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Prehliadka 
mladých koncertných umelcov 

PRED KRIŽOVATKOU 
MARIÁN JURÍK 

Dramaturgia a koncepcia prehliadky, boli 
v podstate koncipqvané v doterajšom trende: 
komorné a organové koncerty (Omšenie a 
Trenčianske Bohuslavice), na úvod profesio
nálni hostia (M. Hajóssyová, M. Lapšanský), 
koncert účastnikov súťaže M. Schneidera
Trnavského, koncert mladých českých umel
cov (H. Bartošová-organ, Wallingerovo 
kvarteto) a koncert poslucháčov Vysokej 
školy hudobnej z Grazu. Prehliadka sa .,teši
la" obrovskému nezáujmu tamojšieho publi
ka, a okrem cca 20 - 30 poslucháčov zapfňali 
prázdne kreslá organizačn! pracovnfci a nie
kofko bratislavských kritikov) v podstate tf 
ist!, čo po mnohých rokoch tejto prehliadke 
zostali vernf) . 

Prehliadka bola iste na prvý pohfad dra
maturgicky pestrá a nepochybujem ani o jej 
starostlivej prfprave ani o ťažkostiach , s akou 
sa takéto podujatia pripravujú, no nazdávam 
sa, že ak sa chceme dostať zo stojatej vody 
aspoň trochu ďalej , treba si uvedomiť aj pre
konanosť jej modelu. Prehliadka sa napokon 
neobišla ani bez zmien, čo je však už v našich 
podmienkach pravidlom a tak aj záskoky 
možno ťažko posudzovať za šťastné či ne
šťastné , keďže väčšinou išlo o cnosť z nú-
dze.. . . 

Na jednom pozitfvnom , základnom fakto
re sa zrejme všetci bez problému zhodneme, 
a to v tom, že jestvuje pravidelný kvantita
tfvny prílev mladých umeleckých síl, že sa 
sfubne, taktiež kvantitatfvne, rozrastajú rôz
ne ansámbly. No o to viac vystupuje do po
predia otázka kvalitatfvnej diferenciácie a se
lekcie. Tetla položme si hneď otázku, či taká
to prehliadka je pre každého, a posledné ro
ky ukazujú, že aj pre tých , čo momentálne 
majú čas, alebo či to bude výberová záleži
tosť, ktorá bude mať svoj zámer a cief. Týka 
sa to pochopitefne nielen niektorých tohto
ročných programov, ale aj minuloročných . 
Tak napriklad koncert vfťazov vokálnej súťa
teM. Schneidera-Trnavského nereprezento
val túto súťaž najlepšie. Jednak, chýbali zá
stupcovia náročnejšej druhej kategórie a tra
ja repre1.entanti prvej kategórie (Y. Tanne
bergerová, l. Divišová aJ. Babjak) súťažným 
repertoárom nestačili ani na vyplnenie sotva 
50 minútového programu. A propos, na ta
komto koncerte nie je treba (ani žiadúce) 
spievať súťažný program (resp. jeho časť). ale 
mal by to byť širšie a dramaturgicky zmyslu
plne koncipovaný recitál , ktorý tu bude mať 
svoju opodstatnenosť a jednotlivých laureá
tov ukáže v objektfvnejšom svetle. Drama
turgicky zaujfmavým, nekonvenčným a k dis
kusii provokujúcim bol koncert, kde sa 
v prvej polovici prezentoval klavirista Vladi
mir Hollý, absolvent AMU v Prahe a Trom
bónové kvarteto. Vo Vladimfrovi Hollom 
rastie slovenskej pianistike nová nádej . Svo
jfm podaním Haydnovej Sonáty F dur a naj
mä v Schumannových Fašiangových kusov z 
Viedne ukázal vynikajúcu pianistickú tech-

nickú pripravenosť a muzikalitu, ktorá mu 
skytá dobrý základ pre ďalší osobnostný vý
voj. Uvidíme však, aké možnosti a perspek
tfvy tomuto nádejnému klaviristovi vytvor! 
domáca slovenská hudobná profesionálna 
scéna. Oživenfm prehliadky b9l0 vystúpenie 
Trombónového kvarteta , ktoré tvoria poslu
cháči a absolventi VSMU z triedy prof. 
J . Gašparoviča . Ich repertoár siahajúci od 
Speerovej Sonáty až po Ragtime, ukázal šír
ku ich technických a zvukových možnost!. 
Zaujali ma predovšetkým mäkkým zvukom, 
tónovou kultúrou, muzikalitou a mladfckou 
neprešpekulovanou sponataneitou. Boli aj 
zaujfmavým predmetom diskusie , no všetky 
naše .,odborné" úvahy o ich perspektive sa 
razom rozplynuli , keď sme zistili , že dvaja 
členovia tohto ansámblu už čoskoro cestujú 
za lepšfm ekonomickým zabezpečenfm do 
Juhoafrickej republiky. A zrejme nebudú ani 
prvými, ani poslednými ... Z dvoch organis
tov všetci prhomnf dávali jednoznačnú pred
nosť Petrovi Reiffersovi (hral na organe v 
Omšenf), kdežto H. Bartošová (už pred tro
mi rokmi hrala na organe v T. Bohuslavi
ciach) i napriek záskoku, hŕstku prftomných 
kritikov neuspokojila. Flautistka Eva Uličná , 
z triedy prof. Jurkoviča, ma zaujala svojim 
pekným tónom (v diskusii som jej vytkol vý
ber eklektickej Reineckeho skladby), ktorý 
farebne diferencovala najmä v Siciliane a 
burleske A. Casellu. Basista Juraj Peter. 
spievajúci v druhej časti programu (celé ich 
vystúpenie bolo záskokom) precenil svoje 
výrazové i hlasové možnosti, ktoré si vyžadu
jú Dvofákove Biblické piesne a svoju parke
tu ukázal predovšetkým V Dragomyžského 
piesni Cervjak. 

Vysokú úroveň interpretačných možnost! 
prezentovali dvaja mlad! poslucháči Vyso
kej školy pre hudbu a divadelné umenie 
v Grazi (expozitúra Oberschiitzen) , s ktorou 
ako som sa dozvedel od p. J . Podhoranské
ho, nadväzuje naša VSMU užšie pedagogic
ko-pracovné kontakty, čo bude iste na pro
spech veci. Gitarista Klaus Herunter ukázal 
obdivuhodnú technickú dispozfciu pre inter
pretáciu klasickej literatúry. Jeho interpretá
cia Bachovej Ciaccony (BWV 1004). no naj 
mä Paganiniho Capriccia č. 24 (i jeho dote
rajšie úspechy v súťažniach) naznačujú . že v 
ňom rastie sólista medzinárodného formátu. 
No pravú bodku za rakúskym prekvapením 
dala filipfnčanka Aima M. Labra , tohtoročná 
absolventka tejto školy, svojim suverénnym 
a technicky obdivuhodným podanfm Schu
mannovho Karnevalu. Jedno z najnáročnej
šfch Schumannových diel zaznelo 
v perfektnej prstovej technike a rytmickej 
pregnantnosti. Absolventka s vyznamena
nfm, vysoko predčila mnohých našich .. zave
dených" profesionálov. Teda učiť sa je čo, 
konfrontovať taktiež. A to sa mi už natfskajú 
do pera otázky, ktoré presahujú r~mec refe-
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Walllngerovo kvarteto pri Interpretácii v rlmsk&-katolíckom kostole v Tren~lanskych Bohu· 
slavlclach 

