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Slovo k jubileu 
A opäť prišla jar, to čarovné ob

dobie znovuuodenia, kedy lwspo
dár vychádza na pole a do viníc, 
aby zora/lány a zasial semä budú
cej úrody, zastnihal štep vzácneho 
moku ... A práve v ttito jar sme si 
pripomenuli uod periodika, ktoré 
pred tridsiatimi rokmi vstúpilo do 
spoločenského života s jednoduchým 
me11om - Hudobný život ... 

D11es, s odstupom rokov si pripo
míllame všetky zložité peripetie vý
I'Oja nášho časopisu. Uvedomuje
me si však skutočnost; že napriek 
všetkým zložitostiam, mnohým roz
poruplným názorom sa stal časopis 
Hudobný život profesionálnym glo
sátorom hudobného života u nás a 
ostáva ako dokument významnej 
etapy hudobnej kultúry na Sloven
sku v poslednej tretine storočia. 

Vieme, že "robit'" publicisticko
odborný dvojtýždenník, nie je v na
šej komunite vec j ednoduchá. Rôz
norodosť názorov, pohladov a kri
tických ohlasov dozaista neraz 
komplikovala prácu redakcie a jej 
dejatelov. Vydržali. .. Všetkým, ktorí 
sa po tieto dlhé roky tridsaťročnej 
existencie podielali na pozitívach 
aktivít Hudobného života patrí na
ša úprimná vdaka. Vdaka patrí šéf
redaktorom, redaktorom, teclmic
kým pracovm1wm - a pochopiteli1e, 
všetkým prispievateľom, ktorí po 30 
rokov prispievali svojou prácou k 
obsahovej náplni Hudobného živo-
ta ... 

Dovolitjem si vyjadriť úprimnú 
radost; že po rokoch "posúvania " 
gestorstva pri vydávaní časopisu 
(ZSS, Obzor, SHÚ, Slovkoncert) sa 
11ašlo riešenie v lone Národného 
hudobného centra, čím srí. zaistené 
profesionálne podmienky na jelw 
vydávanie, jeho existenciu. Pritom 
duchovným otcom je, a považujem 
to za správne, Slovenská hudobná 
ú11ia. Práve v týchto srivislostiachje 
zarážajríce, ak "mimo politikum" 
slovenská hudobná kultúra "dozre
la" v zmysle inštitucionalizácie, ob
javujú sa kontraverzné názory na 
jej zmysluplnost; často spájané s 
naivitou, závistou, zlomyseliwstou, 
dakedy až zlobou a žia/; tiež spoje
né s politikárčením, ktoré do ume
nia 11epatrí! N už, takí sm e ... 

Jar, obdobie znovuuodenia prí
rody, však opätovne dáva nádej, že 
napriek "kuvikaniu kuvikov", pro
fesionálna hudobná kultúra nada
lej osvedčí svoju životaschopnosť a 
potvrdí, že napriek zložitej dobe v 
ktorej žijeme, dobe plnej nezmysel
ných rozporov a netolerancie, bude 
dôstojným partnerom všetkým vy
spelým hudobným kultúram aj v 
dobe internetovej g lobalizácie ... 

PAVOL BAGIN 
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Priečelie prežiarenej, atraktívnej, polyfunkčnej Tampere Hall dáva viac než tu§i(, že v jeho interiéri, za sklenou fasádou, 
pulzuje živé dianie. Začiatkom aprfia bolo svedkom 7. ročníka Bienále sóčasnej fínskej hudby (reportáž na str. l , 4 a 10) ... a 
pokial v tom čase v týchto zemepisných šírkach e§te tuho mrzlo, mladučld poslovia jari, moskovský detský zbor Vesna sa 
pripravoval na svoje slovenské hosťovanie. Najskôr v rámci 2. ročníka medzinárodného festivalu chrámových zborov AD 
UNA CORDA, ale aj na dalš.ťch vysn1peniach obdaroval poslucháčov krehkou hudobnou krásou, ak1i dokážu produkova( 
iba detské hlásky ... (recenzia CD na str. 8). 

Severské itnpresie 
LÝDIADOHNALOVÁ 

Keď sa vysloví meno fínskeho mesta Tampere, väčšina z nás automaticky 

siaha k asociácň- zimné športy. Tak sa dialo aj v mojom vedomí do nedáv 

neho nedávna. Začiatkom apríla, presne od prvého do piateho, ma dobrý vie

tor osudu odvial do tohto mesta a tu som o niekolko krokov zmenila kurz, 

pretože Tampere pre mňa prestalo byť synonymom hokeja, či jazier s divými 

husami a nezbedníkom Nilsom Holgersonom, ale aj sídlom kvitnúcej kultú

ry, strediskom podporujúcim kvalitnú hudbu. 



Osla e ... 

A tak sme zas minuli j eden medzník. Ak tak možno označiť jubi leum. 
Naša redakcia si tento rok pripomína tridsať rokov vojho jestvovania. 
Oficiálne sme túto udalosť spečatili 17. apríla v Z ichyho paláci tretnutím s 
našimi spolupracovníkmi, priaznivcami a priateľm i. 

Zneli krásne slová, vážne aj veselé, spomienky, no najmä priania, aby nám 
i naďa lej vydržal dych, aby sme aj cez neprajnosti , ktoré každodenná rea lita 
prináša, dokázal i držať krok a azda aj bojovať. Parafrázujúc povedané. pýtaj
me sa: j e t ridsať rokov veľa, č i málo ... ? Ťažko povedať. V každom prípade je 
to tridsať rokov naplnených zmysluplnou mravenčou prácou. Napokon t ačí 
za li stovať v zažltnutých listoch tých tridsiatich uplynulých ročníkov, ktoré 
sú tou pravou reflex iou, ale aj echom dní každodenných aj dní sv iatočných ... 

Nuž a tak si pre seba opakujeme všetky tie vinše a vyslovené hrejivé pria
nia. Nech nám dych, elán ... atď. , vydržia ... 

K hosťom, k torr prij ali naše pozvanie, patrili aj významné osobnosti nášho hudobného života. 
Snfmky E. Mlynárčiková 

Terajší a zároveň prvý, zak ladajúci šéfredak
tor Marián Jurík ako kompetentný redakčný 
pamätník zaspomínal... S prfznačným humo
rom hovoril o začiatkoch redakcie, podobách 
a metamorfózach časopisu , o peripetiách, kto
ré bolo - a napokon stá le je - potrebné preko
návať, oceni l prácu kolegov a prispievateľov ... 

Potešili ná úprimné slová uznania, povzbu
denie a ocenenia od generálneho riadi teľa 
Národného hudobného cent ra Pavla Bagina. 

ADUNACORDA 
Slávnostnou svätou omšou v pezin

skom dolnom kostole vyvrcholi l 3. má
ja 2. ročník medzinárodného festivalu 
chrámových zborov AD UNA COR
DA. Postupne sa na ňom predstavi li te
lesá z Filadelfie - Romeiko Choral 
Ensemble, Rakúska - Kantorei Graz, 
Ru ka - Vesna a domáce zbory Ado
remus a Ad una corda. Ťažisko poduja
tí (okrem koncertov aj výstava a semi
nár) sa konalo v Pezinku, ale aj v pri
ľahlých mestách a lokalitách - Smole
niciach, Modre, Svätom Jure a Stupa
ve. Tohoročný festival bol venovaný 
pamiatke pezinského rodáka Eugena 
Suchoňa, ako spomienka na j eho nedo
žité deväťdes iate narodeniny. 

V Križovanoch odhalili tabuľu majstrovi operiet 
Pamätnú tabuľu najúspešnejšiemu 

slovenskému tvorcov i operiet a pies
ní Gejzovi D usíkoví odhal i l i pri prí
ležitosti l O. výročia jeho úmrtia v 
Križovanoch nad Dudváhom. Na po
dujatí, ktoré pripravil Obecný úrad v 
Križovanoch nad Dudváhom v spolu
práci s Trnavským hudobným kabi
netom, sa zúčasnila aj vdova po Gej
zovi Dusíkoví Alžbeta Dusíková. 

Prínos tvorby Gejzu Dusíka pre 
slovenskú kultúru j e nesporný, a pre
to j e povinnosťou jeho rodákov a pria
teľov rozširovať obzor vedomostí o 
j eho k ladateľskej i ľudskej osobnos
ti , uviedol v príhovore starosta obce 

Ján Vrábel. Aj keď Križovany nad 
Dudváhom v minulých rokoch do
končova l i viaceré náročné investičné 
akcie, nezabudli zabezpečiť ani ob
novu budovy, v ktorej kedysi žila ro
dina Gej zu D usíka. J. Vrábel pri ľú
bil zri ad iť v budove múzeum, v kto
rom bude mať čestné miesto pamiat
ka na tohto hudobného skladateľa. Po 
odhalení pamätnej tabule sa v ku ltúr
nom dome konala hudobná akadé
mia, na ktorej odznel i najznámejšie 
diela z tvorby Gejzu Dusíka. Gejza 
Dusík j e autorom dvanástich operiet, 
takmer každá z melódií týchto ope
riet sa stala šlágrom. Okrem toho bol 

autorom viac ako 250 t anečných pies
ní, z ktorých väčšinu tvorili tangá. 
Mnohé z j eho sk ladieb si udrža li aj s 
odstupom času nevšednú popu laritu, 
dokonca takmer zľudove l i. Piesne 
Dve oči neverné, Široká cestička, 
Letelo v táča, Dedinka v údolí a mno
hé ďalš ie i aj dnes získavajú srdcia 
pos l ucháčov. Gejza Dusík získal za 
svoju tvorbu v roku 1965 titu l zaslú
ži l i umelec a v roku 1988 titul národ
ný umelec. Gej za Dusík na celé pol
storoč ie urč i l smer vývinu operetné
ho žánru, ktorý a dodnes nepodari lo 
prekonať. 

(TASR) 

O hudbe-
aj z iných redakcií 

K oncom apríla ma zauj:~li tri relácie. ktorf 
nevyšli /. dielne Hlavnej rcd.1kcie hudobného 
vysie hm hl. 22. aprtla pod názvom Tvár v nímc 
sa uskutočnil rozhovor s fotografom Pavlom 
Kasrlom. o jeho práci n,1 porrréte hudobného 
skludilleľa Jumja Benešu. Umelecký forograf. 
ktorý chce vytvoriť dobrý portrét ktoréhokof· 
vek tunelca. či inej osobnosti. musí vniknú( do 
podswry jeho my lenia a cfrenia. Preto najrad· 
šej portrétuje takých fudf. s ktorými ho viale 
primeľsr vo. S Jurajom Benešom stí si blflki. 
preto možno predpokladal: že portrét sa vydari. 
Potom sa rozprúdi medzi oboma umelcami 
zaujínwvý rozhovor o primeľsr ve. p:mnersrre. 
manželstve a fudských vzťahoch vôbec. apriel. 
skutočnosti. že rozhovor bol v prevahe ime/el.· 
tuálny. ma/u som dojem. le Beneš bol ovcfa 
emocionálnejší ako nedávno. keď uvažoval o 
svojej tvorbe. 

V mládežníckej relácii P,1rs pro toto s úctou a 
obdivom hodnotil bývalý l i:1k Tadeáša Sal~u 
Anton Steinecker osobnosť 11 1 vo rb u svojho uči· 
reJ:1. Posluch,1č kompozfcie a hudobnej teórie 
m1 VSMU sa vo svojom hodnotení, napriek 
svojmu obdi vu k Salvovi. snalil byť objekrfvny 
i keď zdôraznil. že objekriviw je možná až s ur· 
či tým časovým odstupom. Jeho vzťah k Sa/voYi 
je hlboký. stretal sa s ním. poznal jeho filozofiu 
a tvorivé postupy. Salva túlil po pokoji a pri· 
tom bol vzru.~ený. často meni/nálady. Taký bol 
ako človek. V jeho tvorbe bolo napätie. kon· 
trasry. rozpory. Steinecker sa vo svojej diplo
movej práci venuje Sal vovej vokálno-inrtru· 
memálnej tvorbe. ktorá je pre tohto skladarefa 
najrypickejšia. Počas relácie zneli časti zo Sal· 
vovej GliJgolskej omše. Nu z,1ver hovoril m/,1· 
dý sk/:1dateľo svojej tvorbe, v ktorej sfce použí· 
vu v konštrukcii určité pravidlá. ale tie nikdy 
nesmú brániť výpovedi. Poval ujem tieto d1·e 
relácie pre slovenskú hudbu L.a veľmi užitočné. 
lebo nwjtí iných poslucháčov a tí sa takto do
zvedia o slovenskej hudobnej t vorbe. Relácia 
bola ukončená ukážkou z komornej tvorby Sal
vovho žh1k:1. 

A do tretice relácia Sen o pódiu zoZilamuje 
mladých poslucháčov s adeptami imerpreračné· 

ho umenia. Autorka. reduktorka a moderátorka 
v jednej osobe. Dagmar Kováfová sa porozpní
valu o práci u predpokl:1dunej budúcnosti s mia· 
dučkou huslistkou. poslucháčkou 2. ročníka 
brarish1vského K onzervatória Máriou Tomiš· 
kovou. Ziačka profesorky M árie Karlíkovej po
chádza z hudobníckej rodiny. marka je členkou 
SOSR. Mladá imerpretka sa priznala. že až do 
svojich desiatich rokov bo/:1 pre iiu hra na hus
liach ibu povinnosťou. Keď v Ú stf twd Orlicí na 
Kocianovej súťaži získala čestné uznanie. zača· 
/:1 hudbu brať v,1žnej ie. Je laurc.1tkou rozhlascr 
vej súi:1le Concertino di Prog:1. V ukážkach 7 

tvorby B . M ,1rtin6. F. Krieislera, H. Vieux
rempsa bolo vidieť, že ide o mimoriadny ra/ent. 
Pritom mtl upúwl vecný tón. prirodzenosť a 
bezprosrrednosi m ladého dievčt11:1. ktoré si o 
svojej budúcnosti nerob! žiadne ilúzie a nfto s 
pôsobenfm v orche tri. A to je dobre, lebo niet 
väčšej l ivotnej tragédie .1ko precenenie vlast· 
ných .~fi a sk/,1nwnie v samom sebe. 

Ale vráťme Sil do Hlt~vnej redakcie hudobné· 
ho vysielania. 

V pmvidelnej relácii Akcemy - rezonancie 
autora Maritfna Jurílw :1 redaktora Hanuša [)o. 

manského ma L.aujal a pote!W rozhovor s dra· 
maturgičkou Státneho komorného orchestra 
Dr. Elenou Filippiovou. Zdôvodnila, že tohto 
roku po prvý ruz neúčinkova/ žilinský orchester 
na Stredoeurópskej prcllliadke koncertného 
umenia, twkofko bol m1 mesačnom zájazde v 
Brazflii. Cestoval wm s vefkým repertoárom 
nielen orchestrálny m. ale i operným a opere!· 
ným. Zožul veľ:1 úspechov a slovenskému ume· 
ni u ot voril do Južnej Ameriky cestu. Zdá sa. ie 
toto re/eso je v poslednom čase v z.1hraničí naj· 
žiadanejšie. M ám z toho mdosť. lebo žilinsJ..ý 
orchester je jediný. ktorý vznikol spománne z 
požh1d,1Viek miestnych činiteľov 11 nie na zákla· 
de cemrálneho projektu rozvoja hudobného li· 
vottl nu Slovensku a ro je mimoriadne chvďly· 
hodné. Jeho vznik mal aj veľa odporcov, veď,. 
tom čttse nešlo o krajské sfdlo! Preto si Zilin· 
čania svoj orchester váži:1 :1 s tí nm1 hrdí. Preto 
má aj svoje sr:fle obecenstvo. 

V Dotykoch s operou mtl mimoriadne potešil 
Pa vol Unger, po. eden fm pri CD platniach s na· 
lmívkou nez.1budnutefnej M árie Calasovcj a 
neprekonMeľného Herberta von Karajam1. Ved 
ako sa obyčajný smrteľník - najmä dôchodca . 
môže k Wk)ímto vz<1cnym plmniam dostat!! 
Ungerov komemár k jednotlivým ukážkam z 
opier Belliniho. Cherubiniho 11 cľ.1/ších sú dôka· 
zom jeho hlbokých znulosrf o opernom umení, 
ale cítiť z nich nj mimoriadny záujem a lásku k 
opernému umeniu. Takéto zanietenie je veľmi 
dôležité i kecľ ide o vedu. no najmä popularizá· 
eiu umenia. Vý borný bol komemár o Kara· 
janovom vzť:1hu k opere. Vďaku. pán U!fger! 

ANNAKOVAAOVÁ 



0-SQ~NQSI 
... 

Mik.ulás Schn.eider-Tr••avský 
(1881 - 1958) 

Koncom mája pred štyridsiatimi rokmi 
uzavreli sa kapi toly tvorivého života pr
vej osobnosti , dekorovanej titulom ná
rodný umelec v oblasti slovenskej hu
dobnej kultúry, Mikuláša Schneidra-Tr
navského (24. 5. 188 1-28. 5. 1958). Hoci 
hrozba kultu osobnosti bola už zažehna
ná, jej neúprosný dopad naďalej rezono
val v našej skorumpovanej poločnosti . 
Systém vtedajších zaužívaných noriem 
mal istotu zhodou okolností na svedomí 
scenár až dvoch paradoxne odlišných 
mútočných rozlúčok s majstrom. Vedľa 

oficiálnej , dôstojným spôsobom uskutoč
nenej v brati ·lavskej koncertnej sieni SF, 
s podielom M árie Kišonovej-Hubovej , 
Dr. Ferdinanda Klindu a prof. Eugena 
Suchoňa, nadväzne kontrastovala skôr tá 
dehone. tujúca v sk l adateľovom rodnom 
meste. Z príkazu vtedajších predstavi te
ľov mestských a okresných straníckych 
orgánov sa smútočné obrady. celebrova
né vdp. biskupom ThDr. Ambrózom La
zíkom uskutočni l i na Novom cintoríne 
jeden a pol hodiny pred oficiálne stano
veným začiatkom , bez zaužívaného de
kóra zvonov a účast i zborových tel ies. 
Samozrejme, komu a akým spôsobom to 
prospelo ostalo utajenou záhadou. apo
kon aj vzhľadom na to, že ešte v auguste 
toho istého roku usúdilo Povereníctvo 
školstva a kultúry za vhodné aiadiť v 
skladateľovom byte múzeum. Zanedlho 
majstrovo meno pri zdobi lo nespočetné 
poduj atie Trnavských hudobných jarí a 
od roku 197 1 do povedomia širokej ve
rejnosti vstúpila Celoštátna pevácka sú
ťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského. v 
poslednom období zvýraznená aj medzi
národnou úča. ťou. Z jej laureátov spo
meňme osobnosti ako Evu Blahovú, 
Martu Beňačkovú, Líviu Ághovú, Annu 
Kratochvílovú, Elenu Hanzelovú, Petra 
Dvorského, Jána Galiu alebo Jozefa Kuncl
láka. Scheindrovej pamiatke však nefan
dili ani niektorí norma l i zační "ochran
covia ideologickej či s t ot y" trebárs for
mou nesúhlasu pomenovať vtedajšiu Ľu
dovú školu umenia podľa voj ho vý
znamného rodáka. 

Rozsiahla sk l adate ľova tvorba, s cha
rakteristickými znakmi priekopníka ná
rodného realistického smeru v poč i atoč
ných etapách vývoj a slovenskej hudby , 
vychádzala z invenčného bohatstva zdro
jov ľudovej piesne. Spolu s úpravami slo
venských národných piesní zanechal 
nám piesňové cykly Drobné kvety, Zo 
rdca. Slzy a úsmevy a Pie ne o matke. 

"Bola v nich na.iia duša. naša mladosr; na
še radosti. náš smútok. naše nádeje él celý 
náš živor ... " - vyznával sa pred polstoro
čím Ivan Urbánek. 

Popri komorných, emociálne pôsobi
vých zborových skladbách, majstrovu ra
nú populárno-zábavnú a orchestrálnu 
tvorbu uviedla brilantná Dumka a tanec, 
obdobie tvori vého zenitu napokon uzav
rela Spomienková symfónia e mol. Pre
pojenie medzi nimi dotvára úsmevná 
opereta Bel larosa (po urč itej úprave hu
dobnej zložky aj libreta mohla by a tať 
opäť funkčnou), spoločne so symfonic
kou básňou Pribinov s ľub. Touto progra
movo ladenou skladbou, nesúcou pečať 
umelcovho talentu, otváral i v auguste 
1933 celonárodné Pribinove slávnosti v 
Nitre. Pôsobivá hudobná freska s veleb
nými chorálmi Veni creator Spiritu a Te 
Deum laudamus, by mohla zaujať dôstoj
nejšie miesto v kontexte slovenského 
symfonizmu. Ostáva však iba pri zbož
nom želaní. A to, žiaľ, v období, keď slo
venskú hudobnú kultúru reprezentuje nie
kolka orchestrálnych telies a dirigent
ských osobností. 

V uplynulom deformačnom období 
sme príliš opatrnou optikou prehodnoco
vali maj trov tvorivý odkaz, najmä vo 
vzťahu k jeho rozsiahlej chrámovej tvor
be. Prostredníctvom Jednotného katol íc
keho spevníka skladateľov tvorivý esprit 

Spon.ienks ns osobnos~ 

postupne prenikol do širšieho povedo
mia. Dlhoročnou neúnavnou prácou na 
tomto veľko lepom projekte dosiahol 
sk ladate ľ neoceniteľné zásluhy v obla ti 
e tetickej výchovy širokých vrstiev, a to 
prostredníctvom formovania duchovnej 
piesne, invenčne čerpajúcej z ľudových 
zdrojov. Svojmu národu tak zanechal je
dinečné bohatstvo, akým doposi aľ nedis
ponujú ani v~ičš ie národné kultúry. Nie je 
žiadnym taj omstvom. že vo viacerých 
európskych štátoch, počnúc susedným 
Rakúskom, pri významnejších chrámoch 
a bazil ikách prevláda hegemónia trad ič

ných cirkevných hudobných spolkov, zá
roveň na mnohých miestach európskeho 
kontinentu úroveň aj s interpretačnou 

stránkou duchovnej piesne (aj napriek 
určit ým snahám) má postupne klesajúcu 
tendenciu. Neviem, v akom dosahu si 
. k ladateľov vzácny čin dnes vážime. a
rastajú skôr obavy z istej ľahostajno ti , 
ktorú ovplyvňujú nové nazerania na li 
turgický spev. 

