


Dielo Petra Michala Bohúňa (29. 9. 1822 Veličná no Orave-
20. 5. 1879 Biolsko Bielo, Poľsko) - maliar, litograf. Výtvarné 
štúdiá absolvoval no pražskej Akadémii (žiak Ch. Rubeno) o 
súčasne so vyučil zo litogrofo u komeňopisco F. Šíru. Invenčnosť 
Behúňovej tvorby zahŕňa široké tematické rozpätie - krajino
maľbu, ľudový žáner, historickú maľbu, náboženskú maľbu, por
trétnu tvorbu. Umelcovo dielo so stalo autentickým svedectvom 
národného pohybu. K ideám štúrovcov so prihlásil svojím 
Umeleckým programom v Orle tatranskom roku 1846: 
chcel maľovať ručne kolorované litografie sloven
ských ľudových krojov, obrazy slovenskej krajiny, 
hradov o zámkov i portréty významných osob.: 
ností slovenský~ dejín. Umelcove rané práce 
z rokov 1846-J850 sú poznačené národnou 
romantikou. No podnet štúrovcov vytvoril 
Bohúň litografickú o akvarelovú sériu ide
alizovaných postáv slovenského vidieka. 
V druhej polovici storočia so umelec 
venoval už len portrétnej maľbe. 
Vytvoril galériu reprezentačných 

podobizní slovenskej inteligen
cie o meštionstv~ ktoré 
vychádzajú z če~o 
maliarstvo o ;;_ 
z domácej 

tradície 
neskorého 
renesančného 

o empírového portrétu 
spišského okruhu. Bohúň zdô-
razňoval reprezentačný portrét pred l 
intímnym rodinným, v čom so prejavil vplyv Štúra. Známy je 
Behúňov obraz - portrét Jána Francisciho oko kapitána sloven
ských dobrovoľníkov v rokoch 1848- 1849, či portréty J. Čo joko, 
M. M. Hodžu, S. Tomášiko, B. Nemcovej, Gašpara Fejérpotoky
Belopotockého o iné. Historickú tému do slovenskej maľby vnie
sol umelcov obraz Zhromaždenie slovenskeho ľudu. 

Peter Michal Bohúň: Podobizeň slečny Klonkayovej s gitarou. 
1849 Akvarel, papier, kolorované akvamarínom. 
25,5 x 20 cm 
Značené o dotované vľovo dole: .m. P. Bohúň 1849". 
Majetok SNG v Bratislave 
Foto: Anna Mičuchová 

t umenia. 

P. M. Bohúňa 

považujeme zo repre
zentanta tzv. slovenskej ná

rodnej klasiky, ktorý so predovšet
kým zaslúžil o vývoj slovenského portrétneho 

Zobrazené dielo pochádza z portrétnej tvorby Behúňových 
najbližších príbuzných. Podobizeň slečny Klonkayovej, drobná 
kresbička kolorovaná akvamarínom o tušom, vzniklo koncom 
roku 1849. Znázorňuje umelcovu švagrinú oko mladú žemu 
sediacu no brezovej lavičke medzi ružami s gitarou v ruke. 
Obrázok so vyznačuje typickou biedermeierovskou idylickou 
náladovosťou. 

A. P. 
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tretie číslo Hudobného života je akýmsi pokusom o hlbkovú son
du do slovenskej hudobnej minulosti, súčasnosti i budúcnosti. 
Osobitným pohľadom na minulosť je spomienka na profesora 
Ferenczyho pri pn?ežitosti jeho nedožitého životného jubilea: Vla
dimír Bokes vo svojom príspevku veľmi impresívne osvetľuje tra
gickosť tejto významnej osobnosti druhej polovice 20. storočia, 

i tragickosť doby ... O niektorých akútnych problémoch našej 
súčasnosti hovorí Anton Popovič v miniproji/e HŽ, trošku tým ry
bačujúc z obryklého rámca tejto rubriky. Problémom slovenskej 
hudobnej súčasnosti. ale ·najmä budúcnosti sa v odpovediach na 
naše otázky venuje riaditeľka Hudobného centra Mgr. art. Oľga 
Smetanová, ktorá opakovane ryjadruje aj potrebu prípadnej ve
rejnej diskusie na niektoré načrtnuté témy. Napdklad o správe 
o stave hudobnej kultúry na Slovensku, o budúcom ekonomickom 
zabezpečení nášho časopisu, o otvorenej budúcnosti slovenského 
hudobného megafestivalu -BHS, kde už tretí mesiac niet festiva
lového výboru. teda orgánu, ktorý má zabezpečiť prinajmenej je
ho nastávajúci ročn z?< ... Prostredníctvom nášho hosťa, šéfdirigen
ta jedného z vedúcich sanktpeterburských orchestrov, sme Vás 
chceli informovať predovšetkým o ruskej hudobnej súčasnosti: aj 
tu sa ponúkajú možnosti porovnávať. .. Vo festivalovej rubrike po
pri dvoch mozartovských podujatiach s istým oneskorením pri
nášame správu o podujatí v rámci minuloročného viedenského 
festivalu súčasnej hudby; podnetom na to bolo o. i. životné jubi
leum u nás málo frekventovaného skladateľa Maurícia Kagela . .. 
Diskusiu o stave hudobnej kultúry na Slovensku by mohli pod
nietil' aj mnohé reflexie o aktuálnych projektoch našich hudob
ných inštitúciz: o ich premiérach, o dramaturgii, teda o podstate 
ich činnosti. Akosi sa nedarí v oblasti hudby dospieť k transpa
rentnosti, k otvorenosti ... 

K pravidelným témam HŽ pribudla v trojke téma hudobná pe
dagogika, ktorej sa v budúcnosti chceme venovať priebežne, vo 
voľnom cykle, so snahou o akcent na živú prax. Prvou lastovičkou 
v tomto smere je správa o dôležitom podujatí jednej z najdôleži
tejších hudobnopedagogických metód 20. storočia- Orffovej školy. 
O jej presadenie a uplatnenie aj na Slovensku sa s mimoriadným 
osobným nasadením snaží hŕstka nadšencov ... K veľkým dirigen
tom 20. storočia sa vrátime v nasledujúcom čísle HŽ. 

Modulácie prinášajú okrem pravidelnej rubriky o jazzových fe
noménoch 90. rokov (tentoraz o Bradovi Mehldauovi) zaujímavý 
portrét hudobnej Korziky a - nezryčajne, ale s radosťou -portrét 
slovenskej muzikantskej dediny. 

Dúfame, že s práve sa prebúdzajúcou prírodou sa prebudí aj 
naša vôla aktívne riešiť problémy hudobného života na Sloven
sku, ktorého jedným zo základných predpokladov je aj otvorená 
diskusia. Hudobný život je pre to najvhodnejším médiom. 

Chceli by sme Vás k tomu inšpirovať. 
Vaša redakcia HŽ 

UPOZORNENIE PRE ČITATEI!OV HŽ 
V spravodajcovi Hudobného centra Akcent, ktorý vychádza 
štvrťročne, nájdete informácie o aktuálnych medzinárodných 
skladaterských a interpretačných súťažiach, o seminároch, 

o festivaloch na Slovensku a pod. Akcent zasielame 
záujemcom bezplatne. Ak máte záujem o tento informačný 

bulletin, prosíme, nehláste svoju adresu Oddeleniu 
dokumentácie a informatiky Hudobného centra telefonicky 
na čísle (07) 54435293, prostredníctvom e-mailu na adrese 

akcent@stonline.sk, alebo písomne na adrese 
Hudobného centra. 
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NA OBÁLKE 
Ku RT SCHWITIERS: KoNITRUKC/A PRE URODZENÉ 

DÁMY. 1919 
(K ČLANKU DADAIZMUS .•• ) 

REDAKCIA HŽ SA NIE VfDY STOTOŽŇUJE 
S NÁZORMI A POSTOJMI VYJADRENÝMI 

V UVEREJNENÝCH TEXTOCH. 

YYHtADÁVAf V DÁTACH UVEREJNENÝCH V TOMTO 
ČÍSLE MÔfETE NA ADRESE WWW.SIAC.SK. 

hudobné ~ entrum 
MUSit tENTRE SLOVAKIA 

OSOBNOSTI) . UDALOSTI 

K STOROČNICI MUZIKOLÓGA 

KoNŠTANTÍNA HuDECA 

Pri historia
grafickej re
konštrukcii 
slovenskej 
hudby 20. 
storočia sa 
možno jed
nak kon
frontovať so 
známymi, 
preverený
mi a pre
svedčivými 

hodnotami, 
ktoré zásadným spôsobom podmienili 
dynamizmus jej vývojového spektra, 
jednak sa dotýkať aj zjavov a aktivít, kto
ré neraz nezaslúžene upadli do zabudnu
tia. K tým druhým patrí život a dielo 
Konštantína Hudeca (l l. 3. 1901 -28.3. 
1952), prvého odborne vzdelaného slo
venského muzikológa. 

Rodáka zo západoslovenskej obce Gbe
ly k základnému vzťahu k hudbe viedol 
otec, učiteľ. Počas štúdia na gymnáziu 
v Skalici sa mladý Konštantín skontakto
val s prostredím národovca Pavla Blahu, 
ktoré mu vštepilo úctu k slovenskej ru
dovej piesni. Neskôr pokračoval v štúdiu 
katolíckej teológie v Trnave a Olomouci. 
Nemal však v úmysle stať sa kňazom, le
bo zvíťazilo presvedčenie venovať sa 
výlučne hudbe a viac si prehlbiť odborné 
vzdelanie. V rokoch 1930-1935 študoval 
v Seminári hudobnej vedy Filozofickej 
fakulty bratislavskej Univerzity u Dob
roslava Orla, kde sa vyhranil jeho záu
jem o historiografické problémy sloven
skej hudby, ktorý prezentoval v dizertač
nej práci Novšie výskumy o vývoji hudby na 
Slovensku ( 1935). Orientácia prof. Orla 
na hymnologický výskum v okruhu 
starších dejín hudby viedla absolventa 
Hudeca k rozšíreniu vedomostí z proble
matiky cirkevnej hudby 16. a 17. storo
čia. Roku 1936 odišiel na ročný študijný 
pobyt do Regensburgu a Mnichova k Dr. 
Saudbergerovi. Po návrate na Slovensko 
sa začal venovať spracovaniu pamiatok 
z územia Slovenska. Inšpirovaný regio
nálne orientovaným výskumom svojho 
učiteľa (Bratislava, SpiŠ') považoval za 
potrebné zhromaždiť čo~ajväčšie množ
stvo faktov a údajov, viažucich sa na hu
dobnú topografiu Slovenska. Stúdia 
Kremnickí trubači ( 1937), v ktorej Hudec 
mohol rozvinúť dovtedajšie výskumy 

maďarských historikov o hudobnej mi
nulosti tohto stredoslovenského ban
ského mesta, svedčí o schopnosti nielen 
evidova(jednotlivé fakty, ale aj zdôrazniť 
ich súvislosti so širším sociálnym a ku l
túrnym prostredím. Tlno schopnosť Hu
dec potvrdil v rozsiahlejšej knižnej mo
nografii Hudba v Banskej Bystrici do začiat
ku 19. storočia ( 1941 ). Medzitým však 
prišlo k významnej zmene v Hudecovom 
živote - roku 1938 habilitoval na Filozo
fickej fakulte UK na základe štúdie Ján 

Levoslav Bella (1937). Po vynútenom od
chode prof. Orla z Bratislavy nastúpil na 
jeho miesto vedúceho hudobnovedného 
Seminára ako docent. 

Vo svojej reflexii veľkej osobnosti slo
venskej hudby 19. storočia nemal Hu
dec ambície prekonať úctivý pohľad pr
vého Bellovho monografistu D. Orla, 
nesiahol k hlbším vedeckým analýzam 
a porovnávaniam, dominuje viac nad
šenie a určitá idealizácia. 

Počas vojnových rokov výchova muzi
kologického dorastu na univerzite stag
novala. V tom čase začal Hudec pravidel
ne publikovať na stránkach časopisov 
kritiky a recenzie z bratislavského hu
dobného života, najmä z predstavení 
opery SND Ueho manželka bola opernou 
speváčkou). Táto aktivita, dokumentova
ná najmä na stránkach literárno-ume
leckého mesačníka Elán, svedčí o Hude
covej citlivosti aj voči problematike 
súčasnej slovenskej hudobnej tvorby 
(rozsiahlejšie analýzy Suchoňovej Bala
dickej suity a 2. symfónie A. Moyzesa). 
S nemenším zaujatím sa publicisticky ex
ponoval aj v otázkach výchovy hudob
ného poslucháčstva, najmä prostredníc
tvom umeleckých rozhlasových relácií. 
Keď na j eseň 1944 prešiel z Matice 

slovenskej na Filozofickú fakultu praco
vať ako asistent Jozef Kresánek, pred
znamenalo to záujem vedenia fakulty 
obnoviť činnosť hudobnovedného se
minára. Roku 1945 bola v rámci previe
rok vysokoškolských učiteľov (ako už 
obligátne po zmene režimu) potvrdená 
habilitácia doc. Hudeca a pod jeho ve
dením sa začala rozvíjať pedagogická 
i vedecká aktivita pracoviska. Podobne 
ako jeho predchodca prof. Orel. ktorý 
v podstate sám prednášateľsky zabez
pečoval viaceré discipliny hudobnej ve
dy (lektormi hudobnoteoretických 
predmetov boli Frico Kafenda a Oskar 
Nedbal), aj Hudec si ponechal právo 
prednášať temer všetko, čo bolo podiv
né najmä pre prítomnosť asistenta Dr. 
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Kresánka, ktorý však vtedy viac praco
val v úlohe knihovnfka než pedagóga. 
Je možné, že Hudec rozpoznal Kresán
kove kvality aj ako reprezentanta vý
sostne inej muzikologickej školy, než 
ktorú on absolvoval. a považoval za po
trebné trochu eliminovať jeho ak'iivitu. 
Túto domnienku potvrdzuje aj skutoč
nos(. že Hudec, ktorý v povojnovom ob
dobí vyvinul značné úsilie pri oživení 
činnosti Státneho ústavu pre ľudovú 
pieseň (v tejto inštitúcii sa počas svojho 
pôsobenia v Bratislave exponoval už D. 
Orel), nepojal do svojho pracovného 
kolektívu (tvorili ho o. i. František Po
loczek, Ján Cikker, Milan Novák, vte
dajší poslucháč hudobnej vedy Ladislav 
Burlas), zameraného na terénny vý
skum, zbieranie a zapisovanie ľudových 
piesní v rôznych regiónoch Slovenska aj 
svojho asistenta Kresánka - už vtedy 
disponujúceho značnými etnomuziko
logickými skúsenosťami (monografia 
Zuzka Selecká spieva). 

Výsledky zberateľskej činnosti pre
zentoval Hudec najprv v štúdii Slovenská 
ľudová pieseň ( 1949) a v predslove k roz
siahlejšiemu projektu - viaczväzkovej 
edícii Slovenských ľudových piesní (l . 
zväzok vyšiel v roku 1950). Je príznač
né, že táto edícia sa stretla s kriticky od
mietavým stanoviskom. Hudecove et
nomuzikologické záujmy totiž zostávali 
na úrovni viac nadšeneckej než vedec
kej- ľudovú pieseň idealizoval v duchu 
názorov Wiliama Rittera . Preto v os
trom kontraste k jeho snahe aj systema
ticky vymedziť charakteristiku ľudovej 
piesne- za jej špecifické črty považoval 
tetrachordálnosť, dvojtaktovú periodic
kosť, sylabickú spätosť textu s hudbou, 
dvojhlasnú interpretáciu a prsný pred
nes - sa javí profesionálny vedecký prí
stup Kresánkov, onedlho ( 1951) pre
zentovaný v monografii Slovenská ľudová 
pieseň zo stanoviska hudobného. 

ŽIVOT S UMENÍM 

Muzikologička, hudobn~ kritička a pub
licistka, redaktorka Slovenského roz
hlasu Etela Cárska dovŕšila koncom 
februára okrúhle životné jubileum. 
Patrí k osobnostiam slovenského hu
dobného života, ktoré nielen naznačili 
potreby smerovania našej kultúry, ale 
zásadne posunuli mienkotvorbu sme
rom k hodnotám, upozorňovali na 
kvality, ale aj nedostatky, hľadali pod
statu, súvislosti rôznych odvetví ume-
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Zároveň Hudec neprestal bádať 

v okruhu starších dejín slovenskej hud
by - výsledkom jeho pracovného 
sústredenia je monografia Vývin hudob
nej kultúry na Slovensku ( 1949), prvé (ak 
nerátame knihu chorvátskeho muziko
lóga Josipa Andriéa Slovac"Ka glasba z ro
ku 1944) súhrnné dielo o dejinách slo
venskej hudby od najstarších (veľko

moravských) čias až po súčasnosť. To, že 
autor pracoval sám, bez možnosti získa
vať potrebné porovnávacie materiály, 
viedlo k tomu, že mnohé jeho konštato
vania, opierajúce sa o skromnú pra 
mennú základňu, sa javia ako jedno
stranné, čo postihlo najmä epochu hu
dobného klasicizmu na Slovensku. Na 
druhej strane Hudec prejavil inštinkt 
pre vystihnutie štýlových kvalit medzi
vojnovej skladateľskej generácie a kon
štatovaním nových kompozičných i este
tických východísk tvorby jej predstavi
teľov, odlišných od starších skladateľov, 
anticipoval označenie wslovenská hu
dobná moderna·. Preto napriek čiastko
vým nedostatkom možno za jedno
stranné i nespravodlivé považovať ostré 
odmietnutie Hudecovej metodológie 
i výsledkov v tejto práci, publikované 
v úvode ku kolektívnym Dejinám sloven
skej hudby, vydaným v SAV roku 1957. 
To, že Hudec dôverova l faktom a na zá
klade výskumu pramenných dokumen
tov dospieval k priebežným konštatova
niam, sa hodnotilo ako variant buržoáz
neho pozitivizmu, pestovaného v Or
lavej škole, a ako následná neschop
nosť autora postrehnúť širšie kultúrno
spoločenské súvislosti. Po pozornejšom 
prečítaní Vývinu sa táto výčitka javí ako 
preexponovaná. Už v staršom spise 
Hudba v Banskej Bystrici sa Hudec sústre
dil na analýzu sociálnych funkcií hudby 
v nadväznosti na dobový kultúrny život 
a na podmienky i priblíženie napnldad 
pestovania hudby na bystrickom evan-

nia, vzájomné inšpirácie, duchovnú 
hlbku. 

Po ukončení štúdia hudobnej vedy na 
FiFUK v Bratislave (1958-1963) začala 
pôsobiť v Redakcii symfonickej, vokálnej 
a komornej hudby v bratislavskom roz
hlase, kde bez prerušenia pôsobí dodnes. 
Ako autorka a redaktorka rozhlasových 
kompozícií sa vypracovala až k syntéze 
s novým pohladom na rozhlasovú tvor
bu. Jej snaženia a tvorivosť ocenili viac
krát porotcovia na medzinárodných roz
hlasových súťažiach: Prix musica! de ra-
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jelickom gymnáziu v 16. a 17. storočí, 
resp. mestských aktivít v oblasti hudob
ného divadla, pôsobí sviežo i dnes. 
Napokon treba prizna(. že Hudecovo 
nesporne správne presvedčenie o kom
plexnosti a syntetickom poznaní hu
dobno-kultúrnej minulosti Slovenska 
až na základe predchádzajúceho spraco
vania jednotlivých regiónov a miest na 
našom území a jeho v tomto zmysle 
priekopnícky historiografický čin do
dnes (s výnimkou Zavarského spraco
vania hudobného života Kremnice) ne
našiel dôsledných pokračovateľov. 

Roku 1948 bol Konštantín Hudec 
menovaný za univerzitného profesora, 
čo mohlo symbolizovať aj novú etapu 
vo vývoji muzikologického pracoviska 
na FiFUK. V tom čase mohli silnieť úto
ky nielen na vedecké renomé, ale aj na 
osobu prof. Hudeca . Jeho teologické 
vzdelanie, hlásenie sa k Orlovrnu odka
zu i výčitka, že ako vedúci katedry ne
bol straníkom, neprispievali k pracov
nej pohode. To mohlo zapríčini(. že po
čas prípravy ďalšieho zväzku Slovenské 
ľudové piesne ho priamo v pracovni, 
krátko po 51. narodeninách, zastihla 
smrť. 

Dnes je, pochopiteľne, výskum v tých 
muzikologických oblastiach, ktorým sa 
prof. Konštantín Hudec venoval. oveľa 
ďalej i vďaka nevyhnutnej tímovej spo
lupráci a pružnejšej informovanosti. 
Netreba pritom prehliadať, že mnohé 
výsledky, ku ktorým dospela moderná 
slovenská hudobná historiografia súčas
nosti, vyklíčili geneticky aj z juvenil
ných štúdií Ladislava Burlasa a Richar
da Rybariča, ktorí prof. Hudeca mohli 
ako študenti ešte zažiť a od neho sa učiť 
láske k hudbe i k vede. Pre tento prienik 
kontinuity si dielo slovenského muzi
kológa prof. Konštantína Hudeca za
slúži pripomenutie. ti 

ĽUBOMÍR CHALUPKA 

dio Brno 1978 - O huslistovi Petrovi Mi
chalicovi, Warchalovci inšpirujúci, Chvá
la pohybu, Majster Hummel... v súťaži 
Prix Italia v Ravenne roku 1998 a o rok 
neskôr v Assisi získala uznanie za reláciu 
Hudba svetla. Cárska spolupracuje s via
cerými osobnosťami slovenskej kultúry. 
Po reláciách Memorie miUeniorum, Pre
citanie v novom tisícročí, V presahu ča
su ... možno očakávať ďalšie úspešné roz
hlasové diela. Do nasledujúcej rvorivej 
práce jej prajeme veľa sily, energie a mno
ho inšpirácie. LÝDIA URBANČfKovÁ 
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IDEÁL Čl OSUD? 
K NEDOŽITEJ OSEMDESIATKE 

OTA FERENCZVHO 

Nie náhodou stojí na začiatku tejto úva
hy parafráza názvu Bellovej symfonic
kej básne. Clovek, ktorému bude veno
vaná, patril kJlajvýraznejším propagá
torom jedin~o slovenského predsta
viteľa romaMickej hudby. Od narodenia 
hudobného skladateľa , teoretika a pe
dagóga prof. PhDr. Ota Ferenczyho 
uplynie 30. marca osemdesiat rokov. 
Ak nám toto jubileum dáva pn1ežitosť 
pripomenúť si aktivity tejto významnej 
osobnosti slovenskej hudby 20. storo
čia, mali by sme to využiť na priblíženie 
jeho životných peripetií, jeho estetic
kých názorov i tvorby smerom k prob
lémom dnešného človeka, ktorému 
vzhľadom na závažné zmeny v hodno
tovom systéme mnohé fakty a dôležité 
detaily unikajú. 
Vďaka rodinnému prostrediu, kde 

vzdelanie malo vždy nezastupitel'né po
stavenie, vedú z rodnej Brezovice nad 
Torysou Ferenczyho prvé samostatné 
kroky na jezuitské gymnázium v Koši
dach. Náročné podmienky gymnaziál
neho štúdia neboli zvlášť ovplyvňované 
silnejúcimi ekonomickými a politickými 
výkyvmi 30. rokov. V tomto čase na 
mladého Ferenczyho mal veľký vplyv 
Oldnch Hemerka (1860-1946), absol
vent pražskej Organovej školy (1882), 
skladateľ mnohých, najmä drkevných 
skladieb, ktorý takmer pol storočia ako 
organista Dómu sv. Alžbety v Košiciach 
významne ovplyvňoval tamojší hudob
ný život. Je zarážajúce, že jeho dielo do
siaľ neprekročila lokálny rámec, aby 
v celoslovenskom kontexte aspoň sym
bolicky vyplnilo prázdny priestor medzi 
Bellom, ktorý sa roku 1881 na dlho pre
sťahoval do ďalekej Sibine, a Schneide
rom-Trnavským, resp. Albrechtom, kto
rí začínajú až v prvých rokoch 20. sto
ročia. Hemerka v časoch Ferenczyho 
gymnaziálnych štúdií mal vyše 75 ro
kov, dokázal však mladého talentova
ného záujemcu o hudbu pripraviť 

a usmerniť tak, že v kritickom roku 
1939 sa mohol rozhodnúť pre štúdium 
hudobnej vedy na Filozofickej fakulte 
premenovanej Slovenskej univerzity 
v Bratislave. Tento krok, celkom iste 
ovplyvnený aktuálnou situáciou po roz
pade prvej Ceskoslovenskej republiky, 
je vo svetle nasledujúdch udalostí sym
bolickým pretrhnutím vzťahov, ktoré sa 
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začínali štúdiom Alexandra Moyzesa 
v majstrovskej triede Vítezslava Nováka. 
Ferenczy nemal inú možnosť, len stať sa 
autodidaktom. Prostredie bratislavskej 
univerzity bolo po odchode českých 
profesorov určite pod silným politickým 
tlakom (aké zvláštne súvislosti: iba 20 
rokov po nedobrovol'nom odchode 
maďarských profesorov pred nimi), ale 
učia tu mladí odborníci. Popri začínajú
com Jozefovi Kresánkovi spomína Fe
renczy najmä Konštantína Hudeca, au
tora druhej významnej bellovskej mo
nografie, ktorá vyšla krátko predtým, 
roku 1937. V takejto atmosfére- a to je 
na celej vcd najzaujímavejšie - sa mla
dý muzikológ oboznamuje s dielom 

Stravinského, Banóka, Schonberga 
a Hindemitha, teda skladateľov, ktorí 
pred nacistickým režimom ušli do USA. 
Roku 1943, pri pn1ežitosti 100. výročia 
narodenia Jána Levoslava Bellu, Slo
venské národné divadlo opäť uvádza 
operu Kováč Wieland. 

Skúsme si dnes predstaviť, ako asi 
v situádi, keď fašistické vojská s podpo
rou rozkladajúcej sa slovenskej armády 
stáli pred Leningradom a Stalingradom, 
mohol na politicky rozpoltené sloven
ské publikum zapôsobiť komplikovaný 
romantický príbeh o kováčovi, či vlast
ne mečiarovi s archaickým nemeckým 
menom. Krídla, ktoré si v snahe o vy
slobodenie ukul, sa až pn'liš podobali 
tým na štátnom znaku nemeckej ríše. 
Jedným z dôsledkov tohto Wielanda 
bolo, že Zdenka Bokeso\{i, moja mama, 
kvôli svojmu českému (flresnejšie: mo
ravskému) pôvodu nezamestnaná, vy; 
dáva roku 1944 knižku Slovenské hudob
né umenie, kde Bellovi venuje tieto slo
vá: .Na Slovensku nevyrástol hudobný 

predstavíte!' romantického obdobia, 
ktorý by bol obohatil slovenskú hudob
nú predstavivosť o nové hudobné výbo
je, vyvierajúce priamo z ducha našej 
piesne, tým menej predstavitel' nových 
smerov.· To boli po Orlovi a Hudecovi 
naozaj prisilné slová. Súčasne je tu sfor
mulovaná téza o zakladatel'skom mieste 
Alexandra Moyzesa a Eugena Suchoňa, 
ktorí vychádzajú z umeleckých zásad 
svojho učiteľa Vítezslava Nováka. 

Aj obdobie, keď Ferenczy končí svoje 
štúdiá, je poznačené vel'kými zmenami. 
Príchod Cervenej armády spôsobil 
zmietnutie slovenského štátu zo sveta, 
obnovujú sa vzťahy s Prahou, kde žije 
starý pán profesor Novák, i s Košicami, 
kde zakrátko zomrie Oldi'ich Hemerka. 
Mladý Oto Ferenczy začína skutočne 
razantne: ďánok o Stravinskom už roku 
1945 presne odhaľuje medzeru, ktorá 
od nástupu Alexandra Moyzesa začiat
kom 30. rokov stále viac oddel'ovala slo
venskú hudobnú prax od praxe sveto
vej, presnejšie: západnej. Odpoveďou 
na knižku mojej mamy je úvaha Bella či 
Novák?, uverejnená v Kultúrnom živote 
roku 1946. Ferenczy vyzdvihuje Bellu 
ako tvorcu stojaceho na úrovni svojej 
doby, ako skutočného romantického 
umelca, ako príklad pre súčasného slo
venského skladateľa. Novák a jeho ško
la zaviedli slovenskú hudbu do osídiel 
konzervativizmu, štýlu prekonaného 
vývojom, do .nezdravého feudalizmu· . 

Pre lepšiu predstavu dodávam, že to 
všetko sa odohráva v období po bellov
skej storočnid, krátko po vel'kolepých 
oslavách 75. výročia narodenia Vítezslava 
Nováka v obnovenej CSR. keď Moyzes 
mal40 a Ferenczy 25 rokov. Keď Moyzes 
uverejňuje prvú verziu svojej 4. symfónie 
Es dur, azda najdôslednejšej v zmysle je
ho stále konzervatívnejších zásad, mladý 
skladateľ dosiahol významný medziná
rodný úspech: za svoje prvé väčšie dielo, 
Hudbu pre štyri sláčikové nástroje, získal 
v Budapešti prestížnu Cenu Bélu Bartó
ka. Začal písať Noneto, keď prišiel ,Víťazný 
február l 948' a s ním od Ferenczyho 
o dva roky mladší Zdenko Nováček. 

Každý, kto poznal Alexandra Moyze
sa, si vie živo predstaviť jeho reakdu. 
Ktovie, či si Moyzes spomenul na svoje 
síru a oheň chrliace kritiky z konca dvad
siatych a začiatku tridsiatych rokov, kým 
ho Ivan Ballo nezačal tlačiť až do tejto 
pozíde. A teraz jeden začínajúci autodi
dakt a ešte k tomu aj teoretik napíše pár 
slovami, že to všetko je staromódne ... 
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A čo na to starý pán profesor v Pra
he? Téma jeho symfonickej básne V Tat
rách z roku 1902 v protipohybe tak roz
košne dopfňa motív Schonbergovej 
Zjasnenej noci ... 
.Zhubnosť krajn ých fo ri e m fo r

m a l i z m u bola už v týchto povojno
vých rokoch vcelku u nás rozpoznaná. 
Formalizmus bol v skladateľských mys
liach zásadne porážaný a na ústupe, no 
predsa nebol zlikvidovaný. Formalistic
ké ovzdušie je v tejto dobe veľmi zreteľ
né na Kvartete pre štyri sláčikové nástroje 
od Ota Ferenczy ho. Autor skladby (je to 
jeho debut) sa v tejto dobe ukázal...· 
Skoda pokračovať ďalej. Namiesto No
váka odpovedá Nováček. Novopečený 
riaditeľ Hudobnovedného ústavu SAV 
napadol modernú Ferenczyho orientá
ciu takým ostrým spôsobom, že v čase 
politických procesov so Slánskym, Cle
mentisom a Husákom prekvapil všet
kých. Ak sa prípad Ferenczy skončil iba 
tým, že Noneto zostalo nepredvedené, 
mohol si skladateľ blahoželať. Citát 
z Nováčkovej knihy Súčasná slovenská 
hudobná tvorba je z roku 1955 (aj vtedy 
knihy vychádzali s oneskorením); o to 
priaznivejšia je poznámka z pera toho 
istého autora v Dejinách slovenskej hudby 
z roku 1957: .Je zaujímavé, ako Fe
renczy, ktorý bol predtým jedným 
z hlavných propagátorov modernistic
kej hudobnej orientácie, pomerne rých
lo sa odpútal od svojich prvotných ná
zorov a nastúpil inú umeleckú cestu, 
smerujúcu k zdravému národnému rea
lizmu. • Názvy skladieb prezrádzajú, 
aká je to cesta: Veselica ( 1951 ), Detské ob
rázky (1951), Hurbanovská (1952), Tri 
zbojnícke piesne ( 1952), Regrútska (1952) . 
Je to presne tá istá cesta, ktorú nastúpil 
Alexander Moyzes po Ballovom obvine
ní z .luxusného experimentovania", 
ibaže teraz neposlušným hrozilo niečo 
horšie ako nevšímavosť umeniachtivého 
publika a ušľachtilej hudobnej kritiky ... 

Len krátko po Stalinovej smrti sa roku 
1953 stáva 33-ročný Ferenczy dekanom 
Hudobnej fakulty VŠMU. Je to odmena 
za .nastúpenie inej cesty", je to signál 
ohlasujúd, že lady sa pohli? Ktovie, naj
skôr aj jedno, aj druhé. Moyzes sa už ne
hnevá. Ferenczy ho tiež začína chápať. 
Z pozíde dekana sa môže viesť dlhá voj
na so Zdenkom Nováčkom ovela výhod
nejšie. V čase, keď Ferenczyho vrstovni
ci vo svete - Xenakis, trvalo poznačený 
zranenim v protifašistickom odboji, a ne
skôr aj Ligeti, opúšťajúd svoju vlasť pred 
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sovietskymi okupantmi - tvoria ďalší 
skok vo vývoji hudobnovýrazových pro
striedkov, sa on sám konečne už bez stra
chu o život a chlieb môže v pokoji vrátiť 
k svojmu Stravinskému a k svojmu Bar
tókovi. Tak ako pred rokmi Moyzes 
k Novákovi. Dynamické obdobie sklada
teľovho života prináša jednu skladbu za 
druhou: Serenáda pre flautu, klarinet,fagot, 
harfu a sláčiky ( 1955), Capriccio pre klavír 
a orchester ( 1957), Finále ( 1958) a kantá
ta Hviezda severu ( 1960). Ferenczy neve
lebí Stalina, Sovietsky zväz či Komunis
tickú stranu, veľkolepá fúga na meno 
Bjornsterne Bjomson so zvláštnym zdô
razňovaním neslovenského .o· pripomí
na spisovateľa, ktorý celému svetu ozná
mil správu o krvavom potlačení demon
štráde v Cemovej, kde si občania žiadali 
Andreja Hlinku, aby posvätil nový kostol 
roku 1908. Ferenczy do KSC vstupuje 
v situáru, keď Cikker prežíva dôsledky 
zákazu opernej premiéry Tieňov (Mr. 
Scrooge), keď mladá skladateľská generá
da, odchovaná jeho prednáškami z este
tiky, sa roku l 958 stáva ďalším terčom 

útokov večne agresívneho Zdenka No
váčka. Tentoraz však celková kultúrno
politická situácia vykazuje známky zlep
šenia. Kultúrny život, filmy, výstavy sú 
stále aktívnejšie v presadzovaní moder
nejších umeleckých tendencií, doteraz 
potláčaných. Na začiatku 60. rokov Slo
venská hudba uverejňuje rozsiahlu dis
kusiu o umeleckom experimente, nad
väzujúcu na vážnu prácu Petra Faltina. 
Vedenie ÚV KSS sa ocitá v rukách Fe
renczyho vrstovníka Alexandra Dubče
ka. Nováček a jeho moc padajú, riaditeľ
ské miesto na Konzervatóriu v Bratisla
ve, to je na jeho ambície málo. 

Ferenczy vo svojej tvorbe dosahuje 
maximum. Klasickú vyrovnanosť výra
zových prostriedkov dosahuje v Sláčiko
vom kvartete ( 1962), rovnako aj v Sonáte 
pre husle a klavír ( 1964). Hod má pn1išný 
rešpekt pred symfóniou, takmer ako 
Bella, k jej tvaru sa blíži v Partite pre or
chester (1965). Skvostom slovenskej vo
kálnej hudby sa stávajú Three Sonnets 
from Shakespeare pre barytón a klavír 
( 1965). Po zhruba pätnástich rokoch je 
znovu uvedená Hudba pre štyri sláčikové 
nástroje, aby sa slovenské publikum na 
vlastné uši presvedčilo, že niekdajšie No
váčkovo hodnotenie bolo nehoráznou 
lžou. Roku 1965 je Ferenczy menovaný 
za profesora a stáva sa rektorom VŠMU. 

Osudovým žánrom skladateľa sa stá
va opera. Spory medzi obhajcami 

Bellovho Kováča Wie/anda na jednej a Fi
gušovho Detvana na druhej strane po
značiLi začiatky jeho univerzitných 
štúdií a práve Ferenczy sa v priebehu 
krátkeho času stáva rešpektovaným od
borníkom na Bellovo dielo. Zároveň 
s Ferenczyho Hudbou prežívajú svoj krst 
ohňom roku 1949 aj Suchoň a jeho 
Krútňava; nemožno obísť skutočnosť, že 
práve táto opera bola pre Ferenczyho 
eklatantným príkladom na duchaubí
jajúcu slovenskú .fatálnosť", rapsodic
kosť a baladickosť, na výraz depresie. 
Túto líniu napokon v 60. rokoch rozvíja 
aj Cikker: Vzkriesenie, dodatočne predsa 
uvedený Mr. Scrooge i Hra o láske a smrti 
sú obrazmi hriechu a pokánia, drámami 
ľudského svedomia, blížiacimi sa k ber
govskému expresívnemu a expresionis
tickému ideálu. Asi práve preto Feren
czy volí žáner komickej opery. Zamera
nie Nevšednej humoresky 1967) azda 
najlepšie vynikne pri porovnaní s Krút
ňavou: 

hudobná dráma - komická opera 
celovečerná opera -jednoaktovka 
dedinské prostredie - malomestské 
prostredie 
ľudová pieseň - neoklasicizmus 
obraz hriechu a pokánia - bohaté de
dičstvo s podmienkou 
katarzia- záverečná fúga s poučením 

Prišiel však rok 1968 a ten všetko 
zmenil. Práve vtedy, keď Ferenczy 
našiel ideálny spôsob, ako sa vysmiať 
slovenskému fatalizmu s touto .celkom 
obyčajnou srandou· - tak ju premeno
val náramne duchaplný orchestrálny 
hráč - prichádza krútňava osudu v po
dobe skutočnej celospoločenskej drámy. 
Až po ňom v rektorskej funkdi pôsobia
ci Alexander Moyzes vedel nájsť slová 
na to, čo sa sta lo: .Nemôžem však mlčať 
dnes, aby mi zajtra nebola položená 
otázka: A dedo, a oco, prečo si mlčal?" 
Ferenczymu k dráme celospoločenskej 
pribúda rodinná: strata maličkého syna 
nachádza výraz v Dvoch nokturnách pre 
zbor. I v tom nasleduje Moyzesa. Nena
sleduje ho však v tom hlavnom, v od
povedi na základnú otázku. 

Nevšednú humoresku nahral rozhlas, 
roku 1969 ju uviedlo Státne divadlo 
v Košiciach. Košice sa v tom čase stávajú 
centrom namiesto depresívnej Bratisla
vy; tu v novej Státnej Wharmónii pod 
vedenim Bystríka Režuchu o pár rokov 
zaznejú diela autorov, vylúčených zo 
Zväzu slovenských skladateľov. Na roz-
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hodnutiach o vylúčení trčí podpis pred
sedu Ota Ferenczyho. Možno mal ešte 
nejakú predstavu, ako to celé napraviť. 
Nováček je opäť na scéne, dostáva sa do 
vysokých funkcií a do Federálneho 
zhromaždenia (pre mladších: čs. parla
ment) . Existuje len jedna možnosť. ako 
ho kontrol~va~ brzdiť: Ferenczy sa stá
va ďenom UV !<ss. konkrétne jeho ideo
logickej ko!ll!sie. Roman Berger, Miro 
Bázlik, Ilja Zeljenka, Peter Kolman a Ju
raj Hatn1<: zo skladateľov, niekoľkí ďalší 

interpreti a muzikológovia prežívajú 
najťažšie roky svojho života a Ferenczy 
začína chápa(. že v tejto bitke nevyhrá
va. Aspoň malá oáza sa mu podarila: na 
jeho Katedre hudobnej teórie, ukrytej 
v tieni evanjelického kostola na Panen
skej ulici, vzniká a s ťažkosťami funguje 
samostatný študijný odbor. Aj tu je však 
občas horúco, po vylúčení viacerých pe
dagógov (traja z nich sú medzi už spo
menutými) je problém aj s tými ďalšími. 
prijatými v druhom slede. Pamätám sa 
dokonca aj na to, že nový školský rok 
niekedy v polovici sedemdesiatych ro
kov na Katedre hudobnej teórie otváral 
jej nový vedúci Andrej Očenáš .• To sme 
zrejme prehnali, • povedal si Ktosi Tam 
Hore a po niekoľkých týždňoch bol Fe
renczy opäť na svojom mieste. 

Na jednej z prvých .festivalových 
prehliadok" (Dnes je to Nová slovenská 
hudba) odznie Concertino pre komorný or
chester z roku 1974. Skladba vznikla ma
lou úpravou Noneta spred 25 rokov 
a ukázala, že tu existovalo dielo nadvä
zujúce na Alexandra Albrechta (Sonatí
na pre ll nástrojov z roku 1926), že Fe
renczy mal byť článkom onoho dru
hého prúdu slovenskej hudby, ktorý 
nezanedbáva väzbu na aktuálne myš
lienkové smery zo sveta. Len tie kon
texty sú veľmi čudné: spolu s touto 
skladbou znejú vo filharmónii diela nie
kdajších .ľudovkárov", zatiaľ čo SĽUK 

hrá a spieva skladby bývalých avantgar
distov. Ferenczy píše Symfonický prológ 
( 1974) a Ouvertúru ( 1977) pre oficiálne 
prfiežitosti. Ohlasujú sa prvé zdravotné 
ťažkosti so srdcom. Keď Nováček začína 
svoje ďalšie ťaženie, tentoraz v súvislos
ti s mojím l. klavírnym koncertom, ustu
puje do pozadia. Znovu sa ozýva osud, 
po dlhšej chorobe zomrela Ferenczyho 
manželka a skladateľ po 
šesťdesiatke ostáva sám s dcérou. Ešte 
predtým odznel Koncert pre klavír a or
chester ( 1978), ktorý vznikol rozšírením 
staršieho Capriccia. Nikto by nepovedal. 
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že s výnimkou niekoľkých drobností už 
Ferenczy nič nevytvorí. Fakt, že medzi 
tými drobnosťami nájdeme armádny 
pochod Bojová zástava, je z dnešného 
pohľadu klasickou ukážkou z jeho 
učebnice estetiky, ako dokáže komický 
detail účinne prehlbiť celkový výraz tra
gédie (W. A. Mozart: Don Giovanni, M. P. 
Musorgskij: Boris Godunov). 

Casto sme sa potom stretávali na lesnej 
ceste medzi Železnou studničkou a Bie
lym krížom. Ferenczy v dobe častých 
liečebných pobytov v Státnom sanatóriu 
tam absolvoval povinné prechádzky a ja 
som pre zmenu ventiloval napätie zo 
školy, kde v súvislosti s mojou 2. symfó
niou rektor Mrlian každú chvíľu pripomí
nal .nevyhnutnosť kádrových opatrení". 
Samozrejme, rozhovorom na túto tému 
sme sa kvôli zdravotným ťažkostiam vy
hli. Apatický výraz tváre schudnutého 
a utrápeného človeka odrážal únavu 
z konfliktov, sprevádzajúcich ho po celý 
život. Po Moyzesovej smrti roku 1984 
stráca na aktuálnosti spor medzi dovtedy 
konzervaúvnou katedrou skladby a mo
dernou katedrou teórie, po Nováčkovej 
smrti roku 1987 už nehrozí ani ďalší 
škandál kvôli porušeniu prinópov socia
listického realizmu. 

Výnimkou boli bellovské výročia 

v rokoch 1983 a 1986. Ferenczy otvára 
konferenciu v Liptovskom Mikuláši 
k 140. výročiu narodenia Jána Levosla
va Bellu, ktorá opätovne prebúdza diela 
tohto skladateľa do života. Veľmi rád 
budem spomínať na dlhé hodiny, ktoré 
som mal možnosť stráviť s ním pri roz
hovoroch o orchestrálnej úprave Bello
vej klavírnej sonáty či o revízii alebo re
konštrukcii Sláčikového kvarteta e mol, 
keď o tieto moje práce prejavil záujem. 
Opäť to bol ten Ferenczy ako predtým, 
plný pohody a energie. 

Bol kedysi taký vtip: 
. Prečo si nebol na poslednej straníc

kej schôdzi?" 
. Keby som vedel, že je posledná, 

určite prídem.· 
20. novembra 1989 tento vtip prestal 

byť vtipom. Stal sa realitou. Tú česť za
príčiniť zvolanie mimoriadnej schôdze 
som mal ja, pretože na onom historic
kom stretnutí v Umeleckej besede večer 
predtým som dostal úlohi.J vyžiadať od 
Zväzu a od VSMU znovt odpoveď na 
základnú otázku. V auguste 1968 znela: 
Bola to okupácia? Áno, alebo nie? Te-' 
raz, v novembri 1989, znie zas: Majú 
demonštrujúci pražskí študenti pravdu? 

Áno, alebo nie? Zväz zlyhal úplne. Ale 
na Ventúrskej, vtedy Jiráskovej ulici, po 
vyčerpávajúcom celodennom sedení. 
kde každý musel hrať s otvorenými kar
tami. mohol napokon rektor Jurkovič 
vyhlásiť. že VSMU podporuje študent
ský štrajk. Ferenczy mi tam povedal: 
Toto je vaša revolúcia, pán kolega, teraz 
preberáte zodpovednosť. 

Krátko potom v rýchlo sa meniacich 
časoch som v schátranom Carltone ako 
predseda novej SHÚ blahoželal Dezide
rovi Kardošovi k 75. narodeninám. 
Starí páni tam sedeli svorne vedľa seba: 
Rajter, Kardoš, Slovák, Ferenczy. Rajter 
mi na otázku, ktorú som mu položil 
práve preto, že prežil asi najviac politic
kých zmien, čo je podľa neho v takom
to období najdôležitejšie, odpovedal 
jednoducho: 

.Nekrágľova(. pán kolega.· 
• To je zrejme dosť ťažké, nie?" 
.To áno. · 
V lete l 990 Ferenczy odchádza do 

dôchodku. 
Keď som ho potom občas vídaval za 

ohrádkou detského ihriska na Mudro
ňovej, ako stráži vnúčatá, mal síce vidi
teľné problémy s chôdzou, ale ešte stále 
sa spokojne a so záujmom pýtal na 
kompozície, na skladateľov i na školu. 

Poslednú otázku zodpovedal bez 
váhania. 

. Pán je môj pastier, nič mi nechýba.• 
Veru, nechýbä, dodal by. ti 

VLADIMÍR BOKES 

KALEIDOSKOP] 

AKTUÁLNY MARTIN U 
V decembri m. r. so v Prahe konalo medziná
rodné muzikologické sympózium no tému Ja
viskové dielo Bohuslava Martinu v kontexte 
doby ich vzniku. V decembri m. r. o januári 
t. r. prebiehali v New Yorku Dni Bohuslava 
Martinu, v rámci ktorých premietli oj doku
mentárne filmy zo sklodoteľovho pobytu 
v USA (BM o Amerika) o Návrat z exilu. 
V Českom centre no Madison Avenue otvorili 
výstavu o živote o diele Bohuslava Martinu. 
Koncom roku 2000 vyšlo oj prvé číslo spravo
daja Bohuslav Martinu Newsletter, ktorý od 
roku 2001 bude trikrát ročne vydávať Medzi
národná spoločnosť Bohuslava Martinu. 

JAN KluSÁK je autorom hudby k legendár
nemu nemému filmu Erotikon, ktorý bol 
v decembri m. r. s vel'kou senzáciou a ús
pechom premietaný v losangeleskom kine 
Egyptian z roku 1919. Projekcie so uskutoč
nili oj v ďalších amerických mestách (New 
York, Washington, Sante Fe. 
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UZAVRELA SA KAPITOLA 

DEJÍN HUDBY 20. STOROČIA 

4· FEBRUÁRA 2001 ZOMREL V PARÍŽI 

VO VEKU 78 ROKOV IANNIS XENAKIS 

Francúzsky prezident Jacques Chilac na 
správu o smrti Xenakisa reagoval slova
mi: .Svojimi odvážnymi myšlienkami, 
svojím výskumom a svojimi prevratný
mi objavmi nám poskytol od základu 
nový pohl'ad na hudobnú tvorbu a in
terpretáciu.· Premiér Lionel Jospin pri
pomenul, že . Xenakis bol bojovníkom 
za slobodu, ktorý si zvolil Francúzsko za 
krajinu, v ktorej realizoval svoj talent." 

V čase, ked· sa konštituovala multise
riálna škola, keď nová generácia pocho
vávala Schonberga ako reakcionára, 
keď Európa ešte nepoznala Cagea a keď 
jednou z mála alternatív ku klasickému 
poňatiu intervalu ako základného sta
vebného prvku hudby bol Varese, sa 
Xenakis vydal svojou cestou a zotrval 
na nej až do svojej smrti. Povzbudením 
na začiatku mu zrejme boli aj slová 
Messiaena: .Ste iný, než sú ostatní. ste 
Grék, venujete sa matematike a archi
tektúre, z toho všetkého vytvorte hud
bu.· Xenakis, syn príslušníkov gréckej 

ROZHLASOVÍ SYMFONICI SO SVETOVOU 

PREMIÉROU V TALIANSKU 

Malebné talianske mesto Pesaro zažilo 25. 
februára nevšednú kultúrnu a spoločenskú 
udalosť s politickým podtextom. V historic
kej, prekrásne zreštaurovanej budove mest
ského divadla, nazvaného podľa najslávnej
šieho pesarského rodáka, v Teatro Rossi ni, 
zaznela po prvýkrát symfónia iného sklada
teľa narodeného v tomto meste, svetozná
meho autora filmovej hudby Riz Ortolani
ho. Tento umelec, oslavovaný vo svojom 
žánri po celom svete, dosiahol najvyššie 
pocty za svoju tvorbu, vrátane takých cien 
oko Golden Globe, Grammy a viacerých 
nominácií no Oscara a Emmy. V zrelom ve
ku siahol Ortolani po forme symfónie so 
zámerom vysloviť sa k hrôzam vojny cez 
prizmu skúsenosti občana Talianska. Sinfo
nia per la Memoria má preto programový 
charakter, ktorý so odráža oj v názvoch jej 
štyroch častí: Nástup moci, Boj o porážka, 
Holocaust a Oslobodenie. Silný programo
vý a politický náboj tohto diela priviedol 
pomedzi tisícku poslucháčov všetky celebri-
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menšiny v Rumunsku, absolvent Poly
technickej školy v Aténach, účastník 
protifašistického odboja, žiak Honegge
ra, Milhauda a Messiaena, zanechal za 
sebou dielo, ktoré ako žiadne iné integ
ruje prakticky nemenný, v pravom 
zmysle slova avantgardný postoj: k hu
dobnému tvaru sa dá dospieť matema
tickým výpočtom. Tak ako Pytagoras 
poukázal na súvislosti medzi číslami 
a znejúcimi tónmi, Xenakis v 20. storo
čí pomocou matematiky vel'kých čísiel 

a teórie pravdepodobnosti novátorsky 
ukázal, ako môže hudobný proces si
mulovať prírodné akustické javy. Hoci 
Xenakisove racionálne operácie zložitos
ťou ďaleko prevyšovali dodekafonickú 
či seriálnu techniku, výsledný zvuk čas
to pôsobí ovel'a spontánnejšie. Jeho 
hudba atakuje poslucháča zvukovou 
masou, ktorá nevzniká z homogénneho 
znenia nástrojových skupín, ale zo syn
chrónneho znenia heterogénnych prv
kov. Xenakis nechápal orchester ako 
hierarchizovanú skupinu, ale ako mno
.linu hráčov, ktorých hra zdanlivo nie je 
koordinovaná. V skutočnosti je však 
každý part výsledkom komplikovaného 
výpočtu. Roku 1955 spôsobila v Do
naueschingene senzáciu Xenakiso-

' .\ 
ty kraja Marche, prezidenta susedného mi
ništátu San Marino i vysokých predstavi
tel'ov židovskej komunity v Taliansku. 

Skladbu, ktorá kladie mimoriadne náro
ky na orchester, uviedol vo svetovej premié
re Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu pod taktovkou skvelého dánskeho 
dirigenta Nielsa Muuso. Obrovské obsa
denie stočlenného orchestra zvládlo ne
obyčajne náročnú partitúru diela brilantne 
a nadšené obecenstvo si vyžiadalo opako
vanie emocionálne vypätého záveru tejto 
skladby, ktorá je burcujúcou výpoveďou 
a vyslovením jasného nesúhlasu s utrpe
ním, ktoré prináša akákoľvek vojna. Prítom
ný skladateľ i auditórium vysoko ocenili 
umelecký výkon nášho telesa, ktoré tak, 
aka už mnohokrát predtym, šírilo dobré 
meno Slovensko za hranicami našej vlasti. 

M ILOŠ J URKOVIČ 

Alena Hučkovó, minuloročná víťazka 
VIl. ročníka medzinárodnej klavírnej 
súťaže pre deti do 11 rokov AMADEUS, 
žiačka Aleny Klattovej no ZUŠ Eugena 
Suchoňa v Bratislave a Evy Fischerovej, 

va skladba 
Mecastasis, 
ktorej prí
valy suro
vého zvu
ku ostro 
kontrasto
vali so 
Stockhau
senovým 
a Boulezo
vým záuj
mom o de
taily. 

Xenakis 
prežil vera 
rokov v obstarožnom byte v parížskej 
štvrti Pigalle. Boli v ňom nahromadené 
knihy, partitúry, dokumenty a starnúce 
počítače zo šesťdesiatych rokov. Na 
otázky novinárov reagoval chaotickým 
pobehovaním po byte a krčením rame
nami. Tvrdil, že nepozná inšpiráciu: 
. Mojou inšpiráciou je tvrdá práca." Keď 
sa ho spýtali, ako by mali l'udia reagovať 
na jeho hudbu, bol rovnako odmeraný: 
.Nemám potuchy. Mali by ju prekričať. 
Cím viac si s ňou nevedia rady, tým 
lepšie." 

PETER ZAGAR 

vystúpila 17. februára v brnianskom Be
sednom dome so Štátnou filharmóniou 
Brno oko sólistka v Mozartovom Koncer
te pre klavír a orchester C dur KV 246. 
Hoci hralo prvý raz s orchestrom, jej vy
stúpenie pôsobila profesionálnym a su
verénnym dojmom. Napriek svojmu veku 
(12 rokov) má mladá umelkyňa danosť 
elegantného a prirodzeného vystupova
nia, čo charakterizuje aj jej umelecký vý
kon . Dielo mladého Mozarta interpreta
vala s pôsobivým mladistvým elánom, 
technicky brilantne, rešpektujúc klasicis
tickú artikuláciu, dynamickú farebnosť 
o stvórňovonie vrcholov. Klavírny tón 
Aleny Hučkovej bol v zhode s jej hudob
nou predstavou a cítením, zvučný a než
ný zároveň. Vel'kú oporu našla v orches
tri, ktorý pod vedením mladého českého 
dirigenta Jaromíra Krygela citlivo 
a s profesionálnym zaujatím reagoval 
na všetky dynamické nuansy. 

Potešilo by nás, keby sme sa s mladou 
umelkyňou stretli na podobnom poduja
tí aj na Slovensku. 

RIA B LESÁKOVÁ 
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MIESTO PRE ... 
MGR. OĽGU SMETANOVÚ, 
RIADITEĽKU HUDOBN ÉHO CENTRA 

b Ste riaditeľkou Hudobného cen
tra už asi 20 mesiacov, teda čas dosť 
dlhý na bilancovanie. Do svojej 
funkcie ste vstÍ8povali s vyhrane
nou koncepc\pu, ktorá sa značne 
odlišovala od koncepcie inštitúcie, 
ktorú ste preberali. Do akej miery 
sa vám podarilo svoju iniciálou 
predstavu presadiť, do akej miery 
ste jej realizáciu museli spomaliť, 

prehodnotiť? 

