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UDOB z 
ROČNÍK XXX. 

POSLUCHÁČ ... 
Krásne. tl'líme !>lo•·o. Kto je to ••last11e poslu

cluíč? Aby ~>me sa nem)'lili: Syno11ymick_1' :.lm·
llík s!OI'I'IIČÍIIy lrol'orf. te je to: l) !tm/ent. 2) l'llf· 
mmef. Keď!.e rme na pôde hudobné/ro časopi111. 
ide nám zrejme o w1ímatefa hudby. Viacero ••ní
mateľo•• hudby /\'Orf obecensfl•o, a/elm t;:y. pub
liJ.um. Vzdajme sa ja:ykm·ej di.rkrnie a dohodili
me sa, te momemálne mím ide o poslucháča. či!l' 
I'IIÍmatefa hudby, ktorý vníma (c'i!e pOČIÍI'll) 

hudbu 11a koncertoch, v opere, z e/el.trollick.i'c/1 
mťdif. Zl'llko••.i'clr zá::~wmo•• a pod. 

Dejiny ml.r ru'ia, :!e l ' mi11ulo.rti sa o po.1lu· 
cl1áča. c'i ohecemt••o 11ikto osobime lll'~>tara/. 
Hudba sa pred•·ádwlcr pre konkrémyclr poslu
cluk'o•·· Pn•_Í'. hlit!ie netlejinO\'tllefm' lrudolmÍ' 
poslucluíč. m datuje od doby rozl'Oja opery. a 
a! pod.rtat11e 11eskôr sa dä)lol'()riť o posluclrtí
bwi koncert11ej lwdhy. Nudob11é ohece11st••o ni· 
kd\' nebolo tal.. ro::~mmité. Jirolwspel.. trtíllle alw 
dnl'.r. V 19 . .\toročí sa zcrčínalo luulolmé publi
kum diferencm•at: S ro:••ojom ro11umtizmu, !>O 

menil aj vzťah produce/1/a a posluduíča. preto
~e ••tedy .w :aľa/ "uíbor" posluclrtíc'm• ro:clefo
mť namo:artm·co•• a heetlro•·enm•cm•. nelwl'fl
riac o roJ.oclr cľa/Jfclr. J.eď ••strípi/11a lnulolm1í 
scénu Richard Wagner. Na tomto malom prie.1 
/llre vial.. dc,jiny nemo:!no vyčerpať a clraral..te
rrzol'lll: Pod1tatné •·!al.. je. :.e (1(/ Wagllerl/1'.\'c/r 
čias .w publikum, :ac'alo pomaly. ale •·dmi :re
tefne difel'l'IICOI'tlť v .1meroclr pre a proti. 

Zlí.wdnÍ' zlom l' oblasti percepcie, '' if.e l'llf
mcmia lnrdhy. mwal l ' 20. storoľr'. l ' sril•i•IIJ.Iti 
so •·;;11il.om : I'UI..m·élw : cbramu a jelw prenosu 
rlidiom. To holi c'asy. J.ecf .w do ľudsk_11clr prf
bytko•• do.ltá••ali najsltív11ej!ie i11terprettície 
Artura To\ctmillilw, Bmno Waltem, llm1\ll 
Knappert.\lmrclra. mladélw Karla Biilrma. 
E11rica Caru.w. Benjamina Gigliho a i. Nm•.1' 
ohsalrov.1' o .\fWiot'emb' pojem ••o 1 •:ťalru Á po
.\lucluíc'm·i l' tomto o/Jllohf nadolnídojrí i.mlcert
"; siene. S ro:••fjajrícim .\a koncertnÍ'm ~i \'Otom. 
filtra/eine Jla oj luulolnuí kritil..a, pretože ľud
skému .\po/oc'enstl'll nebolo fa/w,\'tajné. čo si o 
lrudobnej produkcii my.1·1f lrtulohlll' l..ritik. Veď. 
::o IÍt'asť 11a J.m1certe bolo treba :oJ1latiť I'S/ufl· 
11é. A wJ. fiml..cia J..ritil..a. ako isté/ro informäw
m, <'i ••iac menej smerodatnélw u.w1enlm•atefo. 
::a<'inola nodobrídať c'om: I'.I':Jrallmejšiu fiml.. 
ciu. Pral'llo. :Ct predpok/odu. !e iJ/o o slob(}(/lle 
mys/emi o cil'lemí J..ritil..u, <'i puhliáHiku (napr. 
Berliozm•e l.ritické s/11/1' o pod.). Preskobne 
111110/ro rokm· smerom k d11eJku. IUtjmii do ro
J.o••. ked\' publikum holo orgallizol'lmé. kritika 
tie! (a to hy mnohí radi 1•ideli aj d11es), keď ••fei
ko holo l ' podruN t:v. "::•·ii:m•ej Jfnie". preto!e 
be:: nej m 1/emolr/o nii' podnikať. ba dokm1ca 
ani fondo \'ll odme11y. 7.tH/lll'me 111 pri sríc'asllll.\· 
ti a polo!tne .li ottí:l..u. ak.1' je poslucluíč lrudob
"élro umenia dnes. Ako si l')'.l'l'et/iľ. !e ra:: je 
koncer/IIIÍ stí/a pl1uí. pu/1/ikum je twdiené. ino
ked\· po/oprd::d11a a publikum clrlad11é. Alebo. 
!t sa niel..wré nalmil•ky predtii'OJIÍ a ine 11ie. 
Mo!.no 1111íme 1111ídryclr ľudí. kt on 1•edia prfc'iny 
tohto javu idemijikol'ať, 1111 domniemm sa. že je 
111 iba preja•• w•·erenit\'. V každom prfptule. je 
to I'IÍ:!/1,1' problém. Pn allll/.l'::e .f/11\'U l'nímmlia 
hudby by 1/(Ím 1•iac pm·c•doli dôk/od11e}Jie .lpm
cm·cmé ww/_v:y kollcei'IIIÍ'ch programm• o ich 
ntí••!tel'llll.lti. Zatioľ, l..vm ich 11emäme. iha 
"habkáme" l ' dolwdoclr, pres•·edc'ujríc sa ••im· 
silou "/wc/ností", ako W'/1111111'11/mi. Nie sme tot i! 
žiadnou 1'.\'nimkou l ' med;:illtírodni'c/1 relrícitích. 
i.WI)'clr tenw problém htíri. Ro::cliel je lt•11 l ' 

wm, t e wmwo pmblemu .ra l'.fadl' l'elluje po
::omo.lť. Preto aj u 1/(í.\ je llllť'a.ll' opierať .\a o 
fwldol'lm,Í' I'.Í'skum o 11ie o II(Í::or jednotli•·cm•, 
J.torí u:! dtíl'lw ::cr/md/i 11a to. Nm dve/ra 11afo llí
c'cwrost: PrlÍI'l' l ' tomto :mysle il1• .111111 rtíd upo
::omil na moteritíl Julia11a Llorda Webbera, 
prednesc•n.Í' ,, Da\'0.\'l', oko aj ohla.•· mul. ktorý 
tal.. citeľne ro:ruJil :äpad11_Í' ku/uíml' .\\'et a 1/(Í\ 
nec/ra/ driemajrícic/1 ,. mcialillicki'c/1 "iswuíclr" 
l'llfmania o Jíre11ia hudobného ume11ia. lwľ. 
akosi wlnídame. ~e .ll'et .w 11ao:aj rapfdne a zti· 
wul11e mení. Cím sl..ôr to :aclrytfme. t,Í'm lepfie 
pre mís. Cím 11esJ.ôr. tÍ'm hor.iie. Poslucluíc'. 
ako to tra:Jwčuje lri.llllricktí skrí1eno.\l: salleria
dt podľo in.ftiwciol/(ílllych predpisov, ale podľa 
::tíkonm• ponuky a dopi'/ u, 11elrm•oriac o indi••i
dluílnych halitatfi'II\'Cir kritériách jednotlin·m·. 
11a ktoré mtí J.a:!d.'Í' prlii'O. 

MARIÁ J URfK 
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Dnes už historický koncert trojice svetových tenoristov 10. júla t.r. v Parili vzbudil obrovský medziná
rodný oblas. O 6spešnosti tohto projektu vydáva svedectvo live CD nahrávka, ktorá vyšla v produkcii 
DECCA l PolyGram, o ktorej pl'šeme na strane l l. 

Salzb••rské slá-v:n.osti '98 
MARIÁN JURÍK 

Bude Lo znieť zrejm e nepravdepodobne, ale je lomu tak, že Salz burské s lávnosti dnes patria 
k neopakovatelh ému a ncnapodo bnite lh6mu hudobnému festivalu , ktotý v pravom výz name 
s lova dokáže urobiť z hudby ojedine lú udalosť. Nie je lO iba názor autora tohto textu , ale ce

lého radu zahf'étničných autorov. Pravda, mnohí domáci publicisti, i popri n eskrývane) pýche 
na hudobnosť svoj ej krajiny a j ej obrovsk é hudobné tradície, nesktývajú svoju žiarlivosť nad 
nedodržiav;mím historickej k ontinuity , čo dávajú n ajavo aj vo svojich až útočných kritikách 
na vedenie slllz burského festi valu . Tie sa však ne tý k ajú j eho existenc ie ani špičkového 

m ed z inárodného postavenia, ale s k ôr osoby gene rálneh o intendanta festivalu, ktorý m 1 

sklonku 2 0. storočia festival čorGIZ výraznejšie odklái'ía od konzervatívneh o tradic io naliz mu. 
A tak ide skôr o boj m ed z i konzervativiz mom a re flexiou festi valu m1 hudbu a poslucháča 

nášho storočia. 



l~~~~~~~~~~L~~~~~~~ 
Multimediálny projekt Rómeo a Júlia 

Svetová premiéra multimediálneho pro
j ektu Rómeo a Júlia v podaní Bratislav ké
ho divadla tanca (BDT) sa uskutoční 30. 
novembra, l. a 2. decembra v Divadle 
Janka Borodáča v Košiciach. 

Ako pre TASR povedal producent pro
j ektu a riaditeľ BDT Róbert Me"ko, scénic
ké skúšky na doskách košického divadla 
budú v priebehu októbra. Ako ďalej uvie
dol, pri spracovan[ večného príbehu lásky a 
nenávisti, vojne inšpirovaného dielom Wi
liama Shakespearea, upustili od zaužívané
ho baletného spracovania s hudbou Sergeja 
Prokofieva a rozhodli sa pre pôvodnú kom
ponovanú hudbu, bigbítovej i hausovej mu
ziky i s účasťou folk lórnych prvkov. Pre j ej 

;o. sezóna 
košického baletu 

Predstavením baletu Sergeja Prokofieva 
Romeo a Júlia otvoril j ubilejnú 50. sezónu 
baletný súbor (BS) Divadla Janka Boro
dáča Východoslovenského štátneho diva
dla Košice. V jednej z hlavných úloh, v po
stave Mercuria, sa predstavil tal iansky só
lista Giampiero Russo. Ako uviedol mana
žér BS Jozef Horváth, do konca tohto roka 
pripraví súbor ešte jedno netradičné troj 
predstavenie: klasický balet s názvom Cho
piniáda na motívy hudby Fryderyka Cho
pina, moderné tanečné spracovanie témy 
Federica Garcíu Lorcu Krvavá svadba a ži
votopis francúzskej šansonierky Edith Piaf, 
na hudbu piesní, ktorými sa nezabudnuteľ

ná interpretka preslávila. Posledné dve 
predstavenia sú z umeleckej dielne mladej 
choreografky a režisérky Dany Dinkovej . 
Chopiniánu naštudovala Tatiana Serdjuko
vová z Moskvy, ktorá má angažmán v DJB. 
Plánovaný tanečný muzikál pre deti na mo
tívy hudby Oscara edbala v spracovaní 
košického skladate ľa Norberta Bodnára 
uvedie BS v prípade, ak to dovolí finančná 
si tuácia. 

Sezóna v MET 
Placido Domingo 28. septembra otvo

ril novú sezónu v newyorskej Metropo
litnej opere. 

Stvárnenie titulnej úlohy v opere Sam
son a Dalila bolo už j eho 17. otváracím 
predstavením sezóny v slávnej MET, čím 
vyrovnal dlhoročný rekord Enrica Caru
sa. Ten 17-krát vystúpi l na úvod sezóny 
v rokoch 1903-20. 

Už o rok Placido Domingo s najväčšou 
pravdepodobnosťou rekord prekoná. Ako 
po pondelkovom predstavení oznámil 
generálny manažér Metropol itnej opery 
Joe Yolpe, so španielskou hviezdou počí
ta aj na budúci rok, keď sa sezóna začne 
operou Pagliacci. 

Pondelkové predstavenie, ktoré tele
víznym divákom ponúkla v priamom 
prenose stanica PBS, pripomenulo záro
veň 30 rokov od Domingovej premiéry 
na doskách M etropolitnej opery. Tenor 
sa predstavil vo vynikajúcej forme. 

Na záver večera sa uskutočn il a malá 
s lávnosť , na ktorej starosta ew Yorku 
Rudolph Giuliani odovzdal Domingovi 
pamätnú plaketu a pondelok v tomto 
meste označi l za deň Placida Dominga. 
Spevák sa poďakoval za dlhoročnú spo
luprácu personálu opery a nadšeným di
vákom. 

••• 
Pred úplne vypredaným hľadiskom 

Metropolitnej opery v ew Yorku stvár
nila (2. IO.) hlavnú postavu v To ce G. 
Pucciniho prvá dáma českej opery Eva 
Urbanová. Je podľa všetkého treťou spe
váčkou z ČR či Česko-S l ovenska , ktorá 
túto náročnú rolu v Metropolitnej opere 
interpretovala. Pred ňou to boli Ema 
Destinová a Maria Jericová. Predsta
venie, ktoré di rigoval ello Sami, odme
nili diváci dlhým búrli vým potleskom. 

naštudovanie i tvorcovia projektu vybrali 
orchester Státnej filharmónie Košice, ktorý 
bude dirigoval' Seán Deibler z Anglicka, 
spoluúčinkovat' bude 55-č l enný Zbor sv. 
Cecílie pôsobiaci pri košickom Dóme sv. 
Alžbety. V predstavenf, ktorého dominant
nými výrazovými prostriedkami sú tanec a 
hudba. budú použité aj videoprojekcie. sve
telné efekty, krátke filmy i ďa l š ie multime
diálne prvky. Autorom libreta j e ikita 
Slovák, režij né vedenie jedenást'č lenného 

BDT, ako aj celého projektu má na starosti 
choreograf Ján Ďurovčík. 

Ojedinelý projekt finančne podporili fir
my Eurotel a Ericson, vďaka ktorým j e uve
denie premiéry Rómea a Júlie zabezpečené. 

Prešovská 
hudobná jeseň 

Recitálom Marie Rottr·ovej sa 6. ok
tóbra začal 33. ročník Prešov skej 
hudobnej j esene. 

V ďal š ích koncertoch sa predsta
v ili Prešovčanom sól i ti SND v 
Brati slave - Elena Holičková, Má
ria Turňová a Jozef Ábel. Takisto aj 
m ladý tale-ntovaný huslista Dalibor 
K arvay, k torý vystúpil v tradičnom 
dej isku koncertov v Prešove- v sále 
Čierneho orla 2 1. októbra. Po tomto 
koncerte - 26. októbra bude v cent
re Šariša koncertovať Lenka Fi li 
pová a 30. októbra národný umelec 
Peter Dvorský. 

V rámci Prešovskej hudobnej j e-
ene sa predstavia tamojšiemu pub

liku i prešovské dom áce súbory . 
V profilovom programe predvedú 
25. októbra prierez 25 -ročnou č in 

nosťou Prešovčatá, ktoré dodne. 
vedie zak l adateľ tohto det k ého 
speváckeho zboru Bernard H orstek. 
Spolu s nimi . a bude o pri azeň pub
lika uchádzať i Komorn ý zbor Pre
šovskej univerz ity. 

Novinky 
PolyGratnu 

Zaujímavú ponuku hudobných no
viniek ponúka spoločnosť PolyGram 
Slovakia. Popri najnovšom albume 
Psycho Circus, j ednej z najdlhšie 
pôsobiacich skupín vo svete populár
nej hudby - amerických Kiss, pri 
chádzajú na trh aj výberové albumy 
mapujúce tvorbu pesničkárky Su
sanne V ega alebo 2 C D Di re Straits. 

S novou ko lekciou pod názvom 
The G lobe Sess ion sa predstavuje aj 
niekoľkonásobná drž iteľka prestíž
nych c ien Grammy Sheryl Crow. 
Album, ktorý vytvori la po dvojročnej 
prestávke, obsahuje 12 piesní. pri 
čom je predpok lad, že nadv iaže na 
úspešnosť predchádzajúceho C D . 

Z domácej tvorby by mala patriť 

najväčšia pozornosť prvému albumu 
košickej skupiny No name, známej 
poslucháčom rozhlasových staníc pies
iíami SA, Náušnica alebo Posledný 
dei1. Kolekcia piesní bratov Timkov
cov prináša príjemný. melodický vo
kálny pop rock, nepriamo nadväzuj ú
ci na tvorbu rockových stálic - Elá
nu, M ekyho Žbirku , Fermáty alebo 
Teamu. 

K oncom mesiaca by sa mal na slo
venskom trhu objaviť aj nový album 
najpopulárnej šej českej skupiny 90 
rokov Lucie - V etší než malé množ
ství lásky. 

JozefMalovec 
1933-1998 

Keď kŕdle odlel iél/<1 noci budú dlh
.5ie/dávny sen od leW/do dverí sa li 
vluyzie//Pokiuľ je zelený/ml koná
roch prevesený sa ve/rá/oko sa pre
mení/milos/nou slzou ve/raj/Neskôr 
keď odkvilá/élko suchý li 1 v zemi 
mizne/ iba sa opý la.5/5 výdychom /aj
nej lrýzne//či ako suchá vi'íélt/ako sen 
rozvialy/bez vnú/1"<1. bez podslaly/či 
budeš odchádzéll/s možnos(ou vlélsl
nej straty (H. Malovcová) 

Práve pred polrokom, pri príleži
tosti životného jubilea Jozefa M alov
ca, som bola poverená k tej to udalos
ti napísať. ekonala som tak po prvý
krát. Kedysi dávno sme sa našl i v da
ve, oslovení vzáj omnou sympatiou aj 
rešpektom. Vtedy ma zaujala j edna 
jeho sk ladba ( ... duša vie roniť skryté 
slzy, ktoré tak ľahko victor nevysu
ší ... ), potom ďalš ie, tie čo nasledovali . 
ale aj dávnejšie. Spriatel ila som sa s 
Malovcovou hudbou, ním, aj jeho 
manželkou Helenkou ... 

Vtedy, pred polrokom. pred oným 
jubilejným koncertom som nevdojak 
zapochybovala, či dokážem povedat' 
niečo iné, nové o hudbe, ktorú som 
už poznala takmer naspamiiť. Nebolo 
to však náročné. Ak j e umenie živé, 
ak je hudba živá. vždy sa vám priho
vorí novou invcnčnou iskrou. Doká
žete sa s ňou opäť rozprával'. Ten prí
beh nezačína a nekončí. Žije v čase. 
v priestore. Presv iedčam sa. že nie j e 
ťažké hovoriť o hudbe, s ktorou sme 
sa spriatelili . Oveľa ťažš ie je hovoriť o 
priat eľov i , ktorý odišiel. Yo chvíli , keď 
v žilách páližiaľ ... 
Opakovať chronicky známe fakty? 

O j eho búrlivých umeleckých vstu
poch. keď neodmys liteľne tvoril sú
časť provokujúcej generácie hudob
níkov. O jeho záslužnom vk lade v te
réne elektroakustickej hudby. O dl
hých " rozhlasáckych" rokoch. Aj o 

tom, ako skrehol v dôsledku ťažkej 

diagnózy. O letmom dotyku s večnos
ťou. kedy v tvorbe prec itol do nového 
poznania. O ča. e bázne s akou tvoril 
- komorné opusy, vokálne skladby. 
sl áč ikové kvartetá. symfónie .. . Aj o· 
viere, ktorú v prostej odovzdano ti 
celý život opatrova l v srdci. O intuí
c ii aj bi zarnom šarme, ktorý bol jeho 
osobnostnou výbavou. llomo ludens, 
so stálou túžbou hrať sa, opájat' sa 
hudbou. jej nekonečnými variáciami 
a snahou rozprestieral' ju do nevidoma. 

Jožko sa po svete pohyboval 
úsmevom. Čo zaň skrýval? A lebo to 
bol len prostý výraz vďaky a lásky? 
Vraví sa o predčasných odchodoch. 
Čo však ten pojem znamená? Každý 
máme svoju nevyslovenú otázku . ne
poznanú mierku . A to. že Jožko 
Ma lovec dokázal vo svoj om dosi iaž
kom zdravotnom údele ži i a tvori i. je 
azda tiež zázrak . Podobný, akým je 
napríklad i ten vzácny jav - spri 
sa s hudbou, s človekom . Jožko. bu
deš nám chýbať. 

LÝDIA DOHNALO V Á 

Skončil sa 34. ročník BHS 
Tóny vrcholného diela Igora Stravin

ského- Svätenie j ari , ukonči l i 9. októbra 
v Koncertnej sieni Slovenskej filharmó
nie 34. ročník Bratislavských hudobných 
slávností (BHS). 

V rámci záverečného koncertu sa pub
liku predstavi l orchester Slovenskej fi l
harmónie. ktorý pod taktovkou francúz
skeho dirigenta Alaina Lombarda so . ól i
stom Mischom Maiskym z Izraela uvie
dol Koncert pre v iolonče l o a orchester 
č. l Camille Saint-Saensa, ako aj Variácie 
na rokokovú tému _pre violonče lo a or
chester Petra lljiča Cajkovského. 

V rámci 34. ročníka BHS sa publiku 
predstavili poprední sólisti a telesá. 
Počas pätnástich festi valových dní - od 
25. septembra sa uskutočnilo 32 koncer
tov a 13 operných a baletných predstave
ní. K najväčším zážitkom bezosporu pat
rili koncerty Ruského štátneho symfonic-

kého orchestra, popredného brit~kého.lú

boru Academy of Saint Martin in the 
Fields, talianskeho Orchestra da camen 
del Festival lniernationale di Bresciae 
Bergamo alebo Radio Symfony Orches
tra z V iedne. Ozvláštnením BHS '981Qa 
obnovená premiéra Suchoňovej opery 
Svätopluk, ako aj uvedenie Janáčkovej 
Glagolskej omše, či vystúpenia laureátor 
Medzinárodnej tribúny mladých inter· 
prctov UNESCO alebo premiéra diela 
Ilj u Ze ljenku Festivalová ouvertúra. 

BHS '98 pripravilo z poverenia Minis
terstva kultúry SR árodné hudobí 
centrum v spolupráci so Slovenskou fi. 
harmóniou. Slovenským národným divad
lom, Slovenskou televíziou. Slovenský! 
rozhlasom, Magistrátom hlavného 
SR Bratislavy a ďa l šími inštitúciami. 

(TASI) 

KONKURZ 
Generálny riadite ľ Slovenského národného divadla v Brati slave vypJSUI 

konkurz na obsadenie voľných miest v orchestri Opery a Baletu SND: 

-zástupca koncertného majstra viol onč ic l 

- tutli hráč v skupine l. a ll. husl í 
-zástupca vedúceho skupiny viol 
- tutli h ráč v skupine v iol 
- tutli hráč v skupine kontrabasov 
- hráč v kupine k larinetov- ll. klarinet 
- hráč v skupine pozaunov- l. pozaun. 

Podmienkou prijati a j e absolutórium Konzervatória, VŠMU, JAMU, 
K onkurz sa bude konať dňa 18. ll . 1998 o l 0 .00 h v skú šobni orchestra 
S D, Gorkého č. 2, 8 15 86 Brati lava. Písomné prihlášky s krátkym 
som posielajte na horeuvedenú adresu najneskôr do 16. l l . 1998. 

~ Neomačené materialy sú z 



Nájsť v študentovi to najlepšie ... 
Spoločne pok mč ujeme v hľc1daní odpovede na otázku. nl.. ý výLiwm m:í krátkodo

bý intenzívny interprewčný kurz pre mlndých interpretov u LiiČÍrwjúcich koncert 
ných umelcov. Odpovede· su v niečom podobajú, v mnohom dopfr1ujú a občas pre
s:llwjú v zdôruzr'1ovw1í dôležitosti raz j ednej. inokedy druhej my!Wenky. Z desiu
tich európs/..ych hosťt(júcich koncertných umelcov. ktorí koncom júla "iikolili " v 
Pie.šťanoch medzimírodmí hudobnú mlaď, som vybmla dvojicu vždy veselých pe
dagógov - Minčo Minčeva, výzrwmného bullwrského hustového virtuóza a fi"an 
ctízskeho k Iari net is tu Michela Lethieca, ktorý r. 1980 debutoval v sl;í v nej Cilmeg ie 
Hall. O oboch pléllí. l e spolupr<lcov;,/i poprednými orchestrami. boli umeleck)ími 
pt~rtnermi výLrwmných osobnost{ európ keho koncertného umenia. nalmívilli a na
hrávajú. učili a učia ... Klarinet i tfi M . L ethiec je profesorom na parfž. kom Konzer
v:ltóriu él umeleckým riaditeľom "P. 0 1 sal festi val" v Pmhe. huslisw M . Minčev 
hm/ na v.šetkých kontinentoch. vdwne Bratislavy rw BHS a p6. obf ako profesor 
husľovej hry v Essene ... Z:1písať .<w na hodiny k wký mto koncerwjúcim pedugógom 
je výzvu pre ktlldého budúceho hustového a kh1rinetového virwóza v pozfcii "štu
dent - Č<lkflleľ'. OtáLky spoločné pre oboch umelcov ·Jedovuli jednu ústrednú my š
lienku - aký výLmlm pripisuje tudent i pedagóg knítkcmu intenzívnemu kurzu nu 
rozvoj interprewčného umenil1 a muzikantského dozriev:mi:1? 

