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Velá a či málo? 
Vstupujeme do záverečnej fázy roka, 

ktorý popri všetkých zložitostiach trans
formujtícej sa spoločnosti znamenal ne
sporne v hudobnom živote našej pospoli
tosti prinajmenšom udržanie všetkých ak
tivít, taJ..ých prepotrebných v zápase našej 
spoločnosti o vzdelanejšieho, ušľachtilej
šieho a iniciatívnejJieho 'Yfoveka ... Je to 
veľa a či mdlo? 

V časopriestore medzi jese1lou a pri
chádzajúcou zimou vrcholia aktivity v ob
lasti hudobnej kultúry. Samozrejme, domí
ciom najvýVJamnejš f'h podujatí je v tomto 
období hlavné mesto Slovenska - Bratisla
va, kde si doslova odovzdáva Jtafetu množ
stvo vývwmn);ch hudobných podujatí ... 
Start do Roku Eugena Suchmla, 34. ročnfk 
Bratislavských hudobných slávností, Dni 
starej hudby v Bratislave, Bratislavské 
jazzové dni, závažné medzinárodné kolo
kvium Slovensk( skladatelia, cyklus kon
certov HUDBA NA HRADE - a už pri
chádza jedno z reprezentatfvnych podujatí 
tvorivej skladateľskej sféry - 19. ročnfk 
festivalovej prehliadky NOVÁ SLOVEN
SKÁ HUDBA. 

Množstvo aktivít hudobného života mimo 
cemra je taktiež dokladom o tvorivom kva
se - prebiehajúce HUDOBNt JESENE a 
rad ďa/šfch koncertov všetkých žánrov na 
území celé/ro Slovenska, festival MUSICA 
NOBIL/S na Spiši, Trnavské zborové dni 
'98, množstvo výchovných koncertov pre 
mládež na celom Slovensku, až po aktivity v 
rámci Roku Eugena Suchmla v celej sfére 
hudobnej kultúry doma i v zahraničí (Pra
ha, Viede1l, Budapešt; Katovice, Bukurešt; 
Londýn a Sofia), to je len stmčný výpočet, 
čo musí každý akceptoval, ak len nehrá 
pštrosiu úlohu v kontexte súčasného diania ... 

Na základe uvedeného by bolo mof.né 
konštatoval, že vo sfére hudobnej kultúry 
na Slovensku je to v poriadku ... Myslím si, 
že nie je tomu tak! Dalo by sa hovoril o 
tom, kde boli súčas11f skladatelia, keď ab
sentovali 11a koncertoch z tvorby 20. storo
čia počas Bratislavských hudobných sláv
ností (pochopiteľne, česť výnimkdm)? Kde 
boli pedagógovia našich hudobných uči
líšť počas všetkých sviatkov hudobnej kul
túry, ktoré prebiehali a prebiehajú v Bra
tislave? Kto si z "profesionálov" kupuje 
revue Slovenská hudba a dvojrýždennfk 
Hudobný život? Ak tieto periodiká pre ne
dostatok finančných prostriedkov a nezáu
jem "odbornej" verejnosti zaniknú, koho 
bude obvilíoval hudobná obec? Kto md 
záujem prispieť svojou prácou k realizácii 
takých prepotrebných aktivít hudobnej 
kultúry? Zdá sa, že akosi sme s i zvykli viac 
ohovárat; dakedy aj vedome a či nevedo
me klamal seba i druhých, a hlavne tam, 
kde sa čosi vyda rf - závidieť ... 

Hrozba legendy o Troch Sviitoplukových 
prútoch je akosi prfznačncí pre našu po
spolitosť počas tisfcročia, ale doslova ncís 
kvári v obdobf, v ktorom by malo byt" vari 
najviac vzájomného porozume11ia, tole
rancie a spolupráce ... 

Vari naozaj si musíme všetci uvedomil, 
že d11es už 11ie je doba 11a čaka11ie pomoci 
od druhých. .. Plat( azda to Božie - veľa po
volaných a málo vyvolených? Hudobná 
kultúra 11a Slove11sku potrebuje premyslenú 
koncepciu pre tretie tisfcročie, potrebuje 
jasnú diferenciáciu pojmov, zreálnil pohľa

dy na možnosti v celospoločenskom kontex
te a vytvorenie priaVJivejJích podmienok 
na realizovanie ozaj tvorivých projektov ... 

Je to veľa a 'Yi mdlo ? 
PAVOL BAGIN 

• Monitor • Servis HZ • 
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... Mischa Maisky je jedným z prejavov akéhosi šamanstva. Vyžaruje neuveritelnti žiaru - aj ako osobnost, aj ako 
posol prinášajtici zázračné dary hudby. A 9. októbra naplnil bratislavsk:ti Redutu ve.lkou Hudbou ... 

Snfmka Tibor Borský 

Bratislavské hudobné slávnosti 1998 
Suchoň s expresiou - Beethoven s poéziou 

Ako avizovali propagačné m ateriály 34. ročnfka BHS, 25. september mal byť nielen 

dňom otvorenia nášh o festivalu , ale súčasne impozantný m štartom do Roku Eugena 

Suchoňa. Ak Lúčnica pripomenula nedožité deväťdesiatiny nášho popredného skladateľa 

už n a popoludňajšom koncerte (dve piesn e z cyklu Ozveny), S lovenská filharmónia a 

Slovenský filharmonický z bor to spravili n a slávnostnom večernom koncerte v R edute 
u vedením Suchoňovej kantáty Žalm zem e podkarpatskej. 

Koncert bol v ovzduší čiastočného n apätia z volieb do NR SR, a tak mal pre posluchá
čov j ednak funkciu relaxačnú, j ednak vyvolával asociácie z textu a hudby kantáty, ktorá 

o. i . pripomenula (žial: niektoré zn ova aktuálne) verše autora predlohy k Suchoňovej 

kantáte- Jaroslava Zatloukala. Napríklad tieto: Na aký kríž zem ch cete pri biť zas l aké to 
h eslá z nova trúbiť zas? Pravda, k a.ždý si mohol dosadiť adresáta sám ... 

Pokračovanie na str. 5 



O dôstojný óvod Iru konferencii sa postarali hus
lista M. Kováč a klavirista D. Buranovský. V ich 
excelentnej interpretácii odzneli skladby majstra 
Suchoňa. 

Tak ako v každom ľudskom kontak
te s realitou i pri riešení vedeckých 
problémov možno odhaľovať len ča ť 
pravdy. Pri vedeckom poznávaní fun
guje totiž jav, ktorý sa podľa nemecké
ho fyzika nazýva Bohrov princíp kom
plementárnosti . V podstate sa zakladá 
na tom, že pri neetickom prieniku do 
mikroštruktúry objektu sa odkrýva bá
dateľovi len vymedzená parcialita sku
točno ti . Naopak, pohľad na celok po
vrchu objektu a aj na pl nosť j eho y
stémových väzieb nedovoľuje súčasný 

pohľad do určujúc ich dejov v j eho 
mikroštruktúre. Bohrov princíp v ta
kej to situácii stanovuje postulát kom
plementárnosti mikro- a makroanalýzy 
ako podmienku pre poznanie objektu. 
Zároveň ten istý princíp imanentne 
predpokladá nemožnosť poznania totali ty 
objektu v j ednom a tom istom pozná
vacom akte, z j edného zorného uhla, 
č i z istej vzdialenosti . Všeobecne z to
ho vyplýva nevyhnut nosť poznávania 
ako viacnásobného, bohato štrukturo-

NHC 
k Roku E. Suchoňa 

árodné hudobné centrum pripravilo na 
november a december 1998 koncerty k Ro
ku Eugena Suchoňa v Slovenských inšti tú
toch v Prahe, Sofii, Bukurešti, Budapešti a 
Viedni. V podaní popredných umelcov \11. 
Haj óssyovej, P. Mikuláša, M. Lapšanské
ho, Moyzesovho kvarteta, O. Slepkovskej, 
G. Beláčka, J. Nagy-Juhász zaznie komor
ná tvorba E. Suchoňa. 

20. novembra 1998 sa uskutoční v 
Katoviciach koncert v rámci cyklu "Večery 

veľvyslanectiev" , na ktorom zaznejú v po
daní Sliezskej filharmónie pod taktovkou 
Róberta Stankovského skladby: J. N. 
Hummel - Koncert pre klavír a orchester, 
R. Berger - Memento, E. Suchoň - Meta
morfózy. Sólistkou koncertu bude Daniela 
Varínska. (ľ.O.) 

Nekonvenčnáhudba 
Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu 

usporiadala 4. ročník intermediálneho pro
jektu Sou ng off ( 15. l O. až 18. l 0.) v kine 
Mier v Nových Zámkoch. Proj ekt, ktoré
ho hlavnou témou j e nekonvenčná hra na 
husle, pozostáva z vizuálnej a hudobnej 
časti . Zúčastnili sa na ňom umelci z j ede
nástich krajín. Festival sa uskutočn i l v 
spolupráci s British Counci l v Bratislave, 
Če kým centrom v Bratislave, Kultúr
nym inštitútom Maďarskej republiky v 
Bratislave, Rakú kym kultúrnym cent
rom v Bratislave a Mestským kultúrnym 
strediskom v Nových Zámkoch. 

Podujatie pokračovalo 20. októbra v 
Budapešti. 

Na margo konferencie 
"Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia" 

vaného aktu, ako dej a, procesu, ktorý 
j e rozložený v čase a preto z neho vy
plýva aj nemožnosť akéhokoľvek j ed
norazového zjavenia pravdy nejakou 
autoritou. Rezultuje napokon z neho 
postulát neukončenosti a nekonečnosti 

akéhokoľvek hľadania a poznávania. 
Dielo Eugena Suchoňa predstavuje z 

hľadi ka štruktúry, významu, vážneho 
svedectva o dejinách slovenskej hu
dobnej kultúry, ambícií komunikovať 

v európskom priestore i j eho posolstva 
pre dnešok -a azda i pre budúcnosť- tiež 
taký to problémový okruh. Zdalo by 
a, že tvorba kladateľa j e dôk ladne 

preskúmaná - veď ako jedinému zo 
lovenských hudobníkov boli venova

né 3 monografie (z toho j edna z pohľa
du zahran ičnej muzikológie). Napriek 
tomu inšpiruje k ďa l ším pohľadom, 

ktoré nechcú byť len opakovaním do
teraz poveclaného. Ak hodláme tvori
vý odkaz tejto osobnosti odmýtizovať 

v záujme jeho živej tradície (parafrá
zuj em vstupnú otázku do diskusie uve
rejnenej v tematickom čís le Slovenskej 

Sóčas(ou konferencie bolo aj odovzdávanie Cien 
kritiky za rok 1997. Porota ich prisúdila sklada
teloví Romanovi Bergerovi (na obrázku pri pre
beraní ceny z nik Dr. M. Juríka) a spevákovi 
Petrovi Mikulášovi. 

hudby 1-2/1998) nestači lo, aby pripra
vovaná konferencia pfňal a len pietny 
zámer, ktorý sa, notabene, v rámci vy
hláseného Roku Eugena Suchoňa pri
rodzene ponúkal. Je potrebné nielen 
pripomínať známe skutočnosti a po
znatky, ale i odhaľovať nové, doteraz 
menej recipované kontexty genézy, 
vývoj a a fungovania Suchoňovho die
la v domácich i medzinárodných sú
v islosti ach. Napokon j e možné sa spý
tať, či doteraz uvádzané a citované 
fak ty a výkladové koncepcie nepotre
bujú niekde spresnenie, doplnenie, ba 
i prehodnotenie. Preto bolo zámerom 
tematickej konferencie v rámci BHS 
prepojiť pietny, inovačný i prehodno
covaní koncept vedeckej reflex ie vo 
vzťahu k tak inšpiratívnemu a mnoho
vrstevnatému komplexu, akým sa Su
choňov tvorivý odkaz javí. 

Prihlásené príspevky mohl i len či as

točne napfňať spomenutý zámer. Ško
da, že sa nepodarilo rea lizovať pláno
vaný blok prí pevkov z radov odbor
níkov na dej iny sloven kej literatúry, 
výtvarného umenia a divadla v 20. sto
ročí, lebo dôkladná znal osť paralel, 
väzieb i odlišno tí vo vývojovej arti
kulácii jednotlivých umelecko-kultúr
nych okruhov a štý lových pohybov clo
káže plastickej šie pochopiť zákonitosti 
formovania sa skladateľskej osobnosti 
v domácich súvislostiach , než len po
hľad zo strany hudobníkov. Taki to 
neodzneli sľúbené referáty z radov za
hran ičných - maďarských , poľských a 
českých - muzikológov, ktoré .mohli 
napomôcť vn ímať original i tu Sucho
ňovho diela cez prizmu takých klada
teľských osobností ako Bartók, Szy
manowski , č i Suchoňov i vrstovníci 
M essiaen a Kabe láč. 

Napriek tomuto handicapu, ktorý sa 
prípravnému výboru konferencie ne
podarilo prekonať (vyplýval i z ku-

~ -SFK-vMeňk'-I 
Státna filharmónia Košice od 13. do 23. októbra účinkovala na koncer

toch v rámci významných jesenných hudobných festi valov (v M ex ico C ity, 
Durango, Monterrey , Guadalajara, San Luis Poto i a i.), na ktorých sa pred
stavila pod taktovkou svojho šéfdirigenta T omáša Koutnfka a hosťujúceho 

dirigenta Georga Kug iho z R akúska. Ťažiskom koncertného programu bo la 
D vofákova "Novosvetská" (Symfónia č. 9) a inštrumentálne koncerty. V 
sk ladbách M ozarta, Gershwina, Rossiniho a Rodriga s naším orchestrom 
účinkova li zahraničn í só li sti : klav iri sta Dan Kajetanowicz, flautistka Sun 
Woo- Yang, slovenské interpretačné umenie reprezentoval k larineti ta 
Július Klein. 

Státna filharmón ia K ošice bola prvým lovenský m symfonickým orchest
rom , ktorý sa predstavil v M ex iku. 

V Košiciach ntedzinárod.ne 
M edzinárodný festival duchovných piesní byzantského obradu sa uskutočnil 

(23. a 24. októbra) v Dome umenia v Košic iach. Na 8. ročníku podujatia sa zú
častni lo 14 speváckych zborov, z nich deväť zo zahran ič ia. V repertoári jednot
livých tel ies odzneli popri dielach majstrov 18. a 19. toroč ia i skladby súča -
ných sk ladate ľov. 

Ako jeho organizátori informovali na tl ačovej besede v Košiciach, na rozdiel 
od minulých ročníkov , keď nesú ťažná prehliadka zborového umenia bola zná
ma ako M edzinárodný festival gréckokatolíckych zborov, sa po prvý kráľ kona
la pod spomínaným novým názvom. Stalo sa tak po súhlase jeho excelencie 
M sgr. Jána Hirku, sídelného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej diecézy, čím 
sa potvrdi l už doteraj ší ekumenický charakter festivalu dotváraný účasťou vet
ských a pravoslávnych zborov. 
Podľa slov dramaturga festivalu Levka Dovhovyča j eho u pori adanie bolo 

ohrozené oznámením Ministerstva kultúry SR, ktoré necelý me iac pred zač iat

kom prehl iadky odmietlo poskytnúť sľú benú finančnú čiastku 350 tisíc korún 
zo štátneho fondu Pro Slovakia, s odôvodnením, že prostriedky boli použité na 
iné úče ly. Podstatnou časťou na takmer 600 tisícové náklady na zorganizovanie 
priehliadky prispel Gréckokatol ícky biskupský úrad v Prešove a v iacerí spon-
zori. 

(Neoznačené správy só zo servisu TASR.) 

Z rokovania - Doc. V. Jegorovova z Moskvy 1 

Dr. M. Juríkom. Snímky E. Mlynárčiková 

mulácie konferenčných podujatí v je· 
sennom období), účasť 13 referemov 
otvori la popri pietnom a úctivom 
vzťahu k S uchoňovmu umeleckému a 
ľudskému odkazu aj nové, či menej 
známe pohľady na skladateľov vývoj 
a j eho zaradenie do esteticko-štýlo· 
vých, sociologických, teorct icko-imer· 
pretačných i pedagogicko-výchov· 
ných súvislostí. Menovite treba oce· 
niť pohľady dvoch zahraničných úča t· 
níkov- Dr. V. Jegorovovej z Moskvy 
(autorky monografie o Suchoňovi v 
ruštine) a prof. R. Pečmana z Brna, 
ktoré podčiark l i na základe vý tižnej 
komparácie organické miesto sloven· 
ského s kladateľa v stredoeuróp. kom 
priestore vývoja hudby v 20. storočí. 

Sympatickým úkazom v priebehu 
konferencie bola i živá a spontánna 
diskusia, dokazujúca inš piratívnosť 

nastoľovaných problémov. Zborník z 
konferencie má šancu vyjsť ešte v 
tomto kalendárnom roku. 

ľ.UBOMÍR CHALUPKA 

Z koncertu ZUŠ 

Základné umelecké školy Eugena 
S uchoňa z Bratislavy a z Pezinka pri· 
pravili v rámci Roka Eugena Sucho· 
ňa koncert z jeho tvorby. Uskutočnil 

sa v Zichyho paláci l . októbra. V po· 
daní žiakov oboch umeleckých škôl 
odzneli na ňom skladateľove inštruk· 
tfvne skladby. Na nímke D. Jakub
covej j e j edna z účinkujúci ch, Ivana 
Poláčková zo ZUS v Pezinku. 

UPOZORNENIE 
Dovoľujeme si oznámiť spolupra· 

covnfkom i abonentom, že v prie
behu novembra t. r. dôjde k prečís
lovaniu našich telefónnych stanfc: 

súčasné čís l o (šéfredaktor) 
533 35 32 sa zmení na 
544 335 32 
533 03 66 (redakc ia) sa zmení na 

.., 544 303 66. 
Redakcia 



te> ~~ be>j:i ~...,~ .. -t:g~r-dy? 
(Dokončenie z Hudobného života, č. 18) 

Predstava 1\Jdí pracujúcich v hudobnom prie
mysle - v nahrávacfch spoločnostiach, symfo
nických orchestroch, koncertných spoločnos

tiach - že publikum túži po poslucháčskej hud
be, je fa lošná. Môžeme iba povedať, že tá časť 
publika, pre ktorú hudba končila Cajkovským 
alebo Debussym, nechce vôbec počuť nijakú 
neznámu súčasnú hudbu a uprednostňuje hud
bu, ktorá ich neznepokojuje, alebo ktorú ne
musia pozorne počúvať, aby pochopili , o čo v 
nej ide. Hudba konzervatívnych moderných 
skladateľov, ako je Samuel Barber alebo Yirgil 
Thomson (aby som menoval takých, čo sú mft
vi), asi nevyvoláva pobúrenie, no nemá ani 
masovejší účinok než hudba najextravagant
nejších modernistov. 

Popri krit ike Paula Griffithsa uverejn il The 
New York Times aj článok Petra Gelba neob
vyklo hlúpy, dokonca i voči takej veľkej nahrá
vacej spoločnosti , akou je Sony. Titulok znel: 
"Stratégia značky: nech je nové, no nech zará
ba". Podobne ako Lloyd Webber aj Gelb má 
paranoid né vízie sprisahania: 

"Pokusy objednať alebo naplánovať prístup
oú a emočne podnecujúcu novú hudbu zablo
kovala klika atonálnych skladateľov, akademi
kov a kritikov vážnej hudby, ktorí majú očivid

ne jediný cieľ: redukovať všetku novú vážnu 
hudbu na elitné intelektuálne cvičenie s ob
medzeným úči nkom na obecenstvo. Podľa ich 
pravidiel komerčne úspešné nové dielo vážnej 
hudby nemôže byť dobre." 

Toto vyvoláva dojem, akoby sa náročná 
avantgardná hudba bola v posledných desať

ročiach hrala častejšie než konzervatívnejšie 
moderné skladby, ktoré sa "ľahko" počúvajú a 
sú komerčne úspešnejšie. To je, samozrejme, 
jednoducho lož. 
Pokiaľ ide o Gelbovu "kli ku" (čo je ekviva

lent Lloyd Webberovho "politbyra") - nikdy 
neexistovala. Dirigenti a sólisti si zaraďujú do 
programu diela, ktoré radi hrajú. Kritici sa za
sadzujú za diela, ktoré podľa nich nedostal i 
šancu byť počuté. Pri tých vzácnych prfležitos
tiach, keď mal veľký orchester predviesť poslu
cháčsky nepopulárne dielo, takmer vždy sa to 
stalo vďaka tomu, že dirigent ho vášni vo chcel 
predviesť, niekedy i napriek rade orchestrálnej 
administrácie. Keďže mnohé "náročné" sklad
by sú zložité a orchestru neznáme, dirigent 
musel často neúspešne bojovať o mimoriadne 
skúšky navyše. 

Podobne ako Beethovenove symfónie v pr
vej polovici 19. storočia, zložitejšie partitúry 
potrebovali niekoľkonásobné predvedenie v 
priebehu rokov, aby hudobníci dosiahli pre
svedčivú, alebo dokonca čistú interpretáciu. 
Avšak po prvom predvedení iba málo avant
gardných skladieb dostane druhú šancu na 
uvedenie s tou istou skupinou hráčov skôr ako 
o dvadsať i viac rokov. Hudobníci preto nikdy 
nezískajú nevyhnutnú skúsenosť. Schonberg 
raz poznamenal: "Moja hudba nie je moderná, 
iba ju tak zle hrajú." Keď sa hral Klavírny kon
cert Elliolla Cartera po prvý raz s orchestrom 
Boston Symphony (s vynikajúcim klavi ristom 
Jacobom Lateinerom, no s dirigentom, ktorý 
nemal žiadnu predstavu o tom, ako dielo inter
pretovať), jeden z členov orchestra povedal 
skladateľovi : "Problém Vašej hudby, pán 
Carter, spočíva v tom, že nemá nijaký zmysel, 
ak sa človek nedrží Vašich dynamických ozna
čení." Azda bolo nerozumné, že skladateľ v 
dnešnej dobe očakával dodržanie svojich po
kynov. 
Keďže Sony je koniec-koncov nahrávacia 

spoločnosť, Gelbov problém je rozhodnúť, čo 
nahrávať. Drasticky zoškrtal nahrávanie štan
dardnej vážnej hudby: " Pokiaľ konkrétne ide o 
symfonický repertoár," píše, "stalo sa takmer 
nemožné rozoznať nahrávku jedného moderné
ho predvedenia od druhej." Som si istý, že toto 
je presné a úprimné zobrazenie Gelbovho vní
mania. Jeho politika znie rozumne: ak vám 
všetky predvedenia znejú rovnako, prečo by 
ste sa namáhali nahrávať nové? Toto priznanie 
však zakrýva skutočnosť, že so zásobou sta
rých nahrávok, ktorú Sony zdedila po CBS 
Records, iba remastering starého katalógu na 
kompaktných diskoch za znížené ceny môže 
Sony zamestnať na niekoľko rokov. 
Keďže máme už veľkú zásobu štandardnej 

starej hudby, zdá sa nevyhnutné nájsť nové die
la. A tieto nové diela nesmú byť zložité. "Ako 
veľká nahrávacia fi rma," zdôrazňuje Gelb, 
"máme povinnosť vyrábať relevantné nahráv
ky." Co to však znamená "relevantné"? Gelb 
vysveti\Jje: "Pre mňa relevancia znamená, že 
ľudia naše nahrávky naozaj počúvajú. Nie je 
pre nás komerčne uspokojivé ani umelecky re
levantné vyrábať nahrávky, z ktorých sa predá 
iba niekoľko ti fc kusov." Jedno treba povedať 
zreteľne: zisk možno dosiahnuť aj s nahrávkou, 
z ktorej sa predá iba pár tisíc kusov. Niekedy je 

CHARLES ROSEN 
vlastne ziskovejšie vyrábať množstvá menej 
predajných nahrávok, než premrhať majetok na 
výrobu a propagáciu jedinej bomby, z ktorej sa 
predá stotisíc kusov a znamená vlastne stratu 
tým, že sotva prerazí. Ak by vydavatelia od
mietli každú knihu, z ktorej sa na začiatku pre
dalo iba niekoľko tis fc výtlačkov, väčšina naj
väčších svetových majstrovských diel by nikdy 
nevyšla tlačou. "Relevantná" nahrávka je jed
noducho tá, ktorá sa predáva vo vysokých ná
kladoch. Relevantný neznamená iba ziskový, 
ale nadmieru ziskový. 