Pri t vorbe kancionála . nažil Sél Schnei
der-Trna v. ký spoločne priateľom pre/á
tom M ons. Jánom Pästény im a tímom od
borníkov združených v komisiách z;,me-

kými a modulačnými ťahmi rešpektujúc 
jednotu s textom. JKS prepoji/ lokality 
celého Slovenska vý berom jedinečných 
mariánskych, či pôsobivých novoroč
ných étlebo pútnických piesní, nevyní
majúc ani širokú škálu viwwčných ko
lied. pri ktorých modifikáciách snáď z;tre
zonovali aj inšpiračné podnety z bravúr
nych schopnost{ improvizačné/Jo maj
strovstvu nevidiace/Jo organistu kostola 
sv. Jakuba. Ernesta Emanuela Sclwmeru 
( 1883- 1962). pochádzajúceho zo Spi.5s
kej Kapituly . Ak v predvlm'wj šom bulle
tine k Roku slovenskej hudby sa v súvis
losti · JKS len rak mimochodom konyta
ruje. že iba "revidoval Jednotný kMolícky 
spevnfk ". dovoľujem si na margo po
známky zacitovať myšlienku z listu bý
v;t/ého prezidema Če kej akadémie vied 
n umení, skladatcľc1 Josefél Bohuslava 
Foer:stera. adresovaného Tmavskému s 
dátumom 30. mája 1938: "Je ro jeden z 
najvzácnejších pokladov, úžasné bohat
stvo, úrod;, n<1 poli po viitnom, spievané 
modlitby plné svojráznej krásy. dielo 
k toré tvorila zbožnosť a výraz stáročí". 

Pred desiatimi rokmi pri 50. jubileu vzni
ku JKS bola odborným recenzentom 

M. Schneider-Trnavský s členmi cirkevného spevokolu Snímky archív 

raných na oblasti hudby, liturgie a prozó
die, využiť .5pecifikum mt.šej liturgickej 
sféry podľc1 st;tnov Moll/ proprio o cir
kevnej hudbe pápeža Pia X. a apoštol kej 
konštitúcie Divini Cultus Sv. Otca Pia 
X l . Veľfl duchovných piesní bolo po mo
difikáciách prevzarých z depozitov ucho
vávajúcich vz;ícne rukopisné a tlačené 

sloveniky . Skféldflteľ obohéltil kéltlcionál 
invenčne pôsobivý mi 226-mi piesňami 
(napr. Klaniam sa Ti vrúcne. M atka pla
če. Neoptí.šťaj nás. 6, M ária bolestivá. 
O /a vujme hviezdy jasné, Bože, čos ráčil 

a pod.). l keď pod vplyvom vtedajších 
názorov potláčal modálny charakter pies
ní pre vzatých z iných zborn íkov. mnohé 
tieto spievané perličky doplnil harmonie-

upieraná možnosť prehodnotenia jeho 
významu, napriek tomu učin il tak perze
kvovaný salezián, nedávno zosnulý Ste
fan Olos SOB, pô obiaci na po te organis
tu v kostole sv. A ndreja v Ružomberku. 

Svoje umelecké úsi lie v protiváhe už k 
doznievajúcej ceci l iánskej reforme mo
hol Schneider-Trnav ký fonnovať príle
žitostnými zbormi , graduálovými vlož
kami. početnými ofertóriami alebo zhu
dobňovaním omšového ordinária. Z roz
siahleho počtu duchovných sk ladieb, kto
ré čiastočne dotvárali repertoár Cirkev
ného hudobného spolku sv. Mikuláša v 
Trnave. sa vynímajú omše v značnej mie
re tiež inštrumentované. Ich početnejši u 
zostavu uvádza M issa Stella matutina pre 

mužský zbor, umocňujúca významnú uda
l osť posviacky prvých slovenských bis
kupov 15. februára 192 1 v Nitre. (0 jej 
kvali tný CD záznam a zasl úžila mužská 
vokálna skupina Octet Singers s dirigent
kou Blankou Juhaňákovou.) K vyzretým 
dielam patria Missa Treči n - Teplicensis, 
Missa in honorem Sancti Nicolai , Missa 
in honorem Sanctissimi Cordis Jesu in 
Es, Missa pastoralis - A lma Nox in G. V 
ich významovej rovine nachádzame tiež 
slávnostné Ecce sacerdos, Veni creator 
Spiritus, ďalej Otče náš pre zmiešaný 
zbor, dve verzie Jubilante Deo. K nim sa 
pridružujú ofertóriá ako lnveni Dav id, Si 
ambulavero, Exaltabo te, až po veľko
nočné Terra tremuit pre óla, zbor, organ 
a orche ter. V liturgickej skupine príleži
tostných zborov dominujú predovšetkým 
vokálne sk ladby dotvárajúcc atmosféru 
veľkonočných obradov, medzi ktorými 
zaujmú In monte oliveti alebo Domine 
non sum Dignus. 

Niektoré chrámové diela Mikuláša 
Schneidra-Trnavského sa dostali do po
vedomia aj za hranicami našej vlasti . 
Predovšetkým už pomínaná Omša ku cti 
Najsvätejšieho rdca Ježišovho, dotvára
júca repertoár pražského chrámového te
lesa u Križovníkov, ktorá zači atkom 
osemdesiatych rokov zaznela tiež vo far
skom chráme nemeckého Oberhau enu. 
V súčasnosti tvorí repertoár bratislavské
ho chrámového telesa pri Naj svätejšej 
Trojici a zá luhou ansámblov Musica 
Vocal is s Cappella Tirnaviensis v naštu
dovaní dirigenta Branislava Kostku, je 
súčas!' cédečka Duchovná a organová 
tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského 
l. Slovenská omša - Hospodine vyslyš 
ná , spol očne so zborom Jubilate Deo, 
zásluhou Bratislavských madrigal istov. 
V júli 1993 doplnila atmosféru Dní slo
venskej kultúry v bavorskom Ottobeure
ne, v priebehu slávnostnej l i turgie kona
nej v bazilike sv. A lexandnt. 

K nesplneným túžbam v našej ku ltúre 
patrí tiež podlžnosť k oživovaniu hudby v 
niektorých majstrov. V takomto neuteše
nom svetle sa nachádza Schneidrova 
Missa pastoralis - A lma Nox in G, op. 
76, pre sólový soprán, miešaný zbor a or
chester. Známa viac-menej zásluhou dvoch 
starších rozhlasových nahrávok prof . 
Ladislava Slováka s umeleckými telesa
mi Slovenskej filharmónie a výraznej ších 
aktivít Karola Petrócziho o Státnou fil
harmóniou Košice v podobe televíznej 
adaptácie a uvedenia na koncertnom tur
né v Dánsku. Omša "čiastočne dekoratív
ne zneužitá" vo sfi lmovanej podobe K ar
vašovej drámy Polnočná omša, námetom 
čerpajúcej z obdobia SNP a neskôr v roz
hlasovej dramaturgii nonnalizátormi na
dlho odsunutá do depozitu. Slovenská 
vianočná kométa, doposi aľ neúspešne 
hľadajúca ce tu ku koncertnému pódiu 
Slovenskej filharmónie, s ktorou však v 
najbližšom čase ráta dramaturgia Janáč
kovej filharmón ie v Ostrave. 

Po urč itých skúsenostiach pretrváva aj 
vo mne dojem, že Bratislava doposi aľ ne
skorigovala istú rezervovanosť k trnav
skému lokálpatriotovi Schneidrovi. Ne
predpokladám však, žeby išlo o pretrvá
vajúci precedens ešte z čias konštituova
nia Hudobnej a dramatickej ak adémie, 
kedy legendu slovenskej hudby namiesto 
"kantorského pľacu " radšej diplomaticky 
dekorovali nespočetným i čestným i funk
ciami . 

V priebehu svojho bohatého tvori vého 
života bol umelec poctený viacer2mi vý
znamnými oceneniami . Okrem Stefáni
kovej slovenskej zemskej ceny z roku 
1938, stál ved ľa Martina Benku a Andre
ja Žarnova pri udeľovaní Státnej ceny za 
rok 1940. V októbri 1948 dostal Státnu 
cenu za umenie a 25. j úla 1956 bol ako 
prvý v oblasti slovenskej hudobnej kul tú
ry vymenovaný za národného umelca. 
Jeho kresťansko-humani tická aktivita 
bola však najvýraznejším spôsobom od
menená ti tulom Rytiera rádu sv. Gregora 
Veľkého za zásluhy o rozvoj cirkevnej 
hudby, ktorým ho ešte roku 1933 vyzna
menal Svätý Otec Pius X l. 

MARIÁN BULLA 
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SKICA K FESTIVALU 

Bienále súčasnej fínskej hudby sa 
konalo tento rok už po siedmykrát. 
Na ploche piatich dní - relatívne 
krátkeho času - ponúklo dostatočne 

veľkorysú dramaturgiu. Tu som sa 
opäť presvedčil a, alebo som i po
tvrdila lapidárnu múdrosť, že menej 
dokáže byť naozaj viac. Napokon, 
Fíni sú protestantsky asketickí, f an
fáram a pozlátkam sa vyhýbajú ... 

Festival do dramaturgie pojal je
denásť podujatí, dominantu č i ak
cent vytvárali orchestrálne koncer
ty , v ktorých poriadatelia upozornili 
osobitne na j ednu črtu : na väzby te-

Prezident tamperského festivalu, skladatel 
U sko Meriläinen 

lies s tzv. "composers-in-re iden
ce", t. j. akými i "dvornými" tvori
vými osobno ťami orchestrov. 

A prečo toľká pozornosť orchest
rálnym koncertom? Z pochopiteľ

ných dôvodov. Komorná tvorba j e 
oveľa ľahš ie uplatniteľná a bienále 
je naozaj solídnou a oficiálnou plat
formou na oživenie a prezentáciu 
symfonických žánrov ... 

Fe ti val však na svoj om päťdňo
vom pôdoryse ponúkal aj komornú 
hudbu, jazz, work-shopy, vernisáž 
hudobno-výtvarného projektu , kon
ferenciu, stretnutia ... 

CENTRUM DIANIA 

V Tampere vyrástlo v osemdes ia
tych rokoch famózne, moderné kul 
túrne centrum, tzv. Tampere Hall. 
Je to krásna polyfónne riešená, po
lyfunkčná budova s dvoma - veľkou 
a menšou - koncertnými sálami, 
stavba, ktorá po každej stránke po
lichotí milovníkov i krásnej archi 
tektúry. Túto budovu - dominantne 
zo skla (domáci ju vtipne nazývajú 
veľkým akváriom), dreva i betónu, 
ne pomínam náhodou. Fa ·cinujúce 
íd lo (o. i.) tamper kej fi lharmónie 

ma totiž o lovi lo z viacerých príč in : 

nielen solídnou hudbou, očarujúcim 
interiérom, parádnou akustikou, ale 
aj neobyčajným faktom: velká sála 
s kapacitou nad tisíc čí iel, aj tá ma
lá niekoľkostovková, boli v priebe
hu fe tivalu takmer do po Jedného 
mie ta obsadené. Pochopila som, že 
to nie je len hrdo ť na toto centrum, 
ani náhoda, ale o tom trochu ne
skôr ... 

Exteriér budovy i ály, o stro
hým, no impozantným dizajnom 

•• ... pres•e 

Skladatelka Kaija Saariaho 

(autori Esa Piironem a Sakari Aar
telo), premy leným do po Jedných 
elementov, sú akustickou jednotkou 
(projekt A lpo Halme). Di panujú 
dôvtipnou o vetľovacou zložkou, 
ktorá je v rozmanitých farebných a 
kolorovacích efektoch up latňovaná 

aj na "serióznych" koncertoch. 
Priestory sú využiteľné viacfunkč

ne, okrem koncertov slúžia na účel y 

kongresové, cénické (tie om ne
zažila), aj na výtvarné a účel ové ex
pozície. 

Fíni ú majstri architektúry, o tom 
som sa presvedč i l a na vlastné oči . 

Príroda j e v centre ich re vpektu, vy
užívajú ju ako integrálnu súčasť 

svojej skvo tnej urbanistiky. 
Škoda len, že om v oných mrazi

vých dňoch fín kej " korej j ari " ne
zažila zeleň , ktorá je okrem vody, 
j azier (zač i atkom apríla ešte bezná
dejne zamrznutých) hlavnou foto
genickou dekoráciou Tampere. 

ECHO Z HISTÓRIE 

Keď som a v prvých okamihoch 
rozhliad la po Tampere, všimla som 
si priamo v centre mesta továrenské 
komíny. Dosť paradoxne ma ich prí
tomnosť potešila, mysliac i , že môj 
neduživý orientačný zmy el takto 
získa oporu ... Omyl. Továrenské ko
míny sú roztrúsené po celom me te. 
Tampere totiž bolo a dos i aľ je - pr
voplánovo industriálne centrum. Až 
postupne nastúpili ďalšie epitetá ... 
Neveľké pôvabné mestečko, itu

ované na vode a na j azerách, zač iat

kom minulého storoč ia padlo do 
oka svetobežným podnika teľom z 
Petrohradu, ktorí tu s obrovským 
elánom zača l i budovať priemy el. 
M alé mesto postupne nara talo, pri
ťahova lo záujem adeptov sluvnej 
pracovnej príležito ti hlavne z oko
litého vidieka. Osvietené hlavy ne
smierne schopných biznismenov 
však nezotrvali v komerčných kapi
tali tických hladinách. Pre oboj
stranné dobro v ad il i na bohumilý 
ťah : aby sa ich vďačn í robotníci ne
začal i topiť v plytkých fluktuant
ských a morálnych vodách, zao trili 
pozornos ť na ich edukáciu. Najskôr 
prostredníctvom knižníc, čitateľ

ských spolkov, cez ochotnícke dra
matické scény, zbory, kapely ... 

Dnes j e Tampere všestranne vy
budovaným, takmer dvestotisíco
vým me tom. M á exkluzívne kni ž
nice, múzeá (dos i aľ j e tu ako európ-

ska rarita živé Leninova múzeum), 
cény činoherné i spevoherné, kon

zervatórium tradíciou i pekným 
moderným vybavením, ieť hudob
ných učilíš ť, galérií, svoj symfonic
ký orchester, umelecké kluby ... a 
svoj e BlENÁ LE. 

Na pozadí histórie i tradícií som 
pochopi la ten záujem o hudbu Aj o 
súčasnú hudbu. Publikum je kulti
vované, permanentne školené. A to 
j e pozn ať aj cítiť. 
Poďme však k muzike a k amot

nému festi valu. Aká j e fínska hud
ba? Jedným dychom ju, ako napo
kon každú inú hudbu, nemožno 
charakterizovať. Jedno však j e isté, 
počul a om niekoľko klad ieb, nie
koľko produkcií, ktoré ma obohatili , 
po unuli o pár krokov na ce t ičke 

sympatií k fínskej ku ltúre. Aj na 
ceste poznania ... 

FINLANDIA ... DNES 
Moje prvé stretnutie s fínskou 

hudbou a udialo prostredníctvom 
Ke k i-Pohjanmaan Kamariorkeste
ri (Ostrobothnian Chamber Orches
tra) - s dobrým, enzitívnym diri
gentom Juha Kangasom. Spome
niem kladateľa Mikko Heinio (te
rajšieho prezidenta Fínskej hudob
nej únie), pôvodne muzikológa, v 
súča no ti, my Iím, viac komponis
tu . Jeho k ladba Minna bola impo
zantným entré na pôdu fínskej hud
by. Tri časti transparentným roz
vrhom a dejom reflektujú profesio
nálne zázemie, vycibrenú kultúru 
vyjadrovania, cit pre ubtílnu poé
ziu komorného zvuku. 

Vyznie to azda pateticky, ale poč

núc prvými kompozíciami, chtiac
nechtiac, nás tojč ivo som i v poču
tom uvedomovala sibel iovského 
ducha. Nie v dikcii , ani v kompo
zičných poetikách. Skôr v akomsi 
osobitnom type mystiky. A skézy, aj 

Skladater a predseda Fínskej hudobnej únie 
Mikko Heinio a tajomníčka Annu Mikkonen 

Snímky autorka 

hudobnej "trpezlivo ti " - trpezlivo -
ti z rodu sever kej ságy, do ahu 
drsnej prírody na vnútornú krehkú 
kultiváciu tvorby. 

Kantele j e ľudový fínsky nástroj ; 
trunový rezonančným prie torom 

- v prípade Koncertu autora Pekka 
Jalkanena ( 1945) - ozvučený. Tento 
inštrument, ktorý pod prstami skve
lej Ritva Koistenen znel priam neo
dolateľne, exponoval témy, ktoré 
som (bez predchádzajúceho návodu 

č i textu z bulletinu) naj kôr nedoká
zala dešifrovať. Zreteľný frygický 
modus sa mi podstatou pôvodnej 
fín kej hudby videl nie veľmi iden
tický. N ie. Tento autor sa po inšpi
ráciu zatúlal na juh. Grécko, Ru
munsko .. . Koncert, i tým spôsobom 
modifikujúci koncertantný princíp, 
exponoval skôr kontemplatívne dialó
gy. Responzorie s pretavením a zvu
kovou orchestrálnou interferenciou 
sólového partu . Koncert j e impo
zantnou kladbou, zaujme imaginá
ciou a farebným zvukovým svetom. 

An i o tatnými kladbami v poda
ní tohto ambiciózneho orchestra by 
som nedokáza la pohŕdnuť (Erkki 
Salmanhaara- Elégia, Per Norgard
Ohik itävä Kesä a P. H . Nordgren
K allion Piirretty) , v porovnaní s 
predchádzajúcimi však vyzneli viac 
"univerzálne" , napriek profesionál
nej o nove a jasným yntetickým 
snahám. 
Očakávaný a vo veľkej sále riadne 

navštívený bol koncert Tamperské
ho fi lharmonického orchestra s diri 
gentom Tuoma om Ollilom. Lako
nická a nezáväzná skladba Lumo od 
Jukka T ienssuu príliš nezažiarila, 
viac presvedčil i ďa l š ie dve kompo
zície. 

Usko M eriläinen (mimochodom 
krstný otec a zároveň prezident fes
ti valu) ponúkol svoju Kinetickú po
ému pre k lavír a orchester, kompo
zíciu neúprosne motorickú, tavajú
cu na doslova gejzírových štruktu
rálnych metamorfózach a neutícha
júcej rytmickej polymorfno ti. Kon
cert je vo svoj ej dikcii ugestívny, 
priam strhujúci ( ólistka Jaana Kär
kkäinen); chápala om ho v onom 
škandinávskom mi l ieu ako protipo
hyb, vzdor č i revoltu ... 

M agnu Lindberg j e na horizonte 
súčasnej fín kej hudby hviezdnou 
postavou. Je známym a akceptova
ným k ladateľom v medzinárod
ných reláciách. To by však aj o za
viazanými očami pochopil každý 
pos lucháč jeho A ury- in memoriam 
Witold Lutoslawski . Titu l veľa na
povie: bázeň , velebno ť , mystérium 
úcty mladšieho kolegu .. . Kompli
kovanejšie je azda opísať dej roz
siahlej kompozície (cca 50 min.), 
založenej na dôslednom evo lučnom 
procese štyroch na seba nadväzujú
cich vari áci í. K aždá má voju bázu, 
po un v priestore, logiku ... , no na
dovšetko, j e to Hudba. Koncentro
vaná, esenciálna, trpezlivá a pokor
ná ... 

Strach z novej hudby? - tak láka
vo znel ti tu l produkcie Symfonic
kého arche tra z Oulu (dirigent Ar
vo Volmer). N ie. Strach urč ite nie, 
kôr vlažný pocit, aspoň zo skla

dieb, ktoré odzneli : Eri k Bergman
Cadenza pre hoboj (Helen Jahren) 
ale aj P. H. Nordgren - Koncert pre 
pozaunu (Erkki Hirsimäki) a Olli 
Kortekanga a j eho Ark, na poču

dovanie ocenené takmer frenetic
kým potle kom. 
Počula som aj fragment z vy tú

penia Lapon kého komorného or
che tra. Po niekoľkých skladbách 
om však rezignovala. Zvuk a mu

zikantský reliéf orchestra ma príliš 
nepresvedčili ... (možno to spôsobi
la únava a ča chý liaci sa k noci .. ). 

(Dokončenie nalO. str.) 



