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v redakčnom príhovore predchádzajúceho čísla sme konštatovali 

nepriazeň osudu. ktorý tak ,.štedro· nadeľuje hudobnej obci roku 

2000 odchody významných a nenahraditeľných osobností. Skôr 

než sa Vám číslo IO dostalo do rúk. nás zastihla správa o úmrtí 
prof Albína Vrteľa .. . 

Novembrové číslo HŽ je ťažiskovo zamerané na reflexiu Brat i· 

slavských hudobných slávností. A hoci sme azda nezachytili kaž

dé zo 41 podujatí festivalu (z nich bolo 8 repertoárových predsta
vení Opery SND, tradične l operná premiéra a 2 predstavenia 

hosťujúceho pražského ND). uverejnené recenzie sú širokouhlým 

zrkadlom tohto na Slovensku stále ešte najvýznamnejšieho. lebo 

najväčšej priazni obecenstva sa tešiaceho hudobného podujatia. 

Ťažiskom - ako vždy v posledných rokoch - boli symfonické or

chestre domáce i zahraničné. Organizátori festivalu si zaslúžia 

blahoželanie ku skutočnosti, že sa im darí zabezpečiť prostriedky 

na nákladovo mimoriadne náročné projekty. akými sú práve hos

ťovania symfonických orchestrov. Ak prezentácia orchestrov je 

zjavne prioritou a dlhodobým projektom organizátorov BHS. po

tom v oblasti komorných koncertov a recitálov (ktorých zaradenie 

je samo o sebe potešiteľné) má pozorovateľ skôr dojem ich náhod

ného výberu, bez čitateľných priorít. Slovenská hudbobná tvorba 

má na BHS trvalé. možno z hľadiska organizátorov primerané 
postavenie, no koncepciu ani v tejto oblasti nemožno vystopovať. 

Nie kvantita. ale spôsob prezentácie by v rámci takého atraktív

neho podujatia, akým je BHS, azda mohol o ňu zvýšiť záujem do

mácej verejnosti i zahraničných hostí festivalu. Akoby sa niekto 
bál nahlas vyrieknuť dobré, nosné myšlienky ... Jedným z dra

maturgických problémov sú v poslednom čase pravidelne zaraďo

vané koncerty z oblasti tzv. starej hudby, ktoré síce v každom prí

pade zapadajú do širokospektrálnej mozaiky BHS, no ktorých vý

ber svedčí skôr o bezradnosti usporiadateľov ... 
Potešiteľný je záujem verejnosti o podujatia festivalu. Pre novi

nársku obec by bolo potešiteľné, keby popri tom fungovalo aj 

tlačové stredisko. Spomíname na časy dávno minulé ... 

Popri reflexii BHS v tomto čísle HŽ všetko . beží• normálne: ho

voríme o seriáloch na pokračovanie, resp. o našich pravidelných 
rubrikách. Z priestorových príčin však vypadla rubrika Hudba, 

ktorú mám rád, pravidelná Jazzová dielňa Pavla Bodnára 

a množstvo drobných správ: v budúcom čísle sa k nim opäť 

vrátime. 
Dúfame, že aj v novembrovom čísle Hudobného života si každý 

z Vás nájde čosi zaujímavé, inšpirujúce, hodné zamyslenia. Praje

me Vám príjemné chvr?e s naším časopisom 

Vaša redakcia Hž 

SLOVENSKÁ HUDBA DO SVETA 
Editio Bärenreiter Praha v poslednom období prejavuje poteši
teľný zvýšený záujem o spoluprácu so slovenskými skladateľmi, 
resp. s ich dedičmi. Prvým konkrétnym výsledkom tohto záujmu 
je zmluvo o zastupovaní práv no tvorbu Eugena Suchoňa (z kto
rej sú vyňaté iba dielo vydané v Universoi-Edition Wien). Veľmi 
konkrétne sú oj rokovania o zastupovaní ďalších klasikov sloven
skej hudobnej moderny, oko oj s niektorými súčasnými slovenský
mi skladateľmi, ktoré v niektorých prípadoch už vyústili do zmlúv 
no jednotlivé hudobné dielo. 
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ZA PROFESOROM VRTEĽOM 

Do husľovej 

triedy Albína 
Vrteľa na StáL· 
nom konzerva· 
tóriu v Bratisla· 
ve som prišiel 
ako 14-ročný 

žiak. Menší, 
trochu silnejší, prísny, ale zároveň dtovo 
angažovaný pán bol pre mňa ideálnym 
profesorom. Vtedy som, samozrejme, eš· 
te nepoznal jeho komplikovanú životnú 
cestu, typickú pre celú nastupujúcu ge· 
neráciu slovenskej inteligende. Až po 
prečítaní jeho knihy Husle s dračou hlavou 
a so skúsenosťami a poznaním, ktoré 
som postupne nadobúdal, som tejto ži. 
vomej ceste porozumel. 

Narodil sa na slovensko-poľskom po· 
medzí, v Cadd, v rodine murára. Matka 
bola silne orientovaná kultúrne a hu· 
dobne, čo prirodzene poznamenalo vý· 
voj malého Albína. Už ako malý chlapec 
chcel sa stať huslistom a ničím iným. Za· 
obstaral si husle, tie s dračou hlavou. 
Fascinoval sa hudbou, ktorú počúval 
z rádia. Začínal ako samouk. Už nie naj· 
mladší prihlásil sa na skúšky na pražské 
Konzervatórium, kde sa stal žiakom Jin· 
di'icha Bastai'a, odchovanca slávneho 
Otakara Sevčíka. Ako sám spomína v už 
dtovanej knihe, v Prahe sa mu podarilo 
prežiť vďaka podpore a pomod kysuc· 
kých rodákov. Po smni svojho profesora 
pokračuje u Voldána a na pražské štúdia 
nadväzuje študijný pobyt vo Viedni, žia!, 
už poznačený udalosťami druhej sveto· 
vej vojny. Po návrate do vlasti stal sa 
koncertným majstrom v bratislavskej 
opere. Už v tom období sa ozývajú prob· 
lémy s pravou rukou, ktoré sa vysrupňu· 
jú do tej miery, že zabránia jeho kariére 
výkonného umelca. eraz som sa pre· 
svedčil o jeho interpretačnom majstrov· 
st ve- spomínam si, ako po márnom vy· 
svetlovaní ako treba hrať virtuózne stac· 
cato, priskočil ku mne, zobral mi z rúk 
husle i sláčik a tak zastaccatoval. že mi 
behaU zimomriavky po chrbte. A tak ce· 
Iý zvyšok života zasvätil pedagogickej 
práci. Bol prísny, pretože vedel, čo je to 
hrať na husliach, ale t)oJ dobrý, lebo ve· 
del milovať svojich žié&ov. Na koncerte si 
vždy sadol do stredu sály, aby žiakov, ne· 
znervózňoval a príjemne sa usmieval. 
Keď som v hľadisku našiel jeho vľúdnu 
tvár, stratil som trému. Za mojich čias 

študovali uňho takí huslisti, ako Milan 

Bauer, Vladimír Javorník, Ivan Minaro· 
vič a ďalší. čo ma zaväzovalo vypäť sily 
a usilovne cvičiť. Keď iiak prišiel na ho· 
dinu nepripravený, o päť minút bol von· 
ku (.Príď, a7 keď LO naštuduješ!"). Ešte 
roky po skončení štúdia som sa zavše rá· 
no zobudil celý spotený, lebo sa mi sní· 
valo. že som látku nenaštudoval. 

Na práci pedagóga je cenný pretrvá
vajúci pozitívny vzťah a úzky kontakt. 
Albín bol nielen vynikajúd pedagóg, ale 
aj skvelý a kultivovaný človek. celý ži· 
vot sme s ním i jeho rodinou boli dobrí 
priatelia. Jeho manželka bola autorka 
libreta mojej opery Trojruža, preložila do 
slovenčiny detskú operu Konopes ... 

Plodný a ľudskosťou prežiarený život 
profesora Albína Vnera sa naplnil v 83. 
roku jeho živora. Všetci, ktorí sme mali 
k nemu blízko, si v úcte i láske zachová
me jeho pamiatku. 

lADISLAV Ku PKOVIČ 

K JUBILEU 
MIROSLAVA DuoíKA 
Jubileá sú vždy priležitosťou poohliad
nuť sa spät. vôkol i vpred. To súvisí 
i s .abrahamovinami" Miroslava Dudíka. 

Z jeho reči, i tej hudobnej, je zrejmé, že 
Mirovýrn rodiskom je Myjava. Pochádza 
z rodiny s bohatou muzikantskou tradíd· 
ou-jeho otec hral na husliach, strýko na 
drnbale ... starý otec - Samko Dudík bol 
vychýrený predník ľudovej myjavskej ľu· 

dovej hudby. Jeho hudbou boli inšpirova· 
né mnohé významné osobnosti a zbera· 
telia ľudových piesní (F. Bartoš, M. Ze· 
man. H. Bím i L. Janáček) . Miro v det· 
ských rokoch prijímal všetko muzjkant· 
ské, čo sa v ich rodine odohrávalo. Keď 
mal 7 rokov, začal chodiť na husle do 
tSU. Na Konzervatóriu v Bratislave bol 
žiakom Aladára Móžiho (1966-1972), na 
VSMU pokračoval u prof. Vrteľa a A. Hol· 
blingovej. Od roku 1972 pôsobil v or· 
ch es tri Opery SND v Bratislave. Keď roku 
1976 vznikol OWN, bol medzi prvými, 
čo sa prihlásil na konkurz. Stal sa jeho 
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koncertným majstrom a čoskoro jeho 
umeleckým vedúcim. OĽUN poskytol 
Mirovi osobitné podmienky v rozhlase 
pre špedfickú prácu v štúdiách. Súbor si 
vo svojej dramaturgii vytýol za der inter
pretovať folklórnu hudbu blízku aJ.Iten
tickým prejavom. Jeho nahrávky sa pro
stredníctvom medzinárodnej rozhlasovej 
súťaže Prix de musique folklorique de Ra
dio Bratislava dostávali takmer do všet
kých európskych rozhlasových staníc. 
Počas 25-ročnej práce s OĽUN M. Dudľk 
prežil obdobia priaznivého vývoja. ale 
i časy búrlivé a nežičlivé tomuto žánru. Je
ho umeleckú ďnnosť dokumentujú stov
ky rozhlasových nahrávok i 15 CDMC 
nosičov, Zlatý erb vydavatel"stva OPUS za 
disk Primášova pieseň z roku 1988, plati
nová platňa vydavateľstva Diskant ( 1999). 

Pri slávnostnom otvorenľ 36. ročníka 
BHS mu Hudobný fond udeW Cenu Pav
la Tonkoviča. 

K najvzácnejším oceneniam však pat
ria tie, ktoré Miroslav Dudík dostáva od 
poslucháčov za jeho vystúpenia v rozhla
sových a televľznych programoch. Neza
budnuteľný zostáva jeho jubilejný kon
cert s OĽUN vo veľkej koncertnej sále 
Slovenského rozhlasu v Bratislave, prepl
nenej množstvom gratulantov z celého 
Slovenska i zo zahranioa. Koncert bol 
dôkazom toho, že Miroslav Dudľk sa za
písal do vedomia našej širokej kultúrnej 
verejnosti ako vzácny umelec - huslista, 
sólista, ktorý výrazne obohatil paletu 

našej hudobnej kultúry. Verím. že sa 
s optimizmom pozerá i do rokov budú
och, k čomu mu z úprimného srdca želá
me vela síl i tvorivých nápadov. 

ONDREJ DEMO 

POCTA SALEZIÁNOV! 

Metropolitná katedrála sv. Jána Krstitel"a 
v Trnave sa stala na jar (20. mája) sved
kom jedinečnej kultúrno-duchovnej 
udalosti. Slovensko si pripomenulo osob
nosť dirigenta, skladatela a organizátora 
hudobného života, saleziánskeho kňaza 

ARCIBISKUP J. SOKOL S J. SCHULTZOM 

Jozefa Strečanského, ktorý roku 1985 zo
mrel v Belgicku. Pred odhalením pamät
nej tabule zneli elegické tóny jeho sklad
by O. zem ty krásna (slová A. žarnov) v in
terpretádi Cantica Sacra ľyrnaviensis. 
Tabuľa pripomína zlatú éru chlapčen
ského zborového spevu. ktorú do histórie 
Trnavy vpísal salezián Jozef Strečanský 
ako zakladateľ a dirigent zboru Trnav
ských saleziánskych speváakov v rokoch 

DÚCHANIE DO PAHRIEB S FALOŠNOU ISKROU ... 
Od počiatku roko 2000 Slovenský rozhlas, rá
dio Slovensko, vysiela cyklickú reláciu Dúchonie 
do pahrieb. Jej iniciátori si predsavzali previesť 
poslucháčov dejinami no našom území o pri
blížiť tok hodnoty vytvorené našimi predkami 
o takto súčasne šíriť hrdosť o poznanie vlast
ných dejín. Myšlienka záslužná, avšak ... 

Tridsiato ôsmo časť avizovalo zaujímavú té
mu - vývoj hudobnej kultúry no Slovensku v 20. 
storočí, s poukázaním no politicko-spoločenské 
podmienky, no osobnosti zakladajúce inšitúcie, 
školy, telesá, festivaly i no kompozičné prejavy 
skladateľských generácií. V čase jednej vysiela
cej hodiny úloho náročná, ole pri zvolení vhod
ného postupu zvládnutel'ná. 

Autor predlohy Ján Sabol ml. siahol po úva
hách interpretov pôsobiacich v posledných 3-4 
desaťročiach, čím už prvoplánovo úlohu ne
zvládol. Nezodpovedanou otázkou zostáva oj 
výber osobností (huslista Peter Michalica, orga
nista Ivan Sokol, tenorista Peter Dvorský), ktorý 
by zodpovedal skôr relácii o hudobnom umení 
v reAexii súdobej hudobnej kultúry. Ján Sabol 
ml. siahol po archívnych rozhlasových mate
riáloch. Ľahšia cesto odporu. Nenaplnil však 
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oni základnú požiadavku: šírenia vzdelanosti 
prostredníctvom verejnoprávneho rozhlasu. 
Ak by niektorý pedagóg estetiky či hudobnej 
výchovy chcel túto reláciu metodicky využiť oko 
inšpiráciu vo svojej pedagogickej práci, bezrad
ne by musel hľadať vlastnú cestu. Autor svojím 
prístupom o textom negoval fundované publi
kované muzikologické práce o poslucháčom 
podal skreslený obraz. Cosi so snažil zahladiť 
niekoľkými ,nehodenými" informáciami, ole oj 
v nich bolo veľa nepresností. (napr. vianočnú 
omšu Harmonia pastora/is in F prisúdil namies
toJ. Zruneko Edmundovi Poschovi). 

Nemožno ospravedlniť ani postup Slovenské
ho rozhlasu, rádio Slovensko, ktorý reláciu s to
kou závažnou témou objedná u autora, čo nie je 
odborníkom, o vylúči muzikológov z východného 
Slovensko. Reláciu redakčne pripravujú totiž len 
v Košiciach! Ak pripomeniem nedávnu skutoč
nosť, že pri konkurze hudobného redoktono so 
neuvódzolo požiadavka muzikologického vzdela
nia alebo teórie hudby, tok táto neprofesionálna
sť má svoje .logické poknočovonie". 

Vo všeobecnosti pociťujeme prepad vzdela
nosti no úrovni základných o stredných škôl, 

1938-1945 na Biskupskom gymnazJU. 
Spomienka nedo7jtých 90. narodenín vy
vrcholila medzinárodným koncertom 
. Pocta saleziánovi Jozefovi Strečanské
mu· . Koncert otvoril bývalý sólista, žiak 
J. Strečanského, dirigent Ján Cambal so 
svojím zborom Schola Cantorum Sanctae 
Caeciliae z Kladna-Rozdelova (CR). Sve
dectvo o stimuloch k hudobnej profe
sionalite podal bývalý .speváOk", hudob
ný skladateľ a muzikológ prof. Ladislav 
Burlas. Vyvrcholením koncertu bolo 
účinkovanie Bratislavského chlapčen
ského zboru s dirigentkou M. Rovňá
kovou a sólistkou D. Tóthovou. Seniori 
zo speváckej školy Strečanského po skon
čení koncertu na stretnuú v renovova
nom Ardbiskupskom úrade (býv. sale
ziánsky konvikt) zaplnili priestory melo
dickými spomienkami z éry salezián
skych operetiek. 

Srdce jedinečného harmonikára dotľk
lo mimo rodného Slovenska, ale piesne, 
ktorými si podmaňoval srdda, znejú 
a budú znieť. 

A že v starodávnych gymnaziálnych 
múroch už vyše 30 rokov žije a prekvitá 
zborový spev, to spôsobujú generáde 
mladých nadšencov tohto žánru - repre
zentantov nielen vokálnej Trnavy, ale aj 
na širokom medzinárodnom fóre, večne 
mladého miešaného zboru Cantica nova 
(roku 1969 založený Jánom Schultzom). 
Bola to veľká radosť česť prispieť do 
oslavného rámca. JÁN ScH u LTZ 

no presúva so to oj no vysokoškolskú pôdu. 
Počas všeobecnovzdelávacieho procesu so 
žiak v škole len ojedinele dostane k informá
ciám oj o hudobnom umení. Nemá si ich oko 
osvojiť. Kedysi pochopiteľná súčasť inteligen
čného obzoru so dnes vytráca. Mládež o deti 
sú z masmédií zahŕňané preinformovanosťou 
a s dôrazom no pop-music. Ak si profil Sloven
ského rozhlasu, rádio Slovensko o rádio Devín 
porovnáme v týždenných frekvenciách s Ces
kým rozhlasom, stanica Vltava o Praha, tok 
naši susedia vyjdú z porovnania s veľkým 
predstihom lepšie. 

Reláciu Dúchanie do pahrieb sledujem tok
mer bez prestávky od prvej časti o pri viace
rých pokračovaniach som malo dojem, že 
autorský kolektív vzniká podľa známostí. Inak 
by iste nebolo tol'ko faktografických nepres
ností o nekvalitných relácií. Autori projektu si 
vytýčili záslužný cieľ, no odborným potenciá
lom ho nenopfňajú. Oblosť klasickej hudby 
patrí k menšinovým žánrom v kontexte ume
ní. No Slovenský rozhlas by ju nemal posúvať 
ešte viac do úzadia. 

SILVIA FECSKOVÁ 
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MINIPROFIL 

Narodený 1976 
1989-1993 Konzervatórium v Bratislave 

(S. Jaško) 
1993-1995 Duquesne University Pittsburgh 

(B. Jackson) ' 
1995-1998 VSMU (J. Luptáčik) 
majstrovské ku'hy: R. Stolzman ( 1995). 

T. LeGrande ( 1995), J. Hlaváč ( 1997). 
M. Lethiec ( 1998) 

súťaže: Súťaž slovenských konzervatórií 
(l. cena. 1993), Medzinárodná súťaž mla
dých umelcov, Houston (2. cena, 1995). 
Yamaha Music Foundation Scholarship 
Competition (l. cena, 1997), Medzinárod
ná klarinetová súťaž, Sevilla (semifinal ista, 
1998) 

b Do akej miery sa syn známeho k/arinetis
tu mohol sám rozhodovať o svojom budúcom 
pova/am? 

Je pravda, že to bolo akoby .predur
čené". Každopádne som však aj ja sám 
chcel od malička hra( na klarinete. Ne
skôr som absolvoval prípravu na zobco
vej Oa u te. Až do pubeny sa zdalo, že byť 
profesionálnym hudobníkom, je mojím 
prirodzeným ciel'om. Napriek tomu, že 
sa mi na konzervatóriu darilo - vyhral 
som súťaž slovenských konzervatórií -
dostavila sa kríza i pochybnosti. ktorých 
ma zbavil až kontakt so skvelým ame
rickým pedagógom Silom Jacksonom. 
Dodal mi novú motiváciu a chuť cvičiť. 
Cvičieval som až osem hodín denne 
a opäť som sa .zbláznil" do klarinetu. 
b Co bolo tým zázračným švihnutím čarov
ného prútika amerického pedagóga? 

Stačilo, že mi prvýkrát niečo zahral. .. 
Je špičkovým hráčom - vo svojich 27 
rokoch je prvým klarinetistom v Pitts
burskej filharmónii, v jednom z najlep
ších amerických orchestrov. So záuj
mom sme so spolužiakmi chodili na 
koncerty, na ktorých hral a gratulácie 
v zákulisí neboli vôbec formálne. Bol 
pre nás naozajstnou autoritou. 
lliJ Ako si sa dostal do USA? 

Bolo to vlastne vďaka náhode. Na 
chodbe konzervatória ma oslovila p. 
Lintnerová, či by som nechcel ísť hrať 

do folklórneho súboru Tambaritzans, 
ktorý pôsobí v Pittsburgu a svojim ďe
nom namiesto honorára ponúka štipen
dium. Takže popri škole som hral 
v tomto súbore, s ktorým sme pravidel
ne koncertovali - vystúpili sme takmer 
vo všetkých štátoch USA. Súbor má 
v krajine obrovské renomé. Pôvodne 
hral chorvátsky repertoár, ten sa však 
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postupne rozšíril o srbské, maďarské, 
slovenské či ruské tanečné i hudobné 
čísla. Spoluhráči boli síce výborní muzi
kanti z celého sveta -zväčša zahran iční 

študenti. no ja jediný som mal akade
mické hudobné vzdelanie, takže som 
bol vlastne akýmsi primáriom súboru. 
Navzájom sme sa učili miestne špecifiká 
- týkajúce sa hudobného frázovania, 
špeciálnych techník, či výslovnosti. Bo
la to zaujímavá skúsenosť. 
b Americké školstvo je vďačnou témou, tak
že: pohľad slovenského k/arinetistu ... 

Asi najvýraznejším rozdielom oproti 
systému výučby na slovenských kon
zervatóriách a VSMU je pozornosť. aká 
sa na tejto pittsburskej škole venuje štú
diu orchestrálnych partov. Z troch indi
viduálnych hodín do týždňa bola len 
jedna venovaná etudám a prednesovým 
skladbám. Zvyšok tvorilo podrobné štú
dium orchestrálnych partov vrátane po
rovnávania rôznych nahrávok. Na hra
nie v orchestri sa kladie vel'ký dôraz -
už do školských orchestrov sa robia tvr
dé konkurzy za plentou. V rámci štúdia 
nástroja sa dokonca preferuje taký sólo
vý repertoár, ktorý sa najčastejšie vyža
duje na konkurzoch do orchestra - teda 
najmä Mozartov koncert. 
b .. . hudobnoteoretické predmety? 

Aj tu sa odrazil pohl'ad, zameraný na 
praktické uplatnenie sa študentov. Deji
ny hudby sa preberajú .v rýchlosti", ide 
sa ovel'a menej do hlbqr než u nás, na 
druhej strane sa tu vyučujú predmety 
týkajúce sa práce s počítačom. napríklatl 
tzv. music technology - práca s hudob
nými programami - a študentovi sa po
núka servis v podobe adresárov inštitú-

KLARINET 

cií. hudobníkov, návodov, ako napísa( 
dobrý profesný životopis či ako sa pri
pravovať na konkurz. Vyučuje sa tu 
však aj filozofia, náboženstvo či anglič
tina. Mal som dojem, že všeobecné 
vzdelanie študentov hudby je na ovel'a 
vyššej úrovni než u nás, čo je paradox
né, veď v Európe prevláda názor o po
lovzdelaných Američanoch ... Nevládne 
tu formalizmus čo sa týka prístupu 
k štúdiu - platí sa školné, takže študen
ti sa snažia za svoje peniaze dostať čo 
najviac. 
b Na akej úrovni boli tvoji spolužiaci-klari
net isti a aké majú možnosti uplatniť sa 
v profesionálnych telesách? 

Mnohí boli výborní -ja som bol ta
kým priemerom ... Zostal som s mnohý
mi v kontakte a do7vedám sa, že asi po
lovica z nich už má miesta v profesio
nálnych orchestroch. 
b Svojho času si mi spomenul, že keby si ne
študoval klarinet, asi by si si vybral violon
čelo ... 

Milujem klarinet. no keď som asi 
pred piatimi rokmi počul Jacqueline du 
Pré hrať Elgarov violončelový koncert, 
zmenilo to môj pohl'ad na hudbu a mu
zikalitu. Bol som očarený a uvedomil 
som si. že taký výkon asi ani nie je mož
ný na klarinete. Mnohí klarinetisti to 
nepočujú radi, no ja neverím okrídlenej 
frá7e, že všetky nástroje sú .rovnocen
né". Podľa mňa husle a klavír svojím 
spôsobom kral'ujú nad ostatnými. Majú 
obrovský sólový repertoár a množstvo 
interpretov a pri selekcii z takého množ
stva sa potom darí vzniku kvalitných 
diel. mimoriadnym interpretačným zja
vom i výkonom. Klarinetové koncerty 
sú často zamerané na exhibíciu - napo
kon spočiatku ich písali najmä klarine
tisti. Ďalšou stránkou, ktorú pri klarine
te pociťujem ako handicap, je neschop
nosť dokonalej intonácie - tu majú 
sláčikové nástroje ovel'a lepšie možnosti. 
b Co rád počúvaš a čo rád hráš? 

Rád počúvam .sa lónnu" francúzsku 
hudbu: Milhauda, Frans:aixa a vposled
nom čase najmä Piazzollu - tento typ 
hudby aj rád hrám. No ako interpreta 
ma napfňajú predovšetkým náročné 
súčasné skladby, resp. diela hudby 20. sto
ročia, ktorých zápis študujem hodiny, 
mesiace. V tomto zmysle rád spomínam 
na stretnutie s Beriovou Sekvenciou 
č. 9, Denisovovou sonátou, Bucchiho 

b HUDOBNÝ ŽIVOTj 11]2000 
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koncertom. Zatial' to najťažšie, čím som 
sa prelúskaval, je Donatoniho Clair -
desať strán náročnej klarinetovej .. ekvi
libristiky". 
~ Co ta, okrem technickej náročnosti. láka 
na súčasn.vch skladbách? 

Okrem toho, že skladba musí priniesť 

niečo .. nové". dôležitý je aj určit ý ko
merčný aspekt - okamžite niečím po
slucháča zaujať a ud ržať jeh o pozornosť. 
Mám rád kompozície, ktoré sú pre kla 
rinetistu výzvou . Skladby, využívajúce 
viaczvuky, dvojité staccata, vecny 
dych ... Tieto techniky sa u nás neučia. 
a preto u nás nie sú takmer vôbec hrá
vané ani diela, v ktorých sa vyskytujú. 
~ Okrem získania viacerých medzinárodných 
den si získal aj Cenu kritiky na Stredoeuróp
skom festivale koncertného umenia v Žiline. 
Dostavil sa .. pozitívny tlak" na tvoju kariém? 

sa nerealizovalo. Mal som zopár kon
certov v bratislavskom Mirbachovom 
paláci. Ešte v rámci žilinskej prehliad ky 
som s Mladými bratislavskými sólistami 
vystúpil v 2ili ne, neskôr v Bratislave 
a Coplandov koncert som hral aj so 
Státnou filharmóniou Košice v rámci 
diplomového koncertu Oskara Rózsu. 
Nedávno som na hrával kla rinetový 
koncert Paula Chesky so Slovenskou fil
harmóniou. V poslednom čase som si 
zvykol, vždy keď má m chuť si sólovo 
zahrať. poslať ponuku programu do 
pet ržalského Cik -cak Centra, kde je 
každú nedel'u vážna hudba a interpreto
vi ponechajú v dramaturgii vol'nú ruku. 
Každopádne. nadobudol som dojem, že 
na Slovensku nemá človek z úspechu 
na súťažiach nijaké následné výhody ... 
~ ... komorná hudba? 

dychového kvinteta Comedia del Arte 
(T. Janošík. l. Danko, N. Ďurček, V. Bu
dlák/1. Bielik). Bolo to šťastné generačné 
zoskupenie, veľmi nás to bavilo i uspo
kojovalo. Keď však hobojista Ivan Danko 
odišiel študovať do Mníchova, prirodze
ne sme sa rozpadli; zdalo sa nám totiž, že 
nemá zmysel brať niekoho iného - jed
nod ucho. Ivan by tam chýbal. 
~ Hral si v dvoch popredných slovenských 
profesionálnych telesách ... čo ďalej? 

Odišiel som z rozhlasového orchestra. 
pretože má m plány ďa lej študovať vo 
Francúzsku u Michela Lethieca, kto
rého som stretol v Piešťanoch na kur
zoch. Učí v Nice na Conservatoire Supé
rieur. Svojho času mi velmi pomohol -
v Seville som potom zahral nad svoje 
očakávania. 

~ Co je tvojím krédom/cieľom? 
Nie a na Slovensku to už ani neoča 

kávam. Sl'uby boli ve l'ké. no takmer nič 
Vellni rád hrám v klarinetovom kvar

tete a svojho času som bol členom 

Hrať prvý klarinet v Newyorskej fil-
harmónii ... ~ os 

l .)' 

H UDBA BEZ HRANÍC .. . 
2. novembra so koncertom v Mozartovej sieni Rakúskeho kultúr
neho stredisko zavŕš il 2. ročník medzinárodné ho projektu zvané
ho Hudba bez hraníc v srdci Európy. Možno pripomenúť, že pro
jekt združuje v rámci me dzinárodných relácii mladých sklada· 
teľov o interpretov vo vekovom rozpätí od 18 do 33 rokov, zo 
Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, pričom neuzotvóro brány - oko 
sme so moli možnosť presvedčiť - oni pred inými národnosťami. 

Projekt v priebehu uplynulých dvoch rokov dol priestor desiat· 
kom výkonných umelcov o ade ptom kompozície no otvorenom, 
neformálnom fóre vo forme koncertov, workshopov, dis kusií, 
s tretnuti. .. prezentovať o vzájomne konfrontovať umelecké o au
torské plody. Iniciátorkou týchto sympatických. virtuálnych mos
tov•, zbližujúcich mladých ciel'ovedomých ľudí okolo umenia, je 

PhDr. Ľubica Kozube-
vó, riaditeľka ob
čianskeho združenia 
zo duchovný, kultúr
ny o sociálny rozvoj 

, o spoluprácu, oko oj 
~ jej syn, talentovaný 
~ klarinetista Matej 

Kozub. Podujatia pre
biehali v rôznych 

mestách o mestečkách spomenutých kraj ín (Bratislava, Viedeň, 
Budapešť, Dudince, Pezinok, Modro). 

UČASTNÍCI VI EDENSKÉHO KONCERTU V MÁli T.R. 

Každý, kto so - či už aktívne, alebo oko pozorovateľ zúčastni l 

no podujatiach, iste mi potvrdí konštatovanie o neopokovoteľnej 
atmosfére, nosýtenej nezištným entuziazmom. Hodnotiť kompo
zície, či výkony no koncertoch z pozície . dos pelóko" mi nepricho
d í vhodné. Všetci zúčastnen í dokázali zauja ť, presvedči ť nepred
stiera nou snahou vstúpiť do kultúrneho d iania v s rdci Európy. 
A zároveň poslúžiť oko svetlý príklad s ochotou vzájomne si do
kázať rozumieť o bez predsudkov komuni kovať. Vzor so závide
niahodnou myš lienkou. Najmä pre .starš ích súrodencov•, ktorí 
zavše nemajú snahu nájsť s lovo pre vzájomný d ialóg ... 

L. DoH NA LOV Á 

~ HUDOBNÝ ŽIVOT)11)2000 

Koncom októbra so no pozvanie Maďarskej hudobnej rody, ln

terort Festival Center Budapest, Zväzu maďarských skladateľov 

o Európskej asociácie festivalov uskutočnilo v Budapešti stretnu

t ie zástupcov rôznych hudobných organ izácií strednej o východ

nej Európy. Organizátori o účastn íci stretnutia deklarovali po

trebu aktivizovať iniciatívu Musica Donubiono, založeneJ roku 

1996, o pokračovať v realizácii jej cieľov odvolávajúc so no spo

ločnú kultúrnu tradíciu podunajských krajín. Konkrétne ide 

o oživenie spoločných hudobných tradícii, o vzájomnú informo

vanosť o o spoluprácu v oblasti súčasnej hudby. No seminári, 

no ktorom so zúčastnil oj prezident Európskej asociácie festivo

lov Tamás Klenjánszky, odzneli okrem príspevkov účastníkov jed

notlivých podunajských krajín oj referáty Fransa der Ruitero (o. 

i. prezidento Medzinárodnej hudobnej rody), Miklósa Morschol

lo (o. i. výkonného riaditeľa Transparency International) o Lidie 

Vorbonovej (programovej rioditelky Arts and Culture Network 

v Open Society Institute), ktorí hovorili o potrebe, možnostiach 

o podmienkach medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry 

z hl'odisko ekonomického, kultúrnopolitického o orgonizocného. 

Vzhľadom no to, že napriek pozvaniu so no seminári nezúčast

nili zástupcovia organizácií v Rakúsku o Nemecku (okrem zá

stupkyne KulturKontoktu Austria Annemorie Ti.irkovej), bolo vy
slovená potrebo vyvinúť úsilie zapojiť v budúcnosti oj tieto po

dunajské krajiny do spolupráce. 

Zosadnutia so konali v nádhernom barokovom sídle Ústavu 

hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied; súčasťou programu 

boli koncerty práve prebiehajúceho umeleckého festivalu Buda

peštianska jeseň, operné predstavenie novej opery Attilu Bo

zoyo Posledných pä( scén o koncert vokálneho súboru Scholo 

Hungorico pod vedením riaditeľa Ústavu hudobnej vedy László 

Dobszoyo o Janky Szendreiovej (s ukážkami zo slovenských 

o maďarských stredovekých hudobných pamiatok). 
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MIESTO PRE ... 

RuDOLFA H ROMADU, 

riaditeľa Státnej opery Banská Bystrica 

la Stretávame sa pár hodín pred za
čiatkom premiéry Pucciniho opery 
Tosca na banskobystrickej divadel
nej scéne. Pán riaditeľ, siahli ste po 
známom, divácky osvedčenom ti
tule. Súbor si však získal kredit naj
mä vďaka odvážnej dramaturgii . 
Opúšťate tento trend, alebo Tosca 
iba vyvažuje repertoár do polôh 
širšej diváckej atraktívnosti? 
- Tosca nie je objavným, ale overeným 
titu lom. Prečo dnes v štátnej opere? 
Jednak pre nedávnu storočnicu od pr
vého uvedenia, jednak od inscenácie 
očakávame divácku rezonanciu, ktorú 
nevyhnutne potrebujeme. Jej uvedenie 
neznamená odklon od nášho dlhodo
bého zámeru robiť objavnú dramatur
giu, samozrejme, vo vyváženom pome
re ku kmeňovým repertoárovým die
lam. Dosiaľ sa nám to vyplácalo po 
umeleckej stránke a zároveň sme sa at
raktívnou dramaturgiou zviditeľnili do
ma i v zahraničí. 
1!1 Banskobystrické hudobné dni, 
ktoré dnes Tosca otvára, sa pred 
siedmimi rokmi začali ako "oper
né" dni. Znamená širšie koncipova
ná náplň úmysel nahrádzať absen
ciu vážnej hudby v regióne, alebo 
súbor nemá dosť síl vyprofilovať 
festival v žánri jemu najvlastnej 
šom? 
-Zistili sme, že ak predkladáme publiku 
len vlastnú produkciu, hoci ozvláštne
nú hosťami, stretáva sa vlastne počas 
festivalu s tou istou ponukou ako po ce
lú sezónu. Na pozvanie iného operného 
súboru nemáme prostriedky. Naším 
cieľom však bolo osloviť divákov hu
dobným umením v širšom zmysle slova, 
teda popri opere i žánrom symfonickým 
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a komorným, ktorý u nás nemá silné 
zázemie. Preto sme otvorili dramaturgiu 
a zmenili názov podujatia. 
la Dotknime sa témy umeleckých 
kontaktov, či konfrontácií. V Ce
chách existuje celonárodná pre
hliadka hudobno-divadelných pro
dukcii, keď do Prahy prichádzajú 
ostatné súbory prezentovať svoje 
najúspešnejšie počiny. Nebolo by 
vhodné iniciovať vznik podobnej 
akcie- v záujme vášho i košického 
súboru -aj zo Slovenska? 
-Viem o Festivale českého hudobného 
divadla, boli sme naň pozvaní ako jedi
ný zahraničný súbor s Jej pastorkyiíou 
a iba ekonomické dôvody nám nedo
volili zúčastniť sa. Súhlasím s vami, že 
by bolo užitočné nájsť priestor pre vzá
jomné kontakty medzi divadlami, pre 
výmenu skúseností. získavanie infor
mácií o slovenskom opernom divadel
níctve. Napokon, z našich hosťovaní na 
BHS, či už s Bátoryčkou alebo Mistrom 
Scroogeom, vieme, že pre súbor je to in
špirácia i podnet pre čo najlepšie vý
kony. 
la Popri nápaditej dramaturgii kri
tika oceňovala otvorenosť Státnej 
opery voči mladším, nonkonform
ným režisérom, ale i dirigentom, 
ktorí priniesli nové postoje, oboha
tili kreativitu ansámblu. Budete 
v tejto línii pokračovať? 
- Samozrejme, je naším programom 
poskytovať príležitosti mladým a in
venčným inscenačným tímom. A to aj 
s rizikom, že sa nemusí všetko vydariť, 
že nie každý sa s predloženou koncep
ciou inscenácie stotožní. Zdravá kon
frontácia je užitočná , podnecuje tvori
vosť. Mienime touto cestou ísť ďa lej, 

lebo nás posúva vpred a divákovi rozši
ruje obzor. 
la Prejdime k umeleckému súbo
ru . Je dobudovaný v kolektívnych 
zložkách a sólistickom aparáte? 
- Pokiaľ ide o sólistov, máme svoju 
vlastnú základňu, ale tiež pravidelne 
spolupracujeme so stálymi hosťami, či 

už z Opery SND, alebo z českých diva
diel. Myslím, že je to momentálne naj
výhodnejší spôsob. Publikum má mož
nosť spoznávať nové tváre na javisku a, 
na druhej strane, POI11jlCOu vlastných 
umelcov dokážeme zorganizovať pre
vádzku. Pokiaľ ide o kolektívne telesá, 
problémy sú v zbore, kde platové pod
mienky vonkoncom nie sú motiváciou 
na zlepšenie situácie. 

la Co si myslíte o koprodukciách? 
Nevidíte možnosť výmeny inscená
cií napríklad s Košicami, alebo 
divadlami podobného typu v Ce
chách? 
- V zahraničí je spolupráca medzi di
vadlami bežnejšia ako u nás. My sme 
príliš uzavretí. zahľadení do seba, ne
riešime problémy spoločne. štátna 
opera Banská Bystrica do istej miery 
tento tieň prekračuje, nie však v polo
he skutočných koprodukcií. Mám na 
mysli pozývanie inscenačných tímov: 
pre pripravovanú Smetanovu Predanú 
nevescu sme oslovili kompletnú zostavu 
českých tvorcov. V rámci BBHD spolu
pracujeme so Speváckym zborom mes
ta Bratislavy pri uvedení Mozartovho 
Rekviem. 
la Banskobystrická opera v posled
nom období obohatila slovenský di
vadelný život o viacero slovenských 
premiér diel svetovej opernej lite
ratúry, sú to napr. Verdiho Aroldo, 
Ernani, Pucciniho Lastovic'ka. Aká je 
dramaturgická vízia riaditela Stát
nej opery? 
-Je v duchu toho, čo ste naznačili. Ro
biť atraktívny, moderne poňatý reperto
ár, kde budú mať zastúpenie tituly pre 
širšie vrstvy publika i také, ktoré prilá
kajú .fajnšmekrov" i odbornú kritiku. 
A navyše sa mienime venovať tiež det
skému divákovi, vychovávať si ho tak, 
aby mal rád operné divadlo. Slovenská 
tvorba má v našej dramaturgii prvné 
miesto, hrali sme Beneša, Zeljenku, 
Cikkera, v pláne máme Bázlikovu, 
Strasserovu a Stoličného opernú roz
právku Polepetko. 
la Co pripravuje Státna opera svoj
mu publiku v sezóne 2000/2001? 
- Začíname Pucciniho Toscou, po nej 
nasleduje baletná rozprávka Ferdo mra
vec (premiéra 18. novembra), rok kon
číme muzikálom My Fair Lady. Na feb
ruár 2001 plánujeme baletný projekt 
Večer súčasnej choreografie, k Veľkej 
noci v scénickej verzii Bachove Matúša
ve pašie, v marci Smetanovu Predanú 
nevesw a koncom sezóny už spomenu
tého Polepetka. Na sezónu nadväzujú 
Zámocké hry zvolenské a pre tento let
ný festival naštudujeme, opäť v slo
venskej premiére, Puritánov od Vincen
za Belliniho. Inscenácia po ZHZ ostane 
repertoárovým číslom našej S tátnej 
opery. la 

ZHOVÁRAL SA PAVEL UNGER 
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Dalia Atlas 
V ISTOM ZMYSLE JE KOLÍSKOU EURÓPSKEJ CIVILIZÁCIE, NA JEHO PÔDE SA ODOHRALI BIBLICKÉ 

UDALOSTI , NA PÔDE, KTORÁ JE ODVEKÝM MIESTOM NIKDY SA NEKONČIACICH KONFLIKTOV: 

IZRAEL. NAŠE INFORMÁCIE O TOMTO MLADOM ŠTÁTE NA STREDNOM VÝCHODE SA OBMEDZUJÚ 

(s MALÝMI VÝ~IMKAMI) NA SPRÁVY O VOJNOVÝCH KONFLIKTOCH, O NEZNÁŠANLIVOSTI TAM ŽIJÚCICH 

NÁRODOV ... Co VIEME O ŽIVOTE ĽUD Í, O KULTÚRE ŠTÁTU, KTORÉHO TRADÍCIA JE ZMESOU ANTICKEJ , 

MNOHOVRSTVOVEJ STREDNOVÝCHODNEJ A MNOHOFAREBNEJ EURÓPSKEJ KULTÚRY, ZO VŠETKÝCH 

KÚTOV STARÉHO KONTINENTU SEM IMPORTOVANEJ VYHNANCAMI, PRENASLEDOVANÝMI VO SVOJEJ 

EURÓPSKEJ VLASTI A TÚŽIACIM l VYBUDOVAŤ VLASTNÚ, NOVÚ DOMOVINU? Čo VIEME O KULTÚRE, 

O UMENÍ TEJTO KRAJINY? Čo O HUDBE? OKREM VŠEOBECNE ZNÁMEJ CELOSVETOVEJ DIASPÓRY 

NAJLEPŠÍCH ŽIDOVSKÝCH HUDOBN Í KOV, OKREM EXISTENCIE IZRAELSKÉHO FILHARMONICKÉHO 

ORCHESTRA SO ŠÉFDIRIGENTOM ZUBINOM MEHTOM K NÁM DOTERAZ PRENIKLO PRAMÁLO 

INFORMÁCIÍ NA TÚTO TÉMU. 

Izrael. založený roku 1948, je mladý štát bez vlastnej hudobnej 
tradície. T\l bolo treba umelo vybudovať na tom, čo bolo k dis
pozícii: východoeurópska l'udová hudba, piesne z geta, európ
ska umelecká hudba. l'udová hudba oblasti stredomoria, litur
gická hudba synagóg. A boU tu skúsenosti európskych prisťa
hovalcov s európskou inštitucionálnou bázou. Tak v prvej 
polovici 20. storočia vznikali postupne (hoci úloha v období 
pred založením židovského štátu bola nelahká): prvá operná 
spoločnosť ( 1923 ). Inštitút pre Novú hudbu ( 1927, predchod
ca izraelského ISCM), konzervatóri
um ( 1933, dnes Rubinova hudobná 
akadémia), Palestínsky symfonický 
orchester ( 1936, dnes Izraelská filhar
mónia), hudobno-pedagogické učiliš
te ( 1945). hudobné oddelenie na Mi
nisterstve kultúry (1948). 

O prienik do problémov hudby v lz
ra eli sa pokúsila Alžbeta Rajterová 
v rozhovore s Daliou Atlasovou, diri
gentkou jedného z-dramaturgicky na
jatraktívnejších koncertov tohtoroč
ných Bratislavských hudobných sláv
ností. 
la Dalia Atlasová nebola v Bratislave po prvýkrát. Za
čiatkom 90. rokov hosťovala na čele Slovenskej filhar
mónie, tentoraz bol jej partnerom Symfonický orches
ter Slovenského rozhlasu ... 

Ako sa z dievčatka stane dirigentka, čo rozhodne 
o voľbe tohto - pre ženu dodnes nezvyčajného- povo
lanja? 
- Nikdy som sa nerozhodla stať dirigentkou. Ako dirigentka 
som sa naroilila. To nie je vtip. Bola som tzv. zázračným 
dieťaťom a veľmi rýchlo som sa vyvíjala . Podľa svedectva ro
iličov som zača la rozprávať už osemmesačná, ale na hudbu, 
ktorá u nás doma znela veľmi často, som aktívne reagovala 
údajne dokonca už skôr, keď som v sú lade s rytmom pohy-
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bovala rukami. Takže bolo to vlastne celkom jednoznačné ... 
Už v škôlke som vedela. čo to je dirigovanie, a vtedy som ho
vorievala rovesníkom, že som dirigentkou. Moji .spolužiaci"
škôlkári mi to doteraz , kedykoľvek sa s nimi stretnem, pri
pomínajú. Bolo to teda celkom prirodzené, dirigovanie som 
mala v sebe zakódované. Stúruum hudby som začala klaví
rom - pomerne neskoro, desaťročná, ale postupovala som 
vel'mi rýchlo a ako 15-ročná som už bola koncermou klavi
ristkou. Rubinovu hudobnú akadémiu v Jeruzaleme som 

vyštudovala za rok. Hrala som s or
chestrami, ktoré ma nabádali dirigo
vať, ale v Izraeli to narážalo na ne
pochopenie, pretože prevládal názor, 
že to nie je povolanie pre ženu, nech 
radšej zostanem pri klavíri, navyše 
s takým nadaním, alebo nech som 
speváčka či skladateľka -aj tie odbo-

~ ry som totiž študovala. Nuž, ale ja 
~ som chcela iba jedno: dirigovať. Ab
~ solvovala som ako klaviristka, ale 
~ v tejto škole potrebovali klaviristu 
.f pre ilirigentskú triedu, kde boli samí 

chlapi, v tom čase asi dvanásti. Bez 
problému som im hrala z partitúr, pretože som študovala par
titúry od samého začiatku štúdia hry na klavíri. Keď som 
z nich hrala, snažila som sa do hry vn iesť farby orchestra. Far
by sú totiž pre mňa velmi dôležité aj pri ilirigovaní a dúfam, že 
to počuť aj pri spolupráci s orchestrami. Ani jeden zo spomína
ných poslucháčov dirigentskej triedy sa nesta l dirigentom, iba 
ja ... Na štúdium ilirigovania som však musela odísť zo svojej 
vlasti, ktorú veľmi milujem, kde aj žijem, no kde mi toto štú
ruum neumožnili. Začali ma brať vážne, až keď som mala na 
konte ceny z troch medzinárodných dirigentských súťaží. 

la Kto vás teda zasväcoval do tajov dirigovania? 
- Studovala som u viacerých významných svetových dirigen
tov, ako boli Franco Ferrara, Sergiu Celibidache, Hans Swa-
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rowsky, Pierre Boulez. U každého z nich som zväčša zotrvala 
len krátko, lebo som sa chcela vyhnúť nebezpečenstvu imitá
cie. Okrem toho, keď som začala študova( dirigovanie, bola 
som už vyštudovanou hudobníčkou -absolventkou Rubino
vej akadémie v Jeruzaleme. Vlastne som potrebovala iba di
rigentskú techniku. Na tej som sčasti mohla pracovať sama. 
Pritom každý z týchto veľkých pedagógov mi dal niečo iné. 
Od Celibidacheho som dostala zmysel pre farby. U Ferraru 
som sa naučila objavovať genialitu skladateľov. A Swarowsky, 
ten veľký učitet;,bol schopný za čo najkratší čas poskytnúť 
optimum informácií. Od neho som sa naučila byť pedagó
gom. Sama som totiž už vtedy vyučovala hru na klavíri. Swa
rowsky tiež bol ten, čo ma posielal na súťaže, pretože podľa 
neho inak by som sa so svojou skromnou povahou nedosta
la k dirigovaniu. V rozpätí l a l /2 roka som sa teda zúčastni
la na troch medzinárodných súťažiach a dostala som hneď aj 
ceny - ako prvá žena na svete. Boli to ceny zo súťaží v Ta
liansku (súťaž Guido Cantelli), Anglicku (súťaž Liverpool 
Royal Philharmonie Orchestra) a v USA (Mitropoulosova 
súťaž). Swarowsky ma zakaždým pripravoval týždeň pred 
súťažou. V Mitropoulosovej súfaži som dostala cenu od 
Leonarda Bernsteina. Tá spočívala o. i. v štipendiu na pobyt 

ostatné izraelské Qrchestre (spolu ich je päf), o orchestroch 
v Európe a v USA ani nehovoriac. 
la Ste zakladatel'kou orchestra Pro musica v Izraeli. 
S ním ste realizovali rozsiahly edukačný program. Bol 
jedinou možnosťou existencie tohto súboru? 
- Náš edukačný program bol dôsledkom toho, že naša kraji
na potrebovala kvalitný orchester, ktorý by plnil takúto funk
ciu. Potreba vzdelania širšej verejnosti ma zároveň viedla 
k ďalšej činnosti, ktorú doteraz vykonávam: pôsobím ako 
profesorka na vysokej škole Technion v Haife, kde mám sym
fonický orchester a zbor a aj profesúru: je to môj dar vlasti. 
Izrael je veľmi mladá krajina, ktorá potrebuje talenty ... 
Podobne ako Perlmana a Zuckermana, aj mňa chcel lsaac 
Stern vziať do Spojených štátov, aby som si tam vybudovala 
kariéru, no odmietla som. Musela som zostať tam, kam pat
rím, tam, kde musím odovzdať všetko, čoho je môj talent 
schopný. 
la Po orchestri Pro musica ste však založili aj ďalšie 
telesá .. . 
- Spomínala som už Symfonický orchester a zbor Technion. 
Začiatkom 90. rokov som založila vynikajúci sláčikový 
orchester Atlas Camerata, s ktorým som absolvovala aj viac 

DALIA ATLAS NA BHS 

v Tanglewoode. Dostala som tiež ponuku stať sa asistentkou 
v Metropolitan Opere, pozval ma Leopold Stokowski, aj Eu
gene Ormandy - všetko som odmietla, lebo som chcela začí
nať vo svojej vlasti. Pre mňa bolo dôležitejšie vystúpiť dvakrát 
týždenne so svojím vlastným orchestrom na koncertoch so 
sprievodným slovom pre ľudí, ktorí nikdy predtým takúto 
hudbu nepočuli. Pretože u nás v Izraeli sú ľud ia z celého sve
ta, niektorí z nich boli nekultúmi, nevzdelaní ... Preto sme dl
hé roky chodili hrať do škôl. 