O prebiehajúcej transformácii Hudob
ného centra sme priebežne informovali 
na stránkach Hudobného života, aj pro
strednictvom spravodaja Akcent, či roz
hlasových relácií. Dotknem sa teda tých 
naj zásadnejších zmien. Ešte roku l 999 
sme prinávrátili revue Slovenská hudba 
Slovenskej muzikologickej asociácii. 
Podľa mojich informácií získal časopis 

v roku 2000 najväčšiu finančnú podpo
ru vo svojej doterajšej histórii a jeho 
existencia nebola týmto presunom nija
ko ohrozená. Koncertné aktivity agen
túry Slovkoncert realizovalo Hudobné 
centrum v priebehu roku 2000 v plnom 
rozsahu, s výnimkou podujatí zábav
ného žánru rýdzo komerčného charak
teru, k odďeneniu ktorých sme pristú
pili ešte roku 1999. Ďalším podstatným 
krokom v transformácii koncerných ak
tivít bude práve rok 2001. Po rokova
niach s predstaviteľmi Spolku koncert
ných umelcov aj Spolku slovenských 
skladateľov prinavraciame týmto Spol
kom ich pôvodné koncertné aktivity: 
Spolku koncertných umelcov Hudbu na 
hrade a Slovenské historické organy 
a Spolku slovenských skladateľov No
vú slovenskú hudbu. Od tohto roku do
chádza k ďalším podstatným zmenám 
v organizovaní koncertných podujatí na 
Slovensku. Týka sa to najmä Letných 
hudobných festivalov v kúpel'ných mes
tách. Finančné prostriedky, ktoré dote
raz na organizovanie týchto festivalov 
dostávalo Hudol:,né centrum, boli pre
sunuté do účelových transferov pre 
občianske združenia na aktivity v oblas
ti hudby. Tam o ich pridelení bude roz
hodovať odborná komisia na základe 
kvality predložených projektov. Rovna
ko je to aj s finančnými prostriedkami 
pre pravidelné koncerty v mestách na 
Slovensku . Pôvodným zámerom Hu
dobného centra a MK SR bolo odďene-
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né finančné prostriedky použiť ako zá
klad pre nový účelový • Transfer pre 
profesionálnu hudobnú kultúru", kde 
by sa o štátne prostriedky mohli uchá
dzať nielen občianske združenia, ale aj 
iné právne subjekty. Tento zámer sa 
nám v tomto roku z administratívnych 
dôvodov nepodarilo realizovať. Verím, 
že sa tak stane od roku 2002. 

Na Hudobné centrum sa aj naďalej 

obracajú usporiadatelia koncertov zo 
Slovenska. Kým sa zabehne nový mo
del, sme otvorení možnostiam spolu
práce aj s tým, že na tieto koncertné po-

dujatia už nemáme pridelené finančné 
prostriedky. Tie sa musia nájsť na strane 
hlavného usporiadatera. Ak sa pýtate na 
dôvody prehodnotenia alebo spomale
nia istých transformačných krokov, sú 
nimi hlavne zásadné územno-správne 
a legislatívne zmeny, ktoré boli síce plá
nované, ale doteraz sa neuskutočni li. 

Mám na mysli najmä toľko diskutova
nú reformu verejnej správy, ktorá by 
mala finančne posilniť regióny a mestá 
aj ako obstarávateľov aktivít umelec
kého charakteru. V tomto zmysle sme 
s našou transformáciou o krok dopre
du. C>alej je to nerealizovaná novela zá
kona o organizáciách poskytujúcich 
všeobecno-prospešné služby, meškanie 
prechodu na tzv. štátnu pokladnicu 
a pod. 
b Akou formou má prebiehať spo
mínaný presun finanČných pro
striedkov určených pr~ letné festi
valy "na občianske združenia, ktoré . 
sa budú uchádzať o účelové granty 
na základe predložených projek
tov"? Bol, či ešte len bude vypísaný 

súbeh na hudobné letá? Kedy, kde 
bol/bude o tom oznam? 
O plánoch na odčlenenie letných hu
dobných festivalov sme informovali zá
stupcov kúpeľných miest. rovnako ako 
Spolok koncertných umelcov už pri prí
prave minuloročnej dramaturgie. Kú
peľné mestá so svojím majoritným po
dielom na financovaní týchto podujatí, 
7..hruba 60%, sú neodmyslitelhou súčas
ťou úvah o ich budúcnosti. Definitívne 
rozhodnutie, týkajúce sa presunu finanč
ných prostriedkov pre spomínané aktivi
ty z Hudobného centra do transferu pre 
občianske združenia, spravilo MK SR až 
koncom októbra minulého roka a uzá
vierka prihlášok pre projekty občian
skych združení bola posunutá už na ko
niec novembra. S novými možnosťami 
sme operaúvne oboznámili už spomína
né subjekty priamo a verejnosť prostred
níctvom tlačových besied a rozhlasu. 
Ro7..hodovaó proces o pridelení finanč
ných prostriedkov občianskym združe
niam prebieha práve v tomto období. 
b Môžete stručne vymenovať (as
poň rámcovo) program, resp . súčas

né aktivity HC vo všetkých oblas
tiach pôsobnosti (vonkajšie vzťahy, 

dokumentácia a informácia a vyda
vateľstvo)? 

V Hudobnom centre aj nadalej ostávajú 
koncertné poduja tia medzinárodného 
charakteru - Bratislavské hudobné sláv
nosti, Melos-Étos, Stredoeurópsky festi
val koncertného umenia v !iline, ďalej 
sú to výchovné koncerty, Nedel'né mati
né v Mirbachovom pa láci, Fórum mla
dých talentov, príležitostné podujatia. 
Plánujeme sa viac sústrediť a posilniť vy
sielania našich umelcov do zahraničia. 
V tomto ohlade sme zdedili po Slovkon
certe slabo rozvinutú agendu a myslím, 
že talenty, ktoré na Slovensku máme, by 
mati dostať väčšiu podporu pri presadzo
vaní sa v medzinárodnom kontexte. 
V tomto zmysle rozvíjame aj spoluprácu 
so Slovenskými inštitútmi v zahrani
čí, kde najaktívnejšie spolupracujeme 
s Viedňou , Prahou, Budapešťou, ale už 
v tomto roku plánujeme viac oživiť spo
luprácu s Varšavou, novovzniknutým SI 
v Paríži aj zastupiteľským úradom SR 
v Londýne. Pre Hudobné centrum je 
dôležité, aby sa medzi návštevníkmi na
mi pripravovaných podujatí okrem kra
janov objavovali aj tamojší profesionáli. 
V tomto zmysle sme prostredníctvom 
Rady Slovenských inštitútov pri Minis
terstve zahraničných veó iniciovali roz-
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šírenie adresára Slovenských inštitútov 
o odborné kruhy. 

Plánujeme aktívnejšie ponúkať na
šich umelcov na renomované zahranič
né festivaly. V tomto roku je našou 
prioritou zabezpečenie účasti našich 
umelcov na medzinárodnom fe"stivale 
Varšavská jeseň . 

V oblasti dokumentácie je prioritou 
vypracovanie profilov koncertných 
umelcov. Od tejto základnej informácie 
sa dnes odvíjajú všetky domáce i zahra
ničné ponuky. Je to množstvo práce, 
ktorú v podstate začíname od bodu nu
la. NHC totiž vydalo profily niekoľkým 
umelcom v jednorazovom veľkom ná
klade. Neboli k dispozícii v elektronickej 
podobe a nebolo možné ich aktualizo
vať ani použiť napn1dad na internete. 
Okrem toho chceme zoznam podstatne 
rozšíriť a nevynechať ani mladých 
umelcov, umelecké zoskupenia a súbo
ry. Spracovanie aktuá lnych informácií 
o koncertných umelcoch do elektronic
kej podoby si vyžaduje aj väčšiu ústre
tovosť od umelcov samotných a v pod
state permanentnú spoluprácu pri ich 
aktuálizácii. Máme v úmysle pripravi( 
slovník koncertných umelcov tak, ako 
sme v minulom roku pripravili anglickú 
verziu profilov jazzových hudobníkov 
v podobe The Book of Slovak Jazz. Je to po 
dlhom čase prvá ucelená informácia 
o umelcoch pôsobiacich v tejto oblasti 
na Slovensku. Rada by som sa poďako
vala všetkým zúčastneným umelcom za 
promptnú spoluprácu a viacerým aj za 
finančnú podporu, ktorou tak ocenili 
tento projekt. 

V minulom roku sme radikálne pre
hodnotili štatistické zbieranie a spraco
vávanie informácií z oblasti hudby na 
Slovensku. V spolupráci so Statistickým 
úradom, MK SR a viacerými hudobný
mi inštitúciami sme pripravili nový šta
tistický dotazník, ktorý by mal napo
môcť získavaniu presnejších informácií 
o stave hudobnej kultúry na Slovensku. 
Tieto informácie, ako aj ďalšie samostat
né prieskumy, budú slúžiť ako podklad 
pre Správu o stave hudobnej kultúry, 
ktorej prípravou nás MK SR poverilo 
a ktorá by mala byť súčasťou celkovej 
Národnej správy o kultúrnej politike, 
ktorú MK SR pripravuje pre Radu 
Európy. Do prípravy tejto Správy by 
sme chceli zaangažovať celú hudobnú 
obec a podnietiť verejnú diskusiu aj na 
stránkach Hudobného života na viaceré 
témy, počnúc prideľovaním štátnych 
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prostriedkov pre hudbu, cez stav kon
certného umenia, podporu pôvodnej 
tvorby, postavenie umelca v spoločnos
ti, stav hudobného vzdelávania, vyda
vateľskej činnosti, časopisov, zahranič

nej propagácie slovenskej hudobnej 
kultúry atď. Výsledkom by malo byť 
nielen pomenovanie problémov, ale aj 
konkrétne návrhy na riešenie, prípadne 
ďalší postup transformácie. Správa pre 
Radu Európy je samostatný projekt 
v kompetencii MK SR. Je plánovaný 
zhruba na obdobie 2 rokov. Zatiaľ boli 
zástupcovia jednotlivých centier prizva
ní na jedno koordinačné stretnutie s ex
pertmi z Rady Európy. Po vyjasnení me
todiky na úrovni MK SR bude Hudobné 
centrum iniciovať verejnú diskusiu za 
oblasť hudby. 
Informovanosť o jednotlivých aktivi

tách HC. ale aj ďalších inštitúcií zabez
pečujeme prostredníctvom spravodaja 
HC Akcent. Vychádza 4-krát do roka 
a existuje aj v elektronickej podobe na 
internetovej stránke. Raz ročne chceme 
vydávať jeho anglickú verziu, ktorá by 
poskytovala aspoň základnú informáciu 
o novinkách v hudobnom svete na Slo
vensku. Anglický Akcent distribuujeme 
partnerským organizáciám v zahraničí, 
Zú SR, organizátorom festivalov atď. 
S podobným zámerom vydávame aj ne
predajnú publikáciu Hudobné udalosti, 
ktoré sú prehľadom širokého spektra 
aktivít z oblasti hudby na Slovensku. 

Aj naďalej sme pokračovali vo vyda
vateľských aktivitách, ktorých prioritou 
ostáva Edícia J. L. Bellu v súlade s po
kračujúcim odborným výskumom jeho 
diela. Roku 2000 sme plánované tituly 
nevydali z dôvodu dlhšej časovej nároč
nosti, ktoré si rekonštrukcia rukopisu 
vyžaduje. Budeme pokračovať vo vydá
vaní notových publikácií pre žiakov 
a študentov hudby- roku 2000 to boli 
Sonáty pre zobcovú flautu (priečnu flautu, 
husle, hoboj) a basso continuo, ako aj vo 
vydávaní odborných publikácií - roku 
2000 vyšli Jozef Kresánek - Hudba a člo
vek, Ferdinand Klinda- Organ v kultúre 
dvoch tisícročí a Roman Berger - Dráma 
hudby. Potiaľ je vydavateľská činnosť 
v súlade s pôvodnou koncepciou. V súla
de s pôvodnými plánmi je aj naša snaha 
o zlepšenie distribúcie publikácií HC. Aj 
tento problém sa nám aspoň čiastočne 
darí riešiť. V budúcnosti by sme sa chce
li viac zamerať na distribúciu našich ti
tulov v Cechách. K istému spomaleniu 
došlo v odčlenení časopisu Hudobný 

život. Dôvodom je fakt, že sme najprv 
potrebovali zabezpečiť plynulý prechod 
revue Slovenská hudba. Odčleňovanie 
oboch časopisov naraz by muzikologická 
obec chápala ako ohrozenie odbornej 
reflexie, a preto sme aj po diskusiách so 
Slovenskou muzikologickou asociáciou 
odčlenenie Hudobného života pozdržali, 
čo je v súčasnosti predmetom kritiky 
nášho nadriadeného orgánu, ktorý má 
záujmem osamostatniť vydávanie od
borných časopisov od štátnych organizá
cií a ich financovanie zabezpečovať pro
stredníctvom grantov pre odborné časo
pisy. Boli by sme radi, keby sa k tejto 
problematike vyjadrila odborná verej
nosť aj na stránkach tohto časopisu, prí
padne navrhujem, aby redakcia časopi

su sama oslovila odbornú verejnosť na
príklad formou ankety a lebo inou. 
Zmenou v Hudobnom živote oproti minu
losti je vytvorenie redakčnej rady časo
pisu. ktorej úlohou je odborne reflekto
vať úroveň časopisu a svojimi podnetmi 
prispievať k zvyšovaniu jeho úrovne. 

V súlade s koncepciou sa nám podari
lo takmer okamžite zaďeniť Hudobné 
centrum do medzinárodných mimo
vládnych organizácií, ktorých ďenstvo 
sme .zdedili" od HIS-u. V súčasnosti sme 
ďenmi Medzinárodnej asociácie Hudob
ných informačných centier (IAMIC), 
Medzinárodnej asociácie hudobných 
knižníc (IAML) a Európskej konferende 
propagátorov novej hudby (ECPNM). 
Bratislavské hudobné slávnosti boli a aj 
naďalej sú ďenom Asodácie eu rópskych 
festivalov (EPA). Výhodou členstva 

v medzinárodných organizádách tohto 
typu je otvorenie možností medzinárod
nej spolupráce, výmena informácií 
a partidpáda na spoločných projektoch, 
ktoré sa usilujú o finančnú podporu 
z grantov Európskej únie (napríklad 
projekt Európska hudobná databáza, 
ktorý dostal podporu z programu Kultú
ra 2000 na obdobie 3 rokov). 
ra Bratislavské hudobné slávnosti: 
v súčasnosti niet výboru ani predse
du výboru vzhľadom na ukončenie 
funkčného obdobia koncom roka 
2000. Ako sa bude riešiť situácia? 
Povráva sa, že má vzniknúť nový 
štatút festivalu. Znamená to, že sa 
bude uvažovať, resp. diskutovať 
napríklad aj o koncepciách? 
Postup v súvislosti s BHS je v súlade 
s platným štatútom festivalu. Dote
rajšiemu výboru skončilo funkčné ob
dobie. Prebiehajúce rokovania by mali 
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v krátkom čase viesť ku konkrétnym 
návrhom na riešenie budúcnosti festi
valu. Otázka koncepcie, a to sa týka aj 
.festivalu Melos-.f:tos, je podľa môjho 
názoru záležitosťou festivalových výbo
rov, ktoré by mali podliehať permanent
nej kritike odbor~j verejnosti. Tento 
časopis je teda jeánou z platforiem, na 
ktorej by sa o ~oncepciách festivalov 
mohli viesť odborné diskusie. 
ra Je súčasná náplň HC definitívna? 
Ak nie, v ktorej oblasti dôjde ešte 
k zmenám, posunom? (Môžete byť 
konkrétna pokiaľ ide napríklad 
o projekty OVV, OEC, resp. veľkých 
slovenských festivalov, ktoré sú or
ganizačne mimo oddelení vo vašej 
priamej pôsobnosti?) 
Ako som už spomenula, v pláne je 
odčlenenie Hudobného života. Predpo
kladám, že ak k tomu dôjde, udeje sa 
tak na základe širšej odbornej diskusie. 
Ďalej budeme musieť prehodnotiť po
stavenie Bratislavských hudobných 
slávností. Samozrejme, tiež s účasťou 
odbornej verejnosti. Podobne je otázna 
právna báza pre budúcu existenciu fes
tivalu Melos-.f:tos. Ako viete, všetky 
štátne inštitúcie v rezorte počnúc ro
kom 2002 prechádzajú transformáciou 
na tzv. systém kontraktov. Táto zmena 
má ambíciu vniesť nový pohľad do nará
bania s prostriedkami štátu a umož
niť ich ešte prísnejšie sledovanie. Malo 
by byť teda ľahko možné vyhodnocovať 
efektivitu práce štátnych organizácií. 
Tento fakt môže v dlhodobej perspektí
ve ovlyvniť aj priority štátu pre prideľo
vanie konktraktov. 
ra V akom zmysle má systém kon
traktov a následné hodnotenie 
efektívnosti práce štátnych orga
nizácií ovplyvniť priority štátu pre 
prideľovanie kontraktov? 

Kontrakty znamenajú v podstate pre
chod celého štátu na nový systém fi
nancovania. Jeho súčasťou bude verej
né vyhodnocovanie činnosti štátnych 

organizácií. V prípade, že úlohy, ktoré 
im boli pridelené nesplnia, môže to 
viesť k úplnému zrušeniu kontraktu na 
danú činnosť a tým aj k strate finanč
ných príspevkov zo štátneho rozpočtu . 

Súčasťou tohto prechodu je aj vytvore
nie možnosti dlhodobého financovania 
projektov, ktoré potrebujú dlhšiu prípra
vu, než je obdobie jedného roka. Terajší 
systém dlhodobé projekty negarantuje. 
ti Aké je postavenie HC vo vzťahu 
k MK SR a aké je jeho postavenie 
vo vzťahu k ďalším štátnym hudob
ným inštitúciám na Slovensku? 
Myslím si, že transformované Hudobné 
centrum má svoj zmysel a zabezpečuje 
množstvo činností, ktoré by mal štát, ak 
chce podnecovať zdravý rozvoj hudob
ného umenia, garantovať. Podobné ak
tivity aj v zahraničí vykonávajú štátne 
inštitúcie. Hudobné centrum v rámci 
rezortu kultúry má rovnaké postavenie 
ako ostatné podobné organizácie - na
príklad Divadelný ústav, či Slovenský 
filmový ústav a iné. Patrí medzi priamo 
riadené organizácie Sekcie umenia 
MKSR. 
ra HC je správcom/majiteľom lukra
tívnej budovy v centre Bratislavy. Po 
zoštíhlení HC zrejme dochádza 
k uvoľneniu niektorých priestorov. 
Aké sú vyhliadky na udržanie budo
vy prípadne pre potreby hudobnej 
obce? Existujú konkrétne plány? 

Bolo by ideálne, keby budova mohla 
aj naďalej slúžiť záujmom hudobnej ob
ce. V správe z auclitu bol okrem iného 
aj návrh na vytvorenie Centrálnej sprá
vy budov, čo by znamenalo zmenu 
oproti doterajšej situácii v tom zmysle, 
že správcom budovy na Michalskej by 
nebolo Hudobné centrum, ale spornina
ná novovytvorená inštitúcia. Toto rieše
nie by nepostihlo len nás, ale všetky or
ganizácie, ktoré majú štátne budovy vo 
svojej správe. Do akej miery by centra
lizácia správy štátnych budov ovplyvni
la možnosti udržania týchto budov pre 

organizácie, ktoré v nich doteraz sídlia, 
nie je celkom jasné. Moje skúsenosti zo 
zahraničia skôr potvrdzujú riešenia, ke
dy užívatelia budovy sú zároveň aj jej 
správcami. 
ta Hudobná verejnosť s veľkou po
zornosťou sledovala osud značky 
Slovkoncert, ktorá sa akosi vytrati
la z kontextu Hudobného centra, 
vlastne dediča pôvodnej organizá
cie neskôr transformovanej do Ná
rodného hudobného centra a ďalej 
do Hudobného centra ... 

Roku 2000 boli založené dve právnic
ké osoby s názvom Slovkoncert. Možno 
predpokladať, že používanie označenia, 

ktoré sa historicky a právne viaže na 
Hudobné centrum a zároveň je použí
vané proti vôli Hudobného centra. spo
chybňuje dobrý úmysel týchto právnic
kých osôb postupovať v súlade so záko
nom. V súčasnosti prebieha konanie na 
úrade priemyselného vlastníctva o re
gistráciu značky a Hudobné centrum 
pripravuje ďalšie kroky na vyriešenie 
terajšej situácie. 
ra Slovenská hudobná rada bola 
v minulosti vždy personálne prepo
jená s predchodcami Hudobného 
centra. Aký je jej osud? 
Po svojom nástupe do funkcie som po
žiadala úradujúceho viceprezidenta Slo
venskej hudobnej rady o zvolanie Val
ného zhromaždenia SHR. Pokiaľ si pa
mätám, posledné Valné zhromaždenie 
bolo asi pred piatimi rokmi. Medzičasom 
už vypršalo nielen funkčné obdobie čle
nom výboru, ale niektorí z nich ani nie 
sú medzi nami. Výbor Európskej hudob
nej rady, ktorého som už 4 roky ďenkou 
sa opakovane zaujíma o vývoj situácie 
v SHR a o jej činnost. Obávam sa, že 
opätovné naštartovanie činnosti SHR by 
malo byt záležitosťou všetkých jej regis
trovaných ďenov a aj z ich strany by bo
la potrebná iniciatíva na to, aby SHR ne
bola len wpapierovým drakom· . ta 

PRIPRAVI LA A. RAJTER OVÁ 
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Prestížna 20. medzinárodná spevácko súťaž 
HANS GABOR BELVEDERE bude od 2. - 8. júla 
(opera), 6. - 7. júla (opereta) o 29. júna 
(operná korepetícia) vo Viedni. Info: Wiener 
Kommeroper, Fleischmorkt 24, o-1010 Wien, 
tel. +431 5120100, fox +43 1 512010020 
o +43 1 512010050; 
e-mail: 
orgonisotion®belvedere-competition.ot 
internet: 
www.belvedere-competition.at 
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IL MoNDO IN MuSICA je medzinárodný fes
tival v talianskom meste Fivizzono, ktorý 
po štvrtýkrát pozýva no stretnutie 
o súťaženie do svojho tradičného, staroby
lého toskónskeho prostrediÓ profesionál
nych i amatérskych hudobrfkov. 
Info: ll Mondo in Musica, Via Umberta, 
1-54013 Fivizzano (Massa Carrara); 
tel. +39 0585 948084, 942153, 92017 
fox: +39 0585 92217, 92241 
internet: http:/ fwww.mondoinmusico.it 

53· MEDZINÁRODNÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ 
fERRUCCIO BUSONI bude od 16. 8. do 1. 9. 
v Bolzane (Taliansko). 
Info: Segreterio della Fondozione Concorso 
F. Busoni 
cfo Conservotorio stotole di musica C. Mon
teverdi 
Piazza Domenicconi 25, 1-39100 Bolzano 
tel. +39 471 976568, fox: +39 471 973579 
e-moil: busonibz@tin.ot 
internet: www.bznet.itfbusoni 
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MINIPROFIL HŽ] ANTON PO POVI C DIRIGENT, SKLADATEĽ, 
ARANŽÉR, PRODUCENT 

- narodený l 965 v Bratislave 
- šttldium: trtlbka, bicie nástroje (Konzerva· 

tórium Bratislava, l 98 l -1 986), dirigova
nie (VŠMU Bratislava - Ladislav o6lovák, 
Bystrík Režucha, l 987-1993; Kráľovské 
konzervatórium den Haag- Jac van Steen, 
Ed Spanjaard, Jan Boogans- l 993-1 994), 
kompozícia (den Haag - Louis Andries· 
sen), interpretácia starej hudby (den Haag 
-Jan Kleinbussink) 

- 1985-1990 člen (tympanista) SOSR 
- spolupráca s orchestrami (dirigent): SOSR, 

Komorní sólisti Bratislava, štátna filhar· 
mónia Košice, štátna filharmónia Brno, 
Cappella Istropolitana, Musica aeterna, 
Symfonický orchester VŠMU, Bratislavský 
symfonický orchester, Symfonický orches· 
ter v Pécsi, VEN1 ensemble, Group l 80 

- štátna opera Banská Bystrica, Štúdio tan· 
ca: hudobné naštudovanie svetovej pre· 
miéry baletu Sauó kanadského skladateľa 
Pierra Michauda 

- nahrávky/CD: tvorba V. Godára, P. Zagara 
(Slovan Records); baroková hudba pre 
trúbku v spolupráci s J. Schäferom a KSB 
(Christophorus CD); hudby k filmom M. 
šulíka (Záhrada, Orbis pidus, Krajinka) a S. 
Gedeona (Návrat idiota); nahrávka muziká· 
lu Niekto to rád horúce 

- premiéry diel slovenských skladateľov 
(Godár, Zagar, M. Bázlik, Bokes, Matej, M. 
Bu rias, Piaček, Betko) a slovenské premié· 
ry diel svetových skladateľov (Andriessen, 
Wolf, Satie, Adams, !ves) 

- kompozície: tanečná rozprávka O trpaslíko· 
vi Nosáfkovi; hudba k divadelným predsta· 
veniam- o. i. Višňový sad (DPOH), Meštiaci 
(Astorka) 

~ Hudba v rodine Popovičových? 
Otec bol žiakom Michala Vileca v hre na 
klavíri. Starý otec z maminej strany -
Viktor Holéczy- študoval organ a kom· 
pozídu a živil sa ľahším žáruom: písal 
operety, jedna z nich sa dokonca pre· 
miérovala v Košiciad1. Ja sám som cho
dil na ZUS na klavír a trúbku. Po krát· 
kom štúdiu na gymnáziu som prešiel 
na konzervatórium na trúbku, bicie 
nástroje -dirigovanie, resp. kompozícia 
prišli neskôr. Ešte počas štúdia na kon
zervatóriu som urobil konkurz do 
SOSR-u ako hráč na qicích nástrojoch 
a rok po ukončení konzervatória som sa 
prihlásil na štúdium zborového dirigo· 
vania na VSMU, ale zobrali ma na or· 
chestrálne dirigovanie. Začal som Štu· 
dovať v triede Ladislava Slováka, ale po 
troch mesiacom som prešiel k Bystríko· 
vi Režuchovi. 
ti Kompozícia? 
Na konzervatóriu som sa zaoberal !'ah
šou múzou, na VSMU som sa pros· 
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tredníctvom Jozefa Sixtu hlbšie zozná
mil s problematikou, a v Holandsku 
som dostal ako pedagóga volitel'ného 
predmetu Louisa Andriessena. A to bo· 
lo úžasné. 
~ Absolvovali ste v Holandsku? 
Nie. Bol som tam dva roky, pokiaľ mi 
stačili finančné prostriedky. 
ti Ako je pripravený u nás mladý dirigent 
na profesionálnu realitu? 
V našich podmienkach mladým dirigen
tom niet čo závidieť, pretože okrem od· 
born ej problematiky tu je psychologická 
rovina vzťahu k hudobníkom. Dirigent 
je obnažený pred kolektívom, každá ve· 
ta ho môže deklasovať a v našich pod· 
mienkach sú hudobníci v tom neľútost· 
ní. Preto mladí dirigenti potrebujú prax 
v prád s ľuďmi. Dirigenti v Holandsku 
získavajú prax najmä dirigovaním ama· 
térskych orchestrov; tých kvalitných je 
tam okolo dvadsať. Napríklad Technická 
univerzita v DeUte má svoj symfonický 
orchester, ktorý som aj ja dirigoval a bol 
som veľmi prekvapený z jeho vysokej 
úrovne. Prax som získaval vytváraním 
súborov na konkrétne projekty a mal 
som šťastie na spoluprácu s dobrými 
hudobníkmi. Na VSMU som nemal veľ· 
mi priaznivú situáciu, nepohodol som 
sa s prof. Slovákom, navyše istí pedagó· 
govia sa usilovali vyhodiť ma zo školy 
v dôsledku môjho štúdia v Holandsku. 
Nakoniec boli nútení dať mi červený 
diplom v zhode s mojimi študijnými vý
sledkami, čo ma samozrejme pobavilo. 
ti Bolo to v Holandsku inak? 
Bolo to ako keď sa niekomu otvorí tre· 
tie oko: zásadná zmena. Dostal som sa 
do rúk moderne zmýšl'ajúdch dirigen
tov, vynikajúcich pedagógov. Poctivý 
prístup k hudbe, zmysel pre detail zo 
strany pedagógov, ktorí výučbu nebrali 
ako další .kšeft". Na otázku, prečo učí 
na škole, mi jeden z nich povedal, že 
pre neho je vel'mi zaujímavé vychová
vať budúcich kolegov, pôsobiť na nich, 
odovzdávať skúsenosti a dozvedieť sa od 
nich, ako sa na veci pozerajú. Aj preto 
je v Holandsku vel'ká produkcia kvalit
ným hudobníkov. Má to logiku: škola 
ich pripravuje pre prax a je s praxou 
spätá. U nás chýba zmysluplná spolu · 
práca inštitúdí. 
ti Co čaká v Holandsku absolventov, ktorí sa 
neuplatnia? 
Ja by som to otočil. Verím tomu, že 

existujú spôsoby, akými je naozaj mož
né naučiť sa hudobné remeslo, neustále 
ho zdokonal'ovať a zákonite sa čoraz 
prirodzenejším spôsobom vyjadrovať 
prostredníctvom hudby. Tých, ktorí sú 
dobrí a pracujú na rozvoji svojich 
schopností, si spravidla všimnú a tí do
stanú aj patričný priestor. Dobrí rozpo
znajú dobrého a zoberú ho medzi seba, 
veď kráča po tej istej ceste ako oni, 
a potom vek nehrá rozhodujúcu úlohu. 
Je to ako v prípade Hansiho Albrechta: 
chodili sme za starším pánom, ale bol to 

náš priater a otvoril nám obzory, o kto
rých nám štátne školstvo ani nešuškalo. 
ll:l Naše etablované orchestre nerady pri· 
púš(ajú, aby sa .na nich mladí dirigenti 
učili" ... 
Na východe je príslovie: ~Zapomnil vu!, 
keď telecom bul" - teda zabudli na to, 
že každému niekedy niekto podal ruku, 
aby mu pomohol vo vývoji. Pre akú 
prax teda školy vychovávajú, v čom je 
logika prepojenia? Na konzervatóriu sa 
dnes pedagógovia sťažujú, že je veľký 
odliv záujemcov o štúdium hudby, kto
ré prestalo byť atraktívne. Nielen mate
riálne, ale aj duchovne. Niet dostredivej 
sily, ktorá by mladých ľudí lákala chopiť 
sa tejto profesie. 
ll:l Podaktorí vaši rovesníci sa ale uplatnili 
na Slovensku - v rozhlase, v opere, aj v ti/i
ne (Stúr. Mázik, Krajči, Majkút, Kevický) ... 
Teda nemožno generalizovať tvrdenie, že 
mladí dirigenti nemajú šancu. 
Netvrdím, že nemajú nijakú šancu. 
Myslím si, že nik z menovaných však 
nemá rozhodujúce slovo v súvislosti 
s umeleckým vývojom, s víziou spomí
naných súborov. 
ti Co by ste robili, keby ste dostali šancu? 
Najdôležitejšia úloha by bola sfunkčniť 
poslanie inštitúcie tak, aby sa v prvom 
rade venovala hudbe. Sústredil by som 
sa na domácu hráčsku špičku, na spolu
prácu s najlepšími sólistami, aby sa vy
tvárala ploma pre tých, ktorí na sebe 
sku točne pracujú. Voči komu inému sa 
majú inštitúóe otvárať? Tou naj hlavnej
šou úlohou pre mňa ako dirigenta je 
postaviť zdravý zvuk telesa. To je to naj· 
fascinujúcejšie: zvuk v konkrétnej hu· 
dobnej koncepcii. 
ti Konkrétne kroky? 
Muselo by to byt teleso, ktoré by o takú
to spoluprácu malo záujem, lebo nasilu 
to nejde. Keby som dostal príležitost, 
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mojím prvým krokom by bolo dočasné 
moratórium na personálne zmeny, 
a všetkých by som vyzval zdokonaliť 
zvukovú kvalitu telesa. Vylúčil by som 
možnosť tzv. prevádzkových prístupov 
(~čo nie je počuť, to nemôže byť zlé"). 
Hráči by si mali_.jpomenúť na svoje 
osobné ambíáe zčias. keď sa dali na 
hudbu. Dnes mnohí žijú z rutiny. Upla
tňoval by som predstavy, ku ktorým by 
sme postupne, pomaly. ale jednoznačne 
smerovali. 
lb Boj vyhlásený pohodlnosti? 
Volá sa to diktát priemeru ... Ale poviem 
príklad: Gardinerov orchester Révolu
tionnaire et romantique je relatívne mla
dý, teda nemá tradíáu, ako napn1dad 
Viedenskí filharrnoniá. To znamená, že 
dosiahnuť mimoriadnu kvalitu je usku
točnitelhé aj za krátky čas, keď sa stretne 
skupina ľudi, ktorí majú o vec podobný 
záujem. Nie som priateľ dirigentského 
prístupu na spôsob ~maestro• toscanini
ovského typu - tie časy už dávno pomi
nuli, dnes sú hudobniá vzdelani, majú 
svoje predstavy, netreba ich ovládať mo
censky. Nádych, ktorý prináša dirigent, 
zjednocuje. pretože on zo svojej pozíáe 
počuje komplexný zvuk a formuje ho. 
lb Práca s publikom? 
- V oblasti koncenov pre mládež sa dá 
veľmi vera urobiť, pritom sa robí mini
mum. Zažil som to na vlastnej koži vďa
ka pozvaniam do Státnej filharmónie 
v Košiáach. kde som robil dva projekty
suity Romeo a Júlia a Peer Gynt. spolu asi 
14 koncenov. Tam som si ozrejmil. že 
mladí ľudia potrebujú silný zážitok s pre
svedčivou zvukovosťou. Je fasánujúce, 
keď 60-80 ľudí hrá rovnakú koncepáu 
a každý vie, čo má robiť, akým zvukom 
to zahrať. To privedie každého do úžasu. 
Vlažné produkde nemôžu vytvorit pub
likum. Osobne by som preto rozšíril tieto 
aktivity. Aby ľudia, ktorí hľadajú okruhy 
svojich záujmov, mali možnosť stretnutia 
s prvotriednou produkáou. 
lb Vaša osobná realita je taká, že nemáte pri
veľa pn1ežitostí. 
Na koncennej úrovni symfonických te
lies je to relatívne málo. Mám však 
vlastnú štúdiovú aj kompozičnú aktivi
tu, kde sa realizujem ako dirigent veľmi 
uspokojivým spôsobom aj na naše po
mery. Hod by toho mohlo byt viac. 
lb Máre štastie, že nie ste výlučne zameraný 
na hudbu - ste aktívny ako skladateľ, re
žisér. manažér. producent, etc ... Na druhej 
strane: nie je to na úkor hudby? 
Keď som ziska! skúsenosti s inými pro-
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fesiami, o to viac sa mi darilo aj v hu
dobnej oblasti. pretože som získal po
hľad aj z inej strany. Kto má prax s via
cerými profesiami. vie, o čom je reč. 
lb Sny ... 
Filharmónia láka svojou úžasnou sálou, 
SOSR zas svojimi nahrávacími mož
nosťami, škola môže vplývať na mla
dého človeka a o tvoriť mu svet, kde bu
de priestor pre cestu k majstrovstvu, to 
jemné, citlivé, postupné privádzanie 
študenta k métam, ktoré smerujú k do
konalosti - rád by som využil akúkoľ
vek plochu, ktorá by mi poskytla mož
nosť veci ovplyvniť. 

lb Nevyužitý? 
Asi áno. Niekedy sú cesty zarúbané, le
bo staré štruktúry sa držia toho svojho 
a nevedia si predstaviť. že by otvorili 
brány. cez ktoré by sa dalo komuniko
vať. pričom by sa našli úplne nové mož
nosti a riešenia. Ryba smrdí od hlavy -
to platí v hudobnej oblasti zvlášť: neraz 
orchester, ktorý je plný perspektívnych 
hráčov, nedosahuje kvalitu akou dispo
nujú hráči samotní ... Dnes sú výkony 
orchestrov také, že, iste, dá sa to počú
vať, ale tu jedno miesto neladi, tamto 
nie je spolu, ďalšie je rozhádzané - ale 
to v podstate nikoho veľmi netrápi, veď 
väčšinou sa to počúvať dá. Nevyváženo
sť kvality interpretááe je typická pre 
naše orchestre. Hod tam stále vidím 
možnosti, s ktorými by sa dali urobiť 

zázraky. 
lb Všetko. čo ste tu povedali, znie tak trošku 
smutne. 
Je teda načase s tým niečo robiť. 
lb Co je pozitívne? 
Vyslovene pozitívne vidím to, že si silná 
hudobnícka skupina čoraz viac uvedo
muje. že kým nepôjdeme rovnakým 
smerom, nebudeme ťahať za spoločný 
povraz. utopúne sa v mori priemernos
ti. Verím tomu, že hudobnid predtnú 
a začnú zdola pôsobiť na inštitúcie a žia
dať si svoje. aby ich práca mala zmysel, 
aby to nebola iba prevádzka kvôli pe
niazom, a to ešte slabým. Vidún, že aj 
mladí ľudia na vysokej škole sa pozerajú 
kriticky na spôsob, akým sa pristupuje 
k výučbe a takisto aj na interpretačnú 
kvalitu v inštitúdách. 
lb Hovorili sme o štátnych ivštitúciách. zá
vislých od finančnej podpo'Ytštátu, konkrét
ne od ministerstva kultúry. Cím sa, podľa 
vás, ono riadi? 
Celospoločensky mi chýba akákoľvek 
vízia. Nevidím, že by táto spoločnosť. 
ktorú na organizačnej a mocenskej 

úrovni reprezentuje štát. vedome nie
kam smerovala. Tlačíme sa do Európy, 
ale čo tam my priniesieme, akú kvalitu, 
to nikto nerieši... Ako chceme v EÚ 
konkurovať. či vytvárať nebodaj nejakú 
alternatívu konkrétne v oblasti inter
pretačného umenia? To by muselo mať 
ministerstvo o tom svoje predstavy, mu
selo by sledovať kvalitu produkcie inšti
túcií, ktorým poskytuje naše peniaze. 
Pokiaľ toto nie je zrejmé, nemôžeme sa 
ničomu čudovať. 

U nás máme v mrazničke odložených 
tých. ktorí by mali hovoriť o tom, kam 
by sa mal vývoj interpretácie uberať. 

Máme štátom platené inštitúde, ktoré 
sú založené na to, aby vyvíjali kvalitu 
interpretácie. Prax je taká, že sú často 
útočiskom starých komunistických 
bratstiev, tie držia svoje pozíde a neusi
lujú sa vytvárať priestor na pozitívnu 
konfrontádu a na vytváranie možností 
pre absolventov škôl, ktoré rovnako za
ložil a financuje štát. Nevidím medzi ni
mi osobnosti, ktoré by tvorili a budova
li vízie, sledovali by zahraničný pn1dad, 
aby si vytvorili predstavu o skutočnom 
zvuku symfonického orchestra, a po
tom hľadali cesty. ako by sme aj my na
stúpili na tento vývoj. Priemerné pro
dukcie nepritiahnu ani financie. ani 
publikum. lb 

PRIPRAVILA A. RAJTEROVÁ 

KALEIDOS K OP] 

CENY ČASOPISU HARMONIE 

zo najlepšie nahrávky klasickej hudby, 
jazzu o world music zo rok 2000 so budú 
udeľovať 4. opn1o v Prahe. Podujotioe or
ganizuje vydavateľstvo Muzikus o Správo 
Pražského hradu. Kategórie klasickej 
hudby: 1. stredovek, renesancia, barok, 
2. komorná hudba do roku 1945, 3. sym
fonická hudba do roku 1945, 4. opera, 
oratórium do roku 1945, 5. súčasná hud
ba po roku 1945, 6. sólista roko, 7. najle
pší výkon českého umelca, 8. najlepšia 
česká nahrávka klasickej hudby. Ďalšie 
kategórie: 9. česká značka roko, 10. jazz, 
11. jazzové fúzie, 12. jazzové reedície, 
13. najlepšia česká jazzová nahrávka, 14. 
world music, 15. cena zo celoživotný in
terpretačný prínos pre českého umelca 
nad 60 rokov. 

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA BRNO 

vyhralo konkurz no získanie hudobných 
nástrojov poskytnutých v rámci grantu ja
ponskej vlády (začiatkom 90. rokov získalo 
podobný grant Slovenská filharmónia). 
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Bo. VÝROČIE SPEVÁCKEHO 
ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV 

Po vzniku CSR roku 1918 vznikla na 
Slovensku nová situácia v oblasti škol
stva. Pre vyučovanie na školách v pred
prevratovom období boli učitelia pripra
vovaní v maďarčine a pre novo sa 
formujúci školský systém museli absol
vovať nostrifikačné skúšky. no najmä 
zapáliť sa pre výkon svojho povolania 
v zmenených podmienkach. 

Ceskoslovenskú vzájomnosť bolo po
trebné n ielen pripomína(. ale najmä no
vo vybudovať. Prispievali k tomu rôzne 
aktivity zamerané na široké vrstvy oby
vateľstva i na jednotlivé pracovné kate
górie. Národné umelecké aktivity čes
kého učiteľstva prezentovalo 7. septem
bra 1920 v Trenčíne Pevecké sdružení 
moravských učitelu - mužský učiteľský 
spevácky zbor s celomoravskou pôsob
nosťou. Koncert zanechal u poslu
cháčov hlboké dojmy. najhlbší hádam 
u trenčianskeho učiteľa Gábora Valoc
kého. Ten vo svojom liste z júna 1933 
spomína: • Vrúcny dt a zmysel pre ná
rodnú kultúru hnali ma premýšľať, bur
covať a presviedčať kolegov na všelija
kých častých vtedy učiteľských schô
dzach a cestách.· 

Prvá strana kroniky-zápisnice Spe
váckeho zboru slovenských učiteľov do
slovne hovorí: • Viac učiteľov z okolia 
Trenčína, Ilavy a Púchova dohovorilo 
sa, cestou zo župnej učiteľskej schôdzky, 
odbývanej v 2iline dňa 24. novembra 
1920, že s cieľom kultivovania sloven
ských národných piesní utvoria Spevo
kol trenčianskych učiteľov, ktorý by 
dôstojne reprezentoval naše kultúrne 
snahy." Na obežník, rozposlaný po oko
lí Trenčína Gáborom Valockým, reago
valo 19 učiteľov. Tí sa aj skutočne zišli 
15. januára 1924 v budove Slovenského 
kruhu na hlavnom námestí v Trenčíne. 
Po čulej korešpondencii prijal post diri
genta zboru profesor Miloš Ruppeldt 
s podmienkou: •. . . Ale tento zbor sa 
musí stať zárodkom Zboru slovenských 
učiteľov, čo bude jeho česť a sláva! -
zborom takým. ktorý po neúnavnej 
práci vyzbrojený ,českou horlivosťou 

a pedantnosťou' bude môcť s našimi ču
desnými slovenskými piesňami v našej 
krásnej zvonivej a melodickej sloven
skej reči robiť divy po celom Slovensku, 
Ceskoslovensku, ba i ďalej. · 

Na štvrtom stretnutí 3. marca 1921, 
už za prítomnosti učiteľov z Nitrianskej 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT] 3 ]2001 

župy, sa zúčastnil i prvý dirigent Miloš 
Ruppeldt. Zbor, upustiac od názvu 
.trenčianskych učiteľov•, prijal podľa 
príkladu Moravanov meno Spevácky 
zbor slovenských učiteľov (SZSU). 27 
prvých ďenov začalo v útulných pries
toroch Slovenského kruhu na hlavnom 
námestí v Trenčíne písať históriu tohto 
špičkového zborového telesa. Na mieste 
budovy Slovenského kruhu stojí dnes 
budova Slovenskej sporiteľne na Miero
vom námestí a na jej stene z Hradnej 
ulice je umkstnená pamätná tabuľa pri
pomínajúca túto udalosť. 

Históriu zboru tvorili do dnešných 
dní stovky učiteľov z celého Slovenska. 
Z ich obetavosti vzišli úspešné koncerty 
a príležitostné vystúpenia prakticky 
v každej dedine či meste Slovenska. 
O umelecké napredovanie zboru sa za
slúžili jeho dirigenti: už spomínaný 
prof. Miloš Ruppeldt (zbor dirigoval od 
založenia až do roku 1943), prof. Ján 
Strelec ( 1945-1954), prof. Dr. Juraj Ha
luzický ( 1954-1977) a súčasný dirigent 
prof. Peter Hradil. Za uplynulých 80 ro
kov nepretrži tej činnosti absolvoval 
zbor viac ako tritisíc vystúpení donloil, 
prakticky v celej Európe, ba i za .veľkou 
mlákou" v Kanade a USA. Je nositeľom 
viacerých štátnych a rezortných vyzna
menaní, laureátom prestížnych sveto
vých súťaží z minulých období i zo 
súčasnosti. Priaznivo vyznievajú i ume
lecké kritiky. V súčasnosti je jediným 
špičkovým reprezentantom mužského 
zborového spevu na Slovensku. 

V spojitosti so založením SZSU rezo
nuje mesto Trenčín. Fakt, že sa v popre
vratových časoch stalo miestom založe
nia i pôsobenia zboru, svedčí o pochope
ní tejto vznešenej myšlienky zo strany 
predstaviteľov kompetentných kruhov 

mesta. Na jeho živote maJU nespornú 
zásluhu i členovia zboru. pôsobiaci 
v Trenčíne a jeho blízkom okolí. Zakla
dateľ zboru Gábor Valocký a jeho neskor
ší tajomník, školský inšpektor z Trenčína 
Gustáv Simko ako prvý predseda SZSU, 
Karol Darvaš, Karol Kresánek, Alexan
der Ondrašík, Viktor Janega, a mnohí 
ďa lší. Ich zanietenosť sa prenášala z jed
ného pokolenia spevákov na ďalšie a je 
typická až do dnešných dní. 

Významnou udalosťou v živote SZSU 
bolo postavenie Domova Speváckeho 
zboru slovenských učiteľov v Trenčian
skych Tepliciach. K jeho otvoreniu došlo 
16. júla 1933. Toto zariadenie, postavené 
zo zbierok slovenského učiteľstva tzv. 
.tehličkovou akciou", slúži potrebám 
zboru i učiteľskej verejnosti dodnes. 
V súčasnosti je organizáciou, riadenou 
Ministerstvom školstva SR. od ktorého je 
SZSU ekonomicky závislý. Vďaka pocho
peniu môže zbor pôsobiť v umeleckom 
zušľachťovaní nášho obyvateľstva, repre
zentovaní našej krajiny i v súčasných ná
ročných ekonomických podmienkach. 
A nie je to vôbec jednoduché. 

.Duch národa žije v piesni, ňou sa 
vznáša k výšinám. 

Kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu! 
Nech žije nám!" 

JozEF VAKOŠ 

KALEIDOSKOP] 

Jusst B.JORLING, zvolený čitateľmi časopisu 
Classic FM za najlepšieho tenoristu, odsu
nul svojich kolegov Domingo a Pavarottiho 
na druhú a tretiu priečku . Ďalšie miesta 
obsadili Enrica Caruso (4.), Andrea 
Bocelli, Carlo Bergonzi, Ian Bostridge, 
Peter Pears, Nicolai Gedda, Benjamina 
Gigi i. 
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Alexander Dmitriev 
SOVIETSKI UMELCI B~l V NAŠEJ PREDPREVRATOVEJ MINULOSTI PRAVIDELNÝMI HOSŤAMI SLOVENSKÝCH KONCERTNÝCH PÓDIÍ. VĎAKA ICH KVALITE TO BOLI 

])IÄČŠA TIE PEKNÉ, .fRÚEMNÉ STRÁNKY VYNÚTENÉHO SPOLOČNÉHO OSUDU. D NES SÚ TAKÉTO STRETNUTIA SKÔR VÝNIMOČNÉ: NAJMÄ UMELCOV NAJVYŠŠEJ 

KATEGÓ RIE OBJAVILI ATRAKTÍVNEJŠIE ZÁPADNÉ KONČINY, KONCERTNÉ PÓ DIÁ A NAH RÁVACIE ŠTÚDIÁ, A HOSŤUJÚCI UMELCI Z RUSKA SA POMALY STÁVAJÚ 

RARITOU V NAŠEJ POSTKOM UNISTI CKEJ SÚČASNOSTI. No Č l SA NÁM TO PÁČI ALEBO NIE, V ISTOM ZMYSLE SM E EŠTE STÁLE NA PO DOBNEJ LODI - TENTORAZ 

NA LODI SPOLOČENSKEJ A EKONOMICKEJ TRANSFORMÁCIE. MEDZITÝM VŠAK TAKM ER USTAL NI EKDAJŠÍ ŽIVÝ TOK INFORMÁCIÍ, ŽIVENÝ NIELEN OFICIÁLNYMI 

KANÁLMI, ALE SČASTI AJ OSOBNÝMI KONTAKTMI. H UDOBNÝ ŽIVOT V RUSKU JE V SÚČASNOSTI AZDA PRE VÄČŠINU Z NÁS VEtKOU NEZNÁMOU: AJ NÁŠ ZÁUJ EM 

SA O BRÁTIL INÝM SMEROM. HOSŤOVANIE A LEXANDRA DMITRIEVA V SLOVENSKEJ FILHARM ÓNII SME CHCELI VYUŽIT NA ASPOŇ ČIASTOČNÉ VYPLNENIE 

NOVOVZNIKNUTÝCH BIELYCH MIEST. 

ti Studovali ste v Sovietskom zväze, následne vo Vied
ni v slávnej ilirigentskej ~kole Hansa Swarowského, čo 
v tom čase nebolo obvyklé ... 
Roku 1966 som vyhral všesovietsku dirigentskú súťaž a vďaka 
tomu som po ukončeni štúdia na Konzervatóriu vo vtedajšom 
Leningrade získal roku 1968 ročný pobyt vo Viedni. Pretože 
doma som už niekoľko rokov dirigoval, môj pobyt mal skôr 
charakter stáže. Viedeň, s vynikajúcimi orchestrami, poskyto
vala množstvo vzácnych príležitosú a silných umeleckých 
zážitkov. Spomínam si napn'klad na koncen Otta von KJem
perera. Zoznámil som sa tu aj s bohatým operným repenoá
rom, ku ktorému sme u nás vtedy nemali prístup - napn'klad 
s dielami Richarda Straussa. No ročný pobyt nestačil na to, aby 
som prenikol do podstaty koncertného života. 
ti Cím sa líšila sovietska a viedenská di
rigentská ~kola? 
Metóda výučby vo Viedni sa veľmi odlišova
la od našej metódy: u nás sa vyučovalo v trie
de, kde dvaja študenti hrali partitúru na 
dvoch klavíroch a ďalší dirigoval. Naproti to
mu Swarowski prednášal, analyzoval určité 
diela, potom sme prišli pred orchester a tam 
sa nám dostalo 10-15 minút, čo je dosť má
lo. 
t1 Po ukončení ~túdia ste pôsobili 
v Symfonickom orchestri Karelskej so
vietskej republiky. 
Po ukončení Konzervatória v Sankt Peterburgu v odboroch 
zborového dirigovania a teórie kompozície som nastúpil na 
ašpirantúru orchestrálneho dirigovania. Už počas nej som sa 
stal dirigentom v Syrnionickom orchestri Karelského rozhla
su a televízie (v rokoch 196 1-197 1). Nateraz je tento orches
ter mestským symfonickým orchestrom. Nedávno hosťoval s 
vel'kým úspechom v Sankt Peterburgu. 
D Roku 1970 ste boli asistentom Jevgenija Mravin
skébo, onedlho ste sa v~ak stali ~éfdirigentom sankt
peterburského Malého divadla opery a baletu .. . 
. . . dnes premenovaného na Operné divadloM. P. Musorgského. 
Je to popri Mariinskom (predtým Kirovovom) divadle druhá 
sankrpeterburská operná scéna. Bolo to v rokoch 1971-1977. 
Od roku 1977 pôsobím v Sankrpeterburskej filharmónii. 
D Leningradská/Sanktpeterbuská filharmónia má dva 
orchestre ... 
Je to podobné ako vo Viedni - Viedenskí filharmonici a Vie
denskí symfonici: Sanktpeterburskí fil harmonici a Sanktpe-
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terburskí syrnionici, ibaže tu sú obe telesá súbormi filharmó· 
nie, obe sídlia v jednej budove, skúšajú v tej istej sieni - spra
vidla wprví" predpoludním, my popoludní. 
D Mávali sme problémy s ich rozli~ovaním ... 
Názov orchestra, ktorého niekdajším šéfom bol Mravinskij, je 
Zaslúžilý kolektív republiky Akademický symfonický orches
ter filharmónie, a ten druhý, ktorý vediem ja, je Akademický 
symfonický orchester filharmónie. Ide o dva samostatné sym
fonické orchestre s jedným spoločným riaditeľom. 
D Ako si delia úlohy? 
Oba orchestre hrajú mesačne po 4-6 koncenov, pričom sa 
program koordinuje, aby nedošlo k duplicite. 
ti Má každý z nich "vlastné" publikum? 