TEATRO DELL 
OPERA RiM- "Va, 

pensiero" bis 
Myslel som si, :íe opakovanie slávneho 

zboru Židov "Va, pensiero" je špecialitou len 
banskobystrického divadla, prípadne iných 
slovenských pódií, kde j e abucco priam ku 1-
tovou vcrdiovkou. Opak je pravdou. V srdci 
Talianska, v slávnom Teatro dell' Opera v 
Ríme, boli nielenže všetky reprÍ'Y abucca 
beznádejne vypredané, ale temperamentné 
publikum si skandovaným "bravó" a "bis" vy
núti lo zalistovať v partitúre o pár strán späť a 
pustiť sa do populárneho čís la - musím na 
tomto mieste priznať, že bravúrne interpreto
vaného- ešte ra7. Samo~rejme, nebol to jedi
ný charakteristický znak rímskeho predstave
nia. Tvorcovia inscenácie, re:íisér Fabio 
Sparvoli a výtvarník Mauro Carosi, vystavali 
dielo takmer ako grand operu. zasadenú do 
historických reálií šiesteho storoč ia pred na
ším letopočtom . Boli natolko dôslední, že pre 
ka/dý obrat pripravili osobitnú scénu, ktorá 
svojou monumentálnosťou a rozľahlými tabla
mi s výtvarnými znakmi danej doby, vyvolá
vala ilúziu babylonskej ríše. Tento výklad, na 
našich javiskách už dosť zriedka pra kt iLOva
ný, balíroval na dôslednom vykreslení atmo
sféry príbehu, efektnom aranžovaní maso
vých scén, no pok~šal sa i o charakteristiku 
poMáv. Je síce pravdou, 'íe sólistické obsade
nie, pozostávajúce z príliš velkých a vyhrane
ných osobností, išlo viac-menej po líni i vše
obecného vclkooperného prejavu, no kom
plexnosťou spevácko-hereckých kreácií dalo 
večeru punc štý lovosti . Rímsky Nabuccor dô
sledne rozdelený do štyroch dejstiev s troma 
prestávkami, trval belmála štyri hodiny. Bol i 
to však štyri hodiny s autentickým mladým 
Verdim, začo patrí vďaka najmä dirigentovi 
Danielovi Orenovi. Prezentoval poňatie plne 
zodpovedajúce hudobnej povahe partitúry, 
kde sa striedajú plochy kantabilné s dramatic
ky vyhrotenými a tcmpovo vygradovanými 
scénami. Oren neváhal ísť po vofbe temp až 
na doraz, čím dodával dielu kontrastnosť, vn
útornú dynamickosť a vybudoval velkolcpý 
dramatický oblúk. Už som naznači l , že lbor 
rímskej opery bol jedným z dôvodov opa~o
vania najpopulárnejšieho čísla , teraz dodá
l'am, že j e to teleso nezvyčajných kvalít, 
schopné svoj zdravý, šťavnatý tvuk modulo
vať do najjemnejších dynamických odtieňov. 

Obsadenie prekypovalo známymi menami, 
pričom fascinujúci výkon podal iba Ferruccio 
Furlanetto ako Zaccaria. Jeho mohutný, rezo
nančný hlas má krásnu, tmavú farbu, wie pl
nohodnotne v ka/dej polohe a z jeho prejavu 
vyiarujc nuidum verdiovského interpreta pl!r 
excellence. Leo ucci ( abucco) je d te stále 
na lenite svojich umeleckých schopností, je 
to spevák oplývajúci širokým registrom výra
zových prostriedkov, možno občas .:achádza 
al J... maniére, čím akoby chcel vyvážiť fakt , že 
jeho barytón nic je vyslovene dramatický. 
Ghena Dimitrova (Abigaille) má už zj avne 
svoje najimponntnejšie roky za sebou. e
znamená to síce, že jej mohutný dramatický 
soprán strat i l na farbe, na kvalite frá.:ovania, 
č i zlyhávania v technike - zrejme však ubúda 
energia, pomocou ktorej by s ľahkosťou a isto
tou triumfovala v polohe vysokého C. Tak sa 
rad~ej háklivých miest dobrovoľne vzdala. 
Dalšie postavy mali dobrých interpretov v 
Susanne Anselm i (Fenena), Nazarenovi Anti
norim (lsmacle) a Carlovi Striulim (Velkňaz). 

TEATRO COMUNA
LEBOLOGNA 

Objavom bolo 
Námestíčko 

Bolonské Teatro comunale pripravilo v se
zóne 1997/98 šesť titulov, pričom iba v pri
pravovanom Mozartovom Don Giovanni opus
uJo taliansky repertoár. V prvých dvoch in
-ccnáciách, Pucc iniho Turandot a Verd iho Si
mone Boccancgra, sa v druhom obsadení ob
Jal iia i slovenská sopranistka Andrea Dan
ková. V ča~e mojej návštevy sa hrali dve ope
ľ): ll campicllo od Ermanna Wolf-Ferrariho a 
Verdiho Don Car los. Pomerne bohatý operný 
odkaz Benátčana s nemeckými koreňmi z otco-

Neviem , či j e m ôj odhad presný, ale na území Té.llianska 
som napočítal viac ako štyridsať operných scén . To som ne
bral do úvahy sídla letných festivalov i niektoré príležitostné 
pódiá. Samozrejme, nie všetky majú výxnam milánskej La 
Scaly. rímskeho Teatro dell' Opera, alebo hneď za nimi na
sledujúcich Teatro comunale v Bologni a Florencii, ncapol
sk ého San Cai1o, po požiari odswveného benát. 'keho La feni
ce a ambicióznych ostrovných domov v sicílskom Palerme a 
Cat;.mii, ako i sardínskom Cugliari. Sú tu m 1lšie tri desiatky 
operných divadiel, kde sezóna neob élhuje viac než tri-štyri 
tituly, uvádzané v relatívne kn.ítkych blokoch. Takzvaný sta
g ionový systém vládne vo všetkých súboroch apeninského 
polo trova, vrátane Milána a Ríma. Tam je, pravda, ponuka 
šir.šia a obsadenie exkluzívnejšie. Že é.ll1i provincia nie je 
ukrátená o kvalitu, presvedčíme sa na tretej zastávke operné
ho putovania p o osi Rím - Bologna - Reggio Emilia. 

Scéna z rímskeho naštudovania opery Nabucco 

maticJ...ých scén. V podobnej rovine aJ...ej~i 

Jednorozmernosti sa nieslo tie/ hudobné na
študovanie Eliahu lnbala. Tento renomovaný 
dirigent 1dôramil predovšetkým dramaticJ...ú 
dimenLiu partitúry, volil dosť rýchle tempá. 

velkými problémami vo výškach a suchou 
farbou hlasu sklamal Paolo Coni ako Posa, 
zatiaľ čo Askar Abrazakov bol viac než per
spektívnym Vclkým inkvizítorom. 

TEATRO MUNUCIPALE 
REGGIO EMILIA -

Príkladný Bellini 
Treťou zastávkou bolo nevelké historické 

mesto na spojnici Miláno a Bologna - Reggio 
Emil ia. Bol som priam šokovaný, aké obrov
ské a zvnútra krásne divadlo, pochádzajúce z 
roku 1857, slúl i mútam v tomto meste. 
Druhým prekvapením bola umelecká úroveň 
navštívcného predstavenia. l Capuleti e i 
Montecchi od V incenza Belliniho tvori l i tretí 
a posledný titul tohtoročnej sezóny, ktorému 
predchádzal Rigoletto a rarita .: pera Gio
vanni Paciniho Saffo. Kapuletovci a Mon
tekovc i sú j edným z mnohých operných pre
pisov nesmrteľného shakespearovského ná
metu Rómea a Júl ie, pričom, ak ostaneme na 
talianskej pôde, taJ... Belliniho dielo predchá
dzal i spracovania Zingarclliho a Vaccaia- obc 
pod názvom Giul ictta e Romeo. Známa fran
cútska ver tia l pera Charlesa Gounoda je od 
Belliniho o 35 rokov mladšia. V incenzo Bc
llini ako typický predMaviteľ bel canta vo 
svojom diele bazíruje na melodickej opojnos
ti vok<11nych partov, l ktorých velkú časť pre
vn! .: neúspešnej Zairy. Oproti Gounodovi je 
v Kapuletovcoch a Montekovcoch men~í po
čet postáv, čo svedčí o tom, že libreto Fel icc 
Romani ho spracúva príbeh v jednoduchšej lí
nii. Reži ér Giorgio Marini a scénograf Lau
ro Crisman sa pobrali cestou tradičného. his
torizujúceho preč ítania partitúry, hoci dele
nic Kapuletovcov na bielo kostýmovaných i 
maskovaných a Montekovcov odetých do 
čiernej farby, pôsobi lo troška schematicky . 
Jednako, priestor, ktorý pripravil M arini sóli
stom, im v plnej miere umožnil položil' dôra7 
výpovede na dominantnú vokálnu zložku. 
Mladý dirigent M arco Guidarini sformoval 

vej strany Wolf-Ferrariho. nic je u nás príliš 
.:námy, hoci v Košiciach ~a hrali Styria gro
biáni a v Banskej Bystrici Zuzankino tajom
stvo. ll campicllo. inšpirované Goldoniho 
Námestíčkom, malo premiéru v Miláne roku 
1936, je teda sympatickým prcnesením gra
ciózncho goldoniovského humoru a formy sta
rej talianskej opery buffy do 30. rokov nášho 
storočia. Wolf-Ferrarimu sa to podarilo s ne
smiernou dávkou vtipu, elegancie a hudobnej 
invencie. l lumornosť výpovede podporuje 
charakterokresba všetkých postáv, najmä 
však ústrednej roly Gaspariny, vyjadrujúccj 
sa vymenenými sykavkami. Aj dve staré /e
ny, ktorých komické party sú písané pre teno
ristov. dodávajú opere kolorit kultivovanej 
veselosti . Režisér anni Garclla preniesol 
príbeh .: Benátok roku 1750 do štyridsiatych 
rokov nášho s toroč ia a scénu (výtvarník An
tonio Fiorentino) koloroval iba dvoma tá
kladnými farbami - čiernou a bielou. c~lo 

pritom vôbec o symboliku dobra a tla. bola to 
prosto istá šty li lácia, vyhýbajúca sa na po
hľad pestrosti a zdôratňujúca ro.:manitosť, vy
vierajúca z partitúry . Desiatka poMáv dostala 
výstižnú podobu a bola rowhratá ako doko
nale .:ladené kolektívne divadlo. Bruno Bar
tolett i patrí k starej garde talianskych dirigen
tov, ktorých autorita a precí7nost' dávajú na
študovaniam punc štý lovej čis toty a inšpira
tívnej tvorivosti. Jeho orchester upútal deli
kátnou poetikou, rafinovanými farebnými od
tieňm i a transparentnosťou 7vuku. S nefalšo
vaným tanictením odovzdala svoje bohaté 
skúsenosti do partu Gaspariny sopranistka 
Daniela Maztucato, pričom jej rovnocennými 
spoluhráčkami boli A lida Ferrari ni ako Gnese 
a Patricia Orciani v role Lucicty. Popri dvoch 
charakterových tenoroch (M ax René Cosotti 
a Mario Bolognesi) z pánskeho ansámblu vy
nikol najmä LorenlO Rcgaao ako An.:olctto. 

I Capuleti e i Montecchi- Sonia Ganassi (Romeo) a Carmela Remigio (Jt:llia) Snímky archív 

Druhým predstavením, ktoré som navštívil 
v bolonskom Teatro comunalc, bol Verdiho 
Don Carlos. U7 fakt, že tvorcami tejto insce
nácie boli režisér Andrei Serban a výtvarník 
Yannis Kokkos, dávaltu~iť, že ťažko očakával' 
tradičný, či historicky verný výk lad. Poznám 
Serbana 7 viedenských Hoffmannových po
v iedok i .: parížskej Lucie di Lammermoor a 
viem, že ide o osobnosť s obľubou búrajúcu 
konvencie. Preto ma .:askočilo, že bolonský 
Carlos. ktorý je vlastne koproduJ...ciou s Veľ
kým divad lom v Ženeve. nemal žiadne zaují
mavé špecifické črty. Ani režijná, ani výtvar
ná stránka nepriniesla jasný pohľad na predlo
hu, celé dianie bolo lasadcné do tmy. chýbali 
mu kontrasty, vypointovanie kľúčových dra-

no výratové a náladové poltóny sa hľadali po
merne ťaiko. Obsadenie bolo vskutku repre
tentatívne, aj keď nic v kaldom prípade rov
nako kvalitné. ajväčšmi ma taujala \Onór
nym timbrom a pružnost'ou tónu Luciana D' 
l nt ino ako ratantná Ebol i, ku ktorej sa pribl í
Iil Carlo Colombara v kostýme kráľa Filipa. 
Colombara patrí k najtalentovanejším tulian
skym basistom mladšej generácie, disponuje 
kultivovaným a technicky dobre vedeným 
hlasom. no zatiaľ zaostáva jeho výrazové do
tvorenie roly. VincenLo La Scola vytvori l 
portrét temperamentného infanta, jeho tenor 
je svieži. dravý. má lesk. no nic dostatok ele
gancie a legatovcj opojnosti. Daniela Dessi 
(El isabetta) nemala so svojím partom /iadne 
problémy technického rázu, no úplne jej chý
bala mäkkost'. vrúcnosť a emotivita timbru. S 

orchestrálny part tak, aby poskytoval auten
tickú atmosféru na vyspievanic velkých ci
tov. vášní i dramatických v7opätí. Sólisti boli 
skvelí. Sonia Ganassi j e ideálnym Romeom. 
jej tmavý. kovový mezzosoprán má jadro, 
špičku i vclkú dávku cmotivity. Poznám túto 
mladú, sympatickú speváčku z rossiniovské
ho Pesara a povúujem ju za j ednu .: najkva
litncjšfch súčasných mczzo-koloratúr. Publi
kum svoju rodáčku doslova zasypalo kvetmi. 

cmencj kvalitnou Giul iettou bola nie natoľ
ko známa. no rovnako timbrovo opojná a ci
tuplná Carmela Rcmigio. Slnečnou tenorál
nou farbou a priebojnou výškou zaujal 
Cesarc Catani (Tebaldo), pričom i lldebrando 
D' Arcangclo (Lorcnzo) a Enrico Turco (Ca
pel io) do bodky splni li nároky svoj ich partov. 

PAVELUNGER 



j Modali-ta v o vzťahu k hudbe 20. s-toročia j 
"Stredoveká" modálna reč Arvo Pärta 
ZUZANA MARTINÁKOV Á 

Estón ky skladateľ Arvo Pärt (1935) už 
počas .~túdill kompozície na Konzerv111óriu v 
T11line (1958-63) vzbudil roLruch. Raz z.1 
sk ladbu Nek:rológ pre orchester (1960) za 
obete fašizmu lje z:íroveň prvou estónskou 
kompozíciou. využívajúcou seriálllll techni
ku). k torá sa v sovietskej tlači stretla s nega
tívnym ohlasom . a druhý raz 7<1 dve dieh1 -
kantálll Meie aed (Náš sad. 1959) pre det ký 
zbor a orchester :1 omtórium Maailmaa 
samrn (Krok sveta. 1961). z.1 ktoré získal v 
roku 1962 prvú cenu na Všezviizovcj súťaži 
mladých skladmcľov v Moskve. Svojou sklad
bou Credo pre klavír. miešaný zbor a or
chester (1968) vyvolal vlnu útokov najmii 
kvôli náboženskému obs.,/w (podswtu tvod 
text "verfm v Ježiša Krisw "). ktorý bol v 
rozpore s kultúrnou politikou .~I!Ítu . 

Piirt pocitu j e v tomto obdobf nutnosť zme
ny .~tý/ovej orientácie <l pmkticky - až na 
malé výnimky - sa skh1dateľsky odmlčí do 
roku 1976. Intenzívne s:1 zaoberá .~túdiom 
gregorián kcho chorálu. gotickej hudby a 
renesančnej polyl'ónie (Maclwut, Ockcghem. 
Josquin Despre a i.). Dospieva k novému 
štýlovému prej:1vu. z:Jioženému na jednodu
chom trojzvuku. e/ememámych melodic
kých a hannonických postupoch. čo a opäť 
swlo provokatívnym pre domácu orientáciu, 
ktorá postupne pripúšťala avumgardné po
stupy v hudbe. Nepohodlný m sa všllk Piirt 
stal aj zdôrazi1ovanfm temer výhradne nábo
ženského chamkteru svojich diel. Situáciu 
rieši roku 1980 exilom aj o svojou rodinou 
(cez Izrael do Viedne). Na základe DAAD 
štipendia v rokoch 1981 -82 sa usadil v Zá
padnom Berlfne. 

trojzvuky vlastne vznikajú, jedno však mô
žeme prezradiť, že nejde o preferovanie ich 
kv intovej závislosti. ktorú charakterizuje to
nálny funkčný systém. 

"Moju hudbu možno ozm1čit' :1ko tonálnu 
iba podmienene. Nemožno j u stotožniť s 
klasický m pojmom "tonálna hudba". Možno 
hovori{ skôr o globálnom použ ití durových :1 
molových trojz vukov." 

Pän dospel k trojzvuku na základe skú
mania viachlasnej stredovekej hudby, ktorá 
sa vyvinula z jednohlasného liturgického 
chorálu a ktorej akordika vznikla sekundár
ne spájaním lineárnych vokálnych hlasov. 
Popritom mu táto hudba odhalila krásu v 
jednoduchosti . 

"Gregoriánsky chorál ma naučil. aké ta
jomstvo spočfva v umenf kom binov;ll' dvil
tri tóny. To je čosi. čo dodekal'onisti vôbec 
nepoznajú ... Určitý čas som sa zaobeml gre
goriánskym chorálom, mon6diou. Tušil som. 
že táto hudbll je dobrá a pravdivá. no nemal 
som s 11ou kontakt. necllápal som jej reč -
neboh1 to moja hudba. Hoci bola pre mň:1 
objavom. nevedel som. v čom spočfva j ej w
jomstvo. Napokon som istý de11 pochopil, že 
celé wjomstvo počíva v prft'ažlivej sile 
medzi prvk mn i. Cím sú bližšie k jadru. tý m 
je potenciál silnej§{. Ak máme . tále cent
rum. treba budovať okolo tohto jadm. Je to 
univerzálny obraz. Preto naprfklad l'olklór. 
či chrámový pev je taký silný. že vydržal aj 
skúšku času." 

Tu už sa dostávame k meritu veci. Pärt 
odhalil silu tónového centra, dôkazu na jed
noduchý niekofkotónový výber tónov. ktorý 
poznáme pod názvom modus (č i už pentato
nický, heptatonický alebo štvortónový = tet
rachord. šesitónový = hexachord). 

ko však vo svojich skladbách pracuje 
Pärt s trojzvukom 

amodami? 

Pozrime sa bližšie na niektoré jeho diela. 
Fratres existuje vo viacerých inštrumentál

nych verziách. Prvá verzia - trojhlasná hud
ba pre jeden organový bod pre 7 historic
kých alebo moderných nástrojov a bicie -
vznikla vr. 1977 pre estónsky Ensemble sta
rej hudby "Honus musicus", ktorý ju aj pre
miérovo uviedol. Druhá. pozmenená verzia 
- Variácie na tému Fratres pre husle a klavír 
- vznikla na objednávku fes tivalu v Salz-
burgu v r. 1980 pre Gidona a Elenu Krc
merovcov, ktorým je venovaná, a z toho 
istého roku je aj verzia pre violončelo a kla
vír. Pôvodnú verziu inštrumentoval Pän ro-

Arvo Pärt: Fratres 

stvom hudby ... Tujomstvo wm musí byť ne
závisle od n:ístroja. Hudbél sa musí od víjal' 
zvnútra a zámerne som sa snužil písa( hudbu 
lllkú, ktorú možno /mil' IW rôznych nástro
joch." 

Fratres sú založené na organovom bode a. 
nad ktorým väčšinou spoluznie kvinta a-e (v 
prvej verzii znela stále), v štýle tintinnabuli 
sa dopfňajúca do trojzvuku a-c-e alebo 
a-cis-c. Jej stavba má presnú logickú štruk
túru. Dokumentujme si ju na príklade sklad
by Fratres pre violončelo a klavír ( 1980); 
šesťtaktová téma s dvojtaktovou int rodukci
ou sa zopakuje osemkrát vždy o terciu nižšie 
od tónov: 11, r. d, b. g. e. cis. 11 (ak si tento 
sled všimneme odzadu, vidíme, že ide o ter
ciové superpozíc ic od východ iskového A 
dur akordu), pričom part violončela ju vždy 
inak ozv l áštňuje, takže každá sekvencia je 
zároveň variác iou. Samotná téma je vysta
vaná tak, že: 

a) v spodnom hlase sa melodické jadro 
postupne zvnút ra rozširuje až po jej stred 
a g b a 
a g f cis b a 
a g f e d cis b a 

a odt iaľ sa proces zopakuje v račom po tu
pc jednotlivých taktov. V ďalších variáciách 
je tento proces transponovaný od horeuve
dených tónov: 

b) v strednom hlase melodický pohyb os
ciluje len okolo troch tónov a m oltrojzvuku 
bez rozdie lu , v akej sekvencii (variácii) sa 
nachádzame: 

c) v hornom hlase máme analogický me-Prvou sk ladbou v novom štý le (sám ho IW
z va/ Timinnabuli) je Aliinale (Pre A /inu) pre 
k /avfr (1976), ktorej základom je prác:1 s 
trojzvukom. Aplikáciou ml väčšie plochy 
vznikajú Fratres (viaceré in.~trumentálne ver
zie), Tabula rasa pre 2 husle, sláčiky a prep:l
rovaný k lavír (1977). Passio Domini Nostri 
Jesu Christi Secundum Joannem ( 1982), Te 
Deum pre tri zbory, sláčiky a mg pás (1985, 
rev. 1992), Stabat mater (1985). Miserere 
( 1990). Berliner Messe ( 1991 ). Litany, mot
lidby sv. Chrysostoma pre každó hodinu dňa 
a noci pre sóla. zbor a orchester ( 1994) a iné. 

STABAT MATER 

Hľadajúc odpoveď na otázku. do akej mie
ry je Pänova hudobná reč modálna, sa musí
me zamerat' práve na tvorbu obdobia po ro
ku 1976. Nový štýl autor nazýva tintinnabu
li (latinský výraz pre zvončeky), pretože je
ho základ tvorí trojzvuk, ktorý vzniká aj pri 
rozozvučan f ko tolných zvonov ako dôsle
dok znenia alikvotných tónov (tretí. štvný a 
piaty. 1. j. durový kvintakord). 