M. Lethiec: " ... je to záväzný pocit, akoby ste čosi pestovali ... " 

e Aké typy študentov sa najčastejšie objavujú 
v triedach majstrovských kurzov? Sú skôr 
skromní, alebo už majó viac sebavedomia ako je 
to vhodné? 

M. Minčev: a maj, lrovsl..ých 1-.urtoch slrel
nele rot l ičných mladých hudobníkov. viič~ inou 
sú odhodlaní uč ii 'a veľm i veľa vo veľm i 1-.rál
~om ča\c. Pred tým, ako si ich "definujem", vší
mam si ich prácu, skúmam, ako reagujú na in
štrukcie, rozmýšl'am o ich talente a muzikantskej 
inteligencii. 1udcn1i sú rôtn i. viac aj menej la
lemovaní. icl..10rí 'ú veľm i pracovi1í. ale sú aj 
1al..í. LC 10 hraničí ' lcni vmiou. Pre mňa je naj
dôleiilcj:: ic. /c ' mc >polu. milujeme hudbu a 
chceme ju robil' na vy,ol..cj ti rovni. 

M. Lethiec: Mäm podobnú skú,cno ... i: pri
ch:ldLajú prelo, /e ;:1 chcú vera nauč i i. Preva7ujú 
ŠIUdcnli disc iplinovaní. ale obča\ sa nájdu aj vý
nimky. Poslanie hudobného pedagóga spočíva v 
spôsobe rozvíjania osobnosti študenta. Ča \lo 7:Í
Iclí na ~ l-o l e, 1 l-10rcj hudobníci prichádtajú, na 
krajine. v k10rcj i ijú a od n:b1roja. na al-om hra
jú. a maj,lrov, l..om l..u17c v\clko "nové" 1rcba 
s1ihnúf v rotpälí nicl..o ll.ých dní - je lo iaLké! 
S1rc1nc " ' lu \ l-upina ro11nani1ých o\obno'>IÍ. 
~loré \ i vedia nav1:íjom iX)môci: 1-.cď druh)• hrá. 
porovn:ívajú. hodnO! ia a mô/u o 10m l ic i ho1 o
rii. icl..o ll.o ľudí v jednej mut il..anhl..cj -. l-upine 
'>poločnc my' lf a hľad:í nové ric\cnia -je 10 aká\i 
"p'>ychodr:íma" na ' pô-.ob P'-YChoanalýl ). 

e Ako pozvaní pedagógovia nemáte možnosť 
ovplyvniť úroveň prihlásených študentov. Môže
le rátať len s tzv. "spätným efektom"- čo v praxi 
znamená, čím významnejší koncertný umelec 
bude na kurze, o to väčšia výzva pre špičku ta
lentovaných záujemcov. Bolo niečo charakteris
tické pre husrovú a ldarinetovú triedu na IO. ju
bilejnom ročníku MIK v Piešťanoch? 

M. Minčev: V/ dy. l-cer na 1-. urLe vy1voríme 
.. ~upinu \wdcmov 1 rôtnych 1-.rajín a \ 1-.ôl. vý
llccln:í podoba , l,.upiny priamo vypl ynie 1 úrov
ne prihl:hcných \ 1udcn1ov. Aj v 1cj1o 1ricdc boli 
i1Udc111i . mnohí u/ 'i lné o\obno,li. Kaicl) je 
1~1.. vla\lllým pr ičinen ím in)· a lu '>a mô/u ďalej 
formovai. Porovn:ívai lricdy 1 rôtn)ch maj
\lrov\1-.)·ch 1-.uuov. l-de -.om 1a1iaľ uči l - 10 by 
bolo na veľm i dlhú dcbmu. naiím 'a ho1orii \O 
wojimi i ial..mi. di , l..tllovai aj na veľmi \ pecllic
lé lélll). lebo lai- mô/cme prí'>i na nový aj ob
javný ,pô,ob hran ia. Po nid oll.ých dňoch a ho
dinách ~ludcm t i-.lí. /e 10 oLaj funguje. cl;í 'a 10 
lak tahrai a vy t isťujc le. ic ~ te ro11iahli pred ním 
a~(l s i pomyscln(l "t(lc lonu" a pomohl i mu po~u

núť ;a oveľa cľalcj. To by malo byl špecifické pre 
majstrovské kurzy - hudobníci só tu, spolu hrajó 
i diskutujd. Kcer vyučujem vo vla\lnej lricdc. 
kde učenie 1rv:í rok a viac. upl :ui\ujcm iný 1yp 
výuky. Na i111crprc lačnom 1-.um: v priebehu 
dvoch lýhh)ov v::al.. 1ici chceme. aby nadslla 
r)chlosi rcal..cií \wden1ov na pedagógovc poky
ny. Rád provokujem žiakov k novým veciam. Je 

to krásna činnosť a jej výsledkom je napr. aj to, 
že po niekollcých hodinách "počuť' , ako mladí 
študenti hrajd na pódiu a pred publ.ik:om s nový
mi prvkami. Je to tá istá skladba a predsa je iná ... 
a je 10 mo/né naotaj po niel..oll.ých hodinách. 
Keď \i \O \ llidcnlom vydi\1-.uiUjcm niel..10ré po
\! Up) a overíme 'i 1ch na pódiu vidia. /c je 10 ob
rov\1..)· rotdicl. Pre ~ludema je práca v 1ricde a 
na pódiu ronlielna. Treba -.a vedici 1 id) ~kon

ccmrovai na 10 hlavné. :ll') \e. v Piešfanoch 
-.om 'a veľmi dobre chi l. vidiac. ic aj i iaci. 1-lorí 
~ú v mojej 1ricdc. sú 'pokojní a pracujú. 

M. Lethiec: Mohol b) -.om povcdai lo i\lé. 
K cer uč íle na maj,lrov\1-.)·ch 1-.ur~och. je lo úplne 
odlišné vyučovanie al-o v lriede poča' rol-a. Kccľ 

mále ~IUdcma celý rol-, učí1c ho 1-.l :t>icl..ou mcló
dou. pot n:ílc ho dobre a viem. o čo sa u: .. i l ujeme. 

a in1crprc1ačnom kurte je pre šwclcmov veľmi 

dôlei i1é. ah) neboli sl..l:unaní - lebo pedagóga 
potnajú al..o "1-.onccnnú hvicLdu" a chcú ~>a čo 

najviac naučil' pr:! ve od neho. aj napriek král kos
li ča-.u. ickcdy v:í' vnímajú \ I..Oro ako bo/-.kú 
byiO,i. va\c '>lová a po l..yny -.ú pre nich táviilné. 

emali b) ~mc ich prc1o sl..lamai. Je 10 Láväzný 
pocil. al..oby '>IC niečo pes10vali: scmicnl..o infor
mác ie La\adíle do /ial..a a ono ra\lie \amo ... vy
víja \a ... v priat nivých podmieni-ach. 

e Mali ste štastie na l O. ročníku MIK v 
Pieštanocb na nejaký výnimočný talent? 

M. Minčev: Kaid) L ná\, ~amot rcjmc. dúfa. 
Ie ' i vypočuje pr:ívc v IOmlo rol.. u nový objav na 
l..ur1c. Ale viič\inou ...:1 10 ~ l :íva na prijímacích 
,~,_ú~ l..ach . obča -. aj tu . na lclných kur7och. ie je 
dôle/. i1é. aby som nicl..oho odhalil. ale aby ; Ili

den! "objavil" 'voje ret ervy a tárovcň nový ~pô
' ob prí"u pu k imerprcwčným problémom. Po1om 
viem. /c moja úloha bola ~>plnen(!. Niekedy sa 
s1anc. /e si vy/ iadajú moju adre>u - v1edy viem. 
ic ma objavili . /c moja hra a učenie im čo~i dá
va. VICd) im pomáham ako ...:1 d:í a udr/ iavamc 
'polu 1-.onlakl. Alo. \a niekedy vrá1im a niel..1o 7 
nich Ili opUf bude. budem veľmi \ faSiný. Som 
rád. kecf ...:1 ~1uden1i \ na/ia udr/ af 'o mnou kon
lak! aj v emecl..u. 1-.dc učím - je 10 pre mňa ú'
pech a 10 ' i p:uniil(lm. 

M. Lethiec: Objaviť "talentovaného študenta" 
je velmi potešujúce. Pre pedagóga však nie je 
problém učiť talentovaného, ale poradiť si aj s 
priemerným žiakom, a navyše - pomôcť mu. 
Géniu' rnôic mai al..éhol..oľvc l.. uč ilcľa . Kcer je 
uč ilcľ in1eligen1n). môic b) i ' Pô,oh prípravy 
veľm i uvoľnený. Dol..onca ho moino ncchai. lc
bo uči le ľ m;í i'1o1u. ic pri rodtcný 1alcn1 >i v 
mnohom poradí aj s:ím. Ale vlič~ inou m:ímc ~lu

clcmov. 1-IOrí m:ívajt'1 rôtne problémy - lcchnické 
i umclccl..é... a~ou úlohou je porad if im a uro
bi i 1. nich 1-. valilných mutil..anlov. Sme v~a l.. veľ

mi ; ia,lní, 1-.ecf ~a nám dm lane do rúl- nicl..lo veľ

mi 1alcn1ovaný. lebo vieme odhadnúi. na akú 
úroveň ...:1 1:1 p:ír rol-ov doslanc. 

M. Minčev: a prácu pedagóga mo/no mai 

rôLnc pohľady. Kccr publil.. um počtíva veľm i na
daného hräča, povie \i: "Ó. al-ý wlcm!" Ale keď 
počujú nejakého priemerného ~llldema. k10rý 
nezanechá vclký dojem. povedia 'i: " ehrá tlc. 
ale mo/no jeho učilc f je tlý ... " Tal.. /c 1 oboch 
wán je lo proli učilcľovi. 

e Prehrýzť sa nikde nekončiacou pyramídou 
tajomstiev interpretačného umenia si vyžaduje 
obrovskú dávku osobného zanietenia a lásky k 
hudbe. V tom prípade je pedagóg ako svetlo v 
tuneli, bliká na cestu a ukazuje smer. Existuje 
niečo ako obojstranná komunikácia medzi štu
dentom a pedagógom v tomto procese? Môže aj 
študent dať niečo svojmu učiterovi? 

M. Minčev: Je 10 oboj w anná komunik:ícia! 
Pý1am sa s:ím seba: Pol.. úšam >a mysliei hlavou 
š1udcn1a. pracoval' jeho rul-ami. Alo. \a mu chcem 
priblfiil'. mll',ím pri.,pô-.obiť woj 'PÔ~ob hudob
ného my,lcnia i hrania? Áno. mu.,ím! eraz si 
spomeniem. lc pred dvad,ialimi. 1ricbimimi rok
mi \mc mali aj my podobné problémy. ick10rí 
l ná' mali mo/no viac \ia\lia. /c prišli lo. \práv
nym pedagógom a 1ic chyby boli odhalené skôr. 
ako 'a La fixovali. Lcnl.c / iadcn pedagóg neurobí 
L priemerného \ llldcnw génia. Ale dobrý učiter 
je ten, ktorý v primeranom čase dosiahne sto 
percent umeleckej kapacity u každého žiaka na
mie,lo 1oho. aby sa tameriaval iba na prácu s 
vynikaj úcimi 1alcn1mi. Dollačil' Šllldcma' malý
mi úpravami k maximu v 1om ~právnom ~>mcrc 

je pre ná~ 7áviitné. lebo m(tme viac skúscnoslí a 
vcdomos1í. Je 10 príjemný boj. i l-cer nick10rí \ IU
demi Ldan livo vedia veľa . Samotrcjme. niekedy 
je 10 aj inal.. . prc10 je pedagogická pr(lca veľm i 

l'al.k;í a vyčcrp(lvajúca. Ja \0111 po učení rovnako 
vyčerpaný. ako po ia/ 1-.om večcmom 1-.oncene. 

M. Lethiec: Alo. m:í ::1uden1 problém. musíme 
\poločnc objav il' CC\IU. al-o 10 tvládnui. Väč\i

nou mu mô/cme pomôci. lebo vieme 'kôr urč ii 
diagnóLu i nápravu. al-o ' i ., lechnicl..ým problé
mom hrania fai l..ého mic\la poradii... Tcchnil..a 
hrania \a ve ľmi vyvíja. dne' u/1-.onccnní umelci 
hrajú fanla\licl..). Aj prel o mu,írnc byi o1vorení. 
akccp10vai nové veci. pracoval' '> nimi. aby na~ i 
\1udcn1i v ničom nctao-.wli ... 

• Oddeliť rudské od umeleckého v takom 
špecifickom procese, akým učenie hry na ná
stroji nesporne je, je iste ťažké, ak nie nemožné. 
Rozprávate sa so svojimi študentmi aj na iné ako 
odborné hudobné témy sóvisiace s interpretova
ným dielom? 

M. Lethiec: Z:íleií od osobno,li pedagóga. 
Po111ám 1al..ých. l-10rí 1-.omuni l..uj(l len poča' ho
di ny a po nej je dcha1:ím 1-.oniec. To nic je môj 
prípad. ajmii lu. na 1-.urtoch. /ijeme 'o \llldcnl
mi V<' veľm i IC\nom tviitl..u. ' 1rc1:ívamt.' '" ' ni
mi v mc>IC. na 1-.onccnoch. i v pincrii ... Mô7cm 
f>Oivrdii. /c je dôlc/ i1é hovorii s ni mi. iekedy 
je obtor ::llldenlov o hudobnom wc1e do-.i ob
mcd7ený. vedia. čo ><l deje lu. doma. ale nic vo 
'veiC. napr. v Parí/i ... Prelo je \právne. /e 'a 
rozprávame. oni i>Orovmívajú a my im dávame 
infom1:ície. Tal.. ' a dotvedajú. čo 1reba urobii. 
kecľ chcú Í\i šludovai 1am či onam. náj\i \pecia
liLOvanú šl..o lu. 1-.dc a čo prebieha na , ~,_ ú~ l..ach ... 
Mô/cmc im pomôci pri Laradení ... a do profcsio
n:ílncho h udobn~ho i i vOla. Mô/emc ich upo7or
nil' na rôtnych hudobníkov. in1crprc1ov. pedagó
gov. ~koly. nahr:ívl..y ... Je p01rcbné roLpdvai. a 

M. Minčev: ... "objaviť u študenta jeho sto percent!. .. 

nielen o ,l,.ladbc. 1-.wrú prá~t· 'o \1uden1om "ro
bílc" na hodinach. 

M. Minčev: Chcem upol()rni i. ic hovoríme o 
dvoch rotdiclnych prí,IU poch. Prore,or na al..a
démii a pedagóg na 1-.urtc. Kcer niel..oho učím 4-
5 rol-ov na akadémii . mu, ím ho veľmi dobre po
t nai. ickcd) ncpo1rcbujem viac al-o dve minú
ly. aby ... om ti\lil. al-ý je dobr)· hu~l i -.la ... Oveľa 

viac ča\u po1rcbujcm na 10. aby 'om 1is1il. al-o 
reaguje šllidenl na pol..yny pedagóga na 1-.urtc. 
aký je rých ly. al-o -.:1 učí na,pamiil' a pod. A naj
viac čw,u polrebujem. aby ~om pochopil a spo
w al hfbl..u jeho o~>ohno> l i. Niekedy "' s1ane. že 
sa mi p:íč i hra /ial..a. jeho prí-.lll p lo. práci s hu
dobným malcri:ílom. no pri bli i::om ' POLnan í "' 
\ lane. ic n iečo O~>ohné mi prcl..:íla. Ten Č<l'. klo
rý -.polu po10m \ lr:ívime. nebude celkom šiasl-

ný, ale 10 by nemalo 01 plyvnii na\u 'poločnú prá
cu. Preto. alo. mi nick10 !>Ovie. /e chce u mňa ~lu

dovai. mu<,Í prí\1' l.. u mne viacl..r:íl tahral'. Musíme 
'a aj poroLprával' a dobre sa \pot na i. IČ IO nc'>IO
jí. ale v1nil..á lep~ ia š1anovacia potícia. Lebo 10 
is1é pla1í aj pre lial-a. aj on si mu-.í byi 'IOperccnl
ne i'IÝ'· ic "1o1o JC pre mňa len naj,pr:ívncj\í uči
te ľ. .. " 

e Stretnutia na kurzoch sa vyznačujú tým, že 
študenti sa usilujó zrušiť osobnó vzdialenosť me
dzi vami: jazykové, rudské i umelecké bariéry. 

M. Lethiec: Na majslrovských kur1och je :11-
mosféra úplne od li ~ná. Tu je \ku pi na ~ 1uder11ov. 

k10rí sa chcú do,lai k vám čo najbli /~ ic v thu,le
nom ča~e. Záleií na pedagógovi. či si chce od
slup udržai. alcl>O tbúra I>Oill) se i né múr). Som 
t a druhú vcrtiu: budeme 'polu hrai. pôJdeme 
~>polu na pivo. na 1-.oncerl. budeme di ... kutoval'. 
môi.erne hovoril' o čoml..oľvcl.. ... Jeden večer \ me 
v Pie;ianoch ... eelc li v pi11crii Minčo Minčev. 
violončel i,la Rafael Wallfi,ch. \ llidcmi a ja a 
roLprávali \mc na\c t á/ili-). Pre nich 10 bolo 
"by i v správnom ča'c na -.právnom mie.,lc". lebo 
10. o čom sme hovorili. by"' ni l..de ncdotvcdcli . 
My•lím. /c aj lo je pre nich v)tnamné. Je dôle
cilé byi na l..ur7e a počúval' v~cl l.. o. Dáva im IO 
poci1. !c !>Ú 'úča\ l'ou vUč~ieho •poločc rNva. la
kého. čo prek račuje domáci r:ímcc. 

e Máte nejaké postrehy, týkajdce sa organi
začnej stránky majstrovských kurzov? 

M. Minčev: Treba povedal'. LC boli vynikajú
co m rgani1.ované. Chcem pogralli loval' organi
Lálorom. lebo je IO vdmi n:íročn:í pr:íca a pol..ra
čoval a aj po \ l..ončcní jubilejného ročníl..a. 

Occi\ujem. /e sme ~a 'l rcl:ívali v jednej budove. 
ic ~a frcl.. vclllalll i mohli navšiCvov:u' navlájom 
na hodinách. neboli ' mc rotlrúsení po mc>IC. 
Lep~ie sa !alo. pracuje ... 

e Co je na pedagogickej práci najnáročnejš ie? 
M. Minčev: Ui ... om 10 pmedal -je 10 mé1a 

'\10 perccm" - 1-. u l-1orcj chcem do\lai ::llldcnla. 
Sme i i vé b) IO\Ii. napr. dnes "l cíllm vý borne. 
ale taju·a 'a môic 'lai. ic večer mu,ím hrai. a 
'om v tlej formo.:. To nil..oho nct:tujíma. mu,ím 
dosiahnu!' na 1-.onccne 1ých moj ich '\lo perccnl''. 
To Ml dá povedal' o ka/dej či nno~1 i. aj o pedago
gickej. aj o práci š1uden1a . Prc10 vy/adujem la

kélo na,adenic aj od šiUdcnla. Musím vyprovo
kovať jeho reakcie tak, aby sa dokázal čo najviac 
priblíž.iť k vlastnému limitu. 

M. Lethiec: Pedagogická práca odoberá ener
giu. Ako konccrlný umelec sa slávam vLorom 
pre mladých. Kccľ pracujem ~ veľmi sl..romným 
~1uden1om. v1cdy mus ím byl' veľm i dynamicl..ý 
ja a ukáLal' mu. al-o má v \chc hľadal' onú "i,l..
ru". Oruhým ť\ l rt'mom Je typ ::lildcnl:l. k1orý je 
pri rod t ene c.xpantívn). v1edy musím byl' pokoj
ný a u'mcrňoval' jeho prcl..ypujúcu inlcrprclačnú 
energiu. Typov ~llidcnlov je veľa. no v/d) sa 
mu,ím vcdici pn,pô,obii a míjsl' správny prí
~lup. Vcd icf 'a prciadil'- 10 je ia/1-.é. 

M. Minčev: Je 10 v niečom podobné. al-o keď 
hrálc v orchcs1ri. l-de '><l 1ici musíle pri\pô,obii. 
V Láujme hudobného cel i-u. Ale lai- JC 10 aj 1 
bcinom / ivo1c. Človel.. -.:1 nerat mu ... í pri'>pôso
bii- IO robí ži vol taujímavej~ím. 

e Na čo ldad.iete najväčší dôraz, nielen na vy
učovaní "h la kurz", ale v procese prípravy kon
certného umelca vôbec? 

M. Minčev: Už som spomenul - objaviť u štu
denta jeho limit, jeho "sto percent" ... 

M. Lethiec: Nájsť to najlepšie v študentovi, 
nemo/no mu IX"'cdai. "l) nebudeš hrai al-o 
XY". To je ncprípu,lné! Musím mu povedal, na 
čo má a akú hudobnó kariéru môže zvládnuť naj
lepšie. Treba mu i>Omôd n:íjsi "jeho (rrovCI'\ ". 
klorú mô/c do,i<~hnui. na nej e,i,IOvai a byi 
šia\l ný. Keď sa to podarí, ako pedagóg ste splni
li svoje poslanie. 

M. Minčev: Stopercentne súhlasím, je to tak! 
Autorka: Prip:(ium ,,;r. ti:I0/:1) mi ncpricltif

d/il nu 11111 nii! J.. orcJ.. mcftic '' pmťcsiolliílnom 
il ľudsJ..om V/titlw med/i /ľcl)'lll umelcom " 
jeho 11iiCHcným n:r.,Jcclovatclilm. V ivu In musi-
Cit ••. 

Pripravila: MESKA PUŠKÁŠOV Á 



Salzburské slávnosti '98 
MARIÁN JURÍK 

Salzburský festi va l bude o dva ro
ky oslavovať 80. výročie svojej exi 
stencie. Jeho dejiny sú jedinečným 
obrazom rozvoja európskej hudobnej 
kultúry. M yšlienka na Salzburské 
slávnosti spadá do roku 1877, kedy 
sa pod vedením takých osobností ako 
boli Hans Richter, Wilhelm Jahn, 
Joseph Hellmesberger, Fritz Moll!, 
Gustav Mahler, Arthur Nikisch a i. 
konali v Salzburgu Mozartovské sláv
nosti . Roku 1917 bola založená festi 
valová spo ločnosť na čele s Hansom 
Reinhardtom, Richardom Straussom, 
Franzom Schalkom. Hugo von Hof
mannsthalom a scénickým výtvarní
kom Alfredom Rollerom ako ume
leckým vedúcim, ktorá roku 1920 pri
prav ila a zorganizovala prvé Salzbur
ské slávnosti. Odvtedy sa konajú 
každoročne v lete, s výnimkou rokov 
1924 a 1944. 