Sony chce zarábať. To nie je nič nové a ne
treba sa za to ospravedlňovať. Prečo teda to 
frázové slovo "relevantný"? Pretože Gelb sa 
chce popri zisku tešiť z umeleckej okázalosti. 
Chce, ako hovorí, "uspieť v znovuoživovaní 
priemyslu s nahrávkami kombinovanými s 
vážnou hudbou a samotnej vážnej hudby." 

- ktorá pretrvala stáročia, bola zriedka najprv 
ľahká. S malými výnimkami sa vo svojich za
čiatkoch stretávala s nepochopením a dokonca 
odporom. V priebehu s toročí - od Ockeghema 
a Josquina des Prés k Beethovenovi a Stra
vinskému - tí najoddanejší amatéri chceli, aby 
ich hudba bola zložitá. 

Najslávnejšími autormi západnej ku ltúry sú 
pravdepodobne Dante a Shakespeare. Cítanie 
Danteho bolo za jeho života ohromne zložité a 
niekoľko rokov po jeho smrti mal Boccaccio 
vo Florencii verejnú prednášku osveti\Jjúcu 
Boiskú komédiu. Myslím, že nebolo dostatoč

ne zdôraznené, aké je ťažké pochopiť mnoho 
zo Shakespeara, či už na javisku alebo pri číta

nf. Dokonca aj pre svojich súčasníkov musel 
byť výzvou: je zložitejší ako Kyd, Marlowe a 
Middleton: dokonca Jon son a Chapman sú me
nej impozantní. Najkrajšie príklady populárnej 

Joan Miró: Tanečn.tk počóva organovli hudbu v gotickej katedrále (olej) 

Znovuoživovanie vážnej hudby sa už blíži: v 
poznámke ku Gelbovmu článku nás Times in
formuje, že "Sony Classical sa pýši svetovým 
prvenstvom - najpredávanejším albumom s 
hudbou Jamesa Hornera k fi lmu Titanic." 

Sony dokonca objednáva nové diela, ktoré 
sa iste budú predávať. Prvým príkladom, ktorý 
Gelb hrdo ponúka, je hudba ku kanadskému 
fi lmu Cervené husle. Je "o husliach z 18. storo
čia , nalakovaných krvou manželky majstra 
husliara." Skladba z fi lmu sa nazýva Chaconna 
červených huslf. Už toto by znelo pôsobivo, aj 
keby skladateľ a interpret (John Corigliano a 
Joshua Bell) boli menej známi. Ďalšou inšpirá
ciou pre Sony v "znovuoživovaní" vážnej hud
by je starý trik s objednávkou toho, čo sa nazý
va "crossovers" - ide o kombináciu vážnej a 
populárnej hudby. Gelb vytvoril tím z Terezy 
Stratas a "alternatívneho populárneho spevá
ka" P. J. 1-larveya v nahrávke Kurta Weilla. 

Na Gelbovom článku je odzbrojujúce, že 
očividne nemá predstavu, ako hlúpo vyznieva. 
Zisk nepotrebuje ospravedlnenie, no Ge lb chce 
svoj zisk pozlátiť estetikou. Preto sa stavia do 
defenzívy: "Nebojím sa pripustiť, že hľadáme 
úspech. Hľadáme umelecký a komerčný ús
pech." Ak by to s vážnou hudbou myslel váž
ne, pokúsil by sa zaoberať problémom, ako 
nájsť pre ňu publikum namiesto toho, aby vy
mýšľal náhradné riešenia. Príčiny našich sú
časných ťažkostí možno skutočne hľadať pria
mo pred prahom nahrávacieho priemyslu. 

Od 30-tych rokov koncerty a rozhlasové 
programy postupne vytláčal i nahrávky. Celé 
roky nahrávacie spoločnosti neochvejne odmie
tali zdarma alebo veľmi lacno vyrábať nahráv
ky pre školy, takže nám vyrástli generácie bez 
akéhokoľvek kontaktu s vážnou hudbou v mla
dom veku. Ak by nahrávací priemysel videl 
dopredu, ak by mal obchodný cit tabakových 
spoločností a pokúsil sa vybudovať trh budúc
nosti pre svoje výrobky medzi deťmi a tíne
džermi, vážna hudba by sa necítila ohrozená. 
Paul Griffiths mal pravdu vo svojom článku v 
Times, keď tvrdil, že jediná cesta k posilneniu 
postavenia vážnej hudby je cesta vzdelávania. 
"Musíme čo najrozhodnejšie rieši ť problém, 
ako pozdvihnúť postavenie hudby na školách. 
Hudba v nás vychováva schopnosť počúvať, čo 
je základom vzdelávania." No väčšina šéfov 
nahrávacieho priemyslu chce rýchly bezprácny 
zisk bez ohľadu na budúcnosť. 

Tak toto je "poslucháčsku" hudba, toto sú 
Gelbove "crossovers"- rýchly zisk. Hudba- a, 
môžeme dodať, aj výtvarné umenie a literatúra 

formy románu 19. storočia kladú na či tateľa 

vefké nároky, a u niektorých románopiscov, 
ako bol Flaubert, sú to nároky až exotické 
("Potrebujeme lexikón", sťažoval sa Sainte
Beuve v recenzii.) Dokonca ani Dickens sa ne
číta ľahko ... 

V hudbe je prvotná zložitosť vnímania naj
krajších klasických skladieb základná. Tele
mann je poslucháčsky príjemný a bol omnoho 
populárnejší než jeho súčasn ík J. S. Bach; kon
com 18. storočia bol však takmer úplne zabud
nutý, kým Bachova reputácia nikdy neprestala 
rásť . Oživujú sa malí barokoví skladatelia a po
skytujú nám príchuť doby, no čím ľahš ie sú 
oceniteľní, tým menej zaujímaví sa stanú po 
dlhšom čase. (K tým n iekoľkým koncertom, 
ktoré som odmietol dopočúvať dokonca, patril 
aj koncert venovaný výl učne Albinonimu, 
skladateľovi zaujímavému hlavne preto, že na
písal dobrú tému, ktorá inšpirovala Bachovu 
fúgu.) 

Najpopulárnejší operný skladateľ 18. storo
čia bol Johann Hasse, ktorého neslaný-nemast
ný jednoduchý štýl zmizol bez stopy z reperto
árov, kým ťažšie Gluckovo dielo pretrváva do
dnes. Mozarta pokladali súčasníc i za ťažkého a 
dokonca odpudzujúceho (priveľa nôt, príliš 
zložité, priveľa myšlienok, ktoré treba sledo
vať) ; jeho ľahší a populárnejší súčasníci , 

Paisiello a Piccinni, sú dnes iba muzikologic
kou spomienkou. Náročnosť pochopenia 
Beethovena je dobre známa: dokonca ešte na 
konci 19. storočia jeho neskoré diela napádali, 
a najslávnejší viedenský pedagóg Leschetizky 
radil svojmu žiakovi Arturovi Schnabelovi ne
hrať jeho posledné sonáty. Skutočne pochybu
jem, že by si nepriatelia súčasnej hudby vypo
čuli Ve/kú fúgu, ak by nevedeli , že ju napísal 
Beethoven. Ešte v 30-tych a 40-tych rokoch 
hudobné spoločnosti v malých amerických 
mestách hrozil i zrušením koncertov Budapeš
tianskeho kvarteta, ak by trvalo na hraní niek
torého neskorého Beethovenovho kvarteta. 

Rovnako preslávená je opozícia voči 

Wagnerovi, no ani inovácie Chopina a 
Schumanna neboli obľúbené ani pochopené. 
Paradoxne môžeme dokonca povedať, že veľ
kosť týchto dvoch skladateľov, rovnako ako 
Mozarta, možno historicky pochopiť až s uve
domením si ich zložitosti a neakceptovateľnos
ti na prvé počutie. Brahms, Mahler, Debussy, 
Richard Strauss a najvýznamnejší skladatelia 
20. storočia vždy odolávali ľahkému počúva
niu. Azda jediné veľké osobnosti, ktoré si zís
kali poslucháčov už na prvé počut ie, bol i 

Händel, Cajkovskij a veľkí predstavitelia ta
lianskej opery 19. s toročia- Rossini , Donizelli, 
Verdi a P1.1ccini. (Cajkovskij bol v skutočnos!i 
kontroverznejší, než si niekedy uvedomujeme 
a aj Verdi sa v neskoršom období svojho živo
ta stal menej prístupným skladateľom operami 
Don Carlos, Otello, Falstaff a druhou verziou 
Simon Boccanegra.) V niektorej hudbe 19. a 
20. storočia, ktorá prináša pre posl ucháčov zo
pár problémov, je však zložitosť myslenia čas
to nahradená náročnosťou interpretácie. Nesmier
na popularita Rachmaninovových koncertov 
iba čiastočne tkvie v skladateľovej melodickej 
výrečnosti a zvukovom majstrovstve: z veľkej 
časti je úspech spôsobený naším uvedomením 
si mimoriadnych technických nárokov klade
ných na klaviristu . 

Musíme uzavrieť, že publ ikum z väčšej časti 
uprednostňuje ťažkú hudbu, ktorá nás núti kon
centrovane a pozorne počúvať . Prinajmenšom 
si to vyžaduje malé publ ikum, ktoré sa zaoberá 
vážnou hudbou, a čiastočne to platí dokonca i 
pre o niečo väčšie publikum, ktoré má rado 
vážnu hudbu, no ktorého pozornosť nie je taká 
veľká a jeho záujem je nesúvislý. Vážna hudba, 
ktorá prežila, si vyžaduje intenzívne počúva
J)ie, ktoré mnoho 1\Jdí neznesie: preto je ume
ním pre menšinu - nie pre elitu, no pre malé, 
hoci nie bezvýznamné množstvo 1\Jdí s vášnivým 
záujmom, podobne ako rovnako malá skupinka 
milovníkov poézie. Tento minoritný záujem je 
však nesympatický nahrávaciemu priemyslu. 

Problém súčasnej hudby je dvojaký: aby 
mohla byť pochopená, skutočne vyžaduje si eš
te intenzívnejšie počúvanie. Boulez je nároč
nejší ako Rossini. Sú pre to historické dôvody, 
prvoradým z nich je od konca 18. storočia 
vzrastajúca túžba el iminovať čiste konvenčný 

materiál, ako sú arpeggiá a stupnice, a dodať 
každému detailu osobitný význam, akoby bol 
vytvorený pre jediné dielo. Preto je ťažš ie 

uvoľniť pozornosť počas počúvania. Druhá časť 
problému je však ešte dôležitejšia: nahradenie 
zážitku zo živej hudby počúvaním nahrávok. 

V 30-tych a 40-tych rokoch sa väčšina mi
lovníkov vážnej hudby učila hre na nejakom 
hudobnom nástroji, prinajmenšom jej zákla
dom. Obľúbeným nástrojom bol klavír, ktorý 
umožňuje pochopiť celú faktúru umeleckej 
hudby. Dnes to už neplatí: iba málo mladých 
1\Jdí sa učí hrať a klavír bol vytlačený populár
nejšou gitarou. Prostredníctvom učenia hry sa 
vychovávalo hudobné publikum, neprekvapuje 
teda, že sa zmenšilo. Ak by baseballoví diváci 
boli väčšinou 1\Jdia, čo nikdy nehrali túto hru, 
pochybujem, že by to bol populárny šport. Na
hrávky z veľkej časti nahradili živé predvede
nie ako hlavný prostriedok spoznávania hudby. 
Počúvať nahrávku je menej napínavý záži

tok než počúvať živý koncert alebo hrať. Wal
ter Benjamin raz napísal, že kino je médiom 
pre divákov v stave rozptýlenia. Nemal prav
du, pokiaľ ide o fi lmy: skutoční filmoví fanúši
kovia sedia pred plátnom a ponoria sa doňho, 
akoby sa vracali do maternice (zvyk urobi ť si 
to na zadných sedadlách kina bol azda za 
Benjaminových čias rozšírenejší). Ak sa však 
aj mýli l v prípade kín, to, čo povedal, platí pre 
počúvan ie nahrávok a televíziu. Krásne hraná 
introdukcia k poslednej časti Mozartovho Vio
lového kvinteta g mol mi na koncerte vháňa sl
zy do očí, no nikdy som neplakal pri nahrávke. 
Pri nahrávkach vždy možno počúvanie preru
šiť. Je pravda, že mnohí milovníci hudby, závi
siaci predovšetkým od nahrávok, sa naučil i vy
tvárať intenzitu živého predvedenia sledovaním 
partitúry alebo počúvaním v tme, bez šuchota
nia programov a kašľania poslucháčov. Koncert 
si však vynucuje pozornosť, živé predvedenie s 
tlmenými svetlami , ticho, nemožno ho prerušiť 
alebo opakovať. Musíme ho poňať na jedno po
čut ie; dielo treba vnímať ako celok a nemôže
me sa vracať k niektorým detai lom. Pri počúva

ní nahrávok je zložitejšie dosiahnuť takú sústre
denosť, ktorá by oesmerovala k. rozptýleniu po
zornosti ; rovnako ako menej intenzívne je sle
dovanie videa v miestnosti čiastočne osvetle
nej, než sledovanie filmu v tmavom ki ne. 
· Všeliek navrhovaný Lloydom Webberom a 

Gelbom je iba východiskom z núdze a nezo
hľadňuje proces počúvania a hodnotenia. Ľahko 
prístupné diela môžu dosiahnuť rýchly a bez
prostredný úspech, no nerobia nič pre navráte
nie intenzity zážitku, čo je základom vnímania 
vážnej hudby. Neviem, ktorá súčasná hudba 
prežije do budúcnosti. Veľké osobnosti ako 
Josqu in a Monteverdi boli po stáročia zabud
nuté iba preto, aby sme ich znovu oživili. 
História nás však učí, že práve ťažké umenie, 
odolávajúce bezprostrednému hodnoteniu, má 
tú najlepšiu šancu pretrvať a vracať sa. Musíme 
urobiť všetko pre jeho podporu, prosiť sklada
teľov, aby nedbali na tlaky hudobného prie
myslu, ale aby počúvali iba svoje vlastné inšpi
rácie. Preklad KATARÍNA LAKOTOV Á 



Orch.esb·ál.-..e kc:».-..cert:y 
(Cest11 z rozpriÍvky cez kliÍŠior S11nkt Flori11n do poh11nskej Rusi) 

Cesta ďaleká, avšak v každom prípade 
poučná a často aj vzrušujúca. Rozpráv
kové bytôstky, erotizujúce opojenie, at
mosféra cyrilometodskej tradfc ie, extá
za, pokora, židovská lambada, sarkaz
mus, tragika, akademická rozvážnosť, 

šamanský rituál - to všetko ma sprevá
dzalo, to všetko som mal možnosť zaži ť 
a prežiť počas béháesáckej dvojtýždňov
ky na orchestrálnych koncertoch. 

Pražská komorná filharmónia: 
rozprávka, klasika, erotika 

Bol to určite jeden z naj lepších kon
certov na BHS '98. PKF, Jifí B~loblávek, 
klavírne duo Pažický - Solárik, Dagmar 
Pecková. Dostatočná interpretačná zá
bezpeka. Do Red uty ich dovial ľahký 

dych Krásnej Meluzíny. Hoci táto roz
právková kráska má v rodnom li ste rok 
1833, vôbec sa neprejavovala ako sta
renka. Dýchala ľahkým dychom, vnáša
la sa na ľahučkých perutiach, sieň napl
nila delikátnymi vibráciam i strún a fi li
gránskymi pa ážami dychov, aké pán 
Mendels ohn - Bartholdy vedel písať 
priam až majstrovsky. Meluzína je v zod
povedných rukách stále pôvabným stvo
rením , plným života. V rukách nezodpo
vedných sa však rozprávkovo mení na 
strigu. 26. septembra by v Redute zai te 
získala poprednú pozfciu v súťaži Miss 
Rozprávka 1998. 

Po Krásnej Meluzíne nadišiel čas pre 
dvoch mladých mužov, ktorí sa už dáv
no rozhod li , že budú účinkovať v zosta
ve klavírneho dua. Bolo to šťastné roz
hodnutie: Pažický - Solárik majú na 
konte niekoľko zaujímavých víťazstiev a 
laureátstiev. Niežeby som údajom tohto 
druhu akosi príliš pripisoval dôležitost' 
(súťaže považujem aj za nešvár v nevy
hnutných aktivi tách muzikantov). Vý
kon klavírneho dua však vždy potvrdil 
právoplatnosť rozhodnutí medzinárod
ných porôt a komisií. Nebolo tomu inak 
ani vo festi valovej Redute. Klavírny 
dvojkoncert Bohuslava Martinu je die
lom nasýteným dravosťou , nasadením, 
bravúrou. Tf, ktorí sa prei'l rozhodnú, 
musia však rátať aj s hlbšími meditatív
nymi polohami , náročnými výrazovými 
metamorfózami, nevšednými harmonic
kými situáciami. Myslím si, že tím PKF, 
Belohlávek, Pažický - Solárik , zviedli 
víťaznú partiu a vôbec neoponovali kúz
lam Krásnej Meluzíny, ktoré chceli pre
meniť Redutu na rozprávkovú ríšu dob
rej hudby. 

A potom to prišlo. Dagmar Pecková na 

Dagmar Pecková 

pódiu. Potom, ako sa zv iditeľnila na pro
motion svojho CD v Bontonlande, mala 
za úlohu ož iv iť trpký ľúbostný vzťah veľ
kého Wagnera k Mathilde Wesendon
ckovej. Povedal by som, v danom dra
maturgickom kontexte na mňa Wagne
rove piesne pôsobi li ako "päsť na oko". 
Mendelssohn-Bartholdy a Martinu pre
ferovali skôr duchovnú sviežosť, Beet
hoven, ktorý mal nasledovať (a nasledo
val), bol vo svojej l. symfónii tiež skôr 

rozšantený, než eroikovský. Wagner tu 
stál ako slon v porceláne. Dagmar Pec
ková však bola náplasťou na malú ranku. 
Spievala tak , ako vie: výborne. Len ne
viem, č i erotizmus Wagnerových túžob 
až priveľmi neovplyvnil jej imidž. Viem 
si predstaviť, že mnohí návštevníci muž
ského pohlavia viac sledovali róbu a ges
t i ku Dagmar Peckovej , než Wagnerove 
piesne. "Hoh, nedá se nic delat." Doba 
chce svoje ... Beethoven na záver bol tiež 
jedným z "bonbónikov", jedným z pô
žitkov. Pražský orchester vie, čo robí a 
ako to robí. Raz darmo: intelekt, šíriaci 
sa spoza dirigentského pultu, je zárukou 
úspechu . Zážitok z vystúpenia Pražskej 

Isabelle von Keulen a Johh Pryce-Jones. 

komornej fi lharmónie, to bola naozaj 
rozprávka a hudobnícka "erotika" do
vedna. 

Štátna filharmónia Brno: 
con sordino a con tutta la forza 
29. eptembra sa v zákuli ·í a v ladiar

ňach Reduty ocitlo zvýšené kvantum 
účinkujúcich. Hneď piati sólisti , zbor, 
veľký orchester a dvaja di rigenti . Bol to 
večer brnianskej filharmónie. Som veľ
mi , veľmi rád, že tento orchester opäť 
našiel cestu do Bratislavy a dúfam, že ju 
nájde častejšie. Len, preboha, nie, aby 
prišiel s partami Prológu pre orchester 
od Tibora Freša. Nechcem byť zlý, ušti
pačný. Nechcem však byť ani pokrytec
ký alebo zbabelo taktický. Viem, že ten
to rok si pripomíname výročie skonu le
gendy operného dirigentstva, autora pek
ných vecí pre deťúrence. Tento Prológ 
sa mi ale vôbec nepáčil a narobil kôr 
šarapatu, než osoh. Chtiac byť bomba
stickou dvadsaťm inútovkou nasýtenou 
slabulinkým materiálom - asi tak om 
uvažoval priamo "na neku" a tak isto 
uvažujem aj ex post. Neviem, ako prišlo 
k tomu, že Freša tu hrali práve " Brňáci", 
ale predpokladám, že aj oni považovali 
tento dramaturgický ťah za strelu vystre
lenú do vzduchu . Opäť jeden z nevyda
rených pokusov za každú cenu "posla
venčiť" dramaturgický plán BHS. Máme 
tu zaiste aj vydarenejšie partitúry ... 

Zato ďa l š ie dve partitúry, ktoré mal 
John Pryce-Jones na dirigentskom pulte, 
to už "bolo niečo". Rap ódia pre violu a 
orchester Bohuslava Martinu a Glagolská 
omša Leoša Janáčka, dva skvo ty, dve 
veľdiela - jedno spievané violovým con 
sordíno, druhé zvoniacim con tutta la 
forza. Isabelle von Keulen, violistka zo 
zeme nádherných tulipánov, zmarila 
plány všetkým pochlebovačom violis
tického umenia. Z jej nástroja sa rinul i 
len zdravé tóny. Redutu opantala priam 
až neuverit.eľná sonórnosť, plnokrvno ť, 
intonačná istota, poetický nadhľad. Bol 
to Martin ô par excellence, taký, aký má 
byť Martinô posledného tvorivého obdo
bia. Epická šírka úchvatnej Rapsódie, 
občas rozhojdaná typickou synkopou a 
váhavo ťou dur- mol, delikátna melodi-

ka, hýrivá harmónia a zvukovosť. Nič mi 
nechýbalo. Takže po Pažickom a Solá
rikov i si Bohuslava Martinô uctila aj 
Isabelle von Keulen, za čo jej patrí vďa
ka. Po Martinô Janáček - na záver. Čo 
iné mohli zdôrazniť hostia z Moravy? 
Dobre urobili - aspoň mne. Spočiatku sa 
síce dávali dohromady a urobili zopár 
neistých krôčikov, z minúty na minútu 
však pridávali na plyne a dostávali ma 
do tranzu. Organové sólo a záverečná 
lntráda -to už bola extatická poloha. Do 
toho všetkého treba ešte pribrať kvalitný 
Český filharmonický zbor Brno s Pet
rom Fialom, spoľahlivé kvarteto sólistov 
v zostave Helena Kaupová (bravo), Ha-

Sn frnka T. Borský 

na Stolfová-Bandová, Jan Vacfk. Lud~k 
Vele, vynikajúce organové sólo a úspech 
bol zaručený. V ten večer sedelo v audi
tóriu Reduty urč ite viac ľudí zelektrizo
vaných tak, ako ja. 

