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ROČNÍK XXX. 

Posmutnelý čas .. . 
Je set! odpradm•11a :1'.1'~"" h_l'riľfarbami. Tohto· 

ri/ČIIfÍ jeJl'tl ;i 11apodi1• tfr~( S\'0}11 :da11/i\'O Sl'ie~ll 

:l'ietl. leto bolo holuué 11a :rá~ky. lfwie opadám 
iba \'Idmi pomaly ... ZeletT sa silou mocou dr~f pri 
sile, m•ša/.. 11e1Ípros11_1' Áolobeh si !iada ~'~~'""· 
U.11ie spŕch11e, och/ad( .w a opi iť príde jar ... 

Prvé jne11né dni u!; tmdil'ne patria nd.\mu 
festil'lllu Brati.\lm•s/..é hudobné s/(Í\'IIOfti. Rád 
fly SOlil :dôra:ni/ s/Ol'() sfáVIIOSii. 01/l'ei'I/Íťll /.. 
nim sa krv/a. :hadou okol/lOSt(, s ' 'o/'hami. /;te!.e 
to hola \'ec l'eľmi tlôle~illí, a dúfam. !.e aj hisiO· 
ril·krí udalost'. Vo/eb11.Í' ok l 1•.~ak 11ell'l'IÍ d1•t1 d11i, 
je 10 o~amih. o /..wrom l.a!d.•' l'lliic'je u!. pm/..tir'
ky pred \',\lupom do wilebnej miesmosli dáww 
ro:hodnwf Fe.Wil'lll Ml priprm•uje po ce/_1' mk a 
l.a!.dorob1e. V pll.lledlll'ch rokoch l'!.dr ľaSit• a 
.lkrollulej.fie, a 111~ 11ie jt• llamiesle ukájm' .1a je
hl' doko11alosľou. SI'I'IO\ 'Osľou a de/..larm·wiÝ/IIi 
podmie11/..ami [Jre ro: mj ~ulllírr. 

Suw unit pri ~ore11f veci. Sllil'lwsti? Aké!e .ní 
lll slcíl'lw.lli. Kto sa o 11ich do: 1•ie 11ido \'iac /..lí
w/.. :a Brmislm•ou alebo hrtmimmi ua.fej l'ia.lli. 
Tohtoroc'11é 11/l'lÍI'lmie uaiich lmdo/m_1'ch silÍ\'· 
IIOSIÍ lia llllill :ap/isobi/0 nesmieme fHWIII/11/e/O. 
Be: les~u tele\•(zuych kamier. /..wré wk horlh•o 
po ce/_'Í' ro/.. :a~wmeiiÓ\'llli neumti:ujúce s1ílmje 
politikm• a I'.Íllkol'llk.i'ch modertitorm•, he: 1íc' tl\· 
ti diplommického a šuítneho prowko/u (Ili~ to
munapokml bolo aj \' lll' I'Oie/m_1'ch mÁoch). a/..é 
IIÍ 10 ''"''IIO.fll, ~eá \IÍ ddadat'/..ou ;;, lanu'} po
Ili/Á)' (11e:ávide11ialwdmí situácia pre orgalli:á
lllrm• a tll'll'rllím. !e 11eboli aj po:oruht)(/llé jetl-
1101/ivé ''.l'ktmy. ale mohli byľ aj lep.fie i: domá
cich :tlmjtll'). Áetľ ich Olll'erllím je be: tltlehtíl
""ho wm•leckélw programu. a/..é s1í to slámo.lli 
be: 1íú1Sii ''.Í'mwnnej.rfch ltmeleck.''ch osolmo.•tí 
,. poro\'llliiiÍ llll(lrfÁiatl .1 Pralwu. aké .11í to .1/lÍI'· 

1111!>/i be: 1íc'asti o.1obllo.11í mWw domáceho kul
llímelw !.ii'Oill (pricluídzajtí iba alllori, kwrí .11í 
hraní. alebo ktorí úc'in~ujú). kde je mladé. : 1'1'

dtll'é a spollllÍIIIIl' publikum. ~wré kedysi pre· 
pbla/o /..oncertmt .1·ietT Redwr aj pri feslil'lllo
I'.Í'Ch podujmitll'h a l'_l'll'límlo 11eopokomlefmí 
mmmfém. kde jt• IIOI'.Í' pmlucluíc'? 

l lltlpriek wmu, :.e ,. pn·.i'ch tl!loch feslil'lliu 
1'/lidlo krásne fiOt'asie. I'IIÍmal som lieiiJ dni ako 
fJ0.\11111/IIe/_\~ c'w . Kam '""' po rokoc/1 dmpeli 1 

naf1111 hO.\fiOdtir.l!..ym ~ti:ra/..om ? Dol.etly bude 
hudobné umenie !ohrajúcou, [Hmí!.enmt s/ií:,kou 
politickt•j fiOI ''Í'ft•llo.lli. doket/1· /nule lmdolmá 
ini1i11ícia cl'akm·at' jedincm•i a potom sa ,. detl 
1'0/ieb nerozpa/..uje m zo:I'IIL'lu' naše hi;wricU: 
"Zem1 Krtl.m he: úsme\'11 ... :úfalé 11rocesie s po
korou modlitby " o.\II'Ím ko.1y ... jar. b1 príde .1 

da:.ďom h •erm• .. . ". kedr si fuít 1/l'edomí. :e aj ,. 
hudob110111 umem má ;i/ného parili/' rtl l ' : l'idilef
lllll'liiiÍ !il·omej a ku/11ímej 1írm•ne uároda. !e 
umenie nie je iha fudm·'Í'm ommnentom politic
k.l'ch sltii'IIOSIÍ .. . Ako Slol'líka liU/ urá!alo po:.Í'
I'llllie :ahra11ic'n1'ch ln•ie:d .1 ohmed:en'Í'mi ~la
IMľami o tlltlich problémoch. Áltlllíre. a mo:.11o 
aj ich vlastnej, ' ' c'll.le. ~ed' ;me polrebomli .fi
mmčné prostriedky 11a iné ufľacluilej.íle :tímer\', 
llllflríklad aj 110 /Jrmi;/m·ské lnuloh11é .lilÍI'IIo.lli 
(pre dakwr.ŕch •·y•·olen.i'c/1 je ich .\l úle nado.lloc' ). 
t1b1• silil'lwst'ami boli ,. wm naj/ep\om \\'elle a l ' 

prm•om .1/0I'a :my.1/e. lioľ. na !iodll.lti ~o SH Ú o 
jina11Ô1é pro;lriedky Silil' do.\llÍI'llii ;Ámmné. no 
:l'lic' Ia 11egmí•·ne alebo ~itu/ne odpm'l'tle. 

Po.,·nnllnef,'Í' čas? Pre kolw ako. Pre:.ili sme 
u:. \'Je/ičo. lste! t' pre:.i}eme ti} ten lo ~leltroti:o
\'llll.l' konfromac'IIY c'm . ,. kwmm jedni l'itlia nd
dej. iní pohromu. Dúfajme I'IaÁ. :.e \'ZdioleiiOff' 
mecl:i 1'_\'\'olen.úni a poi'Oitm_'Í'mi sa ~ac't1e .\Árti
Ctll'llľ. :_e [10.\/IIJIIO,\( (~torej Ml l ' i.I'I.ÝC'h SIÍ I'iS/0.\'· 
liach ni!..d\' 11edá \'l'hmíO 11ohradí profelionali:· 
111/tf, kompeleniiiO.It'. m •šak bt•: slmm'ckej prí
rlllfno.wi. !e ;loboda prc')m•u 11ebutle •·ŕ.wdou 
ntulratleno.wi. ale tlemokracit•. 

Sltil•nosli holi . . \li a budú. ti tie 1em}Jie boli 
s/cil•lloslluni nao:aj. na 10 nech ;i odpm·ie ka!
dŕ. ~la .1a ich : lit'asmil. A ~IIJ nie. ma mo!no.\1 o 
nich hm•orit' ' ' ~uloároch. Bolo by da/.. uesmier-
111' u!.i10b1é po.\umít' lei/lo c'a.\ do rtJI'iny reálne 
1'ide111Hw ~il·ota .1/obodnej. perspe/..11\'llej .\flO· 

lobws1i. Prew!e ' ' 1011110 c'alc', od ktorého oc'o
l.ill'ome o<'islll 1memptcu nie /.. pom\le. ale /.. 
••efkory.1ej .fľachnnosli. ale oj :odprwedno.lli, 
pocit'ujeme aj b1·/'ku nei.IIOI,\'. 

Pestré a hrejil'l; farbrjesene a s tlou aj spria
:.Jiell é hudolmé sltíi'IUWi ,. flťlii'Om ~nysle s/o -
1'11, a:da nedajú 1111 uba t/1/w c'al.at'. 

MARIÁ J URfK 
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Pablo Picasso: Husle (1913) 

Kto sa bojí avantgardy? 
CHARLES ROSEN 

Prejav Juliana Lloyda Webbera, ktorý predniesol na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a 

ktorý sme uverejnili v HŽ č. 14-15, vyvolal vo svete búrlivý ohlas. V dnešnom čfsle prinášame je

den z výrazne protichodných názorov. Myslime, že nastolená téma je mimoriadne živá a aktuálna 

aj pre naše domáce prostredie. Redakcia ponúka na reflexiu túto tému nielen muzikológom, publi

cistom, ale aj sldadatelom a koncertným umelcom. -R-

Kto sa bojí avantgardy'? Prinajmenšom 
Julian Lloyd Wcbbcr. Slávny bri tský vio
lončel ista, brat ešte slávnejšieho Andrew 
Lloyda Webbera, skl adateľa úspc~ných po
pu lárnych muzikálov Jesus Christ uperswr 
a M<1čky. Vo februári predniesol na Sveto
vom ekonom ickom fóre v Davose reč. v kto
rej zaútoči l na llv. "nových fiihrcrov vrch
nosti vážnej hudby". Mala prekvapujúco ši
roký ohlas: Daily Telegraph v Londýne ju 
uverejnil 7. februára, Paul Griffi ths napísa l 
citl ivú reakc iu do The ew York Time.\ (v 
nedeľu 22. marca). a v lndcpende171 (v Lon
dýne 2. februára) sa objavilo dlhé interview 
pod titulkom "Stop diktátorom modernej 
hudby". 

, 
' 

Myslel l.Om Sl . le modernistický ~t ý l v 
hudbe už nepôsobí hrozivo. ak však áno. tak 
je tento útok povtbudzujúcim t namcnímto
ho, lC moderna lijc a teší sa dobrému zdra
viu. Jej raní predstavi telia. samozrejme. sú 
už dávno míwi a vstúpili na panteón: Schon
bcrg. Strav inskij. Berg. Webcrn. Banók sú 
nespochybn i tcľnou súčast'ou nášho hudob
ného dedičst va. ajradikálncjší revolucio
nári nasledujúcich generác ií- Pierre Boulez. 
Ell iot Carter, Luciano Bcrio. Karlhe inz 
Stockhauscn, Sir llarrison Birtwhistle, Sir 
Peter Maxwcll Davies, Milton Babbill - sú 
ul. starší a úctyhodní č lenovia spoločnosti . 

Pierre Boulcz je dokonca takmer verejnou 
inšt itúciou. Domnievam sa, že je 10 práve 

úctyhodnosť. ktorá desí Lloyda Webbera. 
Pred štyridsiatimi rokmi prevládali obavy. 
L.e títo Mladoturci lničia vážnu hudbu: no 
ukáza lo sa, le obdivujú Bacha. Mozarla. 
Beethovena, Chopina. Schumanna. Verdi
ho, Wagnera a Debussyho (ak aj nic vl.dy i 
Rachmaninova a Pucciniho). epriatelia 
modernizmu ncmôl u akceptovať spôsob, 
akým avantgarda labrala hlavný prúd velkej 
1-ápadncj trad ície. 

Je však pravdou. lC napriek všetkej odda
nosti a vášnivému cniUt iazmu, ktorý títo 
skladatelia podnecujú, nedobyli si srdcia 
masového publika. Bežní pos lucháči nepri
jali úplne dokonca ani prvú generác iu s vý-

(Pokrnčovruruenas~ 3) 



Ceny Hudobného fondu 
za rok 1997 

Rada Hudobného fondu udel i la Ceny lludobného fondu za rok 1997 

Cena Jána Levoslava Bellu 

Jozefovi Sixtovi 

za dielo 2. symfónia 

Cena Frica Kafendu 

Ide Černeckej 

za vynikajúcu interpretáciu diel slovenských skladate ľov 

Cena Jozefa Kresánka 

Ivanov i Mačákov i 

za výstavu Hold Sarasvatí s prihliadnutím na celoživotné dielo 

v ob lasti organológie 

Cena Pavla Tonkoviča 

Miro lavovi Šmíclov i 

za výrazný umelecký a tvorivý vklad v oblasti fok lórnej tvorby 

Cena Ladislava Martoníka 

za výraznú tvori vú činnos t' v oblasti jazzu 

Bercovi Baloghovi 

Cena Karola Pádivého 

M ichalov i Galovcovi 

za tvori vé a zanietené rozvíjan ie dychovej hudby 

Ceny kritiky 

Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ udelila výročné Ceny kritiky, 

1-.toré už trad i čne vyhlasuj e v rámci otváracieho ceremoniálu BHS. 

Cenu k t·itiky za mk 1997 bol a ude le n á 

Romanovi Bergerovi - za skladate ľské, fi lozofické a umenovedné dielo. 

ktoré v pos lednom období vyústi lo do kompozície Exodus a knižnej publi

kácie Hudba a pravda. 

Petrovi Mikul~ovi - za majstrovské interpret ačné umenie v svetovom 

domácom repertoári , ktorým reprezentuje našu hudobnú kultúru v naj

významnej ších svetových hudobných metropolách. 

Bratislavské hudobné slávnosti 
U ž 34. ročník medzinárodného festi valu Brati slavské hudobné sláv

nosti zača l sa 25. septembra v Z rkad lovej sieni Primac iá lneho paláca za 
účas ti predstav itel'ov kultúrneho a spo ločenského života. 

V slávnostnom príhovore vyzdv iho l generálny riaditeľ Národného hu
dobného centra Pavol Bag in d lhoročnú tradíc iu festi va lu. Dop lnil. že v 
tomto roku sa BHS začínajú v deň nedožitých 90. narodenín velikána 
slovenskej hudobnej moderny profesora Eugena Suchoňa a o tvárací 
koncert j e zároveň otvorením Roku E. Suchoňa, ktorý potr vá clo l O. de
cembra budúceho roku. 

V úvode podujatia prevzal z rúk zástupcov Ministerstva ku ltúry SR 
poctu Bjärnstj erna Bjärnsona za propagovanie slovenskej kultúry v za
hranič í A l fons Sans zo Španielska . 
Počas o tvárac ieho cerem oniálu prezentova l svoje umenie Spevácky 

zbor Lúčnica pod vedením dirigenta Petra 1-frad ila. 
BHS '98 priprav i lo z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné hu

dobné centrum v spolupráci so Slovenskou fi lharmóniou, Slovenským 
národným di vad lom , Slovenskou televíziou, Slovenským rozh lasom, 
Magistrátom hlavného mesta SR Brati slavy a ďa l š ími inštitúc iami. 

Brati slavské hudobné slávnosti pokračova l i večerným otvárac ím kon
certom v K oncertnej sieni Slovenskej fi lharmónie. 

V majstrovskej interpretácii Slovenskej fi lharmónie, pod taktov kou 
d iri genta Ondreja Lenárda a Slovenského fi lharmonického zboru so 
zbormaj trom Janom Rozehnalom , odznel nezabudnuteľný Ž alm zem e 
podkarpatskej od Eugena Suchoňa a K oncert pre k lavír a orchester č. 5, 
Es dur, op. 73, Ludw iga van Beethovena. V klav írnom só le excelova l 
Američan D avid L ive ly a v tenorovom parte sa predstav il slov inský 
spevák Janez Lot ri č. 

Slovenské národné d i vadlo v ten istý večer uvied lo ba letnú adaptáciu 
opery Georgea Bizeta Carmen s použi tím hudby flamenco gitaristu 
Paca de Lucia, v režijnom naštudovaní Roberta B alogha. 

(TASR) 

Pocta Albrechtovcom 

Pani Viera AJbrechtová, prof. Ivan Parík: a pri
mátor Peter Kresánek po odhalení pamätnej ta
bule. 

Za účasti počet ného publika a pred
s t av ite ľov árodného hudobného cent
ra, Hudobného fondu a Slovenskej 

hudobnej únie konalo sa 17. septem· 
bra t. r. pod záštit ou primátora mesta 
Brati slavy Petra Kresánka odhalenie 
pamHtnej tabule Alexandrovi a JánoYi 
Albrechtovcom na dome na Kapitul· 
skej ulic i, kde d lhé roky žili a tvorili. 

Pred odhalením pamätnej tabule o 
význame oboch osobností pre našu 
huclobn ú kultúru prehovori l i generál· 
ny riad itel' Národného hudobného 
cen tra Pavol Bagin a predseda Rad} 
1-1 udobného fondu prof. Ivan Parit. 
Mi lá slávnost' pokračova l a v hudob
nej sieni Z ichyho pa láca, kde sklada· 
te ľ a teoretik Vladimír Godár zhod· 
noti l muzikologické dielo Jána Al· 
brechta. Slovenské kvarteto pred· 
nies lo potom S l áčikové kvarteto, op. 
l 9, A lexandra A lbrechta . Po ňom na· 
sledova l slávnostný krst knihy Jána 
Albrechta: Spomienky brat islav ké· 
ho rodáka. ktorú vydalo Vydava
t eľstvo P. T. Alberta Marenčina. Po
dujatie sa nieslo v duchu úcty a poro
zumenia k obom osobnostiam našej 
kultúry. 

V. AJbrechtová, P. Bagin a l. Pažítková (v popredí sprava) pri krstnom akte. SnímJ..y E. M lynárčiko11 

Pamätná medaila Karlovej univerzity 
Vedúca Katedry hudobnej výchovy Faku lty humanitných a prírodných vied 

Prešovskej univerzity M gr. Irena Medňanská, CSc., 25. septembra prevzala vo 
velkej aule pražského Karolína pamätnú medai lu Karlovej univeu:ity, ktorá si 
tohto roku pri pomína 650. výročie vzniku. Ocenenie za d l horočnú spoluprácu 
medzi Pedagogickou l"akultou Univerzi ty P. J. Šafárika v Prešove a jej súčas· 
nými dvoma nástupníckymi fakultam i a Karlovou univerzi tou prevzala l. 
Medňanská z rúk rektora prof. JUDr. K. Malého. DrSc. 

l re na Medňanská je č le nkou výboru Európskej asociácie pre hudobnú výcho
vu na všeobecnovt.delávacích školách a vedúcou asoc iácie uči t e l'ov hudb) 
Slovenska. 
Srdečne blahoželáme. R. 

v v. • • 

SKO Zilina otvoril25. sezónu 
Štátny komorný orchester (Š KO) Ž ilina otvori l JO. septembra 25. koncennú 

sezónu. V koncertnej sieni Domu umenia Fatra v Ž iline. v podaní ŠKO a p00 
tak tovkou rakúskeho dirigenta Georga Kugiho, odzne li skladby Georga Fre· 
derika Händla, Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Dmitrija Šostakoviča a 
Joze fa Haydna. Sólistkou koncertu bola husli stka Jung mi čo z Južnej Kórey. 

Program j ubi lej nej sezóny tohto umeleckého telesa tvoria dva koncertnécyk· 
ly. Hlavný orchestrá lny. v ktorom sa uslo. utočn í 18 premiérových programov. 
komorný cyklus s l O programami a usk utoční sa aj pät' nedeľných matiné p1t 

deti a rod ičov. ŠKO usporiada aj atraktívne vianočné. novoročné, fašiangovéa 
veľkonÔčné koncerty. Dramaturgia k lad ie dôraz tiež na Rok Eugena Suchoňa. 
ktorý vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR od 25. septembra tohto roka do IO. de· 
cembra roka 1999, na počesť nedožitých 90. narodenín tohto významného slo
venského sk ladarel'a a 50. výroč i a premiéry opery Krút ňava . 

Počas ·ezóny sa publiku predstav ia vynikajúci dirigenti . okrem iných díf'i. 
gent ŠKO Leoš Svárovský, Slovák Róbert Stankovský. Rakúšan Georg Kugia 
Tsugio Maeda z Japonska. Toto významné profe. ioi1álne hudobné teleso sa 
t.účastn í na rôznych hudobných festi va loch na Slovensku a pozvanie má už oo 
Španielska, Holandska, Francúzska. Maďarska , Poľska a Česk a . 



Kto sa bojí avantgardy? 
(Dokončenie zo str. l ) 
nimkou Stravinského - a v jeho prípade sú 
skutočne populárne iba rané balety ruského 
obdobia, kým ncoklasic istické a neskoršie 
atonálnc diela vedia occnii iba znalci . Lloyd 
Wcbber tvrdí. /c pokles 7áujmu publika o 
vážnu hudbu vo všeobecnosti je spôsobený 
predovšetkým modcrnistickými skladate ľ
mi . ktorí tvrdohlavo odm ietali skladai tal..ú 
hudbu. aká sa obecenstvu páči . a ich ~pojcn
cami v hudobných inštitúci;ích, ktorí nem i
losrdne vnucovali ich diela bezmocnému 
publiku. 
Absurdnosť tohto tvrdenia bola okamžite 

odhalená a Paul Griffith vo svojom člán l..u 
"Ncobv iňujme modcrnistov 1a prázdne se
dadlá" píše: 

" avyšc. myš lienka. /.c títo alebo hoc i
ktorí iní skladatelia majú moc odvrátii ľud í 
od Beethovena. je smiešna. aopak. v;í/na 
kompozícia je naďalej pevne t.v iazaná so 
svojimi koreňm i : jej znakom je úcta k minu
losti , nie jej odm ietanie. A je pravdepodob
nejšie, že poslucháč. ktorý mal zlú skúse
nosť s novou hudbou, sa určite vráti k EroiJ.. c 
a Vt~ld.5tcjnskcj soniÍtc." 

Toto je mimoriadne súdna a rozumná reak
cia. Vážne však treba brai nic Lloydovc 
Wcbberove tvrdenia. ale binrný jat.yk. kto
rým sú štyli zované, i príčinu nadmerného 
nafúknutia jeho oč i v idne smiešnej reči tl ačou . 

ickoľko Lloyd Wcqbcrových viet posta
čí na ilustráciu charakteru jeho jazyka a lo
giky: 

"Skladatelia, ktorí pokračoval i v logic
kom vývoj i hudby veľkých majstrov (títo. 
samoacjmc. podľa Lloyda Webbera roL
hodne nic sú modcrnistami). bo li čora/ 
vličšmi t.ncv<llovaní a zosmicšiíovaní nový
mi " ťlihrcrm i " vrchnosti vážnej hudby, pre 
~ torých sa tonalita a harmónia stali nad:ív
~arni. cjdc mi o kritiku tohto \ týlu (a prečo 
vl a~tne nie?). pre hudbu všal- ncmô/c byi 
dobré, ak sa skladatelia obliekajú do IVicra
ccj kazajky. V povojnových rokoch vytvori 
la 1:ípadná vá7na hudba t.hubné "poli tbyro". 
ktoré sa uk<ít.alo byi prinajmcn~om rovnako 
účinné. ako jeho pendant na Východe. a
príklad v Amerike boli skladatelia ako 
Aaron Copland a Samuel Barbcr odvrhnutí 
al-o staromódni . V emccl-. u nemohol Beri
hold Goldschmidt ani Lalnici." 

Tento ~ lovn íl- - "fiihrcri", "poli tbyro" - je 
oveľa zauj ímavejší ako absurdné tvrdenia: 
Goldschmidt mal po vojne problémy 1a1nici 
v rodnom cmecku predovšetkým preto. lc
bo roku 1935 emigroval do Anglicka a >.tal 
~a britským občanom : Coplanda aj Barbera 
však v rokoch 1945- 1975 prcdvád1ali v 
Spojených št;ítoch omnoho častejšie al-o 
k toréhokoľvcl-. 1 "radikálnejších" skladate
ľov, ako sú Ell iott Carter alebo Roger 
Sessions. Lloyd Wcbbcr vytvára dojem, 
akoby bolo v tomto období jednoduché po
čuť skladby modcrnistických sk l adateľov. 
akoby publil-um nemohlo un il-núi pred ich 
~trašnými disonanciami. Samozrejme. opak 
je pravdou. avyšc. štýl Lloyda Webbera 
prelrádza jeho intelektuálny t.mUtok: nikdy 
~om nestretol jediného milovníka avant
gardnej hudby. pre 1-.torého by bola "hamló
nia" nadávl-ou. no nepresné skombinovanie 
slov " ťtihrcr" a "politbyro" vytvára pc~nú 
rovnost' medli nacit.mom a komunizmom. 