Máme abonentné cykly a poslucháči si vybe
rajú podľa záujmov, podra programu, dirigen
tov, sólistov. 
D Prirovnávali ste dva sanktpeterburské 
orchestre k existencii dvoch vieden
ských orchestrov. Vo Viedni vždy bude 
platiť: filharmonici sú ten prvý, symfo
nici ten druhý orchester, nech hrajú na 
akokorvek vysokej úrovni- jednoducho, 
sú zaradení. 

j Aj u nás to asi platí. 
~ D Rozlišujú sa va~e dva orchestre vý~
~ kou disponujúcich finančných pro-

striedkov? 
*Prvý" orchester má len o niečo viac peňazí. Aj počtom hu
dobníkov sa oba orchestre len nepatrne odlišujú: my máme 
l 03 hudobníkov, v *prvom· orchestri ich je l 07. 
ti Existuje vzájomná výmena, dopfňanie, zastupovanie 
členov oboch orchestrov? 
Ano, a stáva sa aj to, že najlepší hudobníci z nášho orchestra pre
chádzajú do toho *prvého", kde sú finančne lepšie ohodnotení. 
DOba orchestre patria k najlep~ím v krajine ... 
Popri moskovských orchestroch. 
D Ako je vo v~eobecnosti zabezpečená existencia špič
kových ruských orchestrov? 
Vo vseobecnosti naše orchestre žijú vďaka napojeniu na štát
ny rtlzpočet. Na rozdiel napríklad od Ruského národného or
chestra v Mosh~e. ktorého šéfdirigentom bol Pletňov 

(v súčasnosti ním je Spi vakov) a ktorý má subvenáu - pokiar 
viem - od firmy Deutsche Grammophon; s ňou mal zmluvu 
o spolupráci na realizácii viacerých nahrávok, čo spolufinan
covali aj západní sponzori. Hudobníci tam mali slušné príjmy, 
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ani zďa leka neporovnateľné s príjmami členov .prvého" 
sanktpeterburského orchestra. 
l!2 Ako riešite ťažkú ekonomickú situáciu? 
Ťažko. Z jedného hudobníckeho platu nemožno vyžiť. Preto 
členovia orchestra majú ďalšie úväzky, hrajú v opere, na rôz
nych podujatiach .. . 
l!2 Nahráva váš orchester? 
V poslednom období takmer niet príležitostí. Predtým sme na
hrali niekoľko kompaktných dislrov, o. i. pre spoločnosť Sony. 
Ale situácia s nahrávaním je teraz na celom svete nepriaznivá. 
l!2 Ako vidíte budúcnosť vašich orchestrov? 
Nerozmýšľam o tom, či bude lepšie orchestrom, ale predo
všetkým dúfam, že krajina sa bude rozvíjať, že sa zlepší jej fi
nančná situácia a všetkým bude lepšie, nielen orchestrom. 
l!2 Vaša krajina bola v minulosti známa obrovským 
záujmom verejnosti o umenie, aj mladých ľudí. Zme
nilo sa v tom niečo? 
Jadro obecenstva tvoria ľudla stredného veku. Asi tretinu 
obecenstva tvorí mládež. A pokiaľ ide o návštevnosť: nemôže 
byť vypredaný každý koncert. Hoci vstupenky sú lacnejšie 
než vstupenky do kina: do kina stojí vstup 100 rubľov, do fil
harmónie 3~0 rubl'ov. To znamená, že ak chcú ísť dvaja 
z rodlny na koncert, je to veľká záťaž... 

l!2 Platy? 
Učiteľ má asi 1200-1300 rubľov, štátni lekári okolo 1800 
rubľov, dôchodcovia 600-800 rubľov ... V našom orchestri je 
maximálny príjem okolo 2000 rubl'ov. 
l!2 Navštevuje vrstva novozbohatlých občanov koncerty? 
Zriedkakedy. Viac ich zaujíma ľahšia múza, a výnimkou sú 
tzv. prestížni sólisti. 
l!2 Vzhľadom na spomínanú realitu musíte pri tvorbe 
dramaturgického plánu zohladňovať aj príťažlivosť 
programov. Aký je osud súčasnej hudby? 
Musíme hrať .populárnejší" program. To neznamená, že hrá
me stále Cajkovského alebo Straussove valčíky. No pokiaľ ide 
o menej populárnu hudbu, kombinujeme ju s príťažlivým 
dielom. V minulosti sme nemali problémy ani s náročnejšími 
programami, zostavenými výlučne z diel hudby 20. storočia, 
či súčasnosti. Teraz by to bolo riziko. 
l!2 Majú súčasní ruskí skladatelia šancu, aby ich orches
trálne diela zazneli verejne? 
Situácia je ťažšia než v minulosti. No snažíme sa uvádzať všet
ky orchestrálne diela sanktpeterburských skladateľov. 
l!2 Ako prebieha zaradenie nového diela ruského skla
dateľa do programu vášho orchestra, resp. čo tomu 
predchádza? 
S ponúkanými dlelarni sa oboznámim a tie, ktoré ma zaujali, 
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zaradím do svojho programu. Ak nemám čas, alebo sa 
z iného dôvodu nehodla do mojich programov, ponúknem 
ich inému dirigentovi. 
l!2 Ako šéfidirigent sa zrejme venujete celej šírke or
chestrálneho repertoára. Vaše zál'uby? 
Okrem literatúry 19. storočia to je Sostakovič, Prokofiev, no 
aj Schonberg, Mahler. 
l!2 Barok? 
Len výnimočne. Ten je doménou komorného orchestra. Obe 
naše filharmónie majú svoj komorný orchester a ďalším sú
borom je sanktpeterburský komorný orchester Eremitáže. 
l!2 Vo svete hudobné inštitúcie intenzívne pracujú 
s mládežou ako so svojím budúcim obecenstvom. Cas
to im to zároveň zabezpečí vyššiu finančnú podporu, 
preto sú vel'rni otvorené, inovatívne, prichádzajú so za
ujímavými edukačnými projektmi ... 
Programy pre deti organizujeme v nedel'u popoludní, kde 
uvádzame napríklad Brittenovho Sprievodcu orchestrom či Pro
ko[ievovo dlelo Peter a vlk. V rámci týchto koncertov účinku
jú niekedy aj mladí interpreti. čo je to pre mladých poslu
cháčov veľmi príťažlivé. 

ra Akcentuje voči vám Ministerstvo kultúry požiadav
ky týkajúce sa domácej tvorby a pod.? 

Nie. Vlastne srne zabudli, že Ministerstvo kultúry existuje, 
presnejšie, pokia!' ide o každodennú prácu. To je dobré. Popri 
podpore inštitúcií však ministerstvo dotuje osobitné projekty 
podľa vlastného uváženia. 
b Aká je situácia s hudobníckym dorastom? Je záujem 
o štúdium hudby u vás stále dostačujúci a je aj dosta
točne bohatý výber kvalitných absolventov? 
Nateraz končíme prípravu abonentných cyklov budúcej sezó
ny. Pokia!' ide o ruských dirigentov, vychádzame zo súpisu asi 
50 mien a tých pozývam hosťovať s naším orchestrom. No 
koncertných termínov je o čosi menej, takže nemôžeme kaž
dý rok dať príležitosť všetkým: nezaradení sú nespokojní. 
b Zahraniční dirigenti? 
Kvôli financiám ich môžeme pozvať relatívne málo. 
b Uprednostňuje obecenstvo zahraničných hostí? 
Nemožno to povedať jednoznačne. Veď viacerí ruskí inter
preti patria k svetovej špičke. Keď nedávno u nás hral Jevge
nij Kissin, ľudia doslova viseli na lustroch. 
b Povráva sa, že špičkové ruské orchestre sú také at
raktívne, že mnohí zahraniční umelci radi prichádzajú 
za úhradu cestovného a ubytovania. Je to pravda? 
Ano. Týka sa to európskych hostí. Cestovné zo zámoria totiž 
nemôžeme zaplatiť. Honorár stačí na stravu a suveníry. Našťas
tie, hostia sú zvedaví na krásne mesto, na Eremitáž, na operu. 
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ra Sovietske konzervatóriá mali vynikajúcu povesť pre 
svoju vysokú úroveň. Zmenilo sa v tom niečo? 
Môžem hovoriť len o situácii v Sankt Peterburgu. V zásade 
závisí úroveň školy len od pedagógov. čo je niekedy aj gene
račný problém. 
b Sovietska inštrumentálna aj vokálna škola sa v is
tých aspektoch značne odlišovala od škôl západných. 
Zmenilo sa niečo v miere tohto rozdielu v dôsledku 
neobmedzených kontaktov s ostatným svetom? 
Závisí to od nástro,jpv. Skola strunových nástrojov. jej bazíro
vanie na určitom l!"spressive. sa nezmenili. Iné je to v prípade 
dychových nástiojov. kde sme už dávno obdivovali francúz
sku (drevá) a americkú (plechy) školu a snažíme sa prispôso
biť sa ich technike. ich možnostiam. 
b Veľa ruských hudobníkov v poslednom desaťročí 
emigrovalo do celého sveta. V Izraeli sa ruština stala 
druhým najpoužívanejším jazykom, na čom sa výrazne 
podieľajú hudobníci. Pretrváva tento exodus? 
Dôvod emigrácie bol predovšetkým ekonomický. Boli aj prí
pady, že si hudobníci veľa sľubovali od nového života mimo 
Ruska a nakoniec doslova zostali na ulici. Na druhej strane 
je viacnárodnostné zloženie niekdajších národných orches
trov vo svete bežné. Aj v orchestri v Stavangeri, kde som 
niekoľko rokov pôsobil ako dirigent, 
hrajú popri Nóroch aj Angličania a ďalší. . . 
je to normálne. 
b Zúčastňuje sa váš orchester často na 
zahraničných turné? 
Oba sanktpeterburské filharmonické or
chestre sú pravidelne na cestách. Niekedy 
viac, inokedy menej. Minulý rok sme boli 
v Južnej Kórei, v Japonsku, na Tchaj -wa
ne, neskôr vo Francúzsku. V jeseni sa 
chystáme do Svajčiarska a budúci rok do 
Anglicka, Nemecka, pravdepodobne aj do 
Rakúska. Bolo by dobré. keby sa nám po
darilo hrať aj v Bratislave. 
b Kto hradí náklady na zájazdy? 
Agentúra a usporiadatelia. 
ti A zájazdy doma, v Rusku? 
Nateraz je vylúčené organizovať zájazd v Rusku. To nemá kto 
zaplatiť. 

b Je verejným tajomstvom, že prvotriedne ruské or
chestre, ktoré po politickom prevrate zaplavili svetové 
koncertné siene, hrali hlboko pod cenu, cestovali s ha
varijnými autobusmi krížom kontinentom, boli nevy
hovujúco ubytovaní, čím v istom zmysle zablokovali 
zájazdy orchestrov zo stredoeurópskych postkomunis
tických krajin, ktoré mali vyššie, normálnejšie požia
davky. 
Môže to byt. Ale myslím si, že sa to nevzťahuje na sanktpe
terburské orchestre. Tie sa totiž aj v sovietskej ére pohybova
li na strednej honorárovej úrovni a neklesli z nej. To, čo ho
vorite, sa asi vzťahuje najmä na nové orchestre. 
b Vysoká umelecká úroveň sovietskych orchestrov bo
Ia všeobecne známa. Podarilo sa ju zachovať aj v súčas
ných ťažkých časoch? 
Nemôžem sa celkom zodpovedne a jednoznačne vyjadriť. 

Myslím. že úroveň zostala rovnaká. Možno sa niekedy aj zlep
šila, veď orchestre sa zo dňa na deň vyvíjajú. No na konzer
vatóriách sa znížil počet študentov a zvýšil sa podiel dievčat, 

pretože platy hudobníkov sú nízke. úroveň absolventov sa 
v dôsledku toho trošku znížila. My, dirigenti, musíme dnes 

s orchestrami viac Qracovať. na zachovanie predchádzajúcej 
úrovne potrebujeme viac skúšok. 
ro Ak sanKtpeterburské orchestre majú takú ťažkú si
tuáciu, ako je to potom v ruských "vidieckych" or
chestroch? 
Tie sú na tom ekonomicky neraz podstatne lepšie (čo nezna
mená, že sú lepšie aj po stránke umeleckej ). Myslím. naprí
klad. na banícke mestá, ktoré prevádzkujú orchestre a posky
tujú im veľkú subvenciu. 
ra Predstavujete v súčasnosti už zriedkavý prípad diri
genta, zotrvávajúceho na čele jedného orchestra viac 
než 3-4 roky: už dvadsaťštyri rokov ste šéfdirigentom 
toho istého telesa. Ako je to s argumentom o problé
mových pridlhých " manželstvách" medzi orchestrom 
a jeho šéfom? 
Nerozumiem celkom tendencii krátkodobých zmlúv. Zdá sa 
mi. že to nie je správne. Navyše. na Západe väčšina dirigen
tov má viac šéfovských pozícií súčasne. Keď je dirigent výluč
ne na jednom mieste. má oveľa viac možností pracovať s or
chestrom. hľadieť na jeho vývoj. starať sa o jeho repertoár. .. 
Keby ma môj orchester už nechcel. môže ma vymeniť. Pred
tým to nebolo možné. ale dnes .. . 
ra Máte silné orchestrálne odbory? 

Význam orchestrálneho odborového orgá
nu u nás nikdy nebol veľmi veľký a dnes je 
menší než v minulosti. Zaoberá sa pracov
nými a platovými otázkami ... Organizáciu. 
financovanie má na starosti riaditeľ. Máme 
umeleckú radu orchestra, ktorý sa zaoberá 
niektorými umeleckými otázkami ... 
ti Ste častým hosťom iných, naprí
klad zahraničných orchestrov? 
Nie je toho priveľa. Na jar ma čakajú kon
certy v Budapešti. v Uege -je to asi 5-7 
výjazdov v sezóne. 
b Koncerty v iných mestách Ruska 
boli voľakedy povinnými cvičeniami 
pre špičkových hudobníkov, no mož
no aj príležitosťou ... 
Už to tak nie je. V Rusku koncertujem 

málo. Krajina je nekonečná a v mnohých mestách zrušili le
tiská pre nerentabilnost. Cestovať niekoľko dní vlakom je 
únavné a už nepatrún medzi najmladších. 
b Sankt Peterburg bol známy zaujímavým medziná
rodným hudobným festivalom. 
Teraz máme dva festivaly: zimný, resp. vianočný festival 
a tradičné Biele noci v máji a júni. Je to väčšinou festival do
mácich umelcov, no máme aj hostí zo zahraničia. 
ra Ako sa zmenilo vaše mesto? Je zrenovované? 
Trošku, menej ako vaše mesto. Je však prekrásne. Roku 2003 
oslávime 300. výročie jeho založenia. Pripravujeme sa na to
to výročie. na ktoré vláda vyďenila 41 mmárd rubľov, pripá
jajú sa západní sponzori. 
ti Darí sa vám napriek zlej ekonomickej situácii udržať 
dobrú atmosféru v orchestri? 
Snažíme sa udržať pozitívny prístup, no neviem, ako dlho bu
dem~ úspešní. 
b v. minulosti bolo stavovské postavenie hudobníkov 
vo vašej krajine vysoké. Ako je to v súčasnosti? 
Je to rôzne. Hudobníci majú stavovskú hrdosť. .. 
ra Ste optimista pokiaľ ide o budúcnosť vašich orches
trov a vašej krajiny? 
Áno. Určite bude lepšie. ra 
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100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY 

Ilja Zeljenka 
2. klavírne kvinteto 

Ľubomír Chalupka 

Proces vnútornej očisty od dogmatických praktík, ktorý sa 
približne v polovici 50. rokov paralelne s jednotlivými odvet
viami umeleckej tvorby na Slovensku začal aj v hudbe, sa ne
týkal len návratu starších skladateľov ku svojim pôvodným 
štýlovým východiskám, mal aj ambície nastaviť kritické zr
kadlo dovtedajšej vývinovej koncepcii celej slovenskej hu
dobnej kultúry a polemizovať s nadobudnutými istotami 
kompozičného prejavu. Roku 1957 v 2. čísle novozaloženého 
odborného časopisu Slovenská hudba uverejnil 30-ročný skla
dateľ a muzikológ Ladislav Burlas úvahu Myšlienky o vývine 
národnej hudby, kde sa zasadzoval za prekonávanie štýlov€j 
stabilizácie a izolácie domácej kompozičnej tradicie i za rozši
rovanie jej obzorov v kontakte s európskou hudobnou tvor
bou 20. storočia o tie podnety, ktoré do
vtedy obchádzala. Znamenalo to zároveň 
aj kritiku dovtedajšieho reduktívneho 
systému výchovy skladatel'ov na Vysokej 
škole múzických umení, systému, ktorý 
v zmysle predstavy o .správnomN socialis
tickom umení len málo inšpiroval pozná
vať svetovú tvorbu 20. storočia bez ideo
logicky motivovaných predsudkov a od
súdení. V tom čase spolu s Burlasom 
absolvovali kompozičný odbor v triedach 
A. Moyzesa a J. Cikkera viacerí skladate
lia, ktorí sa viac-menej usilovali o preko
návanie vplyvu školy a hľadali samostat
ný priestor na formovanie svojho indivi
duálneho tvorivého programu. Väčšina 
z nich sa v nasledujúcom období zaslúžila 
o zdynamizovanie i prehodnocovanie 
kompozičnotechnickej sústavy, ako aj esteticko-štýlovej plat
formy slovenskej hudby. Vedúce miesto medzi mladými au
tormi vel'mi skoro zaujal Cikkerov žiak Ilja Zeljenka (1932). 

Už v skladbách z rokov štúdia prejavoval Zeljenka schop
nosť osobitého cibrenia invencie v kontakte s dielami klasi
kov hudby 20. storočia. Disponoval predovšetkým kultivova
nou muzikalitou , ktorá ho viedla od úcty k tradičným 
podnetom a prostriedkom k ich osobnej transformácii, gene
rovala záujem o nové a nevyskúšané postupy, uplatňovaný 
s minimom epatizmu. Dobre sa orientoval v polyštýlových 
súradniciach európskej hudby, pričom sa jeho tvorivý profil 
nedá mechanicky zaďeni{ do niektorej z prítomných tenden
cií, lebo v priebehu vlastného formovania neraz polemizoval 
sám so sebou. Vďaka prevažujúcej inštinktívnosti tvorenia bol 
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jeho nástup do slovenského hudobného života rýchly, pestrý 
a presvedčivý, pozorný voči žánrovej inovácii. elementárnym 
vlastnostiam hudby a konkrétnym výrazovým okruhom. 
V Suite pre orchester ( 1953) ukázal záľubu v prehľadnej faktú
re s dôrazom na pevne načrtnutú rytmickú figúru a jej met
rieko-rytmické premeny, pričom l'ahkosťou a vtipom sa pri
blížil k neoklasicistickým polohám rozvinutým Prokofievom. 
Expresívnejšie Klavírne kvinteto ( 1954) je viac koncipované li
neárne a preferuje celistvosť melodických fráz. Dokumentom 
šírky Zeljenkovej invenčnosti a tvorivej spontánnosti až im
provizačného typu je cyklus klavírnych skladieb Bagately 
(1953-1955, pôvodne l. klavírna suita), v ktorom zaujme 
prudkosť kontrastov na malej ploche, sústredenosť na výra

zovú nosnosť detailu a úspornosť až aske
tickosť nástrojového zvuku. Dramatická 
predohra pre orchester ( 1955) sa opiera 
o evolučne stavanú dynamickú formu, 
kontúrovanú kontrastom dravého až 
exaltovaného pu lzu voči elegicky intono
vaným nápadom. Na tematickej evoluč

nosti, kde väčšia myšlienková fráza a tek
tonický celok rastú postupne z ostro vy
hranených motivických fragmentov, 
spočíva aj Symfónia č. l ( 1956), ktorou Ze
ljenka absolvoval kompozičnú triedu na 
VSMU. V nej pozoruhodne zúročil podne
ty z tvorby majstrov európskeho symfo
nizmu 20. storočia - Prokofieva, Honeg
gera, Stravinského i Sostakoviča, z kto
rých sa najvýraznejšie do partitúry 
Zeljenkovej skladby .spolupodpísalN Sos

takovič, jednak niektorými technickými postupmi, jednak fi
lozofiou a vnútornými psychologickými princípmi svojho 
umenia. Tu korení aj budúca polypersonalita Zeljenkovho 
vývoja- schopnosť prepája( prudké kontrasty vo faktúre, dik
cii a zvukovom profile, spontánne nápady podrobiť racionál
nemu dotváraniu, ale pritom sa neprikloniť ani k jednému 
prúdu. Tieto kontrasty v ďalšom vývoji po absolutóriu nepre
mietaJ do polárnych protikladov, ale usiloval o ich komple
mentaritu. Pritom nepostupoval dopredu lineárne, ale skôr 
extenzívne a v skokoch, so širším záberom záujmov. Pri po
zornejšom skúmaní tejto fázy skladateľovej tvorivosti možno 
vymedzi( nielen rozmanitost. ale aj črty zachovávania, 
spresňovania a transformácie niektorých skúseností získa
ných počas štúdia. 
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Túto charakteristiku možno dokumentovať trojicou skla
dieb, ktoré vznikli roku 1957: Balada pre zbor a orchester 
v súhlase s folklórnou inšpiráciou (text vychádza z ľudovej po
vesti o láske a zrade s tragickým koncom) modeluje základnú 
meditatívno-baladickú atmosféru s akcentom na vyrovnanosť 
polylineámej a harmonicko-modálnej zvukovosti. Sonáta (č. 

l) pre klavír je dôkazom Zeljenkovej schopnosti rozdávať 
i krotiť plody vlastnej spontánnosti. Vznikla (podobne ako 
v tom istom čase vytvorená klavírna Suita, ktorej rukopis sa 
však neskôr stratill,.[ixádou skladateľovej voľnej klavírnej im
provizácie, zaznarf'íenanej na magnetofón, čím umožňuje po
hľad do sveta jooo inštinktívnej a fantazijne rozihranej hu
dobnej predstavivosti. Jej základom je zámerná redukcia pale
ty technických i zvukových možností klavíra sústredením sa 
na jednoduché elementy melodiky a rytmiky a na lineárnu 
projekciu - podobné obmedzenie zvolil vo svojej klavírnej 
tvorbe (Serenáda. Sonáta) napn1dad aj Stravinsldj. Podstatu 
formového usporiadania zastupuje mnohosť variantných ná
padov radených aditívne, nápadných mozaikovitosfou a met
rickou nerovnakosťou fráz. Z toho vzniká prudkosť pohybo
vých zmien. Posun skladateľovej rozihranej invencie do gro
teskno-ironickej polohy prezentuje Karikatúra pre orchester; 
stručnosťou, nekonvenčnou, komorne projektovanou inštru
mentáciou, vzdušnou pochodovou intonádou je zreteľne pro
tikladná temer vo všetkých parametroch voči zvukovo hutnej 
a romanticky exaltovanej absolventskej Symfónii. 

Výstavba Sonáty i sarkastický tón Karikatúry podčiarkli je
den z konštantných smerov vývoja mladého skladateľa- sna
hu eliminovať mnohovravnosť. skoncentrovať výrazové kva
lity základných hudobných elementov podmieňujúdch profil 
melodickej línie a nepravidelnosti v pulzácii rytmicko-metric
kej vrstvy, prečistiť expresívnymi gestami nasýtený prejav. 
Vážne inšpiračné podnety pre inováciu štrukturálneho tkani
va i zvukových dispozídi nachádzal Zeljenka na jednej strane 
v tvorbe Prokofieva a Stravinského, na druhej strane sa pri
tom nebránil ani zdrojom, z ktorých mohol čerpať v záujme 
rozšírenia vlastného registra expresivity, napätia a výbušnos
ti. Takýmto zdrojom boli aj diela skladateľov druhej viedenskej 
školy, s ktorými slovenská hudba -až na sporadické výnim
ky- dovtedy nemala kontakty. Nepriťahovala ho na nich roz
manitosť technickej práce s východiskovou seriálnou štruktú
rou, možnosť podriadiť ústrednému technickému prinópu 
jednotlivé elementy kompozičného celku, ale skôr rozsiahla 
paleta expresivity s vážnym dosahom na klasicko-romantické 
normy harmonicko-tonálneho a tektonického usporiadania 
hudobnej štruktúry. Klavírne kvinteto č. 2 (pre klavír, husle, 
klarinet, violu a violončelo), ktoré Zeljenka dokončil roku 
1958, je oproti spomenutým predchádzajúcim skladbám od
lišné vo viacerých úrovniach. V prvom rade prináša oslabenie 
až nivelizádu väzby na tonálnu organizáciu, prehlbuje roz
pad celistvosti motivických nápadov, je dôslednejšie polyline
árne, neguje tradične projektovanú evolučnosť a využíva, ho
ci len sporadicky, aj novšie artikulačné nuansy sláčikových 
nástrojov s primárne sonickým zámerom. Podobne ako Soná
ta je aj Kvinteto č. l rozvrhnuté do troch časú, pričom každá 
z nich je symetricky usporiadaná - trojdielna reprízová for
ma, v l. časti sonátového typu. v ostatných dvoch variačná. 

Základný výrazový rozmer skladby je definovaný napätím, 
vyplývajúcim z rozmanite realizovanej jednoty pravidelnosti 
a nepravidelnosti, rozdrobovania a integrácie, rôznosti a kon
štantnosti. Východiskovým elementom je motivický frag
ment. útržok celku. Snaha o uchovanie tradičnej súvislosti 
tónových postupov sa niekde aj dosahuje dlhšou melodickou 

líniou, no častejší je. rozpad fragmentu na izolované interva
ly, ba až na tóny. Fragmenty, ktoré navzájom už neviaže 
funkčná väzba v chápaní harmonickej tonality, sú profilované 
a individualizované rytmicky, dynamicky, artikulačne a fa
rebno-sonickou pozíciou v polylineárnej faktúre. Odtiaľ ply
nie charakteristická výbušnosť až nervozita Zeljenkovej hud
by (určité nábehy na artikulačnú individualizáciu motivic
kého nápadu predstavuje už úvodný diel Symfónie č. /).Dôraz 
na zmeny vrstvenia jednotlivých fragmentov, na rozširovanie 
zvukového priestoru, v ktorom zaznievajú, to sú ďalšie čini
tele permanentnej variability, odvodenej zo základnej esteti
ky expresionizmu - vzrušovať neobvyklosťou a disonant
nosťou tvarov, vyostrením kontrastných a konfliktných si
tuácií. otvorenosťou aditívnej tektoniky. Zvolené výrazové 
zázemie Klavírneho kvinteta č. 2 svedčí o tom. že Zeljenka po
zorne počúval tvorbu vedúcich predstaviteľov druhej vieden
skej školy, Arnolda Schänberga a Antona Weberna, pričom 
jeho spontánnemu naturelu boli vzdialené rninudózne štú
dium seriálnych technických postupov, racionálna analýza 
kompozičnej štruktúry a ich následná aplikáda, pretože mu
zikantsky dtlivo pochopil osobitú vnútornú revoltu týchto 
skladateľov proti konvendám hudobného romantizmu, dob
re dokumentovateľnú v ich tzv. preddodekafonkkej tvorivej 
perióde. Zeljenkovo Kvinteto nie je teda seriálnou kompozí
dou, k jej klasickým normám sa blíži len atonálnosťou, va
riabilitou, lineárnosťou a zvukovosťou. 

Už začiatočné takty Kvinteta - figúra neúplnej kvintoly v hl
bokej polohe klavíra, repetovaná a následne konfrontovaná 
s pravidelne vystavanou melódiou v husliach, vzápätí však de
štruovanou a oslabenou impulzívnymi vstupmi ďalších nástro
jov (Pr. l) -svedčia o spôsobe Zeljenkovej transformáde expre
sionistických podnetov. Strukturálne zloženie kvintoly zodpove
dá pohybu po celotónovej stupnid, dynamizované mu zámenou 
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sekúnd za septimy a nóny. Tento spôsob (použitý napríklad 
Schänbergom v prvej skladbe z Troch klavírnych kusov op. ll pri 
sprie;;torňovaní chromatickej škály), ako aj preferenda septi
mo~ch a nónových intervalov v úlohe sonického ideálu, je 
dôležitým impulzom pre kontrastnosť. otvorenosť fráz, pre zvu
kovú drsnosť a pestrosť, rytmickú výbušnosť a metrickú nepra
videlnosť. charakteristickým pre vyostrené výrazové ovzdušie 
Zeljenkovej skladby. Na druhej strane sa tu objavujú aj postupy, 
kompenzujúce spomenutú stratégiu rozloženia prvkov: Zeljen-
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kova dtlivosť pre rytmicko-metrické kvality štrukturálnych 
vzťahov sa premieta do variability, obnažujúcej ideu poly
metrickej konfrontáde (Pr. 2). ale aj rozmer hravosti (Pr. 3.). 
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Zároveň tu možno vidieť latentne prítomné štrukturálne zákla
dy pre budúcu úlohu tzv. bunky (sekundového usporiadania) 
pri tvorení súvislosú medzi lineárnym a venikálnym rozmerom 
štruktúry Zeljenkových skladieb zo 70. rokov. 

Zeljenka preniesol svoju sympatiu k expresivite druhej vie
denskej školy do priestoru komorného útvaru, kde mohol 
zretel'ne overovať nosnosť jednotlivých postupov a prispôso
bovať ich vlastnej predstave. Vyostril úlohu detailov v kon
trastnom tkanive, mal však na mysli aj koncepciu celku. Dis
pozíde pre otvorenosť a mozaikovitosť kompozície kompen
zoval zmyslom pre usporiadanosť na základe repetitívnosti 
a stavebnej prehľadnosti. Preto aj v Kvintete je rekonštruova
teťná symetria trojdielnosti, kde v strednej časti zásluhou ryt
mických konštánt dominujú prvky zjednocovania, pričom 
v okrajových, vzájomne korešpondujúdch častiach sa uplat
ňuje princíp variability a kontrastu dôslednejšie. Trojdielnosť 
tradičného reprízového typu poznamenáva aj rozvrhnutie 
každej časti. Dôležitú úlohu pri segmentácii evolučného pro
cesu zohráva aj spôsob uzatvárania polylineárne utváranej 
komplementarity fragmemov sonkkým súzvukom. (Pr. 4) 
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Možnosti nových súvislostí medzi intervalovo, rytmicky 
a metricky definovanými hudobnými nápadmi a ich diferen
covaným fungovaním v kontrastnom polylineárnom tkanive 
smerujú aj k novým sonickým výsledniciam, pričom Zeljen
ka sa nepriklonil k možným redukciám na konkrétnu tech
nológiu. Vyrovnaná osciláda medzi racionálne premysleným 
a spontánne uplatneným, medzi štrukturálnou jedinečnosťou 
detailu a kaleidoskopu jeho možných uplatnení v atonálnom 
priestore bola podstatou skúseností. ktoré získaval pri kom
pozídi Kvinteta a ktoré považoval za vhodné uplatniť aj v ďal
ších, a to nielen komorných skladbách, charakterizujúdch je
ho vývoj v plodnom tvorivom období 60. rokov. 

Zeljenkovo Klavírne kvinteto č. 2 je prvou kompozídou v slo
venskej hudbe, v ktorej sa zretelhe premietli inšpiráde z rakú
skeho hudobného expresionizmu, významnej vetvy avant
gardne nasmerovaného vývojového smerovania európskej 
hudby v prvých desaťročiach 20. storočia, vetvy, ktorá inido
vala nové štrukturálne i výrazové dimenzie, ovplyvňujúce vý
voj aj v iných kultúrnych prostrediach. Takáto inšpiráda sa 
mohla vidiet prirodzená práve v zmysle spomínaných Burlaso
vých úvah o potrebe otvorenosti, inováde a diferendáde štýlo
vej profiláde slovenskej hudby druhej polovice 50. rokov. Jej 
vývoj v tomto smere však zakrátko po publikovaní týchto úvah 
a po napísaní Zeljenkovej skladby považovali ofidálne kultúr
no-politické miesta za škodlivé. Burlas bol obvinený z revizio
nizmu (dobového kultúrno-politickému symbolu .úchylky" 
v myslení) a Zeljenkova tvorivá orientáda sa stala akýmsi ne
gatívnym . tromfom· v rukách strážcov .správnej" cesty a hlá
sateľov dogmatických kritérií; na rokovaní 2. zjazdu Zväzu čes
koslovenských skladaterov vo februári 1959 sa konštatovalo, 
že v slovenskej hudbe . nemožno prijať modernistické výsled
ky, falošnú pokrokovosť a hl'adanie dosiaľ nebývalého za kaž
dú cenu. Tieto zásady znovu opakujeme a zdôrazňujeme naj
mä preto, že badať u niektorých mladých skladateľov u nás prí
klon a sympatie k takémuto druhu tvorby ... Je na čase, aby 
niektorí naši skladatelia- a týka sa to tých najmladších, čo sot
va vyšli zo školských lavíc- prestali obdivova( mnohé nezdra
vé smery a smeríky zo Západu, aby nekomponovali hudobné 
rébusy a rovnice a pritom ešte požadovali za tvorbu takýchto 
diel podporu Hudobného fondu. Nie je možné súhlasiť s taký
mi skladbami ako Karikatúry a Klavírne /cttinteto llju Zeljenku. 
Zväz musí nájsť správnu formu pre zabezpečovanie zdravého 
vývoja tohto a iných talentovaných mladých." 

Táto rétorika, rozvedená ešte na l. zjazde Zväzu sloven
ských skladateľov v decembri 1959, vyplývala zo zistenia, že 
Zeljenka a jeho generační druhovia (študentské skladby Pet-
ra Kolmana a Ivana Panl<a) hľadajú samostatné cesty a nevy
znávajú trad ičnú orientáciu bratislavskej výchovno-vzdelá
vacej inštitúcie. Preto ani Zeljenkova skladba nemohla od
znieť- k jej oživeniu došlo až po piatich rokoch, v období, .,. 
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Medzi festivalmi už viac ako 70 Mozar
tových obd na celom svete sa úspešne 
etabloval jeden z ljljrnladších - .Mozar
tov týždeň, Brati!lava·, ktorého štvrtý 
ročník sa uskutočnil 18. až 25. februára . 
V zložitých ekonomických podmienkach 
sa organizátorom - umeleckej agentúre 
PAT-EX v spoluprád s Mestským kultúr
nym strediskom, Slovenskou filharmó
niou a HTF VSMU, ako aj vďaka podpo
re zastupiteľských úradov a kultúr
nych inštitútov Rakúska, Nemecka, 
Talianska, Ceskej republiky a tradič
ne aj bratislavského magistrátu na 
čele s primátorom J . Moravčíkom -
podarilo pripravi( hodnotné a zaují
mavé podujatie. Hlavnú zásluhu na 
vysokej kvalitatívnej úrovni má zasa 
premyslená a deľavedomá drama
turgia Dr. Pavla Poláka, predsedu 
Mozartovej obce Bratislava, nášho 
popredného odborníka na Mozana 
a hudbu klasicizmu všeobecne. zná
meho svojimi vysokými nárokmi. 
Snahou P. Poláka je predstaviť v rámci 
festivalu popri známych, osvedčených 
dielach velikána hudobných dejín aj Mo
zartove skladby z obdobia mladosti, čas
to také, ktoré na Slovensku ešte nezaz
neli. Tento ročník obsahoval však viace
ré novinky a mal i ďalšie dramaturgické 
akcenty, z ktorých treba vyzdvihnúť pre
dovšetkým snahu pozýva( každoročne 
aspoň jedného špičkového zahraničného 
mozartovského interpreta - po holand-

MOZARTOV TÝŽDEŇ 2001 

skom klarinetistovi E. Hoeprichovi v mi
nulom roku to bol tentokrát jeden z naj
lepších svetových hráčov na lesnom ro
hu Radovan Vlatkovič. 

Chvályhodnú šancu sta( sa tradičným 
otvorením Mozartovho týždňa má nedel'
ná latinsko-slovenská omša v Kostole sv. 
Jána z Mathy (trinitárov). V krátkom, 
milom pnbovore to vyjadril sám správca 
farnosti vdp. Ján Adamus. (Len na mar-

R. VLATKOVIČ 

go: takýchto kultúre naklonených kňa
zov by sme si mali žela( čím viac.) Na sv. 
omši zaznela v podaní sólistov a drkev
ného spevokolu kostola pod vedením 
Petra Cačku a s kvalitným organovým 
sprievodom Alojza Rosu Mozartova 
Missa brevis C dur KV 259 (.Orgelsolo
Messe") a žalm Laudate Dominum z Vespe
rae solennes de confessore KV 339. Cirkevný 
spevokol pozostávajúd tak z profesio
nálov - členov bratislavských zborov, 

ako aj z amatérov dokazuje, že hudba 
Mozarta i jeho súčasníkov a nasledovní
kov môže ma( aj dnes nielen pevné 
miesto v pokondlovej liturgii (a teda vô
bec neobstoja .váine· námietky, že taká
to omša musí nevyhnutne trva( viac ako 
hodinu). ale môie by( aj dokonalým 
skrášlením bohoslužby. 

Tohtoročný kvalitný Mozartov týždeň 
mal absolútny vrchol hneď na začiatku: 

na prvom z troch orchestrálnych 
koncertov sa so iilinským Státnym 
komorným orchestrom bratislav
skému publiku prvýkrát predstavil 
skvelý hráč na lesnom rohu Ra
dovan Vlatkovič . Koncert mal 
však celkove zaujímavú, vyváženú 
dramaturgiu, do ktorej vhodne 

... zapadla premiéra Concertina pre 
! Mozarta Mira Bázlika, už druhá 
~ skladba - po Zeljenkovej Mozartine 
'2 ( 1999) - objednaná Mozartovou 

1.f obcou. Žilinský orchester naštudo-
val pod vedením Leoša Svárov

ského túto milú a vyslovene peknú 
hudbu velini poctivo: týka sa to nielen 
sól koncertného majstra Františka Figu
ru, ale aj súhry, vypracovania detailov 
náročnej (hod nie rozsiahlej) partitúry. 
Bázlik sa s Mozartom .pohral" svojím ty
pickým spôsobom: s tematickým mate
riálom starého majstra vedie po krátkom 
temnom úvode poslucháčsky velini zau
jímavý dialóg. v ktorom využíva konš
truktívne najmä radovú techniku (no na 

.,. keď sa už oficiálne pripustila idea koexistencie viacerých 
kompozičnotechnických postupov a štýlovo-estetických kon
cepcií na pôde slovenskej hudby. Vtedy Zeljenkova Klavírne 
kvinteto č. 2 bolo navrhnuté reprezentovať Ceskoslovensko na 
pôde festivalu Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu 
(ISCM) v Amsterdame roku 1963 - bola to príležitos(. po 
dlhšej cezúre, zapríčinenej druhou svetovou vojnou a ná
slednou kultúrnou izoláciou krajín sovietskeho bloku od ak
tivít povojnovej Novej hudby, predstaviť znovu slovenskú 
hudobnú tvorbu na tomto významnom fóre. Kvôli organiza
čným nedorozumeniam (klavírny pan naštudoval iný inter
pret, než pre ktorého sa vybavilo vízum ) zaznela skladba až 
o rok neskôr, na festivale ISCM v Kodani. ra 
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dvoch miestach napn1<Jad aj aleatoriku) 
a demonštruje svoj typický dôsledný 
analytický prístup k pôvodine v jasnej, 
prehľadnej skladbe, hudbe väčšinou 

priam mozartovskej krásy; len v závere 
pridáva akúsi .bázlikovskú" bodku (vý
kričník?), aby sme si nemysleli, že v dneš
nej dobe je všetko v absolútnom poriad
ku, v harmónii, že všetko je len.krásne. 
Bázlikova nová skladba získala zaslúžený 
aplauz. Istý konfrontačný prvok posky
tovali však aj Mozartove skladby: úvod
ná Symfónia D dur KV 45, samozrejme 
v mnohom ešte úplne .talianska", záro
veň však poskytujúca dostatok dôkazov 
geniálnej invencie l l-ročného chlapca, 
a záverečná Symfónia C dur KV 425, .Li
necká", jedno z vrcholných symfonic
kých diel skladateľa. V záverečnej sklad
be bolo predsa len možné postrehnúť 
akoby trochu upadajúcu koncentráciu 
dirigenta i orchestra. Nešlo, samozrejme, 
o nejaké nedostatky v súhre a pod., no 
chýbalo tu trochu maximálne napätie 
prvej polovice programu, v ktorom do
minoval vynikajúci sólista. Vlatkovič na
ozaj nepozná na lesnom rohu ani ten 
najmenší technický problém, na tomto 
mimoriadne chúlostivom nástroji mu 
technický .kiks" určite nehrozí, zrejme 
ani počas niekoľkých rokov. V Mozarto
vom treťom Koncerte pre lesný roh a orches
ter Es dur KV 447 predviedol nielen 
dokonalú techniku, ale aj nádherný, 
guľatý, až zamatový tón s mnohými dy
namickými a farebnými odtienkami 
(ktorý je vlastne jej výsledkom). Tento 
mimoriadne prirodzený a sympatický 
svetobežník (pôvodom zo Záhrebu) uká
zal svoje hráčske, pedagogické i ľudské 
kvality aj na majstrovskom interpretač
nom kurze Uednej z noviniek Mozartov
ho týždňa) v preplnenej malej koncert
nej sieni HTF VSMU (študenti ho prijali 
milo a štýlovo, s fanfárami). Je veľmi 
príznačné, že vo výklade, v mnohých 
Vlatkovičových poznárnkad1 k jednotli
vým problémom sa často spomínal priro
dzený roh či dokonca škola (hod husia
vá!) Leopolda Mozarta a pod. Vlatkovič 

patrí totiž k modernému typu interpreta, 
ktorý- hoci hrá na modemom nástroji
je dokonale zorientovaný aj v dobovej 
praxi. Jeho zasvätené rady pri štúdiu 
konkrétnych skladieb oslovili určite nie
len adeptov hry na lesnom rohu, ale aj 
ostatných prítomných. 
Tradičnú odbornú prednášku v rámci 

Mozartovho týždňa tohto roku nahradi
lo zaujímavé čítanie z Mozartových lis
tov. Rakúsky kultúrny atašé Walter Per
sché mal naozaj výborný nápad: herečka 
Liliana Niesielska sa zhostila svojej 
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úlohy so cťou a právom si vyslúžila 
úprimný potlesk. Jej približne hodinový 
výber z rozsiahlej Mozartovej korešpon
dencie nemohoL samozrejme, zachytiť 

všetky oblasti bohatého a rôznorodého 
literárneho prejavu salzburského hudob
ného génia. Ak v ňom viac-menej ab
sentovali výsostne odborné témy, o kto
rých Mozart diskutoval najmä so svojím 
otcom Leopoldom, nemá to byt výčitka. 
Rakúska herečka a prekladateľka sa 
snažila priblížiť predovšetkým ľudský 
portrét hudobníka, jeho vzťah k matke, 
k ženám, k chlebodarcom, mecénom 
atď., a to sa jej - vrátane presvedčivého 
prednesu -výborne podarilo. 

Do festivalového programu prispela 
podobne ako v minulých rokoch kvalit
ným podujatím (22. februára) Slovenská 
filharmónia. (Verme, že raz sa konečne 
rozvinie podobne úspešná spolupráca aj 

W. Z EH ETNER 

s Operou SND.) Spojenie Mozartovej 
a jemu takej blízkej Händelovej tvorby 
v podaní Slovenského komorného 
orchestra s novým umeleckým vedú
dm Ewaldom Danelom, viacerých só
listov, Slovenského filharmonického 
zboru s dirigentom Janom Rozehna
lom bolo určite šťastným nápadom. Naj
väčší dojem však zanechal predsa len só
lista Mozartovho Klavírneho koncertu Es 
dur KV 271, .Jeunehomrne·, mladý La
dislav Fančovič. Je to naozaj jeden 
z najvýraznejších talentov slovenského 
interpretačného umenia. Mozarta zahral 
mimoriadne štýlovo, zretelhe, muzikál
ne a kultivovane, každá fráza vychádza
la z prstov (s minimálnou pedalizádou) 
a výbornej techniky. Klavír pod jeho ru
kami .spieval" nielen v pomalej časti, ale 
v podstate stále. Podporoval ho v tom 
vhodne aj ord1ester, ktorého zvuk akosi 
zjemnel, zmäkoL pritom súhra so sólis
tom - u Mozarta ostatne vždy mimoriad
ne citlivý problém - bola naozaj výbor
ná. Náročnú úlohu si vytýčila sopranist-

-
ka Kamila Zajíčková - Händelov žalm 
Laudate pueri Dominum HWV 237 (ne
dávno túto skladbu predviedla na Slo
vensku dobre známa Noémi Kissová). 
Naša speváčka -špecialistka na .starú 
hudbu" si môže už dlhší čas dovoliť spie
vať aj tie najnáročnejšie diela (táto Hän
delova skladba k nim rozhodne patrí!): 
má zodpovedajúcu techniku, znalosti 
o štýle, dobovej interpretačnej praxi, 
ozdobovaní atď. To všetko mohla hojne 
uplatniť v Händelovej skladbe, inak po
dobne náročnej na súhru so zborom ako 
u Mozarta. Zborové úseky však boli tro
chu ťažkopádne, žiadali si svižnejšie tem
po, väčšiu ľahkosť. Slovenský filharmo
nický zbor je, samozrejme, vynikajúce 
teleso, avšak aj zmenšené obsadenie bo
lo na túto hudbu predsa len privel'ké. 
Ukázalo sa to aj v záverečnom Händelo
vom žalme Dixit Dominus HWV 232, naj
mä v polyfonických častiach. Sólisticky 
sa v tejto skladbe predstavili speváčky 
Jana Pastorková a Petra Noskaiová, 
veľmi presvedčivo v ich podaní pôsobilo 
najmä dueto .De torrente in via". 

Predposledný koncert Mozartovho 
týždňa sa očakával všeobecne s veľkým 
záujmom. Talianske Quartetto ď AI
chi di Venezia však bolo asi pre mno
hých dosť vel'kým sklamaním. Súbor 
má, podobne ako väčšina talianskych 
komorných telies, výborné nástroje, ale 
ich kvalitnou, zaujímavou zvukovou 
charakteristikou sa jeho vyslovene poz i
tívne črty vlastne aj končia. Hra sa po
hybuje výrazovo ustavične .kdesi 
v strede" (povedali by sme, v šedom 
priemere) , čo by ešte ani tak neprekáža-
lo v dvoch kvartetách Luigi Boccherini
ho (Sláčikové kvarteto D dur op. 9, č. l 
a Sláčikové kvarteto G dur op. 52 č. 3) 
s predsa len značne exponovaným par
tom prvých huslí. No Mozart - Sláčikové 

kvarteto 8 dur KV 458, . La Chasse", ako 
aj Sláčikové kvarteto C dur KV 465, . Diso
nantné"- odhalí každú, aj tú najmenšiu 
slabinu interpretov. 1U sa ukázala ove-
ra viac nevyrovnanosť jednotlivých 
hráčov, ale okato aj celkové výrazové 
.sploštenie" mimoriadne bohatej hud
by. V podaní súboru sa naozaj nedali 
.vychutnať" početné rafinované detaily 
známych Mozartových skladieb či ich 
celková ušľachtilá krása. Ten v podstate 
romantický prístup, s početnými zby
točnými tempovými výkyvmi (hoci ma
lými), nemohol asi nikoho silnejšie 
osloviť. A tak prídavok (ako inak, naj
známejší Boccherinibo kus - Menuet 
B dur) bol viac-menej zdvorilostným 
aktom na záver koncertu, ktorý jediný 
vybočil z výbornej úrovne Mozartovho ..,. 
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~ týždňa. Nie že by bol úplne zlý, ale 
ničím osobitým ani nezaujal. 

Na záverečnom koncerte sa predsta
vila domáca Cappella Istropolitana 
pod vedením mladého rakúskeho diri
genta Wolfganga Zehetnera) . Pri
znám sa, že po jeho minuloročnom 
nie veľmi presvedčivom vystúpení 
v Bratislave, som sa tohto koncertu tro
chu obával. Výs;dok však prekonal 
všetky očakávania. Zehetner si s naším 
orchestrom pOYozumel mimoriadne 
dobre, a ten podal vari jeden z najlep
ších výkonov v poslednom období: jeho 
stručnou charaketristikou môže byt vý
borná súhra, veľmi plastický zvuk, sta
rostlivé vypracovanie i najmenších de
tailov (škoda tých pár zbytočných drob
ných .kiksov• v lesnom rohu). Ukázalo 
sa to už v úvodnej ranej Mozartovej 
Serenáde D dur KV 100: každý z troch 
menuetov mal svoju vlastnú náladu, 
charakter, podobne pomalé i rýchle čas
ti. Dirigent všetky spomínané črty .vy
tiahol" aj v Koncerte pre klavír a orchester 
C dur KV 246, .Ltitzow·, sólistka - ne
mecká klaviristka Ulrike Payerová -
sa však pripojila k tvorivej atmosfére 
(a jej výsledku) dosť skromne, pôsobila 
akosi utiahnuto a napriek výdatnému 
používaniu pedála jej hra vyznela 
v podstate .sucho". Skutočným finále 
koncertu i celého festivalu bolo Mozar
tovo známe Adagio a fúga KV 546, ako aj 
Symfónia C dur KV 200. Wolfgang Zehet
ner dosiahol s orchestrom expresívny 
a plastický zvuk majstrovského kontra
punktu v prvej skladbe. V podaní Cap
pelly Istropolitany mala aj efektná sym
fónia . dušu", vďaka tomu každá časť 

svojho ducha, a záverečné virtuózne 
zvládnuté presto právom vyvolalo búr
ku potlesku a prídavok v podobnom 
duchu (finále zo Symfónie B dur). 

Záverom: Tri kvalitné orchestrálne 
koncerty, jeden priemerný komorný 
koncert, omša s Mozartovou hudbou, 
mimoriadne zaujímavý majstrovský 
kurz a rovnako zaujímavé čítanie zo 
skladateľovej korešpondenie - to je 
dobrá bilancia Mozartovho týždňa 

2001. Festival mal navyše veľmi peknú 
návštevnosť, čo by malo byť zárukou, že 
spolu s .Dňami starej hudby" zostane aj 
v zložitých ekonomických podmien
kach a v dobe, ktorá nepraje kultúre, 
naďalej súčasťou kultúrneho života na 
Slovensku. Oba festivaly sa vhodne do
pfňajú a navyše majú vhodné termíny: 
Mozartov týždeň sa koná vo februári 
(cez fašiangy) , keď naozaj nehrozí kolí
zia s iným podobným podujatím. ra 

LADISLAV KAČIC 
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Prvý februárový víkend sa Lichtenštejn
ský palác na Malostranskom námestí 
v Prahe, sídlo Akadémie múzických 
umení (AMU), stal dejiskom zaujímavej 
hudobnej udalosti. Už po druhýkrát sa 
tu pre priaznivcov a nadšencov Mozar
tovej hudby konal netradičný festival 
s originálnym označením (alebo výz
vou?) .toujours Mozart". 

Počas dvoch dní sa návštevníci mohli 
započúvať do mnohotvárnej, rozmani
tej Mozartovej hudby v nekonvenčnej 
a nápadjtej dramaturgii. Súčasne pre
biehali vo viacerých sálach obsahovo 
odlišne koncipované vystúpenia, aj pre
to bolo výhodou, že sa program na dru
hý deň zopakoval. K príťažlivosti festi
valu prispeli i mnohé osobnosti a súbo
ry, vacsmou zanietení interpreti 
Mozartovej hudby na dobových nástro
joch. Boli medzi rumi tzv. majstri mo
zartovského nástroja - kladivkového 
klavíra: Malcolm Bilson Uedna z najvý
raznejších osobností festivalu), Zvi Me
niker, Roll Mäser, Christoph Hammer. 
Okrem sólovej hry sa prezentovali 
i v menších komorných zoskuperuach 
s ďalšími talentovanými inštrumentalis
tami a spevákmi. 

V spolupráci s barokovým orchestrom 
La Cetra z Bazileja zaznel Koncert pre 
dva klavíry Es dur KV 365 (M. Bilson, Z. 
Meniker), ďalej klavírne sonáty (M. Bil
son), sonáty pre husle a klavír (Hans
heinz Schneeberger, husle, Rolf Mäser, 
kladivkový klavír, Jtirg Wyttenbach, 
krídlo), piesne (Kurt Widmer, ba rytón, 
jeden z najsubtílnejších piesňových in
terpretov), skladby pre priečnu flautu 
a klavír (Martin Sandhoff a Christoph 
Hammer), klavírne variácie, skladby pre 
dychové kvinteto atď. Program oboha
tila operná .skúška" Idomenea pod vede
ním Roberta Lichtera a Harlekyniáda 
(Hudba k fašiangovej pantomíme, kde 
sa pôvodne zachoval iba hlas prvých 
huslí) v naštudovaní Jiirga Wyttenba
cha a členov Ensemble Antipodes. 
Na zborovom a orchestrálnom koncerte 
zazneli v podaní súborov La Cetra, ba
rokový orchester z Bazileja a Anton
Webern-Chor z Freiburgu so sólistami 
Núria Ria!, soprán, Christina Salomono
vá, mezzosoprán, David Alegret, tenor, 
Markus Volpert, barytón, Kurt Widmer, 
barytón pod taktovkou Hj nsa Mkhaela 
Beuerleho Smútočná hudba KV 42, Slobo
domurárska smútočná hudba KV 477 • 
a Rekviem KV 626. Súčasťou festivalu 
bola aj prednáška renomovaného muzi
kológa Tomislava Voleka, venovaná 

• problematike Mozartovho spôsobu 
tvorby, jeho skladatel'ského myslenia 
v súvislosti s aktuálnym vedeckým bá
daním. 

Podstatu snaženia organizátorov 
.toujours Mozart" však predstavuje ori
ginálna programová čast - .Mozart od 
kohokoliv", priestor pre živé muzióro
vanie. Pozývaní sú všetci hudobníci, 
aby predviedli .svojho" Mozarta tole
rantnému publiku. Každým rokom sa 
predpokladá nárast aktívnych účastní
kov. Tento rok ich bolo už šesťdesiat. 
V rámci programu .Mozart od kohoko
liv" sa plánoval ešte workshop ako vy
vrcholenie muzicírovarna pri spoloč
nom naštudovaní a predvedení nkkto
rého z Mozanových diel. lial', zatiaľ sa 
to nepodarilo, myšlienka však zostáva 
živá .... 

Projekt festivalu . toujours Mozart" 
vznikol roku 1997 v Salzburgu z inicia
tívy a s podporou Medzinárodnej nadá
cie na podporu kultury a civilizácie (In
ternationale Stiftung zur Färderung 
von Kultur und Zivilisation) so sídlom 
v Mníchove. Jeho ciel'om je opäť nad
chnúť starých Mozartových obruvova
teľov a získať nových. Chce prinavrátiť 
čo najviac ľudí k počúvam u vážnej hud
by a k jej aktívnemu predvádzaniu. Po
pri salzburskej tradícii sa tak rozbieha 
i pražská v spolupráci s vydavatel'stvom 
Edirio Bärenreiter Praha a Akadémiou 
múzických umení v Prahe. Najbližšie 
snahy smerujú k rozšíreniu festivalu 
o Viedeň a Budapešť, v blízkej budúc
nosti počítajú i so Slovenskom. 

Festival tohto typu by si iste aj na Slo
vensku získal svojich priaznivcov. Vykro
čiť od pasívnej, konzumnej percepcie 
k aktívnemu muzicírovaniu, a tým hlb
šiemu pochoperuu hudby, v tom je sku
točný prínos projektu . toujours Mozart". 

ĽUBI CA KISTYOVÁ 

KALEIDOSKOP] 

PIERRA BouLEZA poctili udelením vy
soko dotovanej ceny Grawemayer 
Louisvillskej univerzity za nahrávku je
ho 40-minútovej kompozície Sur lncises 
pre dva klavíry, tri harfy a troch perku
sionistov, ktorého premiéra sa konala 
roku 1998 v rámci Edinburského festi
valu v podaní Ensemble lnterContem
porain. Grawemayer A ward, ktorého 
iniciátorom a donátorom je podnikateľ 
Charles Grawemayer, udeľujú pravidel
ne aj za mimoriadne výkony a podnety 
v oblastiach náboženstvo, psychológia 
a nové idey za . zlepšenie svetového 
poriadku". 
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WIEN MODERN 2000 

0 VHKOLEPOM FESTIVALE SÚČASNEJ HUDBY WiEN MODERN SME INFORMOVALI NAŠICH ČITATEĽOV V HUDOBNOM ŽI

VOTE 2000/Č. 10. DNES PRINÁŠAME REFLEXIU MLADÉHO SLOVENSKÉHO MUZIKOLÓGA O JEDNOM Z JEHO MNOHÝCH 

ATRAKTÍVNYCH PODUJATÍ. 

ÚNOS V KONCERTNEJ SÁLE 

Meno pôvodom argentínskeho • sklada
teľa Maurícia Kagela ( 1931) je najčas
tejšie spájané s pojmom hudobné divad
lo. Jeho rozsiahla tvorba však zahŕňa 
okrem diel z oblasti hudby aj filmy, roz
hlasové hry a eseje. Kagel sa pritom 
v hudbe vzdelával spočiatku iba súkrom
ne - klavír, violončelo, spev, dirigovanie 
a hudobná teória (neprijali ho na kon
zervatórium) -zároveň však študoval li
teratúru a filozofiu na univerzite v Bue
nos Aires. Svoje prvé kompozíde napísal 
ako 18-ročný. Roku 1957 (26-ročný) zís
kal štipendium DAAD a presťahoval sa 
do (Západného) Berlína, kde žije dote
raz. Prielom v jeho kompozičnej tvorbe 
nastal roku 1960, keď uviedol svoje prvé 
dielo podľa konceptu tzv. inštrumentál
neho divadla Sur scene. Začal prednášať 
na Prázdninových kurzoch v Darmstad
te, v rokoch 1969-1975 viedol Kurzy 
Novej hudby v Kolíne ako Stockhause
nov nasledovník, od roku 1974 pred
nášal ako profesor na Vysokej hudobnej 
škole v Kolíne o novom hudobnom di
vadle. Odvtedy pravidelne cestuje ako 
skladateľ, prednášate!' i výkonný hudob
ník po celom svete. 