Neskôr som sa zúčastnila na ďalších súťažiach, získala som 
Stokowského cenu, Cenu Villa-Lobosa v Brazílii a cenu Eu
gena Ormandyho. Ten totiž, keď maJ 80 rokov, sa rozhodol 
dať cenu žene-hudobníčke, skJadatel'ke, dirigentke alebo só
listke. Hl'adalo sa na celom svete a rozhodnutie padlo na mňa . 

Vzápätí ma pozvali dirigovať Filadelfský orchester - bola to 
časť tejto ceny. 
la Vďaka úspechu na súťažiach ste začali hosťovať 
v rôznych krajinách sveta. 
- Súčasťou cien, ktoré som vyhrala, boli pozvania dirigovať, 

napríklad do BBC, koncert Liverpool Royal Philharmonie Or
chestra, do USA ... Až na to som dostala pozvanie dirigovať aj 
vo vlastnej krajine. AJe potom som už dirigovala Izraelskú fil
harmóniu, vynikajúci Izraelský rozhlasový orchester a všetky 
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zájazdov v USA, vo Francúzsku, nahrávali sme Schubertova 
Kvinteto, ktoré som sama aranžovala pre orchester. Nahrávka 
mala vynikajúcu odozvu u kritiky. 
la Ako je to s akceptovaním ženy-dirigentky v súčas
nosti? 
-Tu sa situácia zlepšila. Dnes už je vel'a žien-dirigentiek a som 
rada, že sa aj v tejto oblasti ved vyvíjajú. Je to otázka času: 
boli časy, keď sa objavila prvá lekárka-žena, prvá sudkyňa ... 
Som rada, že som bola priekopníčkou, a dnes som si istá, že 
uprostred 21. storočia bude najmenej 50% žien-dirigentiek. 
b To znamená, že aj vaša dirigentská kariéra sa vyvíja
la pozitívne. 
- Dosiaľ som dirigovala v 30 krajinách 70 orchestrov. SOSR 
je 71. orchester. Rada pracujem s rôznymi orchestrami v rôz
nych krajinách, lebo vnímam celý svet ako rodinu: hudba na
ozaj spája l'udí. Rada pozorujem rôzne spôsoby hry orches
trov. Aj tu, na Slovensku, vnímam rozdiel, špecifickosť or
ch;stra. Pravda, rozdielne vnímam aj orchester, ak stojím 
pred ním ako dirigentka, alebo v sieni ako poslucháča. 
la Váš obľúbený repertoár? 
- Dodnes mám v repertoári 750 partitúr. Snažím sa totiž na 
každom koncerte dirigovať iný program, pretože veľmi rada 
študujem nové diela. V tom sa azda odlišujem od väčšiny 
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ostatných dirigentov, ktorí majú svoj stály repertoár a s ním 
cestujú po svete. Ja, naopak, sa snažím objavovať nové ved. 
V každej krajine, kde dirigujem, sa snažím uviesť aspoň jed
ného tamojšieho sk ladateľa . Usporiadateľov vždy žiadam 
o zaslanie partitúr a z tých si vyberám skladbu, ktorá sa mi 
páči. Dirigujem aj diela, ktoré sú predmetom môjho hudob
novedeckého výskumu. 
~ Predpokladám, že aj váš koncert v rámci BHS, na 
ktorom ste popri kompozícii Leonarda Bernsteina di
rigovali najmä diela Ernesta Blocha, súvisí s vaším 
výskumom. 
- Presne: Bloch. Ako som sa k nemu dostala? Asi pred štyr
mi rokmi som začala s výskumom jeho tvorby. Počas tohto 
výskumu som zistila, že mám do činenia s mimoriadne oso
bitou a zaujímavou postavou a nádhernou hudbou. Z Blo
chovej tvorby sú známejšie iba tri kompozície, okolo 70% 
jeho tvorby nebolo nikdy predvedenej, niektoré diela do
dnes nevyšli tlačou. Môj blochovský projekt zača l ponukou 
nahrávacej spoločnosti, ktorá ma vyzvala, aby som nahrala 
niektoré jeho diela s Royal Philharmonie Orchestra v Lon
dýne. Nahrali sme Blochovu poslednú symfóniu Ue autorom 
siedmich symfónií), ktorú nikto nepoznal. Doteraz som rea
lizovala zvukový záznam jeho štyroch symfónii, aj symfonic
kých básní. Diela, ktoré sme so Symfonickým orchestrom 
Slovenského rozhlasu uviedli teraz, v rámci BHS, zazneli 
v Blochovej mladosti v USA a odvtedy ich nikto nehral. Mi
mochodom, Bloch je aj autorom opery a želala by som si, ke
by sa Opera Slovenského národného divadla zaujímala o jej 
predvedenie (bola by to príležitosť nielen a predovšektým 
pre toto jedinečné dielo, ale aj pre môj návrat na Slovensko, 
kde sa cítim veľmi dobre). Opera Macbeth je komponovaná 
na Shakespearov text. Je to nádherná hudba. Na spomína
nom CD som z nej nahrala dva orchestrálne výňatky a na tej 
istej nahrávke je aj Blochova skladba Memorial, doteraz ni
kdy nepredvedená, ako aj suita tidovské básne. Bloch bol ne
smierne zaujímavou osobnosťou: často striedal kompozičný 
štýl. vždy bol veľmi precízny a zároveň velmi spontánny, na
vyše veľmi inteHgentný. Mal všetko, čo je potrebné pre to, 
aby bol veľkým skladateľom. 
~ Vrátim sa k vášmu rozsiahlemu repertoáru: nemáte 
predsa len nejaké preferencie? 
- Nikdy nedirigujem skladbu, ktorú nemilujem. A milujem 
veľmi vera hudby. Keď som bola mladá, bol mojím bohom 
Brahms, neskôr Ma hier. .. Ale zistila som, že ľudská bytosť je 
samá zmena. Vo chvíli, keď dirigujem nejakú skladbu, mám 
pocit, akoby som bola jej autorom. Dokonale ju poznám, veď 
okrem analýzy hudby robím aj analýzu grafologickú. 
~ Dirigujete z rukopisov? 
-Vždy nazriem do autografov. Z nich možno vyčítať charak
ter skladateľovej osobnosti. Táto muzikologická, grafologická 
práca mi pri jej štúdiu umožní preniknúť hlboko do parti tú
ry - natoľko, až sa s dielom stotožním. 
~ Ste nadšenou občiankou svojej vlasti- Izraela. Začiat
ky v tejto krajine neboli jednoduché ani v oblasti hudby. 
- Toscanini vybudoval Izraelskú filharmóniu, ktorej zaklada
teľom bol Hubermann. Ten doviedol z celého sveta najlepších 
židovských hudobníkov, takže sa z nej stal vynikajúci orches
ter. Najmä sláčikové nástroje sú prvotriedne. Teraz sa postup
ne zakladajú ďalšie orchestre: je to mladá krajina, ktorá nemá 
na ne peniaze. 
~ Izrael nie je chudobná krajina ... 
- Keď máme peniaze, použijú sa na bezpečnosť. ktorá je ab
solútne prioritná. 
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~ V posledných rokoch zosilnela imigrácia z Ruska do 
Izraela. Prichádzajú aj hudobníci... 
- Prišlo ich odtiaľ 6 000. Samozrejme, že miesta nebolo pre 
všetkých a všetci nepatrili k tým najlepším. Ale po ich 
príchode som sa rozhodla vybudovať sláčikový orchester, 
pozostávajúci výlučne z ruských hudobníkov: Atlas Came
rata Orchestra. Všetci členovia sú Rusi, koncertný maj
ster je Izraelčan. Chcela som totiž kombinovať dve rôzne 
ško ly: koncertný majster môže ovplyvniť hru všetkých 
ostatných. 
~ V čom spočíva rozdiel medzi ruskými a izraelskými 
hudobnikmi? 
- Bolo to rôzne vibrato, rôzny prístup k hudbe. Ale podarilo 
sa nám všetko sklbiť. Pracujem veľmi precízne na každom, 
i tom najmenšom detaili. Napríklad spôsob interpretácie Mo
zarta bol v Rusku veľmi odlišný od jeho ponímania v Izraeli. 
Neviem prečo, ale bolo to vždy trošku tvrdé. Pracovala som 
teda na štýle ... 
ra Súčasná izraelská hudba? 
- Naši skladatelia v tomto storočí (v predchádzajúcich ob
dobiach žili v diaspóre) sa museli popasovať s problémom 
vytvori ť izraelský kompozičný štýl. Za tým účelom naši mu
zikológovia nahliadli do minulosti. Ale naša minulosť je 
dve-tritisíc rokov stará. Došli na to, že zo všetkých komunít 
na celom svete bola jemenská tradícia najizolovanejšia, pre
to si uchovala tradíciu. Vybrali sa teda jemenské piesne 
a zhudobňovali sa. Bol to Ben Chaim, čo s tým zača l. No 
keď som zača la s výskumom Blochovej kompozičnej tvorby 
a keď som nahrala jeho tri symfonické básne, zistila som, 
že melódie ním .vymyslené" boli veľmi príbuzné meló
diám, ktoré pri spomínanom výskume objavili, resp. zapísa
li muzikológovia . Bloch ich písal 50 rokov pred Ben Chai
mom, ktorý sa snažil vytvoriť izraelský národný štýl. V jed
nom zo svojich listov Bloch napísal, že má odkaz na štýl 
z Biblie ... 
ra K čomu by ste prirovnali hudobný život a tvorbu 
v IzraeU? 
-V kultúre, mentalite sme priklonení viac k európskej tradi
cii- veď naši predkovia prišli z Európy-, hoci živomý štýl je 
skôr americký. Napríklad moji predkovia boli sčasti rabíni. 
sčasti kantori- teda nečudo, že som dirigentka .. . 
~ Osobitná kapitola: Izrael a Richard Wagner. Done
dávna bol zákaz uvádzať jeho diela. 
- Už to neplatí. Wagner nebol Hitlerovým súčasníkom. 
Hitler si z neho iba urobil národného skladateľa a použil 
jeho hudbu ako sprievod k transportom 2idov do koncen
tračného tábora. Bolo to citovo veľmi delikáme. Ja osobne 
milujem Wagnera a dirigovala som jeho diela všade na sve
te. Nie však v Izraeli, a to kvôli sympatiám voči ľuďom, 
ktorí prežili všetky tie hrôzy, ktorí sú stále nažive a v kto
rých Wagnerova hudba zrejme evokuje spomienky na ho
lokaust. 
~ Vaše súčasné a budúce plány ... 
- Keďže robím rozsiahly výskum a potom jeho výsledky 
uplatňujem v praxi. teda koncertne uvádzam a nahrávam 
diela, resp. autorov, ktorí sú a boli predmetom môjho výsku
mu, dostala som pozvánku od kanadskej vlády, aby som 
v Kanade urobila výskum tamojšej hudby. Po mojich prvých 
dvojmesačných pobytoch v Kanade bude mojou úlohou tiero 
diela dirigovať. Bola som veľmi prekvapená, keď som zistila, 
že Kanada má okolo tisíc skladaterov. Niektorí sú velmi dob
rí, no málokto o tom vie, lebo Kanada je kultúrne ešte stále 
veľmi izolovaná ... ~ 
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100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY 

Ján Zimmer 
Concerto grossa pre dva klavíry, sláčikový 

orchester a bide nástroje op. 7 
Ľubomír Chalupka 

V prvej etape vývoja slovenskej hudby po roku 1945, v štá
diu estetického i spoločenského upevňovania relatívne jed
notnej poetiky skladatel'skej generácie, neskôr nazvanej slo
venská hudobná moderna, formujúcej sa v predchádzajúcom 
období, bolo aktuálne očakávať nástup mladých autorov, kto
rí mohli rozšíriť a obohatiť rozmer domácej kompozičnej 
tvorby novými, sviežimi koncepciami. Po Otovi Ferenczym, 
ktorý sa rezolútne prihlásil o toto právo Hudbou pre štyri sláči
kové nástroje (písali sme o nej v Hudobnom živote č. 7-8/2000) 
i publicistickou aktivitou, sa vel'ké nádeje 
vkladali do talentu Jána Zimmera ( 1926 
Ružomberok- 1993 Bratislava). Zimmer 
už ako 19-ročný ukončil organovú triedu 
na Státnom konzervatóriu v Bratislave, 
kde priebežne študoval aj klavír v triede 
Frica Kafendu, neskôr Anny Kafendovej 
a kompozíciu u Eugena Suchoňa. Druhý 
ná strojový odbor absolvoval roku 194 7 a 
skladatel'ské štúdiá o rok neskôr. Už pri 
prvej prezentácii na verejnosti, kde mladý 
Zimmer hral Cajkovského Klavírny koncert 
b mol, sa konštatovalo jeho .robustné na
danie i fantazijnosť" (Cas, roč. 4, č. 140, s. 
4) a pri príležitosti vlastnej interpretácie 
Sonáty č. l pre klavír aj kvalita tesného pre
pojenia interpretačnej a kompozičnej 

tvorivosti. Dispozície pre koncertnú činnosť Zimmer potom, 
v rokoch osobnostného rastu i dozrievania, priebežne overo
val a rozvíjal temer výlučne na viacerých vlastných opusoch 
určených klavíru, resp. organu. 

V školskom roku 1948-1949 sa Zimmer zdokonal'oval 
v kompozícii na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Buda
pešti u Ferenca Farkasa. V tomto prostredi napísal trojčasto
vý Koncert pre klavír a orchester op. 5, s ktorým sa onedlho 
predstavil bratislavskej verejnosti na jednom z prvých kon
certov Slovenskej filharmónie. Kritika v uvedenej novinke 
postrehla kvalitnú technickú pripravenost skladatel'a, ocenila 
brilantnosť a sýtosť klavírneho zvuku, harmonickú prieboj
nosť a zmysel pre kontrasty. Autor sa oprel o tradíciu vir
tuózneho romantického klavírneho koncertu s dôrazom na 
virtuozitu a expresívnosť sólového partu i farebnú bohatosť 
orchestrálnej inštrumentácie. V týchto základoch predstavu
je prvé dielo svojho druhu v slovenskej hudobnej tvorbe (ak 
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odhliadneme od introvertného záberu Concertina Jána Cikke
ra z roku 1942). Už v ňom sa prejavila nápadná črta Zimme
rovej invencie: dôraz na konštruktivizmus, viazaný na výber 
a využitie tvarového modelu v podobe reťazca pasáží, mono
rytmickosť a pravidelnosť pohybovej pulzáde, záujem o akord 
chápaný nie natol'ko v prostredí harmonických vzťahov, ale 
v prvom rade ako nositel' priebojnej až drsnej zvukovosti, 
myslenie na úrovni rozšírenej tonality, intelektuálny vklad 
do formovo-tektonického plánu. V ďalšom diele, Klavírnom 

kvintete op. 6, ktoré vzniklo roku 1950, 
Zimmer tieto dispozície uplatnil na pôde 
komorného a vyrovnaného dialógu me
dzi partom klavíra a sláčikových nástro
jov. Jadrom kompozičnej stratégie sú ná
padné tematické tvary a ich farebno-zvu
kové variovanie. 

Tým, že Zimmer študoval v triede 
Eugena Suchoňa (bol jeho jediným žia
kom. pretože Suchoň roku 1948 prešiel 
ako profesor teoretických predmetov na 
Vysokú školu pedagogickú a výchove 
komponistov sa už viac nevenoval), roz
široval si odborné vzdelanie v Budapešti 
a zaujímal sa o aktuálne dianie (v lete ro
ku 1949 sa v Salzburgu zúčastni l na šesť
týždňovom kurze kompozície u americ

kého skladatel'a Davida Lee Diamonda v rámci . Seminar in 
American Studies"), prekračoval ambície doma budovanej 
tradície Moyzesovej skladaterskej školy. Individuálnu štýlovú 
orientádu i úroveň kompozičného talentu predstavil v Con
certe grossa pre dva klavíry. sláčikové a bicie nástroje op. 7, 
ktoré písal roku 1950. Už názov prezrádza rozšírenie inšpi
račného zázemia - popri väzbe na prvky romantickej virtuo
zity, určitej honosnosti a priebojnosti výrazu rovnako dôleži
té miesto venoval Zimmer aj prehlbeniu štrukturálnej discip
líny prostredníctvom dômyselnej kontrapunkticko-imitačnej 
práce. V tom rozvinul požiadavky a predstavy svojho učitel'a 
Sut:hoňa, týkajúce sa disciplíny invencie, rovnováhy medzi 
hodnotou nápadu a dômyselnosťou jeho technického spraco
vania, regulovanla vzťahu medzi spontánnosťou muzicírova
nia a intelektuálnym nadhl'adom. Zároveň prehlbil tie postu
py. prítomné už v predchádzajúcich opusoch, ktoré inklinujú 
k neobarokovej štylizácii, založenej na úspornosti, prísnom 
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formovom rozvrhu a triezvosti až vecnosti. Nevzdal sa však 
zál'uby v kontrastoch, preto hudba Concerta napriek niekto· 
rým afinitám k tvorbe Stravinského a Hindemitha disponuje 
rozmanitejším inšpiračným záberom: preskupovanie roman
tických konvenci í s impresionisticky modelovanými inštru· 
mentačnými nápadmi, prepracovanosť až určitá vecnosť imi
tačnej polyfónie, výber drsných akordických konštelácií. 
striedaný s melodickou dikciou blízkou folklórnej inšpirácii. 
Tento záber tvorí zvláštny výsledqk, ktorý je nielen charakte
ristický pre túto skladbu, ale tvorí aj dôležitú konštamu, 
určujúcu následný vývoj Zimmerovej skladatel'skej tvorby 
a jej individuálne črty. 

Concerto grossa je štvorčasťovou skladbou. Nielen jej druhové 
určenie, ale aj názvy jednotlivých častí- lntroduzione, Misterio
samente, Toccata, Passacaglia a fúga- no aj tonálna jednota, keď 
všetky časti cyklu sú tonálne zakotvené in C. poukazujú na 
skladateľov vzťah k barokovým žriedlam inštrumentálnej hud
by. To viedlo k určitému obmedzeniu a selekcii - voči evoluč

ne rozvinutému a zvukovo hýrivému Klavírnemu koncertu č. I. 
rozvrhnutému na bezmála trištvrtehodinovú plochu, je op. 7 
úspornejší a lakonickejší, trvá 16 minút, bohato inštrumento
vaný orchestrálny aparát v op. 5 bol vystriedaný skupinou 
sláčikových nástrojov, pričom v traktovaní bicích nástrojov ne
uvolili! Zimmer priestor pre možné kombinácie ich sonických 
kvalít, ale zveril im úlohu akcentovania gradačných miest 
v skladbe a zvýraznenia akordických útvarov. Napriek volbe 
dvoch klavírov je výsledný zvuk koncertantnej vrstvy stried
mejší. menej virtuózny, pretože romantizujúce prvky sú tu po
tlačené v prospech barokovej konvencie, vyžadujúcej rovno
cenný dialóg medzi sólovými partmi a sprievodom. 

Prvá časť má charakter stručného (trvá len 2 minúty) vstupu, 
založeného na pravidelne plynúcom pohybe, pripomínajúcom 
prelúdium alebo invenciu. O tom, že Suchoň pre Zimmera zna
menal nielen pedagogickú, ale aj skladatelskú autoritu, svedčí 
výber niektorých melodických modelov, intervalovým zosku
pením nápadne pripomínajúcich Suchoňovu invenciu. Zimmer 
zvlášť obl'uboval väzbu sekundovo-kvartovú, ktorá je príznačná 
pre melodiku Suchoňových skladieb od Malej suity s passacagliou 
cez Baladickú suitu až k Za/mu zeme podkarpatskej a tvorí špecific
ké jadro modálneho diatonického myslenia, zakotveného 
v osobitej transformácii štrukturálnych prvkov slovenského 
piesňového folklóru. Táto väzba v rozmanitých mutáciách 
(s využitím aj zväčšenej kvarty a čistej kvinty) bola oporou Zim· 
merovej predstavivosti nielen v Concerte grosso, ale aj v jeho ďa
lších koncertantných a symfonických opusoch. V Introdukcii 
inklinuje plynulosť melodického pohybu aj k motivickej tvaro
vosti (Pr. l) a ku gradácii, pointovanej tesne pred vrcholom drs
nými akordmi (sekundovo-septirnové zahustenia oktávy). 

Pr. l 
Modmto ~ ~ 

4~ ~ ~:~~1QlJP;íl~ JJ l 

~~·& @eSLh ::7 l~ 9J2!J 4d 

Druhú časť koncipoval Zimmer v záujme vyostrenia pro
tikladu medzi melodicky presne určeným motivickým tvarom 
a sonicky pointovanými girlandami pasáží a figurácií vo vyso
kých registroch klavíra s dôrazom na impresionisticky átenú 
nejasnosť. priezračnosť a akýsi opar, z ktorého sa postupne vy
nára melódia. Výberom prostriedkov (flažolery v sláčikoch, trb
lietavý zvuk klavírov), podporujúcich zvláštnu atmosféru, sa 
v Misteriosamente demonštruje Zimrnerova odvaha začrieť do 
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zdrojov, v slovenskej tvorbe dovtedy nezužitkovaných (prí
buznosť s hudbou Mauricea Ravela prezrádza okrem iného aj 
stavba melodického motívu - Pr. 2), i jeho záujem experimen
tovať aj za cenu prudkého kontrastu (v čom sa dajú vystopo
vať aj podnety z tvorby Bélu Bartóka). 

Pr. 2 
Moderato ________ _ * ,yC ~Ir r r t iJr r ll 6f7?'1 

V nasledujúcej čast i dominuje klavírne duo, prinášajúce 
sviežu a pohybovo vitálnu hudbu, náznakovo pripomínajúcu 
ažjazzom inšpirovanú invenciu. Zimmer tak nadväzuje na po
dobné miesto v prvej časti svojho Klavírneho koncertu op. 5, kde 
sa objavuje citát zo známej klavírnej skladby Jaroslava Ježka 
Bugatti step. Crry virtuozity a určitej konštruktívnosti. prítomné 
v tvorbe toh to českého skladatela, ktoré tvoria nezanedbateľnú 
súčasť Zimrnerovej predstavivosti, boli znovu niečím novým, 
čo obohatilo výrazový rozmer dovtedajšej slovenskej hudby. 
Sviežosť Toccaty, pevná konštrukcia a jasnosť diatoniky na
značujú súvislosti med7J Concertom grosso slovenského autora a 
rovnako nazvaným dielom Bohuslava Martinu z roku 1937 
(kde je aj totožné obsadenie dvoch klavírov s orchestrom). 
Záverečná časť tvorí vyvrcholenie cyklu, nielen rozmerovo

trvá rovnako dlho ako predchádzajúce tri časti spolu, ale aj tek
tonicky. Naplno odhal'uje Zimrnerovu dôveru v koncentrujúce 
možnosti polyfonicko-irnitačnej disciplíny. Téma passacaglie, 
podčiarkujúca dôležitosť kvanových intervalov v autorovej 
melodicko-konštruktívnej invencii (Pr. 3), zaznieva v hlbokých 

Pr. 3 
Allegro 

. J j loJ. J l l 
p 

sláčikoch ako základ 17 variácií. kde sa do protihlasov a zvu
kovej premenlivosti premieta aj myšlienkový materiál. využí
vaný v dovtedajšom priebehu Concerta grosso. Gradačný oblúk 
sa nerieši typom prekomponovanej štruktúry, ako je to v Su· 
choňovej Malej suite, ale skôr brahmsovským aditívnym spôso
bom navrstvovania nových inštrumemačných nápadov. Po 
cezúre nasleduje dvojitá fúga, kde voči východiskovej téme 
passacaglie postavil Zimmer melodický tvar (Pr. 4), podčiarku-

Pr. 4 

júci folklórny základ jeho motivickej predstavivosti. V prostre
dí fúgovej evolučnosti sa prezentujú všetky kvalitatívne črty 
Zimmerovho štýlu, založené na kontraste a nápaditosti. 

Concerto grosso naštudoval pri prOežitosti jesennej Prehliad
ky novej slovenskej tvorby v roku 1951 Ladislav Holoubek so 
Slovenskou filharmóniou a spoluúčasťou autora a Zity Strna
dovej-Parákovej. Bolo to v období, keď sa v prostredí sloven
skej hudobnej tvorby už začali uplatňovať totalitné praktiky 
estetiky tzv. socialistického realizmu, ktoré posudzovali no
vovznikajúcu tvorbu optikou ideologicky motivovaných dog
matických pravidiel a požiadaviek. Strážcom týchto pravidiel 
bol Zväz československých skladateľov, založený roku 1945, 
a tam sa zaviedla prax priebežnej kontroly hudobnej a najmä 
ideologickej kvality nových skladieb. Obligátnou súčasťou 
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prehrávok bola diskusia, kde sa prítomní skladatelia a kritici 
vyslovovali k prezentovanej kompozícii a k autorovmu zá
meru. Dvadsaťpäťročný Zimmer bol tvorcom, ktorý inklino
val k typu absolútnej hudby, štrukturálne konzekventnej 
a kontrastne pointovanej - tak, ako ho prezentovali jeho 
skladby od Klavírnej sonáty cez Klavírny koncert a Klavírne kvin
teto až ku Concertu grossa op. 7. Zároveň však bol autorom, kto
rý pravdepodobne uvažoval aj o vyššom, než len remeselnom 
základe umeleckej tvorby, preto hl'adal aj jej ideovo-obsaho
vé zázemie. Na SQC>menutej diskusii predstavil svoj nový opus 
ako prejav tzv. tfukleárn ej teórie, založenej na .nehmatatel'
nom energetiGkom duševnom vlnení fyzicko-biologického 
pohybu". Neuvedomil sL že v situácii, keď vo vtedajšej slo
venskej spoločnosti jediným oficiálne prijatel'ným názorom 
bol ateistický materializmus, takáto výkladová formulácia 
umeleckej tvorby musela prítomných nesporne frapovať. To 
viedlo, v zhode s dobovo krátkymi spojmi, nielen k obvine
niu skladateľa z .najhlbšieho idealizmu", ale aj k odmietnu
tiu samotnej skladby -lebo v čase, keď sa vyžadovali súčasné 
témy a v triedne motivovanej optike posudzovania umelec
kej tvorby sa epocha baroka stotožňovala s epochou feudaliz
mu, sa musel už názov skladby javiť ako podozrivý a tak sa 
mu pripísa l zámer .kriesiť historické tradície" (Nováček) .• Vi
na" Zimmera sa videla taká vel'ká, že v zápale oduševneného 
odsúdenia skladby sa ani po odstupe štyroch rokov od pre
miéry nezaznamenali nijaké jej klady, lebo .smu mo je ďove
ku, keď vidí, že talent sa dostáva na šikmú plochu, do doty
ku autorít formalistického sveta, ostáva potenciálne nevyuži
tý, v izolovanosti od historických potrieb doby nevyhnutne 
vädne, podlieha vnútorným rozporom, stráca sebadôveru 
a perspektívy a stojí osamotene s hŕstkou tých, ktorí mu tlies
kajú a ktorí tým tlieskajú minulosti. • (Nováček, s. 244.) 
V takto zadelenej .argumentácii" sa, pochopitel'ne, nemohli 
postrehnúť viaceré štrukturálne súvislosti medzi slovensky 
zakotvenou melodikou Zimmera a jeho učiteľa Suchoňa 
a v paušálnom obvinení sa objavili výroky, dokumentujúce 
vulgarizmus vtedajšej doby: . A čo, keď si postavíme otázku 
národnosti. Bez hraníc je táto skladba, zvučia ca spevnosť slo
venského ľudu, budovatel'a epopejí, ide takmer naprázdno 
okolo uší skladatel'ových, anj jeden tón z fujary, ani jeden ryt
mus tancujúceho ľudu po práci nezaletel do duše národne 
prázdnej". (Tamže.) Takto ostro fomulovaný odsudok mal za 

následok nielen morálny, ale aj exis tenčný postih skladatel'a: 
Zimmer bol roku 1952 prepustený z miesta pedagóga teore
tických predmetov na bratislavskom Konzervatóriu a až do 
konca života sa venoval kompozícii bez pracovných záväzkov 
voči konkrétnej inštitúcii. 

V ďalších dielach, napísaných po osudnom Concerte grossa, 
pristúpil Zimmer k určitej revízii prostriedkov, ktoré dovtedy 
uplatňoval. Už v Klavírnom koncerte č. 2 z roku 1952 sa zriekol 
ostrejších disonancií a prudších dynamických kontrastov, na
vyše ho pripísal .oslave statočnej práce baníkov" a neskôr 
usiloval aj o programové žánre (symfonické básne, kantáta). 
Druhu klavírneho koncertu a koncertantnej tvorby, písanej 
v podstate na objednávku vlastnej predstavy a interpretač

ných dispozícií, však zostal verný po celý svoj život (Klavírny 
koncert č. 7 pochádza z roku 1985 a Concertino classico pre violu 
a komorný orchester z roku 1990 - v tejto súvislosti treba upo
zorniť na to, že heslo .Ján Zimmer" v publikácii l OO sloven
ských skladateľov uvádza neúplný zoznam Zimmerovych 
opusov s absenciou dôležitých kompozícií!) . Ani model baro
kového muzicírovania skladatel' neopustil - už v Concertine 
pre klavír a sláčikový orchester op. 19 z roku 1955 sa k nemu 
vrátil. Tvorivé zámery uložené v Concerte grossa op. 7 sa teda 
nestali epizodickými či pomýlenými, ale ich prostredníctvom 
možno študovať a pochopiť vývoj i limity Zimrnerovej skla
dateľskej osobnosti. lill 

Pramene: 
Concerto grosso pre dva klavíry, sláčikové a bicie nástroje op. 7 - nahrávka 

(Ján Zimmer, Miloš Váňa, Symfonický orchester bratislavského 
rozhlasu, dir. Tibor Frešo. Fonotéka Hudobného centra č. 36) 
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KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] NA PRAHU NOVEJ SEZÓNY ... 

Kompletná nahrávka Šostokovičovej ope
rety Moskva Čerjomušky, no ktorú no Zápa
de pred niekoľkými rokmi upriamil pozornosť 
čosopis BBC Music, teroz vyšlo no značke 
Chondos. Dielo, produkt chruščovoského od
mäku, je sotirou no socialistickú bytovú 
výstavbu o no ,čachre• s ňou spojené; v bý
valých socialistických krajinách bolo vďaka 
nesporne povinným inscenáciám dobre zná
me, no teraz so stalo ,salónnym• oj pre Zó
pod, ktorý po uvedenej nahrávke pristupuje 
oj k jeho uvedeniam naživo. (podľa Si k-Welt) 

Pa mäti Dmitrija Šostakoviča, vydané muziko
lógom Solomonom Vol kovom štyri roky po sklo
doterovej smrti, so stretli od zočiotku s kontro
verzným prijotím, veď sám sklodoter nemal 
možnosť kontroly nad textom . • Pamäti• sú zau
jímavé predovšetkým výpoveďami, ktoré sklo
doter v strochu pred následkami nemohol uve
rejniť oni vysloviť. 
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Šostokovičovo prvé stretnutie so zopisovo
terom týchto pamätí Solomonom Volkovom 
so uskutočnilo pri prnežitosti sklodoterovho 
zámeru napísať predslov k Vol kovovej publi
kácii o leningradských skladateľoch, neskôr, 
po Volkovovom presídlení do Moskvy (zho
dou okolností do priameho Šostokovičovho 
susedstvo), so obaja častejšie stretóvoli. 
Volkov si vyžiodol Sostokovičov súhlas no 
posmrtné vydanie zaznamenaného materiálu 
no Západe, ktorý tom najprv tajne dopravil 
o po vlastnom vysťahovaní do USA roku 
1976 po prvýkrát vydal. V zápätí so objavili 
protesty zo Sostokovičovho blízkeho okolia. 
Pred dvoma rokmi dokonca v Nemecku 
usporiodoli sympózium no túac> tému. V rušti
ne pamäti dodnes nevyšli. Práve vychádzajú
ci nový, kvalitnejší o najmä precíznejší ne
mecký preklad z ruského originálu vychádza 
teraz v mníchovskom vydovoterstve Propy
läen. 

... no vlastne v čase, keď so už naplno roz
behlo, predstavilo vedenie Symfonického or
chestro Slovenského rozhlasu novinárskej ob
ci program verejných koncertov tohto nášho 
významného symfonického teleso pre sezónu 
2000.' 2001. Aj SOSR, oko každá hudobná 
inštitúcia no Slovensku, bojuje o možnosť pl
nohodnotnej exitencie. No vedenie orchestra 
vyjadrilo radosť nad tým, že verejné koncerty 
vôbec môže organizovať ... 

Popri fakte, že SOSR má jedinečnú možnosť 
propagácie svojej činnosti prostredníctvom 
vlastného média, urobilo jeho vedenie všetko 
pre to, aby v rámci možností bolo progromo
vó ponuka atraktívno pre široké posluchóč
ske vrstvy: jednotlivé koncerty majú zreternú 
dramaturgickú líniu, zomeranu no celospolo
čenské udalosti, ročné obdobia či národné 
hudby. A sem so pohodlne vmestí oj súčasná 
slovenská hudba, domáci interpreti i zdanlivo 
menej atraktívny program. Držíme palce! 

!ili HUDOB NÝ ŽIVOT)11)2000 
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SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
OTvÁRACÍ KONCERT 

Už tridsiata šiesta jeseň nám prmasa 
sviatky hudby. Zrelosť veku nášho festi
valu dokazuje jeho samotná exi6tencia 
a schopnosť prežiť všetko to, čomu sme 
sa nemohli vyhnúť. 

Otvárací koncert 22. septembra so 
Slovenskou filharmón iou a dirigemom 
Uborom Peškom bol štartom veľkého 
hudobného maratónu. ktorý trval do 6. 
októbra . Glinkova predohra Ruslan a Ľud
mila bola vlastne tohtoročnou festivalo
vou predohrou. Vieme. že to bola predo
hra i k veľkej epoche ruskej hudby. Pre-

V. KRAINEV, V POZADÍ l. PEŠEK 

dohra však jednou nohou stojí na ruskej 
pôde a druhou na západoeurópskej pev
nine. Spevná ľahkosť ta lianskej hudby 
i rodiaceho sa európskeho romantického 
entuziazmu tvorivo žije zhmotnená 
v každom tóne. Pešek pochopil Glinkovu 
predohru ako vznetlivú, brilantnú hud
bu. ako Rossiniho na ruský spôsob v tom 
najlepšom slova zmysle. Brilantnosť však 
bola čerstvo naučená, nebola .uležaná"
čo je vec času, v ktorom sa všetko na uče
né stáva samozrejmejšún. 

Vel'kým zážitkom prvého festivalo
vého koncertu bolo uvedenie Prokofie
vovho Koncertu pre klavír a orchester č. 3 
C dur op. 26 so sólistom Vladimírom 
Krainevom. Nedokončený rukopis toh
to koncertu bol v skladatel'ovej batožine. 
ktorá ho sprevádzala na cestách jeho 
emigrácie. Prokoliev nemohol v sebe za
prieť ruského skladateľa s vel'kým inte
lektuálnym zázemím, v ktorom domino
vali tektonická priamočiarosí. transpa
rentná, no pritom mnohovrstvová práca 
s ďenenírn procesu hudby v čase, schop
nosť s jemnou poetickou iróniou vstupo
vať do rozmanitých slohov. Klavír mu 
nebol len nástrojom, ale celým orches
trom - čo dokonale pretlmočil vo svojej 
interpretácii znamenitý ruský klavirista 
V. Krainev. Dialóg s Liborom Peškom 
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a orchestrom SF bol skutočným koncer
tantným zápolenún. Ohňostroj nápadov 
a paleta farieb v skvelom interpretačnom 
osvojení- to bol jedinečný zážitok z pr
vého festivalového dňa . 

Programovým zavŕšením otváracieho 
koncertu bola Beethovenova Symfónia 
č. 3 Es dur (Eroica) op. 55. Návraty k nej 
sú nepretržitým znovupoznávanún a ob
javovaním už poznaného. I Beethoven 
v tejto symfónii dospel k poznaniu, že je
ho hudba nebude chválospevom aove
ka, ale činu hrdinstva. Skladateľ tu zvíťa
zil sám nad sebou i ako ďovek, nakoľko 
hodnoty časovo ohran ičené a politicky 
motivované preklenul a premietol na 
hodnoty nadčasové a vše ľudské. Sklama
nie a poznanie stoja vo vzájomnom su
sedstve ako fenomény. ktoré k sebe pat
ria - podobne ako poznanie a východis
ko (i keď prišlo, ako vieme, dodatočne). 
Eroica prirodzene patrí do kmeňového 
repertoára každého vel'kého symfonic
kého orchestra (samozrejme, i do reper
toára orchestra Slovenskej filharmónie) . 

Libor Pešek ako vždy i tentoraz doká
zal strhnúť orchester k presvedčivému 

výkonu . 

fESTlVALOVÝ ORCHESTER A ZBOR 

Slovenská premiéra omše Missa de tempo
re in aevum talianskeho skladateľa Flavia 
Colussa dokázala zaplniť 24. septembra 
Koncertnú sieň Slovenskej filharmónie. 
Zdá sa, že myšlienka .I Popoli uniri dal 
Nome del Signore" je túžbou ľudí, snom 
možnej jednoty, a to i napriek odlišnos
tiam jazykovým či náboženským. Ak 
skutočne táto myšlienka zarezonovala 
v poslucháčoch, tak sa netreba obávať 
o budúmosť tej to planéty. 

Do interpretácie tejto veľkej vízie bu
dúmosti boli zapojené Festivalový or
chester. Festivalový zbor pozostávajú
ci zo Speváckeho zboru mesta Bratislavy, 
ďenov SFZ, Speváckeho zboru Konzer
vatória, Lúčnice, súboru Musica vocalis, 
sólistov Adrieny Kohútkovej a Joze
fa K und láka. Skladateľ- v jednej osobe 
i dirident- dokázal sklbiť tento veľký vo
kálno-inštrumentálny kolos s dvoma 
asistentmi G. R. Presuttim a G. D'Ange
lom. Myšlienka z úvodu tejto recenzie 
.Národy spojené v mene Pánovom" ne
bola len sprievodnou verbálnou ideou 
diela, ale bola aj tvorivo premietnutá do 
celého kompozičného procesu . Naprí
klad: prepojenosť biblických textov s po
éziou Eliu Pecoru. texty omšového ordi-

nária a propria, využívanie starovekých 
jazykov - okrem latinčiny gréčtina, ara
mejčina. hebrejčina, staroslovienčina 

a ďa lšie. V kompozičnej práci sa táto viac
vrstvovosť odrazila jednak v polyštýlo
vosti. jednak vo využívaní najrozmani
tejších kompozičných techník. Muhipro
cesový tok hudby, hovoreného slova, 
recitácie, a leatorických zhlukov, fareb
ných klastrov, to bol len prvý vonkajší jav 
tvorivého procesu skladatela. Ten druhý, 
vnútorný. vyrastal z hudobných elemen
tov mediteránnej hudby. Skôr, než za
zneli evokácie na gregoriánsky chorál na
stoW Colusso hudobnú víziu pohanského 
sveta so všetkou proporcionálne dávko
vanou divokou triviálnosťou: miestami 
akoby išlo o filmovú hudbu k širokouhlé
mu panoramatickému vel'kofilmu z čias 
založenia rímskeho impéria. Coraz čita
teľnejšie sa objavovali prvky synagogál
nej h udby, napodobňovanie šófarov 
v polohách zámernej monumentalizácie, 
až kým neprišlo Sanctus, kde sa namiesto 
tohto latinského slova použil jeho archa
ickejší ekvivalent v jazyku ivrit .Kadoš". 
Etymologická zámena za starozákonné 
biblické slovo je vždy verbálnou . náhra
dou• za tetragramaton, teda za meno Bo
žie, ktoré sa píše, ale nevyslovuje. Dalšia 
časť- Labyrint hus- bola prekrásn ym blú
dením v spleti slohov. Táto orientácia sa 
jednoznačne prelomila v záverečných 
dvoch častiach Sancta Maria a Agnus Dei, 
kde sa Colusso odpútal po stránke hu
dobnej od .zemskej príťažlivosti" a vzlie
tol na krídlach čarovnej kantilény (Sancta 

A. Ko HÚTKOVÁ, J. Ku ND LÁK A DIRIGENT 

F. CoLusso 

Maria) kdesi do nebies. Stále sa pridržia
val modálnych idiómov a gregoriánskeho 
chorálu. Jednoznačne treba vyzdvihnúť 
interpretačný vklad sólistov Kohútkovej 
a Kundláka. Vlastne celý koncen, ktorý 
sa konal v rámd Veľkého jubilea roku 
2000, podčiarkol základnú dramaturgic
kú a filozofickú orientádu nášho hudob
ného festivalu. Je to túžba po možnej jed
note národov a náboženstiev pri zacho
vaní všetkej rôznorodosti. 
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SYMFONICKÝ ORCHESTER 
SLOVENSKÉHO ROZHLASU 

K veľkým festivalovým zážitkom patril 
i koncert 26. septembra v Koncertnom 
štúdiu Slovenského rozhlasu s účasťou 
SOSR, Speváckeho zboru Lúčnica 
(sólistov: J. Jwltčkovej - soprán, O. 
Hamarovej - .rnezzosoprán, T. Babja
kovej - mezzosoprán, M. Mačuhu -
barytón) a violončelistu Eugena Pro
cháca. Pod vedením renomovanej izra
elskej dirigentky Dalie Atlasovej sme 
si vypočuli slovenskú premiéru symfó
nie pre orchester z roku 19 16 -Izrael
od Ernesta Blocha. V skutočnosti nešlo 
len o slovenskú premiéru, ale v šir
ších súvislostiach i o premiéru stredo
európsku. 

D. ATLASOVÁ A E. PROCHÁC 

Ak niekto označí Blochov Izrael ako 
výkrik oneskoreného romantizmu, tak 
sa dotýka len vonkajškovosti tohto 
symfonicko-vokálneho diela. Izrael ani 
tvorivou inšpiráciou nesmeruje len do 
sveta židovských sviatkov. Je i proroc
kou víziou - roku 1916 ešte len snom 
rojkov o národe, ktorý sa raz vráti tam, 
kde zapustil svoje historické korene. 
Z hľadiska hudobného nastoľuje dielo 
fragmenty synagogálnych idiómov, čita
teľné torzá nielen zo spevu, ale aj imo
načných zvláštností jazyka ivrit. Je to is
tá náhodná, ale často sa vyskytujúca 
polygenéza Janáčkovej . nápevkovej" 
teórie. Bloch identifikoval prvú časť ako 
sviatok Jom kipur, teda Deň zmierenia. 
Pri pohľade na všeľudský rozmer tohto 
sviatku sa nemožno pridržiavať len or
todoxného etymologického prekladu, 
akým je .Dlhý deň" (deň pôstu a poká
nia), ale najmä významu . Posledný 
deň" (teda predobraz Božieho súdu). 
Preto je hudba plná obrazov, kajúcni
kov, prosbou za odpustenie. Napokon 
i upokojenie celého tohto nepokoja je 
konečným zmierom ďoveka s Bohom -
a opačne .... Rád by som zdôraznil práve 
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v súvislosti s týmto dielom, že stredoeu
rópska premiéra Blochovho Izraela svo
jím významom posúva náš festival 
k veľkým európskym festivalovým po
dujatiam. 

K dalším veľkým zážitkom večera pat
rili Tri meditáde (z Omše) pre sólové vio
lončelo, sláčikový orchester, organ a bi
cie nástroje z roku 1977 od Leonarda 
Bernsteina. Nepochopenie tvorby tohto 
skladateľa spočíva najmä v našom čier

no-bielom pohľade na otázku epigón
stva i na to, že ho nechápeme v takých 
súvislostiach tvorivého procesu, akou je 
napríklad technika koláže - spojenie is
tých použitých celkov do nových väzieb. 
A to je práve Bernstein. Jeho meditácie 
sú nepretržitým rozhovorom jednotlivca 
so svetom, ktorý ho obklopuje. Je to is
tá zámena za opotrebovaný koncertant
ný dialóg medzi violončelom - sólovým 
nástrojom - a sláčikovým orchestrom 
(sláčikový nástroj so sláčikovými ná
strojmi - človek s ľuďmi. .. ). Dialóg ne
má len povahu rozhovoru, ale aj nezod
povedaných a nezodpovedatel'ných otá
zok, takých, aké si Bernstein kládol 
nielen ako skladateľ, ale aj ako teoretik 
a literát (porovnaj jeho prácu s rovno
menným názvom ... ). Odpoveď nachá
dzame v záverečnej časti - Molto adagio
skutočnej oáze pokoja, prekrásn ou nir
vánou, do ktorej vstupuje violončelo, 

Uednotlivec) s dozvukmi nepokoja. 
Víťazí pokojná krása hudby. Violončelis
ta Eugen Prochác podal v tomto diele 
neuveriteľne zrelý výkon. 

Slovenská premiéra Blochovej epic
kej rapsódie Amerika (za spolu účasti 

speváckeho zboru Lúčnica) nám pred
stavila dielo, ktoré sa pravdepodobne 
stane dramaturgickou stálicou všetkých 
európskych symfonických koncertov. 
Už v prvom počutí- prvej informácii -
poslucháč postrehne majstrovské skf
benie citátov amerických, indiánských 
a černošských piesni s tvorivým svetom 
Blochovej symfonickej imaginácie. Bio
chova Amerika nie je lacným plagiátom, 
nie je zmesou citátov. Je to svieža, živá 
hudba, ktorá nesporne vstúpi do pove
domia ďalších generácií. 

Na záver treba spomenúť skvelú, 
skromnú dirigentku Dal,iu Atlasovú, 
ktorá so ženským šarmollj a čarom svo
jej charizmatickej osobnosti strhla or
chester, sólistov i zbor Lúčnice k hod-· 
notnému vysoko profesionálnemu vý
konu. 

IGOR BERGER 

BUDAPEŠTIANSKY 
FESTIVALOVÝ ORCHESTER 

Jedným z najslávnejších a najkvalitnej
ších symfonických orchestrov v strednej 
Európe je Budapeštiansky festivalový 
orchester (BFO), založený roku 1983. 
V rámci toh toročných BHS sa objavil 
27. septembra i v hlavnom meste SR
s veľmi zvláštnou dramaturgiou. Symfo
nické minúty op. 36 [nie Symfonické mi
niatúry, ako uvádzal program, pozn. 
red.] od Ernó Dohnányiho predstavova
li ozajstnú poslucháčsku .bombu". Aj 
keď kompozičný štýl autora nesie všet
ky znaky unaveného konzervativizmu, 
dôverne známeho z neskororomanticky 
inšpirovanej tvorby prvej polovice 20. 
storočia skladateľov nie práve tej najvý-

l. FISCHER 

nimočnejšej invencie, kontrastný, nezá
väzne zostavený cyklus krátkych hu
dobných útvarov sa počúval vcelku 
dobre, najmä vo famóznom podaní Do
hnányiho krajanov. Za dirigentským 
pultom stál vynikajúci Iván Fischer, 
zakladateľ BFO, a vďaka rozhodnému 
veleniu hrali .jeho" hudobníci nesmier
ne disciplinovane, jednotne, so zmys
lom pre variabilitu a v konečnom 

dôsledku až vyráža li dych. Za touto 
efektnou, .ohňostrojovitou" hudbou 
nasledovala Ravelova Seherezáda, ho
voriaca o známej orientálnej l eg en
de v troch poé-
mach pre soprán 
a orchester. Táto 
skladba má veľmi 
homogénny , 
miestami až jed
notvárny charak
ter, so znakmi 
precitliveného 
impresionizmu, W. NIELSENOVÁ 
ireálnej snovosti, 
éterickej tajuplnosti, zväčša je pomalá 
a tichá, s množstvom najjemnejších od
tieňov. Interpretácii speváčky Wendy 
Nielsenovej ťažko možno niečo vážne-
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jšie vyčítať- bola adekvátna, citlivá, su
verénna. 

Po prestávke prišla na rad Dvoi'ákova 
Siedma, jedno z najhrávanejších diel 
symfonického repertoára. Ťažko pove
da(. prečo ju museli na svoj pfogram 
nevyhnutne zaradiť aj l. Fischer a BFO. 
Z hľadiska tektonickej a logickej kon
cepcie vyznela symfónia veľmi dobre. 
s patričným temperamentOm a výrazo
vou silou. Ale opäť. ako takmer pri kaž
dej .nečeskej" interpretácii Dvoi'áka, mi 
bytOstne chýbala oná povesmá slovan
ská mäkkosť a neha. esenciálna súčasť 
Dvoi'ákovho citového a hudobného 
sveta. Namiesto zdôraznenia zásadne 
evolučného charakteru tejto hudby 
narába! Fischer skôr s mohutnými sta
vebnými blokmi. Na druhej strane mu 
nemožno uprieť precízne frázovanie; to 
však pri nedostatočnej rezonancii Dvo
rákovej citovej expresie málo pomohlo. 
Ako celok by som však koncert hodno
til ako veľmi dobrý, i keď záverečné 
ovácie sa mi zdali trochu prehnané. 

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE 

Budapešťanov o večer neskôr, 28. sep
tembra, vystriedali východniari- podľa 
starého dobrého zvyku, že štáma filhar
mónia Košice na BHS má mať svoje vy
stúpenie. I tentoraz mi najviac prekáža
la dramaturgia. Kým počas uplynulej 
filharmonickej sezóny koncerty vRedu
te trvali často len niečo vyše hodiny čis
tého času, tento večer to bolo asi dve 
a pol hodiny! Ciže nemálo poslucháčov 
muselo .ut i ecť" na posledné spoje. Ale 
aj dramaturgické zloženie považujem za 
chaotické a nesú rodé. Najprv Tretia sym
fónia slávneho poľského súčasníka Hen
ryka Mikolaja Góreckého, .Symfónia 
žiaľnych piesní". Hodinový prúd tragic
kých pocitov a emócií dirigent Tadeusz 
Strugala zvládol vcelku dosť priemer
ne. Hoci pretlmočenie tohto monotón
neho pomalého kolosu so značnou re
dukciou výrazových prostriedkov by 
muselo byť i pre tých najväčších pekel
nou dávkou. Pod Strugatovou taktov
kou dielo jeho krajana málo dýchalo, 
znelo pomerne staticky, s nedostatoč
ným pohybovým oživením, unavujúco, 
strnulo. Sopranistka i:ofia Kilanowi
czová na mňa zapôsobila oveľa sympa
tickejšie, hudobne oveľa viac uspokojila, 
s prirodzenou schopnosťou nuansovať. 
jemne pracovať so svojím hlasovým 
a výrazovým arzenálom a s patričnou ci-
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tovou expresiou, nie však teatrálnou. 
škoda, že som sa z programu nedozve
del. o čom tá symfónia vôbec je (naprí
klad spojitosti s druhou svetovou voj
nou) a čo za .. trhák" v súčasnej vážnej 
hudbe nedávno predstavovala. Monopol 
na písanie bulletinov pre bratislavské 
koncerty sa javí ako čoraz škodlivejší. 