Od prvých rokov až podnes k zá
kladným dramaturgickým pilierom 
patrí Hofmannsthalova kultová hra 
Jcdermann. (V tomto roku okrem Hof
mannsthala činohernú obl ast' repre
zentovali Buchnerova dráma Danto
nova smrt: Shakespearova hra Troi
lus a Cressid<1. nové smerovanie č i-

G6rard Mortier 

nohernej l ínie bolo reprezentované 
javiskovou kompozíciou Roberta Le
pagea (nar. 1957) Geometry of' Mi
ruc/es. zo života amerického archi 
tekta Franka Lloyda Wrighta v ang
li ckom, francúzskom a srbochorvát
skom jazyku, a hudobnou hrou I l ai 
Hartleya (nar. 1954) Soon .. . ) Prvé 
operné predstavenie Viedenskej štát
nej opery na festivale sa uskutočnilo 
v roku 1925 pri príležitosti otvorenia 
festi valového domu. So salzburským 
festi valom sú nerozlučne späté také 
mená ako Bruno Walter, C lemens 
Krauss, Artura Toscanini , Wilhelm 
Furtwängler, Hans Knappertsbusch, 
Fritz Busch a i. Povojnová éra festi 
valu j e úzko spätá s prestavbou Fes
ti va lového domu na Veľký festi valo
vý dom v rokoch 1956-60 s 2 170 
miestami . Toto obdobie je sp~ité s dl
horočným pôsobením llerberta von 
Karajana, Karl a Bohma, Georgea 
Szélla, I stvána Kertésza, Josepha 
Keilbertha až po dnešných dirigentov 
Claudia Abbada, Zubina Mehtu, Ja
mesa Levina, Riccarda Muttiho, Ri
charda Chaillyho a ď. Nemožno obísť 
obrovské množstvo interpretov, in
štrumentalistov a vokali stov, ktorí po 
celý tento čas dávali Salzburskému 
festivalu pečať osobitosti a výnimoč
nosti . 
Súčasný stav Salzburského festiva

lu veľmi č itateľne korešponduje s cel
kovým umeleckým vývojom posled
ného obdobia. Dramaturgický zlom 

festivalu nastal vo chvíli , keď bol do 
čela festivalu povolaný bruse lský di 
vadelný intendant Gérad Mortier, 
ktorý mal po Karajanovej smrti vy
ri eš iť ďalšie stabilné medzinárodné 
postavenie festivalu . Túto možnost' 
M ortier videl v jednom - festival vy
maniť z koženého konLervatívneho a 
pseudotradičného "kabáta", demo
kratizáciou festivalu sprístupniť jeho 
hodnoty aj menej majetnému publi
ku . lllavným Mortierovým c ieľom je 
vnies!' do konzervatívneho ducha fes
ti va lu prvky nového, moderného 
umenia, ktoré odráža pocity mladých 
generácií. To j e zásadný prínos Mor
tiera pre Salzburský festi val, a treba 
povedať, že čím viac sa mu darí, o to 
väčší odpor nachádza u konzervatív
cov. T ento rodený Flám je za svoje 
útoky na adresu festivalových sno
bov prezývaný "pekárskym chlap
com", ktorý nemá uši, lebo sedí v 
sklenenej klietke kultúry, a tak nerm1 
v Rakúsku na ružiach ustlané. Ž iar
l ivosť voči Salzburgu prejavujú aj sú
časní rakúsk i -skladatelia, ktorí pou
kazujú na to, že štát na Salzburg neu
stále zvyšuje dotácie (1. 56,7 na 68,3 
miliónov šilingov) a na pôvodnú tvor
bu dotácie znižuje. A však Mortierovi 
prívrženci zastávajú náLor, že "kon
LCrvutívnemu festivnlu dodal punc 
m oderného režijného divadla él tý m , 
že podporuje avuntgardu, bojuje proti 
viedenskej mn fi i," ktorú identifikoval 
v osobe terajšieho šéfa Viedenskej 
štátnej opery lona Holendera v časo
pise Wiener Feuilletonu. Popravde 
povedané. Mortier j e však v7dy osla
vovaný medzinárodnou kritikou, kto
rá v j eho prospech vykazuje až 51 % 
pozitívnych ohlasov. No hlavne, pre 
festival dokázal LÍskať takých spon
Lorov, ktorí mu umožňujú finančne 

diktovať trhovú cenu svetových inter
pretov a realizovai neobyčajne náklad
né projekty najm~i v oblasti divadla. 

Objektívne treba povedať, že tradí
cia j e iste dôležitá. No nemožno ju 
chápať ako "pietu či mŕtvu dámu v 
sarkofágu", ale ako tvorivý odkaz. 
Podoba posledných rokov Salzbur
ského festivalu naznačuje, že .popri 
tradícii festi val nabral novodobý, 
moderný, miestami až tvorivo avant-

PeterZadek 

gardný dych. A to mu prospieva, čo 
sa odakadľuje na j eho atmosfére a 
obrovskom záujme verejnosti čoraz 
viac L radov mladých ľud í. 

Nadväzujúc na v laňajšie konšt;.tto
vanie o Mortierovom smerovaní fes
tivalu môžeme iba konštatovať, že tá
to línia nielen pokračuje, ale sa aj na
ďa l ej rozvíja. Dramaturgická os, kto
rú tvorí odkaz Wolfganga A madea 
Mozarta, zo. Láva zachovaná. A le aj tu 
hľadá Mortier nové inscenačné podo-

by a možnosti . Oproti opakovaným 
predstaveniam Únosu 1.0 Serailu bola 
tu nová Figarova svadba s nestarnú
c im Charlesom Mackerrasom a čino
herným "poradcom" Frankom Baum
bauerom. Táto opera sa tu obj av ila po 
šiestich rokoch s Viedenskými f'ilhar
monikmi. Po rokoch sa v Salzburgu 
obj avi l aj Mackerras. Nové obsade
nie, nové režijné poňatie niekomu 
bolo po vôli , inému bolo proti srsti . 
a/načuje však, že M ortier vo svojej 

Mariss Jansons 

novátorskej línii bude pokračovať. 
Ale tak to už v umení chodí. Naj
vý711amnejším faktom tohto počin u 
j e, lc Frank Baumbauer, ešte ako in
tendant hamburskej č inohry, je salz
burskému fest ivalu k dispozícii ako 
konLUitant. Podľa tamojších Lclrojov 
to znamená, že od tohto roku sa bude 
hovoriť, že na če le Salzburského fes
tivalu nebude už činoherný riaditeľ 

Mortier, ale clo roku 200 1 bude festi 
val v i esť "č inoherná únia M ortier -
Baumbauer". 
Čo charakterizovalo t ohtoročný fes

ti val? V prvom rade to boli operné 
predstavenia s novými inscenátormi 
a v druhom rade celý rad význam
ných interpretačných osobností. 

Po prvý raz v Sal1.burgu uvied li 
Wei !lovu operu Vzostup a pád mesta 
Mahagony v réiii Petra Zadeka (ber
línsky rodák, ktorý r. 1933 emigroval 
s rodičmi do Londýna a od r. 1958 je 
j edným z najvýznamných predstavi
te ľov nemeckej modernej divadelnej 
ré/ ie) a v hudobnom naštudovaní arnc
rického dirigenta Dcnnisa Russella 
Daviesa (ktorý už niekoľko rokov pô
sobil v Stutlgarte, Bayreuthe. Bonne a 
j e .mámy spoluprácou so Zadekom a 

ruským režisérom Ljubimovom). Ďa
lej to bolo prvé sal7b\Jrské uvedenie 
Janáčkovej opery Káťa Kabanova v 
ré ži i švajč iarskeho činoherného reži
séra Christopha Marthalera v hudob
nom naštudovaní Sylvaina Cambre
linga v českom ja1.yku , 1.a spoluúčas
ti Ceskej filharmónie a Dagmar Pec
kovej v úlohe Varvary. Absolútnou 
novinkou pre saiLburského návštev
níka bolo prvé uvedenie SLymanow
ského opery Kráľ Roger v polštine, v 

interpretácii Birminghamského sym· 
fonického orchestra a 1.boru, za diri
govania novej veľkej hvieLdy Sira 
Simona Rattleho, s poľskými spevá~· 

mi, no v titulnej úlohe so slávnym 
Thomasom Hampsonom. K novým 
naštudovaniam patril ešte Verdiho 
Don Carlos s Lorinom Maazelom a 
veľk ým prekvapením boli tri predsta· 
venia Wagnerovho Parsifala s rus
kým dirigentom Valerijom Gergije· 
vom, venované pamiatke Soltiho 

(tento muž začína zastávať na diri· 
gentskom nebi j ednu z najzávažnej· 
ší ch po ú ci í). Samozrejme, najväčšou 
novinkou bolo uvedenie opery Oli· 
viera M essiaena Sv. František z 
As iss i. 

Najširšie interpretačné spektrum 
však ponúkajú rôzne druhy koncer
tov, usporiadané do vol'ncj ších alebo 
tematicky užších cyk lov. Dramalur
gickou nov inkou Sa l;;burského fest1· 
valu v poslednom období je prcm)'· 
lené spáj anie histórie so súčasnosiou 
a to v rámci cyklov. Súča-;ný Beetho
ven s dirigentom Sir Simonom Ratt· 
Icm, alebo cyk lus Stravinskij a Mo
.lart. M yslím, že poriadaniu akých1i 
špec ifických festivalov súčasnej či 
novej hudby pomaly odzváňa. Zá
merné vytváranie poLÍc ie, ktorou -.a 
niektorí skladatelia silou-mocou chcú 
dištancovať od minulosti, sa stála 
anachronizmom, a pre súčasnú hud
bu vytvára voči poslucháčov i ncuži· 
t očnú izoláciu. T<tk ako vlani Gidon 
Kremer sa nebál prepojiť Schubena' 
osobnosťami súčasnej hudby. 1al 
Simon Rattle so svojím Birrningham· 
ským symfonickým orchestrom na 
piati ch koncertoch hral Beethovena' 
menami sk ladateľov ako Tumage. 
Matthews, Holt, Knusse a Birtwistle. 
Stravinskij na troch konccnoch 
Camcraty Academica Salt burg spo
ločne LJ1el s MoLartovými symfónia
mi . K súčasnej mládeži sa veľmi čita· 
tcľne prihovárali koncipované pro
gramy Go for Kurt Weill alebo Nell 
Generation. Svoje pevné miesto 1 

Sal1.burgu mal symfon ický cyklu1 
Viedenských filharmonikov s dirigent· 
mi Valerijom Gergijevom (a skvel)m 
bary tonistom Dmitrijom llvoro.\101· 
ským ako interpretom Mu\orgskdro 
Piesní a tancov smrti ), ·sir e1illt 
Marrinerom, Lorinom Maazelom 13J 
ako interpretom -huslistom svojeJ hu
s ľovej sk ladby Music for Violin and 
O rchestra). Riccardom Muttim. či 
čoraL viac meciLinárodnc vzostupuju
c im Marissom Jansonsom. Profil fes
ti va lu dotvárajú ďalšie zboro1é a lo
kálno-orchestrálne koncerty, MozanOI'· 
ské matiné ·a reci tály sólisto1 (J~ 
Norman, Barbara Bonney, Je1genr 
Kissin, Alfred Brcnclel, Catherine 
Malfitano, Maurizio Poll ini a i.) 

Sa lzburský festival je -;kutočrol 

s l ávnosťou , ktorou dýcha celé mNor 
jej kultúrno-spoločenský / ivot. 

... (Pokračovanie v budúcom čí&) 



~KIRU 

Diva z konca 20. storočia 

Táto smelá a odváina ~tokholmská ro
dáčka ( 1955) v jednom rozhovore pove
dala, že "byt' speváčkou je presne také isté 
povolanie, ako ktorékoľvek iné, s tvrdou 
prácou a defic itom zábavy". No roku 
1988, keď sa dostávala na vrchol svojej 
kariéry, tento názor značne zrelativizova
la. Priznala sa: "musela som byť veľmi de
primovwuí. keď som su lilkto vyjadrila. 
Zrejme skôr. ako som v mojej kariére za
žila ten zásadný zlom. nebola som schop
ná opravdivo sa td i{ zo .wojich úspechov 
a azda som očakávala. J.e k<IJ.dé angažmán 
mi spôsobí mívalnad.šenia. Keď tento po
cit neprichádzal. bola som .sklamaná a cí
tila som sa vmítome pnízdrw. " 

Dnes, s odstupom času , sa na svoju ka
riéru pozerá oveľa reálnejšie a o svojich 
úspechoch hovorí veľmi triezvo, vecne, 
bez namyslcnosti alebo nadradenosti . 

Anne Sofie von Otterová Lačínala svoju 
spevácku kariéru renesančnou a baroko
vou hudbou, ktorú spievala nielen v škole 
a chrámoch, ale hlavne s rôznymi baroko
vými ansámblami. Za najdôležitejšiu ško
lu považuje svoje pôsobenie v Bachovom 
zbore v Stokholme. Práve v tomto zbore 
dostala základy správneho frázovania a 
koloratúrnej dikcie. To u nej vzbudilo ďal

ší profesionálny záujem o interpretáciu ba
rokovej hudby, ktorá má veľa spoločných 

čft s interpretáciou súčasnej hudby. Vyso
ko si cení spoluprácu s takými odborník
mi , akými sú Harnoncoun alebo Gardiner, 
a najnovšie Minkowski. S Gardinerom na
príklad natoč ila vyn ikajúce nahrávky 
Monteverdiho opier Korunovácia Poppey 
a Oďeus, Mozartove opery La clemenza di 
Tito, Idomeneo, Bachovu Vianočná omšu 
a Matóšove pašie, s Minkowskim l Hindlo
vu Ariodante, s Pinnockom Hlindlovho 
Mesiáša a Purcellovho Dida a Aeneasa atď. 

Repertoár i spevácky naturel von Otte
rovej je zreteľne vyhranený a c i e ľavedome 

budovaný. Vždy poittupovala veľm i opatr
ne a rozvážne. Partie, o ktorých je pre
vedčená, že nic i.Ú pre jej hlas a pre jej 

umelecký interpretačný naturel, nespieva. 
Preto nespieva Verdiho ani Wagnera -
uvedomuje si, že jej hlas má lyrický, nie 
dramatický Láklad. " iekedy si myslím -
hovorí von Otterová - že kedysi som bola 
pn1iš opatmá. tlv.šak pre mr1a bolo vždy 
dôležitejšie roz.širovať reperto;ír horizon
tálne. takpovedinc východo-západným 
merom. než ho smerovať vertikálne seve

ro-južne ... " Tým chcela zreteľne naznači ť, 

že talianska tvorba je jej umeleckému cí
teniu vzd ialená. Toto je veľm i silná seba
kritická črta von Ottcrovcj , pretože vďaka 
tomu, že sa zamerala na špecifické spek-

Je veľmi bezprostredná, možno trochu 
, výstredná, intelektuálne extravagantná, se

bakritická a pri zvedavých otázkach až 
rozpačitá. Kto by si bol v dobe triumfál
nych óspechov taliansko-španielskych pri
madon pomyslel, že ich miesto koncom 
20. storočia budó zaberať speváčky z 

Ameriky, Ázie, strednej Európy alebo 
Škandinávie. Problém umeleckej inter

pretácie už dávno prestal byť záleži
tosťou jednej školy, regiónu, či kultó
ry. Interpretačná technika sa univerza-
lizuje, rozvíja neobyčajne rýchlym 

tempom, zväčšuje sa rozptyl názo
rovej diferenciácie. A čo je naj

pozitívnejšie, skutoční špičkoví 
umelci aj v dramaturgii začali 

na sklonku 20. storočia 
objavovať to, čo bo

lo vytvorené na je
ho počiatku. 

Novou divou 
na speváckom 
nebi na pre
lome 20. a 
21. storočia 
je bezpochy
by švédska 
mezzosopra
nistka .<\.one 
Sofie von 
Otterová . 

trum vokálnej piesňovej , orchestrálno
piesňovej č i oratórnej tvorby, dosiahla vy
nikajúce umelecké výsledky. 

Z operných postáv doteraz najčastejšie 

spievala Oktavi<\na v Straussovom Gava
lierovi s ružou a Sexta v Mozartovej opere 
La clemenza di Tito. Pre operu vyžaduje 
"inteligentného reJ.iséra s jasnou a L<wjí
mavou re7ijnou koncepciou. dirigenta, 
ktorý ju ako speváčku rc!ipekltlje. orches
ter. s ktorým si dobre ro7umie ~!Iď. atď" 
Tieto "poJ.iadavky". ktoré tak dôsledne 
vyratúva, nie sú jej rozmarom, ale pre
svedčením: ak sa nechce spreneveriť do
siahnutým vý!.ledkom, a najmä špičkovej 
pozícii na svetovej vokálnej scéne, ne
môže z nich ustúpil'. Úlohu Carmen - o 
ktorej si myslí, že má pre ňu všetky pred
poklady - spievala trikrát , ale vždy len 
konce11ne: "M1 jeseň 1997 doswla om 
ponuku koncertne spievať Cannen na ja
ponskom ltlmé s Opém de Lyon. s diri
gentom Kent Naganom. Bola to pre mňa 
fantastickú prr1e1.itosť spievať túto rolu 
bez rozclupaného 17amcnca, čiemej pa
rochne a v.šetký m ostatný m. A tiež som si 
pevne predstiVLala ned;ívuť si ruky vbok. 
Keď sme u1. boli spnívne "v ohni". od nad
šenia a s diabolskou radosťou som si vy
z ula topánky il spieva hl som bos;í". 
Vzťah Anne Sofie von Otterovej k sú

časnosti je veľmi Laujímavý a pozitívny. 
Okrem u2 spomínanej barokovej literatú
ry spieva totiž rozsiahlu vokálnu tvorbu 
francúzskych, nemeckých, amerických a 
škandinávskych autorov. K jej posledným 
významným projektom patrilo septem
brové účinkovanie v premiére opery švéd
skeho sk ladateľa Svena - Davida Sandstro
ma Mesto. ktorá vzn ikla na objednávku 
štokholmskej opery pri príležitost i usta
novenia Stokholmu La hlavné kultúrne 
mesto Európy. 

Interpretačné umenie Anne Sofie von 
Otterovej bolo ocenené prestížnym me
dzinárodným titulom Umelec roku 1996. 

a vrchole svojej umeleckej kariéry kon
štatuje, že život a úspechy ju nauči li žiť so 
statu om medzinárodne oslavovanej spe
váčky a s tým spojenými privilégiami, čo 
z celého srdca užíva, so všetkým, čo k to
mu patrí. A najmä to, že pre svoje projek
ty si môže vyberat' nielen repertoár, ale aj 
svojich partnerov. 

S jej interpretačným umením mali mož
nosť sa zoznám iť aj návštevníci tohtoroč
ného festivalu Pražská jar, kedy v rámci 
koncertu Orpheus Chamber Orchestra 
predniesla skladby Coplanda a Stcnhamme
ra. Na Slovensku na takéto osobnosti, 
zrejme, budeme ešte dlho čakať ... 

Anne Sofie von Otter 
The Artisťs Album 
Deutsche Grammophon l PolyGram 
CD 457 688-2 

Profilová CD nahrávka Anne Sofie von 
Otterovej L produkcie firmy Deutsche Gram
mophon GmbH, ktorej je exk luzívnou in
terpretkou, výstižne charakterizuje základ
né umelecko-interpretačné črty speváčky. 
Tie sú dané predovšetkým vorbou repertoá
ru. Dvadsaiplii skladieb CD nahrávky pozo
stúva lO skladieb Mahlera, Brahmsa, Schu
manna, Schuberta, Griega, Straussa, Korn
golda, Weilla, Rangstroma, Alféna, Dela
geho, Faurého, MoLarta. Händla, Montever
diho, Glucka, Cajkovského a Rossiniho. 

Možno konštatovai, že voľba repertoáru 
je zhodnú so spevúčkiným deklarovaním 
svojej vokálnej štýlovej orientácie. Usi lujúc 
sa zbavii všeobecne dominujúceho, nic vždy 
presvedčivo zvládnutého tzv. bclkantového 
štýlu, von Otterovä n{un v novom wet le vra
cia ideál umeleckej vokálnej interpretácie, 
ktorý u nás poznáme pod nie celkom výsti ž
ným a presným názvom - komom.Í' spel'. 

Ottcrovcj interpretačný ideál je založe
ný, ako v rozhovoroch o barokovej hudbe 
uviedla, na dôkladnom fráLovaní a dckla
movaní interpretovaného textu . Možno po
vedať, že poučená dôkladným štúdiom re
nesančnej a barokovej hudby, L ktorej vy
šla, dôsledne rc~pcktuje princípy tzv. 
Auffiihnmgspraxis, pod čím rozumieme 
rešpektovanie všetkého, čo smeruje k ob
jektívnej Lvukovcj rcaliLácii hudobného 
záznamu a o čom nám dejiny hudby a teo
retické výskumy prinášajú všeobecne plat
né poLnatky v rämci jednotlivých historic
kých slohových období. 

Piesne Schuberta, Mahlera, Brahmsa, R. 
Straussa, Schumanna interpretuje von Otte
rová s dôkladne deklamačne prepracovanou 
frázovanou líniou. V jednotlivých piesňach 
. a jej lyrický hlasový fond a senzitívna vní
mavosi pre skladatcl'skú poetiku snúbi s vy
sokým stupňom vokálnej a muzikálnej kul
túry prejavu. Vďaka Otterovej iia tu Lozna
mujeme aj so ~aujímavými vokálnymi 
kompoLiciami Kurta Wcilla, Huga Alféna, 
jej krajana Ture Rangstroma. Francúza (u 

nás takmer nepoLilaného) Maurice Delagea. 
ale aj v súčasnosti l!lovuobjavovaného ame
rického skladateľa Ericha Wolfganga 
Korngolda ( 1897- 1957}, z ktorého tvorby 
von Ottcrová natoč ila už dve CD. 

Druhou stránkou jej interpretačného pro
fi lu sú diela barokových majstrov Händla, 
Glucka a najmli Montcverdiho. Áriu z jeho 
opery Korunovácia Poppey "A Dio, Roma!" 
spieva ncuvcritcl'ne presvedčivo, dramatic
ky, účinne (nic však hlasovo afektovane), 
ale s dôrazom na obsahovú a hudobnú sub
stanciu. Také niečo možno počui aicdka. 
Scéna a ária 1 Cajkovitkého opery Eugen 
Onegin (1 nahrávky s M. Freni a P. Bur
čuladzcm), ako aj uká/.ka l Rossiniho ope
ry La Cenerentola (obe s J. Levinom), pou
kaLujú na jej technické a vokälno-intcrpre
tačné schopnosti. 

a uká/kach, ktoré sú vlastne sample
rom z kompletov, sa podieľajú vynikajúci 
klaviristi Ralf Gothoni, Melvyn Tana hlav
ne jej dlhoročný klavírny partner Bengt 
Forsberg, ktorému, podra jej slov, veľa vďa

čí za spoznávanie svetovej vokálnej litera
túry, popredné orchestre a barokové súbo
ry, v čele ktorých stäli John Eliot Gardiner, 
Reinhard Gocbel, Trevor Pinnock, Marc 
Minkowski a James Lcvine. 

La Bonne C h a n s o n 
Francúzske komorné piesne 
Ravel e Chausson e Martin e 
Delage e Saint-Saens e Poulenc 
e Fauré 
Anne Sofie von O t t e r - mezzo
soprán 
Bengt Forsber - klavír a komor
ný súbor 
Deutsche Grammophon l PolyGram 
CD 447 752-2 

Tento CD je skutočnou "lahôdkou" pre 
milovníkov a znalcov komornej piesňo
vej hudby. Doslova komornej, pretože 
ide o skladby písané pre mez7osoprán a 
komornú in~trumentálnu 10stavu, polo
~távajúcu 1. klavíra, huslí, violy, violon
čela , kontrabasu, flauty, hoboja (anglic
ký roh), klarinetu (basklarinet) a harfy. 
Je to typický prejav francút.skcj subtíl
nej, introvertnej, ale aj invenčne svie/ej 
hudby. Dalo by sa povcdai, že nahrávka 
môže poslúžii aj na štúdium vzorovej 
francúzskej vokálnej literatúry, napísa
nej s rafinovanými výrazovými pros
triedkami a pôsobivým poetickým obra
zom i obsahom. Hlasová kultúra. tech
nická dokonalos!' a deklamačno-~týlová 
vybrúsenoitť sú opUi hlavné atribúty per
fektného Lvlädnuti a tejto literatúry von 
Ottcrovou. o čom wedčí aj fakt, že na
hrávka Lbkala preittí/.nu cenu Gramopho
ne AWARDS 9ó. 

Anne Sofie von Otterová, vďaka vý
bornej znalosti francúl~tiny a svojej vy
cibrenej muLikalite. našla pre všetkých 
autorov jemne diferencované výraLOvé 
prostriedky. Ci už sú to pôvabné a ge
niálne Ravelove Tri piesne na S. Maliar
mého, s minució1110u vokálnou a inštru
mentačnou sadzbou (flauta, llauto picco
lo, klarinet, basklarinct, s l účikové kvar
teto a klavír), poetickosiou, ale aj impre
sionistickou rahkos(ou a vzdušnosťou , 

alebo hlbavé a myittcriótne Delageho 
( 1879- 1961 ) Quatre Pohne.\· hillllous (s 
podobným obsadením). to i.Ú jedinečné 

a vzácne ukú/ky skvelej vokúlncj hudby 
a jej interpretácie. Individuálnu črtu 

majú vtipné piesne Trois Clwnts de Noel 
Franka Martina, nehovoriac o nesmierne 
originálnom humore a inštrumentačnej 
virtuozite Francisa Poulenca, ktorý vo 
svojej Rapsódii negre. op. l . inšpirova
nej javanským primitívnym folklórom, 
necháva speváčku spievat' L. piatich častí 

iba v dvoch, Honoloulou, ponti lwna! a 
Mou.Mou.Honoloulou. kde "primitív
nym" opakovan ím paralelných kvínt, tl
meným, monotónnym lvukom sa blíži 
viac k piccasovskému kubizmu než k 
francúzskemu akadcmizmu. 

Popri kratšej Saint-Sačnsovej pie\ni 
.. Une Flf'tte iln•isible ", 1ávcr CD nahráv
ky tvorí náročný cyklus Gabriela Fauré
ho "ú1 Bonne Clwn.wm ", op. 6 1 (pre 
meuosoprán, sl áčikové kvinteto a kla
vír), z čoho pochádta aj näwv CD. Tento 
opus adckvätne 1avršujc von Otterovej 
interpretačné majstrovstvo. Je to nahráv
ka, ktorá mi poskytl a jeden 10 v1ácnych 
zážitkov L oblasti komornej interpretá
cie vôbec, preto/.e aj inštrumentálni 
partneri speváčky boli na vysokej úrov
ni . Môžem ju iba odporúčai. Na záver 
treba dochli, že CD nahrávka je vybave
ná mimoriadne vkusne a s profesionálne 
vecným textom. 