Trombónové kvarteto 

Vladimir Hollý Snímky M. Jurik 



l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Z činnosti Slovenskej hudobnej spoločnosti 
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kalendárium IV. interpretacno-pedagogtc y semmar us oveJ ry 
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1.9.1900 narodil sa Kazimien Wllkomir· 
ski, poľský skladateľ, dirigent a 
violončelista - 90. výročie 

3.9.1640 narodil sa Daniel Sinapius Hor-
člčka, slovenský básnik a prekla
dateľ i hudobný skladateľ (zom
rel 27. l. 1688) - 350. výročie 

3.9.1900 narodil sa Eduard van Peinum, 
holandský dirigent, zasadil sa o 
interpretáciu diel súčasných au
torov, napr. B. Bartóka, ~stako
\'iča, Kodályho, Szymanowského -
90. výročie 

4.9.1915 narodil sa Rudolf Schock, nemec
ký operný spe\·ák - 75. lýročie 

4.9.1965 zomrel Albert Schweitzer, švlij
čiarsky filozof, organista a hudob
ný spisovatel' (nar. sa 14. 1, 1875) -
25. výročie 

5.9.1735 narodil sa Johann Christian 
Bach, nemecký skladateľ (zomrel 
l. 1. 1782) - 255. výročie 

5.9.1890 zomrel Ludwig Deppc, nemecký 
skladateľ, klavirista a pedagóg 
(nar. sa 7. ll. 1828) - 100. výročie 

5.9.1910 zomrel Julian Edwards, anglo
americký skladateľ a dirigent, au
tor a interpret nlijmii operných 
diel (nar. sa 11. 12. 1855) - 80. výro
čie 

5.9.1910 zomrel Franz Xaver Haberl, ne
mecký hudobný teoretik (nar. sa 
12. 4. 1840) - 80. \')Točie 

6.9.1890 narodil sa Manfred Gurlltt, ne
mecký skladatel' a dirigent - 100. 
výročie 

9.9.1890 narodil sa Vilém Zítek, český 
operný spevák, národný umelec 
(zomrel ll. 8. 1956) - 100. výročie 

9.9.1905 narodil sa Vytaustas Bace\icius, 
litOl·ský skladateľ a klavirista -
85. výročie 

9.9.1960 zomrel Jussi Bjorling, švédsky 
operný spevák (nar. sa 2. 2. 1911) -
JO. výročie 

12.9.1900 narodila sa Alma Moodicová, au· 
strálska huslistka (zomrela 7. 3. 
1943) - 90. \'Ýf'OČie 

·13.9.1960 zomrel Leo Weiner, maďarský 
skladateľ a pedagóg (nar. sa 16. 4. 
1885) - 30. \'Ýf'OČie 

14.9.1760 narodil sa Luigi Cherubini, talian
sky skladatel' (zomrell5. 3. 1842) -
230. "týročie 

14.9.1960 zomrel Otto Ursprung, nemecký 
hudobný historik, ~peclalista na 
oblasť dejín hudby obdobia stre
do,·eku a renesancie (nar. sa 16. l. 
1878) - 30. výročie 

15.9.1890 narodil sa Ernest Bullock, anglic
ký organista a skladateľ - 100. v)·
ročie 

16.9.1685 narodil sa John Gay, anglick$• bás
nik, autor ŽObráckej opery· (zom
rel 4. 12. 1732) - 305. výročie 

17.9.1795 narodil sa Sa,·erio Mercadantc, ta
liansky skladald (zomrel 17. 12. 
1870) - 195. výročie 

18.9.1920 zomrel Lulgl Torchi, taliansky hu· 
dobný teoretik, pmaiovaný za jed
ného zo zakladatel'ov talianskej 
modernej hudobnej \edy (nar. sa 
7. ll. 1858) - 70. \')Točie 

23.9.1890 narodil sa A. Walter Kramer, 
americký skladateľ, teoretik a or· 
ganlzátor hudobného života, spo
luzakladateľ viacerých americ
kých hudobných spoločností -
100. výročie 

26.9.1885 narodil sa Emanuel Ambros, čes
ký hudobný pedagóg a historik 
(zomrel IO. 6. 1955) - 105. výročie 

26.9.1945 zomrel Béla Bartók, maďarský 
sklad at el' (nar. sa 25. 3. 1881) - 45. 
l)Točie 

Sp~•·ácky zbor me~to Orntislavy s dirigentom Lodi· 
stavom Holá~ kom nhsolvo• al v júli koncertné turné 
' Talian~ku. kde podľu programu XII. ročnfka Fe~

ta 1\lusica Pro 1\lundo no (hudobnj• fe~thal. 1-.tor) 
so ' rozpäti jedného me~iaca odohnha ' piatich 
mestách stredného Tnlian,ka). interpreto•al sklad
by sklndateľov uplynul)ch ohdnbf i dielu i lj1ícich 
uutorov . o záklude ohjcdná••ky vedenia fe,tivalu 
zbor nn~tudoval \kladhu ~účasného 'kladnteľa Hu
berta Suppnera Pa\\iun, ktoru ' premiere a v spo· 
lu práci s r urnun,k5m orchestrom a sóli '>lnmi medzi
národného obsadenia pred\ iedol pápe io• i Já no• i 
Po• lo• i ll v jeho letnom sfdle. Súča>fou turné holo 
u• edcnic D•·oráko• ho Kcquiem v balil ike ~v. Fnm
ti~ku z Assisi. 
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Stvrtý ročník interpretačno-pedago
gického seminára husľovej hry sa usku
točni l na Konzervatóriu v Bratislave 22. 
- 28. júna 1990 pod vedením Jindficha 
Pazderu. 

Vekový priemer účastníkov bol nižší 
ako v minulom roku. Napriek tomu 
možno považovať celkovú úroveň podu
jatia za dobrú a prácu za zauj ímavú. 
Počtom boli Čechy a Sloven ko zastú
pené približne rovnako (účastníci bol i 
z Prahy, Českých Budčjov íc, Dvora 
Králové, Bratislavy, Nitry. Dunajskej 
Stredy. Brezna). Úrovňou boli vyššie 
českí účastníci, ich účasť bola inšpirujú
ca a cenná. Aj u slovenských účastníkov 
b.tdať zmeny v myslení a na ich žiakoch 
pozitívny vývoj a prvé stopy predchá
dzajúcich seminárov. Pedagogický pro
ecs je dlhodobá zálcžitosi a kým sa zís-

kaný podnet prejaví na výsledkoch žia
kov, môže prejsť niekoľko rokov. Je te
da potešiteľné, y sú už.cvident
né. 