Zatrpknutosi Lloyda Webbera mô/.c byi 
medzinárodná. no jej výrat. má nadmieru 
britskú príchu ť a pripomína protesty. 1-.toré 
sa zn iesli na hlavu Sira Williama Glocka. 
~eď prevzal vedenie hudobného oddelenia v 
BBC v piit'desiatych rokoch a otvoril ho pre 
najtaujímavcjšic súčasné hudobné prúdy. V 
tom čase bol Symfonický orchester BBC v 
dctolátnom stave. vedený ncl-ompctcntným 
hudobným riadite ľom (hral som ~ ním 
Mownov koncert na Chc ltcnhamskom fc;.
tivale, takže mám s ním istú skúscnosi) a s 
koncert ným majstrom. ktorý systematicky 
\abotoval predvedenia náročnej súčasnej 
hudby. Slávne letné Promcmídne koncerty v 
Albert Hall stratili vysoký štandard. nastole
ný na začiatku storočia Sirom llami ltonom 
llartym. a stali sa Lviičša bc7významným 
~úhrnom obohratých hitov. 

Glock (ešte nic Sir William). vynikajúci 
hudobník a s~ vel ý klavirista , Schnabclov 
íiak, bol vydavateľom Sc:on:. svojho času 
najvýlllamnejšicho časopi~u na svete. ktorý 
!>:ttaobcral súčasnou hudbou. Tran formoval 
Promenádne koncerty na jeden z najdôleži
tejších hudobných festivalov v Európe. 
"Kú dú noc máme 3000 pos lucháčov a nikto 
nevie, prečo prichádzajú", povedal mi. 
"ChyMáme sa 7menit' program a uvid íme. čo 

sa stane." Popri obvyklom Čajkov~kom , 
Bccthovenovi, Gi lbertovi a Sullivanovi sa 
zniLU hrala Mozartova záL:račn;í nedokonče
ná opery Z;lida. BcrlioLovo Rekviem a 
Stocl-.hausenove Gruppcn. spolu s mnohými 
inými neznámymi starými i modernými 
skladbami . (Stockhauscnovo dielo pritiahlo 
iba 2500 pos lucháčov. no Glockovi to stač i
lo.) Orchester BB oLil menovaním Antala 
Doratiho a neskôr Pierra Boulc;a za šéfdiri 
genta. V Lnikli rcl;ícic koncertov komornej 
hudby (štvrtkové Koncerty na pozvanie), 
ktoré kombinovali klasické die la a avant 
gardné ~úča~né !-.kladby s hudbou obdobia 
~trcdovcku a renesancie. 

BBC má v britsl..cj kultúre enormnú moc a 
Glock transformoval hudobný Londýn asi v 
priebehu roka 1. nc1-aujímavého stagnujúce
ho mc~ta na jedno 1 najväčších centier hud
by. vnímavé voč i dielam všetkých druhov. 
Glockova politil-.a však vyvolala verejný 
protest a v parlamente naňho útočili presne 
takými slovami. aké pouLil Lloyd Wcbbcr. 
Prc1ývali ho "gaulcitcr Glock". ako keby te
rori t.oval čestných milovníkov hudby, nú
tiac ich počúvať umenie celkom proti brit 
skej trad ícii . To. čo v sk utočnosti nct.nicsli. 
nebolo 7araďovanie skladieb súčasnej hudby 
do programu (človek môže koniec-koncov 
vypnút' rádio). ale nová váženosť a akceptá
cia, 1-.torú si získala. icktorí pracovníci 1. 

BBC boli paradoxne rot.horčcní: !.i<lloval i 
sa. /c ľudia sa správajú . ako keby Glocl- !:l

viedol po prvýknít súčasnú hudbu do vysie-

Franz Diilberg: Ono K.lempere.r, drevorez 

lania BBC a ignorujú všctl..y predvedenia 
prcdchádLajúcich rokov. l llavným problé
mom bola však nová úcta voč i novej hudbe. 

ic som !>i istý. či sa po Glocl-ovom ná;.tu pc 
do BBC hralo skutočne oveľa viac súča ~ncj 
hudby ako predtým. no on našiel spôsob. 
ako upútai pot.ornosť. naplniac ju novou 
vá/nosiou. Vyslal orchester BBC na turné 
do Ameriky. kde počas troch t ý/dňov hral 
šes( programov n<íročnej hudby 20. storoč ia 
v Carnegie liali pod taktovkou Doratiho a 
Boule1a. icčo podobné by v tom ča~c nc
dol-ánl nijaký americký orche~tcr. Toto bol 
skutočný zač iatok BoulcLovcj Liarivcj mc
dt.inárodnej dirigentskej kariéry: o nickoll< o 
rokov neskôr sa stal riadi teľom ewyorskcj 
fil harmónie. 

DiJ..t:ítor. ľiihrcr. politbyro - tieto objavné 
výrat.y sú symptómami iracionálneho odpo
ru. l racionalita ncpramcní jednoducho 1 

nechut i voč i štýlu. l..torému ncroLumicmc 
alebo nevieme ho occnii. ale 1 ncuznaného 
alebo ncvcdomého strachu. /.e sme vyradení 
1 chápania n iečoho, čo v hfbke duše cítime, 
že by sme mali obdivovai. Práve preto sa 
nám mnohé kritiky z minulosti Ldajú byť 
úplne irelevantné. Bccthovcnovc skladby vo 
svojej dobe jeho nepriatelia nazýval i: sexu
álne monštrá. Takisto diela Wagnera a 
Schonberga boli svojráLnc klasifikované 
al-o ;.cxuálne perverzity. Ruskin opí~al 
Whi~t l crovc obrat.y ako urá/.livý podvod. 

Pre túto iracionálnu reakciu je typická 
viera. /.c nami ncpochopcné dielo musí byi 
1bavcné všetkého významu. To vedie k pa
ranoji, podobnej paranoj i Lloyda Webbera, 
/e existuje akési spiknutie, ktoré vnucuje 
publ iku podvod. apríklad Ned Rorcm na
písal. LC nikto nemá sku točne rád hudbu 
Elliotta Cartera: ľudia iba predstierajú. LC sa 
im páči. A teda množstvo jeho obdi vovate
ľov u rč i te klame. Tento vskutku potrcštcný 
výrok je typickým výrazom odporu, nená
visti voči umeniu, ktorému človek nero/u
mie. alebo skôr voč i umeniu. ktoré človek 

nic je ochotný chápať. 
Vkus je, koniec-koncov, vecou vôle, ve

cou morálnych a spoločenských rozhodnut í. 
Aby som uvicdoi Lnámy príklad z modern is
tickcj literatúry: sme presvedčení, že Joy
ccov Odyseus je Llo/.ité majstrovské dielo a 
pokúšame sa ho čítai, rozhodnutí azda po
t vrdiť si jeho uznaním vlastnú ku ltú rn u nad
radcnosi. Po Lačiatočnom odpore voči ve ľ
kej časti knihy, čo t.ažíva veľa čitateľov, viič
šinc l nás sa nakoniec podarí mat' z nej veľ
ký pô/.itok. Podobne v hudobných dej inách 
- od Bacha po súčasnosť - sme sa až opako
vaným počúvaním nauči li milovai hudbu, 
ktorá ná. najprv miatla a dokonca odpudzo
vala. VLdy sa však nájde megalomanský 
kritik alebo amatér, presvedčený - nech je 
požehnané toto presvedčenie - že je tým ne
vinným ch l apčekom . čo vidí, /c cisár je na
hý. 

ic je n ič komickejšie, než odpor voč i sú
časnému umeniu, pokrytccké rozhorčenie 
vyvolané jeho náročnosiou . Pamätám si, /.c 
~om raL prednášal o hudbe Pierra BoulcLa a 
Ell iota Cartera v Cincinnati . V následnej 
diskusii mi jedna /.ena prcdlo/.i la ani nic 
otá1ku, ako skôr agres ívnu a vl(lorovitú vý
zvu: "Pán Rosen. nemyslíte si. /e skl adateľ 
má 10dpovednosi písai hudbu. ktorej mô/c 
publikum rozumie!?" Pri takýchto príleži
tostiach obvykle slušne reagujem na všetky 
otá/1-.y. nech sú akokoľvek hlúpe, no tento
krát ~om odpovedal. Lc otáLka sa mi nc7dá 
zaujímavá, no oč iv idný odpor, ktorý ju pod
nietil. je skutočne veľmi príznačný. 

Aby sme pochopili štruktúru mysle, v kto
rej !.a rodia takéto výt.vy. musíme si pripo
mcnúi. 7c katastrofálna premiéra Svätenia 
jari (na ktorej č lenov ia módneho Jockcy 
klubu t.organ izovali orgie pískania a syča
nia) bola ncpočúvatcľná po prvých pár se
kundách. Je pravda, 7c vysoký fagotový tón. 
uvád;ajúci balet. bol vtedy šol-.ujúc i, no je 
oč i vidné, že nikto ncmienil počúvai. Rozsu
dok bol už vynesený. (Ako sa t.dá, nic je 
všeobecne známe. /c druhé predvedenie bo
lo triumfom: a od tých čias al. dodnes ~a die
lo počúva.) HiMória sa opakuje: keď BoulcL 
zaujal svoje miesto hlavného dirigenta 

cwyorskcj filha rmónie. do jedného 1 pr
vých programov ;aradil t7v. "Pohľadn icové" 

piesne Albana Berga pre soprán, ktoré sú 
krátke. krehké a očarujúce. euplynulo ani 
pät' sekúnd a už sa tucet č i viac starých abo
nentov pobralo hlučne a ostentatívne von. 

cpotrcbovali počúvai, u/. vopred vedeli, čo 
nemajú radi beL toho, aby to chce li vôbec 
poču ť. 

ic je a1da n ira vé alebo rot.urnné rot.víjať 
si vl-u\ pre v~ctl-o. " cnáv idím všetko 
eg) ptsl-é." povedal raz Goethe v spoločno>. ! i 
pri večeri. "a teš í ma to: č lovek musí v/.dy 
mai niečo, čo nemusí mať rád." ašc hranice 
však nic sú Lnakom morál nej alebo estetic
kej nadradeno~ti . al-o to predpokladá Lloyd 
Wcbber svojimi rečam i o di~ t á toroch i ;.vo
jím hlúpym tvrdením. Ze avantgardný skla
dateľ pokladá "harmóniu" La nadávku. a
prík lad ja sa ncnujímam o hudbu Mc
s~iacna, preká/ a mi jeho 1ávan dojímavej 
piety: dol-onca, kccľ mám Ll ú náladu, opisu
jem jeho operu ako S vii tý František kráčaj ú 
ci po vtákoch. Keď však vidím, /c niektorí 1 

naj lepších súčasných hudobníkov, mcd1i ni 
mi Peter Scrkin. Messiaena tbo/ňujú , uve
domím s i. /.c by som sa tie/. nauč i l mi l ovať 
jeho hudbu , ak by som sa rozhodol zaoberai 
sa ňou . Obdivovatelia Messiaena majú jcd
no/načnc pravdu a ja nic: v jeho hudbe je 
skutočne to. čo v nej počujú . 

á roč nosi súča snej hudby a ve ľkej čas t i 
moderného umenia a literatúry vo všeobec
nosti sa často hlúpo pripisuje pokusu umelca 
adresovať svoje dielo vý lučne profesioná
lom. neochote znf/. iť sa na úroveň masového 
publika. Je to naopak : skladatelia, umelci a 
spisovatelia vl.dy chceli získai úspech - no 
podľa svoj ich vlastných predstáv. Wcbern 
raL povedal, že dúfa , že raL počuje poštára, 
ako si píska pri práci dvanásťtónový rad, aj 
keď vie. že je to len u topický sen. Hudba sa 
dnes skutočne menej hodí na pískanie či 
hmkanic. Počul som priate ľov pískai s i ale
bo hmkai melódie Georgea Gershwina a 
Harolda Arlcna, no nikdy som nikoho nepo
čul pískai si melódiu Andrew Lloyda 
Webbera: možno sa pohybujem v Llých kru
hoch. V každom prípade som však ncroLvi
nul teóriu. že ide o sprisahanie. ktoré vnucu
je diela Andrew Lloyda Webbera a Step
hena Sondheima bezmocnému publiku na 
úkor t.novuoLivcnia veľkých muziká lov 
Gershwina a Arlcna. 

Spomínam si však, že som vlastne často 

počul pískať si dvanásitónový rad na Prin
cetone koncom štyridsiatych rokov. keď 
Princctonský cirkevný zbor uvádzal Schon-

bergovu skladbu Ten. ktorý preli/ V;lr.5avu s 
orchestrom cwyorskcj fi lharmónie. Di
mitri Mitropou los pri šiel do Princetonu, aby 
na. kúšal zbor. llncď na úvod zboru povedal , 
že vie, že tú skladbu nenávidíme, no musí
me to pre dobro modernej hudby všetci pre
trpieť. Zbor bol šokovaný: v skutočnosti nik
to nemal k skladbe ncnávistný vzťah , no úlo
ha martýra - podľa vLOru Savanarolu - sved
čala Mitropoulosovi a náročnosť modernej 
hudby sa tak poLdvihla z roviny problému 
na mýtus. 

Problém náročnosti je v súčasnej hudbe 
oveľa vá/.ncjší než v súčasnom výtvarnom 
umení predovšetkým preto. lebo na obraz sa 
môžete pozrieť v priebehu niekoľkých se
kúnd, no dielo musftc počúvať tak dlho, koľ-

ko trvá. Skladatelia dlho če lil i tomuto prob
lému. Keď roku 1939 Schänberg ušie l l fa
š istického cmccka na rok do Barcelony. 
odmietol povoliť predvedenie svojej 1/udby 
k ľilmovcj scéne. ktorú Wcbcrn navrhol na 
~onccrt ISCM. "Žijem tu u/ p;ír mesiacov. 
mám veľa nových pria teľov. hrávam s nimi 
tenis", povedal. "Čo si o mne pomyslia. kctľ 
budú počuť tú strašnú hudbu?" 
Veľmi je ro1šírené ncdoro1umenic. týka

júce sa óľuby publ il-.a v khL\ id.cj hudbe. ic 
je to iaLká hudba. proti ktorej posl ucháč i na
mietajú , no tá ial.ká hudba. ktoní je nezná
ma. Ľudia. ktorí uprcdnostiíujú počúvanie 
ľahkej hudby. sú ~riedka tí, 1-.torí sa laují
majú o t7V. v:.í/nu hudbu. alebo tí. ktorí s i 
rok čo rok kupujú abonentky na orchestrálne 
a komorné cykl y. Mi lovníkov v;í /.ncj hudby 
zasa ncpriťahujc práve ľahk;í hudba, dokon
ca ani vtedy. kccľ nenávidia inú 1lo/.itú hud
bu. ktorej sú vyl-.tavcní. ávrh pri ti ahnui od
cucllcné obecenstvo spiii k súčasnej hudbe 
zostavovaním programov 1. diel sk l adate ľov. 

l..torí píšu v peknom. prija teľnom štýle. je 
ncrcal it.ovatcfný. "Pos lucháčsl-.a" hudba -
aby sme pou/ il i dne~ bežný termín - a1da 
ncvyvol:íva hl učné protesty. ncpoclnecujc 
však ani cntut.i<11111U>. . Julian Lloyd Wcbbcr 
naprík lad navrhuje vrátii sa k hudbe Mal
colma Arnolda. brihi-ého sl..ladatcľa menšie
ho vý1namu. ktorý napísal hudbu k filmu 
Most tW rieke Kwili a niekoľko vážnych or
chestrálnych s l-.l adicb. 

A1da by publi~um nemalo n ič proti vypo
čutiu si diela Arnolda. to všal- nevyvoláva 
nijakú vášcií . nanajvýš u nickoll ých anglic
kých krit ikov. ktorí SLI šiastnf. že m1~ li ná
rodnú skladbu. 1-.torá im nejde na nervy !>VO
jimi hrôt.ostrašnými disonanciami . a dru
hej !>trane. pokiaľ ide o Schi)nbcrga a Bou
leza, ktorí sú ešte v/dy kont rovcrt.7lí, existu
je azda vUčš ina milovníkov hudby. ktorí dú
fajú ./.c nikdy nebudú musici počúvai ich die
la. no tal.. isto je aj vý;namná men>: ina, 1-.tor;í 
ich bude vášnivo hrať a počúvať. lllavný 
problém návrhu Lloyda Webbera teda nic je 
v tom. /.c Laujímaví a originálni sl-Iadatelia 
vo v\cobecno>.ti nechcú písai "pos lucháč
sku" hudbu; skutočný kameň úra1u je v tom. 
že iba málo hudobníkov m<í neja~ú vášnivú 
pot rebu hrai alebo počúvai tento druh hud
by. (Dol-ončcnic v budúcom čísle . ) 

Prclo/.i la Katarína Lakotová 

Charles Rosen, amcrid.ý klavirisla a hudobný 
his10rik (nar. 1927. cw Yorl,). S1údium hry na 
klavíri 1ačal ako veľmi mladý na Juill iard School 
of Mu-.ic ( 1934-1938). pol..račoval u M. Ro
~enlhala a H. Kanncr-Ro,cnlhal. Súča,nc na Uni
ver ú le v Princetone ; llldoval román;kc jaLyl..y a 
vr. 195 1 lu získal dol..lorál. V tl,pcšnej dvojkarié
rc upredno,mil hudbu. Tento ne/Vyčajný illle
lektuál -.a pre>lávil nielen in1crpre1áciou diel 
Schonbcrga a Webcma. ale tiei potoruhodnými 
nahrávkami diel J. S. Bacha. po,ledných 
Beethovenových 'onál i sonál P. Bouleza. Jeho 
najvýlllamnej; ím hudobno-leorelicl..ým dielom 
je Kla, icl..ý \ t) l: llaydn. Monrt. Beethoven 
( 1971- 1972). 
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Pesaro 1998 ·od Rossiniho po rock 
PAVEL UNGER 

Máloktorému zo sklada teľských 

ve likänov minulosti doprial osud 
to šťastie, že j eho tvori vému od
kazu sa venuje taká systematick<) 
a láskyplnä starostli vosť ako G io
acchinovi Ross inimu. Azda iba 
wagnerovský Bayreuth môže svo
jím monotematickým profil om a 
sústredením špec ializovaných in
terpretov konkurovať pesarskému 
Rossini Opera Festivalu. A letné 
Pesaro má j ednu výhodu, takpo
vediac neopernú: je prekrá nym 
prímorský m centrom . 
Počas devätnástich ročníkov 

tohto umelecky a organizačne 

perfektne pripraveného podujatia 
publikum i odborná verejnosť z 
ce lého sveta mali možnosť zažiť 
uvedenie okolo 25 rossiniovských 
titulov. Pritom dramaturg ia festi 
valu umne kombinova la odhaľo

van ie neznämych vážnych diel s 
populárnej šími komickými opera
mi Rossiniho. Pesaro, ako sklada
teľovo rodisko, j e dôležitým stre
diskom renesanc ie j eho opery se
rie a práve tu sa uskutočnilo prvé 
novodobé naštudovanie takých ti 
tu lov, ako Maometto IJ, Bianca e 
Fall iero, R icciardo e Zoraide, č i 

Mathilde d i Shabran. Oživovanie 
zabudnutých Ross iniho opier za
ča lo r. 1949 a kulminovalo od po
lovice sedemdesiatych do po lov i
ce deväťdes iatych rokov (napr. r . 
1992 sa vo svete uskutočnilo 33 
naštudovaní vý lučne tragických 

na tvár G ioacchina Ross iniho. T á 
druhá, vo svete dávno objavená, 
no na Slovensku stále utaj ená, to 
sú skladate ľove vážne opery. Otel
lo, vo ľne inšpirovaný Shakespea
rom, j e zaradený k najznámejším 
opusom neapolskej éry sklada teľa . 
K j eho hudobným charakteristi 
kám patrí okrem iného brilantná 
sopránová parti a, napísaná pre 
Isabel lu Colbranovú, ale tiež troji 
ca vypätých tenorových úloh. 
Tes itura Otelia a Jaga zodpovedá 
typu tzv. bary tenora, má ťaž i sko v 
strednej polohe, no zdobia ju i ná
ročné výšky. Po titulnom hrdinov i 

gherity Palliovej. Hoci naj famóz
nej šia bola totálna premena cény 
(M agnificov dom sa prestaval na 
palác princa Ramira), odohrávajú
ca sa pred zrakmi divákov pomo
cou najrozmanitej ších fígľov j a
v iskovej techniky - a dostala a
mostatný potlesk - aj riešenia j ed
notli vých obrazov mali voju lo
giku. N echýbali ani prekvapenia: 
Magnificove komnaty pripomína
li skôr sklad nábytku, boli toti ž 
umiestnené na scéne j edna vedľa 
druhej , "prelet" Cenerentoly do 
zámku sa odohral nad javiskom 
pomocou ka kadérky a tiež ďalš i e 

detaily vraveli o tom, že Ronconi 
poi1al predlohu voľne a uplatnil v 
nej kus fantázie. 

N a če le Orchestra della T osca
na tál Carlo Rizzi, ktorý moho l 

opier), pričom v ostatných sezó- Otello na Rossini Opera Festivale 1998. V titulnej tUohe Bruce Ford. 

nach badať známky mierneho útl-
mu. 

Devätnásty ročník Rossini Ope
ra Festivalu bol venovaný pamiat
ke Lucie V alentini-Terraniovej, 
jednej z najslävnejších rossiniov
ských mezzosopranisti ek nášho 
storoč ia, k torá v j úni , vo veku S l 
rokov, pod ľahla zákernej chorobe. 
Zhodou okolnost í. práve L a Cene
rentola (Popoluška), v ktorej zosnu
lá umelkyňa spievala titulnú rolu 
po celý život v iac než 170-krát, 
bola na programe ostatnej letnej 
sezóny. Išlo o novú in cenác iu 
jednej z najobľúbenejš ích Ross i
niho komických opier a na festi 
vale sa oci tl a po prvý raz. Žáner 
opery serie zastupovala úspešná 
produkcia O telia (hraná v rokoch 
1988 a 199 1) a prienikom clo no
vého terénu sa stalo premiérové 
naštudovanie " teen-opery" Azia 
Corghiho Isabella, skomponova
nej na objednávku festi valu. 

Otello aj La Cenerentola pochá
dzajú z rokov 18 16- 17. Sk lada teľ 
mal v tedy 25 rokov a na svojom 
umeleckom konte plné dve des iat
ky javiskových prác. Hoc i tvoril v 
závratnom tempe, počas j ednej 
sezóny mal i premiéry 3-4 opery, 
part itúry boli plné melodickej in
vencie, vokálnej krásy, v tipu i 
dramatickosti . Dôkazom sú aj obe 
spomenuté, žánrovo diametrálne 
odlišné diela. Brilantnosť a hu
morný vzlet Popolušky s elektri 
zujúcim briom ansámblov, ale i 
množstvom lyr ických, melanchó
l iou nadýchnutých scén- to j e jed-

druhú najväčš iu rolu má Rodriga 
a tá je určená tenorovi ďag ilit a, 

č i že vyslovenému "výškarov i ". 
K ombinácia tenorových hlasov v 
dueloch je nesm ierne zaujímavá, 
premys lená a dramati cky (tč inná. 

V 19. s toročí bol Otello obľúbe
ným repertoárovým titulom (ex is
tuje ti ež vo verzii so šťastným 

koncom, tá sa však dnes nehrá), 
avšak i v súčasnosti patrí k trojici 
najča. tej šie inscenovaných Rossi-

Vesselina Kasarova ako Cenerentola a Juan 
Diego Florez v tUohe Don Ramira v pesarskej 
inscenácii Rossiniho opery La Cenerentola. 

niho vážnych opier. 
Z troch pesarských j avísk sa 

Cenerentola dosta la na naj väčš i e, 

do Palafesti valu. Táto skutočnosť 
poznačila koncepc iu režiséra Lu
cu Ronconiho a výtvarn íčky Mar-

ešte účinnejš ie vypointovať ros i
niovské gradácie a rec itat ívom 
dať väčš iu dynamiku. Hlavným 
magnetom sólistického obsade
nia bola bulharská mezzo-kolora
túra Vesselina Kasarova (Ange
lina), vskutku brav(trna v technike 
ozdobného, ale i legatového spe
vu, príťažlivá farbou hlasu i he
reckým pro filom po ·tavy. Štý lo
vo č ist ým a tónovo j asným Ran1i
rom bo l mladý Juan Diego Florez 
a Bruno Pratico ako M agnifico 
opäť stavil na osvedčený arzenál 
komických prvkov. Slabšiu úro
veň . om však zaznamenal v prí
pade Alessandra Corbelliho (Dan
eli ni ) a Lorenza Regazza (Ali 
dora). 