Aram Chačaturian a jeho dlhočizný 
Husľový koncert d mol prišli na rad po pre
stávke. Vitálny, ľudový, samopašný tok 
množstva hudobných myšlienok mal 
neuveritel"ne ďaleko od Góreckého ne
konečného tragizmu. Ale keby to bol 
aspoň cielený, zmyslupln ý kontrast! 
Veď napn1dad objemnosťou sa dielo ar
ménskeho majstra Góreckému takmer 
vyrovnalo. Chačaturianov krajan Jean 
Ter-Merguerjan vynikal absolútne su
verénnym prejavom, kultivovaným tó
nom a neomylnou virtuozitou, dôsled
ným prepracovaním interpretačných 

parametrov a premyslenou stavbou. Za
to mu chýbal hlbší citový ponor. Po 
dvoch .automatických" sólových prí
davkoch (Bach, čo iné!) ľudia začali 

húfne odchádzať ... Asi ich možnosť po
kochať sa v tvorbe ďalšieho poľského 
súčasníka Wojciecha Kilara zvlášť nefas
cinovala. A, samozrejme, posledné au
tobusy. Napokon Kilarova symfonická 
báseň Krzesany (neviem po poľsky, takže 
netuším, o čo autorovi šlo) mi nijaký 
prevratný zážitok neprichystala. Divoké 
rytmické hrmoty, pseudoľudový gýč, 
obrovské sonórne fresky, mohumý ra
chot na hraniciach barbarizmu, vzorový 
redukcionizmus ... Inak nič mimoriad
ne. Košických filharmonikov však treba 
pochváliť za výdrž a profesionalizmus. 

SINFONIA VARSOVIA 

Aj do tretice musím šomrať nad festiva
lovou dramaturgiou. Opäť nesúrodá. 
nelogická, náhodná. Reč je o vystúpení 
orchestra Sinfonia Varsovia 29. sep
tembra v príjemných priestoroch Slo
venského rozh lasu. Veď si uvážte -
Bach, Penderecki. Prokofiev! Medzi in
terpretmi prevažovali Poliaci, no hu
dobnej .čate" velil Brazílčan José Ma
ria Florencia Jr. A nanajvýš spoľahlivo 
a primerane, ani jednému štýlu a žánru 
nezostal podstatne dlžný, vedel sa pri
spôsobiť krkolomnému striedaniu hu
dobných jazykov. Bachove Brandenbur
ské koncerty č. 3 a 4 zazneli s prirodzenou 
sviežosťou, plynulým dynamickým zvl
nením, s temperamentom a agogicky 

maximálne striedmo; pravda, na trans
parentnosť polyfónie pri poznaní výko
nu veľkých bachovských špecialistov 
môžeme mať trochu vyššie nároky. Veľ
mi ma však zarazilo zaradenie Cembalo
vého koncertu d mol od lipského majstra, 
často hrávaného i na klavíri - v spraco
vaní pre organ a orchester! Asi nikto 
nepochybuje o podstatných technic
kých a výrazových rozdieloch v hre na 
organe a na čembale. (Okrem toho 
koncert vznikol pôvodne pre husle.) 
Hádam nie je priliš zmysluplné transkri
bovať ktorékoľvek Bachovo dielo na 
ktorýkoľvek hudobný nástroj. A keď 
tento večer ani Ivan Sokol najoslni
vejšie nezažiaril ... Na tento výkon bude 
najlepšie zabudnúť. 

V druhej polovici sme absolvovali 
mohutný skok v čase a na Mýtnej ulici 
zneli tóny Violončelového (pôvodne vio
lového) koncertu Krzysztofa Penderec
kého, popri Góreckom druhého naj
väčšieho žijúceho skladateľa v Poľsku. 
Pendereckého hudobná reč je neporov
nateľne vecnejšia, realistickejšia, dyna
mickejšia, ako je to v prípade Górec
kého redukcionizmu. Žiaľ, program ne
informuje o tom, z ktorého roku 
skladba pochádza ... Mladý violončelista 
Andrzej Bauer sa s týmto neľahkým 
kúskom popasoval prinajmenšom zdat
ne. po každej stránke suverénne, 
pričom sa mu podarilo preniknúť dosť 
hlboko k významovej podstate diela. 
Rozlúčili sme sa tónmi Prokofievovej 
Klasickej symfónie. A bol to záver vyni
kajúci; Florencia a Sinfonia Varsovia tú
to populárnu skladbu sprístupnili pre
cízne, s vybrúseným zvukom, so smys
lom pre výrazové nuansy a s odušev
nenou iskrou . Ctoveka celkom poteší 
fakt, že v chudobnej Brazilii sa okrem 
futbalových virtuózov rodia aj schopní 
dirigenti. .. 

TOMÁŠ HORKAY 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
V POLČASE 

Wagner, Liszt, faustovská tematika 
a Schillerova poézia - to bola základná 
myšlienková os festivalového koncertu 
30. septembra v Koncermej sieni SF. 
Slovenská filharmónia, mužská časť 
Slovenského filharmonického zbo
ru a dirigent Ion Marin (Rumun
sko/Rakúsko) dostali za úlohu stvárniť 

diela týchto velikánov hudby 19. sto
ročia. 
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Wagnerova Faustovská predohra, zdá sa, 
len nakusla večnú tému Mefista. Bolo to 
len krátke pristavenie sa pri veľkej téme, 
ktorá z hľadiska Goetheho literárnej 
predlohy potrebuje široký tvorivý pries
tor. Napriek tomuto zahľadeniu sa na 
veľkú tému je Wagnerova hudba maj
strovská - akcenfujúca práve zdroj pre
menlivosti ako..zákon života v čase. A či 
Wagnerova .večná melódia·, prítomná 
v každom jeho diele, nie je faustovskou 
transformáciou večnosti do sveta h udby? 
I v tejto predohre ju počuť a cítiť. 

l. M ARIN 

Pred návratom k faustovskej myšlien
ke v Lisztovej rovnomennej symfónii 
odznela v programe ďalšia slovenská 
premiéra - Franz Liszt: An die Kilnstler, 
na báseň Friedricha Schillera. Dielo pre 
sóla, zbor a orchester (sólisti Igor Pa
sek - tenor, Simon Somorjai - tenor, 
Ján Ďurčo - barytón, Juraj Peter -
bas) patrí k veľkým poetickým plátnam 
tohto majstra, a jeho čas ešte len príde. 
Myslím na čas, v ktorom sa plnohod
notne zohľadní revolučný hudobný prí
nos tohto Európana. V rovinách teore
tického skúmania vieme, že bol zdro
jom inšpirácie nielen pre Wagnera, ale 
i pre celú ďa lšiu generáciu (nehovoriac 
o hudbe 20. s toročia). No obec poslu
cháčska vníma jeho hudbu, najmä or
chestrá lnu a orchestrálno-vokálnu, veľ
mi zdržanlivo. V spomínanom diele 
Liszt vzda l hold umeniu na krídlach 
Schillerovej poézie, zaspieval hymnus 
vďakyvzdania múzam. Sólové party bo
li vnú torne zabudované do zborovej 
sadzby. Mali v sebe prvok, ktorý spo
znávame v úlohe predrečníka či pred-

speváka. Na rozdiel od klavírnej tvorby 
v tejto hudbe poslucháč nebude obdivo
vať technickú dokonalosť jeho jazyka. 
Lisztova reč je zvnútornená, zaW'adená 
do poetickej vízie slova. 2iaľ. čo sa veľ
mi často stáva na našich koncertoch, to 

sa sta lo i teraz. Veľká časť poslucháčov 

po prestávke opustila auditórium, a to 
i napriek tomu, že za dirigentským pul
tom stá l umelec, ktorý v budúcnosti 
určite vážnym spôsobom prehovorí do 
hierarchie najvýznamnejších dirigent
ských osobností- Ion Marin. Jeho ges
to je čitateľné, kontakt s orchestrom 
bezprostredný, spontánny - no predo
všetkým nesmierne muzikálny. To po
tvrdil i záver koncertu - Lisztova Faus
tovská symfónia (v jej záverečnej časti 

opäť vystúpil mužský zbor SF a v teno
rovom sóle Jozef Kundlák). Liszt ako 
jeden z najväčších intelektuálov 19. sto
ročia nevidel v postave Fausta len no
vodobého Adama - teda ďoveka, kto
rého opäť oklamal Satan, a le i večnú 
túžbu človeka prekonať smrť a žiť več
ne. Mefisto nebol pre Liszta len nepria
teľom života, ale predovšetkým nepria
teľom Boha- Stvoriteľa života. To Liszt, 
zapodievajúci sa teologickými otázkami, 
vedel. Preto dokázal vo Faustovskej sym
fónii nastoliť Princíp, ktorý stojí nad sila
mi zla. Veď Mefisto či Satan, to je jedno 
a to isté (hebrejské slovo Satan zname
ná ten, čo rozdeľuje- deli, možno i za
stavuje). To by však bola veľká téma, 
púšťať sa do identifikácie tohto tajom
ného sveta. Liszt, ktorý poznal pokuše
nia a úskalia života, na sklonku života 
nachádzal i východiská. Preto Faustov
ská symfónia je veľkou spoveďou, kde 
Fa u stom je sám Liszt. 

V skvelej interpretácii o rchestra, 
mužského zboru SF, sólistu J. Kundláka 
a l. Marina bol to opäť znamenitý festi
valový zážitok. 

IGOR B ERGER 

SYMFONICKÝ ORCHESTER 
S LOVENSKÉHO ROZHLASU 

Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu v Bratislave, ktorý 2. ok
tóbra v Koncertnej sieni Slovenskej . 
fi lharmónie s di rigentOjll Andrew 
Parrottom uviedol diela Edwarda 
Elgara, Igora Stravinsk~ho, Aarona 
Coplanda a Vladimíra Godára, stihol· 
podobný osud, ako vystúpenie Oxford
ského komorného orchestra: znížený 
záujem publika. Netradičná dramatur-

gia, preverujúca schopnosti orchestrál
nych hráčov doslova po skupinách - na 
úvod zaznela Elgarova Introdukcia a Al
legro pre sláčikové kvarteto a orchester. 
po nej nasledovali málo hrávané Symfó
nie dychových nástrojov- vyvrcholila uve
dením jednej z najlepších slovenských 
kompozícií- mýtu podľa Ota ra Ciladze
ho- Dariačangin sad pre violu, violonče
lo a orchester od Vladimíra Godára. Pod 
rukami Andrewa Parrotta a za spo
luúčinkovania violončelistu Jozefa 
Luptá ka a violistu Vladimira Men
delssohna vyrástol mýtus hlboko na-

A. PARROlT, J. LUPTÁK A V. MENDELSSOHN 

zerajúci do duše ďoveka, strhávajúci ho 
so sebou do bezbrehých, neohraniče
ných hlbín vlasmého podvedomia, opá
jajúc ho zvukovým fluidom a zaväzujúc 
ho na maximálnu koncentráciu. Da
riačangin sad sa opäť raz stal hudob
nou udalosťou - udalosťou 36. ročníka 
BHS. Nedá mi však na tomto mieste ne
spomenúť vystúpenie gréckej klaviristky 
Rity Bouboulidiovej. ktorá nemohúc
ne plávala nad klaviatúrou, snažiac sa zo 
všetkých sn zapoj iť do priebehu Koncertu 
pre klavír a orchester od Aarona Coplanda. 
Ani skvelý výkon orchestra a dirigenta 
jej však nebol vodidlom. A tak mi len zo
stáva zamyslieť sa nad adekvátnosťou 
výberu sólistov na festivalové koncerty, 
veď ani orchester, ani dirigent si takúto 
prezentáciu na medzinárodnom festivale 
naozaj nezaslúžili. 

A LENA Či ERNA 

KRÁĽOVSKÝ ŠKÓTSKY 
NÁRODNÝ ORCHESTER 

K vrcholným tohtoročným festivalo
vým zážitkom patril i koncert Royal 
Scottish National Orchestra s diri
gentom Walterom Wellerom, 3. ok
tóbra v Koncertnej sieni SF. V progra
movej skladbe tohto koncertu sa objavi
li mená skladateľov Paul Dukas, Edward 
Elgar a P. l. Cajkovskij. 

ll:l HUDOBNÝ ŽIVOT) 11)2000 
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Dukasov Učeň čarodej patrí k poslu
cháčsky obl'úbeným a frekventovaným 
dielam: je brilantnou orchestrálnou 
freskou, v ktorej sa skladatel' inšpiroval 
Goetheho baladou Der Zauberlehrling. 
Dukas tu zhudobnil svet fantazijclo-roz
právkový, groteskný až sarkastický. Hra
vosť a tajomný opar, kde človek nezvlád
ne stroj, roztržitý učeň si nevie spome
núť na zaklínadlo, ktorým by zastavil 
chod stroja na výrobu vody. To všetko je 
pre Dukasa .zámienka" na rozpútanie 
príťažlivej a sviežej hudby, ktorá v skve
lej interpretácii strhla do posledného 
miesta zaplnené auditórium SF. 
Ďalším vel'kým interpretačným zážit

kom bolo predvedenie Koncertu pre vio
lončelo a orchester e mol op. 85 Edwarda 
Elgara s violončelistom Borisom Per
gamenščikovom. Z hľadiska koncer
tantného uchopenia ide o tradičný inš
trumentálny koncert. Hudobná reč die-

B. PERGAMENŠČIKOV 

la je však zakorenená v anglickej 
hudbe, v jej dávnych archaických tva
roch, ktoré dokázal Elgar rozviesť a ro
zohrať. Pergamenščikov vniesol do tejto 
hudby rozmanité nálady. V meditáciách 
siahol až na dno tajomných svetov, do 
šepotov, ktoré evokujú tichú samotu 
ďoveka. Na strane druhej rozohral vý
bušnosť, temperament, vzrušené gradá
cie - slovom, všetky registre nástroja. 
Orchester mu bol znamenitým partne
rom so schopnosťou sprevádzať i kon
certovať, viesť zmysluplný rozhovor. 

Nevšedné kvality tohto orchestrálne
ho telesa i dirigenta sme oceňovali 
v Cajkovského Symfónii č. 4 h mol 
op. 36. Predovšetkým: interpreti mali 
dielo dokonale prečítané a naštudova
né, žiadna približnosť, žiadna náhoda. 
Rozumeli každému duchovnému zá
chvevu, každej note, každej pomlčke. 
Mal som pocit, že noty na pultoch sú 
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len dekoráciou, že každý hráč i pri po
slednom pulte ovláda svoj part naspa
mäť. Nuž a čo sa týka výrazu- bolo tam 
všetko, čo reflektuje ruské duše: smú
tok a beznádej, romantická canzona 
a predovšetkým bolesť- obrovský batoh 
tragiky a na tvári grimasa smiechu. Skót
sky orchester s nemeckým dirigentom 
prečítal a pochopil ruskú hudbu priam 
majstrovsky. Obnažil všel'udský rozmer 
hudby, schopnosť pochopiť i to .cudzie", 
či presnejšie zdanlivo cudzie. Uká1..alo sa, 
ako hlboko môže preniknúť ďovek do 
sveta umenia, ako môže dokonale chá
pa(, rozumie( prostredníctvom tej naju
niverzálnejšej reči, akou je hudba. Or
chester pôsobil ako jeden celkom homo
génny celok, dorozumievajúci sa doko
nalou súhrou a vzájomným počúvaním. 

Nadšené publikum sa nevedelo roz
lúči( s orchestrom a dirigentom. Nasle
dovali ako prídavky Brahmsove Uhorské 
tance a potom famózny škótsky tanec, 
ktorý zdvihol poslucháčov zo stoličiek. 
Bol to prekrásny večer, so skutočne fes
tivalovou atmosférou. 

IGOR BERG ER 

Nl EDEROSTERREICH IS CH ES 
TONKUNSTLERORCHESTER 

Rakúsky orchester Niederosterreichi
sches Tonktinstlerorchester s nór
skym dirigentom Arildom Remmerei
tom (4. október) stavil na overený ro
mantický repertoár plný rozprávkových 
mýtov, exotických rytmov i piesňovej 
kantilény, naplnenej bolesťou i smútkom 
a beznádejou. S odchád7..ajúcim 19. storo
čím, ktOré v procese sebauvedomovania 
znamenalo prelomovú etapu, vstúpil do 
hudby aj prvok gigantizmu. Diela museli 
byť nádhernejšie, exotickejšie, a farbis
tejšie ako predtým. Všetkého muselo byť 
viac. V podaní uvedeného orchestra však 
dielam, uvádzaným v prvej polovici kon
certu, vždy niečo chýbalo. Predohre k 
rozprávkovej opere Oberon od Carla Ma
riu von Webera chýbala romantická poe
tika rozprávkového námetu . Po rozpači
tom úvode nasledova la rozpačitá Spa
nie/ska symfónia pre husle a orchester d mol 
op. 21 od Eduarda l..alu, ktorej chýbali 
exoticky ladené pregnantné rytn1y a hý
rivosť farieb inštrumentácie nepodporila 
virtuózne vystavaná sólistická zložka. Ra
kúska huslistka Karin Adamová sa za
skvela až v dlhej kantiléne tretej časti, 

kde naplno rozospievala svoj nástroj 
z cremonskej dielne A. Guarneriho. Azda 

práve tento moment bol rozhodujúcim 
v získaní publika, ktorému sa mladá hus
listka odvďačila Schmom capricciosom od F. 
Kreislera/J. S. Bacha. 

Ak sa prvá polovica nevymykala zo 
šedého priemeru, tak druhá polovica 
koncertu pôsobila o poznanie presvedči
vejšie. Siroko rozospievaná bolestná i ta
nečná kantiléna Schubertovej Symfónie 
č. 8 C dur(. Veľkej"), o objavenie ktorej sa 
zaslúžil Robert Schumann, prekvapila 
ušľachtilým zvukom nielen sláčikov, ale 
i nástrojov dychových a dôstojne tak za
vŕšila večer s rakúskym orchestrom. 

MOSKOVSKÝ SYMFONICKÝ 
ORCHESTER 

O tom, že v prípade hviezd koncertného 
neba zaplní Koncertnú sieň SF aj prog
ram zostavený z avantgardných diel. 
ma 5. októbra presvedčilo vystúpe
nie Moskovského symfonického 
orchestra s dirigentom Vladimirom 
Zivom a svetoznámou gruzínskou hus
listkou Lianou Isakadzeovou. Po dra
vom démonickom obraze sabatu čaro

dejníc v romantickej fantázii Modesta 
Petroviča Musorgského- Noc na Lysej ho
re, ktorému trochu chýbala oná príslo
večná ruská duša, strhla famózna inter
pretácia Koncertu pre husle a orchester č. l 
D dur od Sergeja Prokofieva v podaní 
Liany Isakadzeovej orchester k brilant
nému výkonu. Bravúra i nonšalantnosť, 
britkosť a zádumčivosť sa odvíjali v str· 
hujúcom výkone huslistky, ktorú publi
kum nechcelo pustiť z pódia. Zvukovo 
podmanivá, filozofujúca i šokujúca mý
tická Symfónia č. 6 od gruzínskeho skla
dateľa Giju Kančeliho zavŕšila večer 

s Moskovským symfonickým orches
trom, ktorého meno je už roky symbo
lom vysoko profesionálneho výkonu, 
hlbokého prieniku do filozofickej a ume
leckej podstaty interpretovaných diel a lá
kadlom do festiva lovej koncertnej siene. 

ALENA Ci ERNA 

SF NA ZÁVER 

Definitívnou bodkou za tohtoročným 
hudobným festivalom boli Piesne z Gurre 
(Gurrelieder) Arnolda Schonberga. Roku 
1911 - teda v čase, keď toto veľdielo 
uzrelo svetlo sveta, priniesla jeho hud
ba množstvo otáznikov. Ako ďalej ... ?! 
Bol to posledný výkrik romantizmu do 
tmavého priestoru budúcnosti. Dnes je 
všetko jasnejšie, ale vtedy pred Schon-
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bergom a jeho generáciou stála nová za
pečatená brána. Arnold Schonberg do 
nej vstúpil ako prvý. Nie Piesňami z Gur
re, ale tým. čo po nich nasledovalo. No 
už v tOmto diele revoltuje. Jeho roman
tizmus je na pokraji smrti. Revoltuje svo
jou hudbou. revoltuje geniálnou Jacob
senovou poéziol(po smrti svojej milo
vanej Tove WaLdemar spieva .Pane, mal 
by si sa zapýriť: žobrákovi jedinú ovcu 
usmrtiť..."). Sch on berg už počuje záver 
novej hudby. no v tomto okamiliu spie
va svoju roztúženú poslednú romantickú 
pieseň pre sóla, zbor a orchester. Nikdy 
sa nezriekol tohto svojho romantického 
dieťaťa. Dokonca už ako veľký reformá
tOr sa k tejto hudbe hlásil: .... Keby som 
ešte raz mohol napísať Piesne z Gur
re ... •. Gurrelieder sú dielom mel en mo
numentálnym, ale predovšetkým nád
herným. Komornú, duchovne zvnútor
nenú poéziu Jacobsena Schonberg 
dramaticky rozvrásniJ. Obrazne poveda
né, vykríkol krehkosť básnického slova. 
Dal mu nový vesmírny rozmer a bolesť 
ako výčitku predostrel Stvoriteľovi - rue 
v hneve, ale v zúfalstve .... Piesne z Gurre, 
ro je oceán hudby- nekonečný príval vl
nobitia nápadov. Je ro sopečná činnosť 
emódí. Láva, ktorá sa rúti na poslucháča. 

TejtO obrovskej interpretačnej úlohy sa 
znamenite zhostili SF a SFZ, Spevácky 
zbor mesta Bratislavy s dirigentom On
drejom Lenárdom, ďalej sólisti Susan 
Owen - soprán (USA). Barbara Holzl 
mezzosoprán (Nemecko), Glen Winsla
de - tenor (Austrália), Helmut Wildha
ber - tenor (Rakúsko), Anton Kere
midtchiev - bas (Bulharsko, Taliansko) 
a rozprávač August Zimer (Nemecko). 

Co povedať na záver festivalu? Azda 
Jen toľko, že umenie je nesmrtelhé 
a ďovek v ňom. Nuž a posolstvo tohto
ročnej dramaturgie? Azda len v skratke: 

Hudba nie je len chválospevom- ódou 
na človeka, ale aj chválospevom činu hr
dinstva (Beethoven Eroica). 

Hudba volá po jednote národov a ná
boženstiev pri zachovaní všetkej rôzno
rodosti (Omša Plavia Calussa). 

Dobrým smerovaním nášho festivalu 
bude i v budúcnosti objavná dramaturgia 
(E. Bloch -Izrael, Amerika; L. Bernstein -
Omša). 

Faustovská myšlienka je zdrojom več
nej inšpirácie, i večného nebezpečenstva 
(F. Liszt- Faustovská symfónia). 

Náš festival bol skutočným sviatkom 
uprostred uponáhľaných všedných dní. 

IGOR BERGER 

OXFORD ORCHESTRA 
DA CAMERA 

Overený klasicko-romantický reper
toár, možnosť naživo počuť hviezdne 
mená známe z početných nahrávok 
a zvukový hedonizmus- to sú fenomé
ny, ktoré publikum lákajú do festivalo
vých koncertných siení. Na okraji záuj
mu publika stoja koncerty komorného 
charakteru, či koncerty s netradičnou 
.novátorskou" dramaturgiou a koncer
ty, na ktorých sa bratislavskému publi
ku prezentujú málo známi interpreti. 
Opätovne ma o tom presvedčil pohľad 
do poloprázdnej Koncertnej siene Slo
venskej filharmónie pri vystúpení špič
kového anglického komorného orches
tra - Oxford Orchestra da Camera, či 

neskôr pri vystúpení Symfonického or
chestra Slovenského rozhlasu v Brati
slave s dirigentom Andrewom Parrot
tom. Oba orchestre vsadili na neošú
chanú dramaturgiu. 

OXFORDSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 

l. FÁBERA - D. IVRIO 

Oxford Orch estra da Camera 
s mladučkým anglickým dirigentom 
Damianom loriom sa 23. septembra 
vtipne uviedol briskným, kúzelným 
dielkom až pantomimické ho charakteru 
od Alfreda Schnittkeho . Moz-Art a la 
Haydn·, pendantom ktorého by mohla 
byt Haydnova Rozlúčková symfónia fis 
mol. Scénicky poňaté predvedenie- sa
motné príchody a odchody hráčov, la
denie, nezvyčajné zrkadlové posadenie 
orchestra a v neposlednom rade i herec
ký prejav dirigenta len umocnili skvost
nými nápadmi prešpikovanú krátku 
Schnittkeho skladbičku. V haydnovsko
bachovských inšpiráciách pokračoval aj 
v ďalších skladbách - .BACH" (Back At 
Charlie's House) od Denisa Betra a A Mil
lennium Surprise od lana Balfoura. Kryp
togram B-A-C-H bol výzv~u pre mno
hých skladatel'ov rôznych ~týlových ob
dobí. V roku 250. výročia úmrtia tohtO • 
velikána hudby sa ním dal inšpirovať aj 
Denis Betro, ktOrý v hľadaní súvislostí 
pokračoval a tak vzniklo dielo, v kto-

rom mejú metamorfózy hudobných 
tvarov a riffov skvelého jazzového hu
dobníka 40.-50. rokov Charlieho • Yard
bird" Parkera a citácie Bachovej témy. 
Pomerne neprehľadný zvukový tok 
v závere prejde do vzájomného dialógu 
a nečakane končí. Slastnejšiu ruku mal 
pri komponovaní svojho diela A Mille
nium Surprise Lord Ian Balfour, prezi
dent Oxford Orchestra da Camera, kto
rý siahol po slávnej téme Andante 
z Haydnovej Symfónie č. 94 s názvom 
.Surprise". Pre spochybňovateľov i vy
znávačov inšpirácie ako stále živého 
prameňa hudobnej produkcie všetkých 
čias uviedol orchester . Oxfordskú" Sym
fóniu č. 92 G dur od Josepha Haydna . Mi
lovníci klasickej hudobnej literatúry si 
prišli na svoje - plný, bohatý a kom
paktný zvuk sláčikov, dokonalé zvlád
nutie štruktúry a architektoniky diela 
charakterizovali uvedenie tejto symfó
nie. Z dramaturgickej Jíme, v ktorej do
minovali dielo a osobnosť Josepha 
Haydna, sa vymykalo vari len uvedenie 
Koncertu pre hoboj a orchester od Bohusla
va Martinu v podaní slovenského hobo
jistu Igora Fá be ru, ktoré bolo poznače
né príležitostným naštudovaním pre 
festivalový koncert. Igor Fábera však 
potvrdil svoje kvality- technicky doko
nalá, plne sústredená hra zapôsobila na 
všetkých poslucháčov. 

Vtip, šarm, pochopenie aj oduševnené 
muzicírovanie umocnené neobvyklou 
zvukovou krásou tohto orchestra ma 
nenechali na pochybách o tom, že do 
Bratislavy zavítal špičkový komorný or
chester, ktorého postihol v tomto meste 
na Dunaji rovnaký osud ako mnohé iné 
svetovo renomované komorné or
chestre na Bratislavských hudobných 
slávnostiach (Academy of Saint Manin 
in the Fields, Ensemble Orchestral de 
Paris) - nezáujem publika. 

AL ENA Čl ERNA 

ČESKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 

český komorný orchester Olomouc 
s dirigentom Tomášom Koutnikom 
vyrástol a dozrel z podhubia moravskej 
tradície komorného muzicírovania. 
V priebehu svojej trinásťročnej existen
cie účinkoval už takmer vo všetkých 
významných európskych krajinách. Na 
BHS zavítal 27. septembra. Opäť som 
bol svedkom zaplneného auditória 
v Moyzesovej sieni, čo sa stalo príznač
né nielen pre symfonické, ale už i pre 
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komorné koncerty v rámci celého toh
toročného festivalu. 
český komorný orchester sa nám 

predstavil Sinfonie/tou da camera od Ot
mara Máchu - hudbou, v ktorej domi
novala nepretržitá brilantná,. priam 
koncertantná rozohratosť celého or
chestra. Z hudby vyžarovala svieža ús
mevnosť i nepretržitá hravá spevnosť. 
Mácha tu dáva znamenitú príležitos( 
komornému orchestru zakoncertovať si 
v tom najlepšom zmysle slova - rozo
hrať komorný orchester a dať mu šancu 
ukázať interpretačné hodnoty. 

Koncert pre gitaru a orchester A dur 
op. 30 od Maura Giu lianiho so zname
ni tým uruguajským gitaristom Alva
rom Pierim bol sondou do sveta klasi
cizmu a špeciálne do koncenamnej lite
ratúry pre gitaru a komorný orchester. 
Giuliani v tomto diele dokumentuje 
znalosť nástroja. Pozná čaro, ale i mieru 
koncertantného zápolenia. Pozná hra
nice toho okamihu, kde gitara musí do
minovať poetickou nehou, spevnou 
kantilénou alebo svojou priezračnou 
symfonickou pulzáciou. Vie udržať ko
morný orchester ako partnera a navyše 
vie vyčariť pôsobivú invenčnú hudbu, 
ktorá v hodnotnej interpretácii našla 
priazn ivý ohlas u publika. 

Po prestávke odznela Salieriho Sinfo
nia in D (Veneziana) (predohra k opere 
La scuola dei ge/osi). Hudba dobre napísa
ná- príťažlivá pre interpretov a pôsobi
vá pre poslucháča, ktorý sa už odučil 
počúvať diela skladatel'ov, čo počas svoj
ho života žili na výsln í a neskôr v tieni 
svojich súčasníkov. Pre mňa bol Salieri 
i so svojou Sinfoniou poučný najmä 
v tom, že používa isté zovšeobecňujúce, 
najfrekventovanejšie kompozičné po
stupy hudobného klasicizmu, čo vo ver
bálnej sfére je kompi lovaním istých 
fráz, ktoré, ako vieme, majú i v tvori
vom procese kompozičných velikánov 
svoju funkciu- no pritom okrajovú. Sa
lieriho kompozičný eklekticizmus je 
však vkusný, profesionálny. Mám pocit, 
že budúcnosť bude voči nemu zhovie
vavejšia. 

Do kategórie menej frekventovaných 
skladatel'ov z prelomu 18. a 19. storočia 
patrí i Carl Czerny. Jeho Koncert pre 
4-ruéný klavír a orchester C dur op. 153 
sme si vypočuli so znamenitým klavír
nym duom z Izraela (Yaara Tal a An
dreas Groethuysen). Czerného bri
lantný sloh i v tomto koncertantnom 
diele nadväzuje na jeho etudy a klavír-
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nu školu, kladúcu do popredia perlivé, 
trblietavé prstové pasáže a vôbec celú 
abecedu klavírnej hry, na ktorej v tom 
najlepšom zmysle slova budovali i dalšie 
kompozičné generácie. Klavírne duo 
7 Izraela pochopilo toto dielo v rovinách 
virtuóznej radosti z muzicírovania 
a predovšetkým i z istého nadhl'adu, 
v rámci ktorého sa stalo dielo akcepto
vatel'né. Virtuozita bola skôr chápaná 
ako hravosť, spevné pasáže pôsobili ús
mevne a poeticky. Bola to nostalgická 
spomienka na roky učňovské a tOvariš
ské. Ukázalo sa, že inteligentný a vyso
ko profesionálny prístup dáva opodstat
nenosť i tejto hudbe. Nemusíme sa k nej 
znižovať, môžeme sa jej prívet ivo 
a vrúcne prihovoriť. 

IGO R BE RGER 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ 
ORCHESTER 

Umelecké majstrovstvo Bohdana War
chala na čele SKO obdivujeme štyri de
siatky rokov. Jeho povestná umelecká 
iskra zapaľovala šnúru citOvého nalade
nia pódií od malých mestečiek Sloven
ska až po svetové hudobné metropoly. 
Živil sa spätným odrazom, ktorý on pr
vý vyslal ako zápalný l úč a ten rozvib
roval city a otvoril srdcia . Nepamätám 
sa za tie roky na koncert bez jeho svie
tivého sláčika; práve v jubilejnú štyrid
siatku musel na koncerte v rámci BHS 
l. októbra zveriť vedenie svojmu žia
kovi. Sám ako pozorova tel' z lóže sa tešil 
z hudby, vyžarujúcej zo zlatistej trúbky 

G. TOUVRON 

jeho dávneho francúzskeho priatel'a 
Guya Touvrona i omladeného Sloven
ského komorného orchestra, na kto
rého čele hosťoval Ewald Danel. Ten 
vyšiel z Warchalovej školy, prax kon
certného majstra i l'udský súlad s profe
sorom sa odzrkadlili v jeho prístupe 
i v prejave súboru. Hudba to však bola 
iná, i keď hraná s plným nasadením. 

Bola to dojímavá súhra, odraz spokoj
nosti z úrody, ktorej semienka zasievala 
jediná duša po celých štyridsať rokov. 
Výsledkom je monolit, ktorého súdr7-
nosť dodáva energiu. Pomáha prekoná
vať problémy. Je to najviac, čo človek 
môže za svoje celoživotné dielo dostať. 
Takéto situácie preveria sily kolektívu. 
A ten sa držal statočne. S dávkou entu
ziazmu, kreativity a súdržnosti dokázali 
svojmu majstrovi, že držia s ním, s jeho 
a svojou vierou vo vlastné sily. Znela 
hudba vo vyladenej harmónii s vyni
kajúcim G. Touvronom- hudba Hände
la, Marcella (v úprave pre trúbku), 
Schuberta, Bacha, Respighiho, Martinu 
a Zeljenku. Sila zážitku z koncertu sa 
natrvalo vpíše do pamäti každého vní
mavého poslucháča. 

ETELA ČÁRSKA 

FRANCÚZSKE TRIO 

Prvé nedel'né matiné v rámci Bratislav
ských hudobných slávností sa nieslo 
v duchu francúzskej hudby. V Zrkadlo
vej sieni Primaciálneho paláca sa 24. 
septembra predstavilo Francúzske 
trio v zložení: Fran<;ois Leleux - ho
boj, Jean Fran<;ois Duquesnoy - fa 
got, Emmanuel Strosser - klavír. 
Skvelá hudba, skvelí interpreti. Ich 
program mal jasnú a nápaditú drama
turgiu, odvíjajúcu sa v niekol'kých ro
vinách: popri stáliciach Cammille 
Saint-Saensovi, Francisovi Poulencovi 
a Paulovi Hindemithovi Uediný nefran
cúzsky skladatel' programu) bolo brati
slavské publikum oboznámené s tvor
bou menej známych skladateľov 20. 
storočia Jeana Francaixa, André Jolive
ta a Thierryho Pécoua. Druhú rovinu 
dramaturgie tvorila prezentácia samot
ných hráčov Francúzskeho tria, ktorým 
jednotlivé skladby umožňovali ukázať 
svoje interpretačné a technické schop
nosti. Treba povedať, že úspešne. A na
pokon tretiu rovinu tvorilo rozdelenie 
programu do dvoch častí- každá obsa
hovala tri skladby, počínajúc sonátou 
pre sólový nástroj a klavír, končiac kla
vírnym triom. Francúzi teda pristúpili 
k prezentácii svojej kultúry (ako vždy) 
dôsledne a zodpovedne. 

Sonáta pre fagot a klavír od Cammille 
Saint-Saensa vdýchla koncertu hneď od 
začiatku šarm a noblesu. Jean Fran<;ois 
Duquesnoy sa predstavil ako zrelý fa
gotista s krásnym tónom vo všetkých 
registroch. Kontrastný myšlienkový 
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svet priniesla skladba súčasného autora 
Thierryho Pécoua Perroquets ďazur 

(Azúroví papagáji) pre sólový hoboj. 
Vyznačovala sa bohatstvom sonoristic
kých nálad, čo logicky prináša aj zvý
šené technické nároky na hráča- rých
le skoky medzi .ílzdialenými registrami 
a polyfonická štruktúra, skrytá v týchto 
skokoch, rôzne typy nástrojovej hry 
atď. Hobojista Fran<;ois Leleux zvládol 
technické aj interpretačné úskalia bez 
väčších problémov, farba jeho tónu však 
bola príliš nejasná a zašušťaná. 

Prvú časť koncertu ukončilo Klavírne 
trio od Jeana Francaixa, naozaj invenč
ná skladba, v ktorej cítiť všetky správne 
korene francúzskej hudby ako aj stopy 
súčasnosti. Upútali schopnosti klaviristu 
Emmanuela Strossera udržať ťah sklad
by, všetci hráči však boli rovnocennými 
partnermi. 

Ako prvá po prestávke zaznela svieža 
Sonáta pre hoboj a klavír od Paula Hinde
mitha, ktorá svojou vecnosťou a rýdzo
sťou vhodne obstá la vo .francúzskej" 
dramaturgii programu. Nasledovala So
natína pre hoboj a fagot od André Joliveta, 
zaujímavá svojou treťou časťou Ostinato, 
kde autor použil jazzové rytmické prvky. 
Aj s touto odlišnou polohou sa vedeli 
hobojista s fagotistom dobre vyrovnať, 
skladba ryunicky pulzovala. 

Záver koncertu patril trojčasťovému 
Klavírnemu triu Francisa Poulenca. 
Lepší záver si azda ani nebolo možné 
predstaviť, pretože Poulencova hudba 
je v súčasnosti mimoriadne aktuálna. 
Tentoraz priniesla množstvo až pa
rodických alúzií na barokovú a klasicis
tickú hudbu. Klavírne trio zaujalo kaž
dou svojou časťou aj ako interpretačný 
výkon. Osobitne treba spomenúť druhú 
časť Andante, kde si hobojista definitív
ne napravil reputáciu krásnym precíte
ním hudobných fráz. 

Koncert Francúzskeho tria, ktorý sa 
stretol s veľkým diváckym záujmom, 
bol príjemným a kvalitným nedel'ným 
zážitkom a znovu potvrdil, že umelecké 
hodnoty sa vedia (často plnohodnotnej
šie) šíril aj prostredníctvom malého ko
morného obsadenia. 

PAVOL ŠUŠKA 

HOMMAGE A BRAZÍLIA 

Komorný koncert 26. septembra v Zr
kadlovej sieni Primaciálneho paláca bol 
venovaný 500. výročiu objavenia Brazí
lie. Je preto celkom prirodzené, že takto 
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zadelená dramaturgia dokázala zaplniť 
koncertné auditórium takmer do po
sledného miesta. Navyše i účinkujúci 
Teresa Verderová - soprán (Portugal
sko) a Pii'lero Nagy - gitara (Portugal
sko) boli exotickým magnetom pre po
slucháčov. 

Aké však bolo sklamanie, keď v ich 
interpretácii zaznelo Päť portugalských 
tradičných piesní Fernanda Lopesa-Gra
cu. Z množstva problémov by som na 
prvom mieste spomenul sopranistku 
T. Verderovu, ktorá nebola na túto ná
ročnú úlohu hlasovo a technicky dosta
točne pripravená. Tieto prekrásne ro-

P. NAGY 

mance si vyžadujú predovšetkým strhu
júci vnútorný temperament (nie tem
perament predstieraný ... ), širokú dyna
mickú škálu hlasu a register farieb. Jej 
soprán bol zastretý nepretržitým šu
mom, šelest sprevádzal každý tón. Na
vyše, keď sa sopranistka dostávala do 
najkrajšieho horného sopránového re
gistra, objavil sa kŕč a tlak na hlasivky. 
Pocit forsírovania a množstva technic
kých problémov zákonite odpútaval po
zornosť od vnúnania podstaty diela. Po
dobne utrpeli i Styri brazt1ske modinhas, či 
Modinha (Ária - Cantilena z Bachianas 
Brasileiras č. 5) Heitora ViUa-Lobosa. Na
koľko sopranistka zápasila s tedmickými 
problémami, celá jej výrazová škála bola 
len predstieraná. Gitara bola zvukovo 
i výrazovo nevyvážená, hod mala tvoriť 
integrálnu súčasť celku: je tu viac než 
rovnocenným partnerom a nie sekun
dárnym sprievodným nástrojom. 

V Deviatich španielskych ľudových pies
ňach Federica Garda Lorcú boli problema
tické i transkripcie gitalistu Pifíeira Na
gya. Poézia čarovných španielských pies
ní v neadekvátnej transkripcii a v nepré
svedčivej interpretácii -to bol záverečný 
a azda i výsledný .zážitok" z koncertu. 

IGOR BERGER 

KoNCERT (sČASTI} 
SLOVENSKEJ HUDBY 

Je prirodzené, že na BHS sa v proporč
ne vyváženej miere objavuje i sloven
ská tvorba. 3. októbra sa tak stalo v Zr
kadlovej sieni Primaciálneho paláca. 
Program: Jozef Sixta - Sláčikove kvarteto 
č. 2, Juraj Beneš: Quarcetto ď arch i č. 4, 
Roman Berger: Semplice, Dmitrij Sosta
kovič Klavírne kvinteto g mol op. 57. 

V podaní Moyzesovho kvarteta 
sme si vypočuli hudbu J. Sixtu, s nena
podobniteľným rukopisom, ktorý dô
verne poznáme. Na prvý pohľad je to 
transparentný racionalizmus, .želez
ná" logika postupov, ktoré však v žiad
nom prípade neoslabujú pútavosť vý
povede. Sixtova architektúra je vlastne 
klenbou, oblúkom - má svoje čarovné 
peripetie nielen racionálne, ale i fanta
zijné. Reťazce sekvencovitých postu
pov sa vplietajú do kontrapunktickej 
sadzby. Moyzesovo kvarteto skvele do
tváralo dynamickú a tektonickú stavbu 
kvarteta - poslucháč mohol so zreteľ
nou čitateľnosťou sledovať živý tok 
hudby, nepretržité prúdenie myšlie
nok, splietanie a stretávanie sa hla
sov- jednotu v mnohosti... 

Premiéra Benešovho diela Quartetto 
ďarchi č. 4 vo mne rezonovala. Som 
presvedčený, že patrí ku skladateľo

vým najvydarenejšim dielam. Na roz
diel od J. Sixtu som nemal možnost 
bližšie sa oboznámiť s rukopisom. Pre
to moje výpovede budú iba hodnote
ním z prvého počutia. Z vlastnej skúse
nosti však môžem povedať, že v mno
hom sa človek môže potknúť pri 
premiérovom hodnotení - pritom do
jem z prvého stretnutia býva zväčša 
veľmi spontánny a pravdivý. Beneš bu
duje svoje dielo z fragmentov, črepín 
a úlomkov romantickej hudby. Sú to 
transparentné torzá, z ktorých sklada
teľ akoby chcel vytvoriť nostalgickú 
mozaiku. Proces je však nezvratne na
smerovaný do postupného oslabovania 
romantických fragmentov - výsledný 
obraz smeruje skôr do súčasnosti, než 
do minulosti. Obraz idylickej minulos
ti sa stráca a svet, ktorý nás obklopuje, 
sa so všetkou naliehavosťou pred nami 
otvára. Tento konfrontačný charakter 
je svieži, pútavý, má svoje hudobné ča
ro. Záverečná reminiscencia je však 
opäť návratom - .nákazlivou· túžbou 
opäť sa obzrieť a zahľadieť kamsi do 
minulosti... Skvelá interpretácia v prí-
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pade tohto diela nebola len jednorazo
vým vkladom, investíciou pre jednu 
príležitosť. 

Osud diela nezávisí od vôle skladateľa 
či recenzenta, dokonca nezávisí ani od 
tej generácie, v ktorej sa dielo ,zrodilo. 
Prajem dielu, aby sa prihovorila i ďalším 
pokoleniam. 

V interpretácii Daniely Varínskej 
sme si vypočuli Semplice Romana Ber
gera, skladbu pre klavír, nadväzujúcu 
na Francúzsku suitu in h. V úvodnej 
vstupnej časti kompozícia navodzuje 
jednoznačný intervalový pocit totož
nosti. Sémantický znak tohto pojmu 
netreba rozoberať. Možno ho chápať 
i ako komponent večnosti, nekoneč
nosti- Dokonalosti. Autor však vie, že 
ju musí porušiť- zostúpiť k nedokona
lému tvaru. Ten sa rodí postupne, .ťaž
ko". Roman Berger cíti bolestnú stratu 
totožnosti. Rodí sa teda tvar. Jednodu
chý, priezračný, zoskupený z interva
lových rozmanitostí. Na hranici .únos
nej" objemnosti sa zastaví a začína sa 
práca a jeho skúmavé, tvorivé obhlia
danie. Atomizácia, záber na detail, hľa
danie vnútorných súvislostí - až do 
.vyčerpania" možností. Záver je jediné 
možné východisko - návrat k totož
nosti - k Dokonalosti. To je stručný -
nedokonalý popis môjho zážitku, ktorý 
bol umocnený skvelou interpretáciou. 
Záverečná časť koncertu patrila Dmit

rijovi Sostakovičovi a jeho Klavírnemu 
kvintetu 9 mol op. 57 (Moyzesovo kvar
teto, Daniela Varínska- klavír). Je to 
hlas volajúceho na púšti, ktorý varuje 
pred príchodom veľkých nebezpečen
stiev. Táto profatická hudba je rozo
chvená strachom, ale i vznetlivou odva
hou. Volá o pomoc pretože tuší blížiacu 
sa beznádejnosť života - vojnu a mier 
s agresívnou príchuťou. Táto hudba má 
náš obdiv a úctu. Počúvame ju s nadše
ním - lebo je súčasťou hodnôt, ktoré 
považujeme za nesmrteľné. 

ŠAŠINOVCI- ŠKUTA 
POLRECITÁLY 

Polredtál Sašinovcov 5. októbra v Moy
zesovej sieni tvorili dve sonáty: Schu
bertova Sonáta a mol .. Arpe99ione" a pre
miéra Hatríkovho komorného diela 
Sona/a per Contrabbasso e Pianoforte in me
moriam R. M. Ri/ke anche E. Meister. Schu
bert v . kontrabasovej • sonáte potvrdil 
svoje nevyčerpateľné melodické bohat
stvo. Pre večnú schopnosť spieva( tva-
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rova( kantilénu a pracovať s ňou ostáva 
Schubert veľkou stálicou v panteóne 
nesmrteľnosti. Svet Schubenovej ko
mornej hudby zostáva vždy svätou 
a sviatočnou chvílou, veď spieva stále 
o tom istom - v láske a smútku, o živo
te ako o krátkom rozkvitnutí. o zornič
ke ranného romantizmu, o čarovnej 
Viedni na prelome 18. a 19. storočia ... 
To všetko je v Schubertovej hudbe a eš
te čosi, čo nemožno slovami vyjadriť. 
Poetické čaro - večná mladosť jeho 
hudby. Sašinov kontrabas znel v Schu
bertovej hudbe nežne a poeticky. Bolo 
to Iáskanie sa s nástrojom - v pôsobi
vom rozhovore s klavírom. 

Podobne ako Schubert i Hatrík vo 
svojom diele vedie dialóg sám so sebou. 
Cez poéziu Rilkeho a Meistera vyslovu
je myšlienku, ktorú všetci nosíme v sebe 
(.Ty moja husto zalesnená myšlienka na 
smrť ... • alebo ...• zomieranie, čo vstáva 
zo života ... "). Hatríkova Sonáta je sklad
ba, v ktorej dialektické chápanie obopí
na lásku, bolesť i smrť. Je to hudba s več
nou témou života a zomierania. Hudba 
hovorí naliehavo - v úprimnosti prvot
ného spontánneho impulzu, zrodu poci
tu, iskrenia chvíle. Pri ich počúvaní som 
zabudol na všetky nepotrebné ved, po
čul som presvedčivú a sugestívnu výpo
veď. Až v závere som sa prebudil z hu
dobného sna, ktorý bol krátky a bohatý. 

Po prestávke zaznela - namiesto 
programovaných Prelúdií a fú9 D. Sosta
koviča v podaní Eleonóry Skutovej -
hudba J. S. Bacha: Toccata d mol BWV 
913, e mol BWV 914, fis mol BWV 910, 
D dur BWV 912 v podaní Mikuláša 
~kutu. Touto zmenou v programe sa 
výrazne rozšírilo zastúpenie hudby 
J. S. Bacha na tohtoročných BHS. Mi
kuláš Skuta stvárňoval spomínané diela 
s bázňou a pokorou. Bol hlboko zahľa
dený do hudby, ktorá sa azda najväčšmi 
priblížila k dokonalosti, sústredený na 
veľkú úlohu. Zhostil sa jej znamenite. 

IGOR BERGER 

DANIEL BURANOVSKÝ 

Klavirista Daniel Buranovský má 
v poslednom čase za sebou niekoľko vý
razných tvorivých úspechov. Je v naj
lepších mužných rokoch- plný vitality, 
odvahy popasovať sa s náročnými opus
mi. Svedčí o tom aj dedikácia Sonáty č. 6 
od Ilju Zeljenku, ktorej premiéru zaradil 
na svoje festivalové vystúpenie ako 
úvodné číslo (23. september v Moyze-

sovej sieni). Zeljenka viaceré opusy ve
noval našim popredným umelcom. Pre
to aj toto venovanie Buranovskému je 
vyznamenaním a súčasne potvrdením 
jeho špičkovej kvality. Skoda, že progra
mový bulletin neuviedol špecifikáciu 
častí či tempových hladín, o stručnom 
komentári ani nehovoriac. 

Buranovský, známy hlbokým cito
vým a filozo[icko-meditatívnym pono
rom, dostal pre uplatnenie tejto pred
nosti priestor v strednej hlbavej časti. Aj 
okrajové (pochopiteľne, rýchlejšie) časti 

zvládol veľmi presvedčivo s dravým za
nietením pre dramaticky vyhrotené 
plochy. Niektoré použité rytmické mo
dely i motívy pripomínajú ďalšie Zeljen
kove skladby. Môžeme teda vysloviť hy
potézu, že ma li svoju programovú remi
niscenčnú úlohu. Zeljenka v sonátach 
predostiera poslucháčovi svoje momen
tá lne duševné pocity, problémy, svoj 
pohľad na svet. V Buranovskom našiel 
autor seriózneho (naštudoval dielo spa
mäti), vynikajúceho tlmočiteľa. 