Up 

a J . Perlm 
orchestra naj 
zervatória, hraný na škole a reprízova-

III. seminár klarinetistov 
V dr)och 22. a 23. júna 1990 sa v Budmeri
ciach uskutočn il tretí ročník seminára klari
ncti\tov - učitel'ov Ľudových škôl umenia z 
cclcho Slovens l.a. 
V (rvode programu sa prftomní v názorncj 
ukážke oboznámili s úrovňou hry žiaka-ab
solventa ĽSU. prijatého na Konzervatórium 
v Bratislave. Odznela celá prijímrteia látka 
vrátane stupníc. etud a prednesu. 
V ďa lšej časl i seminára lektor Peter Drlička 
a Kamil Toman za klavírneho sprievodu 
V. Kellyovej zahrali prítomným výber z je
denástich pripravených uká2ok tvorby skla
dateľov . vhodnej pre 2iakov ĽSU. Učit e lia 
mali možnost objednat si notové materiály 
vypočut ých skladieb. 
V krátkom koncerte Saxofónového kvarteta 
ĽSU v Stupave zaznela čast programu uvede
ného vo Florencii 15. 6. 1990. 
Prof. Karol Klocálr z košického Konzervató· 
ria naviazal na uvodnú ukážku profilu žinka-
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absolventa ĽSU. Podel il sa s prítomnými o 
kú~cnosti a postrehy zo svojej dlhoročnej 

pedagogickej praxe. Charakterizoval zásad· 
né momenty \ práci učiteľa ĽSU. potrebné 
pre dosiahnutie vyrO\ na nej úrovne kvality 
absolventov v hre na klarinete na tomto stup
ni základného umeleckého školstva. V nefor
málnej besede diskutovali úča~tníci seminára 
o ďalších osudoch ná~ho hudobného školstva 
a o poznatkoch získaných zo zahraničia. kto
ré sa k nám dostali v krátkom obdobr po 17. 
novembri . 
V posledný der) ~a čast úča tnfkov seminára 
zúčastnila metodického dňa na brati slavskom 
Konzervatóriu. čím sl.onči l celý program 3. 
seminára klarinetiMov. 
Rozišli sme sa 'tým. že v budúcom roku sa 
stretneme opili. Dohovorili sme si aj pred
bežný program. 

PETI:: R DRLIČKA 

llalbturn je matt.' me\tečko' Rakúsku ne1ľall·ko Hratisla'~· ' k turom 1ídajnc nd puči\ a
la CÍ\~Íronu1 i\ hí ria Tl·rétia na \\ojich ceshíeh med1i \ il-dl'um :1 lluda1Je\t'uu. l\r:Í\n~ ka\
tid', ktort.'ho strop je /dllbl·n~ mídhernuu rn·skou l·rnnta .\ntonu \laulberhcha. jl' \~ni
kajlídm prostredím pre rillnl· koncertné IJ11dujalia. \lu\iea aeterna tu pn·d tromi mkmi 
predslu,·ita hudbu, poeh:íd1aj1Íl'U to Stm·enskat obdobia IJlllummia \l~írie Tl·rélie. ll·n
lor:ll lJSiúpil SIÍbor' llalblunu.· lhakr;ít. '\a kunn·rll'' ka\lidi U\iedol barokoH; \klad
b~ 10 17. a IH. storočia med1imírndne 111ám~eh aku i n·~-:iumíln~ch 'kladateľm na\ej \la\· 
li; ako slilisti 1íčinkumli K:unila /,ajíčkm:í. Marili lll·imčkm :í, l .adi'l~n "'il•Jh~ba, \larti
rra tesná :1 l'eler Zajíčck. l)ruh~ koncert \a U\kuločnil \ kostole ' prn~-:ramom 1 t\orb~ 
S. Caprieorna, ll. Schiítl.ll, l'h. (~. l demmum :1 l. l·. Ili bern. Dobrá aku,tika ko\ Ioia nl'
spornc kladne m·pl~'lnila po1ilíH1~ ohlas lohlu koncertu. 

ný v plenéri čit árne Červený rak a záve
rečné vystúpenie účastníkov seminára, 
filmované videokamerou pre potreby 
dokumentácie. 

Speciálrie pre seminár napísal sklada· 
te ľ P. Jantošči ak Symfoniettu. Jej l. 
časi účastníci pod vedením vedúceho 
seminára, ktorý notový materiál rozpi· 
sal, upravil a vopred rozoslal, naštudo
vali . Keďže išlo o náročnejšiu skladbu 
ako vlaňajšie Concerto , zúčastnili sa 
predvedenia aj prítomní učitelia a rodi· 
čia. Pre sóla a chýbajúce nástroje boli 
angažovaní študenti konzervatória. Na 
záver treba poďa kova i Slovenskej hu
dobnej spoločnost i a Konzervatóriu 
v Bratislave za podporu celej akcie 
a vyjadri ť nádej. že táto spolupráca bu
de ďalej pokračovai. 

JINDŔICH PAZDERA 

(( 

v • • 

CajkovskiJ 
v La Scale 

V talianskom denníku ľUnitá zo dňa 16. 6. 
uverej r,uje Rubens Tede~t:hi obsiahlu rccen· 
ziu novej premiéry Čajkovského opery Piko
vá dáma v milánskej La Scale. Kon~latujt 
rrenetický aplauz najmä pre Mirellu Frenio
vú v úlohe Lízy, k inscenácii ako celku mi 
však vážne výhrady. Režisér A. Končalovskij 
(známy ako filmový režisér), scénograf E. 
Frigerio a kostýmová výtvarníčka F. Squar· 
ciapinová časovo posunuli príbeh z dôb pred
puškinovských do č ias premiéry Čajkovské
ho operného prepisu a snažili sa na javisku 
vytvoriť svet plný nadreálneho tajomna. 
Keďže na prahu nášho storočia sa už prfiii 
neverilo na strašid lá, nadreálno chápu ako 
výplod duševne rozpolteného a neustále v al· 
koholickom opojení sa nachádzajúceho Her· 
mana. Tak sa na scéne množia prízraky. ta
jomné postavy a maškary , na slabo osve1Je. 
nýeh múroch sa mihocú záhadné tiene a gróf· 
ki n sarkofág pripomína náhrobok Commen
datora z Dona Giovanniho. S týmto ireálnym 
svetom kontrastujú realistické žánrové \-ýja
vy. Ani hudobné naštudovanie S. Ozawu ne
hodnot[ recenzent jednoznačne pozitívne. 
Dirigent nedokázal zjednotiť prot i klad~ 
časti partitúry , v ktorej taliansky kri tik na· 
chádza ponášky na hudbu klasicizmu. ~t~ 
veľkej opery ale aj vrúcnu lyriku ma sene
tovského ladenia. Taliansky pôsobiaci Her· 
man V. Atlantova akcentoval momenty nad
mernej cit livosti a roztrži tosti. Lfzu obdarila 
M. Freniová krásnym tónom. perfektnou 
ruskou výslovnosťou , no v interpretácii vraj 
často skfzavala do veristických polôh. Stará 
grófka vďaka réžii a interpretke M. Forreste
rovej bola postavou i hlasom majestátna. 
plná elánu a sily, čo sa prieči lo zaužívaneJ 
predstave a logike prfbehu. Elegant ným le· 
leckým bol známy maďarský barytonista L. 
Miller. S.A. 
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Prehliadka tnladých koncertných utnelcov 

PRED KRIŽOVATKOU 
rovania a info rmovania o prehliadke. V žiad
nom prípade nepíšem recenziu, iba vlastnú 
reflexiu poznačenú mnohoročným sledova
ním tejto prehliadky, usilujúc sa iba vyhmá t
nuť mome nty, ktoré naznačujú čo by v pre
hliadke nema lo byť, čo by v nej mohlo byť . 
eventuálne kadiaľ by sa v budúcno ti mala 
uberať . 