Otello v réžii a na scéne Piera 
Luigiho Pizziho oslovuje publi 
kum ako príklad ideálnej a dnes 
zri edka v idenej symbiózy kultivo
vaného kl asického d ivad la s hu
dobnou poetikou predlohy. Jedno
duchá, historizujúca výprava, j a
v isko nenás ilne rozdelené na dva 
priestory , jeho stri edme u funkčné 
otáčanie, štý lové kostýmy - to 
všetko vytváral o optimálnu atmo
sféru v histori ckej budove T eatra 
Rossini . Režisér v iedo l všetky po
stavy k maximálnemu vyzdvihnu
tiu ich charakteristických čŕt, pri 
čom plne rešpektoval enormnú 
záťaž, vyplývajúcu z vokálnych 
nárokov partov. Inscenácia mala 
nesmierne šťas ti e na prvotr iedne 
obsadenie. Mariella Devia (Desde
mona) j e jednou z mála dnešných 

belcantových primadon. Jej tón 
má vrúcnu farbu , cituplnosť, prí
kladne frázuje a s dramatickým 
atakom zdoláva vypäté koloratúr
ne po lohy náročnej ro ly. Trojica 
tenori stav, zhodou okolností Ame
ričanov, Bruce Ford (Otello), Paul 
Austin Kelly (Rodriga) a Charles 
Work:man (Jago), sa vzácne odli
šovala farbou a charakterom ma
teriálov, pričom všetci boli tech
nicky a štý lovo zdatní. Krásnym 
timbrom upútala ti ež Enkelejda 
Shkosa ako Emilia. Corrado Ro
varis na če le toskánskeho orchest
ra a Pražského komorného zboru 
si poč ínal suverénne a zožal, rov
nako ako sól isti, veľký aplauz 
publika. 

Ostáva nám už iba festivalová 
novinka - Isabella od Azia Cor· 
ghiho. Jej autor, skl adateľ a muzi
kológ, okrem iného spo lupracoval 
s Ros iniho nadáciou v Pesare na 
kritickej revízii T alianky v A lžíri. 
Práve táto predloha ho podnietila 
ku skomponovaniu tzv. teen-ope
ry, implantujúcej c itácie z Rossi
niho ori ginálu do novej štruktúry. 
poňatej v j azz-rockovom duchu. 
Zj ednodušené a upravené sujeto
vé j adro T alianky sa premieta do 
nového príbehu l sabelly, po hu
dobnej stránke skladateľ akceptu
je harmonický a melodický model 
Ross iniho, no premieňa ho do 
spolužitia dvoch štý lov, označe
ných ako "Rock a Ross" . Odráža 
sa to v inštrumentácii , kombinuJÚ· 
cej oba spôsoby vyjadrovania. 
" Ross-orchester" j e umiestnený 1 

orchestri sku a hrá "klasiku", roc
ková skupina, produkujúca elek
tronickú hudbu, sedí na j av isku. 

Úprimne povedané, dojmy zo 
svetovej prem iéry Corghiho lsa
belly boli zmiešané. Hoci v 
Pesare uvádzali , že iš lo o koncert
né naštudovanie, v skutočnosti to 
bo la po loscénická verzia, v na
.t..načených akciách vyvolávajúca 
predstavu plynúceho deja. Hu
dobne, okrem zauj ímavej myš
l ienky prepoj enia opery 19. storo
č ia dneškom , neprinies la mimo
ri adne silné podnety a ani neuká
za la, že touto cestou by sa mal 
operný žáner vyvíjať. M ladý kolek
tív operných interpretov a rocko
vá skupina Broz ensemble urobili 
všetko preto, aby premiéra Jsa
belly vyznela čo najprijateľnejšie. 

A k chcem podať ucelený obraz 
o tohtoročnom Rossini Opera 
Festi vale, nemôžem nespomenúť 
dva navštívené koncerty v Audi
toriu Pedrotti, nachádzajúcom sa 
v histori ckej budove pesarského 
K onzervatória. Na prvom baryto
nista Alfonso Antoniozzi - . kla
v iristom Marcom Boemim - pred
niesli veľmi zauj ímavé a u nás ne
známe ukážky z voká lnej tvorb) 
Saver ia M ercadanteho, Gaetana 
Donizettiho a G ioacchina Ro i
niho. Druhý podvečer patril nes
mierne obľúbenému komikovi 
Brunovi Praticovi, ktorý v pies· 
ňach maj strov bel canta prcdvie· 
dol dokonalú "one-man-show". 
sprevádzanú ko týmovými pre
v lekmi , vrátane dámskych toaliet 
a s voľnou konverzác iou s obe
censtvom . A tomu od smiechu až 
slzy tiek li ... 



Dva operné večery v Macerate 
Me no ta lianskej Mace raty by ~a aLda 

nestalo medz inárodne Lnámym , l-eby sa 
pred 179 rokmi stovka domorodcov ne
rozhodla zbúrať časť mestských múrov 
a zakomponovať do nich vefkole pú 
e lipsoidnú stavbu. T ak vznikla moi1Ut
ná. neoklasic i!>tická Arena Sferisterio, 
ktorá spočiatku slúžila po pulárnym lop
tovým hrám , rôznym spoločenským 
udalostiam, c irkusovým a divadelným 
pred!>taveniam. Počas prvej svetovej 
vojny ju o l-upovalo a spustošilo vojsko. 
no po jej zrešta urovan í u:l začala slúž it' 
operným múzam . Zaujímavé je vnút ro 
tohto divadla pod voľnou oblohou: po
zadie tvorí 90-metrová s te na (je to sú
časne df./ ka javiska), poll-.ruhový obvod 
hľadiska je vyplnený súborom e legant
ných arkád , odde lených 56-mi dórsky-

dospe l vo !>Vojej hudobnej reči . Efektné 
árie, cabalety č i zbory, teda tau/ívaný 
pôdorys číslovanej opery, vo Fa ls taffo
vi nahrád.~:ajú prckomponované dcjstv:.1 
s rado m brilantných ansámblov, de li 
kátnou orchestrá lno u a vokálnou fareb
nosiou, s drobnokre bou v charal-.te ri 
Lovaní postáv i s ituác ií. Je to die lo in
tímnejšie, stvorené pre vyvá/ený ko lek
tív interpretov. kde nie t priestoru pre 
romant ický pátos a držané vysoké tóny. 
Mo7no i preto Fals taff v Macernte chý
bal 22 rokov. Skutočne- a nová insce
nác ia to potvrdi la - Falstaff nie je ideál
nym titulom pre otvore né javiská pod 
holým nebom. apokon , ani vo Verone 
sa nikdy nehral. Keď sa však vedenie 
festivalu rozhodlo pos ledný verdiovský 
o pus opUt' v rátiť do ž ivota. urobilo 

Dominujúcou javiskovou osobnosťou bol Renato Brusson (Falstaff). 

mi s tfpmi. čím vzniká vyše sto lóží. 
Akusticl-} je Sferi l>te rio vybavená vý
borným prírodný m zvul-.om. rovnal-o 1 

každého L 3000 miest je do konalá vidi 
teľnost'. Po slávnej veronskeJ Arene je 
Sferisterio v Macerate s ídlom druhého 
najvUčš i cho ope n-air fes ti valu ape nin
ského polostrova. 

34. roční!-. ponúkol novú produkci u 
Verdiho Falstaffa a v reprítach div:.1kmi 
vyžiadanú a cenou l-ri tiky Prcmio Abbia
ti 1996 ovenčenú inscenáciu Pucciniho 
Turandot, al-o i populárnu Bizetovu 
Carmen. Verdiho ly rická 1-.o média je 
lllámym dôl-.a.wm neuverite ľnt!ho vývoja. 
ku 1--to rému osemdesiatročný sl-.ladatcľ 

správne, že ho ponúklo renomovanému 
re/isé rovi Gilbertovi Deflovi. So svo
jím výtvarn íkom Williamom Orlandim 
pred enormnou \írkou scény nel-apitu
loval a vymysle l vcelku zaUJimm ý i d i
vácky 7ro1..umite fn ý projekt. Príbe h ry
tie ni Fals taffa a panič i ek windsorsl- ých 
vlo:lil do c irl-.usovej manéže. Javisko 
neLaťa/ il 7bytočnými kulisami a popis
nými prvkam i. ponechal mu vtdušnost' 
a voľné pole pre herecl-.é al-cic. Tal-.áto 
koncepcia je, samoaejmc. náročná pre 
interpretov , 1-.to rí sa nemajú mo/nost' 
skryt' ~:a ho no ... ne vybavené pódium, ale 
naopak, musia svoje postavy vyl-. res lit' 
do naj me nších detailov. Myslím, že po 

Ako si neúctiť Mozarta 
Takto paradoxne na mňa d ýcho l let

ný večer s trávený v pražskom S ta
vovskom d ivadle, s Mozartový m Don 
Giovannim na prog rame. Á no, odo
hral sa v tých his torických priesto
roch , kde ILV. opera opie r m a la pred 
2 11 rokmi svoj u premiéru. Pritom 
išlo o j ednu z repríz novej inscenác ie 
diela, ktorou sa na MoLartov od l-.a7 
špeciali1..ovaný súbor O PE RA MO
ZART prihováral počas celé ho au
gusta masám prevažne zahraničného 
publil-.a. 

Strojcami produkcie - v bulle tine sa 
narába s term ínom "koncepcia a sce
nár" - s ú svojou nonkonformnosiou 
známi českí umelci Daniel Dvofák a 
Jiff Nekvasil; zho do u o kolností od se
zóny 1998/99 noví šéfov ia Státnej 
opery v Prahe. Bo lo by nai v né očaká
vať od to hto tvori vého tandemu p ie t
ne, tradičné. č i aspoň voči part it úre 
zhovievavé poňatie Do n Giovanniho. 
Rovnako však nemoL.no- i pri všetkej 
tolerantnost i voči tzv. režisérsl-.emu 
divadlu - prehliadnui zreteľné prešľa

py, kt orých sa inscenátori dopustili 
voči poetike die la rovnako v rovi ne 
javiskovej . ako aj hudobnej. A k rež i
sér Ji'ŕí Nekvasi l vidí problé m libreta 
v "nedostatku viesť divadelnú akc iu 
logicky a dôs ledne" (pros ím. je to je
ho uho l poh ľadu ). ak však výcho dis ko 
hľadá v cie le no m odstraňovaní akej-

koľvek log iky, i tej, čo jasne vyplýva 
z tex tu a nô t, mus í rá t ať s m o:lný m ne
súhlasom. Nekvas il pochopi l M07ar
tov u drammu g iocoso ako dobrodruž
né d ivad lo. lav írujúce m edLi vonkaj
škovou (1-.ostýmovou) barokovou vý
pravnosťou a bábkovým umen ím . 
Tento ní mer sa d o jav is kového diania 
premie ta s tatickým aranL.ovan ím. ve
den ím postáv sťaby sôch . sm e rujúc im 
k l'..tdovo nezúčast nenému odstupu in
terpretov od stvárňovaných hrdinov. 

Don Giovanni v pražskom Stavovskom divadle. 

Hugo De Ana je režisérom i autorom ~ny Pucciniho Turandota. 

scénickej stránke sa Denovi podarilo z 
Fals taffa vyťažiť shakespearovského i 
verdiovského ducha a ku ltivovanými 
prostriedl-.ami komédiu doviesť a/ l- ;á
verečnej ťuge " tu tto ne l mondo e burla". 

Bolo asi mimo dosahu di rigenta Do
nata Renzettiho vymodeloval' všetl-.y or
chestrá lne nuansy, rafinované farby a 
výra;ové po ltóny. V o tvorenom pries
tore sa trocha utápali, takže skôr možno 
hovoril' o š tý lovo vyváženej koncepcii a 
vhodných tempách. Dominujúcou ja
viskovou osobnosiou bol Renato Bru
son v titulnej úlohe. umelec nielen s tá le 
vládnuci 1-.rá-.nym. ;amatovým a vzorne 
kanti lé novým barytónom, ale aj schop
nosťou komici-ej nadsádzky a práce s 
výrazovým de t ai lom. So actcľným od
stupom mu sekundoval Roberto De 
Cand.ia a l-o Ford, pričom k po;i t ívam 
predstavenia mo/no prir<ítat' tie / Evu 
Mei ako annettu a Fabia Sartoriho ' 
role Fentona. Ziaľ. ostatné "paničl-.y". 
najmii Tiziana Be llavista (A lice) a 
Elena Zilio (Mrs. Quick ly), l- pýcham 
inscenácie v / iadnom prípade nemohli 
pau·i t'. 

a ro;diel od Falstaffa ideálnym a ré
novým titu lom je Pucciniho Turandot, 
al-.oby ~i t <Í na monumentálny priestor a 
pre vefl-.é hla ... y. avyše v podobe. v 
ai-ej ju ... crvírujc režisér a výtvarník 
Hugo de Ana je skutočnou past vou pre 
oči. Spája dimcn~:iu rozprávkovej sym
boliky s vcfl-.ým a originá lnym divadel
ným úč inl-.om. ajavi-.1-.u dominuje ob-

Ani niel-.ofl-.o svojrázne sa tváriac ich 
výjavov nedáva ekvasi lovmu G io
vannimu pečai originality. nehovoriac 
o novom pohľade na Lnámu tému. 
Azda aL. v 2. dejstve sa objavi lo v i;u
á lne úči nnejšie riešen ie s tret nut ia 
G iovanniho s Kom turo m a vyústenia 
Lhýralcovej cesty do "pekla". Pri;naj 
mc. že ve fa príleži tostí na ro;ohrat ic 
al-.cií neposl-y tla ani scéna Daniela 
Dvo'ŕál-.a. pries torovo obmcd;ená, v 
sym bol i l-e s le pej ul ičky mo/no č itateľ
ná. no Lnačne nepraktická. 

Nemá lo gracióznosti a spek tra vý
razových od t ieňov chýbalo h udobné
mu naštudovaniu Miloša K.rejčfho. 

rovská "nebeská" guľa, 1 1--torcj sa po 
o boch st ranách otvárajú podobné útva 
ry. Sú pari-ct ou pre vnútorný svet ľado
vej princc;nej a evokujú predstavu tfa 
lei-ej. bájnej Čín). Zo svojho piedestálu 
zostupuje Turandot až po Kalafovom 
hádanl-.ovom vít':.vstve. aby ju o ... udn) 
bozk Lmcnil na príťažlivú mladú /enu v 
nohaviciach. Všetky výstupy ostatných 
hrdinov opery. ako aj masové výjavy. 
sa odohrávajú na š irokej jav i sl-ovej plo
che. Sú aran/ované dômyselne. i s ne
vyhnutnou dávkou vonl-.aj~icho cľdtu 
a sútvučia.., d) nami l-ou partitúr). Videl 
som vo wctc viacero in..,cenúclí Pucci 
niho poslednej opery. no tvar ll uga de 
Anu (reali;ovaný v lansl-. cj scl()nc t11.:/ 
v Bologni) pova/ujem ~:a najnapaditcj
ší. skfbujúci modcrnosi.., vcrnost'ou au
tor ... kému ;ápi-,u. 

Pod hudobné naštudovanie sa podpí
sal čín-.1-.y dirigent LU Jia, l-tor} '>ICC 

ostal dramaticl-.ým 1-.ulminúciúm parti
túry čo-, i dl ./ny. ;ato -.a mu podarilo 
"ustrá/ ii" obrovsl-.ý aparát v sú;vul-.u a 
presnosti. V poti tívnom svetle sa pre
zentovali protagonisti predstavenia. Mla
dá Francesca Patané v titulneJ partii u pu
ta la pevným, 1-.ovovým tónom. prcnil-.a
v}'mi l-.ovov)·m1 výškami 1 ťarcbn) m 
spodným - calla-.ovsl-.y inšpirovanym -
regi.,trom. Stále v sl-ve lej f01mc .JC 
Nicola Martinucci (Calaf) a novým oh
javom sa stáva sopranistka Carla Maria 
Izzo ako Liu. 

PAVELUNGER 

Je ho tcmpov~í l-.oncepc1a O'>cilovala 
medLi raLanciou a svižno ... t'ou na JCd
nej s trane a md lými recitatívmi na 
s trane druhej. l hra o rchest ra mohla 
byt' precí;ncjšia a bohatšia na t ic ňo 
vanie farieb a výra:tu. 

Z niel-.ofl-.onásobné ho sóli ... ticl-.ého 
obsadeniU sa mi navštívcný večer po
núkla med7inárodná speváci-a ;osla
va. Zvučným a vo forte objemným 
barytónom obdarený Ulf Paulsen 
(Don Giovanni) La ujal pok iaľ mohol 
spievat' p lným h lasom, al-.onáhlc však 
pri š li m Ukšie, rafinovanejšie ľa rbcné 

pasá/e, jeho tón stratil taujímavost'. 
Lepore l lo Gustáva Beláčka by v regu
lárnych podmieni-ach mohol nabrať 

na š tý lovej presvedčivos! i. tu v ... a~o. bol 
jeho prejav hcrecl-.y i vol-.álne ";o'.nu
rovaný" nenále.lit)m vedením posta
vy. Žiaľ. v prípade v Čcch<ích /ijúccj 
bulha rskej sopranistky Anny Todoro
vej (Donna Anna) a v Ral-.ú-;k u usade
nej Američanky Elizabetty Bice (Donna 
Elvira) iba ťa/ko mo.lno hovoril' o 
profesionalite. čo je obiVIáši v pro 
strcdí divadla. l-de mal Don Giovann1 
svetovú premiéru. 7ará/ajucc. Málo 
výra111ým Ottav iom bol Jaroslav B'fe
zina, tato kultivovaný m tónom ;aspic
vala Zerlinu Katarina Vasar a mar· 
kan tným Komturom bol Jevhen Šo
kalo. Skoda. /c le tná produl-.cia Mo
zartov ho Don Giovanniho nemala 
vyššie ambície. ne/ s tat' '>a turist ic
kým lákadlom. 

PAVELUNGER 



6~~~~~~~C~ffi~J~~ ~~~~~~ 
Aj hudba- aj pravda 

(Impresia na okraj uvedenia skladby R. Bergera Exodus) 

... stn llili zmysel ľundwnentálne pro
tikludy : strutili S<l z;ík ludné orientuč

né body . zmizli predpok ludy or ientá
cie. Z priestoru existencie zmizla 
"vertikálu"- v "horizontálnej ploche 
sprofanovaného svetél osw lo hemže
nie. "Brownov pohy b ". Z mizh1 "Po
lúrku"- človek už "nevie. kde j e sever ". 

Sféru Múdrosti. "bod Omegu ", pól 
Ducha - bol i podrobené unihilúcii. 
uby Sél všetko sw lo doménou protipó
lu : bola nustolemí vláda hmoty. 
A bsolútna moc hmoty. Bol nustolený 
princíp hmotnej moci. Princíp Prav
dy bol anulovaný. "Viič{inou hla
sov?" Nie: j ednohlwmc. Do umŕt ve

ného Čélsopriestoru hmoty a fyzickc_j 
moci znel i ba j eden hlns: hlas koman
du. 

(Roman Berger In medias res. 17. l l . 
1995) 

Aj v tedy prišiel Čas . Exodus. Zdá 
sa mi , že j e j edným z pojmov, k toré 
ma v živote naj v iac rozosmutnievaj ú. 
Prežívam a prec i ťujem ho intenzívne 
a osobne. Ako dcéra emigranta. ako 
sestra emigranta. A ko dieťa svoj ej do
by spa ľujúccj putá v lastnej podstaty. 

Koncert. 13. augusta. k torý bol na-

Vystúpenie Petra Toperczera - junio
ra (ČR - 6. septembra) v rámci nedeľ
ňaj š ieho mat iné. usporadúvaného ú
rod ným hudobným centrom v M irba
chovom palác i. môžeme s istou dáv
kou nadnesenia považovai za vstupnú 
akciu novej koncert nej sezóny. Za 
veľmi vydarený štart ! 

Meno syna známeho slovenského 
klav irislll . pro fesora pražskej A M U. 
bude vždy zvádzai na porovnávanie s 
otcom. v k torého umeleckých šľapa
j ách sa rozhodol k ráča i. Ešte pred prí
chodom na koncert som si povedal. 
že ho budem počú vai a hodnotil' tak . 
ako keby mal iné pr iezv isko. iné pod
mienky pre rast. pôvod <Hcľ. Predpo
kladal som, že iste bude výborne vy
školený v parametroch klavírneho re
mesla a aj v oblast i výrazu bude na
značovai perspektívy. Po vypočut í 

Roman Berger Snímka Marián Jurík 

programovaný tak ako bol. v lastne 
nemal by t' tak , ako bol. Usku točn i l sa 
v n'ímc i Kult úrneho leta, vtedy, keď 
návštevníci - najmä tí inojazyčn í, radi 
"skoč i a " na atrak tívnu ponuku s titu
lom Organový koncert. Z plagátu sa 
nič v iac. č i konkrétnejš ie nedozvedia. 
Radi sa nechaj ú zlákat'. pretože sa im 
chce zablúdi l' clo včerajška. s predsta-

musím s nemalou radost'ou konštato
val'. že tieto prcdča:mé súdy pad l i . 
lepšie povedané musia sa uberai dia
metrálne od lišným smerom. L isztov 
Petrarcov Sonet č. 123 (ktorý hr:ívam 
aj j a) zahral s takým citom, poéziou, 
s takou erotickou medi táciou. pred 
ktorou musí kapitulovai i ten najzau
j atejš í recenzent. A tmosféra. množ
stvo far ieb. krehká neha. vášni vá cl ra
vosi. šumivé pav učinové i bri lantne 
lesk lé tri lky. zámerne šetrenie s dra
matickými polohami si ma úplne pod
mani li ! Aj ďa l š i a sk ladba z 2. zv~izku 
L isztových Rokov putovania (Talian
sko) - Danteho Sonáta (Aprcs une 
lecture de Dante. Fantasia Quasi So
naia) ešte rozšír i la naše poznanie ne
malých možností tohto klaviristu. 
Zaujalo ma. ako narába! s agogikou -
nerozpakoval sa pr i širších plochách 

Letné stretnutie klaviristov
pedagógov 
Sl

1
ovenská sekcia EPTA- Európskej 

asociác ie klav írnych pedagógov za 
úč i nnej podpory riad i teľa Istropolisu 
A . Luknára, Slovenskej hudobnej spo
ločnost i a ri ad i teľa brat islavského Kon
zervatória Petra Čermana. usporiadala 
v dňoch 24.-26. augusta v Brat is lave 
podujatie. zaradené do letného cyklu 
pra videlných stretnutí k laviristov-pe
dagógov. Zás luhu na príprave a zorga
nizovaní tohto sympózia. na ktorom sa 
zúčast n i l i poprední odborníci. m:í pre
dovšetkým známa umel kyňa. klav i
ristka Eva Fiscberová-Martvoňová. 

Jej prič i nením si podujat ie získalo 
sympat ie a obľubu . čoho dokladom 
bola i bohatá účasi frekventantov kur
zu z celého Slovenska. Trojdňový pro
gram bol zameraný predovšetkým na 
oživenie hudby pianistu a sk l adateľa J. 

. Hummela ( 1778- 1837) - pr i príleži
tost i 220. výročia narodenia tohto vý
znamného brati slavského rodáka. Mi
loslav Starosta z VŠM U sa podrobne 
zaoberal j eho životom a dielom. fun-

dovane hovoril o pedagogike klavírnej 
hry. o vývoj i techniky a históri i vývo
ja hudobných nástrojov- predchodcov 
dnešného k lavíra. Podrobne sa zaobe
ral Hummelovou VeDmu klavírnou 
školou, ktorá bola považovaná za 
naj znamenitej šiu školu výuky až do 
č i as Fr. Liszta (podrobnej šie pozri 
Hudobný život, č. 10). K lav írn u tvor
bu J. N. Hummela pri blíži li ukážky v 
presvedč i vom podaní Zuzany a Stanis
lava Zamborskýcb (Nocturno, op. 99, 
4-ručne) a Petra Pažického (Capricc io. 
op. 49). V interpretác ii P. Pažického 
zaznel i i skladby C. Debussyho a F. 
Chopina. Alena Vlasá.k:ová z Prahy so 
svojou 1 4-ročnou dcérou Han ičkou , 

študentkou hudobného gymnázia, vy
chádza la vo svoj om referáte zo svo
jich neobyčajne bohatých pedagogic
kých skúseností. Zamerala sa na 
Základy umeleckej techniky u žiaka 
ZUŠ. Kládla dôraz na ut váranie ume
leckej techn iky hry na klavíri . pr i kto
rej by nemalo dochádzai k j ej od lučo-

vou hudby Bacha, Händ la, Buxtehu
deho... evedia. že program skrýva 
pre "bežného" pos luch áča " inotaj". 
Rozs iahly proj ekt. kompozíc iu. prvý
krát uvádzanú v kompletnom tvare: 
Exodus pre organ od Romana Bergera . 