MARIÁN JURÍK 



lefKIRU 

Medzinárodná asociácia Hudobných inforfltačných stredísk 
vo Viedni a v Bratislave 

V d1ioch 10.-15. septembm su vo Viedni a v 
Bmtis/uve uskutot' nila výročllií konferenci;J Me
dzinárodnej asociácie Hudobných informačných 
stredisk. Po prvýkrtít v histórii /AM IC (Jntenw
tional Association of Mu.\ic lnfonnation Cen
tres) IW prípmve konferencie spolupmcovali dve 
Íll.~titúcie L rôznych kmjín - Mica (mkúske hu
dobné infomwčné strcdisl.o) u lllS HF (Hudob
né informačné stredisko Hudobného fondu). 
Takmer 50 riaditeľov Hudobných informačných 
stredf.~k z Európy i LO Lámoria (Kanada. USA. 
Austrália) hodnotilo túto spoluprácu ako mimo
riadne prínosmí nielen /profesionálneho h/irdis
ka. ale tlj z politickej perspektívy prehlbovania 
.~polupdcc Z.ípitdu ·' l.nljinami strednej il vý
chodnej Európy. 

mXchange 
Dell pred oficiálnym lačialkom konferencie 

bol venovaný krajinám strednej a východnej 
Európy. Tento deií nadviatal na prvé stretnutie 
tohto druhu. ktoré pripravilo l liS l IF počas minu
loročného festivalu Me los-Éto~ . Kecfže v mno
hých krajinách strednej a východnej Európy sa 
Hudobné infom1ačné wediská len postupne l a
k ladajú. zápa~ia často ~ veľmi elementárnymi 
problémami. Od minuloročného ~lretnutia došlo 
k pomerne veľkému posunu v reálnej ponuke na 
pomoc týmto krajinám v podobe projektu 
mXchange, spočívajúcom vo vytvorení jednot
nej špecializovanej hudobnej databát.y pre kraji
ny w ednej a východnej Európy. Databázu vy
pracováva MIC s podporou rakúskeho Kul
turKontakt. Výsledkom projektu má byi nielen 
pomoc kraj inám. ktoré d te vôbec nezačali s di
g italizáciou inťom1ácií o hudobných tvorcoch a 
hudobnom /.ivote svojej krajiny. ale hlavne vy
tvorenie istého štandardu spracovania in formá
ci í. ktorý by v budúcnosti l j ednoduš il ich Vlá
jomnú distribúciu . 

Ili. medzinárodná interpretačn:í \Úiaž 1998 v 
odbore kontrabas pri medl inárodnom hudobnom 
fc>livale "Brnčnský podtim"' \ a konala v dňoch 
2 1.-27. 9. 

Prostredníctvom aktiví! popredných brnian
skych umelcov. Jan:~čkovcj akadémie múzických 
umení a agentúry ARS koncc11 vznikla pred !ro
mi rokmi popri 1011110 renomovanom festivale 
(leral sa konal jeho 33. ročník) aj Medzinárodná 
interpretačná súia! - dotovaná mestom Bmo -
ktorá je každý rok vypísaná pre iný hudobný ná
woj. Tcntorat. bol sút'a:lným hudobným n:htro
jom kontrabas. Prihlásených bolo 29 účaMníkov 
l Poľska . Macfarska. Nemecka. Dánska. Ruska. 
Česka a Slovenska. z ktorých prísnym silom 
hodnotenia porotcov pre~ lo ks!' do finále. 

a programe súťažného podujatia bol i sklad
by H. Frybu (Suita v starom štý le- prelúdium). 
dve ča~l i z barokovej sonáty. j edna vinuózna 
skladba. celý koncen ' obdobia klasicizmu. 
skladba z obdobia po r. 1945 autora l krajiny 
účast níka . Vo finále sa hral Kusev ického alebo 
Boucsiniho koncert s klavírom a Vaiíhalov Kon
cen D dur s orchestrom. akoľko odborná poro
ta zložená z členov. ktorí sú sól islami alebo vý-
7namnými európskymi pedagógmi (Rodncy 
Slatford - Londýn. Reiner Zcppcritz - Berlín, 
K laus Trumpf - Mníchov. Jo•cph iederhammer 
- Viedeň. Jirí Hudec - Praha. Miloslav Jelínek -
Brno a Radoslav Sašina - Bratislava). chcela za
chovai vysoké niveau a 1ým vy1vorii kredibilitu 

StiČa\iou plánu j e aj l<wngaiovanie krajín. ~ 
1-.torými je v súča~nosti ~polupráca veľmi kom
plikovaná. resp. takmer /.iadna (Alerbajdi an, 
Moldav~ko. Rumunsko. Ukrajina. Ru\ ko. Bieloru~
ko atcľ.) . O l mysluplnosti projelo.lu mXchangc 
svedčí jeho ~:aslrcšcnic Európ~ kou hudobnou ra
dou ako aj IAM IC. 

Kura alebo vajce? 
Speciálnou kapito lou Výročných 1-.onfcrcncií 

IA M IC ~ú interné t.álciitosli \amotncj a~oc iá

cie. Tohto roku. okrem volieb výboru (Bér 
Dcuss - preziden!. John Dnvics - v iceprezident. 
Mauhias Finkentcy - sekretár a llcnk llcuvcl
mans- pokladník). 10 bolo hlavne riešenie olá7-
ky profesionalizác ie sekretariátu IAM IC. Dote
rajší spôsob administrat ívy je ta lo/.ený na dob
rovoľnosti práce výboru. Z toho vyplývajú. 
hlavne pre sekretariá!. i~lé obmcdt.enia. Alo. sa 
má IAMIC pravidelne angaiovať vo veciach sú
v isiacich s medzinárodným postavením súča\
ncj hudby. potrebuje nutne profesionalizovai 
svoj sekretariát, na čo ale v súčasnosti nemá fi
nančné prostriedky. Prvým krokom z bludného 
kruhu boli rozhodnutia. ktoré padl i po tohtoroč
ných di~kusiách - l. IAM IC vytvorila pracovnú 
~kupinu - Európsku asociáciu hudobných infor
mačných !>lredísk. ktorá sa bude angažovat' v 
presad.wvaní výraznejšieho postavenia pre sú
časnú hudbu v kontexte Európske únie. 2. IA 
M IC bude hľadai prowiedlo.y na profes ionalit.á
ciu svojho sekretariátu v blízkej budúcnosti. 

Informačna technológia 
v službách HIS-ov 

Po7omosť rozvoju i nfom1ačných technológií 
venuje IAM IC u:l niclo.olko posledných rokov. V 
programe tohtoročnej 1-.onfcrcncic boli nové mé
diá pcnraklované z dvoch rôtnych pohľadov. 
Jedným bol 1core1ický príS! up Dr. llerbcna 
l lrachovca, ktorý sa venoval stavu informačnej 

spoločnosti na konci 20. storočia . druhým prak
tické vyulitie infom1ačnej technológie- intcme
lu pro~trcdníctvom vicdcn-.kcj verejnosti prí
stupnému tO media-space. Kým prvý prístup 
h ľada l definície pre pojmy lnforn1ácic (= štá
dium na\ej tnalo\ti systému). druhý skôr otváral 
nové. dolcra7 nezodpovedané otáLky - CD ob
chody na internete a technológie ich bct.pečnos
li - vodný t.nak. autorské a vydavateľské práva. 
in!crakl ívnc hudobné programy a!Cf... 

Deň v Bratislave 
Výlet do Bratislavy ' a tačal celkom atraktív

ne - loďou . Ako a ukát alo. nebola to jediná 
~:aujímavo~i dňa. Tou ďal~ou bola /.ivá hudba. V 
Mirbachovom paláci čakal na úča\lníkov konfe
rencie koncert súboru Opera Apena. ktorý v 
spolupráci s HIS HF pripravilo árodné hudob
né centrum - Slovkoncert. Súbor uviedol 4 
skladby autorov l. Zeljenku. J. Sixlu, M . Burla
sa a P. Zagara. Vynikajúci interpreti vzbudili 
veľké nadšenie, niektorí hostia ~pon1ánne vyjad
rili svoj t..áujem o potvanic súboru na festivaly 
vo svojej krajine. Ako vysoký štandard boli 
hodnotené aj uvádtané diela. na niektoré sme už 
do HIS-u dostali aj objednávky o laslan ie pani
túry, predpokladáme ich budúce uvedenie v t.a
hraničf. Skoda len, že súbor nevyužil prí ležitosť 
predstav il' všetkých prítomných skladateľov . V 
j aviskovej kultúre sa ešte musíme všel ičomu 

priučil'. 

~•s 
v budúcno~t i 1ej1o sút'ažc. výsledky súťažných 

výkonov nenaznačili možnos!' udelenia prvej ce
ny. Účastn íci. ktorí obdržal i druhú a 1re1iu cenu 
(70 a 30 t isíc Kč). sa Mali laureátmi a mal i mo!
nost' t.ískai šancu koncenného vystúpenia ~o 
Státnou filhannóniou Bmo na festiva le "' Brnčn
s)<ý podt.im"' v niektorej l budúcich selón. 

Mimoriadne vysolo.ý ~tandard malo prijat ie u 
primátora Bratislavy. 1-.!orý woj pôvod kunst
historika, ale aj t.nalca hudobnej 1-.uhúry na Slo
vensku vyuii l na nevšedne pôsobi v ý príhovor k 
úča~lníkom konferencie. ic menej prc~vcdčivo 
pÔ\obi l aj samotný pric\tor Primaciálneho palá
ca. O atmosféru sa po\!aral ' úbor Po/.oň scnli 
mcmál. 1-.torý pre domácich nebol i iadnym prc-
1-.vapením. ale hoMia >a predbiehali v oceňovaní 
atralo.tiv ily idey "'poioni11nu"' so všetkými jej 
"'pokleskami "' a noblesou. 

Pracovná - popoludňajšia čas!' bola venovaná 
hlavne predswveniu hudobného i ivola na Slo
vensku. Po úvodnom vstupe o infra~truk !úre hu
dobného 7ivo!a (Dr. Rajtcrová). pot.vaní ~ loven

skí úča~tníci predstavovali jednot livé podujat ia 
súča.,nej hudby- Mclos-É1os (Dr. Ivan Manon). 
Večery novej hudby ( Mgr. Daniel Malej ). ová 
slovenská hudba (prof. Vlad imír Bokcs) a akti
vity inš1i1úcií pô~obiac ich v obla~l i novej hudby 
- ISCM - Slovenská sekcin (prof. Juraj Beneš). 
Slovenský rozhlas (František Poul). S1á1na fi l
harmónia Košice (Mgr. Július Klein). árodné 
hudobné centrum (Dr. L<tdi~lav Mokrý). O vy
davatcľ>lo.cj problcmmike na Slovensku infor
moval Dr. Igor Valcntovič . Pret entácia bola 
profc-.ionálna a koncí111a. Jej výsledkom bol uce
lený obrat. o hudobnom i ivo1e na Slovensku. 
Riaditeľov l liS-ov prekvapila hlavne neexisten
cia legislatívnej úpravy umoiňujúcej spon.wr
slvo. Oceni li však mnoi.s1vo aktiví!, ktoré sme 
na Slovensku boli schopní ta neľahkých podmic
nolo. rcali.wvať. 

Európske perspektívy 
Zvý~ená pozorno~ť. ktorú v po'>lednom čase 

hudobné or11anizácie venujú novému programu 
Európskej Unie pre obl<hi 1-.uhúry. sa odrat.ila aj 
v programe konferencie IAMIC. Culture 2000 
má v oblast i hudby nahradit' doterajší program 
Kaleidoscope, 70 ~:drojov ktorého boli financo
vané aj posledné dva ročn íky fe>livalu Melos
Éios. Program Kalcidoscope. ako \ 111C ho pot.na
li do!erat . uspokojoval :1\i 15 Cf /iadostí. čo 
tnamcná a~i 350 projelo.tov ročne . ový pro
gram. alo.o ho navrhuje EurópsKa Únia v súča\
nm.ti. by mal podporii len 156 projelo.tov ročne. 
n t o v~ak jednotl ivým projektom pripadne väč~í 

'98 
Druhú cenu äskali Radov:m l i eč (AM U Praha
doc. Jifí lludcc) a Pcl r Rics (Kont.ervatórium 
Kromči'fž - prof. Mi loslav Gajdoš). tret iu cenu 
obdr7al i Miloslav Reisigl (JAM U Brno - Mgr. 
Milo~lav Jelínek) a náš Roman Patlo.oló (Kon
tervmórium Žil ina. lloch-.chulc fUr Musil-. 
Mníchov- prof. Klau., Trumpf). 
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IUSIC INFORMATION CENTRE OF THE MUSIC FUN 

balík. Tento fakt je 1 ŕiíom v ol-. u mnohým európ
skym organi t.ác iám. V skutočnoS! i 101i.l EÚ ne· 
tvýšila ro~:počet pre kuhúru, ale len tmenšila 
poče! dielov, na ktoré sa má koláč rotkrojil. A 
aké projekty majú šancu zfskat' podporu'/ Sú 
rozdelené do troch kmcgóri f. 

l . "lntegrated projects" - sú vlastné medzi1ek· 
1orové veľkorozmerné projekty pre čo najširlie 
publikum Európanov s prihliadnutím na icb 
ekonomický prínos. Majú byl' t.amcrané na ďal· 
~ ic vtdcltívanie a využit ie nových technológií. 
Majú učiť Európanov o spoločných kultúm)cb 
hodnotách ako aj podpori i uvedomovanie ~i špe· 
cifík j ednotl ivých ku ltúr. 

2. "Major events" -v týchlo sa hlavná pozor· 
nos!' súst reďuje na festivaly pre krajiny, ktoré 
predscdajú EÚ. alebo mestám vyhlá~cným za 
European City of Culture. prípadne na podujatia 
typu European Days. 

3. "Special projects" - majú byi zamerané na 
podporu nových foriem umenia. vyu/ilia mulu· 
mediálnych prostriedkov, majú podporil' sociál· 
ny a\pekt v kultúre so špeciálnym Lreleľom na 
mladých ľudí. Tiež majú podporiť spoluprácu 
krajín Európy s krajinami tretieho ~veta atď. 

avrhovaný program podporuje hlavne velké 
proj ekty smerujúce k dosiahnutiu čo najšir~ieho 
publika. Vysoký rozpočet je predpokladom zís· 
kan ia prí-.pevku l EU. Pod plá\1ikom kui!Úľ) sa 
viič~inou po.wrnosi 1-.ladic propagáciu na EC 
nci podporu tvorivo~ ! i aKo takej. Pred~ 1ava o 
moinom ta•adení festi valov novej hudb) do 
!OhiO 1-.ontCXIU vyvol:.íva pe~imiS!ický mm. 
Prijat ie alebo neprijatie progr;unu Cuhurc 200J 
Lávisí od schopností hudobných organiócií na 
všctlo.ých úrovniach presadiť i iadané t.meny. O 
nalichavO\Ii ich pre~adenia \VCdčf aj fakt. že 
najblii\ia konferencia Európ.,lo.ej hudobnej rad) . 
pripravo\aná na 20.-22. novembra vo Viedni. 
mieni tejto téme vcnovai prvoradú pozomo~f. 

OĽ.OA SMETANOVÁ 

R:íd vy\lovujem obdiv nad 1)111. /e v r.ímcr 
\ l rcdocuróp-.1-.cho regiónu mohla VLniknú!' súiai 
velké ho dosahu dotovamí namalými prm.!ricdka· 
mi. ktorá mô/.e v budúcnosti poukazoval' na in· 
1crprc1ačné umelecké kva l i ly hudobníkov stred· 
nej a východnej Európy a napomáhať ich komu· 
nilo.ácii \c ivi lizovaným Západom. 

Záverom mi dovoľte spomcnút' na velké eu· 
rópskc 1-.uhúmc dedič\tvo v tvorbe brali\lav~k)cb 
rod:ílo.ov a umelcov 18. \IOročia Jo\Cpha Kämpfe· 
ra. CC'>Iujúceho kontraba.,ového vinuót.a. kto~ 
sólovo vystupoval na 1-.oncenoch od Lond)na. 
cet Parí/. llamburg ai v Sl. Peterburgu. kapelní· 
ka Bauhyányho orchestra Antona Zimmcnna· 
nna. ktorý napísal dva kontrabasové konccny a 
1-.omrabasového v inuóta. slo.ladatcľa a sóli11u 
pôsobiaceho po celej Európe (t toho sedem ro-
1-.ov v práve spomenutej 1-.apele v Bratislave) Jo
hanna M:uhia~a Spergcra -od 1-.!orého narodenia 
uplynie v rol-. u 2000 dvcMopiiidcsiat rokov. 

Ž iadalo by sa z toho pohľadu oslov il' kompe· 
1en1né orgány (mesto Bratislava. č i rÔLnc kuilúr· 
ne inštitúcie) o podporu projek lu podobného v)· 
t namu, aký sa uskutočn il v Brne. Vc(ľ propagá· 
cia Brat i\ lavy ako kultúrneho ccm ra v panónskeJ 
polohe Európy a tým aj celého Slovenska môže 
otv:lrat' dvere aj v iných obla\liach ii vola. 

... RADOSLAV SAŠINA , 



Umenie klavírnej hry 
Anton G~gorievič Rubinštejn 
MILOSLAV STAROSTA 

Anton Grigorievič Rubinštejn, svetoln~my 
klavirista. dirigent. pedagóg. 7akladateľ a vedúci 
prcdMaviteľ Ru•kej cár,kej hudobnej spoločno'
ti. riaditeľ sanktpeterbur~kého KonLervatória na
rodil a 28. novembra 1829 vo Vychvatinciach 
(Rybnická oblasť). LOmrel 20. novembra 1894 v 
Pctcrgofc pri Sankt Peterburgu. Prvé hudobné 
vtdelanie zí~ka l od ~vo jej matky. neskôr ~tudoval 
hru na klavíri v Mo~kve u Alexandra Villoinga. 

A. Rubin~tejn prvýkrát verejne vy,túpil v 
Moskve už r. 1839 a nasledujúci rok podnikol w 
~vojím uč iteľom prvé koncertné turné do Pnrí/a. 
Tu sa zoznámil s Li'ztom. <l',ledovali väčšie 
koncertné ce,ty do Anglicka ( 1842) a odtiaľ do 
lloland ka. cmccka a Švéd, ka. V rokoch 
1844-46 študoval kompotíciu u významného 
pedagóga Sicgfricda Dehna v Berlíne (v tom 
btom čase tu študoval i jeho brat ikolaj Grigo
rievič Rubinštcjn, ale i Michail Ivanovič Glinl.a). 

V rokoch 1846-48 žil vo Viedni a v Brati'
lavc. ktorú podľa najnov~fch výskumov mala 
veľký vplyv na jeho ďalší vývoj. 

Do Ruska ' a vrátil r. 1848. kde ho vcfl.ovoj
vodkyňa Helena Pavlovna vymenovala ta ~voj
ho komorného hudobníka. Po niekoľkoročnom 
usilovnom štúdiu sa predstavil v Hamburgu i v 
iných oblastiach cmccka. a to aj vlastnými kom
potfciami. a~ icltu nielen nad~ených po'luch~

čov. ale tiež ochotných vydavateľov. Jeho rané 
opery na ruské libretá boli uvedené v Sanl.t 
Peterburgu (Dmitrij Donskoj - 1852. Hlúpy Tom 
· 1853) a vo Weimare (Sibír, ky lovec - 1854 ). 

V tom ča'c mal ul. v celej Európe i v Amerike 
povc\ť výborného klaviristu a skladate ľa . Rol-u 
1852 'a vrát i l domov a u' porindal skvelé kon
ceny v Sankt Peterburgu. Moskve i (ľagích 

mc~tách. apokon sa u' adil v Sankt Peterburgu. 
kde bol vymenovaný za c;Ír\ keho koncertného 
riadi teľa s dol.ivotným dôchodl.om. Odvtedy ' a 
datuje spolupráca s Karlom chuberthorn. Sna
/ili ' a pozdvihnúť hudobný 7ivot v Ru~l.u . no 
orientovali >:1 'kôr na prívržencov ncmccl.ej l. l a
lici-ej hudby. ne/. na pokrol.ové zakladatcľ~ké 
činy rm,kej národnej školy rcprct cntované Gi in
kom. Rubinštcjn v tomto ranom období ľa/ko 
mohol pr.:dvídai budúci vyvoj. Mii v~al. mirno
ri;~dnc zásluhy na 7alol.cní \anktpetcrbur-, l.ého 
Kon7ervatória v rol.u 1862. l.torého riad i teľom 

bol al do roku 186 7. Toho i~ tého roku opustil 
Ru•ko a podnikol triumfálne koncert né turné po 
mnohých európ~kych krajinách. čo trvalo a/ do 
jari r. 1870. Medtitým mu v Ru-,ku (r. 1869) 
udelil cár Rad Vladimira. l.torým ho pový~il do 
íTacht ického ' tavu. Roku 1870 tamýšľal odí~i 7 

verejného života. čo sa mu viac-menej nepodari
lo. a dva na~ lcdujúcc roky prijal vedenie fil 
hannonických koncertov a Lborovcj ~poločno'>li 
1'0 Viedni a napokon nezanechal ani l.oncertnú 
činno,i. V rokoch 1872-73 koncc11oval ' Ame
rike. v rokoch 1885-87 mal mnohé rotl účkové 
recitály po celej Európe a v rokoch 1887-90 Lno
\U prevzal vedenie ~anktpetcrbur~kého Kontcr
vatória. Od r. 1890 l.il doča .,nc v DráManoch. 

Zaujímavou kapi tolou Rubinštejnovho ume
leckého pôsobenia sú jeho čas té vystúpenia v 
Anglicku. Londýn navštívil prvý ral ako 1 2-roč
ný (1842). Vrátil sa sem al. r. 1857. kedy vy,tú
pil na fi lharmonickom koncerte ( 18. mtíja). 
N;~sledujúci rok hral vo Filharn1ónii (7. 6.) a v 
Hudobnej úni i ( ll . 5.). Štvrtá n;ívšteva sa usl.u
točn i la r. 1869 a tentokrát hral iba v Hudobnej 
únii ( 18. S. a l. 6.). Poča' pimej návštevy (r. 
1876) tlčinkoval na štyroch recitáloch v St. 
James Hall. V r. 1877 mal opiii recitál a v 
Cry\tal Palacc di rigoval svoju symfóniu Oceán 
(21. 4.) a Dramatickú ~ymfóniu (4. 6.). Rol-u 
188 1 usporiadal ďalšiu sériu koncertov v St. 
James Hall: jeho operu Démon uviedli v ta lian
čine v opere Covent Garden (2 1. 6.) a jeho 
Babylónska vel.a i ďalšie diela odzneli v Crystal 
Palacc ( ll . 6. ). Po, ledných \cdcm "hiMoricl.ých 
recitálov" mal v máji a júni 1886 v St. James 
liali. 

Rubinštejn do~iaho l mimoriadne uznanie naj
mH v obla, ti kompozície a klavírnej interpretá
cie. Ako klaviristovi sa mu medli predchodca
mi. 'úča,níkmi i na\lcdovníl.mi V) rovnal iba 
Livt. ' ktorým " l 'ymbolicky delil o "trón" 
vládcu klavíra. Čím možno vysvetlii tento gran
diózny úspech ru~ l.ého umelca'! Čo nové prinic
\ol do l. veta hudby a pian i\ til.y'! ovátoNvo \Ú
vi~elo predov~ctkým ' dramaturgiou jeho l-on
cenov. ajmli po Rubinštcjnových "hi , toric
kých recitáloch" na najslávnejších ,vctových 
koncertných pódi;ích bolo u/ hanbou hrai t~·cio
rndé "výtvory" a cfcl.tné \alónne kú-,1.). čo , a 
dovtedy beine hrávali. Rubin~ tejnova interprl!
tačná tvorba tomu t asadila tvrdý úder. 1\ lo • po
dobne ako u Liszta - o akú-,i vcll<olcpú owctu v 
obla, ti klavírnej tvorby. o rotvoj kultúrno,! i hu
dobného percipienta . 

V koncertnej 'et ónc 1885-86 " l tieto t namc
nité historické recitály Antona Grigoricviča 

Rubinštejna konali naj, kôr v Berlíne. potom vo 
Viedni. Sankt Peterburgu. Moskve. Lip,ku. 
Parí/ i a Londýne. v menšom rot.,ahu v Drá/ďa

noch a v Bru,eli . 1o;1o o cykly •icdmich koncer
tov. ktoré ~a llpravidla ešte opakovali pre štu
dentov. Rubinštcjn v nich uvád?al prierez najvý
l namncjšími úsekmi histórie klavírnej literatú
ry. O neobyčajných rozmeroch týchto podujatí 
wcdčí napríklad program druhého recitálu. l. to
rý ob,ahoval o'cm (!)sonát Ludwiga van Beet
hovena. mecl.d nimi boli Sonnty f mol. op. 53 
(Appa,, ionata). C dur. op. 57 (Valclštejn~ J.. ä). c 
mol. op. Ili . a pUľ (fal~ ích . Alebo ~ tvrtý -
Schumannov,ký recitál ' die lami ako Soniita fi ' 
mol. op. ll. Fant~lia. op. 17. Krcislcriana. Sym
fonické etudy. Karneval a okrem toho ešte rad 
men~ích skladieb. Finančný z i ~k l týchto kon
certov \a ~ta l tákladom vzniku Rubinštejnovcj 
nadácie. ktorej po;laním bolo organizovanie pr
vých pravidelných medzinárodných umelec
kých ~úľaží klaviristov a sk ladateľov. 