Je nesporné, že dote rajších dvadsaťštyri 
ročníkov trenčiansko-tepl ickej prehliadky 
splnilo svoju úlohu i fun kciu . Faktom však 
je, že v posledných rokoch sa zo strany prí
tomných kriti kov ozývali hlasy. avizujúcc po
trebu inovovať a dramaturgicko-konccpčnc 

ju domyslieť . Aj auto r týchto riadkov na
vrhol bývalé mu vede niu Zväzu konkré tne 
námety. Dobre vieme, že z krit ických hlasov 
si vedenie Zväzu veTa ne robilo a že niekto rí 
fun kcionári sústavne presadzovali iba svoje 
vlastné predstavy, nielen o ccjlo prehliadke. 
ale aj o o rganizácii a problé moch slovenské
ho koncertné ho ži vola vôbec. Nuž dnes treba 
dúfať , že hádam nastane prijatcfná acmosféra 
na výme nu názorov. postojov a stanovísk. 
Myslfm si, že je čas prestať s individuálnou 
tvrdohlavosťou a za interesovať do .. prestav
by'· tej to prehliadky aj ľudí, ktorí j u roky sle
dujú . majú k nej vzťah . poznajú jej klady 
i nedostatky a môžu prispiet' k jej re nesancii . 

V súčasnej dobe je potrebné sa v prvom 
rade zamerať na koncepčné otázky celého 
koncertné ho života a teda aj trenčiansko-tep
lickej pre hliadky ako súčasti celkového orga
nizmu nášho hudobného života. Z tohto po
hľadu vidím nasledovné problé my ako naj
dôležitejšie: 
l. T reba si o tvorene a kricicky objasn i ť pre 
koho je prehliadka určená, aký má mať zmy
sel. poslanie a aký má mať efe kt (nemyslím 
ekonomický ale kultúrno-spoločenský). Pre 

Aima Maria Labra 

h ŕstku publika a kritikov sa pre hliadky nikde 
nerobia. 
2. Na časové umiestnenie prehliadky upro
stred le ta sa už viac rokov upozorňuje a po
važujem ho aj ja za nevhodné z rôznych dô
vodov a príč in . Hlavným dôvodom je, že 
väčšina účastníkov sú študenti konzervató rií 
a akadé mi!, a udržať špičkovú formu cez 
prázdniny, aby sme mohli interpreta seriózne 
hodnot iť je iluzórne, ak nic horšie. Je to 
vlastne nercgulérne . A napokon le to je le to, 
ne robme si ilúzie o návštevníkoch kúpeľov. 
že sa budú h.rnúť na dramaturgicky objavné 

Jubilujúci klavirista 
Cit livý a nadšený hudobník, srdečný 

a úprimný človek . taktný učiteľ. kultivovaný. 
mnohostrannou aktivitou overe ný komorný 
hráč par excellence. T ieto- i ďalšie epi tc tá sa 
viažu k osobnosti jubilujúceho päťdesiatnika 
(31. 8.). klavíri tu . pedagóga VSMU Milosla
va Sta rostu. 

Špecializované hudobné štúdiá začal po 
absolvovaní gymnázia v klavlrne j triede 
prof. A . Kafendovej, najskôr na Konzerva
tóriu neskôr na VSMU . kde bol posl ucháčom 
i d irigovania a kompozície. 

Ešte ako študent získal Starosta niekoľko 
trofej í za sólistickú a komornú hru vo vtedaj
ších STM. v rámci ume leckých škôl. ku kto
rým pripoj ili čestné uznania za interpretáciu 
Chopina v Marián kych Lázňach (1963). 

Od absolvovania vysokej školy ( 1965). te
da celé štvrťstoročie je či nný pedagogicky. 
Nadväzuje na trad íciu a rozvíja zásady. ktoré 
mu vštepovala jeho vážená učiteľka. O boha
cuje ich o výsledky nových prúdov prudko sa 
rozvíjajúcej klavírnej pedagogiky. A ko uči
teľ hlavné ho predmetu podpísal M. Starosta 
diplomy viacerých slovenských klaviristov. 
Spomeňme Z . Poulovú-Majc rskú. V . Doub
kovú, Z. Paulechovú, D . Buranovské ho 
(obaja obsadi li na ostat nej IS v Banskej By
strici najvyššie priečk y) ... 

Popri pedagogickej a imcrpre tačnej, ne
menej význa mná j e i Starostova o rganizátor
ská a ri adiaca činnosť . VeTa času a e nergie 
venoval rozličným funkciám na VSMU (v ro
koch 1981-89 ako de kan). Na základe dô
kladné ho š túdia a zah raničných skúseností 
pripravoval podmienky pre zavedenie ume
lecko-pedagogického študij ného odboru na 

VSMU (uči teľstvo odborných predme tov. 
nucnosi spolupráce a zavedenie tzv. cvičných 
škôl pre po lucháčov a pod.). S príznačnou 
skromnosťou. vždy poctivo a húževnato, dô
sledne prisiupoval ku každej práci. Bol čle
nom prípravného výboru SHS, pracoval 
v rôznych poro tách. je čin ný aj publicisticky. 

Starosta patri k nadšeným interpretom 
a propagátorom slovenskej komornej tvorby 
(A . A lbrecht , l. Hrušovský, A . Moyzes, 
A . Očenáš. J . Sixta, E . Suchoň ... ). Ako só
lis ta i komorný h ráč vystupoval doma i v za
hraničí , účinkoval na kľúčových hudobných 
podujatiach ( festivaloch, prehl iadkach). 

Na začiatku svojej ume lecke j dráhy hrával 
pome rne často aj na čembalo. Bohatá je naj
mä jeho spolupráca so sólistami: inštrume n
talista mi (M. Jurkovič. P. Michalica. A . Ses
tá ková ... ). vokalistami (M. Horák, V. Stra
ccnská. E. S iahová) a komornými telesami 
(Musici di came ra bratislavaensis, Komorné 
združenie Cs. rozhlasu. Slovenské klavírne 
trio .. . ). 