"Timinnabuli - to j e čudný proces - útek 
do dobrovoľnej chudoby; sviitf z:mechali 
všetko svoje bohat tva a odišli do samoty. 
Tak by chcel aj skladateľ zanechať celý mo
derný arzenál a zachrániť sa holým jedno
hlasom . majúc pri ebe iba to Iwjdôležitejšie 
- výlučne a jedine trojzvuk ... Pracujem len s 
nicka/ký mi prvkwni - s jedným hlasom. 
dvoma hlasmi. S taviam z najjednoduchšie
ho materiálu, trojzvuku. z jedného určitého 
t6norodu. Tri tóny trojz vuku pôsobia ako 
zvony. A tak som ho nazval timinnabuli. " 

Práca s trojzvukom sama osebe neprez
rádza, či ide o modálny alebo tonálny spô
sob myslenia. Neskôr si ukážeme, ako tieto 
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Arvo Pärt: Stabat mater (ukážka) 

ku 1982 pre 1 2-č lennú violončelovú sekciu 
Berlínskych filharmonikov. Existujú ešte 
verzie pre s láčiky a bicie nástroje ( 1983), 
pre s l áčikové kvarteto ( 1985); spolu je ich 
osem, ktoré napísal v rokoch 1977-91. 

Autor vidí raison ďetre v samotnej hudbe, 
ktorú môžu interpretovať rôzne médiá (ná
stroje či hlasy). "Najvyššia hodnota hudby 
j e m imo jej farby. Špecifická nástrojová far
ba je časťou hudby. no nie je to primárna 
kv:1lita. To je moja kapitulácÍil pred tajom-

""' " Wl. "'"' prtl ck ..... h l• .... 

lodický postup (s rozširovaním tónov okolo 
jadra) ako v spodnom hlase s tým, že začína 
od tónu cis a ďalš ie variácie od tónov v ter
ciovej postupnosti: cis, a, f, d, b. g. e, cis. 

Tieto tóny spolu vytvárajú modus a-b-cis
d-e-f-g-a. ktorý je kombináciou lwnnonic
kého (druhý tetrachord v d mol) a flygické
ho tetrachordu. 

Tóny jednotlivých hlasov sú navzájom 
spojené syrytmicky a simultánne, takže 
vznikajú rôzne trojzvuky (F dur, C dur, e 

mol, sekundterciové trojzvuky), pričom do
minuje durový a molový trojzvuk od základ
ného tónu a. 

Skladba Stabat mater ( 1985) pre soprán, 
alt , tenor, husle, violu a v iolončelo sa tiež 
vyznačuje železnou logikou konštrukcie a 
fonny. Na rozdiel od homofonickej sadzby 
vo Fratrcs, sú okrajové diely v polyfonickej 
trojhlasnej faktúre, pričom stredný diel je 
podobne štrukturovaný v syrytmickom a si
multánnom slede tónov. V celom. asi 20-25-
minútovom diele nezaznie ani jeden zvýše
ný tón a jediná hlavná "tónina" je il mol. 
Presná štruktúra sa týka ako vedenia hlasov 
a použitých tónov, tak ich metrorytmickej 
organizácie. Napr. úvodný diel pozostáva zo 
šiestich úsekov. obsahujúc ich osemnást' tak
tov, dvanást' tónov, ktoré spolu v troch hla
soch opisujú aiolský modus. pričom v tých
to úsekoch jednotlivé hlasy medzi sebou ro
tujú (napr. v prvom úseku nastupujú v po
stupnosti zhora nadol: a-c-e, v druhom úse
ku c-e-a, v treťom e-a-c). 

Každý hlas začína od jedného tónu troj
zvuku u mol. pričom ten hlas, ktorý začne 
od a. sa melodicky pohybuje v rámci l!exa
chordu, ktorý je utvorený smerom nadol (a
g-f-e-d-e), ten hlas, ktorý začína od c, v rám
ci pentacllordu (c-h-a-g-f) a podobne hlas od 
e (e-d-c-h-a). Všetky tri hlasy postupujú v 
kánone, pričom majú jednotnú rytmickú 
štruktúru, ktorá od stredu postupuje syme
tricky a v permutácii . 

8 2 14 2 
IO 2 16 4 
14 2 20 2 

4 
2 
4 

18 4 
20 2 
18 4 

2 20 2 14 
4 16 2 IO 
2 14 2 8 

Císla vyjadrujú trvanie tónov, dané po
čtom dôb. Vidíme, že stredný hlas je od 
svojho stredu symetrický a okrajové hlasy 
sú od svojho stredu vzájomným rakom. 

Medzi týmito kánonicky prebiehajúcimi 
hlasmi vznikajú trojzvuky - väčšinou a mol, 
ale aj G dur a F dur. V strednom dieli sa ob
javujú aj trojzvuky inej než terciovej štruk
túry (sekundové a sekundterciové), ktoré 
vznikajú ako výsledok lineárne koncipova
ných hlasov. Tu sa totiž horný a stredný hlas 
pohybuje na troch tónoch rozloženého 11 mol 
trojzvuku. kým spodný po tónoch hexilchor
du od /'(f-g-a-h-c-d). 

Na základe príkladov z uvedených dvoch 
skladieb je evidentné, že Pärt nepoužíva 
svoje trojzvuky v zmysle tonálneho funkč
ného systému, ale inšpiráciou gotickej a re
nesančnej modálnej hudby dospieva k vy
tvoreniu osobitého štýlu , ktorý prekračuje 
rámec stredovekého. a raného novovekého 
štýlového kánonu. Jeho trojzvuk nadobúda 
charakter akejsi "božskej" čis to t y centra, ku 
ktorému sa všetko vzťahuje. Je prítomný v 
lineárnom i vertikálnom smere a jeho sila 
spočíva v udržovaní základných terciových, 
kvartových i kv intových vzťahov , "nezašpi
ncných" nánosmi chromatizmov. To, čo ju 
spája so starou hudbou (prítomnou o. i. aj vo 
folklórc), je čistota . pr iezračnosť osamote
ných tónov, jasne rozoznateľných intervalov 
č i trojzvukov. To, čo ju posúva do nášho 
storočia , je spôsob organizácie, či už v mik
ro alebo v makro rovine, ktorá je charakte
ristická maximál nosťou kombinatoriky s mi
nimálnymi prostriedkami. Výsledkom je -
napriek logickosti tvarovania tohto jednodu
chého materiálu - hudba neobyčajne emo
cionálne s ilná, príťažli vá, podmaňujúca, kto
rá sa však nevtiera poslucháčov i , naopak, 
necháva mu priestor na jeho vlastné tvorivé 
dotváranie zvukovej predstavy. Je to proces 
analogický vyzváňaniu chrámových zvo
nov, ktorých rozozvučan ím počujem nielen 
jeden, ale celý rad zvukov a z nich vznikajú
cich súzvukov, akúsi reálnu a rea litu tran 
cendujúcu hudbu. 

"Všetko na svete je numericky usporiada· 
né tým či oným spôsobom . Pra vidlá stí vša· 
de - <1 lilk to má by t: Môj princíp spočíva v 
tom, že nesmú byt' dôležitejšou súčasťou 

hudby. Mu i<1 byfjednoduché - sú len kost
rou. Život vzniká iný mi vec:1mi. Keáje všet· 
ko jasné :1 jednoduché. aj princfpy sú čisté. 
Sú prázdne; sú priestorom pre všetko ... Ak 
niekto zahrá jeden či dv <l tóny krásne, v jed· 
noduchej prostej a čistej kombinácii. vzniká 
dobro, dve dobré veci ... "1 

l Citáty sú vybraté z Pamät'ových myšlienok, 
In: Slovenská hudba 1991/2-3, s. 237-244. 



PEKTRU 

Untenie klavírnej hry 
MILOSLAV STAROSTA 

Význam skladatela a klavfrnebo virtuóza Jo
llaana Nepomuka Hummela posudzovali budob
llf historici r6zne. Dokonca molno tvrdi~ le s 
JJ6n zaobcb4dzali al m/ICQ!sky. 

Priekopnlcky a oslnivý zjav jeho velfcébo srf
lamlb Ludwiga van Beethovena do istej miery 
atietJi1 úsluhy tohto muža, ktorý kníčal po sto
l*b MozartB svojou vlastnou cestou. Umenie 
tll~j hly, ul rozvinuté Bacbovými synmi, 
aoglickou llcolou Clementiho a Cramera, vieden
atou lkolou Haydna, MozartJJ a ďallfcb osobnos
tt. priviedol k vrcholným tvarom. Napriek tomu, 
Je vo svojej dobe patril k popredným predstavi
tehn hudobného umenia, pričom bol tiel plod
ným skladatelom i dirigentom, známym a uctie
VIIJým sa stal predo vktkým ako vynikajrfci pia
llistl, vraj s brilantným, ale dos( mecbaniclcým 
JRdnesom, akoby nám bo radi predstavili visce
d ~ci či metodici klavfrnej hry. Do značnej 
111Je1Y tomuto hodnoteniu odporojrf dobové pra
llltlle, zaracfujrfce Hummela medzi popredných a 
dspelnýcb klavfrnych umelcov a svedlisce aj o 
bil, le jeho poves( budobnib bola nemali aj vo 
Viedni, výzruunnom stredisku hudobného n vota 
19. ltOroČia. Ul skutočnos~ le tu rfspelne p6so
bil popri Haydnovi, Mozartovi, Schubeltovi, 
Mofcbelesovi, Riesovi a Beethovenovi na vrcho 
le jebo stbtdstelskej drlhy, dokazuje, le Hummel 
bol oepocbybne čfmsi viac, nel iba Iikovným a 
poJRdným klaviristom. 

Fri blblom zamyslenf sa nad jeho obsiahlou 
rt~Dtelskou tvorbou i dirigentskou a pedago
gickou činnoslou, docbldzame k úvero, le me
dzi sdč&mými vynibjrfcimi umelcami Hummel 
bol jedným z najvllčlfcb rivalo v Beethovena a 
DepOCbybne mal silný vplyv na vývoj klavfrnych 
i:M. lebo klavfrna bra a Ikola priniesli nové po
hotové myilienky voči dovtedaji fm metódam 
lll1fdlad tým, le ako prvé realizovali logický 
vývoj prstovej tecbniky. ~kola bola tiel výcbo
dúkom pre vyii f stupeif vývoja klavfrnej hry, po 
borom 1nčaJi Czemy, Liszt, Scbumann, Chopin 
a 6llf. Treba cite dodal, le Hummelova klavú
DI bra bola zjavenfm a inlpiračným zdrojom pre 
llliJObýcb srfčasnfkov. Sim Czemy oprávnene 
mtnziioval, le moderným klaviristom vieden
.Uj lkoly, ale najm§ Hummel ovi patri v tejto ob
lllti významné miesto a velfcl vďaka. 

Johann Nepomuk Hummel 
Johann Nepomuk Hummel , sk ladate ľ. klaviris

ta a dirigent. významný pedagóg hry na klavíri, 
sa narodil 14. novembra 1778 v Pressburgu 
(Bratislave). zomr<el 17. októbra 1837 vo Weima
re. Rodná Bratislava. ako bývalé korunovačné 
mesto. mala nepochybne velký vplyv na Hu mme
love detstvo. Niesla stopy bohatstva. blahobytu. 
kráTovského lc ku, bola stánkom umenia - l it era
túry a hudby. Hummelov otec. sám výborný hu
dobník. podporoval výrazný talent svojho syna. 
Ul štvorročného ho začal uč i i hre na husle. v pia
tich rokoch k tomu pribudla hra na klavíri. A ako 
!es!ročný už celkom pohotovo hral na klavíri a v 
chrámovej hudbe účinkoval ako husl ista a sopra
Dista. Niektorí autori považujú za pravdepodob
né. že Hummel bol v det st ve aj žiakom Franza 
Paula Riglera. významného v iedenského klaviris
tu konca 18. storočia. autora školy hry na klavíri 
(vyšla vo Viedni roku 1779) a pedagóga na 
Hlavnej národnej ško le v Bratislave. 

V živote malého Hummela však čo koro na
stala významná zmena. Rodina sa presťahovala 

do Viedne. kde Hummelov otec pôsobil ako diri
gent Schikanederovho d ivadla Na V iedenke. T u 
sa stal v rokoch 1786- 1788 malý Johann Nepo
muk Hummel žiakom Wolfganga Amadea Mo
zana. Po dvoch rokoch dôkladného štúdia - na 
radu Mozana - podnikol Hummelov otec so svo
jfm desat'ročným synom konccnnú cestu po eu
rópskych mestách. Velké úspechy sláv il mladý 
Hummel i v Prahe. Hummelovci tam bol i hosťa
mi manželov Duškových. Cesta pokračova la ne
meckými mestami, cez Dánsko. Skótsko. Ho
landsko a Angl icko. Do Viedne sa vrátili až roku 
1793. po piatich rokoch cestovania a konccnova
nia. Mozan bol už mftvy. Hummel pokračoval 
vo svojich štúdiách u Johanna Georga Albrechtsber
gera, ne kôr u A ntonia Salieriho, Josepha llayd
na i Muzia Clemcntiho. o vplyv j eho prvého 
1elkého uči teľa - Wolfganga Amadea Mozana -
bol taký silný. že na maj stra a j eho školu nikdy 
nezabudol. Zreteľne sa to prejavi lo aj v počet
n)ch Hummelových kompozíciách. spočiatku 
blízkych Mozanovi . A ko zaujímavosť uveďme. 

le spinet. na ktorom Hummel cvičil v M ozar 
tolom dome vo Viedni a na ktorom mu predo
hnlval. bol dlhé roky v sídle rodiny Hummclov
COI' vo Weimare a neskôr ho dostalo do daru 
Mestské múzeum v Bratislave. 

Postupne si Hummel vytvori l vlastný štýl. kto
rý nesie pečať zrelého kom pozičného majstrov
IM. Obsahuje výrazné prvky vlastného pianis
tického interpretačného štýlu - bri lantnosť. ele
pnciu aj improvizačné prvky. ale nepochybne 
Dei originálnu invenčnosť prepojen ú s výrazným 
harmonickým a poly fonickým myslením v kla
lfmej faktúre. Rovnako to možno konštatovať aj 
o ostatnej tvorbe. no najmä o Hummclovom bo-

hatom odkaze z oblasti komornej tvorby. V lite
ratúre sa Hummelovo meno radí medzi vynikajú
cich improvizátorov svojej doby. Improvizácia 
sa sústavne pestovala ako druh voľnej koncenncj 
kreácie v 19. storočí a od koncenného umelca sa 
vyžadovala ako samozrejmosť. ba často až ako 
vrcholná ukážka jeho tvorivých schopností. 

Hoci do roku 1799 Hummel vystupoval ako 
klavirista len v súkromných kruhoch, j eho ume
lecká povesť sa rýchlo šíri la. V tom čase dvakrát 
hral aj v Brati lave: v roku 1793 po návmte z 
Londýna a roku 1796 počas zasadnutia Uhorské
ho snemu tu usporiadal 5-dňovú umeleckú aka
démiu na počesť Ludwiga van Beethovena. V 
tom čase sa stal už aj vyhľadávaným učiteľom 

hry na klavíri. Po skončení štúdia sa na odporú
čanie Josepha Haydna stal jeho umeleckým ná
stupcom vo funkcii dirigenta orchestra kniežaťa 
E~terh{tzyho v Eiscnstadtc. Tu po prvý raz uvie
dol i Haydnovo Stvorenie, Mozanovu Čarovnú 
llautu a venoval sa i komponovaniu. Roku 
1805 tu uviedol svoju prvú Omšu in B 
s takmer l OO-členným orchestrom. 
Komponoval chrámovú hudbu, 
ale aj hudobnodramatické die-
la - balety Helena a Paris. 
Harlekýn a Kolombína. 
operu Mati lde von Gui
se. pantomfmu Zázrač-

ný prste1~ a i . 
Po návrate do Vied

ne sa venoval len 
komponovaniu a vyu
čovaniu hry na kla
vfri. Podľa vla tných 
spomienok denne 
vyučoval dcviit' až 
desať žiakov. Aby 
mohol tvoriť. začf
nal už o štvnej ho
dine ráno. Jeho po
vesť klaviristu a kla
dateľa sa čoskoro do
niesla aj do Nemecka a 
Francúzska. Na parfž
skom Konzervatóriu Luigi 
Chcm bini uviedol Humme
lovu Velkú fantáziu, op. 18. 
Bola prvou Hummclovou sklad
bou, čo zaznela vo Francúzsku. 

Yo Viedni sa Hummel roku 18 12 ože-
ni l s Elisabeth Rockel, speváčkou Dvorného di
vad la. Neskôr účinkoval okrem iného tiež ako j ej 
klavfrny sprcvádzač na konccnných turné po ra
kúskych mestách. v Budapešti a Bratislave. Od 
roku 1814- 15 Hummel začal po dlhšej prestávke 
opäť konccrtnc vystupoval'- vo Viedni, v Prahe 
( 19. a 26. aprfla 18 16). v Lipsku. Berlíne. 
Drážďanoch a inde. V Prahe sa stretol aj s Carl 
Maria von Weberom. ktorý o Hummelovej hre 
pfsa l svojmu pria teľovi Rochlitzov i v superlatí
voch: "Hummclova hraje mimoriadne istá. čistá, 
perlivá a elegantná." Všade slávil velké triumfy. 
Poprední kri t ici v Lipsku písal i, že od čias Mo
zana nikto tak nenadchol obecenstvo svoj fm kla
vfrnym umením ako Hummel. Roku 18 16 sa na
krátko stal dirigentom dvorného divadla v Stutt
gane. Počas tohto krátkeho umeleckého pôso
benia koncc110val v októbri 18 17 v Mannhcime. 
kde ho jeden z kri tikov označi l za jedného z naj
vtlčšfch hudobných géniov sveta. V novembri to
ho istého roku hral s mimoriadnym úspechom vo 
Frankfurte nad Mohanom. Tu ho poču l i 70-roč

ný M uzio Clementi. ktorý ho poznal už z jeho pr
vých londýnskych vystúpení a prejavoval oňho 
velký záujem. Od roku 1819 bol dirigentom 
kniežacieho orchestra a opery vo Weimare. Jeho 
umeleckú povesť vtedy už v mnohých krajinách 
šírili aj jeho vynikajúci žiaci. napríklad Ferd i
nand Hi ller (pôsobi l v Nemecku). Adolf Henselt 
(nazývaný tiež "nemecký Chopin" pôsobi l v 
Nemecku a od roku 1838 dlhodobo v Rusku), 
Willmers (vo Viedni). Benedict a M angold (v 
Londýne). Hummelovi synovcovia August a 
Eduard Rockclovci. Hodges. Unia. Hauck, 
Z_immermann a mnohí ďalš í. Byť Hummclovým 
ž1akom znamenalo osobitnú česť. Menej žiakov 
mal až posledných osem rokov svojho života. 

Hummel bol t iež veľmi úspešným dir igentom 
wcimarskcj opery. Uviedol tu diela Glucka 
( l figénia v Au lide, l figénia na Tauride), Mozana 
(Don Giovanni, Čarovná llauta. Figarova svad
ba, T itus. Cosi fan tutte, Únos zo Serailu), Che
rubiniho Medeu. Lodoisku. Beethovenovho Fi
delia. začali sa tu uvádzať opery Rossiniho, We
bera. Salieriho. Sacchiniho, Chembiniho. Sponti
niho a i . Popritom sa intenzívne venoval vlastnej 
kompozičnej a interpre tačnej č innosti . Udržiaval 
písomné kontakty s mnohými sk ladateľmi a hu
dobnými vydavateľmi , ba významne sa zasadzo
val aj za presadenie autorských práv v Nemecku. 

Mal dvoch synov - Eduarda ( 1814- 1893) a 
Karla ( 182 1- 1906). Starší syn sa uči l u známeho 
viedenského vydavateľa Haslingera. Neskoršie 
pôsobil ako dirigent v A ugsburgu, Troppau. Brne 
a vo Viedni . Skomponoval aj operu A lor, ktorá 
mala premiém v roku 1843. Zomrel u svojho sy
na v Amerike. Mladšf Karol bol nadaným výtvar
níkom. študoval u známeho krajinomaliara Pre
llcra. Pôsobil vo Weimare, kde si svojím umením 

.dskal velké uznanie. 
V období wcimarského pôsobenia Hummel 

prvý raz koncenoval v Prahe roku 1820 a j eho 
vystúpenia sa tu stretli s mimoriadnym ohlasom. 
Z Prahy odchádza na dva konceny do Viedne a 
na spiatočnej ceste koncenuje vo vclkom divadle 
v Mníchove. Roku 182 1 uskutočni l len menšiu 
koncennú cestu po nemeckých mestách. hral v 
Berl íne a Dessau. Velké úspechy zožínal roku 
1822 v Rusku. kde konccnoval najprv v Rige. 
Nasledovali tri konceny v Petrohrade. odtiaľ išiel 
do M oskvy. kde sa zoznámil s Johnom Ficldom 
(pozri Hudobný život č. 9/1998). Svoje priateľ
stvo demonštrovali na spoločnom koncene v 
Moskve, kde spoločne predviedli novú Ficldovu 
skladbu pre dva klavíry, skomponovanú pre túto 
prflc!i tosť. Hummel sa vrátil späť do Petrohradu. 
kde koncenoval vo Yelkom divadle a 22. a 26. 
aprfla 1822 opUť účinkoval na dvoch koncenoch 
v Rige. Okrem toho hral v mnohých súkromných 
salónoch a v chráme svtitého Petm v Rige impro
vizoval na organe. Jeho koncen y sa pre velký ús
pech často opakovali. Okrem už spomínaných. 
takým bo l aj koncen 29. 5. 1822 v K tinigsbergu 
(neskôr Kaliningrad). Nasledujúci rok, počas je
senneJ dovolenky. Hummel podnikol koncertné 
turné do Holandska a Belgicka. Koncertoval v 

Amsterdame, Haagu. Rotterdame a 
Utrechte. S úspechom tejto cesty 

bol Hummel veľmi spokojný. 
Roku 1825 účinkova l vo 

Frankfune a v Paríži. kde 
ho kritika označila za 

nového nemeckého Mo-
zan a. V Paríži sa zoz

námil s mnohými 
vynikajúcimi umel
cami. ako naprí
klad s Kalkbrcnnc
rom, Moschelesom. 
Pixisom, K reutze
rom, Paerom, Ro
ssmlm, Mayer
beerom. Fétisom. 
Cherubinim a i. S 
viacerými z nich 

po dlhé roky udržia
val písomný kon-

takt. V čase jeho ne
prítomnosti požiar zni

čil wcirnarské divadlo 
a nové ot vo ri l i v sezóne 

1825-26 Rossiniho operou 
Semiramis. 
Po Weberovej smn i Hummel 

prijal miesto dvorného dirigenta v 
Drážďanoch. Popritom koncen;val vo 

Viedni , Berlfne a vo Varšave, kde ho počul mla
dý Chopin. Hummelova hudba i hra naňho silne 
zapôsobila a výrazne ovplyvnila aj jeho tvorbu. 
Hummelov spôsob hry i kompozičné prvky roz
vinul vo vlastnej tvorbe a váži l si ho po celý ži
vot. 