Z Rachmaninových opusov vybral Bu
ranovský dve Prelúdiá (D dur a 9 mol) z op. 
23 a tri (h mol, gis mol a Des dur) 
z op. 32. Pri ich stvárnení výdatne ťažil zo 
svojej technickej pohotovosti, bravúry, 
gradačných schopnosú (dramatické úse
ky mohli byť čo do dynamických línií roz
vážnejšie- Prelúdium9 mol). Veľmi slušne 
sa popasoval s viacvrstvovosťou Rachma
ninovho klavírneho štýlu. Niekedy však 
spevná artikuláda (napr. v Prelúdiu gis 
mol) mohla byť prirodzenejšia. 

S koncepciou záverečnej Sonáty h mol 
od F. Liszta nemožno celkom súhlasiť. 
Klavirista sa nedokázal vyhnúť istej ma
niere vo vedení lyrických úsekov v ne
opodstatnenom predlžovaní ťažkých 

dôb. Niektoré tempá, obyčajne virtuóz
ne exponované, boli zbytočne prehna
né, akoby toto dielo bolo prostriedkom 
exhibičnej virtuozity, bravúry a nie au
tobiografickou spoveďou s filozoficko
meditatívnym podtextom. Sklbenie 
striedajúcich sa náladových rovín ne
malo nadväznosť a tak Sonáta síce vy
znela fantazijne bohato, s radom krás
nych úsekov, ale dosť rozkúskovane. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

BENJAMIN SCHMID 

Medzinárodný deň hudby a mieru, kto
rý pripadá na l. október, bol už v do
poludňajších hodinách zasvätený 
J. S. Bachovi. V Zrkadlovej sieni Prima-
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dálneho paláca sme si v podaní rakús
keho huslistu Benjamina Schmida vy
počuli popri J. S. Bachovi (Sonáta č. 3 
C dur BWV 1005, Partita č. 2 d mol BWV 
1004) i dve sonáty E. Ysayea (G dur 
op. 27/5 ad mol op. 27/3). Celá skladba 

B. SCHMID 

programu bola určená sólovým husliam. 
V rukách J. S. Bacha sa stávajú sólo

vé husle celým orchestrom. V plnom 
rozsahu to dokumentuje spomínaná 
Sonáta C dur, v ktorej počujeme spleť 
hlasov a harmonických súvislostí. 
V tomto diele Bach obnažuje dušu 
nástroja, rozohráva všetky registre. No 
robí to spôsobom hlboko zvnútorne
ným, ako keby išlo o sakrálnu hudbu. 
B. Schmid zvládol nemalé úskalia tejto 
rozkošatenej hudby. Sústredil sa na 
zvládnutie diela viac než na jeho vnú
torné pochopenie. Po tejto svätej hudbe 
zaznel Eugene Ysaye a jeho rustikálna 
Sonáta G dur- hudba svetská s brilant
ným leskom, svieža, vďačná pre inter
preta i poslucháča. Mal som pocit. že tá
to poloha bola po stránke výrazovej 
zvládnutá presvedčivejšie . Pravda, ná
ročnosť a hlbka Bachovej hudby sa ne
dajú merať s nikým a s ničím .... 

Po prestávke znel opäť E. Ysaye, jeho 
známa a vyhladávaná Sonáta d mol (Bal
lade). V husľovej literatúre je to dielo 
kľúčového významu, v ktorom skladateľ 
doslova .zmapoval" svojho interpreta. 
Huslista tu má len dve možnosti: buď 
pád do priepasti, alebo výstup na výslnie. 
Rakúsky huslista zvládol majstrovsky 
vznetlivé romantické čaro tejto hudby. 

Záverečná Bachova Partita č. 2 d mol 
má, prirodzene, iné významové určenie 
než úvodná sonáta. Tance (Ailemanda, 
Correllle, Sarabanda, Giga) načierajú pl
ným priehrštím do sveta, ktorý bol pre 
J. S. Bacha rovnako príťažlivý. Je to svet 
profánny - a ten bol v živote i v tvorbe 
celkom vyvážený so svetom sakrálnym. 
Partita patrí k frekventovaným dielam 
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pre sólové husle, je v nej obsiahnutá ce
lá epocha barokovej hudby. Vznešenosť. 
krása a dokonalosť. 

Huslista B. Schmid v tomto nároč
nom programe presvedčil poslucháčov 
ako profesionálne zdatný umelec. Jeho 
výkon nemožno však ani preceňovať. 
Bol korektný, no nie strhujúci. Jeho 
technická zdatnosť ešte nie je nasmero
vaná k najvyšším cieľom. Taký nároč
ný program, s akým sa predstavil 
B. Schmid, by bol však veľkou skúškou 
pre každého umelca. 

IGOR BERGER 

PETER PLANYAVSKY 

Dámsky organista, pedagóg a ved úd od
delenia cirkevnej hudby na Hudobnej 
univerzite vo Viedni Peter Planyavsky 
je zvyknutý na veľkorozmernom ná
stroji hrávať hudbu všetkých čias. Preto 
si aj pre romantický organ vo Veľkom 
ev. kostole ( l. október) zvolil drama
turgiu zostavenú zo skladieb od Nicola u
sa Bruhnsa (17. stor.) cez Johanna Se
bastiana Bacha, Felixa Mendelssohna 
Bartholdyho, Franza Schmidta po vlast
né improvizácie vo finále. 

Každý interpret-organista konfrontu
je prax .suchého" priestoru koncertnej 
siene s plnohodnotným - i keď nároč
nejším - akustickým zvukom chrámu. 
Planyavsky sa vehementne vložil do 
úlohy predstaviť chrámový organ v ce
listvosti. Hral sa s registráciou, akusti
kou, tempom, dynamikou. Nie vždy 
v normách a pravidlách štýlu, školy au
tora: podiel jeho vlastného názoru bol 
silne evidentný. Hudbou dokázal pod
nietiť i osloviť. vniesť nové pohľady do 
známych textov. V Mendelssohnovej 
Sonáte č. 4 B dur a v Bachovom Koncerte 
G dur BWV 592 Planyavsky v aktualizo
vanej podobe tlmočil hudobný pohľad 
súčasníka. Bachovi venova l väčšiu po
zornosť vzhľadom na skladateľovo dvo
jité jubileum. Zo skladieb jeho naturelu 
najviac konvenovalo trio A/lein Gott in 
der }jolt sei Ehr BWV 664, svojou technic
kou brilandou zaiskril v Toccate a fúge F 
dur BWV 540. Bratislavskému rodákovi 
Franzovi Schmidtovi vzdal poctu v Prelú
diu a fúge A dur. Obraz svojej interpretač
nej praxe chrámového Qfganistu zavŕšil 
improvizáciou na luteránsky chorál 
.Hrad prepevný ... ". Romantický nástroj 
mu poskytol farebnú, zvukovú i dyna
mickú paletu, ktorú využíval vo svojej 
fantázii a ktorou prezentoval svoj vn ú tor-

ný svet. Realizoval svoJe mterpretame 
predstavy v hudbe, ktorá síce naplnila 
priestory chrámu, ale pritom poslucháčo

vo očakávanie zostalo nenaplnené ... 
To, že organová hudba na Slovensku 

7Jje, dokazujú naplnené auditóriá orga
nových koncenov, napn1dad i cyklu Pod 
Pyramídou. Vynikajúca garnitúra sloven
ských organistov by si tiež zaslúžila jedno 
vystúpenie v rámci BHS. Napokon, bol 
by to iba návrat k dobrej tradícii .. . 

ETELA ČÁRSKA 

Gí.iLSIN 0NAYOVÁ 

1\Jrecká klaviristka Giilsin Onayová 
študovala na parížskom Konzervatóriu 
pod vedením viacerých pedagógov. Táto 
skutočnosť sa premietala nielen do jej 
reprodukčného štýlu, ale tiež dramatur
gicky podmienila časť programu pekne 
navštíveného festivalového podujatia 
(4. október v Zrkadlovej sieni Prima
ciálneho paláca) . 

Onayová svojím zjavom a šarmom, 
ale i suverénnym technickým prejavom 
si dokáže podmaniť poslucháčov. Ne
možno jej uprieť citovú účasť na inter
pretácii, zmysel pre vystihnutie sloho
tvorných špecifík, dodržiavanie hraníc 
štýlovej konvencie. Hudobné oblúky 
má premyslené, nemá technické zábra
ny, s rozvahou, ale i účasťou tvorivého 
temperamentu dávkuje parametre svo
jej hry. V špičke pyramídy jej tvorivého 
zreteľa dominujú elegancia, ľahkosť. 

brilancia, znaky typické pre francúzsku 
klavírnu školu. 

úvodná Partita č. l (BWV 825) od J. S. 
Bacha mala švih, prirodzený spád, ľah
ko plynula, no čo je hlavné: dominova
la v nej osobitá atmosféra s dávkou filo
zofickej meditácie. 

Jediným romantickým opusom, kto
rý do svojho rozsiahleho programu 
Onayová zaradila, boli ABEGG Variácie 
op. l od Roberta Schumanna. 1\J gra
ciózne pútala schopnosťou modelovať 
vzdušne priezračné pasáže. Chýbala 
však väčšia miera poetickosti, ktorá je 
vlastná tomuto klavírnemu lyrikovi. Pri 
stvárnení pasážových girlánd opriadajú
cich tému stavila na bravúru. 

Prvú časť programu uzavrela umelkyňa 
Sonatínou op. 15 od svojho krajana A. Ad
nana Sayguna (z roku 1938). Prezentova
la ju s nadšenou vervou, bravúrou a s úc
tyhodnými, nie však prehnanými gradač
nými vrd1olmi. Autor sa v tomto opuse 
priklonil k folkloristickej vlne hudby prvej 
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polovice nášho storočia; pouziVa mody 
odvodené z ľudovej tvorivosti. 

Druhá časí programu sa niesla v zna
mení francúzskych skladieb. V Debussym 
(menej hrávané opusy: Ba/lade a Danse) 
sme mohli k parametrom klaviristky pri
da( aj zmysel pre farby, ich dtlivé tieňa
vanie, trblietanie a pohrávanie sa s nimi. 
Opus z pera menej známeho postimpre
sionistu Florenta Schmitta s názvom 
Et pan, au fond des blés lunaires, s'accouda 
(z cyklu Mirage op. 70 č. l) sa dočkal v jej 
podaní zrejme svojej bratislavskej pre
miéry. Zaujal sviežim využívaním ryunic
kých modelov, premenlivých harmónií 
i plasticky formovanými líniami. 
Náročný opus Gašpar noci od Mauri

cea Ravela potvrdil spomenuté inter
pretačné kvality a zároveň poukázal na 
závideniahodnú fyzickú kondídu Giil
sin Onayovej: bez náznaku únavy, s pl
ným nasadením zdolávala stavebné 
i technické úskalia, čo zaslúžene rezo
novalo u prítomných poslucháčov. 

VLA OIMÍR ČÍŽI K 

CHORUS ANGELORUM 
ENSEMBLE 

Počúvam nahrávky súboru Chorus an
gelorum a v pamäti hľadám súvislosti 
so živým vystúpením na tohtoročných 
BHS v Klariskách. Iste, každé verejné 
vystúpenie má svoje pozitíva i negatí
va - podobne ako nahrávka. Živý kon
takt s publikom inšpiruje, nabíja ener
giou, ktorá sa vylaďuje do harmonic
kého zážitku. V každom vystúpení sa ta
káto harmónia dá nájsť, ak vnímame 
duše tých, čo sa k nám z pódia prihová
rajú a odovzdávajú svoje poznanie v súz
není s historickým spoločenstvom. Hud
ba dokáže najvýraznejšie vyjadrova(, ale 
súčasne necháva priestor pre vlastnú po
slucháčovu kreativitu. Preto každý na
chádza oslovenie hudbou v súlade so 
svojou duševnou i duchovnou hlbkou. 

Neúnavnú prácu všestrannej osob
nosti Egona Kráka si nesmierne 
vážim. Zasahuje do rôznych oblastí slo
venského hudobného života, svojou 
neúnavnou energiou sa snaží dotknúť 
.nevercov· tak z oblasti histórie, ako aj 
hudby súčasnej. Hlbokú duchovnú pod
statu dokumentuje vlastným kompozič
ným zameraním. Nezaváha v nároč
ných organizačných podmienkach, pri
zýva do svojho súboru zahraničných 
inštrumentalistov i spevákov, ktorí po
znajú techniky interpretácie starej hud-
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by z vlastnej praxe v iných ensembloch. 
Obrazy slávnej histórie hudobných ve
ličín chce Krák v živej podobe predsta
viť i slovenskému publiku. A tak sa v je
ho objavnej dramaturgii vyskytujú me
ná sk ladateľov, hudbou ktorých sa 
zaoberajú úzko špeda lizované súbory. 
Uvies( na pódium náročnú hudbu jed
nej z osobností frankoflámskej hudby 
15. storočia, Jeana Ockeghema, bola od
vaha i pocta (28. september ). Pre festi
valové pódium predovšetkým to druhé. 
Hodnoti( výkony je zbytočné. Pochvala 
tohto činu sa rovná pochopeniu hudby 
nesmiernej duchovnej sily, ktorá sa ne
vytráca ani z odstupu stároä, ani rôzny
mi interpretačnými pohľadmi. A inter
preti z rôznych kútov Európy, združujú
ci sa pod h lavičku Chorus angelorum 
ensemble, urobili kus záslužnej práce 
v pred(ovaní hudby, ktorá v každom ča
se vie osloviť a obohati(. A na tom má 
zásluhu predovšetkým dramaturg, ume
lecký vedúci a dirigent Egon Krák. 

ETELA ČÁRSKA 

OMŠA H MOL 

36. ročník Bratislavských hudobných 
slávností si výročie J. S. Bacha pripome
nul uvedením viacerých skladateľových 
významných diel - jedným z nich bola 
25. septembra vrcholná sakrálna kom
pozícia- Omša h mol, ktorá by sa v kon
texte Bachovej tvorby dala charakteri
zovať ako celoživotné dielo, vznikajúce 
postupne približne od roku 1714 až tak
mer do konca skladateľovho života 
( 1749). Intenzita a hlbka hudobnej vý
povede a zároveň široký hudobný 
aparát potrebný na uvedenie diela pre
durčujú nielen nároky, s ktorými sa 
stretne každý pokus o čo najlepšie ume
lecké stvárnenie tejto kompozície, ale 
aj zriedkavosť v jej uvádzaní (aspoň 
u nás). Problémovosť interpretácie urči 

te pocítili aj ďenovia orchestra Säch 
sisches Kammerorochester Leipzig 
a zboru Favorit und Cappe llchor 
Leipzig, panicipujúd na koncerte pod 
vedením svetoznámeho speváka a diri
genta Petra Schreiera, či sólisti tohto 
projektu Antje Perscholková (sop
rán), Elisabeth Wilkeová (alt), Mar
cus Ullmann (tenor), Jorg Hempel 
(bas) a Hansjorg Albrecht (organ). 
Najväčší vplyv na konečný umelecký 
tvar diela mal Peter Schreier, ktorý po
čas svojej kariéry prenikal aj do oblasti 
dobovej (historickej) interpretačnej 

praxe, a to prostredníctvom spolupráce 
s Nikolausom Harnoncourtom. Tento 
interpretačný svet zanechal na Schreie
rovi nezmazateľné stopy. Najdôslednej
šie sa prejavili v korektnom (historicky 
podloženom) počte hráčov orchestra 
a zboru. V interpretácii bolo badať po
kusy o zatraktívnenie diela pomocou 
tempových kontrastov (vplyv harnon
courtovských tempových koncepcií) 
a dôraz na detailné frázovanie, no hlb
šie porozumenie a najmä informačný 
. background" pre barokovú interpre
tačnú prax u Schreiera absentovali. Me
nej, ale predsa rovnaký problém po
značil aj orchester a dokonca na starú 
hudbu špedalizovaný zbor; tomuto ši
rokému hudobnému aparátu chýbala 
zjednocujúca ideová a štýlová základňa. 
Zrejme v tom tkvie jadro problémov 
nielen tejto, ale aj mnohých iných pro
dukcií akademických (moderných) or
chestrov a umeleckých zoskupení. Teda 
v tom, že hrajú na moderných nástro
joch, ale v nesúrodosti názorov jednot
livých ďenov telesa na spôsob, akým sa 
má dielo intepretovať. V konfrontácii so 
špecia lizovanými telesami na starú 
hudbu by toto stvárnenie vo väčšine 
umeleckých kritérií nepresvedčilo. Na 
druhej strane máme možnosť porovná
vať ho s množstvom iných akademic
kých produkcií, v súvislosti s ktorými 
bol tento koncert určite pozoruhodný. 
Orchester kvalitatívne ťahali najmä dy
choví hráči , ktorí napriek niektorým 
výkyvom patrili k ozdobám orchestra 
a celého hudobného aparátu. Pomerne 
kompaktný prejav zborovej zložky od
hall rezervy v intonácii (najmä v soprá
ne) a slabšiu homogénnosť jednotlivých 
hlasov. Tento nedostatok pravdepodob
ne zvýraznil menší (ale historicky pod
ložený) počet spevákov v jedotlivých 
hlasoch (v každom po šesť). 

Zo sólistov dominovala altistka Elisa 
beth Wilkeová, ktorá disponuje pomer
ne veľkým rozsahom (spievala aj soprá
nové party), silným a farebne pôsobi
vým hlasom. Spomedzi spevákov sa 
dokázala štýlovo najčistejším spôsobom 
vyrovnať so svojím partom. Pomerne 
dobrý dojem zanechal aj tenorista Mar
cus Ullmann, ktorý polohou hlasu a so
lídnou technikou vyhovoval potrebám 
extrémne vysokých a technicky nároč
ných sólových úsekov. Sopranistka 
Antje Perscholková a basista Järg Hem
pel síce predviedli snaživý výkon, ale 
ich momentálna hlasová disponovanosť 

23 



DK&f)STARÁ HUDBA) OPERA) STARÁ HUDBA) OPERA 

nekorešpondovala s potrebami tejto ná
ročnej kompozíde. 
Určitým neprehliadnu tel'ným negatí

vom bolo (vzhľadom na charakter a po
vahu diela) umiestnenie koncertu v sie
ni Slovenskej filharmónie. Niet pochýb 
o tom, že toto q;,Io by najlepšie vyzne
lo v tradičnom chrámovom prostredí. 

.. RÓ B ERT ŠE BESTA 

BHS v OPERE 

Nie je nijakou novinkou, že Bratislavské 
hudobné slávnosti sú v prvom rade tri
búnou synúonickej a komornej hudby. 
Opera je v ich programovej štruktúre 
žánrom doplnkovým. Tento stav by bol 
prijatel'ný, keby hudobnodramatické 
umenie slovenskej metropoly malo svoj 
vlastný festivalový priestor, v ktorom by 
sa prezentovali hosťuj úd umeld, súbory, 
prípadne sa uvádzali tituly v koncertnej 
forme. Priestor pre konfrontádu chýba 
Bratislave ako sol'. Chýba obom stranám: 
publiku, ochudobňovanému o možnosť 
preklenúť stabilnú programovú ponuku; 
súboru, kde nieto dosť podnetov na reál
ne porovnávanie umeleckých kvalít, 
konkurendu, pohľad do zrkadla. 

Ambíde bratislavskej opery sa zatial' 
týmto smerom neuberajú, vedenie 
a dramaturgia divad la sú zahľadené 
a azda i zaľúbené do seba (viď H2 č. 5, 
kde sa za dramaturgický úspech jubilej
nej sezóny vydávajú Nabucco i Krútňa
va), európsky kontext je vnímaný iba 
prostredníctvom individuálnych úspe
chov najužšieho výberu slovenských 
vokálnych sólistov. 

Bratislavské hudobné slávnosti, kto
rých je Opera SND spolu usporiadateľom, 

daný stav upravovať zrejme nebudú. 
A tak divák pod ich hlavičkou i nadalej 
bude nachádzať bežné repertoárové 
predstavenia a medzi nimi zopár .bonu
sov·. K nim v poslednom ročníku patrili 
hosťovanie opery Národného divadla 
v Prahe s dvoma predstaveniami Janáč
kovej Jej pastorkyne, vystúpenie známeho 
gruzínskeho tenoristu Badriho Maisu
radzeho vo Verdiho Aide a premiéra 
Thomasovho Hamleta. Nový titul v reper
toári je predmetom samostatnej recen
zie, takže teraz sa zastavme pri hosťoch. 

V bilancii vzájomných kontaktov ná
rodných operných scén Slovenska a Ces
ka zjavne prevládajú vystúpenia Brati
slavčanov v Prahe, pričom je potešitelhé, 
že v poslednom desaťročí sa periodidta 
výmen súborov stala pravidelnou. Po vy-
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še štyroch rokoch sme privítali ND s Jej 
pastorkyňou a pokia!' ide o Janáčka . 

v pražskom podaní sme videli naposledy 
roku 1972 inscenáciu Z mŕtveho domu. Jej 
pastorkyňa nie je v repertoári novinkou, 
v hudobnom naštudovaní Jiiího Be lo
hlávka a v réžii Josefa Prudka mala pre
miéru roku 1997. Odvtedy sa teší záuj
mu nielen doma, ale i na zájazdoch v Ja
ponsku, Hongkongu a v koprodukcii sa 
dostala do Lisabonu. 

Dotyky s operným odkazom Leoša Ja
náčka patria v bratislavskom prostredí 
k sviatkom. Janáček dlhodobo absentuje 
v ponuke, čo je v rozpore s medzinárod
ným dramaturgickým trendom, navyše 
popritom, že janáčkovské produkcie na 
javisku SND vždy mali punc mimoriad
nej kvality. Tá je do značnej miery daná 
samotnou partitúrou. O majstrovstve 
a neporovnatel'nosti skladateľovej hu
dobnej reči je zbytočné hovoriť zoširoka. 
Spomenúť ich však musím v nadväznosti 
na zhliadnutú inscenáciu kvôli verzii, 
s ktorou Pražania pricestovali. Ide totiž 
o úpravu Karla Kovai'ovica, skladateľom 
autorizovanú. v ktorej je otvorená bežne 
vynechávaná ária Kostolníčky v l. dej
stve. Ide o akýsi neuralgický bod, kde jed
na z kl"účových postáv pnbehu v skratke 
rekapituluje svoju minulosť. Pokia!' sa pa
mätám, o správnosti zaradenia tejto árie 
sa pred premiérou viedli polemiky a Eva 
Randová odmietla do tejto verzie vstúpiť. 

Režisér Josef Pni dek a výtvarník 
Petr Perina inak nekráčajú cestou expe
rimentu, ale na strohej, prevažne z dre
veného materiálu zhotovenej scéne rozo
hrávajú dianie s dôrazom na jeho emod
onálnu silu. Miera folklorizmu je po
tlačená na nevyhnutnú atmosférotvorbu, 
do popredia sa dostáva úsilie presne mo
delovať charaktery postáv a kľúčové dra
matické situáde. Netradične rieši Prudek 
záver opery, znázorňujúc pokus Stevu 
o návrat k JenUfe. Dominantou pražskej 
Jej pastorkyne sú však hudobné naštudo
vanie Jii'ího Belohlávka a výkon orches
tra. Vyvierajú z hlbokého pochopenia ja
náčkovského skladatei.Ského slovníka, zo 
stotožnenia sa s jeho emodonalitou, kan
labilitou a výrazovou špedfickosťou. Ne
obyčajne presvedčivo kreslí atmosféru 
jednotlivých scén, hudobné portréty po
stáv, inšpiruje orchestertdo diferencova
nej, dtovo plnokrvnej interpretáde. 

Hoci tentoraz nevyšlo obsadenie né
vlastných bratov súrodencami Dvorský
mi a neprišla ani Eva Urbanová, aspoň 
v úlohe Lacu sme videli Petra Dvor-

ského. Jeho janáčkovské skúsenosti sú 
staršieho dáta, no dnes možno povedať. 
že s daným slohom si náš .taliansky" te
nor výborne rozumie. Je skutočnou 
osobnosťou javiska, jeho prejav je výra
zovo nuansovaný, oduševnený, má dra
matickú výbušnosť i citové jadro. Hele
na Kaupová je senzitívnou, primárne 
lyrickou Jenúfou. Vdaka volhe znejúce
mu hlasu bez problémov dosahuje i dra
matické vzopätie partu, takže jediným 
mankom je nie dosť rezonančná hlboká 
poloha. Mezzosopranistka Jindi'iška 
Rainerová (Kosto lníčka) má v polo
hách vyrovnaný hlas, takže dokáže 
zvládnuť i sopránovú vysokú polohu, no 
jej tónový objem má svoje citelhé limity. 
Tie jej bránia rozvinúť kulminačné vo
kálne plochy do želateľných dramatic
kých rozmerov a tým dať kl'účovým scé
nam punc komplexnej gradáde. Solídny 
profillahkovážneho Stevu vytvoril lyric
ký tenorista Jan Ježek. z ďalších rolí vý
razne zapôsobil Ivan Kusnjer ako 
Stárek. Pre úplnosť dodávam, že v pr-

vom z dvojice 
bratislavských 
predstavení 
vytvorila posta
vu JenUfy Lí
via Ághová. 

V repríze Ver
, diho Aidy sa po 
~ dlhom čase na 
~ javisku Opery 

L. ÁGHOVÁ ~ SND objavil ho-
sťujúci sólista 

s medzinárodným renomé. Gruzínsky 
tenorista Badri Maisuradze do tejto ka
tegórie nesporne patrí a vzhl'adom na 
svoj vek má šancu čoskoro preniknú( 
medzi elitu svetových dramatických te
norov. Jeho hlas znel vskutku impozant
ne, nešetril objemom a intenzitou tónu. 
Jeho vokálna kreáda kulminovala vo 
fascinujúca dlhých, farebných a technic
ky bezpečných výškach. Nebol to však 
Radames odspievaný v jedinej dynamic
kej rovine, naopak, Maisuradze vie po
užívať odtiene, vie spievať v piane (záve
rečná scéna), ale tiež pan vypointovať 
náležitými dramatickými akcentmi. Aj 
keď s aranžmánom inscenácie si nerobil 
vel'ké starosti, stal sa právom stredobo
dom obdivu obecenstva. Je preto ťažké 
pochopiť. prečo mu vedenie divadla pri
súdilo ako partnerku v titulnej postave 
neznámu ruskú sopranistku Lýdiu Tol
stavovú (pre korektnosť dodávam, že 
nevystupovala ako hosť BHS, ale SND), 
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ktorá sotva môže obstáť i na provinčnej 
scéne. Chvíľami ostrý a nekultivovaný 
tón. hneď nato priam subretná farba. vý
razová hystéria. nepochopenie štýlu a dal
šie elementárne nedostatky nadobro dis
kvalifikovali toro podivné hos,ovanie. 
Z domádch sólistov znel tónovo jadrne 
a farebne Amonasro Sergeja Tolstova 
a prijaterná bola i Maneris Jitky Sapa
ra-Fischerovej. hod talianska parketa 
nie je jej doménou. Za dirigentským pul
tom stál hosťujúd Peter Feranec, ktorý 
nerahké predstavenie viedol s prehfudom 
a zmyslom pre verdiovský výrazový pu lz. 

PAVEL UNGER 

JAZZ NA BHS 
Tohtoročné Bratislavské hudobné sláv
nosti boli, ako sviatok tzv. vážnej hudby 
v porovnaní s predchádzaj údmi ročník
mi štedrejšie na koncerty. zamerané na 
jazzovú hudbu alebo na skladby autorov 
vážnej hudby nejakým spôsobom modi
fikované do jazzovej podoby. V súčas

nosú. keď sa fúzie rôznych štýlov a žán
rov stávajú čoraz aktuálnejšie tak v ob
lasti tzv. populárnej. ako aj v oblasti 
vážnej hudby. by takáto dramaturgia 
festivalu nemala byť ničím výnimočná. 
K výberu programu na takýto typ kon
cenov však treba pristupovať (hlavne 
v kontexte BHS) mimoriadne obozret
ne, pretože publikum chodí na tieto po
dujatia takmer vždy- je pritom rozdiel. 
či sa mu ponúkne repertoár zaujímavý 
z hradiska umeleckého. alebo len z hra
diska komerčného. Na tohtoročných 

BHS sa uskutočnili tri koncertné večery. 
ktoré boli vyslovene zadelené práve na 
prezentádu fúzie jazzu a vážnej hudby 
alebo len samotného jazzu. 

T HE SWINGLE SINGERS 

Prvý koncert bol zároveň jedným 
z hlavných .trhákov· festivalu - dňa 

24. septembra sa vo Vel'kom evanjelic
kom kostole predstavi lo legendárne vo
kálne okteto The Swingle Singers. 
Pôvodne francúzska, dnes už britská 
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skupina má za sebou takmer 40 rokov 
medzinárodne úspešného pôsobenia. 
Jej špecialitou je uvádzanie skladieb 
majstrov európskej hudby v jazzo
vých úpravách, hlavne diel z obdobia 
baroka - J. S. Bacha. Händela. ale aj 
Beethovena, Chopina. Musorgského. 
skladatel'ov Novej hudby. a. samozrej
me. nj známe hity modernej populárnej 
hudby, napríklad Beatles. V súčasnosti 
je umeleckou vedúcou súboru sopra
nistka Joanna Forbeso vá, jeho zakla
datel'om bol Ward Swingle. ktorého 
úctyhodné aranžmány dodnes tvoria 
ťažisko koncertného repertoáru. Tak to 
bolo aj v Bratislave. Už od prvých tak
tov bolo zrejmé, že máme do činenia so 
špičkovými (mladými) profesionálmi. 
ktorí majú svoje vystúpenie do detailu 
premyslené. Zbor vystúpil bez dirigenta , 
a cappella, skladby spieval väčšinou len 
na vokály bez textu. Spevom často imi
toval rôzne hudobné nástroje. naprí
klad trúbku, kontrabas. bicie nástroje. 
jednotliví aenovia sa predstavili aj ako 
sólisti. Počas koncertu zbor viackrát me
nil svoje rozostavenie, obohatené aj 
o vtipné divadelné prvky. Išlo jednodu
cho o vystúpenie výnimočného súboru, 
čo však treba zohl'adniť aj pri uplatnení 
náročnosti kritérií jeho hodnotenia. 

Program koncertu bol rozdelený do 
dvoch častí- každú otvárala fúga z Ume
nia fúgy J. S. Bacha. V prvej polovici 
koncertu zazneli rôzne skladby od J. S. 
Bacha, Händela, Vivaldiho v zaujíma
vých úpravách. avšak miestami trochu 
hlasovo nejednoliate a intonačne neis
té. Uvedená bola aj skladba britského 
súčasného autora Michaela Nymana, 
sonoristicky pôsobivá, ale pridlhá. Po 
prestávke sa už na nás vyvalil .nárez• 
Bachových fúg, ktoré swingovali, ako sa 
patrí. Nasledovala premiéra skladby 
Petra Zagara Love In A Life na báseň 
Roberta Browninga. napísaná priamo 
pre súbor. V rámci iného programu by 
dielo vyznelo určite uspokojivo a zaují
mavo, no v kontexte repertoáru The 
Swingle Singers pôsobilo trochu mdlo
myslím, že (technické) možnosú tohtO 
súboru neboli dokonale využité, čo je 
škoda. pretOže príležitosť písať pre taký 
zdatný zbor sa tak často neopakuje. 
V nasledujúcom Air od J. S. Bacha sa 
ako sólista predstavil tenorista Andrew 
Gray s pôsobivým expresívnym preja
vom. jeho hlasový ma teriál ma však 
sklamal. Celkovo možno skonštatovať. 
že speváci The Swingle Singers sú exce-

lentnými zborovými hlasmi v rámci ko
morného obsadenia. v sólistických vý
konoch však nie sú ničím výnimoční. Aj 
v jednoliatosti hlasových skupín vzni
kali občas problémy. čo je ináč v poriad
ku. no v prípade takého slávneho a re
nomovaného súboru som predsa len ča
kal ešte lepší výkon. Posledné skladby 
boli z repertoáru Beatles - zákonite ma 
napadlo porovnať zbor napn1dad s le
gendárnymi Take 6, z čoho mi vyšlo. že 
The Swingle Singers mali radšej zostať 
pri fúgach J. S. Bacha, ktoré robia bra
vúrne. Záver programu patril fúge. pô
vodne z Estro Harmonico od Vivaldiho, 
neskôr prepísanej J. S. Bachom. Nadše
né publikum si vyžiadalo ešte niekol'ko 
prídavkov- z nich treba spomenúť vir
tuóznu a vtipnú úpravu Letu čmeliaka 
od Rimského-Korsakova. 

Koncert The Swingle Singers napriek 
uvedeným výhradám nesporne patril 
k vydareným dramaturgickým činom 

BHS, z ich vystúpenia bolo cítiť snahu 
o technickú dokonalosť a najmä expre
sivitu podania, čo je pre publikum to 
najpodstatnejšie. 

Ďalší jazzový večer sl'uboval zážitok 
z kvalitného českého a slovenského jaz
zového umenia: 4. októbra sa uskutOč
nil v Koncertnom štúdiu Slovenského 
rozhlasu koncert Big Bandu Gustava 
Broma pri pn1ežitosti 60. výročia vzni
ku orchestra. 

60 rokov existende telesa v česko-slo
venských podmienkach. to nie je jedno
duché. Veď samotný fakt. že na Sloven
sku dnes nemáme vlastný big band, 
svedčí o krízovom stave (nielen) v tejto 
oblasti. Pritom o kvalitných interpretov, 
aranžérov, skladatel'ov núdzu nemáme
dokazuje to aj personálne obsadenie 
hráčov v Big Bande Gustava Broma pod 
vedením slovenského dirigenta Vladi
míra Valoviča. ako aj prevaha aranž
mánov od Matúša Jakabčica . 

Orchester vznikol roku 1940 v Brne 
a jeho zakladater a dirigent Gustav 
Brom mu dokázal za úe dlhé roky získať 
medzinárodné renomé, o čom svedčia aj 
uznania od Bennyho Goodmana, Duka 
Ellingtona či Counta Basieho. Vystriedalo 
sa v ňom niekol'ko generácií jazzmanov 
bývalého Ceskoslovenska. jeho typický 
.sound" určovali vždy aranžéri z vlast
ných radov. najmä trubkár Jaromír 
Hnilička a dnes najmä gitarista Matúš 
Jakabčic. Po smrú G. Broma roku ! 995 
prevzal vedenie orchestra Vlado Valovič. 
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Big Band Gustava Broma teda oslavo
val. Bola to oslava plodná na dobrú hud
bu a skvelú náladu v sále. Hudobníci pô
sobili spontánne, čo navodilo atmosféru 
typickú pre jazzové koncerty. V prvej 
časti programu boli uvedené najmä diela 
od .dvorných" skladateľov orchestra. Za
znelo Prelúdium IJazzovej omše od J. Hni
ličku, ktorej pr,miéra bola pred niekoľ
kými rokmi v Bratislave. Nasledovali dve 
skladby od M. Jakabčica - z nich ma za
ujala hlavne One for E. M., ťažká skladba 
s modernou zvukovosťou a hannómou, 
bohatá na polyrytmy a metrické zmeny. 
Na jednom mieste tu aj vzrtikla určitá 

rytmická kolízia, no pohotový a vtipný 
zásah Jakabčica našťastie zabránil rozpa
du orchestra. Ďalšia skladba od barytó
nového saxofonistu Pavla Pivarčiho 
Exordst sa pobybovala v inej kategórti 
a pôsobila trochu nudne. Nasledoval Sun 
Rífe od kontrabasistu Juraja Grigláka 
v aranžmáne M. Jakabčica, dielo s krás
nou melódiou a harmóniou a nápaditou 
inštrumentáciou. Sólo na tenorovom sa
xofóne tu mal ~tepán Markovič, skve
lý pražský saxofonista. Pozoruhodná bo
la aj Samota pre sólový trombón a big 
band od trombonistu Michala Motýla, 
výborne podaná a aranžérsky posadená. 
Posledné tri skladby pred prestávkou 
patrili prvému hosťovi večera, spevákovi 
Bercovi Baloghovi, ktorý zaspieval 
známe .štandardy" The Lady Is A Tramp, 
Chee k To Chee k a Route 66. Berco Balogh sa 
od svojho štartovného úspechu na Brati
slavskej lýre 1987 vypracoval na zaují
mavého speváka so širokým štýlovým 
záberom, od hip-hopu, soulu, až po jazz, 
funky. Jeho vystúpenie na koncerte ešte 
zvýšilo výbornú atmosféru v sále a bolo 
vydarenou bodkou prvej časti večera. 

Po prestávke .bromovci" hneď na 
úvod predstavili svojho druhého hosťa, 
klaviristu Gabriela Jonáša. Ten hral 
s IDmi potom na syntetizátore až do kon-

ca večera. pričom vo svojich .hammon
dových" sólach ponúkol kvalitné impro
vizácie. Program druhej časti koncertu 
tvorilo šesť .štandardov" v úpravách M. 
Jakabčica, Grega Hopkinsa, Franka Fos
tera a J. Hniličku. Najmä Jakabčicove 
aranžmány sa vyznačovali typickým ru
kopisom svojho tvorcu, ktorý sa stáva 
pre štýl orchestra charakteristický, jedi
nečný a veľmi perspektívny. Hráči boli 
po prestávke uvoľnenejší, ďovek mal 
niekedy pocit, že sa ocitol v šesťdesiatych 
rokoch. Jednotlivé sekcie, aj samotni 
hráči orchestra dostali dostatočný pries
tor ukázať svoje interpretačné schopnos
ti. Treba vyzdvihnúť najmä sekciu saxo
fónov, ktorá má v Stepánovi Markovičo
vi a Rudovi Bi'ezinoyj záruku kvality. 
Takisto rytmika dokázala udržiavať .dri
ve", predovšetkým zásluhou gitaristu M. 
Jakabčica, kontrabasistu Juraja Grigláka a 
hosťujúceho bubeníka z Poľska Martina 
Jahra. Gesto Vlada Valoviča však mohlo 
byť razantnejšie, pretože v dôležitých 
okamihoch sa orchester naň spoliehal. 

Oslava 60. výročia Big Bandu Gustava 
Broma sa vydarila. Publikum v plnej sá
le prijalo tento dlhý koncert s nadšením 
a moje myšlienky ovládla zvedavosťou, 

ako sa budú kvalita a štýl orchestra vyyj
jať ďalej. 

Deň po vystúpení .bromovcov", crze 
5. októbra sa v Moyzesovej sieni usku
točnil koncert poľského klaviristu 
Leszeka Mozdzera, ktorý prezentoval 
svoj pohlad na fúziu jazzu a vážnej hud
by - bral skladby Fryderyka Chopina 
v jazzovej interpretácii, popretkávané 
vlastnými kompozíciami a improvizácia
mi. Myšlienka to bola lákavá a sympatic
ká, o čom svedčila aj sála nabitá do po
sledného miesta. Môj záverečný dojem 
z koncertu však bol už trochu horší. 

Leszek Mozdzer je známy jazzový kla
virista, ktorý pravidelne spolupracuje 

s hviezdami svetovej jazzovej scény Les
terom Bowiem, Archiem Sheppom, Bus
terom Williamsom, Zbigniewom Namys
lowskym atď. (s nimi však nehrá Chopi
na). je nositeľom prestížnych poľských 
jazzových ocenení. Jeho hra sa vyznaču
je brilantnou virtuozitou, v improvizá
ciách cítiť príklon k štýlu Keitha Jarreua, 
o čom sme sa mohli presvedčiť aj na kon
certe BHS. Chopin v jeho podaní vyznel 
zo začiatku zaujúnavo, no po čase sa ma 
zmocňova l stále väčší pocit prázdna. 
Množstvo virtuóznych pasáží, ale hudby, 
z ktorej by mal ďovek zážitok, bolo má
lo. Naopak, niekedy sa poslucháč mohol 
pozastaviť nad spôsobom, akým Mozdzer 
Chopina pretvára!. Preparácia klavíra 
uterákom a rôzne iné netradičné spôso
by hry vyznievali skôr samoúčelne. Na
koniec si to odmesla jedna basová stru
na, ktorá nevydržala a praskla. Chudák 
klavír v Moyzesovej sieni! Skladby navy
še nasledovali za sebou (nevedno prečo) 
bez potlesku - až po Nokturne Fis dur op. 
15 č. 2, pôsobivom svojún spracovaním, 
ľudia konečne zatlieskali. Poslucháč zrej
me pri väčšine skladieb nevedeL kedy 
konca, pretože Mozdzer často hneď na 
ne nadväzoval vlastnými kompozíciami. 
Treba však uznať, že jeho vystúpenie bo
lo v podstate úspešné, ľudia si vyžiadali 
dva prídavky, i keď veľa .hudbyznalých" 
poslucháčov počas koncertu poodchá
dzalo. 

Dramaturgii tohtoročných Bratislav
ských hudobných slávností sa teda po
darilo ponúknuť poslucháčom v rámci 
tzv. malých hudobných žánrov zaují
mavú paletu troch koncertov, z ktorých 
dva naplnili moje očakávanie kvalit
ného umeleckého zážitku. Potvrdilo sa, 
že tento typ hudby môže byť rovnocen
ným partnerom hudbe, označovanej 
mekedy ako umelecká, a že má svoje 
pevné miesto na festivale tohto typu. 

PAVOL ŠUŠKA 
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VÝSTAVA 
Herbert von Karajan Centrum vo Viedni sprí
stupnilo začiatkom novembra vo svojich pries
toroch na Kärtner Ringu výstavu dokumentov 
dlhročnej spolupráce operného režiséra Otta 
Schenka so scénickým výtvarníkom Guntherom 
Schneider-Siemssenom, ktorá sa začala roku 
1963 spoločnou inscenáciou Straussovho Ga
valiera s ružou vo Frankfurte. Spolupráca 
oboch umelcov zanechala stopy v Nemecku, 
Rakúsku i v Spojených štátoch, kde v newyor
skej Metropolitan Opera slávili spoločné úspe
chy. Výstavu dokumentov doplňuje krátky film 
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s výňatkami z opier a ďalšími dokumentmi spo
lupráce. Výstava je otvorená vždy od utorka 
do soboty v popoludňajších hodinách. 

Mládežnícky orchester Gustava Mahlera, 
ktorého členmi od založenia orchestra sú aj 
slovenskí hudobníci, pripravuje ~oje turné na 
rok 2001: od októbra do decentbra prebiehajú 
konkurzy v 20 krajinách Európy (v Bratislave 
sa konal 10. novembra), ktoré v januári vyhod
notí medzinárodná porota. Prijatí členovia bu
dú prizvaní k spolupráci na veľkonočný a letný 
zájazd orchestra. 

Veľkonočný zájazd 2001 sa začne už po tretí
krát koncertom v rámci Medzinárodných hu
dobných týždňov v Luzerne, kde MOGM v úlohe 
sídelného orchestra bude spolupracovať po pr
výkrát s dirigentom Morissom Jansonsom. Na 
programe je Brahmsova 4. symfónia, Schuman
nov Koncert pre klavír a orchester (so sólistom 
Radu Lupu) a Musorgského Obrázky z výsta~. 
Po koncertoch v Luzerne nasledujú vystúpenia 

• v Torine, Pan'ži, Londýne, Grazi, Salzburgu (Veľ
konočný festivo l) a Viedni (Musikverein). O let
nom zájazde a programe zatiaľ neboli poskyt
nuté informácie. 
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Po piatykrát sa v Bratislave uskutočnili 
v čase od 9. do 15. októbra 2000 Dni 
starej hudby, ktoré pripravilo ~entrum 
starej hudby. V rámd hudobných festi
valov na Slovensku má toto podujatie 
svojím špecifickým programom nezastu
piteľné miesto a spestruje paletu nášho 
hudobného života. Stará hudba nie je 
označením určitého štýlu, obdobia či 

druhu, ale takto nazývame hnutie ožive
nia hudby zašlých storočí na originál
nych či autentických nástrojoch na zá
klade aplikáde pravidiel 
historickej predvádzacej 
praxe, ktoré sa rovnako 
uplatňujú aj v oblasti 
vokálnej hudby. Cieľom 
týchto snaženi nie je pre
zentácia hudobného 
múzea, ale práve na
opak: poznanie, že oži
venie starej hudby pro
striedkami a praktikami 
doby jej vzniku nám jej 
posolstvo a umelecké 
hodnoty priblíži bezpro
strednejšie a transpa
rentnejšie, ako keď je 
táto hudba neraz zakry
tá nánosmi neskorších 
epôch. 

Hranice starej hudby sa neustále roz
širujú, zasiahli klasidzmus, ba aj raný ro
mantizmus. Počnúc 18. storočím sa však 
popri historizujúdch praktikách rovno
cenne uplatňujú aj .moderné" prístupy, 
existujú vedl'a seba a nie je na tom nič 
zlé. Napokon, všetci pionieri hnutia sta
rej hudby sa stali akýmisi obojživelník
mi. pracujú nielen so .starými", a le aj 
s .modernými" súbormi - staré praktiky 
však ani tu nezostali bez ozveny. 

*** 

Dramaturgia tohoročných Dní bola pú
tavá, mala široký záber, prezentovala rôz
ne obdobia, rôzne druhy a formy, hudbu 
rôznych národov, štýlov, pamätala na 
rôzne miesta konania koncertov (Vel'ký 
a Malý evanjelický kostol. Hudobná sieň 
Bratislavského hradu, koncertná sieň 

Klarisiek, Slovenská národná galéria, 
Dóm sv. Martina). V programe boli aj 
jedna prednáška a majstrovský kurz 
(VSMU), stará i nová slovenská tvorba. 

V rámci jubilejného roku J. S. Bacha 
boli dva koncerty venované jeho tvori-
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vému odkazu, jeho hudba zaznela i na 
ďalších dvoch koncertoch. Možno kon
štatovať dobrú návštevnosť, potešiteľný 
bol živý záujem m ladého obecenstva. 
Osobitnú zmienku si zaslúži tiež obsaho
vo a výtvarne vzorne riešená programo
vá kniha. 

Na koncerte l O. októbra odznela ko
morná hudba klasicizmu pre klavír a kvar
teto dychových nástrojov, čo je obsade
nie, aké u nás len zriedka na koncertoch 
počuť. Na originálnych nástrojoch hra

li Daniela Va
rínska (ham
merklavier) a 
Maria Theresia 
Ensemble (M. 
Brandisz- hoboj, 
R. Sebesta - kla
rinet, R. Linner -
prirodzený roh, 
K. Siebmanno
vá - fagot). Sta
rostlivo vybraný 
program pozo
stával z Klavírne
ho kvinteta Es dur 
KV 452 od W. A. 

v prvej časti Mozarta sa súbor rýchlo zo
rientoval a druhá časť sk ladby, jedna 
z najnádhernejších pomalých častí Mo
zartovej komornej tvorby, vyznela so 
sústredenou výrazovou hlbkou. Vôbec 
možno povedať, že umelecká hodnota 
tejto Mozartovej skladby vysoko prevy
šuje Beethovena a z tohto aspektu pora
die skladieb v programe mohlo byť aj 
opačné. Jediná poznámka sa týka zvuko
vej rovnováhy klavíra a ostatných 
nástrojov. Pri modemom inštrumentári 
zvyčajne klavír suverénne dominuje nad 
ostamýrni nástrojmi v komornej súhre. 
Tu to bolo skôr naopak. Bol by býval eš
te na mieste trocha decentnejší, komor
ný zvuk dychového súboru. Celkový do
jem z koncertu však bol veľmi dobrý. 

Daniela Varínska ešte raz vystúpila 
na sólovom redtáli s týmto nástrojom. 
Ide o hammerklavier z dielne bratislav
ského výrobcu klavírov Carla Schmidta 
z roku 1846. Tu sa dali kvality tohto 
vzácneho nástroja zhodnotiť lepšie. 
úvodom pred koncertom podala Eva 
Szórádová, naša špecialistka na staré 
hudobné nástroje, ilustráciami spestre
ný odborný výklad dejín hammerkla-

viera a jeho konštrukcie. D. 
Varínska vybrala repertoár 
z tvorby raného romantizmu, 
teda približne z doby postave
nia nástroja. V Schumanno
vej Klavírnej sonáte 9 mol op. 22 
umelkyňa dobre vystihla 
krehký svet skladateľovej za-

!. snenej senzibili ty, na druhej 
_ strane sa však zdalo, že zvuk 
2 bol niekedy splývavý, rozma
.f zaný, ako keby sa použilo pri-

FORTEPIANO CARLA SCHMIDTA, PRESSBURG 1846 
veľa pedála. To však možno je 

skôr vecou konštrukcie nástroja, ako 
priliehajú sordiná na struny a reagujú 
pri rýchlych pasážach. Prejavilo sa to 
i v skladbe F. Mendelssohna Bartholdy
ho 17 Variations sérieuses d mol op. 54, jed
nej z najvydarenejších autorových 
klavírnych skladieb. Konštruktívne 
štruktúry diela boli akoby .zaliate" bri
lantnými figuráciami rôzneho druhu. 
Tie síce tvoria integrálnu súčasť skladby, 
veď sú to variácie, ale zastreli nosné lí
nie a myšlienky skladby. 

Mozarta a Klavírneho kvinteta Es dur op. 16 
od L v. Beethovena. Maria Theresia En
semble je súborom s medzinárodnou zo
stavou (hobojista z Madarska, fagotistka 
z Rakúska). Je to reprezentačné, dobre 
zohraté, zvukovo homogénne teleso. 
Osobitnú zmienku si zaslúži technicky 
brilantne hrajúd cornista, ktorý na pri
rodzenom rohu hravo a bezchybne pred
niesol všetky krkolomné pasáže svojho 
partu. Klaviristka zvládla svoj part štýlo
vo čisto, so zreteľnou artikuláciou a spo
lu s dychovou sekciou sa komorný súbor 
veľmi dobre zhostil svojej úlohy, čo prá
ve v prípade klasidzmu vôbec nie je také 
samozrejmé. Po počiatočnom rozobratí 

Celkom iný (zvukový) obraz sa na
skytol v druhej časti koncertu, na prog
rame ktorej bola vrcholná geniálna 
Sonáta 8 dur D 960 od F. Schuberta. Na-
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stala situácia, ktorú by som charakterizo
val ako tajuplné splynutie interpreta 
s tvorcom. Varínska vyniesla na povrch 
a verne tlmočila nezmemú hlbku Schu
bertových zámerov a hudobného mys
lenia. Pod jej prstami hammerklavier 
preukázal všetky farebné fazety zvuku. 
ktoré sa na modernom krídle nedajú 
dosiahnuť. Bol to fascinujúci, neobyčaj
ný výkon, ktorý sjjpslúži plný obdiv. 