Kritici zdôrazňujú Starostov zrelý, vyváže
ný a vždy tvorivý prístup k imcrpretácii. 
Upozorňujú na jeho techn ickú zda tnosť , vy
váženosť pri dávkovaní reprodukčných para
me trov. na pocit umeleckej zodpovednosti 
a serióznosti, s a kou pristupuje ku každému 
svojmu výkonu . Tie to črty vlastné ho ľudské

ho i ume leckého nature lu sa snaží vštepiť aj 
svojim žiakom, v duchu odkazu a auto rit y 
svoje j pedagogičky, ktorej ume lecké krédo 
nekompromisne j práce si vyt ýči l ako motto 
pre celú svoju činnosť. 

V. CfžiK 

ULICA J. GWÁKA - takýto názov z podnetu záujmového zdrul enla hudobnej mládde 
dostala novovzniknutá ulica na n~mlad~m bardejovskom sídlisku Vlmbarg. Rozhodol 
o tom poradný zbor pre určovanie a premenovanie názvov ulíc a Iných verejných priestran· 
stlev v okresnom sídle pri MsNV. Bardejovčanom a v~tkým návitevníkom mesta bude pri
pomína( prínos · hudobného skladateľa, klaviristu a organistu zasl. umel. Jozefa Grdáka, 
k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry a jeho dojemnú vernosť rodnému mestu, kde v blíz. 
kych Bardejovských kúpeľoch napísal svoje v~tky závažné kompozície. 

S.F. 

*** 
ĽUDOVÁ ~KOlA UMENIA V BARDEJOVE usporiadala v závere ikolského roka sláv· 

nostný absolventský koncert, v ktorom sa predstavlll v§etky §tudijné odbory. Poslucháčov 
upútal odváinej§í výber prednesov l niektoré veľmi pekné Interpretačné výkony. Výtvarní· 
kom patril výstamý priestor v Závodnom klube odborov §.p. JAS. Žiaci literárno-dramatl~ 
kého odboru absolvovali Kozlolovej hrou Bábkový kráľ. Spolul ltle §tyroch umeleckých od· 
borov pod jednou strechou symbolicky znázornila záverečná práca desiatich absolventov ta
nečného odboru. Hudobný odbor sl ~ teraz udňal tradíciu n~početnej~j skupiny absol· 

~ 
ventov (40). Uplynulý §kolský rok priniesol pre bardejovskú !ŠU desaťročia túfobne o&ká
vané vyrie~nle učebných priestorov- vo februári sa nasťahovala do bývalej budovy OV KSS. 

S.F. 

koncerty a neznámych intcrprecov. V čase le
ta sú tu aj iné. e konomicky možno lákavejšie 
ponuky a ešte k tomu aj otvorené hranice. 
kto ré ponúkajú viac. než zatiaľ môžme po
núknuť my doma. 
3. Koncertná hudba po tre buje svoje špecific
ké publikum. Preto jediné rieše nie existe ncie 
pre hliadky v Trenčianskych Tepliciach vidím 
v jej začlenení do festiva lu Hudobné leto na 
prvú j úlovú dekádu . Má to mnoho pra kt ic· 
kých výhod: uplatnenie špičkových absolve n
tov, laureátov súťaží v čase ich kulminujúcich 
výkonov. účasť pedagógov na začiat ku práz
dnin j e ďaleko reá lnejšia ako uprostred le ta 
rovna ko aktívnejšia účasť sa v comto čase na-
kytá od kritikov, zástupcov masmédií a pod. 

A čo je dôležité , prezentovať mladého sólistu 
len a ko komorného hráča je j ednostranné 
a neatraktívne . Počas Hudobného le ta je tu 
možno~ť využívať orchescrálne telesá na pre
zentáciu mladého umelca a ko sólistu inštru 
men~álne ho koncertu . Propagácia atď ... Na 
toto spoje nie j e dôvodov ešte viac. Každo
pádne došlo by k obapolné mu obohateniu 
oboch podujat í a k širšiemu spoločenskému 
dopadu prehliadky. 
4. Predpokladám, že piešt'anské medzinárod
né interpretačné kurzy nadobudnú čoraz väč
ší význam. nie le n domáci . a le aj zahran ičný, 
a preto by bolo vhodnej šie aby pre hliadka 
v T . Tepliciach sa uskutočni l a pred nimi . Ne
navrávajme si. že medzi týmito dvoma podu
jat ia mi ne jestvuje urči tý konkurenčný vzťah , 
ba aj rozpornosť. Vývoj speje zre jme k to
mu. že pidľanské kurzy sa stanú cieľom 
mnohých mladých umelcov. A čo Trenčianske 
Teplice? Musia maf tiež svoj cieľ, svoju moti
váciu a efekt . Zat iaľ vidím zmysel tejto pre
hliadky ako občerstvenie konvenčného Hu
dobného le ta. kto rá mu môže dodať čerstvej 
krvi a pri reálnom a náleži tom otvorení sa 
svetu aj v prehli ad ke. môžeme Trenčianskym 
Tepliciam azda vrátiť aj niekdajšiu medziná
rodnú povesť . 

Prehliadka mladých koncertných umelcov 
v Trenčianskych Tepliciach sa teda ocitá na 

Klaus Herunter Snímky ~· Jurík 

križovatke svojho ďalš ieho smerovania. Tre
ba povedať, že je to podujatie, kto ré bolo uži
točné, a iste môže byť uži točné aj v budúc
nosti, ale treba mu dať novú koncepciu, novú 
príťažlivosť . Ncnárokujem si na neomylnosť 
a jedinú pravdu. Pravda je však tá. že pre
hliadka musí mať svoje spoločenské zázemie, 
že musí mať svojich zapále ných organizáto
rov, kto rí budú otvore ní a náchyln í novým 
myšlienkam a ochotní vytvor iť nový model 
konfrontácie umeleckých výsledkov a tre n
dov československého a zahraničného ume
lecké ho školstva. Účasť rakúskych mladých 
umelcov ma v tomto smere nepochybne pre
svedčuje, že trenčiansko-teplická prehliadka 
mladých sa musí otvoriť no ' ým myšlienkam , 
difere ncovaným názorom a trebárs i pro ti
kladnému umelecké mu prúdeniu . A napo
kon musí sa profesionalizovať! Inak nám hro
zí veľká izolácii! a príslovečná slovenská ma
losť. .. 

Slovkoncert, čs. umelecká qentún oznamuje, fe lnterpretaeilá 
súfaž SR'90 v odbore dychové nástroje sa na rozdiel od predch• 
dzajúcich ~níko\' uskutoční v BRATISlAVE v dňoch 29. Xl.-
4. XII. 1990. Termín odovzdania prlhláiok sa predlfuje do IS. Xl. 
1990. Blifšle Informácie poskytne Sekretariát lnterpretainej súf 
že~ Michalská IO, 815 J6 Bntislava., tel.: 333-UJ, 334-757. 

** * 
SIO\·enská filharmónia v Bratislave prijme 

samostatného referenta propagácie 

lnf. posk~1uje a prihlálky prijíma personálne oddelenie SF, Fu~f· 
kova 3, 816 Ol Bratislava, tel. 333351-J 

Štátna filharmónia Košice vypisuje konkurz na obsadenie nasle
dujúcich miest: 

-l. hoboj 
- l. lesný roh. 
Kl·alifikačné predpoklady- vysoká lkola alebo konzematóriu 

príslušného smeru. 
Záväznú ~rihlášku s krátk}m životopisom zaillte do 9. IO. l 

na adresu: Státna filharmónia Kolice, Dom umenia - Moyzesov 
ul., 041 2J Košice. . 