Kagelov základný prínos spočíva 

v hudobnodivadelnej koncepcii jeho 
diel, kde rozhodujúcu úlohu popri sa
motnej hudbe tvorí aj vizuálne a dra
matické vystúpenie hudobníkov - na
príklad hráčovi na violončele predpisu
je hru s kockami ako súčasť jeho partu 
(Match pre dve violončelá a perkusie, 
1964). S tým súvisí tiež využívanie chy
by a náhody v interpretačnom procese 
a hl'adanie nových možností umelec
kého využitia zvuku - napn1<lad Privat 
pre jedného poslucháča (l 968) pre mag
netofóny, telefón, rozhlasový prijímač, 
televízor, vysávač, kávový mixér, spr
chu, písací stroj, záclony, splachovací 
záchod atď. Jeho hudobný jazyk vychá
dza z princípov serializmu, často kombi
nuje .živé" nástroje a elektroniku, hud
bu a reč, čisto hudobný zážitok a diva
delnú akdu hudobníkov. Od konca 60. 
rokov ho však zaujíma aj transformáda 
staršej hudby formou koláže a dekom
pozície, kde sa snaží známe diela podro
biť kritickej, až ironickej analýze (Staats
theater, 1967 - témou sa stáva opera 
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ako žá ner sám o sebe; Ludwig van, l 969; 
Händelvariationen, 1971-72; Sankt-Bach· 
Passion, 1981-85). Tieto tendencie vy
ústili začiatkom 80. rokov do úpravy 
Kagelovej orientáde - tak ako sa v 60. 
rokoch od hudobných tradídí vzďaľo
val, teraz sa začal k nim cieľavedome 
približovať (3. sláčikové kvarteto, l 988; 
Konzertstack pre tympany a orchester, 
1992), pritom ale ostáva verný metóde 
koláže, ktorá mu umožňuje zasadiť jed
noznačné detaily do mnohovýznamo
vých kontextov - akoby nič nebolo isté 
a skepsa a paradox sa stávali základný
mi znakmi dnešnej doby. Aj v týchto 
dielach však nachádzame prvky hudob-

MAURICIO KAGEL SA TOHTO ROKU DOŽfVA 

SEDEM DESIATKY 

ného divadla - to bude zrejme pre Ka
gelovu tvorbu vždy typické. 

Jedno z najnovších diel Maurida Ka
gela Entfiihrung im Konzertsaal (Únos 
v koncertnej sále) s podtitulom Musikali
scher Bericht eines Vorfalls (Hudobná sprá
va udalosti), Semiseria (=polovážna) pre 
tenor, zbor, zvukový záznam a súbor 
( 1998-1999) bolo premiérovo uvedené 
na minuloročnom festivale Wien Mo
dern 14. novembra 2000 vo Veľkej sále 
Musikvereinu vo Viedni. Skladba vznik
la na objednávku organizácie ECHO 
(European Concert Hall Organisation), 
ktorá združuje 12 najprestížnejších eu
rópskych koncertných domov + Carne
gie Hall v New Yorku. Prvá premiéra 
diela sa konala 7. novembra 2000 v am
sterdamskom Concertgebouw, nasledo
vali premiéry v ďalších koncertných 

sieňach: ECHO - v Kolíne, Aténach, 
Viedni, New Yorku, Paríži. Bruseli, 
Londýne a Birminghame. Ako prelú
dium zaznela staršia Kagelova skladba 
Millernachtsriick pre hlasy a nástroje 
(198011981-86) podľa štyroch fragmen
tov z denníka Roberta Schumanna. 
Koncertný večer sa uskutočnil v inter
pretácii Schonberg Ensemble, Ho
landského komorného zboru a teno
ristu Christopha Hombergera pod ve
dením dirigenta Reinberta de Leeuw, 
umelecký dohľad nad celým predstave
ním mal Mauricio Kagel. 

Entfiihrung im Konzertsaal je perfek
cionistické dielo, pri ktorom som cítil 
príjemné mrazenie po chrbte. Skladba 
ma zaujala jednak z hudobného hľadis
ka, kde bolo počuť isté nadväzovanie na 
piliere hudobných tradícií. avšak posu
nuté do metaúrovne, jednak bolo dielo 
aj typickým kagelovským divadlom na 
koncertnom pódiu. Koncepda skladby 
je spojená s dávnym Kagelovým plánom 
napísať kantátu na aforizmy nemeckého 
osvietenského satirika Georga Chris
topha Lichtenberga. Irónia a elegancia 
jeho aforizmov sa preniesla už do zá
kladnej fiktívnej situáde diela: predve
denk kantáty na dnešnom koncerte je 
zmarené! Dve tretiny hráčov orchestra, 
spevákov zboru a všetd sólisti boli une
seni! Všetd sa nachádzajú hermeticky 
uzavretí v malej skúšobni, odkiar sa cez 
telefón občas hlási únosca. Telefón je 
nainštalovaný aj na pódiu pri dirigent
skom pulte, aby bolo možné s únoscom 
komunikovať. TU si Kagel položil otáz
ku, či má túto nepríjemnú udalosť ozná
miť publiku a zrušiť predvedenie svojej 
kantáty, po ktorom tak dlho túžil, alebo 
publiku nič nepovedať, uviesť kantátu 
iba so zvyškom aparátu a dúfať. že počas 
večera sa táto hrozná situácia ešte neja
ko vyrieši. Rozhodol sa samozrejme pre 
ten druhý variant, umožňujúd rozohrať 
kurióznu dramatickú situádu ... 

V tomto duchu sa niesol celý priebeh 
skladby, kde sa hudba striedala s vy
zváňanirn telefónu a vyjednávaním diri
genta s únoscom, do čoho sa dramaticky 
prirniešaval aj prepustený sólista. K oslo
bodeniu zadržaných účinkujúcich ale 
počas skladby nedošlo. Dialógy únoscu ..,. 
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Dramaturgia abonentných koncertov 
8. a 9. februára'ša niesla v znamení 
hudby 19. storooa. Na prvý pohľad by 
sme mohli hovoriť o hudbe z obdobia ro
mantizmu, no toto zovšeobecňujúce de
lenie sa vzťahuje napn1dad len na Dvo
fákovu koncertnú predohru op. 93 
Othe/lo a Cajkovského Symfóniu č. 6 
h mol . Patetickú" op. 74. V prípade Kon
certu pre organ a orchester g mol op. 177 
J. G. Rheinbergera sa ukazuje, že sloho
vé črty sa nedajú vždy presne vtesnať do 
stáročí, že generačné pnbuzenstvo skla
dateľov nemusí vždy slohovo zjednoco
vať, ale môže i rozdeľovať a poukazovať 
na črty diametrálne odlišné. V podaní SF 
s dirigentom Ondrejom Lenárdom 
sme sa najskôr započúvali do spomína
nej Dvorákovej koncertnej predohry, 
ktorá vyvoláva nielen asodáde so Sha
kespearovou drámou, ale z hladiska hu
dobného aj asodáde na Verdiho. Preto je 
Dvoi'ákov Othe/lo taký zaujímavý, i keď 
čo do rozsahu je to len poodhmutie diva
delnej opony do sveta veľkej drámy. 
I Dvorák vo svojom Othellovi napína stru
nu hudobného dramatizmu - no nie 
s tou talianskou .posadnutou" živelno
sťou ako Verdi. Dvorák má sklon pre
básňovat, nachádzať v hudbe iné poetic
ké črty: napísal dramatickú rozprávku, 
v ktorej rozpráva pnbeh spôsobom jemu 
vlastným. V symfonickej textúre nevy
zdvihuje nepretržité napätie, hudba má 
svoje nežné zákutia, tiché pozastavenia. 
Interpretačne je nám Dvorák nesmierne 
blízky, mal som však podt, že orchester 
je nedostatočne rozohratý. 

Do celkom iného sveta nás voviedol 
Rheinbergerov Organový koncert v podaní 

~ s dirigentom boli púšťané zo záznamu 
spolu s rôznymi ruchmi a zvukovými 
efektmi, ktoré publikum v Musikverei
ne obklopovali niekedy zo všetkých 
strán, čo pôsobilo veľmi efektne - bola 
však zachovaná určitá miera, nič nebo
lo prehnané, dominovala .živá" hudba 
odohrávajúca sa vpredu na pódiu. Ka
gelova hudobná reč, stavajúca na seriál
nej konštrukcii, zároveň však proti nej 
protestujúca a vychádzajúca zo starších 
tradidí, prinášala mjestami veľmi obo
hacujúce zážitky, ktoré ma utvrdzovali 
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Ivana Sokola. Je to hudba už tradične 
puncovaná prívlastkami konzervatívne
ho akademizmu, eklekticizmu a inžinier
skej kompotičnej zručnosti. To všetko je 
sčasti pravda, no čo je pre Rbeinbergero
vu hudbu azda najvypuklejšie, to je 
neustála premena slohov, oscilovanie 
medzi barokom, klasicizmom a roman
tizmom, a to v krátkych etapách. Rhein
berger s obľubou nastoľuje pompézne 
myšlienkové formuláde. Jeho tematická 
práca preferuje slávnosmé tvary pouka
zujúce skôr na barokovú kantátovú 
a oratoriálnu hudbu. Táto zmes slohov, 
štýlov a kompotičných techník je však 
zázračne stmelená do jedného celku, čo 
poukazuje na veľkú remeselnú zručnosť 
skladateľa. Koncenanmý rozhovor sólo
vého nástroja s orchestrom je nepretrži
tý. Ivan Sokol opäť potvrdil, že je našou 
interpretačnou jedničkou - organistom, 
ktorý na Slovensku patrí k výnimočným 
zjavom. Úplne ľahko a samozrejme kre
oval svoj náročný part. Rheinberger bol 
istotne najerudovanejším skladateľom 
svojej doby, no predsa jeho skladatei.Ský 
odkaz upadol takmer do zabudnutia. Cas 
vo svojej mlčanlivej lahostajnosti posúva 
takýchto autorov do zabudnutia. No 
z času na čas predsa len príde interpret, 
ktorý d1ce a vie oživiť i takéto diela. 
Rheinbergerovi možno vyčítať transpa
rentný eklektizmus, no predsa som v je
ho hudbe postrehol momenty, ktoré ma 
upútali tak z hľadjska tektonjckého, ako 
aj invenčného. Rheinberger môže byt 
i dnes poučný a príťažlivý. 

Pri počúvaní záverečnej .Patetickej" 
symfónie P. l. Cajkovského som si uvedo
mj], že v tejto hudobnej spovedi .vyroz
prával" Cajkovskij celú svoju životnú 
drámu. Táto autobiografická sonda je 
predurčená na to, aby svojím vlastným 
hudobným jazykom odtajnila bolestné 
rozpoloženie skladateľa. No .Patetická" 

v tom, že Kagelovo umenie je predo
všetkým majstrovskou hudbou, a až po
tom hudobným divadlom. I keď d.lžka 
skladby (vyše l hodiny) pôsobila trošku 
prehnane, nemožno dielu uprieť kvali
tu. Zmysel skladby odráža znaky myš
lienkového posolstva zrelých Kagelo
vých diel, postaveného ~a paradoxe 
a skepse vyplývajúcej z danej situácie. 
únosy v rôznej podobe sú bežným ja
vom dnešného života, sú metlou ľud
stva, sú dôsledkom kompromitovanej 
politickej etiky konsenzu a popri tom, 

nie je len autobiografiou, ale i bolestnou 
a tragickou vítiou Ruska na sklonku I 9. 
storočia. Cajkovslctj touto hudbou vlastne 
sprevádza seba samého k hrobu. Ak je zá
verečné Finale. Adagio lamentoso lúčením 
so svetom, potom predposledná časť je 
prorodvom otrasov, ktoré očakávali Rus
ko. Cajkovskij a Dostojevskij si tu podá
vajú ruky ako umelci, ktorí spoznali úz
kosti, peripetie a bolesti ľudskej duše. Le
nárd a orchester SF nasmerovali inter
pretádu správnym smerom. IšH po stope 
Cajkovského vítie. Sústredene, profesio
nálne, vedomi si veľkosti svojho deľa .. . 

Elgar - Dvorák - Beethoven. Z diel 
týchto skladateľov bol zostavený program 
abonenmýdl koncertov 15. a 16. feb
ruára. V tejto spoločnosti skladateľov 
a orchestra SF pod vedením škótského 
dirigenta Jamesa Loughrana (na obr.) 

sa odtlo takmer do posledného miesta 
zaplnené auditórium v Koncertnej sieni 
SF. Tvorba Edwarda Elgara sa vposled
nom čase dosť často vyskytovala v kon
cenných programoch. Tentoraz to bola 
koncertná predohra op. 40 Cockaigne ., In 
London Town· venovaná členom brit
ských orchestrov. I keď je v tejto koncert
nej predohre všetko zvládnuté s veľkým 
majstrovstvom a profesionalitou (zname
nitá inštrumentáda, brilantná tematická 
práca), predsa len ru nejde o vrdlolného 

že nás zbavujú slobody (či už reálnej 
alebo virtuálnej), prinášajú aj zdôrazne
nie pozornosti na požiadavku samú 
o sebe, i keď nepochybne sú zavrhnutia 
hodným činom. Celý interpretačný 

aparát naštudoval dielo s absolútnou 
zodpovednosťou a perfekcionizmom, 
interpretácii nemožno nič vytknúť. Ko
niec koncov, išlo o špičkových interpre
tov, špecialistov. A pubHkum v nabitej 
sále ocenilo toto výnjmočné dielo neu
tíchajúcim potleskom. ~ 

PAVOL ŠUŠKA 
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Elgara. Úsilie vytvoriť programovú pre
dohru, ako aj hladať v hudobnej reči ver
bálne ekvivalenty, to je úloha nesmierne 
nebezpečná. PredsaV?.atie popisovať a roz
právať neraz pôsobí na fantáziu ako na
projektovaný koridor, do ktorého treba 
veá vtesnať a potom rozvrhnúť. Predo
hra ako .sprievodca mestom" môže byt 
dobrý úsmevný zámer, práve tak ,i túžba 
ponoriť sa do britskej eduardovskej spo
ločnosti; oboje znie pre poslucháča 

príťažlivo. No hudba sama môže prekva
piť. A to je práve prípad tejto koncertnej 
predohry, kde príslovečný anglický hu
mor zostal skôr v zámere než vo výsled
nom znejúcom tvare. Skótsky dirigent 
J. Loughran podčiarkol najsilnejšiu strán
ku partitúry a tou je inštrumentácia. 
S ňou kráčajú ruka v ruke virtuozita 
a brilantný lesk hudby, kde skladatel' 
oslovuje orchester. Možno i v tom je zá
mer úsmevného podtónu diela. 

K vrcholným koncertantným dielam 
svetovej literatúry patrí Dvoiákov 
Koncert pre husle a orchester a mol op. 53, 
ktorý sme si vypočuli s japonskou hus
listkou Natsumi Tamaiovou. V ňom 
sa Dvorák obrátil k živým prameňom 
českej hudby. Znie tu rytmus furiantu, 
ozvena českých tancov a l'udovej pies
ne, tajomný rozprávkový svet. No po
pritom Dvorák nezabudol na to, že ide 
o koncert. Technická náročnosť sólo
vého partu, ako aj výrazný podiel ce
lého orchestrálneho aparátu stoja v slu
žbách jedinej veľkej myšlienky- vyjad
riť živú, invenčnú hudbu. A to bola 
Dvorákova najsilnejšia zbraň. Zážitok 
z Dvorákovho koncertu bol umocnený 
znamenitou japonskou huslistkou, kto
rá vložila do hudby rozmer všeľudského 
bohatstva, prekrásny tón, jemnosť 

a ušľachtilosť. Poslucháč sa teda mohol 
dať unášať touto interpretáciou. 

Z výslnia harmónie sme sa po prestáv
ke ponorili opäť do všednej priemernos
ti. a to .zásluhou· interpretácie Beetho
venovej Symfónie č. 4 B dur op. 60. Táto 
symfónia patrí k interpretačne vel'mi ná
ročným dielam. Skótsky dirigent ju síce 
technicky zdatne a celkom profesionál
ne naštudoval. ale Beethovenovou hud
bou sa nenadchol. Z jeho .výkladu" 
Beethovena zadu l chladný severák. 
Všetko bolo presné, dobre naštudované, 
no chýbal tvorivý rozmer. K Beethove
novej 4. symfónii treba pristupovať s hl
bokým zanietením, nestrpí totiž polo
vičatosť. Každý interpret je zoči-voči 
Beethovenovi postavený pred vel'kú 
úlohu. Zvládnuť ju znamená zostúpiť do 
hlbín l'udskej duše. la 

IGOR BERGER 
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ROMANTICKÝ KONCERT OPÄŤ V ROZHLASE 

Rok sa stretol s rokom a v Koncertnom 
štúd iu SRo v Bratislave 8. februára 
opäť zaznel .Romantický koncert" 
Symfonického orchestra Sloven
ského rozhlasu. ktorý podobne ako 
minulý rok otvorila briskná a strhujúca 
predohra Michaila Ivanoviča Glin
ku - Ruslan a Ľudmila. Pred rokom sa 
nel'ahkej úlohy profilácie temperament
ného diela plného radosti ujal mladý 
slovenský dirigent a skladatel' Mirko 
Krajči, tentoraz prevzal dirigentskú tak
tovku Rastislav Stúr, ktorého diváci 
a poslucháči poznajú najmä z operných 
predstavení SND a z koncertov s hviez
dami operného neba. Po trochu roz
pačitom úvode bez výraznejších korek
cií dirigenta žila predohra Ruslan a Ľud
mila svojím samostatným životom, 
ktorý poznajú poslucháči všetkých sve
tových koncertných pódií. Fantázia
predohra Romeo a Júlia Petra lľjiča 

Cajkovského, ktorá nasledovala vzá 
pätí. nezažila v tento večer svoje 
najšťastnejšie uvedenie. Z kompozične 
koncentrovanej a logickej štruktúry, 
rozprávajúcej Shakespearov pnbeh ve
ronskej dvojice milencov. sa dirigentovi 
nepodarilo, ani napriek úprimnej snahe 
orchestra vyčarovať vášnivý a dramatic
ký obraz tragickej lásky. Tie najkrajšie 
z romantických melódií sa odvíjali len 
akoby ukradomky a bez vnútorného 
napätia plynuli ďalej, nechávajúc chlad
nými vzrušujúce zákutia dramatickej 
výstavby diela. Po pomerne krátkej pr
vej časti programu nasledoval jeden 
z najkrajších a najpopulárnejších ro
mantických koncertov - Cajkovského 

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE 

Erika Sporerová, sólistka opery Ná
rodného divadla moravskosliezskeho, 
otvára la cyklus februárových koncer
tov SF Košice. Do programu svojho re
átálu zaradila výber z piesňového cyklu 
Leoša Janáčka: Ukvalská lidová poezie 
v písních. Bohuslava Martinu: Nové slo
venské písné a cykly piesní od Antonína 
Dvoiáka: Cigánske me/odie op. 55 a Pies
ne o mŕtvych deťoch od Gustava Mahle
ra. Jej hlasový prejav má znaky kon
certnej kultúry, ovláda a vystihne zmy
sel. štýl a povahu zhudobnených básní. 
Vokály jej znejú spevne a ušľachtilo, 

spieva bez tlaku na hlas, má plne pod 
kontrolou celý svoj pozoruhodne roz
siahly hlasový arzenál. Program jej kon
certu bol dôkladne dramaturgicky pre
myslený. Inteligentný prístup a sympa-

Koncerr pre klavír a orchester b mol op. 23. 
Sólového partu sa ujal Mikuláš Skuta, 
známy ako všestranný umelec zasa
hujúci aj do oblasti jazzu a popu, a to 
nielen ako interpret, ale aj ako sklada
tel'. Táto skutočnosť ešte viac láka la 

M. ŠKUTA 

bratislavské publikum vypočuť si ho 
v technicky náročnom a virtuóznom 
koncerte, vyžadujúcom od interpreta ši
rokodychú a spevnú romantickú kanti
lénu, symfonický zvuk, jadrnú rytmiku 
i brilantnú techniku. Cajkovského kon
cen je tvrdým orieškom aj pre tých naj
lepších klaviristov a v podaní Mikuláša 
Skutu nezaznel v tejto efektnej hudbe 
onen oslnivý lesk, na aký sme zvyknuó 
z početných nahrávok tých najzná
mejších interpretov. Počiatočné technické 
problémy a možno aj nervozita poznačili 
prvú čas( koncertu, ktorá pôsobila nesú
rodo a rozpačito. Nasledujúce časti však 
priniesli mnohé pekné poetické zastave
nia a preázne zvládnuté brilantné úse
ky potvrdili interpretove mimoriadne 
schopnosti. Na optimálne predvedenie 
tohto koncertu si však poslucháči v Bra
tislave ešte budú musieť počkať. 

A. GNOTKOVÁ 

tický prejav priniesli úspech celému 
koncertnému vystúpeniu; pozoruhod
nou partnerkou jej bola klaviristka So
ňa Krivčíková. 

Úvodnou skladbou druhého koncertu 
bola Prokofievova Symfónia č. l D dur 
op. 25 .Klasická". Odznela v detailnom 
naštudovaní Stanislava Macuru, maJa 
patričnú vzdušnosť a v poslednej časti 

strhujúcu brilantnosť. Dirigent nezdôraz
nil len jej . klasické" znaky, aJe i pohlad 
a nadhľad súčasníka, ktorý presvedčivo 
znel so všetkým, čo týmto dielom chcel 
jeho autor vyjadriť. Všetky nástrojové 
skupiny orchestra sa v dirigentovej 
.réžii" predstavili tak, ako to pravdepo
dobne mal na mysli autor hudby. Yuko 
Kawami (Japonsko) a Daniel 1Tgina 
(obaja sú poslucháčmi AMU Praha) boli 
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sólistami Koncertantnej symfónie pre husle, ZÁVER BACHOVHO ROKA 
violu a orchester Es dur K 364 od W. A. 
Mozarta. Dielo, ktoré je istým medzní
kom vo vývoji autorovho štýlu a odhaľu
je proces experimentovania a hľadania, 
poskytuje dosť priestoru pre dialóg medzi 
sólistami vzájomne a medzi sólistami 
a orchestrom. Obom sólistom sa podarilo 
presvedčivo diferencovať tri kontrastné 
časti. V ich hre i,glponovali vzájomný 
súlad, prepracovltnie detailov, logická 
výstavba, sloho\lá disciplína s prirodze
nou muzikalitou. Symfónia č. 8 F dur op. 
93 od L. van Beethovena odznela s pre
áznym vypracovarúm detailov, pri kto
rom dirigent neponechal nič náhode 
a svojím temperamentom držal dielo ako 
celok pevne v rukách. Vrelý ohlas bol od
menou nielen dirigentovi, ale aj hráčom 
orchestra. Pri Macurovej dirigentskej kre
ádi maJ poslucháč podt, že naštudované 
diela sú podávané bez námahy, s naj
väčšou samozrejmosťou. Beethovenova 
symfónia sa vďaka interpretácii stala vnú
torným a hlboko presvedčivým dielom, 
bez zbytočného vonkajšieho lesku. 

Dirigent Tomáš Koutník zostavil 
program svojho koncertu zo skladieb au
torov dvadsiateho storočia. Kým v prvej 
časti to bola hudba španielskych autorov, 
v druhej odznela symfonická suita Vták 
Ohnivák od I. Stravinského. Drobné po
klesky pri u vedeni diela boli niekoľkoná
sobne prevýšené detailami perfektných 
sólových a skupinových výkonov vo 
všetkých skupinách orchestra, čo malo 
pozitívny dopad na zvukovofarebný 
a dynamický profil celku. Dirigent v nie
ktorých prípadoch miernil zvukové pre
javy a oživoval úseky na prospech štýlo
vej jednoty diela. Sesť časú suity bolo de
tailne vypracovaných a výkon orchestra, 
nástrojových skupín, ale aj sólujúcich 
hráčov bol plne akceptovatemý. 

Popredný český gitarista Lubomír 
Brabec hral Concierto de Aranjuez pre gita
ru a orchester od Joaquína Rodriga. Die
lo bohaté na španielske rytmy a melódie 
s rovnováhou medzi orchestrom a sólis
tom bolo nielen vhodným spestrením 
programov koncertov, ale aj dôkazom je
dinečnej hry sólistu. Skladba ako celok 
vyznela presvedčivo, demonštrovala 
technickú a umeleckú zrelosť a dokona
losť sólistu. 

V symfonickej suite Carodejná láska od 
M. de Fallu dokázaJ dirigent presvedčivo 
realizovať svoju predstavu, tempovú vy
váženosť časti i vypracovanie celkov a de
tailov. Orchester mal silu a nosnosť, plne 
realizoval pokyny dirigenta a podielal sa 
na výslednom prijatemom tvare. a 

ŠTEFAN ČU Rl LLA 

DVAKRÁT MAGNIFICAT 

V závere Bachovho roka 2000 uviedli 
v Bratislave v priebehu štyroch dní dva
krát (s reprízou trikrát) jednu z umelec
ky najvzácnejších kantát J. S. Bacha 
Magnificat BWV 243, a to v .moder
nom" i v .historickom" predvedení. To
to dielo Bach skomponoval z podnetu 
vianočných sviatkov - termín jeho 
predvedenia bol teda správne .načaso
vaný". Pravda, nielen Magnificat figuro
val na týchto koncertoch. V prvej časti 
programu abonentných koncertov SF 
14. a 15. decembra pod taktovkou čes
kého dirigenta Leoša Svárovského, 
odznel Koncert pre klavír a orchester č. 3 
c mol op. 37 od Ludwiga van Beetho
vena. Sólový part predniesol Boris 
Krajný, jeden z najžiadanejších čes
kých klaviristov. Beethoven v podaní 
českých umelcov mal pevné obrysy, 
s akcentom na skladateľovu mohutnosť 
a údernosť. ale aj s diferencovanými od
tieňmi jemných, lyrických pasáží. Sólis
ta predniesol svoj part brilantne 
a s emotívnou hlbkou. Beethoven bol aj 
zlatým klincom programu. Hold J. S. 
Bachovi nevyšiel celkom podľa našich 
predstáv. Obe naše reprezentačné tele
sá - SF a SFZ (zbormajster Jan Roze
hnal) za spoluúčinkovania vokálnych 
sólistov Ludmily Vernerovej-Nová
kovej (soprán), Karly Bytnarovej 
(mezzosoprán), Adriany Hlavsoveju 
(alt), Vladimíra Doležala (tenor) -
všetci z CR a nášho Gustáva Beláčka 
(bas) sa pod vedením L. Svárovského 
všemožne usilovali prezentovať Magnifi
cat v dôstojnej podobe, no všetko bolo 
trocha matné a strnulé, chýbala i podne
cujúca atmosféra, transparentnosť a štý
lová čistota. Obzvlášť rušivý bol ostrý, 
špicatý, pichlavý zvuk trúbok; pastózny 
zvuk hoboja (oboe ďamore) by sa lepšie 
hodil do sóla Wagnerovho Tristana. 

Všeobecným úkazom dnešnej doby 
je, že špičkové európske a americké [il
harmonické orchestre upúšťajú od 
programovania veľkých vokálno-inš
trumentálnych a iných barokových 
diel. prenechávajúc ich špecializova
ným súborom, ktoré sa ujali tejto hud
by na príslušnej umeleckej úrovni. 

K druhému uvedeniu Ba,chovho Mag
nificat spolu s inými Bac~ovými sklad
bami v .historickom• zvuku došlo 17. 
decembra vo verkom evanjelickom kos- ' 
tole. Účinkovali súbor dobových nástro
jov Solamente naturali s umeleckým 
vedúcim Milošom Valentom a ko-

morný spevácky zbor Voci festose. 
Na koncerte spoluúčinkovali Stephen 
Stubbs (USA) -dirigent, čembalo, lut
na, Noémi Kissová (Maďarsko) -sop
rán, Steve Dugardin (Belgicko) -
mužský alt, Jaroslav BŤezina (CR) -
tenor, Michal Pospíšil (CR) -bas, Ján 
Vladimir Michalko - organ. 

Cudoval som sa nad prvým bodom 
programu - Orchestrálnou suitou č.3 D dur 
BWV l 068. Keďže, ako je známe, ťažisko 
Bachovej kompozičnej činnosti bolo 
v tvorbe duchovnej hudby, neviem, čo 
v kostolnom prostredí hľadala svetská 
hudba? Radšej mohli programovať nie
ktorú z Bachových kantát, ktoré sú u nás 
väčšinou prakticky neznáme. Cudoval 
som sa však aj samotnej interpretácii 
skladby, jej šialeným tempám a extrém
ne vybičovaným akcentom. Hnutie oži
venia starej hudby správne skoncovalo 
s fádnym, jednotvárnym tokom hudby, 
ale všetkého veľa škodí. Tak som počul 
rýchlostné preteky a priam orgie akcen
tov (výnimku tvorila iba časť Air), ale 
Bacha som nepočul, iba ak jeho karika
túru ... Iste sú mnohé cesty oživenia sta
rej hudby, ale takému .prefrčanému· 
Bachovi nemôžem prísť na chuť. 

Na programe ďalej bola sólová kantá
ta Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51 
pre soprán, trúbku, sláčiky a basso con
tinuo, v ktorej sa zaskvela vynikajúca 
maďarská sopranistka Noémi Kissová, 
špedálne školená v interpretácii baro
kovej hudby. Na krásnom vyznení 
skladby mala nemalú zásluhu tiež spo
luúčinkujúca, technicky perfektne do
bová sólová trúbka. Jej transparentný 
zvuk dokonale splýval s ostatným súbo
rom dobových drevených dychových, 
ako aj sláčikových nástrojov, vytvárajúc 
potrebnú zvukovú homogenitu . 

Záver večera tvorilo vystúpenie orga
nistu Jána Vladimíra Michalku s dvoma 
Bachovými skladbami: nedokončený 
Contrapunctus XVIII z Umenia fúgy BWV 
1080. Dejiny hudby poznajú nemálo 
príkladov, kde nedokončené skladby 
alebo torzá doplnili alebo dotvárali iní 
autori (v tvorbe Mozarta, Beethovena, 
Schuberta, Schumanna, Brucknera, 
Mahlera, Pucciniho, Bartóka, Berga 
a ď.), ale komplikovanej štruktúry Ba
chovho Umenia fúgy sa nikto netrúfol čo 
len dotknúť a tak skladba je náhle pre
rušená tam, kde končí Bachov rukopis. 
S príkladnou rytmickou disciplínou 
a uváženou registráciou nechal Michal
ko transparentne vyznieť vedúce hlasy 
v zložitom organizme skladby. Na ko-
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niec zahral chorálovú predohru Vor Dei
nen Thron BWV 668. 

Chef ďoeuvre večera, pravda, bola 
kantáta Magnificat v ,.historickom" zvuku. 
Skladba pozostáva z 12 častí: 5 zborov, 
5 árií, po jednom duete a tercete. Usporia
datelia veľmi starostlivo vybrali sólistov 
z viacerých kra jÚl, ktorí sa výborne zhos
tili svojej úlohy v sústredenom, štýlovo 
čistom, vzájomne zladenom prejave. 
Umeleckým prÚlosom bolo tiež spolu
účinkovanie 1 4-členného tvárneho. 
kantabilného, pohyblivého a lahodného 
zboru s mužskými altmi Vod festose pod 
vedením zbormajstra Martina Majkú
ta. Spolu s 23-ďenným subtílne vede
ným orchestrom- aj trúbky boli v zvu
kovej rovnováhe - a sólistami vyznel 
Magnificat v presvedčivej. umelecky všet
ky nároky spfňajúcej podobe. 

Na záver však mám dve kritické pri
pomienky. Nech mi niekto vysvetlí. ako 
je možné, že Bachova spoločnosť na 
Slovensku, Spolok koncertných umel
cov atď .... , ktorí plánovali a riadili jed
notlivé podujatia, spravili taký lapsus, 
že v ten istý deň, v tú istú hodinu, po
riadali súčasne dva bachovské koncer
ty- ten druhý na Hrade- a tak sami se
be konkurovali. Doplatil na to predo
všetkým organový recitál Vladimíra 
Rusóa, ktorého návštevnosť bola adek
vátna tomuto faktu. Rusó nemá mož
nosť častejšie koncertovať a zrejme mo
hol byť poškodený. Naozaj, pravá ruka 
niekedy nevie, čo robí ľavá. 

Druhá pripomienka sa týka modero
vania chrámového koncertu. Chápem 
síce, že moderátor zrejme chcel bilanco
vať Bachov rok pri jeho ukončení, ale 
.jarmočný" spôsob, ako to robil, nepat
rí do priestoru kostola. Moderátor pri
tom viackrát vybočil z témy, napríklad 
chcel .opraviť", vylepšiť, alebo . doplnW 
jeden známy Beethovenov výrok svo
jím supermúdrym rozumom. Okrem 
toho sa návštevníci na začiatku jeho 
priliovoru dozvedeli cenu bravčového 
bôčika ... Bez komentára ... 

PAVOL POLÁK 

KONCERTY V MIRBACHU 

Nedeľné matiné v Mirbachovom pa lád 
ll. februára, spoluorganizované Spol
kom slovenských skladateľov, patrilo 
súboru Socie ta Rigata . Súbor sa počas 
ll rokov svojej existencie stal uznáva
ným pre svoju spoľahlivú interpretádu 
súčasnej komornej hudby, pričom oso
bitnú pozornosť venuje slovenským au
torom. Dramaturgia koncertu bola po
stavená na dialógu medzi blokmi skla-
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dieb mladej a staršej generácie sloven
ských skladateľov oproti jednej skladbe 
zahraničného autora. úvodných Päť mi
niatúr pre klavír (1996) od tubice če
kovskej ( 197 5) v podaní klaviristky 
Má rie Heinzovej prinieslo invenčný 
spôsob narábania s intervalom veľkej 
tercie. I keď je tO jedna zo skladateľki
ných prvotm, už v nej možno badať veľ
ký prísľub ďalšieho perspektívneho vý
voja. Skladba Bez názvu pre dva dycho
vé nástroje (flau ta, fagot; 1996) od 
Juraja Vaj a ( 1970) sa takisto venovala 
štúdii jedného intervalu - malej nóny
v rôznych súvislostiach. Voľba tohto in
tervalu nastolila drsný zvukový svet, 
sk ladateľom zvládnutý s muzikantským 
nadhľadom . Zodpovedné bolo aj inter
pretačné stvárnenie flautistkou Moni
kou Streitovou-Popeláfovou a fago
tistkou Adrianou Vessovou. Nasledo
vala Sonáta pre flautu a klavír ( 1960) od 
Edisona Denisova - majstrovské die
lo, ktoré napísal 31-ročný skladateľ po 
ukončení štúdia na Moskovskom kon
zervatóriu. Jednočasťová sonáta sa odo
hráva vo svete seriálnej techniky, zasa
denej do tonálnych súvislostí, vyznaču
je sa bohatým náladovým kontrastom 
a prináša poslucháčom hlboký umelec
ký zážitok. výrazne podnietený aj vý
bornou interpretáciou flautistky. 

Rondo op. 6 7 pre hoboj a fagot ( 1997) 
od Vladimíra Bokesa je zaujímavá 
formová štúdia, ktorej podstatu si uve
domíme až po doznení skladby. Sklada
tel' ju postavil na ostinamom opakovaní 
pomalej hlavnej témy s monotónnym 
rytmom, prerušovaným krátkymi inter
valovými súzvukmi s funkciou epizód. 
Bola to racionálna hudba bez emócií, 
ktorá si vyžaduje vypočuť si celok a po
tom sa k nej vrátiť. Na jej dobrej inter
pretácii sa podieľala hobojistka Zuzana 
Gréková. Ďalším bodom programu bo
li Najkrajšie menuety z Uhrovca pre na utu, 
hoboj a fagot - výber (2000) od Ivana 
Valentu . Podľa spracovania by poslu
cháč asi ťažko vedel povedať, v čom 
spočíva krása menuetov z Uhrovca, pre
tože všetky boli rovnako spracované 
klasickým tonálno-harmonickým a ba
chovsko-kontrapunktickým prístupom. 
Cyklus bol zrejme napísaný pre úžitko
vé alebo historicko-dokumentárne úče
ly, avšak aj v tom prípade by si zaslúžil 
viac kontrastu v spracovaní. No treba 
povedať. že úspech u publika bol po
merne veľký i napriek tomu, že po in
terpretačnej stránke boli skladby len 
nevýrazne odohraté. Záver koncertu 
patril suite Tiene pre flautu, hoboj a fagot 
( 1997) od Egona Kráka - tematicky 

vznešenému, až neoimpresionistickému 
dielu, riešenému súčasnými kompozič
nými prostriedkami. V štyroch častiach 
suity sa autor unášal tieňmi rímskeho 
mosta cez rieku Gard, tieňmi pápežskej 
tiary v Avignone, tieňmi Vincenta van 
Gogha v Aries a tieňmi mlyna Alphonsa 
Daudeta v Chamarque. Suita pôsobila 
ako cyklus krátkych charakteristických 
(možno aj inštruktívnych) skladieb, 
avšak podľa môjho názoru nepatrí k naj
výraznejším Krákovým dielam. Takisto 
po interpretačnej stránke sa jej neveno
vala taká pozornosť, akú by si dielo na 
záver koncertu vyžadovalo. 

1\J sa dostávame k problému podľa 
mňa nie celkom vhodne zvolenej dra
maturgie programu. I keď uznávam už 
spomínaný zámer prepojenia generač

ných blokov autorov, sled skladieb kon
certu bol zostavený tak, že Denisovova 
Sonáta, podľa mňa tvoriaca dramatur
gický vrchol programu, sa nachádzala 
v jeho polovici a skladby po nej mali po
stupne stále viac degradačnú dramatur
gickú líniu. Záleží samozrejme na tom, 
pre koho sú nedeľné matiné v Mirbachu 
usporadúvané- pre odborné publikum, 
alebo pre laických poslucháčov? Mys
lím, že záujem o ne javí predovšetkým 
odborné publikum, preto aj dramatur
gia programu by mala byť podľa toho 
vybudovaná - teda n ie ako v prípade 
tohto koncertu Society Rigaty, kde sa 
poradie skladieb riadilo zaradením po
slucháčsky ústretovejších, ale menej zá
važných skladieb na záver programu. 
Takisto trvanie koncertu bolo trochu 
krátke (45 minút). 

PAVO L ŠUŠKA 

Program nedeľného matiné v 18. feb
ruára mal . tematický" podtitul Svet detí. 
Na ideálne navštívenom podujatí zdô
vodnila svoju dramaturgiu úvodnými 
slovami účinkujúca Ida černecká . 
Zdôraznila jej opodstatnenosť ako proti
váhu a istý druh relaxovania v dneš
nom uponáhľanom, na osobný pros
pech i ekonomiku zameranom svete. 
Výkony tejto klaviristky sú zárukou vy
sokej kvality; má svoje obecenstvo 
i skladateľské zázemie. Neustále študu
je, rozširuje si obzor. 

Téma koncertu ponúkala dve skupiny 
skladieb: reflektívnu- výber číse l z kla
vírneho cyklu (zbierky) Album pre mlá
dež op. 68 od Robert a Schurnanna 
i štvorručné Detské hry op. 22 od Geor
gesa Bizeta, v ktorom dostal príležitosť 
aj František Pergler, asistent Cernec
kej klavírnej triedy, rovnako poctivý 
a dôsledný muzikant. 
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U Cerneckej Schumanna dominoval 
poetický prístup. úspešne sa vyhýbala 
zbytočnému pátosu. Hrala jednoducho, 
uvoľnene, no súčasne s veľkou vnútor
nou silou, disciplínou. Jednotlivé skladby 
ideálne vystihovali vytýčený program. 
Bol to vzorový, z podstaty hudby vychá
dzajúci a vonkoncom nie na efekt zame
raný výkon. Azda by stálo za zamyslenie 
zachytiť ho aspoň na kazete či CD. 

Slovami najvyšl eho uznania musíme 
charakterizovať ~ ďalši u časť programu -
Bizeta. Bolo to očarujúce muziárovanie 
s kultivovaným, ale sýtym zvukom, ide
álna spolupráca dvoch dobrých hudobní
kov, vzájomne sa chápajúcich a dopf
ňajúcich . Každá z dvanástich skladbičiek 
mala svoj charakter, iskru, spád, hravosť. 

Kultivované obecenstvo ocenilo vy
nikajúce výkony a vynútilo si prídavky. 
Tie už (Bizet, Lauko) zasahovali do sfé
ry vyššieho populáru. 

V LAD IM ÍR ČÍŽIK 

VIEDEŇ - BRATISLAVE 

Mestské kultúrne stredisko v spolupráci 
s Rakúskym kultúrnym centrom a ume
leckou agentúrou Anists pokračuje 

v cykle komorných koncertov Viedeň 

Bratislave. 4. februára v Zrkadlovej sie
ni Primaciálneho paláca účinkoval rakú
sky huslista Gernot Winiscbhofer 
( 1957). Je to interpret s kvalitným vzde
laním (po Viedni študoval v Moskve 
u Valerija Klimova). Jeho umelecký 
životopis uvádza viacero medzinárod
ných ocenení i spoluprácu s popredný
mi umelcami 
(napríklad 
s Josefom Su
kom). Je čin
ný aj organi
začne - o. i. 
ako riaditel' 
medzinárod
ného festiva
lu . Ost-West 
Musikfest" , 
v súčasnosti 

(od 1992) je 
profesorom 
viedenského 
Konzervató
ria. 

Na bratis
lavskom vy-
stúpení spo

G. W INISCHHOFER 

lupracovala s ním mladá slovenská 
klaviristka Regina Majtánová, peda
gogička žilinského Konzervatória, ktorá 
je dtlivou, technicky dobre pripravenou 
komornou partnerkou. 
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Program pozostával z dvoch častí. 

V prvej odzneli pomerne často frekven
tované sonáty, najskôr Beethovenova 
Sonáta F dur op. 24 (známa ako Jarná), 
ktorú umelci stvárnili v hraniciach štý
lu - v pohode, s nadhl'adom, s usmer
neným citovým vkladom, dali sa spá
dom hudby strhnúť do vášnivejších po
lôh. Azda väčšia suverénna súhra 
v chúlostivom scherze by bola celkové
mu dojmu ešte prospela . 

Hudobný svet Sonáty pre husle a klavír 
op. I OO od Johannesa Brahmsa je od
lišný. Umelci ju opuncovali v podstate 
tými istými črtami ako predchádzajúce 
dielo. Tvorili, možno povedať, až s prí
lišným citovým odstupom. Aj vášeň 
dávkovali s rozvahou, nevybočujúc 

z prísneho koryta štýlovej disciplíny. 
Prevažovala väčšmi vyspelá profesiona
lita nad tvorivou inšpiráciou. 

Druhý, .odl'ahčený" blok programu 
tvorili kratšie skladby, typické .bonbó
niky", ktoré všetky bez výnimky môžu 
poslúžiť ako . bis" po skončení progra
mu. Winischhofer prezentoval svoje 
imponujúce technické zázemie i schop
nosť diferencovať kantilénu. Z prevaž
n e virtuózne zameraných skladieb vy
bočovala, a tým sa aj zaskvela, úprava 
populárneho klavírneho opusu Svit 
luny od Debussyho (husle hrali con sor
díno) . 

Obecenstvo nadšene aplaudovalo, čo 
vystupňovalo v oboch interpretoch 
uvo!'nené, optimistické muzicírovanie. 
Pri Paganiniho Sonáte e mol aj romanci 
Andaluse od Pabla de Sarasate by bo
lo spádu prospelo iskrivejšie podčiarko
vanie ostina tného rytmu v klavíri, 
v skladbe Carmen od toho istého autora 
sa zasa žiadalo zdržanlivejšie tempo 
(napríklad v známej Habanére). Obl'ú
beným autorom huslistov je Fritz 
Kreisler. Odzneli jeho pôvodné diela 
i úpravy opusov iných autorov. Záver 
večera bol vystupňovaný jeho Tromi 
valčíkmi. Rakúske cítenie, príznačný 
vzťah k tomuto tancu, technický arze
nál huslistu a kvalitná spolupráca skla
viristkou vytvorili atraktívnu atmosfé-
ru večera. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

ORCHESTRE 0RPHEE 

5EYSSI NS 

Preplnená Moyzesova sieň' v Bratislave 
očakávala 14. februára vyttúpenie fran
cúzskeho mládežníckeho orchestra. 
• Valentínsky koncert" pripravila a mla
dých hudobníkov z Grenoblu prijala 
družobná bratislavská ZUS Sklenárova. 

Keďže Orchester Orphee hosťoval 
v Bratislave druhýkrát, prilákal na kon
cert početné mladé publikum, ktorému 
pripravil silný umelecký zážitok. Bez
prostrednosť a plné nasadenie hráčov 
pri interpretádi tých najrôznejších diel 
korešpondovali so sympatiami pestrého 
publika. Program pozostával z troch 
blokov. Najprv sa predstavili De tsk ý 
sp evácky zbor pod vedením A. Vargi
covej a Orchester mladých s dirigen
tom Miroslavom Srnidom z domácej 
ZUS Sklenárova. Zborové jednohlasné 
piesne so sprievodom klavíra (A. Hege
dušová) od B. Félixa Voláme vás, Pre 
mamic"ku a od V. Kubičku Sen lúčneho 
koníka pre najmladšiu vekovú kategóriu 
zaujali melodikou a rytmizáciou pohy
bu. Zanietená práca skúseného M. Srní
da s Orchestrom mladých sa prejavila 
nielen v interpretácii, ale aj v prípra
ve repertoáru - úpravou hudobných 
diel pre tento orchester (G. Gershwin, 
J. Massenet, či záverečná pieseň • Tan
cuj, tancuj" ... ). Sólistka Patrícia Sino
vá nádherne zahrala na husliach Medi
táciu od J. Masseneta. Zaujala aj mo
derná hudba Eine kleine Lachmusik od 
W. Schrodera (parafráza na témy zná
mych diel W. A. Mozarta, L. v. Beetho
vena a P. I. Cajkovského). 

V druhom bloku s Orchestrom Or
phee (dirigent Luc Villemin) vystúpi
lo husl'ové duo Eba Caillandová a Jo
séphina Liontiová. V časti Koncertu pre 
2 husle a orchester od J. S. Bacha; flau
tistka Ch ristelle Hugonnardová 
v skladbe M. Ravela: Pavana za mŕrvu 
infantku. Z ďalších diel orchester obdi
vuhodne interpretoval známy Menuet 
z Haydnovej Symfónie č. ll a populárnu 
Farandolu z Bizetovej suity Arlésanka. 
A napokon oba spojené orchestre, ktoré 
striedavo dirigovali M. Smíd, L. Ville
min a Karine Grossová, zahrali populár
ne skladby F. Schuberta, A. W. Ketel
beya, T. Schlunkeho, J . Straussa a L. 
ViUemina. 

Koncert nielen potvrdil umelecké 
kvality mládežníckych orchestrov, ale 
aj poukázal na význam spolupráce 
a porozumenie prostredníctvom hud
by. Valentínsky koncert odznel aj 
v družobných mestách, v Modre 
a v Piešťanoch . Družobné kontakty 
škôl dokážu sa priaznivo rozvíjať i na
priek neľahkým finančným podmien
kam na prospech umeleckej výchovy 
našej mládeže. ZUS na Sklenárovej ul. 
v Bratislave patrí za organizáciu a prí
kladné zabezpečenie pobytu hostí sr
dečná vďaka. 

BOŽENA DLHÁŇOVÁ 
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Pokus o renesanciu Panny Orleánskej 
Neviem, akým mechanizmom je v Opere SND kreovaný dra
maturgický plán. Pri zrode mÝšlienky uviesť Cajkovského 
Pannu Orleánsku presiakli z divadla informácie, že takmer nik 
zo zodpovedných dôkladne nevedel. čo vlastne titul. nahrá
dzajúci pôvodne plánovaných Verdiho Dvoch Foscariovcov, 
znamená. Zrejme jediným, kto sa Panny Orleánskej pred tromi 
desaťročiami wdotkol", bol riaditeľ opery Juraj Hrubant, účin
kujúci počas svojho lipského angažmán v upravenej Herzovej 
verzii diela. Dramaturgovia a inscenátori začali po súkrom
ných chodníčkoch zháňať dostupné audio- a videomateriály, 
aby dodatočne legitimizovali krok, za ktorý boli vlastne zod
povední. Hľa. vizitka dramaturgie Opery SND. 

Voči zaradeniu tiulu ruskej opernej literatúry možno sotva 
niečo namietať. Volba Panny Orleánskej je už otázkou do dis
kusie. Cajkovského piaty operný opus sa po premiére roku 
1881 síce na krátky čas strerol so živým ohlasom publika, 
oceňujúceho predovšetkým vzrušujúcu historickú tému, no 
zo strany kritiky sa novému dielu nadmieru priazne neušlo. 
Dodnes je Panna Orleánska vyslovene repertoárovou raritou 
a ako takú ju treba vnímať aj v kontexte bratislavskej drama
turgie. Pribudol teda ďalší opus s ťažko predvídateľnou dlžkou 
javiskového života. l)ím však nechcem tvrdiť, že prekračova
nie hraníc repertoárového klišé je čímsi neobvyklým a ne
opodstatneným. Naopak, tlieskam každému odvážnemu kro
ku, pravda, za predpokladu výberu diela nespochybnitefuej 
kvality, schopného vlastnými silami obhájiť právo na existen
ciu. Pri všetkej úcte k osobnosti skladateľa Cajkovského Pan
na Orleánska do tejto kategórie už tak jednoznačne nepatrí. 
A to aj napriek tomu, že partitúra skrýva mnoho strán krás
nej, romantickej hudby. Nechýbajú v nej zaliečavé lyrické 
scény (podmanivý ľúbostný duet zo 4. dejstva uvádzam ako 
príklad), dramatické vzopätie a monumentálne, dekoratívne 
zborové plochy. Formálne Panna Orleánska pripomína inšpi
ráciu grand operou, ktorá však v čase jej vzniku už prekroči
la svoj zenit. Z príklonu k tomuto žánru pramenia i niektoré 
problémy partitúry, prejavujúce sa najmä nadmernou rozľah
losťou statických čísel. Z Cajkovského romantického nature
lu zasa vyplýva menšia prispôsobivosť požiadavke zvnútorne
nosti dramatického toku a hudobného reflektovania vypä
tých situácií. Cast viny nesie zrejme libreto, tematicky síce 
príťažlivé, no v detailoch často naivné a nehodnoverné. 

Aký postoj zaujať k danému materiálu dnes? Nad touto 

šéfdramaturg J. Gyermek) iba toľko, že je hanbou divadla 
a ak jeho tvorca nemá čitateľovi čo povedať, mohol aspoň ci
tovať z Izakovičovej monografie o Cajkovskom. 

Stvordejstvová Panna Orleánska v bratislavskej inscenácii je 
rozdelená do dvoch častí, spájajúcich po dva akty do kom
paktných celkov. Za režijný pult sa po takmer deväťročnej 
prestávke vrátil Marián Chudovský, pôvodne angažovaný 
na Verdiho. Zrejme nechcel zahodiť príležitosť, takže sa cho
pil predlohy neveľmi vďačnej. Hľadať kľúč k priblíženiu danej 
látky dnešnému divákovi, t.j. nejsť metódou historickej foto
grafie a na druhej strane vyhnúť sa násilnej aktualizácii, to 
znamená nájsť kompromis i autentický interpretačný štýl. 
Marián Chudovský so svojimi spolupracovníkmi, Jozefom 
CU!erom (scéna) a Petrom Caneckým (kostýmy), sa na tú
to cestu odvážne vydal, no do cieľa nekráčal celkom priamo
čiaro. Mňa osobne jeho zámer akejsi umiernenej modernizu
júcej štylizácie nedokázal bezvýhradne presvedčiť. Chýbala 
mi čistota prostriedkov a štýlu . Spôsobom sebe vlastným na
búrava! romantickú ilúziu (hlavná hrdinka vstupuje počas 
predohry na javisko z diváckeho miesta, počas deja sa opako
vane vysúva svetelná rampa), čo môže byť legitímna súčasť 
koncepcie. Väčšmi ma však iritovalo prekročenie únosnosti 
projekcii. Pokiaľ by sa premietanie obmedzilo na dotvorenie 
atmosféry (požiar, niektoré symbolizujúce momenty). vnímal 
by som to ako prostriedok nielen módny - či skôr už staro
módny - ale i účinný. Počas árií však projekda svojou naiv
nou ilustratívnosťou pôsobí rušivo. 

Scéna Jozefa Cillera vyzerá bez prítomnosti opony na prvý 
pohľad monumentálne a atraktívne. Predstavuje vyhoretý 
gotický chrám s pevnými laterálnymi stenami a pohyblivým 
horizontom. Je univerzálnym dejiskom pre celý pnbeh, pô
vodne rozďenený do šiestich herných priestorov. Výprava je 
nepatrnými modifikáciami schopná v obmedzenej miere vy
volávať ilúziu zmeny, väčšmi sa však snaží zdynamizovať dia
nie atmosférotvornou hrou svetiel a farieb. No svetelná réžia 
opäť naráža na mieru únosnosti. Prináša impresívne momen
ty, kde lúče svetla účinne evokujú náladu a podnecujú fantá
ziu, na druhej strane však ostré farby (červená, modrá) a žon
glovanie so svetelnými efektmi zbytočne devalvujú poetiku 
výpovede a posúvajú ju na hranu vkusu. Najvydarenejšia je 
Chudovského práca s davom. Aranžmány zboru, poňatého 
ako antizujúci, staticko-oratoriálny komplex. sú pôsobivé 

a účinné. Vyjadrovacím prostriedkom 
sú gestá, masy vytvárajú zaujímavé 
zoskupenia a obrazce. Svoje miesto 
má tiež doplnkovo využitá symbolika. 
Kostýmy sólistov sú historicky verné, 
rytierom nechýbajú brnenia, kráľov
skému prostrediu honosnosť. 

otázkou sa nesporne - s perom v ruke 
-zamýšľali dramaturgia aj inscenačný 
tím. Výsledkom je radikálna redukcia 
predlohy, ktorá jej na jednej strane 
prospieva (hod sporné je napríklad 
posunutie postavy Agnes Sorelovej 
do polohy štatistu), na strane druhej 
môže u puristov vzbudzovať oprávne
né námietky proti zásahom do autor
ského rukopisu. O konkrétnom po
stoji dramaturgie a inscenátorov sa 
z bulletinu nedozvieme absolútne 
nič. Na margo bulletinu (autorom je J. FoGAšovÁ (JANE), J. KuNDLÁK (KAROL VIl.) 

Ak pre režiséra nie je Panna Or
leánska príliš wlukratívnou · porciou, 
tak ani dirigent z nej nevyťaží prvo
plánový efekt. Aj po vylúčení takmer 
tretiny hudobného materiálu zostá
vajú rozsiahlejšie a menej dynamické 
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plochy (najmä v 2. dejstve), ktoré potrebujú také spracova
nie, aby nenudili. Rastislav Stú r je typom zodpovedného, 
vždy poctivo pripraveného dirigenta, ktorý sa nespolieha na 
náhodu. Cajkovského partitúru otvoril prvotne romantickým 
kľúčom, nedal sa však unášať nadbytočným lyrickým páto
som. Zameral sa na podčiarknutie dramatických momentov, 
prítomných rovnako vo vygradovaných masových scénach 
(počnúc krásnou modlitbou v l. dejstve cez anjelský zbor 
s proroctvom Jany, bojové výjavy až po hymnické finále) , 
ako aj v samotnom parte Jany z Arcu. Predloha však prináša 
i rad zvukomale~ých miest, ktoré sa Stúrovi na čele dobre 
disponovaného.,orchestra podarilo úspešne spracova(. 