Historicky prvé umelecké sútaže vznikli teda 
na podnet Antona Rubinštejna. Ul. r. 1866 bola 
publikovaná ~práva o týchto ' úiažiach v mno
hých vtcdaj~ích novinách. ale defin it ívne rol
bodnutie padlo a/ 15. júna 1889- pri prflcžitosti 
Rubin, tcjnových 60. narodenín a 50. výročí 

koncertnej činnO\t i. Súial.e sa ma li konai ka/
dých piiľ rokov \ triedavo v Sanl.t Peterburgu. 
Berlíne. Viedni a Paríži. Boli organi
tované pre 20-26-ročných klaviri
' tov a '"ladateľov bel rozdielu 
národno~ti . nábo/en~tva a 
ra'). ale iba pn: mu/ov. 
Boli ude ľované dve ceny 
po 5000 frankov - po 
jednej pre 'kladatcľa a 
1-laviri,tu. pričom obe 
mohol tískai jeden 
laure:k 

V prípade ncudc
lenia prvej cen). dru
há mala byľ 2000 
franl.ov. Podmien
ky 'kladateľ.,kej ' ú
faie: ~k ladba pre kla
vír ., orchestrom. ' o
náw pre l.lavír. alebo 
pre l.lavír !>O ll i áčiko
vým ná,trojom. a nie
koll<o menších ' kladicb. 
pričom boli autori povinní 
intcrprctovai wojc diela: 
podmienky klavírnej ~úia/e: 
prelúdium a 4 -hla~ná fúga J. S. 
Bacha. andante aleho adagio od llaydna 
alebo MoLarta. jedna 1 po'>ledných Bcctho
venov)ch !>onát (od op. 78 vyo;~ie. ol.rcrn op. 
79). jedna Chopinova malurka. nol.turno a bala
da. jedna alebo dve ; kladby lO Schumannových 
Fantatijných ku-,ov alebo Krei-,leriany a jedna 
Liv tova etuda. a prvej \ Úia/i (Sankt Pctcrhurg 
27.-29. 8. 1890) '><l tÚČa\tnili -,icdmi kandidáti. l 
toho Fcrruccio Buw ni v oboch odboroch. Pred
sedom jury bol A. Rubinštcjn a v jury zasadali 
riaditelia ruských konzervatóri f V. Safonov 
(Mo, kva). V. Puchaľskij (Kyjev - vtedy c~te len 
uč ili~ t c). Slatin (Charkov) a cľal;í pred!>tavitelia 
nielen ruských. ale aj 7ahraničných konlcrvató
ri í. Výsledky boli t.náme ul. hod inu po 'končen í 
súť_a~c. na čo na!>lcdovala recepcia pre členov ju
ry 1 laureátov a výlet loďou do rctidencie Antona 
Rubin; tejna v Sankt Peterburgu. 'pojený ' preh
liadkou fontán a iných pamlitihodností. 
Laureátom klavírnej súiaže sa stal Dubasov a 
,l.ladatcľskcj Busoni. Podľa dobových kritil.ov 
laurc:ltom klavírnej ~úial.e mal byi !>kôr Bu\oni 
a ta kompotíc iu cena nemala byi udelená. a 
tejto ' úfaži sa c~tc ncvy,kytli výntlné o'ohno, ti . 
Pre zaujímavosi spomeňme. že na druhej sút'ati 
(Berlín 1895) llil okrem J. Lhévinna lÚČa'>tnili i 
K. lgumnov. A. Goľdenvcjtcr. Mcdtncr. ale aj 
V. K url. na ~tvncj v Paríl.i W. Backhaus ( 1. cc
na v klavírnej ~úfal. i ) a B. Bartók (súiažil v 
oboch odboroch). 
Ďal ~ ic súia/e ~a konali v piiiročných interva

loch tal. . ako to urč il Rubino; tcjn (Berlín. Vie
dei\. Paríi). Po Ruhinštcjnovej -,mrti \il -,úúti 
uskutočni la ešte ~ tyri razy. posledná r. 1910. 

A. G. Rubinštcjn podn il.al vefl.é koncertné 
turné. apríklad iba v ~ClÓnc 1872-73 \<1 na tur
né v Severnej Amerike u'kutočn i lo 2 15 (!) J..on
certov. na ktor)ch hral 'voj ro/\iahl y repertoár. 
Poča' piiide,iatročnej koncertnej č inno~ti do, ia
hol obrov,ké u111anie a ovplyvnil mnohých na
\ledovníkov. Rubin\ tcjn bol hodnoten) ako pia
ni\ ta veľkej výratovcj sily a prenikavého tempe
ramentu. Pre jeho i n terpre tačný prejav bolo cha
rakteri, tické bohat, tvo Lvul.ovej l.rásy. mohut
no;ľ. ale i ' l>evno'ľ l.lavírncj fal.túry ním intcr
pretovan) ch hudobn)ch diel. Vychádtajúc l 

rm.l.cj Glin, kov, l.o-Ficldov-,kcj tradície uplatnil 
a ~ iroko rotv inul črty klavírnej spevnosti v čase. 

kedy táto lVuková predstava v lápadocuróp
skych krajinách pomaly začala "vychádlať l 

módy". V hre veľkých pianiMov - od Li, Llil. cet 
Bu,oniho - sa totil. lačínali objavovať aj nové 
kvality typickej klavírnej lvukovoMi. bez jedno
stranného prefcrovania spevnosti. Tieto nové 
kvality nástrojovej hry obsahujú napríklad v 
tvorení tónu i údernosť . non legato ako typicl.ú 
klavírnu artikuláciu. ' čím súvi\cli i nové ' mery 
lvukovo,ti klavírnej hry v tvorbe skladateľov 

20. storočia (Banók. Prokofiev. Hindcmith. 
Stravinskij a ď.). Mnohí písali o neobyčajných 
kvalitiich Rubinštcjnovej hry. o 'pevnosti jeho 
interprctiicie. často pripomínajúcej ~pev violon
če la č i ľudského hlasu. cžno~ľ. jcmnosi a mlik
kosi sa v jeho hre strieda li s prejavmi sily a zvu
kovej mohutno~ti . L jeho hry však vždy vy/aro
vala prewedči vo'i a intcrprcwčná dokonalo, !'. 

Jo,ef Alexandrovič Lhévinne ( 1874- 1944). 
významný klaviri, ta ruského pôvodu (absolvo
val moskovské Konzervatórium v triede Vasilija 
Safonova. nc, kôr profesor na tejto ~kole: l-on
cenne a pedagogicky pô~obil v USA). vo wo
jom. diele B_a; ic principles in pianofone playing 
(Philadclphm. 1924) ; pomína Rubinštejnovu hru 
a jeho princípy tónotvorby. Lhévinne zapôsobi l 
na Rubin~tejna ui ako dicia a o niečo ne,kôr 
( 1889) Ml spolu w et li na koncertnom pódiu. l-ceľ 
ako 1 5-ročný hral Bccthovenov 5. koncert pre 
klavír Es dur pod taktovkou Rubin~ tcjna . Roku 
1895 sa lÚČastni l na druhej medt inárodncj ' úia
/.i A. Rubinštejna v Berlíne. kde tí-,l.al prvú cenu. 

a Rubinštejnovu hru , j spomína ako jej bct
pro!>trcdný živý svedok a pol.ú~a ~a o metodické 
zovšeobecnenie niektorých jej t <Ísad. Týka " l to 
naprfl.lad pasá.le o vyul.ití tiaie ramien a o ' PO
Iuúča~ti celého tela ('klon klaviri.,tu ku klaviatú
re). "Vo v~ctkých forte pa;á/ach vyul.íval tiill 

tela a ramien. Ide o pot.natok 7asluhu
júci ' i najviičšiu poLOrnost'. Nech 

, j študent pripomenie. l.c Ru
bin\ tejn pri hre koncertov 

so sprievodom orchc.,tra 
~vojím fortis, imom pre

krýva! ncraL celý or-
chc,tcr. K la vír ; láv
noMne hrmel. \ľa 
kráľ orche; tra. Ale 
pritom 'a nevy
sl.ytoval ani ná
tnal. lomotu. ne
príjemného mlá
tenia. Prečo bola 
Rubin ~ t cjn ova 

hra l. valitná'l Pre
to/e jeho z:ípli\ lla 
o~távali v týchto 

prípadoch vždy pru/-
né - výhodne vyul.í

val tieto prirodt.ené 
tlmiče. l.toré vla.,tníme 

všetci ... V po<btate pou
l.íval tušé. o ktorom sme 

hovoril i v prcdcháclwjúcich 
kapito lách (ide o pru7nú hru blít.-

1-o kláve,ov. nicl.edy viac na brušl.~ch 

pNO\. pozn. M. S.). il jeho hra bola mohutná a vcľ-
1-olepá. al. ú som od t)ch čia' u/ niJ..dy nepočul. " 

! loci cx i, tujú legendy o podl/no, ti maj, tra 
voči in tonačncj čistote. prccítno, ti vo v1iahu k 
tC\tu a podobne. ' trácajú do,f na LávalnO'>ti 
~1i1ľadom na obrov\ký rot.sah a č inno'i piani, tu . 
1 vthľadom na úč inno-,ť jeho interpretácií. Z nich 
niekedy vyplývajú až pocity zvláštnych psychic
kých Stavov - LIZI.osti č i strachu. alebo iných veľ

l.ých emócií. Práca na interpretačnom a into
načnom dotvorení k::tl.dého diela bola jedinečmí . 
Tvorivá až i mprov i začná voľno'ľ v jeho klavír
nej hre a pritom maximálna potornosľ voči ~tu
dovanému textu charal.teri7oval i jeho majstrov
\ký interpretačný prejav v tom najplnšom tmy'
lc \ lova. Taká boh1 jeho umelecká individualita. 

Rubinštejnova hra bola po10ruhodná nielen 
,vojou technickou clokonalosiou. v ktorej bol je
diným Lisztovým 07ajstným súperom. ale v je
ho hre bol súča,nc oheň i prcnil.avá emocionali
ta. Mohol hrai jednoduché H:tydnove alebo 
MoLartovc diela tak . /e posluch~čov dojímal k 
slzám. inokedy ""a prechádzal do stavu vzru~c
nia. čo dodávalo jeho hre fantastické tvary. Ru
bin~tejn obľuboval veľké dramaticl.é diela Beet
hovena. Schumanna. Chopina. l v páto~e na
chádtal pravdi vo,!' interpretácie. Zachoval a dl
hé roky v piani~tike roLvíjal 'pevnosť - atribtlt 
wk hojne pe' tovaný Clemcntiho ; kolou. v 
Ru, ku najmä Johnom Ficldom a jeho klavírnou 
\kolou. Ttíto črta interpretácie \il pe~tovala na 
'anl.t pe tcrbur~l.om KonLervatóriu. l.dc Rubin\tejn 
ako riaditeľ lilvicdol ŠJ>CC iálnc ~túdium ' i>evu i 
pre in~trumcntalistO\ . 

V l.ompotíci i mo/no pokladai Rubin;tcjna ta 
pokračov:~tcfa Mendel.,,ohna. ale boli tu dota i\
ta aj (ľal~ ie vplyvy. Jeho ' kladby majú jemnú. 
jasnú náladu. výrat né mclodicl.é línie podporo
vané harmóniou. dol.onal ) l.ompotičný tvar. 

ie ked) ai vá\niv:í 'ôľa po v) rate akoby nará
/a la na neclo,tatol. vnútornej prcwcdč i vosti . 

Rubinštcjn L<"lahol takmer do všetkých hudob
ných /ilnrov. Popultlrnc boj i jeho pie,nc i l.o
momá tvorba a jeho ~ymfónia Oceán bola t n;í
m:t na celom svete. Po prvý nv bola predvedcná 
v Londýne na pôde Mu, ical Art nion (Kiind
worth , 31. 5. 1861) a ako mimoriadna udalo~ľ v 

CryM;Ii Palace ( 12. 4. 1877). Je to určite jedno 1 

jeho najlcp~ích diel. Jeho klavírne l.oncerty \Ú 
' kvclé a veľmi účinné. najmli Koncert G dur. 
op. 45. Perzské pic\nC. op. 34. p;Hrili vari l. na
jobľúbenejším ' pomedzi jeho voJ..álnych diel. 
Jeho OJ>ery a oratóriá sa stretli len s nepatrným 
úspechom. Ako 'k ladateľ uprcdno,tňoval du
chovné témy. čo nebolo Oblvlá\i vhodné pre 
koncertné pódiá. 
Rubin~tejnovo ro/\iahle ko111JXl7 ičné dielo 

poukazuje na rôLne vplyvy. Z významnejších 
uveďme opery: Lalla Roth ( 1863). Démon 
( 1875). Makabcj-,kí ( 1875). cro ( 1879). Su
lami! ( 1883). Plný /iaru ( 1889). ďalej oratóriá. 
čiastočne uv:ídwné i 'cénicky: Stratený raj 
( 1885). B:tbylónska vcl.a ( 1872). Moj/.iš ( 1887). 
Kri>tus ( 1888). Z orchc;triilnych diel 6 'ymfóni í. 
Charal.teriMické obraty. 5 l.onccrtov pre l.lavír 
a orchcMcr. fantá l iu Capricc ru,.,c. 4 \onáty pre 
klavír. prelúdiá. etudy a mnohtvo ďalších l.la
vírnych skladieb. bohatú komornú i pic~ltovú 

tvorbu. Anton Rubinštejn bol i literárne činný. 
Je autorom kníh lludba a jej maj\ tri ( 1871 ). 
~pomicnky päide,iatidt rokov ( 1892). Kô~ myš
lienok ( llommagc :1 ll. Wolff. 1 r. 1897). Maj, tri 
klavíra ( 1899). a sanl.tpcterbur~l.om Konter
vatóriu bolo r. 1900 triadené Rubinštcjnovo 
múzeum. 

Cenné biograficl.é '>JJOmlcnky i charaktcmti
ka Rubin~tejna ako pedagóga " l okrem iného 
nachád7ajú i v diele J olcťa l l oťmanna Piano 
playing v kapitole Al.o ma uči l hrai Anton 
Rubin\ tcjn ( 1908 rccd. 1976). Pripomeňme. /c 
Hofmann bol jedin) m súl.romným a najvý
lnamncj~ím Rubinštcjnovým l.iakom. K jeho 
vý7namncj pianis1ickej kariére. ale i l. umelec
kému a J>Cdagogickému odka7u -,a vrátime v na
sledujúcej 1-apitolc. 

J. IIOFMA O RUBINŠTEJNOVÝCH 
PEDAGOGICKÝCH POSTUPOCH 

e Majster pri vyučovaní r:íd pouJívulmctoclu 
nav()(l/ ujúcich OtiÍ/OÁ / rô/llych. i mimolwdob
ných obluMí. PoČil.\ nie!.olkolwdinových lc!.t·n 
Rubin.litcjn Hol inmmovi nikdy .>tím nepredhr.f
vul . nechcel v;1ri ovplyvnil'jcho vlu, I/Jú preclslil 
vu. hoci ju podľa llolinannov;' ch 'pomicno!. 
sám illlendvnc podnecoval. 

e 11 !.11l dej le!.cii (v imerv:lie {tmil\ticlr dm) 
musel llolimum hm( v/dy cel!.om nový repcr
toifr . . \ J.to1ý m Sil u/ ncs!.oršie Rul1in.~tcjn IIC/ii 

IJOclicv:ll. Rubi11 ~tej1101 'C .>!.htclh> '" /iÍmeme ne 
\ tuclov:li i. 

• Rul1in.~tejn mit/ velké po/iaclav!.y 1wimfi 1w 
tC,\IOVIÍ JlľCCÍtno,f iiÁO i(; nil h/hJ. u hudobne; 
prccJ,Iilvivn,ti. E\tc pred prv; 'ur dotykom , J.Ú
ve~ml od študenlil ča \lo vy/:rclowli 1 erbiílnc 1 y
, rihmíf c/wmkter lwclb;. 

e Počas hry me!.edy tlill.om vl:r., ltlei ruJ.; 11;1 
plece či rul. u .\ lllcleuw / I'Ýľilllíov;r/u:rp;·í/..f:rd ve
denie toho-!.toldJO h/;1\!1. rónu ;r pod. 

e Rubin \ tejn uprcdno,tl'ío l ·:rl \!11110\tilltlé f'CJ
dwJ>enie hudby. čo vytním trv:tk: illleľJlľCiilčm: 
hodnoty. /ittiar t'o cud/iil koncepci;r ?iureclt:ív:l 
ib11 prechodné dojmy. 

e "Rubin.\ rejn mi IIÁiuov:rl 1 rdro/. poodl.n'
l 'il/ vf/rľud. AJ.o s:1 mui do1till: 10 /w /;t moja , Íil

ro.lr:.. ". IJ)()IIIÍn:r llolirwnn. 

e Pod~1 Rubin~tcjn:1 Sil pmvd:t v kluvímej in
terprcuícu nacluíd/:1 !.de.,; upro.\ trcd med/i "tro
mi biedil/Ili": :IJl·!.tOI'illlOMou. m:rnieri7mom il 

\llciiOpiÍľllO.\ tOII. 

ll oľmann ab~o l voval svoje ~túdi um u Rubin
štcjna 14. marca 1894 v Hamburgu. Za dirigova
nia 'vojho vynikajúceho učiteľa hral jeho Kon
cert d mol pre l. la vír a orchc~tcr. Koncert na\ tu
doval celkom samo,tatnc. Rubin O::tcjn ~i ho ní
merne vypočul al. na jedinej generálnej skúške v 
deň koncertu a potom až na spoločnom vystúpe
ní. 

Rubin\ tcjn zomrel 19. l l. 1894 v Petentofc 
na infarkt myokardu . llofmann s dojat ím >pomí
na na 'voj koncert toho istého dňa v Anglicl.u. 
kde mal na programe i Rubinštejnovu PolonéLu 
E> dur (akýsi druh ,mútočného pochodu). pri
čom nevedel. ic maj>ter lOmicra . a~ledujúc i 
deň hra l llofmann v Chaltcnhame o. i. Cho
pinovu Sonátu b mol. Pri !>m(ltočnom JJOChodc 
obecenstvo pov, talo. aby tak vtclalo úctuto~nu

lému umelcovi . Polonétu E' dur hral Hofmann 
ešte pri príld itO'>ti druhého výročia Rubin~ tcj

novej ' mn i v Sankt Peterburgu a viac 'a už l. to
muto dielu ncdok;ítal vrát ii. 

K hudobnej histórii Brati, lavy 19. s toroč ia .,;1 
via/u dva umelecké pobyty A. G. Rubin\ tcjna 
v tomto mc,tc. Prvý (v rokoch 1847-48). l.edy 
IU ii i a 1-onccrtO\ al. Do, iahnuté Ú' pechy mu 
boli ve ll<ou umelec l.ou a morál nou oporou na 
prahu budúcej vdl.olcpej kuriér) . Druh) pobyt 
- 13. 4. 1885 - \a u/ viaie na obdobie ' rc ho lu 
jeho piani, tickcj '>lávy. 1 a koncerte bol i Frant 
Li' " a thoclou ol.olno,tí to hola jeho po,lcdn:í 
návšteva Bratislavy. Kc(f ,a po ~končenf kon
certu pr.:dnášali na bankete prípitl.). jeden 1 

úča<,tníl.ov po, cdal : "Knhne dn1 ta/iia Brat"
lava. l.c(ľ Liv t hral v pro'>pcch llummelovhtJ 
pomníka. Ale dne-. mc,to mcdt.i ~voji mi mú rmi 
víta dvoch najviičšfch maj-,trov klavíra". 
Rubin~tejn túto pol.lonu galantne odmietol: 
" cmô/cm prijai t(no poctu . prcto/c všetci ' mc 
iba pro, tými vojal.mi pred poľným mm·~alom 

Li~t.tom ." 



Medzinárodný festi val Slovenské 
historické organy j e mimoriadne 
hodnotn ým podujatím: dáva príle
žitosť spo.wávať umeleckú históriu 
národa, v lastným dotykom sa pre
svedčiť, že i my máme hodnoty, 
zrovnateľné s okol itými krajinami, 
počúvať hudbu našich organistov , 
konfrontovatcľnú so zahraničnými 
hosťami , zažiť úprimne vyjadrený 
obdiv od prominentných .lahranič
ných hostí (organistov) - že v ma
lých slovenských kosto líkoch do
kážeme pripraviť mimoriadnu at
mosféru. To všetko pôsobí ako pro
tiklad k snobskému publiku, kto
rým zväčša disponujú veľké sveto
vé fest i valy. To všetko nenecháva 
chladných ani nás, ktorí už sedem 
rokov putujcme za našou hudobnou 
históriou, aby sme ju sprostredko
vane cez Sloven ký rozhlas (v čase 
vianočnom a pevne verím, že čos
koro aj na CD nos i čoch) sprístupni
li širšiemu okruhu záujemcov nie
len doma, ale najmä zo zahraničia. 
Takéto vzácne autentické materiály 
sú žiadané i od Európskej rozhlaso
vej asociácie. Viac sa zaujímajú o 
naše historické hodnoty ako my sa
mi. Stá le sa sťažujeme na nedosta
tok financií. A pritom sa nestačíme 
čudovať, aké akcie sa sponzorujú ... 
Je to svetový trend, nepreháňame to 
však - ako všetko - u nás?! Peňazí 
je málo, ale ochoty od samotných 
organistov tiež neveľa . Pritom j e úžas
né pozorovať prekvapcné tváre jed
noduchých, zväčva dedinských ľud í, 

ktorí si prídu do svojho kostol íka vy
počuť vlastný organ v nepoznanom 
lesku slávnostného prebudenia. 

To nic sú frázy, ale skúsenosti , 
ktoré nás sprevádzajú na tomto fes
tivale u~ niekol'ko rokov a dodávajú 
si ly. Napriek rôznym problémom 
dávajú zabudnúť, ale aj teš iť sa na 
ďalší ročník, na "nové" m\stroj e vy
robené v dielňach slovenských maj
strov, za ktoré sa nemusíme pred 
svetom hanbiť. Sú to vždy iné ná
stroj e, iné tváre, ale rovnako prc
niknuté úžasom i ochotou objavo
vať neobjavcné na duchovnej posta
ti svojho chrámu. Je to "záaačná ti 
chá radosť z tichého tikotu hudby 
pod ľadom" (Milan Rú ťus). Je to si
la života. Je to dar, ktorý zasieva 
zrnko lásky - k človek u , k umeniu, k 
životu . O tom hovorí hudba vo svo-

Imrich Szabó v Liptovskom Mikul~i 

jej podstate. Na organových kon
certoch v malých slovenských ko
stol íkoch to bolo jednoznačné prija
tie. V nás sa tiež odbúravali kon
vencie "elektronicky" prísnych uší 
a nechal i sme tikať svoju dušu. 
Nerada by som hodnoti la v zmysle 
dobré - horšie, ale so snahou precí
tiť interpretova vyjadrenie v okami
hu stretnutia sa s neznámym, kreh
kým, niekoľko registrovým nástro
j om. Aj pre nich to bola preclovšet-

His-torické organy 

Pri koreňoch duchovnej kultúry 
kým sk C1scnosť - nakoľko unesie 
ten-ktorý nástroj predstavu o inter
pretačnom názore na dielo, ktoré dra
maturgia ponúka. Organisti sa radi 
efektne prezentujú bohatým progra
mom, ktorému neraz malý, krehký 
nástroj nestačí s dychom. V cď zväčša 
sú to objavy, na ktoré profesionál za
tiaľ nečiaho l. Zo všetkých vystúpení 
však vyžarovala radosť L tohto dotyku. 

Zo šiestich koncertov každý bol 
iný. J ednoznačne možno povedať, že 
program sa 
rokm i obo
hacuje o 
dramatur
giu nezná
mych ale
bo málo 
hrávaných 
titulov. Do
konca na 
starých ná
s tr ojoc h 
znie aj hud
ba súčasná. 
č i na "slo
venských" 
regi stroch 
farba fran
c ú zsk a , 
čem ba l o
vá l iteratú
ra s čemba
lovou arti 
k ul ác io u, 
ale i sklad
by výluč
ne oriento
vané na 
istý okruh 
jedného ob
dobia na-
šej_ hud_ob- Svätý Kríž- Lazisko 
nCJ minU-
losti . Dramaturgickou komisiou, 
ktor(l vedie prof. Dr. F. Klinda, to
ho roku boli oslovení traja sloven
skí organisti Emília Dzcmjanová, 
Vladimír Rusó a Imrich Szabó. Zo 
zahraničia prizvali Josefa Buchera 
(Švajč i arsko), Wolfganga Čapeka 
(Rakúsko) a Marka Toporowské
ho (Poľsko). O organy sa stará 

Dr. Marián A lojz Mayer, ktorý in
terpretovi poskytuje istotu , že kon
cert dohrá. 