Naozaj nev iem. č i letný čas, s te
pelnými grádmi nad 30 °Celzia. j e 
časom súcim pre vníma t eľa na f i lozo
fické úvahy. clo hfbok podstaty ľud
ského by t ia. V tom - iba v tom - vi
dím onen dramaturgický omyl. Aj 
dôvod úniku publ ika nepr ipraveného 
na fatálne otázky, očakávajúceho z 
chrámu na Panenskej ulic i čos i iné ... 
(Škoda, že o taký to tit ul neprejav i la 
záujem dramatu rgia BHS ... ) 

K omponovai pre organ nie je vôbec 
j ednoduché. M y. muzikanti máme 
zv~ičša pred zrakom j eden klavírny 
manuál, po ktorom rozprest ierame 
hudobné predstavy. Organ vo svoj ej 
majestát no st i a "mnohoznačnost i " 
dokáže priprav iť aj zradu. Je však pre
destinovaný na formu lovanie a tlmo
čen ie neľahkých , vážnych tém. Ber
ger j e na j eho zvuk geneticky nav ia
zaný. Podobne ako "j eho" interpret 
Ján Vladimír M ichalko. Dokázali sa 
stretn úť na j ednom bode. v priesečn í

ku siloč i ar opisujúcich Umenie. 
Ak bol Exodus pre niektorých or

ganistov "nehrateľný". Michalko ho 
pojal spolutvorivo a oč i v idne s ním 
nadv iazal vhodný d ialóg. 

vychádzai z pomalšieho pulzu , cez 
st upňovan ie výrazu. ktoré postupova
lo ruka v ru ke s narastaním tempa i 
dynamiky. Vychádzal i tak sugestívne 
gradác ie. ktoré pos l ucháča dvíhal i zo 
stol ičky! T en. k to počíta preklepy. si 
pri tom len málokedy prišiel na svoj e; 
ten čo hodnotí hudbu. osobnostn ý 
vklad. vdah racia s emóc iami . muse l 
by t' však plne uspokoj ený. T í zauja
tejš í mohl i vy tknút', že dynamické vr
choly v m inipricstorc hrmeli . L iszt 
však znesie, ba priam vyZaduje od 
k lavíra orchestrálne vrcholy. A Toper
CLcr ich mal ! 

Aj k odl išnému španielskemu kolo
ri tu opusov l. A lbéniza (zo Španiel
skej suity, op. 165 T ango a mol. č. 2 a 
zo zbierky Španielske piesne pomer
ne f rekventované Prelúdium č. l ) si 
dokázal interpret nájsť svoj ský. ale 
presvedč i vý v7ťah . Bol to akoby po
h ľad cez impresionistické okul iare -
vo farbách. ry tmoch, bez zbytočného 

preháňania . ale za plnej účasti južan-

vaniu od hudby. K lavírna technika j e 
indi viduálna, každý k laviri sta hrá iným 
spôsobom. V detskej pedagogike . ú 
sform ulované zásady ako postupoval' 
a rcal izovai výuku. V metodike treba 
však spájai hudobnú predstavivosi s 
real izáciou zvuku. l keď usilovnosiou 
a drilom možno dosiahnut' pekné vý
sledky. záv isí od pedagóga. ako doká
že žiaka st imulovai . Hudba j e toti ž ja
Lykom ci tu a tak žiak musí byi vedený 
hudbou. a 10-tich klavírnych etu
dách - od C. Czerného až po F. Cho
pina - rozobrala vhodnú interpretáciu 
zložitých technických problémov, 
nádherne poeticky stvá rnených hud
bou. 

Posledná žijúca žiačka Bélu Bartó
ka. slovenská klav iristka Helena Gáffo
rová, sa vo svoj ich spomienkach pre
niesla do r. 1935-37. keď v Budapešti 
absolvovala 2-ročný profcsorský kurz. 
Priblíži la pr iebeh hodín hry na klavíri 
u Bélu Bartóka. Z Bartókových kom
pozícií sme si v interpretácii tejto 
vzácnej umelkyne vypočul i 4-časťové 
cyk l ické d ielo K lavírnu suitu a zo 4. 
zv. Deťom. inšpirovaného slovenskou 
melodikou. zahrala 3 čast i: Lúčen ie. 

Baladu a Rapsódiu. K lav írny recitál 
Zuzany Paulechovej-Štiasnej obsiahol 
d iela rôznych štý lových období (J. S. 

Š t vorčast'ový cyklus - ako autor 
priznal - nemal v úmys le postaviť ako 
narat ívnu k ul is u. i l ust rác i u k biblie· 
kému rozprávaniu 2. K nihy Mojži· 
šovcj . Jeho hudba j e kontcmpláciou v 
uni verzálnom časopriestore. Hovorí 
o Človek u . o j eho večnej téme. S 
myšlienkou na večn ú tému SLOBO· 
DY. Procesu oslobodzovania sa "na· 
smerovaného k spiri tual ite" (cit.). 

Prvá čast' (M usica pro fana. Dies 
irac.) . oprot i ďal ším trom. j e konci· 
povaná kvázi "ncorganovo". Hemží 
sa intervalovými skokmi . vnútornou 
tenziou, akýmsi pul zom "očakáva· 

nia". T vorba a bytosť českého sklada
te ľa M. Kabeláča ve ľmi zrete ľne oslo
v il i Bergera v jeho tvorivosti . Druhá 
čast' (L abyrint. B ACH) plynie ako 
M emento. ako apel i plachá spoveďs 
citátom a rozveclením Kabe láčovej 

témy i s nesmrte ľným hudobným idi· 
omom plynúcim z anagramu B a ch. 
Paradoxne (?), aj keď nie neobvykle. 
vnímame po subj ektívnej meditácii 
Žalmu. Finále. Prečo? Azda j e to aj v 
spoj ení s tým apriórnym poznaním. 
že vznik lo ako prvé z cyklu . V ňom 
však tkv ie iažisko aj pointa v hymne 
-chorále Hrad prepevný ... Odpoveď
skusmá - nie ax ióma, na oné večné 
otázky. T ie, ktoré nás súri a, oslovujú 
nás a pália na možno zabudnutých tlia· 
číkoch ľahostajnost i na mapách vlast· 
nej duše. LÝDIADOHNALOVÁ 

skcj zem itosti a samozrejme. tak ako 
u Liszta, podmanivej v irtuozity. 

Záver reci tálu vzdal hold M . Ra vel o· 
v i . Odznel i tr i čast i z cykl u Couperi· 
nov náhrobok . Iný kolorit. inä pulzá· 
cia. inak formované plochy veľkého 
majstra. T u sa bolo treba zdisciplino
vai. ci tl ivo m icšai farby. ucl ržai na
pU! ic stavby, odvažovai gradácie. A aj 
v tej to mnohoznač nej problematike 
obstál Toperczer-muzikant skvele. 
Nečudo. Úspech obrovský, obecen

stvo nadšené. l ruž i čka sa našla. (Pre
čo taký skromný dar za taký velk) 
výkon? Šetríme zase tam. kde nemá· 
mc?) Usmiaty mladík, ktorému zrej· 
mc hra i reakc ia d ivákov pôsobí pote· 
šenie. pridal Etlldu č. 5 pod ľa Pagani
niho od F. Liszta . .Jej koncepcia svo· 
j ou mnohotvárnosiou, ale i j ednotou 
búrala u nás zaži té k lišé- predovšet· 
kým v eleganci i . ľahkost i . striedmej 
pcda l izáci i (o drsnosti dramatizmuje 
zbytočné hovorii) . Gratulujeme! 

VLADOCÍŽIK 

Bach. D. Scarlatti , W . A. Mozart. M. 
Ravel. C. Debussy. E. Suchoň : Malá 
sui ta s pasacagl iou a Toccata). Bol to 
muziká lny. umelecky distingvovaný. 
precízny výkon. Problematiku 4-ruč
ncj hry teoreticky i prakt icky priblížila 
renomovaná dvoj ica manželov V~ry a 
Vlastimila Lejskovcov z Brna. Cenné 
bolo naj mä ich spo ločné klavírne vy· 
stúpenie; interpretoval i pozoruhodné 
4-ručné inštruktívne sk ladby Vlasti· 
mila Lej ska: Duetinka. duettina. duet· 
ta . 

V záverečnom bloku vystúpil a už po 
druhýkrát v Brati slave A sztalós Tunde 
z Budapešt i na tému Práca s deťmi pri 
k lavíri . Svoj e vystúpenie venovala 
otázkam výuky rytmu. Zdôrazňovala 

osobnost' dieiaia a predsavzal ie učitefa 
zmobilizovai detskú prcdstavivosi a 
fantáziu. V praktických ukážkach pra· 
cova la so žiakmi rôznych vekových 
kategórií. Zauj al naj mii posledný vý
kon žiaka ZUŠ, k torý dokázal brilant· 
ne improvizoval' na danú tému, pričom 
prej av il neobvyk lý ta lent a kompozič· 

né schopnosti. Celé stretnut ie prebie· 
halo v inšpiruj úcej atmosfére a bolo 
prínosom pre našich pedagógov - kla· 
viristov . 

BOŽENA DLHÁŇOV Á 



Medzinárodné interpretačné kurzy Piešťany '98 
Čo povedal Eugen Indjič o hudbe? 

Koniec júla 1998; v jednej z tried piešťan
skej ZUŠ venuje mi pred vyučovaním zopár 
minl1t popredný klavirista európskej kon
certnej scény. Je odzbrojujl1co bezprostred
ný, veselý, priatefský a ochotný rozprávať 
sa na tému: čo znamenajú kurzy pre mla
dých hudobnficov. V Paríži žijl1ci klavirista 
Eugen Indjič sa celkom rád zapojil do "pro
fesorskej ankety" na túto tému. Pred rozho
vorom, zaznamenaným na mg pás, som na
dobudla pocit, že "hrať u Indjiča" je dozais
ta verký zážitok, že hrať na klavfri je rahk:é, 
že dokáže nemožné, ba možno by naučil 
hrať aj mňa ... (!) V Bratislave ho poznáme 
nielen z koncertného pódia Reduty, ale aj 
ako člena poroty Medzinárodnej klavírnej 
sútaže J. N. Hummela. Na piešťanských 
kurzoch nie je po prvýkrát, niektorí jeho po
slucháči teda môžu nadväzovať na hodiny z 
minulých ročnficov. Z rozprávania študen
tov viem, že sa uňho zapisujl1 nielen preto, 
že je vychýreným špecialistom na klavírnu 
literatúru romantizmu, ale aj z čisto rud
ských pohnútok. Kontakt s ním je jednodu
cho inšpiraúvny. 

e Kctf som mal 8 rokov a počul som prvú 
platňu s hudbou Chopina. rot.hodol som sa. 
že sa hnctf naučím hrať túto skladbu . Vtedy 
mi mama kúpi la pian iho .w 30 dolárov a od 
Chopi na som sa Lačal uč ii hrai na klavíri a 
~pomávai hudbu. On bol a mtv/dy ostal 
moj ím najobfúhcncjším ~k ladatcfom obdo
bia romanti tmu. Pre miía romantická litera
túra tačína niekde uprostred Beethovena. 
celé 19. storočie - to je u/. ".datá éra" pre 
klaviristov. Samozrejme. mám rád aj mo
dernú hudbu. aj ju hrám. 

Lc:gcnd;ímy rusk;' klaviri~w-pcdagóg Gen
rich 1 cjg;w t povedal: Nehradajte seba v 
hudbe, hľadajte hudbu v sebe! 

e To je krá~ny v)rroJ... ncpo1 nal \Om ho. 
Áno. v tomto ;.mysle interpreti hrajú nieke
dy tal.. . aby u!..<i1ali seba v skladbe. Naprf
klad - i'mcnia u hopina agogiku. dynami
ku . miesto forte hrajú piano. aby ukánt li . že 
sú origin:ílni. Ja si naopak myslím - seba 
treba skryl. aby hudba "vyšla ..:vnútra". 

Môlt:Jc: porovmívaľ úmve1i .~tudenJov. 
kJOr)'c:h ste mali na rôLnych J..urtoch .~ toho
ročn)ími J're/.. vcnlillllmi v Pid timoch:' 

e Myslím ~ i. /c úroveň ~tudentov je cel
kovo veľm i dobrá. Sú tu vcfmi dobrí ~tudcn
ti 10 Slovenska. l prúskej Akadémie. aj via
cerí ..:a hran ič n í. Rozprával som sa u/. o tom 
napr. ~ pánom La..:arom Bcrmanom. S:ím 
som absolvova l mnohé kur~:y v ..:ahran ičí. 
napr. na Ju ll iard School a i. ic kto by sa na-

E. Indjič je všade stredobodom pozornosti. 

zdúval. /.c v cw Yorku to musí byi ~upcr. 
ale ja si myslím. te tu je to akokeby lepšie. 
na vzostu pnej úrovni. I nterpretač né kurzy v 
New Yorku vrcholili v 50-60-tych rokoch. 

Zvyl..ntí sa k v;ím nicktorí .~ltldenti vr;ítit':' 
e Áno. ~ú aj takí. Dokonca aj 24-ročn í. 

ktorí prišli prvý!.. rát. keď mali IS roJ..ov. 
Moja ublig;ítmt ut;ÍL.ka. ktorou pmvidclnc 

"umtvujem " prof'e.~orov m1 tom IO kuue: 
vznikne medti .~ltldcniOm a pedagógom do
brý komakt napriek kr:ítkemu Čil.,ll'! Čo 
mol no st ihntít' v wkom krátkom č;Jsc il čo 
tw !Jodimích uprcdnostiíujcte'! 
e Z:ívisí to od toho. s k)rm "robíte". Za 

dvanást' dní sa us i l ujem sprostred kov ai im 
hlavné princípy- ako tvori i tón. ako "posla
Iii" formu skladby. ako ro..:obcrai detaily. 
modelovai dynamiku - a to v~etko takým 
1pôsobom. aby to vede li prcnicsi aj clo iných 

skladieb a vedeli to sami aplikovai. Bolo by 
síce jednoduchšie. keby napr. hrali Beetho
venovu Appassionatu a ja by som im presne 
po tak toch povedal : "toto sa hrá takto a toto 
tak to". ll rali by síce lepšie. a le iba túto jedi
nú skladbu. Toto by pre nich nebolo príno
som. Musia počas celého roka myslieť na 
tieto záldadné princfpy a vedieť ich použit v 
rozličných štýloch a skladbách. 

Kecf tiiČÍmllc .~llldov;~{novtí s/../;1(/bu od ne
t námeho s/../;IC/illcľa. nic Chopina. :~lebo stm
tentí son;llfnu Clc:mentiho. ako hlitd;íte spr;ív
nc tempo. dymtmiku. v;fntt. s :tkými pocitmi 
vnímwc úplne netnáme dielo. ktoré v:fm nič 
llCe\'0/..lljC il pre ktoré nem:ÍIC intcrprc:liiČIIlÍ 
predlohu :' Pom:íha v:ím nejilký in\tinkt:' 

e To je 1aujímavý problém. Z:íplava CD 
urobi la dostupnou hudbu všetk)rch období. 
Keď je to celkom moderná skladba. "zabe
rie" veľa času . Napr. študujem nov inku a 
celý čas si myslím: prečo sa to vlastne 
uč ím? Ale musím povcdat'. 7c niekedy. 1-.ctf 
je to vcfmi t'al.k:í skladba. kde musím ricšii 
veľa tcchnicJ..ých problémov. sa iažko odha
ľuje jej" ).. va lita". najmä ak chýbajú historic
ké paralely ... 

Vysvetlite mi. prečo pre koncertného 
tunel ci! nic j e prohlémom hra{jcdnu .1 IIÍ is
ttí skladbu (mtpr. Chopinovo Prelúdium č. 
2) ncspočetnc/.. r;ít - mt rôznych pódi;ích. pri 
rotličnýc:lt prílcJitostiach: prečo ho to neo
mrd. bit dokoncil mu to spôsohuje mdos( 

Sním!..a M. Jurí\.. 

Je nejit/..é skiy té wjomstvo v opiikovwt;ich 
mívrilloch ku niekt01ý m sklitdb;ím :' 

e Sú skladby. ktoré môžete hrai - obrazne 
povedané - aj 24 hodín denne. ale sú aj také. 
s ktorými 10 jednoducho nejde. Myslím. že 
všetka romantick:í hudba. a le nielen ona. 
bola napbaná "na báze emócií". apr. Cho
pin. Beethoven. Mo..:art . ale aj k l a~ ic i hudby 
20. s toroč ia doká..:a li s neomy lnou )>ľesnos
iou vložit' do skladieb všetko tak. LC ani 
opakované prehr:ívanie im nemohlo ublížit'. 
Hudobné myš lienky. obsah. dynamiku. har
móniu. L.vuk. tón ... prežívame vždy nanovo 
ako estetický láž itok z hudby. llovoril som 
napr. s mnohými interpretmi - hrajú vždy s 
nasadením emócií. a to im umo/ňujc prctí
vai skladbu nanovo. 

V priebe/tu mnoh)íc!J ro!.. ov v:t.iiej kon
certnej praxe L.mcnili ste n:ízory mt niekto-

1ýc!J sklitd!lleľov. k t01ýc!J die/;1 lmívate'! 
Upresním - ilko sa vyvíjil i111e1prewčn;i po
hlitd ni/ t vorhu j eclné!Jo skhtdlllelil u toho 
istého imerprew ? 

e Pamiitám si. kccľ som bol mladým kla
viristom. mal som radšej molové skladby 
Mozarta. s dielami v durových tóninách 
som necíti l spria..:nenosi. akoby sa mi i<llšic 
hrali. Tera1 vidím. /.e to bol vefmi nai vný 
pohfacl. teraz u/. v Mozartovi vnfmam aj ob
sah medzi notami , medzi notovými riadka
mi. cítim hfbku a krásu jednoduchých hu
dobných tém... apr. mám rád Brahmsa. je
ho klavírne koncerty. ale pred J..la vírnymi 
dielami jeho po, Jcdného obdobia d:ívam 
prcdno~i jednoduchším ~k lad b;ím. napr. 
Motartovým ... 

M:ítc vo wujom repertoári skladby. ktoré 
ncltr:ívlllc pred publikom ? 

e Áno. Keď som bol mladý. hrával som 
veľa Bachových skladieb. o potom. pod 
vplyvom rô111ych puri t:ínov. že túto hudbu 
treba hrai len jedným spôsobom. a na clavc
c inc a pod .. som opusti l túto oblasi literatúry 
- nic je moLné vcnovai sa všetkému ... taklc 
Bacha nehrávam pred pub l i kom. Kedys i 
klasická dramaturgia J..lavímcho reci tálu 
viičšinou 1ačína l a Bachovou Partitou. nasle
dovala klasická sonáta Beethovenova. po
tom Chopin atď. Dnes sme "predávaní" kon
certným marketingom ako špecialisti na 
Chopina. Brahm~a. Liszta .-Aj platne si fudia 
kupujú radšej od "J..I aviristov-špccial btov". 

Zd;í sa. Je koniec 20. storočia je obdobím 
"!ipecialistov Ili/ niečo" ... 

e A napriek tomu to akosi ide dolu vodou ... 
Legenda americké/to piunit nw. V/;u/imír 

1-JoroiViiL.. vr;!i poveditl. že kccľ niekto chce 
byt' vclk;im kluviristom. musí byt'm1 L.ilči;ll 
ku 1../ilvímy m virtuózom. Je to pm vda? 

e Z jeho pohľadu má pravdu. virtuo..:ita 
vl.dy pomáha. Keď hráte väčši nou ncvi rtu
ót.nc na J..onccrtnom pódiu. je to mo/.no jcd
no. Ja nemám rád taký typ klavi ri).tll. ktorý 
chce "ukátai" ako hrá oktávy alebo akordy 
v rýchlom tempe. O toto nejde ... v hudbe to 
nic je hlavné. Technika je iba predpoklad, 
to vždy hovorím študentom. 

Jcdmt praJskiÍ .~tudcntkil - klaviristkit - vy
slovi/il v ;ut/.. ctc my.~lienku. lc stíčastou pe
dagógovej pr:íc:e je ttíl bu prejs( cesllll.. inter
pretačnému umeniu .~po/u so iillldcJII<IIII na
novo. Aj~ moJnostou rie.~it' po novom v.~et
J..y tccllllidé problémy. /.. toni mill mt t:tčim
ku kal dl Prillií!~a v:ím pedugogid:í pr;íc:;1 s 
Jnlad)ími hudolmtkmi uspokojenie'! 

e Závisí to od študentov a ich chuti pra
coval'. Kecf mám ve ľm i talentovaných muzi
kantov v triede. ktorí rýchlo chápu moje po
kyny. je to radost'. avyšc. kccf vid ím. /c sú 
spokojní · tým. ako sa nám spolu darí. Ale 
aj práca s menej ta lentovanými študentmi je 
pre mňa rovnako ;.auj ímavá. ča~to sú med..:i 
nimi ove fa príjemnejš í. menej problema! ic
kí mladí ľudia a mo/.no s nimi z;íjsi aj na pi
vo .. . Na kurzoch je tiež vel'mi interesantné 
vyučovanie, lebo tu mám v triede akési ma
lé publikum a môžem ukázať, ako sa držf 
správne ruka, tvorí tón, predhrávam, spolu 
sa i zasmejeme a hodina má celkom iný 
charakter ... Vidún na nich, alef sú štastnf, 
keď sa dozvedajú niečo nové. Vtedy som aj 
ja naozaj štastný, keď im môžem toto všet-

ko sprostredkovať. Je to viac než príjemné. 
Dáva mi to uspokojenie. 

Putrítc ku pi:tnistickcj .~pičke na J..onc:crt
n;fch póc/i;íc/t celého svet;J i l SLÍČil.'>lle \ IC vy
hf'acfiÍViiii)ÍIIl pedagógom. Ako vnímate po
swvenie hudohného ped:tg.óga llil .~klon/.. u 
tohto storočia. v porovmmí s minul;im .'>10-

ročím. Čo sa ~:menilo n;Jjviilc? 
e Vcfmi jednoduché - pcnia..:c. Ekono

mika všetko zrelativizovala. Mô/.em pove
dal'. že nielen na Ju lliard School klesá úro
veň. ale napr. aj Moskovské kon..:crvató
rium má problémy. Keď ešte lmíva l Lisli. 
boli iné ča~y. nemusel sa staraf o všetko. 
ako my dnes. apr. Rosina Lcvinová 1. 

Julliard School sedela s Van Cliburnom. 
keď hra l na Cajkovského súial.i v Moskve a 
varila mu čaj. stara la sa o neho. on vtedy 
vyhral a to bol "chef cľocuv rc" jej pedago
gického umenia. cjgauz v Moskve a jemu 
podobní- žili iba hudbou. to bolo fantastic
ké ... Dnes z Ruska utekajú vynikajúci peda
gógovia na Z:ípad. lebo potrebujú lepšie 
podmienky na /.ivot a profesiu ... sám to vi
dím. napr. aj v Parí/.i ... Viete. keď do~t ancte 
za hodinu l OO. 200 dolárov a stane sa to 
normou - je z toho neskôr iba bi1n i~. aj ke
by ten študen t ako dobre pracoval. Str:íca sa 
pritom práve ľudský kontakt. to otcovské 
puto, ktoré bývalo medzi študentom a jeho 
pedagógom. ic je tajomstvom. /c tí naj ta
lcntovanejší nemajú dosi pcňaiÍ na ~túdium 
u najlepších pedagógov. najmii \ tudenti l 

východných krajín. Riešením je udeľovanie 
štipendi í podfa prísnych pravidiel práve 
tým. ktorí majú talen t. ale nemajú prostried
ky. No stretol som sa aj s prosbou: pošlite 
nám bohatých študentov. lebo inak nebude 
škola fungovai. .. Je to teda ekonomický 
problém. ktorý dopadá na hlavu pedagóga. 
teda aj na ich po:-.tavcnie. ale rovnako na 
hlavy študentov. 

Slcclujctc: ilj premeny v publiku? 
e Isteže. Mení sa aj publikum. napr. v 

Amerike. kctf ste išli na koncert do Car
negie Hal l ..:ač ia t kom druhej polovice tohto 
s t oročia. bolo tam ve ľa emigrantov 1 Eu
rópy. čo udávali tón - poznali koncertných 
umelcov. roto..:návali všetky odtienky v in
tcrpret<ícii Vladimíra l lorowitLa na jeho re
citáloch - a dnes'?- tlieskajú upro~trcd ~oná

ty ... všctJ..o aJ..oby išlo dole vodou. Yehudi 
Menuhin ra;. po jednej súial.i v Parí/ i pove
dal. že publikum je svojím spôsobom vlast
ne nckultúrnc. Parí7.skc publikum bolo vte
dy nespokojné. lebo porota urči la prvenstvo 
inému kvartetu a nevyhrala americké kvar
teto. ktoré sa mu viac páč i lo. lebo robilo 
"show" pre oč i . kým tamtí hudobníci bol i 
skromní: ale "iba" výborne hrali . 

Je to celosvetov;' problém. aj u mís by Sil 

nilšli podobné príkhtdy . peniilze - J.. onc.:ertn;i 
život. tírovei!. Ako je to v Paríl i. kde l Uctc '! 

e Koncert y s(t tam veľmi drahé. Lístok 
na zn:ímy orchester s dobrým sólistom stoj í 
aj 100-200 dolárov. Nieje to vina umelcov. 
Pren:íjom sály v Paríži stojí napr. 50 (XlO 
dolárov a aby ~a vráti li pro~tricdky na~plii. 
musia byi drahé Jí).tky. Tak/c vc fké peniat.c 
zarábajú tí. čo vlastnia vcfké sály. nic tune l
ci. A publ ikum platí a platí... Pamiitám !.i. 
pred dvads iatimi rokmi nebol problém sa 
dostat' na koncert v Prahe. neviem ako je to 
dnes ... Dokonca aj 1. nekomerčných koncer
tov Svjatoslava Richtera v jednej francút.
skcj "stodole" na vidieku - v)rn11 umelcovej 
revolty - ~a neskôr sta la snobsJ..á 1álc/ itosi. 
bola to prílc/i tosi pre bohat)ch. vedeli. /c 
"tam treba ísi". 