Ďalší koncert, opäť celý v znamení 
J . S. Bacha, bol podujatím významným 
už aj preto, že prvýkrát na Slovensku 
zaznela jeho Hudobná obeť na originál
nych nástrojoch. Dielo predviedol sú
bor Solamente naturali, jedno z via
cero združení umelcov, grupujúcich sa 
okolo Musica aeterna v zložení: M. Va
lent (umelecký vedúci - husle, viola), 
L. Habartová a Z. Hrubšová (husle). M. 
Bernášková (Oauta) , P. Sesták (viola), 
P. Krivda (viola da gamba), M. StryneJ 

J. 0GG AM. TROOSTOVÁ 

(vio lončelo), P. Guľas (čembalo ). Na 
chromatizmy bohatú tému skladby, 
ktorú Bachovi dal pruský kráľ Fried
rich II ., spracoval skladateľ do podoby 
trinástich častí. Hudobná obe( predsta
vujúca jeden z vrcholov kontrapunk
tického umenia, je míľnikom európ
skeho ducha a kvintesenciou abstrakt
ného, absolútneho hudobného mysle
nia. Dielo kladie mimoriadne a osobité 
nároky na oživenie, aby sa vyjavili 
pevné kontúry a jasné, obnažené línie 
kontrapunktickej skladobnej štruktúry. 
Myslím, že po počiatočnom .rozbehu" 
sa to členom súboru pod pevným ve
dením M. Valenta v plnej miere a roz
sahu úspešne podarilo. Početné obe
censtvo napäto sledovalo túto, aj na 
posluch náročnú, skladbu. 

14. októbra sa konal recitál. na kto
rom vystúpilo duo z Holandska: Ma-

28 

rinette Troostová (barokové husle) 
a Jacques Ogg (čembalo). Holandsko 
možno popri Veľkej Británii považovať 
za veľmoc v oblasti interpretácie starej 
hudby, o čom svedčí dlhý rad vyni
kajúcich umelcov a súborov. Túto po
vesť potvrdili aj uvedení umelci v Bra
tislave. Vybrali si vrcholné diela baro
kovej husľovej literatúry - H. I. F. 

Biber, J. S. Bach, G. Ph. Teleman a kus 
od G. Muffata pre sólové čembalo. 
Umelci v prednesených skladbách po
pri technickej suverenite nástrojovej 
hry striktne a podrobne sledovali po
žiadavky historicky adekvátnej pred
vádzacej praxe. Záverečné číslo - Sona
ta L Boccheriniho - sa akosi nehodilo 
do ináč .. seriózneho" programu; nie 
preto, že skladba patrí už do ďa lšej 

epochy, klasicizmu, ale pre svoju páči
vú, málo náročnú umeleckú úroveň, 
hoci sa zdá, že sonáta je derivátom je-

• vzoru slávnej kráľovskej kapely Ľudo
víta XIV. a sólisti F. Couderc, J.-F. 
Lombard, J.-F. Novelli, A. Marzo
ratti. Zakladateľom súboru a jeho diri
gentom je Olivier Schneebeli, ktorý 
viedol brat islavský koncert. Na progra
me figurovali sk ladby H. du Monta 
(Cantemus Domino, Magnificat), M.-A. 
Charpentiera (Symphonies pour un repo
soir) aN. Berniera (Cum lnvocarem). 

Schneebeli vychoval zbor špeciálne 
a cielene pre túto epochu a pre oblasť 
francúzskej, najmä ranej barokovej 
hudby. Je zasväteným znalcom tejto 
tvorby s podrobnými vedomosťami 
príslušnej predvádzacej praxe. Takto 
vyzbrojený pristupuje k rekonštrukcii 
a oživeniu tejto tvorby v našej dobe. 
Schneebeli vypracoval zbor do nena
podobniteľnej, nádhernej zvukovosti 
a so vzácnou štýlovou čistotou dáva 
tejto hudbe všetko, čo jej patrí. Ci už 

ZÁVEREČNÝ KONCERT DSH 2000 

ho symfónie d mol s prímením La casa 
del diavolo, ktorej vášnivý výraz 
svedčí o príslušnosti k hnutiu .Sturm 
und Drang". Prednes, pravda, bol ná
paditý a vtipný, mal švih. Cembalista 
u Mufatta preukázal všetky registre 
svojho majstrovstva. J. Ogg na druhý 
deň predpoludním poriada! aj maj
strovský kurz na VSMU, kde s dvoma 
mladými slovenskými adeptmi čemba
lovej hry ukázal svoj rozhľad a vyni
kajúce pedagogické schopnosti. 

Vyvrcholením Dní starej hudby bol 
záverečný koncert 15. októbra v Dóme 
sv. Martina, na ktorom popri inštru
mentálnom súbore Mus~a aeterna 
vystúpili francúzski umelci z Centra 
barokovej hudby vo Versailles - zbor 
Les Chantres de la Chapelle a Les 
Pages de la Chapelle (v Bratislave 
spolu 22 spevákov) formované podľa 

ide o kontrapunktické línie, alebo o har
monické súzvuky - špeciálne školené, 
vzdušné, ľahké, zvonivé, tvárne, výra
zovo diferencované hlasy všade bez
prostredne odkrývajú celú šírku a hrb
ku tejto, u nás prakticky neznámej, 
hudby. Každý z vokál nych sólistov má 
odlišné hlasové zafarbenie a zdalo by 
sa, že tu môže dochádzať k diskrepan
cii, ale nie je to tak; v skutočnosti vy
tvorili .jednotu v mnohosti" a mohli 
sme obdivovať dokonalosť a štýlovú rý
dzosť a angažovanosť ich prejavu. Musi
ca aeterna, ktorá spolupracuje s týmto 
súborom tiež v zahraničí, sa perfekne 
a s nadhľadom zhostila svojej úlohy 
a s vokálnou zložkou vytvorila zvukovo 
homogénny, vyrovnaný celok. Tento 
koncert sa zlatými písmenami zapísal do 
análov Dní starej hudby. ti 
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MEDZINÁRODNÝ ORGANOVÝ FESTIVAL V KOŠICIACH 

Koncom septembra sa vo východoslo
venskej metropole uskutočnil už trid
siaty ročník Medzinárodného organo
vého festivalu, ktorý sa darí organizovať 
s podporou Státnej filharmónie, far
ského úradu sv. Alžbety (koncerty sa 
konajú v katedrále), mestských úradov, 
zastupiteľských úradov a inštitúcii, ale 
aj Krajského úradu Košice. Tohtoročný 
festival akcentoval v dramaturgickom 
pláne tvorbu J. S. Bacha, o čom sme sa 
mohli presvedčiť už v úvodnom koncer
te, keď Koncert pre organ a sláčikový or
chester d mol BWV 1052 (úpravu pre or
gan a kadencie realizoval J. Podprocký) 
hral dramaturg festivalu Ivan Sokol. 
Prítomnos( a účasť Ivana Sokola, Evy 
Kamrlovej, orchestra SF s belgickým 
dirigentom Alfredom Walterom mali 
by( zárukou dôstojného, sviatočného 
otvorenia festivalu. Všetky doterajšie 
vystúpenia I. Sokola, ktorých som bol 
svedkom, sa vyznačovali precíznosťou 
a umeleckou presvedčivosťou. Rytmic
ké nepresnosti, neustále tempové vlne
rue, nezhody v súhre, ako aj neschop
nosť sledovať sólistu v tomto prípade 
možno pripísať na vrub dirigenta. Svet 

HAYDN STÁLE PRÍŤAŽLIVÝ 
V prvej polovici septembra prebiehal 
v Eisenstodte další ročník Medzinárod
ných Hoydnových dní, ktorých príťažlivosť 
so odvijo od dlhoročného pôsobenia Jo
sepha Haydna v tomto meste v službách 
Esterházyovcov. Nečudo, že no festival 
prichádzajú vynikajúce hudobné telesá 
o sólisti, oko oj návštevníci (priaznivci Jo
sepha Haydna z Vel'kej Británie sú tu kaž
dý rok) o že festival je od prvého do po
sledného dňo celkom vypredaný. 

Tohto roku podujatie prebehlo s ďa
lšou hviezdou vokálneho umenia: piesne 
J. Haydna, W. A. Mozarta o L. von Beet
hovena spieval Peter Schreier. Návštevní
ci koncertov moli možnosť porovnať 
Haydna v podaní súborov muzicírujú
cich no starých nástrojoch (The Acade
my of Ancient Music s dirigentom Pau
lom Goodwinom, Animo Aoeterno o So
lomon String Quartet) o no nástrojoch 
moderných (Oxford Orchestra do Come
ro, ktorý tohto roku hosťoval oj no BHS, 
Litovský komorný orchester s dirigentom 
Soulisom Sondeckisom o ,domáci" or
chester- Rakúsko-maďarská filharmó
nia). Centrom pozornosti bol tohto roku 
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Bachovej hudby je mu pravdepodobne 
cudzí a tým sa snaženie výborne pripra
veného sólistu minulo účinku. V sklad
be Ilju Zeljenku Concerto grossa pre organ 
a sláčikový orchester (názov skladby 
obháji azda iba sám autor) dominovala 
Eva Kamrlová. Sólistka však musela 
obmedzova( zvuk nástroja k neprimera
ne obsadenému orchestru. V záverečnej 
Symfónii č. 6 A dur A. Brucknera sa or
chester s dirigentom vypäli k sugestív
nemu výkonu. 

Ján Vlad imír M icha lko mal na 
koncerte festivalu samostatný recitál 
s pestrým programom (J. S. Bach, S. K. 
Elert, F. Mendelssohn Bartholdy, A. 
Pärt, Ľ. Rajter a vlastné improvizácie). 

Vystúpenie amerického organist u 
Davida di Fiore bolo príjemným pre
kvapením. Sólista sa rozohral k perfekt
nému výkonu, rešpektujúc všetky 
štýlové požiadavky hraných skladieb. 
Prezentoval typické črty francúzskej in
terpretačnej školy (študoval a pôsobil 
v Paríži), ktoré sa najvýraznejšie preja
vili vo Fantázii a fúge g mol BWV 542 
J. S. Bacha. V Suite Carmelita J. Francai
xa, Sonáte na 94 žalm J. Reubkeho, či 

ŕ 
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klavír, ktorému usporiadatelia okrem 
koncertu (duo Kutrowotz) venovali oj se
minár no tému Haydn o klavír. Od roku 

HLAVNÍ PREOSTAVITELIA OPERY- REZIA 
(EsTERI lAMORISOVÁ) A Au (LAuRENT KOEHL) 

1994 ponúka festival návštevníkom oj 
opernú inscenáciu Josepha Haydna, 
o to oko dlhodobý projekt intendanta 

v skladbe E. Bossiho Studio Sinfonico do
kázal využit brilantnú štylizáciu, čím 
dosiahol maximálny účinok. 

Nemecký organista Gisbert Schnei
der si zo širokej organovej tvorby sta
rostlivo vyberá diela, ktoré sú mu blíz
ke. Už v Sonáteč.4 a molop.98 J. G. Rhein
bergera bolo pôžitkom sledovať jeho 
nápaditosť a stavebnú logiku. V Bacho
varn Prelúdiu a [lige Es dur BWV 552 avi
zoval majstrovstvo, ktoré rozvinul a po
tvrdil v Sonáte č. 4 B dur op. 65 F. Men
delssohna Bartholdyho. 

Na záverečnom koncerte festivalu sa 
predstavil popredný rakúsky organista 
Peter Planyavsky. V Prelúdiu a fúge 
G dur N. Bruhnsa i Liturgických kusoch A. 
P. F. Boelyho plne uplatnil svoju ele
gantnú brilantnosť, vynikajúci technic
ký fond. Jeho hudobné cítenie je priro
dzené, dynamická škála a práca s regis
trami dostatočne široká, avšak vždy 
primerane decentná. To všetko dokázal 
uplatniť v dielach J. S. Bacha Concerto 
G dur BWV 592, Chorá lovej predohre 
Va/et will ich dir geben BWV 735, ale aj 
v Pre/údi u a fúge A dur F. Schmidta. ra 
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podujatia Dr. Waltera Reichero. Tohto 
roku to bolo .turecká• opera L'lncontro 
improviso (Nepredvídané stretnutie), 
ktorej dej so ponáša no libreto Mozar
tovho Únosu zo serailu o Gluckovej ope
ry Pútnici do Mekky. Dielo hudobne naš
tudoval Ádóm Fischer so svojím orches
trom (Maďarsko-rakúsko filharmónia) 
o s medzinárodným obsadením. Operu 
režíroval Laurence Dole, scénografom 
bol Hortmut Schčirghofer. So skvelým tí
mom realizovali jednoduchú, no nópodi
tú o pôsobivú inscenáciu. Pripomeňme, 
že opernou scénou v Eisenstodte je pódi
um Hoydnovej siene no zámku Esterhá
zyovcov, bez javiskovej techniky ... 

Nadšený ohlas u obecenstvo vzbudilo 
tiež predohra, považovaná zo stratenú. 
Partitúra opery ležalo dlho v archíve -
v 50. rokoch ju objavili v Petrohrade 
v knižnici Soltykovo-Ščedrino. No obno
venej premiére v Eisenstodte roku 2000 
(po prvý raz zaznelo roku 1775) ju 
uviedli v originálnej verzii. (Operu L 'In
contra improviso spoznali oj hudbymilov
ní obyvatelia vtedajšieho Pressburgu, 
o to v nemeckej verzii v podaní Erdčidy-
ho opernej spoločnosti.) N.L. 
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JANA FOGAŠOVÁ v SF 

PnKiad Jany Fogašovej nám názorne do
kazuje, ako život (ten všeobeme ľudský, 
ale aj umelecký) závratne naberá na ob
rátkach. Kým jej st,arší kolegovia v súbore 
opery SND sa do~li svojho CD až potom, 
keď sa z nich stali vyzreté umelecké osob
nosti, mladá mezzosopranistka ho má už 
teraz, na prahu svojej (len 6 rokov trvajú
cej a doma nie príliš zviditeľnenej) kariéry. 
Zatiaľ čo Babjak skromne krstil svoje CD 
v Zichyho palád, Rybárska a Miro Dvor
ský v Rozhlasovej sieni, Fogašová sa do
stala až do Koncertnej siene Slovenskej fil
harmónie, kde ju na koncerte (20. októb
ra) sprevádzal náš najlepší symfonický 
orchester. Mladá umelkyňa tu ukázala ne
sporný talent, odvahu, entuziazmus a dve 
krásne róby, no poodhalila čosi aj zo svo
jich umeleckých rezerv. Tri zo šiestich 
spievaných čísel neboli vybrané práve 
najšťastnejšie. Pre áriu Saint Saensovej 
Dalily, tejto najosudovejšej zvodkyne 
opernej li teratúry, má speváčka dnes 
v hlase ešte málo dráždivého tepla a výra
zovej sily. Ľudskou podstatou je jej zrejme 
oveľa bližšia dievčenská Olga z Cajkov
ského Onegina, ktorej part však ideálne se
dí skôr altom než mezzosopránom. Napo
kon najmä druhá časť árie Donizettiho 
Favoritky si žiada mačný dramaúzmus pre
javu, aký je lyrický materiál Fogašovej 
schopný dosiahnuť len zdanlivo istou os
trosťou tónu. Najlepšími číslami koncertu 
boli obe okrajové čísla, úvodná dgánska 
pieseň z Carmen, ktorá dnes na koncert
ných pódiách začína vytláčať obohratú ha
baneru, a ária z Rossiniho Turka v Talian
sku. V nich dominovali uvoľnenosť. po
hyblivosť speváčkinho hlasu a spontaneita 
prejavu. Pokiaľ si mladá umelkyňa bude 
uvážlivo vyberať svoje operné postavy, zís
ka trocha väčší .zábal" svojho inak pek
ného tónu a výrazovo dozrie, čaká ju iste 
sľubná spevácka dráha. Dirigent Rasti
slav Stúr si zgustol na orchestrálnych 
číslach programu, pri sprevádzaní speváč
ky však zabúdal, že tento orchester nesedí 
v .jame" opery SND. Vytiahol na povrch 
mnohé nuansy jednotlivých inštrumen
tálnych panov, voči nuánsam vokalistky 
bol však menej ohľaduplný. 

lAUREÁTI V MIRBACHU 

V rámci nedeľnýd1 matiné v galérii mesta 
Bratislavy - v Mirbachovom palád - vy
stúpili. 29. októbra dvaja mladí vokalisti, 
ktorí tohto roku získali významné ocene
nia - prvú, resp. druhú cenu na posled
nom ročníku medzinárodnej speváckej 
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súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského 
v Trnave. Tenorista Pavol Bršlík, ktorý je 
študentom posledného ročníka žilinského 
Konzervatória, preukázal v našich pome
roch zriedkavé predpoklady pre komorné 
koncertné spievanie. Tieto svoje danosti 
demonštroval vo výbere zo Schneiderov
ho cyklu Slzy a úsmevy, Dvorákových Ci
gánskych melódií a vo výbere z Cajkovského 
romaná. Bršlíkov prejav je výrazovo do
statočne bohato nuansovaný a dynamicky 
variabilný. Zvláštnosťou je pomerne časté 
používanie fa lzetu s veľmi plynulým pre
chodom k plnému hlasu, v ktorom by sa 
ešte kde- tu žiadalo istú ostrosť nalrradiť 
skôr guľatosťou tónu. Basista Stefan 
Kocán študoval na VSMU u Hany Stolfo
vej-Bandovej, v súčasnost i je žiakom 
J. Nesterenka vo Viedni. Vplyv tohto veľ
kého ruského speváka je v prejave mla
dého basistu jasne čitateľný (o. i. v snahe 
v prospech vokálneho výrazu produkovať 
aj esteticky menej pekné, drsné tóny). Aj 
pri tejto výrazovej kvali te nájde mladý só
lista vzhľadom na veľký a farebne pútavý 
hlasový volúmen vhodné uplatnenie 
predovšetkým na operných pódiách. 
O priaznivý dojem - Kocán spieval pies
ne Schneidera-Trnavského, Rachmani
nova a Musorgského (Piesne a tance smr
ti) - sa zaslúžila aj klaviristka Jana 
Nagy-Juhászová, podobne ako v prvom 
prípade Zuzana Priečinská. š A Á 
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ZAČIATOK SEZÓNY v KOŠICIACH 

Otváraá koncert 32. sezóny orchestra 
Státnej fiU1a rmónie Košice pod vedením 
šéfdirigenta Tomáša Koutníka bol prí
jemným prekvapením, veľkým umelec
kým zážitkom. Uvedenie Hindemithovej 
symfónie Maliar Ma this vyznelo vo vzácne 
monolitnej a muzikantsky vzrušujúcej 
koncepcii. Dirigent sa mohol opierať 

o stmelený, vyrovnaný a znamenite pri
pravený orchester. Jeho gesto bolo čitateľ
né, kontakt s orchestrom bol priam prí
kladný. 

Ivan Moravec, jeden z popredných eu
rópskych klaviristov, bol sólistom Koncertu 
pre klavír a orchester a mol op. 54 od R. $chu
manna. Jeho interpretácia zdôrazňovala 
patričný romantický pátos a jeho výrazo
vý register obsiahol širokú škálu klavírnej 
poetiky. Tónová kultúra vynikla v široko
dychých úsekoch, technicky exponované 
pasáže vyrastali z hudobn~o organizmu 
diela celkom prirodzene a presvedčivo .• 
Cajkovského predohra - fantázia Romeo 
a Júlia potvrdila, že dirigent veľmi dobre 
á ti aj túto hudbu, dokáže zdôrazniť jej at
mosféru i široko klenutú melodickú líniu 

a farebnú premenlivosť. Orchester a jeho 
šéfdirigent si právom môžu na svoje kon
to pripísať jeden z ďalších výrazných ume
leckých úspechov. 

Druhý koncert sezóny ( 19. október) 
mal byt spestrením a príležitosťou pre di
váka spoznať a porovnať tvorbu A. Salieri
ho a W. A. Mozarta, aj poodkryť mýtus 
ich vzájomného vzťahu . Dve predohry 
k Salieriho operám odzneli v primeranom 
naštudovaní a diváka presvedčili, že Salie
ri je brilantný skladateľ, avšak genialitu 
Mozarta nedosiahol. V pomerne vzácne 
u nás uvádzanom Recitatíve a Ronde pre sop
rán, klavír a orchester, ktoré Mozart napísal 
roku 1786 pre anglickú speváčku A. S. 
Storaceovú, sa sólisticky predstavila ma
ďarská sopranistka Krisztina Lakiová. 
Jej hlasu chýbajú strieborný jas a tónová 
brilantnosť koloratúry. Speváčkinrnu pre
javu sa, žiaľ, prispôsobil aj orchester s ho
sťujúdm dirigentom Michaelom Dittri
chom: odlišný bol výkon klaviristu Pavla 
Novotného, technicky preázny, kultivo
vaný, čo si zaslúži plné uznanie. Schuber
tova • Veľká" symfónia C dur pri všetkej krá
se a dôvtipe kompozičnej práce už len 
rozsahom jednotlivých častí stráca na 
účinnosti. Pokus Michaela Dittricha pre
svedčiť vlastnou koncepdou sa nevydaril. 
Dlhé, dynamicky monotónne plod1y, ne
opodstatnené tempové kontrasty dielu 
neprospeli, ale skôr ho urobili neprehľad

ným a fádnym. 
Slávnostný koncert pod záštitou Gene

rálneho konzula Ceskej republiky k 62. 
výročiu vzniku Ceskoslovenskej republiky 
bol zostavený z tvorby zakladateľov českej 
národnej hudby. Koncert pre husle a orches
ter a mol od A. Dvoráka zaznieva často 
z koncertných pódií a preveruje umelecké 
sily sólistov. Sólistka Veronika Pešková 
JarUšková hrala technicky bezpečne, 

znelým, výrazným tónom a spolu s diri
gentom Tomášom Koutníkom boli spo
lutvorca Iní prijateľného výsledného 
tvaru. 

Z tvorby B. Smetanu odznela predo
hra k opere Libuša a dve symfonické bás
ne: Hakon Jar/ a Valdšteinov tábor. Kout
ník viedol orchester k hladkej a elegant
nej hre, dokázal, že sa nebojí orches
trálnych farieb, ani tempových krajností, 
lyrickej kantilény, ani ohromujúceho pá
tosu. Takmer plná sála Domu umenia 
prežívala koncert so vzrušením - bol to 
umelecký zážitok a pôžitok sledovať. ako 
orchester reaguje na dirigenta, ako je di
rigent v dokonalom kontakte s orches
trom a ako cieľavedome realizuje svoj 
zámer. ti 
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Operný Hamlet v slovenskej premiére 
Duše priaznivcov francúzskej ~tpernej romantiky mohli 
v úvode novej sezóny opäť zaplesať. Bezprostredne po insce
nácii Massenetovho Werthera dostali do daru ďalší titul spriaz
nenej hudobnej poetiky, a to Hamleta od Ambroisa Thomasa. 
Na doskách Opery SND sa shakespearovská hudobno-dra
matická inšpirácia objavila v slovenskej premiére. Z drama
turgického hl'adiska je to voči francúzskej literatúre gesto vel'
korysosti, no tiež istej opatrnosti, keď obe diela dátumom pr
vých uvedení delí necelé štvrťstoročie. 

Skladatel'ský rukopis Ambroisa Thomasa nereprezentuje 
vyhranený štýl, tvoril zväčša v duchu opery lyrique, no 
v Hamletovi možno zretel'ne badať odraz doznievajúcej vlny 
tzv. grand opery. Meyerbeerovská konvencia sa premieta do 
päťdejstvovej štruktúry Hamleta, do začlenenia rozsiahleho 
baletného čísla, vel'kých zborov a v neposlednom rade do vy
užitia vokálnej virtuozity koloratúmeho sopránu. Dielo je 
menej pompézne, má svoje dramatické jadro i emocionálnu 
otvorenosť, celkovo však invenčne nie je dosť vyvážené. Po

král'ovnej. Ťažiskom vytvárania atmosféry jednotlivých scén 
je práca so svetlom a farbami. To sú nesporné pozitíva insce
načnej výpovede, ku ktOrým patrí i dramaticky účinné rieše
nie pantomímy v 2. dejstve pomocou nadrozmerných bábok. 

Hoci sa Smolík s Cápom šikovne vyh li zvodom efektnej vý
pravnosti na spôsob štýlu vel'kej opery, zavše sa s ilustračnou 
popisnostou nedokázali rozlúčiť. Pohrebným sprievodom po
čas predohry znázorňovali prehistóriu deja, pomerne vel'a si 
pomáhali baletnou duplikáciou situácií a napokon ani hra so 
závojom u kráľovského páru nepôsobila príliš vynachádzavo. 
Komplikovanejšie miesta, predovšetkým zjavenie ducha mŕ
tveho Harnletovho otca, vyšli problematickejšie, najmä keď 
navyše zlyhávala ozvučovacia technika. Kostýmy Ľudmily 
Várossovej zvýrazňujú zámer réžie príbeh časovo nezakotvi(. 
no práve ich tvary a farebná opulentnosť (s výnimkou jedno
ducho a civilne odetého ústredného hrdinu) najväčšm i ref
lektujú podnety grand opery. Nanajvýš spornou zložkou in
scenácie je choreografia Eleny Zahorákovej . 

Hudobné naštudovanie Tho-vedl'a prepracovaného partu ti
tulného hrdinu a vypointova
ných ansámblov nachádzame 
v pred lohe nemálo triviálnej, 
povrchne popisnej hudby. 
Vďaka dramaturgickému zása
hu bolo publikum ušetrené re
tardujúcej baletnej vložky, tá 
bola zredukovaná na únosnú 
mieru. Skrátka, ide o partitú
ru, ktorej význam netreba pre
ceňovať a ktorej oživením na 
druhej strane získavame pre
hl'ad o francúzskom hudob
nom vkuse v polovici 19. sto
ročia. Pokia!' si dátum zrodu 
Hamleta dáme do kontextu 

J. ĎuRčo, O. KLEIN, J. GALLA, D. HAMAROVÁ 

masovej opery sa v rukách 
Dušana Štefánka nestalo 
zábezpekou kvality produk
cie. Dirigentovi totiž roman
tická a emocionálne podfar
bená poetika nie je naturelo
vo príliš blízka, takže jeho 
poňatie sa odvíjalo skôr v po
lohe vecnej než náladovo 
viacvrstevnej a výrazovo dife
rencovanej. Partitúra dostala 
základné kontúry, priamočia
ru dynamickú krivku. no zá
kutia farebných odtieňov, či 

ostrejšie kontrasty boli iba na
značené. Navyše, ani orches

s dianím v Európe, zistíme, že rovnaký ročník majú Boitov 
Mefistofele, Smetanov Dalibor i Majstri speváci norimberskí od 
Richarda Wagnera. A to už sú rozdiely markantnejšie. 

Režijný post prvého bratislavského Hamleta obsadil Pavol 
Smolík, ktorý si do tímu pozval tých istých spolupracovní
kov ako vo Falstaffovi a Nápoji lásky v uplynulej sezóne. Auto
rom scény je Vladimír Čáp, kostýmy navrhla ťudmila 
Várossová. Opreli sa o pôvodnú verziu opery, v ktorej sa 
Hamlet stáva novým král'om (známa nahrávka s Milnesom 
a Sutherlandovou sa končí Hamletovou smrťou, ide o lon
dýnsku úpravu), čo síce nie je shakespearovské finále, no za
to thomasovský originál. Historická vernosť sa však nestala 
tabu pre inscenátorov, ktorí sa ňou len inšpirovali. Ponúkli 
Hamleta nadčasového v rovine výkladovej i scénografickej, 
kde myšlienkové a emocionálne posolstvo môže osloviť 
i dnešného diváka. Cápova výprava uzatvára horizont sféric
kou klenbou (cez ňu preniká iba duch mŕtveho kráľa) a dia
nie sústreďuje do poloprázdneho zošikmeného javiskového 
priestOru. Vkladá do neho niekol'ko pohyblivých konštrukcií, 
symbolických znakov a v druhej polovici obrovskú bustu 
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ter nemal, osobitne na prvej premiére, svoj deň. 
Ak jedným z hlavných motívov naštudovania Hamleta 

v bratislavskom divadle bolo ideálne spevácke obsadenie 
ústredných partií. tak obe premiéry tento argument mimo
riadne nezdôraznili. Tvrdím to i napriek tomu, že výkony 
väčšiny protagonistov boli hodné pozornosti. Titulnú rolu na 
prvej premiére stvárnil Vladimír Chmelo, technicky výbor
ne pripravený barytonista, ktorý bez problémov zvláda roz
sah partu a dominuje v koncentrovaných, kovovo lesklých 
výškach. Po výrazovej i hereckej stránke má však zatial' por
trét dánskeho princa iba načrtnutý a je zrejme otázkou počtu 
repríz, kedy za tlieskame komplexne zvládnutej postave. Pre 
a lternujúceho Jána Ďurča je Hamlet privel'kou pordou. Má 
síce pre jeho charakterokresbu dosť interpretačnej odvahy, 
chýbajú mu však predovšetkým rýdzo vokálne kvality. 
Ďurčov barytón nemá tzv. fókus, tónu v piane by prospelo 
viac farby, vo vyššej polohe ľahkosti a jadrnosti. Martin 
Babjak na prvých dvoch predstaveniach nevystúpil. Premié
rovou Oféliou bola ťubica Vargicová, ktorej doménou sú 

(Dokončenie na str. 32) 
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Salome v Nár o dnom divadle v Brne 
O uvedení Straussovej Salome sa v Brne uvažovalo už na pre
lome sedmdesiatych a osemdesiatych rokov. Prisilné podo
benstvo o prístupe vládnuceho ateizmu k veciam viery 
a duchovna, ktoré vzťah krutej princemej k prorokovi ne
priamo prináša, spôsobilo, že vtedy zostalo iba pri úvahách. 
K tomuto prevr~ému dielu v dejinách modernej opery sa 
dramaturgia brnianskej opery vrátila až po dvadsiatich rokoch. 

Premiéra Salbme v Janáčkovom divadle ( 13. októbra) 
ukázala, že Brno má pre interpretáciu Straussovho diela, 
naplneného maximálne koncentrovanou hudobnou 
i divadelnou expresiou, veľmi dobré predpoklady. 

Predovšetkým je to vklad režiséra Zdenka Kaloča, skúse
ného činoherného tvorcu, ktorý niekoľkokrát plod
ne zasiahol do režijného výkladu opery (posledný raz pred 
dvoma rokmi silnou a s posolstvom diela rezonujúcou insce
náciou Janáčkovej opery Z mŕtveho domu). Kaločovi, ktorý sa 
v činoh re špecializuje na ruskú klasiku, hlavne na Dostojev
ského, bol myšlienkový svet Wildovej a Straussovej Salome 
nepochybne blízky. Spevákov viedol 
k expresívne ladenému herectvu , 
ktoré smerovalo k divadelne pre
svečivému vykresleniu jednotlivých 
ľudských typov a ich indjvidualizo
vaného rozmeru. Paralelne s kom
paktnou hudobnodramatickou vý
stavbou opery sa tak odvíjal jej javis
kový tvar, ktorého expresivita, ce
listvosť a výrazové smerovanie rea
govali adekvátne a paralelne na kva
lity partitúry. 

Dirigent Jan Zbavíte! viedol orchester korektn e so sna
hou diferencovať základné výrazové polohy diela. Interpre
táciu hlavných úloh pripravili domáci i hosťujúci umelci. 
Ru ská sopranistka Natalia Kostenková má farebne boha
tý dramatický soprán, schopný vystihnúť aj jemné výrazo
vé nuansy. Postave Salome dala silný zmyselný rozmer, bez 
toho, že by skfzla k naturalizmom alebo k forsírovaniu. Ra
kúsky tenorista Roman Sadnik do roku 1998 interpreto
val barytónové postavy, takže jeho tenor má aj dnes, dva 
roky po zmene odboru, zaujímavé tmavšie zafarben ie. 
Herodes v jeho podaní mal strhujúci expresívny rozmer. 
Expresionistickými princípmi sa vyznačovalo aj Sadniko
vo herectvo, silne oživené, turbulentné . Richard Haan 
ako Jochanaan zladil hudobný výraz s duchovným roz
merom svojej postavy, ktorá v kľúčových dramatických 
a prelomových chvíľach zaujíma nekompromisný a jasne 
vyjadrený postoj (napríklad Jochanaanov odpor voči Salo
me). Bezškrupulóznostou a očarenosťou mocou sa vyznačo

vala postava Herodias v podaní 
Adriany Hlavsovej, takisto spe
vácky uchopená s vyhraneným ex
presionistickým nábojom. V ďa l

ších postavách vystúpili sólisti 
operného súboru Národného di
vadla Brno. 

Scéna a kostýmy Jany Zboi'ilo
vej vychádzali z atmosféry lin de 
siecle a výtvarnej secesie, avšak ich 
princípy aplikovala výtvarníčka 

v makroštruktúre scénického rieše-
N. KOSTENKO (SALOME) A R. SADNI K (HERODES) 

Salome vyniká zladenosťou insce
načnej a hudobno-interpretačnej 
zložky. Je strhujúcim divadlom, vy
značujúcim sa jedinečným expre
sionistickým rozmerom. Ten vystu
puje ako idée fixe zo všetkých kre
ácií aj z použitých inscenačných 

postupov a je činiteľom, ktorý dáva 
inscenácti jednotu, sugestivitu, na
pätie a základnú myšlienku o vzta

rua, nie v detailoch a ich ornamentálnom ráze. Vznikol tak 
zaujúnavý interval medzi biblickým prostredím, dobou vzni
ku diela a našou súčasnosťou. Akoby sa tieto tri časové rovi
ny navzájom prelínali. Významný bol zástoj choreogralky 
Renáty Vyrukalovej . Pre tanec siedmich závojov sa jej 
podarilo vytvoriť takú koncepciu, ktorú pri veľkej technic
kej náročnosti a výrazuplnosti zvládla predstaviteľka hlav
nej úlohy, teda speváčka, a nie tanečnica, so strhujúcim 
účinkom. 

(Dokončenie zo str. 31) 
suverénne výšky a bezpečná koloratúrna technika. Nie je sí

ce typom vrúcne sfarbeného sopránu, no evidentná bola jej 
snaha o prácu s dynarillkou, ako aj sýtejšie kolorovanie hl
bších polôh. Adriana Kohútková zasa akcentuje odlišnú di
menziu partu. Jej komornejší, no farebne teplejší materiál 
znie plasticky a v polohách vyvážene, v ekvilibristike ozdob
ného spevu je však o poznanie zdržanlivejšia než jej alter
nantka. Kráľa Claudia stvárňuje Ján Galla priamočiarejšie, 
volbou drsných výrazových odtieňov, avšak v jeho vokálnom 
prejave stále cítiť technicky nedostatočne vyrovnané registre. 
Claudius Petra Mikuláša je aristokratickejší, bohatší na di
ferencovanie charakteru, hlasovo strieda celú škálu fareb
ných a výrazových nuansí. Derusa Slepkovská ako kráľov-
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hu mod a viery, násilia a duchovna. Hoci je v opere tento 
vzťah zobrazený bez akýchkoľvek príkras, s naturalistic
kým expresionistickým kŕčom, signalizuje nielen večnú ak
tualizáciu tohto vztahu v dejinách ľudstva (menia sa iba je
ho rámec a použité prostriedky), ale aj možnost obrody 
morálky a duchovného rozmeru ľudí. Toto podobenstvo 
priniesla brnianska Salome v pôsobivom inscenačnom 
stvárnení. la 
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ná Gertrúda sa musí vyrovna( s dramatickým rozmerom par
tu, tam siaha až po rezervy svojho fondu, pokiaľ však rola na
dobúda menej vypätú polohu, je jej prejav farebne vrúcny 
a plastický. Tenorová úloha Laertesa je o poznanie menšia, 
pričom obaja jej predstavitelia, skúsený a celkom bezpečný 
Jozef Kundlák, ako aj mladý, talentovaný, štíhlym lyric
kým materiálom vybavený Otokar Klein sa jej zhostili bez 
pod lin os tí. 

Takže, parafrázujme na záver Hamletovo povestné .byť či 
nebyť?" Hrať, či nehrať Hamleta? Ako dramaturgickú raritu, 
popri pestrom a výváženom repertoári, pravdepodobne áno. 
Pri pohľade na súčasný bratislavský divadelný plagát je však 
zrod tejto inscenácie trocha priveľký luxus. la 

PAVEL UNGER 
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HOMMAGE A ZDENEK FIBICH (1850-1900) 

VEDECKÁ REFLEXIA 

Medzinárodnú vedeckú konferenciu ve
novali usporiadatelia trom témam: Fibi
chovi, problematike melodrámy a otáz
kam secesie (an nouveau) v hudbe. Stretli 
sa na nej najvýznamnejší českí fibichov
skí bádatelia (Vladimír Hudec, Vera Sustí
ková, Jaroslav Jiránek, Jaroslav Smolka, 
Miroslav K. Cerný, Jili Vysloužil) s príslu
šníkmi mladších generácií. Zaujímavý bol 
záujem o Fibicha zo strany prítomných 
zahraničných muzikológov (Graham 
Melville-Mason z Veľkej Británie, Nors 
S. Josephson z USA, Patrick Devine z fr
ska, Herman Jung, Helmut Loos a Jobst 
Fricke z Nemecka). Jediným zástupcom 
Slovenska bol autor týchto riadkov. 

Popri čisto odborných problémoch sa 
ako Ariadnina niť konferenciou tiahla 
myšlienka o postavení Fibicha v sú
časnej českej kultúre, o snahe zladiť ve
decký a historický pohľad na Fibicha 
s jeho aktuálnym obrazom prezentova
ným verejnosti. 

Konferencia mala vysokú odbornú 
úroveň, jej spiritus movens, neúnavný 
český fibichovec, sedemdesiatosemročný 
Jaroslav Jiránek, sa usiloval vytvoriť také 
spektrum referentov, aby každý príspe
vok priniesol iný uhol pohľadu, takže ro
kovanie konferencie bolo maximálne 
koncentrované. 

FIBICH NA KONCERTOCH 

Jedna z tém konferencie, problematika 
melodrámy, našla svoje vyznenie i v pri
družených akciách. Takým bol koncert 
na počesť medzinárodnej vedeckej kon
ferencie, na ktorom poprední pražskí 
herci a recitátori (Otakar Brousek, Marta 
Hrachovinová, Marie Málková, Boi'ivoj 
Navrátil, Hana Maciuchová a Jii'í Klem) 
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Zdenek Fibich je skladateľom viacerých paradoxov. K jedn ým z najvýraz
nejších patrí pome rne vysoké ocenenie jeho die la v českej hudobnej his
toriogra fii na jednej strane a tomu n ezodpovedajúca recepcia jeho die la na 
strane druhej. Fibich vniesol do českej hudby nové tóny a nové podnety. 
Hoci nebol typ skladat el'a-novátora, ako principiálne nová sa m ôže z od
stupu času javiť jeho dôsledná snaha otvárať v českej hudobnej kultúre 
okná do Európy. Z tohto hľadiska sa javí ako organický článok lumírov
ského hnutia. S n ajvýraznejšou osobnosťou t ohto hnutia, Jaros lavom 
Vrchlickým, spájala Fibicha nielen spolupráca na spoločných proje ktoch, 
ale aj príbuzná estetická a umelecká orientácia. 

Pri príležitosti Fibichovho dvoj itého jubilea som mal možnosť zúčastniť 

sa v Prahe na podujatiach venovaných tej t o osobnosti. Hoci tri dni (20.-22. 
októbra 2000) sú len malým výsekom tohtoročných pražsk ých fibichov
ských aktivít, v ich rámci sa odohralo veľa dôležitého, boU a kýmsi malým, 
ale koncentrovaným fibichovským festivalom. 

za klavírnej spolupráce Daniela Wiesne
ra predniesli všetky Fibichove koncertné 
melodrámy (Stedrý večer, Pomsta kvetín, 
Večnos(. Vodník, Kráľovná Ema a Hakon). 

Zhodou okolností práve na tomto 
koncerte sa konala prezentácia novej na
hrávky týchto melodrám. Tri z mela
drám - Stedrý deň, Vodník a Hakon sú na CD 
nosiči nahraté dvakrát- v klavírnej a Fi
bidlom vytvorenej orchestrálnej verzii. 
Vzťah recitovaného slova a hudby 

z výrazového aj interpretačného hľadiska 
tak mohli účastníci konferencie posúdiť 
na konkrétnych príkladoch. Všetci umelci 
sú naslovovzaú špecialisti na prednes me
lodrámy. Večer bol nanajvýš inšpirujúci. 

A. DvoRÁK, J . KAČA, Z. FI BICH (sEDIACI), 
K. BEN DL, J. B. FOERSTER, K. KOVAROVIC 

(HORE ZĽAVA) 

Nemenej inšpirujúci bol koncert z Fi
bichových skladieb v interpretácii za
hraničných umelcov. Vystúpili na ňom 
nemecká sopranistka Christina Klugeo
vá - interpretovala Fibichove piesne na 
nemecké texty, a v nemeckom preklade 
predniesla melodrámu Pomsta kvetín. Jej 
partnerkou bola klaviristka Anita Kelle
rová, ktorá na koncerte samostatne 
predniesla klavírny cyklus Z hôr. Na Slo
vensku žijúca japonská sopranistka Nao 
Higano spievala Ses( piesní, kde klavírny 

part predn iesla Sachiko Kayahara, Ja
ponka žijúca v Prahe. Sachiko Kayaha
ra bola partnerkou i recitátorke Marte 
Hrachovinovej, ktorá (hod nie je zahra
ničnou umelkyňou) predniesla melo
drámu Stedrý deň v angl i čtine. Americký 
recitátor Simon Williams predniesol za 
klavírnej spolupráce Daniela Wiesnera 
výber monológov Pe/opa z Hippodamie. 
Vzrastajúci záujem o Fibicha zo strany 
zahran ičných umelcov je nepochybne 
dobrým signálom. 

VÝSTAVA 

Výstava v Lobkovicovom paláci na Praž
skom hrade predstavuje Fibicha nielen 
ako skladateľa a významnú kultúrnu 
osobnost druhej polovice minulého sto
ročia, a le aj ako človeka. Kurátorka 
výstavy, fibichovská bádateľka a pra
covníčka Múzea českej hudby Vera Sus
tíková koncipovala výstavu ako široko
spektrálne plátno. Zaujme na nej veľký 
podiel originálnych materiálov. Rodin
né obrazy, fotografie a iné ikonografické 
dokumenty, Fibichove kresby a ná
črty, osobné predmety, ukážky z koreš
pondencie, partitúry, osobne vyrobené 
klavírne výťahy, náčrty a skice ku kom
pozíciám, ale aj rôzne kuriózne pred
mety vytvárali pestrú, no koncepčne 
zladenú mozaiku. Fibich bol náruživým 
fajčiarom cigár a nemenej náruživým 
zberateľom motýľov. Na výstave nechý
bali ani exempláre reprezentujúce tieto 
jeho záujmy. Práve takéto sympatické 
drobnosti veľmi príznačne dokresľovali 
Fibichov ľudský rozmer. 

Dobovými fotografiami a návrhmi scén 
a kostýmov boli zároveň velíni dobre do
kumentované všetky premiéry opier 
a melodrám vrátane zahraničných, ktoré 
sa uskutočnili počas Fibichovho života. 
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SMRT HlPPODAMIE v ND PRAHA 

Svojím spôsobom bola ako vrchol Fibi
chovských aktivít očakávaná premiéra 
poslednej časti trilógie Hippodamia -
Smrť Hippodamie. Naštudovali ju v spo
lupráci činoherného a operného súboru 
Národného divadla Praha. Inscenácia už 
pred premiérou vzbudila rozpaky: roz
chýrilo sa totiž, -, herci budú mať mik
roporty. Inscenátori týmto riešením 
chceli vyvážiť l]z(ah hudby a slova, kto
rý by inak zostal problematickým. 
Novšia generácia činoherných umelcov 
nemá už taký vzťah k recitovanému slo
vu, ako generácia ich otcov a starých ot
cov. Z divadiel, vrátane pražského ná
rodného, vymizla veršovaná dráma a ti
tuly vyžadujúce deklamačnú precíznosť 
a nosnosť prednášaného slova. Celkový 
civilný prejav, ku ktorému moderné di
vadlo smeruje a ktorý sa preniesol aj do 
kamenných divadiel, a poetika Fibicho
vých melodrám nemajú spoločného 
menovateľa. Z interpretáde bolo cítiť, že 
hlavne mladšia generácia hercov nemá 
s týmto typom prednesu vôbec nijaké 
skúsenosti. Takisto fakt, že interpretácia 
Fibichových scénických melodrám ne
má v Prahe kontinuitnú inscenačnú tra
díciu, sa podpísal pod celkové vyznenie 
inscenácie. 

Operný režisér Josef Pni dek zostal 
v zajaú operných vzorcov a schém, in
scenoval dielo do istej miery sošne, 
oproti tomu kostýmy Evy Farkašovej
Zálešákovej poukazovali na interval 
medzi antikou (anticky oblečený chór) 
a dobou vzniku diela (hlavní hrdinovia 
v ošatení Fibichových a Vrchlického 
čias). Scénická výtvarníčka tým pravde
podobne chcela naznačiť, že vo Vrchlic
kého dramatickej básni sa nachádza aj 
čosi príznačné pre koniec 19. storočia, 
atmosféra ako v Ibsenovi alebo Strind
bergovi. Inšpirujúca, pocit antického 
Grécka vytvárajúca a zároveň osudovo 
uzavretá scéna Jána Zavarského pat
rila k silným stránkam inscenácie. 

Dirigent Bohumil Kulínský dal par
titúre vzlet, farebnosť aj náležité ro
mantizujúce vyznenie; musel strážiť 

vzťah hovoreného slova k hudbe, ktorý 
je vo Fibichovej partitúre veľmi presne 
definovaný. Aj z tohto hľadiska sa so 
svojou úlohou vyrovnal dobre. Z pred
staviteľov hlavných úloh najsugestív
nejšie zapôsobili výkony nestora čes

kého herectva Radovana Lukavsk éh o 
v úlohe Pevca a Borivoja Navrátila, 
ktorý vytvoril strhujúco turbulentného 
a deklamačne vzorného Manilla. Hip
podamiu stvárnila Hana Maciuchová. 
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A. SvEHLÍK (PELOP) A H. MACIUCHOVÁ 

(HIPPOOAMIA) 

Usilovala sa hrdinku čo najviac poľud
štil. typ bezškrupulóznej bojovníčky 
a intrigánky by Maduchovej pravdepo
dobne nesedel. Išlo o umelkynin debut 
na doskách Národného divadla Praha. 
Pelopa naštudoval Alois Svehlík. Dob
re vystihol hrdinovu váhavosť a neroz
hodnosť. takže rovnako ako Maducho
vá svojím hereckým poňatím smeroval 
viac do atmosféry fin de siecle než do 
antiky. U predstavi teľov mladších po
stáv bola cítiť neskúsenosť s prednesom 
recitovaného slova sprevádzaného hud
bou (Ondrej Vanek ako Atreus, Mi
chal Jagelka ako Thyestes, Tomáš Pe
t rík ako Chrysippos, Jana Janeková 
ako Airopa). 

Problémom inscenáde nebolo použitie 
mikroportov, údajne aj staršie naštudo
vania scénických melodrám zápasili s vy
váženosťou hovoreného slova a orches
trálnej hudby, ale určitá inscenačná roz
pačitosť, za ktorou bol cítiť nedostatok 
tradíde a menšia zaangažovanosť. 
Možnosť, aby sa z Fibicha stal recepč

ne adekvátne prijímaný skladateľ, na
stáva možno práve v súčasnosti, keď 

dochádza k odmietaniu civilizmu, stro
hosti, keď vzrastá záujem o mýty, o his
torizmus, o romantiku. Obľuba secesie 
by mohla podnietiť záujem hudobnej 
verejnosti o Fibicha. Pri rozlúčke po 
konferencii mi profesor Hudec povedal, 
že mi praje, aby som sa~ožil roku 2050 
a na fibichovskej konferencii k 200. vý
ročiu narodenia referoval o nových 
dvoch slovenských operných inscená
ciách Fibicha. Aj to by bol úspech. ra 
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KALEIDOSKOP ] 

SFF A SFZ NA CESTÁCH 

Slovenská filharmónia vystúpilo 15. novembra 
v Linzi. Koncert v Brucknerhause dirigoval 
Yaichiro Omachi, známy bratislavskému obe
censtvu z hosťovania v Opere SND (Madame 
Butterfly a Rigoletta). Niekdajší asistent a tlmo
čník Herberta von Kara jana je nositeľom vý
znamných rakúskych a rumunských štátnych vy
znamenaní a čestným profesorom Tokijskej hu
dobnej univerzity. Na koncerte v Linzi uviedol 
so SF diela ~ajkovského, Francka a Brucha (só
listom jeho husľového koncertu bol Joji Hattori). 

Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan 
Rozehnal) hosťoval na tohtoročnom festivale 
súčasnej hudby vo Viedni (9. novembra). Pod 
taktovkou Ernsta Theissa, v spolupráci s Bruck
ner Orchester Linz sa podieľa l na uvedení diela 
A. Petrosiana Nárek. 

Od 17. do 25. novembra hosťuje SFZ (zbor
majsterka Blanka Juhaňáková) vo Francúzsku, 
kde s Orchestre national de Lille pod taktovkou 
Jean-Clauda Cassadesusa uvedie na koncer
toch v Lille a na záver zájazdu v parížskom 
Théôtre de Champs Elysées Verdiho Rekviem. 
Sólistické kvarteto je naozaj zaujímavé: Michele 
Langrangeová, Grace Bumbryová, Miroslav 
Dvorský a Simon Estes. 

V januári 2001 odcestuje SFZ (zbormajster 
Jan Rozehnal) už po druhýkrát na Kanárske os
trovy, kde počas 7-dňového pobytu uvedie v Las 
Palmas a v Santa Cruz de Tenerife v spolupráci 
s Orquesta Filarmónica de Gran Canaria pod 
taktovkou Adriana Lea pera (známeho z pôsobe
nia v Bratislave) Janáčkovu Jej pastorkyňu 
v koncertnej verzii. 

Jubilujúce Moyzesovo kvarteto absolvovalo 
koncom októbra umelecké turné v šiestich 
španielskych mestách. V programe koncer
tov interpretovalo skladby J . Haydna, J . L 
Bellu a A. Dvahíka a l. Zeljenku. Zójazd or
ganizovala pražská umelecká agentúro He
leny Neumannovej v spolupróci so Sloven
skou filharmóniou. 