Historických nástroj ov máme na 
Slovensku veľa, na koncertné pou
žitie minimum. Aj z nich rokmi ubú
da. Z kostolov miznú v dôsledku 
nezodpovednosti správcov farností, 
miestnych organistov, a to aj napriek 
tomu, že sú zapísané v zozname 
kultúrnych pamiatok. Postih - žia
den. Sú zrejme presvedčení, že no-

vé elekt ronické nástroje "lepš ie zod
povedaj(• " starej arch itektúre ich 
kostola! Idú bez uváženia s mód
nym trendom. Aj to sú skúsenost i 1. 

výskumov Dr. Mayera a našich 
stretnutí v rámci týchto festivalov. 

Ako teda hrali tohoroční sól ist i ... 
Veľmi rot.dielne a pritom inšpiratív
ne. l keď možno mať k niektorým 
výhrady, predsa to zastrešila jedno
t.načná ochota, radosť, záujem. 

Prof. Josef Bucher precestoval s 
nami všet
ky lokal i
ty. Dotkol 
sa všetkých 
nástrojov, 
s obd ivom 
sa vyjad
roval o nc
opakovatcľ
nej atmo
sfére kosto
líkov. Hral 
v Smreča
noch na po
zi tíve Mar
tina Podko
nického z 
roku 1750. 
Stvorregis
trový malý 
organ nesta
č i l miesta
mi plne s 
dychom pri 
jeho veľ
kej energii 
a brilant
nom mu
t. icírovaní. 
Z celého 
programu 
(J. Stanley, 

D. Buxtchudc, J. Pachelbel , P. Bru
na, J. Cabanillcs, J. P. Sweelinck, 
G. B. Grat.ioli, 8. Marcello) vyža
rova la ú~asná láska k umeniu, č i st á 
radosť, ktorá vyvrcholila improv i
záciou na koledu "Narodil sa Kris
tus Pán", h.torá bola excelentnou 
ukážkou organistických a muzi
kantských daností toh to umelca. 

Josef Bucber v smerečanskom kostole 

Na šcsťrcg i st rovom nástroj i orga
nára Martina Zorkovského z roku 
172 1 v rím. kat. kostole v Liptov
skom Jáne hrala Emília Dzemjano
vá. Dramaturgicky starostlivo pri
pravený program (C. Scixas, J. Pa
chelbel , D. Z ipolli , G. B. Pescetti , 
L. v. Beethoven, J. Podprocký, F. 
Pccters) s prevahou č i stej, zrete ľnej 

artikulácie, podporila bohato kolo
rovaným, invenčným regist račným 

umením. 

Ďalším nástrojom z tohto rodu 
bol päťreg i strový pozit ív v rím. 
kal. kostole v Dúbrave od M. a K. 
Kiselovcov z roku 1837, na kto
rom hral V ladimír Rusó. Špecia
lista na slovenskú renesanciu, V} U· 

ži l opäť svoje znalosti z tej to málo 
prcbádancj ob lasti na autentickú 
výpoveď i v lastné kompozičné pre
pracovanie. (Victorisov kódex, Ká
joniho kódex, . D . G. Speer, V. 
Rusó). 

l vo sv. Kríži-Lazisku, v dreve
nom artikulárnom ev. kostole. 
vlastnia ďalš í nástroj z dielne 
Podkonických. Šesťregistrový po
zi tív pochádza z roku 1754. Po 
Poliakovi Kudlickom (na l. roční
ku) hral na ňom opäť Poliak Marek 
Toporowski. Je v iac or ientovan) 
na čembalo, čo sa prejavilo v arti
kulácii. Program mal zaujíma') 
(Gdanská org. tabulatúra, Organe
vá tabulatúra Jana z Lublina, M. 
Rossi , J. P. Sweelinck , M. Topo
rowsk i, F. C. de Arauxo, L. Da
quin, D. Buxtehude). Škoda, že z 
Poľska, kde j e tol'ko vynikajúcich 
organistov, v posledných rokoch 
(M. Machura) pozývame viac 
čcmbalovo orientovaných inter
pretov. 

Na jedinom Ricgrovi (v cv. a.'· 
kostole v Liptovskom Mikuláši) z 
roku 189 1 hral Imrich Szabó. 
V cl'koprogram - J. S. Bach, F. Men
delssohn-Bartholdy, F. Liszt - nevy
znel pri slabej akustike plnohodnot
ne. Szabóov interpretačný rozlet je 
však cieľavedomý. V evanjelickom 
a. v. kostole v Necpaloch, na ná
stroji majstra Martina Šašku 1 roku 
1876, sa predstavil rakúsky orga
nista Wolfgang Čapek. Pekne kon
cipovaný program (G. Muffat, J. G. 
Walther, J. Haydn, J. Pachelbel, J. 
S. Bach, F. Liszt, S. K . Elcrt, A. P. 
F. Boely, L. Vierne, A. Hába) napl
nil duchovnou hfbkou chrámo"ého 
organistu , ktorý cíti ducha diela ' 
prostredí, pre ktoré bolo kompo
nované. 

M edzinárodný festival Sloven
ské h istori cké organy je jedineč
nou príležitosťou pre našich orga
nistov, lebo účas ťou zahran ičn)·ch 
umelcov ot vára cestu do sveta. Je 
to .aiedkavý festival - svojou dra
maturg iou - možno nielen v eu
rópskom, ale i svetovom meradle. 

K ladie nároky na uspori adateľa'
Národné hudobné centrum, Spo
lok koncertn ých umelcov pri 
SHÚ, Agentúru Aba Bratisla\'a. 
Slovenský rozh las. Vďaka pre
myslenej koncepci i prináša mož
n osť odvysie l ať záznamy a z výbe
ru vydať C D. Festival renektuje 
našu históriu, korene, z h.tor)·ch 
vyrastá duchovná kultúra nášho 
národa. ETELA ČÁRSKA 

~ Snúnky Stanislav Bachleda 



~'ESTIVA5 

Jihlavský festival zborového umenia 
V dtioch 26.-28. júna ~om"' ako ho'>i 7Úb!>tni

la už 41 . ročníka Fe,livalu 1borového umenia v 
Jihlave. Priat.nivcom 1borového 'pcvu netreba 
1e111o fc!>lival prc,bwvovai - je 10 dlhoročný reno
movaný fc , lival. v Cechách a v minulosti aj v bý
valom Ccsko-Siovcnsku najlnámcj~í festival zbo
rového umenia. Mnoho rokov je k nemu pričlcnc
ná i sk l adateľská sút'až zborovej tvorby. 'počia1l..u 
obmedzená iba na dom:ke teritórium. po revolúcii 
otvorená už pre celý svel ako medlinárodná ano
nymná súiaž t.borových 'kladicb pre skladateľov 
bez obmedzenia vek u. Takým ,pô,obom 'om !.a 
do,lala k polvaniu na fe,lival aj ja- do spomína
nej súiaLe !>Om Laslala 'voju ' l..ladbu Song Sung 
in Arden na 1ex1 Wi lliama Shakc, pcara ('l..ladba 
je súča!>iou cyklu Three Shal..c!-.pcarcan Song') a 
mala som šia, lie. ' kladba vyhrala v kategórii mie-

šaných lborov 2. cenu. pričom prvá cena nebola 
udelená. Celkovo bolo v dvoch kategóriách súťaže 

- miešané a tcnské 1bory - udelených 7 cien a 5 
čestných uznaní a obdržali ich skladatelia 1 3 kon
lincmov (najviac cien a čest ných ulnanf. 5. tfskali 
skladatelia z USA ). Co v~ak bolo nesmierne zau
jímavé a vraj sa lo doposiaľ e~1e nesm lo. 1 dvanás
lieh ocenených •kladalefov bolo na fc,livale osob
ne prítomných desať (;1yri skladateľky. ~ ie,li sk la
datelia). Je 10 o 10 cennejšie. ic organi1á1ori ' kla
Udldunt m:prcpl:kali cc,luvné výtla' ky: naprí
klad prítomní ,t.. ladmclia 1 USA či 1 ového Zélan
du ' i museli hradil wojc nic lacné letenky sami. 
Hneď na 1ačia1!..u ' mc my. !o. l..ladalclia. vytvorili 
"skupinu·· a ai do l..onca podujatia ~me boli ' kvelá 
pania - trávili , mc všc10!.. č:" <,polu. lebo okrem 
podujali fe , livalu n:im organilálori súl'aie pripra
vili cšiC O'>obiln}• program (návšteva Tclča. jihlav
ských mú1cí. jihlav\kého pivovaru ... ). 

Ale späl k priebehu fc"ivalu. Počas troch dní 
(fakticky dvoch dnf. lebo fc,l ival nčal v piatok 
večer a skončil nedeľným matiné) od711cli 4 kon
ceny. na l..1orých vystúpilo 9 speváckych ?borov-
6 zborov z Ciech. po jednom 1. órska. Ang licka a 
Singapuru . Pôvodne mal vystúpil aj lbor lO Slo
venska. Collegium Tcchnicum 1. Ko~íc. ale 1.0 lá
hadných dôvodov >a lak nestalo. Krátko pred fes
tivalom dosiali jeho organi Lálori 1 Košíc fax. le 
"z technických dôvodov'" 1bor ncpricc~llljc . Co ~a 

Singaplll"8ký mládežnícky zbor 

však La 1ou1o formulkou nao1aj >krývalo. nevedel 
nikto. Ani ja. hoci 'a na m1h al..o na jedinú láSIUp
kyňu LO Sloven,ka v~e1ci ' 1ou1o o1á1kou obraca
li. že sa náš 1bor na 1akom1o fóre ncprcd'>lavil. je 
nesmierna škoda . Mr1clo ma 10 i kvôli môjmu ko
legovi. !>kladalefovi Vladimírovi Ba\l.. inovi 10 

Sankl Peterburgu. !..1orčmu mal práve ná~ zbor 
pn:dviesi na 'úl'a1i ocenenú , t..ladbu. Zbor OLná
mil svoju neúčasi dva Iý/dne pred koncertom a 
iný zbor. ktorý bol narýchlo organi1á1ormi požia
daný na~IUdovai Baskinovu sk ladbu. 10 Ul v la

kom šibeničnom termíne nestihol pripravil - môj 
kolega obišiel. ž ia ľ. naprMdno. Priccs10val na fes
tival zo Sankt Peterbu rgu na vl a, lné náklady a 
skladba mu neodt.ncla. Bolo 10 ve fm i nepríjemné. 
organit.álori sa ale zachovali ve ľkoryso. kc,fžc 
Baskinovi prisľúbili "'odškodnenie" vo fom1e po
zvania na budúcoročný fel.l i val. l.. de mu ' kladba 

uL zaručene laLnie. ul. 1al..é1o veci by ,a nemali 
>lávai. organi1á1ori netajil i 'voje rolčarovanic a 
ja. ako lá!>lllpl..ytia 10 Slovcn,ka . som cítila b1ú 
spoluzodpovcdno!o.!'. Ak ui Colleg ium 1cchnicum 
naozaj nemohlo 1 vMnych dôvodov pricc!o.IOvai. 
organizátori fest i valu i sk ladateľ z Ru, ka si určite 
zaslúžili nálel ilé vysvetlenie. Ak sa raz 1:1k1o za
chováme. druhýkrát ul pot.vanie !'ažko dostane
mc. Alebo je nám lo jedno? 

Fc,lival potvrdil vysol..ú úroveň čc!.kých zbo
rov - zapôsobi l na mňa najmU vynikajúci ml ádc.l.
nícky l bor Luscinia 1 Opavy (Lbom1ajs1er Jii'í 
S lovík) a rovnako ' kvclý Karlovarský dievčenský 
zbor (zbomlaj\lcr mr ŠI rune). Pochvalu >i ale za
slúLia i o'1a111~ če\k~ 1bory- mie~aný zbor Schola 
od sv. Jána Krstitera 10 umpcrku (1bom1ajs1cr 
Vít Ro1chnal a Alena ll avlíková). ženský komor
ný zbor Františka Hábu l Ostravy (lbom1ajs1er 
Framišck Hába). Nová česká pieseň l Plzne 
(zbormaj>lcr Zdcnčk Vinu) a Dievčenský spevác
ky zbor SPgŠ 1 Kromčľíia (zbormaj>lcr Jan 
Šlčpánel.. ). Zo t.ahraničných 1borov výborný do
jem nncchala Bath Camerata, poloprofesionálny 
komorný miešaný 1bor 1 Anglicka (zbonm1js1er 

igel Perrin). ktorý >vojou (trovt)ou spfňal i para
metre profc:.ion51ncho t.boru. a lieL Singaplll"8ký 
mládežnícky zbor, pô,obiaci rozhodne nielen 
exotikou svojho t.javu a prejavu (zbormajslcrka 
Jennifer Tham). Práve po, lcdnc menovaný t.bor 
predviedol na L.ávcrcčnom koncerte festivalu aj 
premiéru mojej >k ladby Song Sung in Arden -je 
10 bravúrny. vinuót.ny kú>ol.. . vyulfvajúci i novšie 
vokálne 1cchni l..y a prejavy. no 7bor 7 ďalekého 

Orien1u mu neostal v ničom dli ný. Málokedy bý
v;un ' inlcrpreláciou >voj ich !o.l..ladieb 1al..á •pokoj
ná. moji imcrprcli by o 10111 vedeli niečo pove
daL. Aby \0111 všal.. dol..onč ila bilanciu /ahranič
ných lborov - 1.. úplnému výpočt u chýba cš1c 
muh ký 'pcvácky 1bor Fana L. nór,keho Bergenu. 
Gricgovho rodi~ka (tbonmtj-.lcrl..a Annlaug Hu>). 
Žiaf. 1010 bol jediný 1bor festivalu. ktorý l vy>o
kej úrovne ostatných ammérskych t.borov vybo
čoval - intonácia. rytmus <,picvaných skladieb ne
spftiali poLadované kri tériá. rovnako dramaturgia 
dvoch koncertov zboru Ucdiný lbor fes tivalu. kto
rý mal možno:.!' predstavil sa na dvoch koncer
toch) osiala dnešným po.l.iadavk(lm a nárokom 
dlžná. Zbonnajslcrka l boru Ann laug Hus uviedla 
v rámci festivalu i prcdná~ l.. u o škandináv,kcj 
zborovej 1vorbe - bolo 10 1aujfmavé. no pre !>Ú
časného ;kladalcfa málo príno>né. kccf.l.e prcdn:\
~ajúca sa ncdo\lala ďalej ako po 1ačimot.. nášho 
!>IO ročia. 

Dramaturgia l..onccnov tohtoročného fc>livalu 
si všímala najm1i dve , t..ladatcf, t..é mená - Zdeňka 
Luká!a a českého >kladmefa. iijúceho v Anglicku. 
Antonína Tučapsk6ho. Obidvoch '>i uctila t.výšc
nou drammurgickou potomo'>iou 7 dôvodov ich 
l ivolných jubileí. 70. narodenín. Jubil ujúci >kla
dalelia boli na fc!o.livalc O\obne prítomní. a wk 
sme ich ukláňajúcc 'a po~1avy vídali na pódiách 
na ka.l.dom l..oncenc - Luk;g i Tučapský 7a711eli 
na rc,livale šc,ikrál. Kai dý L nich je iný. " 'Ojský 
- Tučapský viac duchovný. Luká\ duchovný i ľu

dový t.árovet). no obaja maj,lrovsl- í. kla:,idy jed
noduchí. úč inní. Pre nlň:t bol objavom najmii 
Tučapský. kcďic jeho tvorba sa do revolúcie u n~~ 

nesmela uvádnti. V Angl icku 'om o t)om od pria
t e ľov čo-lo počula. no jeho diela ai doteraz nepo
wala . Milé bolo. LC jeho tvorbu si '"pod{lva li" lak 

české 1bory ako aj angl id.~ Bmh Camerata. >Ú
bor. ktorý mu vydal profilové CD a > ktorým 
Tučap'>ký úzko '>polupracujc. 

"Mahlcrova" Jihlava (pre hudobníka !.a 10 1am 
Mahlcrom hcmif - bývali ' mc v hoteli "Gu'>lav 
Mahlcr··. nav~1ívi li '"Mú1cum Gu,lava Mahlera". 
prc1crali '>i '" Dom Gu,lava tahlcra") bola viac 
ako dô,lojným ho,lilcfom 4 1. ročníka festivalu 
1borového umenia. o čom wedčí nielen oficiá lne 
prijatie hos1í festivalu otcami mcl.la na radnici. no 
najmli úča'i Lál.lupcov mesln a kultúrnych i n ~l il ú 
cií mesta na všetkých podujatiach festivalu . 

Bol 10 fel.l ival krátky. no na dojmy a t.á.l.i tky 
bohatý. Čo prinesie jeho ,ral~ í ročník. neviem. ak 
nám však bude daná moino~i prc1cnlovai sloven
skú t.borov(t kultúru. ncpremr.rnimc 'i ju. Myslím. 
lC máme čo uk(llaf aj my. 

IRlS SZEGHYOV Á 

Zborový spev j e žáner. ktorý sa vzhľa
dom na nároky kladené na interpreta i po
slucháča. nachádza tak v oblasti tvorby 
ako aj percepcie na periféri i hudobnej kul
túry. Aj v kraj inách hudobne značne roz
vinutých j e zborový ži vot sat urovaný nie 
profe ionálmi. ale širokou zák ladňou ama
térsky pestovaného spevu. Ten predstavu
j e široké spektrum aktiv fl od družného po
spevovania si po c ie ľavedomé a umelecky 
hodnotné pestovanie krásneho spevu, do
pfňajúce medzery profesionálneho hudob
ného života. Rovnaký obraz dnes poskytu
j e naše zborové hnut ie, ktoré sa v po Jed
ných rokoch musí pri spôsobovať novým 
podmienkam fungovania kultúry. 

Vývoj i ažko hodnotiť jednoznačne. a 
j ednej strane sa pred zbormi otvorili nové 
možnosti v zmysle atraktívnych, akustic
ky vhodných. ale tiež aspoň minimum 
publika zabezpečuj úc ich priestorov chrá
mov. Súbežne s tým si zbory budujú širší 
repertoár prevažne zo sakrálnej tvorby. 
Podstatne sa tiež rozšírilo spektrum zbo
rových festi valov, ktoré sa sústreďujú do 

júce tiež s handicapom geografickej ex
centrickosti . Taká skúsená organizátorka 
ako V . K rauspeová sa síce vyhla základ
nej chybe stredoslovenských zborových 
festi valov (účast nekvalitných !.ahranič
ných zborov). t ato kvôli fi nančným pro
blémom musela zredukovať kedysi bohat
šiu účasť hosťujúci ch slovenských zborov 
na j ediný. aj keď veľmi kvalitný zbor 
(DSZ zo Sobraniec). 

Regresívny IreneJ č i už v kvalitatívnych 
alebo kvantitat ívnych ukazovatdoch ne
platí pre Námestovské hudobné slávnosti, 
ktoré sa už po tretíkrát (6.-7. 6.) uskutoč
nili ako celoslovenská súťaž chrámových 
zborov. Tu sme zaznamenali aspoň v prie
mere vyššiu kvalitu v porovnaní s minu
lými ročníkmi (čo j e dané aj tým . .le táto 
kategória tel ies sa len nedávno tačala ve
novať aj konccnnej , teda umelecké krité
riá preferujúcej činnosti ) a kvali tné mi
mosút'ažné vystúpenia (vrátane tahran ič
ného zboru z Poľska ). 

Letné mesiace sa niesli v znamení účas
t i našich zborov na medzimírodných fes-

Zborové hnutie 
v polčase i na rázcestí 

niekolkých zborových centier. tvorených 
kvalitnými telesami a šikovnými mana
žénni . Okrem najvýznamnej ších poduja
tí. ktoré ešte spomenieme, sa postupne 
zač ínajú profi l ovať ako pravidelné alebo 
občasné aj ďal šie, ako napr. Pezinok, kde 
sa v máj i konal už druhý ročník festi valu 
chrámových zborov Ad una cor<ia, alebo 
Zvolen, kde si začiatkom septembra uctili 
výroč ie svojho mesta aj zborovým festi
valom. A k sa vrátime k 1ým tradi čnej ším , 

konaným pravidelne v apríli až júni , a ok
tóbri až novembri . práve na ich lohOI·oč

nom ka lendáriu si môžeme objasnil' nie
len úspechy. ale aj úskalia nášho zboro
vého ži vota. 

Prvým tohtoročným podujatím bol fes
t iva l Prievidza spieva ( 17.- 18. 4. ). Po 
skvelom treiom ročníku (r. 1996), s atrak
tívnymi zahraničnými i dobrými domáci
mi hosiami a tradične vysokou úrovňou 
prievidzských zborov, štvrtý ročník pred
stavoval jasný ústup z pozíci í. Zostala len 
kvalitná úroveň prievidzského Úsmevu. 
Priebo}él (ktorý už t iež pracuje aj s mládež
níckou sekciou) a miešaného Rozkvetu. 
Sklamali zbory zo Slovinska i Estónska a 
žilinsk ý konzcrvatoriálny Cosmopolilétn 
singers tu mal len generálku na neskoršie. 
oveľa kvali tnej šie vystúpenie na súiaži 
M ládež spieva. Skocla. že festi val v pod
state opúšťa svoju pôvodnú orientáciu na 
detský zborový fest ival. dcdikovaný pa
miatke M agdy Orlíkovcj . 

Aj j eden z najstarších zborových festi
valov, dedikovaný viac formálne než fak
ticky V . Figušovi-Bystrému, svojím 20. 
ročníkom (23.-25. 4 .) po1vrdi l krízu vlast
nej koncepc ie. postavenej na prezentáci i 
mimoriadne početných banskobystric
kých zborov a málo kvali tných družob
ných hostí zo zahranič ia. 
Súťaž mládežníckych (stredoškolských) 

zborov Mládež spieva sa už po tretíkrát 
u skutočnil a v Turč i anskych Tepl iciach a 
Martine ( 1.-3. 5.). l loci na Slovensku spie
vanie na stredných školách nebolo nikdy 
tak rozšírené ako v Čechách alebo v 
Maďarsku. dnešná situácia j e priam alar
mujúca. Keby nebolo maďarských gym
názií. kde sa mládež okrem lásky k hudbe 
ut vrdzuje aj vo svojom národnom pove
domí, takmer by nebolo pre koho tento 
ročník (v poradí už 29.-ty) organizoval'. 
Pravda. iná ako smutná situácia so spie
vaním na stredných školách ani byt ne
môže. keďže nám pomaly zaniká kedysi 
najpočetnejš i a kategória detských zborov 
na zákl adných školách. Radostnej ší do
j em na tomto podujatí zanechali aspoň 
vystú penia hostí z Trnavy, Českého Te
šína, žilinského Konzervatória a Debre
cínu . 

Už do svojho X l. ročníka vstúpi li (29.-
3 1. 5.) Vranovské zborové slávnosti, 
oproti iným zborovým podujatiam boju-

ti valoch a súiažiach v zahranič í. Aj v 
tomto smere bol rok 1998 menej vydare
ný než predošlé. icktoré naše špičkové 
zbory sa vrátili bez cien (napr. ženská 
Ozvenél z T ours, prievidzský Úsmev z 
Vancouveru ). iné sa síce umiestnil i. ale 
na tri najvyššie stupienky nedosiahli 
(DSZ Sobmnce v Llangollene, Tim<~ viii v 
Debrecíne, vranovská Oz vena v Canto
nigros. Najvyššie sa dostal i brati slavský 
Comenius. ktorý v Pardubiciach získal 
druhé (pod ľa našich odborn íkov mal byt' 
prvý!) a prievidzský Pricboj prvé miesto s 
pochvalou poroty v Neerpelte (tu však ide 
o pásmové hodnotenie a nic o absolútne 
prvenstvo). icktoré zo spomínaných vý
jazdov sa ešte uskutočn ili s u rčitou li
nančnou podporou štátu. in í však repre
zentovali "za svoje". V iaceré náročné 

medzinárodné súia.le (Areuo. Spittal ) sa 
nám už pár rokov nedarí obsadi ť pre nezá
ujem zbormajstrov podstúpiť takúto ná
ročnú konfrontáciu , iné (v Ríme. Viedni 
atď.) sú pre nás nedostupné, kccľ.lc zbory 
si musia uhrádzať celý pobyt a navyše 
platit účastn íc ke poplatky. Mnohé po
predné zbory, ktorých činnost' kulmino
vala v 80-tych a prvej polov ici 90-tych 
rokov (brati slavský Technik a Cantus. 
Juventus Paedagogica z Prešova, Kysuca 
z Čadce atď.) sa dnes bl ížia skôr k modelu 
"rek reačného spievania", iné sa zasa sú
st reďujú na komerčné akti vity a interpre
táciu oratórnych diel na úkor ;l capella 
spevu (SZ mesta Bratislavy. Lúčnica a 
pod. ). Udržai vysokú úroveň je nesmier
ne obťažné. keď.le zbory prišli o finančné 
injekcie zriacľovatefov. ktorí im platievali 
pravidelné sústredenia, prišl i o pravidel
ný prísun pôvodnej zborovej tvorby. ke
dysi každoročne vydávanej Hudobným 
fondom, prišli o moti vačné vzpruhy vo 
forme štátnej reprezentácie. nehovoriac o 
zásahoch do spôsobu života a hierarchie 
hodnôt. .. 