Ste zntímy kl:tviri.'iW. dilrí sa v:ím. M títc 
d te ncj itké nesplnené velké ttíJby? 

e Mäm, čoraz menšie a menšie ... 
Chcete Sil vari slil( čor;u me11.~Í111 a mcn

.~ím klaviristom ? 
e To sa nikdy nevie ... Tcra..: mi ~tačí. / c 

plne prc7ívam krásne chvíle tu . v Pic~t'a

noch. a som trochu smutný. že u/ sa to kon
čí. Vcfm i mám rád tieto picšians J..é tý/dne 
so študentm i. rád sa s nimi smejem. prc
chädzam. t.abávam. učím ich .. . A čo bude? 
Cím sme starš í. tým menej sa obzcr;1me a 
menej si pl:ínujcmc na d lhé obdobie. 

K oncertov;/1·. uči( analmívw'ncpre.,t;utetc :' 
e Dú farn./e 1atiaľnie ... 
Tiež som !> i v duchu že lala. aby tento 

umelec neprestal so ž iadnou ..:o ~vojich 
ak tivít. 

Pripravila MEŠKA PUŠKÁŠOV Á 



BEETHOVEN IN BERLIN 
Silvestrovský koncert 
Cheryl Studer - Jevgenij Kissin -
Bruno Ganz 
Berlínska filharmónia 
Claudio Abbado - dirigent 
Deutsche Grammophon l PolyGram 
435617-2 . 

Si lvestrovské či novoročné koncerty 
sú tradíciou v mnohých vyspelých 
kultúrnych mestách sveta. Každá kra
jina si tieto dni pripomína v duchu 
vlastných spoločenských tradíci í s ak
centom na charakteristické črty svojho 
ku ltúrneho povedomia. Yo väčšine 
sveta patrí tento deň alebo večer prav
depodobne zábave, smiechu a vtip
ným historkám. V beri ínskom Schau
spielhause slávili Sil vestra 3 1. decem
bra 199 1 naozaj nekonvenčným spô
sobom, o čom svedčí aj dokument vo 
forme li ve nahrávky, ktorú na našom 
trhu ponúka firma PolyGram. 

Ako vyplýva z názvu CD nahrávky, 
sil vestrovský večer v Berlíne v roku 
199 1 patril hudbe bonnského rodáka 
Ludw iga van Beethovena. To by na
pokon nebolo n ič zv láštne. Zaujímavá 
je však dramaturgia nahrávky. Obsahu
je Hudbu k Goetheho dráme Egmont, 
op. 48, Koncertnú áriu A h! Perfido, 
op. 65, Predohru Lconora Ili., op. 72a 
a napokon Fantáziu c mol pre klavír, 
zbor a orchester, op. 80. Prekvapením 
na tejto dramaturgii v sil vestrovský 
deň j e najmä zaradenie Beethovenovej 
hudby ku Goetheho tragédii (trvá vyše 
3 1 minút), ktorá sa aj na bežných kon
certoch hrá veľmi a iedkavo (nev iem, 
č i sa u nás niekedy hrala celá). T áto 
rozs iahla kompozíc ia so sopránovým 
sólom (vynikajúca Chcry l Studerová) 
a precíznym recitátorom Brunom Gan
zom ožila pod Abbadovou taktovkou 
neuveri teľne životodarne. Predohra, vo
kálne partie, medzihry i recitácia sú 

BEETHOVEN 
IN BERLIN 

CHBIYL S'nlDBl · YEVGENY KISSIN ·BRUNO GANZ 
BBWNRl PHJLH.AlMONIKilR ·CLAUDIO ABBAOO 

vďaka A bbadovej koncepci i skfbené 
do kvázi cyk l ického celku, v ktorom 
Beethovenova hudba nadobúda zreter
né črty skladateľovho zrelého kompo
z i čného prejavu, ktorý po.wáme z j eho 
symfónií č i opery Fidelio. Abbado dal 
jednotli vým č ís lam náležitú dynamic
kú. rytmickú. ale aj agogickú rovnová
hu. čím túto zdanlivo okrajovú a málo 
kontrastnú skladate ľov u partitúru oli
vi l zauj ímavým a príťall ivým spôso
bom. 

Ak Chcry l Studerová excelovala v 
Egmontov i a v koncertnej árii A h! Per
fido. tak mladučký Jevgennij K iss in 
(nar. 197 1. svoju vel'kú kariéru zača l 

roku 1988 vďaka Hcrbcrov i von Kara
janovi), k torý j e azda najmladšou veľ
kou hviezdou na klavímom koncert
nom nebi, v plnom rozsahu ukázal ~vo
je technické prednosti , ale aj štý lovo 
vybrúsený vkus vo Fantázii c mol. Ak 
k týmto pozit ívnym črt ám priradíme aj 
predohru Leo nora III , v ktorej sa uká
zali Berlínski f ilharmonici, dostávame 
plast ic ký obraz o tomto nevšednom, 
umelecky nanajvýš náročnom koncer
te. In iciátori koncertu, ale hlavne j eho 
umeleck í aktéri potvrdili , že spoločen 

sky a umelecky plnohodnotný si lves-

trovský večer možno stráv iť aj takým
to spôsobom. (V domácich pomeroch 
však odporúčam nenapodobňovai!) 

ARIE ANTICHE 
Dmitri Hvorostovsky 
Philips l PolyGram 456 543 - 2 

Jeho tvár j e raz anticky krásne tvaro
vaná, inokedy je to démon, alebo novo
dobý intelektuál. Podľa toho, aký kos
tým si na účinkovanie alebo fotografo
vanie vyberie. Napriek tomu v speve 
zachováva jcdnutvá~ 

Dmitrij Hvorostovský j e v každom 
prípade nateraz nielen vyhľadávaným 
spevákom, intelektuálnym umelcom, 
ale aj obletovaným idolom nežnejšie
ho pohlavia. Nás však teraz zaujíma to 
prvé. 
Keďže v našich domácich zemepis

ných šírkach jeho meno nie j e frekven
tované, nezaškodí azda u v i esť nieko ľko 
biografických faktov. 

Dmitrij Hvorostovsk:ý sa narodi l r. 
1962 v sibírskom Krasnojarsku, kde na 
tamoj šej vysokej škole študoval spev u 
Jekateriny Jofelovej. Od poč iatku svo
jej speváckej kariéry sa sústredene ve
nuje interpretácii ruskej a talianskej 
belkantovej vokálnej l iteratúry. Po po
čiatočnom pôsobení v domácom pro
stredí sa v lete 1989 stal víťazom inter
pretačnej slrťaže BBC "Cardiff Singer 
of the World ". V decembri toho istého 
roku debutoval s veľkým úspechom v 
londýnskej Wigmore Hall . Po newyor
skom debute roku 1990 sa j eho medzi
národná kariéra zača la rozvíjať neuve
riteľne rýchlym tempom. Spieva na 
koncertných pódiách a operných scé
nach takmer všetkých s vctových hu
dobných mctropolí. Ťaži sko jeho dra
maturgie spočíva v ruskej opere (Eu
gen Oncgin , Piková dáma, Jolanta) a 
hlavne v talianskej literatúre (Don Car
lo , Komediant i, Favoritka, Traviata, 
Sedliacka česť a i.}, v repertoári má 
však aj Gounodovho Fausta i M ozar
tovu Figarovu svadbu. no najmä boha
tý piesňový repertoár. Systematicky sa 
však venuje staršej vokálnej literatúre. 
čoho dôkazom je aj CD nahrávka sym
bolicky nazvaná Arie Antiche. 

CD platňa Arie Antiche má veľm i 

pestrú a zaujímavú dramaturgiu. De
vätnásť vokálnych čís ie l zachytáva širo
ké. reprezentat ívne spektrum rozsiahle
ho barokového obdobia: sú tu zastúpe
ní G. Cari ss imi , A. V ivaldi, Ch. W . 
Gluck, G. G iordani , G. F. Händel , A. 
Caldara, F. Durante, A. Scarl atti , G. 
Caccini . M arc' A. Cest i - niektorí viac
krát - a jeden Anonymu~ ( inn v 
aranžmán O. Hvoro ·tovského). Sprcvá
dzajúcim telesom je Academy of St 
Martin in the Fields s dirigentom Sir 
Neville Marrinerom. Ideálna realizač
ná zostava, krásny rcpcrtoá~ Čo si 
možno želať viac. avyše, keď Hvo
rostovského barytón oplýva krásnym. 
ušľach tilým a vysoko ku It i vovaným 
hlasovým materiálom, bohatou výra
zovou škálou, k torá sa i napriek tomu. 
že sa venuj e belkantovej opernej litera
túre, nikde nedostáva nad mieru únos
ného emocionálneho afektu. Hvorostov
ského prejav sa i vo vrúcnej kantiléne 
nevzdáva triezveho nadhľadu . Každý 
takt, fráza. dynamika, deklamácia sú 

pod prísnou výrazovou kontrolou ten
dencie tzv. starej hudby, ktoré sú zrej
me už definitívne zbavené romantizu
júcich nánosov a falošných zjednodu
šujúcich pred.táv o jej interpretácii. 

ie hlas, ale hudobný výraz, tvorivé 
pretlmočen ie notového i literárneho 
textu stoja v popredí jeho skvelej ume
leckej interpretácie. 

CD nahrávka presvedčivo potvrdzu
je oprávnenosť veľkého záujmu sveto
vých scén, festi valov, dirigentov a re
žisérov o j eho osobnosť. Zhodou okol
ností patril aj k hviezdam tohtoročného 
salzburského fe ·tivalu, keď s Valeri 
jom Gergijevom a V iedenskými filhar
mon ikmi skvele interpretova l Musor
gského Piesne a tance smrt i. 
Ťažko povedať. čomu z recenzova

nej nahrávky dať prednost'. Každá ária 
má svoje kúzlo, každá je vzácnou mi
niatúrou z veľkej barokovej epochy, 
ktorá sa nám niekedy (h lavne zásluhou 
interpretov) zdá ľahká. fádna, či uni
verzálne j ednostrunná. Práve na tomto 
repertoári a v tomto vydaní možno in
špiratívne poznávať základné princípy 
umeleckej interpretácie jednej veľkej 
štý lovej epochy. Preto odporúčam túto 
nahrávku (nahraná bola v januári 1997 
v londýnskom Henry W ood Hall) nie
len milovníkom príjemnej hudby a 
krásneho spevu, ale najmä mladým 
adeptom speváckeho umenia a snáď aj 
každému pedagógov i. Samozrejme, 
nikomu nevnucuj em tento titul ako je
diný možný interpretačný ideál. A le 
ako prejav silnej, originálnej tvori vej 
individuali ty, k torá aspoň na autora 
týchto riadkov pô obí nesmierne inšpi 
ratívne. Hodnotu CD platne zvyšuje aj 
obsažná a výtvarne ve ľmi vkusne kon
ci povaná textová vložka. 

ALEXANDER SK.RJABIN 
Klavírne sonáty 
Vladimfr Aškenazy - klavír 
DECCA l PolyGram 2 CD 
452 961-2 

"Skrjabin, podobne ako Schonberg. 
je príkladom horúčkov itého experi
mentovania a náhlivého radika lizmu 
avantgardy raného 20. st oročia" - kon
štatuje nemenovaný autor na zač iatku 

sprievodného textu k Skrjabinovým l O 
k lavírnym sonátam. a jednotlivých 
opusoch sa usil uje pouká.wt' na postup
ný sk ladateľov vývoj - od romantizujú
cej k lavírnej virtuozity až po atmosféru 
desiatej sonáty, v ktorej cítiť "echo" C. 
Debussyho, ale aj predzvesť Messiaena. 

Súvislé počúvanie po sebe idúcich 
sonát iba potvrdzuje opod tatnenosť 
tohto konštatovania. Roky ich vzniku -
prvá. opus 6 z roku 1892 sa kryje s ab
solvovaním k lavírneho štúdia u V. 
Safonova a de. iata vzni kla už v lastne v 
závere jeho tvorivého vývoj a. dva roky 
pred smrťou. V tomto t.my!. le klavírne 
sonáty mimoriadne plasticky a čitateľ
ne dokumentujú sklaclateľov u vývojo
vú kompozičnú špirá lu. Povedané iný
mi slovami, sonáty predstavujú most 
medzi roz~írenou romant ickou tonali 
tou a vyabstrahovanými prvkami im
presion izmu a expresionizmu. Klavír
na fak túra sonát, ich kompoz ičné šty
li stické prvky poukazujú v iac na vplyv 
klavírneho štýlu Chopina a Liszta. než 
ru kej klavírnej školy. Svoj imi počet 

nými klavírnymi skladbami , no hlavne 
desiat imi klavírnymi sonátami , vytvo
ri l Skrjabin. obrazne povedané, kom
pendium romantickej a postromantic
kej k lavírnej šty lizácie. ale aj hráčskej 
virtuo7i ty, naznačujúc cestu vývoja 
hudby 20. storočia. 

Interpretácia Skrjabinových k lavír
nych sonát j e v centre pozornosti mno
hých ruských, ale aj neruských klaviri 
stov. Systematickú pozornosť im venu
je klavirista a dirigent Vladimír Ashke
nazy (1. č. šéfdirigent Českej fil hannó
nie). 

A shkcnazy, rodák z Gorkého ( 1937). 
žiak Lva Oborina. laureát Chopinovej 

SCRIABIN 
Tlll: PlAN O SONATA~ 
DlL It\ lAV lf R\OHAT E N 

L E\ \ONA rt\ POtiR PIANO 

VLADIM I R ASHKENAZY 

súťaže vo Varšave, krá ľovnej Alžbety l 
Bruseli , Čajkovského v Moskve, bol 
krátko po svojich veľkých mcdzinárod· 
ných úspechoch pre svoje občianske 
postoje, ktoré sa začiatkom šesťdesia· 

tych rokov kryštalizovali aj v bývalom 
Sovietskom zväze, systematicky kád· 
rovaný, čo vyústilo clo obmedzovania 
j eho zahraničnej koncertnej činno~IJ. 
Roku 1963 sa pri prvej príleži to. ti roz
hodol pre emigráciu spolu so svojou 
manželkou, l s l anďankou . Island i tal 
vysoko váži l jeho ľudskú a umeleckú 
osobnosť, že mu táto kraj ina r. 1972 
udelila nielen štátne občianstvo, ale mu 
po ·kytla všetky optimálne podmienk) 
na . lobodný umelecký rozvoj. Ashke
nazy to plne využil. Založením festiva· 
lu v Reykjaviku a svoj ou pedagogicko· 
organizátorskou činnosťou aktivizoval 
tamojší nerozvinutý hudobný život. čo 
~a odrazi lo aj v jeho menovaní za če1t· 
ného č lena Kráľovskej hudobnej aka· 
démie v Londýne, a v početných poc· 
tách a vyznamenaniach. Odvtedy V)· 

stupuje ako islandský k lavirista a diri· 
gent. 

Ako klavi rista sa Ashkenazy zapí'ial 
do med7inárodného povedomia ako 
vynikajúci interpret Beethovena, Brahm· 
sa. Chopina. Rachman inova. Skrjabina 
a Prokofieva. Jeho gramofónové na
hrávky t.ískali celý rad významn}ch 
medzinárodných ocenení a pamätnä je 
jeho komorná spolupráca s Jaqueline 
du Pré, Pinchasom, Zuckcnnanom a 
ltzakom Pcrlamanom. Jeho nahrávk) 
Sl-.rjabinových sonát pre firmu DECCA 
vznikali '>0 značným ča:-.ovým od\lU· 
pom v rokoch 1972 až 1984 v nahráva
com štúdiu v Londýne. 

Ashkenazy je typom moderného 
umelca. pre ktorého notový text je zá
kladným materiálom pre vlastnú tvori· 
vú renex iu. Jeho klavírny štý l spočiat
ku často označova li za veľmi dramatic· 
ký, s kovovým zvukom, širokým páto· 
som a s vonkajšími virtuóznymi efekt· 
mi. To bolo azda v období jeho úfal· 
ných rokov, kde fascinoval bri lantnou 
technikou. Jeho hra však časom do~tala 
introvertné črty smerujúce k myšlien· 
kovej obsažnosti hraných skladieb. 
Vyspelá v irtuózna technika, bohato dl· 
ferencovaný zvuk nástroja, masí1ne 
akord ic ké pasáže, širokospektrálna d)· 
nami ka a vnútorný tvorivý zápal sú de· 
vízou aj j eho interpretácie Skrjabino· 
vých sonát. Ak v prvej sonáte dominu· 
je Ashkenazyho bri lantný virtuózn) 
štý l , v štvrtej sonáte sa ľahl-.o vznáša 1 

éterických zvukoch a akordických 
štruktúrach, v ôsmej sonáte podčiarku
je sk rjabinovskú trag ičnosť, d rsno~! al 
ú točnú agresivi tu. apokon v deviate! 
sonáte (Cicrna omša). ktorú možno po
važovať za !.k l adateľovo vrcholné maJ· 
strovské dielo, v plnej sile a presvedčr· 

vost i podčiarkuje skrjabinovskú kon· 
temp lat ívnosť a drsnú útočnosť . 

ahrávka desiat ich Skrjabinov}ch 
~>Onát j e z časových dôvodov doplnená 
ešte k lavírnymi skladbami Quatre Mor
ceaux, op. 5 1 a op. 56, Dcux Danse" 
op. 73, a Dcux Poemes, op. 32. Ashke· 
nazyho CD je, samozrejme, určená naJ 
náročnejším diskofi lom, pre ktor)ch 
Skrjabinova hudba nic je terra inkognr· 
ta. V každom prípade sa z ča u na ča, 
o~l at í vrát i t' do minu losti, aby sme lep
šie poznali súčasnosť. 

MARIÁN JURÍK 



U.nenie~av~ejhry 
m:ín. 11:111' von Bron .. art. Karl Tau;,ig. Peter Come
liu'>. Konrad An,orgc. Raffael JotefTy, Alexander 
Wintcrhcrger a iní. 

MILOSLAV STAROSTA 
Franz Liszt (uv:ídta >a aj ako Ferenc von Liv t -

do šfachtic~ého ' tavu pový~ený r. 1859). geni:lln) 
klavirista. sklada te ľ i pedagóg macfars~ého pôvodu. 

arodil Ml 22. o~ tóbra 18 11 v Raidingu (Doborj:ín). 
tomrcl 3 1. júla 1886 v Bayreuthe. Jeho otec Adam 
bol '>právcom C'> terhátyovs~ého majct~u poblf/ ra
kú'>k)ch hraníc. mat~a Anna. rod. L:tgerová. bola 
pô' cxlom Ra~tRm~a. 

U/ a~o dicia účinkova l na verejných ~onccrtoch a 
aj jeho ~ompo11čné poku;y ; a d:llujít r:m) m dct
;tvorn. - Konccrtovai tačal ako 9-ročný ' oproni a 
26. novembra 1820 účin~oval v Brati,Javc. v pal(lci 
E; tcrh:ítyovcov. Tu tí; kal aj ~ tcdrý prí,pevok od 
uhor;~ých magmítov na cf~l~ ic hudobné ~títdium . 
A~o 12-ročný u~ončil o'cmn:hime,ačné ~t údium u 
Carla C terného. wojho jediného profe,ion:ílneho 
učiteľa hľ) na ~lavíri. Jeho prv) m učiteľom hol jeho 
otec. priemern). ale nad\cn) :unatér. U Cterného 
Lvl:ídol o. i. ' pamiili v~ctky Prclúdi:í a fúg) 1 Ba
chovho Temperovaného ~lavíra a do~átal ich aj 
tran,ponov:u'. Vo Viedni -,a konal i aj Livtove pa
miitné ce lovečerné recitály: l. 12. 1822 a 13. 4. 
1823. na ~torom bol prítomný aj Beethoven. Preto/e 
bol u/ hluchý. ,celel blft.ko ~lavíra a ohromený 
chlapcovou hrou ho po ~onccrtc pred ohcccn'>!vom 
'yobjímal. čo určite t anec halo ' Livtovi nennata
tefné , topy. - Vo Viedni Livt ~tudova l ~ompotíciu u 
Antonia Salieriho ( 182 1-23). ne,~ôr v Parí ii u F. 
P:ir:t a A. Rejchu. a parí/,ke K0111ervatórium ho 
L. Chcrubini a~o cudtinca neprijal. 

Triumf:ílna cc'>ta mladého Livta tača la ~oncom 

r. 1823. ~cdy ' a prc, iahoval do Paríi:t. Meno c!;te 
len 1 3 - ročného Livta bolo u/ curóp,~ym pojmom. 
V 24. ro~och " ' pre,iahoval do Švajč iars~a a na i'>IÝ 
ča' opu, ti l koncertné p6diá. ~am ' a v;;a~ po hi ,toric
kom !.úpcrcní , Thalhcrgom v Parí/i čo,~oro vrátil. 
Ro~ u l 842 a l R-13 ~onccrto' al ' San~t Peterburgu a 
Mo>~ ve. ' r. l !!-17 1 Odc>e. K yjcvc a Jelit:l\ etgrade. 
Najvitč:;í roA, et Jeho , )á\ ) >a 'ia/..: na ro~) 1838-
1847. Jeho tuncnio.: obdi,ovali 10 ' 'et~)dl. čo len 
trochu ') tnamnej\ich ~ult úm)ch centr:ich Anglic
ka. cmcc~a . Francú!'>~a. š' ajl' tar .. ~a. Tahan,~a. 
Spanicb~a. Portugal,~a . Be lg ic~a . llo land,~a. Pof
'ka. Ru,ka. R:t~ú,~a . Uhor~ka . Turo.:c~a. 

Li'>lllllll ~Javíme umenie dotrievalo 'Jeho fud
' k) m v) voJom. čo do~:vujc jeho pi:umt ic~a dr:íha i 
kompotičn.t činno'>i. A~o Jeden 1 pn )ch ~h.:,mlno
'é CC\1) ument:l ~1:11 írnej hľ) . l lOCI \ mladth ll lxJJ 
01 pi) vno.:n) prcexponm :m) mi 'trtuútn) mi prCJll 
mi a dobm) 111 "hl úp) m '~u,om" ( ~ čomu ' a nc,~ôr 
protn;íva vo wnjich Lenrc d'un bachehcr dl.' mu"4ue 
a Mon,io.:ur Adolphc Piete! t r. 1838). ču,~oro ' y
viedol piani,ti~uto , Jcpcj uličky 'amoúčcl nej vinu
otity. 

Livtovo ~lavírne umenie v prvom rade charaktc
ritovali 110\e prindpy dramatut gie '61i'>lic~)dt ~la
IÍrn)dl večerov. ~toré ako pn ) u'·iedol do / i111ta. 
Vcčcľ) lx1li niclo.:n nc/\'yčaJne rotmanité. naplnené 
no1) mi lll) ~hcn~o1 ) 1111 d imcntiamt diel 'tar~ích 1 
\ÚČa>n)'dt ,~ Jada tefo'' · ak .tj jcl1o' Ja,tn) mi ~ompo

tíciami. V~tn:nnnou mierou tie/ pri,pcl ~ prupag:í
cit Beethovenových diel - ča .. to t nich t0\1:11 ll \ al ce
lé woje ~onccrty: a~o prvý po d lh!;om ča'e uvio.:dol 
Klavírny koncert E' dur i pt»lcdné \On:ÍI) . Kvalit
nou hudbou a jej ~ valitnou interpro.: táciou ~ fril nwctu 
a vtdclanthi. Liv t tdôradtovalttxlpovcdn<"i pm o
Ian) ch ,· oč i umeniu. ' IX> Iočnmti . ale aj ' Ja, tnému 
talentu. prctolc "genialita t avätujc". 

Ob>ah hudohného diela hol Ltvtovou pn o radou 
po/iada' ~ou . Mnohé pramene ' \a~ do~ IadaJÚ aj' cr
k)• int e rptctačn) vý' in tohto ncoh)čajnéhn 1javu. 
Počiatočn:\ 'á\ nivthi jeho hľ) a jeJ tcchnic~:í thhii
\O\t' iXl!>tupnc u~túpil i umeleckému nadhľadu . 1 

Liv tovho pro.:javu " ' vytrácali nadbytočné ohtia/c a 
do popredia prcn i~al hudobný olN th. 

A t~to evolúcia na:;Ja odrat aj v Liv tovej '' orbe
Jťho ;~ladatcf,~)· ' ~u' ..:ttjednodu\ il. čo moíno \ IC
do, at' v jeho tÔtn)Ch dielach. najmil' llll\ )ch ver
ztách jeho TnuN :endent:ílnych etud 1 Etud na Paga
nimho tému. 