Konkurz sa uskutoční dňa 9. ll. 1990 o 12.00 h v Dome umenia 
Košiciach. Podmienky konkurzu uchádzaoom oznámime pfsomne 
Cestovné hradíme len prijatým uchádzaoom. 

* ** 
Riaditeľ ~tátneho divadla v KoJiciach \')'pisuje konkurz ' 
do sólistického súboru opery 
všetky hlasové odbory 

... do operetného zboru 
všetky hlasové odbory 
do orchestra ~D na tieto nástroje 
trombón 
fagot 
klarinet 
\'io la 
kontrabas 
biele 
Prihláiky na konkurz s uvedením odllorného udelaala. ehM-.~ 

šej pra~e zasiel~te na adresu: 
~tát ne dh·adlo, odd. persoúlnd pniee, ~U. 8G 77·NMIICel 

Na konkurz budú ueh~i pomuú púolae. Cestoftlé:llndl!\ 
me len prijatým uchádzaiom.~----_._~----.....:........;..t 



Spittal '90 -k súčasným tendenciám zborového spevu 
Už 27 rokov je nádvorie renesančného zá

močku Porcia v juhorakúskom meste Spittal 
an der Drau dejiskom medzinárodnej súťaže 
v zborovom speve a treba hneď úvodom pri
pomenúť, že nie hpcakej. Popri maďarskom 
Debrecfne, francúzskom Tours, anglickom 
Llangollene je spittalská súťaž jedným z naj
reprezentatfvnejších podujatí svojho druhu v 
Európe. Našu hudobnú obec, myslím nielen 
interpretačnú a amatérsku, môže tešiť , že v 
análoch interpetačného zápolenia obstáli už 
niekoľkokrát vynikajúco české a slovenské 
zbprové telesá: víťazstvá si vydobyli Žilinský 
miešany zbor (1969) , Miešaný zbor Pavla 
Kiihna, Praha (1971), Spevácky zbor súboru 
Technik, Bratislava (1975), Brnenskí madri
galisti (1982). Doterajšia história víťazov 
prezrádza vzácnu vyrovnanosť, čo sa týka 
proveniencie ansámblov, početnejšie úspe
chy zaznamenali v Spittali iba maďarské tele
sá a v posledných rokoch americké zbory. 

Spittalská súťa~ná prehliadka si postupne 
vyprofilovala a stabilizovala fixnú štruktúru 
"hodnotených" disciplín. Súťaží sa v dvoch 
kategóriách A a B, v umeleckej zborovej 
tvorbe (A) a v ľudovej (B) , pričom A kategó
ria zahtňa okrem voliteľného programu i po-

. vinné skladby. 
V ostatnom ročníku (5.- 8. júl 1990) súpe

rilo, no nielen súperilo, ale navzájom si i fan
dilo jedenásť telies: Corale San Pietro al 
Monte (Taliansko) , Hassler Énekegyiittes 
(Maďarsko) , The Pacific Singers (USA), 
Akademski pevski zbor Tone Tomšič (Juho
slávia), Kammerchor der Universität Aug
sburg (NSR) , Cappela Transylvanica (Ru
munsko), Kammerchor Pro Musica (Svéd
sko), Collegium Music4m (Poľsko) , Friends 
of Modern Music of lmihos (Grécko), Jauna 
Muzika (Litva) a Spevácky zbor Technik 
SVST Bratislava. 

Napätie, ktoré pramenilo zo vzácnej ume
leckej vyrovnanosti ansáblov, sa podarilo or
ganizátorom ešte umocniť dômyselným pro
gramovým ťahom : súťaž v A-kategórii bola 
rozdelená do dvoch koncertov, kde v rámci 
prvého predviedli všetky zbory povinné 
skladby a v druhom odznel desaťminútový 
voliteľný program. Súťaž . v S-kategórii pre
behla v jednom koncertnom bloku, kde platil 
pre každého účastníka taktiež desaťminútový 
limit. Výber povinných skladieb tentokrát 
"menej medzinárodnej" poroty (traja členo
via z Rakúska , jeden z NDR) bol ďalším mo
mentom, ktorý plne charakterizuje nároč
nosť tejto súťaže a vysokú umeleckú úroveň 
podujatia. Úloha naštudovať Gallusovo mo
telo Jerusalem gaude Mendelssohnov žalm 
Richte mich Gott a sarkastický Nonsense 
z pera Goffreda Petrassiho ďaleko prc
kračovala požiadavku bezchybnej into
načno-rytmickej a muzikálnej interpretácie 
a smerovala k zisteniu tak schopnosti štýlovej 
a zároveň individuálnej prezentácie, ako i in
terpretačnej všestrannosti a pohotovosti 
pružne reagovať na výrazovo a obsahovo 
pestrý povinný blok. 
Poďme však najskôr k S-kategórii , ktorá 

odznela i časovo skôr ako neoficiálne hlavná 
súťaž (A). Ukázalo sa, že hodnotové kritériá 
tak odbornej poroty ako i publika sa posunu
li viac na stranu individuálnosti , efektnosti , 
exotiky a osobitosti , čo bolo vcelku pochopi
teľné, nakoľko absentovala spoločná platfor
ma umožňujúca striktné porovnávanie. I keď 
to na prvý pohľad znamenalo príklon k sub
jektivite , na druhej strane to bol nepochybne 

prfnos v tom zmysle, že .. bodoval'' umelecký 
zážitok. Spomedzi bezozbytku interesant
ných .,ľudových" programov (viac či menej 
štylizovaných) vynikli napokon zhodne podľa 
verdiktu poroty i ohlasu publika tri súbory: 
program a interpretačné majstrovstvo švéd
skeho komorného telesa Pro Musica (3. 
miesto), poľského komorného zboru Colle
gium Musicum (2. miesto) a litovského an
sámblu Jauna Muzika (1. miesto). Je pozoru
hodné, že vo všetkých troch prípadoch išlo 
o komorné združenia, v interpretácii kto
rých , zdá sa, dostali ľudové či zľudovelé pies
ne priliehavejší zvukový tvar ako v početnej
šfch "romantizujúcich" zborových rúchach 
ostatných aktérov. Všetky tri súbory charak
terizovala vynikajúca hlasová kultúra, profe
sionálna zvuková farba, muzikalita, ši roký 
výrazový rozsah, o samozrejmej intonačnej 
čistke a rytmickej konzekvencii nehovoriac. 