Roku 1829 hral Hummel i v Karlových 
Varoch. 30. mája toho istého roka sa vo weimar
skom Dvornom divadle konal koncen Nicola 
Paganin iho. na ktorom Hummel spoluúčinkoval. 

Nasledujúci rok podnikol konccnné cesty do 
Paríža a Londýna, kde hral aj na kráľovskom 
dvore. Roku 1832 opät' vy túpil v Karlových Va
roch. roku 1833 dirigoval v Londýne nemeckú 
operu. ktorá šesť týždňov hosťovala v Kráľov-
kom divadle. Spoločne s manželkou navštfvili v 

roku 1834 Viedeň, čo využil aj na n~vštevu svoj
ho rodného mesta Bratislavy, kde 20. apríla kon
cen oval v Pál ffyho paláci. Navštfvil aj ďalšie 

mestá. kde pôsobil v mladosti. Bola to posledná 
Hummclova koncenná cesta. 

Roku 1835 väčšiu časť dovolenky strávil vo 
Weimare a k svojmu domu nechal pristavať ča
rovný hudobný salón. Postupné zhoršovanie sa 
jeho pľúcnej choroby mu znemožnilo podniknúť 
ďalš ie koncenné turné. l napriek ťažkej chorobe 
ho údajne ncopúšt'ala dobrá nálada a veri l v zno
vunavrátenie zdravia. Nasledujúci rok sa l ieč il v 
kúpeľoch Kissingen. Roku 1837 odcestoval aj s 
rodinou do Viedne, kde bol čas tým návštevní
kom divadla. Jeho zdravotný stav sa však postup
ne zhoršoval a ani opätovné liečenie v K issinge
ne mu zdravie nenavrátilo. V posledných dňoch 
svojho života pracoval ešte na Beethovenových 
dielach. ktoré mieni l odoslai do Londýna. no du
ševné sily ho opustili a 17. októbra 1837 skonal. 
Odpočíva vo Weimare v blfzkosti Geotheho a 
Schi llera. 

Johann Nepomuk Hummel bol pozoruhodnou 
a výraznou umeleckou osobnosťou. Jeho tvorbe 
nemožno uprieť znaky osobitého štý lu. Vychá
dzal síce z M ozana (M ozanov vplyv cfti t' z via
cerých Hummelových raných diel - až po Rondo 
briliante A dur. op. 56). postupne však nachádza 
vlastnú cestu. aby napokon svojím kompozič

ným štýlom ovplyvnil mnohých významných sú
časníkov . Za všetkých uveďme Moschclcsa, 
Fielda. Chopina. Mcndelssohna-Banholdyho. ale 
aj Smetanu. Jeho tvorba si získala velké uznanie 
v celej kultúrnej Európe. vrátane Ruska. Spo
medzi významných raných diel spomeňme aspoň 
Alleluja- Sonátu Es dur. op. 13 pre klavír. veno
vanú Haydnovi, klavfrnu Sonátu f mol. op. 20, 
sedem vynikajúcich klavírnych trif. Phantasie Es 
dur. op. 18. a z ďalšieho obdobia nesmieme 
množstvo skladieb pre klavír i početnú komornú 
tvorbu. V nej vyniká Velké septeto, op. 74, a naj
mä majstrovská Velká sonáta fis mol pre klavfr. 
op. 81. o ktorej Roben Schumann povedal. že sa-

ma by stač ila na to, aby sa Hummclovo meno 
stalo nesmneľné. Yclký hudobno-historický vý
znam majú oba klavfme koncerty: a mol, op. 85 a 
h mol. op. 89, ktoré predznamenávajú vývoj a sú 
východiskom pre moderný klavírny konccn . 
Hummelov odkaz zahn~a chrámovú hudbu (o. i. 
aj tri omše, z ktorých najvýznamnejšia, prvá in 
B . op. 77 sa uvádza dodnes), javiskové diela a 
mnohé komorné skladby, ako inštmmentálne so
náty, klavírne etudy, variácie, diela pre klavfr 
š tvormčne atď. Zoznam Hummclovho diela za
hfňa 127 skladieb označených opusovými čísla
mi, okrem toho množstvo skladieb bez opusové
ho čfsla i diel z pozostalosti autora. 

Pre klavírnu pedagogiku má historický vý
znam Hummelova trojdielna Velká ldavfrna ško
la (pracoval na nej plných 5 rokov). Jej úplný ná
zov znie: Ausfiíhrlichc thcoretisch-praktische 
Anweisung zum Pianofonespiel, vom ersten 
Elementar-Unterricht an bis zur vollkommensten 
Anbildung (Podrobný teoreticko-praktický ná
vod na hru na foncpiano, od prvého elementárne
ho vyučovania až po najvyššiu dokonalosť.) 
Obsahuje dôkladnú a zrozumiteľnú teoretickú 
čast', doplnenú vyše dvoma tisícami príkladov a 
cvičení. Je to vlastne sfonnulovanic a rozvinut ie 
pedagogických zásad viedenskej klavírnej školy. 
Velká klavírna škola bola vydaná vo Viedni roku 
1828. 

V úvode (datovanom vo Weimare 1827) dáva 
Hummel praktické rady rodičom aj učiteľom , ako 
napríklad 

O u začiatočníka nešetril' na dobrom uč i teľovi, 
pretože "od zák ladného vyučovania závisl všet
ko. čo sa na ňom vybuduje. Z lé návyky. osvojené 
v začiatkoch z nedbalosti , sa neskôr iba veľmi 
ťažko odstraňujú a často sa ich nemožno celkom 
zbaviť"; 

O veľmi dôležité sú láklady. preto Hummel 
navrhuje počas prvého polroka až jedného roka 
jednu vyučovaci u hodinu denne; 

O sústredene cvičit' by sa nemalo viac než tri 
hodiny denne. a to v primeranom tempe. aby sa 
dosiahla presná hra; 

O výber repenoáru by sa mal prehlbovať, ale 
nemal by ot upovať záujem žiaka. Naopak, treba 
ho podnecovať aj tým. že žiak hrá inšpimjúce 
prednesové skladbičky a uči teľ by ho nemal pri
skoro zaťažovať veľmi náročnými úlohami; 

O dôležité j e predhrávanie učiteľa a jeho napo
dobňovanie žiakom: 

O pre rytmickú výchovu odporúča rátanie dôb 
nahlas; 

O cvič it' treba dovtedy, pokým nie je hra ply
nulá a prednes správny: 

O rozlišuj e prednes správny a krásny; pod pr
vým pojmom chápe skôr remeselno-technické 
zvládnutie skladby. dmhý predstavuje už vyššie 
estetické kvality umeleckého diela pri jeho inter
pretácii. 

Prvý ~el školy sa zapodieva elementárnymi 
pokynmi na vyučovanie hry na klavíri . ako sú 
vzdialenosť a výška sedenia. zaokrúhlené. voľné 
držanie rúk, iba primerane fi xované. Prináša tiež 
teoretické poznatky a množstvo prfk ladov. 

Druhý diel považoval Hummel za najdôleži
tejší. Rozvfjajúca sa klavírna technika, nové dru
hy rozmanitých pasáží a figurácií vyžadovali no
vé princípy prstokladu. Tento diel prináša syste
matický pohľad na otázky klavírneho prstokladu 
a uvádza desať základných pravidiel s mnohými 
prík ladmi. 

Tretí diel sa zaoberá ozdobami a prednesom. 
Hummel bol v klavírnej interpretácii zástancom 
nového spôsobu interpretácie trilkov od hlavné
ho tónu. Už na prelome 18. a 19. storočia existo
vali protichodné názory na tieto otázky. Bolo tu, 
zrejme. isté prechodné obdobie. v ktorom sa pre
sadzovalo nové chápanie tri lkov, rozdielne od 
starej barokovej interpretačnej praxe. Hummel sa 
dokonca domnieval . že už Mozan tri lkoval od 
hlavného tónu. Je však isté. že nová prax trilko
vania sa ujala. čo potvrdi l a rozvinul vo svojom 
významnom pedagogickom diele aj Carl Czcmy. 

Hummel okrem iného odporúčal študovať hu
dobné diela a ich úseky so z~mcraním sa na ich 
charakter: spevné miesta hrni s citom. ale bez 
tempových zmien. Pomerne malú pozornosť ško
la venuj e pedalizáci i, čo svedčí o iných estetic
kých a zvukových ideáloch i zvukových možnos
tiach ná troja. A dozaista aj o osobitných názo
roch takých výnimočných osobností. akou bol 
Hummel. V škole sú aj kapitoly venované inter
pretácii - voľnej fantázi i. a na záver autor radí, 
ako sa starat' o nástroj a pod. 

Yeíká klavfma škola je akýmsi kompendiom 
kompozičných možností využívania techniky ná
strojovej hry, prináša j asnú predstavu Hummela 
o hracom aparáte, ktorý ako klavi rista i skladateľ 

ďalej rozvinul. Skola bola preložená do viace
rých jazykov a až do čias L iszta a jeho technic
kých objavov bola "breviárom" všetkých klaviri
stov. Napriek tomu. že dnes sa málo prakticky 
využíva, ostáva významným zdrojom poznatkov 
pre metodiku hry na klavfri. 
Zm~~fom umet~~a tónov i poshmfm hudby je 

upokopt, obšťastmr srdce a potešiť sluch. Len vy
umelkovanosť je pedam ériou a pmrf iba očium. 
Iba dômyselná spiitosť hudobné/lo umenia s ci
tom a vkusom mu dodáva pósobivosť. pravdi
vosf'. dôstojnosť a vedie umelca k skutočnému 
cieľu. I . N . Hummel 
. Žiadny op':1vdivý kla vfmy virtuóz, ak má byť 

Jeho vzdelan te všestmnné. dnes nemôže a nesmie 
ignorovuť Hummelove hlavné diela. F. Liszt 
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E. PODGAITS: Missa Veris 
D. Bortniansky: Liturgy for three 
voices 
Vesna - Moskovský detský zbor 
Alexander Ponomarev - dirigent 
CD OPUS 111 LC 5718 

Ako sme už na prvej strane avizova
li , na prelome apríla a mája t. r. ab ol
voval koncertné turné v Západo lo
ven kom kraji mo kov ký det ký zbor 
VESNA. Jeho príchod a kvality avizo
vala CD nahrávka francúzskej fi rmy 
OPUS ll l , ktorú u nás di stribučne za
stupuje finna DlVYD. Vďaka nej má
me možnosť bližšie sa zoznámiť s ne
všednými interpretačnými kval itami 
tohto detského zboru, ale aj so starou i 
novšou ruskou l iturgickou tvorbou. 

Mimoriadne príjemným prekvape
ním autora týchto riadkov je hudba 
ruského sk ladateľa Ephrema Podgait
sa ( 1949), ktorý s moskovským det
ským zborom Ve na úzko spolupra
cuje už dlhší čas. 

Ephrem Jos i fov ič Podgaits má na 
svoj om konte niekoľko opier, symfó
ni í a inštrumentálnych skladieb. Jeho 
hudba i napriek používaniu rôznoro
dých štylistických prvkov a kompo
z ičných techník je založená na poeti 
ke širokej komunikatívnosti. Velkú 
časť svojej tvorby venoval deťom a 
predovšetkým speváckemu zboru VES
NA. Vyvrcholením jeho systematic
kej spolupráce s týmto zborom j e 
kompozícia Missa veris pre detský 
zbor a organ. Skladba má náročnú 
avšak vynaliezavo komponovanú sadz
bu a vyniká obdivuhodným zmyslom 
pre vokálne a zvukové možnosti det
ského zboru. Podgaits nie je kompo
zičným novátorom, ale maj strovským 
syntetikom, ktorý z klasických i nov
ších harmonických, melod icko-ryt
mických útvarov vytvoril nový typ 
svetskej omšovej formy. l napriek to
mu, že jeho hudobná reč je primárne 
komunikatívna, je originálna, invenč
ne spontánna a blízka cíteniu detí. 
Premiéra Podgait ovej skladby 19. 
aprfla 1997 vo Veľkej sále moskov
ského konzervatória bola enzáciou a 
v júni 1997 bola nahratá na C~ nos ič 
francúzskou finnou OPUS Il i . Uspech 
nahrávky viedol k reali zácii ďa l ších 
titulov so zborom Vesna a vďaka nim 
mo kov ký zbor patrí dnes k medzi
národne uznávaným súborom. 

Dvesto rokov delí Podgaitsovu sklad
bu od ortodoxnej pravoslávnej Litur
g ie pre tri hlasy od Dmitrija Bort
nianského ( 175 1- 1825). Ako žiak B. 
Galuppiho v St. Peterburgu a po pô-
obení v Benátkach, osvoj il si kom
pozičnú techniku maj trov vojej do
by a po návrate do vlasti komponoval 
opery v talianskom slohu. Podstata 
j eho tvorby však spočíva la v liturgic
kej hudbe, kde sa stal j edným z če l 
ných pred taviteľov a jeho omše, chrá
mové koncerty, žalmy, hymny a 
hlavne zbory ho pre lávi li v celom 
svete. Jeho nový vokálny štýl j e opre
tý o trad i čnú , ľudovú, archaickú, no 

-
CD RECENZIE 

hlavne ortodoxnú pravoslávnu hu
dobnú tradíciu, okorenenú západoeu
rópskymi kompozičnými princípmi. 

Moskovský detský zbor VESNA 
vedený zbonnajstrom A lexandrom 
Ponomarevom je excelentným súbo
rom vojho typu. Pozostáva zo 70 de
tí od 6 do 14 rokov. Zbor je hudobne 
špeciálne školený. Umelecký vedúci 
zboru A lexander Ponomarev, totiž v 
Moskve pod názvom VESNA založil 
špeciálnu hudobnú školu, ktorá je va
ri výnimkou v celosvetovom merítku. 
Školu navštevuje okolo 300 mimo
riadne hudobne nadaných detí, ktoré 
denne tráv ia šesť hodín štúdiom hud
by, hudobnej teórie, histórie, ale i hry 
na rôznych nástrojoch. Deti sú takto 
schopné veľmi rýchlo naštudovať 
akúkoľvek skladbu a tie najschopnej
šie spievajú takmer rovno z listu. V 
dôsledku hannonickcj polupráce ško
ly a rodičov bolo možné vytvoriť tak 
individuálne silný umelecký kolek
tív, ktorý možno považovať za suve
rénne profe ionálne teleso. Jeho vy
rovnaný zvuk, bohatá škála výrazo
vých prostriedkov, ale hlavne muzi
kálno ť a ľahko ť prejavu sú hlavný
mi doménami, ktoré sa výrazne pre
javujú aj v nahrávke oboch skladieb. 

Dušan MARTINCEK 
Komorná hudba 
CD MUSICA Classic LD 6641 

Po známom edičnom útlme sloven
ského vydavateľstva OPUS čoraz vzác
nejšie sú nahrávky pôvodnej sloven
skej tvorby z rôznych vydavate ľstiev. 

Z času na čas ujíma a pôvodnej slo
venskej tvorby aj rakúska firma MU
SICA. Po tvorbe Alexandra Albrechta 
venovala MUSICA adekvátny priestor 
komornej tvorbe Dušana Martinčeka. 
Dramaturgia CD nahrávky prináša vý-
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ber z jeho tretieho tvorivého obdobia, 
ktoré otvára Sláčikové kvarteto z roku 
1982. Po ňom na ledovali kompozície 
A nimation, Coexi tence pre sl áči kové 

kvarteto, JO Mouvement pre k lavír, 
Nové noktumo a iné. Spomínané die
la, ktoré boli reali zované rôznymi an
sámblami a ólistami, tvoria drama
turgickú kostru recenzovanej CD. 

l napriek tomu. že jednotlivé na
hrávky sú rôznej interpretačnej pro
veniencie, CD tvorí kompaktný autor
ský profilový celok, vý ti žne cha
rakterizujúci vrcholné skladateľovo 

tvorivé obdobie, pre ktoré je typická 
nielen autorova skladateľská kompo
zičná zrel osť, ale aj prienik jeho skla
dieb do medzinárodných úvislo tí. 

Jednotlivé skladby čitate ľne charak
terizujú štyli tické formovanie Mar
tinčekovho kompozičného indiv idu
álneho rukopi su, slobodne, no tvori
vo využívajúceho všetky výdobytky 
súčasnej európskej kompozičnej dik
cie. S výnimkou Sláčikového kvarte
ta názvy jednotlivých diel viac-menej 
symbolizujú skladateľovu kompozič-

nú poetiku, ktorá osciluje od voľnej 
aplikácie dvanásťtónovej techniky, 
cez aleatoriku, sonoristiku až po ab
straktne štylizovanú programovosť. 

V tvorbe Dušana Martinčeka som 
vždy obdivoval vedome cielenú kom
pozičnú discipl ínu, dôkladne premys
lenú štruktúru a stavbu každej sklad
by s bohatou nást rojovou zvukovou 
štyl istickou vybrúsenosťou a variabi
litou tematických č i štrukturálnych 
prvkov. Americký sk ladateľ a hudob
ný teoretik David Babcock (citujem 
zo sprievodného textu) Martinčekovo 

Sláčikové kvarteto (interpretované 
Brnenským kvartetom) "pokladá za 
jedno z najoriginálncjších a najpre-
vedčivejších diel tohto druhu od 

vzniku monumentálneho cyklu Bélu 
B:lľlóka, čo znamená, že patrí do tej 
istej kategórie, ako je Lutoslawského 
K varte/o a kvartetá E. Cartera". Osob
ne dávam pred nosť Martinčekovej 
kompozíci i Animation pre 35 s láči

kových nástrojov, kde autor v jedno
ča ťovej forme dokázal vystavať ne
obyčajne dramatickú, flexibi lnú a 
emocionálne pôsobivú stavbu klad
by osobnostnej tvorivej výpovede a 
zrelého kompozičného majstrovstva. 
Nie náhodou táto skladba úspešne 
prenikla aj do zahraničia a na recen
zovanej CD ju interpretuje BRTN 
Philharmonie Orchestra Bru sets pod 
taktovkou A lexandra Rahbariho, kto
rému je skladba aj dedi kovaná. 

Coexistneces pre s láčikové kvarte
to, oproti ostatným sk ladbám j e istým 
rébusom, pretože stavanie do proti
k ladu programové zámery jednot li
vých častí (Sny a nádeje - Vyrov
nanie) v tak vyab ·trahovanom kom
pozično-technickom tvare a mi zdá 
trochu vykonštruované. Je to však 
ďal šia stránka Martinčekovho varia
bilného a neustále hľadajúceho tvori
vého procesu. Skladbu s pochopením 
interpretuje súbor Ensemble Wiener 
Collage, ktorému je venovaná. 
Martinčekova pôvodná klaví ri tie

ká profe ia ako aj pedagogická prax 
sa pozitívne prejavuje v skladbách 
pre klavír. Teraz sa nám Martinček 

predstavuje v novom svetle. V klav ír
nych skladbách Mouvements (veno
vané interpretke prof. Dori Konra
dovej) a v Novom noktume (In mc
moriam John Field), v krátkych for
mových útvaroch nachádza nové šty
li tické a zvukové polohy klavíra. 
Povedal by om, že je to hranica vy
abstrahovaných zvukových obrazov, 
ktorých rodové prvky siahajú k 
Debus ymu či Ravelov i. Do vedčuje 
to aj Nové nokwrno (ktoré má motto: 
"Povedal by si, že kvety sú unášané 
prchavým vánkom"), ktoré s porozu
mením interpretuje Cyri l Dianov ký. 
Ná záver treba pripomenúť, že Dušan 
Martinček patrí k tým súčasným eu
róp kym skladateľom, ktorých diela 
zarad il svetoznámy švajčiarsky diri
gent Dr. Paul Sacher, známy propa
gátor hudby Stravinského, Honegge
ra, Brittena, Bartóka, Hindemitha a i. 
do svojej ojedinelej hudobnej biblio
téky v Bazi lej i, čím sa Martinčekova 

tvorba dostala do kontextu európskej 
hudby z konca 20. storočia. 

Mikuláš Schneider-Trnavský 
Duchovná a organová tvorba 
CD vydala Nadácia M. Schnei
dera-Trnavského, B.E.S.T. Agen
cy a agentúra LUX media 

Netreba osobitne zdôrazňovať, že 
duchovná, organová, ale aj ostatná 
inštrumentálna tvorba prvého sloven-
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ského opravdivého národného umel· 
ca sa za posledné desaťročia neprá
vom v dôsledku expanzie moderných 
tvorivých tendencií dostala do úza
dia. V každej kultúre je predsa evi
dentné, že vývoj umeleckého snaže
nia ide dopredu, že má progre ívnu 
líniu, čo však neznamená, že na pred
chodcov treba zabúdať. Napokon, 
skúsenosti z ostatných národných hu
dobných kultúr nám potvrdzujú fakt, 
že široké poslucháčske pektrum si 
vyžaduje aj uplatňovanie tvorby 
osobností zakladateľského významu. 