Prvá verziu TratN:endcnt:íln) ch etud napí,al 
Livt a~o šc,tná'>l'ročn) ( 1826) pod n:ítvom "Etuda v 
48 cvičeniach" . Van pod fa v tOni J. S. Bacha .,i tau
mienil vytvori t' po dvoch etudách v ~a/dl:.J dumvej i 
molovej t<Íninc. Dvaná' i dokončenýdt ' títdií bolo 
U\poriadaných v t6ninovcj po,tupno'>li: C dur. a 
mol. F dur. d mol. B dur. g mol atcr. Boli ~ompono

'ané pomerne jednoducho. v \ týlc C. Cterného. 
Zaujímavé je to. čo ' a ' nimi udialo ne,~ôr. Toll/ 12 
velkých etud, U\ crcjncn)ch r. 1839 a~o druhá ver
zia, vych:ídta pr:í1 c t týchto jednoduch) ch ,~Jadieb . 
no \Ú fant:l\ t iC~) trathfornlované a rot~írcné . Li,t
tova "transcendentálna" technika " ' v nich uplatňuje 

v podobe naj~r~olomnej~ích techn ických obtia/ í. 
Jednotlivé ~~ladby an i v jednej vet7ii (l ro~ov 1826 
31839) c\tc nemajú nátvy. Ru~ u 18-17 Li v l uverej
nil itvrtú ~túdiu \amo'>latnc h trocha po11nenen) m 
lá\crom) pod nátvom "Mateppa". čím ju programo
\O pri\p\hobil tnámcmu príbehu. ~tor)· med11t) rn 
'pracovali B) ron i Victor llugo. 
Napo~on r. 1852 Liv t vyd:tl celý cy~l u' t nova 

al.o Transcendentálne etudy (Etudes ď Execution 
l'r1nscendante) a v tejto podohc , (, tmíme i dne;,. Je 
to tretia verzia, v ~torej okrem dvoch ;kladicb m(l 
laldá etuda i ' voj nátov. Druhú i tretiu vcrtiu veno
lai Livt C. Cternému. Porovnaním troch vertif vi
dune Livtovu piani.,tickú i kompotičnú e' olúciu. 
Po-.ledné dve ver 1 ic " ' o~rcm pridaných nátvov od
h~ujú aj tým. ic tretia vcrtia do Í'>ICj mieľ)• tahl:ldt u
,: abnom1álne t cchnic~é obtia/c druhej ' ertic. 

lli\t6ria vtm~u rôtn)ch vert ií Etud na Paganini
ho tému je nemenej JX>učná . U/ r. 1832 napí,al Li v l 

Vc~ú bravúrnu fant:\tiu na Paganiniho l-1 Campa
nellu (térnll ronda 1 Paganiniho Koncertu č . 2 h mol, 
op. 7). Na.,Jedovalo r. 1838 šc>i Transcendentálnych 
§rodiť podfa Paganiniho, 1 ktorých tretia je opiit' Lll 
Campanclla. ; pracovan:í tentorat ove fa ' t ricdmej~ic . 

aprfklad jej rtll '>:th ;,a t ul.ujc 1 350 ta~tov pn•ej 
verLic na 140 ta~tov! apo~on r. 185 1 vyila prcpra
covan:í a tjedntxlu:;cmí vcrtia Šiestich etud podfa 
Paganiniho, dne' v~eohccnc tnáma tvrtá i túdia 
(Arpcggio) V) ~la nc-.kôr v troch rôtnych tncniach. 
dve JXX:h:ídtaju 1 r. 1838. tretia (tapí"nt:Í na jednej 
notovej mnuvc) t r. 185 1. Obc vert ic Livt venoval 
Klare Schumannovej. Etudy ; a vo vcrtii 1 r. 1838 
opUt' hcmi ili obtia}ami. ~toré trcjmc bráni li ich dob
rej intcrprct:kii i prvotriednymi ~lav i ri., tami . A ta~ 

>a 10 vertii 1 r. 185 1 objavil i po<l, tatne tjednodu~e
né. v táuJme lep\cj hratcrno>ti. Pritom " 'to udialo ;, 
ta~ýmmaJ'Irol ' ' ' om. i c ' ý\ ledo~ nic je chudobnej 
:; L :tle ešte účinnejií. 

"Li,tt ncv) našiel woju tramccndcnt:ílnu techni
~u iba preto. aby mlňoval wojich iXl,luch:íčov a do
kátal. /c je lepším klaviri, tom ne/ jeho rival i. 
Uplatt~ova l ju preto. ]e pomocou nej dok:ítal vyčari l' 

nové. ta~mer ordle,tr:ílne efekty na ~lavfri . čím ne-

Od ro~ u l !148 JlÔ'>Obil Ltstt vo Weunarc. :l..átrač
ný pi:mi '> t:l ochtupoval a vlády ;a ujímal ;, ~ladatef. 

dirigent. org:mitator. jedna 1 ú,tredných iX>'> táv ne
mec~ej hudby. Do Weimaru >merovali cc,ty O\Ob
no!.lí umeleckého ;,veta. Mesto sa stalo "Me~~ou" 

hudby. Livta tu obklopovali jeho / iaci. atfalcj 
podni~al ~onccrtné cc" y ako dirigent: do Talillno,ka. 
Ra~ú.,~a. l l olanth~a . Francút.Ska. Nemcc~a. hor
ska. Anglic~a . Výtnamnoumierou po<ltX>IOV:tl a ov
pi) vitoval no' é hudobné umenie. a to ntelcn w ujich 
'>ÚČa\níko'. ale aj budúcich '~ladatcfo, (C. Dchu\\y, 
M. Ra\'cl). Vnie,ol do umenia t6nov veľa nového. 
čím curóp,~y hudobný vývin po'>unul o veľký ~u' 
dopredu. 

Zn:ímy je Li"tov vtfah k Prahe a JCho ~ ~y~y s B. 
Smetanum. ~torého Li~1.1ova osohno;t' i umenie sil
ne i n~pirovali . Výtnamné sú Li!.ttovc vtt'uhy ~ Bra
ti '>lave, ~de mal veľa priateľov. Bol tu piitná,tl r(tt 
ako ~laviri,ta. dirigent. č i ne,l..ôr a~o vtácny ho .. t' pri 
uv(ldtaní wojich diel. Mo/no povcdai. /c Brati,Java 
'>a do Livtovho / ivota do istej miery tapí\ala po
dobne. a~o Praha do Motanovho. Stala sa naotaj 
livtov .. ~)m me-.tom. ' ~torým nemohlo 'úperii 
/iadne iné - ~ výnim~ou Wcimaru. Vytvoril \:1 tu 
okruh Liv tových ctiteľov. k torí "' ~ Já"~ou >tarali o 
~íren ic jeho diela. 

Livtov tvori vý t:ílx:r je neobyčajne \ iroký. 

Fra:n.:z; Lis:z;t 
" ... Lisz t má velké myslitelské schopnosti a väč§mi, než záujmy umenia, 

ktoré si vyvolil, ho zamestnávajú výskumy r{Jznych §kôl, ktoré sa zaoberajú 
rie§enfm velkých otázok, zahmujúcich nebo i zem." (H Heine) 

porovnatd nc rot\íril "oje ')Jad rol acte moin<>'>
ti ... " (ll . Searle: lludha F. Livta). 

K " u~o' o- technic~ým objavom .,., pripájala 1 l)
pic~:í Ji ,/10\ .. ~á "~la\ írna in\ trumcntácia" ' ' ) u/i
tím ~rajn)ch reg b t rov ~lavíra het tb) tučného prcpl
ňov:tnt:t ' trcdo'. V) ni~nc to n:tpríklad po101 n:tním 
Schumannových a Liv tových t ran,~ripcií rovna
~ých diel Paganiniho. O~ rem iného poto-
rujeme no1 )• ' Pô,ob hannonitácic. 
"ča,to n:ítna~ovo. v iirokých ia
hoch. ' rchéln) m m!xlclova-
ním ta~ l .tdn) ch op(lr hanno
niC~CJ ~thtr). priO::om <ht:í-
' alo 1 cfa pne,turu pre 
voľno.: 'tna,anio.: "' v) 
ratného prcdnc'u me-
16die." (G. M. Kog.m: 
Li!>~llwa piani,tic~:í 

dráha). 
Ku ~oncu \ tynd

'>iatych ro~m 19. \ IO
ruč ia dtl\iahol Llvt 
apogeum "Ojll!l pta
ni"icl,éhn rol\ OJa. ') 
\lúpil na naj' y\~í 'rchol. 
a~ý ked) umenie ~ lavír
neJ hry pO!IHIIO. Ú\pcch 
umelca nadobudol ' nič ím 
ncporovn:ttcfné. rotpráv~ové 

rOIIllCr). A práve vted) Li'>LI 11:1-
v/d) preru' il profe,ion(llnu ~once t tnú 
činnO'>i. V \O.:ptembri 18-17. \0 ve~u nece-
J)ch 36 ro~o'. u'poriadal v Jcluavetgrade (na 
U~rajinc) WOJ JX>'>Icdn) ~oncert. Poč:h trid '>iatich 
deviatich ro~ov. ~toré ešte ,.c~ý hudobní~ pre/ll ... a 
u/ viac neobpvil na pódiu. a~ nerátame nio.:~o~o 
prílc/itO'>In)ch dobroč inn)ch ~oncertov . Vcnov:tl " ' 
naďalej kompotičnej. ale i dirigcnt '>~Cj. pcdagogic
~ej a org:mit:ítor,~cj činno,ti . Vo Weimar..: ta,t:íval 
od r. l !!42 mic,to dvorného dirigenta a hol ' trcdolxl
dom ~ru hu umelcov i učencov. Ro~u l !!59 " ' '>lai 
čc,tn)m pret ido.:ntom 'cmec~ého hudubneho ' pol
~u . Od rn~u IK6 1 / ll ' Ríme. ~de priJ:tl mJ\tc r:ido1 t! 
"ilie nie ( l !!65). Tu \/ni~ lo i 'da chr:ímo,ej hudh) . 
Ro~ u 1870 opiii nadviatal ' ' ) ~) ., \\Cint:u ,~)m th u
rom a / il a~o uctie-:utý a o~lavovan) hudohní~ ' lrie
davo v Ríme. Wennare a Budapešti. kde "' r. l !!75 
' tal pretidentom Uhtm~cj hudobnej a~adémie. talo
/cno.:j n:t jeho podnet. 

Livt bol neobyč:tjnc v Ldelaným č love~om. V 
hudbe " ' výtn:unne ta\:tdto' al ta umenie l l. 13er
liota. R. Wagnera. bol propag:ítorom tllcl L. van 
Bcctho' ena. l·r. Schuberta :t mnoh) ch iných. Bohaté 
je jeho l..omJX>tičné dielo v obla'> ti ~1:1\ írncJ. or
clle\lr:Í IIlcJ 1 chrámovej hudby. ale i vo~:ílncj hudb) 
(mu/,~é tbory. 60 pic,ní s klavímym 'pnevcx.lom). 

ové rcprctentatívne kompletné vydanie Liv tovho 
diela vyšlo r. 1994 v Bud:l)x:~ ti v Editio Mu,ica. 
Celé dielo je rotdelcné do l O-t ich 'érií. Iba originál
ne ~lavírne diela !.Ú t hrnuté do 18 tvUA ov l. ;éric. 
Voľné úpr:l\ y a tran-,~ripcie pro.: ~ lavír priná~a 24 
tviiAOI l l. '>éric. Dalšie ob,ahujú tran .. ~riJx:ie a 
úpravy pre 4-ručný ~lav ír a pre ch a ~lavír) . diela pre 
viič\ i e n:htrojové oh,adcnia. diela pre organ a organ 
, o '>prievcxlom in)dt n:íwojov. orclle\trálne diela. 
diela pre ~ la1 ír a ordle,ter. vokálne diela ., ~Javí rom, 
vuU lne diela' orclte!.lrom a' viacer) mi n:htrojmi. 
tborové diela 11 capella. Iba pcx.lrobný prehľad l. a ll. 
série tvorí 85-w:ín~ovú knil.ku EMB ' pripojeným 
regtstrom. 

Z Livtových /ia~ov 'JXllllcňmc :1\p<lň najv)
tn:unncj\ích: ll an' von Biillo\\ . Eugene d'A ihcrt. Al
fred Re io,enaucr. Augu\ t Strada!. Bernhard Sta\'enhn
gcn. Paul Lamond. Arthur Friedhe im. Morili Ro
;enthal. Enul von Sauer. Alexander Siloti. Martin 
Krau,e. Karl Klindwonh. Sofia Mentcr. J..tván Tl10-

Ohem hudobnej tvorb) bol činn)· i li tcrarnc. (O~rcm 

in) ch prác JC autorom ~nill) "Chopin". ~tor:í je pt 
' ) m /iHliOpl'>olll JCho ,efkého '>lÍČ:I\níb a priateľa.) 
Rôtn) mi o~nthmi č t nno,ti Li v ta"' v cun\p,~cJ hu
dobneJ ~ ultút c t:IJXKlteva tX>mcmc rtJ/\i:thla biogra
tic~ :í a memo:ínl\ :í literatúra. ale i mctodo log 1c~ý 
vý"kum. K tachovaniu jo.:hu umclec~élm i tx:dago

gic~ého od~:vu prb Jx:li mnohí jeho pria
mi / iaci. Cenným príll<N>lll ~ intcr

pret:ícii Liv tOV)Ch diel JC I.Jvt 
Padagogium. ~toré 1) dala ' 
Lip,~ u r. 190 l ') tnamn:í 

ncmelká ~lavtrrw JX:dago
gic~a a hudobná 'Pi,o
v:uc~a Lina Raman. 
Pô.,obi la v orimhcr
gu a Mníchove a je 
1 ic/ autor~ou rut, i ah
Jeho Livtovho /ivo
topi, u h ant Liv t ab 
Kiin.,tler und \1en,ch 

<3 11. Ltp,ko. l MR0-
1894 ). Ďal\ím 1 auto

rov litcr:írncho 'pra-
covama i ivota a tvnrh) 

bol napríklad Peter Iba
Ix:. autor Li"'' Schaľfen 

(Stuttgan . 19.1 l ), i J a~ov 
Mili;tejn 'vojím dvojtväAo

\ ) 111 dielom.- F. Livt (Mo'~"" 
1956). 

V) tn:unn)· nemec~) ~ lavírn) JX:dagúg 
Carl Adolf Marticm,cn' tá,er.:čn)ch diel!x:h \\O

jej pr:ícc Sdtiipfe ri,chcr Klavienmtcrricht n:ím prib
I i/uje Li v tm u mctcKii~u vyučovania ~lavmtcj hry a 
v nic~torých ~on~ré tnych princíp<1ch navrhuje Jej 
aktualitáciu. Martien-,,cn "a hl:hi ~ Livtovmu pcda
gogic~éntu od~atu a jeho geniálnu umdec~ú intuí
c iu pov ai uje t a t:í ~lad vJa,tnej metod i~) . 

'Tow j:ulro mojej iml ividu.1/ncj mcwdiky ' yučo

' ':mi:l kim m1e:i fit) je 1 o wojcj pcKht:llc / :tkl:ldll) 'm 
t:yom,lt Olli l dkfch uc' llcf,k)'ch l ,l '/c'c/kCll Fr:lll/:1 
Livt.l. J>ouJ11 :1/1!1/Cl metcKiiku imwt11 ne :1 fle•) 1 d 
mi jcc/ncl\/l.llllll'. :1ko tw to c>to.: poukaJcm. l muitíl ne 
:1 jL'dlllh lľ:lllllt' pouJít :1/i 1!110 IIIL'tcx/ikll .lj jdw hlt' i. 
T:~k ,om ju :lj prcv/:11 cx1 o/)()c/1 '' ojic/1 llt'ilt'lill. 
prilll ll) ch Livtnv>"ch Ji:1kov ( ... ). Ut'cnic 11 ind it ii/11-
:í/nom vy11c'ov;mí kluvímc:i hry 1'0/~irujc 11 potclvilw
jc vdl.t' imuitll•nc pom:llky Fr:m/:1 Li.vt:l k j:Nu:j 
uvcdomt•tw,ti. \lo " 'cycj jcdncl'>lrwiiiCI\Ii hy mohli 
h) t' uJiwčnc· tlm m:~lt'mu počl!l o/>/ 1 I.Ht' 1 ymmoč
n,ľch 1:1/<.:11101. " 

Danou problemau~ou " ' hudeme JXKirohnej::;te 
taohcrai V kapitole \ O.:nO\'anej tomuto UČencm l a JX:
dagóg0\1, ~tor) V) ra,tal pod pcdagogic~)m 'ply
vom dH>ch pri:unych Livtových / ia~ov - Alt rcda 
Rei .. enauera a Karla Klind\\ortha. A~é t:í~ladné tlu
:::cvné ' ily. vyplývajúce 1 geniálnej Li" tovcj intu í
cie. tvorili podľa MartiCih\ena tajom\tvo Ú'>JlCChujc
ho JX:dagog,~y'! Ide o dva du:::cvné 't:tvy. ktoré hy 
mali hyi vJa,tné ~ahlému /ia~m i do tej mier). aby 
mohol ~cdy~or, e~ prcch:íd~:~i 1 jedného '>ta' u do 
druhého. V ~r;ít~o\li ich mo/ no chara~tcril()vai a~o 
dva na\/ájom č t:hločne prot i~ latlné. ale doph'\ujúcc 
" ' princíp) lh)Chic~ého prístupu ~ ' túdiu a intcrprc
t:ícii hudobných diel. Prvý 1 nich je prí,ne ohjc~tí1 -
ny. ~on, tru~čn)• prí,tup tá~ladných Jl'ych ic~ých ,íJ 
a ich t loi iek k :::titdiu t ameranému na intcrprct:íciu 
hudobneho diela. druhý je subje~ tívny. sloh<xlný 
prejav O'>obno"ti ~aldého interpreta. ~ torý " ' preja
vuje v montente vl:l'>tncj tvorivej interprct:ícic. T:íto 
Li'>t.tova intuímt je "analogická i 'Goetheho vedec
kou intuíciou: aj tu mu'í č i>to o'obnému v) ~ladu 
l..a/dého ' cdec~ého učenia ncu,tálc prcdchádtať 
trictvy a tba na vnútomú po<htatu objektu tameraný 
JX>hfad." 

Li>t.tova >ehopnmť v/ii " ' do tlu:::evného "veta 
iných a do ich diel 'a , taJa ták ladom jeho interpre
tačného i tx:dagogic~ého Jx'hohcnia. Z JCho pcdagn· 
gickcj praxe ' " mel..edy a~o príklad tolerantného p<J
hfadu múdreho pcdag<Íga. ktorý poncchá-:1 '>HlJillU 
tvcrencovi JX> U'>IXl~ojivcj príprave diela do,tato~ 
umc lcc~cj vofno,ti na jeho rcalitáciu JXxlfa moh
ných pred~táv . uv:ídta : "//nítc llÍ skladlw cdkom in
<lk.~ic :1ko j:~. :1v.~:1k hr:ftc j u tie} prc:svc·dčivo ": i no~e
dy t:L~a na ilu ~ tráciu vytdvihnutia i!.tých kritérií. po
trebných obmedtení. najmä voč i nep<Jri ad~u či fuho
vôli: " chr:ít<: llÍ ,k/ad/Ju .>prál'llc. vu\:1 hm je· ndn
gick:í". 

"Jclw i:•picl:ínw Jt'cincxluch:í mctiÍ<i:l 1 te•chnit'kom 
a umeleckom l'(•c/cní wojlw Jiak:1 hol:! 1.1k:fto: na 
technické .\koi<:nic odportíča/ ~ ~ o jim )wk mn Vj' l uč
ne k/a;icktí tcdmiku. Poé,1., ;vujho prvého u curwr
>kéhu pol>ylll J10.,iclul v{ctk;ích. tcduucky m·dci.\l:t
točnc pripmvc:tJ)Íc:ll Ji:~kov tw "/idcnie• " k TIIC:CKio
rovi Kullakovi clo Bcrlítw. Kla.\ickou tcdullkou m:t
lo prchiclmt' ;lj .{ l!íclium ,k/:~cliel>. A J pri mo/1110111 
vJití ;.1 clo u/mt/OV ,kf:t<iieb mohol k.1Jd;í lm11' ":tko 
mu /Ob:lk twr:htol". T:íto jcclmxluduí tmjiw .. ť ttcdla 
v;:~k k cieľu - :~ko w vypi) va /O '>p:irnt'iw f10/0fiJ\ 'II
ni:t - ib:t pri pr:!ct ,, ob/1/:í'it' vcll.;"mi. '>"nllmK' n;"mi 
lillclltmi. pr:ÍI c t:tk;"m1. kwrt' vo\/ i do clc')lll lw<il>y 
:~ku' cll.í rcpt..:/c:lll:mti Vj uik,1jcíccj Uvwve:i \ koly." 

Martien\'>C II ale na ták lade hlb~ ieho štítdia t)·chto 
postáv dO,JX:I k t:íveru, /e vynikajúci n:pretcntanti 
Listtovej ~~oly " ' pôv<xlne vytnačovali mimoriad
nym virtuót nym nadan ím a ne,~nrš tc " ' pre,Jávili 
a~o koncci1UJÚCi virtuóti. Oproti nim mnohí nadaní 
ncmcc~í interpro.:tt U'>lupovah do potadia. čo lx>lo 
pre~ vapUJÚCC. Z toho vypi) nulu aj jeho prewedčc
nie o potrebe rcu\íren ia livlov,~cj met<xl t~). ~ čo

mu sa ešte vrátime. 
Liv t :t~o pcdagcíg nešetril námahou ant ča,om a 

wojim / iakom v/dy dô~ ladne "prcdcvičoval" úryv
ky 1 diel hudobnej li teratúry. S obľubou prcdhr:íval 
najmii Bccthovcnove diela. A jeho / iaci ;,pomínal i, 
/c toto Li!>~tovo "cv ičcnte" v/dy ~rá'>nc tnelo. čo je 
veľmi dôlei itý p<>tnaiiJ~. Na Livtových ' ) učuva
cích hodin:kh holi tot i/ č:t'>IO prítomní nielen nadaní 
/ iaci. ale aj rô1111 náv\tevníci. tvcdavct. ~tor)m 

Livt ve~cxJu~nc dovolil načúvai. MnJno 'a dom
nievať. /c práve cmt ča '>lo po(:uli ib:t n:íhodné Úľ) v~y 
1 JX:dagog ic~éhu prtJCe\U. ~toré nemu,ch h) t' an1 
pod,tatné. an1 t'al"~ové. A dotai, ta ..:1 na Liv to
vých lc~ci:ích obča' tÚČ<t'll~ova li .tj primití' ni JX:da
gógovia a rútni pcdagogicU "íllxJ/ iac i". ~torí putom 
hrdo hl:í \ah to. čomu 'a tu "nauči l i". A napachali 
livtov;,~eJ met<xli~c a jeho pcdagogic~ému umenm 
'iac \~od). ne i O'>ohu. Počul i tot i/ napríklad tba 1:1-

~) ' ) 'e~ ') učnvama. ~Cd) Livt <XI tXlľličal cv tč t i 
''ct~). ,~Jadhy pred 'l.l'>tnou interpretáciou trctcľ
nc. ja,nc a ČJ\10. Po n:ÍI rate na WOJC pihobi,~á 1 tch 
vc~ého \lUl U o' ta la iba hla.,n:i, 11 tdá hra. bet :t~ej
~ofve~ úč:l'>ti ume lcc~ého duch:t. "A wk "' pmlllplle' 
clritw :t l>iiTcll':llliL' ,,/:1/i 1 dmi pi'Í/tl:li:ll) 'mi črt:uni 

pi:IIJi,tick!.'ho cvk'cni:t v 11icktmých 11emc:ck;ích hu
clobn;ích ce•mr:klt. Uv/ ()lc r:Jd) holi 111icne·nc :~ku 
trC:11i11g. 1 .l d1.1tlt:tjtíci /O / t ukot L') 11om e:i 1 tik. 
ln:tk<ic /J_t Li'// llcc/ok:l/:1/m_t ,/id k fw ll.ul:ull h t
ci poc.·lftlt /!lto /:lkomw,,· p<KII eclomt· ,, ul ll<'clokii/:1-
li inak 111) , /td Ale to. ú> urohilt / 1 c/J.du> 1 /Clrtt pe
dagogickí tíl>oh 1ci. 1110l11o 11:1/1 :11' pt:mhttck) 111 il 

/wdohn;"111 l>:~r/>.l f',/1 om." 
Ptxlfa Ltvta cv ičenie má b) i wcdumité a/ tlo naJ

menších dct:tilov nielen navono~. ale i tvu~ovu 
krá;,nc. Tým /ia~om. pre ~torých bolo pr i ťaiké 'PI 
niť narat v\et~y det:ti lné po/iadav~y prípr.tvy ume
lec~ého lhcl:t. odporúča l po>tupm: t:uncrai iXJtor
no .. i na jednotlivé pn ~) : na 'pravne t6n). mo~ed) 
uprcdno,tmi r) tmic~ú t lo/~u te,tu. p<Jtom h:thtu 
ttínu . ..:uncht:llné a difercnco,ané ' cden1~ Jcdnot li
' ých hla\ov a ptxl. Je to vla\lne JXlm<x:n) p<Nup. ale 
pcdagogic~y účinne do JXlpredta )10\unut) dille/it) 
p>ychický proce' rotdcfov:mia potomo,ti. ~torý pri 
~ túdiu pri'>pieva ~ prehfhcniu vnímania dct:ti lov i 
celkového t my,Ju huby. Li,ll odtX>rúča l cv ič i l' nové 
hudobné diela, ale aj opa~ovai '''"''Í rcpcrto:Íl kla
sickou technikou, ., úpln)m popretím vl:l\tného J:l. 
Pri imcrp1 et:ícii 'a v\a~ vla,tné ja malo tratu n{lhlc 
prcja1 ti. a to !xldano,iou intcrprctov:mérnu chci u. A 
v\ct~u mala umocnii tcchni~a. vl:l\tna ~a/dému m
tcrprcto\ 1. Teda naplno. lx:t JXhtupnthti. t.tpujením 
vla'>ln)ch tvorh )ch -.íl. Ku ~Ja,ic~eJ technt~c 'a pri
d{lvajú ~ Marticn,-,cnovo.:j anal) te e\tc dva druh) 
techniky. ~toré 'a trtxlili u/ v umeleckej pra\11-tv t:l 
a jeho výtttamnych ,(,ča,n íkov: prvým je extatická 
romantická technika '\pievajúcich p!xlu, ie~" . ~ tor:í 
je techni~ou p<1hyhov prcdla~tia. vrátane voľne Vl'>ia
ccho laUa. a tt v. ,;íhovcj hry (hr) tiaiou). druh) m JC 
expanzívna technika ' p<lh) brn1 pru/ného. tľ:th~a li\o
' aného ramena C'i tatcra' t) mi to pojmJmi txxlmbncj,ic 
wtn:ímimc' ~apuolc 'cnm aneJ C. A. \ larttCih..Cnm' 
A~o v) r:v n) prí~lad Livto,ej \ t:lr<J,Ih\tl\11 o 

~ lavímu tcchni~u moino uvie.,i jeho olh iah lc trnj
tviit kové dielo "Tcchm,che Studien". vydane a/ po 
Liv tovej ' mrti ( 181:!6). 