Victor Vasardy: Ond-ciU.')t, olej 1971 

Výraznejšie sa líšili len atraktivitou a osobi
tosťou programu a prejavu. Svédi zaujali ty
pickými tancami, v ktorých drsnosť a nalieha
vosť prázdnych intervalov bola podporená 
rytmizovaným tlieskaním a podupávaním. 
Poliaci naopak lyrickým prejavom, mäkkos
ťou vokálov a citom pre dynamiku. Litovci 
priniesli so sebou kus ľudovej tradície - a 
nielen hudobnej. Pestrosť krojov, živé poľné 
kvety vo venčekoch a v rukách dievčat , ar
chaický ľudový inštrumentár, pre nás nety
pická motorickosť skladieb s impozantnými 
gradáciami - to všetko vytváralo pre diváka 
efekt až divadelnej akcie - dokona lej ume
leckej štylizácie , vrcholiacej v silnom ume
leckom zážitku , katarzii. Zauj ímavé, že ideál 
klasickej spevnosti akéhosi belkantovského 
typu, majúci vždy prioritné postavenie v na-

Terezínske Requiem 
v New Yorku 
Pred štyridsiatimi piatimi rokmi 8. mája 

bol s konečnou platnosťou oslobodený židov
ský koncentračný tábor v Terezine a tiež ne
ďaleká Malá pevnosť, jedno z naj hroznejších 
väzení pre politických väzňov akéhokoľvek 
pôvodu. Je to výročie tragické, ak sa zamyslí
me nad utrpením , ktoré sa sústredilo na tom
to malom kúsku zeme, prestupnej stanici 
na konečnej ceste do plynových komôr 
v Osvienčime , ale je to tiež výročie radostné 
pre tých, ktorí unikli Molochovmu objatiu 
a dočkali sa vytúženej slobody. Je to výročie . 
ktoré si zaslúži spomienku na hrdinov i obete 
oných hrozných liet. 

Žiadna zvláštna pietna spomienka nebola· 
plánovaná, ale predsa sa Terezín v poslednej 
dobe spomínal pri dvoch prfležitostiach 
v New Yorku a jeho okolf. V newyorskom 

Carnegie Hall zaznelo Verdiho Requiem pre 
sóla , zbor a orchester na pamiatku spevákov, 
hudobníkov a dirigenta Rafaela Schächtera. 
ktorí uviedli niekoľkokrát túto skladbu v Te
rezine v rokoch 1943 a 1944. Dirigent 
Schächter vtedy zhromaždi l asi stopäťdesiat 
spevákov, štyroch sólistov, medzi nimi dosiaľ 
žijúceho Karla Bcrmana, sólistu praž kého 
Národného divadla a dvoch klaviristov, Gi
deona Kleina a Tellu Polákovú , namiesto ne
dostupného symfonického orchestra. Po 
prvom úspešnom prevedení, niekedy kon
com leta 1943, bola väčšina zboristov odosla
ná transportom do Osvienčimu . Schächter 
zostavil nový zbor a Verdiho dielo nacvičil 
znovu. Po druhom predstavení sa história 

· opakovala, keď speváci boli opäť poslan í do 
plynových komôr. Schächter sa nedal odstra-

šom regióne a v hodnotení speváckych výko
nov, sa musel tentokrát skloniť pred sugestív
nou, drsnou, nástojčivou, bezvibrátovou až 
akousi démonickou severskou zvukovosťou. 
Moment originality zohral (pri akceptovaní 
záväzných princípov európskej hudobnej 
kultúry) rozhodujúcu úlohu pri hodnotení 
umeleckého zážitku. 

Z ostatných účastníkov S-kategórie treba 
spomenúť ešte tri telesá: rumunskú Capellu 
Transylvanicu, ktorá sa ako jediná z väčších 
telies blížila profesionálnej zvukovosti , no 
doplatila na nedodržanie podmienok súťaže, 
americký univerzitný zbor The Pacific Sin
gers, ktorý nezužitkoval hlasovú kultúru čle
nov a senzibilitu prejavu v adekvátnom pro
grame a predviedol pôsobivé, no jednotvár
ne aranžmá ľudových pie ní v postgershwi
novskom šate a Spevácky zbor Technik sčasti 
handicapovaný poradím v súťažnom koncer-

~nimka archfv Hž 

te (zahajoval ho), ktorý mal rezervy v drama
turgii (malá gradácia programu). Napriek to
mu je jeho 5. miesto ex aequo s The Pacific 
Singers v tak silnej konkurencii chvályhodné. 

Všeobecne očakávaná repríza výsledkov 
z folklórneho kola v A-kategórii sa naplnila 
iba z polovice. Už v povinných skladbách bo
li markantné tempové, dynamické a výrazo
vé diferencie a šancu mali tí, ktorí pochopil i 
obsah a interpretačný odkaz minulosti i čo 
znamená živá, reaktualizovaná interpretácia 
(Gallus, Mendelssohn), ale aj presná intoná
cia, ryunus a vtip (Petrassi). 

Po méte najvyššej siahla najmä zásluhou 
večerného výberového programu (Miser Cat
rule - Carl Orff, By the Waters of Babylon -
Edwin Fissinger) švédska Pro Musica, ale po
mohla jej i litovská Ja u na Muzika, ktorá .,vy-

.šiť a po tretíkrát naštudoval zborové časti 
s novým zborom. S týmto ansámblom potom 
uviedol asi tucet prevedení až do leta 1944. 
Na rozkaz naci tov bolo Verdiho Requiem 
naposledny uvedené pri prfležitosti návštevy 
zástupcov Medzinárodného Cerveného krí
ža. ktorí prišli na inšpekciu tábora , keď vyšlo 
na verej nosť ako brutálne sa so Židmi zaob
chádzalo. Celá návšteva a okolo nej hraná 
podvodná fraška, vrátane koncertu , bola na
točená sťaby ,.dokumentárny .. film , Fuhrer 
venuje Židom mesto. Krátko nato, v septem
bri a októbri 1944 väčšina účinkujúcich odišla 
s poslednými transportami na Východ a len 
málo z nich a vrátilo domov. Rafael Schäch
ter bol popravený ihneď po príchode do 
Osvienčimu. 

V súvislosti s koncertom v Carnegie Hall 
vysielal Národný rozhlas (National Public 
Radio) v ten istý deň zvláštny program, 
v ktorom odznelo interview s dirigentom De
Cormierom a s našim krajanom, huslistom 
Jozefom Karasom. ktorý sa už pred dvadsia
timi rokmi zaoberal pomermi v terezínskom 
koncentráku, sta l sa odborníkom v tomto od
bore a autorom anglickej knihy Music in Te
rezin 1941 - 1945 (Pendragon Press. New 
York, 1985) . Karasova kniha získala priazni-

zlieknuc" lesk ľudovej tradície obnažila me· 
dzierky vo svojom interpretačnom majstrov· 
stve. Pro Musica potvrdila väčšiu spriazne· 
nosť s európskym hudobným životom ako li· 
tovský zbor. V jej prejave fascinovala zvuko
vá kompaktnosť a vyrovnanosť jednotlivých 
hlasov i celku. K už spomenutej drsnej zvu· 
kovosti vytvorili ideálny pendant, drama tur· 
gický plán - Orff a Fissinger dostali origin~ 
nu a priliehavú tvár. Po druhom mieste Litvy 
poteši la tretia priečka bratislavského Techni
ka (ex aequo s Kammerchor der Universitlt 
Augsburg). Starostlivým naštudovaním po
vinného programu a výborným dramaturgic
kým konceptom krátkeho vystúpenia (B. M. 
Cernohorský - Vokálna fuga, G. Hahn
Rondo Lapponico (Technik presvedčil o 
tom, že je schopný nadviazať na roky svojicb 
najlepších výkonov a umiestnení na mecbi
národnom poli . Absolutórium patrí dirigen
tke Margite Gergelovej (jediná dirigentka v 
súťaži!) za muzikalitu, ako aj za entuziazmus, 
ktorým priviedla päťdesiat amatérov k hrani
ciam znesúcim profesionálne kritériá. 