Platí to aj pre tvorbu Mikuláša 
Schneidera-Trnavského. Je to iba pri· 
pomenutie istého faktu pri príležitosti 
vydania CD, ktorý vzn ikol v minu
lom roku z in iciatívy Nadácie M. 
Schneidera-Trnavského a za podpory 

viacerých inštitúcií v interpretácii 
predovšetkým mladých umelcov. 

CD nahrávka prináša Schneiderove 
skladby, ktoré vzišli z jeho funkcie 
trnavského regenschoriho, ale aj z 
potreby aktívnej a umelecky kreatív
nej činno ti Trnavského cirkevného 
spolku. Tým je pochopiteľne daná aj 
kompozičná náročnosť jednotlivých 
skladieb. Vďaka iniciátorom CD, má
me možnosť zoznám iť sa zo skladate
ľovými vokálnymi skladbami ako sú 
Ju bi/ate Deo in C pre miešaný zbor a 
organ, A ve Maria in Es pre miešaný 
zbor a cappella, Missa pro defuncti 
in c pre miešaný zbor, sóla a organ, 
Mís a in honorem Sanctissimi Cordis 
l esu in Es, pre miešaný zbor, sóla, or
chester a organ, Méllk<l božia Trnav-
ká pre miešaný zbor a organ, výbe

rom Prelúdií pre organ a napokon 
pôvabnou A ve Maria pre soprán, ólo 
husle a organ, ktorú napísal ako 
dvad aťročný študent. 

Tento výrez zo Schneiderovej du
chovnej tvorby veľmi čitateľne objas
ií uje jeho úlohu v trnavskom duchov· 
nom a ku ltúrnom prostredí, ktoré s 
od tupom času v porovnaní s dneš
kom, musíme hodnotiť vysoko pozi
tívne. Ak si uvedomíme, že Schnei
der v tak malomest kom prostredí v 
medzivojnovom období dokázal zmo
bi l i zovať a tvorivo saturovať interpre
tačný potenciál Trnavy, schopný 
predvádzať jeho skladby, zistíme, že 
to bola priekopnícka a mravenčia hu
dobno-výchovná činnosť, ktorá po 
ňom v tejto lokalite nenašla ná tupcu. 

Na realizácii skladieb sa podieľajú 
vokalisti Jana Pastorková, Petra Nos
kaiová, M ari án Pavlov i č, Michal 
Dyttert, organisti Stanislav Šurin a 
Peter Reiffers, huslista V ladimír Be· 
reník, st1bory Cappella Tirnavien is a 
Musica Vocali s dirigentom Braní · 
lavom Kostkom. CD i te splní nielen 
informačný obraz o málo známej 
tvorbe Mikuláša Schncidera-Trnav· 
ského ale dllfame, že obráti aj ade
kvátnu pozornosť našej odbornej pro
fesionálnej society k návratu jeho 
hudby do nášho umeleckého života 
na vysokej profesionálnej interpre
tačnej úrovni. MARIÁN JUÍÚK 



Štátna filhannónia Košice 
Stabat Mater Antonína Dvoi'áka patrf k naj

hlbším výpovediam svojho autora - a je súčasne 
aj nemalým interpretačným problémom. Je po
tešite ľné, že Košice si dnes môžu t rúfnuť aj na 
uvádzanie takýchto náročných diel, čo ešte pred 
niekolkými rokmi bolo takmer nepredstaviteľné. 
Dnes sú v meste k dispozícii najmenej tri zboro
vé telesá, schopné na požadovanej úrovni repro
dukoval aj rozľahlé a obtia7.ne opusy oratórnej 
literatÚf'l. 2. apríla pripojili svoje hlasy k or
chestru SF miešaný zbor Collegium technicum 
(zbormajster Karol Petróczi) a hosťujúci Vyso
koškolský pčvecký sbor Ostravské university 
(zbormajster Lumír Pivovarský). Je zauj ímavé, 
že oba zbory vytvorili - aj bez dlhšej spoločnej 

prípravy - vzácny jednotný celok, s totožným 
frázovanfm, dynamickými nuansami i celkovým 
pochopením diela. Pos l uch~č mal pocit, že po
čúva zborové teleso. Tento an ámbel sa zhostil 
svojej úlohy bezo zvyšku: jeho výkon charakte
rizovalo velké dynamické rozpätie, bohatá fa
rebnosť a vyrovnanosť jednotlivých hlasových 
skupín, precízna intonácia a rytmická spoluprá
ca s orchestrom. 

Štvorica sólistov - Iveta Matyá§ová, Ida 
Kirilová, Miroslav Dvorský zo SND v Bra
tislave a Jifí Sulženko z ND v Prahe - o niečo 
výraznejšia vo svojej mužskej zložke - takisto 
nezostala oratóriu n ič dlžná, rovnako, ako or
chester ŠF. Dirigent Ondrej Lenárd dokázal na
priek absentujúcej väčšej tempovej kontrast nos
ti jednotlivých čast í udržať potrebné napätie na 
širokých plochách a ani pozornosť k detailu nič 
neubrala na širokodychosti a plynulo ti výstav-

by velkých oblúkov. Pôsobivé a inšpiratívne 
predvedenie Dvorákovej Stabat Mater osobitne 
zarezonovalo v predvelkonočnom období. 

Mladý kanadský dirigent , v súčasnosti pôso
biaci na čele Severočeskej fi lharmónie v Tep
liciach, Charles Olivieri-Munroe, sa ujal taktov
ky na koncerte SFK, konanom 16. apríla. Zaznel 
trochu nesúrodý program: pred krehkým Mo
zartovým l . Oautovým koncertom G dur, zvu
kovo opulentná Borodinova predohra k opere 
Knieža Igor, po pauze Beethovenova Piata. 
Večer nemožno hodnotiť jednoznačne: na jednej 
strane som oceni l živelný temperament a maxi
málnu zaangažovanosť dirigenta i presnosť sú
hry, na druhej strane trochu prekážali miestami 
preexponované tempá, oberajúce sa rytmickej 
zrozumiteľnosti jednotlivých pasáží, ale i nad
merná razancia najmä skupiny plechových ná
strojov, zabiehajúca za hranice klasickej kulti
vovanosti. Na tento zvuk by a žiadalo oveľa 
väčšie obsadenie s láčikovej skupiny - takto ne
mala veľa šancí na presadenie sa. 

Po prvýkrát v živote ma nie veľmi presvedči l 
sólista - Miloš Jurkovič podaním Mozartovho 
koncertu G dur, patriaceho predsa k najúspešnej
ším "čfs lam" repertoáru Oautistov. Pripisujem to 
momentálnej indispozíci i -veď od tohto majstra 
svojho nástroja sme boli zvyknut f na trhujúcej
šie výkony. 

Tento koncert prakticky uzavrel hlavnú sezó
nu Státnej filharmónie Košice pred nastávajú
cim festivalom Košická hudobná jar. Sezónu ús
pešnú a bohatú na významné udalosti. 

ROMAN SKiffiľEK 

Orchester Kontornej opery 
Slovenské teleso, ako aj umelci (d irigent , 

violončelista, skladatelia) rakúskej provenien
cie boli spoločným menovateľom koncertu, 
ktorý odznel (3 1. marca) v Moyzesovej sieni 
SF. Vďaka propagácii Slovkoncertu bola sála 
plná kvalitného a vďačného obecenstva. Ako 
účasť našich susedov naznači la, akcia bola vý
sledkom spolupráce Komornej opery SND, 
Rakúskeho veľvyslanectva a Rakúskeho kul
túrneho centra v Bratislave. Vyspelý a poho
tový Orchester Komornej opery SON dirigo
val 37-ročný Georg Kugi. Pri svojej práci vy
chádza zo základných požiadav iek svojho re
mesla a usiluje sa vystihnúť náladový podtext 
utajený v panitúre. Do práce vkladá svoj ne
sporný intelekt, ktorý ho usmerňuje pri dávko
vanf citu a elánu. nie je pritom akademický. 
Hudobné plochy, ktoré formuje, majú istý vnú
torný oheň, napätie a upútavajú poslucháča. 

Má i ďalšiu svetlú stránku svojej osobno li -
dokáže inšpirovať hráčov k vypätiu všetkých 
sn, k využitiu rezerv. Ku gi je profesionál, s vy
vinutým zmyslom pre dávkovanie, intenzity 
výrazu, tempa, pre budovanie skvelej klenby. 

Dramaturgia podujati a usilovala o vyváže
nie modernejších opusov s repertoárom kla
sickejšie orientovaným. Obe polovice progra
mu otváralo dielo rakúskeho autora nášho sto
ročia. Úvodná Slovenská suita, op. 107, 
Gonfrieda von Einema je prejavom sympatif 
autora k našej vlasti a je ňou aj inšpirovaná. Aj 
pri kontrastnosti lyrického s tanečným spá
dom, pastorálnosťou istého razenia, nám tento 
opus veľmi nepripomína! náš región (i pri 
všetkej konzervatfvnosti výrazových prostri
edkov, miestami akoby blízkych Hindemitho
vi). Zrejme sme prniš zaťažení opusmi 
Banóka či Nováka, ktoré vychádzali zo slo
venského folklóru a na ktoré nadväzovali za
kladateľské generácie našich komponistov. 

Inšpirované duo ... 
Hoci by sa na prvý pohľad zda lo, že v 

rámci matiné v bratis lavskom Mirbacho
vom paláci (26. 4.), ktoré dramaturgicky 
pripravuje Sekcia koncertných umelcov a 
Národné hudobné centrum - S lovkoncert, 
ide o recitál mladého tale ntovaného vio
lončelistu Jozefa Luptáka, po vypočutí 
podujatia iste všetci návštevníci odchá
dzali s vedomím, že na úspechu akc ie sa 
levím podielom zúčastňovala aj jeho ume
lecká partnerka - klaviristka Eleonóra 
Slaničková-Škutová. Spoluúčinkovala až 
v záverečnej Sonáte e mol č. l , op. 38, pre 
violončelo a klavír od Johannesa Brahmsa. 
Keď som prišiel do Mirbachu, čudoval 

som sa, že horné veko klavíra je nadvih
nuté, pretože niektorí umelc i si pri sólo
vom výkone dosku radšej len pootvoria. 

V Koncerte pre vio lončelo C dur, Hob. 
VIl: l Josepha Haydna sme mali príležitosť 
overiť si vysoké parametre majstrovstva vyni
kajúceho rakúskeho sólistu Friedricha Klein
hapla. Jeho sólové vstupy doslova sálali citom 
i strhujúcim spádom živších čast í. Kleinhapl 
formuje kantilénu priam s romantickým kolo
ritom, pevné držanie tempa však inklinuje vi
ac ku klasickej disciplíne. Nutne musel očariť 
istotou a strhujúcim tempom technických kr
kolomností. Jeho koncentrovaný a zažitý vý
kon zaslúžene zarezonoval. 

Druhú polovicu koncertu otvorilo štvorčas
ťové dielo Balancen (Rovnováhy) od avant
gardného rakúskeho autora Bruna Strobla. V 
bulletine sme sa dozvedeli, že skladba využí
va intervalovú štruktúru piesní troch regiónov 
(Korutánska, Slovinska a Talianska - kraja 
Friuli). Útržky piesní a intervalov z nich od
znievali v mozaikovitej podobe v rozličných 

(z hľadiska interpretácie kvalitne stvárnených) 
nástrojoch, skupinách či kombináciách. In
špirácia a rozdiely jednotlivých regiónov boli 
pre nás ťažko pochopiteľné. navyše štyri časti 
tvoriace opu , odznieval i neraz attaca a tým 
orientácia v diele, ktorá je založená na využitf 
zvukovej fantázie, bola sťažená, čfm dielo za
nechalo rozpačitý dojem. Ťažko nám potom 
posúd iť, nakolko autorov zámer korešpondo
val s dirigentovým prístupom. Môžeme však 
hodnotiť priezračnosť a skvelé výkony hráčov 
v sólach. 

V záverečnej Symfónii B dur č. 5, D 485, 
Franza Schuberta si dirigent našiel blfzky vzťah 
k optimizmu autorovho výrazu, vystihol nalie
havosť elegantného spádu, vyzdvihoval spev
nosť tematickej práce i dobre vy ti hol kontrast
nosť nálad. Orchester ľahko a hravo stvárňoval 

dirigentovu predstavu a Schubert tak ú= 
vygradoval toto podujatie. VLADO 

Ukázalo a však, že Lupták, vďaka dravej 
verve, dokáže tvoriť rovnocenný tón in
tenzívnym klavírnym zvukom. Je síce 
pravda, že ma lý priestor bol naplnený 
(nie však preplnený!) hudbou. A akou! 
Mladí umelci podali výkon, na ktorý a 
tak ľahko nezabudne. Prevýšil totiž všet
ky očakávania. Vypli všetky parametre 
svoj ich možností na maximum a strhli 
pos lucháčov k úplne sústredenému vní
maniu. Riavy hudby, nezlyhávajúca te
chnika stojaca plne v s lužbe výrazu, skve
lá architektonika, š irokodyché sugestívne 
lfnie sa rinul i v priestore Mirbachu. Pôso
bivosť diela, sýta dravosť, ohnivý tempe
rament , mužný cit š irokodychej lyriky, 
plastika a priezračnosť polyfónne ho spra
covania (záverečné Allegro- Piu presto), 
mužná lyrická spevnosť, vyvážený dialóg 
rovnocenných nástrojov plne obstá li i 
pred tým najprfsnejším hodnotením. Bol 

H-...dob:n.ý sviatok 
Tradičné nedeľné dopol udňajšie kon

certy v Mirbachovom pa láci v Bratis lave 
sa pre (síce nemnohých, a le o to vďačnej
ších) po lucháčov stali už takme r samo
zrejmým zdrojom viatočnej nedeľnej ná
lady a pohody. Dokázalo sa to aj v ono 
nedeľné predpoludnie 29. marca. Hoci 
program bol oproti pôvodnému zmene
ný, zvučné mená interpretov mohli iba 
pri l ákať viac hudbychtivého obecenstva. 
"Moyzesovec" - violončelista Ján Slávik 
a naša kvelá klaviristka Daniela Varín
ska v spoločnom programe boli skutoč
no u výzvou. Beethovenova Sonáta A dur 
č. 3, op. 69, pre violončelo a klavír bola 
skvelým úvodom do tohto klasicko-ro
mantického podujatia. Dramatickosť pr
vých dvoch čast f, až rapsodicky lade né 
témy okamžite zaujali. Od v i olončela sa 
tu vyžaduje skvelá technika, kritické mies
ta zjavne neboli pre suverénneho S láv ika 
problémom. Klaviristka si takisto "ne
oddýchla" a výborne zvládnuté die lo zba
vilo pochybností aj najtvrdšieho krit ika. 

C hopinovo Scherzo h mol netre ba väč
šine koncertných návštevníkov bližšie 
predstavovať. Sk ladateľ je veľmi bohatým 
zdrojom (a častokrát i obeťou) mnohých 
interpretačných spracovaní a prístupov. 
Varínska potvrdila, že v jej podaní C ho
pin je tým, čím by mal aj zostať - a teda 
držala sa hesla: "Ja hrám CHOPINA" a 
nie "JA hrám Chopina". Nielen prázdna 

Poézia klavíra 
Vďaka Národnému hudobnému centru -

Slovkoncertu a Spolku koncertných umel
cov dostal prOeži tosť ďalš í predstaviteľ z 
galérie mladšej generácie slovenských kla
viristov Ivan Gajan. V rámci nedeľného 
matiné vystúpil 19. aprOa v bratislavskom 
Mirbachovom paláci za pekného záujmu 
obecenstva. 

Je všeobecne známe, že v tomto pomerne 
malom koncertnom priestore je priveľký a 
prih l učný nástroj ; každý interpret musí túto 
skutočnosť viac-menej zohľadňovať. Gaja
novi sa to skvele podarilo. V úvodnej Soná
te B dur KV 333/3 15 cW. A. Mozarta do
kázal závideniahodne formovať jeho línie 
hravo, ľahko, elegantne a vzdušne. Tieto 
súčasti slúži li k hlavnému účinnému a pre
svedčivému budovaniu plôch. Gajan je cit
livý hudobník, a preto nie je v agogike stro
jový. Tempo sa jemne vl nilo nepatrnými 
zdržaniami, zrýchleniami a tieto citlivé zme
ny umocňoval i atmosféru a pôsobili veľmi 
presvedčivo. Gajan formoval línie nad
hľadom a vždy sa dokázal vrátiť do pôvod
ného tempa (napr. v záverečnom ronde, v 
ktorom bleskové pa áže mohli zvádzať k 
zrých ľovaniu). Stredné Andante cantabile 
vykazovalo v podstate tie isté črty ako rý
chlejšie okrajové časti. Aj meditatívnu hla
dinu čerovali akoby po jemnom vánku vln
ky pružných výkyvov. Ešte väčší kľud by 
boli bývali zn iesl i úseky, kde sa hlavná téma 
kolorovala. Celkove vyznel Mozart pri rodze
ne, graciózne, optimisticky a najmä spevne! 

Tvorbu Franza Schuberta reprezentovali 
dve najznámejšie Impromptu Ges dur č. 3, 
op. 90 a As dur č. 4, op. 90 (D 899). 
Gajanov blfzky vzťah k oparu jemnej lyri-

to výkon par excellence! 
Výkon Luptáka odhali l vysokú úroveň 

zložiek jeho skvelého majstrovstva: ne
zlyhávajúca intonačná zdat nosť, mužná 
spevnosť bez akýchkoľvek náznakov lac
nej sentimental ity, príznačný nadhľad 
nad rozvrhnutím výstavby, podložený 
dôsledným sledovaním dychu fráz, správ
na voľba temp opuncovali úvodnú Sui tu 
pre sólové v iolončelo Es dur, č. 4, BWV 
1010 J. S. Bacha. K definitívnemu uspo
kojeniu poslucháča pred a však len niečo 
chýbalo - a to mladému umelcovi nemož
no vyčítať - ž ivotná skúsenosť a zrelosť. 
Má perspektívu ich postupne dosiahnuť a 
i te sa pri jeho nadaní premietnu aj do 
výrazovej sféry jeho reprodukc ií Bacha. 
Luptákov Bach obsahoval všetko, čo sa 
možno naučiť, čo v danom veku z umel
covho pro filu využiť, ale fi lozofická me
ditác ia zašifrovaná v Bachovi, má ešte 

virtuozita, samoúčelná a strojová techni
ka. Ale dokonalé pochopenie skladby a 
tomu primerané- precítené a oduševnené 
predvede nie. 

Do tretice ešte Sonáta e mol č. l , op. 
38, pre violončelo a klavír od J. Brahmsa, 
ktorá zavfš ila te nto chrono logický pre
hľad velikánov svojej doby. V prvej časti 

sa jasne prejavila skutočnosť, že Ján 
Slávik je zvyknutý počúvať spoluhráča -
zdalo sa, akoby bola zahraná na jednom 
nástroji. Z violončela sme si mohli vy
chutnať krásny sýty, plný zvuk a tak isto 
ako u Beethovena suveré nne zvládnuté 
technicky náročné miesta. Graciózny "me
nuet" sa v druhej časti z úvodné ho "ako 
keby nič" materiá lu rozvinul v prekrás
nych lyrických oblúkoch do veľmi pôso
bivého tvaru. Plynule naň nadviazalo ta
kisto virtuózne Allegro, ktoré bolo koru
nou tohto náročného die la i celého kvalit
ného koncertu. 

Za zmienku stojí fakt, že v ten istý týž
deň (utorok) sme mal i v "Moyzeske" 
možnosť vypočuť si Slávika v dielach 
Zeljenku, Mozarta; v nedefu Brahms a 
Chopin - š iroký záber tohto interpreta 
vôbec nie je na úkor kvality interpretác ie, 
práve naopak. Svedčí to o všestrannosti 
umelca; a v nedeľu dokázali obaja, že 
skutočne patria k tomu najle pšiemu, čo 
máme. 

KATARÍNA BOĎOV Á 

Snímka K. Dlugolinský 

ky, živej elegancii, ale aj k dramatickým 
vyhroteniam vrcholov sa lu dočkali skvelé
ho uplatnenia. Premyslené formovanie 
plôch, dávkovanie pastelových, ale aj ohni
vých farieb, i krivosť, neha i vzruch podá
vali dôkaz o vybrúsenosti a kultivovanosti 
1 vorivého hudobníka. 