Napriek všetkým týmto problémom niet 
dôvodov na úplne "čierny pes imizmus". 
V zborovom hnut í sa ešle stále objavujú 
noví nadšenci, a to tak z radov budúcich 
či už hotových profesionálov. ale aj rýdzi 
amatéri . ktorí preberajú štafetu od star
ších generácií. aby viedl i spcvuchti vých 
súčasníkov k záujmovému zborovému 
spievaniu. Toho spevu už nie j e tak veľa. 

nie j e vždy taký perfektný. akým býval. 
ale j e. Z lepšenie sociálno-ekonomickej 
situácie. viac jasna v kultúrnej pol it ike i 
sponzoringu v kultúre možno o pár rokov 
prinesie obrat k lepšiemu aj v našom zbo
rovom hnutí. A možno už posledné dve 
zborové podujatia tohto roka - Súťaž ko
morných zborov v Dunajskej Strede a 
Trnavské zborové dni, koncipované tiež 
ako súťaž (obe v októbri ), naznač ia nové 
trendy. Budú pozitívne? 

VLADIMÍR BLAHO 
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George Gershwin- tvorca americkej hudby 
Pred sto rokmi sa narodil v cw 

Yorku skladateľ. k torý ako j eden z mtíht 
býv;t rovnako uzn:ív;m)í. velebený <1 naj
mii počúvaný ctiteľmi takzvanej vážnej 
hudby i ortodoxný mi prívržencami jaz
LU. "Mu/. k torý sJ... omponoval Ame
riku" sa menoval George Gershwin il 

zblíbl tieto dvn pomerne vzdialené sve
ty nko j eden L prvých ;1 Lrejme najús
pe.~nej.~ích. no roLhodne najzn;ímej.5ích. 
Niet divu. pretože hoci bol !~kaleným 
skhtda teľom.jeho L<Ísnda zne/;t: "Jediný 
druh hudby. čo m;í Lmysel. j e ten. kt01ý 
m;í podobu v.iietko obsahujúcej ľudovej 
hudby. Čokoľvek iné n mik;í. " 

V období zač iatl..u nášho :-. toroč i a sa v 
Amerike ešte len formuje žáner zvaný jazz, 
ktorý vtedy naozaj predstavoval hudbu 
"blíLku ľudu ". najskôr samotrejme čcr
no~skému - hoci o niekofko desaťročí ne
skôr došlo najmä v Európe k jeho "zintc
lcktual izovaniu" bielymi hudobníkmi. 
Jau.om bola presiaknutá i dobová popu
lárna hudba, reprezentovaná skladateľmi 
šlágrov. Gershwin vyrastal v prostredí, 
kde vrel l.ivot ve fkomesta a aj v počet 
ných kluboch neďa lekého černošského 

l larlemu sa hrával - ako inak - jazz. Pres
nejšie. jeho vtedajšie formy: ragtime i 
blues. A tu niekde možno h ľadať aj hu
dobné korene bud(lceho svetoznámeho 
sk ladate ľa, tvorcu slávnej opery Porgy 11 

Bc.\ .\ . ale tiež nespočetného množstva 
piesní a ďa l ších skladieb. Gershwin ~a 

zača l uč iť hre na klavíri. sem-tam skladal 
drobné sk ladbičky . Počas štúdia u . klada
te ľa a klavírneho virtuóza Charlesa Ham
bitzera sa spolu venoval i najmU klasickej 
a romantici-ej hudbe, mladému Gershwi 
novi však ul. vtedy bolo jasné, že nechce 
komponovať v starom štýle velikánov eu
rópskej tradície. Jeho predstavy boli cel
kom iné. Kla-;ikov si treba c tiť a pomať 
ich, ľudí v dnešnom svete v~al.. podľa ne 
ho osloví celkom iný typ hudby. Vzorom 
mu bol v tom čase najtnámcj~í americký 
s kladateľ pop music l rving Berlin. ktoré
ho hit Alcxandcr's Ragtime Band znel po 
celých štátoch. V ranej Ger<;hwinovej tvor
be 7 tohto obdobia sa ro;;hodne dajú vypát
rať stopy vplyvov Berl ina i Jerome Kerna. 

Ako osemnásťročný vydal Gcrshwin v 
Til;;erovom vydavateľ:-. t ve (v ktorom mi 
mochodom ten istý Berlin len niekofko 
rokov predtým pracoval ako song plug
ger) prvú skladbu When You W<t/11 'Em 
You Can "t Get ·Em. Tomuto počinu však 
prirodzene predchád;;ali už iné pokusy, z 
1-.torých sa neskôr sám autor niekedy smi 
al: napríklad nikdy ncuvercjncná pieseň 
Since l Found You. Ešte v tom istom ro
ku uviedol S. Rombcrg inú j eho pieseň 
vo svojej revue The Passing Show Of 
1916. čím sa zač ína kariéra Gershwina
sk ladateľa. Na neskorší masový úspech si 
však ešte musel trochu počkať. a preto sa 

24. augusta 1903 sa v rodine úradní
ka Košicko-bohumínskcj dráhy A rpáda 
Zathureczkého v Sp. ovej Vsi narodi l 
syn Eduard Juraj . Otec pochádzal zo ši 
roko rozvetvenej zemian. kej rodiny. o 
ktorej najstaršia zm ienka pochádza už 
z 13. storoč ia . Po kratšom pobyte v 
Tešíne sa Zathureczkovci presťahova l i 

do K ošíc. kde Ede popri premonštrát
skom gymnáziu rozvíjal hudobný ta
lent u T ivadára Kúna a u matky, výbor
nej klavi ristky. Pomerne bohatý kultúr
ny život Košíc zabrzdila prvá svetová 
voj na a na odporučenie K úna odchádza 
Ede do Budapešt i , kde dokončieva 

gymnázium a stáva sa žiakom sveto
známeho huslistu Jeno Hubayho. Už r. 
19 18 Ede s klaviri !>tom Ottom Herzom 
absolvuje šnúru koncertov po Spišskej 
župe, podra regionálnej tlače ako "záz
račný chlapec a pýcha okolia." 

Od školského roku 19 19/20 j e Zath u
rcczky žiakom Hubayho už na Hudob
nej akadémii . Tu vr. 1922 získal diplom 
i "Cenu J. 1-fubayho". Po úspešnom uve-

Gcrshwin-k lavirista pretfkal životom al..o 
kabaretný umelec a korcpetítor. Popri tom 
však naďalej komponoval. V dvadsiatom 
prvom roku /.ivota ul. debutuje na Brod
way i svojou prvou samostatnou komédiou 
La. La. Lucille (premiéra 26. 5. 19 19) a 
na Brodway i sa .!idomácňujc sk l adateľ m1 
ďal~ích niekofko rokov. Postupne sa stá
va j edným 1 najvyh l'adávancj ších auto
rov. Prvý pol-us o akúsi "jazzovú operu" 
s ná;;vom Blue Mondil)' sa nestretol s ve
l'mi priazni vou reakciou a preto bol z pro
gramu stiahnutý. Gcrshwin sa našťastie 
nedal odradii a usi lovne pracoval na die
lc trochu iného charakteru - 12. februára 
1922 mala v newyorsl..ej Aeol ian Hall 
premiéru ncsl..ôr slávna a tak Ča!>to nahrá
vanú Rhap.\ody In Blue, ktorá ;;namenala 
výra;;ný prelom nielen. v autorovej karié
re, ale aj v dej inách svetovej hudby. Sklad
ba je podľa encyklopédi í "syntéLou J...ln
sicJ... ého konccrwntného kusu s výrazi
vom vtedaj.\cj dobovej populárnej hudby. 
presýtenej vplyvmi jazzu". Ut úvodné 
klarinetové glissando dáva t uš iť, /e sa tu 
podarilo pren iesť čosi 1 jaaovcj spontán
nosti do koncertných siení. Vlietol.. tema
tický materiál má ja11ové (respektíve 
bluesové) č rt y. čo ;;a ruč uje mimoriadnu 
pôsobi vosť a sv iel.osť Rapsódie. Práve v 
dô!> ledku uvedenia tohto diela tača l i Ger
shwina rešpektovať aj osobnost i činné na 
pol i takzvanej vážnej hudby- poča-, svo
j ej cesty po Európe sa spriatel il s A uri
com, Poulcncom, Milhaudom, Prokofic
vom, Ravclom i Bergom. V duchu Rap
sódie pokračoval skladateľ aj pri kompo
novaní Klavímeho koncertu F dur ( 1925), 
vynikajúcich klavírnych Prelúdií ( 1926), 
pod dojmami l náv~tevy Paríl.a skladá 
symfonickú báseň An American In Pari.'> 
( 1928). Menej známe a hrané sú jeho ďal 

šie orchestrálne skladby - Second Rhap-

sody a Cubun Overture (obe 1932). Od 
roku 1933 pracuje po druhýkrát na javis
kovom diele operného typu - s podtitu
lom "americl..á ľudová opera" :-.a Porgy a 
Bcss o dva rol-y ne!>l..ôr stala pred:-.tavc
ním, 1-.toré sa na programe udi"Lalo dlhšie 
ako štyri me!>iace a vytvorilo tal.. americ
ký rekord počtom 124 repríz. Opera pre
nikla čoskoro do repertoáru súborov na 
celom !>VCtle. Slávna melódia u:-.pávanky 
Summertime sa aj samostatne stala pred
metom úpravy mnohých umelcov a jat L

mani ju dodnes hrávajú ako jeden 1 ever
greenov. 

Žiaľ, ;;hruba dva roky po prvom uvede
ní tohto legendárneho diela Gershwin 
ako takmer 39-ročný ;;omicra na mozgo
vý nádor. V období vzmáhajúcej sa kine
matografie stihol ešte napísať hudbu k nic
kofkým pôvodným hollywood~kým fi l
movým muzikálom. Ktovie, ako by po
kračovala jeho dráha, nebyť j eho pred
časného odchodu l l. júla 1937. e!>m rt eľ
nosť mu všal.. laruč uje už aj to, čo vytvo
ril za ;;hruba dve desaťroč i a svoj ej skla
dateľskej činnosti . Všetky jeho ~kladby 
spája vyhranený autorský rukopis. ktorý 
je ľahko rozpoznateľný aj práve vďaka 

prvkom, ktoré by bolo mo7né o;;nači ť za 
jaaové, celok je všal.. autenticl..y "gersh
winovský". 
Čím si Gcrshwin tískal takú vel'kú 

obľubu u po~lucháčov rô.tncho typu? 
Predovšetkým j e to zrot umiteľnosi jeho 
skladieb, ktorou sa l íš il od svojich súčas
níkov - kolegov s kladate ľov. lllavný po
diel má na tom prostredie, v ktorom vy
rastal - jeho kal.dodcnný kontakt s pop 
music a jazzom ho ovplyvnil oveľa viac, 
ako napríklad komponi11tov zdru/ených v 
Parížskej šestke a ďal ších , ktorí 1.. podob
ným výsledkom dospeli 1 "opačného bre
hu". V období po prvej svetovej vojne 
hľadal i mnohí avantgardní skladatelia 
východisko, ktoré by im umo/.ni lo vyma
niť sa !>pod nadv lády stále jestvujúcich 
prc/ itkov novoromanti;;mu. iekofkí 
siahli aj k jaau ako obohateniu trad ič né

ho európskeho hudobného my!> lcnia- vý
sledok bol rat viac. inokedy menej vyda
rený . Gershwinova !>ynté;;a však určite 
nevyrastá ;; poci tu beaadnosti nad ďal 

ším vývojom európsl-ej hudby. aleje tal-
povediac prirod;;cným vyvrcholením snáh 
Američanov o "národnú hudbu", ktorá by 
mala výsostne americký charal..tcr. Ta
kou tvorba Georga Gershwina nepochyb
ne je. Znamená skok vo vývine americ
kej hudby. 

George Gershwin sa tVyknc taraďovai 
mcdli tzv. silnú pär'ku tvorcov americ
kých piesní: okrem neho do nej patri li 
Berlin. Kern, Porter a Rodgers. V histórii 
jazzu, no rovnako v dejinách "vál.nej" 
hudby 20. storoči a má tak právom vyhra
dené mie to. SLA VOM:íR KREKOVIC 

Spo•n.i.e••ka 
dcní Čajkovského llu s ľového koncertu 
ako 1 9-ročný vystúpi l aj v Ženeve, za
krátko má 40 koncertov po Taliansku a 
postupne po celej Európe. Jeho partner
mi boli o. i . slávny pianista, brat islav
ský rodák Erno Dohnányi i sk l adate ľ 

Béla Bartók. Umelec s ním spolupraco
val pri niektorých jeho 7ávalných hu!>
ľových opusoch. ktoré si pol..ladal t.a 
povinnosť prem iérovať (2. husľová so
náta), ale aj propagovať vo svete. 

Umelec si svoj e po1.11atky doplnil aj 
na Majst rovskej škole pražského Kon
.tervatória u ;máme ho husi i stu Jarosla
va Kociana ( 1925/26), kde LÍskal druhý 
diplom hus ľového virtuóza. 

Vcfké úspechy zožal na vystúpeniach 
po USA (tima 1925). A ko špičkový 
umelec európskeho formátu spoluúčin
koval s mnohými poprednými orches
trami a di rigentmi ako Bruno Walter. 

Ferencz Fricsay, Pierre Montcaux, Wi l
Icm Mengclberg, Otto Klcmperer. An
tal Dorati , Ernest A nscrmet, Eduard von 
Bcinum, Sergio Felloni a i . 

Kritiky vy;;dvihoval i plnokrvnosť a 
citovú hfbku j eho sugestívneho výrazu, 
ktorou si podmaňoval pos lucháčov už 
aj pri -,ó lových Bachových opu<>och. S 
klav írnymi partnerm i hrával sonátové 
recitály i ďal š ie opusy huslisti ckej lite
ratúry. 

Širokú brá;;du vyoral ako pedagóg. 
Začínal ako asistent a po llubayho pen
zionovaní prev.tal jeho triedu a aj v tej
to činnosti dosahova l vrcholné výsled
ky. korunované na medzinárodných sú
ťažiach vyboj ovaním prvých umiestne
ní. Po.týva li ho za čl ena. ba i predsedu 
jury. 

Bohatou koncertnou aktivitou neobi
šiel ani Slovensko. Vy'>tupovalnajmä v 

o 
Naplnil sa čas ... 

a vzda l i sme poet u odchádzajú
cemu č loveku ... Odišiel č lovek. 
ktorý svoj / ivot naplni l prácou pre 
iných, prácou nesmierne tvorivou 
a profesionálne zodpovednou ... 

V minulých dňoch sme sa rozlú
č ili s V ladimírom llorváthom, vše
strannou osobnosťou nášho spolo
čenského Livota. Dlhé roky pôso
bi l ako h l ásat eľ Slovenského roz
hlasu, bol významným reprezen
tantom slovenského stolného teni
su. Doza ista j e vhodné pripome
núť, že V ladko Horváth bol kapitá
nom národného mu žstva, ktoré v 
roku 1948 priviezlo L. Majstrov
stiev sveta v Londýne titu l maj stra 
sveta. Súčasne bol dlhoročným 

pred-;edom Slovenského stolnote
ni sového zvi.i zu, kde svojimi hráč
skymi skúsenosťam i, rozhľadom i 
športovou diplomaciou podstatne 
pr ispel k rozvoj u výkonnostného 
rastu a úspechu slovenského re
prezentačného družstva mužov ... 

aplodnejšie roky svojho života 
vša k venoval organizátorskej prá
ci v oblasti hudobného umenia. 
Vladko Horväth bol d lhoročným 

organizačným pracovníkom Slo
venskej f ilharmónie, bol význam
ným organi7átorom hudobného 
ž ivota na Slovensku. Aj zäs luhou 
j eho koncepčnej a obetavej práce 
sa Slovenská filharmónia vypra
covala na významnú inštitúciu, 
presahujúcu rámec lovenska. Z 
j eho iniciatívy sa etablovali jarné. 
letné a jesenné hudobné festivaly 
na Slovensku . Spolu s Bohdanom 
Warchalom a ea lizoval i myšlien
ku J:tilo.lenia Sloven11kého komor
ného orchestra... Popri tom bol 
nesmierne svedomitým glosáto
rom hudobného života a najmi.i je
ho zásluhou sú zdokumentované 
všet ky akti vity rodiacej sa Slo
venskej filharmónie. 

Odiš iel č lovek, k torého či nnosi 
sa snúbi la so všetkým, čo slúžilo 
nášmu ľudu , j eho vzdelanosti a 
ku ltúrnosti . V tom bol a navždy 
ostane v mysliach a spomienkach 
súputníkov ako č lovek , ktorý vldy 
vedel, kde j e j eho miesto, na kto
rej strane j e pravda ... Odi šiel člo
vek, ktorý vášnivo miloval život a 
ľud í v ňom, s láskou slúžil hudob
nému umeniu ... Bol j eho verným 
a oddaným služobníkom ... 
Česť jeho pamiatke! 

PAVOL BAGIN 

K ošiciach, kde dlho ži l i j eho rodičia, v 
Bratislave. ale aj v it re a iných me~tách. 

Pre !> lovenskú hudbu nic sú zanedba
te ľné aj jeho konzultácie s prof. T. 
Gašparkom. Prevzal niektoré Lásad)' 
Zathurcczkého techniky a štýlové ná
zory do syntézy svojej pedagogickej 
praxe. V 50-tych rokoch bol j eho žia
kom Mikuláš Jel ínek, dnešný pedagóg 
VŠMU. Od r. 1943 pôsobil Zathurecz
ky ako riadi te ľ Zencakadémie. V tejto 
funkcii Lotrva l napriek všetkým poli· 
t ickym prevratom až do svojej emigrá· 
cie v r. 1956, keď po pot lačení revolú
cie i so svojou manželkou Verou 
Fabcrovou (1-. laviristkou, s ktorou tiež 
vystupoval) odišl i do USA. 

Pôsobil al<o prof. hry na husliach na 
Univerzite v B loomingtone (štát India
na, USA). Aj tu rozvíja l koncertnú čin
nosť, med7iiným aj v slávnej neii)OC· 
skcj Carnegie liali , až do svojej '>mni 
3 1. mája 1959. Pochovaný j e v mieste 
svojho posledného pôsobiska. 

VLADIMÍR ď1JI 



\\OJU D <l P David Ois-trach 

The3Tenors 
Mená troch slávnych tcnoristov Carrerasa. Dominga a Pavarouiho pevne '>loja v popredí rebríčkov 

gramofónových hitparád a v centre po1ornost i publika najmasovcj~ icho média - tclcvLde. V týchto 
dňoch prichádta aj na náš trh CD The 3 Tenors, ktOrá vznikla ako live nahrávka z ich vystúpenia v 
Parf.li na Cha mp de Man. l O. júla t. r. ahrávka sa dostala do celého sveta pomerne v rekordnom čase 
a opäi sa stáva "hitom" v oblasti vá.lnej hudby. 

Prvé vyMúpenic tejto trojice tcnoriMov v Ríme 1990. ktoré taktici vy~lo na CD. stalo \a najväčším 
bestsellerom v dejin:ích l..I:I'>id.cj hudby. Predalo sa vyše 23 miliónov lo.u-.ov. 

Ich druhé spoločné vystúpenie v Los Angeles 199-1 vstúpilo n~se do dejín televítneho vy\ielania ako 
podujatie s najväčším počtom divákov - \ide lo ho vy\e 1.3 mld divákov na celom wete -a rovnako ús
pešná bola aj li ve CD nahrávka. 

Ich posledné hi-.torické vy-.túpenie patrilo Parížu v tomto roku a pripravoval ho l 200 č lcnn) ~táb s 
agentúrou Tibora Rudasa d\a roky. Prostredníctvom tele\itnych obnvovid . ho' idclo V} še 2 mld di
váko' na celom s\·ctc. Paríi-.ky koncert sa odohrával na obrovs!..om javi\lo.u pod \ywieteným elegant
ným oblúkom v štýle frar;cutsl-.ej seceste na Champ de Mars s pondím 'Ywietenej Eifelovlo.y. 

Svetoví tenoristi na S\ ojom paríi<.I..om lo.oncerte prcdnie-.Ii pomerne rol'. iahly program. na ktorom 
panicipoval V} ni!..ajúci Orchestre de Paris ., amcrick)m dirigentom 1 Metropolitnej opery Jamesom 
Levinom. O V} nil-.ajúee jednotiace aran.lmán sa postaral skúsený amcricl-.ý <,1-.ladateľ. aran.lér a dirigent 
Lala Schifrin, ktorý má na svojom konte vyše stovku vynikajúcich filmových a televítnych produlo.cií. 

CD Troch tenoristov obsahuje 26 skladieb veľmi známych i menej tnámych autorov, avšak v novom 
zvukovom vydaní. 1-.toré najmä frekventovaným picst1am dodalo novú pôsobivú podobu. a tal-.ýto ti
tult produkcie takých tnámych a overených osobnmtí ako sú Carrerm •• Domingo a Pavarott i moino 
nazerať z rôznych hľadísk . Avšak aby sme boli objekt ívni aj spravodliví. ide tu o celkom iný projekt a 
interpretačný prí.,tup nci sú ich operné produkcie. Treba povedať. ic rcpcnoár 1-.oncertu je vlastne -
rozhlasáclo.y povedané - al-.ýsi vym populár (s výnimkou Ncssun donna). Co je v~al-. evidentné. všetci 
traja speváci účinlo.ovali vo veľmi dobrej fonne a ucjmc aj pohode. Zä-.Iuhou dirigujúceho Jamesa 
Levina majú v~etl-.y pie~ne o potnanie iivší prejav. Levin sa nepoddáva primadon-.I..cj pohodlnosti a 
rotmatnanosll (lreJme preto ho 1da opern} ch '\ta ro, " nc1naO:.a). ;tle o,pe\ a!..om \nucuJC tempo (db:í na 
účelné dodri iavanie fermát ). aké si vyiaduje charakter a štýl interpretovanej skladby. 

V ka/dom prípade 1 umeleckého hľadiska je toto najvydarcnej~í proJelo.t al-.o aj 1 neho vzi\1) CD. 
llľadai v nej chybičl-.y lo.ráo,y povaiujem 1a malicherno~i. pretoíe ' súčasnej dobe tu vidím jeden pod
statn) a rothodujúci fal-.tor: aké mnoístvo ľudí prg lo do kontal-.tu s umelec!..} m prejavom prá"e v tejto 
dobe. 1-.tor.í sa mu tal-. vtdorovito vyhýba. Ďalším pozitívom je lvul-.ová lo.valita tohto li ve projektu. čo o 
nedávnom podujatí 1 Ko\fc nemoino vonkoncom hovoriť. a 1 hľadi -.I..a mívštcvnosti a všíma\O'>ti na
šich médií treba naň čo najskôr nbudnút'. Treba nčai snívat' o tom, ie popri filmo,)'ch hvietdach 7 na-
šich autowád. -.a t:íto trojica objaví aj na Slovenslo.u. MARIAN JURÍK 

Donne in Musica 1998 

Koncom scptemhm si huclohn; .wet pripo
menul 90-tc výročie mmxleniu o,/;h neho rus
kého lw,li, tu. dingenw :t ped:tgcíg;t Davidu 
Oistmch:t. S jeho imerprct:lóJým umením \ llle 
su často .stret:fvuli aj u n:ts. mr Slovcm!.u. 
VJdy /illljal svojim odu.~e 1 ncl>'m. tcmperu
mentným :t plnol.rvn>ím mu/if.:!llt.,f.ý m v>íf.o
nom. Svojím ro/si;thlym rcperto;ímm. ol>.\il
hujúcim dielu ocl lmro!.ovej litcmtúry al po 
n:Jjnov.~ie skl:~dby .\ lÍČilo,m1ov. V/hudLov;tl 
úctu u uutoritu n;t celom s vete. 