Ruský štátny symfonický 
orchester: Jevgenij Svetlanov 
Keď Jevgenij Svetlanov nastupoval na 

pódium, prežíval som čos i ako osobnú 
oslavu. S týmto di rigentom, respektíve s 
jeho nahrávkam i, ktorých mám našťastie 
neúrekom, som hudobne rástol a dospie
val. Nehovorím, že dnes už som hudob
ne dospelý, ale jeho príchod do Bratis
lavy považujem za obrovský sv iatok. Sú 
to už roky, čo evidujem maestra Svet
Janova ako skúseného di rigenta a neveril 
som vlastným očiam, keď som zazrel 
šviháckeho, temperamentného človeka 
so svižným krokom. K tomuto kroku 
pridal navyše neuveri teľne presné ge to 
a v Redute začali naozajstné hudobné 
slávnosti. Nie je vždy dobré vopred oča
kávať čosi výnimočné: už niekoľkokrát 
som si popálil prsty. Ruskí ho tia ale ne
dal i šancu an i tým najzlomyseľnejším 

pochybovačom. Ich programové menu 
moh lo kde-koho odradiť, sklamať. Hlav
ne prvé dve čísla, Glinkova neznáma 
Symfónia d mol , Musorgského Svitanie 
nad riekou Moskvou , nie sú veľm i atrak
tívnymi ti tulmi. Stačí však zavolať pro
fesionálov a hľa: prvotriedny zážitok! Je 
veľmi ťažké hľadať slová, ale to, čo pred
vádzali hráči a dirigent od prvých tak
tov, to bol naozaj ohňostroj profesiona
lity a vzájomného porozumenia. Za 
všetko spomeniem sekciu sláčikových 
inštrumentov. Svetové! iekomu mož
no prekážali trocha prierazné plechy, ale 
veď Rusi sú Rusi a toto je jedna zo všeo
becných charakteristík ich hry. 

Po Musorgskom to začalo v rieť. Čaj
kovskij: Francesca da Rimini. Reduta sa 
zmeni la na ozajstné peklo- ale s tým, že 
(a to sa nechcem rúhať) v takom pek le 
by om a rád oci tol. Po prestávke (mi
mochodom, v prvej polovici maestro 
Svet lanov neschádza! z pódia) som sa 
vďaka ruským hosťom dostal z pekel
ných obrazov do extázy. Skrjabinova 
Poéma v Bratislave neznela veľmi dlho a 

je len dobre, ak, po neviem akej odmlke, 
zača l i jej príbeh odhaľovať práve členo

via RSSO a Jevgenij Svetlanov. Nemá 
význam uvádzať full details: stále by bo
la reč o jednom: o superlatívoch, o maj
strovstve jednotlivcov aj sekcií. A načo 
taký tereotyp ... ? 

(Och, ako dobre sa niekedy píše!) 

Slovenská filharmónia ll.: 
židovská lambada, 

Dies irae a gregorián 
Neuveriteľné. Veď zatiaľ stále len chvá

lim. Nech sa na mňa nikto nehnevá, bu
dem pokračovať. O to radšej, že to budú 
s lová na margo výkonu slovenských fil. 
harmonikov. Kde sa vzal, tu sa vzal, oci
tol sa pred nimi Andrej Borejko, mladý 
to ruský dirigent. Bola už reč o rozpráv
ke a rozprávkovo na mňa pôsobilo aj ko
nanie fi lharmonikov vedených istou ru
kou a intelektom tohto človeka. Ponúkoľ 
im zložitý program, aký v našich konči
nách ča to u niekoho vzbudzuje nevôlU. 
Skice o zapadajúcom Slnku od Rusa 
Leonida Desiatnikova však museli pre
lomiť bariéry. Fi lmová hudba k filmu 
motivovanému drámou Isaaca BabeJa, 
jednej z obetí stalinského teroru, dvíhala 
ľudí zo sto l ičiek. Myslím si, že dvíhala 
aj našich fi lharmonikov, pretože tí zasa 
raz hrali ako "o dušu". Zmes sarkazmu, 
irón ie, charakterist ického intelektuál
skeho humoru, vážnosti a čo ja viem, 
čoho ešte všetkého - to bol Desiatnikov. 
Vtrhol na bratislavské pódium a podľa 
mňa triumfoval. Svedectvom tohto tri
umfu boli aj úsmevy na tvárach hráčov 
SF. Neboli to však posmešky, zdalo a 
mi, že ide o úsmevy vyludzované dob
rou vôľou. 

Po bizarnom výklade západu Slnka v 
Redute vyšlo ďalšie Slnko: Zoltán Kocsis. 
Bol jednou z hviezd BHS '98 a aj a tak 
zachoval. Už dlho pred prepuknutím 
festivalu ma síce mrzelo, že si vybral 
hromotfcku parafrázu Franza Liszta na 
tému Dies irac (mohol to byť nejaký 
Bartók ... ), ale aspoň som ho mohol sle
dovať v akcii . V kuloároch sa povrávalo, 
že Kocsis bol čerst vou obeťou zlodejov 
a že mu v Budapešti vykradl i byt, takže 
sa zúčastnil len generálky. Profík je 
však profík. Jeho hra Liszta nevykráda
la: skôr naopak, vylepšovala ho, pokiaľ 
to bolo možné. Tempestoso sempre. 
molto appassionato, poco dramatico, a 
to všetko perfektne, koncentrovane, bra
vúrne, akoby poľahky. Zoltán Koc is ma 
presvedčil , že aj z dosť prázdneho Li zta 
možno vymode lovať sugestívny obraz, 
že je možné "poštekli ť" nervovú sústavu 
aj vo väčších hfbkach, než len v tých pri
márnych, že z Liszta možno vyťažil 
účinné psychoterapeutikum. Možno po
vedať, že Zoltán Kocsis (a každý, komu 
sa Tanec smrti podarí podať tak, ako je
mu) navyše o päťdesiat percent dotvoril 
Lisztovu bujarú kompozíciu a len vďaka 
nemu bola akceptovateľná. Po takých 
výkonoch môžem povedať už len (dnes 
také obľúbené): no comment. 

Cez prestávku mal č lovek čo robil, 
aby strávil podnety z prvej polovice ve
čera, a to už sa členovia orchestra, Slo
venský filharmonický zbor, Jan Roze
hnal, Andrej Borejko a niekoľko sól istO\ 
na nás chystali so skladbou, ktorá bola 
jedným z dramaturgických vrcholov fe · 
ti valu: s 2. symfóniou Alfreda Schnitt
keho Sankt Florian. Po sarkastických 
skicách Leonida Desiatnikova, infemál
no-vi rtuóznej vízi i Franza Liszta nastala 
chvíľa meditácie a hlbokého ponoru až 
kamsi k žriedlam hudobnej podstaty. 
Zlá náhoda chcela, že Sankt Florian za. 
znel v Bratislave takmer presne dva me
siace po smrt i novodobého génia a že 
sme mal i tú česť zúčastni ť sa na tejto, žiar. 
ne'fakanej a neplánovanej panychíde. 
Čo dodať ... Potvrdilo sa to, čo tvrdil sám 
Schnittke: neviditeľné vplyvy a podnet} 



sú často oveľa dôležitejšie ako tie stabi
lizované, viditeľné. Sú to podnety nášho 
úchvatného štvrtého rozmeru, podnety 
našej duše. Schnittke, skladateľ s veľ
kým zmyslom pre sebareguláciu, pre 
disciplínu, prekonal chorobnú závislo ť 
hudieb 20. storočia na štruktúrach, na 
systémoch, na technikách. Bol záv islý 
len na Hudbe ako na prejave spomínané
ho štvrtého rozmeru. 3. októbra znela v 
Redute nečasová hudba. Zbor, rozptýle
ný po celej sieni (vrátane galérie), per
fektný PaulEsswood, anglický kontrate
nor, ktorý 2. symfóniu premiérova!, spo
ľah li v ý tenorista Igor Pasek, Mária Leja
vová, Stanislav Beňačka. vynikajúco 
pripravený komorný mužský vokálny 
ansámbel, Andrej Borejko a veľký or
chester previedli publikum azda celými 
dej inami hudby. Nič pritom neznelo 
"staro" a nič "novo". Akékoľvek úsilia 
čosi " posudzovať" sú máme. Znela pro
sto Hudba. Znel Alfred Schnittke. 

Štátna filharmónia Košice: 
hop sem, hop tam 

Asi tak by sa dala vystihnúť dramatur
gia koncertu Koši čanov. Skladba nasle
dovala za skladbou len tak, neviazane. 
Najskôr ro chcelo, samozrejme, e fektné
ho Čajkovského (Romeo a Júlia), potom 
sme zavítali do mimoriadne elegantnej 
kaviarničky nasýtenej vôňou hudby 
Mauricea Ravela (Koncert pre ľavoruč
ný klavír), aby sme boli napokon vydaní 
"napospas" baladickému dramatizmu 
Suchoňových Metamorfóz. Samá zme
na, tále čos i iné, žiaden "leitmotív". Ale 
nič to, veď sme na niečo podobné zvyk
nutí. Dôležitejšie je, že pred košickou 
filharmóniou stál Alexander Rahbari, 
slovenskému publiku dosť známy diri
gent. Pokia ľ si pamätám, pán Rahbari 
mal vždy sklony utiekať sa k extrémom -
tempickým aj dynamickým. Jeho prí
stup k príbehu Romea a Júlie a k Sucho
ňovým Metamorfózam mi túto spomienku 
vylovi l z pamäti a potvrdil ju. Nie jedna 
ituácia bola 5. októbra vybičovaná a 

hnaná do neuveriteľných dimenzií, chv íľ

kami som a cítil akoby na ostrí hrany 
únosnosti . Ale Košičan ia zabojovali 
(ako to v Bratislave býva vždy) a reago
val i spontánne, pozorne, spoľah li vo. Bol 
to večer plný výbuchov, výkrikov a kva
litne dávkovaných gradácií. Bo l to však 
a.L večer jemných chorálových spevov 
(Caj kovskij), trocha pochmúrnej medi
tác ie (Suchoň) - a napokon, bol to aj ve
čer Jana Wijna, holandského klaviristu , 
sólistu Ravelovho neskonale krásneho 
Koncertu D dur. Jan Wijn bol obeťou zá
kernej choroby, ktorá mu na istý ča 
znemožnila interpretovať bežný, oboj
ručný repertoár. Nezlomila ho to a vrhol 
sa na repertoár ľavoručný . Dnes patrí k 
prvotriednym interpretom v tej to sfére, 
čo prezentoval uverénnym, no decent
ným a kultivovaným spôsobom aj na pó
diu Reduty. Jeho výkon nemal jediný 
zádrh. Rozohral fascinujúcu partiu a z 
korpusu klavíra sa šírili tie najpôsobi
vejš ie farby , farebné kombinácie, perli
vé "laufy". V jednom okamihu obsiahol 
ši rokánsky priesto r, pričom každá akti
vizovaná sonoristická sféra bola konkre
tizovaná do detailu . Hra Jana Wijna mi 
nedala dýchať. A to ani v prídavku 
(Scarlatti ), v ktorom zapojil aj pravú ru
ku a počínal si pritom bezproblémovo, 
majstrovsky. 

A ešte niečo: bolo to dosť trápne, keď 
usporiadatelia zabudli po ložiť tempera
mentnému, no ťažko chodiacemu Ale
xandrovi Rahbarimu pomocný schodík 
pri príchode na pódium a keď si ho mu
sel sám vyžiadať. To sa predsa nepatrí! 

Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu 11.: 

karikatúra a smtítok 
Veru tak. Konečne má zlý Javorský 

prfležitosť realizovať a! Do festi valové
ho kotla totiž chcela pri spieť aj japonská 
huslistka Teiko Maehashi. Už dlho pred 
festivalom som ako dlhoročný sibe lio
vec zbystril pozornosť - pani Maehashi 

sa totiž rozhodla priviesť do Bratislavy 
S ibeliov Husľový koncert. Pekná idea. 
Lenže... Sibelius požadoval v tomto 
skvostnom diele úroveň vyššiu, než je 
úroveň uč iteľky na základnej umeleckej 
škole. Som teraz nepríjemný, ale počú

vajúc to, čo sa ozývalo, respektíve ne
ozývalo z pódia, mal som pred sebou 
stále tento obraz. Niekoľkokrát som s i 
už polohlasom musel zabedákať: prebo
ha! N iekoľkokrát som mal chuť začať sa 
smiať. Niekoľkokrát ma to zasa dostáva
lo do kfčov itých polôh, kedy som zatí
nal zuby. 

Len aby to aspoň dohrala do konca. 
Len aby om to aj ja prežil bez ujmy 

na zdraví. 
Nebolo by azda lepš ie, keby to vzdala 

už po kadencii v prvej časti ? 

Asi takéto stavy som bo l nútený preží-

Zoltán Kocsis 

vať 6. októbra pri kontak te s mojím Si
be liam. Môžem povedať, že jeho Husľo
vý koncert na BHS nezaznel. Zaznela 
len jeho úbohá, nevydarená karikatúra. 
Z hrdej kompozície osta li ruiny atakova
né burinou intonačných zúfalstiev, ne
zdravého tónu, škripotov - vrzgotov, ne
vyhraných pasáží. Bolo mi ľúto Jeana 
Sibelia. Bo lo mi ľúto samého seba - veď 
tak som sa na tento večer tešil ! 

Najviac mi však bolo ľúto Róberta Stan
kovského a jeho zverencov sediacich za 
pultami. SOSR mal po dlhoč iznom čase 
vystúpi ť v Redute (a to hneď dvakrát) . A 
pani Maehashi im to takto domrvila ... 
Chvíľa pravdy však prišla v druhej po

lovici programu. Dmitrij Šostakov ič: 
13. symfónia. Prvá zo symfonických ka
pito l sk ladateľovej veľkej spovede. Poé
ma Jevgenija Jevtušenka, ktorú Šosta
kovič použil , to je otriasajúce svedectvo 
o podstate te roru, zla a ľudskej tragédie 
(stále sa čudujem , ako sa profesorovi 
S lovákovi podarilo uv iesť toto dielo one
d lho po premiére, v krutých sedemde
siatych rokoch ... ). Šostakov ičova reakcia 
na texty uvádza poslucháča do ríše tem
noty, depresie, beznádeje. "Trinástku" 
dosť dobre poznám, bol om pre to pri
pravený na to, čo sa bude d i ať. Sledoval 
som však "bajočko" reakcie niektorých 
moj ich priateľov , ktorých vývoj päťčas
ťovej obžaloby doslova zdecimoval. Veď 
o to v Babom jari napokon ide. Ohro
muj úci účinok sa dostavil aj vďaka rus
kému basistovi Michailovi K.itovi. Ide o 
klasický prípad ruského profondného 
basu, schopného rozochv i eť aj tie naj
hlbšie ukryté truny nášho percepčného 

podvedomia. Nezao távali ani členov ia 

tzv. Festivalového mužského zboru (ko
operácia "holáskovcov" a fi lharmonikov). 

Produkcia Šostakovičovej 13. symfó
nie bola popri Schnittkeho Sankt Floria
novi vrcholom tohtoročných BHS a bola 
zároveň jedným z mála logických dra
maturg ických ťahov. Bodaj by sa takto 
zadari lo častejšie. 

Slovenská filharmónia ill.: 
dve podoby šamanstva 

No konečne ! Konečne sme na záve
rečnom koncerte BHS nemuseli počúvať 
omše alebo Beethovenove "Deviatky" 
(nič proti nim, ale v súvislosti so sláv
nostnými aktmi je to trocha opotrebova
ný tovar). Tento rok si "béháesáci" ne
chali tromf úplne nakoniec. Neviem cel
kom isto, či týmto tromfom vyhral i celú 
festivalovú partiu , ale tento tromf bol 
nepochybne vysoko úč i nný. Mischa 
Maisky, a to hneď dvakrát za sebou. A s 
dvoma tridsaťtrojkami - myslím tým 
opusové čísl a Koncertu a mol Camille 
Saint-Saensa a Čajkovského Rokoko
vých variác ií. Dva klenoty violončelo

vej literatúry, dva priestory, kde sa 
môžu pohybovať iba zrelí majstri (na ve
ku, samozrejme, nezáleží). V rukách 
babrákov alebo interpretačných ado les
centov vyznejú obidve diela smiešne a 
banálne. Nemám vo zvyku pod liehať pa
nike zo superstars, a le Mischa Maisky 
ma položi l na lopatky. Veľm i sa tomu 
teším a rád som sa nechal položiť. 

Stačilo mi sledovať jeho príchod na pó
dium : neafektovaný, svižný, sympat ic
ký. Akoby hovoril : tak, a teraz sa ide na 
vec. Išlo sa. A ešte k tomu ako! Mám 
rád stavy, kedy si neuvedomujem hmot
ný rozmer interpretácie, kedy sa hudob
ný nástroj mení na duchovné médium 
sprostredkujúce kontak ty na najvzneše
nejšie s féry nášho bytia, kedy môžem 
pokojne vypnúť ten škaredý mechaniz
mus ostražitosti a pokojne plávam na 
perejách tej najč istejšej hudobnej riavy. 
Vedel som vopred, že pôjde o veľké ve
ci, ale zážitok po koncerte prekonal 
všetky úbohé očakávani a. Nepatrím to 
tiž k ľuďom, ktorí by neu tále tu aj tam 
vyhľadáva li koncerty hviezd. Takýto vý
kon vo mne niekoľkonásobne aktivizuje 
pozitívny adrenalín, teda stúpa, tlak sa 
zvyšuje. A potom .sa dostaví osvieten ie. 

Mischa Maisky je jedným z prejavov 
akéhosi šamanstva. Vyžaduje neuveriteľ

nú žiaru - aj ako osobnosť (videl som ho 
pritom "naživo" prvý raz), aj ako posol 
prinášajúci zázračné dary hudby. Saint
Saens aj Čajkovsk ij boli 9. októbra v 
moj ich ušiach číms i iným, ako repertoá
rovými virtuóznymi skladbami, skladač
kam i úsekov, dielov a častí, neboli vôbec 
hudobnou štruktúrou, systémom (hoci, a 
naj mä v prípade "Rokokoviek" to hro
zí). Boli veľkou Hudbou. Až ma zaráža, 
že v naj lepšom zmysle slova otriasajúce 
zážitky z tejto "seansy" s hudbou sa pribli
žujú k zážitkom, aké som zaregistroval 
napríklad pri Schnittkem alebo Sostako
v ičov i . Vklad Mischu Maiského do kon
venčných skl adieb bol v mojom vnímaní 
až taký intenzívny, taký objemný. 

Dalo by sa pokračovať, ale na rade je 
ešte ďal š í šaman: Igor Stravinskij a jeho 
Svätenie jari. Hráči Slovenskej filhar
mónie to tento rok nemali ľahké. Tri 
koncerty, neznámy Desiatnikov, nároč
ný Schnittke, zaväzujúca spolupráca s 
Mischom Maiskym a nakoniec strhujú
ce Svätenie. Dirigent Alain Lombard 
mal zaiste tie najlepšie úmysly, ak sa 
rozhodol pre túto priam až epochálnu a 
symbolickú partitúru. Neviem, či to bolo 
dozvukmi z Maiského výkonu, a lebo to 
bol reál, ale stá le počas prechádzky ob
razmi z pohanskej Rusi mi čosi chýbalo. 
Bol to rešpekt pred robustnou partitú
rou? Je to možné, veď Svätenie jari je 
jedným z interpretačných extrémov, a u 
nás sa až tak často nehrá. Gestá dirigenta 
Lombarda boli pre hráčov SF tiež mož
no nevšedné a možno aj ťažko či tateľné. 
Odložil klasické modely a veci organi
zoval chvíľami až impulzívne, emotív
ne. Bol by som ale nerád, keby to vyzne
lo ako hanenie. Svätenie jari v rukách 
hráčov Slovenskej filh armónie a Alaina 
Lombarda neuveriteľným spôsobom vy
gradovalo festivalovú atmosféru a uvoľ
nilo priechody pre to najhudobnejšie hu
dobno. IGOR JAVORSKÝ 

Suchoň s expresiou· Beethoven s poéziou 
(Do konte nie zo str. l) 

Nuž, veľké diela sa vždy privrávajú 
každej do be - aj keď v prípade Žalmu 
zeme podkarpat kej to nie je v kaž
dom verš i či s love. To by sme boli 
ne pravdiví a nemilosrdní k v lastné
m u dejinnému i súčasnému vývoju ... 
Žalm ako celok však vždy znovu za
tras ie vnútrom poslucháča ex presivi
tou a "mi xom " neskoro romantického 
pátosu s brutá lno u rea lito u sociá lnej 

David Lively 

b iedy, výkrikom hrôzy a žiaľu nad b ie
dou č loveka, nech žije kdekoľvek , 

nie le n na Podkarpats ku ... 
Dirigent Ondrej Lenárd dal inter

p re tácii to, čo je mu najv lastnejšie: 
strhujúci tempe rame nt, dynamic ké 
hroty, v ktorých burácal náre k or
chestra i zboru, a le aj stíšené tušenia 
budúc ich zvukových výbuchov, ktoré 
vytvárali jedinečné poslucháčske na
pätie. Bo lo to strhujúce p redvedenie-

i vďaka vynikajúcemu SFZ, ktorý s i 
odniesol pa lmu víťazstva za najvy
rovnanejší interpretačný výkon. Te
norové sólo spieval Slovinec Janez 
Lotrič. Je ho mocný hlas s dramatic
kým timbrom zauja l i zv ládnutím 
hraničných tó nov vo vypätých vyso
kých polohác h partu, ktoré bývajú 
prev ie rkou úspešnosti sólistov Žal
mu. Veľkoryso sme prehliadli jeho 
c udzokrajnú výsl ovnosť, le bo dnes, 
ž iaľ, ne máme na Slovensku te noristu , 
ktorý by mohol zvládnuť tento expo
novaný pa rt . 

Úvod večera - Beethovenov Kon
cert p re k lavír a orchester č. 5 Es dur, 
op. 73, bol pre väčšinu poslucháčov 
interpretačným sklamaním. Jednak 
rozptý lenou pozornosťou orchestra SF, 
a le i má lo zaangažovaným dirigent
s kým postojo m Ondreja Lenárda, 
ktorý s ledoval najmä o rc heste r a má
lo korešpondoval so sólisto m a jeho 
poetickou koncepciou. Americký kla
virista David Lively má nepochybne 
virtuózne prsty - v tom to zm ysle mu 
nemožno nič vyčítať (napr. brilantne 
zahraná kade nc ia!). No inklinuje k 
prero mantizovanému prejavu, čo je 
evide ntné (na je ho c hválu) v kul tivo
vanosti úhozu a diferencovanost i frá
zy, na druhej strane v nadmernej d y
namic kej a tempovej menli vosti, kde 
ne našiel vždy porozumenie u diri 
genta a o rchestra. Zvýraznený poetic
ký akcent vniesol navyše do "cisár
skeho" koncertu nepatričný posun do 
štý lovej epochy romanti zmu. Tá sa z 
piateho Beethovenovho koncertu iba 
vynára, no v koncepci i Livelyho p lá
vala napovrchu. Mno hé sa dalo zosú
l adiť pri väčšej snahe o komunikác iu 
medz i orchestrom , di rigentom a sólis
tom. TERÉZIA URSÍNYOVÁ 



Kňažka súčasnej 
hudby 

Je ňou nemecká sopranistka Sigune von 
Osten, známa aj u nás z viacerých hosťova
ní. Pri jej speve si človek uvedomuje, čo 
znamená legenda, ktorá neopúšťa osobnosť 
ani vtedy, keď slabnú schopnosti. Sigune 
von Osten je dnes za zenitom svojho legen
dárneho pôsobenia v oblasti súčasnej hudby. 
Hoci stále účinkuje na festivaloch a je mag
netom pre tých, čo ju nepočuli, no ... Jej hlas 
už nemá sviežosť, výšky zdoláva iba s ná
mahou, v stredoch nemá lákavú farbu , lepšie 
sa cíti v melodráme. kde je silná svojimi vý
razovými schopnosiami, inteligenciou, kto
rou preniká do podstaty textu i hudobných 
experimentov. eviem, aký hlas mala v 
mladosti , no dnes je táto kňažka modernej 
hudby obdivuhodná skôr vernosťou tomu, 
čo jej zbrúsilo hlas svojimi enormnými ná
rokmi na najvzácnejší hudobný inštrument, 
než estetikou tónu. 