Na Medzinárodnom mládežníckom festivale 
v Brémach (SRN) sa po prvýkrát zúčastnili i re
prezentanti zo Slovenska - študenti bratislav
ského Konzervatória. Počas 9 dní sa venovali in
tenzívnej príprave na vystúpenia, nácvik trval 
až 8 hodín denne. Napriek tomu si stihli pre
zrieť krásy Brém a navštíviť Medzinárodný veľ
trh v Hannoveri. Bratislavským konzervatoris
tom - Lucii Chovanecovej, Veronike Lenartovej, 
Matejovi Sútorovi, Ivanovi Palovičovi, Ľudovítovi 

Karovi a Pavlovi Konečnému sa splnila ich túž
ba - reprezentovať Slovensko za hranicami 
vlasti čo najlepšie. Dôkazom toho boli dva kon
certy - v Bassumskom kostole a brémskej filhar
mónii Die Glocke. M.PESSELOVÁ 

Toho roku (v auguste) by sa bol dožil100 ro
kov Vojtech Jaruiek, na ktorého si pamätnt
ci môžu spomenúť ako na huslistu a huda~ 
ného skladateľa, autora populárnej a taneO. 
nej hudby skladieb, ktoré boli frekwntované 
na koncertoch v kúpeľných mestách, ale aj 
na nahróvkach Slovenského rozhlasu. načou 
vyšlo vera jeho kompozícií najmä v edícií 
zborníkov Slovenské tanečné piesne. 
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PRESÝTENÉ LONDÝNSKE PUBLIKUM? 

Leto a obdobie festivalov je za nami a opäť sa ocitáme 
akoby skokom v novej sezóne. Londýn je jedno veľké tr
hovisko hudby, kde si poslucháč môže .nakúpiť" skoro 
všetko (čo sa týka hudby), až do úplného presýtenia. V le
te tu prebieha slávny festival Proms, ktorý tohto roku 
uviedol 70 koncertov v rozpätí dvoch mesiacov. Program 
bol mimoriadne zaujímavý: veľa premiér, prvotriednych 
interpretov, orchestrov, sólistov ... až si na to ďovek tak 
zvykne, že si niekedy položí otázku: • Vážim si to ešte vô
bec?" I medzi tými najpoprednejšími umelcanú je už len 
veľmi málo súborov či 
osobností. ktoré si za
chovali vlastný štýl. 
hodnoty, svojský jedi
nečný výklad partitúry 
a hlavne viditeľnú ra
dosť z toho, čo robia. 
Najskôr som chodila na 
všetky .dobré" koncer
ty, potom len na tie, 
ktoré sú . dobré a zaují
mavé" a ktoré nemám 
vo svojej rozsiahlej dis
kografii, no po tohto
ročných Proms chodím 
už len na koncerty, keď 
som si istá, či dúfam, že 
mi prinesú niečo nové 
a hlavne hodnotné. 
Londýn je doslova za
plavený umelcami veľ
kých a zvučných mien: 
keď sa pozriete na 
večerný program, bude viac než pravdepodob
né, že napríklad Michael Tilson Thomas bude di
rigovať Mahlera a Prokofieva s London Sym
phony Orchestra v Barbicane, Takácsovo kvarte
to bude hrať repertoár 20. storočia vo Wigmore 
HaU, recitál Gidona Kremera sa má čochvíľa 
uskutočniť v Queen Elizabeth Hall, Royal Festi
val Hall na diuhom konci South Bank Centra 
ponúka Moskovský rozhlasový symfonický or
chester s dirigentom Vladirrtirom Fedosejevom 
a klaviristom Freddy Kempfom, v Royal Opera 
House Covent Garden sa práve uvádza Tristan 
a Iso/da pod Haitinkovou taktovkou a v English 
National Opera je v pláne Monteverdiho Koru-
novácia Poppey ... Ako si má z toho všetkého poslucháč vy
brať a hlavne, čo si má o tom myslieť? Najhoršie je, keď 
sa rozhodnete pre koncert umelca, ktorého dôverne po
znáte z jeho nahrávok, začnete sa tešiť na nezvyčajný hu
dobný zážitok, no na koncerte sa vás zrazu zmocní pocit 
sklamania- výnimočný hudobný zážitok sa napriek mo
jej pripravenosti a veľkému očakávaniu nedostavil a zo
stal len pocit čohosi celkom priemerného. Možno i taká
to skúsenosť súvisí s faktom. že Londýn už približne tri 
roky trpí obrovským poklesom návštevnosti koncertov 
klasickej hudby. Coraz častejšie som svedkom toho, že už 
ani Simon Rattle s populárnym Orchestra of the Age of 
Enlightenment a sólistkou Anne Sofie von Otterovou ne
dokážu zaplniť prvý balkón v Barbicane, a to už ani ne-
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hovorím o balkóne druhom. Problém začína byť naozaj 
akútny a ešte akútnejší je pre menšie komorné zdru7en ia 
či sólistov. Dnes som sa zúčastnila na stretnutí reprezen
tantov skoro všetkých popredných londýnskych orches
trov, ktoré každý polrok organizuje Asociácia britských 
orchestrov dobrovol'ne združujúca všetky orchestre vo 
Veľkej Británii. Najdiskutovanejšou bola otázka čoraz 
menšej návštevnosti v Londýne, strach z prežitia i z toho, či 
sa nájde nejaké východisko. Mnohé orchestre našli okrem 
svojej londýnskej rezidencie dočasný domov v regionál
nych divadlách. Takéto suplovanie predstavuje (v záujme 
získania financií) len dočasné riešenie, lebo pre orchestrál
nych hráčov, o manažmente ani nehovoriac, je ustavičné 
cestovanie príliš vyčerpávajúce. Je zaujímavé, že mimo 
Londýna ani čo by neexistoval neustále prítomný zlý sen 
všetkých manažérov .ako zaplniť koncermú sieň". 

Dva hlavné operné domy, Royal Opera House a English 
National Opera, na rozdiel od koncertných siení. sa na 
problém s návštevnosťou nemôžu sťažovať. Súvisí to 
hlavne s tradíciou, ktorá u konzervatívnych Angličanov 
udiera na správnu strunu- a možno to znie paradoxne-, 
ale i s akýmsi zanietením, ak nie láskou k opere u lon
dýnskeho publika. Veľmi zaujímavý je program English 
National Opera (ENO) na novú sezónu. Ak chcete počuť 
Bohému či Manon Lescaut v angličtine, určite tam za touto 
raritou zájdite, pretože stratégiou ENO je spievať všetky 
opery v angličtine, vraj aby boli dostupnejšie širokým vrs
tvám obyvatel'stva. Jej umelecký riaditel' Paul Daniel sa 

v jesennej sezóne rozho
dol výhradne pre taliansku 
hudbu. Má odrážať 400-
ročnú tradíciu - od oper
ných prapočiatkov (Mon
teverdi: Korunovácia Pop
pey) až po 20. storočie 

(Dallapiccola: Väzeň, Berio: 
Folk Songs a Rota: La Stra
da). Sezónu otvorila nová 
produkcia Manon Lescaut 
(Puccini), po nej sa opery
chtivý divák môže zozná
miť s La Giocondou (Pon
chielli), podiviť sa nad Ko
runováciou Poppey, zabaviť 

sa nad Rossiniho Turkom 
v Taliansku alebo vyplakať 
sa pri Pucciniho Bohéme, 
nasleduje už spomínané 

ENO, INTERIÉR 20. storočie a potom späť 
rovno k pravdepodobne najfrekventovanejšej a viac ako 
chronicky známej opere Nabucco. December ponúka 
Verdiho Rekviem v scénickom predvedení. s kostýmami 
a choreografiou, pričom tentoraz vedenie opery urobilo 
výnimku, či nemalo na výber (?! ), a povolilo ho spievať 

v latinčine. Všetky predstavenia tejto sezóny majú jeden 
spoločný menovateľ - scénografa Stefanosa Lazaridisa. 
Pretože scéna a interiér ENO sa práve rekonštruujú. La
zaridis vynachádzavo vďenil lešenie, ktorým je pódium 
obklopené, do svojho návrhu a tak práce môžu pokračo
vať i počas rušnej zimnej sezóny. Mnohí to považujú za 
geniálny nápad a scéne to dodáva svojráznosť, hoci vede
nie ENO sa priznalo, že na reakciu publika čakalo so za
tajeným dychom. A čo ďalšia sezóna v ENO? Január bu-

35 



de svedkom náročného Wagnerovho Prsteňa. Zlato 
Rýna bude však predvedené v koncertnej verzii. 
Ďalšími veľmi zaujímavými produkciami budú Dob
rodružstvá Líšky Bystroušky (réžia David Pountney), 
Lady Macbeth z Mcenska (Sostakovič), The Rape of 
Lucretia (Britten), From Morning to Midnight (Od rána 
do polnoci, svetová premiéra od Davida Sawera) 
a Pucciniho Plášť. Sestra Angelika a jedinečná komic
ká opera s neumierajúcou životnou múdrosťou 
Gianni Schicchi. Na scénu sa dostane i konzervatív
nejší program, Ao napríklad Don Giovanni, Verdiho 
Falstaff alebo &lrbier zo Sevilly, čo však na svojráz
nosti a odvahe celej koncepcie nič nemení. ENO si 
dokázala vychovať pomerne stále publikum, ktoré 
neodolá ani súčasnej opere, najmä, keď ide o brit
ského skladateľa. Napn1dad posledné predstavenie 
pred rokom uvedenej a na objednávku písanej ope
ry The Silver Tassie od Marc-Anthony Turnagea ma
lo 98-%-nú návštevnosť. z čoho 16 % boli ľudia, 
ktorí do opery prišli po prvý raz. Ako vysvetlenie 
môže poslúžiť fakt, že ide o operu, ktorá si azda ako 
prvá v histórii zvolila za svoju priamu inšpiráciu 
futbal. Odhliadnuc od veťmi populárneho námetu 
medzi britskou verejnosťou, je to v dnešnej dobe 
nepochybne závratné číslo. Aj ostatné štatistiky sú 
zarážujúce: Poulencove Karmelitánky- 78 %, Hän
delov Semele- 83 %, Brittenov Peter Grimes- 80 %, 
Händelova Alcina - 85 %, Mozartove opery Figaro
va svadba- 93 % a Čarovná flauta - 90 % a Puccini
ho Bohéma- 88 %. ENO za ne vďačí rôznym fakto 
rom. V prvom rade patrí medzi ne nízka cena vstu
peniek a rôzne zľavy pre študentov i dôchodcov, 
ako aj pre tých, čo sa rozhodnú zakúpiť si vstupen
ku súčasne na tri a viac predstavení. Ceny sa pohy
bujú v rozpätí od 2.50 do 52 libier za najlepšie 
miesta, 112 miest na sedenie za 3 libry sa predáva 
iba v deň predstavenia. Studenti si v deň predstave
nia môžu zakúpiť najlepšie miesta iba za 12.50 lib
ry, čo u bežného pracujúceho občana znamená ek
vivalent asi za dve odpracované hodiny. 

Royal Opera House Covent Garden taktiež ponúka 
množstvo zaujímavých inscenácií pre milovníkov 
i špecialistov. Od ENO sa líši hlavne medzinárodný
mi a pokiaľ možno slávnymi hlavnými predstaviteľ
mi a dirigentmi. Styri inscenácie sú priamymi objed
návkami operného domu (Wagner: Tristan a Iso/da, 
Rossini: La Cenerentola, Hans Werner Henze: Boule
vard Solitude a Cajkovskij: Pikova dáma). Verdiho La 
traviata a Belliniho Pier-Luigi Pizzi sú do programu za
radené kvôli výročiu svojich tvorcov: Giuseppe Ver
di zomrel roku 1901. čo je 100 rokov od narodenia 
Vincenza Belliniho. Sezónu otvorilo obnovené pred
stavenie Pucciniho Tosky v pôvodnej réžii Franca Zef
firelliho; ako Mario Cavaradossi sa predstavil Rober
to Alagna (dirigent Carlo Rizzi). Ďalšie dve zaujíma
vé inscenácie sú Billy Budd od Brittena (dirigent 
Richard Hickox, réžia Francesca Zambella, Billy 
Budd: Simon Keenlyside) a Káťa Kabanová (dirigent 
Simone Young, réžia Trevor Nunn, Káťa: Amanda 
Roocroftová). Pokiaľ ide o návštevnosť RoyaJ Opera 
House; stačí stručne: naprík.Jad lístky na Tristana 
a Iso/du boli vypredané už v septembri. ti 

VAN DA PROCHÁZKOVÁ 

Cremona- rodisko Claudia Mon
teverdiho -je starobylé talianske 
mestečko, rozprestierajúce sa 
v Pádskej nížine, vzdialené asi 70 
km od Milána, hlavného mesta 
Lombardie. Známa svojím Dó
mom v lombardsko-románskom 
štýle a Torrazzom - 111 m vyso
kou zvonicou z 13. storočia, je 
Cremona jedným z obľúbených 
turistických stredísk severného 
Talianska. Ale tým skutočným 
motívom väčšiny prichádzajúcich 

návštevníkov je dJhoročná husliarska tradícia, ktorá vyvrcholi
la v 16. - 18. storočí a ktorá doteraz formuje hudobno-kultúr
ny profil mesta. Aj mesiac október sa niesol v duchu tejto tra
dície. Okrem stálych expozícií hudobných nástrojov (Múzeum 
A. Stradivaribo, SaJón hudobných nástrojov Komunálneho pa
láca, Organologicko-didaktické múzeum Medzinárodnej hus
liarskej školy) mali obdivovatelia husliarskeho umenia a dobo
vých nástrojov možnosť navštíviť výstavu historických hudob
ných nástrojov cremonskej husliarskej školy. Za posledných sto 
rokov je to jedna z naj kompletnejších zbierok tohto druhu. Vy
stavené exponáty pochádzali z verejných, ale predovšetkým zo 
súkromných zbierok z Talianska, Anglicka, Francúzska, Ne
mecka, Svajčiarska, USA a Japonska. Približne tridsať nástrojov 
zoskupených podľa husliarskych rodín (Amati, Ruggeri, 
Gennaro, Rogeri, Guarneri, Stradivari, Storioni. Bergonzi, Ce
rutti, Rota) bolo svedectvom zrodu a vývoja husliarskeho ume
nia v Cremone od renesancie po romantizmus. Súčasťou výsta
vy bol aj dokumentačný materiál (sobášne listy, kúpno-predaj
né zmluvy, testamenty, záznamy v matrike), ktoré poskytol 
Státny archív mesta Cremona. V rovnakom období prebehol aj 
IX. ročník súťaže sláčikových nástrojov .IX. Concorso trienna
le di strumenti ad arco". Táto súťaž o . najlepšie vyrobené" hus
le, violu, violončelo a kontrabas píše svoje dejiny od roku 1976 
a odvtedy sa pravidelne koná každé tri roky. Tento rok sa na 
nej zúčastnilo 249 husliarov z 33 krajín sveta (zastúpené bolo 
aj Slovensko) s celkovým počtom nástrojov 380, z toho 223 
husie!. 99 viol. 47 violončiel a ll kontrabasov. Najväčšie per
cento prihlásených bolo z Talianska (36%), Japonska (14%), 
Nemecka (7%) a Poľska (5%). Medzinárodnej porote zloženej 
z piatich husliarov a piatich inštrumentalistov predsedal Char
les Beare. Hudobné nástroje sa hodnotili z hľadiska konštrukč
ného (technická úroveň, montáž, kvalita laku, celkový štýl 
práce) a akustického (farba zvuku, sila tónu, vyrovnanosť 
strún, ovládateillosť nástroja). Víťazmi vo všetkých kategóriách 
(pričom v kategórii violončiel cena udelená nebola) sa stalo 
Nemecko. Bodkou za celým podujatím bol koncert Talianskych 
sólistov na víťazných hudobných nástrojoch tohto a predchá
dzajúceho ročníka súťaže. Z dominujúceho talianskeho reper
toára najviac zaujalo Concerto pre sláčikové nástroje od taJianske
ho skladatel'a Nina Rotu ( 1911-1979). Sprievodnými poduja
tiami bol XIII. Obchodný salón hudobných nástrojov a do
plnkov pre výrobu sláčikových nástrojov .Cremona Mondo
musica" a výstava súčasného brazílskeho husliarskeho umenia 
. Brazil 500" ako súčasť osláv 500. výročia objavenia Brazílie. 
Co d<tdať na záver? Asi len toľko, že napriek zlému počasiu, 
častým dažďom a nebezpečne vysokej hladine rieky Pád boli 
októbrové dni v Crť'mone skutočným zážitkom pre všetkých, 
ktorí sú naklonení kultúre, hudbe a predovšetkým husliarske-

KRIST Í NA PAŽITNÁ 
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Slovanská klasika na scéne opery SND 
v rokoch 1920-1945 

Cár Boris Fiodora Šaľapina 
Jaroslav Blaho 

Pri veľkom počte premiér, ktorý v nepriamej úmernosti súvisel 
s nízkou reprízovosťou - a tá zas s pomerne úzkym diváckym 
zázemím len čosi vyše stotisícovej slovensko-česko-nemecko
maďarskej medzivojnovej Bratislavy- nestratila sa v repertoá
ri opery Slovenského národného divadla ani slovanská klasika. 
A to aj napriek tomu, že na plagáte sa to len tak hmýrilo titul
mi klasiky českej. Darmo, či sa to niekomu páči, alebo nie -
bratislavská opera do roku 1938 bola organickou súčasťou čes

kej opernej mapy, a to nie iba svojím personálnym zložením. 
Toto konštatovanie, pravda, nič nemení na formáte jej ume
leckého profilu, no najmä pozitívneho vplyvu pri postupnom 
formovaní slovenského inscenačného i hudobno-interpretač
ného umenia neskorších desaťročí. 

Slovanská klasika v dramaturgii medzivojnového SND je 
predovšetkým klasika ruská a v nej, samozrejme, Piotr llJič 
Cajkovskij so svojím Eugenom Oneginom a Pi-

ba. Logikou vzťahov medzi dramatickými postavami, ale aj ko
loritom, ba dokonca aj takou nekaždodennosťou, že baletné 
scény neboli .exhibičnou vložkou·, ale organickou súčasťou 
pnbehu! Zásluhu na týchto poziúvach mal isto režisér, ruský 
emigrant a hosťuj úd basista sólistického ensemblu A. Kulikov
skij, ktorý vytváral aj postavu Gremina. Nová bola Tatiana Ma
rie Sponarovej a Onegin Zdenka Otavu v jeho jedinej bra
tislavskej sezóne (!). 

Udalosťou sa stala premiéra Eugena Onegina z februára 1934, 
iste aj preto, že to bolo prvé dielo svetovej opernej klasiky na
študované v slovenskom preklade. Autorom bol Arnold Flogl. 
Básnický text bol v novej podobe dostatočne poetický, obsaho
vo adekvátny a predovšetkým (určite aj preto, že ho vytvoril 
spevák) sa dobre spieval. Inak prísny Ivan BaUo dokonca kon
štatoval. že slovenčina Cajkovskému a Puškinovi svedčí viac 

ako čeština. Kritika chválila Vmcourkovo hu-
kovou dámou. Dva príbehy, ktorým práve dobné naštudovanie, Pirnikovovu choreogra-
operná podoba zaručuje pretrvávajúcu život- fiu aj Vilúnovu réžiu, hod scénická zložka 
nosi mimoruského prostredia, hod nik nepo- opäť dielu zostala čosi dlžná zásluhou .. pozbe-
chybuje o myšlienkových a umeleckých kva- raných" kostýmov. Tatianu spievala mladučká 
litách Puškinovho veršovaného románu či Napravilová (neskôr zrelá Formanová), Olgu 
neveľkej poviedky. Eugen Onegin sa s mimo- Rezníčková, Onegina Zavrel, Lenského ako 
riadnym úspechom stretol na bratislavskom jednu zo svojich prvých operných postáv Ste-
javisku už v otváracej polsezóne SND (23. 4. fan Hoza, Gremina Flogl. Vďaka naštudovaniu 
1920). Pripravili ho dirigent Ledvina, režisér v slovenčine mohol byt Eugen Onegin jednou 
Vilím a z kvarteta protagonistov sa výhrady z prvých premiér súboru v čase .poslovenčo-

kritiky dotýkali len speváckeho a hereckého vania" repertoáru v máji 1939. Bartošová 
stvárnenia titulného hrdinu barytonistom vytvárala svoju prvú Tatianu, novoangažova-
Zvachom, zato vysoko sa hodnotila Kram- ná Dita Gabajová Oľgu a na premiére sa 
perovej Tatiana, Sehnalovej Olga, Geitlerov v ústrednom pane, zatiaľ pohostinsky, pred-
Lenskij, aj figúrka Francúza Triquetta v poda- RoMAN HOBNER v PIKOVEJ DÁME stavil mladý český barytonista Emil Schutz. 

ní Mirka Horského, jedna z profilových postavičiek bu ff o ten o- Bratislavské osudy dramatickejšej a divadelne vari aj vda č-
ra a dlhoročného umeleckého tajomníka súboru. nejšej Pikovej dámy neboli už zdaleka také priaznivé. l)ích zopár 

Väčšie výhrady mala kritika voči orchestrálnej zložke dalšie- medzivojnových predstavení pripisujeme inscenácii z roku 
ho naštudovania Dčdečkovho (14. 9. 1923), aj voči nezodpo- 1927, obnovenej v roku 1932. Holečkovo svedomité hudobné 
vedajúcej vizuálnej zložke. A invektívy neminuli ani sólistické naštudovanie s klasickým Hermanom Romana Hiibnera (jed-
obsadenie, kde Václav Novák mal pre lyrického hlavného hr- na z jeho najväčších rolí), dievčenskou Lízou Sponarovej a vý-
dinu primohumý orgán, Krásová pre Olgu nedostatok diev- razovo prekvapujúco bohatou grófkou Marty Krásovej, ktorá 
čenského temperamentu. Vokálne pozoruhodná Marie Zalu- už vtedy svojím majstrovstvom prekryla handicap mladosti pri 
dová svoju Tatianu priveľmi tragizovala - postava viac sedela stvárňovaní stareny- to všetko nestačilo vzbudiť väčší záujem 
alternujúcej, dievčensky snivej Dobi'ene Sirnáňovej. Zo sólistov verejnosti. Viac sa darilo obnovenému Folprechtovmu naštu-
si palmu víťazstva odniesol autenický Lenskij Bronislava Cho- dovaniu, ktoré bolo temperamenLné, malo spád, kontrasty 
roviča, dojímajúd mäkkosťou a plastickosťou tónu, aj prostým a vrcholy, vzorne vypracovaný orchester, pričom kritik, nik 
hereckým výrazom. menší ako Alexander Moyzes, zaregistroval v Národnom den-

Priaznivejší ohlas mala tretia inscenáda opery ( 17. 12. níku aj štýlovosť rokokovej pastorely. Horšie v reflexiách kriti-
1925). Aspoň v rámd finančných možností a dobových pred- ky obstála Vilímova inscenácia, najmä pre nedostatok financií 
stáv o nárokoch na inscenovanie opier zaujala javisková podo- na iluzívnejšiu scénografickú zložku .• Hrozná bola výprava, 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT)11 )2000 37 



dekoráde a kostýmy z každého kúta zohnané ... Bolo nutné z 
grófkinej ložnice spraviť umrlčiu komoru?", pýta sa Moyzes. 
Hiibnerov Herman sa zal'úbil tentoraz do Lízy Heleny Bartošo
vej a v maniackom posadnutí zapríčinil smrť starej grófky v po
daní Mariče Peršlovej. 

Dlho sl'ubovaný Boris Cod unov dostal sa napokon do reperto
áru l O. apríla 1927, šestnásť dní po náročnej premiére Lohen
grina. že napriek určitému časovému stresu naštudovanie spl
nilo očakávania, na tom 
majú zásluhu jirigent 
Bohuš Tvrdý i režisér 
Václav Jii'ikoV!!ký. Tvr
dého stavba sa vyznačo
vala ostrými hranami, 
rytmickými pointami, 
akou~ hudobnou ve~ 
nosťou, strohým realiz
mom. Na bratislavské 
pomery až prekvapujúco 
hutne zneli zbory. J ii'i
kovský profesionálne 
zvládol náročné masové 
výjavy, komponoval dra
maticky účinné mizan
scény, nápadito pracoval 
so svetlom na štýlovo 
jednomej scéne Gustava 

l 
N. M ELNIKOV AKO BORIS GoouNov 

Wintersteinera. V titulnej postave presvedčil ruský barytonista 
Nikolaj Melnikov, herecky plastický v tradíciách ruskej opernej 
školy aj interpretačnej tradície postavy, gradujúci svoj výkon i 
po vokálnej stránke. Sonórnym basom upútaJ pozornosť ho
sťujúci Dr. Kolá i' v postave Pimena, Chorovič spieval Dirnitrija 
a Hiibner charakterový part Sujského. Blaho s Ruth-Marko
varn sa predstavili v komickej dvojid potu iných mníchov- už 
o rok však Blaho obliekol kostým Gnsku-Dirnitrija (v predsta
vení s hosťujúcim Baklanovom). Prvou bratislavskou Marinou 
Mnišek bola Marta Krásová. V júni roku 1930 poču la tohto Bo
risa Godunova v pražskom divadle Varieté československá poli
tická honorácia na čele s prezidentom Masarykom (v Prahe di
rigoval Oskar NedbaJ a Borisa spieval Fiodor Saľapin). V je
senných predstaveniach sa potom v titulnej postave zaskvel 
novoangažovaný Arnold Flogl. 

Ako prvú premiéru sezóny 1932/33 uviedla opera SND 
v československej premiére Musorgského Soročinský jarmok. 
Tímovej prád (Vincourek, Vilím, Ladvenica), ktorá si zvolila 
Cerepninovu úpravu diela, dominovala tvarovo i farebne hýri
vá výprava. Nepohrdla kubistickými líniami, ba dokonca do 
maľovaného pozadia zakomponovala siluetu kravy. Zdá sa, že 
celkom nemal pravdu Jaroslav Kvet, keď sa v Robomíckych 
novinách pýtal .prečo tie zakriveniny? Veď hudbe neodpove
dajú" - grotesknosti, pitoresknosti, barbarizmom a expresio
nizmu partitúry svedčali Ladvenicove tvary až-až. Samotné 

SOROČINSKÝ JARMOK - SCÉNA (J . l.AOVEN ICA) 

predstavenie bolo ~omickým hereckým koncertom dvojice ve
dúdch basistov súboru, Flogla (Cerevik) a Ruth-Markova (kmo
tor), kým Peršlová svoju panovačnú a chlípnu Chivriju preex
ponovala až do drsnej grotesknosti. Mileneckú dvojicu Parasky 
a Hricka vytvorili Terézia Proschingerová a Dr. Janko Blaho. 

Až do 21. júna 1941 sa ruská klasika v dramaturgii SND po
dtovala ako prejav sympatií k vel'kému východnému spojen
covi tútorskej ríše mladého samostatného štátu. Musorg
sk ého Chovanščinu naštudoval súbor vo Floglovom preklade 
(26. IO. 1939). K veľkému výkonu sa vypol orchester pod Vin
courkovou taktovkou, výborne zneli aj zbory, doplnené inten
zívnym náborom nových síl začiatkom sezóny (zbormajster 
Vladimír Meličko). Vilírnova réžia rešpektovala realistický rá
mec historického príbehu, rutinovane zvládla masové scény na 
Ladvenicovej scéne, ktorá viac upútala v exteriéroch (drevené 
stavby, zvonica, dbuľovité veže pravoslávnych chrámov) ako 
v interiérových obrazoch - ich výtvarno prezrádzalo skôr inš
piráciu stredomorskou renesanciou, či pozdnou Byzandou). 
Z kvalitného sólistického ensemblu vyčnievali Floglov Ivan 
Chovanskij a vizionárka Marfa v podaní novej akvizíde súbo
ru, ruskej mezosopranistky Jelizavety Evertovej, hlasovo sýta 
a výrazovo i herecky mimoriadne presvedčivá. Inscenáda Mu
sorgského opery sa ukázala ako jeden z najvýznamnejších 
umeleckých počinov opery SND počas vojnových sezón! 

Takýmto ojedinelým dramaturgicko-inscenačným vkladom 
do histórie našej prvej scény bola už v prvej bratislavskej sezó
ne Karla Nedbala (22 . 12. 1928) československá premiéra roz
právkovej satiry Zlatý kohútik od Nikolaja Rimsk é
ho-Korsakova. Nedbalovo naštudovanie, Jilikovského réžia 
a fantaskná scéna viedenského Miguela Urvancova oslovili aj 
pražskú, viedenskú a peštiansku kritiku, ktorá sa unúvala na
vštíviť bratislavskú premiéru - navyše opera SND predviedla 
dielo v jeho rakúskej premiére aj počas májového turné do 
Viedne na javisku Stadtthearra ( 1929). Ned balov hudobný tvar 
vynikal zvukovosťou, farebnosťou, zvýraznením motivického 
bohatstva hypenrofickej partitúry. Zo sólistov vynikol Ruth
Markovov cár Dodon, Kolárov vojvoda Polkan, Ŕezníčkovej 
Zlatý kohútik, Janko Blaho v extrémne exponovanom parte 
Astrológa i obe altemantky pohyblivej partie Semakanskej 
princeznej - Eva Hadrabová, resp. Maša Kolárová. 

Všeobecne možno konštatovať, že naštudovania ruskej oper
nej klasiky v SND rokov 1920-1945 patrili k profilujúdm dra
maturgickým aj inscenačným udalostiam. To už nemožno po
vedať o naštudovaní chorvatského Nika/u Subiča Zrinského od 
Ivana Zajca ( 1925), ani poľskej Halky od Stanislava Mo
rtiuszka (1928) . Obe premiéry možno z časového odstupu 
hodnotiť skôr ako záslužné prihlásenie sa ku klasickým hodno
tám spriatelených slovanských kultúr než ako prejav dramatur
gických ambícií. V Zajcovej historickej tragédii podčiarkol diri
gent Bediich Holeček črty hudobnej monumenaliry, z hľadiska 
hudobného naštudovania prijala kritika aj Vmcourkovu Halku. 
Problémom v oboch prípadoch boli skôr konvenčné Viscusiho 
réžie a najmä .zlátané" dekoráde a biedna práca so svetlom. 
V Halke kritiku oprávnene pobúrili aj slovensko-madímké kos
týmy! Bohatým hlasovým fondom a l'udskými črtami obdaril 
Zdenek Orava Zajcovho Zrinského- v Halke stála v popredí tak
tiež.hlavná predstavitel'ka v podaní Dobi'eny Simáňovej. 

• V porovnaní s ostatnými národnými a štýlovými školami 
nebolo tej slovenskej opernej klasiky na scéne prvorepubli
kového SND vel'a '- skôr málo. A čo dnes? Ešteže pripravova
ná premiéra tajkovského Panny orleánskej trochu vylepší 
nulovú bilandu! ~ 

J AROSLAV B LAHO 
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KAPITOLY Z HUDBY 20. STOROCIA 

JOHN CAGE (1) 
Zuzana Martináková 

"Pred štúdiom Zenu - človek bol človekom, hory boli horami. Počas štúdia Zenu - veci sa stali konfúznymi. 
Po štúdiu Zenu- človek bol človekom, hory boli horami. Vysloviac toto, opýtal som sa Dr. Suzukiho: 'Aký je roz
diel medzi tým pred a tým potom?' Odpovedal: Nijaký rozdiel, len nohy sú trošku nad zemou."' 

- Narodený5.9.1912vLosAn
geles; otec technik a vynálezca 
(roku 1912 vynašiel ponorku) 

- v detstve sa učil hra( na klavíri 
- 1928 - štúdium na Pomona 

College v Claremonte (Kalifor
nia); prvé básne a úvahy o drá
he literáta 

- 1930 - štúdium v Paríži - ar
chitektúra u Goldfingera, klavír 
u Lazara Lévyho; začína maľo
vať; cesty (Capri, Biskra, Mal
lorka, Madrid, Berlín); prvé 
kompozíde na Mallorke 

- 1931 - návrat do USA; 7jhrad
ník v moteli v Santa Monica 

a prednášky o modernom výtvarnom umení a hudbe u žien v domác
nosti; súkromné štúdium kompozíde u Richarda Buhliga 

- 1933- štúdium harmónie a kontrapunktu u Schônbergovho žiaka Adol
pha Weissa v New Yorku a zároveň mimoeurópskej a populárnej hudby 
u Henryho Cowella na New School for Sodal Research v New Yorku 

- 1934 - štúdium kontrapunktu a analýzy u Arnolda Schônberga 
v Los Angeles 

- 1937- štúdium knihárstva; Cage 1.akladá kvarteto bicích nástrojov; skla
dateľ a korepetítor baletnej triedy v Seattli; zakladá orchester bicích 
nástrojov 

- 1938- na pozvanie Lou Harrisona prednáša na letných kurzoch na Mills 
College v Kalifornii, kde sa zoznámil s László Moholy-Nagyom 

- 1939- Cage sa presťahuje do San Frandsca, kde spolúčinkuje na kon
certoch pre bi de nástroje s Lou Harrisonom 

- 1941- na pozvanie Moholy-Nagya prednáša experimentálnu hudbu na 
Chicago School of Design 

- 1942- sťahovanie do New Yorku; kontakty s umelcami a predovšetkým 
s tanečníkom Merceom Cunninghamom 

- 1943 - prvý koncert zo slávnej série Cageových koncertov a prednášok 
v Museum ol Modern An 

- 1946/47 - štúdium indickej filozofie a zen-budhizmu; stály korepetítor 
a hudobný ved úd baletnej skupiny Merce Cunningham Dance Company 

- 1948- prednášky na Black Mountain College v North Carolina; Cage tu 

organizuje Satieho festival 
- 1949 - pobyt v Paríži, kde sa zoznámil so Sergeom Niggom a Pierrom 

Boulezom; zaoberal sa tu životom a dielom Satieho 
- 1950 - po návrate do USA kompozície na báze náhodných operácií po

mocou starej čínskej knihy 1-Ťing 
- 1952- stretnutie s Robenom Rauschenbergom a vznik prvého happeningu 
- 1954- presťahovanie na vidiek- Stony Point v Rocldand County v no-

vo7.aloženej anarchisticko-padfistickej kooperatíve; prvé koncertné tur
né do Európy (s Davidom 1\Jdorom) 

- 1956-1958- profesúra na New School of Social Research v New Yorku 
- 1958 - uvedenie skladby Concerto for Piano and Orchestra v Town Hall v 

New Yorku vyvolalo jeden z najväčších škandálov v dejinách hudby; 
prednášky na Medzinárodných prázdninových kurzoch Novej hudby v 
Darmstadte 

- 1958-1959 - elektronická realizáda skladby Fomana Mix v Studio di Fo
nologie della Radio-Televisione !taliana v Miláne; Cage bez konkurencie 
vyhral v televíznom kvíze o hnboch 6 miliónov lír, ktoré venoval na kú
pu autobusu pre Merce Cunningham Dance Company 

- 1962 -spoluzakladateľ Newyorskej mykologickej výskumnej spoločnosti 
- l 963 - uvádza Satie ho Vexations v Záhrebe 
- l 965- prezident nadácie Cunninghams foundation a riaditeľ nadáde pre 

Contemporary Performing Ans 
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- 1968- ďen National Institute of Ans and Letters 
- 197 l - presťahovanie zo Stony Point na Manhattan 
- l 977 - Shisuko Yamamoto začína s úspešnou liečbou Cageovej artritídy 

klbov makrobiotickou diétou (Cageovi ho odporučila Yoko Ono) 
- l 978 - zvolený za ďena American Academy ol Ans and Sdences; prvá 

kompozída pre vlak ll Treno 
- l 979 - prvá rozhlasová hra Roaratorio, an Irish Circus on Finnegans Wake 
- 1982- pri pn1ežitosti 70. narodenín- 14-hodinový koncert .John Ca-

ge and Friends· 
- 1984- prvé experimenty na ffiM počítači 
- l 986 - čestný doktorát na California Institute ol the Ans 
- 1987- 24-hodinová nonstop relácia WDR .NACHTCAGETAG"; meno-

vaný 1.a profesora pre poetiku na Harvard University na akademický rok 
l 988/89; prvý ľahký infarkt vo Frankfurte 

- 1989- hudobná cena mesta Kioto 
-následkom ťa7Jcého infarktu Cage zomrel l 2. augusta l 992 

John Cage je azda najzáhadnejšou, najdiskutovanejšou, naj
prijímanejšou i najodmietanejšou postavou umeleckého i ne
umeleckého sveta 20. storočia. Vymyká sa akejkoľvek cha
rakteristike, akémukoľvek pokusu o definíciu či kategorizá
ciu. Len čo postihneme jednu stránku jeho osobnosti a diela 
v nádeji, že zodpovedá skutočnosti, v zápätí pochopíme, že 
iná stránka jeho neuveriteľne mnohostranného ja tej prvej 
odporuje. Zvláštny paradox.' tak dobre známy v logike- to je 
hádam to najvýstižnejšie označenie pre život a tvorbu Johna 
Cagea. 

K poznaniu, že život i tvorba Johna Cagea je plná takých
to zvlášmych paradoxov, som dospela veľmi neskoro. Dlho 
predtým som sa snažila prísť na podstatu jeho tvorivej cesty, 
hľadajúc záchytný bod, racionálnu logiku. Napokon som do
spela k záveru, že najväčšou chybou bola práve moja snaha 
odhaliť a pochopiť ju. Celá podstata zrejme spočíva v tom, že 
John Cage sa vymyká bežnej logike, ak len neprijmeme oné 
paradoxy, ktoré sú súčasťou vyššej logiky ... 

Celá táto úvaha nebude teda výkladom príčin Cageovej 
zvláštnej orientácie, ale len akýmsi naznačovaním ciest (opie
rajúc sa o jeho životopis), ktoré on sám nastúpil a nikdy ne
dokončil. Podobne ako v orientálnej filozofii, podľa ktorej 
zmysel nespočíva v dosiahnutí cieľov, ale v kvalite prežívania 
ciest, smerujúcich k nim, alebo: pád listu zo stromu na jeseň, 
aj keď predstavuje jeho zánik, je najkrajším zážitkom jeho 
krá tk ej existencie .. . 

John Cage pravdepodobne zdedil po otcovi objaviteľské 

dispozície: každá jeho reakcia, každá jeho výpoveď, každý je
ho- či už slovesný, hudobný, výtvarný alebo multimediálny 
prejav - je permanentným objavovaním a tiež permanent
ným narúšaním symetrie vnímania cez rúcanie stereotypov 
a konvencii. 

Už ako mladý študent kompozície u Richarda Buhliga vy
našiel roku 1931 kompozičnú metódu, založenú na 25-tóno
vých radoch a na striktnom zákaze opakovania tónov (vplyv 
Schänbergových racionálnych operácií s 12-tónovým radom 
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Výber z tvorby 
Quest, prvá časť je improvizácia pre objekty, mikrofóny, zosil
ňovač a reproduktor, 2. časť je notovaná pre klavír (1935); 
Quartet pre 4 hráčov na bližšie neurčených bicích nástrojoch 
{cca 1935); Trio pre 3 hráčov na bicích nástrojoch {cca 1936); 
Jmaginary /andscape No. l pre dva gramofóny s variabilnou 
rýchlosťou, platne s nahrávkami jednotlivých frekvencií, kla
vír a l činel pre 4 hráčov (1939); First Construction (in Metal) pre 
bicie sexteto ( 1939); Second Construction pre bicie kvarteto 
( 1940); BacchanaJI pre preparovaný klavír (hudba k baletu) 
{1940); Living Room Music {text: Gertrude Stein) pre 4 hrá
čov/recitátorov .. (1940); Third Construction pre bicie kvarteto 
(1941); Double Music (v spolupráci s Lou Harrisonom) pre bi
cie kvarteto { 1941); The City Wears a Slouch Hat pre el. prístroje 
a bicie nástroje {1941); lmaginary landscape No. 3 pre bicie sex
teto, vrátane el. prístrojov { 1942); Jmaginary landscape No. 2 pre 
bicie kvinteto vrátane el. prístrojov { 1942); Credo in US pre bi
cie kvarteto vrátane klavíra, rádia a gramofónu (hudba k ba
letu) {1942); In the Name of Holocaust pre preparovaný klavír 
{hudba k baletu) {1942); Amores pre preparovaný klavír a bi
cie trio { 1936-1943); A Book of Music pre dva preparované kla
víre { 1944); Four Walls, tanečná dráma (1944); Three Dances pre 
dva preparované klavíry (1944-1945); Party Pieces {spolu 
s Henry Cowellom, Lou Harissonom a Virgilom Thomsonom) 
pre neurčité obsadenie {melodické nástroje) (cca 1944-1946); 
The Seasons. Ballet in One Act (choreografia Merce Cunningham) 
pre klavír alebo orchester {1947); Experiences, l. časť pre dva 
klavíry, 2. časť pre hlas {19441945-1948); Sonatas and Inter/u
des pre preparovaný klavír (1946-1948); String Quartet in Four 
Paris {filmová hudba ku Calderovým dielam) pre preparova
ný klavír ( 1949-1950); Concerto for Prepared Piano and Chamber 
Orchestra {195Q-1951); Haiku pre klavír {195Q-1951); lmagina
ry IAndscape No. 4 or Marel! No. 2 pre 12 rádií (24 hráčov) 
{ 1951); Music of Changes pre klavír {1951); Seven Haiku pre kla
vír (1951-1952); lmaginary Landscape No. 5 (choreografia Jean 
Erd man) pre 42 ľubovoľných gramoplatní { 1952); Water Music 
pre preparovaný klavír (klavirista používa tiež rádio, 3 pišta
ly, 2 nádoby na vodu a hracie karty {1952); 4'33" pre ľubovor
ný nástroj alebo kombináciu nástrojov {1952); ForM. C. and 
D. T. pre klavír (Happening na Black mountain College spolu 
s Cunninghamom, Thdorom, Rauschenbergom, Richardsom 
a Olsonom) (1952); Music for Carillon No. l {1952); Music for Pia· 
no l (1952); Music for Piano 2; Music for Piano 4-19; Music for 
Piano 20 { 1953 ); Music for Carillon No. 2; Music for Carillon No. 3 
{1954); 34'46.776" for a Pianist; 31 '57.9864" for a Pianist pre pre
parovaný klavír, ad. lib. s pridanými nástrojmi (1954); 
26'1.1499 for a String Player pre jeden aJebo viac rubovoľných 
štvorstrunných sláčikových nástrojov, ad. lib. s pridanými 
nástrojmi {1953-1955); {1953); Music for Piano 21-36; 37-52 
( 1955); 27' 10.544" for a Pecussionist pre jeden alebo viac bicích 
nástrojov (1956); Music for Piano 53-68; 69-84 pre jeden alebo 
viac klavírov (1956); Radio Music pre 1-8 rádií (1956); Winter 
Music pre 1-20 klavírov {1956); Concerto for Piano and Orchestra 
(1957-1958); Music Walk pre jedného alebo viacerých klavi
ristov na jednom klavíri, ktorí tiež používajú rádiá, svoje hla
sy a prípadne aj ďalšie nástroje { 1958); Fontana Mix mg. pás 
alebo rubovorný spôsob a počet účinkujúcich { 1958); Music for 
Amplified Toy Pianos pre rubovorný počet elektricky zosilne
ných hračkárskych klavírov { 1960); Music for Carillon No. 4 pre 
elektronickú zvonkohru so sprievodom, ktorý pozostáva z hl
bokých, drevených, tupých zvukov a rekurzívnych procesov, 
live alebo nahraných {1961); Atlas Eclipticalis pre 87 hlasov 
(nástroje a dirigent, ktoré môžu byť rubovorne kombinované) 
{1961-1962); Music for Piano 85 pre klavír a live electronics 
(1962); Rozart Mix pre najmenej 88 magnetofónových slučiek 
na 12 magnetofónoch, obsluhovaných minimálne 4 technik
mi (1965); Variations V. 37 Remarks re an Audio-Visual Performan-
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je tu evidentný) s t:ieľom zlepšiť štruktúru diela. Tomu pod
riadil aj presne vypracovaný systém rytmických a metrických 
modelov, ktoré sa v rôznych vrstvách kompozície dodržiava
li veľmi dôsledne. Bola to len krátka perióda, nakoľko už ro
ku 1933 ho Henry Cowell v New Yorku zasvätil do základov 
orientálnej i populá rnej hudby a sprostredkoval mu svoju 
klavírnu techniku hry clustrov a netradičnej hry na strunách 
klavíra. Odporúčal mu aj štúd ium kontrapunktu a harmónie 
u Schänbergovho žiaka Adolpha Weissa, aby sa nakoniec do
stal priamo k Schänbergovi do Los Angeles. Stalo sa tak už 
roku 1934, a to napriek tomu, že Cage si nemohol dovoliť 
Schänberga zaplatiť. Ako náhradu za vyučovanie mu však 
musel prisľúbiť, že celý svoj život zasvätí hudbe. Do istej mie
ry a najmä svojským spôsobom Cage svoj sľub dodržal, pre
tože sa hudbou {ale nielen hudbou) síce celý život zaoberal, 
no nie ako .klasický" sk ladateľ. Schänberg neskôr presne vy
jadril podstatu Cagcovej kreatívnosti v hudbe, keď raz na 
otázku, či mal v Amerike nejakých pozoruhodných žiakov, 
odpovedal, že jedného predsa len mal, a to Johna Cagea, aj 
keď vraj "on nie je skladateľ, on je vynálezca - geniálny.·• 
Pravdepodobne pritom an i netušil, že Cageov otec bol sku
točne vynálezcom. 

Dôležitým podnetom pre rozvinutie Cageovho všestran
ného umeleckého nadania bolo v tom čase spoznanie jed
ného z prvých priekopníkov abstraktného filmu kinemato
grafa Oskara Fischingera, ktorý si uňho objednal filmovú 
hudbu. Fischingerov výrok, že zvuk je dušou neživého predmetu, 
sa stal pre neskorší Cageov vývoj určujúci. Podnietil ho na 
tvorbu takmer výlučne pre bicie nástroje, ktorej sa venoval 
približne desať rokov.• Počas štúdia u Schônberga na Univer
sity of California v Los Angeles (UCLA) sa Cage stal roku 
1937 hudobným poradcom tamojšej skupiny moderného 
tanca i korepetítorom v baletnej triede Bonnie Birdovej a od
vtedy sa už spolupráci s tancom do konca svojho života ne
vyhol. Venoval sa tiež štúdiu knihárstva, pričom spolu s ostat
nými kolegami založil kvarteto bicích nástrojov. Ešte roku 
1935 sa Cage oženil so Xeniou Andrejevnou Kashevaroffo
vou, dcérou ruského pravoslávneho kňaza z Aljašky, ktorá na 
Cageov podnet zača la študovať hru na bicích nástrojoch a až 
do rozpadu ich manželstva ( 1945) pôsobila v Cageovom or
chestri bicích nástrojov, ktorý založil počas krátkeho pôsobe
nia v Seattli ( 1937-1939). Bolo to obdobie, keď sa Cage v ob
lasti tvorby venoval najmä skladbám pre bicie nástroje: Quar
tet pre štyroch hráčov na bližšie nešpecifikovaných bicích 
nástrojoch z roku 1935 bol zároveň prvým dielom s použitím 
elektronických prístrojov (mikrofón, zosilňovač, reproduk
tor), First Construction (in Metal) pre bicie sexteto ( 1939), 
lmaginary landscape No. l pre dva gramofóny s variabilnou 
rýchlosťou, platne s nahrávkami jednotlivých frekvencií, kla
vír a l činel ( 1939), Second Construction pre bicie kvarteto 
{ 1940), Living Room Music na text Gertrudy Steinovej pre 
4 hráčov alebo recitátorov, ktorí používajú rôzne predmety, 
nachádzajúce sa v obývačke na spôsob bicích nástrojov a je
den melodický nástroj s rozsahom c'-dis' ( 1940); tiež tvorbe 
určenej pre tanečné skupiny: Bacchanale (choreografia Sybil
la Fortová), prvá zo série hudieb k baletu a tancu pre prepa
ro~aný klavír ( 1940). 

-.rýznaný posun v Cageovom živote znamenalo stretnutie 
s popredným vý_tvarníkom Lászlóm Moholy-Nagyom počas 
letných kurzov na Mills CoUege v Kalifornii roku 1938, kam 
ho pozval prednášať Lou Harrison. Po presťahovaní do San 
Francisca o rok neskôr podniká Cage rad koncertov pre bicie 
nástroje s Lou Harrisonom a roku 1941 na pozvanie Moho-

!ili HUDOBNÝ ŽIVOT)11 )2000 



-

_ ___ ,.______ - ........... ll l 

ly-Nagya prijal profesúru pre experimentálnu hudbu na 
Chicago School of Design, kde sa zároveň stal korepetítorom 
v tanečnej triede Katherine Manningovej. Tu sa spoznal 
a spolupracoval s ďalšími poprednými maliarmi - Markom 
Tobeyom a Morrisom Graveom. V tom čase vytvoril a zreali-
7oval na objednávku CBS (Coolumbia Workshop) svoju roz
hlasovú show The City wears a Slouch Hat ( 1941), ktorá pozo
stávala z 250-stranovej partitúry, plnej zvukových efektov, 
napodobňujúcich zvuky, hluky a ~umy mesta, pričom prav
depodobne použil aj elektrické prístroje a početné bicie 
nástroje. ' 

Roku 1942 sa Cage presťahoval do New Yorku, kde spoznal 
výrazné osobnosti vtedajšieho umeleckého sveta: maliara 
Maxa Ernsta, zberatel'ku Peggy Guggenheimovú (u nich spo
čiatku býval), Pieta Mondriana, André Bretona, Virgila 
Thomsona, Marcela Duchampa a tiež tanečníka Mercea Cun
nighama, ktorý sa stal jeho najbližším priateTom a spolupra
covníkom. Cage v tom čase vytvoril celý rad ďalších skladieb 
k baletu pre preparovaný klavír a rôzne iné obsadenie s vy
užítím bicích nástrojov i elektrických prístrojov na choreo
grafiu Mercea Cu nnighama, ako aj Jeana Erdmana, Valerie 
Bettisovej a Wilsona Williamsa: Totem Ancestor pre preparova
ný klavír (choreografia Merce Cunningha m) ( 1942), And the 
Earth Sha/1 Bear Again pre preparovaný klavír (choreografia 
Valerie Bettisová) ( 1942), Primitive pre preparovaný klavír 
(choreografia Wilson Williams) ( 1942), In the Name of Holo
caust pre preparovaný klavír (choreografia Merce Cunning-
ham, 1942), Ad · 
/ib pre preparovaný 
klavír (choreografia 
Merce Cunningham 
aJeanErdman, 1943) 
a iné. 