Tretím autorom zaradeným do programu 
bol velký poľský romantik Fryderik Cho
pin. Gajan s i dokázal nájsť vzťah aj k jeho 
svetu tak v oblasti lyrickej a meditatívnej 
poézie, ako vášnivej dravosti . Tento zámer 
skvele využil v prvej a tretej skladbe - v 
Polonéze cis mol, č. l , op. 26 a v Scherze 
b mol, op. 3 1. Stredná Mazurka f mol č. 2, 
op. 63, spájala meditatívny náter so štylizo
vanými tanečnými rytmami . Vyvrcholením 
programu bolo spomínané Scherzo b mol, 
ktorého strhujúca interpretácia, využitie 
nemalého technického zázemia, bravúry, 
podčiarkovanie vnútorného ohňa, slávi li 
skvelý triumf a vyvolali zaslúžené ovácie 
obecenstva. V. CfžiK 

rezervy! 
Mladý v iol ončelista sa nevyhol ani 

pôvodnej slovenskej tvorbe. Zastupoval 
ju Rajte rov opus Fantázia na dve témy z 
opery Nížina od Eugena ďAlberta pre só
lové violončelo. Skladba je dokume ntom 
blízkeho vzťahu Ľ. Rajte ra k tomuto ná
stroju. Výdatne načiera do technických a 
zvukových možnost.í violončela a tým 
dáva sólistovi príleži tosť ukázať finesy 
techniky, šírku dynamického spektra, vrá
tane formovania kantilény v rôznych ná
ladových polohách a v neposlednom rade 
aj zmysel pre využ itie archi tektonických 
schopností interpreta. Dielo vyznelo ako 
sústredená, seriózne koncipovaná a vnú
tornou logikou a bohatým emocionálnym 
zázemím charakte ris tická skladba, čo 

Lupták náležite využil. Dokázal tak, že je 
ďa lším zname nitým exportuschčft:~ 
mladým umelcom. VLADO 



(Dokončenie zo str. 4) 
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V KOMORNÝCH FARBA CH 

Nestor ffnskych skladatefov Erik Bergman 

A tak sa prepracúvam k celkom komorným 
ansámblom. V sále, koncipovanej na fínsky 
spôsob, v budove tamperského Konzerva
tória, sa predstavi lo Nové helsinské kvarteto. 
Okrem 5. kvarteta Bélu Bartóka, mierne sa 
odchyľujúceho z profilu dramaturgie, uviedlo 
Musicu concertante nestora ffnskych sklada
teľov Erika Bergmana. Ak som sa vyššie o je
ho hobojovom koncerte vyjadrila zdržanlivo, 
o to viac teraz zdôrazním jeho kompozičné 
kvality. Kvarteto skomponoval minulý rok 
ako (iba) 86-ročný. Jeho hudba znie však neu
veriteľne sviežo, sugestívne, je naplnená vti
pom - iskrí v každej zložke. Fyzický vek a ani 
poučenosi z podnetov naprieč európskymi 
hudobnými učilišťami v jeho dikcii nezohrali 
zlú partiu. Hudba je presvedčivo povznášajú
ca ... 

Bezprostredne po vypočutí si kvarteta s ná
zvom Nymfa od autorky Kaijai Saariaho som 
viedla vnútornú dišputu: skladba ma najskôr 
v exponovaných expresívnych polohách a ob
nažených štruktúrach iritovala. Postupne som 
jej však začala veriť. Onen zdanlivo nepro
porčný úvod nie je samoúčelný: je takpove-

diac "inver.tným" rezultátom nasleduj úceho 
procesu. Autorkiným permanentným záuj
mom sú progresívne kompozičné metódy od
volávajúc sa v "hustej" miere na kompjutero
vé médiá. A to je vlastne ťaž isko aj tejto kom
pozície: najskôr postupné "elektrické" oslo
vovanie jednotlivých nástrojov, s vyústením 
do zvuku, farby a priestoru ... (Je to náhodná 
chuť hfbok a nekonečnej vody, ktorá mi evo
kovala atmosféru Veľrybieho hlasu G. Crum
ba?) 

Nekonformne a nezáväzne pôsobí atmosfé
ra tzv. Robotníckeho alebo továrenského do
mu. Je to niečo na spôsob slušnej tehlovej sto
doly, s priestormi upravenými na klubové miest
nosti. V jeho malej sále som zažila šantivé 
vystúpenie akordeónového tria zvaného Trio 
Fratres (Raimo Vertainen, Heikki Jokiaho, 
Toni Hämäläinen). Priznám sa bez mučenia, 
nezbožňujem tento nástroj. Ale to, čo títo 
chlapci vystrájali , ma nesmierne rozveselilo. 
Hrali a hrali ... Chvffami to bola karikatúra, 
chvífami groteska. Plný zvuk harmoník si na 
okamih vypožičal podobu milej grimasy- a k 
tomu parafrázy na ľudové piesne (aj ruské), 
tangá, ale aj pózujúca meditácia, a pôžičky z 
oblasti popu a rocku tu ku skladbám, ako na 
bilboardoch, prikreslili nezbedné ušká, tam 
rohy, aj zajačí chvostík ... 

Senzáciu pre mňa v týchto istých priesto
roch znamenal koncert formácia Tom-Tom 
duo, tzn. kontrabas (Ju ha Pesonen) a perkusie 
tej najrozl ičnejšej provenience (Kejo Puma
lajnen). Nie žánrom, ale prístupom k muzicf
rovaniu sa ponášajú na harmonikových 
chlapcov. To čo hrajú, je úžasné. Je to tak na 
rozhraní druhov. Aj improvizácia na spôsob 
jazzu, aj predpísaný, prepytujem, artificiálny 
záznam ... Títo šarmantní páni vstupovali na 
pódium nekonvenčne. Tlieskanými rytmizo
vanými synkopami sa zjavne snažili rozohri
ať publikum. To však - nepochopiteľne - ostá
valo mfkve. Škoda, že som nerozumela ich 
slovnému komentáru. Vo fínštine sa mi 
okrem zavádzajúcich homoným, nepodarilo 
nájs( azda jediné slovo, ktoré by ma navigo
valo ... 

Workshopy či lekcie viedol priebežne po
čas festivalu odborník na zvuk vo všetkých 
jeho parametroch, Otto Romanowski. Tešil sa 

Medzinárodný skladateľský seminár 
V aprni 1999 sa v Bruseli uskutoční medzi

národný skladatefský seminár z iniciatívy an
sámblu lctus s podporou veľkých partnerov, 
prezentujúcich súčasnú hudbu v hlavnom 
meste Belgicka: Filharmonická spoločnosť v 
Bruseli, Kaaitheater, festival Ars Musica a ta
nečná spoločnosť Rosas. 

Seminár je určený všetkým mladým skla
dateľom (bez obmedzenia národnosú), ktorí si 
chcú rozšíri( vzdelanie. Jeho obsah nie je čis
to pedagogický, lebo jeho krátke trvanie to 
neumožňuje. Dôraz bude kladený na stretnu
tie, výmenu a konfrontáciu medzi umelcami: 
skladateľmi, koncertnými umelcami, technik
mi, pedagógmi, choreografmi a pod. 

Vybrali sme 5 hlavných spôsobov, ktoré 
umožnia preštudovať kompozíciu v najširšom 
zmysle: prednášky workshopy, koncerty, ilus
trácie a kreácie. Si la seminára bude spočívať v 
interdisciplinárnom prístupe a kvalite spolu
pracovníkov. Sme hrdí na zriedkavú kombiná
ciu špecialistov, ktorá po prvýkrát vzíde z 
tohto spoločného projektu. 

Spolupracovníci 
Prednášky a workshopy povedú dvaja po

zvaní skladatelia (Magnus Lindberg a Martin 
Matalon) a spolupracovníci z lctus, Avanti!, 
IRCAM a P.A.R.T .S. Interpretačnú časť za
bezpečia členovia lctus a Avanti! , JRCAM 
poskytne technickú pomoc a choreografiu po
vedú študenti posledného ročnfka P.A.R.T.S. 
Seminár sa uskutoční v priestoroch P.A.R.T.S., 
let us a Rosas v Bruseli . 

Magnus Lindberg (Fínsko, 1958) je klavi
rista, dirigent a jeden z najvýznamnejších 
skladateľov súčasnost i. Na festivale Musica
Strasbourg 1997 bol hlavným hosťom s uve
dením 25 skladieb. Jedna z jeho posledných 
skladieb Related Rocks bola premiérovo uve
dená súborom lctus. 

Martin Matalon (Buenos Aires, 1958) je 
skladateľ a dirigent. Študoval na Julliard 
School of Music v New Yorku a za svoje 
skladby získal mnoho ocenení. Špecializuje 
sa na opernú scénickú hudbu (Le Miracle 
Secret na libreto J. L. Borgesa) a skladby k 

nemým filmom (Metropol is). lctus pravidelne 
predvádza Las siete vidas de un gato, skladbu 
k Bunuelovmu filmu Pes andalúzsky. 

Ictus (Belgicko) vznikol v roku 1994. Za 
dva roky sa toto teleso, pozostávajúce z 20 
umelcov, etablovalo vo svete súčasnej hudby. 
To ilustruje aj množstvo dobre prijatých kon
certov na medzinárodných festi valoch a 
dôvera vyjadrená mnohými skladateľmi, ktorí 
boli požiadaní o vytvorenie nových skladieb. 
lctus sa snaží potrieť hranice medzi rôznymi 
druhmi umenia. Orchester sa zúčastnil inter
disiplinámych experimentov s tancom (naži
vo vystupoval v niekoľkých programoch 
Rosas a Ullima Vez- súbor Wima Vandekey
busa) a vo fi lme. lctus nahral skladby Mag
nusa Lindberga, Lucu Francesconiho, Thierry 
de Meya a Helmuta Oehringa. Roku 1996 bol 
lctus menovaný za kultúrneho veľvyslanca 

Flámska. Georges-El ie Octors je pravidelným 
dirigentom lctus. Klavirista Jean-Luc Plou
vier je jeho umeleckým vedúcim. 

Avanti! Komorný orche ter (Ffnsko) zalo
žili roku 1983 Esa-Pekka Salonen a Jukka
Saraste. Je to teleso s meniacim sa obsadením 
- od s láčikového kvarteta po symfonický or
chester. Avanti! sa nechce obmedziť na jediný 
smer. Zahfňa každého, kto je aklívny na fín
skej hudobnej scéne a záleží mu na súčasnej 
tvorbe. Avanti! úzko spolupracuje s význam
nými fínskymi dirigentmi ako Salonen, Saras
te, Segerstam, Oramo ... a od roku 1986 poria
da svoj vlastný fesúval Suvisoitto. Od roku 
1994 je jeho umeleckým vedúcim čel ista 
Anssi Kartunne. Avanti! hrá skoro všelko od 
Magnusa Lidberga a predv iedla Metropolis a 
Las siete vidas de um Gato od Martina Ma
talona. 

IRCAM (Institut de Recherche et de Coor
dination Acoustique et Musique, Paríž) zalo
žil Pierre Bou lez. Hlavným cieľom IR CAM je 
vytvoriť a podporovať výskum akustických 
prvkov, zvukovú syntézu a kompozíciu s po
mocou počítača . Vo svojom dobre vybave
nom laboratóriu privádza IR CAM k spoluprá
ci skladateľov, technikov a výskumníkov. IR-

záujmu, verím, že oprávnene. Snažila som sa 
raz na jeho lekcii rozumieť... máme. Okrem 
premietaných grafov na ekráne - blízkych mi 
ešte zo vzdialene blízkych prednášok akusti
ky Mirka Fi lipa- som tentoraz opä( neporozu
mela an i slovo. A tak som sa opäť na chv íľu 

pohrúžila do meditácií - na tému fínska hud
ba ... 

Projekt London Symfonictta , ako názov na
povie, sa zrodil v lone známeho anglického 
telesa. Jej členovia sa podujali iniciatívne 
pôsobiť na školskú mládež a pri vádzať ju k ak
tívnemu muzicírovaniu. Deti na báze konkrét
nych skladieb improvizujú a vytvárajú tak 
spontánne vlastné skladby. Podľa takto dekla-

rovaného vzoru (ktorý napokon v hudobnom 
svete nie je osamotený) prebieha zábavno-vy
učovací proces na tamperských školách. A 
tak som v jedno popoludnie bola svedkom 
detských tvorivostí. Deti , bezprostredné v 
prejave a vo výrazne, podporované nahuste
ným auditóriom, predvádzali to, k čomu ich 
inšpirovali niekoľkí iniciatívni členovia Tam
perskcj filharmónie. Priznám sa, akcia ma prí
liš nenadchla. Možno aj preto, že voľba pre
dobrazu (Jukka Tiensuun Lumo) neveľmi re
zonovala v kreáciách mladých muzikantov. 

Dvaja výtvarníci, Kimmo Miettinen a Ju
haní Ahvenjärvi sa nechali inšpirovať sklad
bou Pekka Jalkasena. Rezultát: v jednom skle-

CAM sa pričini l o niektoré z najzaujímavej
ších realizácií v oblasti elektroakustiky a pris
pel k sľubnému rozvoju v oblasti hudobnej in
formatiky. Od svojho vzniku bollctus privile
govaným partnerom IRCAMu (reali zoval 
tvorbu, nahrávky a mnohé koncerty). 

P.A.R.T.S. (Performing Art Research and 
Training Studio, Belgicko) je škola súčasného 
tanca a choreografie s veľkým záujmom o iné 
scénické formy umenia. P.A.R.T.S. vzniklo 
na základe spoločnej iniciatívy Rosas a opery 
La Monnaie/De Munt. Učebné osnovy posky
tujú kompletný trojročný vzdelávací program. 
V jeho priebehu je hudba hlavným predme
tom, rovnako ako v tvorbe Anne Theresa De 
Keersmaeker, riadi teľky školy a choreografky 
Ros as. 

Praktické informácie 
Prednášky a workshopy budú zamerané na 

dve témy: 
- "čistá súčasná hudba, alebo možnosti hu

dobnej reči" vedené Magnusom Lindbergom 
- "možnosti scénickej hudby, doplňujúce, 

ale nie sekundárne k scénickému umeniu" 
pod vedením Martina Matalona. 
Voľba jednej z tém nevylučuje účasť na 

druhej. 
Prednášky budú venované najmä: novým 

inštrumentálnym a elekt roakustickým techni
kám, najnovšiemu vývoju v oblasti kompo
zičnej syntaxe, strategickému prístupu k ex
tramuzikálnym limitáciám (obraz, pohyb, 
text. .. ), myšlienkam o spolupráci s interpret
mi. Tieto prednášky sa uskutočnia počas 

úvodných dní seminára (3.-4. apríla) a budú 
prístupné pre účastníkov fes tivalu Ars Mu
sica. Podporí ich Filharmonická spoločnosť v 
Bruseli. 

Workshopy budú praktické: budú obsaho
vať kompozíciu , skúšky s hudobníkmi a tech
nikami , prácu s tanečníkmi a choreografmi. 
Uskutočn ia sa 5.- 1 O. aprna. 
Počas záverečného koncertu ( l O. apríla o 

8.00 h) uvedú č lenovia lctus a Avanti ! pro
gram zostavený z nových prác napísaných 
účastníkmi seminára. 

Ostatné večery v priebehu týždňa budú do
plnené filmovými a video predstaveniami , 
štúdiom koncertov a pod. 

nenom sektore Tampere Hall bol exponovaný 
farebný, rytmizovaný s led latiek, ktoré impo· 
zantne korešpondovali s okolitým exterié· 
rom ... 

Okrem všetkého, čo som spomenula, ne· 
môžem obísť 1\Jdské stretnut ia. So skladateľ· 
mi, hosťami. organizátormi, menovite pánom 
Meriläinenom, ktorý mi ochotne a trpezlivo 
rozprával o vzniku, histórii , tendenciách aj 
zámeroch fest ivalu. Všetko, čo povedal , vy· 
znievalo nesmieme samozrejme. Tak ako sa· 
matný festival, ktorý si nenárokuje na pampu 
a fanfáry. On jednoducho jestvuje a obdarúva 
svojich poslucháčov hudbou. A napokon, to, 
že som preletela kus sveta, počula dosť kvalit· 
nej hudby, absolvovala niekoľko obohacujú· 
cich stretnutí, mi dalo dobrý poci t, že som zas 
o niekoľko krokov postúpila. A napriek mrazu 
a zime, fínskej "skorej jari" mi z Tampere 
ostal hrejivý pocit... 

LÝDIA DOHNALO V Á 

Skvel6 Tom-Tom duo vo výtvarnom stvárnení. .. 
Snímky archív 

Prezentácia výsledkov seminára sa usku· 
toční približne o dva mesiace v Kaaitheater 
(presný dátum bude určený). Počas prezentá· 
cie budú predstavení najsľubnejší skladatelia 
a choreografii seminára v podaní súborov 
lctus a P.A.R.T.S. 

Všeobecné informácie 
Seminár sa bude konať od 2. do JO. apríla 

1999 v budovách P.A.R.T.S., lctus a Rosas. 
Uzávierka prihlá!ok je 30. augusta 1998. 
Porota zložená zo spolupracovnfkov semi· 

nára v ý berie účastníkov, ktorých počet je ob
medzený na 16 kandidátov. Výber sa usku· 
točn í na základe portfolia, ktoré musia účast· 
níci zas lať do l . novembra 1998. Ponfolio 
musí obsahovať motiváciu, životopis s dátu· 
mom narodenia, zoznam prác (najmä tých, 
ktoré sú vhodné pre nástroje, ktoré budú po
čas seminára k dispozícii - nauta, klarinet, bi· 
cie, klavír, s láčikové kvarteto, kazeta a diri· 
genti) a prípadné nahrávky. Port folia treba 
zaslať v troch kópiách orchestru lctus. Pon· 
folio sa nevracia. O rozhodnutí budú kan· 
didáti informovaní najneskôr 15. decembra 
1998. 

Najvyšší vek uchádzačov je 35 rokov. 
Poplatok za seminár je 18 500 BF (vrátane 

dvoch jedál denne) a 500 BF za ubytovanie. 
Účastníci z Flámskeho spoločenstva majú 

zľavu (informácie v lctus). lctus požiada o šti· 
pendium pre každého kanditáta, ktorý sa pri· 
hlási do l . júna 1998. 

B ližš ie informácie a prihláška: 

lctus, Van Volxemlaan 164, B- 1190 Brusel, 
Belgicko 
Tel. : 32 2 340 0383, Fax: 32 2 344 4463 

Medzinárodný kompozičný seminár je spo
ločná in iciatíva lctus v spolupráci s Avanti!, 
P.A.R.T.S. a IR CAM s podporou Ars Musica, 
Filharmonickej spoločnosti v Bruseli a Kaait· 
heater s pomocou Rosas. 
Riaditeľ: Lukas Paron 
Koordinátor seminára: Jean-Luc Fafchamp~ 
32 2 245 2446 
Asistent pozvaných skladateľov: Francoi 
Dep pe 
Generálny koordinátor: Tom Bruwier 



Dňa 29. marca t. r. sa konal na Zámku 
v rakúskom Kittsee zaujímavý koncert, 
ktorého aktérmi boli lovenskí umelci. 
Pri prnežitosti 25. výroči a konania kon
cenov na zámku účinkova l tu Sloven
ský komorný orchester pod vedením 
Bohdana Warchala. Na programe ich 
koncenu bola skladba domáceho Matt
hiasa Kuglera Burgenlandská rap ódia 
pre k/avfr a komorný orchester, ktorej 
sólistom bol Alexander Cattarino. Sklad
ba bývalého tamojšieho lekára, ktorý sa 
venoval aj komponovaniu, sa síce niesla 
v eklektickom romantickom štýle, pre 
domáce publikum však mala zrejme 
opodstatnenie. Dôvodom pre jej uvede
nie bola totiž pocta mesta tomuto vzác
nemu a obetavému lekárovi, neraz lie
čiacemu 1\Jdí bezplatne. 

Vrcholom koncertného programu bo
lo však uvedenie Vivaldiho Štvoro roč
ných období s huslistom Tiborom Ko
ričom. Slovenský komorný o rchester, 
sóJi ta a pochopiteľne, Bohdan Warchal 
predniesli toto dielo vo vrcholovej for
me s náležitou dávkou typického war
chalovského espri tu , technickej brilan
cie a hlavne s muzikantskou plnokrv
no ťou. Tibor Kováč vhodne zapadol do 
zvukového obrazu o rchestra a plne 
uplatnil svoj ušľachtilý a zvučný tón. 

Uvedenie tohto diela sa u preplnené
ho auditória stre tlo s mimoriadne priaz
nivým ohlasom. 

Huslista Tibor Kováč, t. č. jeden z ve
dúcich hráčov druhých huslí u Vieden
ských fi lharmonikov, sa čoraz častejšie 

presadzuje ako mimoriadne talentovaný 
sólista. Okrem sólistických vystúpení v 
Rakúsku, Českej republike, posledne s 
veľkým úspechom absolvoval recitál na 
pôde Rakúskeho veľvyslanectva vo 
Washingtone. Yo vojom náročnom pro
grame, s klavírnym sprievodom Carlosa 
Riveru, predniesol Mozartovu Sonátu 
Es dur K V 48 1, Franckovu Sonátu A 
dur, Prokofievovu Sonátu O dur a sólo
vé skladby NeJ cor piu non mi sento do 
N. Paganiniho a Sonátu E durE. Ysaya. 
Kováčovu hru na majstrovských hus
liach Scarampella označila recenzentka 
The Washington Post Cecilia Porter ti 
tu lkom Tibor Kovac and His Red-Hot 
Violin. V recenzii ďa l ej konštatovala, že 
"na Rakúskom veľvyslanectve me m ali 
možnosť počuť huslistu, ktorý nás pri
vádzal do úžasu nielen čarodejnfckou 
technikou, ale aj hfbkou muz ikality a 
tónom ršiacim oheň i mráz, alebo vôňu 
najsladšieho nektáru ". 

Na snímke T. Kováč a B. Warchal po 
koncerte v Kittsee. 

HAH.JH:ON"I.A JM:UN":OI 
prekonáva oča.k.ávan.ie 

HARMONIA MUNDI FRANCE sa čoraz úspešnejšie presadzuje na sve
tovom trhu zvukovýc h nosičov. Nahrávky di e l A ntonia Vivaldiho s Andrev 
Manze patria v súčasnosti k najvýznamnejším nahrávkam firmy pre rok 
1998. Komple t obsahuje Vivaldiho š tyri koncerty , k to ré zazne li r. 1740 v 
O pedale della Pieta v Benátkac h . Druhým mužom firmy je d irigent 
Philippe Herreweghe, ktorého v l aňajš i a na hrávka Mozartovho Rekvie m sa 
doslova stala hitom. V roku 1990 bol He rreweghe vyhlásený za U me lca ro
ka a o tri roky neskôr dos tal spolu so svojím súborom Colleg ium Vocale, s 
ktorým nahral vyše 50 platní, titu l F lámskeho hudobné ho a mbasádora. 
Jeho najnovšia nahrávka Bachovej Omše h mol m á všetky predpoklady, aby 
sa v tomto roku taktiež stala hitom v oblasti nosičov vážnej hudby. K ďal

ším cenným nahrávkam Harmonie mundi patria Orchestrá lne suity č. l a 3 
Johanna Sebastiana Bacha v prevede ní be rlínske ho súboru Akademia ftir 
Alte Mu ik. (O niektorých nahrávkach Harmonia mundi bude m e referovať 
v najbližšom čís le.) 