David Fjodorovič Oistrach sa narodil 30. 
septembra 1908 v Odese. Otec bol úradnílo.om 
a matka bola profesionálnou speváčl-.ou v 
odeskom divadle. Oi\lrachov mimoriadny ta
lent sa tačal formovať pod vedením legendár
neho pedagóga Petra Solomonoviča Stoľar
ského. ktorý mladému OiMrachovi vštepil do
konalé 1ál-.lady hus ľovej techniky. Odes!..é 
Konzervatórium ab~olvoval v rol-.u 1926 ná
ročným Prol-.oficvovým Prvým hus ľov)·m 
koncertom a Tartiniho Sonátou Diablov tri
lok. Po prvých lo.onccnoch v Rusku a v tahra
ničí tačal Oistrach rol-. u 1934 pôsobiť al-.o pe
dagóg na moskovslo.om Kontervatóriu. Predo
hrou k jeho velkým medtinárodným úspe
chom bola účas t' na 2. v~ClVlilovcj súťa/i mla
dých interpretov v St. Peterburgu rol-.u 1935, 
kde získal l . cenu . O niekolko mesiacov ne
skôr sa lÚČastni l prvej med1inárodnej sút'aie 
l len ryka Wieniawskeho vo Varšave. od l-. iaľ si 
odniesol 2. cenu. Úspech na varšavskej súťa/i 
711amenal pre Oistracha veľkú rei-. lamu. preto-

.le vzápätí dostal ponul-.y na hosťovanie vo 
Svédslo.u , Turecl-.u a opM v Poľ.,J..u . Rolhodu
júcimtlomom v jeho blííiacej sa veľkej 1-.arié
re bol rok 1937. kedy suverénne pred nároč

nou medzinárodnou porotou Jvít'a1il na prvej 
medtinárodncj hus ľovej sút'aii Eugena Yssaya 

V roku 1997 Oľga Smctanová, tohto rol-.u ja. 
ako zástupkyňa 10 Slovenska. ~om mala moínosť 
Lúčast nit' sa 3. ročn íl-.a Med1 inárodného sympó1ia 
a festivalu "Donne in Musica" (Ženy v hudbe) v 
talian~kom Fiuggi. 1-.úpcľnom me~tc ne<fale!..o 
Ríma. Podujatie sa konalo v dňoch 7.-13. ~eptem

bra 1998. tahŕňa lo 13 1-.oncertov, 3 dni sympózia 

gič!..a. a pol i feministicl-.cj muzikológie je ul. dl- v Bruseli. Táto súťa/, ol-. rem Oistrachovho ví-
hé rol-.y veľmi al-.tívna. vydala 0 s!.. ladatelkách a ťaLstva. bola triumfom aj pre cľalších odcho-

mnoZstvom rcferátO\ a nielo.olko spo ločcnslo.ých 

akcií. Zúča~tnilo o,a ho' y~c 100 delegátov (väč\i
ne delegátolo. ) zo v\etl-.ých krajín piatich 1-.ontinen
to', La\túpené boli pre nás 1 ta!..é exotické krajiny 
ako Filipíny. India. lndonétia. Kórea. Cína. Irán. 
Kuvajt. Egypt. Sýria. o úča~ti z:í-. t uplo.ýň ~tátov 

Severnej a Ju/ nej Ameriky. Austrálie a početných 
krajín Európy ani nehovoriac. 

intcrprctkách minulosti i súčasnoo,t i niekoľko kníh vancov moskovs!..ého Kotllervatória, pretoie 
a štúdit. Rovnako alo.tívna je i v médiách (rozhla- lO šiestich cien si odniesli piiľ. David Oi.,trach 
\Ové. tclcvítne relácie lamcran~ na problematiku tu priam c>.ccloval sl-.ladbami Bacha, Vivald i-
iicn - hudobníčol-.). mt nadnárodnej úrovn i sa tej- ho. llaydna, Brahmsa. Beethovena, Mendcl-
to téme venuje ' rámci hudolmého programu ssohna-Bartholdyho a y.,.,aya. 
U 'ESCO. Organinícia fe'>ti\'a lu a sympózia vo V Bruseli "' splnilo aj jeho taJné ielanie. 
Fiuggi je pnrodteným '}Vrcholením Jej počet - /Oinámil sa tu so svojím idolom. -.Iávnym 
ných alo. ll\ 11 ' predmetnej obla'>ll. Fri t10111 Krcislcrom. s 1-.torým pripravO\ ali 

A moje dojm} 1 tohto taUJÍnul\·ého poduplla'! plán} pre najhli ii::iu hudúcnw.i. Žtaľ, sl-.oré 
apric!.. mnoh)m organitačn) 111 nedo\tatlo.om al vypul-.nuttc druhej svetovej 'ojn} 1mentlo 

faux-pas (ne\ tem. čt boli spôsobené typtckou talt- osudy oboch. Krei-.Icr odi\iel clo Amcril-.y a 
anskou le/émo-.t'ou alebo neprofesional itou orga- Oistrach sa venoval pedagogickej č innosti na 
nitačného štábu. najskôr 1-.ombimíciou oboch) moslo.ovskom Kontcrvattíriu a I..onccrtoval 
som veľmi rada. Ze '>0111 tam bola.' idela, L\ íiazit' iba na dom;ícich podujati ach. Patril k umel-

com, ktorí o. i. úči nl-.ova li v obl-.ľúčenom (vte
dajšom) Leningrade. 

Len čo sa sl-.onči la druhá svetov;í vojna, 
Oistrach opiiľ Mál na 1-.oncertnom pódiu. 
Symbolickým a súčasne histonclo.)•m sa stalo 
jeho mosl-.ovsl-.é vystúpente v máji 1945 s 
Yehudi Menuhinom v Bachovom Dvoj kon
certe. V l ápiit í vystupoval vo Viedni. potom v 
Bukurešti. kde sa tomámil ., George Enes
com, uč iteľom Menuhina, a v máji 1946 pri 
šiel so sl-.upinou svojich krajanov na prvý 
medzinárodný festival Pra/.o, l-.á jar. Oio,tracho
ve pra/ské vyo,túpen ia na sólovom reci tále ., 
jeho 1-.lavírnym partnerom Ľvom Obonnom a 
s Česlo.ou tilharmtíniou Iii dingovania Jevge
nija Mravinského boli hlavnou sent ác iou fes
tiva lu. Oistrachova interpretácia Čaj l-.ovs !..ého 
ll usľového koncert u bola ntclen vi rtu61na, ale 
aj 'ýratovo strhujúca. prcdchnutá mterpreto
vou umelecl-.ou osobno\ľou. 

Po druhej wctovej vojne sa Oistrachova 
osobnost' roLvíjala prcdovšctlo.ým smerom k 
individuálnemu tvorivému in terpretačnému 

umeniu. V prihúdajúcich koncertných vystú
peniach doma i v nhranič í bol u1návaný nie
len ako skvelý interpret svetovej lo.l asic!..ej li 
teratúry, ale aj ako nadšený a oddaný interpret 
skladieb svojich ~účasníkov. Oistraehova hra 
inšpirova la viacerých slo.ladateľov ku vmil-.u 
vynikajúcich hus ľových sl-.ladieb. Tal-. naprí
klad Dmitrij Sostal-.ovič napísal pre Davida 
Oistracha dva husľové koncerty (r. 1955 a 
1967) a Sonátu pre husle a klavír 1 roku 1969. 
Sergej Prol-.ofiev mu dedil-.oval woju druhú 
Sonátu pre husle a klavír ( 1944) a Aram 
Chačaturjan a Dmitrij Kabalcvsl-.tj husro,·é 
koncerty. Svoj vzťah 1-. hudbe minulosti i \Ú

časnosti Oistrach pretcntoval jedinečným 
spôsobom, a to. cyl-.lom piatich 1-.oncertov. 
ktoré usporiadal v set tí ne 1946-4 7 na mos
kovskom Kontervattíriu a natva l ho Vývoj 
husľového koncertu . V rámci tohto cyklu 
predniesol najvýtnamnej~ic koncerty od l!!. 
do 20. storočia, ktoré napísali Bach, Mo1art . 
Beethoven, Brahms. Elgar, Sibeliu'>, Glat.unov. 
Cajkovskij . Chačaturjan , Prokofiev a ďalší. 

Popri sólistickej koncertnej či nnost i, v 1-.to
rej sa predstavi l doslova na celom svete od ro
ku 1934 ai do smrti . sa venoval pedagogickej 
práci. Z jeho tricdy vyšli stovl-.y mladých hus
li\lov L celého we ta. lo.torí sa dodnes hrdo hlá
sia k svojmu uči teľovi. Z jeho ~ I..o ly V} ~ te l aj 
český husľový talent Václav ll udeček a ~lo
vensl-.ý husli\ ta Jac!-. - Martin l hindlcr. 17. 
februára 1962 \O VelkeJ sále mosl-.ovsl-.ého 
Konlervat6ria abo,ohoval Da' id 01\trach 
svoj dirigentsl-.ý dchut. a programe boli hu
sľové koncert} Bacha. Beetho,·cna a Brahmsa 
v interpretácii jeho '>yna Igora Oio,tracha. 
Oistrachov dirigcntsl-.ý debut vyvola l mtmo
riaclnu vlnu táujmu aj v tahraničí. V na-. Icdu
júcom rol-.u na Berliner Festtage vystúpil al-.o 
sólista a dirigen t v jednej osobe s Motarto
vým ll u sľovým koncertom, ncsl-.ôr s Dr:í/
ďanským symfonickým orchestrom predvie
dol Mahlerovu Stvrt ú symfóniu a po lo.r:ítl-.om 
čase stál pri pultoch najvý111arnnejších sveto
vých orchestrov. Dirigovanie si ho ta lo. pod
manilo. /e nedbal ani na svoju váinu srdcovú 
chorobu. Po velkých dirigen tsl-.ých úspechoch 
v Londýne. Parílt. Mo\lo.ve usporiadal ' ol-.
tóbri 1974 v 1\mstcrdamc velk) sedemčasio
vý cyklus Brahmsm ých slo.ladieh. Pn \ teo,tidt 
1-.oncertoch. 1-.toré mali ohrov'>k} úspech. 
siedm}. 24. olo.tôbra -.a nclo.onal. V ranných 
hodinách ' atmterdatml-.om hoteli dot llo. lo 
srdce jedného 1 naJvlič\ích ume leo• povojno
vej éry Davida Oi.,tracha. V t)chto dňoch si 
aspoň na chv tfu pripomciíme jeho nedoii tú 
devliťdesiatku. MAR.rÁN JURÍK Cieľom feminist ických hudobných \tretnutí vo 

Fiuggi je vníjomn:í J>Odpora /icn - \ I..ladatelick, 
interpretielo.. mutil-.olog ičiek. diskusia o problé
moch, s 1-.torými o,a vo svojej profesii stretávaj(t. 
hľadanie východís!.. 1 nich, a s(tča~ne odbomá mu
zikologická rclle\ia istého hi .,torického obdobia 
hudobných dejín 1 aspc!.. tu "gender". 01-.rcm di~
kusno-mul ikologickej časti patrí rovnocenné 
mtesto v rámci podujatia i /ivej hudbe. 1-.onccrtom 
historickej a suča\ncj hudb) iien - -.1-. Iaclatcliek. 

~m~eoc~~~la,alcpc' oc d~~n.k~m ~ _____________________________________ _ 
nechala dobrý dojem o Sloven\1-.u. Vystúpila som 
v rámci sympótia s refer;í tom o situ:ícii :lien - hu-

Clenenic programu podujatia na dve paralelne 
prebiehajúce ča'>l t - -.ympóttum a fc-.tival je ne
>pome obohatcmm strctnull:t. s lo\ o a úvaha i ijú 
1poločne s tónmi a huclobn) mt výpove(fam i, čo 
dáva poduJatiu komple.xn)· roLmcr. S) mpózium 1 

festival <, Ú sam) osebe č lenené tiei na d\'C časti: 
na dobovo al-.tuálnu - referát} dclcgátolo. jednotli
' )ch kraj ín o \Účasncj situácit v hudbe v ich lo.raji
nách: koncerty súčasnej hudby; a lustoricl-.ú -
pri pevk} muti!..ologi čic!.. o hudbe iien istého 
historického obdobia (v rámci tohtoročného sym
pózia to bolo obdobie rol-. ov l l 00-1500 v Európe 
a v Ázii): koncerty historickej hudby (dramatur
gicky zamerané ti ci na výsek ro lo. ov l l 00-1500 v 
Európe a v Átii). " Du~ou" podujat ia, autorkou je
ho koncepcie, umeleclo.ou i organitačnou riaditeľ
kou je Patricia Adlo.ins-Chiti. v Taliansku clomes
tikovaná americl-.á metto-.opranistka a mut ikolo-

Paul Wehage 

dobníčok na Slo,ensku. 1atn.:la mt na jednom 
koncerte slo.ladha ( Prťludto c Danta v úprave pre 
saxofón sólo). bola som po/iadamí o rothovor ta
lianskou rothlasovou a tclevítnou spoločnosťou 
RA l. nadvi;uala som viacero pcr~pckt ívnych lo.on
taktov. vypoču la som si mnohtvo t aujímavej 
hudby i referátov. ta kle dôvodov pre dobrý pocit 
bolo ne~porne viac ako tých iných. 

Zo s(tborov a sól istov, interpretujúcich súčasnú 
hudbu. naj lepší dojem vo mne zanechalo "Violon
čelové okteto me~ta Parí/a", talian'>ke saxofónové 

lo.vartcto mladuč!..ý "t>.oloni~ta Paul Wehage, 1-.torý 
úč inkoval temer na 1-.a/dom I..onccrtc s(tčasncj hud
by festival u. 1 a festi\al naštudoval presne 8 (!) 
sl-.ladieb. ol-.rcm in)·ch aj moju. Z vypočutých skla
dieb n:t~ich súčasníčo lo. ~i najlepšie dojm) odmíšam 
1 diel Jane O'Lcary. Solte Gub:tjduliny, Pascale 
Jalo.ulxmsl-.ej. l\'any Loudo\CJ. Elisahcth Austin. 

Zo súboro'. intcrprctuJUCtch histonclo.u hudbu. 
re-.p. tradtčnú n:írtxlnu hudbu vo mne naj.,ilncjší 
nílitolo. '} vohtli Ar\ md a Puľ\ 1 Paril-.h s Rashmt 
V. Bhallom (spev a t rad tčné mdtcké nástroje) 1 

Indie. ktorí prcclviccllt ')her 1 duchovn)·ch piesní 
indtcl.CJ hudobníčl-.} a poeti-.} Mira Bat (149!!-
1547). Podobne tauJal "Eno,emble 01-.tocchos" 1 

Taltans!..a. am nic ta lo. WOJÍm mtcrprctačným 'ý
I.. onom. !..tor)· mal tnačnl! rctervy. ale dramatur
giou - v)hcrom 1 diela llildegard von Bingcn 
(l 09!!-1 179). nemeckej hcnedi l-.t ínskej mníšky. 
poetky, hudobnfčlo.y. mystičl-.y. lo.tor:í je objavom 
pm.ledných desaťročí. Veľmi taujímavý bol aj 
koncert súboru "Trisutji Kamal Ensemble". súbo
ru indonétskej skladateľky a 1-.laviristt..y Trisutji 
Kamal, 70stavený výlučne 1 jej diel. Za názvom 
koncertu "Súčasná islatmk:\ hudba 1 lndoné1ie" 
sa skrývala Lme'> prvl-.ov tradičnej duchovnej hud-

by ~ najnov~ími tedmil-.ami -.účasnej curóp'>l-.cj 
hudby (skladatclka \ tudovala v Taltan~!..u), obča'> 
vo veľmi šiastnCJ kon\tehícii . obča-. vo vy-.lovcne 
nevku,ncj. ai gýčovej polohe. čomu napomáhalo 
aj prccxponovanie tcamílncho pn lo. u. Prcwcdčtvo 

t.osúladii tal-.é dva rôtnorode wet} al-.o je tslam
slo.á duchovná hudba 1 lndunettc a cunÍihl-.a mo
dcma 2. polovice 20. o,toročta si '}/aduje wlent a 
majstrov\!\ o. l-. tme ncpoS\ líCUJÚ' /d} ... 

A čo !>O' cdai na ta,·cr'! Stretnut ta ťcmmio,tid.é

ho druhu. aké bolo aJ vo Fiuggt. maJú WOJ nCIX>pte
rateľn) v) 111am. Ich ak tÍ\ ne ~častníčlo.) obohatia o 
potnanic. pomô/u irn' srbarcllexi i. v pomenova
ní problému. ' hľadaní cest}. mor;ílnc pO\tbudta. 
Ich pasívnych účastnílo.ov n;Í\ :;IC\ ntl-.0\ koncer
tov - obdaruJÚ estetick) m t:íill!..om 1 , .} počuteJ 

hudby a naJmii obohatia o nové rx)lnanie. V mu/
'>ky dominantnom svete mnohí 1 nich mo/nn ani 
netušili . ic hudbu komp(mujú a komponovali aj 
Zeny. a 'Lc je to hudba rovnalo.o plnohodnotn;í ako 
tá, lo.torú poč(tvali dopoo,iar. Koncert) bnli . mimo
chodom, temer v/dy taplncn~ do posledného 
miesta. lo.úpefn í hostia prejavovali o ne mimoriad
ny táujem. ui. veľa úspechov org:tnitátorom po
dujatia do (fal \ích ročn flo. ov! IRIS SZEGHY 



Slovenská r:dharn~.ónia 
16. IO. - 19.00 h Slovenská filharmó

nia 
Operný recitál 
Dirigent: Ondrej Le
nárd 
Sólistka: Ľubica Var
gicová, soprán 
Árie a scény z opier 
G. Verdiho, V. Bel
liniho, G. Donizetti
ho, L. Arditiho a G. 
Meyerbeera 

24. l O. - 19 .OO h Slovenská filharmó
nia 
Dirigent : 
Chihiro Hayashi 
Hudba z baletov a 
animovaných fi lmov 

27. IO.- 19.00 h Moyzesovo kvarteto 
Moyzesova sieň Sólista: Zoltán Jani

kovič, kontrabas 
SF E. Suchoň: Sláčiko

vé kvarteto, op. 2 

L. Janáček: S láčikové 

kvarteto č. l , Z pod
netu Tolstého Kreutze
rovej sonáty 
A. Dvo'fák: S láčiko

vé kvinteto G dur, 
op. 77 

29. IO.- 19.00 h Slovenská filharmó
nia 

30. IO.- 19.00 h Slovenský filharmo
nický zbor 
Dirigent: Ondrej Le
nárd 
Zborrnajsterka: 
Blanka Juhaiíáková 
Sólisti: Ľubica Ry
bárska, soprán 
Ida Kirilová, alt 
Miroslav Dvorský, 
tenor 
Peter Mikuláš, bas 
A. Dvo'fák: Stabat 
Mater, op. 58 

Akademická hudobná jeseň v Nitre 
Ž ivotu a dielu sk ladateľa, pedagóga a organizátora hudobného života 

v Nitre T adeáša Salv u bude venovaná séria koncertov , ktoré sa uskutoč
nia v Nitre od 2 1. októbra do 16. decembra. Podujatie s názvom Aka
demická hudobná jeseň T adeáša Salv u pripravila K atedra hudobnej vý
chovy Pedagogickej fakulty Univerzi ty K onštantína Fi lozofa v Nitre s 
finančnou podporou fondu Pro Nitria. Prehliadka každoročne vytvára 
priestor pre prezentáciu interpretačného umenia pos lucháčov katedry, 
j ej pedagógov i abso lventov. V tohtoročnom programe sa navy še pred
stavia víťaz i vysokoškolskej súťaže Študentskej vedecko-odbornej a 
umeleckej činnosti za rok 1998. K oncerty , naplánované na 2 1. októbra, 
4 . a 8. novembra, 16. decembra, sa uskutočnia v priestoroch Ponitrian
skeho múzea so zač iatkom o 19. hodine. 

Štátna opera B. Bystrica 
9. IO.- 17.00 h G. Verdi: Don Pasquale 

La Traviata Dirigent : 
Dirigent: Pa vol Tužinský 
Pa vol Tužinský 

Bohéma klub 
15. I0. - 18.30 h P. l. Čajkovsk ij: 

Eugen Onegin 14. IO. - 18.00 h Talenty Konzervató-
Dirigent : ria J. L. Bellu 
Jaroslav Krátký, ND 2 1. l O. - 18.00 h Koncert absolventov 
Praha štúdia hudobnej pe-

22. IO.- 18.30 h W. A. Mozart : dagogiky FHV UMB 
Carovná flauta v Banskej Bystrici 
Dirigent: 

28. 10. -18.00h Autorský večer štu-Pavol Tužinský 
dentiek Gymnázia 

28. IO.- 18.30 h J. Hubač: na Mládež. ulici 
Stará dobrá kapela, (E. Rakovanová, L. 
premiéra Medveďová, V. Ku-

30. IO.- 18.00 h G. Donizetti : bišová) 

Eva Blahová na americkom kontinente 
V USA sa opäť predstav ila koncetná speváčka Eva Blahová (v decembri minulého roku mala 

prvý piesňový recitál vo Washington D. C. na Catholic University). Na Uni verzite F. Dickinsona 
v meste Madison (New Yersey) predniesla 24. septembra piesňový recitál. Partnerkou jej bola 
americká klaviristka kubánskeho pôvodu Cristi na Valdes. Koncert uviedla Amy Rubin, známa 
americká skladatell<a. ktorá predstavila účinkujúcich i priblížila diela, ktoré odzneli na koncerte 
v úplrie obsadenej Lenfell Hall. Dramaturgia bola zameraná na Európsku piesňovú tvorbu a dru
hú časť programu venovali umelkyne slovenským sk ladateľom. Práve v predvečer osláv nedoži
tých 90. narodenín Eugena Suchoňa vypočulo si publikum jeho cyklus Piesne z Kútov a záver 
koncertu bol venovaný piesňam M. Schneidra-Trnavského. a koncerte bola prítomná aj jeho 
vnučka Naďa Hál ková, žijúca už dlhší čas v USA. -R-

KONKURZ 
Riaditeľ Slovenskej Iii harmónie vypisuje konkurz do Slovenského filham1onického zboru do hlaso-

vých skupín 
- alt 
- tenor 
-2. bas. 
Konku rl sa uskutoční 12. ll . 1998 o 13.30 h v skúšobni SFZ, 816 O l Bratislava - Reduta. Medená 3. 
Požadované vzdelanie konzervatórium alebo VŠ, veková hran ica 35 rokov. Prihlášky so životopi-

som prijíma a infonnácic poskytuje manažér SFZ. Podmienky konkurzu oznámime prihláseným 
uchádzačom písomne. 

Nová scéna 
20. IO. - 19.00 h Revízor 
2 1. IO.- 19.00 h Evanjelium o Márii 
23. l O.- 19.00 h Ples v hoteli Savoy 
24. IO.- 14.00 h KrálDávid 
24. IO.- 19.00 h KrálDávid 
25. IO.- 19.00 h KrálDávid 
26. IO. - 19.00 h KrálDávid 
27. l O.- 19.00 h Ples v hoteli Savoy 
28. 10.- 19.00 11 Jozef a jeho farebný 

plášť 

29. IO. - 11.00 h Jozef a jeho farebný 
plášť 

3 1. IO.- 19.00 h Revízor 

Nová scéna- West 
7. 10.- 19.00 h Anjel 

8. IO. - 19.00 h Tri v tom 

12. IO.- 19.00 h Anjel 

13. IO. - 19.00 h Tri v tom 

19. IO.- 19.00 h Anjel 

21. IO.- 19.00 h Tri vtom 

26. 10.- 19.00 h Trivtom 

27. IO.- 19.00 h Anjel 

Slovenské národné divadlo 
Opera a balet 

8. IO.- 19.00 h L. Minkus: Don Qui
jote (balet), BHS 

9. IO.- 19.00 h G. Verdi: Aida, BHS 

IO. IO. - 19.00 h G. Bizet: Carmen 
(balet) 

12. IO. - 19.00 h G. Verdi : Rigoletto 

13. IO. - 19.00 h G. Verdi : Sila osudu 

14. IO. - 19.00 h D. Rapoš: Deti Tita
nicu (balet) 

15. IO.- 19.00 h V. Bellini: Námesač

ná 

16. IO. - 19.00 h Paquita, Paganini : še
herezáda (balet) 

17. IO.- 19.00 h G. Puccini : Tosca 

19. IO. - 19.00 h W. A. Mozat1: ča
rovná flauta 

20. IO. - 11.00 h W. A. Mozart: ča
rovná flauta 

20. IO. - 19.00 h G. Bizet: Carmen 
(balet) 

OZNAM 
Pokračovanie reflex ie Charte a 

Rosena Kto sa bojí avantgardy?, 

ktorej uverejnenie sme anonsova

li , pre nedostatok miesta do tohto 

čís la nemôžeme zarad iť. Uverej

níme ju v Hudobnom živote č. 

20/ 1998. Z a porozumenie ďakuje

me. 

2 1. IO.- 19.00 h W. A. Mozart: o.i 
fan tutte 

22. IO. - 19.00 h G. Verdi: Trubaddr 

23. l O. - 19.00 h G. Verdi: La Travia
ta 

24. IO.- 11.00 h Snehulienka a 7 pre-
tekárov (balet) 

24. IO. - 17.00 h Snehulienka a 7 IR' 
tekárov (balet) 26. IO. 

- 17.00 h G.Puccini: 

Tosca 

27. 10.- 19.00 h B. Smetana: Preda!í 
nevesta 

28. IO. - 19.00 h Paquita, Paganini, 

Šeherezáda (balet) 

29. 10. -19.00h A. Dvo'fák: Rusalka 

30. IO.- 19.00 h P. l. Čajkovsk ij: La· 
butie jazero (balet) 

3 1. IO. - 19.00 h G. Verdi : Aida 

UPOZORNENIE 
Dovoľujeme si oznámiť spolupracov· 

níkom i abonentom, že v priebehu no
vembra 1. r. dôjde k prečíslovaniu .. 
šich te lefónnych staníc: 

súčasné čís lo (šMredaktor) 
533 35 32 sa mení na 
544 335 32 
(redakcia) 533 03 66 sa zmení na 
544 303 66. 
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