Na koncerte v Moyzesovej sieni (28. 9.) 
spievala Harawi - 12 piesní lásky a smrti od 
Oliviera Messiaena. cyklus, ktorý v sebe 
spája pôvab kultivovanej francúzštiny s pra
výkrikmi, resp. napodobeninami prírodných 
zvukov. ale i s novodobou kantilénou plnou 
poézie a melodického pôvabu, či s džezový
mi názvukmi. Treba priznať. že Sigune von 
Osten bola v každom okamihu svojho pies
ňového vystúpen ia plne koncentrovaná. Jej 
hlas bol vždy vokálne - technicky kontrolo
vaný. hoci nebol pôvabný. krásny, ak chcete 
hebký ... Človek sa musí s úctou pokloniť po
dobnej vestálskej službe umelca, ktorý udr
žiava roky oheň na oltári jedného štýlu . 

Partnerom Sigune von Osten bol nemecký 
klavirista Markus Bellheim, ktorý mal v 
Messiaenovi viac ako rovnocenný, klaviris
ticky veľmi náročný part. Je to vynikajúco 
technicky pripravený interpret, čo by sme 
sotva odhalili v prvej časti koncertu , veno
vanej klavírnej tvorbe Gyorgya Ligetiho 
(Etudy pre klavír- výber l, 2, 6) a Karlhe in
za Stockhausena (Kiavierstlick VII). Ako to 
výstižne napísal v bulletinovom texte Igor 
Javorský, tieto "tancujúce atómy vo vesmí
re" (najmä v Ligetiho opuse) sú zázrakom 
nepolapiteľného okamihu na klaviatúre. Stock
hausen prezentoval i polyfonické štruktúry, 
ktoré odhalilo pozorné ucho poslucháča -
pravda, v akýchsi fragmentoch: akoby ar
cheológ skladal z vykopaných črepín život 
neznámych bytostí, alebo hvezdár sledoval 
ďa lekohľadom vzdialenú galaxiu, plnú ta
jomných hviezd. Markus Bellheim sa pohy
boval v tomto tajomnom svete úplne bez
pečne. Očaril viac. než legenda ... 

TERÉiiA URSÍNYOV Á 

Klavírny recitál- ako dialóg 
RemUrasin 
Zuzana Paulechová-Štiasna 

Mám mda recitály. Majú v sebe čosi ne
definovMeľné. Nespočetnekrát sólista vstu
povEl/ pred publikum v očakávanf, ako vy
znejú prvé tóny, po očku sledujúc publikum. 
ktoré sa prichádzil nasýtiť zvláštnej at mos fé
ty koncertného výkonu, na ktorom v danej 
chvíli nemožno nič zmeniť. Wet ko je zapí
s;mé v notách. uložené v hlave, v prstoch, v 
hudobnej predstavivosti, pamiiti , vo f;mtá
zii ... Pomôcť môže len večná "inšpirátorka " 
múza, ktorú musí sólisw oslovovať znovu " 
znovu. Každé vystúpenie je akoby prvé 11 

zároveň posledné ... Reprfza recitálu neexis
tuje. stí len premiéry. .. Aj preto mám rada 
recitály. obzvlášť festivalové ... 

a tohtoročných BI-IS som tieto svoje po
slucháčske "úchylky" mohla prežiť dvakrát. 

a koncerte ruského klaviristu Rema Ura
sina a slovenskej klaviristky Zuzany Paule
chovej-Štiasnej. V oboch prípadoch som ich 
vnímala ako formu dialógu s pos lucháčom, 

v oboch prípadoch s poslucháčom vďačným, 
v oboch prípadoch ako plne využité šance ... 
Oba recitály boli postavené na viac-menej 
tradičnej dramaturgii, čo však nie je výčitka, 

lebo nasledoval nevšedný zážitok z výkonu 
ako takého. 

Zuzana Paulechová-Štiasna, plne etablo
vaná na našom koncertnom poli, si zvoli la 
polaritu medzi Ravelom a Chopinom, so 
Suchoňom v strede. Ravelov cyklus Zrkadlá 
je pre každého klaviristu aj poslucháča 
očistným výletom do sveta francúzskeho 

impresionizmu. Päťčasťový cyklus venoval 
autor svojim piatim priateľom, programové 
názvy nás uvádzajú do sveta motýľov, vtá
kov, morských bárok, klaunov a zvonivých 
údolL Nachádza sa tu paleta majstrovských 
hudobných ilúzií, ktoré stavajú pred inter
preta úlohy - ako vyčariť perlivými pasáža
mi prelietavosť a ľahkosť motýľov , pedalizá
ciou a detai lami záhadný svet smutných vtá
kov v nehybnom povetrí, zv lneným rytmom 
nepravidelný tep hojdavej bárky na oceáne, 
španielskymi rytmami radovánky prebúd
zajúceho sa klauna, či zvukomalebnú pred
stavu vzdialených zvonov. V hre Z. Paule
chovej-Štiasnej boli všetky prvky, ktoré ob
siahli dielo v jeho bohatej náladovej členi
tosti a obrazotvornosti. Bol to kontrast k 
Suchoňovej Toccme, dielu celkom odlišné
mu, uprednostňujúcemu motorickú stránku 
a brilanciu. Toccata priniesla vzruch a tech
niku, zvládnutú v zmysle celku i detailu. 
Rovnako zanietene pôsobi la interpretka pri 
stvárňovaní Chopinovej Sonáty č. 3 h mol, 
op. 58. Sonáte nechýbalo nič z hlavných vý
razových línií určených rozmerom energic
kej majestátnej témy, jej lyrického protikla
du, bravúrneho Scherza, azda trochu pohyb
livejšieho Larga s nadýchanou strednou čas
ťou a Finále v závratnom preste. Sonáta F. 
Chopi na v podaní Z. Paulechovej znela ako 
plnokrvný hudobný príbeh, v ktorom sa hu
dobné myšlienky sprítomňujú vysoko kulti
vovaným in terp!elačným prejavom, boha
tým na detai ly a aramatické prekvapenia. 

Zuzana Št iasna je obdarenou klaviristkou. 
Má talent, vie zaujať publikum. má muzi
kantskú iskru, je technicky dostatočne silná, 
aby jej vychádzali tvorivé zámery a má pred 
sebou roky repertoárového a profesionálne
ho zrenia. Čo viac si možno prial'? Príleži
tosť, akou bol napr. jej festivalový výkon na 
BI-IS '98. 

Rem Urasin pricestoval z Ruska. Tohto 
talentovaného mladého klaviristu sme poču
li v roku 1996 na fest ivale v Žiline, kde do
stal Cenu kritiky. Že okrem toho získal aj 
množstvo iných cien a úspechov v zahrani
čí , by uhádol každý, kto sa započúval do tó
nov jeho klavírneho recitálu. Klavír v Moy
zesovej sieni znel .aazu ako stvorený pre 
virtuózne ~tyri sonátové "drobnô tky" od 
Domenica Scarlauiho. Zdalo sa, že niet ta
kých "neposlušných" ozdôb, ktoré by sa ne
ozvali aj pri terasovej dynamike piánových 
úsekov. Ruský klavi rista pokračoval chro
nologicky - Mozartova Fantázia c mol len 
potvrdila, že niet vedľajších úsekov, že forte 
neznamená vždy "silno", že krása mozartov
skej melódie tkvie v jej jednoduchosti (ale 
ako tá "znela"!). Príjemným osviežením 
dramalllrgie bolo počúvať Lisztove tran
skripcie Schubertových ~tyroch piesní. Vy
bral si kombinác iu, ktorá utvori la malý cy
klus rozmanitých klavírnych miniatúr, do
konalých piesňových forn1ičiek , ktoré udi
voval i už v origináli so spevom, a rovnako 
prekvapili v Lisztovej klavírnej verzi i. Ak 
niekto očakáva l virtuózne "predvádzanie 
sa", bol prekvapený. V Urasinovej interpre
tácii bol svet piesne Spev na vode, zachyte
ný ako kontrast búrlivého a jednoduchého, 
Mlynár :1 potok ostal na polceste k poetickej 
miniatúre bez okázalých gest. V piesni Kráľ 
duchov sa Schubertov zmysel pre tragickosť 
spojil s Lisztovou záľubou , "h ľadať orchester 
v klavíri". - Výsledok sme počuli - búrlivá 
freska, č ierne scherzo, v ktorom sa naháňajú 
tiene s duchmi. Upokojenie v Dostaveníčku 
skomponoval Liszt ako akési jednoduché 
variácie na tému , interpret ho stvárn il ako 
ľúbeznú idylku ... Vlastne, výborne vyrátané 
na efekt k šumivému Va/ses caprices - tiež 
podľa Schuberw č. 6 a mol. Urasinov Valčík 

mal pompu, jemnosť, filigránstvo, esprit, 
úsmev i úškrn, prebúdzal živé predstavy 
tančiacich krinolín, lesk sály- až sa chce po
vedať, že "tento" valčík na iný spôsob do
konči l Ravel vo Vznešených a sentimentál
nych ... Ak nás v sále chcel Rem Urasin ešte 
niečim prekvapiť, nemohol to urobiť lepšie, 
ako keď po pauze doslova vbehol ku klavíru 
a ešte postojačky odpálil úvod Gmndes vl/l
ses brillllntes od F. Chopina. V zajatí jeho 
chopinovského polrecitálu (lmpromptus Fis 
dur, Tri mazúrky, Balada g mol, Barkarola 
Fis dur, Polonéza As dur) - sme si už len po
tvrdili výrok poroty z roku 1992- zaslúžená 
l . cena na l . Medzinárodnej súiaži mladých 
klaviristov v Moskve, a laureátstvo na 4. 
Chopinovej sút'aže vo Varšave ... 
Čím priťahuje klavirista Rem Urasin svo

jich pos l ucháčov? azdávam sa, že je to je
ho výsostne originálny prístup k hranému 

dielu, schopnosť t lmoč it' ho nielen technicky 
dokonale, ale s hlbokým ponorom do viac
vrstvosti skladby, pričom svoj osobnostný 
vklad nepredkladá ako ikonu, ale ako službu 
dielu. Rozsah jeho výrazovej palety je už te
raz taký bohatý, že ďa lším vývojom môže 
ukážkovo cizelovať štýlotvorné prvky v 
skladbách troch storočí. Počuli sme ho hrat' 
Scarlauiho, Mozarta, lisztovský variant 
Schuberta a Chopina. Vo všetkom bol pre
svedčivý. MEŠKAPUŠKÁŠOVÁ 

Petersen Quartett 
Účastníci žilinsk6ho Stredoeurópskeho 

festivalu koncertn6ho umenill 1994 by mi 
potvrdili skutočnosť, ie toto kvarteto roz
hodne nenechá vu svojich poslucháčov ľaho
swjný mi. V Ž iline získalo Cenu kritiky z;, 
vyzreté interpretačné majstrovstvo teles;, 
ako celku. za skvelé predvedenie málo hrá
v;,ného Griegovho K vartet:l g mol a celkový 
výkon v skladbách Haydna a K. A. Hart
manna. Kvarteto vzniklo r. 1979 :1 ceny zo 
súťaží zbiem od r. 1985. P:urf k prominent
ným nemeckým sláčikovým "štvoriciam ". 
veľa cestuje po svete a nuhráva pre popredné 
gmmofónové fim1y. Zaujímavosťou zo živo
ta telesa j e (akt, že 5 rokov pôsobilo ako "re
zidenčné kvarteto" pri Berlínskom rozhlase. 

Zdá sa, že tak ako v Žiline, aj na bratislav
skom fes tivalovom koncerte ansámbel zara
dil medzi tradičný kvartetový repertoár 
skladbu menej známu - medzi dvoma Beet
hovenovými opusmi, raným a neskorým, 
bol moravský skladateľ a klavirista z prvej 
pol. 20. storočia: Gideon Klein, najtalento
vanejší žiak V. Kurza z predvojnovej gene
rácie. Preto po predvedení jeho skladby 
Petersonovým kvartetom mohli byť Brati
s lavčania radi, že spoznali ďalšiu komornú 
skladbu so zaujímavým osudom: Fantázia a 
fúga pre sláčikové kvarteto predstavuje 
krásny príklad nezlomného ľudského ducha. 
Gideon Klein totiž dielo komponoval v tere
zfnskom tábore. Petersenovci vo Fantázii. 
rovnako ako vo fúge, ukážkovo stvárnili po
lari tu témy fantázie, jej dramatické vyvrcho
lenia, hfbavú lyriku, smútok a tmavý kolorit, 
podporený violončelovým partom. Obzvlášť 
plasticky vyznela štvorhlasná fúga. O tom 
ako Petersenovci na jednom koncerte dešif
rovali rané Beethovenova Kvarteto G dur 
op. 18, a vzápätí excelovali v úplne odli š~ 
nom myšlienkovom svete neskorého opusu 
Kvarteta cis mol, op. 131, by bolo možné 
uvažovať na oveľa väčšej ploche. Pre obe 
diela bol typický č istý kult ivovaný tón, jas
ná dikcia myšlienok, presnosť nasadení, ryt
mická pulzácia rovnako presná v perlivých 
pasážach raného opusu, ako i v ťažkých úse
koch opusu 13 1. Dôsledná práca s detailom 
v pomalých častiach bola typická pre obe 
diela, predsa však v opuse 131 bola vygra
dovaná skrytými konfliktmi hudobnej maté
rie. Petersen Quartet našlo svoju verziu 
Beethovena. Tak, ako ho hralo na BHS '98 
mohlo presvedčiť aj tých, ktorí ho malú radi 
akademickejšieho. MEŠKA PUSKÁSOV Á 

Mozart, 
Gershwin a jazz 
V dramaturgi i Bratislavských hudobných 

slávností sa ako po minulé roky aj tentokrát 
ocitol jazzový koncert. Presnejšie by azda 
bolo - koncert, ktorého obsahom neboli vý
lučne diela sk l adateľov tzv. vážnej hudby. 
Aké bolo totiž prekvapenie a údiv ortodox
ných priaznivcov - jazzmanov, keď na pro
grame zbadali sláčikové kvarteto! a rozdiel 
od svojich predchodcov tot iž tento večer v 
Moyze. ovej sieni trochu vybočil z radu, a to 
už samotným, trad ično-netradičným obsade
ním i obsahovou náplňou. Názov Cross Over 
alebo Mozart , Gershwin a jazz všeličo napo
vie, to hlavné však treba zažiť. 

a úvod tohto nevšedného a v mnohom je
dinečného koncertu (ale to už vlastne vopred 
prezrádzam ... ) zaznelo Klarinetové kvinteto 
A dur W. A. Mozarta v podaní s láči kov mla
dých poľských umelcov, ktorí si hovoria prí
značne Mozart Quartett. Ťažiskom ich reper
toáru je klasická kvartetová literatúra, dokon
ca nedávno získali títo hudobníci štipendium 
vo Viedni. Kvarteto bolo samozrejme dopl
nené o klarinet známeho, hoci tiež mladého 
sólistu Wojteka Mrozeka Hudobníci zahrali 
toto svieže Mozartove dielko výborne, "bez 
falošných tónov" a v klasicistickom duchu -
na počudovanie však po džeze nebolo ani 
topy. Ten tot iž "vypukol" až po prestávke, 

keď na pódium zavítal aj legendárny poľský 
jazzman, saxofonista a skladateľ Zbygniew 
Namyslowski s jeho Jazz Quartettom (ktoré· 
ho sme už neraz mohli vidieť na prestížnych 
Bratislavských jazzových dňoch). Už po 
úvodných tónoch sláčikov bolo jasné, že s 
klasicizmom sa musíme rozlúčiť - džezové 
akor?y ohlásili triumfálny nástup dnešnej do
by. U prava toho istého Mozarta však ani zďa· 
leka nebola len obyčajným prearanžovaním 
pôvodnej skladby, s akými máme často do či· 
nenia - vznikol tu nový umelecký artefakt, v 
ktorom mali nezastupiteľné miesto strhujúce 
improvizácie a sóla všetkých členov Narnys· 
lovského jazzového kvarteta (okrem lídra v 
ňom hrali Krysztof Herdzin - klavír, Olo 
Walicki - kontrabas a skvelý GrzegorzGnyb 
- bicie), ba i klarinet ist u, ktorý sa ukázal ako 
všestranný hráč. Dokonca aj možno trochu 
"upätí" členov ia Mozart Quarteta niekedy 
odložili svoje nástroje, aby sa chopili najrôz· 
nejších perkusií- tamburíny, pal ičiek či bubi· 
enkov. Naozajstný, farbami hýriaci, swinguj
úci "nárez" tohto noneta akoby bol skutočne 
predzvesťou neúprosne sa blfžiacich Bratis· 
lavských jazzových dní. Predstaveniu roz· 
hodne nechýbal humor - často bezprostredne 
po jazzových frázach a lat insko-amerických 
rytmoch nasledoval nefalšovaný Mozan, ale· 
bo naopak - a táto konfrontácia musela vyvo
lať úsmev. Vyvstáva tu otázka, kedy je hudba 
vlastne "vážna" ... ? Na záver ešte zahrali hu· 
dobníci v podobnom duchu Hudbu pre sláči· 
kové kvarteto, klarinet a jazzové kvaneto 
skladateľa , ktorý sám patrí kamsi na pome· 
dz ie medzi jazzom a "vážnou" hudbou. a kto
rý by sa v týchto mesiacoch dožil sto rokov. 
Georgea Gershwina. 

Postmoderný projekt Cross Over je mimo
riadne zaujímavým a (treba priznaO odváž· 
nym spojením zdanlivo protichodného. pev· 
ným skfbením a neodlíš iteľným prekrývaním 
sa trad ície "vážnej" hudby so spontánnosťou 
a improvizačným majstrovstvom jazzových 
hudobníkov. Možno by puristi z jedného i 
druhého brehu mali výhrady, tento koncen 
však bol skutočnou a vynikajúcou "hudbou 
bez hraníc". Práve v takýchto žánrových krí· 
ženiach a presahoch možno vidieť východis· 
ko zo stereotypov, v ktorých sa dnes ocitá tak 
jazz, ako aj vážna hudba. Súdiac podľa ová
ci í, diváci z koncertu neodchádzali nespokoi; 
ní. Ani ja. SLAVOMíR. KREKOVIC 

Taliani komorne 
Brescia a Bergamo sú dve severotalianske 

mestá, ktorých každoročný jarný festival je· 
podobne ako BHS - zaradený do Európskej 
asociácie festivalov. Z týchto neveľkých. no 
na hudobné tradfcie i súčasné dianie boha· 
tých lokalft (Bergamo je tiež rodiskom G. 
Donizelliho) pricestoval do Bratislavy Or
chester da camera del Festival intemaziooa· 
le di Brescia e Bergamo. 

Fonnác ia hudobníkov na pomedzí komor· 
ného a symfonického orchestra sa predstavi· 
la programom do prestávky ladeným v baro
kovo-ranoklasicistickom duchu a v druhej 
časti kulminujúcim Beethovenovým Kon· 
certom pre klavír a orchester č. 2 B dur s 
českým sólistom Igorom ArdMevom. Vival· 
diho Sinfonia "Al Samo Sepolero" a Albi· 
noniho Koncert pre dva hoboje, s láčiky a 
basso cont inuo č. 9 C dur (s kultivovanými a 
technicky precíznymi sólistami Silvanom a 
Danielem Scanzianim) zodpoved11li inter· 
pretačným normám barokovej estetiky, pri· 
čom nešlo o akademicky "suché" muzicíro
vanie. Talianski hudobníci pod taktovkou 
Agostina Orizia obohacujú svoj tón o južan· 
skú "šťavu" a hráčsku iskru, čo sa najpreg· 
nantnejšie prejav ilo v Sinfonii č. 6 d mol 
"La casa del Diavolo" od Luigi Boccheriniho. 
V nej sme obdivovali nielen čistý. dynarnic· 
ky tieňovaný a o vyspelú techniku inštJu
mentalistov opretý zvuk telesa, ale tiež jello 
schopnost' účinne diferencovať jednotlivf 
časti programovo ladenej skladby. 

Vrcholom večera sa stal Beethovenov KJa. 
ví my koncert č. 2 B dur, v ktorom sa zaskvel 
mladý český sólista Igor Ardašev. Jehotedl
nicky bri lant~ý. vo výstavbe kontrastný,' 
dynamike citlivo tieňovaný prejav v sebesn
úbiltvorivé nadšenie s prfsnou štýlovou dis
ciplfnou. l-loci jeho festivalové vystúpenie sa 
odohralo iba dva dni po hosťovaní D. Lively· 
ho (Beethovenov 5. klavírny koncen), Alda
ševov výkon imponoval prinajmenšom lit, 
ako v prípade Angličana. Rovnako Kornomf 
orchester medzinárodného festivalu v BRt
cii\ Bergame uspel v konkurencii telies~ 
dobnej štruktúry, ktoré hosťoval i na tollt
ročných BHS. PAVFLUN<II 



Academy of Saint Martin in the Fields 

Vystúpenie svetoznámeho komorného súboru z VelKej Británie (28. 9.) bolo doslova hu
dobným sviatkom. Pod vedením jedného zo šéfov. Kennetha Sillitoa, predviedli hostia z 
Británie diela Holsta (St. Paul Suite), Mendelssohna-Bartholdyho (Scherzo a Capriccio), 
Griega (llolbergovská suita). Pendereckého (Sinfoniella) a Suka (Serenáda). Je veľmi ťažké 
popísal', čo hráči orchestra dokázali vyťaži l' z uvedených skladieb. Očarili poslucháčov sviž
ným prístupom, znalost'ou štýlovej podstaty každého z diel, nepopierateľnou virtuozi tou, kto
rá však nikdy nešla proti hudobnej podstate a nebola teda samoúčelná. Ich hra sa blfžila k mé
te dokonalosti , a ak aj pripustfme, že niečo môže byť dokonalé, potom výkon Academy of 
Saint Martin in the Fields dokonalý bol. Za dokonalosťou súhry a za plasticitou zvuku pravde
podobne tkvie spoločne zdieľaný pocit radosti z hudby a z hrania. Toto teleso je jedným telom 
a jednou dušou. Každý okamih bol precízne vypracovaný z každého pohľadu, nebol to však 
suchopárny akademizmus. Bola to prccfznost' plná života, entuziazmu, dobrej vôle rozdával' 
len radost'. A to všetko bez patetických gest, bez toho, aby si poslucháč v prvom rade uvedo
mil hudobníkov a až potom dielo. V poprcdf bola stále len a len hudba, jej tvorcovia a rôzne 
podoby jej pôsobnosti . Aj dramaturgia koncertu bola prínosom do tohtoročných BHS. Z tohto 
pohľadu zaujali predovšetkým dve skladby: Holstova Suita a Pendereckého Sinfoniella. Tieto 
"novinky" v našich koncertných s ieňach skombinovali anglickí hostia s dobre známymi a 
osvedčenými titulmi. Vznikla tak zaujfmavá programová pulzácia, dynamizmus, aký chýba 
koncertným vystúpeniam mnohých komorných orchestrov, ktoré sú často úzko špecializova
né, limitované. 