7. februára 1943 
zrealizoval Cage v Mú
zeu moderného ume
nia (Museum of Mo
dern Art) koncert, po
zostávajúci výlučne 

zo skladieb pre bicie 
násuoje, ktorý pred
stavoval jeho osobný 
debut a zároveň otvo-
renie Cageovej ne-

J. (AGE PREPARUJE KLAVÍR 

skôr preslávenej série newyorských koncertov a prednášok. Pod 
jeho taktovkou tu uviedol v podaní Orchestra pre bicie násuo
je (ktorý sám vytvoril a v ktorom účinkovala aj jeho man
želka Xenia) vlastné skladby (Constmction in Metal, lmaginary 
Landscape No. 3 a Amores, kde okrem bežných bicích nástrojov 
použil aj kvetináče, brzdy z automobilov, bzučiak, rapkáč a iné) 
i diela Lou Harrisona, Henry Cowella, Jose Ardévola a Amadea 
Roldana. Cage sa týmto koncertom dostal do širšieho povedo
mia verejnosti a bol považovaný za špecialistu v používani 
bicích zvukov a za radikálneho experimentálneho umelca. 

Dobová kritika• po podobnom koncerte pre bicie nástroje 
roku 1945 hodnotila Cagea vel'mi pozitívne: • Výsledný efekt 
vo všeobecnosti na prvé počutie trochu pripomína indonéz
sky gamelan orchester, aj keď vnútorná štruktúra Cageovej 
hudby vôbec nie je orientálna. Jeho dielo sa v skutočnosti do
týka dvoch rozdielnych tradícií západného modernizmu. Jed
nu z nich reprezentujú .bicie" experimenty, ktorých počiatky 
tvoria Marinettiho futuristickí výrobcovia hluku a ktorých 
pokračovaním je hudba Edgarda Varesa, Henry Cowella 
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ce pre najmenej zakaždým 5 magnetofónov, krátkovlnných 
vysielačov, oscilátorov, zosilňovačov a reproduktorov, ako aj 
objektov, kontaktných mikrofónov, iných elektrických 
prístrojov a tanečníkov (1965); Variations Vl pre veľké množ
stvo zvukových systémov (jeden zvukový systém pozostáva 
zo zvukových zdrojov, komponentov a reproduktorov) 
(1966); Variations VIl, multimediálna kompozícia (1966); Mu
sidrcus, prizvané osoby musia na rovnakom mieste v rovnaký 
čas niečo predviesť (1967); Reunion (spoluúčinkujúci: David 
Behrman, Lowell Cross, Gordon Mumma a David Tudor) pre 
vel'ký počet elektronických hudieb, riadených šachovou hrou 
na elektronickej šachovnici (1968); ffPSCHD (spolupráca 
Lejaren A. Hiller ml.; podTa L. van Beethovena, F. Busoniho, 
F. Chopina, L. Moreau Gottschalka, L. A. Hillera ml., W. A. 
Mozarta aR. Schumanna) pre 1-7 elekuicky zosilnených čem
bál a l-51 mg pásov (spolu 2-58 reproduktorov) (1967-1969); 
Not Wantiug to Say Anything About Marcel (spolupráca: Calvin 
Sumsion)- 4 konštrukcie, každá s ôsmimi plexisklami na dre
venom podstavci, tiež dve litografie ( 1969); Song Books (Solo for 
Voice 3-92) (podfa autorov: Norman O. Brown, Victor Cousin, 
Merce Cunningham, Marcel Duchamp, Léon-Paul Fargue, 
Buckrninster Fuller, Johann Wolfgang von Goethe, George 
Heard Hamilton, James Joyce, Marshall McLuhan, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Platon, Erik Satie, Friedrich Schiller, Franz 
Schubert, Henry David Thoreau a pod Ta iných prameňov) pre 
Tubovofný počet hlasov s alebo bez l. elektronických zvuko
vých transformácií, 2. pridaných nástrojov, 3. mg pásov, 
4. rekvizít, 5. dia obrázkov (1970); Sixty-two Mesostics re merce 
Cunningham (text: M. Cunningham) pre elektricky zosilnený 
hlas (1971); Bird Cage pre 12 mg pásov v miestnosti s vol'ným 
pohybom fudí a voTným lietaním vtákov (1972); Etcetera (cho
reografia: M. Cunningham pod názvom Un jour ou deux) pre 
orchester s mg pásom a 3 dirigentmi (1973); Score (40 Drawings 
by Thoreau) and 23 Parts pre Tubovol'né násuoje a/alebo hlasy 
a mg pás (obligátny) ( 1974); Etudes Australes pre klavír 
(1974-1975); Tn/ets (iný názov lmprovisationll) pre 4 účinkujú
cich s mušľami, čiastočne naplnenými vodou a oheň (live ale
bo reprodukovaný) (1977); Pools (iný názov lmprovisation liA) 
pre vodou naplnené mušle (l interpret) a mg pás (1977); Va
nations Vlll pre ľubovoľný počet hráčov, ktorí pod fa možnosti 
vyludzujú zvuky na objektoch, nachádzajúcich sa na mieste 
uvedenia (1978); A Dip iu the Lake: Ten Quicksteps, Sixty-One 
Waltzes, and Fifty-Six marches for Chicago and Vid nity pre zakaž
dým jedného alebo viacerých účinkujúcich alebo poslu
cháčov alebo zhotoviteľov magnetofónových nahrávok 
(1978); Paragraphs of Fresh Air pre jednu rozhlasovú stanicu 
s ll zvukovými zdrojmi (magnetofóny, audiokazety, gramo
fóny, mikrofóny, telefónne spojenie), 4 obsluhovačov prístro
jov, ktorí hrajú aj na nástrojoch a l speváka (1979); Thirty 
Pieces for Five Orchestras ( 1981 ); A ffouse Full of Music pre ľubo
voľný počet účinkujúcich (1981-1982); lnstances ofSileuce. Inš
talácie pri použití kazetových magnetofónov (1982); Postcard 
from ffeaven pre 1-20 hárf, ad lib. s el. prístrojmi (1982); 
Ryoauji. 5 hlasov, ktoré môžu by( vzájomne rôme kombino
vané, k tomu obligátne bicie nástroje alebo inštrumentálny 
súbor z 20 ľubovoľných nástrojov (1983-1985); Europera l, 
opera v jednom dejsrve, tiež pre koncertamné uvedenie 
( 1985-1987); Europera 2, opera v jednom dejstve, tiež pre kon
certantné uvedenie (1985-1987; spoločné uvedenie opier pod 
názvom Europera I & 2); Voiceless Essays (podTa Henryho Davi
da Thoreaua), inštalácia s 18 magnetofónmi (I 985-1986/1987), 
Four - st ring quartet ( 1989); Fourteen pre komorný súbor 
(1990); Europera 3 & 4 pre klavír a reprodukovaný sprievod 
(1990); Europera 5 (1991); Noilpera (1991); lOJ pre orchester 
(1991); Eiglzty pre orchester (1991); nventy-six, twenty-tlrree and 
twenty-eiglzt pre orchester ( 1991); One pre prednášajúceho 
(1992). 
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a Georga Antheila, ktorí napriek dôkladnému poznaniu 
orientálnych metód sú vo svojom výraze západní. Druhou 
tradídou je, dosť paradoxne, atonálna hudba Arnolda Schon
berga. Koncert bol zážitkom po každej stránke."' 

Tieto i predchádzajúce aktivity, spojené s tvorbou pre pre
parovaný klavír, bicie nástroje a e lektronické prístoje boli od
razom Cageovho postoja k zmyslu i poslaniu hudby, ktorý 
prezentova l už roku 1937 vo svojej prednáške Future of Music: 
Credo,' kde predpovedá vývoj hudby v budúcnosti. Cage ju 
rozďenil do dvojt vzájomne sa striedajúcich textov: prvý (pí
saný vel'kými ptsmenarni) je nositel'om hlavných myšlienok, 
druhý (len za6atočné písmená viet sú vel'ké) má charakter 
vysvetl'ujúceho textu navodených hlavných myšlienok v pr
vom texte: 

VEIÚM, 2E POU2íVANIE HLUKOV 
(vysvefujúd text) 
PR! TVORBE HUDBY 

(vysvefujúci text) 
BUDE POKRACOVAt 

A VZRASTAŤ, A2 KÝM NEDOSPEJEME K HUDBE, PRODU
KOVANEJ ELEKTRICKÝMI PRíSTROJMI, 

(vysvefujúci text) 
KTORÉ UM02NIA NA HUDOBNÉ úCELY 

VYROBIŤ AKÝKOLVEK ZVUK A VSETKY PRE NÁS POCU
TEĽNÉ ZVUKY. FOTOELEKTRJCKÉ, FILMOVÉ A MECHA
NICKÉ MÉDIÁ PRE SYNTETICKÚ PRODUKCIU HUDBY 

(vysvefujúci text) 
BUDÚ VYNÁJDENÉ. KÝM V MINULOSTI EXISTOVAL ROZ
POR MEDZI DISONANCIOU A KONSONANCIOU, V BLÍZ
KEJ BUDÚCNOSTI BUDE ON EXISTOVAŤ MEDZI HLUKOM 
A TAKZVANÝMI HUDOBNÝMI ZVUKMI. 
SúCASNÉ METÚDY KOMPONOVANIA, PREDOVSETKÝM 
TIE, KTORÉ SÚ ZAL02ENÉ NA HARMÚNTI A JEJ VZŤA
HOCH KU SPECIFICKÝM ZVUKOVÝM STUPŇOM, BUDÚ 
NEVHODNÉ PRE SKLADATE[A, KTORÝ BUDE KONFRON
TOVANÝ S CELÝM ZVUKOVÝM PRIESTOROM. 
atď. 

Z aspektu Cageovho celkového vývoja i formovania vte
dajšej i neskoršej umeleckej avantgardy zohral dôležitú ú lo
hu jeho názor o prítomnosti neustále znejúceho hluku: 

.Nech sme kdek~ľvek, to, čo stále počujeme, je hluk. Keď si ho 
nevšímame, ruší nás. Ak mu načúvame, pokladáme ho za fasdnu
júd. Zvuk nákladného auta pri rýchlosti 50 nuT za hodinu. Statické 
výboje pri hradaní rozhlasových staníc. Dážď. Chceme tieto zvuky 
zachytiť a ovládať, využívať ich na spôsob nie zvukových efektov, 
ale hudobných nástrojov .... Ak máme k dispozídi štyri zvukové 
záznamy. môžeme skomponovať i uvádzať kvarteto pre výbušný 
motor, vietor, tlkot srdca a zosuv pôdy. ·• 

Ďalej Cage hovorí o postavení hudby pre bicie nástroje, pre 
ktorú sú všetky zvuky možné, dokonca aj tie, ktoré akademi
ci zakázali. Predpovedá budúcnosť hudbe, ktorá je zbavená 
závislosti od základného tónu, pričom jedinou spojnicou 
s m i nulosťou bude princíp formy. 

.Aj keď veľké formy nebudú také ako v minulosti, raz ako fúga, 
inokedy ako sonáta, predsa s nimi budú vzájomne korešpondovať: 
a to princípom organizáde a všeobecnou rudskou schopnosťou 
myslenia. ·•• 

Poznámky 

' CAGE, J.: Silence. Wesleyan University Press. Middletown, Conne
cticut 1973, s. 88. 

' Je to paradox, založený na výroku, ktorý sám sebe odporuje; na
príklad výrok Kréťana Epmenidesa: • Všetci Kréťania sú luhári.· 
Ak je výrok pravdivý, tak Epimenides hovoril pravdu a potom ne
môžu byť všetci Kréťania luhári. Ak klamal, potom výrok nie je 
pravdivý. 

' KOSTELANETZ, R. John Cage. An Anthology. New York 1991, s. 53. 
' Počas tohto obdobia nadobudol verkú zbierku bicích nástrojov, ku 

ktorej patrili aj rôzne predmety. vydávajúce zvuky, ako Sll ple
chovky, autosúčiastky, kovové a plechové predmety a pod. 

' Táto verzia diela sa stratila; existuje len druhá verzia pre bide 
nástroje. 

• Známy kritik Virgil Thomson v recenzii Expressive Percussion, uve
rejnenej 22. l. 1954 v New York Herald Tribune. 

7 THOMSON, V.: Expressive Percussion. In : KOSTELANETZ, R. John 
Cage. An Anthology. New York 199 1, s. 72-73. 

' Publikované in: CAGE, J.: Op. dl., s. 88. 
• The Future of Music. In: CAGE, J.: Op. cit., s. 3. 
IO CAGE, J.: Op. cit., s. 5-6. 

Dokončenie v budúcom čísle. 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

NovÉ PAŠIE 

Jánove pašie Sofie Gubojdulinovej vznikli 
na objednávku Internationale Bachakode
mie Stuttgart; svetová premiéra nového 
diela sa uskutočnila v septembri t. r. v Stutt
garte za verkej pozornosti verejnosti i mé
dií (ďalšie predvedenie bolo následne 

todoxnej cirkvi nedovoruje používanie hu
dobných nástrojov- oni v rámci bohosluž
by, oni v rámci iných cirkevných obradov. 
Niet nijakého iného vonkajšieho, technic
kého prostredníka medzi človekom a Bo
hom - ibo tvoj hlas a sviečka v tvojich ru
kách .. ." 

Vo svojej tvorbe hradá Ton Dun spojenia 
medzi kultúrnymi tradíciami Východu 
a Západu. 

Bustu Alfreda Schnittkeho odhalili 
v apn1i t. r. v hamburskej Musikhalle za 
prítomnosti Iriny Schnittkeavej po koncer
te Symfonického orchestra Severonemec
kého rozhlasu pod taktovkou Christapha 
Eschenbacha, v rámci ktorého Gidon Kre
mer uviedol skladaterov 4. koncert pre 
husle a orchester. Autorom busty je praž
ský výtvarník Milan Knobloch, ktorý je tiež 
autorom busty Gustava Mahlera v ham
burskej Štátnej opere. Alfred Schnittke p<>. 
sobi l v posledných rokoch svojho života aj 
ako profesor kompozície na Vysokej hu
dobnej škole v Hamburgu. Náklady na 
bustu prevzali Irina Schnittkeová, Christel 
Heinrichová z Berlína, Musikhalle Ham
burg a hudobné vydavaterstvo Sikorski. 

v rámci Berliner Festwochen). Sankt Peter
burský zbor a Orchester Mariinského di
vadla pod taktovkou Valerija Gergijeva do
plnili sólisti Natalia Korneva, Viktor Lucjuk, 
Fedor Mozaev a Gennadij Bezzubenkov. 
Autorka o svojom diele: .Bolo pre mňa ver
kým šťastím dostať kompozičnú objednáv
ku na Jánove pašie od Bachovej spoločnos

ti. Dielo malo byť napísané v ruštine. Pred
vedenie sa malo uskutočniť tak vo vlasti 
objednávatera (Nemecko), ako aj vo vlasti 
sklodaterky (Rusko). Od samého začiatku 
som si bola vedomá vel'kých ťažkostí pri 
napísaní "pašií. v ruštine: tradícia rusko-or-
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Water Passion after St. Matthew pôvo
dom čínskeho skladatera Tana Duna, 
od roku 1987 žijúceho v USA, mali sveto
vú premiéru taktiež v septembri v Stutt
garte, a ta v podaní Komorného zboru 
RIAS, so sólistami z USA pod taktovkou 
autora. Ton Dun je jedným z najúspešnej
ších a najjvyhradávanejších súčasných 
skladaterov mladšej genelácie, ktorého 
povesť nadobudla dnešné rozmery naj
mä pa uvedení jeho opery Marco Polo 
a Symfónie 1997, napísaných k oslavám 
návratu Hongkongu do zväzku s Cínou. 
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Je URČITE ZAUJÍMAVÉ, že BÉLA FLecK oo

KÁŽE HRAŤ NA BENDŽO AKO NIKTO PRED 

N ÍM A ŽE NICHOLAS PAYTON UŽ AKO DVAD

SAŤSEDEMROČNÝ MÁ ZA SEBOU POSTAVENIE 

VEDÚCEJ OSOBNOSTI MEDZI TRUBKÁRMI 

SVETOVEJ SCÉNY. IMPOZANTNÉ VÝSLEDKY Sl 

VŠIMNEME, AJ KEĎ SA BUDEME ZAOBERAŤ 
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Pohľad do 

Lincolnovho 
centra 
INŠTITÚCIA, ĽUDIA A ORCHESTER 
Jazz v Lincolnovom centre (Jazz at Lincoln Center, oficiál
no skratka J®LC) je najmladšou z dvanástich súčastí Lincolnov· 
ho centro (najstaršou je Newyorská filharmónia ). Zárodkom 
vzniku J®LC bol big bond, ktorý roku 1988 v .centre• zostavil 
Wynton Marsolis pôvodne pre sériu koncertov venovaných 
Dukovi Ellingtonovi (už vtedy vznikol názov Lincoln Center Jazz 
Orchestra - v skratke LCJO). Lenže Morsolis už mol .nohu vo 
dverách" o podarilo so mu presvedčiť zainteresovaných, že jazz 
oko najoriginálnejší americký prínos do hudby si zasluhuje sa
mostatnú inštitúciu. Jej vznik so dotuje od sezóny 1990- 1991, 
úplnú ekonomickú o organizačnú samostatnosť má J@LC od ro
ku 1996. Umeleckým šéfom (Artistic Director) inštitúcie je od zo· 
čiotku Wynton Morsolis, ktorý je priam ideálnym kandidátom 
no túto funkciu : spÍňo všetky vekové, rasové i odborné predpo
klady notol'ko, ož vzniká dojem, akoby ho 
po zadaní potrebných požiadaviek vytvo-

ĎALŠÍMI OSOBNOSŤAMI go. ROKOV, AKO 

SÚ NAPRÍKLAD BRAD MEHLDAU, MARIA 

SCHNEIDEROVÁ, DIANA KRALLOVÁ .•• JAZZOVÁ SCÉNA SA NE

MÔŽE SŤAŽOVAŤ NA NEDOSTATOK NOVÝCH TALENTOV, KTORÉ 

ČASTO V NEUVERITEĽNE MLADOM VEKU PRODUKUJÚ FASCINU

JÚCU A ZVLÁŠTNYM SPÔSOBOM VYZRETÚ HUDBU. IcH PRIČINE
NÍM JE LÍNIA INOVOVANEJ A PREHODNOTENEJ JAZZOVEJ TRA

DÍCIE KONTINUÁLNA. ZÁKLADNÝM PROBLÉMOM JAZZU JE VŠAK 

JEHO PRECHOD K VÝRAZNEJ MENŠINOVOSTI, KTORÁ VEDIE AŽ 

K UZAVRETIU SA DO ÚZKEHO, LEN MEDZI SEBOU KOMUNIKUJÚ

CEHO OKRUHU ĽUDÍ. JAZZU AŽ DO ROKU 1990 CHÝBALA RE

PREZENTATÍVNA INŠTITÚCIA, KTORÁ BY TÚTO HUDBU EFEKTÍVNE 

A NA ŠPIČKOVEJ ÚROVNI ŠÍRILA AKO KULTÚRNY JAV ZASLUHU

JÚC! Sl MATERIÁLNU A ORGANIZAČNÚ PODPORU. 

Yorku bol šéfom dvoch prestížnych medzinárodných festivalov 
(v Atlante o Montreux). Okrem práce v Lincolnovom centre pro
dukuje Gibson jazzové akcie pre Biely dom o Múzeum moder
ného umenia . V súčasnosti so však viac venuje budúcnosti oko 
súčasnosti. Podarilo so mu získať obrovské finančné zázemie no 
výstavbu novej budovy, v ktorej bude niekoľko koncertných siení 
(najväčšia pre 1100 divákov), nahrávacie štúdiá, prednáškové sá
ly o to všetko s najmodernejším technickým vybavením. Nové síd
lo J®LC má byť otvorené roku 2003. 

Tandem Morsolis- Gibson dokázal zo desať rokov dosiahnuť 
priam neuveriteľné výsledky; spoločne vybudovali inšti túciu, oká 
nemá v doterajšej histórii jazzu obdobu. 

ÄKTUÁLNA REKAPITULÁCIA 
Pokúsme so spriehľodniť rozsiahle aktivity, o to tok, že ich zadelíme 
do rámcových kategórií. Hlavnou osou sú koncerty LCJO, ktorý 

strávi každoročne ož šesť mesiacov 
ril počítač . Morsolis totiž od začiatku 
svojej kariéry vyniká rovnomerne v ortifi
ciólnej hudbe i v jozze, jednoznačne 
však dol najavo, že jeho životným cieľom 
je interpretácia o propagácia jazzu. Ešte 
pred spoluprácou s Lincolnovým cen
trom so prejavil oko vynikajúci pedagóg 
(napríklad no kurzoch v Tongelwoode či 
v didaktických televíznych programoch) 
o oko leader rôznych zoskupení zase 
preukázal bezpečný cit pre objavovanie 
talentov, ktoré motivuje k ďalšiemu ros
tu. Navyše Marsa lis oko flexibilný hudob
ný skladateľ je ochotný o schopný vytvo
riť oj rozsiahle objednóvkové dielo, ktoré 

,JAZZ V LINCOLNOVOM CENTRE JE NAJ· 

VÄČŠIA NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA NA SVE-

no sponzorovoných zájazdoch v rôznych 
končinách sveto o zvyšok roko v New 
Yorku o v amerických mestách. Sezóny 
1998/ 1999 o 1999/ 2000 celkom prirodze
ne prebiehali v duchu Ellingtonovej nedoži
tej storočnice. Vznikli koncertné programy: 

TE, ZAMERANÁ NA OCENENIE A POROZU· 

MENIE JAZZU, A TO CEZ INTERPRETÁCIU, 

vÝCHOVU A VYDAVATHSKÉ AKTIVITY. REZI· 

DENČNÝ ORCHESTER - SVETOZNÁMY LIN· 

COLN (ENTER JAZZ ORCHESTRA, S KTo

RÝM SPOLUÚČINKUJÚ VÝZNAMNÍ HOSTIA, 

ŠÍRI JAZZ AKO AMERICKÝ UMELECKÝ PRE-

JAV A PRODUKUJE MNOŽSTVO PROGRA-

MOV PRE OBECENSTVO RÔZNYCH VEKO

vÝCH A VZDELANOSTNÝCH KATEGÓRIÍ." 

CITÁT Z OFICIÁLNEHO BULLETINU 

Jump For Joy (LCJO + hosťujúci klavirista 
John Lewis), America in Rhythm and Tune 
(koncert obsahoval oj menej známe sklad
by Duka Ellingtona, časti z jeho suít o pod.) 
o vrcholnou udalosťou bol spoločný kon
cert LCJO s New Yorlc Philharmonie (dir. 
Kurt Mosur), kde filharmónia uviedlo o. i. 
časti z Griegovho Peera Gynta o big bond 
zasa tie isté časti v Ellingtonovej úprave. 

už svojimi vonkajškovými znakmi zvyšujú prestíž dotovanej 
inštitúcie. 

To, že so J@LC sprofesionalizoval (začínali s tromi zamestnan
cami, no v súčasnosti je v rôznych oddeleniach zamestnaných 
50 pracovníkov), je predovšetkým zásluho šéfproducento o ria
diteľa Robo Gibsono (Executive Producer o nd Director), ktorý tÚ· 
to funkciu prijal roku 1991 . No rozdiel od Morsoliso je riaditeľ 
Gibson širšej verejnosti takmer neznámy. Zo životopisu so do
zvedáme, že pochádza z Atlanty (nar. 1958). Už oko štrnásťroč
ný zo čo l organizovať jazzové koncerty o pred odchodom do New 

Prebiehajúco sezóno je, prirodzene, venovaná storočnici Lou i· 
so Armstronga. Pocta Armstrongovi prebieha no desiatkoch kon
certov rámcovoných do obdobia od 4. júla 2000 (sto rokov od 
dátumu, ktorý Armstrong uvádzal oko deň svojho narodenia 
o ktorý má v Amerike symbolický význam oko dátum štátneho 
sviatku) do 4. augusto 2001 (podľa nedávno objavených doku
mentov vtedy uplynie sto rokov od skutočného narodenia Arm
stronga). Okrem te matických koncertov má LCJO svoj priebež
ne doplňovaný .všeobecný" koncertný program - s dôrazom no 
spomínaného Ellingtona, ole oj no Thelonio Manko, Charlieho 
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Minguso, okruh Counta Basieho o i. Orchester vytvára rôzne tema
tické programy oko napríklad For Dancers Only (znovuoživenie 
hudby pre tanec) či Latin Tinge in Big Band Jazz (historický prierez 
uplatnenia JUhoamerických vplyvov). No koncertné cykly v New Yor
ku pozýva LCJO oj hosťujúcich prominentov. Samostatné cykly sú 
venované rozvíjaniu zanikajúcej tradície jom session, ďalej sú tu te
maticky profilovoné série klavírnych recitálov (v predchádzajúcej 
sezóne), duetov (~eroz prebiehajúcej sezóne) o pod. 

VÝCHOVA, P.REDNÁŠKY, KURZV 
V našom prehľade sme len veľmi zjednodušene naznačili rôznoro
dosť koncertných aktivít, ktoré zasahujú široké spektrum obecen
stvo - od tých s bezplatným vstupom ož po elegantné dobročinné 
galo večery s astronomickým cenami lístkov. Ale v J@LC venujú ver
kú pozornosť oj ďalším aktivitám. V dvojročnom cykle usporadúvajú 
monumentálnu súťaž školských orchestrov (High School! Jazz 
Bond Competiton), ktorá má názov Essentialy Ellington. Súťaž pre
bieha v dvojročných cykloch. Prihlásené orchestre dostanú (často 

bezplatne) partitúry transkripcií Ellingtonových nahrávok o nahráv
ky troch skladieb povinne zošlú porote. Posledný ročník súťaže takto 
zasiahol neuveriteľné množstvo 55 tisíc žiakov (z USA o Kanady). 
Do finále (bude 17. o 1B. 5. 2001) vyberie porota každoročne 15 big 
bondov. Vybrané orchestre navštívia odborníci z Lincolnovho cen
tro, ktorí im pomôžu v príprave no finále. Finále v newyorskej Avery 
Fisher Hall je zároveň festivalom študentského jazzu o v jeho rámci 
prebiehajú majstrovské kurzy podľa nástrojov, jom sessions o verej
né skúšky LCJO. Všetci finalisti dostanú finančnú podporu pre roz
voj jazzových aktivít v škole. Samostatnou akciou voľne pridruženou 
k súťaži je prázdninový kurz pre leoderov amatérskych orches
trov (Bond Director Academy), ktorý je otvorený pre všetkých 
záujemcov o ponúka kurzy dirigovania, vedenia nácviku, improvizá
cie o pod. 

Od roku 1992 má vynikajúcu návštevnosť séria Jazz pre mladých 
(Jazz for Young People). Ide o neformálnu sériu tematických hodi-

nových stretnutí, ktoré vedie Wynton Morsalis v duchu tradície sláv
nych Bemsteinových koncertov. Program kombinuje živú hudbu, vi
zuálne pomôcky (úryvky z filmov, fotografie) a zaujímavé rozprávanie 
(vrátane príhod o anekdot). Ďalšou súčasťou práce s deťmi je novin
ka tejto sezóny - multimediálno o interaktívno séria troch prednášok 
pod názvom The Louis Armstrong Curriculum Project s témami: Kto je 
Louis Armstrong?, Čo je blues? o Čo je bebop? Ďalšia nesmierne zau
jímavá séria Hovory o jozze (Jazz Talk) ponúka o. i. tieto prednášky: 
Nick Cotolono hovorí o svojej pripravovanej knihe venovovonej Clif
fordovi Brownovi, dlhoročný redaktor Down Beatu Ira Gitler vedie roz
hovor s Bennym Golsonom, známy historik Don Morgenstern infor
muje o prírastkoch ním vedeného a rchívu Louisa Armstronga. Atrak
tívnym spôsobom je riešený mesačný program Jazz vo filme, kde 
vzácne filmové ukážky uvádzajú teoretici o hudobníci (nopnldod: 
Dionne Reevsová prednáša o jozzovom speve, Terence Blonchord ko
mentuje ukážky hraných filmov s jozzovým bockgroundom, Ken Bu rns 
uvádza program o jazzových dokumentárnych filmoch). 

J@LC v Prahe 
Napriek tomu, že zo posledných desať rokov sme v Prahe zažili vše
ličo o návštevy svetových špičiek jazzu prestali mať charakter výni
močnosti, pobyt LCJO v Prahe znamenal nový druh zážitku. Základ
ným dôvodom nezvykle dlhého pobytu (predtým LCJO v Prahe účin
koval v rokoch 1995 o 199B no štandardných koncertoch) bolo 
európsko premiéra rozsiahlej Morsolisovej skladby All Rise. O uve
denie kompozície bol veľký záujem; uchádzali so o ňu prestížne 
miesto oko napríklad Berlínska filharmónia či Lo Scala. Praha zvíťa

zilo predovšetkým vďaka dvoi'ókovskej symbolike o svojmu kultúrne
mu imidžu (prirodzeným predpokladom bolo nemalé sponzorské zá
zemie). No o jo som získal možnosť doplniť si všeobecné informácie 
o pohľad recenzenta. 

Počas šiestich dní v Prahe uviedol LCJO v rámci troch koncertov 
dva programy (dvakrát All Rise o For Dancers Only), ďalej maj
strovskú triedu pre trubkárov o program Jazz pre mladých. Z tejto 
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ponuky som so nezúčastnil no majstrovskej triede o no Jozze pre 

mladých; mám však informácie o tom, že obe podujatia naplno spl
nili svoj účeL Veľkým zážitkom bolo uvítacia party v rezidencii ame
rického vel'vyslonco. O úvodnú , nálodovú hudbu" so postaralo trio 
Emila Viklického, ktoré mo potešilo prítomnosťou Laco Troppo. Ten 
po rôznych životných peripetiách (keď so zdalo, že pre zdravotné 
problémy s hrou na bicie už definitívne skončil) je v súčasnosti vo 
svojej životnej forme. Keď Troppo vystriedal Američan Herlin Riley 

(LCJO), nebolo to no intenzite swingov~nio vôbec cítiť. Večer po prí
chode ,morsalisovcov" zo skúšky v Rudolfíne teda pokračoval oko 
jom session. Bolo príjemné sledovať, oko títo profesionáli stále ne
majú hudby ,dosť" o oko so snažia získať pre svoje improvizácie čo 
najväčší priestor. Okrem dominujúceho leodero mimoriadne zauja
li sólo saxofonistu Wesso Andersena, ktorý bol členom už niek
dajšieho Morso lisovho septeto (o v tejto zostave sme ho roku 1989 
mohli vidieť no Bratislavských jazzových dňoch), o najmä nováčik or
chestra - skvelý mladý klavirista Forid Borron. Plnokrvný big bond, 
skvelé sólo o nápadité aranžmán charakterizovali samostatný prog
ram s názvom Len pre tanečníkov (For Dancers Only). Tanečný par

ket tvorilo prízemie hl'odisko Lucerny a obecenstvo sa skutočne po 
prvých dvoch-troch skladbách roztancovalo (mladí dosť toporne, ro
dosť však bolo pozerať so no staršie páry, ktoré si pripomínali niek
dajší jive, boogie-woogie, foxtrot o pod.). Čo so týka repertoáru o je
ho predvedenia, názov koncertu naznačoval niečo iné, než čo so 
skutočne dialo no pódiu. Dobovej tanečnej hudby bolo málo, chýbali 
speváci, takže išlo skôr o perfektný jozzový koncert (často s dlhými 

sólami) s repertoárovým zameraním no Basieho, Ellingtona či lotin
skoomerickú hudbu. Premeditovoná myšlienka toncujúceho obecen
stvo oko symbol návratu ku koreňom jazzu zvlášť nepomohlo, ole 
oni neuškodilo. 

VŠETCI POVSTALI . .. 
S rozpakmi musím referovať o vyvrcholení pobytu LCJO, o to o uve
dení rozsiahlej Morsolisovej kompozície (koncert s dvoma prestáv
kami trval 3 hodiny) v podaní LCJO, Českej filharmónie (s dirigen
tom Vladimírom Válkom) o zboru Morgan State University. Skladba 
má dvanásť častí rozdelených no tri štvordielne celky (ide o symbo
lickú štruktúru bluesovej dvanástky) o vzniklo z podnetu Kurta Mo
suro, ktorého zaujalo myšlienka prezentácie newyorskej filharmónie 
s jozzovým orchestrom. Celý projekt mi pripadol no jednej strane vy
kalkulovaný no efekt vonkajšej monumentálnosti Ge to ten typ mon
štróznej akcie, no ktorej sponzori rodi participujú o prispievajú k jej 
objednávkovej komerčnosti), no druhej strane ide v istých kruhoch 
o efektívnu propagáciu jazzu, čím so nepochybne zvyšuje autorito 

tejto hudby. Dojem bezbrehej eklektickosti trval počas prvých dvoch 
celkov (8 skladieb): Morsolis so v nich snažil z núdze (nedostatok 
jednotioceho kompozičného východisko) urobiť cnosť (mozaika všet
kých možných postupov: europský romantizmus, Stravinskij, mini
molizmus o pod. ). Nesúrodý celok (v ktorom nechýbali krásne, pre
kvapujúce momenty) bol vyumelkovane zviazaný nafúknutou ideo
logizujúcou tézou. Posúďte sami: ,Dvadsiate storočie je storočím 
komunikácie. Dvadsiate prvé bude storočím integrácie. Viac oko ke
dykol'vek predtým so dnes hovorí o globálnom spoločenstve. Hľada

nie už prebieha o ož so navzájom nájdeme, žiaro vzájomného po
znania pozdvihne noše duše." 

Aby nevznikol omyl, Morsolis je skutočne skvelým trubkárom 
o podarilo so mu zostaviť vynikajúci big bond. V tomto smere so v 
All Rise našiel v záverečných štyroch skladbách, v ktorých prezento
val to, čomu skutočne rozumie: štylizoval pre zvuk big bondu (rozší
reného o sláčiky o gospelový zbor), výjavy neworleonskeho života 
(voodoo dancing, vlak o parník, tanečná zábavo, pohreb o extatic

ky rozstlieskoné gospelové bohoslužby). Táto skvelá, konzistentná o 
efektná hudba strhlo preplnené Rudolfínum do akoby nekončiocich 
sa ovácií. Naozaj všetci povstali. la 

KONTAKTY A ADRESY 
Jedným zo zámerov )@LC je poskytnú( informačný o metodický servis, 
takže záujemci nemusia váhať s kontaktovaním (dovolím si pripome
núť, že v inštitúcii Sl potrpia no presné uvedenie titulov .. .). 

Jazz at Lincoln Center 
140 West 65th Street 
New York, NY 10023-6969 
telefón: 212-875-5599 
Informácie no webovej stránke: www.jozzotlincolncenter.org 

Wynton Morsolis, Artistic Director 
Rob Gibson, Executive Producer and Director 
Michele Schroeder, Education Manager 
Mory Fionce Fuss, Director of Public Relations 
e-mail: mfuss@jozzatlincolncenter.org 

EDIČNÁ ČINNOSŤ 
Pre potreby súťaže vyšlo 29 portitur Duka Ellingtona, prednedávnom 
vyšlo prvých šesť portitur novej edície Essentiol Jazz, ktoré zahŕňaJÚ 
roky 1918 -1927 (transkripcie nahrávok zoskupení Red Hot Peppers, 
Original Dixieland Jazz Bond, Hot Seven), o postupne budú vydané 
ďalšie partitúry základných nahrávok jozzovej evolúcie. Všetky vydané 
partitúry sú predajné. 

DISKOGRAFIA LCJO 
(všetky tituly vyšli na rôznych lobeloch vydavateľstvo Columbia Jazz, 
resp. Sony Music) 
1992 Portraits by Ellington 
1993 The Fire of the Fundamentols 
1994 They Come to Swing 
1997 Blood on the Fields 

Jump Start and Jazz 
1999 Sweet Releose and Ghost Story 

Live in Swing City 
Big Tra in 

OBSADENIE lCJO V ROKU 2000 
trúbky: Wynton Marsa lis, Seneca Black, Ryan Kisor, Marcus Printop 
trombóny: Vincent Gardner, Andre Hayword, Ron Westroy 
saxofóny: Wess Anderson, Walter Blonding, Jr., Victor Gomes, Ted 
Nash, Joe Temperley 
klavír· Forid Borron 
kontrabas: Rodney Whita ker 
bicie nástroje: Herlin Riley ______ _ 
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Bratislavské jazzové dni Horizont 2000 
TOHTOROČNÉ BRATISLAVSKÉ J~OVÉ DNI HORIZONT (20. 10. - 22. 10.) SA PREHUPLI DO NOVÉHO ŠMSTOROČIA SVOJEJ EXISTENCIE NAOZAJ VErKORYSO. 
VYTAŽIU OBE KONCERTNÉ SÁLY BRATISlAVSKÉHO PKO A OPROTI MINULÉMU JUBILEJNÉMU ROČN ÍKU PONÚKLI KVANTITATÍVNE BOHATŠÍ PROGRAM, PESTREJŠÍ 
ŠTÝLOvÝ ZÁBER A V ŠPIČKÁCH OPÄŤ PRESVEDČILI O ODÔVODNENOSTI SVOJHO VÁŽENÉHO POSTAVENIA MEDZI EURÓPSKYMI J~OvÝMI FESTIVALMI. 

S kvantitou s~byčajne spája aj prítomnosť balastu, čomu sa dá 
v prípade, že si chcú organizátori BJD ďalej vytyčovať rokmi overenú 
stratégiu, pral1tlepodobne z finančných dôvodov asi ťažko vyhnúť. Aj 
keď konštatovanie .menej je niekedy viac· by bolo banálne, pravdou zo
stáva, že .menej' býva menej únavné a spracovanie menšieho kvanta 
informácií bez, inak nutného, triedenia určite efektívnejšie. Ustálená 
dramaturgia mala (z pohľadu psychológie poslucháča) isté nedostatky 
v riešení večerov v Spoločenskej sále, kde sa sobota i nedeľa niesli ne
takticky v znamení vždy jedného typu 
zostavy (sobota: kambá vedené saxo
fonistami, nedeľa: klavírne triá). Tieto 
a podobné výhrady sú však detailami 
v porovnaní s večným festivalovým 
problémom nekvalitného ozvučenia, 

zasahujúcim väčšinu skupín s počtom 
členov viac než 3. 

K highlightam prvého večera patrilo 
vystúpenie tria belgickej gitarovej le
gendy Philipa Catherine a brazilo
americkej speváčky Bebel Gil
bertovej. Catherine predstavil 
v uvoľnenejšej a údernejšej po
dobe program zo svojho posled
ného CD Guitar Graave. V jeho 
hre sa spájala skúsenosť jedné
ho z popredných predstaviteľov 
jazzrackovej éry 70. rokov s fran
cúzskou tradíciou reinhardtov
skej mainstreamovej gitary. Po
tvrdilo sa, že na vytvorenie ucele
nej skladby stačí často len 
jednoduchý rytmický motív alebo 
zdanlivo triviálny popevok. Zvy
šok môže byť vecou pôsobivého 
spracovania. Objav brazílskej 
scény Bebel Gilbertová, speváč
ka s kráľovským .rodokmeňom· Oej ot
com je slávny braznsky gitarista Joao Gil
berta), nenaplnila úplne očakávania, 

prameniace z referencií aktuálneho 
a neobyčajne úspešného CD debutu Ton
ta Tempa. So svojou skupinou iba zopa
kovala nielen to, že bossa nove pristane 
vkusná samplingovó dekorácia, ale aj ta, 
že v jej prípade netreba bossa novu vní
mať dôsledne ako .jazzovú 
sambu". 

Sobotný večer priniesol 
vydarené vystúpenia talen
tovaného amerického gita
ristu s corryellovským zvu
kom Rona Afifo so sloven
skými spoluhráčmi (J. Gri
glák - kontrabas, G. Jo
náš - klavír, M. Valihora -
bicie) a tria amerického te
norsaxofonistu a flautistu 
lewa Tabackina. Jedným 

z (mojich) vrcholov festivalu bola vystúpenie ďalšieho Američana Kurta 
Ellinga, ktorý svojím výkonom rýchlo ozrejmil dôvody relatívne nedáv
neho raketového štartu medzi svetovú spevácku špičku. Elling je ne

obyčajne muzikálny spevák s vy
spelou technikou a predstavi
vosťou, ovládajúci svoj hlas s is
totou špičkového inštrumentalis
tu. Má širokú zásobu výrazových 
polôh a schopnosť imitovať hu
dobné nástroje. Zväčša štandard
ný repertoár mu poskytuje široké 
možnosti uplatniť dispozíc1e ver
kého hlasového fondu so širokým 
rozsahom. Koncertná prezentá
cia v prípade takéhoto fenoménu 
ukázala pochopiteľne oveľa viac, 
než ako sa kedy vošlo na ktorúko
ľvek z jeho nahrávok. 
Nedeľný program sľuboval nie

len nezvyčajný zážitok v podobe 
vystúpenia nonkonformného pro

jektu Electric Groove Band americ
kého saxofonistu Jamesa Cartera, ale 
aj vystúpenie v súčasnosti asi naj
významnejšieho anglického tenorsaxo
fon istu Tommyho Smitha. Jeho meno 
je v širších poslucháčskych kruhoch 
prakticky neznáme. Stačí podoknúť, že 
bol údajne prvým anglickým hudobní
kom, s ktorým roku 1988 podpísalo 
zmluvu slávne jazzové vydavateľstvo 
Blue Note Records. Kto sa zoznámil as
poň s niektorými z jeho nahrávok, po
zná ho ako disponovaného hudobníka 
s vlastným slovníkom i ako veľmi oso-

bitého skladateľa s dramatickým 
myslením, schopného aj na rela
tívne malých plochách podať vera 
informácií. Program Smithovho 
koncertu pozostával žiaľ zo štan
dardov, ča, samozrejme, nijako 
nezatienilo jeho hráčsky rozmer, 
nebol však dostatočne výstižnou 
prezentáciou celej jeho osobnosti. 
O to vyčerpóvajúcejšiu vlastnú 
charakteristiku si pripravil na zó
ver BJD impozantný James Car
ter. Jeho živočíšny prístup k hre na 
tenor- a soprónsaxofóne bol akou
si školou rozširovania zvukových 
možností týchto nástrojov, hra
ničiacou až s absesívnym potiera
ním bežného zvukového ideálu. 
Spoluhráči (J. L Johnson - gitara, 

J. Tacuma - basgitara, C. Tabarn - klávesové nástroje, C. Westen -
bicie) fungavali·na rovnakej vlnovej dfžke, horšie to už bolo so zvukármi. 
To by už však mali riešiť tí povolanejší.. . 1!1 
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Billy Cobham 
Trenčiansky jazzový festival 
Trenčiansky jazzavý festival zažil na svojom VIl. ročníku vyvrcholenie ne
čakané a výnimočne lákavé. Vystúpenia jezzavých hviezd, s ktorými sa 
môže stotožniť dokonca i generačne širšie rozvrstvené publikum, ne
patria v našich zemepisných šírkach stále k bežným javom. Mena bu
beníckej legendy Billyho Cabhama však aj vďaka .mýtickej" minulosti 
dokáže dodnes nezanedbateľne rezonovať u generácie dvadsiatnikov aj 
u jeho generačných súputníkov, vekovo siahajúcich vysoko nad 50. 

Cobhamov bubenícky i skladateľský zenit sa spája so 70. rokmi. For
mujúce skúsenosti z tohto obdobia sa s ním ako červená niť ťahajú (po
dobne ako mahavishnovský mýtus) dodnes. Nech už sa pohybuje 
v akomkoľvek obsadení, strieda plnokrvnú fusion so svojsky poníma-

nou podobou jazzového mainstreamu, jeho rukopis je vždy viac než 
čitateľný. Ako človek zjavne ,trpiaci" nadprodukciou (stačí si prejsť zo
znam jeho autorských nahrávok) sa Cobham v priebehu svojej vyše 
30-ročnej profesionálnej kariéry zákonite stretáva aj s fázami tvorby 
inšpiračne menej obdarovanými. V posledných rokoch sa podstatná 
časť jeho aktivít sústreďuje v Európe, čo mu, zdá sa, celkom prospieva. 
Vo svojich aktuálnych európskych projektoch operuje relatívne úspešne 
na dvoch protipóloch: v skupine s nemeckými hudobníkmi Paradox sia
ha niekedy až po hardrockových možnostiach klasickej triovej zostavy 
(bicie, gitara, basgitara), v severskej skupine North By Northwest sa 
naopak obracia k intímnejším sféram akustického jazzu. Práve s po
sledne menovanou formáciou si 11. októbra pod trenčianskym hradom 
vyslúžil neutíchajúci ohlas (nielen) trenčianskeho publika. Podľa dvoch 
posledných nahrávok (Nordic a Off Co/or) by sa mohlo zdať, že poten
ciál North By Northwest je v dlhodobejších perspektívach do určitej 

miery obmedzený. Trenčín však privítal úplne novú a pestrejšiu zostavu 
tejto švédsko-americkej formácie, s dvoma dychovými nástrojmi (Scott 
Stroman, USA - trombón, Kennet Jänssen, Švédsko - soprónsaxofón), 
kontrabasom Johannesa Lundberga (Švédsko) a s jediným ,elektric
kým" prvkom skupiny, farebne pestrými klávesmi Marca Ubedu (Švéd
sko). Po prvých sekundách bolo zrejmé, že koncertné ozvučenie bude na 
slovenské pomery nezvyčajne optimálne, bez zbytočných decibelov a s 
poskytnutím detailnej čitateľnosti nástrojov, až po úroveň najmenších 
zvukových nuansov Cobhamovej špecifickej práce s činelmi (čo je ne
porovnateľné s nepolepšiteľným, zväčša nefunkčným dunivým ozvuče

ním Bratislavských jazzových dnQ. 
Hudba North By Northwest sa zdanlivo tvári oko moderný jazzový 

mainstream. Plná ostinót, modality a vďaka Cobhamovej urputnej 
priamočiarosti často až ostentatívne .neswingujúca• (žeby 70. roky?) 
by však bola ľahko napasovateľnó i na pi neelektrickú zostavu. Aj neza
nedbateľný autorský príspevok nových Cobhamových spoluhráčov (ne
chýba ani typická severská lyrika) akoby rešpektoval jeho záľubu v zlo
žitej metrickej organizácii, z čoho pramení aj istý špekulatívny rozmer 
prezentovanej hudby (že by stále tie 70. roky?). Niekto by hovoril o aka
demickosti, iný zas o severskom chlade. Isté rezervy v spontánnosti 
však kompenzovala rytmická vitalita, s akou Cobham dokáže neustále 
vnášať hybné impulzy do plynutia i zdanlivo matematických konštrukcií. 
Mýtus o Cobhamovej bubeníckej originalite platí dnes, keď ho už ne
obklopuje plejáda epigónov ako v 70. rokoch, možno dvojnásobne. Aj 
keď zasvätencov do jeho 30-ročného hudobného odkazu už pravdepo
dobne neprekvapí nepoznanými hráčskymi finesami. 

