu
účinkuje symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu z Bratislavy. Režisérom predstavenia 
je vynikajúci viedenský režisér Robert Herzl. 

Predstavenia Carovnej flauty takmer denne 
od 22. do 31. júla (okrem 27. júla) a potom tak-

mer denne od 1. do 23. augusta (mimo 3., 4., 
10., ll., 17. a 18. augusta) ponúkajú aj sloven
ským priaznivcom hudby Wolfganga Amadea 
Mozarta možnosť precítiť vrcholný zážitok v 
prostredí, ktoré patrí k najkrajším architekto
nickým skvostom sveta. Začiatok predstavení 
je vždy o 20.00 h. 
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NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM 

Výz"a 
ku všetkýnt ntilovníkom hudby 

V roku 1975 v hlavnom meste Kanady Ottawe vyhlásil vtedajší prezident 
Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO Lord Yehudi Menuhin 

l . október za Medzinárodný deň hudby . 

Od tých čias si hudobníci a hudbymilovná verejnosť na celom svete každoročne v tento deň pripomínajú na koncertoch, festivalových pódiách i v rozhlase a televí
zii to jedinečné bohatstvo a krásu, ktorú ľudstvo nachádza vo všetkých druhoch a žánroch hudby ako najuniverzálnejšieho zo všetkých umení. 

Medzinárodný deň hudby si už vyše dve desaťročia pripomíname najmä v rámci Bratislavských hudobných slávností. Bolo by však želateľné a vefmi vhodné, keby 
v tento deň celá naša hudbymilovná verejnosť najrozmanitejšími umeleckými podujatiami pripomenula jedinečné hodnoty hudobného umenia ako prejavu tvorivé
ho génia človeka, jeho túžby po kráse, ušfachtilým citom a mravnej čistote. 

Obraciame sa preto na vás všetkých s výzvou zasvätiť l. október hudbe, 
ktorá nás všetkých spája a ustavične obohacuje. 

Marián Lapšanský 
výkonný podpredseda 
Slovenskej hudobnej rady 

e NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM- Slovkoncert rR 
SLOVKONCERT 

S. LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 

BOJNICE 
22. 8. 19.30 Judith Izsák, čemba lo 

Juraj Kováč, violončelo 

Anna Holblingová, husle 
Quido Holbling, husle 
Program: J. M. Lee/air, H. 

Purce/1, A. Scarlatti, A. Co

rel/i, G. Pugnani, N. Porpora 

25. 8. 19.30 Komorní sólisti Bratislava 
Anton Popovič, dirigent 
Aleš Solárik, klavír 
Peter Pažický, klavír 
Jozef Lupták, violončelo 
Program: L. Boccherini, F. 
Mendelssohn-Bartholdy, M. 
Novák, B. Brilfen 

52. LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 

TRENČIANSKE TEPLICE 
21. 8. 

24. 8. 

19.30 Judith lzsák, čembalo 
Juraj Kováč, violončelo 

Anna Holblingová, husle 
Quido Holbling, husle 
Program: J. M. Lee/air, H. 
Purce/1, A. Scarlatti, A. Corel
li, G. Pugnani, N. Porpora 

19.30 Komorní sólisti Bratislava 
Anton Popovič, dirigent 
Aleš Solárik, klavír 
Peter Pažický, klavír 
Jozef Lupták, violončelo 

Program: L. Boccherini, F. 
Mendelssohn-Bartholdy, M. 

3 1. 8. 
Novák, B. Briuen 

19.30 Orchester Komornej opery 
SND 
Spevácky zbor mesta Bra
tislavy 
Ladislav Holásek, zbor-
majster 
Marián Vach, dirigent 
Program: "Najkrajšie zbory" 
z tvorby G. Rossiniho, A. P. 
Borodina, P. Mascagniho, 
W. A. Mozarta, B. Smetanu, 
G. Verdiho 

42. LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 

23.8. 19.30 

Kongre ová hala 

30.8. 19.30 

PIEŠŤANY 
Komorní sólisti Bratis
l av~ 
Anton P&povič, dirigent 
Aleš Solárik, kJavir 
Peter Paži ck ý, klavír 
Jozef Lupták, violonče
lo 
Program: L. Boccheri
ni, F. Mendelssohn-Bari
holdy, M. Novák, B. Brit
te/l 
Orchester Komornej ope-

Kongresová hala 
ry SND 
Spevácky zbor mesta 
Bratislavy 
Ladislav Holásek, zbor
majster 
Marián Vach, dirigent 
Program: 
"Najkrajšie zbory" z 
tvorby G. Rossiniho, A. 
P. Borodina, P. Masca
gniho, W. A. Mozarta, 
B. Smetanu, G. Verdiho 

Pavol Bagin 
generálny riaditeľ 

Národného hudobného centra 

LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 

BARDEJOVSKÉ KÚPELE 
24. 8. 19.30 Judith Izsák, čembalo 

Juraj Kováč, violončelo 

Anna Holblingová, husle 
Quido Hti lbling, husle 

Program: J. M. Lee/air, 

H. Purce/1, A. Scarlatti, 

A. Corelli, G. Pugnani, 

N. Porpora 

LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 

23. 8. 
Rubín 

19.30 

DUDINCE 

Judith Izsák, čembalo 
Juraj Kováč, violončelo 

Anna Htilblingová, husle 
Quido HOibling, husle 

Program: J. M. Lee/air, 
H. Purce/1, A. Scarlatti, 
A. Corelli, G. Pugnani, 
N. Porpora 

TATRANSKÉ HUDOBNÉ LETO 1997 
2 1. 8. 18.30 KOMORNÝ KONCERT 26. 8. 19.00 Kvi!ta Glasnáková, 
Poprad Katarína Turnerová, harfa Kežmarok violončelo 
Evanjelický Marián Turner, flauta Drevený Ján Labant, gitara 
kostol Program: Händel, Krump- artikulárny l"rogram: Viva/di, Haydn, 

holtz, Mozart, Chopin, War- evanjelický Barrios, Schubert, 
kins, Debussy, Donizetti, kostol Te/emann 
Fauré, lbert 27. 8. 19.00 ZA VERECNÝ KONCERT 

25. 8. 19.00 ARS QUARTETI' ŽILINA THL '97 
Kúpele [.u bom ir Kudja, hu le Starý Smokovec Marián Lapšanský, kJavír 
Vyšné Ján Glasnák, viola Vila Flóra Program: Grieg, Fibich, 
Ružbachy Liszt 

UPOZORNENIE PREDPLA'"fl'"fEI:<>M 
Nakoľko PNS, a.s., začiatkom tohto roka zrušila dosial zaužívaný systém objednáva

nia predplatného (na nadchádzajúci rok nebolo potrebné objednávku písomne znovu 
obnovovať), dovoľujeme si upozornil' všetkých bývalých predplatitefov, že na rok 1997 
je nevyhnutné si náš časopis znova písomne objednať. Objednávky na predplatné prijí
ma každá pošta, doručovater, predajňa PNS a stredisko PNS. 

Objednávky môžete zasielať aj na adresu redakcie Hudobného života: 
Michalská 10 
815 36 Bratislava. 

Týmto sa tiež ospravedlňujeme všetkým predplatiterom a čitateľom, ktorí sa oprávne
ne sťažujú na nedoručovanie Hudobného života. 

Za porozumenie ďakuje 
REDAKCIA 
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