Je teda viacero dôvodov považovai koncert Academy of Saint Martin in the Fields za festi-
valový úspech a za prvot riednu kultúrnu udalost'. EVA MIŠKOVIť::OV Á 

Rozhlasové orchestre 
zo Saarbriickenu a z Viedne 
Dva rozhlasové orchestre germánskej proveniencie akoby sa dohovorili a Bratislavským hu

dobným slávnostiam po kytli programy, v ktorých zaujme predovšetkým hypenrofizácia hudby 
20. storočia. Táto reakcia asi nebude jedinou na celkové programové smerovanie BHS 1998. 
Dominovala tu práve hudba nášho s toročia a festival stihol pokryť široké časové pásmo zasahujú
ce od klasikov až po súčasníkov. Poučné bolo práve vystúpenie Rozhlasového symfonického or
chestra zo Saarbrilckenu, dirigenta Oswalda Sallabergera a popredného svetového klarineristu 
Eduarda Brunnera. Ako bolo uvedené v programovom bulletine, tento orchester vznikol práve 
z iniciatívy propagátorov súčasnej hudby popri vell<om festivale, ktorý pravidelne prebieha v 
Saarbriickene. Teleso má bohaté kontakty s poprednými skladateľmi , ako napríklad Boulezom. 
Ligetim. onom, Schniukem. Piirtom a i. Je preto celkom pochopiteľné, ak aj pre BHS ponúkli 
nasledovný program : Webernove úpravy Schubertových emeckých tancov D 820, Pii ť orches
trálnych kusov, op. IO, Boulezove Domaines pre klarinet a orchester a Zemlinského symfonický 
obraz Morská panna. Či je práve táto ponuka tým najvhodnejším riešením pre festival typu BHS, 
to treba ponechať na posúdenie kompetentných, na programovú komisiu. Netreba si však zakrývať 
oč i a nevid ieť, kde a ako žijeme. čo okolo nás vzniká. Možno nám chýba práve kult ivácia vo ve
ciach súčasnej hudby (a aj výtvarného umenia). a preto iniciatívy Saarbriičanov sú vzácne a 
potrebné. Možno sa im podarilo nalomiť tvrdošijnosť v odmietaní "nepeknej" hudby a možno nie
ktorí z minima návštevníkov tohto podujatia odchádzal i z Reduty vo zvláštnom vytržení. áročný 
progmm mal totiž logiku a bol v podstate aj poučný. Zcmlinský (zaradený, samozrejme, na záver 
ako ešte "pekná". rozlúčková hudba) je príkladom toho, čo spôsobilo, že musel príst' Weberna po 
ňom Bou lez. Škoda, že na koncerte absentovali predovšetkým študenti našich hudobných škôl. 
Ale pok i aľ nic sú dostatočne molivovanf svojimi učiteľmi , nemôžu sa v tomto prípade dobre roz
hodnúť. Zistil i by, že We bem je klenot, že jeho opus l O je hudba sfér, hudba hudobných atómov 
plných energie a krásy. ktorú tak usilovne upierajú hudbe dneška. Pierre Bou lez a jeho Domaines 
už bol tvrdší oriešok - predovšetkým svojimi proporciami , porovnateľnými s klasickou symfó
niou. Tam už poslucháč mohol pocit'ovat' potrebu vypnú!'. vydýchnuť a znova sa nadýchnuť. Zato 
výkon Eduarda Brunnera bol úctyhodný a obdivuhodný. Venuje sa interpretácii hudby 20. storo
čia pravidelne. čo dokázal aj svojou kondíciou. technickou vybavenost'ou a zvukovou predstavi
vo lou. 

Koncert bol ojedinelou. ale veľm i osožnou festivalovou udalosťou - a to aj napriek zjavnému 
nezáujmu publika. 

Koncert Radio Symphony Orchestra Vienna, dirigenta Dennisa Russella Daviesa a nautisru 
Erwina Klambauera už taký hrdý v zmysle dramaturgickej c ieľavedomosti nebol. Vyznel čiast oč
ne aj ako večer rakúsko-slovenského pria teľs t va. Prvým čfs lom programu bola premiéra 
Festivalovej ouvcrtury Ilju Zeljenku. Je veľmi pekné, ak Rakúšania prejavili záujem uviesť toto 
dielo, otázne však je. či meno Ilja Zeljenka nefiguruje v programoch BHS až pr ičasto. Kantáta 
Slovo, S láčikové kvarteto, Ouvcrtura giocosa a i., teraz nová premiéra ... možno je to až pri veľa. 

a Slovensku tvorf predsa viac skúsených skladateľov. 
Koncert pokračoval dvoma skladbami Kurtha Schwertsika. rakúskeho skladateľa a hudobníka. 

Má úzky kontakt s dirigentom Daviesom, neprekvapuje preto. ak jeho hudba znela aj na BHS. 
Flautový koncert a Sinfonia-Sinfoniclla sú ukážkami jeho poetiky (S infonia-Sinfonieua zfskala 
obrovský ohlas v zahranič[). Dá sa povedal', že Schwertsikova hudba korešpondovala so zcljen
kovskou poetikou a že prvá fáza programu bola hutná, ucelená. Výkon nautistu Klambauera bol 
poľahlivý. eliminoval akékoľvek negatívne napät ie. 

a záver tohto zvláštne koncipovaného programu prišiel Brahms. Brahms importovaný z 
Rakúska je vždy žiadaný. Rozhlasový orchester z Viedne preukázal svoje kvality a 3. ymfónia 
mu ela ulahodiť nejednému návštevníkovi Reduty. V hre členov RSO Vienna akoby nebola prítom
ná únava. sprevádzajúca často výkony rozhlasových orchestrov. llrali koncentrovane, nadhľa
dom. bez väčších problémov. Brahms potom zapôsobi l ako balzam na dušu. EVAMIŠKOVICoVA 

Janáčkove komo~é skvosty 
Úprimne som uvítal, že v rámci nie prí

liš rozsiahlej janáčkovskej ponuky (70. 
výročie úmrtia skladateľa) myslela dra
maturg ia BHS popri Glagolskej omši i na 
majstrovu komornú tvorbu. V jej vokál
nej čast i patrí popredné miesto cyklu 
Zápisník zmizelého a rovnako moravská 
ľudová poézia v piesňach je neodmysl iteľ

nou súčasťou kompozičného odkazu veľ
kého moravského autora. 

Janáčkovo folk loristické bádanie, kto
ré išlo ruka v ruke s jeho tvorivou činnos-

M. Lapbnský, J. Foga!ová, P. Straka (zlava). 
Snímka Tibor Borský 

ťou , sa priamo odzrkadlilo v piesňovej 
tvorbe inšpirovanej moravskou ľudovou 
poéziou. Výber dvanástich náladovo roz
manitých miniatúr tvoril prvú časť pod
večerného koncertu v Klariskách, nazva
ného výstižne Pocta Janáčkovi. Popredný 
český barytonista Ivan Kusnjer s klaviris
tom Mariánom Lapšanským zvýraznili v 
nich myš lienkové jadro jednotlivých pi
esní, vystihli ich men iacu sa atmosféru a 
bez operných man iér pretlmoč i l i ich 
hudobnú prostotu i emotívny náboj . 
Kusnjerov hlas znel plasticky, v piánach 

Melódie 

nežne, v silnejšej dynamike kovovo a pl
nozvučne. 

Ťažiskom koncertu predsa len bol 
Zápisník zmizelého, cyklus piesn í, či 
skôr lyrická monodráma pre tenor (Peter 
Straka), alt (Jolana Fogašová) a ženské 
hlasy (Ženské vokálne noneto) so sprie
vodom klavíra (Marián Lapšanský) na 
slová neznámeho básnika. Cituplný, no 
zároveň dramaticky vyhrotený príbeh 
lásky chlapca k ohnivej c igánke sa pro
stredníctvom Janáčkovej hudobnej reči 
stáva úprimnou výpoveďou o podobách 
lásky, vášne, o previnení, a le i morálnej 
katarzii. V Bratislave nezaznieva Zá
pisník zmizelého často, o to viac žije v 
spomienkach návštevníkov SND jeho 
poloscénická podoba z roku 1969 s neza
budnuteľným Dr. Gustávom Pappom. 
Tenorista Peter Straka (rodený Zlínčan , 

žijúci v ZUrichu) je európsky uznávaným 
umelcom a jeho bratislavský debut bol 
očakávaný s napätím. Disponuje zvuč
ným, príjemne s farbeným lyricko-drama
tickým materiá lom, vokálno-esteticky in
k.linujúcim k nemeckému zvukovému 
ideálu, s technikou opre to u viac o hlavo
vú rezonanciu. Jeho stredná poloha má 
pritom kovové jadro i zvukovú pl nosť. 

Strakove výšky však natoľko isté nie sú, 
čo sa prejavilo najskôr v občasnom pou
žívaní falzetu a v exponovanom závere s 
vysokým C zjavným forsírovaním tónu. 
Po výrazovej stránke ostaJ väčšmi v rovi
ne introvertne zdržanlivej (tým sa zásad
ne odlišoval od Pappovho poňatia), avšak 
zmysel textov a potrebnú dramatickú 
gradáciu dosiaho l i týmito prostriedkami . 
Na menšej ploche partu Zefky sa predsta
vila Jo lana Fogašová, ktorá spievala ko
rektne, no bez osobitejšieho timbrového 
čara. Marián Lapšanský citlivo formoval 
atmosféru cyklu, bol v lyrických polo
hách i dramatických vzopätiach plastický 
a štýlovo vierohodný. 

PAVELUNGER 

a piesne z muzikálov 
Presne do polovice tohtoročných BHS bol načasovaný koncertný večer s názvom 

WEST END, ktorý prechodne zmenil atmosféru tradičných symfonických produkcií a 
sčasti obmeni l i publikum. Verká sála Reduty, dovtedy len zriedkakedy zaplnená, naraz 
praskala vo švíkoch. Azda aj to je dôkaz, že dramaturgický "úlet" do muzikálového te
ritória mal svoje opodstatnenie. 

Dôvodov, prečo možno akceptovať toto programové vybočenie, je viacero. 
Predovšetkým profesionálne zodpovedný kontakt s muzikálovým žánrom si za lúži na
še obecenstvo, ktoré síce v tejto sfére už nie je "panenské", no zasa väčši nu pilierových 
muzikálových diel pozná iba z ukážok v médiách. Prezentáciu na koncertnom pódiu si 
rovnako zaslúžia i samotní autori mnohých titulov, z ktorých výber bol do bratislavské
ho koncertu zaradený. Pok iaľ v divadlách je orchester buď "neviditeľný", ozvučený, 

alebo znie z playbacku, tentokrát v živej interpretácii Symfonického orchestra Slo
venského rozhlasu pod taktovkou anglického dirigenta Martina Yatesa sme mohli na
plno vychutnať zauj ímavú inštrumentáciu a rafinovanú farebnosť predvádzaných titu
lov. Výber to bol vskutku široký. Od "klasikov" typu Fredericka Loeweho (My Fair 
Lady) a Leonarda Bernsteina (Candide), cez staršiu generáciu autorov (Stephen 
Sondheim, Lionel Bart) až po dnešných hviezdnych sk ladateľov, síce tiež už päťdesiat

nikov, zastúpených predovšetkým Claudom-Michelom Schonbergom a Andrew 
Lloydom-Webberom (Mi s Saigon, Starlight Express, Fantóm opery, Bedári , Evita ... ) 
dostalo publ ikum kolekciu najznámejších melódií, árií a scén. 

Na če le rozhlasových symfonikov, plasticky reag ujúcich na požiadavky odlišného 
žánru, stál energický a inšpiratívny Martin Yates. Najmä jeho zásluhou orchester i zbor 
(zostavený z členov Sľ.UK-u a ansámblu Musica vocalis) zvládli svoje party nielen 
bezpečne, ale aj s nevyhnutnou dávko u štýlovej špecifickosti. Zo štyroch anglických 
sólistov dvaja predstavovali trednú, dvaja mladú spevácku generáciu. O poznanie pre
svedč ivejš ie sa darilo skúsenejšiemu páru, kde najmä Kim Criswellová svoj nevšedne 
s farbený, možno vo výškach trocha ostrý hlas, vložila plne do služieb stvárňovaných 
hrdiniek z Miss Saigon, Olivera, Evity či Bedárov. S výrazovým na adením pieval tiež 
James Greame, aj keď jeho hlas nemá natorko o obitý timbre. Mladá Deborah 
Meyersová uplatn ila svoj lyrický naturel najmä v My Fair Lady a Fantómoví opery, no 
koloratúry Bernsteinovej Candide (spomienka na vl aňajšiu interpretáciu Edity 
Gruberovej je ešte prOiš čerstvá) sú zrejme nad sily jej techniky. Andrew Holliday si 
získal priazeň publika svojím šarmom, spevácky bol však prekvapujúco nezrelý. 

Obecenstvo prijalo muzikálový večer s nadšením . Darmo, autentická interpretácia, aj 
keď nie na šp ičkovej speváckej úrovni , je pre nás vzácnosťou. Jedno posolstvo som si 
však z tohto večera odniesol navyše: je to poznanie, že slovenskí muzikáloví peváci 
by v tej to konkurencii neo tal i v hanbe. PA VEL UNGER 



Stará duchovná hudba u Jezuitov 
Vcfaka Francúlskemu vokálnemu súboru 

A Sei Voci, naplnil sa 6. IO. do posledného miesta 
Jezuitský kosto l - dôstojné pozadie pre interpre
tác iu a vnímanie hudby z rozhrania renesanc ie a 
baroka. A Se i Voci s dirigentom (súčasne aj vo
kalbtom - basistom) Bernardom Fabre-Ganu
som tvoria sfce nic šiesti ("se i") spevác i, a le v 
premenlivej zostave až tri ~opranistky, dvaja al
tisti (falzetisti), dvaja tenoristi, barytonista. už 
spomínaný dirigent a basista v jednej osobe, a 
hráč na pozitíve ... Táto zostava v priebehu inter
pretácie dosiahne niekedy aj počet šesť... A Sei 
Voci sa menf aj postavením spevákov, ich zdru
žovaním podľa predpisov partitúry a rôznych 
hlasových efektov. Vynikajúce vokálne l drul.e
nie s vyše dvadsaťročnou tradfc iou umeleckej 
práce vystúpilo na BHS v ~polupráci s Fran
cúzskym inšti tútom. Je zaujímavé. že francúzske 
te leso interpretuje autentickým štýlom taliansku 
duchovnú hudbu 17. storočia (a le prečo nic?). 
Kal.dý projekt, ktorý údajne konl ultujú s muli-

A Sei Voci 

kológmi spája v sebe štúdium rukopisov. výsku
my, nahrávky, konfrontácie na majstrovských 
kurloch a pod. Teleso má ka/dý rok cca 60 kon
certov na najprestížnejších festivaloch doma i v 
zahraničí. Nuž. a tž ili sme na BIIS aj takúto la
hôdku pre ; týlovo vycv ičené- ale ako sa ukáže
aj obyčajné muzikantské uši. 

Na BHS predviedli francúzski vokalisti 
najprv rozsiah le Večerné littínie (ncšpory) Panne 

Márii v Chráme !-.V. Petra v Ríme od Pietra Paola 
Benciniho ( 1675- 1755) a v druhej časti koncertu 
kratšie Misererc od Grcgoria Allegriho ( 1582-
1652)- obnovené súborom A Se i Voci a muzi
ko lógom Jeanom Lionnetom improv izovanými 
ozdobami tej doby (tzv. baroková verzia). V prf
pade Miscrcre okrem perfektnej súhry hlasov 
zapôsobi l na poslucháčov aj efekt dvojchórovos
ti (jeden minizbor pred oltárom, druhý na chórc 
kostola) a faux bourdonu - najstaršej formy viac
hlasného spevu. 

Viac ako uvažovanie o vernosti a pravosti štý
lovej intcrpreiácic A Sei Voci (ktorý nepochyb
ne oživil následné diskusie prítomných špecia
listov), zapôsobila na väčšinu poslucháčov kon
certu prostota, pritom vznešenosť duchovnej 
hudby, ktorá podala ruku súčasníkov i cez vyše 
dve storočia . Pri všetkej programovej askéze bol 
koncert pútavý bohatosťou liturgického odkazu, 
ktorý viedol vnímavého poslucháča nie len k es-

te tickému, ale aj čisto duchovnému zážitku, ba 
priam k mystickej nálade. apo~ledy sme po
dobnú a tmosfé ru u Je/uitov 7a~ili pred pár rok
mi, keď sem zavftali mnísi, špecial isti na inte r
pretáciu gregoriánskeho chorálu. Cez Francú
zov a ich skvele l Ohratý tfm sme sa tentoraz 
preniesli do rímskych chrámov 17. a 18. storo
čia ... 

TERÉZIA URSÍNYOV Á 

Larin - spevácky fenontén 
Vrcholným Lážitlo.om BI! S bol pre ctiteľov vo

kálneho umenia recitál sólistu opery S D, teno
ristu Sergeja Larina. Organilátori festivalu ho 
pre ldravotnú indispozíciu speváka pre ložili z 
26. 9. na l. l O. A tak náhoda chcela, že priate lia 
hudby si Medzinárodný deň hudby nemohli lep
šic ani uct i ť... 

Sergej Larin , rodák z Vilniu!-.u, pôsobí v SND 
od r. 1992. Odvtedy vyrástol na medzinárodnú 
hviezdu operných pódií - od Viedne cez Miláno, 
Paríž, Londýn a7 po New York, najnovšie i 
Peking... ie je účelom tohto č lánku opisovať 
medzinárodnú kariéru Bratislave stále verného a 
skromného Sergeja Larina. Tomu by mohol po
s lúžiť napríklad rozhovor s týmto ušľachti lým , 
talentovaným. nepochybne aj ambic ióznym a 
Vlde laným umelcom. Prichodf mi opísať dojmy 
l jeho koncertu v Zrkadlovej sieni Primaciál
neho paláca, ktorá v ten podvečer praska la vo 
švíkoch. Sergej Larin je dnes už ozajstným vo
kálnym fenoménom! a klavfri ho s plným po
roLumením sprevád7-ala Viera Kunzová, ktorá 
priam striehla na kal.dú jeho výra7ovú fajnovosť, 
aby ju ná ležite vykreslila v klavírnom partner
stve. 

Pre festivalový recitá l si S. Larin vybral vý
hradne repertoár z odkazu ruských autorov. 
Dvaná!-. ť známych i menej / námych C'ajkov
ského romancí (dve z nich zallleli v bezchybnej 
francúzštine ) sa striedalo v kval itnej zostave tak , 
že raz vyvolávali dramatické napätie, inokedy 
bezstarostnú náladu, vzáp1it í melanchóliu takú 
prí7načnú pre ruskú romantickú pieseň (a dušu). 
Sergej Larin dokán l na malej ploche vykresliť 
zložité premeny nálad ako uzavreté celky, prfbe
hy č i drámy. Raz s ním poslucháč trpel v bezhra
ničnej bolesti. inokedy s ľahkosťou víril upro
stred plesu, žia lil nad stratenou láskou (č i novú 
nachádzal), spomínal , nostalgicky túž il, preHval 
samotu hrdinu -alebo diabolské poc ity v serená
de Dona Juana ... 

Sergej Larin je nielen nádherný, vynikajúco 
školený tenor - je to aj inteligentný umelec, kto
rý vie, čo spieva. Pravda. ne raz do svojho preja
vu vná~a i operný pátos, prípadne náznak he rec
kej akc ie - a le vždy s mierou a vkusom. Všetko. 
čo predostre l lO svojho vzácneho umenia, sme 
akceptovali: či to bol C'aj kovskij s bohatou pa le
tou nálad alebo Korsakovove piesne, poznačené 
orientálnym koloritom, prípadne ukážka z málo 

uvád/3nej vokálnej tvorby Césara Kjuja - prie 
zračnej, štýlovo č i\ t ej, akoby ovanutej západo
európskym duchom . 

Vrcholom koncertu však boli sarkastické 
Musorgského piesne a tance smrti č. 1- 4. Patria 
k tomu najkrutejšiemu, najdrsnejšiemu, čo 

Musorgskij odpozoroval zo ž ivota a umelecky 

Sergej Larin 

"vteli l" do hudby. Je v nich súčasne zašifrované 
obrazoborectvo sentimentálnych meštiackych 
romancí (ktoré sme obdivoval i iba pred chví
ľou !). S. Larin z Musorgského voká lne, výrazo
vo, ba i poslucháčsky náročných skladieb vyMa
val štyri drámy. Ani v jednej nezapre l speváka 
inklinujúceho k dramatickému prejavu. Ak však 
hovorím v prfpade Larina o dramatickom speve, 
nezabúdam ani na jeho mužné, kult ivované pia
nissi má, ktoré vkladal do piesňového prejavu 
ako účinný kontrast. Bolo to stretnutie s umel
com, o ktorého rýchlom kvalitatívnom raste po
maly, žiaľ, ani nevieme, lebo na Slovensku spie
va čoraz zriedkavejšie. o, veľmi sa tomu neču
dujme- je to svetová spevácka jednotka! 

'rERÉZfA URSÍNYOV Á 

P. Mikuláš, J. Kundlák a A. Kohdtková s dirigentom J. Darlingtonom. 

Hudba ako šťastie 
Cappella Istropolitana sa predstavi la (30. 9.) na BHS Haydnovým oratóriom Ročné 

obdobia, Hob. XX I:3. - za spoluúčast i Speváckeho zboru mesta Bratislavy, v ktorom 
vidno čoraz viac bývalých fil hannonických spevákov. Nepochybne aj oni (no aj ostatní 
"holáskovci") majú zásluh u na vynikajúcej prezentáci i tohto bratislavského telesa, po 
SFZ druhého najvýznamnejšieho zboru hlavného mesta SR. Zbonnajster Ladislav 
Holásek pripravi l na profesionálnej úrovni početné zborové č ís la v takmer dva a polho
dinovom oratóriu, hýriacom nielen prekrásnymi sólami , resp. kombináciami sól so 
zborom, ale i náročnými polyfónnymi vstupmi spevákov a samostatnými orchestrálny· 
mi čís lam i . 

Haydnovo oratórium zapôsobilo na poslucháčov ako svieži dych prírody či reali lÍC· 
ky namaľované plátno s výjavmi jari, leta, jesene a zimy. Ľudový charakter textu (cha
rakterizujúci aj sólové party gazdu Šimona - bas, jeho dcéry Hany - soprán a mladého 
sedliaka Lukáša - tenor) sa prelína v ľúbeznej rokokovej nálade, ktorá má zvukomale!r 
ne vykresliť rôzne obdobia roka a ľudské pocity z ich darov. 