INFOR.lW.ÁCIE ZO SVETA ... 
t 2. marca 1. r. zomrel v Brne Mi

Jndav Barv:ťk:, kladateľ, hudobný kritik, 
publicista a organizátor hudobného živo-
18. 

t Na treťom ročníku minifesti valu 
HRADČANY HUDEBNÍ naz vaného Jo
-ef Suk s priateľmi, ktorý sa konal 23.-
25. aprfla 1. r. na dvoch z troch koncer
rov, účinkoval huslista Josef Suk. Tretí 
koncert ptrtril mezzosopranistke Mag
dalme Koženej , ktorá si pre svoj recitál 
ako hosťa poz vala švajčiarskeho violistu 
Akxandra Besu. 

l Jedenásťročný Čfňan s nemecký m 
lr4rnym občianstvom Ťie Chua-ču zvfťa
zil v Brne na 5. ročníku mozartovskej in
rerpretačnej súťaže AMADEUS. Po ňom 
najú pe§nejšfmi účastníkmi súťaže boli 
mladí klaviristi z Lirvy. 

l Berlfnsky dirigent Kurt Sanderling 
bol pri prfležitosti svojich 85. narodenfn 
1yznamenaný na festivale v Cannes ce
oou Cannes Classical A ward za rozsiahle 

celoživotné aktivity pri nahrávkach zá
važných diel symfonickej literatúry. 

e Dirigent Klaus Tennstedt zomrel ll . 
januára t. r. pri Kieli. Spolu s Kurtom 
Masurom patril k najnadanejšfm nemec
kým dirigentom povojnového obdobia. 
P6sobil za pultami významných sveto
vých orchestrov v Anglicku, USA, Ka
nade a najväčšie úspechy dosiahol v čele 
Londý nskeho filharmonického orchestra 
a Severonemeckého rozhlasového or
chestra v Hamburgu. 

e Slávny ruský klavirista Jevgenij 
Kissin žijúci v USA, vydáva vo firme 
RCA VICTOR nový CD album, na kto
rom sú nahrávky Beethovenovej Mesač

nej sonáty , Prelúdium, chorál a fúga C. 
Francka, Variácie na Paganiniho tému č. 
l a 2 od Johannesa Brahmsa. 

e Dirigent Semjon Byčkov bol meno
vaný za šéfdirigenta Saskej štátnej opery 
v Drážďanoch a súčasne za šéfdirigenta 
Symfonického rozhlasového orchestra v 

1 
Rusalka ako :an.u.zik.ál 

Podľa správ z českej tlače na jeseň t. r. uvedú v jedn ej z hál holešovickej tržnice 

v Prahe Dvoi'ákovu operu Rusalka ako muz ikál. R ežisérom inscenácie nebude nik 

iný ako Jozef Bednárik. Titulnú postavu Rusalky stvárni rocková speváčka Bára 

Basiková. Náklady na realizáciu tohto projektu dosiahnu výšku okolo desať milió

nov českých korún. Ďalšie postavy, ktoré budú obsadené dvojmo až trojmo, budú 

vyhľadávané konkurzom , ktorý sa už začal. D voi'ák ovu partitúru do muz ikálovej 

podoby ''prevedie" Zden~k John, autorom aranžmán pre symfonický orchester a 

rockovú skupinu je Martin Kumžák. Či j e tento postup v súlade s autorským prá

vom alebo umeleckou etikou, ro je z rejm e m omentálne iná vec. Dôležitý j e finanč

ný úspech ... 

Turandot v Pekingu 
Po dlhoročných rokovaniach bude 

Pucciniho posledná opera Turandot pred
sa len predvedená pod šírym nebom v 
Pekingu a to v dňoch 5.-1 3. septembra t. 
r. Jej uvedenie sa pripravuje na jednom z 
nádvorí tzv. Zakázaného mesta a dirigo
vať ju bude Zubin Mehta. Pre titulné po
stavy prichádzajú do úvahy Maria Guleg
hinová, Audrey Stottler, Sharon Sweet a 
v úlohe Kalafa má alternovať sóli sta ope
ry SND Sergej Larin. Režisérom insce
nácie bude čínsky trojná obný držiteľ 

Oscara Zhang-zhang Yunon. Spoluúčin

kovať bude orchester a zbor festivalu 
Maggio Musicale Fiorentino. Náklady na 
realizáciu tohto projektu sa odhadujú na 
15 miliónov dolárov. (Pozn. red.: vraj pre 
umenie nie sú peniaze ... ?) 

Kolíne n/R. 

e Ruský dirigent Jurij Temirkanov, 
tohtoročný še ťdesiatnik, oslávil s voje 
dvadsaťročné pôsobenie s londý n kym 
Kráľovským filharmonicky m orchestrom 
netradičným programom. Celý večer ve
noval tvorbe Jeana Sibelia. Temirkanov 
bol na počiatku svojej kariéry umelec
kým riaditeľom a šéfdirigentom Kiro
vovej opery a potom riaditeľom St. Pe
terburského filhannonického orchestra. 
R. 1977 sa po prvýkrát predstavil v Lon
dýne a 1992 bol menovaný za šéfdirigen
ta Kráľovského filharmonického orchest
ra. 

e KJROV OPERA FESTIVAL SPRING 
1998 j e názov festivalu, ktorý prebehol v 
newyorskej Metropolitnej opere v dňoch 
24. apn1a - 8. mája t. r. St. Peterburský 
operný ansámbl Mariinského divadla tu 
uviedol opery Knieža igor, Zásnuby v 
kláštore, Ruslan a Ľudmila a M azeppa. 
Všetko pod taktovkou šéfa Mariinského 
divadla a hosťujúceho dirigenta Metro
politnej opery Valerija Gergijeva, k torý 

Gaetano Delogu v Prahe končí 
Taliansky dirigent Gaetano Delogu 

(na snímke) končí 3 1. augusta t. r. 
trojročnú zm luvu vo funkc ii šéfdiri 
genta Pražských symfonikov (FOK). 
Príčinou nepredfženia je ho pôsobenia 
v tej to funkci i sú údajne nezhody a 
nedorozumenia s o rchestrom. Delogu 
však naďa lej na dva roky zostáva 
čestným hosťujúcim dirigentom. Or
chester podľa vyjadrenia riad iteľa 

Pražských symfonikov Romana B!
lora, zostane s najväčšou pravdepo
dobnosťou najbližš ie dva roky bez 
šéfdiri genta, avšak počíta sa s pravi
de lným pôsobením Libora Peška, Ta
deusza Strugalu a i. hosťujúcich vý
z namných dirigentov. Delogu má 
ukončiť svoje pražské pôsobenie 
účinkovaním na tohtoročnom festiva
le Pražská jar a na zájazde do T a
lianska. De logu naďalej bude spolu
pracovať s poprednými orchestrami v 
Londýne, C levela nde, Viedni, Ber
líne, v Škandinávii a samozrejme, v 
T aliansku. 

B l '"' ."hl' dá " o SOJ a pomoc ... 
Veľké divadlo v Moskve už dávno ma

lo ísť do rekonštrukcie. Historická budo
va si však vyžiadala obrovskú č i astku . 

Posledne plánovaná rekonštrukcia v roku 
1998 sa nekonala a po zložitých politic
kých a ekonomických premenách musela 
ustúpiť opäť do úzadia. Veľkému divadlu 
v Moskve podala pomocnú ruku kultúrna 
organizácia UNESCO, ktorej generálny 
riaditeľ Federico Mayor pozval vedenie 
divadla na konkrétne rokovania do Pa
ríža. Podľa Mayora sa ukazuje, že rekon
štrukcia Veľkého divadla v Moskve iba z 
domácich zdrojov je nereálna a že bude 
potrebná roz iahla medzinárodná finanč
ná pomoc, pre ktorú chce UNESCO uro
biť maximum. 

je v súčasno ti jednou z najviičšfch hviezd 
dirigentského neba. (S jeho profilom vás 
oboznámime v niektorom z najbližších 
čísiel). 

e V dňoch 1.-20. januára 1. r. absolvo
vala Štátna opera z Prahy turné do 
Japonska s operetou Johanna Straussa 
Netopier. Pražský operný súbor tu odo
hral 14 predstaven f a to v Ósake, v 
Nagoje, Hamamatse, päť v Tokiu a jeho 
predmestiach, Omiye, Yokohame a dva
krát vo Fukuoke a nakoniec v Hirošime. 

e Pod náz vom ŠOSTAKOVIČ 1906-
1975, uskutočnil sa v londýn kom Bar
bican Centre cyklus koncenov venovaný 
životu a dielu tohto ve/kého skladateľa 

20. storočia. Londýnsky symfonický or
chester pod taktovkou Mstislava Ros
tropoviča uviedol o. i. všetkých 15 sym
fónií, klavírny koncert č. l s Michailom 
Rudym, violončelovu a husľovú sonátu s 
Jurijom Bašmetom a Maximom Ven
gere vom. Súčasťou cyklu boli aj premie
tania filmov. 

Snímky a stranu pripravil -mj-
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Národné hudobné cen-trutn 

- Slovkoncert 
19. 5.- 19.00 h Rimavská Sobota, sála MsKS 

Klavírny recitál 
Ida Čemecká, klavír 
Bach, Haydn, Domanský , Cho
pin 

20. 5. - 18.30 h Inohovec, Empírové divadlo 
avťm recitál 

Zuzana tiasna-Paulechová, kla
vír 
Scarlatti. Ravel. Chopin 

20. 5.- 19.30 h Pie!Cany, Kongresová hala Spo
ločenského centra 
Operné soirée 
Komorná opera SND 
Marián Vach, dirigent 
Sólisti Komornej opery a Ope
ry SND 
Výber predohier, melódif, árif 
a duet z tvorby svetoznámych 
skladmeľov 

24. 5.- 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 
Katarína Kramolišová-Kmeťo
vá, soprán 
Denisa Hamarová, mezzoso
prán 
Jana Nagy-Juhász, klavír 
Duparc, Strauss. Ofľenbach, 
Mozart 
V spolupráci so Spolkom kon
cenných umelcov 

24. 5. - 19.00 h Trenčín, Galéria Bazovského 
Bratislavské ldarinetové kvar

~ 
Matej Drlička, klarinet 
Jozef Eliáš, klarine t 
Vladimír Kanta, klarine t 
Pete r Drl ička, basklarinel, um. 
vedúci 
Hummel, Desporter, Zeljenka, 
Smith. Gyulai-Gaál. Bernstein 

25. 5.- 19.00 h Bojnice, Kópele a. s., LD Mier 
Stretnutie s Petrom Michalicom 
Pe ter Michalica, husle 
Dana Šaš inová, klavír 
Viv;1/di. M ozart. Beethoven. 
Wieniawski, Schumam1. Bmhms. 
Suchoň 

25. 5. - 19.30 h Moravská Tfebová, Dvorana 
Kultómych služieb 
Moyzesovo kvarteto 
Stanis lav Mucha, l . husle 
František Ttirtik, 2. husle 
Alexander Lakatoš, viola 
Ján Slávik, violončelo 

Štefan Bučko, umelecké slovo 
H11ydn. Ra/mer 

26. 5 . - 19.00 h Humenné, Koncertná sála Do
mu kullliry 
Záverečný koncert Humenskej 
hudobnej jari 

27. 5. - 19.00 h Michalovce, Velká sála MsKS 
Slovenský komorný orchester 
Bohdan Warcha l, dirigent 
Alben Hrubovčák , pozauna 
Hiindel , Viva/di, Suk 

27. 5.- 18.00 h Banská Bystrica, Stredosloven
skémtizeum 
Moyzesovo kvarteto 

Opera a balet SND 
2 1. 5. - 19 .00 h 
22. 5. - 19.00 h 

23. 5.- 19 .00 h 
25. 5. - 19.00 h 

26. 5.- 19.00 h 
27. 5.- 19 .00 h 
28. 5. - 19 .00 h 
29. 5. - 19.00 h 
30 . 5. - l 1.00 h 

30 . 5. - 17.00 h 

A. Dvorák: Rusalka 
P. l. Čajkovskij Labutie j a
ze ro. ba le t 
G . Verd i: Ote llo 
B. Smelana: Pred aná neves
ta 
O . Nedbal: Andersen 
G. Verdi: S ila osudu 
G. Verdi : La Travia ta 
G. Rossini: Barbier zo Sevill y 
V. Patejdl - B. Filan: Snehu
lienka a 7 pretekárov, balet 
V. Patejdl - B. Fi lan: Snehu
lienka a 7 pre tekárov, balet 

Igor Lacko, barytón 
Stanislav Mucha, l. husle 
František Ttirtik, 2. husle 
Alexander Lakatoš, viola 
Ján Slávik, violončelo 

Did i 
27. 5. - 18.00 h Budape!ť, Slovenský .inJtitót 

Slzy a ósmevy 
Emília Došeková, umelecké 
slovo 
Dagmar Ža ludková, spev 
Ivan Ožvát, spev 
Dušan Stankovský, klavír 
Literdmo-hudobný program zo
sta vený z tvorby M . Schneide
ra-Trnavského uvedený k 40. vý
ročiu úmrtia skladateľa 

30. 5. - 18.00 h Moravská Tfebová, Dvorana 
Kultómych služieb 
Close Harmony Friends 
Mário Fančov ič, dirigent 
Jana Kociánová, spev 

31. 5. - 19.30 h Moravská Tfebová, Dvorana 
Kultómych služieb 
Ch. Giudisel i: Neztifaj stádočko 
Viera Strnisková, herecká rola 
Adela Gáborová, herecká rola 

l. 6. - 11.00 h Moravská Tfebová, Dvorana 
Kultómych služieb 
Božena .N!mcová a Slovensk:o 
Literárno-hudobný program 
Viera Strnisková, umelecké slovo 
Božidara Turzonovová, ume
lecké slovo 
František Kovár, umelecké slovo 
Miroslav Dudík, husle 

2. 6. - 19.00 h Zvolen, Dixie Agency, Evan
jelický kostol 
Slovenský komorný orchester 
Bohdan Warchal, d irigent 
Hiinclel, Corel/i, Viva/di, M o
zart, Suk 

2. 6. - 19.30 h Bardejovské kópele a. s., LD 
Astória 

3. 6. - 17.00h Sečovce, KPH, Koncertná sála 
ZUŠ 
Komorný stibo! Societa rigata 
Mon ika Štreitová. n auta 
Zuzana Gréková, hoboj 
Adriana Vessová, fagot 
Telemann, Viv11/di. Haydn. Mo
Z<Irt, Gašpadk 

4. 6. - 19.00 h Žiar nad Hronom, MsKS, 
Rfmskokatolfcky kostol 
Slovenský komorný orchester 
Bohdan Warchal, dirigent 
Jozef Zsapka, g itara 
Händel , Corel/i. Viva/di, Suk 

Cyklus koncertov v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca 

Z klenotnice velikánov hudby 
V spolupráci s MKS Bratislava 

20. 5. - 19.00 h Slovenské dychové kvinteto 
Ivan Gajan, klav ír 
Tibor Nagy, kontrabas 
A lbrecht. Poulenc. Ligerri , Zel 
j enka 

Nová scéna 
20. 5. - 19.00 h Evanje lium o Márii 

2 1. 5.- 19.00 h Evanjelium o Mári i 

2 1. 5. - 19 .00 h Anje l - divad lo West 

22. 5. - 19 .00 h Revízor 

23. 5. - 19 .30 h Marta KUBIŠOVÁ - kon-

ce rt 

24 . 5.- 19.00 h Grand Hote l 

25. 5. - 19.00 h Grand Hote l 

26 . 5. - 19.00 h Pokrvní bratia 

27. 5. - 19.00 h Pokrvní bratia 

29 . 5. - 19.00 h Hrnčiarsky bál 

VÝBEROVÉ K ONANIE 

Kval ifikačné predpo klady: 

Národné hudo bné centrum vyp isuje 
výberové konanie 
na obsadenie miesta 

manažéra sekcie vydavatelskej činnosti 

- vysokoškolské. prfpadne stredoškolské vzdelanie v odbore knihovníctvo, prfpadne ekonomika 
- organizačné schopnosti 
- prax minimálne 3 roky 
- znalosť anglického alebo nemeckého jazyka 
- ovládanie práce na PC. 

Píso mné prihlášky d o 30 . 5. 1998 

DNI CHORVÁTSKEJ KULTúRY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
hudobná časť 

2 4 .-29. m áj a 1998 

24. mája- 15.00 h Bratislava- ffiavné námestie 
KUMPANIJ A Smokvica 
vystúpen ie súboru historického šermu z ostrova Korčula 

19.00 h Bratislava- Koncertná sieň SF 
slávnostný otvárací koncen Dni chorvátskej kultúry 
SYMFONICKÝ ORCHESTER CHORVÁTSKEHO ROZHLASU A TELEV[ZIE 
Dirigent: Nikša Bareza 
Katari na Krpan, klavír 
Marija Mlinar, harfa 
Višnja Mažuran, čembalo 

Ljubo Gašparovič, klavír 
Program 
Bruno Bjelinski: Concertino pre klavír, s láčiky a bicie nástroje 
Frank Man in: Malá konccnná symfónia pre harfu . čembalo, klavír a dva s láčikové or· 
chestre 
Richard Strauss: Macbeth, op. 23 
Don Juan, op.20 

25. mája - 19.00 h Bratislava- Zlkadlová sieň Primaciálneho paláca 
Záhrebské kvancto 
Vladimír Krpan, klavír 
Andrija Potroško, kontrabas 
Program 
Dmitrij šostakovič: 3. sláčikové kvaneto F dur, op. 73 
Stjepan Šulek: Sexteto pre 2 huslí. violu, v iolončelo , kontrabas a klavfr 

26. mája- 19.00 h Rusovce- Umelecká scéna Sľ.UKu 
KUMPANlJA Smokvica 
vystúpenie súboru historického šermu z ostrova Korčula 

27. mája- 19.00 h Bratislava- Koncertná sieň Klarisky 
Súbor tamburášov Chorvátskeho rozhlasu a televfzie 

29. mája- 19.00 h Moyzesova sieň SF 

Divadlo 

Tamara Obrovac (spev a džezové trio), klavfr, kontrabas, bicie 
koncert folk-džezového zoskupenia 

Divadlo mladých Záhreb 
25. mája - 19.00 h l Zvolen - Stredoslovenské štátne divadlo- Divadlo J. G. Tajovského 
26. mája- 19.00 h Bratislava - Divadlo Ludus 

~ ~ . 
Státna opera Banska Bystrica 
2 1. 5. - 18.30 h 
22. 5.- 16.30 h 

22. 5. - 20.00 h 

23. 5.- 18.30 h 
28. 5. - 18.30 h 
30. 5.- 18.30 h 

Bohéma klub 
20. 5.- 18.00 h 

27. 5. - 18.00 h 

G. Puccini: La rondine (Lastov ička) 
Radošínske naivné di vadlo 
S. Š tepka: Konečná stanica 
Radošínske nai vné divadlo 
S. Š tepka: Konečná stanica 
E. Kálmán: Grófka Marica 
Salló - tanec vetra 
G. Verdi: Aroldo 

Talenty Konzervatória J. L. Bell u 
T. Babjaková, O. Mráz - spev 
J. Para - husle 
O. Turňová - klavír 
Hudobný salón Jána Petrusa 

KONKURZ 
Ústredný riaditeľ S lovenské ho rozhlasu vypisuje 

konkurz 
do Symfonického orchestra v Bratislave na voľné miesta: 
- č len skupiny l. huslf 
- č len skupiny kontrabasov 
- člen skupiny lesných rohov 
- h ráč na 2 . trombón 

Podmienko u j e ukončené Konzervatórium. Záväznú prihlášku, podrobný ž ivotopis a kópiu do
kladu o vzde laní poš lite na adresu: 

S love n ská rozh la s 
O rc hestrá ln a ka n celá ria 

P. O. BOX 55 
M ý tn a ul. l 

850 05 Bra ti s lava 15 

do 25. 5. 1998. 
Tennín konkurzu, m iesto konania ako aj ďalš ie podmienky oznámime uchádzačom pfsomne. 

POľ.SKÝ KLUB REGIÓN BRATISLA VA 
SAMOSPRÁVNY SNEM 

KATOVICKÉHO VONODSTV A 

v s poluprác i s 

POľ.SKÝM INŠTITÚTOM V BRA TISLA VE 

poriadajú 

DNI PO:ľ..SKEJ HUDBY 
Patronát nad podujatím prevzal 

mimoriadny a splnomocnený veľvys lanec 

Poľskej republiky v Slovenskej republike 
J. E. Jan Komornicki 

18. 5 . 1998 - vystúpenie Baníckeho orchestra dychovej hudby z Knurowa 
-vystúpenie Štátneho umeleckého fo lklórneho súboru "S lask" 

19. 5 . - 1998 - koncert S láčikového kvarte ta Sliezskej filharmónie 
20. 5.- 1998 - organový koncert v podaní Juliusza Gembals kého 
21. 5.- 1998 - koncert tria ústnych harm onfk CON BRIO 
22. 5 .- 1998 - vystúpenie fo lklórneho súboru "Pod Ochodzi ta" z Koniak owa 

- vystúpenie Banfckeho orchestra d ychovej hudby z Ka tovíc. 
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