"UJ v ml:ulmti />ol U vw v clll<c1 ll). oh/or ll<'po
rovn:IIL'ftlc .~ir'í 1 Jlťli'O I'ti:IIIÍ' ill)~mi ill•ictcl:uui t te
d:lj\iclw pi:mi,tickt'ho uc/J:1. .. " (Ci. i\1. Kog:mJ 

" 11.\ctci pi:mi.\11 uic 'Li ' i:~c. neJ Jlt:llll'>lt. /'ri tefl 
počtív;mí ,i okii/ICII) pruJno., t'oll. kwrou prdmw
' :Ijú tcdmidt' ollli:lk . ln:tk je 1011111 1 te•c/_t. kccf hr;1 

Li.vt: IIL'III) ' "' 11:1 prcJ..cm:ít am' ol>ti:~Je. k/:n tr ,;, 

\tr:lca. ollj:llujc ·'" l111dl>a. ll tomw / lll) 'le '-i.vt. 
od f)rcfl či:l.,, t' o ,\lllC ho poču/i II:IJlCI\fe•c/y. III'Clhi/ 
neuvcritt.:ftlt' pokmky. K jeho kva/it:ím prihuclnl 
pokoj. ktorého ' a 11111 prcdt;ímucc/o,t:ívalo. " 

(ll. I /ciuc) 
"I/eine 'Jlľ:I VIIl' p<>c:lwpil. Je ollj;11 cnie '"pokoja 

,. Liv101 ej Im:. jeho ,cflopuo.,t' Clll:íclat' '"· " cdčJio 
nie o úpadku. ,,k Jwopak o ro/k 1 ctt• jdw t.l lc-11111. o 
dmialmutí '.' IIIC:/ _1 / 11 due'ho :1 1 e•<iomC:Iw Jlľilläpu. 
čo cloka/11jc t"iit' \ i u umdccktí tn:/o,t' imctptt·ta." 

(G.M.Kog:mJ 



Donizettiovský Donizettiho Don Pasquale 
Aj keď sa poniektorí slovenskí teatroló

govia sn<Ji.ia v1budi i l.áujcm slovenských 
operných divadiel (až štyroch!) o predver
diovskú opernú romantiku. systcmatickcj
~ia odo~:va prakticky absentuje. Až na pár 
výnim iek sa bcll iniovsko-doni l ctt iovský 
archív vyprá;dňujc zvyčajne iba notoricky 
osvedčeným i titulmi . Zd<Í sa, LC k dôvodu 
archaickosti dobových l ibriet pristupuje 
ako argument ncinsccnovanosti aj oveľa l.á
va/.nej~í problém. Je ním nemo/.nosi bclprob
lémového kompletného obsadenia (!stred
ných partov v be1úhonnej interpret<íc ii bel 
canta. Výnimkou nic j e ani operný súbor v 
Banskej Bystrici. i kccľ v minulých rokoch 
pr<Íve tu "o/.i li " v cc lošt;ítnych premiérach 
niektoré zabudnuté opusy Gaetana Doni
lettiho. K úspešným patrila tootsicovsky 
ladená komédia L divadelného prostredia 
Viva la mamma. Dielo. k toré znamenalo 
boom naj mii inscenáciou v brati slavskej 
Komornej opere s nálvom Maniere teatrali. 
a jednoaktovka Zvonček. kde sa prvýkrát 
stretl i otec a syn Babjakovci. Z posledných 
clonin: tt iovských tragických diel bola oven
čená 1ahraničnou rcpre;entáciou La Fa
vorita. a to al1ásluhou výn imočnej scéno
grafie Petra Cancckého a kostyméra Aleša 
V otavu. Potom u/. súbor ponC1kal iba osved
čenú klasiku: Nápoj l ;í~ky a v poslednej 
premiére na konci minulej divadelnej sc~:ó
ny už v druhom naštudovaní Dona Pas
quala. Ten sa vrátil na j avisko po tridsiatich 
štyroch rokoch. Dosi na to, aby sa nepripo
mínalo a hlavne ncporovn<Ívalo naštudova
nie prcdchád1ajúcc. Pod toh to Pasquala sa 
podpísal slovensko-český i nscenačný tím. 
O vi1wílnu 1lo/.ku sa kompletne 7aslúži l i 
ostravsk í hosiujúci di vadclnfc i: Jiff Me'ffn
sky ré/iou. Alexander Babraj scénografiou 
a Etiška Zapletalová kostýmami. Dirigen
tom bol domáci Pavol Tužinský. 

Pasquale v 1ávcrc sc1óny (premiéra 19. 
júna) 1namenal rozhodne oddych. Priro
cllcnc pre diváka. Aspoň tak holi premiéro-

ví pria1n ivc i divadla nachystaní. Komédia 
typu dell'arte na~ l a inovmané opcrné.ckvi
valcnty v sól istickom kvartete. Popri hlav
ných charakteri stikách. prcvtatých 1 histo
rickej minulost i. bola štvorica dotvarovan;í 
o niekoľko novších prvkov: starý hlupák 
Pasq uale získa l s konštantne padnutými 
trakmi aj polohu stareckej dcmcncic a seni
lity: dottorc Malatcsta bc~: náč i nia bol jcd
nora;ovým dcpotným injekčným psychotc
rapcutom: z oriny. ktor<Í sa vynorila 1 kú
perovej peny. sa neskôr stala trénovan;í fi t
ncska na stacion;írnom bicyk li a Ernesto sa 
musel najprv uspokojil' ~ úlohou bctradnc 
stojaceho tÍka v portáloch. ktorý nepre
svedč ivo v~:bfkol láskou npnovo. Celá ~:n:í
ma intriga sa 1ačína už od hudobne br ilant
nej prcdohry. pričom JC insccnovan;í akou~ i 
rctrovl nou. V nej je don Pasquale hudobní
kom- počas vio l onče lového sóla je identic
ký s orchestrálnym partom: potom je sní
vajúcim bigamistom - kostýmovaný taneč
ný dublér s dvoma tancčníčkami je mladíc
kou pripomienkou- a napokon je realistom 
s nádychom latentného alkohol ika a milov
níka portrétnej maľby . Tam j e aj pôvod je
ho poblúznenia sa 1: lásky. Ak jednotli vé 
obrazy dvojdcjstvovej opery (tri dejstvá re
žisér kumu loval v intenciách bu iTy) doplní
mc o nieked ťú~:a té fóry 1: crazykomédie 
(pády. facky. grimasy a pod.). môžeme ~a 
priamo Lastavi i pri vrchole diania. Je ním 
skutočný koč iar, pôsobiaci, / iaľ, v prvých 
radoch obrovito a 1: pohľadu až hororovo, 
scénograficky umie~tncný pod gýčovi tým i 

maľovanými gi rlandovými ku lil>ami . Tam 
sa hudobne javia zaľúbenci orina a Ernest 
ako "nahf v t ŕnf": vysoko nad javiskom a -
1dá sa - bc1 odposluchu , boli najmii prvo
prcmiéroví interpret i - Alžbeta Trgová a 
Ján Vaculík - vokálne ncharmoni7ujúcim 
p<Írom. miestami takmer ncpočúvatcl'ným . 

Ak porovnám premiéry. potom ro7hodnc 
vy1:~ia interprclačná profc\ ionalita patrila 
"t)·m druh)m ". Tam kra ľovala orina. 

Figarova svadba ako ornament 
W. A. Mozart: Figarova svadb:1. Komick;í opera. Libreto: Lorcn~o da Ponte. 

PrcJ..Iad: Jela Krčmé!yovú. Dirigent: Igor Dohovič. Ré2iit . . \Ctftw u f...ost;ímy: Zuzww 
Lackov:í a. h. Prcmiérn 19. a 21. 6. 1998 na scéne Divadln J. Borodáča v Košiciitch. 

O~cm alebo deväť repríz M ozartovej ko
mickej opery Figarova svadba po j ej pre
miére l. m;íja 17R6 vo Viedni až do de
cembra toho istého roka, nehovorí o jej 
neúspechu. Svedčí o tom, J.c z rcpcrto<Íru 
vypadla jednoducho pod silným !lakom 
vtedy T al ianmi veľm i favoriwvanej opery 
Una Cosa Rara španielskeho skladateľa 

Martina y Solera. ktorý nebol až takým za
nedba te ľným \klaclatc ľom . ako sa traduje. 

aopak. o úspechu M o;artovcj opery vý
rečne hovorí ťakt. že viedenské obecen
stvo si na predstaveniach opery vynucova
lo ďalš ie opakovania jednotli vých árií. 
duet. ans.ímblov. Už v januári nasledujúce
ho roka zažiarila s ešte viičším úspechom 
v Prahe. kde jej druhé predstavenie dirigo
val s:ím M o1art. 

Figarova svadba - sk utočný hudobný 
skvosl mcd1 i operami - sa vie zajagať ešte 
žiarivej šie, ak sa j ej inscenácii dostane mi
nimálne tak<Í polornost' zo strany tvorcov. 
ako v prípade jej premiéry v Ko~ ic i ach . 

Pri jej spoločnej príprave sa ~t ret ol kolek
tív mladých. kvalitných a ambicióznych. 
n<Ízorovo vcl'mi blízkych umelcov. k torí si 
poro~:umel i takpovediac "na prvý dotyk". 
Z týchto dotykov vyr<Í~tla inscenácia be~: 
ôdrhov ako komplexný hudobnodramatic
ký útvar s jasne vybudovanou vnútornou 
komunikačnou siciou med~:i j ednotl ivými 
Llo/kami. ale aj navonok. smerom k obe-
censtvu. 

lnscen<Íc ia ma oslovila najmii svoj ou 
vnútornou č is t ou kdsou línií, ktoré sa vy
n<Írali akoby 1: ničoho. aby v úchvatnej jed
noducho~ti vytvorili ornament. rczonujúci 
a7. v hlbine duše. Ani Mozart by si nemo
hol pri ať lepšiu premiéru svoj ej opery ako 
bola t<Íto košická. v opere DJB. Jednotli ví 
sól isti. režisérka. dirigent. orchester i zbor 
prenikli k podstate j eho hudby. v ktorej 

nach;ídzali bohatú inšpiráci u pre vlastný 
umelecký míwr. Súlad . v akom potom tie
to názory spo l očne v insccmíci i zneli, bol 
nádherný. 

Mladá režisérka Zuzana Lacková a. h. s 
ja~noaivo~ťou svojho ve ľkého lalentu od
kr) la to. čo j e zakódované v hudbe a l ib rc
te opery: čl oveka. ženu . muža, vzťahy. e
chcela a ani nepotrebovala atraktívne kuli 
sy. či vyčačkanú grófkinu spál ňu. záhrad
né alt:ínky alebo pompézne kostýmy. Sta
č i l a jej na javisku jediná kocka. k toní bola 
dostat očne javiskovo variabilná. keďže je 
viacrozmerná a teda zrozumi te ľná aj ako 
symbol. Z. Lacková je vácnym wsobne
ním nielen výbornej režisérk y. ale aj rov
nako dobrej výt varníčky. preto scénu a 
kostýmy navrhovala sama. Okrem obrov
skej kocky. uzatv<Írajúcej. ale aj otv<írajú
ccj herecké akcie. bola na occľovošedom 
javisku jedinou rekvizitou v i acúče lovo 

využívan<Í hodvábna (šcdi v{l) plachta. 7a
každým pri zmene scény f...ódujtíc<t aj urč i 
tý. vždy iný znak. a zop<Ír ~ to l ič ick. 

Tento asketi zmu~ si rcž il>érka prísne 
ustrážila aj v kostýmoch. ktoré potvrdzo
vali fakt. že v jcdnoducho~ti je krása. Vo 
fa rbe bol i diferencované len veľmi nepatr
ne, od bielej, cez strieborno-šedivú. po 
slaboružovú. Tento jedi nečný výtvarný 
konglomerát umožnil sóli l>tom rozohrat' a 
vyjadril' v speve. geslách. mimike, pohľa
doch, skrytých stiskoch rúk a letmých 
boáoch to, čo skrýva i M ozartova hudba
vzájomné vzťahy postáv a takto dotvoriť 
javiskový ornament v jeho líni<Ích. 

Obc premiéry priniesli niekoľko výbor
ných výkonov. Zaslúžili sa o ne mladf só
l ist i s vekovým priemerom 23 rokov! 
Takmer všetci sú absolventmi košického 
Konzervatória alebo sú ešte j eho žiakmi -
Gabriela 1-l i.ibnerov<Í. Marián Lukáč. M i-

Alžbeta Trgová a Igor Lacko v banskobystrickej inscenácii Don Pasquala. Sníml..a René Mlb 

Margaréta Vajdová bola idd lnou prcdsta
vi td kou. poľahky ~:vl;íd l a aj koloratúru. bo
la technicky istá. intonačne belproblémo
\:Í. Excelovala hnetľ v úvodnej kavatinc. 
Vok;ílnc výborným bol aj Zoltán Vongrey 
(Malatcl>ta). Striedme herecké prostriedky 
mu umožnili naplno !.a koncentrovať na 
~pcv;ícky v)•kon. Farcbnosi. hla-,ov<Í 11"0/.U
mitcľnosi. ale najmli bc1problémovosi vý
šok bola pre mňa príjemným 7á7itkom. 
Altcrnant Šimon Svitok hol. / iaľ. viac her
com ne/ operným spevákom. Aj Pal>quale 
druhej premiéry prcr<Ístol prvoprcmiérové
ho I gora Lacku. Ruský basista Andrej 
Izugrafov upo1orni l na ~voj sýty bas u/ v 
Čarovnej naute: tentokrát prcuJ..áLal dispo
IÍCic ' hlasovom ambite. ako aj v pohybli
vosti rccitatívnych úsekov. Ak mo/no voči 
jeho prejavu niečo namictai. potom je to 
príli~ \ iln)• ru-,ký akcent. ktorý- najmii v re
citatívoch - miestami nabúrava! rytmické 

riam Maťašov:í. Bol i to výkony vo všetkom 
presvedčivé. l n\ccn<Ícia bola prehliadkou 
novej. mladej. -,ympatickej a d) namickcj 
spcvtíckej gcncníc ic. Zu1anka Michaely 
Hausovej žiar ila ~vicžost'ou hlasu a hu
dobnou prec i1itou. Svetlana Tomová pri 
nic~la v grófke Rosine novú - možnú di
menLiu smerovania hla!.u \ mladodrama
tickcj polohe. Figaro mnl dvoch pred~tav i 

tcl'ov. a prvej premiére sa vermi dobre v 
tejto postave cítil Martin M asloviak, na 
druhej premiére prek vapi l ucelenou kon
cepciou postavy náclcjn)• Marián Lukáč a. h. 
Podobne sa prvýkr<Ít na javisku o pria~:cň 
uch<Íd7ala Gabriela Hiibnerová a. h. Jej 
Cherubino vynikol farebnou krásou hla~u 
mladučkej speváčky a tak i ona . ako aj 
Miriam MaWová na prvej premiére, vy
tvorila roLko~nú po!.tavu prel ietavého p<í
žaťa. Do spev;íckcho výkonu clcganlného 
Michaila Adamenka v úlohe grófa A lma
vivu sa vlúdi lo. najm~i na druhej premiére 
(sólisla spieval obc). trochu viac tempové
ho nesú ladu. Basi,ta Martin Gurbaf (Bar
tolo) sa Lal.kvcl v ärii l. dejstva. V charak
teristickej postave Basil ia sa vynímal Mi
chal Lehotský. Marccll inu príznačne vy-

hodnoty partu. llosťujúc i Erne~to. lyricki 
tenor Alexander Vovk, zaujal najmli bez. 
problcmat ic kou vyššou polohou. Menq 
1datným UL bol ako milovník. 

Dirigent Pavol Tužinský, výborne cítioo 
hudobnú fra~:cológ i u. predsa len bol nan~· 
ktorých miestach v ncsúhre \O ~pc\á~mi. 

1\lo najmii o miesta s tcmpicko-agogid11 
~:menou. Myslím. /c tento rytmický "úleľ 
mŕt na svedomí práve druhé in terpretačne 
1rýchlcné obsadenie. Dovolilo ~ i oveľa 11a: 
a n:íročncj~ic hudobno-\ ýra1ové difcrt'll
ci;ícic. 

Premiérou Dona Pasquala dostala dilo~
dclmí obec ľúbivú inscenáciu. Poča-, nej~ 

di v;ík -,ku točne oddýchne. poba\ í 'a 1 

"svojim " 1athcska. a Pasquala však určnt 
pôjde častejšie divák. ktorý 1nesic prívla1· 
tok donizcttiovský. Až v druhom rade oper· 
ne n<íročnejší. 

MÁRIA GLOCKOVÁ 

kresl ila V iera Hronská, Antonia spic1~ 

Štefan Hundža, v mini úlohe Barbarin) 
;aujala Gréta Len:írtová (v 2. premiére 
Dana Laššáková), Dona Curtia l.picl~ 
Gabriel Szakál. 

llybno\i. akou \ a vy7načova li králnt 
Mo;arttne an\límhly. bo la hlavným Ldn>
jom celého hudobného naštudovania o~· 
ry mladým. len 25-ročnym dirigentom 
Igorom Dohovičom. P;íči l i sa mi rempí. 
Mali ~voj výra7. woj e opod\tatnenie. 
Dirigent sa nebál wižného tempa. polllll 
však aj j eho hranice. echýbala ani spev· 
no\ť v pomalých hudobných plochách. 
Možno ešte u va/ov ai o krajšej Z\ u~o1tj 

symbió1e drevených a ~láčikových ná'tJO. 
jov a tiež škoda aj niekoľkých intonačn}d 
úletov, najmii na 2. premiére v skupine 
sláčikových n:htrojov. K hudobnej jedl» 
te pri,pel naštudovaním 1borov R~ 
Skfepek. 

Inscenác ia Figarovej svadby dala sym
bolicky veľk ú bodJ..u za premiérami tohlo
ročnej sezóny. Bola príkladom úia.IIICJ 
umeleckej konccntr;ície, disciplíny a záro. 
veň umeleckého roLictu. 

DITA MARENCINOVÁ 

Michal Lehotský (Basilio), Michaela Hausová (Zuzan.ka) a Michail Adamenko (gróf Almaviva). 
Sníml..a Ondrej 11m! 



Roz}ďasovíspeváč~ovia 
na EXPO '98 v Lisabone 

P1vého ~cptcmbra 1998. v deň št:ítncho 
sv iatku S loven~kcj republiky. sa na mno
hých miestach impozantného výstavného 
areálu svetovej výstavy EXPO '98 v Lisa
bone ot:ývala slovcnsk:í hudba. č i ui pôvod
ná alebo hudba v podaní slovensk) ch inter
pretov. Folklór t:a~tupovali bratia Muchovci 
a hudobno-tanečná ~kupina SĽUKu . rock 
hrala skupina Gladiátor. Peter L ipa j aaoval 
~o skupinou Andreja Šebana a j ediným telc
~om . ktoré malo vo ~vojom programe popri 
súča~ncj tvorbe aj hudbu minulých ~toročí. 
bol Detský a ml:ídcinícky spevácky ;bor 
Slovenského rolhlasu v Bratislave. cbolo 

ľahkou úlohou ;aujai Mozartovými a Bacho
vými skladbami. alebo hoci aj dielami na
šich sk ladateľov Ivana llrušovského. Ilj u 
Zeljenku. Mirka K rajčiho a ďal ších vý~tav

né publikum. ktoré ink linovalo ce lkom pri
rodlenc k trochu odľahčenejšej hudobnej 
produkcii . ale treba hneď povedať. /e sa to 
našim deiom podarilo. V tej to súvi\ losti ~ to

jí ;a povšimnutie. ic j edna ;troch vecí. kto
rú nc~mel :liadny návštevník prenic~i cc; 
elektronicky kontrolovaný vstup na v)~tavu, 

bol ;droj akustického ;neč is tcn ia prostre
dia: prehrávač. Vďaka tomu ako aj skutoč
nosti ./.c vedenie výstav i~ka obmcdti lo pou
iívanic miestneho ro;hlasu na najnutncjšiu 
moinú mieru. sa vytvori lo prostredie. v kto
rom hudba m:ala moinost' t:apôsobii. Príklad 
hodný nasledovania. ;vlášt' u ná~. 

DM Z. ktorý vzn ikol pred 45 rokmi aj 

vďaka iniciatíve Ondreja Francisc iho. ~voj
ho prvého dirigenta. spieva u:l 14 rokov pod 
vedením súčasnej dirigentky Janky Rychlej. 
ktorej c ieľavedomé vedenie vtl ač ilo svoj u 
pcčai tomuto stále mladému telesu. V prie
behu rokov prechádtajú l borom generácie 
detí, ktoré na svoje účinkovan ie v tomto ko
lektíve spomínajú ako na jedno z najkrajších 
období svoj ej mladosti. čo potvrdzujú aj ta
ké hviezdy - bývalé členky DMSZ - ako sú 
Edita Grúberová a Magda llajóssyová. Pro
gram. ktorý naše te le~o uviedlo na Prome
nádnom pódiu EXPO '98, bol z:ímerne l lo
:lený tak. aby okrem spomínaných autorov 

l ameJ i aj úpravy slovenských ľudových pies
ní a če rnošských spirituálov a tak oslovil aj 
menej konccrtne vt.delané publikum. Pestrá 
dramaturgia a starost li vá príprava. ktorá ta
hrňova l a aj dve týždenné sústredenia počas 
školských prázdnin a dva koncerty v rámci 
Picšt'anského hudobného leta. slávi la úspech. 
Obeccn~t vo ncšctri lo potleskom a na výko
ne našich detí bolo po;nai. ako ich to v;pru
/ ujc a ~picval i ce lý koncert bez lllámok úna
vy. cbolo to tak ce lkom samozrejmé. veď 
slovensk;í výprava mala ubytovanie 11 5 kilo
metrov od Lisabonu v preshívcnom pútnickom 
meste Fatima. čo veruncprispievalo k dokona
lému odpočinku pred výkonom. apriek to
mu koncerty DMSZ l . aj 2. septembra mali 
veľmi dobrú úroveň a podľa reakcií obecen
~ t va rolhodnc prispeli k pozitívnej prezentá
cii našej expozície. MILOŠ JURKOVIČ 

Bratislavský chlapčenský zbor vo svete 
12 ce l ovečerných koncertov v mestách Montreal. Oltawa. Owcn Sound. Toronto. Miel

land. l lami lton a St. atharincs- to je bilancia koncertnej cesty Bratislavského chlapčcn

~kého ;boru po Kanade. Dom inantou pobytu . peváčikov bola účasi na Medzinárodnom hu
dobnom fc~tiva le na iagar~kých vodopádoch. kde sa túčastn ili t:bory a orchestre mladých 
hudobníkov. Cie ľom festivalu o. i. bolo ;oznámii účastníkov s kanadskou tvorbou a inter
pretačným ideálom. Telesá si doma pripravi li 7 skladieb kanadských autorov v trvaní 40 
min. a na festi vale spolu so skúseným kanadským dirigentom Paulom l lal lcym sa tieto d ie
la študoval i . O úspechu našich spcváčikov. dirigentky Magdalény Rovľíákovcj. klaviristky 
Viery Doubkovcj a sólistky Dariny Tóthovej svedčí po;vanic na ďal ší ročník festi va lu i po
nuky na koncertné účinkovan ie v Kanade. Koncerty Brati~ l avského ch lapčen~kého ; boru 
111eli najmä v katcdnílach. dominovala teda sacrálna hudba svetová i slovenská. 