Javisková stránka Panny Orleánskej stojí na dvoch pilieroch: 
na predstaviteľke titulnej roly a na zbore. Zborové teleso (pri
pravené Naďou Rakovou) v súčasnosti máme vskutku repre
zentatívne. Znie kompaktne, farebne sýto, technicky pevne 
a je schopné pracovať s dynamikou a výrazom. Nie taká jed
noznačná je situáda s obsadením Jany z Arcu. Hod súbor dis
ponuje viacerými mezzosopránmi, v jednej z alternácií je nasa
dený mladodramatický soprán, čo však ruská interpretačná 
tradida umožňuje. Vo všetkých parametroch ideálnu titulnú 
hrdinku nepredstavuje ani Jolana Foga~ová, ani Klaudia 
Dernerová. Prvá z nich, vyzbrojená rezonančným, v polohách 
vyrovnaným a skôr k dramatickým brehom inklinujúdm mez-

zosopránom, si 
našla záchyt
né body naj
mä v expono
vaných čas

tiach partu. Na 
druhej strane 

~ zatiaľ Pogašo
l vej chýba plas
; tickejšia a emo-
~ 

>< tívnejšia lyric-
~ ká rovina, pre 

K. DERNEROVÁ (JANA), S. ToLsrov (LIONERL) ktorú je jej hlas 
trocha tvrdý 

a výrazovo jednostrunný. Naopak, sopránová Jana Klaudie 
Dernerovej disponuje bohatšou a farebnejšou lyrickou vrstvou 
proillu postavy. Dlhšie a dramaticky vypäté spievanie v stred
nej polohe jej zasa uberá z energie tónu, ktorý akoby vychá
dzal z neprirodzeného a artikuládu obmedzujúceho fókusu. 

Ďalšie postavy sú nepomerne kratšie, no v nijakom prípade 
nie ľahké. Na prvom mieste spomeniem Sergeja Tolstova, tó
novo noblesného, kovovo timbrovaného a autentickým štýlom 
spievajúceho Lionela obod1 premiérových večerov. V úlohe 
Dunoisa sa obaja interpreti, Ján Ďurčo i Svätopluk Mala
chovský, snažili nezanedbať dramatický rozmer partu. Prvý 
z nich tak učinil i za cenu menšej koncentrovanosti tónu vo for
te, druhý prílišným tlakom na hlas. S nevdačnou, vysoko za
kotvenou rolou krára Karola vn. sa technicky obdivuhodne vy
rovnal Jozef Kundlák, no statočne zvládol svoj zástoj aj Peter 
Oswald. Thibautovi dal jasné kontúry zvučným a lesklým bas
barytónom Gustáv Beláček, alternujúd MikulM Dobo~ by 
mal svoj prejav značne skultivovať. Juraj Peter (Ardbiskup) 
ostal svojej úlohe dlžný najmä farebnosťou a jadrnosťou tónu. 

Nechcem byt zlým prorokom a odhahovať dfžku javisko
vého života Panny Orleánskej. Ako repertoárová kuriozita by 
bola vhodným príkladom pre koprodukčný model prezentá
de, čím by sa jej rentabilnosť zvýšila. To, čo je vo svete (ale 
i v Prahe) bežné, ostáva v SND zakliate. Dokedy ... ? rt:1 

PAVEL UNGER 
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OSOBNÉ DEBUTY NA SCÉNE OPERY SND 
Po premrhaných verdiovských oslavách vstúpil do prevádzko
vej šede bratislavskej opery mesiac február s priam revolučnou 
vervou. Dekorovaný novým dvojmesačným divadelným pla
gátom s obsadeniami (dobrý nápad!) priniesol viacero osob
ných debutov v rolách, buď absolútnych, alebo na javisku SND. 

Iveta Matyá~ová po prvýkrát obliekla kostým Pucdniho 
Tosky, Ladislav Nesh yba vstúpil ako Kecal do inscenácie Pre
danej nevesty, J olana Foga~ová svojou Charlottou do Masse
netovho Werthera a napokon po zahraničných cestách a mater
skej dovolenke sa na dosky materskej scény vrátila Andrea 
Danková ako Desdemona v Ote/lovi. Očakávaný debut Petra 
Dvorského ako OteLia sa opäť odložil (zjavné sklamanie v ra
doch autobusových rakúskych turistov), na jeho mieste stál za
skakuj úd taliansky tenorista Gianluca Zampieri. 

Pri dvoch predstaveniach sa zastavúne. Počas desiatich sezón 
strávených v SND prešla sopranistka Iveta Matyášová pozoru
hodným vývojom. Od bratislavského debutu v Ludi di Lamermo
or cez Traviatu, Mimi, Rusalku či Desdemonu dnes dozrieva do 
Tosky. Pritom si povedľa svojej novej roly - a to je v našich po
meroch ojedinelé - v repertoári ponecháva i Verdilio Violettu. 
Matyášová však nikdy nebola lyrickou koloratúrou, jej hlasový 
fundament s pevným jadrom, sýtou farbou a tónovou pohybli
vosťou postupne nadobúda parametre, potrebné pre stvárňova
nie úloh určených sopránom na pomedzí mladodramatického 
a dramatického odboru. Pravda, pan Tosky má rozmer navyše, 
je to jej veristický náboj s potrebou plnokrvného, vášnivého vý
razu v rovine vokálnej i hereckej. Matyášovej Tosca v plnej mie
re odzrkadJ'uje osobný naturel umelkyne: je väčšmi dievčenská 
než teatrálne primadonská, väčšmi senzitívna a introvertná než 
dekoraúvne impulzívna. Herecké gesto, no najmä tón a [rázu má 
technicky plne pod kontrolou, takže ani v najexponovanejších 
miestach 2. dejstva jej . neujde" do stratena nijaká nota. Po 
zdržanlivejšom úvode sa jej kreáda postupne roztvorila, zaujala 
zvučným, volhým tónom, ktorý najmä od polohy strednej k vy
sokej polohe žiaril farebnosťou a emotívnou vrúcnosťou. 

Matyášovej partnerom v úlohe Cavaradossiho bol Peter 
Dvorsk ý, výborne disponovaný, dramaticky strhujúd a impo
nuj úd bronzovým leskom vysokých tónov. Rastislav Stúr za 
dirigentským pultom bol pre sólistov spotahlivou a kooperujú
cou oporou. 

21. február bol v bratislavskom opernom kontexte priam 
magickým dátumom: na tento večer bol totiž avizovaný debut 
dvojice protagonistOv Verdiho Otelia, Andrey Dankovej 
(Desdemona) a Petra Dvorsk ého (Otello). Dvorský odrie
kol. takže stredobodom pozornosti sa stala naša mladá, dnes už 
medzinárodne aprobovaná sopranistka. Jej prvá bratislavská 
Desdemona bola skutočne skvelá. Dankovej timbre je mimo
riadne príťažlivý, tmavý a má v sebe pravý verdiovský náboj. 
Z týchto danosú dokáže umelkyňa veľmi vela čerpať. nespolie
ha sa však na dary prírody. Jej prejav je podopretý spoľahlivou 
technikou, vokálny a štýlový ideál sa opiera o taliansku inter
pretačnú tradídu, takže popri optimálne .tečúcej" strednej 
nižšej polohe ponúka i štíhle, koncentrované výšky a premys
lenú dynamickú výstavbu. V rozpätí necelého mesiaca som 
navštívil predstavenia Otelia tiež v Stámych operách Berlína 
a Vi~dne, no Desdemonu kvalit Andrey Dankovej som nestre
tol Zni na jednej z týchto svetoznámych scén. 

Gianluca Zampieri (Otello) nepatrí k špičke talianskej vo
kálnej školy, jednako sa však pravidelne objavuje na scénach 
stredného typu, kde je konkurenda tiež nesmierne vysoká. 

(Dokončenie na str. 32) 
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Pozdrav z minulého storočia 
TosCA. Hudobné naštudovanie a dirigent Marián Vadr. Réžia Martin Bendik- Scéna Aleš Votava- Kostýmy Mona Hafsahl- Zbormajster 
Branislav Vargic. Tosca Mária Tomanová, !juhov Sarnina- Cavaradossi Stanislav Matis, Oleg Sapovalov, Alojz Harant- Scarpia Zoltán Vongrey, 

Jaroslav Kosec 

MAY FAIR lADY. Hudobné naštudovanie a di rigent Pavol TI1iinský- Réžia Martin Dubovic- Scéna Vladimír Suchánek- Kostýmy Helena 
Bezáková- Choreografia Jiň' Kyselák- Zbormajsterka Viera Hovancová. Higgins Simon Svitok, Jozef Benedik, Michal t>uriš- Pickering Mikuláš 

Doboš, Stefan TI1rňa- Doolitt leová Oľga Hromadová, Dáša Roslandt- Doolittle Igor Lacko, Stefan Babjak, Mikuláš 
Doboš- Eynsford-Hill Peter Svetlík, Jozef Ivaško 

Po prvých slovách som si uvedomila. že de facto spomínam na mi
nulé storooe a píšem o posledných hodnotách fin de siecle aj milé
nia operného súboru, ktorého existencia začala v polovici minu
lého storooa. Za necelé polstorooe vyprodukoval niekoľko desia
tok premiér, žánrovo a kvalitatívne najrozmanitejšej podoby 
a hodnoty. Prežil roky budovania socializmu, mávil podubčekov
skú éru, a z .velvetovej" revolučnej všehochuti ostala až dodnes pre 
niektorých pachuť chuťou príjemnou. Vlny spoločensko-politické 
sprevádzali nie menšie ekonomické, avšak našťastie nespláchli ne
malé umelecko-inscenačné úsilia. Ak raz bude ktosi spisovať fakty 
(či analyzova( skutky) nájde pre zlatý fond slovenského operného 
divadelníctva dostatok argumentov, že sa aj v Banskej Bystrici robi
lo zaujúnavé a odvážne divadlo. Nájde však ešte čosi, čo sa vinie 
ako wagnerovský leitmotív dejinami: diagnózu chronickej nedobu
dovanosti jednotlivých umeleckých úsekov, z ktorých mnohé 
prežívajú permanentnú recidívu. Výnimkou je momentálne iba or
chester. Je preto 
viac ako symbo
lické, že aj ostat
né minuloročné 
premiéry trpeli 
týmto chronic
kým vírusom 
a mali následne 
podobu janu
sovskej vizáže. 
V konkrétnom 
pomenovaní 
predstavovala S. SviTOK (HIGGINs), O. HROMADOVÁ (LíZA) 
Tosca progres, My 
Fair Lady retroretard. V názoroch diváka- pochopitelhe- opäť pla
tilo obrátené garde. Fakt, ktorý by asi zaujal sociológov. 

Vraj od čias .papa" Offenbacha patrí čas predvianočný vese
lej múze. I keď My Fair Lady rozhodne nepatrí do skupiny lac
nej zábavy, určite zabaví. Nielen vtipnými replikami, sentimen
tom, ale podľa potreby aj vlastným (happy - unhappy) záve
rom. V súčasnej napomádovanej atmosfére všakovakej 
muzikálovej pastvy pre oči aj uši vyzerá .Lady" ako dávny stre
dovek a starina fonoték . Nemá nič efektné, konkurencie schop
né s top-titulmi a hitmi súčasných hudobných scén či arén. 
A predsa je . top" svojou hodnotou spracovania. Spopularizova
la ho aj filmová verzia s nezabudnuteľnou Audrey Hepburno
vou a Rexom Harrisonom. Pygmalionovský pnbeh ( ... jak chu 
dá dívka ke štestí prišla ... ) mal svoje stars v Banskej Bystrici už 
v minulosti, v osemdesiatych rokoch. Diváci boli priam vo vy
tržení, avšak tvrdý americký biznis už vtedy povedal .stop" 
a prudkým zvýšením nájomného nepriamo donútili .Lady" 
opustiť javisko. Možno aj tento fakt spôsobil, že po rokoch sa tá 
istá verzia vrátila na javisko. Ba aj niektoré mená ostali v titul
ných postavách nezmenené . Déja vu .. . Pochopili niektorí, čo 
zažili jas a slávu autentickej verzie. Déja vu ... nápad, zámer, 
nostalgia, či ľahšia cesta za úspešným úspechom z minulosti? 
V pôvodnej inscenovanej verzii z 80. rokov v DJGT olomoucký 
režisér Martin Dubovic bol možno aj tajným Higginsom debu
tujúcej Lízy- Oľgy Hromadovej. Skutočne pre ňu platili slová
rozkošná. Obaja spomenutí aktéri (režisér a jeho Líza) vtedy 
presvedčili, že aj s profesne limitovaným potenciálom súboru sa 
dá dosiahnuť takmer ideálny obraz amerického muzikálu. Vte-
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dajšiu úprinmosť a spontaneitu nahradila však dnes rutina, 
klišé a neraz aj vizuálny second-hand. Premiéra mala hodnotu 
archívnej dokumentácie, ktorá demonštrovala comeback už 
v minulosti perfektne pripravenej inscenácie. Tá istá scéna, tá 
istá réžia, tá istá choreografia, ktorá v minulosti dojímala a vy
rážala dych, v dnešných konkurenčných ponukách unavovala 
a rozčuľovala. Nová My Fair Lady bola premiérou pamätníkov 
pre pamätníkov, ktorým vráti la niekoľko rokov života. Zážitok 
zo staronovej podoby mala iba nová societa v hľadisku , ktorá 
autentické vydanie nepoznala. A tak iba pár skalných si uvedo
milo, že išlo o malý šikovný anachronizmus a rafinovaný pod
vod na divákovi. 

Aj Pucciniho Toscu by som spokojne, v posledne ponúkanej 
podobe na umeleckú konzumáciu, mohla označiť slovom pod
vod. V inscenácii totiž chýba autentickosť miesta deja, absentu
je kostýmová výprava, či iné, konvenčné toskovské reálie. Ibaže 

bystrický divák, 
ktorý sa najmä 
1..a posledné de
saťročie troch u 
zorientoval (aj 
preorientoval) 
vie, že režisér 
Martin Bendik 

g z Bratislavy zna
i mená špeciálne 
2 menu, chuťov
~ ku. Obohacuje 

zmyslové vne-L. ŠARNINA (TosCA), O . ŠAPOVALOV (CAvARA
oossl), J. Kosec (SCARPIA) my o nové, ne

poznané, budujúce síce na skúsenosti, ale empíria je častokrát 
príťažou. Nie všetkým sa stala chuťovka trvalou súčasťou .jedál
nička ". Avšak pravidelné a nenásilné dávkovania nového medi
kamentu, značky netradičnos(, sprístupňovalo postupne nové 
režijno-scénické pravidlá v súbore aj v publiku. Nenadobudlo 
našťastie punc samoúčelného experimentovania či znásil
ňovania vžitých postupov, ale vytvorilo trvalý, nový vzťah k di
vadelnej výpovedi prostredníctvom opery. Tosca sa v novom 
réžijnom pohľade dostala do sveta ženy ľahších mravov, vyzýva
vejších prejavov. Nemusí mnohým konvenovať, podobne ako 
môže niekto odsúdiť až prnišnú brutalitu Scarpiovej mučiarne
mäsiarne umiestnenej v podzemných priestoroch reštaurovanej 
kaplnky. Ide však o stret svetov, ktoré sú verejne činné a známe, 
a tie vždy komunikovali špecifickou formou. Ide o stret záujmov 
politiky a umenia s riešením následných skutočností: kto je kým 
vydieraný a vydieratel'ný v krízových neštandardných spoločen
ských situáciách. Neštandardnosť situácie plodí aj neštandardné 
prejavy v konaní ľudí. Aj preto militantno-revolučná situácia 
najčastejšie využíva tieto zdanlivo antagonistické, spoločensky 
exponované vrstvy. V tomto pohľade odkrýva Bendik veristický 
príbeh. Sokuje a dojíma zároveň. 

Dve premiéry minulého storočia vyslali péefka. Tosca v pred
stihu (október 2000) a so známkou pre nové milénium, My Fair 
Lady v termíne (december 2000), avšak so známkou zo zberateľ
ského albumu histórie. Ibaže jej autentickosť je spochybnite !há. 
V oboch prípadoch však zásielku adresát prevzal a nevrátil. Otáz
ne je, či aj pochopil. .. ll:ll 

MÁRIA GtOCKOVÁ 
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Strhujúci viedenský Billy Budd 
Vstup do roku 2001 nás definitívne oddelil od 20. storočia. Táto 
holá skutočnosť spolu s neúprosným tokom času nabádajú pre
stať vnímať tvorbu skladateľov minulého storočia ako tzv. mo
dernu a stavať ju- pokiaľ ide o sféru hudobného divadla- do po
zície akýchsi dramaturgických strašiakov repertoáru. Táto premi
sa je, žiaľ. na Slovensku stále živá a bráni spoznať vrcholné diela 
dnes už .klasikov" uplynulého centénia. K nim nesporne patrí 
najvýznamnejší novodobý anglický autor Benjamin Britten. 
U nás síce nie ntlnámy, no sotva docenený. 

Pravdu poveQiac, ani súpis Brittenových javiskových diel, uvá
dzaných vo viedenskej ~tátnej opere, nie je nejaký bohatší. 
Okrem dvoch baletov sa v rakúskej metropole objavila roku 
1949 Zobrácka opera, v šesťdesia tom druhom Sen noci svätojánskej 
(v súčasnosti sa hrá vo Volksoper) a Petra Grimesa úspešne ponú
ka operný dom na Ringu. K nemu minulý mesiac pribudol ďalší 
skvelý hudobnodramatický opus tohto sk ladateľa - opera Billy 
Budd. Pochádza z roku 
195 I. vznikla na námet 
rovnomennej novely ame
rického románopisca Her
mana Melvilla a ide v ňom 
o výpoveď vskutku uniká t
nu. Nevšedné je nielen 
prostredie, v ktorom sa tra
gický príbeh odohráva -
ide o palubu anglickej voj
novej lode - ale i skutoč
nosť. že partitúra je určená 
len mužským spevákom 
(sólovým i zborovým), čo nemá obdoby. V neposlednom rade 
obsahuje majstrovsky napísaná opera silný morálny a humanis
tický apel. 

Billy Budd je sondou do psychiky námorníkov a dôstojníkov 
žijúcich v extrémnom, uzavretom prostredí, je strhujúcou výpo
veďou o nadčasovom spore princípov dobra a zla, o nezištných 
priateľstvách i zničujúcich intrigách. Popri tejto rovine a popri 
hudobnými prostriedkami geniálne vypracovaných charaktere
kresbách možno vystopovať aj motívy politické. Dej sa odohráva 
počas tzv. koaličnej vojny roku 1797, keď anglická vojnová l oď 

nemohla pre hmlu zaútočiť na francúzskeho nepriateľa. Práve 
vtedy náhoda otvorila šancu stretnutiu zloducha Claggarta s ka
pitánom Verom, z ktorého vzišlo obvinenie Billyho, mladého, 
dobro a veselosť stelesňujúceho námorníka, z prípravy sprisaha
nia. Ďalej je tu sk ladateľova afinita k moru, badateľná i v jeho 
iných operách. Najzaujímavejšie je však jadro drámy: stretnutie 
troch protagonistov a vzťahy medzi nimi. Vo Viedni sa inscenač
ný tím Willyho Decke ra vrátil k pôvodnej verzii z roku 195 1, kto
rá je oproti prepracovanej úprave z roku 1960 bohatšia najmä 
o profil kapitána Vera a osvetľuje dôvod bezvýhradnej oddanosti 
Billyho Budda .hviezdnemu" kapitánovi. Zhodou okolností som 
pred desiatimi rokmi mal možnosť v Mannheime vidieť druhú 
verziu, navyše v nemeckom preklade, no pod tou istou režisér
skou taktovkou, ktorá form uje terajšie viedenské naštudovanie. 

Willy Decker s výtvarníkom Wolfgangom Gussmannom 
prečítali pnbeh realistickými očami, pracovali pritom veľmi citlivo 
s detailom, prenikali do duševného vnútra postáv a rozkrývali ich 

(Dokončenie zo str. JO) 
V bratislavskom záskoku dokumentoval. že je technicky zdatne vy
baveným spevákom, schopným dosiahnuť dramatické vrcholy a po
pasovať sa i s výrazovou stránkou partu. Pravda, nie všetky pasáže 
vyzneli rovnako, najmä spočiatku mu chýbalo viac farby a tónovej 
kul túry, postupne sa však vypracoval do plne akceptovateľného vý
konu. Slabšou stránkou večera bol Jago Martina Babjaka (spieval 
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psychické stavy v krízových situáciách. V prostredí vojenského 
drilu a policajnej brutality sa vyníma konflikt dobra a zla ešte zre
teľnejšie. Personifikovaný je na jednej strane námorníkom 
Billym, ktorého simplexná, no senzitívna a priateľská povaha vy
voláva na lodi sympatie, a na druhej strane nenávideným zbro
járskym veliteľom Johnom Claggartom, stelesnením nenávisti 
a intrigánstva. Nezabudnuteľne sú vykreslené tiež masové výjavy, 
komrastujúce s intímnymi scénami, či už meditatívnou plochou 
kapitána Vera v prológu a epilógu, scénou Billyho pred popravou, 
alebo veľkým číslom Claggana, pripomínajúcim Jagovo krédo 
z Verdiho Otelia. Výtvarné prostriedky Wolfganga Gussmanna 
stavajú na symbolicky vnímaných čierno-bielych farebných od
tieňoch, opierajú sa tiež o dotváranie atmosféry pomocou svetel
nej réžie. Celá inscenácia je mimoriadne emotívna, realisticky 
úderná, no vôbec neskfza do lacného naturalizmu či popisnosti. 

Za h udobné naštudovanie viedenského Bill y Budda je zodpo

Bo SKoHus 
(BILLY Buoo) 

vedný Donald Runnicles, ktorý sa symfonic
ky prepracovanej partitúry zhostil s veľkou 
dávkou entuziazmu, ale i precíznosti vo formo
vaní detailov a náležitej pokory pred majstrov
stvom skladateľa. Diferencoval o rchestrálny 
zvuk v rozpätí od transparentných, rafinovane 
farbených plôch až po mohutné tutli. vždy 
v službách autorských zámerov, tak úzko spä-

tých s textom a situáciami. 
Prvý Billy Budd na scéne vie
denskej ~tátnej opery dostal 
luxusné spevácke obsadenie. 
Neil Shicoff. po prvýkrát 
v kostýme kapitána Vera, no 
so skúsenosťami z titulnej po
stavy Petra Grimesa, dokázaL 
že Briuenov hudobný jazyk je 
nielen výrazovo bohatý a pi-

:.~. nokrvný, ale tiež kantabilný. 
Umelec s repertoárovou do

~ ménou v romantických hrdi-
noch sa vzdal akéhokoľvek 

pátosu a svojho hrdinu formoval zvnútornene, hodnoverne do
kazujúc boj medzi zmyslom pre spravodlivosť a vojenskou po
vin nosťou. Ťažko si predstaviť ideálnejšieho interpreta roly Johna 
Claggarta, než bol americký basista Eric Halfvarson. Tmavý, 
zvučný a objemný hlas dával plne do služieb výrazu a rovnako 
v hereckej kresbe zvýraznil črty ďoveka, ktorý neznesie pohľad 
na dobro a ľudskú čistotu. Napokon titulný part sa dostal do rúk 
vo Viedni veľmi obľúbeného dánskeho lyrického barytonistu 
Bo Skovhusa. Typovo, herecky, ale i mierou výrazového sto-to
žnenia bol priam optimálnym prototypom veselého, dobrosrdeč
ného a v krízových momentoch sa zajakávajúceho chlapca. Ob
vineniu zo sprisahania nedokázal čeliť inak ako spontánnou smr
tiacou ranou svojmu protihráčovi. 

Brinenov Billy Bud je operné dielo bez ľúbostného príbehu. Je 
však látkou, kde nechýba láska k človeku, dielom presiaknutým 
humanizmom, dielom patriacim k pilierom opernej tvorby mi
nulého storočia. Viedenčania mu vzdali zaslúžený a dôstojný 
hold. PAVEL U NGER 

tiežoScarpiu v recenzovanej Toske), ktorý dnes zjavne dopláca na pre
dčtsné obsadzovanie do dramatických rolí. Nebol som jediným auto
rom, ktorý na tieto neobozretné kroky upozorňoval. Novým Cassiom 
sa stal tenorista Jébt Babjak, ktorý vo vyššej polohe pôsobí stále 
technicky neisto. Predstavenie dirigoval na štandardnej úrovni 
Dušan štefánek. 

PAVEL U NGE R 
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ZA POKUS TO VŽDY STOJÍ... 

Dramaturgia londýnskych koncertov ma fascinuje. Londýn je 
nielen nekonvenčný, ale umeleckí vedúci môžu na pódium 
uviesť akúkoľvek kombináciu období. štýlov, skladieb a in ter
pretov. Stará dobrá šablóna .predohra-koncert-symfónia" je 
dávno prežitá a pre väčšinu organizácií už nedáva zmysel. Nie
kedy je výsledkom niečo inšpiratívne, inokedy niečo osobitné, 
ale za pokus to predsa vždy stojí. 

Séria štyroch koncertov London Philharmonie Orches
tra (LPO) mala pozoruhoru;ý dramaturgický plán. V úlohe po
zoruhodného dramaturga série .Spiace krásavice" sa - musím 
podotknú(. že s prekvapujúco pozitívnou reakciou neškrupu
lóznych londýnskych kritikov- predstavil Steven Isserlis. Je
den z popredných súčasných violončelistov si predsavzal pre
budiť .spiace krásavice" hudobnej literatúry k plnej, no krátkej 
sláve koncertného života. Sympatickým zámerom bolo uviesť 
málo hrávané, resp. podľa dramaturgického žargónu zanedbá
vané hudobné diela v kontraste s ich slávnymi náprotivkami. 
A tak sa v decembri LPO na pódiu South Bank Centra (SBC) 
spoločne s dirigentmi Markom Elderom, Paulom Man
nom, Paavo Järvim a Ingo Metzmacherom snažili vdých
nuť dúšky života Cajkovského 2. symfónii c mol, Dvoi'ákovmu 
Klavírnemu koncertu g mol (Alexander Lonquich), Brahmsovej 
Serenáde D dur a Schumannovmu Husľovému koncertu d mol (Jo
shua Bell). Spoločníkmi ich krátkeho života mali byť predohra 
Romeo a Júlia, Violončelový koncert h mol (Steven Isserlis), Bra
hmsova 2. symfónia či Schumannov Klavírny koncert A dur (Eli
sabeth Leonskaja) . LPO prebudil k plnému životu aj Janáčko
vu Sinfoniettu, ktorá publikum očarila intonačnou čistotou 
a jasným, oceľovo suverénnym tónom plechových dychových 
nástrojov, a musím pripustiť, že ani nahrávka Státnej filharmó
nie Brno pod taktovkou Serebriera sa tomuto krátko-dlhému, 
až nadzemsky krásnemu životu Sinfonietty nevyrovnala. Na 
druhej strane Schumannov Husľový koncert pôsobil únavne 
a zdlhavú štruktúru tejto, oprávnene zaznávanej skladby, ne
ovplyvnila ani teatrálna interpretácia Joshua Bella. 

V decembri sa v SCB uskutočnil 
ešte jeden výnimočný koncert: 
Alexander Lazarev s Philhar
monia Orchestra predviedli Du
kasovo scherzo Učeň čarodej, dielo, 
ktoré sa na programe londýn
skych ord1estrov objavuje pomer
ne často. Nasledoval prekrásny 
Ravelov Klavírny koncert G dur 
s francúzskou hviezdou súčasnej 
klavírnej tvorby Pierre-Laurent 
Aimardom - ani náznak povrchnosti. široké lyrické pasáže 
a zložité rytmické štruktúry nepredstavovali pre Messiaenovho 
a Ligetiho obľúbenca nijaký problém. Posledným číslom prog
ramu boli úryvky z Proko[ievovho baletu Romeo a Júlia. A prá
ve v tejto časti koncertu bolo najväčšmi á ti( jednu z devíz toh
to telesa: Philharmonia má pozoruhodne mäkkú a teplú farbu, 
ktorá jej ako jednému z posledných londýnskych orchestrov 
dodáva osobiLné charakteristické Duidum. 

Január, ako každoročne, priniesol doslova záplavu najrôznej
ších koncertov. Zostaňme ešte v SBC, kde sa v beznádejne vy
predanej Royal Festival Hall konal recitál Mitsuko Uchido
vej, ktorá sa rozhodla znovuobjaviť Schubertovu Sonátu a mol 
a jeho Moments musicaux. Každý, kto by chcel namietať. že 
v Moments musicaux už nie je čo objaviť, by sa mýlil. Už v prog
rame Uchidová uviedla, že .sú pre ňu akoby novonájdeným 
Schubertovým piesňovým cyklom·. A presne tak ich aj inter
pretovala, vždy nanovo sa nadchýňajúc tajuplnými harmonic
kými zmenami a nosLalgickými zábleskmi, s takým emocionál
nym záberom, ku ktorému sa väčšina interpretácií ani len ne
priblíži. Uchidová, hrajúca v službách Licha ako samostatného 
elementu, dokázala umlčať dokonca aj kašlanie v sále. V dru-
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hej polovici sme sa preniesli do iného sveta: Debussyho tri pre
lúdiá (Ondine, Voiles a La cathédrale engloutie) a Chopinova 
Sonáta č. 2 b mol sa niesli taktiež v duchu znovuobjavovania. 
V prelúdiách sa čas akoby najskôr zdvojnásobil a potom v ka
tedrále prestal existovať. Sonáta b mol bola velíni dobre vyváže
ná, žiadna prázdna dráma (l. časť) či pustá nostalgia (Marche 
funebre). Treba oceniť aj muzikologickú rozhľadenosť umelky
ne, keď do repetície expozície zaradila krátku pomalú intro
dukciu, ktorá náhle zmenila centrum gravitácie prvej časti. 

Menšia Purcell Room (SBC) patrila 3. februára súčasnej kla
vírnej tvorbe. Anglický klavirista Andrew Zolinsky (spoloč
ne s Joannou Macgregor je asi najznámejším domácim inter
pretom súčasnej klavírnej tvorby) predstavil svoj prvý recitál 
zo série .Old, New, Borrowed & Blue· (Staré, nové, požičané 
a modré) pod názvom . The French Connection·. Na tento 
koncert ma priviedla zvedavosť, lebo repertoár okrem Mes
siaena, Du kasa a Debussyho zahŕňa l aj zaujímavosti z ríše no
vej hudby: High Force Katharine Norman ovej (* 1960, Severné 
Anglicko), La Vo/ta Diderika Wagenaara (*1946, Holandsko, 
britská premiéra), On the Roci<S Martina Butlera (* 1960, Anglic
ko) a Arcana Rudolfa Eschera (* 1912-1980, Holandsko, britská 
premiéra). Najzaujímavejšia bola kompozícia Martina Butlera, 
v ktorej kombinoval drsne znejúce lyrické pasáže s plochami 
na vrstvených tónov a najrôznejších rytmických figúr. High For
ce Katharine Normanovej nevyznela (aspoň na môj vkus) do
statočne originálne a niekde v podtexte bolo átiť závislosť od 
Debussyho a od sekvencií. Arcana zostala niekde na neutrál
nom bode, možno aj pre jej rozsiahlosť, niektoré miesta ostali 
nevýrazné. Andrew Zolinsky určite odviedol priekopnícky kú
sok a neodradila ho ani polozaplnená sála, čo je pri takomto 
type recitálu vlastne úspech. 

Prenesme sa do povestnej Wigmore Hall, kde sa každú ne
deľu konajú .Coffe Concerts", ktoré sa začínajú pravidelne 
o 11.30 predpoludním, sú bez prestávky a končia sa gratis ká
vou či sherry podávanými usmievavými pracovníkmi vo foy
er a priľahlej Bechstein Room. Koncerty sa tešia veľkej obru
be hlavne staršieho obecenstva a asi týždeň vopred sú obyčaj
ne vypredané. Dramaturgia série je postavená tak, aby sa 
recitály striedali s komornými súbormi, najčastejšie s kvarte
tami. V repertoári dominuje 18. a 19. storočie, v menšine je 
20. storočie, reprezentované iba Sostakovičom a Richardom 
Straussom. Úroveň týchto koncertov je až prekvapujúco vy
soká. Casto tu účinkujú aj českí umelci, ako napríklad Wiha
novo kvarteto, Janáčkovo kvarteto, Guarneri Trio Prague 
a Skampovci. Je to určite najpôvabnejšia séria koncertov, 
ktorá vás vždy vráti o niekoľko desaťročí späť. 

English National Opera (ENO) má v zimnej sezóne na 
programe viaceré zaujímavé inscenácie, medzi ktoré patrí 
Il Trittico, From Morning to Midnight od Davida Sawera (sveto
vá premiéra) a Príhody líšky Bystroušky (február). Janáček 
v angličtine je udalosťou aj pre mňa a tak som si nenechala 
ujsť obnovené predstavenie Davida Pountneyho, dizajnérky 
Marii Bjornsonovej, choreografa Stuarta Hoppsa a dirigenta 
Richarda Farnesa. Líšku spievala mladá nádejná Susan Gril
tonová, ktorá už žala úspechy v Glyndebourne a v Royal 
Opera House. Jej melodramatický soprán asi ako jediný do
kázal byť rovnocenným partnerom orchestra, ostatné posta
vy pri plnom nasadení orchestra bolo počuť len s ťažkosťami. 
Grittonová potvrdila aj svoje herecké umenie, čo práve v Bys
trouške nie je zanedbateľné. Sarah 
Conollyová (Lišiak), Peter Co
leman-Wright (lesník), David 
Kempster (Harašta), Mark Le 
Brocq (učiteľ) a Mark Beesley 
(farár) a ostatní predstavitelia 
zvieracej ríše zostali iba v tieni 
hlavnej postavy. Ani orchester 
nebolo za čo chváliť. podal len 

(Dokončenie na str. 34) 
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Z CREMONY DO VIEDNE 

Dipingere la musica - Strumenú in posa neU'ane del Cinque 
e Seicento ( Maľovať hudbu - Hudobné nástroje zachytené 
v umení 16. a 17. storočia) je názov výstavy, ktorá sa v apríli 
presunie z Cremony do Viedne. Prečo sa práve šestdesianisíco
vá Cremona stala miestom, kam sa na tri mesiace sústredili ob
razy, hudobné nástroje, knihy a tlače z význanmých múzeí ce
lého sveta (Prado v Madride, Uffizi vo Florencii, Viedeň, 
Washington, Londýn, New York)? Podla slov Sylvie Ferino-Pag
denovej z viedenského Kunsthlstorisches Museum výstava lo
gicky na<Wäzuje na tematicky blízku expozíciu .Lmmagini del 
sentire. ~nque sensi nell'ane· (Podoby v1úmania. Päť zmyslov 
v umeni), usporiadanú v Cremone roku 1996. Ale ako pravý 
dôvod realizácie projekt u v Cremone udáva jej po stáročia pre
trvávajúcu husliarsku tradíciu, ktorou sa Cremona stáva jed
ným z významných centier hudobnej kultúry v medzinárod
nom meradle. Výstavu organizuje Asociácia pre podporu kul
túrnych iniciatív (A. P. I. C.) v rámci programu .Kultúra 2000" 
v spolupráci a s finančnou podporou Európskej komisie, Minis
terstva kultúry Talianskej republiky a regiónu Lombardia. Ideo
vým otcom výstavy je Luiz Marques. Jeho projekt, pôvodne 
určený pre Múzeum historických nástrojov v Ríme, bol prispô
sobený pre expozíciu v Cremone. Výstava je tematicky roz

BERNARDO 5TROZZI: PORTRÉT 

MONTEVERDI HO. ZBIERKA OsKA

RA STRAKOSCHA, VIEDEŇ 

delená do šiestich sekcií. Prvá 
sekcia prezentuje bezprostred
ný vzťah medzi maliarstvom 
a hudbou: zobrazení sú hudob
níci hrajúci alebo ladiaci svoje 
nástroje. Na zdôraznenie hu
dobného elementu a na podpo
ru predstavivosti sú k jednotli
vým obrazom vystavené aj pri
slúchajúce dobové hudobné 
nástroje (vel'ká väčšina z nich 
pochádza zo Zbierky historic
kých nástrojov vo Viedni). Po
zornosť v tejto sekcii si zasluhu
jú hlavne dva portréty: potrét 
Claudia Monteverdiho od Ber
narda Strozziho (1581-1644) 

a portrét organistu Hendricka Libeniho od Antonie van Dycka 
( 1599-1644). Dôležitou vystavenou tlačou je Harmonie Univer
se/le od Marina Mersenna (Paríž, 1636). V druhej sekcii sú sú
tredené diela inšpirované antikou. Hudba je tu zobrazená ako 
súčasť siedmich slobodných umení, alebo ako hudba sfér v spo
jitosti s planétami a múzami, hladá sa pôvod hudby a vynález
ca hudobnej teórie a praxe (Pytagoras, Gi u bal. Apollo či Orfeus, 
ktorý mocou zvuku svojej lýry obmäkčil boha podzemia, aby 
mu vráiil milovanú Eurydiku?). Obdivuhodnými umeleckými 
dielami, čerpajúcirni z mytológie, sú Zrážka Apolla s Marsiom 
Giovanni Francesca Barbieriho, márneho ako Guercina 
(1591-1666) a Apollo zdiera z kože Marsia od Luca Giordana 
( 1634-1705). Z tlačí spomeňme najstaršiu tlačenú zbierku 
o hudobných nástrojoch Musica getutscht od Sebastiana Virdun
ga (Basel. 1511 ), spis De Organographia od Michaela Praetoria 
(WolfenbU ttel. 1619) a Kircherov traktát Musurgia Universalis 
(Rím, 1650). Tretia sekcia je venovaná Starému a Novému zá
konu. ústrednou postavou je Dávid ako pastier, kráľ a spevák. 

(Dokončenie zo str. 33) 
veľmi priemerný výkon a bolo átiť, že má s náročnou Janáčko
vou partitúrou značné problémy. Naopak, scéna, réžia, choreo
grafia a kostýmy upútali svojou originálnosťou, dej sa odohrával 
v centre javiska, na akomsi výreze zvlnenej a vyvýšenej zelenej 
lúky, ktorá sa v strede otvárala, čím vytvárala priestor pre lesní
kov dvor, či hostinec. Počas takmer celého predstavenia nad hľa
diskom viseli kreslá, na ktorých sedeli operení pozorovatelia le
sa, čo dodávalo produkcii humorný nádych. Predstavenie ako ce
lok vyznelo pomerne pôsobivo (režisér ho .ušiľ aj na mieru 
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Nechýbajú vyobrazenia anjelov, Madony s dieťaťom, výjavy 
z biblických priliehov a zo života svätých. Z tejto sekcie uveďme 
Hrajúceho anjela od Rossa Fiorentina ( 1494-1540), Madonu 
s dieťaťom a s dvoma hrajúcimi anjelmi od Piera di Cosimo 
( 1461 /2-1521 ?) a San Giro/ama s anjelom spravodlivosti Jusepe de 
Riberu (1591-1652). 

V posledných troch sekciách sa nachádzajú diela so svetskou 
tematikou. Hudba zobrazovaná v spojitosti s prírodou, hudba 
ako súčasť každodenného života, spoločenskej zábavy a kon
cenov. Casto sa v týchto dielach stretávame aj s erotickým ele
mentom, ako je to aj v prípade jedného z najhodnotnejších 

TIZIANO VECELLIO: VENUŠA, MÚZEUM PRADO, MADRID 

a najobdivovanejších obrazov výstavy Tizianovej Venuše. Obraz. 
ktorého cena sa pohybuje okolo 35 mil. USD, bol však koncom 
januára premiestnený do nmíchovskej AJ te Pinakothek, a to na 
výstavu .Pôvab Venuše•. Múzeum Pra do v Madride zapožičalo 
totiž obraz asociácii A. P. I. C. i Mníchovu. Presun obrazu sa 
z bezpečnostných dôvodov až do poslednej chvíle utajoval a ši
roká verejnosť bola o tejto nepríjenmej udalosti informovaná až 
deň po prevoze vzácnej pamiatky. Tí menej šťastliví boli teda 
ukrátení o obdiv spomínaného unikátu a museli sa uspokojiť so 
zvyšnými dvoma Tizianovými obrazmi: Milencami v prírode 
a Chlapcom s tambun'nou. (Dúfajme, že viedenská expozícia ne
bude musieť čelit podobným problémom.) Vo šrvnej sekcii je 
okrem Tiziana ( 1488/90-1576) zastúpený aj další predstaviteľ 
benátskej školy- Giorgione ( 14 77/78-151 0). Obrazy vystavené 
v predposlednej sekcii zachytávajú skupinky hudobníkov 
hrajúdch komornú hudbu. Na jednej strane sú to výjavy zo ži
vota vyššej spoločnosti a na strane druhej obrazy vidieckeho 
muzicírovania a zábavy. Prostredie nižšej spoločnosti realisticky 
zad1ytáva Hádka troch hudobníkov-žobrákov od Georgesa de La 
Tour (1593-1652). V poslednej sekcii sú vystavené zátišia s hu
dobnými nástrojmi. Súbežne prebiehala v Ríme tematicky rov
nako orientovaná expozícia .I colori del suono· (Farby tónov). 
V porovnaní s Cre mon ou tu však chýbali exponáty historických 
nástrojov, zato boli k dispozícii slúchadlá umožňujúce započú
vať sa do zvuku zobrazovaného nástroja. 

V Cremone výstava potrvá do 18. marca a potom sa začne jej 
presun do Harrachovho paláca vo Viedni. Jej návštevu odpo
rúčam všetkým, ktorí d1cú spoznať. ako umelci v 16. a 17. sto
ročí maľovali hudbu. 

VÝSTAVA 
MUSIK IN DER MALEREI / HUDBA V MALIARSTVE 

KuNSTHISTORISCHES M uSEUM WIEN - PALAIS HARRACH 

4· APRÍL- 1. JÚL 2001 

VYSTAVENÉ EXPONÁTY: 100 OBRAZOV, 2] HISTORICKÝCH HUDOBNÝCH NÁSTRo

JOV, 33 HISTORICKÝCH KNÍH A TLAČÍ 

detského poslucháča), no spevácku a hlavne hudobnú úroveň 
konkurenčného londýnskeho kráľovského operného domu ani 
zďaleka nedosiahlo. 

A •Pnnodami líšky Bystroušky sa končia aj moje dobrodružstvá 
v l011dýnskej džungli koncertov, recitálov, operných a ostatných 
invenčných druhov predstavení počas uplynulých troch mesiacov 
a už sa teším na :Ceskú jar• London Symphony Orchestra so 
zastúpením celej garnitúry českých a aj niekol'kých slovenských 
sólistov. (12 

VANDA PROCHÁZKOVÁ 
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Verizmus v nemilosti 
Jaroslav Blaho 

D ešpekt, s akým medzivojnová československá hudob- oddelene, v kombinácii s inými jednoaktovkami (Blodekova 
ná verejnosť nazerala na operný verizmus, korenil V studni, Wolf-Ferrariho Zuzankino tajomstvo, Hatzeho Návrat), 
v nerešpektovaní dvoch vývojových dest hudobno- až neskôr vedenie usúdilo, že je predsa len naj logickejšie uvá-

dramatickej formy, v jednostrannom prihlásení sa k prúdu dzať ich spolu. Leoncavallovi Komedianti odzneli po prvý raz 
Wagnerovej reformy. Tento príklon znásobili ešte reminiscen- už na jar roku 1920 s hosťujúdm Richardom Kublom v úlo-
de na domád vývoj (česká klasika 19. storočia, ale aj J. L. Bella), he Cania- Mascagniho Sedliacka česť o rok neskôr v plnokrv-
ktorý sa, počnúc zakladateľským zjavom Smetanovým, tiež nom Zunovom naštudovaní. Vo februári 1925 dirigoval 
uberal skôr v reformátorových šľapajach. Z netolerantného v SND svoje dielo Pietro Mascagni, pričom dal jeho realizácii 
a bigotne uplatňovaného postOja vyplynulo, že čokoľvek, čo nebývalé dramatické napätie i pravý južanský temperament. 
k bayreuthskej reforme sotva pričuchlo, alebo to dokonca iba O javiskovom tvare medzivojnových premiér vieme toho 
predstieralo, bolo hodnotené inými kritickými okuliarmi než velíni málo. Fotografie sa takmer nezachovali a recenzentská 
tvorba francúzska a talianska, aplikujúca aj v romantizme konvenda nepopisuje nič konkrétnejšie. Akurát, že malé .ja-
a v období po ňom tie zákonitosti operného žánra, ktoré sa vištiatko", fixované na scéne v druhom dejstve Komediantov, 
v podstate sformovali v období baroka. A tak anachronickí nahradil v polovici dvadsiatych rokov komediantský voz. Co-
wagnerovskí epigóni či ťažkopádne domáce pokusy o hudob- si viac sa dozvedáme o vokálnych kreáciách. Bohatá a pestrá 
nú drámu boli hodnotené zväčša zhovievavo, kým pri posu- je galéria interpretov ústredných postáv: Santuzza Sehnalovej, 
dzovaní francúzskej a najmä talianskej Minarovej, Pírkovej, Simáňovej (a hos-
tvorby 19. storočia sa nasadzoval pod- ťujúcej Némethovej), 1\.triddu Simkov, 
statne nernilo-srdnejší tón. Na milosť sa Knittlov i Hiibnerov. Prvou interpret-
brali vlastne len Rossiniho buffy, vlaste- kou Neddy bola Hana Kramperová, po 
necký Viliam Teli a zrelý Verdi- s patrič- nej 2a1udová, Sponarová, v tridsiatych 
ným dodatkom, že sa vraj v posledných rokoch oblieka kostým Colombíny už 
dvoch shakespearovských transkrip- Helena Bartošová. V dvadsiatych ro-
dách inšpiroval Wagnerovou reformou. koch v Caniovi nakrátko zažiari Berlík, 
Pre belcantovú operu seriu sa našlo iba v tridsiatych zasa Jaroš, stálicou je Ro-
označenie bezduchej maniery a priestoru man Hiibner. V prológu Tonia prezentu-
pre samoúčelnú vokálnu vinuozitu. Ešte ~ jú sa farebné basbarytóny Václava No-
horšie dopadol verizmus. Pre českoslo- ~ váka i ruského emigranta Nikolaja Mel-
venskú hudobnú verejnosť, odchovanú ~ nikova, ale aj charakterové barytóny 
neskororomantickou estetikou O. Hos- RoMAN _HUBNER (CANió) v LeoNCAVALLO- Zdenka Otavu a Karla Zavrela. Zaujírna-
tinského, znamenal verizmus len surové, VYCH KoMEDIANTOCH (192 ?) vé kreáde nachádzame aj v príležitos-

na efekt vyrátané pnbehy s triviálnou, prvoplánovou hudbou. tiach vedľajších - medzi nimi Lolu začínajúcej Margity Cesá-
Aj napriek týmto nepriaznivým východiskám v repertoárovej nyiovej a klasického harlekýna Dr. Janka Blahu. Za Sloven-

politike medzivojnových československých operných divadiel ského štátu vstupujú do Schôfferovho naštudovania nové 
neťahal verizmus tak celkom za kratší koniec. Predovšetkým umelecké sily- Frešovej Nedda, Hvastijov Tonio, Schiitzov Sil-
v počte repríz- stáJe ho totiž milovala prevažná časť publika aj vio, Petrákov Beppo, Gá lov Alfio. Bartošová s Blahom dozreli 
spevákov. Oveľa rozpornejší bol už prístup vedení divadiel: skôr do dvojice Santuzza -lliriddu, v Caniovi (ako v jednej zo svo-
než za čista profilujúce súbor považovali veristické tituly za daň jich najúspešnejších partií) sa definitívne etabloval Stefan Ho-
nízkemu vkusu obecenstva a prostriedok ukájania vokálneho za. Velíni málo vieme o premiére Giordanovho André Chéniera 
exhlbidonizmu primadon, prípadne vedúdch tenoristov. Z bra- ( 1925). Iba to, že premiéru dirigoval Talian Carlos Walter (re-
tislavských operných šéfov prvej štvrťstoročnice mali objektív- prízy Vmcourek) a v trojid hlavných postáv sa predstavili Spo-
nejší vzťah k verizmu iba Milan Zuna a Josef Vincourek. Prvý narová, Hiibner, Fišer. 
niekoľkými naštudovaniami dokázaJ, že aj verizmus môže byť Málo vieme aj o tom, ako vyzerali medzivojnové naštudo-
strhujúcou hudobnodivadelnou produkdou, druhý v rokoch vania divadelne takých vďačných predlôh, aké predstavuje 
1923-1938, keď .kapelníčil", dirigoval väčšinu pucdniovských, slávna pucciniovská trojica (Bohéma, Tosca, Madame Butterfly). 
mascagniovských a leoncavallovských večerov a v rokoch K Zun ovej a Munclingrovej inscenácii Bohémy ( 1922) sa za-
1938-1945, keď stál na čele súboru, daJ veristickej opere pries- chovali Hurtove scénické návrhy, svedčiace o tom, že javis-
tor rovnocenný s ostatnými štýlovými obdobiami. kový tvar mal primerané realistické dimenzie i žiaducu at-

Spektrum v oblasti veristickej dramaturgie nebolo príliš ši- mosféru. V prvom dejstve nechýbali tradičné železné kachle 
ro ké. Sedem Pucdniho opier, Sedliacka česť a Komedianti a po- a veľké tabuľové okno ateliérového typu s výhľadom na zimné 
tom už iba 5 predstavení Giordanovho André Chéniera. Profi- parížske strechy, v druhom terasa kaviarne Momus s rovnako 
lové veristické dvojičky sa objavovali spočiatku na plagáte tradičnou roletovou strechou, v treťom predmestský hostinec, 
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colnica so závorou, holý strom, sneh. Mäkký tenor Bronislava 
Choroviča (Rudolf), ktorého len krátko predtým vytiahli zo 
zboru do sólových úloh, kombinoval sa pôsobivo s dramatic
kým, expresívnym materiálom Dobreny Simáňovej (Mimi). 
Neskôr vstúpili do Bohémy aj dramatické Mussetty Marie Špo
narovej (súbežne spievala napríklad Toscu) a Evy Hadrabovej. 
Dve parížske grizetky boli tak aj vokálne živé, temperamenmé 
stvorenia a nie, ako to často presadzuje pochybená tradícia -
anjel (Mimi) a operetná subreta (Mussetta) . 

Za Karla Nedbala sa vykryštalizovali tradiční protagonisti 
bratislavských .,.čerov s Bohémou: Bartošová (Mimi), Blaho 
(Rudolf) aj .klasickí" predstavitelia figúrok (Ruth-Markovov 
Benoit, Hájkov Alcin
dor) a za pultom Vin
courek, ktorému sa od 
Alexandra Moyzesa 
v Národnom denníku 
dostalo takejto po
chvaly: •... menovite sa 
mu zdaril záver dru
hého dejstva, v ktorom 
gradoval orchester do 
závratného tutti. • Re
cenzent chváli dirigen
tove sprevádzačské 

schopnosti, manuálnu 
zručnosť a .skvelú po
hotovosť. podporova
nú prirodzenou, nefor

HELENA BARTOŠOVÁ (MADAME 

BUTTERFLY), 1924 

sírovanou hudobnosťou". V postave Mussetty sa v týchto ro
koch striedali obľúbené operetné divy - Jarmila Kšírová, 
Margita Cesányiová, Terézia Proschingerová. Všetky však za
tienila . historická" Mussetta Márie Kišonovej-Hubovej (od 
1939). Protagonistami poslednej Bohémy .pred.historickej" do
by v SND, na jeseň 1944, boli Cesányiovej Mimi, Petrákov Ru
dolf a Vedovej Mussetta. 

Nič bližšie nevieme ani o tom, ako vyzerali počerné naštu
dovania (a obnovené naštudovania) Tosky. Poznáme iba Véc
seyovu scénu prvého dejstva zo Želenského inscenácie (1940). 
Interiér kostola, skôr skromný než honosný; vlavo soška Ma
dony, vpravo pár schodíkov k neveľkému krídlovému oltáru, 
na ktorom maľuje Cavaradossi postavu Márie Magdalény. 
Oporou Vincourkovho hudobného tvaru bolo sólistické trio 
Formanová - Blaho - Hvastija. O naštudovaniach z obdobia 
československého štátu vieme ešte menej. Za zmienku stojí, že 
pod prvú bratislavskú Toscu sa už v marci 1920 podpísal diri
gent František Vanek, že patrila medzi kvalitné Zunove naštu
dovania ( 1921 ), že v nej excelovali medzivojnové primadony 
SND od Kramperovej cez Simáňovú až po exkluzívny zjav 
Hadrabovej, že už v máji 1927 spieval svojho prvého Cavara
dossiho Dr. Janko Blaho, že neodmysliteľnou figúrkou všet
kých tých predstavení bol Kostolník Ruth-Markova ... 

V máji 1920 sa po prvý raz objavila na plagáte Slovenského 
národného divadla Madame Butterfly. Medzi udalosti prvých 
sezón patrilo Zunovo naštudovanie z marca 1921. ktoré ma
lo obdivuhodné lyrické i dramatické parametre a zvuk neveľ
kého orchestra .znel priam symfonicky čisto", pričom režisér 
Peršl .vyčaril dva krásne obrazy". V Holečkovom naštudova
ní z roku 1925 - po úspechu v titulnej postave Thomasovej 
Mignon - našla v Co-čo-san svoju životnú rolu dvadsaťročná 
Helena Bartošová. V tejto kreácii sa presvedčivý vokálny pre
jav s lahodnými pianami, nosným forte a expresívnym hu
dobným výrazom spájal s hlboko prežitým, predsa však kon-

trolovaným herectvom. Bartošovej gejša bola dievčaťom, nie 
veristickou heroiĎ.ou, bola tragická, nie sentimentálna. Exce
lovala v nej štvrťstoročie, len parmeri v úlohe Pinkertona sa 
pri nej striedali- Chorovič, Hiibner, Hoza, najčastejšie Blaho. 

Bartošová (s alternujúcou Zitou Frešovou a Blahovým, Ho
zovým a Petrákovým Pinkertonom) bola hlavnou aktérkou aj 
v prvej slovenskej Butterfly (preklad š. Hoza) v októbri 1940. 
Hudobné naštudovanie zverili tentoraz Ladislavovi Holoub
kovi a veľkú pozornosť venovali režisér (Vilím) i výtvarník 
(Vécsey) aj vizuálnej stránke naštudovania. V exteriéri aj in
teriéri uplatnili prvky japonskej architektúry a výtvarného 
umenia, zvýraznili iluzívnosť prostredia (rozkvitnutý sad, vr
choly sopiek na horizonte- to isté exponoval o pätnásť rokov 
neskôr aj Zbynek Kolár v Rakovského inscenácii). 

v trojici slávnych .puccinioviek" mali naši rodičia a starí 
rodičia možnosť vidieť a počuť rad osobností svetovej opernej 
scény. Sopranistky Destinovú (Butterfly, Tosca), Novotnú (Mi
mi. Butterfly) a Némethovú (Tosca), tenoristov Smirnova (Ru
dolf), Taubera (Rudolf a Pinkerton), v úlohe Cavaradossiho 
Maráka, Patakyho, Tokatyana, Piccaveru, Fletu - v úlohe 
Scarpiu Baklanova, Zaleského, začínajúceho Sándora Svéda. 
Počas vojnových sezón vystupovala v úlohe Mimi viackrát aj 
Tatjana Menottiová a na jej .súboje" s Kišonovej Mussettou 
(údajne dopadli zväčša víťazne pre žiarivý soprán našej divy) 
starí návštevníci spomínajú dodnes. Na javiskách svojej vlas
ti Menottiová part Mimi nikdy nespievala. Ako typickému li
rico leggere (po našom lyrická subreta) bola jej vyárendova
ná práve rola Mussetty. Nuž, k nám si chodila splniť svoje do
ma nerealizované túžby ... 