Cappella Istropolitana si prizvala k spolupráci popredných sólistov opery SND. 
Adrianu Kobótk:ovtí (Hana), Jozefa Kundláka (Lukáš) a Petra Mikuláša (gazda Šimoo~ 
Okrem toho orchester obohatil svoje obsadenie dychovými a bicími nástrojmi, ktoré 
predpisuje partitúra. Vďaka anglickému dirigentovi Jooathaoovi Darlingtonovi sa 1šak 
vo výslednom zvuku uchoval charakter komorného muzicírovania, v ktorom orchesler 
spieval a dokres ľoval náladu premenlivej prírody. Bez deja, zato vždy v pokornej úc1e 
pred Bohom, plynu l na slová bohatý text (spievaný v nemčine), ktorý bol však pri počú· 
vaní druhoradý: na prvom mieste v tomto diele je priam obrazná hudba, ktorá priná.~ 
uš ľachtilú radosť, pokoj a estetický zážitok. Tak sme to cítili na koncerte, kde všetko · 
vrátane Haydnovej hudby, výkonu sólistov, bezproblémovo spievajúcich a vzácne la· 
diacich hlasov v ensembloch, ale aj vo vstupoch zboru, orchestra a dirigenta - plynulo1 
jasnom svet le nádherného muzicírovania .. . Takýto zážitok z prostej ľudskej radosti, vy· 
jadrenej hudbou, by sme si radi ako poslucháči zopakovali - hoci pri príležitosti uvíta· 
nia Nového roku. TERÉZIA URSÍNYOVÁ 

Panochovo kvarteto 
Pre mi lovníkov komornej hudby je vždy ve !kým potešením vypočuť si vyspelý súbor 

štyroch hráčov - s láčikové kvarteto. Toto zoskupenie prináša na pódium excelemný I)'P 

komornej hudby, ktorej skladatelia venujú pozornosť a v ktorej každý z hráčov môže, 
ba musí byť tak trochu aj sólistom, pričom spôsob delegovania hudobnej nadvlády Je 
vždy podriadený hudobnému obsahu. Takéto potešenie nám poskytl i členovia 

Panocbovbo kvarteta, ktorí už od konzervatoriálnych čias (Praha), od roku 1968 - brú· 
sia svoj interpret ačný štýl. V živote komorných telies je prvý medzinárodný úspech 
( 1975) zo úťaže vždy iba prvou kvapkou v pohári , ktorá poteší, ale neovlaží. Odvted} 
"Panochovci" precestovali svet, ovenčení cenami, nahrávkami, Zlatými platňami t 

Grand Prix ... Dnes patria ku špičkovým českým telesám, ktoré šírkou repertoáru 
obsiahnu tvorbu domácu, viedenských klasikov i hudbu 20. toroč ia . 

O to viac potešilo, keď si pre festivalový koncert vybrali dvoch slovenských sklada· 
teľov , generačných rove níkov. Z tvorby Pavla Bagina to boli Prelúdiá pre s láčiko1é 

nástroje. Štyri , rozsahom nie velké skladby, z nich Scherzando priam v rozmedzí žar. 
tovnej minútky, štyri základné tempové volby, štyri nálady, štyri kultivované kompozí· 
cie pre možnosti s láčikových nástrojov. Panochovo kvarteto z nich vytvorilo odľahče

ný úvod k dielu, ktoré sme prežívali ako rozlúčku s tvorbou Jozefa Malovca, ktorý náhle 
opustil tento svet uprostred festivalového diania. Jozef Malovec sa iste tešil na predve· 
denie svojej Symetrickej hudby, veď posielal pozvánky svojim priateľom ... Sprflomnili 
sme si ho počúvaním tej to zvláštnej štvorčasťovej kladby, do ktorej rukopisu vložili 
"Panochovci" svoj zmy el pre detai ly, odkrývanie myšlienkových celkov, plasticitu, 
výrazový potenciál. Vyvrcholením ich vystúpenia bolo uvedenie Schumannovho 
Klavírneho kvinteta E dur s klaviristom Ivanom Gajanom. Spolupráca to bola oboj· 
stratme perfektná. Ctenovia kvarteta vy ti hli skryté črty St:humannovho diela, ktoré má 
prvky presahujúce rozmer len komornosti a klavirista Ivan Gajan celkom prirodzene 
preberal vedúcu úlohu na miestach, kde mal klavír významové dominanty. Plnosť zvu· 
ku prvej časti vystriedala ukážková práca s fonnou, v druhej robustnosť tretej poloh) 
kvarteta - v ča ti "scherzo" lavírovala medzi etudovitou hračkou , prvkami tanečnosti, 

hravosti a vtipu. Schumann v tomto kvintete dal ve !ký priestor partu klavíra, téma v zá. 
verečnom allegre znela ako tutli orchester, celá časť hýrila myšlienkovým bohatstvom, 
ktoré bolo interpretáciou adekvátne stvárnené • .Schumannovo Klavírne kvinteto Es dur 
v podaní Panochovho kvarteta s Ivanom Gajanom bolo dôstojným vyvrcholením ko
morných koncertov v rámci festivalu BHS '98. ME.šKA PUŠKÁŠOVÁ 

Snímky T. Boruý 
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Štátny komorný orchester 
v • • Zilina . 

Tohtoročné Bratislavské hudobné slávnosti 
boli štedré vo viacerých ohľadoch. Napriklad 
uvoľn il i priestor pre niekolko komomých or
chestrov. Po Pražskej komornej fi lham1ónii, 
Orchestri Bergamo - Brecsia, Academy of St. 
Martin a súbore Capella Istropolitana nastúpi
li na pódium Reduty hostia zo everu Sloven
ska. Svojím programom akoby chceli potvrdiť 
aj druhú dominujúcu dramaturgickú položku 
BHS '98 - uvádzanie diel skladateľov 20. sto
ročia. Sk ladateľský trojlfstok Dibák - Ginaste
ra - Martinu nepredstavuje síce avantgardnú 
stránku hudby nášho storočia, predsa však vy
tlač il z pozícií trad ičné repertoárové položky. 
ŠKO Žilina je vlastne známy aj tým, že nevá
ha, ak treba oživiť koncertné dianie aj o ne
všedné tituly. A to je dobre. Zaiste je to aj zá
sluhou ambiciózneho dirigenta Leoša Svárov
skato, ktorý stál na dirigentskom stupienku 
Reduty aj 4 . októbra počas nedeľného matiné. 
Možno povedať, že tento koncert mal dve di
menzie: prvá polovica akoby patrila skôr "do
spelým", druhá bola adresovaná detskému 
publ iku. apriek tomu bol tu aj spoločný me
novateľ - sv iežosť, odľahčenosť, temperament 
a pravé muzikantstvo. Koncert pre bicie a or
chester Igora Dibáka, Koncert pre harfu a orches
ter Argentínčana Alberta Ginasteru a výber z 
pôvabného baletu Spalíček Bohuslava Marti 
n~ rozdávajú potešenie, dobrú náladu a na
vodzujú pozitívne myslenie. avyše, prítom
nosť Popradského detského zboru, vedeného 
Jozefom Bódom, naslovovzatým odbornlkom, 
urobi la svoje, takže Reduta sa v druhej polo
vici nedeľného poludnia premenila z vážnej 
koncertnej s iene tak trocha na detský kútik . 

Koncert Igora Dibáka, to je ohňostroj , 
chfliaci množstvo rýdzich, trblietavých iskri
č iek . Je dielom skúseného sk l adateľa dispo
nujúceho technikou aj hudobníckym duchom. 
Trojzáprah SKO - Svárovský - Libor Cabej
šek ho s úspechom v Bratis lave uviedl i pred 
niekolkými rokmi a úspech sa opakoval aj na 
BHS '98. Libor Cabejšek je človekom na 
správnom mieste a náročnú zostavu perkusií 
opäť raz rozvibroval celkom bez problémov. 

Dobre si počína la aj Godelieve Schrama, 
harfistka z Holandska. V porovnaní s "dioný
zovským" Dibákom je Ginasterov Harfový 
koncert skôr záleži tosťou božstva nežného 
Apollóna. Už len prítomnosť "nebeského" ná
stroja, harfy, vytvori la opojnejšiu , vzdušnej
šiu atmosféru. Bola to akási "vedľajšia" . lyrická 
myšlienka sonátového vývoja prvej časti pro
gramu. Oproti maskulínnemu Koncertu pre 
bicie sa postavila ženská ncha a pôvab. Ginas
terov koncert je skvostným dielom, oscilujú
cim medzi dist ingvovanosťou štruktúry a iskri
vým juhoamerickým temperamentom. Dráždi
vý dialóg dvoch výrazových dimenzií udržia
va poslucháča permanentne v pozomosti. Har
fa, zdanlivo neprierazný, zvukovo nepricboj
ný nástroj, má v tejto skladbe doslova "na ru
žiach ustlané". Godclicvc Schrama túto šancu 
využila naplno a vyčarila kúzelnú atmosféru . 
Pomocnú ruku podali aj Leoš Svárovský a 
ŠKO, takže všetko bolo v poriadku. 

Kúzlo sa z Reduty ncvytratilo ani po pre
stávke. Spalíček, to je naozaj tná hudobná 
rozprávka, plná invencie a inšpiračných zdro
jov. Je dobre mieneným médiom pre motivá
ciu detí - č i už v úlohe interpretov alebo v úlo
he divákov (poslucháčov). Vybrať z neho to 
pravé je zaiste ťažké. apriek tomu žilinské 
poludnie so sopranistkou Yvettou Tannenber
gerovou a tenoristom Šimonom Šomorjaiom 
bolo plodnou prechádzkou po svete starých 
ľudových zvyklostí, hier a rozprávok. Možno, 
že niekto aj pokrút il hlavou nad zmyslom toh
to dramaturgického titulu. Akékoľvek pochyb
nosti však nie sú namieste, pretože Bohuslav 
Martinu a Spalíček pripomenuli človeku , že 
stále existuje na svete aj dobro a krása. Posol
stvo koncertu nemusí vždy voňať virtuozitou 
alebo pátosom. Môže byť aj zdrojom nevšed
ných prienikov do nádherného sveta diet'aťa . 
Žilinčanom a ich hosťom sa v tomto prípade 
darilo. -M.T.-

Amadeus Chamber Orchestra 
Prehliadka komorných orchestrov. organi

zovaná v rámci BHS '98, pokračovala 7. ok
tóbra. Ako posledný zo súborov tohto zame
rania sa predstavil komorný orchester z Poľ
ska. Amadeus orchester vznikol z podnetu 
doterajšej dirigentky Agnieszky Duczmal ako 
študentský orchester. Od svojho vzniku už 
stihol prekonať pubertu aj fázu adolescencie, 
a napriek tomu, že je stále mladistvý, podáva 
majstrovské výkony. Jedným z nich bol aj vý
kon na BHS. Poľskí hostia prišli s členit ým 

programom (Gorecki , Szymanowski , Suchoň , 
Baczewicz) a s jedným tromfom. Tento 

~HS'9K 

tromf, americký kontrabasista Gary Karr, 
"prebi l" celú hru a stalo sa, že samotný or
chester sa ocitol až na druhej koľaji . To, čo 
urobil americký virtuóz a šoumen na pódiu , to 
je totiž len veľmi ťažko podchytiť verbálne. 
Kolko sa toho narozpráva o ťarbavosti kontra
basu! V prípade Karra nič podobné nehrozí. 
Tón, ktorý sa šíri l z velkého korpusu nádher
ného nástroja do prostredia, bol rovnocenný 
vrúcnosti vio lonče lového tónu. Napriek to
mu, že jeden poltón na kontrabase znamená 
niekolko centimetrový pohyb po strunnlku, 
Karrova intonácia bola úchvatná, dokonalá, 
bezchybná, perfektná. Nemá vlastne zmysel 
pokračovať vo výpočte kvalít. K tomu všetké
mu treba pripočítať neustále sa usmievajúci 
výraz tváre, živý poh ľad, zjavné úsilie preko
nal' akadcmizmus koncertnej prevádzky a vý
sledok je jasný: neuveriteľný zážitok. Ci už to 
bol Rachmaninov (Vokalfza), Bottesini (Grand 
duo) alebo rad prídavkov Ueden lepší ako 

Fenomenálny americký kontrabasista Gary Karr. 

druhý). boli to fascinujúce dotyky s dokona
losťou . Všetko, čo odznelo pred a po Karrovi, 
bolo síce kva litné, plnokrvné, pricrazné, osta
lo to však stále v tieni vclkého výkonu velké
ho človeka a hudobníka. Gary Karr potvrdil , 
že očakávani a zasvätených neboli márne a že 
bol jednou z najjagavejších hviezd tohtoroč

ných BHS. -MT-

Vienna Flautists 
Možno poznáte anekdotu, ako sa hádali hu

dobné nástroje, kto je najdôležitejší v orches
tri. ikdy sa nedohodli, lebo nik sa nechcel 
vzdať túžby po prvenstve. V skutočnosti je to 
prvenstvo veľmi relatívne, a v hudbe neustále 
menl ivé. Možno tento fak t nejako obísť? Áno. 
Aj jeden z najmenších hudobných nástrojov -
flauta. môže svoj význam umocn i ť. napriklad 
tak. že sa spojí do súboru ôsmich fl áut - od pi
koly až po basovú flautu - a tam už svoje ná
strojové prvenstvo nemusí obhajoval'. Takým
to súborom je VIENNA FLAUTISTS, a na 
BHS príjemne spestril festi valové popoludnie. 

Súbor má za sebou I S-ročnú ex istenciu. Je 
raritou medzi dychovými komomými zosku
peniami, lebo kombinácia rovnorodých, ale 
rozsahom, farbou a zvukovými možnosťami 
rozličných fláut dáva celkom iné možnosti 
stavby repertoáru , než na aké sme zvyknut í. 
Prevahu majú transkripcie, úpravy dobového 
repertoáru nielen pre dychy, ale aj pre s láč iky. 
Je to nielen východisko 1. núdze, lebo pôvod
ných diel iste nic je dostatok, ale zároveň aj 
výzva pre členov súboru , ktorí sa stali zručný
mi upravovatc ľmi , keďže sami najlepšie po
znajú možnosti svojich nástrojov. 

Festi valový po l ucháč v tomto prípade po
čul pôvabný Bizetov cyklus Hry detí, čo boli v 
skutočnosti štyri žánrové obrázky, priam výja
vy zo sveta detských radovánok, ktorý - vo 
flau tovom oktete znel priam idylicky. John 
Dowland býva tiež čas tým zdrojom dobových 
transkripcií - vynikla najmä Galliarda. Prvú 
polovicu koncertu finišovali Jeseňou a Zimou 
zo Štyroch ročných období A. Vivaldiho. Táto 
úprava budila dojem, že ak by mal Vivaldi ta
ké dokonalé flauty. a by ho to napadlo, bol by 
to urč ite napísal podobne. Úprava pre flautový 
súbor typu "concerto grosso" mala jednak 
vrchnú melódiu, jednak basy, živo pulzoval 
stred a celkovo pôsobi la bri lantne. Bri lantnej
šie už znelo iba Mozartovo Divertimento D 
dur, ukážka zdravej muzikality a perfektnej 
súhry. Flautovému oktetu farebnosťou najviac 
vyhovovala Bergamská suita Claudea Debu
ssyho, i keď tam sa najviac ukázali hranice 
transkripcií a možnosti samotných nástrojov. 
Príjemné pobavenie vyvolala skladba Wolfgan
ga Puschniga, nazvaná Dych života. Skladba, 
postavená na jemných dychových zvukoch, 
vyludzovaných flautovým inštrumentáriom. 

gradovala intenzitou, sadzbou, úryvkami mot í
vov, melódií, imitáciami vtáčích spevov, čviri 

kaním na flauty až po ozajstné šteboty vtákov 
znejúcich z mg pásu. Skladba sa pomaly roz
plynula v plenéri zvukov známych z prírody, čo 
pri otvorených oknách, podvečer, v Zrkad lovej 
sieni Primaciálneho paláca nebolo nepríjemné. 

Nazdávam sa, že tento súbor v Bratislave už 
vystupoval s oveľa progresívnejším repertoá
rom. Toto fes tivalové popoludnie však tiež ma
lo "niečo do seba". MEšKA PUŠKÁŠOV Á 

Duo Calabrese 
Dobrý nápad -spojiť v jednom koncerte má

lo hrávanú literatúru pre violy - violu ďamore 

a violu da gamba - v hudbe starej i súčasnej. 

Skladby talianskych a nemeckých majstrov 
18. s toročia doplnilo uvedenie sk ladby J. Hatrí
ka. Koncert bol určený znalcom starej hudby a 
tým, ktorí vedia vychut nať menej známe diela, 

'Snímka T. Borský 

komponované pre menej frekventované ná
stroje. Repertoár pre obe "violy" -ďamorc i da 
gamba- pripomenul , že hudobná história bola 
bohatá na dobovú literatúru a jej objavovanie 
na ~účasnorn pódiu má svoje opodstatnenie. 

Preto nic je n ič zvláštne. že tejto "objaviteľ

skej" vášni podľahli mnohí významní interpre
ti, ktorí sa často preškoľujú na hru na dobo
vých nástrojoch. Výber z komomých diel 
Lorenzittiho, Mi landreho, Albrechtsbergera, 
Abela. Haydna zaznel v podaní práve takých 
sólistov. ktorí sa špecializujú na interpretáciu 
hudby minulých toročí. Rozličné duá a triá 
zneli v štýlovom podaní Gabriely Olceste 
(husle, Argentína - Taliansko), Johna Antho
nyho Calabreseho (viola ďamore, USA -
Taliansko), Jana Hališlru (v iolončel o, Česko), 
Rebeky Rusó (viola da gamba) a Dany Varín
skej (čembalo. obe Slovensko). ás môže te
šil', že viola da gamba už má na Slovensku pr
vú, v zahraničí študujúcu gambistku, Rebeku 
Rusó (od r. 1996 postgraduál u prof. P. Pan
dolfa a Ch. Ciona v Bazileji). Počúvajúc sólo
vé skladby pre violu da gamba od C. F. Abela 
sa posl ucháč nemohol ubrán iť dojmu, že je na
oaj škoda, že tento ušľachtilý nástroj bol ne
právom odsunutý do úlohy historického ná
stroja. Pravda, nástroj vždy ožije, keď mu na
píše skladateľ skladbu - urobil tak Juraj Hatrfk 
v diele Svetlo. Je to Sonata - cantata pre alt , 
violu da gamba a čembalo. Autor sa inšpiroval 
textami čínskej súčasnej poézie od Su Tching. 
Citl ivo vedený svojím vnútorným zmyslom 
pre výrazový svet smutných veršov, rámcova
ných bolcst'ou a nádejou - napísal tri časti 

(Svetlo, Tieň, Plameň). ktoré zároveň napove
dajú aj o hudobnej podobe celku. Vokál stvár
nený Idou Kirilovou bol nositeľom významu. 
Speváčka vystihla polohu kantáty. jej osci lá
ciu medzi "starým" a "novým". Prostá meló
dia, nekonfli ktný rytmus, nuansovanie znejú
cich líni í vokálu , violy, gamby a čembala - vý
sledný tvar - decentná výpoveď, nie gesto, nie 
apel. Skôr tichá sila ... 

MEŠKA PUŠKÁŠOV Á 

Organ na BHS 
Výskumy kultúrnych záujmov populácie, 

reali wvané v 70. rokoch (vrátane dvoch pries
kumov návštevnlkov BHS) ukázali , že organo
v á hudba je v širšej verejnosti populárnejšia 
než iné druhy tzv. artifici:llnej hudby. Aj keď 
dobová pesnička tvrdila "než Bacha radčj i 
Vlacha", laickejšia časť hudobnej verejnosti 
to tožňovala organovú hudbu práve so sklad

bami Johanna Sebastiana. Aj prvá čast' tradič

ného organového koncertu BHS '98 vo Veľ
kom evanjelickom kostole (27. 9.) bola v zna
mení Bacha. Raz priamo. keď odznela jeho 
mladícka Passacaglia e mol a raz nepriamo, 

keďže Variácie Franza Liszta Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen sú inšpirované rovnomennou 
Bachovou kantátou ako aj motívmi z jeho 
Omše h mol. Nebol to ten Liszt, ktorý zľudovel 
na kúpeľných promenádach, skladba je per
cepčne pomerne náročná a takmer v duchu 
programovej hudby reflcktujúca tragickú ži
votnú periódu skladateľa. Možno povedať, že ge
niálnym sk ladateľom sa v tomto prípade ušiel 
kongeniálny interpret, ktorým bol (podobne 
ako na vlaňajšom organovom koncerte BHS) 
Ferdinant Klinda. V druhej časti koncertu od
znelo päť organových skladieb jednej z naj
väčších osobností hudby nášho storočia - Oli
viera Messiaena. Skladby označené aj biblic
kými podtitulmi: Nebeská hostina - Radosť a 
jas Oslávených - Vtáci a pramene - Zjavenie 
večnej cirkvi - Boh medzi nami, majú spoloč
nú výrazovú emoci álnosť a meditatívnosť . 
Klindova skvelá interpretácia os lovi la poslu
cháča pretavením ich obsahu v čfru emóciu. 

V. TOMAN 

Opera znova na okraji 
Zbytočne by som sa opakoval, keby som 

opäť rozv inul úvahu nad zástojom operného 
žánru v programovej štruktúre BHS. Neostáva 
mi nič iné, len konštatovať. že ústredná drama
turgia festivalu považuje prezentáciu opery iba 
za doplnkovú časť programovej ponuky. Je to 
samozrejme škoda. lebo divadlo svoj festival 
nemá a počas sezóny sa slovenský návštevník 
nemá možnosť stretnúť s hosťujúcimi súbormi 
či poprednými zahraničnými sóJi lami. 
Keďže bežný repertoár s domácim obsade

ním pod hlavičkou BHS nemá čo hľadal', vybo
čení zo všednej prevádzky bolo tohto roku zasa 
len poskromne. Je síce chvályhodné, že v rámci 
nedožitých deväťdesiatin Eugena Suchoňa sa 
vrátila na javisko hudobná dráma Svätopluk (č i 

ide o skutočný návrat. alebo o jednorazovú ak
ciu ukáže čas), menej atraktívne však vyznieva 
skutočnosť, že už po druhýkrát ožíva inscená
cia z roku 1985 (prvá obnovená premiéra bola 
roku 1994 ), a to v nepatrne zmenenom spevác
kom obsadení. Mám dôvod si mysl ieť. že išlo 
skôr o povinný príspevok k suchoňovskému 
výročiu , než o úmysel posunúť interpretačnú 

tradíciu tohto diela, či sk ladatcľovho odkazu 
vôbec trocha ďalej . Niet sporu. že najvýznam
nejší slovenský opemý autor by si zaslúžil 
viac! 

Z dramaturgického hľadiska treba uvítať, že 
po 35. rokoch od bratislavskej premiéry Mistra 
Scroogea sa jedna z najpôsobivejších prác Jána 
Cikkera objavila na doskách SND. Tretí cikke
rovský operný opus sme sledoval i v naštudova
ní banskobystrickej Štátnej opery, kde inscená
cia mala premiéru v decembri minulého roka. 
Vzhľadom na krátky čas od recenzovania tejto 
produkcie na stránkach HŽ, obmedzením sa na 
stručnú charakteristiku jej bratislavskej prezen
tácie. Režisér Branislav Kriška obhajoval svoju 
koncepciu založenú na odmietnutí možnosti 
aktualizácie. predlohu stvámil v duchu dicken
sovskej doby a atmosféry vtedajšieho Londý
na. Je to poňat ie, ktoré - podobne ako v Svä
toplukovi - neprináša riziko. no na druhej stra
ne zachováva in terpretačné status quo. Talen
tovaný Igor Bulla oživil partitúru s citom pre 
jej vnútomú členitosť i dramatický oblúk. By -
trická inscenác ia je stavaná na zaujímavom a 
praxou overenom výkone košického Františka 
Balúna v titulnej úlohe, avšak i ďalš ie po. tavy 
sú zverené priliehavým predstavi teľom . 