V prvých septembrových dňoch LIČ i nkoval ?bor v rovnakom l loi.cní vo Švajčiarsku . V 
Katedrále sv. Petra v Ženeve. na p07vanic Stálej misie SR pri Úradovni OS . odm cl vc l'ký 
chrámový koncert . ktorého l.ólistkou bola naša popredná sopran istka Ľubica Vargicová. 

Bratislavsk) ch lapčenský zbor sa v októbri oplii predstaví vo Viedenskej opere. Po ú~pcš
n)ch kreáciách na tejto poprednej wctovcj opernej scéne je to ui piata koncertná ~e;óna 
spolupráce~ bratislavskými ~pcváčikmi . ab 

František Ďuriač v Draculovi 
Deň po s l ávno~tnej premiére ~ériového 

uvádl ania mut:iká lu Dracula na Slovensku 
sa 12. 9. publiku v bratislavskom Istropo
lise po prvýkrát predstavil aj prvý slovcn
\ký predstav ite ľ hlavnej postavy grófa Dra
culu - pôvodne operný spevák František 
Ďuriač . a debut ~vojho kolegu bol ;vcda
vý aj najznámejší Dracula Daniel 1-lLJi ka, 
ktorý sledoval prvú čast' predstavenia v h ľa
disku. Publ ikum prijalo nového interpreta 
hlavnej úlohy rovnako pozi tívne ako ka/dé 
prcd~tave nie tohto mul ikálového be~tsellc
m- nickoľkominútovým potleskom a \ tan
ding ovation'. 

"Dracula bol najialšia úloha, akLJ som v 
/ivote robil, a to som spieval Wagnera a aj 
moderné. iažké veci. Ešte nikdy som však 
íiadncmu projektu nevenoval toľko ča~u a 
takým intcn? ívnym spôsobom. ako tomuto 
mut.ik:í lu. Počas troch mesiacov sme skú
šali každý deň približne osem hodín." po-

vechti F. Ďuriač v ro;hovore pre TASR po 
skončení woj ho muzikálového debutu. 

"Muzikál j e však predsa len trochu iné 
spievanie než k lasické operné. i kccf ~a v 
ňom dá vyu:lii aj klasická spevácka techni
ka. Postavu Draculu po vokálnej 'tránkc 
mo/no porovnai s ktorýmkorvek vcrdiov
ským alebo pucc iniovským partom. Je to ia:l
ké ~picvanic avšak s tým. že operných tó
nov by tam malo byľ čo najmenej ." dopln il. 

Ako prvý slovenský Dracula sa urč i te ne
vyhne porovnávaniu s najt:námcjším pred
sta v i te ľom tej to poswvy D. 1-l ulkom. "Kai.
dého umelca budú v:ldy s niekym porovná
val' - tomu sa nevyhne. Zá lc:lí od jednotli v
ca. č i porovnávanie s nickym vynikajúcim 
j e pre neho stimulom v pozitívnom ' lova 
l myslc alebo negatívom. Ja .som lati aľ 1. 

porovnávaní vždy čerpal. bola to pre mňa 

veľká škola a stimu l," konšta toval F. Ďu
riač. (TASR) 

"HIS-áci z Európy" na koncerte 
( Úvaha o "otváraní možností") 

edeľa poskytuje mnoho prílelitostí uko prel i( dopoludnie. Zvolila som si 
koncert v Mirbachovom p;.1híci. 13. septembra navii tíviln Brnt islnvu početnú 
skupin<.~ ri<.~diacich pracovníkov 1/udobných inl'omwčných stredísk nielen L cc
lej Európy. ale aj z A meriky. Kunady a Austnílic. kde sú členské in.~IÍtúcic 

M edzimírodnej <.~sociácie Hudobných inf'ormnčných stredís/... Priceswvali L 

Viedne. kefe prebiehala od IO. do 15. 9. 1998 výročnú konferencia odborných 
pracovníkov HIS. Keďže mojou úlohou bolo napísi/(niekofko postrehov L /.. on
ceriLI. kto1ý bol pre nich usporh1duný . zdržím sa úvah o pmcovných hodinách 
hostín budem su venovať ich oddychovo-prélcovn;ím ch ví/iun - tcdn nedeli1<lnw 
k oncertu. 

Čo si vypoču l i ;ahraniční "hi ~-áci ". čo 
ich mohlo na koncerte .wujai . Účinkoval ~ú
bor OPERA APERTA E SEMBLE s dra
maturgiou hodnou zamyslenia i príjemných 
umeleckých špekulácií. Zo7námili sa s ty
pom telesa. ktoré patrí k najmladším u nás. 
Má sľubné renomé. programovo uvád;a re
pertoár "klasicisticko-romantickej tradície a 
hudby 20. s t oročia", sledujúc touto pol ari
záciou vyššie ciele. Hostia nepochybne po
rolumcli názvu "olvorcné dielo". lebo vy
jadruje ták ladný prvok umelcovej slobody 
môci sa rozhodnúi kedy. :1ko u čo bude tvo
rit: a akým spôsobom bude .5íri{ hudbu his
torickú a stíčasmí. U starších zahran ičných 
host f som predpokladala istú znalost' slo
venskej hudobnej scény. vysoké percento 
zúčas t nených mladšfch a mladých odbor
ných pracovníkov "na tom pracuje" ... Je to 
napokon j edna 1. hlavných úloh informač
ných stredísk - zhrom:tlďovai informácie o 
hudobnom :livote. osobnostiach a tvorbe a 
pomáhal' šfrii ich mimo domácich súradníc. 

OPERA APERTA E SEMBLE ~hra
ničným účastníkom umo/ni la spoznal' star
šiu a wednú generáciu prostredníctvom ich 
tvorby. ktorú - paradoxne - všetci štyria au
tori komponovali vo svojich mladých a 
mladších rokoch. Tak sa kvinteto "26-roč
ného Zeljenku" stretlo na koncerte s triom 
"4 1 -ročného Sixtu". a spolu sme si vypoču
li trio "25-ročného Martina Burlasa" i kvin
teto "35-ročného Zagaru". Pri počúvaní ich 
komorných diel som si potvrdila polnanie. 
že vel'ké generačné rozpätie mcdli Zeljen
kom, Sixtom a Burlasom i Zagarom sa pre
mietlo v týchto komorných skladbách do 
vel'kého roLpätia rolmani tých. dobou pod
mienených vlilieb na rôlnc tcchniry. ; týlo
vé dominanty hudby 20. s t oroč i a. Ze kúdý 
z tejto štvor ice sa napájal z iných inšpi rač
ných ldrojov. pričom ka~dé z týchto diel 
nesie výra;nú pečai svojho autora a jeho 
smerovania. Zdanlivú predurčenosi vo vý
bere po~t upov pre daný opus diktovala do
ba. tvori vá orientácia. osobné inkl inovanie 
k hudobnému materiálu spracovanému 
prísnym i konštruktívnym i postupmi. až po 
uprcdnostiíovanic hudobných postupov na 
bále skôr sonoristických kvalít. 

Po;najúc súčasnú tvorbu Ilju Zeljenku 
bolo iste Lái.itkom. n:ajmli pre domáce pub
likum. počul' jedno 1. j eho raných d iel. 
Trikrát "111/egro moclermo". alebo Zeljen
kova 2. klavúne kvinteto 1. r. 1958 pripo
menulo. aký veľký skok urobil jeho autor 
od svojho l. klavírneho. t:ak trochu romanti
zuj úccho kvinteta l r. 1953. V 2. kvintete 
už nik nepochyboval. i.e mladý Zelj enka 
odválnc posunul svoje tvorivé ambície vo 
v~i;be na progresívne tradície európskej 
moderny a "vybav il " kv inteto cxprc~ívnym 
dravým výralom a nahustcnou energiou 
ostrých kon trastov. j ednak melodických, 
harmonických i rytmických, jednak zdô
ra7ňovaním nástrojových panov . napr. úlo-

hou violonče la v 3. čast i . č i punktuaJi ,tic
kým klavírom. Vyhranený výra; a autor~k)· 
postoj Zeljenku vystriedalo koncílne Trio 
pre klarinet, violončelo a klavír od I. Six.tu 
z r. 198 1. To. čo u/ roky obdivujeme na 
sk ladateľskom rukopise Jo;cfa Si,au. je je
ho obdi vuhodná schopno~i docicl ii cc; 
prísne tvarovaný hudobný materiál. tvore
ný čas to imitačným i techn ikami. maxim:íl
ny úč inok znejúcej hudobnej abstrakcie -
hudba pôsobf svojou vnt'ilornou krásou. u~po
r iadanosiou a j asnosiou autorovej koncep
cic. A zda oceni li ?ahraniční hostia Zcljcn
kov i Sixtov príspevok do pokladnice ko
mornej hudby. Celkom od l i~ne lapôsobi la 
skladba z r. 1980- 13 pre klarinet a sláčiko
vé trio od Martina Burlasa - in tc rc~ant n:í 
štúdia farebných zvukových plôch V) ra-
tajúcich l dlhých ; ncjúcich clu~trm. 1 

harmónií rastúcich 10 štvritónov a sckLínd. 
chvejivých sonórnych vibnít klarinetu a de
l ikátnej koloristiky slúč i kov)1ch inštrumen
tov. Dynamika. kont rast a rytmus ako for
motvorný či n i t eľ. v sluibách ná~tojčivého 
výrat.u . ktorý aj s od\tupom Ča\u ~tále pô
sobí ncopotrebovanosiou tohto spô,ohu 
komponovania v s l ovcn~kom kontexte. (Fe
nomén. k torý v našich podmienkach '\pô
sobuje" ncopotrcbovanosi . j e j ej "ncopočú
vanosi". kcd7e súča~ná pôvodná tvorba " ' 
uvádta vo viac-menej u;avrctých ~polo
čenst v ách ;áujcmcov o nové hudobné prú
dy.) Veľmi umne vy~tavané Kvinteto pre 
husle, violu, violončelo, klarinet a klavír od 
Petra Zagara z r. 1996/9X bolo dôstojným 
vyvrcholením tohto koncertu. Skladba ~ 
najčcr~t vejším dátumom v111iku by mohla 
signal i;ovai. ako vy;erá ča~i tvorby v tom 
to okruhu slovenských ~kladate ľov. napriek 
tomu je to iba o autorovom smerovaní. 
Zagarovc kvinteto nclapicra moiné kon
frontácie s ncoklasickými prvkami . rytmi
ka miestami ai bartókov~k) robustná. po
l yrytmu~. party mbtrojov. najm li klarinclll 
podlo/cné vytríbcnosiou autorského ;ámc
ru a rcal it.ácic hudobných myšlienok. 
Gradácia ako súrodý ;vuk, ;vuk ako infor
mácia. informácia ako pointa. Napokon. 
hudba hovorí iba o hudbe ... 

" koncerte je v.\ ct~ o j<l.\llé. /ni(I/J:t do
Lnc/:1. tíčinkujúci dohmli. "profcsion:ílne 
publikum " prof'esiomílm: tlie.,kil. ;wwri pd
tom nf. spokojní lwdolmí laici sa tdi:1 ticJ. 
Zil:wcli ukážky z komornej tvorhy :1 prcd
poklad;ím poútívny oh/il.\ v ~ruhoch /ihtup
cov curôp.,f,.ych :1 LiÍnwr.,~;ích hudobn)'clt 
inlomwčnfch stredísk. MoJ no o t0111 ·' 1 cc/čí 
aj ku/o;írov;í inlorm:íc:ia. Je ,,ú!Jor OPERA 
APEWI"A E SEMBLE il/ cla pôjde na l'c.,ti
val clo Walesu i/Icf. .. Jcdm1 / participujtícidt 
in.5t ilúcií. Hudobné informačné stredisko 
pri /IF. sídli m1 Medenej ulici. Meden:íjc od 
slova meď. Verím. Je nadi1lcj bude t:Í/0 fir
ma "po/itívne vodivú". ahy o sloven.,~cj 
hudbe nd/i do Lahmničia i h:t medové nit
ky... MEŠKA PUŠKÁŠOV Á 

30. sezóna košických filharmonikov 
Dramaturgický t.ámcr na nastupujúcu koncertnú sc;ónu a najstarší organový festi va l na 

Slovensku - Medzinárodný organový festi val (MOF) predstavi l novinárom na tlačovej bc
sede (l l . 9.) riaditcr Štátnej f ilharmónie Košice Júl ius Klein. 

28. ročník MOF. ktorý sa konal od 17. do 28. septembra v košickom Dome umenia a 
Dóme sv. A li bety. sa niesol v mamcní premiérových vy~túpcní polvaných umelcov. a re
nomovanom podujat í. pripravenom svctolnámym slovenským organistom Ivanom 
Sokolom. ktorý sa predstavi l na otváracom koncerte. Llči n kovali sól isti z Nemecka. US/\. 
Anglicka a Belgicka. Do programu festi valu bol zaradený aj koncert venovaný 50. výroč iu 
t:a lo:lenia Košického speváckeho zboru uč i teľov so sprievodom orchestra ŠFK. 

V programovej ponuke j ubilejnej 30. ~e;óny košických fi lharmonikov ;a;ncjú diela gé
niov svetovej hudobnej tvorby i domácich skladateľov. V rámci osláv Roka Eugena Sucho
ňa sú viaceré koncerty venované práve skladbám slovenského hudobného velikána. Sym
fonický orchester bude v iesť Tomáš Koutnfk (ČR ). ktorý od tohtoročnej selóny pr ija l funk 
ciu šéfdirigenta. Fi lharmonici však budú úč inkovať aj pod taktovkou tfa l~ích renomovaných 
dir igentov. napríklad Petra Ferancca 1 Moskvy. Georga Kugiho 1 Rakú~ka. Lubomíra 
Mátla L Čiech i ďalších . Do programu ~ú ;aradené mimoriadne populárne v i anočné. novo
ročné i predveľkonočné koncerty s príiažl ivým repertoárom. Sezóna vyvrcholí mcd;inárod
ným festi valom Košická hudobná jar. ktorej otvárací koncert sa uskutoční 16. apríla Jl)99. 
V rovnaký deň pred 30 rokm i sa konal prvý koncert vtedy novovzniknutej KF. (TASR) 



ll~~~~~~S.E~R'l~IS~H~Ž ~~~~~~2 
Cithara Aediculae '98 

19. -24. október 1998 
Na XVI. ročnOw medzinárodného feslivalt1 k lasickej g itarovej hudby 

Cit/wm Aediculae '98. kto1ý sn tohto roku uskutoční opiH fl él z;ímku v Topol~ 

čiankach. vystúpia poprední slovenskí a európski inte1preti vážnej g itarovej 

hudby. A utori Festivalu - Pa vol Sikn a J:ín Labant - pripmvili pre vás opäť bo

lwtý u umelecky núročný progmm. kt01ý j e vo svoj ej hlavnej l ínii nasledovný: 

Otvorenie festiv;1/u 19. I O. o 17.00 h spojené s vemisážou i l koncertný m vy

stúpením nitrianskeho komorného telesa Colleg ium can

torwn 

Ciwrové recitály: 

19. I O. 

20. I O. 

2 1. I O. 

22. I O. 

23. I O. 

24. I O. 

(vždy o / 9.00 h) 
Michael Langer (Rakúsko) 

Evn Kavukjaková (Slovensko 

Milena a Valentín Va/čevovci (Bullwrsko) 

Jún Lab;wt (Slovensko) 

Marcin Dy /la (Po/sko) 
Oscar Herrera (Španielsko) 

Besedy s intertpretmi vždy o 2 1.00 h po koncertoch. 

M ;(j.'itrovské g iwrové kurzy Sil uskutočnia v dňoch 19. -2 1. l O. 1998. 

Riaditeffi.:sti valu: PhDr. Pavol Sik<1. Mikovíny ho 18. 949 Ol itra 

te/.:0905/274 111 

Drunwturg. fest iva/u: Mgr. Ján Lnbant. Mydlárskél 2. O l O O l Ž ilina 

tel.: 089/62 22 87 

T;(jomník festiva lu: Ing. Cyril Šabo. Parkovú l. Topoľčinnky 
tel.: 0814/811 ll 

Knncel:íriu: ng.entúm ORIGINÁL. Sviitoplukovo n;ím. 4. 949 Ol Nitra 

tel./fax: 087/52 57 l 0: e-mail : orig innl @ istemet.sk 

Národné hudobné centrum- Slovkoncert 
20. 10.- 19.00 h Nitra, Nitrianske múzeum 

Dalibor Karvay. husle 

Danie l Buranovský. klavír 

21. l O. - 19 .OO h Trnava, Zrkadlová sieň Trnavského divadla 
Peter Michalica. husle 

21. 10.- 19.00 h Prešov, PKO, sála PKO 

H usľový rec itá l 

Dal ibor Karvay. husle 

Danie l Buranovský, klavír 
Viwli. Paganini. Saint-Sačns. Masscnct. Wicniawski 

Divertitnento Musicale 
pod týmto názvom pripravuje bratislavské Národné osvetové centrum už po 

13-krát celoštátnu prehliadku neprofesionálnych komorných a symfonických 
telies. Pozývame milovníkov hudby 17. októbra do Domu kultúry v Pezinku, 
kde sa prehliadka bude konal. V programe vysttípia i hostia zo zahraničia. 

Obj edn áv ka pre dplat né h o na dvoj týžde nník 

HUDOBNÝ ŽIVO T 
Hudobn:í súčasnosť - Rozhovory s osobnosťami domácej i svetovej hudobnej scény -

Portréty skladateľov a interpretov - Seri :íl o hudobnej tvorbe - Koncertný /.ivot - Recenzie 
knižných novi niek a CD nahr:ívok - Opera. opereta . muzik:íl - Informácie zo zahranič ia -
P1ofily sl:ívnych osobností - Rozhlas a televízia - Festivaly doma a v zahraničí - Hudobný ži
vot v regiónoch - Fej tóny - liuercia - Servis IIŽ 

Objednávky posielajte na adresu: 

HUDOBNÝ ŽIVOT, Michalská 10, 815 36 Bratislava 

Priezvisko, meno, titul ................................ ......... ... ........... ............................ ... : ....................... . 
' Adresa .... ... ....... ... .... .. .. . ......... ...... ... ... ... ... ...... ... . ......... .... ... ... ...... ... ....... .. .. PSC ....................... . 

Hudobný život objednávam pre ... .... ... .. ...... ........... ..................................................... .. ............ . 

Presná adresa .................. .. .. ............. : ...................... .................................................................. . 

Predplatné hradí ...................... ........... ... .... ............................................................. .......... ..... .... . 

Adresa .. . ... ....... .. . ... .. . ... . ...... .. . ...... ... ...... ... ...... ... . ....... .. . ...... .. . .... .. ... ... .. . . .. . PSC .... ..... ............ .. . 

Objednávam Hudobný život od čísla .. . .. ... . .. ........... ...... .. . ..... Počet výtlačkov ........................ . 

Podpis ......... .......... .......................................................... ....... .................... ............................... . 

Cena jedného čísla 8,- Sk, celoročné predplatné 192,- Sk, polročné predplatné 96,- Sk vrá
tane poštovného. Pri objednávkach do zahraničia+ poštovné. 

Slovenské národné divadlo 
Opera a bale-t 

8. 10. - 19.00 11 L. Minkus: Don Quijote 2 1. 10. - 19.00h w. A. Mozart: Cosi fa 
(balet). BHS tutte 

9. IO. - 19.0011 G. Verdi: Aida, BHS 22. 10. - 19.00 h G. Verdi: Trubadúr 

IO. IO.- 19.00 h G. Bizet: Cannen, (balet ) 23. 10.- 19.00 11 G. Verdi: La Traviata 

12. IO.- 19.00 h G. Verdi : Rigoletto 24. l O. - l 1.00 h Snehulienka a 7 preteti-
13. IO.- 19.00 h G. Verdi : Sila osudu rov (balet) 

14. IO.- 19.00 h D. Rapoš: Deti Titanicu 24. IO.- 17.00 h Snehulienka a 7 pretdj. 
(balet) rov (balet) 

15. IO. - 19.00 h V. Bellini: Námesačná 26. l O. - 17 .OO h G. Puccini: Tosca 

16. IO.- 19.00 11 Paquita. Paganini: Šehere- 27. IO.- 19.00 h 8 . S met ana: Predaná ue-
záda (balet) vesta 

17. IO.- 19.00 h G. Puccini : Tosca 28. 10.-19.00 11 Paquita. Paganini: šebtJe. 
19. IO.- 19.00 h W. A. MoLa rt: Carovná záda (balet) 

flauta 29. 10.-19.00 11 A. DvoT-ák: Rusalka 

20. IO.- 11.00 11 W. A. MoLa rt: <:':aro vn á 30. 10.-19.00 h P. l. Cajkovskij: Labutie 
flauta jazero (balet) 

20. 10. - 19.0011 G. Bizet: Cannen (balet) 31. IO.- 19.00 11 G. Verdi: Aida 

Východoslovenské štátne divadlo Košice 
DN ADLO J. BORODÁ<':':A KOŠICE 

IO. IO.- 19.00 h Oliver! 

13. l O.- 19.00 h Aida 

14. IO.- 19.00 h Revízor 

17. IO.- 19.0011 Bludný Holanďan 

18. IO.- 19.00 11 Na sklemafované 

DNI <':':ESKFJ KUL TÚRY 

19.1 0.- 17.00 11 DivadelnýspolokKašpar 
-Prom~ny 

20. IO.- 19.00 h Divadlo Y- Predaná ne
vesta 

22. IO. - 17.00 h MD Brno- Radúz a Ma
hulena 

20.00 h MD Brno - Radúz a Ma
hulena 

23. l O. - l 0.00 h Choreopastorále 

27. l O.- 19.00 h Barbier zo Sevilly 

Štátny komorný orchester 
Žilina 

Dom umenia Fatra 

15. IO. - 19.00 h Koncert ŠKO Žilina 
Mozart: Divertimento D 
dur KV 136 
llaydn: Symfón ia č. l O l 
"l lodiny" 
Beethoven: Symfónia č. 

3 "Eroica" 
Dirigent: T~ugio Maed.1 
(Japon~ko) 

18. l O. - l 0.30 h Nedel'né matiné pre rodi
čov s defmi 
"V l.ráľovs1 vc komornej 
hudby"' 
J;ín Labatll. gitara 
Barokové kvar/c/0 
Suc:hot1ovo kvi111c1o 
Jana Tarinov;í a Karol 
Kevický. moderátori 

20. IO.- 19.00 h R. Leoncavallo: Bohéma 
Koncertné predvedenie 
opery 
Učinkujú sólisli S D a 
Komornej opcty v Bratis
lave 
Spcv;ícky L bor Opery S D 
Dirigent: Mari;ín Vnch 

30. l O. - 19.00 11 Teátermacher, l. prcmié11 

31.10.- 19.0011 Teátermacher, ll. premié11 

DN ADLO J. ZÁBORSKÉHO PRESOV 

13. IO.- 19.00 11 Porská krv, premiéra 

l·l. IO. - 10.00 11 Vlk a sedem kozliatok 

19.()() 11 My Fair Lady 

15. l O. - 18.30 h <':':ardášová princezná 

17. IO.- 19.00h Porskákrv 

20. IO. - 10.00 h Oliver! 

21. IO.- 19.00 h Oliver! 

22. IO.- 10.00 h Oliver! 

23. IO.- 10.00 h Oliver! 

19.00 h Oliver! 

2-1. IO.- 19.00 h Oliver! 

28. IO.- llUO h Sweet Charity 

29. IO.- I!UO h Sweet Charity 

Štá-tna oper a 
B. Bystrica 

9. IO.- 17.00 h G. Verd i: La Traviata 
Dirigent: Pavol Tulimkj 

15. l o. - llUO h p'. l. Cajkovskij: Eugen 
One gin 
Dirigent: Jurosh1v Kr.ítkf. 

D Praha 

22. IO.- 18.30 11 W. A. Molart: tarov.6 
flauta 
Dirigent: Pavol Tulinskf 

28. l O.- 18.30 h J. ll u bač: Stará dolrlb
pela, premiéra 

30. IO. - 18.00 h G. DoniLetti: DonPasqulll 
Di rigent: Pn vol Tulimkj 

Bohéma klub 

14. IO. - 18.00 h Talenty Konzervatória !. 
L. Bellu 

2 1. l O. - 18.00 h Koncert absolventov !tú
dia hudobnej pedagogi~! 
FII V UM 13 v Banskej 8)1-
trici 

28. l O. - 18.00 h Autorský večer študeo
tiek Gymnália na Mii
de/.. ulic i 
(E. R i lkOV<IIIOVá. L. Mfd. 
vcäowí. V. Kubišo1•áJ 

Konkurz 
Riaditerstvo Konzervatória v Bratislave, Tolstého č. ll, vypisuje konkurz na mieál 

pedagóga sluchovej analýzy,javiskovej reči a hry na akordeóne. 
Požadované vzdelanie VŠMU, AMU, JAMU. Termín ·konkurzu prihláseným u~ 

dzačom oznámime písomne. 

Prihlášky posielajte na adresu: Konzervatórium 
Tolstého č. ll 
811 06 Bratislava 
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