Prijímať nové impulzy zvonka je jedno z riešení, ako zostať stále ak
tuálny. Davisovský patent s ,mladou krvou• má svoje výhody a Cobham 
nie je prvý ani posledný, čo ich uznáva a využíva. Vždy je však otázkou, 
na čo staviť. Zdá sa, že severský recept na večnú mladosť môže byť 
uspokojivý. ll~ 

AUGUSTÍN REBRO 
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Nazrieť na Bacha očami jazzmana a na jazz očami majstra kontra
punktu - to bolo métou tvorcov podujatia Bach in Jazz & Jazz in Bach, 
ktoré sa 7. novembra uskutočnilo v Slovenskom rozhlase. Koncert zor
ganizovala Agentúra AP projekt, ktorá sa podpísala pod sériu podujatí 
k Bachovmu roku. Výťažok zo vstupného putoval na zbierku na špeciál
ny prístroj, ktorý dokáže zo vzorky krvi určiť predispozície na vybrané 
druhy rakoviny. Drama
turgiu koncertu tvoril vý
ber zo skladieb J. S. Ba
cha, ktoré zazneli v .pô
vodnom znení" i podro
bené jazzovému sprace-

vaniu, ako aj známe jaz
zové štandardy, v aranž
mánoch a improvizova
ných úsekoch využívajúce 
kontrapunkt, resp. inak 

P. BODNÁR 
poukazujúce na inšpiráciu 

jazzu klasickou hudbou. Autor koncepciea väčšiny aranžmánov, klavirista 
Pavol Bodnár, si k realizácii projektu prizval klaviristu Mikuláša Škutu, sa
xofonistu Dušana Húščavu, kontrabasistu Jozefa Brisudu, bicistu Csabu 
Csendesa, Komorných sólistov Bratislava a vokálnu skupinu Close Har
mony Friends. os 

KALE I DOSKOP] KALEIDOSKOP] 

• Mníchovské vydavateľstvo ECM Records pripravilo na jesenný trh 
novinky svojich ťažiskových hudobníkov Charlesa Lloyda a Keitha 
Jarretta. Album The Water Js Wide tenorsaxofónového veterána 
Charlesa Lloyda pozostáva zo skladieb D. Ellingtona, B. Strayhorna, 
tradicionólov a nanovo spracovaných 
Lloydových starších skladieb. Novými 
členmi Lloydovho komba sú klavirista 
Brod Mehldau a spoluhráč z jeho tria, 
kontrabasista Larry Grenadier. Po ús
pešnom minuloročnom comebacku 
Keitha Jarretta v podobe sólového al
bumu Melody At Night, With You, sa 
na scénu vracia i slávne Jarretovo trio 
so spoluhráčmi Gary Peacockom (kon
trabas) a Jackom Johnettom (bicie). Programom nového albumu 
Whisper Not sú tradične štandardy. Popri známych baladách 
Whisper Not (B. Golson), Chelsea Bridge (B. Strayhorn), alebo Round 
Midnight (T. Mon k), i klasické bopové Bouncing (B. Powell), 
Groovin' High (D. Gillespie) a Sondu (C. Brown) 
www ecm records com 
www,divyd.sk 

Svoj debutový album va vydavateľstve Stretch Records nahral 
americký trubkár Roney Wallace. No Room For Argument je hu
dobným pasunutím tohto odchovanca Milesa Davisa da teritóri í 
elektroniky a samplav. V modernom predvedení sa na albume 
ocitli i skladby ako A Love Supreme, alebo Filles De Killimanjaro. 
Spoluhráčmi sú Steve Hall a Antoine Roney (tenor a soprán saxo
fóny), Geri Allen a Adam Holzman (klávesové nástroje), Buster 

• Williams ( kontrabas), Lenny White (bicie) a programátor sam
plav Jeanty. Medzi novinkami vydavateľstva sa nachádza i al
bum Transitian bubeníka Dave Weckla, nahratý v kvartetovom 
obsadení: Tam Kennedy (basgitara), Brandon Fields (tenor a sop
rón saxofón), Steve Weingart (klávesové nástroje). 
www.concordrecords.com 
www.djyyd.sk 
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~l!lflJII!I········· nie náhodou je jej meno na obale napísané väčšími písmenami 
BAR BER & MEYER 

VtOLtN CONCERTOS 

Hillary Ha/111, Tlie Sailll Paul Clwmber 
Orcllestra l Hug/1 Wo/fJ 
Souy Music 2000, 0890292000 

Sú skladatelia. jftorých tvorba je 
pre vývoj hudoy akýmsi .zlatým 
teľaťom" - z.liožňovaná, možno 
až príliš preceňovaná, na druhej 
strane samozrejme aspoň spo
čiatku zatracovaná a tiež často 
nepochopená. V každom prípade 

si však umenie (dnes už minu
lého) dvadsiateho storočia ne
možno predstaviť bez hudby 
a myšlienok osobností ako Satie, 
Varése. Cage. Schonberg, Stra
vinskij. Davis, Zappa či Zorn. Bez 
Samuela Barbera áno. Hudba 
tohto Američana. kwrý v wmto 
storočí prežil celý život, býva pri
rovnávaná k neskorým romanti
kom, tvorbou patriacich ešte do 
duchovnej klímy predchádzajú
cej epochy. Tonálna hudba. širo
ko klenuté chytľavé melódie, 
bohatá inštrumentácia a silno 
(až naivne) emocionálny výraz 
u Barbera odkazujú na Puccini
ho, Cajkovského, či azda Dvorá
ka. Je 10 hudba taká ľubozvučná, 
7e sa ani nemožno čudova{. 7e 
jeho Adagio pre sláčiky sprevádza 
slogan .najhrávanejšia kompozí
cia od amerického auwra". Na 
Koncert pre husle a orchester op. 14 
z roku 1939 sa tá lO charakteristi
ka v podstate tiež hodí. Tento vir
tuózny kus (vychádzajúci 1 kla
sického modelu rýchla-pomalá
rýchla) je zásobnicou lyrických 
melódií a konsonantných har
mónií, uvrhujúcou atonálne po
kusy SchOnberga i jeho nasle
dovníkov, ako aj Cageovské zvu
kové experimenty aspoň na 
chvíľu do zabudnutia. V hlavnej 
úlohe sa tu predstavuje devä t
násťročná Hillary Hahn. Pekná, 
talentovaná a usilovná huslistka, 
kwrá má od svojho orchestrálne
ho debutu v roku 199 L(!) za se
bou už viacero nahrávok a pred 
sebou teda nepochybne dráhu 
úspešnej koncertnej umelkyne: 

ako mená auwrov hudby. čo sa 
stáva v dnešnej dobe príznačným 
trendom! Nebolo by teda nejme 
vhodné kaLiť Hillary rados(. keď 
nás v krátkom texte zasväcuje do 
tajov zrodu ďalšej skladby na 
10mto CD, svojho času sa vyná
rajúccj z útrob jej faxu -husľový 
koncert jej venoval a stránku po 
stránke faxoval kontrabasový 
virtuóz a skladateľ Edgar Meyer 
(*1960). Aký romantický bol 
vznik tejto skladby, taký je aj jej 
naturel. Svetová premiéra na
hrávky tohto kusu nám umož
ňuje čosi vytušiť o spriaznenosti 
Meyera s Barberom. aspoň čo sa 
týka neavantgardných tvori
vých pozícií. Meyer na svojej 
kompozičnej dráhe tiež stavia 
na diatonických základoch. ale 
v jednej z dvoch častí tOhto -
opäť: nie veľmi výrazne koncer
tantného diela - spoznáme. /.e 
ide o skladateľa, kwrý prišiel aj 
do styku s minimalizmom. Ibaže 
neprevzal jeho radikálnosť a tvr
dohlavosť, ale len lO, čo ne
narúša jeho lyrický idióm. Clo
veku pripadá až zvláštne. aká 
hudba sa dnes píše: Meyerova 
tvorba nie je experimentálna. 
a le príjemne sa počúva. A to je 
dnes jedným z hlavných kritérií 
pri výbere hudby a zrejme aj 
dramaturgie albumov. Hillary 
hrá výborne a to isté platí aj 
o komornom orchestri. Iste by si 
zaslúžili repertoár, ktorý je zau
ímavý nielen pre široké vrstvy 

priatel'ov tej pravej .klasickej 
hudby" ... 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 
tata ta 

MOZART 

5ERENADE . EINE KLEINE 

NACHTMUSIKN K 525, 
5TRING QUARTET IN 0 
MAJOR K 575· STRING 
QUARTET IN G MAJOR K 387 
Moyus Quartet 
Diskam/999 

Pokiaľ viem, Moyzesovo kvarte
ro je v súčasnosti jediné pravidel
ne koncenujúce a nahrávajúce 
sláčikové kvarteto na Slovensku. 
Teleso, organizačne patriace pod 
správu Slovenskej filharmónie, 
dovŕšilo tohto roku 25 rokov 
svojej existencie. Pri tejlO príle'íi
tosti nahralo aj uvedené CD, po
zostávajúce výhradne z diel W. 
A. Mozarta. Podľa sprievodného 
textu (okrem slovenského aj 
v nemeckom a anglickom jazy
ku) uskutočnilo kvarteto za 
štvrťstoročie viac ako tisíc kon
cenov. Jednoduchým výpočtom 
dostaneme štyridsať vystúpení za 

rok. čo je vel'mi slušný priemer; 
k tomu ešte pristupuje nahráva
nie pre rothlas v rôznrch kraji
nách i pre rôzne nahrávacie spo
ločnosti. 

Kvantitatívny rozmer umelec
kej práce Moyzesovho kvarteta 
e naozaj úctyhodný. Pri pohľade 

na mo/.nosti hodnotenia inter
pretácie Mozartových sláčiko

vých kvartet a Malej nočnej hudby 
(spoluúčinkuje Zoltán Janiko
vič- kontrabas) sa vynárajú rôz
ne eventuality. Treba oceniť per
fektnú zohratosť členov kvarte
ta, presnosť pri reflektovaní zá
kladných hudobných paramet
rov. logický oblúk pri výstavbe 
prednesených diel. Chvályhod
ná je tiež umelecká serióznosť 
prístupu k interpretácii a vysoká 
hráčska disciplína. Moyzesov
com nikdy nejde o lacné efekty, 
vždy sa im darí nachádza( rov
nováhu racionálnych náhl'adov 
a citového ponoru. čo najmä 
u Mozarta n ie je najľahšie. No 
práve tvorba nesmrtel'ného maj
stra viedenského klasicizmu 
skrýva tisíce iných, čas10 záker
ných interpretačných problémov 
a ťažkostí,~ ktorými sa vyrovná
vajú iba tí naj ... U7 tradične naj
väčší defidt Moyzesovho kvarte
ta spočíva vo frázovaní, v tvaro
vaní malých a najmenších hu
dobných jednotiek (.vzdychové" 
motívy ... ), ktorým chýba o niečo 
väčšie dynamické vyklenutie, no 
i senzibilita a elastickosť. To platí 
pre všetky diela na tejto platni. 
Druhou problémovou oblasťou 
· e nedostatočná výraznosť. ne
dostatočné odlíšenie jednotli
vých hudobných charakterov 
a nálad, teda: najmä finálovým 
častiam chýba viac dynamizmu 
a vzletu, pomalým viac lyrizmu 
a spevnosti a pod. K tejto oblasti 
by som zaradil možno zámerne 
opatrné dynamické kontrasty. 
Mozart však nesprítomňuje iba 
bo7ské výšiny akejsi .apolónov
skej" harmónie, ako nám tvrdí 
klišé. ale najmä v neskorších 
dielach aj záblesky zúfalstva, bo
lesti a pochybností, ako naprí
klad v drsných výkrikoch druhej 
časti Kvarteta G dur. Tam by sa 
určite Lišlo viac a ostrejších dra
matických protikladov. Nako
niec by som hráčom Moyzesov
ho kvarteta doprial viac slobody, 
uvol'nenosti a spontánneho elá
nu namiesto- často zväzujúcej
rutiny. 

Moyzesovmu kvartetu treba k 
peknej švrťstoročnici zablahože
lať. Bola by vš11k škoda, keby sa 

ho ďcnovia s dosiahnutými vý
sledkami uspokojili. 

ToMÁŠ HoRKAY 

tata ta 

HÄNDEL l DEUTSCHE ÄR I EN 

GEORG PHILIPP TELEMANN l 
QUARTETTE 

Dorotl•ea Rdsc/Jmmm, Ak11demie fi~r alte 
Musik Ber/iu 
lwrmouia mtmdi 2000. HMC 901689. 
distrihlida V/VYD 

CD nahrávka, ktorá nedávno V}

šla \ harmonia mundi, je niečo 
pre . fajnšmekrov". Obsahuje de
vä( nemeckých árií od Georga 
Friedricha Händela. ktoré do
pfliajú dve kvartetá od Georga 
Philippa Telemanna. Händel 

skoncipoval tieto árie v Anglicku 
v rokoch 1724-1727 na osvie
tenské texty B. H. Brockesa. Ne
tvoria nijaký cyklus; autor ich 
\komponoval v čase. keď skladal 
talianske opery; zrejme to boli 
oddychové miniatúry. Svojím 
melodickým bohatstvom a ~týlo
vým zameraním inklinujú už do 
oblasti tzv. galantnej hudby, kro
rej zárodky práve vtedy vmikali. 
Na druhej strane sa lländel priam 
ortodoxne pridržiava hlavnej te
oretickej po7iadavky afektovej 
teórie, súvisiacej so zásadami ba
rokovej hudby. Podľa jej hlavnej 
tézy sa v jednej časti kompoLÍcie 
bolo treba pridŕža( iba jedného, 
hlavného afektu a sústredenej 
·ednoty kompozície z toho vy
plývajúcej. Uvedené árie sú kon
cipované vo forme tradičnej árie 
da capo. teda ABA. Stredné časti 
týchto árií však netvoria voči 
krajným častiam nijaký kon
trast. Tým ich sled pôsobí v sú
vislej následnosti monotónne 
i napriek wrnu. 7e sú skutočný
mi perlami áriovej literatúry. To 
si zrejme uvedomili aj zostavo
vatelia nahrávky a tak do polo
vice i Láveru vlo:íili dve Tele
mannove kvartetá. Udivuje ma. 
pravda, jedno: čo tam hl'adá Te
lemann, keď Händel skompono
val množstvo komorných skla
dieb vhodných pre pot reb né 
kontra~ty? 

Nemecká sopranistka Dora
thea Roschmannová je známou 
a žiadanou interpretkou hudb} 
18. storočia; vystupuje na pro
minentných operných scénach. 
s poprednými dirigentmi a na 
početných festivaloch. Sprevá-
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dza ju Akademie fiir alte Musik 
Berlin. ktorá patrí medzi špičko
vé Stlbory starej hudby s origi
nálnymi nástrojmi. Sprievod 
k áriám je koncipovaný pre je
den melodický hlas a generál
ny bas. V tejto nahrávke je vrch
ný hlas striedavo obsadený 
husl'ami, violou ďamore, flau
tou. hobojom, kým v generál
nom base účinkujú popri vio
lončele a kontrabase striedavo 
lutna. organ, čembalo. Súbor 
tasvätene sleduje požiadavky 
dobovej interpretačnej praxe. 
Räschmannová disponuje krás
nym. vo všetkých polohách vy
rovnaným, tmavo zafarbeným 
dramatickým sopránom znač
ného objemu. Svojím intenzív
nym vibratom, priebojným a ra
zantným spôsobom stvárňova

nia vel'mi pôsobivo a bezpro
stredne oslovuje poslucháča. Je 
zaujímavé. že v tomto prípade 
pojmy . tmavý• a .soprán", .vib
rato• a .hladký" zvuk sprevá
dzajúceho súboru, .dramatický" 
hlas a .lyrické" árie netvoria n i
jakú diskrepanciu, skôr naopak, 
interpretácia tvorí harmonickú 
jednotu. 

Telemannove kvartetá (samo
aejme, nejde o sláčikové kvarte
tá, tie vtedy ešte nejestvovali, ale 
o kvartetá pre dva-tri melodické 
hlasy a generálny bas) boli kon
cipované ako stolová hudba. Vo 
vyšších spoločenských kruhoch 
bývalo zvykom hudobne pod
maľovať labužnícke radovánky 
tráviaceho traktu. Zatiaľčo prvá 
z dvoch na CD publikovaných 
suít nesiaha nad konvenčný 
priemer, druhá suita svojou in
venciou a spracovaním spfňa ná
roky koncertného predvedenia, 
teda nie je iba sprievodom 
ku gurmánskym príležitostiam. 
Akademie fiir alte Musik touto 
nahrávkou dokazuje svoje vyso
ké kvality. 

MozART 

PAVOL Po LÁK 
~tH!!~ 

REQUIEM KV 626 
E. Ameling, 8. Sclterler. L. Devos, R. 
Soyer. Cltoms and Symphony Ordtestra 
of tlte Gulbenkian Fowtdation l M. 
Corboz 

EXSULTATE JUBILATE 
R. Hansmann, Wimer Barockensemble l 
T. Gusclt/bauer 
Erato 0630-12744·2 

Joseph Haydn v jednom zo svo
jich výrokov v súvislosti s Mo
zartom uviedol. že keby Mozart 
nebol napísal nič iné ako sláči-
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kové kvartetá a Rekviem, u7 to 
by stačilo na jeho nesmrtcl'nosť. 
Mozartova Rekviem. toto tajom
stvami opradené dielo. sa teší 
vel'kej obrube u milovníkov 
hudby, o čom svedčí nemalé 
mn~stvo CD nahrávok- kto by 
ich aj spočítal? Len nedávno 
som recenzoval jednu nahrávku 
Rekviem (HL 7-8/2000) a u7 je 
tu nová (vlastne stará, reedícia 
z roku 1976). Rozdiel medzi 
touto a skôr hodnotenou na
hrávkou je ako deň a noc. 
V tomto prípade ide o portugal
skú nahrávku. Účinkujú zbor 
a symfonický orchester Gulben
kianského fondu s dirigentom 
Michelom Corbozom a sólista
mi Elly Amelingovou (sop
rán), Barbarou Scherlerovou 
(alt), Louisom Devosom (tenor) 

i neobyčajné, al. štyri sekundy 
trvajúce doznievanie zvuku, čo 
by svedčilo o akustike vel'kého 
chrámu, no slabé vybavenie 
obalu nahrávky bez bukletu ani 
len slovkom miesto nahrávky 
nespomína. Nemôžeme detail
nejšie recemovať nahrávku -
zabralo by to vel'a miesta. Pre
to ako príklad si všimnime as
poň začiatok prvej a druhej 
čast i. 

Začiatok - lntroitus- je mimo
riadne pomalý. Nástup zboru 
v 8. takte .Requiem aeternam· 
sa začína pianissimo, hoci Mozart 
vyslovene predpisuje forte. Všet
ky kompozície na rekviem sa za
čínajú ticho, čo je v súlade s tex
tom. Mozart však úmyselne žia
da forte. Mozartova Rekviem má 
podľa môjho úsudku priam revo
lučný charakter. Sú mnohé mies
ta, ktoré to dosvedčujú. Ci už je 
táto revolučnosť obrátená proti 
konvenciám cirkevnej hudby, 
alebo ide o hľadanie nových, 
avantgardných kompozičných 

princípov, či o výraz vnútorného 
protestu z tušenia blízkej smrti, 
to nemožno na tomto mieste 
analyzovať. Je to možno jediné 
Mozartova dielo so silne auto
biografickými črtami a napn'klad 

ll.L..;;..;;..,;,;,.;_;.,;, __ ~~~osobný strach pred posledným 

a Rogerom Soyerom (bas). Pýtal 
som sa seba samého. či treba ta
kúto nahrávku zo vzdialenej 
kraj iny po štvrťstoročnom od
st u pe znovu vyda(. Veď ide 
o portugalských umelcov u nás 
v podstate neznámych. Po vy
počutí diela som však zmenil 
názor. Ide o nahrávku, ktorá si 
zaslúži osobitnú pozornosť pre 
svoj zvláštny prístup; okrem 
iného odzrkadľuje skutočnosť. 
akými premenami odvtedy pre
šli výklad a interpretačný prí
stup k tomuto dielu. Ale aj 
v porovnaní s inými prominent
nými historickými nahrávkami 
(napr. Bruno Walter s Newyor
skou filharmóniou, Karl Bähm 
s Viedenskými filha rmonikmi) 
posúva táto interpretácia sklad
bu do inej polohy. Dôstojnosť. 
majestátnosť a hlboký ponor do 
spirituálnej, duchovnej, nábo
žensky orientovanej roviny 
stojí v popredí základnej kon
cepcie. Hyperromantický, sub
jektívny prístup, neraz nie 
v súlade s notovým zápisom, to 
je druhá výrazná črta interpre
tácie diela. Okrem veľkého 

symfonického orchestra spolu
účinkuje obrovský, mamutí 
zbor. Zvláštnosťou nahrávky je 

súdom možno vycítiť z veľmi 
expresívneho Rex či Confutatis. 
Prečo má zbor hlasne kričať 

.Requiem" a Mozart nechce pia
no? Interpret má vychádzať 

zo skladatel'ovho zápisu. Druhá 
časť, Thba mirum, sa začína ne
obvykle vlečúcim sa tempom, 
tok hudby viazne. Takto sa začí
na basové sólo. Ale nástup teno
ru .mors stupebit" je zrazu 
v podstatne svižnejšom tempe, 
ktoré sa ďalej zrýchľuje najmenej 
na dvojnásobok rýchlosti začiat
ku, aby sa v poslednej tretine za
sa celkom spomalilo. V partitúre 
nijaké tempové zmeny nie sú za
znamenané. V závere je obrov
ské ritardando. A takýmto spôso
bom dirigent svojvome traktuje 
celé dielo. Na druhej strane však 
nemožno uprieť pútavú. suges
tívnu pôsobnosť interpretácie, 
ktorá ide svojimi nekonvenčný
mi a originálnymi cestami. Treba 
ešte doplniť. že kvarteto sólistov 
má vynikajúcu hlasovú i výrazo
vú úroveň, aj kvalita akusticko
technickej stránky nahrávky je 
nevšedne dokonalá a transpa
rentná. 

Na CD nahrávke je ešte Mo
zanovo moteto Exsulrate jubilate 
KV 165 s celkom iným obsade-

ním a koncepciou. Theodor Gu
schlbauer diriguje Viedenský ba
rokový orchester, sopránové sóla 
spieva Rotraud Hansmannová. 
Ide o štandardnú nahrávku 
skladby. Nahrávka je neskoršie
ho dáta a nehodí sa ako doplnok 
k Rekviem. 

JAZZ 

PAVO L PoLÁK 

~~~ 

WYNTON MARSALIS SEPTET 
SELECTtON fROM THE 
VtLLAGE VANGUARo Box 
Columbia, ck62191 

Zanietenie, s akým sa sesterské 
spoločnosti Columbia a Sony 
Classical starajú o svoju najpro
minentnejšiu jaz.zovú celebritu, 
Wyntona Marsalisa. je chvály
hodné. Byť pripravený zazname
nať ka:ldé pohnutie tvorivého 
génia však nemusí v7dy priniesť 

svoje očakávané ovocie. Najmä 
ak frekvencia tvorivých vzplanu
tí u niekoho je niekol'konásobne 
vyššia ako u be:7ného smrteľníka. 
Ak počítam dobre, zaznamenané 
Marsalisovo skóre za minulý rok 
e sedem CD (edičný projekt 

Swinging/mo the 21st). Tohto roku 
má za sebou zatiaľ sedem kom
plemých nahrávok z koncertov 
vo Village Vanguard, CD Marciac 
Suite a najnovšie i výberové CD 
zo spomínaného kompletu (slo
vami .deväť cédé"). Marsalisovo 
obchodné bodovanie na našom 
trhu je pritom, čo sa týka nahrá
vok z posledných dvoch rokov, 
podľa mojej skúsenosti takmer 
nulové. Príčiny sú minimálne 
dve: Marsali~ova .treťoprúdo

vá• artificialita a zbytočná nad
produkcia. Poslucháč, zavalený 
v krátkom čase množstvom na
hrávok od jedného autora s ta
kým širokým žánrovým zábe 
rom, nemá vlastne inú možnos(, 
len rezignovať. Výsledkom . bez
precedentnej" obchodnej straté
gie môže byť potom zo strany po
sl ucháča akurát prehliadanie 
vecí nielen menej výmamných, 
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ale aj vecí skutočne hodných po
zornosti. Co. predpokladám. ne
bolo cieľom. 

Album Sťiťai<>ns Fri'm The ~'ilia
ge Vanguard Box ~prÍ\tupňuj e. ako 
prot.aicky napovedá i názov. spô
;ohom akej;i. dokumentárnej 
~kra tky ilmtnÍfívne moment) 
7 kompletu. zaznamenávajúceho 
na 7 CD obd obie účinkovan ia 
septeta W. Marsalisa v newyor
skom klube Village Vanguard 
v rokoch 1990-1994. Rovnako 
ako CD-komplet. i toto CD je dra
maturgicky koncipované ako 
sprievodca vinuá1nym koncert
ným tý7dňom. v ktorom ka7dý 
deň (resp. večer) zachytáva určí
tú štýlovo- repenoárovú stránku 
septeta. V pestrej skratke tak 
môžeme sledova( čím všetkým to
to slávne Marsa lisovo kombo (sa
mozrejme, i Marsalis sám) počas 
svojej existencie prešlo. V jeho zá
bere možno objaviť odkaz Elling
tona. Annstronga, Monka. ako aj 
odka7 černošských bohoslužieb 
alebo estetiky dávneho New 
Orleansu a marching bandov. Re
penoár, známy z viacerých štú
diových albumov septeta, znie vo 
svojej koncennej projekói aj pre 
akustické danosti klubu plo
chejšie, z dôvodu zvukovej izolo
vanosti jednotlivých nástrojov 
zdanlivo menej rafinovane. a do
konca konzervatívnejšie a niekto
ré 1vukovo-kombinačné aranžér
ske efekty, typické pre Marsalisov 
rukopis sú akoby potlačené. Hráč
sky a improvizátorský štandard 
a úroveň skupinovej súhry sú 
však obdivuhodné a len potvr
dzujú superlatívy, ktoré sa v tom
to smere 1vyknú so septetom spá
ja(. Priznám sa, že keď sa mi pred 
časom dostala táto nahrávka do 
ruky. pokladal som ju len za pro
mo sprievodcu spomínaného 
kompletu. Kedže sa nedávno ob
javila už aj na trhu. bude jej 
cieľom pravdepodobne uspokoje
nie kúpneho záujmu aj menej li
nančne disponovaných marsali
sofilov. bez investičných pro
striedkov na celý vanguardský 
komplet. Možno ju však vníma( 
aj ako výberovú nahrávku septe
ta, určenú milovníkom best-of
iek. ktorá aj vďaka tomu. i.e bola 
realizovaná v jednom prostredí 
a za rovnakých situácií, mie mož
no kompaktnejšie, než by mela 
identická výberovka zo štúdio
vých albumov. Aký však bude jej 
ďalší osud v záplave Marsaliso
vých albumov je i z naznačených 
dôsledkov otázne. 

AU G USTÍ N REBRO 

so 

Spoločnos( Worner Mus1c zarodilo do /cole/ccie 40 re
edicií v . m1erne;šom cenovom posme• no znočke Eroto 
oj staršiu nahrávku Vivaldiho Štyroch ročných období 
z roku 1973 so suborom l So/isti Veneti pod vede
nim Claudia Scimoneho. Tento fo/ct mo inšpiroval reka
pitulovať o prevetrať svoje súkromné .zásoby• tohto 
s/cvostného dielo. 

ti Oo krvi so mi, samozrejme, spoľahlivo dostalo svoj
ho času interpretocio Bohdana Warchala, ktorú sme 
tok často hrovali v SKO. Štyri ročne obdob1o sme no
hroli no LP roku 1975 pre OPUS {91110399). Je to no
hrcivlco s dominu;uc1m1 sólovými husľami Bohdana 
Warchala, ktorý vrýva telesu svoju koncepciu zoloienú 
no bozírovani rytmickej zloiky o pravidelnej pulzcicie. 
Tempo sú ode/cvotne o veľmi zreteľné, málokedy sme 
so od nich odklátioli. Napoleon to dávalo Worcholovi
sólistovi oj pocit uréttej istoty. l /ceď mol Warchal blíz
ko lc .cifrovamu • - veď počas svojej skvelej kariéry hral 
často o; ľudovú hudbu - bol voci Vivaldiho záp1su vidy 
veľmi pokorný o nemenil ho. O svojom názore no to, 
oko hro( Vivaldiho, nás - členov SKO - dokázal pre
svedči( o jo som som so s ním stotožnil. 

Dodnes mo vo Vivaldiho dieloch fascinuje violový 
port Nopn1c/od pri hroní prvej časti, Jesene, som so 
vždy opájal hrou kolegov violistov - či už to bol rytmic
ky prísny Ján Cút alebo romantik Kornel Klott - lahod
ne so vlnili vo vodách tej krosy ... 

ti Začiatkom šesťdesiatych rokov bolo u nás jediná der 
stupnó nohrovko maďarského vydavateľstvo Quoliton 
(dnes Hungoroton), kde hrá vynikajúci huslista o peda
góg Dénes Kovács. Maďarský rozhlasový orchester 
hrá pod vedemm L Gorde/liho, ktorý vyoral v maďar

skom hudobnom diom vyznomnú brozdu oko dirigent 
budapeštianske; opery. Sólistický prejav D. Kovácsa ;e 
precizny, veľmi vkusný o presvedčivý. čo mu umožňuje 
brilantná techniko. Nahrávka vzniklo koncom 50. rokov 
(LPX 1102, no LP nie je žiaden dátum) o oko zočinojúci 
konzervatorista som ňou bol očarený 

ti Keď so začiatkom 60. rokov vo . vlodne; budove• otr 
javili l So/isti Veneti pod taktovkou Claudia Scimone
ho, všetci sme boli up/ne ohúrení. Vidy mo najVIac 
oslovovalo úvodná čas( Jesene, ktorá je no nohrávlce 
l So/isti Veneti (Eroto 0630-12822-2) veľmi teplá, pôscr 
bi upokojujuco oproti te; našej s Worcholom, no ktorej 
sme viac zdôrozňovali rytmický charakter hudobného 
toku. Leto hroju Taliani oveľa rýchlejšie nei SKO o veľ

mi vitálne .• Kúkučka• scilovych hush o violončelo no zcr 
Čia tku Leto je tempovo s/eve/á violončelo úplne priro
dzene naskakuje do šestnostok sólových huslí. Sólista 
Piero Toso so predstavuje oko veľký huslista s nadhľa
dom, vyniko;uco podporovaný prvým violončelistom, 

ktorý mu skvelo sekundu;e. Stredno čas( Zimy je nad
herná vo svo;ej ;ednoduchosti o cudnosti, vždy keď sme 
JU hroli, bol som do;oty v niečom mi pnpommo anu 

m io 
caro• z Puccini
ho opery Gionni 
Schicchi, moz
no ;e to tou 
prostotou o kro
sou, ktoré vm
mom OJ v inter
pretácii P. Tcr 
so o celého on
sámb/u. 

ti Vlastním oj 
nohrovlcu legen
dárnych Musici 
di Roma no če
le s Robertom Micheluccim zo 70. rokov {Philips Clos
sics 1993, 45005-2). ktorá znie mäkšie o spevnejšie oko 
SKO, čo súvisi možno o; s vynikajúcimi nástrojmi hu
dobníkov. Orchester má oslnivý zvuk o z celej nahrávky 
vyžoru;e zv/óstny poko;, o perfelctnom výkone R. Mlche
lucciho oni nehovoriac. 

ti Skvelá je nahrávka súboru Europa Galante s fa
móznym Fobiom Biondim (OPUS11 1 z roku 1997). Ide 
o tzv. historicky poučenú nohrávlcu s dobovými nóstror 
mi, ktorú charakterizujú živé, ropsodicky hroné tempá 
o vyrozne dynomicke zlomy. Absolútne presvedčive su 
vsak OJ lyricke úseky. Biondi má úžasnú techniku, ktorá 
nikdy nie je samoúčelná. Sprievod huslí v druhej časti 
Jori vytvára spolu so . stekajúcimi psami• viol dokonalý 
obroz v1dieckej idyly. Prvo čas( Leto s .kukojúcimi• sei/cr 
vymi husľami o violončelom zase spolu s komentárom 
tutt1 orchestra ponuka vydorenu ilúzw letneho dňo. 
V sade dominuje osobnos( virtuóza Fabio Biondiho, /ctcr 
rého som mol šťastie poču{ o VIdie( pri prezentácii svcr 
jich kompaktných diskov v obchodnom dome v Paríži. 
Zimo je nostalgická, s nodhernou ilúz1ou padajúcich 
vločiek v podaní husľových stoccot Idylické pizzicato 
v druhej časti, nad ktorými spieva pastier svoju clivú 
me/ád1u, prechádzajú do virtuóznej záverečnej čost1. 

Slcvelj zvuk nohrovky vynikajúco podporuje oj zreteľne 
nohroty port cembolo. 

ti Nahrávka Johna Hollowayo s Lo Grande Écurie et 
lo Chornbre du Roy (pod vedemm J.-C. Molgoire) pir 
sob1 oproti búrlivemu 8iondimu cudne. Ide tiei o histcr 
ncky poučenu mterpretocw, no storš1eho data (Sony 
1978, SBK 47662). Dynamicky so pohybuje v uzšom roz
päti o pomo/sie tempá no mňa pôsobia trochu unave
ne. Jednoducho, chyba mi tom viac vzruchu, šťavy. Úpl
ne rovný, nonvibrotový prejov mi pn1iš nevyhovuje, no 
akceptujem ho. Mus1m však uznať, že sólista so pred
stovu;e v technicky vynikajúce; forme. 

To bolo zopár subjektiVnych postrehov no dielo, ktcr 
ré som hrol 160-lcrcit... 

JURAJ ALEXANDE R 

fi 
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Po 20. 11. G. Verdi: Aida 
Ut 21. 11. V. Patejdl: Snehulienka a sedem 

pretekárov 
St 22. 11. B. Smetana: Predaná nevesta 
št 23. 11. G. Verdi: Nabucco 
PI 24. 11. P. l. čajkovskij: Labutie jazero 
Po 27. 11. G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
Ut 28. 11. S. Prokofiev: Romeo a Júlia 
St 29. 11. G. Puccini: Bohéma 
št 30. 11. A. Boito: Mefistofeles 

So 18.11., Ne 19. 11. Beatles 
Ut 21. 11. KEAN IV - Mestské divadlo Brno 
St 22. 11., Pi 24. 11. Niekto to rád horúce 
Ne 26. 11. Výstrely na Brodway - D1vadlo 

pod Palmovkou 
Ut 28. 11. Niekto to rád horúce 
So 2. 12., Ne 3. 12. Niekto to rád horúce 
ut 5. 12 .... na vaše hroby 
PI 8. 12. Beatles 
Ne 10. 12., Po 11. 12. Niekto to rád horúce 
Ut 12. 12., St 13. 12. Kubo 
Ne 17. 12. Niekto to rád horúce 

Začiatky koncertov o 19.00 hod. 
So 18. 11. Koncertná sieň SF 
SF, B. Režucha - dir., Z. Zamborská, klavír, 

B. Bieniková, klarine~ E. Ginzer)M, cimbal 
C. Rajter, l . Pospíšil, R. Gašparík, V. Bokes, 

l . Cikker 
št 23. 11., Pi 24. 11. Koncertná sieň SF 
SF, O. Lenárd - dir., P. Mikuláš, bas 
l. Brahms, G. Mahler 
St 29. 11. Koncertná sieň SF 
O. Lenárd - dir., O. Jánoška, husle 
l. Haydn, W. A. Mozart, F. Schubert 
So 2. 12. Koncertná sieň SF 
Camerata Bratislava, J. Rozehnal - dir. 

Z. Zarevutius, C. Oebussy, F. Poulenc, 
W. z Szamotul, l. S. Bach 

Ut 5. 12. Moyzesova sieň 
Moyzesovo kvarteto, V. Brunner, flauta 
l. l. Pleye/, W. A. Mozart, A. Ovo;ák 

l 

St 6. 12. Koncertná sieň SF 
SKO, B. Warchal - um. vedúci, R. šašina, 

kontrabas 
G. B. Plaatti, Friednch ll. Veľký, l . S. Sper· 

ger, G. Tore/11, A. Corel/i 
št 7. 12., Pi 8. 12. Koncertná sieň SF 
SF, O. Lenárd - dir., F. Rek, bicie nástroje 
l . Brahms, l. Zeljenka, A. Bruckner 
Št 14. 12., Pl15. 12. Koncertná sieň SF 
SF, SFZ. L Svárovský - d1r .• J. Rozehnal -

Zborm., B. Krajný, klavír, L Vernerová -
Nováková, K. Bytnarová, V. Doležal, 
G. Beláček, spev 

L. van Beethoven, l . S. Bach 
Ut 19. 12. Moyzesova sieň 
Musica aeterna, P. Zajíček - um. vedúci, 

K. Zajíčková , soprán, P. Zajíček, V. Gre· 
nerová, husle, M. Bernášková, flauta 

P. A. Locatelli, G. B. Sammartini, G. Tartini, 
A. Viva/di, A. Scarlalli 

HUDOBNÉ CENTRUM 

Mirbachov palác Bratislava, Začiatok 10.30h 
Ne 19. 11. Peter Pažický a Aleš Solárik, klavír 
Mozart, Brahms, Krajči, Chopin, Lejsek 

b HUDOBNÝ ŽIVOT)11)2000 

Ne 26. 11. Ján Figura, flauta, Ján Laban~ 
gitara, Bibiána Figurová, klavír 

l. Bázlik, l. lbert, O. Leisner, C. Chamma· 
de, l. SaVIo a ď. 

Ne 3. 12. Mládežnícky spevácky zbor ECHO 
Adventný koncert 
O. šar~ - dir., G. Némethová, klavír 
Albrechtsberger, Arcadelt, Sami - Saens, Ki/· 

/een, Thompson, Dvoňík, Eben, Kodály a ď. 
Ne 10. 12. l FIATI 
S. Bicák, fago~ umel. vedúci, V. Rašková, 

flauta, M. Šintal, hoboj, P. Maurér, klarinet 
Koncert z vorby slovenských skladateľov 
Ne 17. 12. Silvia Vizvái}'Ová, klavír 
O. Scarlaltl, W. A. Mozart, F. Chopm, l. lei· 

jenka, l. Brahms 

Viedeň Bratislave 
Klavírny recitál 
John Ferguson (USA) 
Varia liOns on America: Gershwin, Cop/and, 

Bernstein, Bolcom 

Klub Čierny havran, Biela 6 
17. 11. - 19.00 
Country, folkové a trampské večery Ivana 

Terry Zemana 
Jednofázové kvasenie, Harvestiri 

30. 11. - 19.00 h 
Pesničkári slovenskí 
Ján Kulich (Prievidza), Róbert Hulej (Dolný 

Kubín) 
Klubová verzia známeho televízneho cyklu 
Uvádza Hana Daubnerová 

Divadlo GUnaGU 
Klub Čierny havran, Biela 6 
29. 11. - 19.30 
Big Bastard Beat Band of Bratislava 
Koncert metapopoyej skupiny divadla 

GUnaGU 

BRATISLAVA HOT SERENADERS 

So 9. 12. 16. 30 h 
Kongresová sála Piešťany 
Ne 10. 12. 19. OO h 
Cultus Nivy, Bratislava 

DIVADLO ARÉNA 

Ne 19. 11. O divnej čiapke 
PI 24. 11., So 25. 11. Carmen 
Ne 26. 1. O divnej čiapke 
št 30. 11. Grand Pierro~ Sólovky M. Sládka 

K O Š l C E 

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA 

St 22. 11. Dom umenia 
ŠFK, M. Vach - dir.,Collegium Technicum -

zborm. K. Petróczi, T. Paladiová - Pa· 
fovčíková , G. Hiibnerová, S. ŠOmo~ai, 
M. Gurbar, spev 

W. A. Mozart 
Ne 26. 11. Evanjelický kostol 
Komorný koncert v rámci Roku Bacha 
l. Sokol, organ, P. Mikuláš, spev 
l . S. Bach 
St 29. 11. Dom umenia 
Uterárno - hudobný večer 

M. Kňažko, R. Corfdyr, umel. prednes, 
M. Dravecká, čembalo 
de Sami Exupéry: Citadela 

ŠD KOŠICE 

PI 1. 12. Bohéma 
Po 4. 12, Ut 5. 12. Deti Titanicu 
St 6. 12. Operná klubovka 
tMareček, Spišák, Šmáliková) 
St 7. 12. Giselle 
PI 8. 12. Bohéma 
Ne 10. 12. Netopier 
pt 15. 12. Pink Aoyd, V rytme 
Ne 17. 12. Nabucco 
Ut 19. 12, St 20. 12. Luskáčik 

So 18. 11. J. Pauer: Ferdo Mravec (1. pre
miéra) 

Po 20. 11. J. Pauer. Ferdo Mravec (2. pre-
miéra) 

Ut 21. 11. G. Puccini: Tosca 
št 23. 11. Kantátový koncert 
V. F. Bystrý, l . Cikker, V. Oidi, l. L. Bella 
PI 24. 11. Operné soirée 
G. Domzelli, G. Verdi, P. l. Čajkovskij, 

G. Rossini 
Ut 28. 11. M. Stewart-J. Herman: Hello, 

Dollyl 
št 30. 11. G. Verdi: Ernani 

Ž l l l N A 

ŠKO 
Ne 19. 11. Dom umenia Fatra 
ŠKO, M. Maurer - dir., Spevácky zbor mes· 

ta Bratislavy - zborm. L Holásek, B. Gor· 
zynska, husle, M. Maurer, viola, N. Higa
no, H. štolfová - Bandová, O. Klein, 
G. Beláček, spev 

W. A. Mozart 
št 30. 11. Dom umenia Fatra 
Symfonický orchester žil. Konzervatória 
K. Kevický a M. Bohunický - dir., P. Bršlík 

J. Pastorková, spev 
l . S. Bach, E. Suchoň, l. Parík, G. F. Hän· 

del, W. A. Mozart 
St 6. 12. Dom umenia Fatra 
Koncert k 100. výr. nar. Ladislava Árvaya 
ŠKO, B. Urban a K. Kevický - dir., F. Figura, 

J. Pazdera, husle 
l . S. Bach, W. A. Mozart, L. van Beethoven 
Ne 10. 12. Dom umenia Fatra 
Predvianočné matiné 
Členovia ŠKO Žilina, K. Kevický - dir., 

J. Tarinová - moder. 
St 13. 12. Dom umenia Fatra 
Vianočný koncert k Roku J. S. Bacha 
Organový recitál Zuzana Fe~enčíková 
l . S. Bach, C. Franck, A. Gui/mani, 

Z. Ferjenčiková 

RÁDIO DEVÍN l VÝBER HŽ 

Po 20. 11. 
0.30 Z tvorby J. Pospíšila 
20.30 Koncertné sezóny 

EURORÁDIA 2000 / 2001 
Satelitný prenos z Varšavy 

St 22. 11. 
13. 35 Akadémia starej hudby hrá symfóme 
_ W. A. Mozarta na starých nástrojoch 
St 23. 11. 
OO. OO Z hudobnej ponuky EBU (Trio Wan· 

derer) 
23. 30 Hudba 20. stor. (Pan'k, Zeljenka, 

Beneš) 
Pl24. 11. 
11. OO Hrá SOSR (ŠOstakovič: Symfónia 

č. 10, dir. L Slovák) 
16. OO Hviezdy konc. pódií (A. Rubinštejn) 
Ne 26. 11. 
10. 35 Nedefné matiné (Wagner, Beetho· 

ven, Mendelsohn Bartholdy) 
13. 05 Koncert BBC Symphony Orchestra 

dir. C. Davis, J. Kissin, klavír 
oo A. Dvorák: čert a Káča 

St 29. 11. 
13. 35 Stará hudba (J. B. Lully) 
št 30. 11. 
10. 20 Prierez operou Krár Artur od 

H. Purcelia 
23. 30 O. Messiaen: Mystické vízie v hudbe 
Pl1.12. 
12. OO Beatles concerti grossi - P. Breiner 
16. OO Hviezdy konc. pódií (Ph. Entrernon~ 

klavír) 
Ne 3. 12. 
13. 05 Záznam z koncertu Orchestra mia· 

dých G. Mahlera, dir. P. Boulez 
Ut 5. 12. 
15. 10 Vokálno - inštrumentálna tvorba 

(G. Rossini: Messa di gloria) 
7. 12. 
OO Z hudobnej ponuky EBU - ltalian 

Youth orchestra 
19. 30 Priamy prenos koncertu SOSR -

Vianočný koncert 
pt 8. 12. 
13. 35 čaro na štyroch strunách 
So 9. 12. 
19. 35 BHS 2000 - Moskovský symf. 

orchester 
Ne 10.12. 
19. 15 Dialó~& s hudbou (Novátorstvo 

a humanizmus B. Bartóka) 
Ut 12.12. 
15. 10 Spieva R. Scottová 
št 14. 12. 
12. OO Komorné drobnosti z Kanady 
Pl16. 12. 
19. 29 Metropolitan opera 2000/2001 -

R. Wagner: Blúdiaci Holanďan, satelit 
priamy prenos 

št 21. 12. 
12. OO Pocta Bachovi (The Swingle Singers) 
Ne 24. 12. 
10. 05 J. J. Fux: Missa Corporis Cristi 
10. 35 Sviatočné matiné (Bruckner, Čajkov· 

skij, Janáček) 
19. 15 Dialó~& s hudbou - O duši, boles· 

tiach i nádejách 
20. OO Zvony duše 
Po 25. 12. 
13. 35 Piesne zimných nocí 
19. 35 Slovenské historické organy 

Pl29. 12. 
16. OO Hvíezfy konc. pódií (M. Argerich, 

klavír) 

Ne 31. 12. 
20. OO čo nového vo svete hudby na Sil· 

ves tra 
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MICHALSKÁ 1 O 
815 36 B R A T l S L A V A 

Evanjelický kostol Sv. TrOJice, Strečnianska 
ul., Bratislava-Petržalka 

Organoo;ý koncert Bach m C 
Anna Predmerská-Zúnková 

st 6. december - il.oo 
Dvorana VŠMU, Zachova 1 
Komorný koncert: .. 1. s. Bach 
P. Guras - čembalo, A. Gurasová - soprán 

St 13. december - 18.00 
Slovenský rozhlas, Štúdio 2 
Paralely - 111. časť cyklu: Bach - Choptn 
M1ro Bázlik - klavír 

VeOcý evanjelický kostol Panenská ul. 
Bach: Sutta č. 3 O dur BWV 1068 
Magmficat O dur BWV 243 
Solamente nawrah - Musica vocalrs 
N. Kiss, P. Noskaiová, M. Pospíšil, 
Stephen Swbbs - dirigent, lutna, čembalo 

St 20. december - 19.00 

Slávnostný úver festivalu 
Vefký evanjelický kostol Panenská ul. 

Org,nový koncert IB-A-C-H) 
Uszt, Schumann, Reger, Bach 
Ján Vladimír Michalko - organ 
Vstup wol'nj 

MEDIÁLNI PARTNERI HUDOBNÉHO ŽIVOTA 

Slovenský rozhlas, Rádio regina Bratislava 
Mýtna 1, P.O.BOX SS, 817 SS Bratislava 

TeL: S72737S0-9, S7273764, Fax: S249SS8S 

VKV 104, 4 MHz SV 792 kHz 
Pondelok - Piatok 

Rádiobudík 5.00 
Rádiotrh práce 8.35 
Hudobné pozdravy 11.05 
Spektrum 15.05 
Ozveny dňo 17.30 
Za zlatého fondu 20.05 
Nočná galaxia po.-štv. 22.30 

Sobota 
Športkoktail 13.00 
Hudobné pozdravy 14.05 
Bratislavská revue 15.05 
Nedeľa 
Nedeľníček 10.00 
Hudobné pozdravy 14.05 
Kultúrno revue 15.00 
Ľudia z križovatiek 17.00 
Ozveny dňa 17.30 

Divoká 
jazda na 

~ntry panorám: 
s .lankou Dolákovou 

nedeľa 18.55 ·19.55 

www.forte.sk 

BRATISLAVA 97,21 BANSKÁ BYSTRICA 99,51 ZVOLEN 92,6 
ZÁPAD 90,8 l ZÁPAD-SEVER 88,0 l JUH·STRED 88,0 MHz 

ORFEUS 2000 

So 2. decemller - 19.30 
Vel'kj evanjelický kostol, Panenská ul. 
Bach, Hatn'k, Lejava, Stemecker, 

Bach/Hochel, Berger 

Slovenská súčasná hudba a J. S. Bach 
30. november- 2. december 

KONFEREHCIA 

1. - 2. december od 9.00 do 12.00 
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU 

KONCERTY Pi 1. december 

št 30. november - 19.00 
Hudobná sieň Bratislavského hradu 
Bach, Bachratá, Beneš, Cekovská 

.Hudba Johanna Sebastiana z pohradu 
teológa, matematika, filozofa 
a hudobného skladatera· 

Pi 1. december - 17.00 
Moyzesoya sieň 
Bach, Bokes 

Pi 1. december - 19.30 
Moyzesova sieň 

So2.december 
Round-table 
prednášajúcich, skladatelov, interpretov, 

št!Jdentov a pozvaných hostí 
Financuje SFK Pro Slovakia 
Spoluorganizátori 

Bach, Beneš, Báz/tk, Berger, Mtlakovrč, 
Papanetzová 

Evanjelický a. v. ci~ zbor v Bratislave 
SNM- Hudobné múzeum 
Bratislavská infonmačná služba 

KONKURZ] --- KONKURZ 

Slovenská muzikologická asociácia vypisuje konkurz no obsadenie 
miesto šéfredaktora revue Slovenská hudba. 

Konkurz so uskutoční v pondelok dňo 11. decembra 2000 o 16.00 h 
no Michalskej ulici č. 10 v zasadačke Slovenskej hudobnej únie. 

Podmienky: 
odborné muzikologické vzdelanie, 
skúsenosti s edičnou činnosťou. 

Prihlášky zosielajte do 30. novembra 2000 no adresu 
Slovenská hudobná únia, Michalská 10, 815 36 Bratislava. 

l!J l!J ~ 

Generálny rioditer Slovenského národného divadlo v Bratislave 
vypisuje konkurz no obsadenie varných miest v orchestri 

Opery o baletu SND: 
- hráč na tube 

Podmienkou prijatia je absolutórium konzervatória, vS MU, JAMU, 
AMU. Konkurz so bude konať 18. 12. 2000 o 9. 30 h v skúšobni 

orchestra Opery SND, Gorkého č. 2, 815 86 Bratislava. 
Písomné prihlášky s krátkym životopisom posielajte no uvedenú 

adresu najneskôr do 15. 12. 2000. 

b l!Jl!J 

Ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu vypisuje 
KONKURZ 

do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave 
no vorné miesto 

- člen violončelovej skupiny 
- hráč no 1. flaute a pikole 
- člen skupiny bicích nástrojov 

Podmienkou je ukončené konzervatórium (maturita). 
Záväznú prihlášku, podrobný životopis o kópiu dokladu o vzd elo ní 

pošlite no adresu: Slovenský rozhlas, orchestrálno kancelária, 
Mýtno uL 1, 817 55 Bratislava 15 do 1. decembra 2000. 
Termín konkurzu, miesto konania oko oj ďalšie podmienky 

oznámime uchódzočom písomne. 

BURZA] BURZA] B U R Z A 
Predám plnoponcierové kvalitné pianíno zn. Scholze (tmavohnedé). 

Cena 50 000,- Sk prípadne dohodou. Tel.: 07 62311297. 
WORLD MUSIC? - JAZZ? 

·- Oprava 
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Počúvajte relácie trojice 
Vladom Šmidke - Igor Kremposký - Karol Navrkal 

každý piatak 

HVIEZDA FM 
100,3 MHz (Bratislava) - 88,8 MHz (Nitra) -

97,6 MHz (Banská Bystrica - 98,8 MHz 
(Liptovský Mikuláš) 

V predchádzaJÚCom čísle Hudobného života (10/ 2000} sme uverejnili správu 
o úspechu naŠeJ mladeJ organistky no MedzonárodneJ súťožo J. O. Sweelincko 

• v Gdansku. Nedopatrením bolo Bernodetto Suňovská premenovaná, čom so JeJ, 
t oko oj čitotefom ospravedlňuJeme. 

No strane 10 toho isteho číslo HŽ v zovere členku O dychovej hudbe medzmo
rodne má predP.osledná veto znoeť takto: 
.Bola zó roveň poslednou, ktoru orgonozoval zoklodoter o dovtedajší predsedo IGEB 
Prof. Wolfgang Suppon (Unoversotot fur Musik und dorstellende Kunst in Graz}. No
vým predsedom so stol Dr. Bernhard Hablo (Hochschule fiir Musik und dorstellen
de Kunst on Graz - Exposotur Oberschiitzen, Ponnonosche Forschungstelle}: 
Autorke o čitotefom so osprovedlnujeme Redokcoo 

l!J HUDOBNÝ ŽIVOT)11)2000 
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Peter Wajsar & Lunovis [CZ] 
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"' Jon Rose & Veryan Weston [UK] -
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husle + klavír -

Studio CH&K&K [PL] 
saxofón, po čí ta č , elektro ni ka 

lréne Schweizer & Han Bennink [CH,NL] 
klavír + bicie 

sprievodné podujatie: projekcia českých experimentálnych filmov 

v predpredaji: Or. Horák, Medená ul., Bratislava - Pavian music (ARTFÓRUM). Koz ia ul., Bratislava 

ori: A TRAKT ART- Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Kultúrny magazín Trištvrte revue, FK 901, Spolok F v rámci 
u intermediálnych podujatí Atrakt art v FK 901 

· t ie podporili: Ministerst vo kultúry SR, ŠFK Pro Slovakia, HL mesto SR Bratislava, British Council, Pro Helvetia, Rakúske kultúrne 
m. Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Poľský inštitút, Americké veľvyslanectvo, V-Invest, Volkswagen Bratislava, denník 

Slovens rozhlas 
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Hudobné centrum 

• 
Spolok 
koncertných umelcov 
pri Slovenskej 
hudobnej únii 

• 
Hudobné múzeum 
Slovenského 
národného múzea . , 
S fi,nančným príspevkom 
Ministerstva kultúry 
Slovenskej Republiky 

Predaj vstupeniek 
hodinu 

pred začiatkom koncertu 
v mieste konania koncertu 

• 
Ceny vstupeniek: 80,-Sk 
Študenti, dôchodcovia, 

zdravotne 
a telesne postihnutí, 

vojaci: 
40,-Sk 

• 
Vstup cez 

Viedenskú bránu 