Preferencia ostatných pucciniovských opusov v SND rokov 
1920-1945 nebola zďaleka taká hustá. Dosť pochopiteľne sa 
nehrali prvé dve .mladicke" diela, operno-operetná Lastovič
ka a jemne morbídna etuda Sestra Angelika. Zaujímavé je 
však, že sa do dramaturgie nedostalo dielo s tol'kým drama
tickým nábojom a zároveň toľkou dávkou veristicko-impre
sionistickej atmosféry, ako je Manon Lescaut. Pravdepodobne 
tu opäť svoje zohrala istá predpojatosť, že prévostovský prí
beh sa jednoducho nedá stvárniť inakšie než prostriedkami 
massenetovskej opery-lyrique! 

Prvý a posledný raz uviedlo SND roku 1930 Dievča zo Zá
padu. Hrdinkou Folprechtovho naštudovania bola Dobi'ena 
Šimáňová, ktorá v postave Min nie našla jednu zo svojich ži
votných úloh. Výborne jej sekundovali Roman Hiibner ako 
sta točný desperado Dick Johnson aliaz Ramerez a Karel 
Zavrel ako .zlý" šerif Jack Rance. Ak sa Hiibnerova réžia 
stretla s výhradami, pretože vo westerne .zlyhávali strelné 
zbrane a ... pár tátošov by dovŕšilo hotový cirkus", zaradenie 
diela nenechalo na vedení SND čistú ani len byľku. Aj taký 
rozhľadený kritik ako Ivan Ballo bol proti verizmu priam 
očkovaný. To, že odmietol toto stavebne nevyvážené a in
venčne sem-tam deravé dielo, mu zazlievať celkom nemož
no, čo však povedať na to, že hudbu Bohémy označil za 

MADAME BunERFLY (1940). VÉcsEYOVA scÉNA K 1. DEJSTVU. 
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.sladkovodnú" (rozumej limonádovú ) a ak aj Turandot pri
znal určité remeselné kvality v inštrumentácii. v repertoári 
SND označuje toto dielo za .ťažko prijatel'né". Apriorizmus 
a protirečivé kritériá sa potom, pochopitel'ne, prenášajú aj 
do názoru na interpretáciu tejto literatúry. Preto Ballo chvá
li Novotnej inak iste prvotriednu Mimi pre jej naivitu, lyri
ku, časté používanie messa voce- za čím cítime, že odcho
vankyňa česko- nemeckej tradície, navyše ešte ani nie trid
saťročná, bola v dávkovaní veristickej expresie vel'mi skúpa. 
Aj Bartošovej legendárnej Butte;fly nezabudol vytknúť pri
vera dramatického temperamentu! 

Večer pozostávajLICi z jednoaktoviek Triptychu- Plášť a Gian
ni Schicchi ( 1927) dirigoval Zdenek Folprecht s • veristickou ver
vou" a v postave Luigiho našiel opäť svoj terén tenorista Roman 
Htibner. Ako režisérovi mu však kritika vyčítala, že z renesanč
ného plebejského furtáka Schicchiho prekreslením urobil 
.Hanswursta". Inscenáciu oprášili roku 1930 a tu sa už v zal'ú
benej dvojici Lauretta-Rinuccio stretol pár Bartošová- Blaho. 

V ovzduší približujúceho sa frontu a hustnúcich náletov spo
jencov akosi zapadlo naštudovanie týchto jednoaktoviek z ro
ku 1944. Hudobne ho pripravil Holoubek, komédiu režíroval 
:Zelenský, kým ponurá, krvavá dráma bola druhou a aj posled
nou opernou réžiou Františka Dibarboru (debutoval Holoub
kovou rozprávkou Túžba). 

Päť rokov po posthumnej 
milánskej premiére Puccin i
ho labutej piesne uviedlo 
SND naandot roku 1931 (di
rigent Folprecht, režisér Vi
lím). Maša Kolárová vytvá
rala prvú bratislavskú Tu
randot, nakrátko angažo
vaný slovinský tenorista 
Burja princa Kalafa. Najviac 

PUCCINI: BOHÉMA, 1944· 
M. ČESÁNYIOVÁ, R. PETRÁK. 

obdivu vďačného publika dostalo sa však citovo bohatej Liu 
Heleny Bartošovej. Reakcia kritiky bola ovel'a zdržanlivejšia, 
ocen ila ViJímovo zvládnutie vel'kých masových výjavov, krú
tila nos nad prehnane honosnou výpravou (?). Aká je oso
bitne pri talianskej opere nesmierne dôležitá vokálna inter
pretácia, to potvrdzuje aj reakcia Ivana Ballu na pohostinské 
vystúpenie Marie Némethovej v útulnej role. Nadchýnajúc sa 
jej interpretáciou, tento až nekriticky prísny sudca Pucciniho 
priznáva, že jej interpretácia . dala dielu úplne novú, ne
zvyklú tvárnosť". 

V slovenskom preklade Jarka Elena ožila Turandot na javis
ku SND opäť roku l 942. Kritika chváWa Holoubkove svedo
mité naštudovanie, naplniť sa celkom nepodarilo iba enorm
né nároky na zvuk zborového telesa. Z interpretov si palmu 
víťazstva odniesla 1\.irandot stáleho hosťa súboru Milady For
manovej- kreácia inteligentnej, muzikálnej umelkyne, s hla
som mäkkým, ale nosným a strhujúcim vo výškach a s boha
tým vokálno-dramatickým výrazom. Stefan Hoza spieval Ka
lafa, v úlohe Liu sa striedali Zita Frešová a Mária Hubová . -
Potom sme na Turandot čakali až do polovice šesťdesiatych ro
kov. Navrátila sa k nám viac než dôstojne. V doslova auten
tickom Frešovom hudobnom poňatí, v Kriškovej azda najle
pšej réžii svetovej klasiky; s tromi skvelými predstaviteľmi 
Kalafa - Jakoubkom, Zahradníčkom, Pappom (ktoré česko
slovenské divadlo vtedy i dnes by sa mohlo chváliť takouto 
trojalternáciou?) a s exportnou 1\.irandot brnianskej sopra
nistky Hany Svobodovej-Janku. To bolo, pravda, v rokoch, 
keď sme už Pucciniho a verizmus nemuseli na plagáte prvej 
scény obhajovať rôznymi pofidérnyrni motiváciami. ti 
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HUDOBNÝ PRIEMYSEL 
NOVÁ MARKETINGOVÁ STRATÉGIA 

Deutsche Grommophon, člen konzor
cia Universal Music Company organi
zovalo od 24.- 27 februára svoje pra
videlné medzinárodné marketingové 
stretnutie vo Viedni. Bolo to v období, 

keď vo Viedni hosťovali viacerí z najatraktívnejších umelcov tejto 
značky: Claudia Abbodo no čele Berlínskeho filharmonického orches
tra, ktorý tu realizoval veľkolepý cyklus Beethovenových symfónií 
o klavírnych koncertov, Mourizio Poll i ni, jeden z interpretov tohto 
beethovenovského cyklu, ďa lej Misho Mojsky, oko oj Pierre Boulez 
o Anne Sofie von Otter (obaja spoločne interpretovali v spolupráci 
s Viedenskými filhormonikmi Mohlerovu 3. symfóniu). 

No marketingovom stretnutí so zúčastnili predstavitelia DG z ce
lého sveto spolu so zástupcami medzinárodnej tlače. Program za
hŕňal koncerty spomínaných umelcov, diskusie, prehliadky, tlačové 
bvesedy, prezentácie o pod., pričom niektorí umelci zastúpení znač
kou DG prišli do Viedne špeciálne no túto marketingovú udalosť. 

Uprednostňovanými umelcami DG v súčasnosti sú o. i. Anne-So
phie Mutterovó, Plócido Domingo, Mourizio Pollini, Claudie Abbodo, 
Bryn Terfel, Mario Joao Piresovó, Ben Heppner o - Magdaléno Kože
ná, odchovankyňa bratislavskej VŠMU, ktorá patrilo oj medzi umel
cov ,naživo• prezentovaných v rámci stretnutia v Yellow Lounge. Ďa
lšími aktuálnymi projektmi DG sú ,Peter o vlk" so Sharon Stenovou, 
Cherom o Denzuelom Washingtonom o soundtrock k filmu , Bridge 
of the Winď. 

Osobitnou atrakciou v rámci stretnutia DG bolo uvedenie koncep
cie Yellow Lounge, ktorého cieľom je prostredníctvom efektného spo
ločenského stretnutia, spojeného s novým, nonkonformným spôso
bom prezentácie umelcov o bohatým pohostením sprístupniť svet 
klasickej hudby novému poslucháčovi. Yellow Lounge - ,obývačka" 

DG - je vyjadrením novej filozofie vo svete klasickeJ hudby, ktorej 
cieľom je stretávanie ľudí o umení najrôznejších smerov, prekročujúc 
všetky deliace hranice. Yellow Lounge prezentuje oj komplexné dizaj
nérske umenie DG, ktoré v prípade viedenského podujatia bolo zasa
dené do nezvyčajne atraktívneho o veľkorysého priestoru už nepouží
voného kulisového skladu viedenských divadiel zo začiatku 20. storo
čia. Živý dialóg medzi tradíciou o budúcnosťou chce DG sprostred
kovať oj nodviozoním no svoje dôverne známe logo, resp. jeho rozví
janím o inováciou. 

Vzájomnému dialógu slúži nesporne oj nové crossover CD prezen
tované v rámci dní DG vo Viedni, no ktorom so umelecky spolupo
dieľali spevák, skladateľ o producent Elvis Castello o Anne-Sofie von 
Otter, známo doteraz výlučne oko interpretka klasickej hudby. 

Ďalšie stretnutia Yellow Lounge so roku 2001 uskutočnia v Salz
burgu, Berlíne, Amsterdame, Hamburgu o Aix-en-Provence. 

PS. Hudobný život so zúčastnil no niektorých marketingových po
dujatiach stretnutia DG vo Viedni. Profesionalita, morgetingovo stra
tégia v záujme klasickej hudby, spôsob prezentácie: verme, že to 
všetko je takto naozaj v záujme hudby... lo 

VHKÝ JUBILEJNÝ ROK 2000 oslavovala katolícka cirkev aj 
hudbou: na námestiach a v kostoloch Ríma sa denno-denne 
konali koncerty. Na záver Jubilejného roka odovzdal Gennoro 
di Benedetto, riaditeľ l' Accademia di Santa Cecilia v rámci 
audiencie Jánovi Pavlovi ll. kompaktný disk so zóznomom 
z veľkolepého otváracieho predvedenia Jubilejného roka no 
Námestí sv. Petra, v rámci ktorého v podaní orchestra a zboru 
Accademia di Santa Cecilia pod taktovkou Myung-Whun 
Chunga odzneli štyri verzie Te Deum od Marc-Antoine 
Chorpentiero, W. A. Mozarta, Giuseppe Verdiho o Arva Pärta. 
Nahróvku DGG Vatikán vyhlásil zo oficiálnu CD Jubilejného 
roko. (podľa Klassik Akzente) 
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DADAIZMUS ZROD ANTIUMENIA 
V _, A 

Cl NOVYCH PODOB UMENIA? 
Zuzana Martináková 

DADAIZMó's BOL PODOBNE AKO FUTURIZMUS HNUTÍM UMELCOV A INTELEKTUÁLOV ZA NOVÉ PODOBY UMENIA l SPÔSOB ŽIVOTA. 

NESÚHLAS~ VŠAK SO SNAHOU VNÁŠAŤ OO UMENIA CHARAKTER TECHN ICKY ORIENTOVANEJ MODERNEJ DOBY. DADAIZMUS CHCEL BYŤ 

OSLOBODENÝ OD AKÝCHKOĽVEK PREJAVOV REAGUJÚCICH NA PRÍRODU, SPOLOČNOSŤ Čl SKUTOČNOSŤ, PRETOŽE V NAPODOBŇOVAN Í VIDEL 

PRETVÁRKU A KLAMSTVO. TiETO INTENCIE VŠAK NEMOHLI BYŤ REALIZOVANÉ DO DÔSLEDKU, PRETOŽE AJ DADAISTI CHTIAC-NECHTIAC REAGOVALI 

NA SPOLOČNOSŤ A NA DOBU, V KTOREJ SA FORMOVALI A PÔSOBILI . 

V
znik dadaizmu sa bezprostredne spája so začiatkom čin
nosti Voltairovho kabaretu (Cabaret Voltaire)' v Zurichu, 
ktorého zakladateľom bol najmä Hugo Ball, všestran

ne nadaná osobnosť. Pred príchodom do Zurichu roku 1915, 
kam ako do neutrálnej krajiny ušli pred vojnou viacerí umelci 
a vedci, pôsobil ako režisér a dramaturg v mníchovskom 
Kammertheater. Voltairov kabaret oficiálne začal svoju činnost 
2. februára 1916 oznamom v dennej tlači: 

.cabaret Voltaire. Pod týmto názvom sa sformovala spoločnosť 
mladých umelcov a literátov, ktorých cieľom je vytvoriť suedisko pre 
umeleckú zábavu. Tento kabaret vychádza z prinápu, že pri každo
denných stretnutiach sa budú konať hudobné a redtátorské produk
de umelcov, ktorí sem zavítajú ako hostia, a pozývaní sú tiež mladí 
ziirišskí umelá, aby bez ohľadu na svoje zameranie prichádzali s ná
vrhmi a príspevkami. ·• 

Schádzali sa tu väčšinou pokrokoví umeld, ktorí nesúhlasili 
s vojnou:• 

• Všetd sme boli zajedno v tom, že vojnu rozpútali jednotlivé vlá
dy z najsprostejších materiálnych dôvodov .... Chceli sme z Ca baretu 
Voltaire urobiť ohnisko ,najmladšieho umenia', hod sme sa vypase
ným a celkom nechápavým meštiakom tu a tam nehanbili povedať, 

že ich považujeme za prasce a nemeckého cisára za iniciátora vojny, ·• 

napísal vo svojich spomienkach jeden zo spoluzakladateľov 
kabaretu, nemecký básnik, lekár a zároveň teoretik a propagá
tor dadaizmu Richard Huelsenbeck. Ďalším významným 
spoluzakladateľom bol rumunský básnik D'istan Tzara, ktorý 
si nárokoval aj objav názvu dada (súhlas áno-áno je v rumun
čine da-da), Huelsenbeck však prisudzoval prvenstvo sebe: 

• Rokovali sme s jednou speváčkou ... , ktorej meno sa pre kabaret 
nehodilo. Tak sme s BaUom sedeli v miestnosti a rozmýšľali. Na stole 
ležall.aroussov slovník. Listovali srne v ňom a narazili na slovo da
da, slovník ho vysvetľoval ako názov pre dreveného detského koníč
ka.• Môj prst sa na tom slove nstavil a ja som povedal Dada."' 

Medzi oboma umelcami existovala akási rivalita, ktorá bola 
aj príčinou Huelsenbeckovej prezývky Anti-Tzara. 

Presvedčenie o neúprimnosti všetkých skutočnosť napodob
ňujúcich (aj avantgardných) umeleckých smerov dadaistov zá
konite viedlo k uznávaniu abstraktného umenia . Hlavným ak
térom bol alsaský maliar, sochár a básnik Hans Arp, ktorý 
prišiel z Paríža nasiak.nutý kubizmom, rozkladajúdm zachytá
vanú skutočnost. 

. Abstraktné umenie znamenalo pre nás vtedy, keď sme tancovali, 
spieval! a recitovali vo Voltairovom kabarete, to isté, čo absolúrna 
úprimnosť."' 

Vznik abstraktného výtvarného umenia, ako aj dadaistickej 
poézie, založenej viac na fonetickej zvukovosti ako významo
vosti, súvisí s už staršími pokusmi importovať niektoré znaky 
hudby do týchto umení. Hudba je svojou podstatou abstraktná 
a napodobňovanie len sekundárne. Primárna je snaha o har
móniu, dynamizmus, kontrast, spájanie melodických línií 
a práve tieto intende začali do výtvarného umenia vnášať už 
impresionizmus, najmä Cézanne, ktorý svoje umenie založil 
na prísnych zákonoch geometrie, a Seurat, ktorý vyžadoval 
harmóniu, chápanú hudobnou terminológiou (používal aj po
jem dominanta), dokonca vypracoval metodiku línii a farieb 
na spôsob polyfonickej hudby. Podobnú predstavu harmónie 
založenej na proporciách začala vo svojej tvorbe realizovať sku
pina maliarov Section ďor (Zlatý rez), ktorá sa odďenila od 
reprezentantov ortodoxného kubizmu a už aj vzhľadom na 
zvolený názov v prvom rade hľadala proporčnú harmóniu 
a akúsi analógiu číslovaného basu vo výtvarnom umení. Ich 
obrazy uprednostňovali geometrické konštrukcie a kompozič
né prvky blízke hudbe: František Kupka Dvojfarebná fúga 
(1912), Filozofická architektúra (1913, výtvarné vyjadrenie hu
dobného akordu), Robert Delaunay Simultánne kotúče ( 1912, 
farby autor vpísal do geometrických foriem akoby noty do os
novy, pričom vznikli dynamizmus, rytmus a časový rozmer). 
Hudbou sa inšpiroval aj Vasilij Kandinskij,' ktorému bol blízky 
Skriabin, •• ale aj Schônbergova dodekafónia. Presadzoval ideu 
totálneho umenia (niečo na spôsob Gesamtkunstwerku), spá
jajúceho prinápy rôznych umeleckých druhov. Počas pôsobe
nia vo weimarskom Bauhause" položil základy objektívnej 
analýzy maliarskeho jazyka (maliarskej gramatiky a syntaxe) 
a systematicky orientovanej teórie harmónie, založenej na tzv . 
.číslovanom base", pričom už v tom čase pochopil význam ma
tematiky ako ekvivalentnej disciplíny. Geometrickú abstrakciu 
presadzovali aj príslušníci Cézannovej školy Kazimír Malevič, 11 

Piet Mondrian" a skupina holandských výtvarníkov De Stijl: 
Malevičov slávny Cierny štvorec na bielom pozadí ( 1913 ), Mon
drianova Kompozída s líniami ( 191 7). Aj ruskí konštruktivisti
sochári Antoine Pevsner a Naum Gabo- v umení uznávali len 
realitu stáleho rytmu, inšpirovanú technickou konštrukciou; 
Vladimír Tatlin svojím slávnym návrhom kinetického pamät
níka Veža Tretej internacionály chcel vyjadriť myšlienku, že revo
lúcia 'él jej snaha zmeniť svet môže byt úspešná len na základe 
pozr•mja hlavných zákonov matematiky a konštrukde, stoja
ach v službách ľudstva; a El Lisickij, ktorý od revolúcie žil v ne
meckom a švajčiarskom prostredí, výraznou mierou ovplyvnil 
tamojší vývoj smerom k prepojeniu výtvarných disciplín 
s exaktnými vedami a matematikou. 
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Abstraktné umenie teda v prvých dvoch desaťročiach vznik
lo nezávisle vo viacerých kútoch sveta a malo vyjadrovať, po
dobne ako prejavy dadaistov, ale aj umelcov pred nimi" a viac
krát po nich," revoltu proti akademizmu a konvendám. Hlav
ným deľom dadaistov bola negáda umenia. Tzara neskôr 
v Manifeste dada z roku 1918 vyhlásil: 

.Dada neznamená nič. - Dada vzniká v ústach .... Umenie treba 
podrobiť operácii .• ,. 

• Hans Arp á ti! potrebu umenia, ktoré by napravilo vykolaje-
ný svet. 

.Hľadali sme elementárne umenie, ktoré malo aoveka spasiť pred 
šialenstvom doby a vytvorit nový poriadok, rovnováhu medzi nebom 
a peklom." ... Dada je prazdrojom celého umenia. Dada sa pokladá 
za umenie 'bez zmyslu', čo neznamená, že nemá zmysel. Dada je bez 
zmyslu podobne ako príroda."" 

Vo Voltairovom kabarete, 19 ktorý slúžil zároveň ako divadlo, 
výstavná galéria i literárny klub,'" sa schádzali umelo rôznych 

jazyčne (nemecky, anglicky a francúzsky) Tzara, Huelsenbeck 
a Janco za sprievodu hlukov a zvukov, vyludzovaných milič
nými predmetmi. Ball k tejto udalosti poznamenal: 

.Je to kontrapunktická recitácia, v ktorej tri alebo viac hlasov 
súčasne hovorí, spieva, píska a podobne, a to tak, že ich prieniky vy
tvárajú elegický, veselý alebo bizarný obsah básne ... Zvuky (minútu 
trvajúce rrr, alebo údery či vytie sirény a podobne) prevažujú svojou 
energiou nad ľudským hlasom.""' 

Ďalším vývojovým dôsledkom boli .Lautgedichte" (hláskové 
básne): napríklad báseň Karawane od Huga Balia je kombiná
ciou takých spojení ako jolifanto bambla ô fa/li bambla, grossiga 
m'pfa habla horem a pod. 

Uvedené extravagantné formy umenia vo Voltairovom ka
barete vyprovokovali začiatkom roku 1917 búrlivé protestné 
reakcie zo strany zámožnejších mešťanov. ale aj zurišských štu
dentov. Dôsledkom toho bolo vykázanie dadaistov z Voltairov
ho kabaretu po roku činnosti. Presťahovali sa do priestoru, kto
rý nazvali GALERIE DADA aj vzhladom na presun ťažiska na 

umeleckých disdplín, aby realizovali svoj deľ 
- deštrukdu a chaos v umení ako jedine plat
ný prinóp, popieranie dovtedajších kultúr
nych a spoločenských pravidiel a porušovanie 
morálnych kódexov (napríklad vzbudzovanie 
pohoršenia nad formami správania, oblieka
nia" a pod.). V poézii dadaisti zaútočili na 
schematizmus myslenia, na logiku jazyka, 
rozložili syntax, slová nahradili fonetickými 
slabikami či vymyslenými kombinádami hlá
sok, tiež rôznymi hlasovými prejavmi ako 
vzdychy, krik, stonanie a pri redtádi takejto 
poézie sa dali sprevádzať buchotom bubnov 
a činelov, krikom a smiechom. ktoré pripomí
nali futuristické hlukové kreáde (v Huelsen
beckovej básni Fantastische Gebete to boli na
pn'klad kombináde biribum biribu okolo behá 
vôl je šum alebo objednávka na vrt armatúr pre vr

R. DEIAUNAY: TRISTAN TZARA 

výtvarné umenie, kde vtedy vznikli viaceré 
nové techniky, po druhej svetovej vojne roz
vinuté v avantgardných smeroch. Bola to na
pn1dad technika koláže, na ktorú prišiel údaj
ne Arp, keď svoju nevydarenú kresbu roztr
hal a popadané, náhodne rozhodené útržky 
na zemi ho zaujali natoľko, že sa z toho stala 
metóda. Arpovi sa prisudzuje aj prvenstvo 
v používaní banálnych predmetov a výrobkov 
všednej potreby (povedzme vajce, podprsen
ka, fúzy, pupok a iné). Výtvarník Hans Rich
ter experimentoval s komplementárnymi du
alistickými technikami ako pozitív-negatív, 
čierne-biele, popredie-pozadie," na základe 
ktorých mu jeho priateľ skladateľ Ferrucdo 
Busoni odporúčal venovať sa prinópom kon
trapunktu. 

hača min-Grubián 7,6 cm [.] bre bre bre bre bre bre bre bre bre soko
bauno sokobauno sokobaunlfl a pod.). V kabarete redtovali sa 
verše T. Tzaru, F. Werfela, Ch. Morgensterna, V. Kandinského, 
H. Arpa, H. Balia, E. Henningsovej, F. Hardekopfa, G. Apolli
naira, M. Jacoba, ale aj ruských poetov A. Bloka, F. Sologubo
va, vystavovali sa obrazy P. Picassa, O. van Reesa, A. Segala, H. 
Arpa, M. Janca,'' A. Jawlenského, H. Richtera a iných, balalaj
kové orchestre hrali ruské tance, znela tu černošská improvi
zovaná hudba, spev Emmy Henningsovej so sprievodom klaví
ra (Hugo Ball), Arthur Rubinstein tu uviedol diela Saint-Saen
sa, zazneli tu tiež diela Debussyho, Rachmaninova, Skriabina 
a Schonberga, ale aj futuristická hudba Luigi Russola a tiež ex
perimenty bruitistickej hudby Edgara Varesa. Zmysel týchto 
podujatí dokumentujú BaUove poznámky: 

.Náš kabaret je gesto. Každé slovo, ktoré sa ru prednesie a zaspie
va, vypovedá aspoň o tom, že sa tejto ponižujúcej dobe nepodarilo 
vynútiť si náš rešpekt. Prečo by sme ju aj mali rešpektovať. čím by 
nám mohla imponovať? Svojimi kanónmi? Náš veľký bubon ich 
prehluší."" 

V tom čase vznikajú aj simultánne básne, v ktorých sa jed
notlivé verše súčasne prednášajú v dvoch alebo viacerých ja
zykoch, čím vzniká akýsi kontrapunkt, alebo- ako sami tvrdi
li - generálny bas" ako určitý návod na myslenie a usmerňo
vanie toku myšlienok poslucháča: Admirál hľadá byt na 
prenájom vo Voltairovom kabarete v marci 1916 recitovali troj-
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Pamflet Waltera Sernera Letzte Lockerung z ro
ku 1918 bol podl'a Richtera 

.posledným výrazom toho, čo dadaizmus reprezemoval vo filozo
fickom i morálnom zmysle: všetko sa muselo oslobodiť, ani jediná 
skrutka nezostala na svojom mieste, otvory zhotovené kedysi na 
mieru sa prehlbili, skrutka i ďovek speli k novým funkciám, ktoré sa 
nedajú spoznať bez úplnej negácie všetkého, čo jestvovalo predtým; 
tomu však predchádzali škandály, deštrukde, provokácie a zmätky. 
A náhoda sa už nepovažovala za faktor obohacujúd umeleckú oblasť, 
ale za vedomý prináp rozkladu, neovládateľnosti anarchie. Ciže: an
tiumenie."" 

Myšlienky dadaizmu vyžarovali aj za okruh umelcov, ktorí 
sa k nemu priamo hlásili. K veľkým sympatizantom patril na
príklad Augusto Giacometti, ktorý sa tiež pokúšal vniesť pohyb 
do výtvarného umenia a bol prvým tvorcom mobilného ob
jektu (upravené a pomaľované hodiny). Aj slávny ruský maliar 
Alexej Jawlensky sa v Zurichu stretával s dadaistami a tvoril 
svoje .hudobné" variácie na tému portrét, pričom už pred 
vznikom dadaizmu experimentoval s chromatickou škálou fa
rieb, inšpirovanou hudobným chromatizmom. 

Nezávisle od zi.irišského dadaizmu vznikali podobné hnutia 
a umelecké prejavy aj v iných kútoch sveta. Bola to napn'klad 
tvorba švédskeho maliara Vikinga Eggelinga," ktorý začiat
kom roku 1918 zavítal do Zurichu. Jeho spolupráca najmä 
s Richterom viedla k tvorbe abstraktného výtvarného umenia, 
zameraného na preverovanie nových psychofyziologických 
vlastnosú oka. Obaja vyšli z hudobnej techniky basovej línie, 
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vo výtvarnom umení korešpondujúcej s predstavou tzv. konti
nuálneho spodného tónu malby, čiže akéhosi generálbasu ma
liarstva. Tieto svoje idey realizovali neskôr v Nemecku (Kiein
Kälzig, 1999) na papierové zvitky, rolky, na ktorých usporia
dali výtvarné formy na spôsob parútúr pre mechanický klavír. 10 

Roku 1920 tieto výtvarné experimenty preniesli aj do filmu: 
boli to Eggelingova Diagonálna symfónia a Richterov Rytmus 21. 

V New Yorku sa ešte pred vznikom zi.irišského dadaizmu 
sformovala skupina umelcov s podobnými myšlienkovými am
bíciami: Alfred Stieglitz, Francis Picabia, Man Ray a Mar
cel Duchamp Predchádzala jej už tvorba a činnos( A. Stie
glitza, ktorý sa ~okladá za priekopru'ka umeleckej fotografie. Už 
roku 1915 založil Gallery 291, v ktorej ako prvý v USA vysta
voval diela najnovšieho európskeho umenia (Picasso, Matisse, 
Rousseau a i.), pričom jej názov dal meno aj časopisu americ
kého anti-umenia 29/. Na veľkej International Exibition of 
Modem Art v New Yorku roku 1915 vyvolaJ obrovskú senzá
ciu obraz Duchampa Akt schádzaj úd po schodoch ( 1912)," ktorý 
ponúkal jednu z možností riešenia problému pohybu v malbe. 
Duchamp sa preslávil aj v oblasti tzv. ready made umenia, zalo

Golyšev, ktorý roku 1909 odišiel do Berlína a ako maliar 
sa spolu s Hausŕnannom a Huelsenbeckom stal zakladajúcim 
členom tzv. November Gruppe berlínskych dadaistov 
( 1918-1919) a podpísal tiež Dadaist manifesto ( 1919). 

V Hannoveri pôsobil významný maliar, grafik a literát Kurt 
Schwitters ( 1887-1948), ktorý tu po neúspešnom pokuse pri
pojiť sa k berlínskym dadaistom založil hnutie dada a dal mu 
názov Men.11 Vo svojom dome zhotovil aj sochárske dielo s hr
bollni a dutinami, ktoré nazval Merzsäule (Menov stfp) a ku 
ktorému stále pridával nejaké predmety (napríklad vlasy, nech
ty), až nakoniec musel prebúra( strop miestnosti." Bol objavi
teľom asambláže, techniky pozostávajúcej z kombinácií rôznych 
materiálov ako kanón, drevo, látka, železné drôty, črepy, staré 
lístky na električku, obaly na syr, predraté podrážky a iné, kto
rú často využívala výtvarná avantgarda 50. a 60. rokov. Schwit
ters sa venoval aj tvorbe fonetických básní. z ktorých najzná
mejšia Ursonate (Prasonáta, inšpirovaná zvukovou básňou 
Raoula Hausmanna, 1922-1932) je založená na kombinácii 
fonetických hlások a slabík, zostavených podľa prinápov hu
dobnej sonátovej formy (štyri časti, rozvíjanie a opakovanie 

tém, princíp kontrastu, aplikácia dielov ako 
expozícia, rozvedenie, repríza a pod.). 

ženého na odhalení umeleckého prvku či 

kontextu akéhokoľvek existujúceho objektu 
(ready made = hotové, urobené): Koleso z bi
cykla na sto/ic/ce (1913), Sušič na fľaše (1915), 
Fontána (ready made pisoár, 1915 ), kde sa 
umelcova kreativita prejavuje vo výbere ho
tových predmetov, zbavených pôvodného 
kontextu a vystavených ako živé súčasné 
umenie. Umenie ready made už predstavova
lo onú nihilizáciu umenia, umeleckej tvorby, 
premenu umenia v antiumenie, ktoré Du
champ nazval a-umením, ekvivalentom 
a-morálnosti. vzťahujúcej sa nielen na ume
nie, ale predovšetkým na spôsob života. Fran
cúz Duchamp spolu s Američanom Manom 
Rayom a Spanielom Francisom Picabiom tvo
rili triumvirát, ktorý spájala nielen vášeň k ša
chovej hre, ale predovšetkým podobná kon
cepcia uménia. Picabia neskôr rozširoval idey 
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H. RICHTEROVl 

V Kolíne nad Rýnom reprezentovali dadais
tické hnutie predovšetkým Theodor Baar
geld (vlastným menom Alfred Gri.inewald) 
a Max Ernst, ktorí tiež organizovali škanda
lózne podujatia a výstavy. Jednou z najprovo
katívnejších manifestácií dadaistického anti
umenia bola výstava začiatkom roka 1920, 
ktorú Ernst zorganizoval spolu s Arpom" pod 
názvom Dada-Ausstellung tak, že obecen
stvo sa na ňu dostalo len cez pisoár, za ktorým 
ho čakali nepredstavitelhé . umelecké diela" 
(napnKlad Ernstov klát a na reťazi pripevnená 
sekera, akvárium naplnené červenou tekuti
nou, v ktorom bol budt'k, ženské rameno a vla
sy a pod.). Rozzúrení diváci exponáty ničili, tie 
však boli neustále nahradzované inými, až celý 

antiumenia v Barcelone, ZUrichu a v Paríži (vydával dadaistic
ký časopis 391, inšpirovaný newyorským 291). 

J)alšúni centrami dadaizmu boli Berlín, Kolín nad Rýnom 
a Hannover. Berlínsky dadaizmus sa zaslúžil najmä o rozvinu
tie fonetickej poézie (po druhej svetovej vojne nazvanej letriz
mus). Vo svojej činnosti tu po odchode z ZUrichu pokračoval 
Huelsenbeck, pôsobil tu ďalej rakúsky maliar, rezbár a básnik 
Raol Hausmann, prezývaný tiež dadasof. ktorý si pripisoval 
vynájdenie fonetických básní (prvá z roku 1918 bola vydaná vo 
forme plagátu), nazvaných Automobily duše I, a tiež tzv. automa
tického písania (Manifest zákona hlások) a fotomontáže (zaoberal 
sa aj prinápmi optiky v poézii, tzv. optofonetiky, ktorej inšpirá
cie nachádzal u Morgensterna); Johannes Baader, ktorý si 
udeW titul Oberdada, čiže najvyššieho predstaviteľa dadizmu, 
o ktorom sa hovorilo, že bol neuropat a tvorca vymyslených 
správ a poplašných pamfletov (napríklad pamflet Vyhodíme Wei
mar do povetria, sídlom dada je Berlín); George Grosz, zvaný tiež 
Dadamarschall, ktorý sa preslávil svojimi humoristickýrni a sar
kastickými kresbami a karikatúrami, kritizuj údmi skazenú bur
žoáznu spoločnosť; grafik a scénograf John Heartfield,"ktorý 
sa venoval fotomontáži; teoretik a politik Walter Mehring 
a ďalší. Berlínski dadaisti sa svojimi názormi pohybovali niekde 
medzi-zenovým budhizmom a psychoanalýzou. K dadaizmu sa 
hlásil aj skladateľ a maliar ukrajinského pôvodu Jefim 
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tento proces vyvrchoW po niekoľkých dňoch 
zákazom výstavy. Ernst sa neskôr stal jedným z hlavných repre
zentantov surrealistického hnutia (fantazijné koláže, pozostá
vajúce z výstrižkov anatomických, prírodovedeckých príručiek 
a časopisov, zvýrazňovaných fotografickým zväčšovaním). 

Po vrchole a vzápätí zániku dadaistického hnutia v Zurichu 
roku 1918 ťažisko sa presunulo do Paríža, na už pripravenú pô
du. Na jednej strane tu už v podobnom duchu tvorili viaceré 
skupiny umelcov (napríklad manifest bibizmu hlásal presadzo
vanie nezvyčajného a primitívneho v umení), na strane druhej 
existovali priame kontakty medzi ZUrichom a New Yorkom. 
Začiatky zlatej éry dadaizmu v Paríži sú spojené s príchodom 
Picabiu v marci 1919, kde pokračoval vo vydávaní svojho ča
sopisu 391, a príchodom Tzaru v januári 1920, ktorý bol mi
moriadne aktívny v uvádzaní dadaistických myšlienok do ži
vota. Už týždeň po príchode tu usporiadaJ prvý dadaistický 
večer, na ktorom sa recitovali verše Apollinaira, Reverdyho, 
hrali sa diela Satieho, Aurica, Milhauda, Poulenca, vystavova
li diela Chi rica, 16 Picabiu, Légera17 a iných. Neskôr sa Tzara po
kúsil aplikovať dadaizmus na divadlo a hudbu: napnldad na 
pre<tstavení v divadle ľOdéon (27 . 3. 1920) zaznela skladba 
Georgesa Ribemon~-Dessaignesa, ktorá využívala náhodu v or
ganizácii tónov, uviedli sa absurdné scénky (napnKlad Rozlade
ný bruchovravca od Paula Derméea a Nemý kanárik od Ribe
monta-Dessaignesa, Prvé nebeské dobrodružstvo pána Antipyrina 
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od Tzaru). K hlavným reprezentantom dadaizmu patrili dalej 
.\nclré Breton, Louis Aragon, Paul Eluard, ktorí svoje po
stoje proklamovali nielen poéziou, ale aj formou manifestov 
(Manifest dadaistického pečiva, dadaistického korčulovania, 
dadaistického písacieho stroja). V júli 1923 zorganizoval Tzara 
ešte .happening" La Soirée du Coeur a bar be (Večer fúzatého srd
ca, podľa časopisu Le Coeur a barbe, prispievali do neho aj Du
champ, Eluard i Satie), na ktorom boli uvedené diela sklada
teľov parížskej Sestky, Stravinskél]o, nové filmy Mana Raya 
a Hansa Richtera, verše Tzaru, Cocteaua a tiež Satieho Trois 
Morceaux en forme de poire, pričom vrcholom bola Tzarova hra 
Srdce na plyn, ktorá vyvolala neobyčajnú zúrivosť obecenstva, 
vrcholiacu ničením kresiel a javiska. 

Zo skladateľov sa v Paríži k dadaizmu prihlásil najmä Erik 
Satie, ktorý už vtedy patril k zrelým päťdesiatnikom. Dadaiz
mus mu bol blízky, sám ho anticipoval svojou tvorbou i spôso
bom života (sarkazmus a sebairónia). Spolupracoval s Tzarom 
už pred jeho príchodom do Paríža a sympatizoval s komuniz
mom a Leninom ako mnohí dadaisti v tej dobe (dokonca sa ro
ku 1920 staJ členom KS). Jeho hudba spolu s recitáciou dadais
tických básnikov bola uvedená na Dada-Soirée v Zurichu 
( 1919), neskôr Ragtime z baletu Parade za mel v Holandsku pod 
titulom Ragtime Dada na Dada výstave organizovanej T. van 
Doesburgom, K. Schwittersom a V. Huszárom. Aj Satieho bale
ty Mercure (1924)'"a Retache (1924) odrážajú dadaistické a surrea
listické prvky kolážou rômych druhov hudby. Balet Re/ache, 
ktorý vmikol za spolupráce s Picabiom (scéna a kostýmy) dostal 
po uvedení prezývku rien + rien =Re/ache (nič+ nič= Relache) ." 
Medzi dejstvami tohto baletu sa neskôr premietal film René 
Claira Entr'act (v konečnej podobe pomenovaný ako Cinéma, 
1924, v ktorom účinkovali Satie, Picabia, Man Ray, Duchamp 
a iní). Cinéma predstavuje zároveň transfer Satieho predstavy 
musique ďameublement'0 do filmu. Satie nesúhlasil so všetkými 
predstaviteľmi dadaizmu v Paríži, odmietal najmä Aragona 
a Bretona (ú sa po zániku dadaizmu roku 1924 stali vodcami 
surrealistického hnutia) a viac spolupracoval s maliarmi a vý
tvarníkmi - Francisom Picabiom, Manom Rayom, Marcelom 
Duchampom (roku 1921 napríklad prispel k vmiku prvého 
francúzkeho ready-made dada-objektu Cadeau" od Mana Raya, 
pokladajúceho Satieho za jediného hudobníka, ktorý má oči). 

Dadaizmus prirodzeným spôsobom vyústil do surrea lizmu, 
ktorý bol verejne deklarovaný Bretonovýrn manifestom roku 
1924, pričom dadaizmus ako hnutie a surrealizmus ako štýl vo 
výtvarnom a literárnom umení anticipovali viaceré techniky 
a štýly povojnovej avantgardy 50. a 60. rokov (koláže, asam
bláže, využitie prvku náhody, happeningy a umelecké akcie, 
Ouxus hnutie, v hudbe zrod konkrétnej a elektronickej hudby, 
tiež sonoristické koncepcie, stochastickú a aleatorickú, grafickú 
hudbu, v poézii letrizmus, multimediálne koncepcie a pod.). 

Existencia dadaizmu bola krátka, podobná explózii uvoľ
ňujúcej neobyčajne silnú energiu pre vmik nových podôb 
umenia, ktoré sa bez negácie tradičného umenia nemohli roz
vinúť. Anti umenie je teda zákonitou fázou nového umenia ... 

Poznámky 
1 Voltairovo meno malo byt symbolom slobody ducha a požiadavky 

spravodlivosti uplatňovanej voči mocným. 
' Hral na klavíri, bol činný v literatúre, divadle, tiež vzdelaný v oblas

ti filozofie i techniky; po filozofických a sociologických štúdiách ab
solvoval Reinhardtov seminár v Berlíne a po príchode do Mníchova 
roku 1912 nadviazal spoluprácu s Wedekindom, s literátmi Schwa
bingu a tiež s výtvarníkmi združenia Modrý jazdec na čele s F. Mar
com, P. Kleeom a V. Kandinským. S Kandinským dokonca vypraco
val na jar 1914 projekt expresionistickej scény, na ktorej sa mala pre
zentovať celá medzinárodná avantgarda; pre vypuknutie prvej 
svetovej vojny sa tento projekt, žiar, nemohol uskutočniť. 
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' In: Kniha o kabaretu. Mladá fronta, Praha 1988, s. 272 
'Na rozdiel od fu turistov a mnohých iných .vlastencov·, ktorí vojnu 

oslavovali. 
' In: Op. cit., s. 273 
' Iné pramene uvádzajú, že výraz koníček môže mať aj význam hobby. 
' In: Op. cit., s. 274 
' Op. cit., s. 274 
• Sám sa tiež venoval hudbe. 

10 Skriabin sám vypracoval teóriu farby tónov. 
" Bauhaus vznikol zlúčenún Akadémie výtvarných umení so školou 

umeleckého priemyslu vo Weimare v roku 1919, ktorej zakladateľom 
a rektorom bol Walter Gropius. Cieľom bola wagnerovská koncepcia 
prepojenia všetkých umeleckých a umeleckopriemyselných odvetví. 
ktorá sa neskôr reedukovala predovšetkým na dominanciu matema
tiky a techniky vo vzťahu k umeniu. Popri Kandinskom tu pôsobili 
Albers, Feininger, Klee, Moholy-Nagy, Schlemmer, Meyer a iní. 

" Malevič tento štýl geometrickej abstrakcie nazval suprematizmus. 
" Patril do skupiny De S tiji. ktorá sa sformovala v Holandsku počas pr

vej svetovej vojny a do ktorej patrili Theo van Doesburg, Ban van 
der Leck a Vilmos Huszár. 

" Už skupina básnikov, tzV. zutistov z roku 1871 bola podobne namie
rená proti vtedajšiemu stavu v oblasti umenia i života a na všetko re
agovala slovkom zut, majúci asi taký význam ako daj pokoj. resp. 
choď do čena. Aj ruskí futuristi presadzovali tzv. zaumnyj jazyk. t.j. 
poéziu bez zmyslu a bežnej logiky. 

" Napn1dad fluxus hnutie v druhej polovici 50. rokov, happeningy a pod. 
" RICHTER. H.: Dada - Kunst und Antikunst. Poľ. preklad Dadaizm -

sztuka i antisztuka. Warszawa 1986, s. 50 
17 In: Kniha o kabareru ... , s. 276 
" RICHTER, H.: Op. cit., s. 55 
" Mladý nemecký básnik Hugo Ball, ktorý pracoval aj ako divadelný 

režisér a Emmy Henningsová, tanečnica a hudobníčka (neskôr jeho 
žena), zosnovali plán premeniť Meierei, krčmu pochybnej povesti 
v l'udovej štvrti Niederdorf. na literárnu kaviareň, v ktorej by sa stre
távala emigrantská inteligencia. Zmluva bola uzavretá l. 2. l9I6. 

,. Iniciátorom prepojenia rôznych druhov umení bol Hugo Ball, ktorý 
sa inšpiroval Kandinského koncepciou totálneho umenia. 

" Hans Arp napn1dad chodil v kabáte v tvare pyramídy a vyzeral ako-
by prišiel z inej planéty. 

" In: Kniha o kabaretu ... , s. 281 
" Maliar rumunského pôvodu. 
" Op. cit., s. 287 
" Th by sa skôr hodil kontrapunkt než generálny, resp. číslovaný bas, 

ako to nazývali abstraktní maliari alebo francúzski avantgardní bás
nia okolo poetov Henri Barzuma a Fernanda Divoira. Išlo zrejme 
skôr o analógiu tvorivého vypracovania a domýšľania obrazov a po
ézie, podobne ako v prípade hudobnej harmonickej schémy gene
rálneho a číslovaného basu. 

" In: Op. cit., s. 298 
" Aj holandský maliar Escher experimentoval s podobnými technikaJni. 
" RICHTER, H.: Dada- Kunst und Anrikunst .. , s. 76 
" Studoval mal'bu a grafiku vo Svajčiarsku ( 1900-1908), žil tiež 

v Paríži, kde sa roku 1911 stretol s Arpom. 
,. V hudbe Conlon Nancarrow tvoril svoje kompozície na tieto rolky 

pre mechanický klavír. 
" Slávny kubistický obraz. 
" Vlasmým menom Helmut Herzfeld, ktorý si provokatívne poanglič

til svoje meno. 
" Názov Merz odvodil zo strednej slabiky slova Komerzbank, ktoré sa 

vyskytuje na jednej jeho asambláži. 
" Jeho dom aj sochárske dielo boli zničené počas druhej svetovej vojny. 
" Arp sa z Zurichu do Nemecka vrátil roku 1919. 
" Giorgio de Chirico sa pokladá za predchodcu surrealizmu. 
" Fernand Léger, predstaviteľ kubjzmu, sa už pred jeho vznikom za

oberal objemom a tvoril obrazy, ktorých štýl sa tiež niekedy nazýva 
ako tubizmus pre tvary rúr (tube), z ktorých pozostávajú. 

" Tvorcom scenára, scény a kostýmov bol Picasso a choreografie Léo
nide Massine. 

" Relkhe znamená koniec Picabiovho dadaizmu ako aj jeho časopisu 
391, kam Satie prispieval v rokoch 1921-1924. 

.. Satie prevzal koncepciu musique ďameublement od Matissa, snívajúce
ho o akomsi umení bez rušivých momentov, ktoré by sa dalo prirov
nať k pohodlnému kreslu. Preto Satie nazval svoju hudbu ako nábyt
kovú, ktorá by bola súčasťou života, podobne ako nábytok v byte. 

" Ide o starý typ žehličky, ktorá sa rozžeravila uhlím. Man Ray si k nej 
kúpil škatuľku klincov a lepidlo, na Wadkú plochu žehličky nalepil 
rad klincov a vystavil ju v galérii s názvom dar. 
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PEDAGOGICKÉ REF.LEXIE 
0RFFOV "SCHULWERK

11 
V PREMENÁCH ČASU 

(o SYMPÓZIU V TRAUNWALCHENE, BAVORSKO) 

Chcel vzbudiť radosť z hravého muziárovania a tvorivých expe
rimentov; .lebo všetky deti majú hudobný talent", ako tvrdil Carl 
Orff. Improvizácia, fantázia a pohyb sú centrom jeho .Schul
werk-idey•, jedného z najväčších pedagogických konceptov 20. 
storočia, ktorý ~ff realizoval spolu s Gunild Keetmanovou pred 
viac ako päťdesiatimi rokmi. Roku 1950 vyšiel totiž prvý diel 
.Musik fiir Kinder· so skladbami veľkej gestickej sily, ktoré vy
chádzajú z reči a obrazov detskej a l'udovej piesne. 

Odvtedy uplynulo 50 rokov a Orff ov Sch ul werk je prítomný 
prakticky na celom svete: adaptovali ho vo vyše 17 krajinách 
a niekdajšia cieľová skupina detí sa rozšírila aj o mládež, dos
pelých, seniorov a o oblasť tanečnej výchovy a muzikote
rapie. 

Ako mohol Orffov Schulwerk zostať tak dlho nažive? Aj dnes 
dávať ešte impulzy a základný materiál pre pedagogickú prácu? 
A aké postavenie má Orffov Schulwerk vo svete, ako s ním pra
cuj ú v Afrike, ako v Rusku? 

Päťdesiate narodeniny boli príležitosťou hľadať odpovede na 
tieto otázky, urobiť .medzinárodnú inventúru" a resumé, kritic
kú bilandu a výhľad do budúcnosti. 

Príležitosť na výmenu skúseností ponúklo minulý rok viacero 
medzinárodných sympózií, a to vo fínskom Orivesi, v Rochestri 
NY/USA, v Mníchove a v Traunwalchene. 

Mottom sympózia v Traunwalchene, na ktorom sa v júli 2000 
po prvýkrát zúčatnili aj zástupcovia Slovenska, bolo .lm Wandel 
der Zeit: Orff Schulwerk. 50 Ja hre Musik fiir Kinder·. Usporia
datelíni boli Orff-Schulwerk-Forum Salzburg, Carl-Orff-Volks
schule Traunwalchen a Orff-Schulwerk-Gesellschaft Deutsch
land. Na sympóziu sa zišli obdivovatelia Orffovho Schulwerku 
z 32 krajín - dlhoroční predstavitelia orffovských spoločností 
spolu so začínajúcimi nadšenými učitel'mi hudobnej výchovy. 

účastníci zažili premiéry, ateliéry, prednášky renomovaJJých 
docentov- pestrú zmes teórie a praxe. Koncerty rozličnej úrov
ne miestnej hudobnej školy a gymnázia, hrali tiež súbory 
z Maďarska, Grécka, Nemecka a USA. Núkala sa pn1ežitosť živo 
diskutovať o pôsobení, zmenách a víziách Schulwerku. 

Predovšetkým však sympózium bolo fórom na výmenu názo
rov o podstate ideí Schulwerku. Napn1dad o improvizácii: ... na
pokon nás dokáže oslobodiť .od strachu pred správnou alebo ne
správnou ~dpoveďou, správnou alebo nesprávnou notou·. hovo
rí Doug Goodkin, .a umožní deťom jednoducho sa s materiálom 
hrať. práve tak, ako sa učia všetko ostatné vo svojom živote". 
Doug Goodkin vyučuje od roku 1975 v San Francisku 3- až 
l 5-ročné deti. Na medzinárodných kurzoch a ako autor rôznych 
učebníc získal povesť fantáziou obdareného sprostredkovatel'a 
a pokračovateľa Orffovho Schulwerku. 

V USA je Orff ov Schulwerk už dávno etablovaný a vynikajúco 
organizovaný: si lná a vel'mi aktívna Orffova spoločnos( má vyše 
l O 000 členov, organizuje vzdelávacie programy pre učiteľov a na 
každoročných konferenciách sa stretáva dve-tri tisíc l'udí. 

Oproti tomu v Rakúsku a v Orffovej rodnej krajine, v Nemec
ku, vidieť akoby prvé stopy únavy a Orffove myšlienky niekedy 
interpretujú nesprávne. 

.Orffov Schulwerk žije zo svojej kreativity a na jeho spros
tredkovanie sa musia vyvinúť metodické postupy, nesmie sa spú
tať prílišnými pravidlami, potrebuje skôr oveľa viac kreatívnych 
učiteľov, • hovorí Barbara Haselbachová, medzinárodne uznáva
ná profesorka tanečnej výchovy na Orffovom inštitúte Univerzi
ty Mozaneum Salzburg. 

Ešte stále bojujú hudobní a taneční pedagógovia o kreatívny 
potendál v ľuďoch a proti l'ahostajnej reprodukcii .• Vyrovnať sa 
so situáciou, v ktorej nevieme, čo urobí dieťa v najbližšom mo-
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mente, je pre učitel'a vel'ký problém, • konštatuje Ulrike Jung
mairová. 

Kým sa v Nemecku a v Rakúsku premýšľa predovšetkým o no
vých cestách didaktiky, v iných krajinách naráža Orffov Schul
werk na problémy existenčného charakteru. 

V Juhoafrickej republike poznajú väčšinou Orffa na školách 
pre bielych. Na rozdiel od nich školy pre čiernych bojujú s ele
mentárnymi existenčnými a z toho vyplývajúcimi spoločenskými 
problémami. Učitelia túžia po vzdelaní a po podnetoch .• Sme 
motivovaní a máme aj správnych ľudí, ale predovšetkým je tu 
stály boj o peniaze,· hovorí o dileme Miriam Schiffová, predsed
níčka .Orff Afrika".Vzhľadom na tieto podmienky sú rozpamäta
nie sa na vlastné africké korene a . pomoc pri svojpomoci" jedi
nými zmysluplnými modelmi pre budúmosť. 

Vrodená muzikalita Afričanov však nemôže zastrieť fakt, že 
o hudobnú výchovu v JAR je postarané vel'mi zle. Je iróniou de
jín, že práve Afrika nemá peniaze na učitel'ov orffovskej hudob
nej výchovy. Lebo bol to práve africký xylofón, ktorý dostal Orff 
do daru už roku 1925 a ktorý poslúžil ako vzor pre jeho orffov
ské inštrumentárium. 

Podobne ako africký xylofón, v Indonézii to boli tradičné ga
melanové nástroje, ktoré inšpirovali mníchovského skladatel'a. 
Tým by sa mohlo vysvetliť. prečo sa v Indonézii Orffov Schul
werk doteraz neudomácnil - .v každej škole, v každej dedine 
majú gamelanové nástroje, takže orffovské nástroje tu vnímajú 
pravdepodobne ako kópie nástrojov vlastných,· vysvetl'uje Maxi
miliane Lemyeová, rodená Indonézanka a v súčasnosti predsed
níčka Belgickej Orffovej spoločnosti . 

Oproti tomu v Rusku akoby orffovská pedagogika naštartova
la proces národného .sebaobjavovania", hoci Ruská Orffova spo
ločnosť existuje len od roku l 988 a má 129 členov .• Momentál
ne prežívame národné oživenie,· hovorí s potešením zaklada tel' 
spoločnosti Viačeslav Žilin, . už jestvuje ruský, baškirský a tatár
sky preklad, rozpamätávame sa na starý ruský folklór, na staré 
ruské piesne.· Aj keď k zavedeniu Orffovho Schulwerku v šir
šom meradle je v Rusku ešte ďaleko. 

V praxi i v teórii, na koncertoch, kurzoch, prednáškach, ako aj 
v osobných rozhovoroch sa v Traunwalchene ukázalo globálne 
rozšírenie a osvojenie Orffovho Schulwerku. Ako obzvlášť pre
svedčivá sa ukázala adaptácia v Spanielsku. Tam je Schulwerk 
pevne integrovaný v učebnom pláne základných škôl, orffovskí 
špecialisti sú zamestnaní na hudobnopedagogických školách a na 
množstvo workshopov a letných kurzov sa kvôli vel'kému záuj
mu robia dokonca poradovníky, vysvetľuje Sofia Lopez-Iborová. 

že Orffov Schulwerk už vytvoril po zemeguli sieť, dokazuje aj 
bohatá medzinárodná účasť na sympóziu v Traunwalchene. 

Pre Liselotte Orffovú, čulú a prácou neustále zaneprázdnenú 
vdovu po skladateľovi, dôvod pre radosť: .Keď pozorujem sym
pózium, potom už tento jeho globálny aspekt je zadosť
učinením.· 

Uplynulých 50 rokov bolo tiež obdobím, na ktorom zanechal 
stopy čas: Aj keď má Orffov Sch ulwerk interkulturálny charak
ter, je nevyhnuté mať stále na zreteli podstatnú myšlienku -
.Fantázia má slúžiť na formovanie človeka" -to je Orffov mrav
ný imperatív. 

Rqbiť hudbu nie ako .vrcholový šport, ale ako časť kvality ži
vota;. ako výstižne zhrnula Barbara Haselbachová. V budúcnos
ti sa teda treba odkloniť od muziárovania príliš spútaného pra
vidlami- len tak môže Orffov Schulwerk prežiť. 

(Pod fa článku .50 rokov hudby pre deti- fantázia a pohyb· 
zo spravodaja Orff heuteltoday pripravila Miroslava Blaíeková.) 
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ORAVSKÁ OBEC ŽAŠKOV NIE JE ASI ŠIRŠEJ VEREJ

NOSTI ZNÁMA, NO TÍ, KTORÝM JEJ NÁZOV NIEČO 
HOVORÍ, BUDÚ S NAJVÄČŠOU PRAVDEPODOBNo

SŤOU MILOVNÍKMI AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU. 