Pokiaľ ide o spevácke osobnosti, viac než na 
opernom pódiu sa ich prezentovalo v koncert
ných priestoroch. Sergej Larin, Michail I. Kit, 
Dagmar Pecková či Peter Straka patrili z vokál
neho hľadi ska k ozdobám BHS. Skoda, že v 
SND ich bolo pomenej. Pozornosť publika sa 
zamerala na hosťovanie svetoznámeho gruzín
skeho basistu Paatu Burchuladzeho v titulnej 
role Boitovho Mefistofela. Hoci svoj part údaj
ne dlhší čas nespieval. presvedči l , že ho má 
pevne zafixovaný, koncepčne premyslený a 
dokáže v ňom upútať rovnako krásou a vclkos
ťou hlasového materiálu. ako i jeho výrazovou 
drobnokresbou. ie sme zvyknut í na bratislav
skej scéne počuť skutočne tmavý bas, ktor)( v 
plnom objeme vyspieva všetky polohy a bez 
námahy dominuje nad plénom orchestra. Vo 
Festi valovom predstavení Mefistofe la sa potvr
dilo, aké potrebné je pozývať významných hos
tí a priamo "v teréne" ich konfrontovať s domá
cim speváckym potenciálom. V tento večer vy
šiel hosť víťazne. hoci v ďalších rolách vystúpil i 
domáci protagonisti ľ..ubica Rybárska (Marga
réta) a Jozef Kundlák (Faust). V oboch prípa
doch však nešlo o optimálne obsadenie: Rybár
skej hlas je o poznanie dramat ickejší a prejav 
veristickejší, než si Margaréta vyžaduje. Kund
lák zasa pôsobí hlasovo príliš úzko a timbrovo 
lyricky. Ani Ondrej Lenárd nemá Mefistofela 
"v mal íčku " (dosiaľ ho nedirigoval), čo sa pre
javilo vo viacerých rytmických nepresnostiach. 

PAVELUNGER 



Valentina Ber•ttanová o tajontstve práce s deťnti 
Kto by nechcel mať wlentované deti, 

klame. Obzvlášť hudobný wlent j e láka
vou vidinou. Zázračný M ozart, Liszt, 
Pug;mini - spomeiíme aspoií najvypuk
lej šie prfklady hudobnej geni;1 /ity -
vždy dráždili ľudskú túžbu vyniknúť. Na 
jednej smme psychológovia poznajú, čo 
sa stane. ak sa vidina nenaplní, na dru
hej strane lwdobnf pedagógovia sú pod 
tlakom. ako usmemiť talent, ktorý je v 
skutočnosti záväzkom i bremenom. Čas
tokrát ani samo nadané dieťa neunesie 
ťurchu nárokov. ktoré naií kladie systém 
vyrábujtíci kln viristov, spevákov, taneč

nflwv. Vyberte si! Ako spoznať talento
vuné dieťu, uko postupovať pri j eho 
vzdeláv<mí... 

Na I O. ročnfku Medzinárodných in 
teiprewčných kurzov v Piešťanoch bola 
opiiť aj ruská klaviristka Valentina Ber
manová (manželka svetoznámeho kla
viristu Laz<ml Bermana), významná 
predstavíte/ka ruskej k/avfrnej pedago
g iky, špeciálne tej , čo sa zaoberá nada
nými deťmi. Vo svete to nie j e nič 

zvláštne. pretože rozvoj výnimočných 
schopnost{ malých detf vždy lákal peda
gógov aj v iných oblastiach vzdeláva
nia. Ako absol ventka moskovského Kon
zervmória pokračovala v l fnii, ktorá je 
pre ruskú pianistiku prfznačná. Mnoho 
jej žiakov patrf k výzmunným predsta
viteľom koncertného umenia v Rusku i 
v zahmničf. Ob;lj;1 Bermanovci rozši
rujú rady klaviristov už nielen v Rusku, 
ale v posledných rokoch i v Taliansku, él 
počas dvoch letných týždiíov <l} v Pieš
ťanoch. Dohodli sme si krátke stretnutie 
pred vyučovanfm. Sléllo sa už dobrou 
trudíciou. že popri účinkovanf Lazara 
Benmma na nuljstrovských kurzoch učf 
<l} Valentina - él veru si nemôže sťažovať 
na nedostatok IWdélných detf. Presnej šie 
tých. ktoré veľmi túžia byť "lepšfmi ". 

V. Bermanová: V triede mám toho ro
ku žiakov do 15 rokov, ale aj malé deti . 
Úroveň je rôzna, deti sú viac i menej ta
lentované, ale učenli vé. Vždy prichá
dzajú aj s uč iteľom , ktorý by mal vedieť, 
o akých zmenách hovoríme na hodi
nách. Napokon, je to aj jeho práca. Deti 
sú tu veľmi muzikálne, s citom pre hud
bu - čo nebýva častým javom. Majú síce 
svoje problémy, ale s nadšením prijí
majú nové podnety, čo ma veľmi teš í. 

e Prečo ste si vybrali špeciálnu peda
gogiku pre nadané deti? 
Keď som skonči l a moskovské Kon

zervatórium , začal a som na konzervató
riu uč iť popri dospelých aj malé deti . 
Keďže medzi nimi bolo veľmi veľa na
daných detí, uvedomila som si, že ma to 
veľmi priťahuje. V Moskve to bola vždy 
príjemná práca, lebo popri nadanom 
žiakovi sa hudobne vzdelá celá rodina. 
Na hodiny chodievali deti často s obo
ma rod i čmi . Spolu prežívali všetko, čo 
súviselo s hudobným vzdelávaním , teši
li sa z úspechov a spolu smútili , keď sa 
nedarilo. Také bývajú zač iatky ... 

e Co je ťažšie, učiť deti, alebo dospe
lých? 

Zdá sa mi , že dospelých učiť je predsa 
len ťažšie. Ale ani s deťmi to nie je ľah
ké. Pre deti je nesmierne dôležité, aký 
"základ" im vybudujete. Keďže učím aj 
dospelých, často vidím , počujem, aké 
chyby a zlozvyky pestujú už od detstva. 
To znamená, že nedostali dobré zákla
dy, hudobnú výchovu, čo nedeformuje. 
Často sa už nedá nič robiť. Ale som ra
da, ak niečo možno predsa len robiť. 

e V da práca s hudobne nadanými 
defmi je odborne i psychicky velmi ná
ročná. Každý deň vlastne začínate od 
nuly, počet vynótených opakovaní nik
dy nekončí. Kde beriete silu, energiu? 

Podľa mňa alfou a omegou tejto práce 
je trpezlivosť. Nikdy sa nezlostím, keď 
treba niečo zopakovať - frázu, myšlien
ku, ťažké miesto, stupnicu ... aj najtalen
tovanejším dospelým, nie len deťom tre
ba isté veci zopakovať. Som trpezlivá, 

lebo mám rada aj túto fázu prípravy. 
Nezlostím sa, lebo viem, že zručnosť 
musí dozrievať a všetko sa nepodarí na 
prvýkrát. Každý žiak má iný reakčný 

čas, čo je normálne. Táto práca si vyža
duje veľa taktu, pochopenia a diploma
c ie. Lebo ak niečo zaškrípe vo vzťahu 
žiak - pedagóg, odrazí sa to aj na ich 
spoločnej práci. Musím byť vnímavá na 
všetky okolnosti súvisiace s rozvojom 
hudobných schopností študenta, či už je 
to dieťa alebo dospelý študent. 

e Badáte nejaké rozdiely medzi hu
dobne nadanou mládežou v Rusku a napr. 
v Taliansku, kde teraz pôsobíte? Iste 
hrajó svoju ólohu sociálne a spoločen
ské rozdiely v týchto dvoch krajinách. 

Rozdiely sú, prirodzene, veľmi veľké. 
Kto chcel, mohol sa v Rusku hudobne 
vzde lávať bezplatne. Bolo to prístupné 
všetkým, aj keď sa situácia trochu me
ní. .. ale systém zati a ľ ostáva. Rodina v 
Rusku sa vždy veľmi seriózne venovala 
hudobným záujmom detí. V Taliansku 
je to celkom odlišné. Dieťa sa môže a 
nemusí venovať hudbe, môže sa veno
vať iným záľubám, nemá povinnosti a aj 
keď "robí" hudbu, nik mu ju nevnucuje. 
Zriedkavo aj rodičia nadaných detí po
chopia, že musia viac dbať na domáce 
cvičenia a pod. Venovať sa profesionál
ne hudbe nie je v Taliansku tak prestíž
ne ako v Rusku . Nebola som zvyknutá 
na tento štýl práce, lebo rada robím na
plno. 

e Znamená to, že v Taliansku máte 
menej príležitostí pracovať s nadanou 
mládežou? 

Nedá sa to tak povedať, aj tam mám 
talentovaných žiakov , dokonca aj ta
kých. ktorí majú plnú podporu rod ičov. 

Títo žiaci dosiahli veľm i pekné výsled
ky, lebo sú prirodzene muzikálni. Keď
že deti nevedia hneď od začiatku praco
vať systematicky, mojou prvoradou úlo
hou je nauč iť ich to. Je to zaujímavý 
profesionálny problém, lebo pri každom 
žiakovi je táto fáza práce pedagóga od
li šná. Každý je iný ... 

e Pomáha pri práci s defmi nejaké 
osobné krédo, metóda, ktoro uplatňujete 
viac ako iné? Na čo kladiete najväčší 
dôraz? 

Absolútne najdôležitejšia je láska - vo 
všetkom, vo vzťahoch , v učení, láska k 
práci i hudbe. A hlavne, láska k deťom . 
Deti vždy vycíti a ako k nim pristupuje
te. No a špeciálne pri práci s malými 
deťmi uprednost ň ujem tzv. "umeleckú 
úlohu ", ktorej podriadime na hodine 
všetko, aby sa dobre cítili . Pokladám to 
za veľmi dôležitý moment pri zaúčaní 
do tajov umenia. Zdôrazňovan ie iba 
technologických problémov na úkor ob
sahovej stránky hudobných diel vedie 
do slepej u l ičky. Nezriedka práve toto 
odcudzí deťom hudbu navždy. Keď si 
malé deti hudbu obľúbia , ostanú jej ver
né po celý život. Uč ia sa ju spoznávať, 
maj ú ju radi , cít ia melódiu, lepšie vní
maj ú harmóniu a rozvíja sa ich hudobná 
predstav i vosť ... A práca napreduje rých
lejšie. 

e Aké skósenosti máte s detskou hu
dobnou fantáziou, só na tom klaviristi 
lepšie ako iní inštrumentalisti? 

U rôznych inštrumentalistov, rovnako 
ako u klaviristov to závisí od osobných 
daností. Niekedy aj od miery talentu. 
Problém je v tom, že my, pedagógovia, 
ju môžeme nielen rozv íjať, ale aj prebu
diť tam, kde je ešte nerozvinutá. U detí 
to ide jednoduchšie než u dospelých, le
bo sú hravejšie. Deti sú ako nerozvinutý 
kvietok , ktorý možno "polievať" a on 
utešene rozkvitne. Preto - ak môžem v 
tomto smere ovplyvniť prírodu, tak to 
urobím, lebo to považujem za ďalš ie 
krásne tajomstvo mojej práce. 

e Co robíte, keď sa dostaví neóspech 
a slzy? Ste vtedy viac "mamou", alebo 
učitelk:ou? 
Keď tečú slzy? Učím ich prekonať to a 

pokračovať. Vždy im hovorím: Neboj 
sa, zvládneš to! Dosiahneš, čo si zaumie
niš! Mojou zásadou je každému z detí 
predostrieť reálne muzikantské úlohy, 
aby sme sa vyhli tým slzám. Nedávam 
im skladby nad ich možnosti. 

e Rozprávate tak krásne o svojom 
povolaní, že vám možno závidieť tóto 
skósenosť. Mohli by ste spomenóť nie
ktoré zvláštnosti, typické pre ruskó hu
dobnó pedagogiku, jej sociálny a spolo
čenský status napr. v 19. a 20. storočí? 
Zmenilo sa niečo? 

Je to zauj ímavá otázka. Koncom 19. sto
roči a Zverev založil v Moskve svoju 
školu pre talentované deti . U neho sa 
potom uč ili Rachman inov i Skrjabin, 
ale aj iní významn í ruskí hudobn íci. Pre 
Zvereva bol typický "rodinný" typ hu
dobného vzdelávan ia. Mnohí žiaci cho
dievali k nemu na byt, kde trávili celé 
hodiny, počúvali a hrali hudbu , často -
zdanlivo - bez osnov, ale vlastne veľmi 
sústredene sa uči li ži ť s hudbou. Zverev 
sa im venoval aj inak: čítal s nimi a sta
ral a o ich všeobecné vzdelanie. Robil 
to ča. to nezištne, ako vo vlastnej rodi
ne. Tak to bolo s talentovanými deťmi . 
Zdá sa, že tieto tradície "rodinného" hu
dobného vzdelávania majú v Rusku sil
né tradície, ktoré pretrvávajú dodnes. 
Takto vybudovaný vzťah je veľmi pevný 
a značne ovp lyvňuje rozvoj hudobných 
schopností. Keď napr. u prof. Golden
weisera absolvoval žiak, tak žiaci Gol
denweiserovho "žiaka" sa nazývali "vnu
ci Goldenweisera". Pri tomto type vzde
lávania získa adept hudby aj cenné ľud
ské kontakty, ktoré sú ďalším určujúcim 

faktorom rozvoja talentu. Toto sa už ale 
mení, lebo doba je iná, a mnohé dobré 
zvyky nahrádza formálny profesionaliz
mus. 

e Zasiahla "komercia" aj hudobnó 
pedagogiku? 

Isteže. Ani táto obl asť hudby sa nevy
hla zmeneným ekonomickým podmien
kam. "Odučil som, koniec hodiny, ďal
ší. .. " Ale to je takmer pohroma pre hu
dobnú vzde lanosť. Možno to niekde 

funguje, možno aj pragmatizmus má 
svoje prednosti , ale ak prenikne do všet· 
kých oblastí ľudskej činnosti , musí sa to 
niekde odraziť. Postihne to aj hudbu! 
Vytráca sa "č lovečina" a duchovné bo
hatstvo, ktoré vyrastá z hlbokých ľud

ských vzťahov. 
e Vypestovať si s každým žiakom 

osobitý vzťah iste nie je jednoducbL 
Cún si pomáhate? 

Nie je to ľahké. Napríklad sa s nimi 
zhováram, pýtam sa, čo čítajú , pričom 

často zisťujem, že ani nečítajú . A to je 
zlé, lebo nemôžu rozvíjať svoju fantá
ziu. "Ak zanedbáte vzdelávanie ducha", 
hovorím im, "kladiete sami sebe pre
kážky." Uznávam, že " hrať sa s počíra
čom" môže byť zábavné, ale trvalé hod
noty to neprináša. Myslím, že aj hudob
ník musí č ítať veľa dobrej literatúry, čo 
už, zdá sa, nie je v móde. Žiaľ ... 

e Aktí budócnosť predpovedáte hud
be v 21. storočí? Zmení sa výrazne jej 
funkcia, alebo to nemožno predpovedlft 

Na tento problém sa pozerám ako na 
"svetlo v budúcnosti". Cítim, že človek 
musí náj sť východisko aj z tohto bludis
ka, inak sa stane cynikom. Verím, že 
umenie je vo všeobecnosti liekom. 
Preto treba urobiť všetko, aby mohlo ži~ 
a to bez ohľadu na ekonomické bariéry a 
tlak komercie. Verím, že takí entuziasti, 
akí sú napríklad na tomto kurze, sa ná
jdu všade, a že ich slovo bude mať váhu. 

e Co zabtňa pojem "ruská klavfma 
škola"? 
Podľa môjho názoru je to krása zvuku, 

práca s frázou a jej výraz, úcta k notové
mu zápisu, jeho detailné dešifrovanie ... 
Často sa stretávam s neporiadnym "pre
čítaním " nôt, čo v ruskej škole nie je 
možné. Ďalšia črta - všetko je podriade
né umeleckému obsahu. Technická strán
ka hry je súčasťou , ale prvoradý je obsah. 

Zo stretnutia som odchádz;1/a s poci
tom. že umelecké i ľudské zásady ruskej 
klaviristky Valentíny Bermanovej sú ta· 
ké ušľachtilé. že Sél nimi možno riadi( aj 
mimo hudobných sfér. 

Pripravila MEŠKA PUŠKÁŠOV Á 

Slovenská hudba v Prahe 
Od 23. 9. do 2 1. I O. prebiehal v Prahe 

zauj ímavý cyklus komorných koncertov 
pod názvom "Toulky pražskými koncert
ními sály". Cyklus organizovalo Zdru
ženie pre predvádzanie komornej hudby 
HARMONlA, ktorého dušou a hlavným 
iniciátorom je hudobný sk ladateľ a profe
sor Konzervatória J. Deyla Miroslav Ku
bička , Národné múzeum a Múzeum čes
kej hudby. Cyklus piatich koncertov sa 
uskutočn i l v Sále Múzea A. Dvoráka na 
Bertramke, v Galérii Lichtenštejnského 
paláca, v Múzeu B. Smetanu či v sále 
Konzervatória J. Deyla. Zaujímavou bola 
koncepcia týchto komorných koncertov, 
založená na premyslenej dramaturgii -
objav ili sa tu diela nielen už preverené 
(Beethoven. Mozart , Smetana, Martinú, 
Janáček , Dvorák atď.), ale aj diela súčas
ných autorov (M. Kubička, P. Jerábek, J. 
Gemrot, O. Kvech). Prekvapujúcim fak
tom však je, že tu - skoro na každom kon
certe - zazneli aj diela slovenských skla
dateľov , resp. skl adateľov inej národnosti 
žijúcich na Slovensku - Jevgenija lršaia, 
Juraja Pospíšila, Igora Dibáka. Z inter
pretov sa pražskému publiku predstavil 
Ladislav Neshyba. 

6. IO. sa v Galéri i Lichtenštejnského 
paláca uskutočnil koncert Dychového 
kvinteta ACADEMIA. Teleso vynikajú
co interpretovalo Partitu ll pre päť fúka
cích nástrojov, op. 26, Igora Dibáka. 
ACADEM IA toto dielo uviedla už v roku 
1989 v rámci cyklu ČT "Hudba z respí
ria". Odvtedy je v ich repertoári, a je veľ
mi sympatické, že si ho vybrali aj do toh
to koncertu v rámci pražského populár-

neho cyklu. Za skladbou l. Dibáka nasle
dovalo Sexteto pre klavír a dychové 
kvinteto F. Poulenca, v ktorom dokázali 
svoj zmysel pre hravosť, zvukovosť a naj
mä rytmickosť rafinovanej partitúry tohto 
majstra francúzskeho neoklasicizmu. 

Dielo P. Jerábka Musica giocosa pre 
fagot a klavír je koncertantnou skladbou, 
ktorá bola napísaná špeciálne pre súťaž v 
Chomutove. Svieža invencia a dobrá zna
l osť možností využitia fagotu ako sólové
ho nástroja, dáva predpoklady nielen pre 
interpretáciu (vynikajúci Josef Janda), 
ale príjemne pôsobí aj na poslucháča. V 
oboch dielach (F. Poulenc a P. Jerábek) 
sa ako vynikajúci komorný hráč predsta
vil klavirista František Malý. 

Na záver odznelo - pre mňa neznáme, 
ale o to prekvapujúce - Dychové kvinteto 
D dur, op. 95, J. B. Foerstera. V tomto ro
mantickom, vynikajúco inštrumentova
nom diele sa Dychové kvinteto ACADE
MlA predstavi lo v plnom lesku - dokona
lá súhra, vynikajúce technicko-zvukové 
dispozície jednotlivých hráčov, bravúrne 
zvládnutie náročných miest, ktorými je 
partitúra toht,o náročného diela priam na
bitá - to je vizitka súboru, ktorý s maxi· 
málnou zodpovednosťou pristupuje ku 
každej partitúre, ktorú interpretuje. 

Bol to zážitok a súčasne aj trochu no
stalgia za prerušenými vzťahmi s český
mi kolegami, ale snáď aj svetlo do budúc
nosti a najmä záväzok na reciprocitu. Aj 
tmuo formou ďakujem Miroslavovi Ku
biČkov i , že má záujem o slovenskú hud· 
bu. 

IGORDffiÁI 



Viedeň si pripomenula 
Rossinih9 

Viedenská Komorná opera ako prvú 
premiéru tejto sezóny uviedla Rossini
ho operu Turek v Taliansku. K spo lu
práci si pozvala dvoch talianskych 
umelcov - dirigenta W. Attanas iho a 
režiséra Marca Catenu. Bol to správny 
krok. Orchester bol skvele pripravený. 
Výborné sóla v dychovej sekcii - naj
mä prvý lesný roh v náročnom sóle 
predohry, ako aj ostatné dychové ná
stroje s nadhľadom zvládli neľahké par
ty. Bravúrne hrali i sl áčikové nástroje. 

Sólisticky bola opera obsadená mla
dými spevákmi, ktorí s radosťou spie
vali i tie najnáročnejšie fioritury. Rada 
by som upozornila na jedného z prota
gonistov - barytonistu José-Juliana 
Frontala, ktorý svoj zvučný, krásny hlas 
ovláda bez akéhokoľvek technického 
zakolísania a so značnou suverenitou. 

Marco Catena pracoval precízne s 
každou postavou na vytvorení charakte
ru a spevákom umožnil naplno uplatniť 
ich herecký potenciál. Zbor nebol iba 
doplňujúcim elementom, ale pracoval 
na dotvoren í scénického obrazu v štyli
zovaných hereckých akciách, čo napo
máhalo vyplniť niekedy "hluché" miesta 
partitúry. Premiéra mala zas lúžený ús
pech a tak si Komorná opera dôstojne 
pripomenula 130. výročie úmrtia veľké
ho majstra talianskej opery buffa G . 
Rossiniho. EVABLAHOVÁ 

A. Bartošová vydáva 
nový album 

Už štvrtý album ponúka svojim priaz
nivcom popredná osobnosť slovenskej 
hudobnej scény, speváčka Adriena Bar
tošová. Pod názvom Adriena autorsky 
pripravila 13 piesní. Na spoluprácu v 

Národné hudobné centrum 
·SLOVKONCERT 

15. ll. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 
Marián Lejava, klavír 
Marián Krajčovič, husle 
Tomáš Boroš, klavír 
Teodor Brcko, v iolončelo 

Regina Majtánová, kla
vír 
Monika Štreitová-Pope
lái'ová, flauta 
Matej Kozub, klarinet 
Kamil Mihalov, klavír 
Lejava, Kmiťová, Pepu
cha, Bachratá, Krajčovič 
Koncert z tvorby poslu
cháčov VŠMU a Konzer
vatória v Bratislave 
V spolupráci so Spolkom 
slovenských skladateľov 

17. ll.- 19.00 h Bratislava, Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca 
Magdaléna Hajóssyová, 
soprán 
Peter Mikuláš, bas 
Marián Lapšanský, klavír 
MOYZESOVO KV AR
TETO 
Stanislav Mucha, l . husle 
František Tôrôk, 2. husle 
Alexander Lakatoš, viola 
Ján Slávik, violončelo 

Koncert k Roku Euge
na Suchoňa 
V spolupráci s MKS 
Bratislava 

22. ll. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 
Denisa Šlepkovská, me
zzosoprán 
Ján Salay, klavír 
Vý ber piesn[ z tvorby 
svetoznámych sklada
teľov 

V spolupráci so Spol
kom koncertných umel
cov 

nahrávacom štúdiu pozvala popri svo
jich domovských muzikantoch - An
drejovi Šebanovi či Jurajovi Burianovi, 
Pavlovi Kvassayovi alebo Martinovi 
Breznickom aj vynikajúceho kláveso
vého hráča Juraja Tatára. 

Krstným otcom albumu v Štúdiu 5 
Slovenského rozhlasu, obohateného mi
nikoncertom Adrieny Bartošovej, bol 
Peter Dvorský. 

Album Adriena pripravilo vydavateľ

stvo Monitor EMI v spolupráci so spo
ločnosťou Gratex International. CD ob
sahuje aj dátovú stopu CD-ROM, na 
kto rej majitelia PC nájdu speváčkin 

profil , diskografiu, ako aj štyri v ideo
záznamy. 

Recitál v Múzeu V. LOfflera 
Operný recitá l Michae ly Hausovej a 

Martina Gurbaľa pripravilo Múzeum 
Vojtecha Läffle ra v Košiciach (30 . 9.). 

V priestoroch stálej expozície múzea 
sa sóli sti o perného súboru Divadla 
Janka Borodáča VŠD predstavili ária
mi z opier Wolfganga Amadea Mozarta, 
Bedi'icha Smetanu, Antonína Dvoi'áka, 
Josepha Haydna a Gaetana Donizettiho. 

Obaja interpre ti sú absolventmi ko
šického Konzervatória. M. Hausová je 
laureátkou medzinárodnej súťaže Mi
kuláša Schneidra-Trnavského z ro ku 
1996 a dva roky pred ňou získal obdob
né ocenenie aj M. Gurbaľ, ktorý sa na
vyše roku 1996 stal abso lútnym víťa
zom Medzinárodnej súťaže Antonína 
Dvoi'áka v Karlových Varoch. 

Identifikovali Mozarta 
Rakúsky vedec Gottfried Tichy je 

presvedčený, že sa mu podarilo identi
fikovať lebku slávneho hudobného skla-

..., 
Státna f'illtarmónia 

Košice 
5.11. -19.00h dirigent : GeorgKugi 
Dom umenia (Rakúsko) 

klavír: Kichoung Lee 
(Južná Kórea) 
G. Bizet: Carmen, suita 
č. l 
C. Saint-Saens: Koncert 
pre klavír a orchester č. 

2,g mol 
L. van Beethoven: Sym
fónia č. l , C dur 

12.11. -19.00h dirigent: PeterFeranec 
Dom umenia husle: Fréderic Pellasy 

(Francúzsko) 
E. Chausson: Poem (só
lo husle) 
J. Brahms: Koncert pre 
husle a orchester D dur 
A. Dvoi'ák: Symfónia 
č. 7, d mol 

15. ll. Agentúra Medusa Koši
ce v spolupráci so ŠFK 
Krst CD "P. Pačut spie
va QUEEN s košickou 
filharmóniou" 

Nová scéna 
3. ll . - 11.00 h Obchod s hrôzami - di

vadlo Nitra 
3. l l . - 19.00 h Obchod s hrôzami - di -

vadlo Ni tra 
3. ll. - 19.00 h Anjel - di vadlo West 
4. l l. - 19 .OO h Revízor 
5. ll. - 19.00 h Ples v hote li Savoy 
5. ll.- 19.00 h Tri v tom- divadlo West 
6. ll . - 19.00 h Hrnči arsky bál 
7. ll.- 19.00 h Kráľ Dávid 
8. ll. - 19.00 h Kráľ Dávid 
9. ll . - 19.00 h Evanjelium o Márii 
9. ll. - 19.00 h Anjel - divadlo West 

l O·. ll . - 19.00 h Grófka Marica 

dateľa Wolfganga Amadea Mozarta, 
ktorý zomrel ako 35-ročný v roku 1791 
vo Viedni. Tichy novinárom predstavi l 
knihu s názvom Mozartova nedobro
voľné dedičstvo, v ktorej zhrnul vý
sledky svojho výskumu a tvrdí, že pra
vosť lebky potvrdil aj nemecký lekár 
Hyrtl. Ten vlastní veľkú zbierku lebiek 
z 18. storoči a. Profesor Tichy tiež po
rovnal kostru Mozartovej hlavy s jeho 
portré tmi , ktoré vyhotovili ešte pred 
smrťou tohto hudobného génia. Ide o 
malú hlavu so špicatou bradou, malými 
očnými dierkami , pričom horná čeľusť 
je vysunutá dopredu . Človek, ktorému 
lebka patrila, trpe l podľa Tichyho kriv i
cou. Rakúsky profesor zároveň tvrdí, 
že Mozart pravdepodobne zomre l na 
nás ledky chrípky ale bo zlomeniny leb
ky, kto rú Tichy o bjavil na ľavej strane. 

(R) 

O viedenskej škole 
medzinárodne 

V dňoch 14. až 16. októbra sa kona
lo vo Viedni Sympózium s medziná
rodnou účasťou na tému Die Wiener 
Schule, der Ständestaat und der Na
tionalsozialismus. Usporiadateľmi boli 
Inštitút Arnolda Schänberga, Medzi
národná spoločnosť A. Schänberga a 
Židovské múzeum mesta Viedeň. 
Účastníkm i sympózia bol i viacerí 

hostia zo zahraniči a, domáci odborníci 
a pedagógovia teraz už Unive rs ität fUr 
Musik und darste llende Kunst Wien. 
Treba spomenúť aspoň Kurta Blau
kopfa, prez identa Medzinárodnej spo
l očnosti A. Schänberga Manfreda Wag
nera a vedúceho Schänbergovho Inšti 
tútu Hartmuta Kronesa, jedné ho zo 
spo lutvorcov to hto podujatia. 

Z v iacerých prÍ:'>pevkov, ktoré sved-

ll. ll. - 19.00 h Jozef a jeho farebný 
plášť 

13. ll. - 19.00 h Lenka Filipová - koncert 

15. ll .- 19.00 h Kráľ Dáv id 

16. ll. - 19.00 h Kráľ Dáv id 

16. ll. - 19.00 h Tri v tom - divadlo West 

17.11.-19.00h Pokrvníbratia 

18. ll. - 19.00 h Pokrvní bratia 

19. ll. - 19.00 h Ples v hoteli Savoy 

v " Statna opera 
Banská Bystrica 

3. ll .- 18.00 h E. Kálmán: Grófka Ma
rica 
Dirigent: Igor Bulla 

V. ročník Banskobystrické 
hudobné dni 

13. - 20. ll. 1998 

13. l l . - 18.30 h L. Janáček : Její pastor
kyňa 
Dirigent: Igor Bulla, l . 
premiéra 

14. l l. - 18.30 h Z. Merta, S. Moša: Sny 
nocí sviitojánskych (Mest
ské divadlo Brno) 

15. ll. - 15.00 h A. Vladigerov: Vlk ase
dem kozliatok (VŠD
DJZ Prešov) 

16. ll . - 18.30 h P. Michaud, Z. Hájko
vá: O strome vo mne 
(SŠD - Štúdio tanca 
Banská Bystrica) 

17. l l . - 18.30 h Koncert populárnych 
melódií 
(Účinkuje Salónny or
chester Dušana Kozáka 
so sólistami) 

18. l l . - 18.30 h Najkrajšie operné árie 
(Účinkuje orchester Ko-

čia o tom, že rakúski odborníci syste
maticky dotvárajú solídny obraz vie
denskej školy novými poznatkami, si 
zaslúž ia pozornosť najmä tie, v kto
rých rezonovala schopnosť brilantne 
formulovať sociokultúrne vzťahy i vzťa
hy umenia a politiky. Okrem toho, že 
sympózium prinieslo mnoho nových, 
dnes už v pravom zmys le s lova histo
rických skutočností, zaujímavá bo la i 
re interpretácia známych pojmov, tý
kajúcich sa Entartete Kunst, problé
mov s lobody a legitimity tvorby, defi 
novania národnosoc ialistických metód 
v oblasti umenia, porovnania národno
socialistických metód a komunistic
kých modelov kultúry. 

V príspevkoch a prednáškach rakús
kych a nemeckých odborníkov sa pre
javila ešte j edna významná tendencia, 
ktorá sa v naš ich podmienkach- vzhľa

dom na ideolog icko-ekonomické izo
lačné tendencie minulosti i prítomno ti 
-objavuje iba sporadicky: vidieť pôso
benie druhej viedenskej školy ako re
álne hnutie na prelome storočí, ktoré
ho význam ďaleko prekračuje európ
ske dimenzie. V tomto zmysle odznelo 
niekoľko prednášok (Thomas Phieps, 
G iessen; Werner Hanak, Viedeň ; Mar
cus Patka, Viedeň), ktorých cie l'om 
bolo dokumentovať či nnosť ž iakov i 
pokračovateľov Schänbergovho okru
hu v zámorí. Fakticky, historicky i ná
zorovo prispe lo sympózium ku ko m
pletnejš iemu obrazu druhej viedenskej 
školy a j ej vývojových tende nc ií v 
umení a hudbe nášho končiaceho sa 
storočia. Ostáva len dúfať, že sympó
ziá tohto druhu sa stanú zvyklosťou i v 
našom meste - vo Viedni sa ko najú 
každ ý mesiac na pôde Univerzity. To 
ďalš ie sa začína 5. novembra 1998 na 
tému Nová hudba v krajinách Európy 
v spoluprác i s Wien Modern. 

EGONKRÁK 

mornej opery Bratisla
va a sólisti SND Brati
slava) 

Bohéma klub 
4. l l. - 18.00 h Talenty Konzervatória 

J. L.Bellu 
Študenti organového 
oddelenia 

l l . l l . - 18.00 h Mária Murgašová a jej 
hostia 

- -- -SKO Zil•:na 
6. ll. - 19.00 h 
Dom umenia 
Fatra 

12. l l.- 19.00 h 
Dom umenia 
Fatra 

ČESKÝ KOMORNÝ 
ORCHESTER 
OLOMOUC 
Anna Zúriková, organ 
Umelecký vedúci: 
Antonín Hradil , husle 
Grieg: Suita "Z Hol
bergových či as" 

Händel: Koncert B dur, 
op. 7 l l pre organ a or
chester 
Hindemith : 5 kusov, 
op.44 
Britten: Simple Sympho
ny 

ENSEMBLE TRICEL
LO WIEN, Rakúsko 
(Koncert v spolupráci s 
Kultúrnym centrom Ra
kúskeho veľvyslanectva 

v Bratislave) 
Michael Vogt, violon
čelo 
Christoph Unterberger, 
violončelo 

Peter Siakala, violonče
lo 
Johanna Siakala, flauta 
Reiko Sawada-Unterber
ger, gitara 
Händel, Jbert, Beetho
ven, Viva/di, Dotzauer, 
Debussy, Haydn a i. 



XIX. ročn:ík festivalovej prehliadky 

Nová slovenská hudba 
Bratislava, 14.-21. novetnber 1998 

Sobota, 14. november 
19.30 h Slávnostný otvárací koncert 

Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu 
Mirko Krajčí: Slávnostná predohra (premiéra) 
Eugen Suchoň: Symfonická fantázia BACH 

pre organ, sláčikový orchester a bicie 
Ilja Zeljenka: Vl. symfónia (premiéra) 

Tmrich Szabó - organ 

Nedela, 15. november 

Róbert Stankovský - dirigent 
Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu 

19.30 h Komorný koncert 
Slovenský rozhlas, Štúdio 2 
Ivan Konečný: Fantázia pre klavír štvorručne (premiéra) 

Daniela Kardošová a Tatiana Lenková 
- klavír 

Juraj Pospíšil : Koncert pre tubu a klavír, 
op. 79 (premiéra) 
Andrej Smolinský- tuba 
Barbora Tolárová- klavír 

Peter Machajdík: Päť zrk:adiel pre akordeón (premiéra) 
Boris Lenko - akordeón 

Jozef Sixta: Recitatfv pre sólové violončelo 

(premiéra) 
Jozef Lupták - violončelo 

Tibor Andrašovan: Ouvertúra pre klavír štvorručne 
premiéra) 

Pondelok, 16. november 

Daniela Kardošová a Tatiana Lenková 
-klavír 

16.30 h Komorný koncert 
Slovenský rozhlas, Štúdio 2 
Jozef Gahér: Musica Fosca pre lesný roh, violu a 

klavír 
Igor Bielik - lesný roh 
Milan Telecký- viola 
Helena Gáfforová- klavír 

Vojtech Didi: Danteho trubadúri pre klavír 
Jana Škvareková- klavír 

Július Kowalski: Päť malých rozhovorov pre 
violončelo a fagot 
Ján Slávik - violončelo 

Peter Hanzel - fagot 
Norbert Bodnár: Variácie na tému L. v. Beethovena 

pre dva klavíry 
Aleš Solárik - klavír 
Peter Pažický -klavír 

19.30 h Komorný koncert 
Slovenský rozhlas. Štúdio 2 
Hanuš Domanský: Wečná pieseň, sonáta fantázia pre kla,

vír (premiéra) 

Miroslav 
Pejhovský: 

Roman Berger: 

Juraj Hatrík: 

Utorok, 17. november 

Jordana Palovičová - klavír 

Dychetto pre hoboj, klarinet, lesný roh 
a fagot, op. 9 (premiéra) 
Slovenské dychové kvinteto 
Saft November Music pre klavír 
Elena Letňanová - klavír 
Requiem za l risku (hudobnoscénický 
obraz) 
Svetlana Mečiarová- rola "Slepej 
dievčiny" 
Monika Štreitová-Popelái'ová - flauta 
Zuzana Gréková - hoboj 
Jozef Lupták - violončelo 

Boris Lenko - akordeón 
Eleonóra Slaničková-Škutová- klavír 
Alexandra Sko'fepová - režijná spolu
práca 

16.30 h Komorný koncert 
Slovenský rozhlas, Štúdio 2 
Stanislav Hochel: Musica festiva pre 9 trúbiek 

(premiéra) 
M. Podhajský, F. Kosír, 
R. Hudec, M. Bielik, P. Bartko, B. To
mášek, M. Homola, B. Jandorf, R. Ku
charič - trúbky 
Michal Janoš- dirigent 

Pavol Malovec: Agnus Dei pre soprán a dve violon
čelá (premiéra) 

Egon Krák: 

Miro Bázlik: 

Jana Pastorkov á - soprán 
Teodor Brcko - violonče lo 
Michal Sťahel - violončelo 

Amor, krajina obrátená k moru. bre
tónska fan tázia pre klarinet, klavír a 
kontrabas 
Alexander Stepanov - klarinet 
Radoslav Šašina - kontrabas 
Dana Šašinová- klavír 
Hudba k poézii pre komorný orchester 
Con media dell'arte- dychové kvinteto 
Sláčikové kvarteto VŠMU 
Ľudovíta Tkáčiková - harfa 

František Rek- vibrafón 
Rastislav Štúr- dirigent 

19.30 h Komorný koncert v rámci cyklu koncertov "Rok B. 
Suchoňa" 

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
Eugen Suchoň: Ad Astra - päť piesníJ.re soprán a kla

vír na básne Štefana Záryho, op. 16 
Malá suita s passacagliou pre klavír, 
op.3 

Streda, 18. november 

Tri piesne pre bas a klavír na básne 
M. Válka, P. Št il ichu aJ. Smreka 
Sláčikové kvarteto. op. 2 
Magdaléna Hajóssyová - soprán 
Peter Mikuláš- bas 
Marián Lapšanský- klavír 
Moyzesovo kvarteto 

16.30 h Komorný koncert 
Slovenský rozhlas, Štúdio 2 
Milan Haluška: Sláčikové kvarteto (premiéra) 
Juraj Tandler: Sláčikové kvarteto (premiéra) 
Róbert Ga~parík: Pod mojím slnkom, op. 34 (premiéra) 

(sláčikové kvarteto) 
Moyzesovo kvarteto 

-19.30 h Koncert folklórnej hudby 
Slovenský rozhlas, Štúdio 2 
(Koncert poriada Spolok hudobného folklóru pri SHÚ) 
Ivan Dubecký: Vstávajte pastieri 
Peter Jantoščiak: Na večurkoch 
Igor Bázlik: Ponické spevy 

Marián Krajčovič: 

Martin L:orej: 
Tibor 
Andrašovan 

Igor Dibák: 
Hanuš 
Domanský: 
Marek Piaček: 
Milan Rusko: 
Ilja Zeljenka: 
Svetozár Stračina: 

Štvrtok, 19. november 

Povoja, spevácka skupina 
Vysoká je hora 
Hommage il Stračina 

Slovenské dvojspevy 
sólisti: Juliana Jamrišková 
Petra Noskayiová 
Na kern1ešu 

Pod Javorinou muzika hrá 
Plačka 
Poľské tance 
Slovenské spevy 
Nevesta hôľ 

OĽUN SRo 
Miroslav Dudík, umelecký vedúci 
Miroslav Šmíd, dirigent 

16.30 h Komorný koncert 
Slovenský rozhlas, Štúdio 2 
Jevgenij lršai: Die Niemandslieder 

Jevgenij Lršai - klavír 
Aleš Jen is - barytón 

Juraj Beneš: ll sogno di Poppea pre soprán a klavír 
Nao Higano - soprán 
Silvia L:ápová-Vizváryová- klavír 

Dušan Martinček: Venovania No. l . pre klavfr (premiéra) 
Stanislav Zamborský - klavír 

Ivan Hrušovský: Dotyky, cyklus pie nf pre soprán a 
klavír 
Klaudia Dernerová - soprán 
Jozef Malík - klavír 

Marek Piaček: Skladateľ, skladateľ, našiel si 
správny smer, 2. sonáta (grande) pre 
husle a klavír 
Petra Csa.Piárová - husle 
Mikuláš Skuta- klavír 

19.30 h Komorný koncert 
Slovenský rozhlas, Štúdio 2 
Ivan Parík: Dve árie na texty Stabat Mater 

pre soprán a klavír 
Jana Pastorková - soprán 
Ľudovít Marcinger - klavír 

Peter Martinček: Dichtung und Wahrheit pre husle a 
klavfr, (Sonáta č. 2) -(premiéra) 
Peter Michalica- husle 
Dana Šašinová - klavír 

Iris Seghy: Afforismi ll. pre flautu, hoboj a baskla
riner (premiéra) 
Con media dell'arte 

Vladimír Bokes: Kadencia 111. pre husle sólo (premiéra) 
Štefan Gyop<is - husle 

Ľudovít Rajter: Sexteto pre flautu, hoboj, klarinet, lesný 
roh. fagot a klavír (premiéra) 

Piatok, 20. november 

Eleonóra Slaničková-Škutová- klavír 
Slovenské dychové kvinteto 

16.00 h Koncert komornej a zborovej tvorby pre deti a mládež 
Koncertná sieň Konzervatória v Bratislave 

Piatok, 20. november 
16.00 h Koncert komornej tvorby pre mládež 

Koncertná s ieň Konzervatória v Bratislave 
Peter Jantoščiak: Cestou zo školy 

Marek Halmo - klavír 

Národn6 hudobné centrum 
Spolok slovenských skladatelov pri SHÚ 
Spoluusporiadate l ia: Slovenský rozhlas 

Gabriela 
Kiráľová: 

Juraj Tandler: 

Víťazoslav 

Kubička: 

Miro Bázlik: 

Miro Bázlik: 

Jozef Gahér: 

Pavol Krška: 

Peter Martinček : 

Juraj Hatrík: 

Víiazoslav 

Slovenská filharmónia 
Asociácia uč iteľov hudby 
Hudobný fond 
Konzervatórium v Bratislave 
Spolok hudobného folklóru 
Hlavnč mesto SR Bratishtvi/IW 

Lukáš Varga- klavír 

3 spomienky na leto 
Michaela Schwarzová- Oauta 
Gabriela Kiráľová- klav. 
sprievod 
Lento- Rytmico- Leggiero 
František Jánoška- klavír 

Také všeličo (výber) 
Lucia Baráthová - klavír 
Miloš Nováček - klavír 
Prvosienky 
Veronika Mihalcová- husle 
Mária Komlóssyová- klav. spneq 
Nezábudky 
Halina Lesyková- klavír 
Pät piesní na texty Janka 
(výber) 
Miroslav Hudák - spev 
Miroslava Bulíková o klav. s~ 
Letné ráno 
Marietta Rybáriková- violončelo 

Manina Rybáriková- v iolončelo 
Mária Komlóssyová -klavír 
The little fooleries 
Jozef Hamcrník - flauta 
Radomír Letaši - gitara 
l. rozprávka pre Barborku 
"O smčekovi Parožtekovi" 
Natália Zachová - klavír 

Kubička: Pieseň bez slov 
Lujza Durišová - violončelo 
Jana Boudová- klav. sprievod 

Ilja Zeljenka: 31 klavírnych drobností (výber) 
Martin Godány, klavír 

Ilja Zeljenka: Album pre mladých klaviristov (Yýlllt 
Peter Š andor- klavír 

Juraj Hatrík: Nonetto di studi faci li (výber) 
Ivana Svobodová- akordeón 

19.30 h Komorný koncert 
Slovenský rozhlas, Štúdio 2 
Jozef Sixta: Trio pre klarinet, violončelo a klaYt 
Ilja Zeljenka: 2. klavírne kvinteto pre husle. 

violu, violončelo, klarinet a klavfr 
Peter Zagar: Kvinteto pre husle, violu, violtJIIII. 

lo, klarinet a klavír 
Opera Apena ensemble 

Volanie po partin1rach '98, nové diela sloveolk1ch6 
datelov 

Sobota, 21. november 

Malomestský komorný orchester 
Požoň sentimentál 

16.00 h Koncert orchestrálnej a zbooovej komornej mn, Jl 
mládež, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, 
Tibor Frešo: Malý klavírny koncen o 3. čast 

Daria Durišinová - klavír 
Mária Blesáková- klav. sprievod 

Milan Dubovský: Pod modrou oblohou 
Detský zbor ZUŠ Exnárova 6, B...a. 
Ondrej Geče - klavír 
Michal Pokorný - klavír 

Zdenko Mikula: Uspávanka (premiéra) 
Camerata academica Prešov 
Karol Medňanský -dirigent 

Milan Novák: Retrospektívy 
Slávka Bajtošová - Oauta 
Jana Forraiová- klavír 
Ľudmila Rovi\áková- klavír 
Camerata academica Prešov 

Igor Dibák: Malá suita 
Orchester mladých ZUŠ Skle!Wovl5, 
Bratislava 
Miroslav Šmíd, dirigent 

Juraj Hatrík: Nie som č lovek, predsa žijem 
(premiéra) 
Popradský detský zbor 
Jozef Búda - zbom1ajster 
Perla Danková- klav. sprievod 

Eugen Suchoň: Vivolávání jara 
Bratislavský detský zbor 
Ondrej Šaray - dirigent 
Orchester detí a mládeže H3lliiÓiil 
Rastislav Buchta- dirigent 

19.00 h Záverečný symfonický koncert 
Slovenská filharmónia 
Tomáš Boroš: Sinfónia (premiéra) 
Mojmír Hanák: Ticho pre flautu, stii~lk~IV9 '•••-

harfu (premiéra) 
Pavol Bagin: Ister, skica pre velký s~ 

orchester (premiéra) 
Dezider Kardoš: Slovakofónia 

Monika Štreitová-Popelál'ov4 o O. 
Bystrík Režucha- dirigent 
Slovenská fi lham16nia 
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