RODINA ZÁPOTOČNÝCH PATRÍ MEDZI PRIAMYCH 

POTOMKOV ZNÁMYCH MIESTNYCH WDOVÝCH 

MUZIKANTOV, SÚRODENCOV HRAŠKOVCOV. HLA

VA RODINY JAROSLAV ZÁPOTOČNÝ JE UŽ ROKY 

ZANIETENÝM VEDÚCIM FOLKLÓRNEJ SKUPINY TRN

KÁRI, KTOREJ NEDÁVNO VYŠLO PROFILOVÉ CD. 

modulácie 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JAZZ] WORLD MUSIC] FOLKLÓR] ••• 

AKO SA ŽIJE 
s autentickým folklórom 
Ili Ako si obyvatelia obce spomínajú na časy, keď l'udová hudba bo
la prirodzenou a každodennou súčasťou života Žaškovčanov? 
Traduje so, že najstaršia známo muzika Furindovcov vzniklo už roku 
1880. Ďalšou bolo ľudová hudba Jána Hrašku z roku 1933. V 40. ro
koch pôsobilo v Žaškove viacero hudobníkov, ktorí so združovali v ka
pelách troch primóšov: Jána Hrašku, Jána Furindu o Michala Adamca. 
Hudobníci hrávali oj mimo Žaškova, napríklad no Liptove - traduje so, 
že z typickej svadby so vrátili ož po niekoľkých dňoch - o zase muzikanti 
z týchto oblastí chodili hrávať do Žaškova, takže si navzájom vymieňali 
pesničky. Keď so stretávame s Liptákmi z Liptovských Sliačov, tok nám 
často vravia, že tá či oná pieseň je ,ich•. Pritom my sme so ju naučili od 
našich žoškovských muzikantov o považujeme ju zo nošu. Samozrejme, 
každá z týchto spoločných piesní má svoju domácu, špecifickú ,nôtu•. 
b Repertoár vtedajších muzík bol zrejme ovplyvnený momentál
nym dopytom ... 
To je pravda, hralo o spievalo so podľa tej-ktorej prOežitosti: no svad
bách, počas fašiangov, svätojánskej noci, pri vynášaní Moreny, pri vy
prevádzaní regrútov no vojnu, pri hroboní seno so zase spievali trávni
ce ... Až do päťdesiatych rokov, keď vzniklo prvá folklórno skupino, ne
tvoril repertoár žoškovských muzík len folklór v dnešnom zmysle slovo -
hrávalo so predovšetkým do tanca o muzikanti museli vedieť zahroť 
všetko - oj dobové šlágre. 

Svadba bolo vždy veľkou udalosťou pre celú dedinu. Trvalo oj tri dni. 
Platil nepísaný zákon, že pozvaní môžu byť len pokrvní príbuzní - často 

so teda stalo, že no hostinu prišiel len jeden z manžel
ského póru. ,Povinnou• kulisou boli okolostojace staršie 
ženy, neskôr komentujúce dianie no svadbe tým, čo ne
boli medzi pozvanými. Dôležitým svadobným zvykom 
bolo ,nosenie rúcha• - slávnostné presťahovanie ne
vesty o jej veno do nového domu pred očami celej de
diny. 

Pre žoškovské muziky boli typické napríklad takzvané 
, rozkazovačky". Dobre rozkázať - to bolo umenie. Bolo 
treba vedieť začať nápev konkrétnej pesničky v správ
nej tónine o tempe. Niektoré piesne dokonca jestvujú 
v dvoch verziách - oj v dur oj v mol - záležalo no tom, 
oko si kto , rozkázal· . Ďalším charakteristickým žoškov
ským útvarom bolo ,trcipoľka• s typickou choreografi
ou, grodujúcou do stále rýchlejšieho tempo. 
l!l V akom obsadení hrávali kapely? 
Zvyčajne to bolo typická zostava: prvé o druhé husle, 
kontra, ktorú hral tiež huslista o boso. No v Hroškovej 
muzike boli bežnými nástrojmi oj trúbka, klarinet, sa
xofón o keď nebolo boso, tok oj bubon. 
b Boli v štýle hry kapiel, resp. ich primášov rozdiely? 
Pamätám so, že Ján Hraško cifroval veľmi striedmo, 
takmer vôbec, iným spôsobom hral zase Ján Furindo, 

ktorý pochádzal z n iekoľkých generáci í muzikantov o bol ovplynený oj 
prostredím mimo Žaškova, pretože študoval no Učiteľskom inštitúte 
v Banskej Štiavnici. Mišo Adamec bol zase známy tým, že jeho hra bo
lo vel'mi ornamentálne, muzikanti so často sťažovali, že kvôli sústavné
mu cifrovoniu, ktoré so naučil od cigáňov no vojenčine, niekedy neve
deli, kedy so majú pridať. 

Ili Bola hudba pre muzikantov živobytím? 
Nie, osi do päťdesiatych rokov väčšino obyvateľov rol'níčilo, muzicíro
vonie bolo prácou no ,vedľajší úväzok•. Často si hrávali len tok, pre ro
dosť. Vtedajší muzikanti, to boli také typické samorasty - talentovaní 
somoukovio. 
Ili Funkcia ľudovej hudby v obci sa však po druhej svetovej vojne 
asi začala meni( ... 
V päťdesiatych rokoch so pomaly prestal nosiť kroj o no tanečných zá
bavách o svadbách začalo ľudovú hudbu vytláčať populárno tanečná 
hudba, vznikali kapely ,džezové•, neskôr i s gitarami. Kataríno Hreš
ková, manželka Jána Hraško, založilo s Jánom Furindom, ktorý so vrá
til zo štúdi í, roku 1957 prvú folklórnu skupinu v Žaškove, s ktorou no
cvičilo roku 1959 starodávnu žoškovskú svadbu. To bolo predstavenie 
s hudbou i hovoreným slovom - priebeh svadby bol totiž dhé roky 
udržiavaným rituálom, v rámci ktorého nevesta, ženích či družbovia od
riekali presne určené repliky. K. Hroškovó teda v tom čase cítilo, že 
prišiel čas tieto prejavy začať zachovávať. 

V šesťdesiatych rokoch došlo v skupine ku generačnej výme
ne - jo som prišiel oko osemnásťročný, moja terajšia manželka, zo slo
bodno Ľudmila Hroškovó, dcéro Ondreja Hraško o ďalší mladí ľudia 
o opäť sme nacvičili starodávnu žoškovskú svadbu. Medzi hudobníkmi 
boli stále Hroškovci, neskôr prišiel Ondrej Suroviok, absolvent Vysokej 
vojenskej školy vo Vyškove, ktorý hral no husliach, cimbale, base i kon
troval - kedysi pôsobil v Armádnom umeleckom súbore Víta Nejedlého 
v Prahe. Práve on s Boženou Hovkovou potom založili detskú folklórnu 
skupinu, kde si vychovávame dorast - začínali tu oj moje štyri dcéry, ne
skôr členky folklórnej skupiny. V posledných rokoch so snažíme znovu 
oživovať staré zvyky najmä počas fašiangov - muzika so zostaví pri 

FAŠIANGY V ŽAŠKOVE (50. ROKY, 1. HUSLE 0 . HRAŠKO) 
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DEDINSKÁ ZÁBAVA (50. ROKY, HUSLE J. HRAŠKO, SAXOFÓN 0 . HRAŠKO, TROM

BÓN J. SVITKO) 

každom dome, zohrá a obyčajne dostane od gazdiny vajíčko a slaninu. 
Z nich sa potom robí ,fašiangovna praženica•, na ktorú môže prísť hoci
kto. No koniec fašiangov slávnostne pochovávame basu ako symbol kon
co zábavy a nastávajúceho pôstu pred Veľkou Nocou. Zachovala sa aj 
svadobná tradícia odčepčovonio nevesty, pri ktorom hráva našo muzika. 
la Už roky pestujete to, čo sa zvykne nazýva( autentický folklór. 
Orientujete sa výlučne na miestny, žaškovský repertoár. Ako vnímate 
vlnu štylizovaného folklóru, ktorá za minulého režimu dostala folklór 
do širokého povedomia najmä prostredníctvom veľkých súborov ako 
Lúčnica či SĽUK? 

Vždy som cítil, že by sme so mali snažiť zachovať ten náš žaškovský folk
lór. Dodnes chodím po susedoch a zbieram materiál - stále objavujem 
niečo nové. Keď sa naše pesničky objavili v repertoári veľkých brati
slavských súborov, tak to niektorí brali ako .krádež•. Ja som proti tomu 
nikdy nenamietal - vnímal som ta ako určitú propagáciu našej ľudovej 
hudby a uvedomoval som si, že my, Žaškovčania, to aj tak budeme 
vždy vedieť zahrať .najlepšie•. 
líl:l Mnohí z dnešných muzikantov vo folklórnej skupine sú školený
mi hudobníkmi - absolventmi /'udových škôl umenia. To muselo po
značiť súčasný štýl hry žaškovskej muziky ... 
To je samozrejmé. Dnes už asi ťažko napodobíme naturálny tón Hraš
kavcov, alebo typickú akoby .nečistú• intonáciu. Aj vibróto sa dnes už 
bežne používa, predtým mnohí hrali takmer rovným tónom, iní zas vib
rovali veľmi striedmo. Školením sa vo všeobecnosti zmenilo držanie 
nástroja - môj svokor Ondrej Hraško držal nástroj tak, aka sa mu to 
zdala najprirodzenejšie, dlaňou sa opieral o krk nástroja a to malo, sa
mozrejme, vplyv na pohyblivosť ruky, teda aj na obmedzené možnosti 
pre vibráto a v qnešnom ponímaní presnú intonáciu. 
la Akýmsi vrcholom v histórii folklórnej skupiny Trnkári je nedávno 
vydané CD ... 
Som veľmi rád, že sa nám to podarila. Stálo nás to veľa námahy - mys
lím tým predovšetkým zháňanie finančných prostriedkov. Je to však pre 
mňa veľké zadosťučinenie: pa toľkých rokoch máme konečne reprezenta
tívny záznam nášho snaženia a dôkaz pre ďalšie generácie. Na magne
tofónových pásoch máme zdokumentované aj jedno pre nás hodnotné 
podujatie z roku 1994 - Poctu žaškovským muzikantom. Išla o prog
ram, ktorý sme v spolupráci s Doc. Ing. Viliamom J. Gruskom pripravili 
v čase, keď sme cítil i, že muzikanti ako Hraškovci či pán Furinda už medzi 
nami nebudú dlho. Program sme niekoľkokrát reprízova li. Zdá so, že ten
to nápad prišiel o päť minút pred dvanástou, pretože onedlho zomrel Ján 
Hraška i Ján Furinda. Myslím, že vlastné profilové CD sme nahrali zatiaľ 
ako jediný súbor na Orave. A aj touto cestou chcem poďakovať všetkým 
prispievateľom, ale najviac celej mojej rodine. Máme už pripravený ma
teriál pre ďalšie CD, ktorého hlavnou témou by mala byť starodávna žaš
kovská svadba, aka aj materiál pre Zborník žaškovských ľudových piesní. 
la Za minulého režimu patril folklór k oficiálne podporovanej kul
túre. Poznačila fungovanie vašej folklórnej skupiny nejakým spôso
bom zmena systému? 
Je pravda, že pred rokom 19B9 sme mali financie na pokrytie nákladov 
súvisiacich s účinkovaním na festivaloch a dnes si všetko musíme hra-

diť sami - samozrejme darí sa nám pokryť niektoré náklady príspevka-
mi od sponzorov. Kedysi sme museli povinne hrávať na rôznych politic
kých akciách - dnes sa zase snažíme zavďačiť sponzorom. No nesťažu

jem sa, pretože si myslím, že sa nám darí robiť to, čo robíme, aj vďaka 
tomu, že to robíme pre vlastné potešenie, nie pre peniaze. 
la Čo vás drží toľko rokov pri tejto práci? 
Bol som pri tom, keď so môj svokor Ondrej Hraško tešil, vidiac, že mo
je dcéry chytajú bez problémov druhý hlas či už pri speve alebo hraní 
na husliach o majú prirodzený vzťah k ľudovej hudbe. Dnes so folklóru 
venujú deti viacerých mojich vrstovníkov, ktorí pôsobili alebo dodnes 
pôsobia vo folklórnej skupine. Takže je to asi radosť z toho, že sa nám 
darí udržiavať žoškovský folklór pre ďalšie generácie. Okrem toho, folk
lór je už pre niekoľko generácií nielen seba realizáciou, ole oj príjemným 
relaxom o únikom z každodennej rutiny. 
la Čo so týka sálového spevu, Trnkárom dominuje váš nezameni
teľný naturálny prejav. Ako sa staráte o hlas? 
V podstate nijako. Určite som ta zdedil a verím, že aj moje vnúčatá do
stali tento dar do vienka a že ho zdedia ďalšie pokolenia. Pochádzam 
z rodiny, kde so denno-denne spievalo, napríklad v nedeľu, keď sme 
prišli z kostola, pred obedom sme si ešte zaspievali 2-3 piesne z evan
jelického spevníka. Jednoducho, spievam, kedy sa len dá. Domo najra
dšej tam, kde sa to dobre ozýva - v chodbe alebo v kúpeľni. 

la Už roky je na celom svete populárna vlna world music, ktorá 
spája tradičné hudobné prejavy s inými žánrami. Slovensko však -
na rozdiel napríklad od susednej Moravy - v tomto zmysle zostáva 
takmer nepoškvrnené. Čo by ste povedali na to, keby za vami 
prišiel producent s nápadom na natočenie spoločného CD s roc
kovou kapelou alebo jazzovými hudobníkmi? 
Pamätám sa, ako raz v televízii Berky Mrenica nadšene rozprával o spo
ločnom muzicírovaní s Louisom Armstrongam. Verím, že to muselo byť 
úžasné - to ako sa dokázali dorozumieť vlastným hudobným jazykom. 
Takže - vôbec by som nebol proti ... 

SÚČASNÁ PODOBA FOLKLÓRNEJ SKUPINY TRNKÁRI 

{VRÁTANE DETSKEJ FOLKLÓRNEJ SKUPINY) 

V Žaškove, rázovitej obci no dolnej Orave s 1730 obyvatermi, sa vzťah 
k rudovej hudbe dedí z pokolenia no pokolenie. K popredným žoškovským 
rudavým muzikantom minulého storočia patrili: Ján Hraška (1916 1994) 
Ondrej Hraško (1919 - 1983), Ján Suroviak (1931 - 1983), Ján Furinda 
(1926 - 1996) o Michal Adamec (1923). 

Začiatky folklórnej skupiny, ktorá s menšími pre
stávkami jestvuje dodnes, spadajú da 50. rokov. Od 
roku 1978 vedie folklórnu skupinu organizátor, dra
maturg a spevák Jaroslav Zápatočný (1948), ktorý sa 
roku 1970 oženil s Ľudmilou Hraškovou (1949), dcé
rou miestneho ľudového muzikanta Ondreja Hraška. 
Folklórna skupina zo Žaškova vystúpila na viacerých 
domácich folklórnych festivaloch (Detva, Východná) 
i v zahraničí (Strážnica, Hamburg, Zagreb). Raku 2000 sa 25 členov folk
lórnej skupiny rozhodlo pre názov Trnkári, pretože pod touto prezývkou ich 
pozrlojú obyvatelia susedných obcí. 

~škovský folklór je zachytený na týchto zvukových nosičoch: LP Orava 
(SRo Bonská Bystrica, 1978), CD Tmkári (Pavlík Records 2000) a vo filme 
Žoškovské kolovraty (r'éžia Ján Tóth, scenár Viliam J. Gruska, STV 1986). 

PRIPRAVILA ANDREA SEREČINOVÁ 
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Tradičná hudba 
na KORZIKE 
ZÁPAS O KULTÚRNE DEDIČSTVO 

OSTROV KORZIKA - RODISKO NAPOLEONA BONAPARTE, DONEDÁVNA EŠTE 

NEZNÁMY FRANCÚZSKY DEPARTMENT, UPRIAMIL NA SEBA POZORNOSŤ SVETA 

BOJOM O UZNANI E VLASTNEJ KORZICKEJ NÁRODNOSTI A BOHATOSŤOU PQ

LYFÓNNYCH SPEVOV, KTORÝCH PÔVOD DODNES NIE JE CELKOM JASNÝ. V SE

KULÁRNEJ FORME ODRÁŽAJÚ SPEVY TÚŽBU PO SLOBODE, KTORÚ NEUSTÁLE 

PRÍTOMNÁ CUDZIA INVÁZIA NA KORZIKE NEDOVOLILA NIKDY NAPLNIŤ. 
NOSTALGICKÝ CHARAKTER PIESNÍ JE KONTRASTOM K ATMOSFÉRE V KRAJINE 

PLNEJ EXTRÉMOV A NÁSILNOSTI ... 

Nesporne najväčším problémom Korzičonov je boj o nezávis
losť ostrovo, ktorý so tiahne celými korzickými dejinami. Vystrie
dalo so tu množstvo štátnych útvarov (Etruska, Kartágo, grécke 
mestské štáty, Rímsko ríša, Kordobský kalifát, Janov, Pisa, Veľká 
Británia, Nemecko, Francúzsko o ďalšie), z ktorých každý prinie
sol no ostrov novú kultúru, nový pohľad no politický systém, v ko
nečnom dôsledku však všetci sledovali predovšetkým svoje vlast
né záujmy. Odpor Korzičonov proti cudzej invázii kulminoval 
v 18. storočí veľkými korzickými povstoniomi, v ktorých si kor
zická armádo pod vedením generála Pascala Pooliho vybojova
lo vytúženú slobodu o Korzika so stalo samostatnou republikou . 
Táto sloboda v celých dejinách Korziky trvalo len nostolgických 
14 rokov. Skončilo so korzickou porážkou 
Francúzmi roku 1769 o odvtedy patrí Kor-

Canto U Papulu Corsu, ktorá so stáva v interpretácii tradič
ných korzických spevov školou pre nasledujúce hudobné gene
rácie. 

V súčasnosti sú no Korzike najobľúbenejšie viachlasné spevy 
paghjelly, terzetty o veľké množstvo korzických chrámových 
spevov. Pojem paghje/la označuje zároveň vo všeobecnosti kor
zický viochlos. Ide o formu o capello, pôvodne spievonú iba 
mužmi, o to noturálnymi hrdelnými hlasmi. Hlasy nastupujú vo 
vopred určenom porodí: prvý melodický hlas (o segonda) je no
siteľom najdôležitejšej melódie, druhý je harmonický hlas (u bas
su) o v porodí oko tretí nastupuje najvyšší melodický hlas (o ter
za). Obidva melodické hlasy sú bohato zdobené melizmomi, 

vychádzajúcimi z ľudovej tradície o indivi

n 
zika (s výnimkou krátkej anglickej o ne
meckej okupácie) Francúzsku. 

Ani no prahu tretieho tisícročia so Kor
zičonio nepreniesli nad pocit zatrpknutos
ti o nesúhlasu s vlastnými dejinami. Čin
nosť nacionálnych o separatistických or
ganizácii, legálnych oj nelegálnych, je no 
Korzike vel'mi silná. Od francúzskej vlády 
neustále žiadajú rozšírenie politickej o eko
nomickej samostatnosti, bojujú o zachova
nie vlastnej kultúry o jej integráciu do vý
chovného systému. 70. roky sú z hľadisko 
kultúrneho vývojo korzických dejín rokmi 
prelomovými. Národné sebauvedomenie, 
ktoré so v tomto čase začína ešte silnejšie 
prebúdzať, so odráža v národnom hnutí 
Riacquistu (znovuobrodenie, znovunájde
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duálnych improvizočných schopností spe
váka. Texty svetskych piesni sú taktiež z 
veľkej časti tvorené improvizovane. Ospe
vujú korzickú prírodu o lásku, no najmä 
minulosť, vyjadrujúc smútok zo nenoplne
nou slobodou. Je dôležité, aby polyfánny 
spev zaznel v relatívne uzatvorenom pro
stredí. Iba tok so môže naplno prejaviť vo 
svojej harmonickej komplexnosti o špeci
fickosti. 

Rôznorodé vplyvy kultúr, ktoré so vystrie
dali no ostrove, znemožňujú jasnú identi
fikáciu korzickej hudby. Vo všeobecnosti 
so zo najhmatateľnejšie povožuje pôso
benie Apeninského polostrova, nepre
h liadnuteľný je oj vplyv arabskej kultúry. 
Dnešné výskumy korzického viochlosu 
(M. Rämer) poukazujú najviac no vplyv 

·, 

ZAČIATOK KYRIE VO FORME PAGHJELLY 

Z RUSIO (KORZIKA) 

nie), ktoré spolu s uzákonením korzičtiny oko národného jazyko 
prináša so sebou silný záujem Korzičonov o pôvodné korzické 
dedičstvo. Ilegálne nacionalistické skupiny zdôrazňujú svoje au
tonomistické požiadavky formou organizovania atentátov. Kým 
roku 1974 bolo no Korzike v priebehu roko 40 atentátov, v roku 
1982 ich počet stúpol no 800! Keď však v tom istom roku fran
cúzsko vládo dovolilo založiť Regionálny parlament v Ajocciu, 
hlavnom meste Korziky, násilnické aktivity ilegálnych skupín so 
odmlčali. Po zavraždení francúzskeho prefekto Clauda Erignoco 
no Korzike (1998) ujíma so dnes neľahkej úlohy francúzsky pre
miér Lionel Jospins, ktorý chce otvorene riešiť všetky problémy 
korzicko-froncúzskej krízy. Hospodársky potencionál Korziky 
oslabuje tiež ,systém klonov•, ktorý má svoj pôvod vo vendette. 
Vendetto oko krvná pomsta no Korzike síce vymizlo, existuje 
však v podobe nenávisti o neprestojných bojov o moc medzi jed
notlivými klonmi. 

Spolu s oživením korzického jazyko (je to zmes hlavne talian
skych o francúzskych dialektov) vracia so mládež v duchu 
hnutia Riacquistu k tradičným piesňam, ktoré prežívajú len 
v zapadnutých korzických sídlach, o začína ich reprodukovať 
no koncertných pódiách. Dôležitú úlohu tu zohráva skupino 

kresťanského bohoslužobného spevu - psolmódie vo forme fol
sobordonu, prípadne organa, ktorý no ostrov prinieslo rehol'o 
františkánov. 

K najstarším korzickým spevom patria žalospevy žien /amen
ti o voceri, ktoré sú pôvodne spojené s vendettou, uspávanky 
nanne, pracovné piesne tribierre, ľúbostné piesne medzi 
mužom o ženou serenade. Schopnosť korzických pastierov im
provizovať v metre o rýme so okrem hudobných foriem zacho
valo oj vo formách ústnej ľudovej poézie. Slovný súboj medzi 
dvoma básnikmi chjam'e rispondi, vyžadujúci veľkú rétorickú 
pohotovosť, je možné zažiť oj dnes, počas septembrových jar
močných trhov v Cosomoccioli. Inštrumentálno hudba má popri 
hudbe o capello iba podriadenú úlohu. Z tohto dôvodu existuje 
no ostrove málo ľudových nástrojov. V súčasnej hudobnej pro
dukcii (folklórnej i populárnej) je obl'úbená cetera - strunový 
drnkocí nástroj v tvore plochej lutny, zvisle držaný, pravdepo
dobne arabského pôvodu. 

Dnes, keď Korzičonio bojujú zo rozšírenie svojej autonómie 
o zachovanie tradičnej korzickej hudby, otvára so veľmi citlivá 
diskusia o čistote korzických hudobných foriem. No Korzike je 
veľmi veľa skupín, ktoré reprodukujú korzickú ľudovú hudbu, 
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KORZICKÁ SKUPINA A FILETTA 

alebo z nej vychádzajú. Ich nahrávky, najmä s polyfonickými 
spevmi, možno počuť takmer všade, dokonca oj v obchode 
s potravinami. Pre turistu nie je problémom zakúpiť si CD 
s korzickou hudbou alebo navštíviť koncert, ťažšie je však zo
rientovať so v bohatej ponuke. Okrem piesn í vychádzajúcich 
z l'udovej tradície, s typicky stredomorskou .papíkovo-klišéovi
tou" úpravou, tu pôsobia skupiny oko napríklad A File tto, 
l Frotell i, l Chjomi Aghjolesi, ktoré so snažia o autentickú in
terpretáciu korzickej ľudovej hudby. Kapely Bond Ottobre, 
Zio Divoto či Potrizio Poli so zase inšpirujú jozzom alebo 
rockom. No Korzike vnímaná vel'mi kont raverzne, no vo svete 
najznámejšia, je korzická skupino l Muvrini. No jej posled
nom výberovom dvojalbume A Strada (vydavateľ EMI) nájde
te korzické polyfánie v tradičnej autentickej podobe, polyfónie 
vo folk-popovej úprave oko oj veľké množstvo politických 
šansónov, medzi nimi oj Stingovu pieseň Terre ďoru/ Fields of 
Gold. V metoforických textoch reflektujú politické piesne 
l Muvrini nojbolestnejšie miesto korzických dejín. 

Ľudová hudba no Korzike má dnes rôzne podoby o ktorých 
.pravdivosti" či .falošnosti" so nediskutuje len medzi odbornou 
verejnosťou, ole oj medzi hrdým korzickým ľudom. Vo všeobec
nosti so však odborníci prikláňajú k názoru: Dôležitejšia než te
oretizovanie okolo autentickosti korzických hudobných foriem je 
životaschopnosť korzickej hudby. a 

MA RTl NA PE KARl KOVÁ 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

Spoločnosti Sony o Universal Music ohlásili projekt 

Duet. Ide o odvetu . p irátskemu" Nopsteru, ktorý je 

tŕňom v oku najväčších hudobných vydovotel'stiev zo 

porušovanie autors kých prá v. Nopster umožň uje cez 

inte rnet bezplatný prístup k hudobným súborom o pro

je kt Duet bude údajne konku renčnou on-line službou. 

Vede nie Vive ndi Universal, ktorá vlastní vydavateľstvo 

Universal Music, vyzva lo oj ostatných . majorov" k s po

luprá ci: . Všetci s i mys leli, že jediný m riešením je a lian

cia s Nopste rom, no my nevid íme dôvod, prečo podpo

rovať pirátov. Dúfam, že so k nám pridajú oj ostatní: 

AOL-Time Warner, EMI o BMG." 
os 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

1. ročník Etnofestivalu . Ako spolu žiť" so uskutočnil 24. februá
ro v Kultúrnom centre v Pezinku. Festival so zača l v popoludňaj
ších hodinách dioprojekciomi, premietaním filmov, otvorením ča

jovne a vernisážou výstav Andreja Bána Balkán exodus o Jarovni
ce pred a po. Vyvrcholením podujatia bol večerný koncert skupín 
Pressburger Klezmer Bond, Mango melos (ofro-lotin pop), Tuba
bu z Čiech (africké tradičné bubny), Ghymes (world music) o spe
váčky Čmelky (ethno-folk), ktorý si vypočulo osi 600 poslucháčov. 
Organizátorovi podujatia, občianskemu združeniu Pezinské roz
právkové divadlo so podarilo vyplniť slovenské vákuum v jestvo
vaní festivalov tohto druhu. Napriek minimálnej propagácii so 
podujatie tešilo mimoriadnemu záujmu publika o PRD je rozhod
nuté o rok usporiadať ďalší ročník Etnofestivolu. 

pš 

PRESSBURGER KLEZMER BAND 

Koncom januáro vyšiel v poradí 19. sólový album Billa 
Frlsella Blues Dream. Obsahuje nový materiál, komponovaný 
na objednávku The Wolker Art Center v Minneapolise, kde sa 
v novembri 1999 uskutočnila i jeho premiéra. Producentom je 
Frisellov dlhoročný spolupracovník Lee Townsend. Na nahrá
vaní sa podiefali členovia Frisellovho septeto: Greg Leisz - sli
de gitary, David Piltch - boss, Kenny Wollesen - bicie, Ron 
Miles - trúbka, Billy Drewes - alt saxofón a Curtis Fowlkes -
trombón. Frisell sa nedávno stal aj spoluutorom hudby 
k dvom aktuálnym filmovým novinkám The Mil/ion Do/Iar Ho
tel (réžia Wim Wenders) a Finding Forrester (Gus Van Sant). 
V príprave sú tiež dva nové projekty. Prvý má blízko k blueg
rassu a country blues - Bill Frise/1 and the Willies (Danny 
Barnes - banjo, Keith Lowe - gitara, boss) - a druhým je a l
bum, ktorý by mal byť vydaný koncom roka firmou None
such. Billa Frisell tu bude spolupracovať s dvoma jozzovými 
legendami, hráčom na kontrabas Dave Hollandom a bubení
kom Elvinom Jonesom. 
www.songtone.com gr 

Z produkcie nemeckého vydovotel'stvo Jo ro Records pochádza ne
všedný CD dokument pod názvom Winter In Moscow, zachytá
vajúci spoluprácu poprednej predstaviteľky kultúry Sámiov (done
dávno nazývaných tiež Loponci), nórskej speváčky Mori Boine 
o dvoch hlavných zástupcov moskovskej hudobnej scény: speváč
ky o gitoristky lnny Zhelonnaya a speváka, hráča no ľudových 
dychových nástrojoch Sergeja Starostina (obaja sú členmi skupi
ny ,Farlanders). Nahrávky (zo účasti ďalších nórskych o ruských 
h~tdobníkov) zachytávajú ich stretnutie v zime roku 1992 o sú 
unikátnym prienikom dvoch rozdielnych hudobných tradícií. 
www.jorode 
www.diY,Yd.sk gr 
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> Brad Mehldau: instantný romantik 
o 

VRCHOLNOU MÉTOU SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA JAZZOVÉHO PROTAGONISTU JE PRENIKNUTIE DO SFÉRY GLOBÁLNEHO BRATSTVA 

~ HVIEZD INTELEKTUÁLNEJ ZÁBAVY, V KTOREJ SA PREPOJA RÔZNE FUNKCIE HUDBY, AKO NAPRÍKLAD FUNKCIA RELAXAČNÁ {NÁLADOTVORNÁ) 

S ÚROVŇOU USPOKOJUJÚCOU CITLivÝCH, V JAZZE ZORIENTOVANÝCH POSLUCHÁČOV. 
O V HISTÓRII MODERNÉHO A POSTMODERNÉHO JAZZU SA TENTO STATUS PODARILO ZÍSKAŤ LEN NIEKOĽKÝM OSOBNOSTIAM. Do OBRA

O: ZU NEŠPECIALIZOVANÉHO HUDOBNÉI'IO OBECENSTVA UPLYNULÝCH DESAŤROČÍ POSTUPNE INTEGRÁLNE VPLYNULI - OKREM NIEKTORÝCH 

SPEVÁKOV - INŠTRUMENTALISTI PRVORADÉHO VÝZNAMU, AKO NAPRÍKLAD DAVIS, PETERSON, COREA, JARRETT, METHENY, MARSALIS. AJ 
• KEĎ GENERÁCIA, KTORÁ NASTÚPILA V PRIEBEHU POSLEDNÉHO DESAŤROČIA, DISPONUJE MNOHÝMI POZORUHODNÝMI TALENTMI, ANI JED

O NÉMU Z NICH SA NEDARILO PRESIAHNUŤ OKRUH ŠPECIALIZOVANÉHO OBECENSTVA (OPÄŤ TO PLATÍ NA INŠTRUMENTALISTOV, PRETOŽE NE

O\ SMIEME ZABÚDAŤ NA SPEVÁČKU-KLAVIRISTKU DIANU KRALLOVÚ). Do OBRAZU SPOLOČENSKY PRESAHUJÚCEHO JAZZ SA AŽ KONCOM DE

KÁDY PREKVAPIVO VČLENILA NOVÁ OSOBNOSŤ- KLAVIRISTA BRAD MEHLDAU. 

>-
ANKETY A SPOLOČENSKÁ OBJEDNÁVKA z Brod Mehldou zo svojej generácie nepochybne dosiahol - pri
najmenšom z vonkajškového hľadisko - najvýraznejšie úspe

~ chy. Vyhral posledné dva ročníky (1999, 2000) najprestížnejšej 
ankety (čitateľská anketa Down Beatu) o v rámci nej azda naj

O sledovanejšiu kategóriu - akustický klavír. K tomu so priroďu
Z jú ďalšie ocenenia v rôznych krajinách sveto. Pripomeňme dve 

nominácie Grammy (1997, 1999 - obe v kategórii najlepšia 
W jazzová inštrumentálno nahrávka), skutočnosť, že týždenník Ti
~ me zarodil platňu Elegiac Cycle medzi desať najlepších jazzo

vých albumov roku 2000, ten istý album získal titul .platňa ro-
ko" vo Francúzsku o rok predtým so tu sto l platňou roko Mehl

> douov predchádzajúci album Songs 
(anketa Jozzmon magazine). Jeho no

O hróvky znejú oko scénická hudba vo veľ
N kofilmoch hollywoodskej produkcie (po-

zri sompler zo slávneho posmrtného fii
N mu režiséra S. Kubricko Eyes Wide Shut 
< o tiež sompler z filmu Wima Wenderso 
-. Mil/ion Dol/ar HoteD. 

,......, 
Rôznymi oceneniami o titulmi by sme 

mohli pokračovať - samozrejme, so zó
O: plavou cien korešpondujú iné ukazovate

le. Mehldou si môže z ponúk vyberať, je
W 

ho vystúpenia uvádzajú v nojprestížne-
~ jš ích koncertných sálach, je ozdobou 
a: jazzových festivalov o dni voľno, ktoré po

trebuje no poznávanie o komponovanie, 
w 

si musí vynucovať. U Warner Brothers 
al má . bianko účeť o nahráva toľko platní, 
a: koľko sám povožuje zo vhodné. 

W OPTICKÝ KLAM MLADOSTI 
Vl Priam zo zázrak so všeobecne povožuje skutočnosť, že Mehi
Vl dou dosiahol poslucháčsku pozíciu klaviristu č. 1 neskutočne 
< mladý. Ak so však pozrieme do jozzovej histórie, Mehldou toto 

postavenie získal vo veku, v ktorom Bill Evans nahral s Mile-
3: som Dovisom platňu Kind of Blue, ked' Parker, Gillespie, Roll i ns 

či Coltrone nahrávali svoje najlepšie platne o napokon Oscar 
O: Peterson mol oko 25-ročný - už oko uznávaná veličina - kon
O cert v Carnegie Hall. Pravý dôvod o pocit nezvyklosti pramení 

v evolučnej logike jozzového klavíra. Zatiaľ posledná súvislá 
\!) generácia inovótorov nastúpilo no scénu v 60. rokoch. Pritom 

protagonisti tejto generácie: Honcock, Jarrett, Coreo, Borron, 
Tyner o mnohí ďalší sú v súčasnosti - povedané športovým žar
gónom - vo vynikajúcej forme o vydávajú jeden pozoruhodný 

album zo druhým. Klaviristi, ktorí prišli no scénu v ďalších 
dvoch desaťročiach (Kenny Kirklond, Mulgrew Miller, Benny 
Green, Joey Colderozzo, Jocky Terrosson ... ) postavenie gene
rácie ,šesťdesiatnikov• nikdy neohrozili. Až teraz: osi o 30 ro
kov mladší epigón ich postupov (toto označenie vnímajme 
s určitým zveličením), ukrajuje z jazzové ho koláča viac, než by 
so dalo predpokladať. No druhej strane mnohé autority po
važujú Mehldouov talent (v zmysle emociálnej naliehavosti) zo 
neobyčajný. Pot Metheny vyhlásil: .Pre mňa je Mehldou naj
vzrušujúcejší klavirista, aký prišiel no scénu od čias Herbieho 
Honcocko ." 

Brod Mehldou má no istý typ obecenstvo priam hypnotický 
vplyv o niet pochýb o tom, že úspech do
siahol nielen vďaka šťastnej konštelácii 
dopytu po type, ktorý predstavuje, ole 
prinajmenšom v rovnakej miere oj vďa

ka jeho nepochybným schopnostiam. 
Väčšino kritiky však hodnotí jeho na
hrávky triezvo. Ak si oko vzorku vezme
me opäť recenzie Down Beatu, nestretol 
som so tu s maximálnym päťhviezdičko
vým ohodnotením o dokonca oj platne 
zbierojúce ocenenia typu .platňa roko" 
tu majú štyri hviezdičky (čo je, samo
zrejme, stále vynikajúci úspech). Obe
censtvo je však fascinované Mehldouo
vým vyžarovaním. Pri hraní vizuálne 
priam splýva s nástrojom (ktorýsi publi
cista ho prirovnal k letiacemu orlovi 
s rozpustenými krídlami) o prestrih no 
tvár odhaľuje, oko v nodpozemskom 
tranze prežíva každú notu, generovanú 
z nástrojo prejemnelým úhozom. Sám 

často zdôrazňuje, že preň pocit beotu o swingovonio nie je 
prioritou. Zo základný znak jazzu povožuje tvorbu v donom 
okamihu, či už je jej výsledkom tvor pripomínajúci ortificiólnu 
skladbu alebo preš tylizovonie bolodického evergreenu. 
Ďalšou mediálnou devízou Mehldouo je netypická vzdelanosť 
o rečnícke dispozície. Hovorí zanietene, prijemným sonórnym 
hlasom, zoširoka o rôznorode zaujímavo. Často mi pripomína 
bratislavského občano Egona Bondyho, o to vďaka l'ohkosti, 
s akou skáče z témy no tému: od nemeckého romantizmu 
k budhizmu, k čínskej filozofii o zároveň zdôvodňuje čo to 
všetko má spoločné s jozzom o s jeho osobou. Preto ok hovo
rí o vzrostojúcom záujme médií o jazz, myslí tým vo veľkej mie
re seba. 
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PRIAMA CESTA K ÚSPECHU 
Život a najmä hudobné zál'uby majú pre pochopenie Mehl
dauovej hudby a jeho príťažlivej osobnosti dôležitý význam. 
Narodil sa roku 1970 a ako adoptívne dieťa vyrástol v rodine 
lekára v meste Jacksonville (Florida). Ako klavirista nadobu
dol dôkladné klasické vzdelanie. Už v čase štúdií na strednej 
škole sa začal jeho celoživotný záujem o nemeckú hudbu a li
teratúru: .Milujem nemeckú poéziu a literatúru, predovšet
kým raného Gätheho. Tento typ senzitívnosti je pre mňa urču
júci. Označil b~som to nemeckým slovom verklemmt. Závaž
né až deprimujúce emócie, prerastajúce celú bytosť. Na 
druhej strane ma neoslovuje wagnerovský prvoplánový ro
manticizmus." Ďalšou mladíckou láskou, ktorá na rozdiel od 
hudobnej klasiky (najčastejšie spomína mená Schubert, $chu
mann, Chopin, Mahler) nemala uňho natoľko konzekventné 
trvanie, je art rock. S nadšením počúval predovšetkým trio 
Emerson- Lake- Palmer a fusion skupiny vrátane elektrického 
Milesa Davisa . Odtiaľ bol len 

UMENIE TRIA• (A SÓLOVÉHO KLAVÍRU) 
Leader Brod Mehldau sa . narodil" roku 1995, keď predstavil 
svoje trio v obsadení: Brod Mehldau - klavír, Larry Grenadier 
- kontrabas a Jorge Rossy - bicie nástroje. Unikátna je Mehl
dauova stálosť vo viacerých ukazovateľoch . Od svojho prvého 
albumu (!ntroducing Brod Mehldau) až do súčasnosti nezme
nil obsadenie, ostáva pri tej istej firme (Warner Brothers) a je
ho hudobné východiská pokračujú smerom vyznačeným už na 
začiatku. Prijatie zo strany kritiky je permanentne dobré (aj 
keď stagnujúce). U obecenstva má Mehldauovo postavenie za
tiaľ spol'ahlivo vzostupnú tendenciu a podl'a mňa hudobná 
a emotívna pôsobivosť jeho nahrávok rastú stále viac a viac: 
jeho posledné albumy mi pripadajú vyzretejšie a citove ešte 
naliehavejšie. 

Mená Mehldauových permanentných spoluhráčov by sme 
darmo hl'adali v lexikografickej literatúre. Larry Grenadier 
(1966, San Fransisco) mal prvé dôležité angažmán s Betty 

Carterovou a Tomom Harrellom. 
krok ku staršiemu Davisovi, na 
jeho ďalšej ceste do minulosti 
ho potom zaujal Charlie Parker, 
ktorého sóla transkriboval a ana

,MÁM POCIT, ŽE JAZZ MÁ V SÚČASNOSTI ZDRAVÉ ZÁ

KLADY. NOVINKOU, V TEJTO PODOBE PREDlÝM NEPo

ZNANOU, JE VEĽKÁ POZORNOSŤ MÉDIÍ. JE TO V MALOM 

Jorge Rossy pochádza zo Špa
nielska (1964, Barcelona) a v USA 
začínal u Paquita D'Riveru . 
U Joshua Redmana sa Mehldau 
zoznámil s členmi svojej rytmic
kej sekcie, ktorí hrajú od roku 
1995 exkluzívne s ním. 

lyzoval. 
Mehldauov záujem o jazz mal 

veľmi rýchlo praktické konzek
vencie. Na strednej škole už hral 
v školskom orchestri a na celo
americkej súťaži pre žiakov do 
16 rokov na Berklee School of 
Music v Bostone získal cenu 
určenú najlepšiemu sólistovi . 
Spolu s adoptívnymi rodičmi sa 
Mehldau presťahoval do New 
Yorku a tu pokračoval v štúdiách 
na prestížnej college v Manha
ttane (New School For Social 
Research), ktorá má samostat
nú a výborne obsadenú jazzovú 
katedru. Jeho hlavným pedagó
gom bol klavirista Fred Hersch, 
ktorý má vo svojej diskografii ti
tuly ako: EvamÚsence: A Tribute 
Ta Bill Evans (Evidence, 1990), 
Hersch Plays Monk (Nonesuch, 
1997) a Red Square Blue: 
Jazz lmpressians Of Russians 
Classics (EMI, 1992). Už názvy 

PODOBNÝ PRÍSTUP, AKO MÉDIÁ PONÍMAJÚ POP MU

SIC. AK ICH NIEKTO ZAUJME, NIEJE TO PRIMÁRNE PRE 

JEHO HUDBU, ALE PRE JEHO PRÍBEH, IMAGE, ČOKOĽ

VEK V TOM SMERE. PROBLÉM TEJTO POP MENTALITY JE 

VTOM, ŽE ZÁROVEŇ AKOBY OO PRODUKTU ZAKÓDOVA

LI DÁTUM EXPIRÁCIE. MNOŽSTVO ĽUDÍ JAZZU PRICHÁ-

DZA A ODCHÁDZA. NiEKTO DOSTANE FANTASTICKÝ NA-

HRÁVACÍ KONTRAKT A O NIEKOĽKO ROKOV UŽ O ŇOM 
VÔBEC NEPOČUl. NEMÁ TO NIČ DO ČINENIA SO SKU-

TOČNOU ÚROVŇOU MUZIKALITY. ALE MNE TO NEVA-

DÍ. NA SCÉNE JE MNOŽSTVO VEĽKÝCH HRÁČOV, KTORÍ 

MAJÚ MOŽNOST NAHRÁVAl SVOJU HUDBU, NO OD-

VRÁTENÚ STRANU TEJTO MINCE TVORIA FANTASTICKÍ 

HRÁČI, KTORÍ TÚTO MOŽNOSŤ NEMAJÚ. MNOHO HU-

DOBNÍKOV MOJEJ GENERÁCIE, VRÁTANE MŇA, JE PO

SADNUlÝCH HISTÓRIOU. POZERAJÚC SA SPÄŤ, SKÚMA

ME A PREHODNOCUJEME TO, ČO SA STALO S JAZZOM V 

UPLYNULOM STOROČÍ. JE TO VŠETKO DOBRÉ A PEKNÉ, 

NEMUSÍME MAT KVÔLI TOMU ZLÉ SVEDOMIE. ALE UŽ 

JE NAČASE TENTO KRUH PRELOMil A BYT V NOVOM 

STOROČÍ AJ HUDOBNE, TU A TERAZ. M 

A Canversation with Brod Mehldau. 
www. visianix.cam/jazzjiviews/bmehldau.htm 

Základné koncepčné a reper
toárové východiská svojho pr
vého albumu - štylizácie štan
dardov, vlastné skladby a výraz
ne pretvorené témy z rocku 
a pop music - Mehldau rozvíjal 
v celej svojej ďalšej tvorbe. 
Z platne lntroducing Brod 
Mehldau azda najväčšiu pozor
nosť vzbudila jeho skladba Yo
ung Werther, kde prvýkrát pre
zentoval svoj koncept kompono
vanej a improvizovanej .klasiky": 
.Skladba vznikla v dôsledku môj
ho záujmu o kontrapunktický as
pekt klasickej hudby. Snažil som 
sa preskúmať vzťahy medzi me
lodickými líniami vedenými nezá
visle od seba. Skladba je založe-
ná na štvortónovom motíve, 
ktorý variujem v rôznych konfi-

albumov naznačujú, že Mehldau mal vo svojom učitel'ovi 

spriaznenú dušu a kvalifikované vedenie. Ďalším slávnym pe
dagógom školy bol niekdajší bubeník Davisovho kvinteta 
Jimmy Cobb (predmet: rytmická výstavba) a ich vzťah sa za
vŕšil tým, že sa Mehldau stal členom kvarteta Cobb's Mob. 
Takto sa dostal na scénu rýchlo a ľahko. Zároveň ešte ako štu
dent začal nahrávať platne (s rôznymi formáciami a niekedy 
aj ako co-leader pre malé nezávislé spoločnosti) a hral na 
európskych zájazdoch so spolužiakmi. Vkročenie do profesio
nálneho sveta a zároveň posledný stupeň pred začatím auto
nómnej kariéry znamenalo angažmán v skupine tenorsaxo
fonistu Joshua Redmana, s ktorým prvýkrát nahrával celosve
tovo distribuovaný album (Maod Swing, Warner Records, 

guráciách. Myš lienka vystavať 
skladbu zo skromného tematického materiálu je pre mňa vel'
mi vábivá o vznikla štúdiom diel géniov hudby, ako sú Beetho
ven a Brahms. Po nahratí skladby som zistil, že som ten motív 
nevedomky prevzal z Brahmsovho klavírneho capriccia." 

Dva roky po vyjdení úvodného albumu bolo zjavné, že 
Mehldau sa stáva hviezdou jazzovej scény, a tak v období 
1997- 2000 vyšlo pod jeho menom šesť albumov (okrem toho 
ešte v asi desiatich tituloch účinkuje ako sideman, a to s veľmi 
rôznorodými, často prestížnymi leadermi; medzi ktorými je pre
kvapujúco aj hviezda country hudby Willie Nelson). Rámec 
Metlldauových projektov je prehľadný. V poradí druhým albu
mom sa začala za~iaľ štvordielna séria Art of the Trio . Dva al
bumy (a to č. 2 a č. 4) boli nahrané naživo, s magickými podti
tulmi: Live at the Vil/age Vangaurad a Back at the Vanguard. 1994}. 
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Táto zvláštno príťažlivosť pramení z okolnosti , že v tomto new
yorskom klube vznikli roku 1961 legendárne nahrávky Billa 
Evonso, ktoré dokonale zmenili dovtedajšie ponímanie koncep
tu klavírneho trio . 

ORIGINALITA A EPIGÓNSTVO 
Vyžarovanie klubu Villoge Vonguord som precítil aspoň spro
stredkovane pri viacnásobnom sle~ovon í vynikajúceho fran
cúzskeho päťdesiotminútového dokumentu z roku 1999 (Jazz 
Collection: Brod Mehldau). Ťažko so pri pozeron í filmu ubrániť 
dojmu, že Mehldou je mladým pokračovateľom Evonsovho od
kozu, najmä keď kamera blúdi po miestnosti dôverne známej 
z obálok platní, kde no stene vidíme fotografie niekdajších le
giend klubu . Mehldou však popiera výraznejšiu väzbu no Evan
so o podobné úvahy počuje nerád . Jeho zdôvodnenie odliš
nosti zároveň dobre charakterizuje jeden z aspektov konceptu 
trio: ,Náš s pôsob komunikácie je úplne odlišný od Evonso. Lar
ry so zameriava no posunovonie pedálového tónu oko koreňa 
každej harmonickej funkcie , ktorú jo novrhujem. Ponúka tok 
antitézu prístupu Scotta LoForu, ktorý voči klavíru viedol 
ďalšiu akoby sólovú líniu o často tok zabúdal plniť funkciu ko
reňa. Larry jasne definuje spodok harmónie o to rozširuje mo
je možnosti. • 

Ďalší Mehldouov komplex - okrem toho ,evonsovského" - po
chádza z jeho častého porovnávania s postupmi Keitha Jorret
to, čo hraničí s podsúvoním epigónstvo. Táto tendencia zosilne
lo po vydaní Meh ldouovej sólovej platne Elegiac Cycles. Kon
certontné maniery Mehldouo pri tvorbe improvizovanej 
. klasiky" skutočne v mnohom Jorretto pripomínajú. Podobnosť 
vystupuje najmä v pasážach, kde Mehldou pravou rukou hrá re
petitívnu melodickú figúru o ľavou rukou improvizuje. Mehldou 
tvrd í, že k tomuto postupu ho priviedli Brohmsove .klovierstuc
ke", najmä Opus 116 - 119, ole tým málokoho presvedčí. No 
druhej strane pripusťme, že v otázke podobností kritike ušlo jed
no zásadná vec. l keď Evonsovi je Mehldou nepochybne vďačný 
predovšetkým zo spôsob preštylizovonio štandardov o Jorretto
vi zo metódu improvizovanej (ale neswingujúcej) ,klasiky", ne
pochybne ide o kontrastne odlišný typus hudobníkov. Kým Evans 
o Jarrett so introvertne ponorili do jemného sveto tónov, Mehl
dou predstavuje náladovo kontrastnú romantickú osobnosť, 
ktorá často dávo svojej hudbe programové o ideologizujúce 
podtexty. 

No záver so pokúsme (nutne zjednodušene) zamyslieť nad 
perspektívou Brada Mehldouo. Treba zdôrazniť, že jeho posta
venie no scéne možno právom považovať zo nadhodnotené -
v porovnaní napríklad s inými hudobníkmi jeho generácie, kto
rým v hudobnom výraze chýba tá, niekedy povrchne páčivá 
príťažl ivosť. Mehldou však svoj potenciál vzostupu pravdepo
dobne zďaleko nevyčerpa l o jeho osobnostný magnetizmus spo
jený s nevšedným hudobným nado ním mu môže priniesť mnohé 
úspechy o jazzu ďalšiu efektívnu propagáciu. 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

20. februára zomrel jazzový klavirista Stanis lav Sulkovský 
(nar. 8. 3. 1943), ktorý bol v šesťdesiatych rokoch členom 
pražského Reduta kvintet (L. Déczi, Z. Pulec, J . Arnet, M. Vi
touš, L. Tropp) a spolupracoval s J . Hammerom. V sedemde
siatych rokoch spolupracoval s brnenskými hudobníkmi 
v Kvartete, bol korepetítorom v banskobystrickej opere_ 
Od r. 1981 pôsobil ako sólový klavirista v hoteloch v západ-
nej Európe. os 

BRAD M E H LDAU 
DISKOGRAFIA 

(kompletn6 ako leader na mo&. Warner Brothers) 

ti 1997 

ti 1995 
lntroducing Brod Mehldau 
Skladby: It Might As Well Be Spring / 
Countdown / My Romance / Angst / Young 
Werther / Prelude To A Kiss / London Blues 
/ From This Moment On / Say Goodbye 

The Art of the Trio: Volume One 
Skladby: Blame It On My Youth / l Didn't 
Know What Time It Was / Ron's Place / 
Blockbird / Loment For Linus / Moignon's 
Song / l Follln Love Too Easily / Lucid / No
body Else But Me 

ti 199B 
The Art of the Trio: Volume Two: Live At 
The Village Vanguard 
Skladby: It's Alright With Me / Young And 
Foolish / Monk s Dream / The Way You 
Look Tonight / Moon River / Countdown 

The Art of the Trio: Volume Three: Songs 
Skladby: Song-Song / Unrequited / Bewit
ched, Bothered, And Bewildered / Exit Mu
sic For A Film / At A Loss / Convolescent / 
For All We Know / River Mon / Young At 
Heart / Sehnsucht 

ti 1999 
Elegiac Cycles 

Obsadenie: piano solo 
Skladby: Bard / Resignotion / Memory's 
Tricks / Elegy For William Borroughs And 
Allen Ginsberg / Lome nt For Linus / Trailer 
Park Ghost / Goodbye Storyteller (For Fred 
Myrow) / Ruckblick / The Bard Returns 

The Art of the Trio: Volume Four: Back at 
the Vanguard 
Skladby: All The Things You Are / Sehn
sucht / Nice Pass / Solor / London Blues / 
1'11 Be Seeing You / Exit Music For A Film 

ti 2000 
Place s 

_ _ Skladby: Los Angeles / 29 Polms / Madrid 
/ Amsterdam / Los Angeles ll / West Hort
ford / Airport Sodness / Perugia / A Walk 
In The Park / Paris / Schloss Elmou / Am 
Zouberberg / Los Angeles (Reprise) 
Obsadenie (okrem Elegioc Cycles): Brod 

Mehldou, Larry Grenodier, Jorge Rossy. 

Ako sidemon Mehldou participuje no množstve nahrávok 
o z nich vyberáme: Willie Nelson: Teatro (Island); Lee Konitz 
/ Charlie Hoden: Something Blue; Alone Together (obe CD 
no Blue Note) 
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MY ONE AND ONLY LOVE 
lmprovised chorus by Jeff Andrews Wood/Meli in 

1 
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JAZZOVÉ 
My One And Only Love 
(Wood - Mellin) 
SÓLO: JEFF ANDREWS, BASGITARA 

S Ó l A 

NOTOVÝ ZÁPIS SÓLA, KTORÉ ODZNELO NA BJD 1987 V RÁMCI KONCERTU 
MICHAEL BRECKER BAND 

Basgitarové sólo v podaní Jeffo Andrewso je technicky veľmi nároč
né o bohaté no melodické myšlienky. Véoko týmto vlastnostiam mó 
bližšie ku gitarovému sólu než k typickému kontrobosovému .zemi
tému" sólu. Vo veľkej miere so pohybuje v horných polohách rozsa
hu basgitary. Najvyšším tónom je f2 (pre nózornosť používam v tex
te písané hodnoty jednotlivých tónov, v tomto prípade ide, samo
zrejme, o znejúce f1). 

Výstavba sóla 
Sólo so začína v poslednom takte gitarového sólo Miko Sterna (po
zri HŽ 2001/ 2) no akorde EMoj7, kde Andrews nadväzuje no motív 
osminovej trioly gitary vo vysokej polohe opatrne o vrúcne, akoby 
nechcel basovou polohou narušiť pokoj o pohodu, ktorú priniesol 
záver gitarového sólo. V taktoch 1-5 klesá postupne do basovej po
lohy o v taktoch 6-8, no konci prvého A dielu, vybuduje prvý vrchol. 

Druhý vrchol je v taktoch ll o 12. Všimnite si, že je dosiahnutý nie
len vysokou polohou (f2 je najvyšším tónom v celom sóle), ole oj ryt
micky organizovaným spomalením. Melodicky vzostupný tvor (sho
pe) prechádza postupne od dvaatridsatinových hodnôt cez šestnás
tinovú sextolu, šestnástinové hodnoty, osminovú trio lu ož 
k tónu d2 (štvrťov s bodkou), ktorý je kľúčovým bodom tohto vrcholu. 

Tretím o hlavným je kadenčný vrchol v takte 15 o no začiatku 
16. taktu s dvaatridsatinovými triolomi smerujúcimi k nojupokojú
cejšiemu miestu celého doterajšieho priebehu sólo, k základnému 
tónu toniky - es 1. 

Stred sólo (bridge) so začína rytmickou variáciou tónov témy (d1, 
c 1, b, d). Zaujímavá je hlavne variácia v 19. o 20. takte, v americkej 
literatúre nazývaná displocement (= používanie rôznych rytmických 
hodnôt pre interpretáciu toho istého melodického tvaru - shope). 
Búrlivý stredný diel vrcholí v 23. o 24. takte. 

Záverečný A diel sa vyznačuje pokojným nástupom, prechádzojú
ci m do záverečnej gradácie (28. - 30. takt), vrcholu v 31. takte a zo
stupu do basových polôh sprievodu (32. takt). Takto zhruba vyzerá 
takpovediac učebnicová , topografia" Andrewsovho sólo. 

Harmonicko-melodické aspekty sóla 
Zaujímavý je 4. takt, v ktorom Andrews použil melodiku harmonic
kého spoja Gmi7(b5)-C#7 namiesto predpísonej Gmi1-C7. 

V takte 15 vidíme, oko efektne možno pre gradáciu využiť tercio
vý sekvenčný rozklad akordu od základného tónu akordu až po naj
vyššie povolené tenzie (Fmil). Všetky tóny v tomto takte sú doškál
ne. V takte 18 (akord 07(#9}) je vyznačená kompletná O dominant
ná zmenšená stupnica. Zvláštne o zaujímavé na tom je, že ju 
Andrews použil pred molovou tonikou stredu Gmi. V týchto prípa
doch sa používa častejšie olterovoná stupnica. Vyznačená časť 
v 20. takte je vytvorená z tónov G bluesovej stupnice. Tá zaznieva 
v čase trvania Ami1(b5) a dominanty 07, čo na okamih spôsobuje 
výrazne osviežujúcu dizonanciu. 24. takt je reharmonizovoný po
dobne a l:o v sóle Mika Sterna. Akordy Bmi1-E1 sú substitúciou pô
vodnej primárnej dominanty Bb7. 

Zd so, že Jeff Andrews neponechal nič no náhodu a v súlade s 
praxou amerických intelektuálne založených jozzmanov si sólo i je
ho dramaturgiu vopred dôsledne pripravil. 

Takéto ,učebnicové sólo" sa dá zahroť oj bez prípravy. Vtedy je 
však potrebné, aby hudobník mol vybraný štandard či tú-ktorú har
monickú schému viackrát obohratú - aby ju mol .v krvi", bol pri hra
ní stopercentne koncentrovaný o zároveň uvoľnený. 

Sólo má takmer dokonalú výstavbu, širokú rytmickú variabilitu 
o melodicko-hormonickú pestrosť. Patrí k najkrajším basgitarovým 
sólom, ktoré som mol možnosť počuť. PAVOL BoDNÁR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Novým muzikálom na bratislavskej Novej scéne je český 

kasový trhák Hamlet. Autorom hudby i libreta je Janek Le

decký, známy spevák českého stredného prúdu pop-music. 

V Čechách už muzikál Hamlet videlo viac než 100 000 l'udí, 

ktorých na Shakespearovej tragédii zrejme zaujímajú, tak 

ako Ledeckého, predovšetkým ľúbostné vzťahy hlavných pro

tagonistov, na scéne ilustrované okrem strednoprúdových 

sladiakových duetov aj obnaženým poprsím predstaviteliek 

Ofélie. V predstavení nie sú takmer žiadne hovorené pasáže 

a ,muzikál " tvoria rad-radom plynúce piesne úspešného hit

makera. Shakespeare bol podľa Ledeckého vždy ,ľudovým 

autorom" a on ho chcel cez muzikál ,ľuďom opäť vrátiť". 

Otázne zostáva, či ,ľudového" autora treba vôbec vracať 

,l'udu". 

Hudobný fond hodlá v spo

lupráci so Slovenskou jazzo

vou spoločnosťou každý 

as 

rak vydať jedno jazzové CD. Začiatkom tohto roku bo

lo na trh oficiálne uvedené CD Juraja Grigláka Boss 
Friends s vročením 2000 a v roku 2001 vyjde profilové 

CD minuloročného jubilanta saxofonistu Dušana 

Húščavu. 
os 

Spoločnosť Tela rc International, známa svojím záujmom 

o najnovšie zvukové technológie, ponúkla na trh minulo

ročný album Celebroting The Music Of Weother Report 
nahratý systémom OVO-Audio (OVO-A). Ide o nový digi

tálny audio formát, umožňujúci kvalitnejšiu reprodukciu 

zvuku ako u bežného CD i DVD-Video. DVD-A má sedem

krát vyššiu kapacitu ako CD, vzorkovacia frekvencia je 

4-násobná, a umožňuje, podobne ako OVO-Video, viac

kanálovú reprodukciu. Obsahuje aj video stopu, grafiku, 

či textové informácie. Pre ocenenie zvukových možností 

tohto formátu je potrebný OVO-Audio/ Video prehrávač, 

nový nosič je však hrateľný i na bežných OVO-Video pre

hrávačoch. 

www.telarc.com 

www.divyd.sk gr 
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.!Ji:BIIII········· angličtina. Z tohto materiálu skladá nový mýtus o Svete a je-

then; there was neithc 

realm of space nor the 

which ts b~ond. Wha 

stirred? Where ? In whose 

prot ec ti on? Was the 

water, bottomlessly deep? 

PHILIP GLASS 
SYMPHONY No. 5 
(REQUIEM , BARDO, 
NIRMANAKAYA) 

Nonesuc!r !Warner 2000, 7559-79618-2 

Philip Glass je majstrom repetí
de. Ako by sme mu teda mohli 
vyčítať. že opakuje nielen svoje 
motívy, frázy a postupy, ale po
kojne aj hotové pasáže, pričom 
nemusíme ani veľmi preháňať. 
ak povíeme to isté o celých jeho 
dielach? Rafinované zastieranie 
hranice medzi ešte vkusnou 
účelnosťou (s minimom mate
riálu docieliť maximálny estetic
ký účinok) a bezradným zotrvá
vaním na kedysi radikálnych 
dogmách minima! music je 
v tvorbe tohto rozporuplného 
Američana zreteľné najmä v po
sledných rokoch. Otázku by sme 
mohli postaviť aj inak: netvoria 
náhodou dnes už ostrieľaní mi
nimalisti v duchu kréda .s mini
mom tvorivej námahy zabez
pečiť maximálny zisk"? 

Glassova Piata symfónia ašpiru
je, podobne ako u velikána Beet
hovena, na akúsi osudovosť. Na 
dvere nám však neklope známy 
motív- ta-ta-ta-tá, ale obligátna 
glassovská pulzujúca terda 
(väčšinou malá, aby to vyznelo 
mysteriózne). V rozsiahlej kom
pozídi pre Salzburský festival. za
mýšľanej ako .oslava milénia", 
prichádza spolu so starým zná
mym nepravidelným rytmom 
a jednoduchými dur-molovými 
harmóniami aj novinka: posol
stvo. Ako to? Cudujeme sa. Nie
kdajší zvestovateľ postmoderny 
rekonštruuje modernistický sen 
o veľkom pnbehu? Glass to robí 
rafinovane - v duchu všeobjí
majúceho pluralizmu používa po 
konzultácii s duchovnými i ve
deckými autoritami úryvky z po
svätných textov rôznych pozem
ských kultúr (na svoje si v ére 
globalizovaného umenia prídu 
Gréci, Židia, indovia, Arabi, Cí
ňania, Japonci a daJší) . Samo
zrejme, spievaných v novom 
univer1.álnom jazyku, ktorým je 
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ho stvorení, popisuje pozemský 
život i raj, aby mohol svoje úsilie 
zavŕši( pri pohľade, upretom do 
diaľok budúcnosti. Prelom tisíc
ročí symbolizuje most, ktorým 
prechádza celé ľudstvo- spojivo 
medzi minulosťou (Requiem), prí
tomnosťou (Bardo) a znovuzro
dením (Nirmanakaya) ako prísľu
bom budúcnosti. Predpoklad ce
losvetovej úspešnosti a strávi teľ
nosti takéhoto guláša sa vďaka 
týmto ingrediendám a univerzál
nej zrozumitelhosti Glassovej 
hudby javí ako oprávnenejší než 
schopnosť vstrebať na krátkej 
ploche múdrosť všetkých náro
dov sveta, ktorú by sme zase ma
li predpokladať u poslucháča. 

Ako je už pri značke None
such-Warner tradíciou, interpre
tačne patrí tá to nahrávka s Vie
denskými rozhlasovými symfo
nikmi (vedie Dennis RusseU 
Davies), zborom z Morgan State 
University (Dr. Nathan Caner), 
Detským zborom Maďarského 
rozhlasu (GabrieUa Thészová) 
a piatimi spevákmi-sólistami 
k bezchybným. Po obsahovej 
stránke však má vážne kazy. 
Nechcem brať Glassovi jeho po
hlad na svet, hod som skôr skep
tikom, pokiaľ ide o úprimné sna
hy jeho tvorcu. Odhliadnuc od 
toho, že podobný metafyzický 
ekumenizmus je z filozofického 
i náboženského hľadiska sporný 
a zaváňa prvoplánovým eklekti
dzmom, nemali by sme dopustiť. 
aby sa Glassovi podarilo veľkými 
mimohudobnými ideami so 
všeľudskýrni ašpirádami zakryť 
opotrebovanosť vlastnej sklada
tel'skej invende. Na ploche zhru
ba osemdesiatich minút nám 
majster názorne dokazuje plat
nosť provokatívnej tézy, podľa 
ktorej po Mahlerovi a Sostako
vičovi už nie je možné napísať 
veľkú symfóniu. Rozvláčne 
pasáže, ošúchané kompozičné 
modely, recykláda vlasmej tvor
by, v ktorej sa z miešačky už len 
ru a tam vynoria ligotavé zvyšky 
pôvodnej presvedčivosti. Zdá sa, 
že autor starne a síl ubúda. Pri
tom sa nám odhaľuje ďalšia vlast
nosť tejto hudby: najlepšie vy
nikne pri scénických predstave
niach (opery, ale aj sprievod 
k filmom), v ktorých podčiarkuje 
a umocňuje dramatizmus diania, 
teda plní akúsi úžitkovú funkdu 
v dobrom zmysle slova. Lenže te
raz poslucháč nemá inú možnost, 
len vložiť do svojho prehrávača 
postupne dva kompakmé disky, 
pričom jedinú vizuálnu pastvu 
pri tom predstavujú pekné zvä
zočky so spomínanými textami. 

Isteže, môžeme za ono dramatic
ké dianie považovať aj umelo vy
tvorený mýtus a s napätím sledo
vať Veľký Pnbeh spolu s inter
pretmi. Výsledkom však môže 
byť pri slabších náturách skôr ka
pituláda. 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 
11:111:1 

JAZZ] WORLD MUSIC 

JURAJ LEHOTSKÝ 

SIESTA 

Radio Bratislava 2000, RB 0236-2331 

Mnohí priaznivci jazzu sa iste 
potešili novému titulu sloven
ského trubkára Juraja Lehot
ského, ďena niekdajšieho Ta
nečného orchestra Ceskosloven
ského rozhlasu v Bratislave, 

Orchestra Gustava Broma či di
xielandového telesa Nový Tradi
cionál. Album nie je zostavený 
z nových skladieb, je len výbe
rom z Lehotského doterajšej 
produkcie na LP Opusu a z roz
hlasového archívu. Rozhlasové 
a remasterované nahrávky majú 
po .smrti" vinylu možnosť vý
raznejšie preniknúť medzi hu
dobných fanúšikov. Ospevovať 
výnimočný individualizmus 
Lehotského hry bakerovského 
štýlu, jeho precíznosť a svojský 
pohľad na improvizáciu by bolo 
opakovaním stále platnej myš
lienky o troch najlepších sloven
ských trubkároch -Silošovi 
Pohankovi, Lacovi Déczim 
a Lehotskom. 

Siesta nie je Lehotského profi
lom v pravom zmysle slova. Zo
stavovatelia sa ho snažili posunúť 
viac do komerčnej polohy ako al 
bum tzv. ambientnej či back
groundovej hudby na rozdiel od 
produktu určeného na sústrede
né počúvanie. Napriek výberu 
z viacerých zdrojov nepostihli ce
lú šírku Lehotského hudobnícke
ho chllrakteru. Vinou takejto se
lekdi nahrávok hrozí nezaintere
sovanému poslucháčovi pri počú
vaní výberu štýlovo-žánrové 
.preklasifikovanie" Lehotského 
z pôvodného swingu, dixielandu 
či jazzrocku do konformného 

mainstreamu. Albumu celkom 
chýba jedna z Lehotského hudob
níckych tvárí- tá dixielandová. 
Myslím, že notoricky máme 
skladby typu To all the Girls ľve 
Loved Before či Fandango už nároč
nejších poslucháčov ani nezaují
majú. Hudobník tu vďaka prie
hľadnému pôdorysu skladby zalo
ženej na exponovaní a repríze 

hudobnej myšlienky 
nemôže vo väčšej miere uplatniť 
svojské techniky hry (arpeggio, 
ripy, trilky či .jednoduché" vano
vanie). Napriek sugestívnemu 
Lehotského poňatiu tu však 
môžeme hovoriť len o prostej 
.výmene· vokálneho panu za 
inštrumentálny hudobný nástroj. 
Na albume však nájdeme aj nie
koľko skvostných skladieb- na
príklad Matušíkovo aranžmán 
Bernsteinovej Somewhere, mimo
chodom jedinú skladbu z Lehot
ského významného albumu Strie
borná trúbka (I 975 ), ktorej sa
motná reedícia by oveľa viac 
poodhaliJa Lehotského kvality. Na 
albume Siesta tvorí zaujímavejšiu 
čast aj jazzrockovo poňatá sklad
ba Rise s W-systémom Vlada Va
loviča, pôvodné skladby z oblasti 
tzv. vyššieho populáru (Ako tichý 
dážď. Ltria túžby, Pozhasínané), nie
ktoré doplnené aj o vokálnu sku
pinu. Vkusne grafický riešený 
obal so sleevenote Petra Lipu pri
náša mnoho ďalších informácií 
o hlavnom aktérovi CD, no 
v popise nahrávok nachád1.ame 
niekoľko faktických chýb (za 
všetky napn'klad pri TOCR-i chý
bajúce označenie príslušnosti k 
bratislavskému rozhlasu, čo bola 
svojho času jediná dištinkcia me
dzi pražským a bratislavským roz
hlasovým bigbandom). Vo všeo
becnosti však možno povedať. že 
pri dnešnej vydavateľskej impo
tencii Opusu a ostatných sloven
ských vydavatel'stiev vydávať re
cdíde kvalitných náhravok pre
verených časom je vyproduko
vanie nosiča s tvorbou našich hu
dobníkov chvályhodným činom. 

MARTIN JURČO 
11:111:111:1 

MosE ALLISON 

MosE ALIVE! l WILD MAN 

oN THE LoosE 

Atlamic l WEA 1966, Wamer Jarz 2000, 
8122754392 

V posledných rokoch nastal veJ
mi výrazný posun vo vydávaní 
starých archívnych nahrávok. 
Väčšina vydavateľstiev začala 
oprašovať svoje staré katalógy 
a začali vznika( takto orientova
né edície. Dôvodov bolo hneď 
niekoľko, ale revolúcia začala 
najmä nástupom CD nosičov, 

ktoré takmer okamžite vytlačili 
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RECENZIE CD 
z trhu klasický LP viny! a analó
gové média. Okrem zvukovej 
kvality mala z praktického hľa
diska význam aj kapadta. Takto 
bolo napríklad možné umiestniť 
na jedno CD dve kompletné .dl
hohrajúce· platne. S touto myš
lienkou vznikla vo vydavatel'stve 
Warner Music nová edícia, ktorá 
uvádza a vydáva archívne tituly 
svojich sesterských spoločností 
Atlantic, WEA, Rhino, Epic 
a Elektra Record. Jedným z pr
vých .oprašovaných" hudobní
kov sa stal biely bluesový spe
vák a klavirista Mase Allison. 

Jeho bohaté tvorivé obdobie za
čalo už v päťdesiatych rokoch 
a trvá prakticky dodnes. Narodi.! 
sa roku 1927 v bluesovom pro
stredí mississipskej delty. Jeho 
otec hráva.! klavírny .stride" 
štýl. ktorý inšpiračne čerpa l 
z ragtimového rytmu a blueso
vej melodiky. Už päťročný Mase, 
ovplyvňovaný vtedy vel'mi po
pulárnymi .jukeboxami", ktoré 
v miestnych podnikoch vyhrá
vali blues, ragtimy a boogie, sa 
začal na otcov podnet venovať 
klavíru. V období dospievania 
hrával na trúbke v marching 
bandoch a postupne sa nechával 
inšpirovať hudobníkmi ako boli 
Duke Ellington či trio Nat King 
Cola, ktorí pretavovali bluesové 
cítenie do jazzové ho jazyka. Vý
razovo mu boli najbližší Sonny 
Boy Williamson a Muddy Wa
ters, klavírnou technikou zase 
nadviazal na Thelonia Monka 
a Duka Ellingtona. Jeho prvý al
bum, Back Country Suite je súbo
rom krátkych skladieb evokujú
cich Mississippskú Deltu. Stretol 
sa s veľkou odozvou u blueso
vého obecenstva a pre svoju 
úprimnú priamočiarosť aj u kri
tiky. Od polovice päťdesiatych 
rokov hrával s významnými hu
dobníkmi (napríklad so Stan 
Getzom, Gary Mulligenom), ako 
kapelník sformoval vlastné kla
vírne trio a začal nahrávať. 
Z tohto najplodnejšieho obdobia 
pochádza aj táto reedícia dvoch 
vel'mi populárnych a.lbumov 
Mose Alive! a Wild Man on The 
Loose, odkrývajúdch z odlišných 
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pozícií heterogénne polohy A.lli
sonovho vývoja. Práve kaliforn
ský koncert z roku 1965 doka
zuje, že blues má najväčšiu silu 
a pôsobivosť v živom kontakte 
s publikom. Allison tu pre(ds)ta
vuje skladby svojich obl'úbencov 
a in~piračných zdrojov, Seventh 
Son a l Love That Life l Live 
Willieho Dixona, Since l Feel For 
You Buddy Johnsona, Thaťs 

Jimmyho Rogersa, ale 
priestor dostáva napríklad aj po
etická Love For Sale Cole Portera. 
Vokalizácia a prísne strofické 
frázovanie s bluesovým cítením 
sú v opozícii voči swingujúcej 

rytmike a v staccatovi
tam klavírnom sprievode badať 
doz.nievajúce umenie majstrov 
bebopového piana. Nie nadarmo 
o ňom tvrdil John Mayall, že 
objavil a zaplnil chýbajúcu líniu 
medzi jazz.om a blues. Zaujíma
vé a pre blues obohacujúce po
stupy nachádzame v modulá
ciách, napríklad v jednej z jeho 
najznámejších piesní Parchman 
Fann Uej vynikajúcu cover ver
ziu nájdeme na albume John 
Mayall with Eric Clapton). 

Vývinový posun vo verbálnej 
prepracovanosti a spriehl'adňo
vaní textOvej zložky, ktorá bola 
vždy veľmi dôležitým faktorom 
Allisonovej hudby je obzvlášť 
badatel'ný práve na štúdiovom 
albume Wild Man on The Laose. 
Osem z deviatich skladieb napí
sal Allison a mnohé z nich uka
zujú, aký ironický humor i os
tré kritické postoje zaujímal k 
rôznym spoločenským problé
mom a otázkam ľudskosti. Jeho 
výsmech nie je škodoradostný, 
skôr okrajovo pichl'avý, ale len 
do takej miery, aby mohol ne
skôr liečiť. Je to dômyselná a 
nápaditá slovná hra. Na kom
plexnej atmosfére oboch albu
mov sa nepochybne zúčastňuje 
aj rytmika: Stan Gilbert a Ear! 
May na kontrabase, Mel Lee 
a Paul Motian na bicích. V zá
vere spomeniem len jednu pod
statnú vec, ktorá uberá týmto 
ináč vynikajúcim albumom na 
celkovej vyváženosti. To, že sa 
na digitálny nosič dostali cenné 
a pre syntézu jazzu a blues pre
lomové nahrávky je pre vyda
vatel'stvo Warner Music chvály
hodné. Nepochopiteľné je však 
to, že si zvukoví režiséri nedali 
žiadnu dodatočnú prácu s re
masteringom (a to je vec dnes 
vo svete bežná). Zvuková kvali
ta by sa dala prirovnať snáď 
zvuku starej ošúchanej blueso
vej platne. Do discmana preto 
nahrávku vôbec neodporúčam 
(napríklad aj pre nevyváženosť 
kanálov a vysokú hladinu šu-

mu). Pre navodenie tej správ
nej dobovej atmosféry však vy
stupuje do popredia možno ne
chcený prvok autenticity. 

PETER MOTYČKA 
rarara 

LUIS MONTON 

~ 

t ~ •• \~~' 
JosÉ lUIS MONTÓN 

StN QUERER 

.. 
~ 

Auvidis Fra11ce 2000, 86885, distribúda 
DI VYD 

Boom flamenca je najmä v po
slednom desaťročí sprevádzaný 
neprebemým množstvom no
vých mien gitaristov (a, samo
zrejme, nielen gitaristOv), ktorí 
sú skvelo pripravení po technic
kej stránke a majú i nemalý 
záujem svojím osobnostným 
vkladom ďalej prispieť k rozširo
vaniu hraníc tohto hudobného 
fenoménu. Mnohi z nich si už 
svoje miesto v povedomí odbor
nej i neodbornej verejnosti na
pevno vydobyli, iní na svoje za
vedenie do encyklopédií ešte len 
čakajú. Medzi tých druhých pat
rí i barcelonský rodák José Louis 
Montón, pre zasvätencov zná
mejší skôr zo sprievodného 
účinkovania vo viacerých fla
mencových tanečných skupi
nách. Jeho v poradí tretí sólový 
album Sin Querer sa prihovára 
skutočne živým jazykom moder
ného flamenca. Montónova ví
zia sa uberá smerom k upúšťa
niu od prílišného exponovania 
virtuozity a snaží sa o väčšiu ko
munikatívnosť. Tá je zrejmá už 
z obsadenia, v ktorom popri 
dnes vcelku bežných .flamenco
vých" nástrojoch, akými sú bas
gitara (Bjiirn Meyer), mandolína 
(Renato Anesi), cajón (Lorenzo 
Virseda) či bicie nástroje (Andy 
Pupato), dostali podstatnú rolu 
virtuózne husle Ara Malikiana 
(husle sú vo flamencu stále po
pulárnejším nástrojom). V zása
de však má album zdravé .Iud
ovské" korene, pre ktoré je 
príznačná nevyhnutnosť urči
tých, dosť dobrých technických 
dispozídí a kde nebola nikdy 
namieste pn1išná poplatnosť 
chúťkam sviatočných konzu
mentov zvetralého odvaru 

vzrušujúceho hispánskeho tem
peramentu, ďaleko vzdialeného 
od skutočných koreňov flamen
ca. Ako vyhlásený melodik uvá
dza Montón takmer zákonite 
skladby voľnými lyrizujúcimi in
trodukciami, dokonca i pri ener
gických bulerias (ktorých je na 
albume až 5). V takých chvíľach 
u poslucháča automaticky na
stupujú (ak vie, s čím má v prí
pade bulerias do činenia) očaká
vania, ako budú vyzerať riešenia 
prechodov medzi tempove 
a náladovo dosť rozdielnymi 
dielmi. Montón si však úlohy, 
ktoré by nedokázal úspešne, 
uspokojivo, a v neposlednom 
rade i zaujímavo riešiť, vôbec 
nekladie. Treba konštatovať, že 
rovnako, ako sa flamenco široko 
otvára vonkajším vplyvom, má 
dnes .povolené· i rôzne kombi
nácie vlastných foriem. l preto 
môže jedna z najtemperament
nejších foriem, akou je bulerias, 
byť uvedená pochmúrnou .po
hrebnou· atmosférou tarantasu, 
či až neflamencovou sladko-bôľ
nou melanchóliou, blízkou skôr 
argentínskemu tangu. l keď sa 
môže zdať. že pomalý rozbeh je 
pre Montóna priam psycho-fy
ziologickým predpokladom 
pre úspešnú gradáciu, vie dosta
točne efektne a pohotovo vpad
núť do vzrušeného deja bulerias 
i bez príprav (tradičnejšie poní
maná Firuleta). Na druhej strane 
mu však pomalšia cesta pomáha 
častejšie dospieť k netypickému 
výsledku, či po stránke melodic
kej, v kondpovaní vnútornej 
dramaturgie skladieb (napr. 
rumba De Paseo), alebo v relativi
zovaní kanonizovanej rytmickej 
štruktúry (tzv. compás) danej for
my (napr. záverečný bulerias Eco 
YVita). 

A.lbum Sin Querer je i napriek 
krátkej minutáži (cca 35 minút) 
dostatočne nabitý zaujímavými 
informáciami, pestrofarebný 
po stránke nástrojovej i inšpi
račnej. J. L. Mon tón je presve
dčivý a temperamentný gitaris
ta, ochotný ponechať primera
ný priestor aj ostatným spolu
hráčom, nevynímajúc výbor
ných štýlových spevákov -
Evu Duranovú, Miquela De La 
Toleu a Tomasita. Posledne me
novaný sa podpísal pod najod
vážnejšiu, ale aj najkontroverz
nejšiu skladbu Sin Querer v tro
chu nezvyčajnej úlohe rapera. 
Priznávam, že som sa s takouto 
kombináciou flamenca a rapu 
stretol po prvýkrát, s čím súvi
sia aj isté ťažkosti s jej tráve
ním. 

AUGUSTÍN REBRO 
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DIVY 

Po výberovom CD Great Tenors of tlie Century (3984-29403-2) priš
la firma Teldec na trh s dvojdiskom Diva, 30 Great Prima Donn as 
(8573-84379-2). Bez povšimnutia nesmie hneď v úvode zostať fakt, že 
medzi JO svetových operných speváčok sa dostali aj dve Slovenky: samo
zrejme Lucia Pappová a Edita Gruberová! 

Zatia{ čo prvý disk je venovaný romantickej opere, druhý obdobiu 
časovo ohraničen~Jlu Purcellovou operou Dido a Aeneas a Beethove
novým Fideliom. Podobne ako v prípade prehliadky slávnych tenoris
tov, aj divám struš/o každej po jednej árii. Mojimi vrcholmi prvého CD 
sú dva tracky: Cal/asovej a von Otter. Hneď v úvode prvého disku po
slucháča doslova omráči Callasovej temný timbre a tragédia v hlase 
v Ponchiel/iho La Gioconde (~Suicidio*) . Tie hfbky! Callasová na 
úvod- to je precedens, po ktorom je naozaj (ažké ďalej niečo komento
vať. Nahrávka s Rena tou Tebaldiovou pochádza z čias jej najväčšej 
slávy (La Scala, 1961). Jej Violetta z Traviaty (~Addio del passato*) 
má nádherný, čistý hlas- jednoducho anjelský, ako sa o 1iom vyjadril 
Toscanini. Z roku 1950 pochádza nahrávka árie. Voi lo sapete 
o mamma* (Sedliacka česť) v podaní Giulietty Simionatovej. Jej 
temný soprán úžasne ladí s tragikou postavy. Sláčiky nádherne plačú 
spolu so Santuzzou a poslucháč fu tuje, že po skončení árie nepokračuje 
tok Mascagniho hudby. Nuž, ale to je osud takýchto kompilácií ... 
Marcella Pobbeová spieva moju obľúbenú áriu . O mio babbino 
caro* (Laurel/a) z Pucciniho opery Gianni Schicchi. 
Jej výšky sú veľmi pekné, mäkké. Pobbeová patrí do 
skupiny spevákov, ktorí predčasne ukončili kariéry 
kvôli velmi skorému spievaniu dramatických rolí 
a nevhodnému obsadzovaniu v operných prevádz
kach. Famózna sopranistka Catherine Malfita
nová spieva áriu Toscy • Vissi ďarte* s nad
hľadom a širokým dychom. Frázu nádherne 
uzatvára violončelová skupina sledujúca gestá 
Zubina Mehtu. Hneď by som si sadol do tohto 
orchestra ... Barbara Hendricksová ma svo
jím nádherným sopránom celkom opantala: 
jej Mimi z roku 1987 (~Mi cltiamano 
Mimi*) je plná chvejivej túžby. James Con/on 
vedie Orchestre National de France s veľkým 
porozumením pre tempo a intenzita orchestra je 
úplne v službách speváčky. Z interpretácie árie Rosiny • U na voce poea 
fa* (Rossini: Barbier zo Sevilly) veľkej mezzossopranistky Lucie Va
len ti ni Terraniovej vyžaruje mimoriadny pokoj, čo dodáva inak vir
tuóznemu pqrtu napätie. Girlandy behov sú presvedčivé, akoby vytesa
né zo skaly. Obdivujem jej rozsah a farbu hfbok. Rozpačitý dojem mám 
z dvoch ďalších trackov: Kalia Ricciarelliová (Elvira z Belliniho Pu
Titánov) sa v árii . Son vergin vezzosa ·prezentuje nie veľmi čistým 
prejavom (1986) a orchester znie, akoby ho nahrávali medzi dvoma 
svetovými vojnami. Ricciarelliová si zaslúžila lepšiu nahrávku ... Fran
cúzka Régine Crespinová sa zase v habanere z Carmen akoby na
máhala a strácala dych. Camten však na tomto disku pokračuje bri
lantnou Micaelou (. Je dis que rien ne nľepouvante") v podaní dnes 
už svetoznámej Rumunky Angely Gheorghiuovej. Zvláštne chvenie 
v jej hlase je mimoriadne pôsobivé a timbrom mi vzdialene pripomína 
Cal/asovú. Skvelý je aj Bayerisches Staatsorchester pod taktovkou Giu
seppe Sinopoliho. Mal som to šťastie hrať v orchestri, ktorý sprevádzal 
španielsku divu Montserrat Caballé v decembri minulého roku 
v Bratislave- aj keď už za zenitom, v árii Laure/ty bola stále nedostiž
ná. Na disku sa však prezentuje v čase svojej vrcholnej foroty a slávy 
(l 976) lyrickou a roztúženou interpretáciou intímnej spovede Margue
rity (~Il était un roi de Thu/é*) z Gounodovho Fausta a Margaré
ty. A opäť tá istá rola: v úlohe Marguerity žiari Su mi Jo, ktorej ele
gantný a vzletný prejav sa snúbi s jej milým vzhľadom. No a dostávam 
sa k spomínanému druhému vrcholu CD, ktorým je pre mňa ária 
Charlotty (. Je vous écris de ma petite chambre*) z Werthera. Sen
začná ~védka Anne Sofie von Otter tu spolu s Ken tom Naganom 
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a orchestrom lyonskej opery ponúkajú naozajstnú lahôdku. Jej prejav 
je naozajstnou inšpiráciou- sám sa už teším na najbližšie predstavenie 
Werthera v bratislavskej opere ... Veľká nórska heroína Astrid Var
nayová otvára záverečnú .wagneriádu" tohto disku ako Senta v Blud
tto/ll Holandímovi (.Jolw hoe! Traft ilir das Schiff*). Nahrávka 
z Bayreuthu (1955) má úžasný náboj a spevác'Ka zo seba vydáva maxi
mum. Vo veľkom štýle sa predstavuje Ki ri Te Kanawa. Jej Elisabeth 
(Tanhäuser) má nadhľad, ale aj pokoru. Pri záverečnom oblúku na
skakuje husia koža. Musím spomenúť úžasný The Phi/harmonia 
Orchestra s Markom Janowskim: neuveriteľný zvuk majú najmä horny, 
ale aj sláčiky. Záver prvého disku patrí veľkej nemeckej sopranistke 
Marthe Mod/ovej v perfektnom predvedení árie Iso/dy (~Mild und 
leise*) z roku 1952. 

Drohý disk otvára aristokratický prejav Janet Bakerovej ako Orfea 
(.Che Jaro senza Euridice*, Gluck: Orfeus a Euridika). 
Euridikou pokračuje Dawn Upshawová, ktorá je doma v hudbe 20. sto
ročia, no v predromantickom repertoári ma pn?iš neoslňuje. Ani Reneé 
Flemingovej nevybrali veľmi šťastne áriu (Alcina, . Di' car mio, quan
to ťamai*, Händel: Alcina). Barokové opery dnes už predsa lepšie sedia 
špecialistom na historicky poučenú interpretáciu. Iným prípadom je 
Marilyn Horneová, ktorá disponuje nádhernými širokodychými fráza
mi a zretelnou výslovnosťou (Rinaldo, .Cara Sposa*, Händel: Rinaldo). 
Mimoriadne sedí ária z ďalšej Händelovej opery Xerxes (Xerxes, ~Om-

DivA M. CAsALLÉ bra mai fu *) altistke Jennifer 
s AuToRoM PozNÁMoK ' Lamwreovej, ktorej nádherná, láskypl

ná farba ma naozaj oslovila. ~koda, že 
Tatjana Troyanosová akoby stále into

novala nízko oproti orchestru, pretože ária 
Dido . Thy hand, Be/inda * (Purce/1: Dido 
a Aeneas) je inak úžasná. Sťaby z neba sa 
ozýva úžasný soprán Američanky Sylvie 
McNairovej, ktorej zabezpečuje skvelý sprie

vod Concentus musicus Wien s Nicolausom 
Harnoncourtom (. O let me ever; ever weep*, 

Purce/1: The Fa i ry Queen). Toto je pre mňa 
jeden z vrcholov celého kompletu. Mmoso

pranistku Teresu Berganzovú tu môžete po
čuť v Haydnovej opere I:isola di Alcina (A/ci

na, . Sono Alcina"). Jej svieži a otvorený hlas je 
citlivo unisono sprevádzaný sláčikmi a flautou. Nád

hernú symbiózu tvorí dokonalá Cecilia Bartoliová a Concentus musicus 
Wien s Harnoncourtom- orchester so speváčkou spoločne dýchajú v kaž
dej fráze dramatickej árie z Mozartovej opery Lucio Silla (Cecilia, 
. Quesť improviso tremito*). Frederica von Stade síce spieva áriu 
Dorabelly .E amore en ladroncello* (Mozart: Cosi fan tutte) velmi 
pekne a môžem poveda(. že niet tomu čo vyčítať. no na druhej strane ma 
to nechytá za srdce tak ako napn?dad spomínané výkony McNairovej a 
Bartoliovej. Aj Barbara Bonneyová má síce ako Zerlina z Dona 
Giovanni/to (. Vendrai, carina*) pekný prejav, no vedel by som si ju 
tu predstaviť v repertoári pre ňu reprezentatívnejšom. No a konečne sa 
dostávam k Lucii Poppovej."je prosto nedostižná. Ako Vite/lia z Mozar
tovej opery La demenza di Tito (~Non pi u di fiori*) spieva pod 
Harnoncourtovým vedením (Zun·ch. 1993) a jej hlas úplne žiari v uniso
ne s dychovým i nástrojmi. Človek by mal ma( celú jej diskografiu! Len 
tým najväčším sa dostane di kraľovať na opernom tróne tak dlho ako 
Edite Gruberovej, ktorá sa na tomto disku predstavuje vo svojej typickej 
Kráľovnej noci z Ca rovnej flauty. Absolútna dokonalos( vo • vražedných· 
výškach! No a na záver druhého disku opä( veľká nemecká diva: 
Waltraud Meierová, ktorej ako Leonore z Fidelia (.Komm Hoffnung") 
úžasnt sekunduje (tie horny v závere .. .) Berliner Staatskapelle pod vede
ním raniela Barenboima (1999). 

Toto 2CD prináša ooozaj záplavu dobrej hudby. Premárnenou šan
cou je však booklet, ktorý neobsahuje nijaký sprievodný text. Nič to, 
podstatné sú divy a tie robia naozaj divy... t1 
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So 17. 3. M. Dubovský: Tajomný krúč 
So 17. 3. S. Prokofiev: Romeo a Júlia 
Po 19. 3. G. Verdi: La Traviata 
Ut 20. 3. G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
št 22. 3. A. Boito: Mefistofeles 
PI 23. 3. G. Verdi: Nabucco 
So 24. 3. V. Patejdl: Snehulienka a sedem 

pretekárov 
So 24. 3. A. Thomas: Hamlet 
Ut 27. 3. G. Donizetti: Nápoj lásky 
St 28. 3. c. Orff: carmina Burana, G. Verdi: 

Rekviem 
št 29. 3. P. l. čajkovskij: Panna Orleánska 
PI 30. 3. G. Verdi: Rigoletto 
So 31. 3. G. Verdi: Don carlos 
Po 2. 4. G. Verdi: La Traviata 
Ut 3. 4. B. Smetana: Predaná nevesta 
St 4. 4. M. Dubovský: Tajomný krúč 
št 5. 4. A. Thomas: Hamlet 
PI 6. 4. M. Jarre: Zvonár z Notre Da me, 

1. premiéra 
So 7. 4. M. Jarre: Zvonár z Notre Dame, 

2. premiéra 
Po 9. 4. M. Dubovský: Tajomný krúč 
Po 9. 4. G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
Ut 10. 4. W. A. Mozart: Únos zo Serailu 
St 11. 4. M. Jarre: Zvonár z Notre Dame 
št 12. 4. G. Puccini: Tosca 
So 14. 4. G. Verdi: Nabucco 
Ut 17. 4. G. Puccini: Bohéma 
St 18. 4. G. Verdi: Otello 

NovÁ SCENA 

Ne 18. 3. Hamlet 
St 21. 3. Kubo 
št 22. 3., Pl 23. 3., So 24. 3. Beatles 
Ne 25. 3., Po 26. 3., ut 27. 3. Niekto to 

rád horúce 
Pl 30. 3., So 31. 3., Ne 1. 4. Hamlet 
Ut 3. 4., St 4. 4., št 4. 4. Niekto to rád 

horúce 
PI 6. 4., So 7. 4., Ne 8. 4. Hamlet 
Ut 10. 4., St 11. 4., št 12. 4. Niekto to 

rád horúce 
Pl13. 4. Beatles 
Ut 17. 4. Niekto to rád horúce 
St 18. 4., št 19. 4. Kubo 
PI 20. 4. Hamlet 

DIVADLO ARÉNA 

št 5. 4. B. Brecht-K. Weil!: Opera za tri 
groše, 1. premiéra 

Pl 6. 4. B. Brecht-K. Weil!: Opera za tri 
groše, 2. premiéra 

št 19. 4. B. Brecht-K. Weil!: Opera za tri 
groše 

PI 20. 4., So 21. 4. M. Sládek: čaro 
pantomímy 

Predpredaj vstupeniek v pokladnici Slovenskej 
filharmónie, Palackého 2, Reduta 

po, u~ š~ pia: 13.00 - 19.00 hod., 
st 8.00 - 14.00 hod. a hodinu pred 
koncertom. 

Rezervácie: tel: 544 333 51, 544 333 52, 
fax: 544 359 56 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT) 3)2001 

ut 20. 3. - 19.00 h - Moyzesova sieň 
Moyzesovo kvarteto, Eugen Prochác, violončelo 
Salva, Popper, Rostiopovič, Boccherini, 

Thomas-Mifune 
St 21. 3. - 19.00 h - KS SF 
SKO f Ewald Dane!, umelecký vedúci; Lucia 

Dundeková, husle, Jozef Horváth, husle, Július 
Howáth, husle, Robert Kováč, viola, Jozef 
Luptáčik, klarine~ Jozef Luptáčik ml., klarinet 

Albinoni, Viva/di, Händel, Hoffmeister, Bach 
Št 22. 3., Pi 23. 3. - 19.00 h - KS SF 
SF f Arthur Fagen, dirigent; Eleonóra Škutová, 

klavír 
Schubert, Chopin, Mendelssohn Bartho/dy 
Št 29. 3., Pi 30. 3. - 19.00 h - KS SF 
SF / Ondrej Lenárd, dirigen~ carmela 

cattarino, violončelo 
Hatiík (premiéra), Čajkovskij, Brahms 
So 31. 3. - 16.00 h - KS SF 
SKO f Ewald Dane!, umelecký vedúci 
Corel/i, Viva/di 
ut 3. 4. - 19.00 h - Moyzesova sieň 
Musica aeterna f Peter Zajíček, umelecký vedúci 

Kamila Zajíčková a Adriana Kohútl<.M, soprán 
Locatelli, Ca/dara, Ca/dara, lomme/li 
Št 5. 4., Pl 6. 4. - 19.00 h KS SF 
SloYenská filharmónia 1 Mischa Damev, dirigent 

Raphael Wallfisch, violončelo 
Dvofák, Elgar 
St 11. 4. - 19.00 h - KS SF 
Symfonický orchester Konzervatória 

v Bratislave f Július Karaba 
Daniel čapkovič, barytón, Jozef Hamerník, 

flauta 
Giordana, Verdi, Danzi, Beethoven 
Št 12. 4. - 19.00 h - KS SF 
Slovenská filharmónia l Spevácky zbor mesta 

Bratislavy 
Ondrej Lenárd f Ladislav Holásek 
Uvia Ághová, soprán, Jitka Sapara FISCherová, 

al~ l:udovit Ludha, tenor, Jiií Sulženka, bas 
Vefkonočný koncert 
Dvofák Rekviem op. 89 
Št 19. 4., Pl 20. 4. - 19.00 h - KS SF 
Slovenský komorný orchester / Ewald Dane!, 

umelecký vedúci 
Albicastio, Telemann, Tore/li, Schiinberg 

HUDOBNÉ CENTRUM 

Mirbachov palác - Začiatok 10.30 h 
Ne 1. 4. Ladislav Fančovič, klavír 
Uszt 
Ne 8. 4. K 70. výr. narodenia J. Pospíšila 

(v spolupráci so Spolkom slovenských 
skladaterov) 

Pospíšil, Valenta, Kowalski, Bagin 
Ne 22. 4. HC v spolupráci so Spolkom 

koncertných umelcov 
Ivan Gajan, klavír 
Mozart, Chopin 

Musica Aeterna, poslucháči KS, KSN, KON 
dirigenti - Miloslav Oswald, poslucháči KSD 

Mozart: Rgarova svadba -premiéra 
20. 3. Koncertná sieň HTF- 19.00 h 
Doktorandský recitál - Mária Vaitová - klavír 
21. 3. Klarisky - 19.00 h 
Diplomový koncert- Katarína Kováčová, 

dirigovanie 
spolupráci MKS Bratislava 

21. 3. Trenčín, ZUŠ - 19.00 h 
Koncert absolventov VŠMU - Kamil Mihalov, 

klavír 
25. 3. Trenčín, Múzeum - 19.00 h 
Koncert absolventov VŠMU 
Mária Kormanová, akordeón, Andrea 
Mudroňová - klavír 
28. 3. Mirbachov palác - 17.00 h 
Doktoranský recitál - Dušan Šujan, klavír 
29. 3. - Koncertná sieň HTF- 19.00 h 
Bakalársky recitál - Zuzana Gajdošová, husle 
6. 4. - Zrkadlová sieň PP- 19.00 h 
Diplomový recitál - Kamil Mihalov, klavír 

spolupráci s MKS Bratislava 
9. 4. - Mirbachov palác - 18.00 h 
Diplomový recitál - Miriam Medveďová, klavír 
11. 4. - Mirbachov palác - 17.00 h 
Diplomový recitál - Michaela Čibová, 

violončelo 

19. 4. Klarisky - 19.00 h 
Diplomové recitály- Helga Bachová, spev -

Alena Medková, spev 
spolupráci s MKS Bratislava 

BACH 316 

Agentúra AP projekt 
Evanjelický cirkevný zbor a. v. Bratislava-

·Prievoz, 
Bachova spoločnosť na Slovensku 
HTF VŠMU, Spolok koncertných umelcov 
pod záštitou starostu Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov Pavla Kuboviča 
Pri pnležitosti 316. výročia narodenia 

Johanna Sebastiana Bacha (21. marec 
1685) 

10 organistov uvedie za 316 minút 46 
Bachových organových skladieb 

(vstup vorný, zbierka na opravu historického 
organa Martina šašku v Grinave) 

Streda, 21. marec- Evanjelický kostol, 
Radničné námestie, Bratislava-Prievoz 
(spoje 201, 202, 208, 86) 

14.45 Otvorenie 
15.00 - 15.30 Marianna Gazdíková 
15.40 - 16.10 Marek Vrábel 
16.20 - 16.50 Peter Reitfers 
17.00- 17.30 Stanislav ŠUrin 
17.40- 18.10 Ferdinand Klinda 

EI!!II31Ja!!JI!rl···· 18.20- 18.50 Zuzana Fe~enčíková 
19.00 - 19.30 Imrich Szabó Ne 1. 4. Koncertné štúdio SRo, 10.30 h 

Organové koncerty pod Pyramídou 
Michel Bouvard (Francúzsko) 
Marchand, de Gringy, Bach, Mendelssohn a ď. 
št 5. 4. Koncertné štúdio SRo, 19.30 h 
verkonočný koncert 
SOSR, Stanislav Macura, dirigen~ J. Pastor

ková, M. BeňačkOYá, O. Klein, G. Beláček, 
spev, SFZ, Jan Rozehnal, zbormajster 

Parík, Schubert, Haydn 

19.40- 20.10 Anna Predmerská-Zúriková 
20.20 - 20.50 Ivan Sokol 
21.00 - 21.30 Ján V. Michalko 

Info: Agentúra AP proje~ Košická 49, 821 09 
Bratislava 2 

tel. 07 f 55 96 88 37, 0905 716 851 
fax 07 l 55 96 88 39 
e-mail: jani!juras.sk 

St 21. 3. Waking Vision Trio (USA) 
John Shannon, gitara, Mitch Cohn, bass, 

Martin Valihora, bicie 
St 28. 3. Donaumonarchie Jau Band 
Eric Lary (Izrael), gitara, Pavol Bodnár, 

klavír, Juraj Griglák, kontrabas, Csaba 
Csendes, bicie 

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY 

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
tel.: 63 82 76 OO fax.: 63 83 30 20 
http:/ j www.kzp.sk, e-mail: kzp@interneLsk 

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ 
Rovniankova 3, tel.: 63 83 67 76 
23. 3. - 18.00 - Ida Kelarová a skupina 

Romano rat 
koncert Spievame pre lásku a výstava diel 

rómskych výtvarníkov 
(v spolupráci so Slovenským helsinským 

výborom, Združením Jekhetane-spolu 
Prešov a Nadáciou lnfoRoma) 

24. 3. - 19.00 
Folklórne zrkadlenie 
Ekonóm - folklórny súbor 
30. 3. - 19.00 - Večer autentického folklóru 
folklórna skupina BUKOVINA a rudová hudba 

z Kšinnej 
31. 3. - 19.00 
Vienok, detský folklórny súbor 
Program venovaný storočnici Janka Blahu 

KLUB lA ZRKADLOM, Rovniankova 3, tel.: 63 
8113 28 

28. 3. - 20.00 Prvá jarná párty - koncert: 
Transglobal, Undergroond, Korai banditos- dj s 
29. 3. - 20.00 GARAGE - koncert 

DOM KULTÚRY LÚKY, Vígl'ašská 1 
23. 3. - 19.00 Music club 
24. 3. - 19.00 - Sweet Life 
recitál z hudobnej produkcie Brontosaurov 

a bratov Nedvédovcov 
30. 3. - 19.00 Music club - alternatíva 

Slovenska V.: 
Živé kvety, Med 
31. 3. - 20.00-03.00 Oldies Party 
hráme hudbu 60.-90. rokov 

CC CENTRUM - Jiráskova 3, tel.: 63 82 43 90 
25. 3. - 16.00 Momentum musicum 
cyklus komorných koncertov 
Gitarový koncert 
M. Kulichová, l. Badžgoňová, M. Hlaváč, 

l. Jakubcová, [ Muchovi! 
B. Szorrfikowski, G.F. Telemann, M. Tesaf. 

M. Giuliani, F. Moreno-Torroba 

K O Š l C E 

ŠTÁTNE DIVADLO 

St 21. 3. Bohéma 
Pi 23. 3. Pink Floyd, V rytme 
Pf 23. 3. Giselle 
Po 26. 3. Falstaff (konc. predvedenie 

opery) 
Ut 27. 3. Giselle 
St 28. 3. Operný koncert 
št 29. 3. Nabucco 
Pi 30. 3. Labutie jazero 
So 31. 3. La Traviata 
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PI 30. 3. B. Smetana: Predaná nevesta, 
1. premiéra 

So 31. 3. B. Smetana: Predaná nevesta, 
2. premiéra 

St 4. 4. J. Pauer: Ferdo Mravec 
So 7. 4. M. de Falla~rode~ná láska 
Krvavá svadba 
G. Gershwin: Amerjj:an v Parili 
Ne 8. 4. G. Bottesini: Messa da requiem 
Orchester šo, Zbor ŠO, Marián Vach, 

dirigent, Branislav Vargic, zborm., Mária 

Tomanová, Alena Hodálová, Stanislav 
Matis, spev 

Ut 10. 4. G. Verdi: Nabucco 
Ut 17. 4. F. Loewe- A. J. Lerner. My fair 

lady 
št 19. 4. G. Puccini: Tosca 
So 21. 4. B. Smetana: Predaná nevesta 

scenár a moderovanie 
St 4. 4. Martin, Divadlo SNP 
št 5. 4., PI 6. 4. Dom umenia Fatra, 19.00 h 
Vefkonočný koncert 
ŠKO, Leoš Svárovský, dirigent, Žilinský 

miešaný zbor, štefan Sedlický, 
zbormajster, A. Zúriková, organ, E. 
Dfízgová, 
K. Bytnarová, P. Bršlík, l. Zvarík, spev 

Albinoni, Mozart, Haydn 
St 11. 4. Dom umenia Fatra, 19.00 h 
Organový koncert Oddelenia cirl<evnej 

hudby Konzervatória 

SLOVENSKÁ JAU OVÁ S POLOČNOSŤ 

Peter lipa Band (Žáček, Tatár, Gašpar, 
Buntaj) 

Ut 20. 3. Praha, Klub Železná 
St 21. 3. Hradec Králové, klub 
št 22. 3. Žilina, Rondel klub 
PI 23. 3. šala, Metro klub 
PI 20. 4. Palička, festival Palička 

Jau 2001 

BURZA] BURZA) BURZA] BURZA] BURZA) BURZA] 

Ponúkame Vôm - ako vždy na tomto mieste 

bezplatnú občiansku inzerciu . 

Hl'adáte CD, knihy o hudbe? 
Chcete predať či kúpiť hudobné nástroje? 
Hľadáte rarity s hudobným kontextom? 

Hudobný život je tým správnym sprostredkovotel'om! Info: pozri tiráž 

BURZA BURZA BURZA BURZA) BURZA BURZA) 

Mesto Komárno o Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1, 
945 01 Komárno 

vyhlasujú no rok 2001 

6. MEDZINÁRODNÚ SPEVÁCKU SÚŤAŽ 

FRANZA LEHÁRA 

v oblasti operetných o muzikálových árií pre soprán o tenor 
Súťaž so uskutoční 23. - 25. opr~a 2001 

Galakoncert 26. apn1o 2001 

Bližšie informácie no tel.: +421 819 7713439- p. Anna Vargová 
+421 819 7713438 - Ing. Marta Szoboszloiová 

+421 819 7713547 - p. Margita Malíková 

Termín uzávierky prihlášok: 20. február 2001. 
Prihlášky zaslané pa uvedenom termíne nezoroďujeme do súťaže. 

Slovenský rozhlas, Rádio regina Bratislava 
Mýtno 1, P.O.BOX 55, B17 55 Bratislava 

Tel.: 57273750-9, 57273764, Fox: 52495585 

VKV 104, 4 MHz SV 792 kHz 

Pondelok - Piatok 

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

Sobota 
Športkoktoil 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 dňo 17.30 

WORLD MUSIC? - JAZZ? 

Počúvajte relácie trojice 

Vlado Šmidke - Igor Kremposký - Karol Novrkol 

k o ž d ý p i o t o k o 23.00 h 

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

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

(liptovský Mikuláš) 

Divoká 
jazda na 

ntrypanorám 
s Jankou Dolákovou 

e nedeľa 18.55·1 

BRATISLAVA 97,2/ BANSKA BYSTRICA 99,5/ ZVOLEN 92,6 
ZÁPAD 90,8/ lAPAD-SEVER 88,0 l JUH-STRED 88,0 MHz 
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ZILINA - DoM UMENIA FATRA 

NEDEĽA • 22. APRÍL 
19.00 
Štátno filharmónia Košice 

Dirigent: Zsolt Hamar (Maďarsko) 

Sólista: Péter Tóth, klavír (Maďarsko) 

Béla Barták: Maďarské obrazy 

Franz Liszt: Tanec mŕtvych 
Antonín Dvofók: Symfónia č. 8 G dur op. 88 

PONDELOK • 23. APRÍL . 
19.00 
Sólisti: Gabriel Fouré, violončelo (Rumunsko-Izrael) 

Bernadetta Šuňovskó, organ (SR) 

J. S. Bach: Suita c. 6 D dur BWV 1012 pre sólové 

violončelo 

Max Reger: Suita č. 1 G dur op. 131c 

Paul Hindemith: Sonáta pre sólové violončelo op. 25-3 
H. Ottermund & J. Starker: 8 variácií na Ca price č. 24 N. 

Paganiniho 

Franz Liszt: Ad nos ad salutarem undam 

Petr Eben: Finále z cyklu Nedeľná hudba 

UTOROK • 24. APRÍL 
19.00 
Komorní sólisti Bratislava 

Dirigent: Michael Dittrich (Rakúsko) 

Sólisti: Filip Kováč, lesný roh (SR) 

Ľubomír Kamenský, trúbka (SR) 

W A Mozart: Kvinteto Es dur pre lesný roh, husle, 

2 violy a violončelo 

Zygmunt Krauze: Aus aller Welt stammende 

Pjotr l. Čajkovskij: Serenáda 

B. Marcello: Koncert pre trúbku, sláčiky a b.c. c mol 

STREDA • 25. APRÍL 
17.00 
Koncert laureátov Súťaže slovenských konzervatórií 

19.00 
Sólisti: Jonia Vuletie, mezzosoprán (Chorvátsko) 

Pavol Bršlík, tenor (SR) 

Alexander Cymbaljuk, barytón (Ukrajina) 

Dušan Stankovský, klavír 

-
ŠTVRTOK • 26. APRÍL 
19.00 
Sólisti: Duo Villarceaux, klavír (SRN) 

Duo Majnarii!-ltoi, klavír-husle (Rakúsko

Chorvátsko) 

Igor Stravinskij: Svätenie jari (verzia pre 4-ručný klavír) 

George Enesco: Sonáto č. 3 a mol op. 25 

Ludwig van Beethoven: Sonáta pre ka vír o husle č. 6 

A dur op. 30, č. 1 

PIATOK • 2]. APRÍL 
19.00 
Sólisti: ladislav Papp, harfa (SR) 

NN (ČR) 
C. Ph. E. Bach: Sonáta G dur 

E. P. Alvars: Faeries Dance 
B. Britten: Suite for Harp 

H. Renie: Legende 
program doplníme 

SoBOTA • 28. APRÍL 
19.00 
Štátny komorný orchester Žilina 

Dirigent: Oliver Dohnónyi (ČR) 
Sólista: Michal Sťahel, violončelo (SR) 

Manuel de Fa/la: Čarodejná láska · suita 

Pjotr l. Čajkovskij: Variácie na rokokovú tému pre via/on 

čelo a orchester 

Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 3 Es dur op. 55 
#Eroican 

MUSIC CENTRE SLOVAKIA 

PREDPREDAJ VSTUPENIEK: INFORMAČNÁ KANCELÁRIA ŠKO ŽILINA, DoLNÝ VAL 47. TEL.: 089/ 562 09 79· Po-P1 OD ] .oo DO 19.00 H 

ALEBO 1 HOD. PRED KONCERTOM VO FOYER DOMU UMENIA FATRA 