Tretie miesto augsburgského zboru bolo 
pre mnohých divákov prekvapením. V kate
górii ľudovej piesne obsadil desiate miesto, a 
bežný divák sa nemohol zbaviť tak trochu po
citu kompenzácie. Porota však pracovala JDi. 
moriadne korektne, presne až exaktne. Kal· 
dé hodnotenie bolo komentované pripo
mienkami k výkonu a argumentáciou roz. 
hodnutia. Objektívne hodnotenie preferujú
ce štýlovosť a individuálnosť, vecná a erudo
vaná kritika ako prostriedok napredovania
to bol spôsob, ktorým sa riadila jury a ktorf 
plne akceptovali účinkujúci i poslucháči. Vf· 
kon predsedu , dr. Othmara Costu, bol vzo. 
rový. 

Celkove bolo badať výrazné tendencie re
dukovať počet spevákov v ansámbloch. 
Okrem lukratívnych pohnútok to odzrkadlu
je aj uvedomenie si dôležitej skutočnosti, te 
nadviazať kontakt s publikom je pre vel'k~ te
leso veľm i obtiažne (zrejme kvôli "anonymi· 
te" komunikačných komponentov). Dvadsať 
až t ridsaťčlenný komorný zbor sa javí ako 
optimálny počet schopný pri solídnom hlaso
vom fonde zvládnuť pomerne veľkú čast zbo
rového repertoáru a veľmi pružne nadviaza( 
kontakt s poslucháčom . 

Rovnako citeľná bola v mnohých vystúpe
niach tendencia dynamickej polarizácie pre
javu, ktorá · v mnohých prípadoch viedla 
k čierno-bielemu dynamickému frázovaniu 
(p- f, resp. pp- ff) a snaha presvedči( o foo
de telesa a jeho schopnostiach dostávala sa 
častokrát do rozporu s logikou kompozície. 
To, že sa bratislavský Technik nedal zláka( 
týmto exhibičným gestom, ho vynieslo na 
spomenutú pozíciu a zároveň ho udržalo v 
neveľkom kruhu telies pPeferujúcich zdraw 
muzikalitu podporenú znalosťou interpretat· 
nej normy. 

Napokon, ak som už spomenul posluchj. 
čov, nemožno obísť dojem, ktorý na mila 
urobilo .. spittalské" festivalové publikum. 
V úvodzovkácH preto, že ho tvorilo širok~ 
medzinárodné spekt rum . O takomto záujme, 
vkuse, kritickom úsudku môžeme u nás iba 
sn ívať. Slovo festival (súťažný, či nesú(atnf) 
dostáva však ten pravý zmysel až v momente, 
keď sa stretne výnimočný interpret s výni· 
močným poslucháčom. V Spittali bol skutoč
ný festival. 

IGOR V ALENTOVIt 

vé kritiky v americkej i európskej tl ači, vii· 
tane Cesl..n-Siovenska a bola za krátku dobu 
vypredaná. V júli tohto roku však vychádza 
opäť. V rozhlasovom interview rozprával Ka
ras krátku históriu Terezína a vysvetlil zdan
livo nepochopiteľné dôvody. ktoré viedli di· 
rigenta Schächtera k uvedeniu katolíckej 
omše za zosnulých v židovskom koncentrač
nom tábore. 

Jozef Karas zostavil pred jedenástimi rok· 
mi sláčikové kvarteto, ktorého hlavným cie
ľom bolo uvádzať komorné skladby väzne. 
ných terezínskych skladateľov. Pri príležitos
ti vzpomienky na obete židovského Holocau
stu bolo Ka rasovo kvarteto pozvané do syna
gógy Temple Israel v New Rochelle, New 
York, kde spolu účinkovalo na koncerte spolu 
s niekoľkými zbormi z okolitých synagóg s 
ich kantormi ako sólistami, zároveň s oslavoa 
výročia nezávislosti Izraela. Karasovo kvu· 
te to zahralo skladby, ktoré zložili v Terezine 
obete Nacistov- Gideon Klein , Egon L.edet, 
Zikmund Schul, Viktor Kohn, ako aj Franti
šek Domažlický, jeden z mála väzňov-hu
dobníkov, ktorí prežili všetky hrôzy a utrpe
nia vojnových rokov a dodnes žije v Prahe. 

LUDVtK JERSÁI 
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Minulosť, prítomnosť a budúcnosť(?) 

našich hudobných vydavateľstiev 
PA VEL JERÁBEK 

Na stránkach ná~ho časopisu sme sa ' nedávnej minulosti zaoberali hudobno
''Ydavateľsk)•ml problémami u nás. Článok Pa,·la Jetábka, dlbo~ného praco,·ní
ka ,.,.da,·ateľsh·a Panton ,. Prahe nás pres,·edčí o tom. ie starosti v Čechách sú t)'ID 
bai lm ,·erml podobné, l kecf situácia okolo OPUSu nadobúda čoraz alarmujá«J
~Iu podobu. R. 

ll udolm..: \) d:l\ak·l,l\:t 111.111 \na'..:) l..raJI· 
ne tradíciu a v minulosti dosiahli nemalé 
úspechy. Koľko bolo len v Prahe pred zná· 
rodnením vydavateľských domov. tlačiarní 
a predajní hudobnín, ktoré dobre plnili svoju 
funkciu! Títo zväčša súkromní vydavatelia 
vydávali všetku hudobnú literatúru - klasic· 
kú , pedagogickú, súčasnú i populárnu . Po
máhali rozvoju hudobného života, a pritom 
aj sami dobre prosperovali ... 

1\..:~ta-.tll) llltlunwm p1 ..: 1\l/\UJ hudult n~l:h 

vydavateľstiev sa podľa môjho názoru stalo 
spojenie gramafónových firiem s vydavateľ
skou oblasťou . Dobre myslený zámer para· 
lelného vydávania hudobných diel tlačou i na 
zvukových nosičoch sa postupne zmenil 
v jednostranné preferovanie zvukových a ob
razových médií, v dobe pasívneho "konzu
mu" hudby doslova živoril ako chudobný prí· 
buzný celej vydavateľskej oblasti. To malo 
vážne dôsledky na rozvoj všetkých súčastí 
hudobno-vydavateľskej praxe, ktorá začala 

oplatí niečo investovať. A tak najväčšiu časť 
notovej produkcie zabezpečujú kresliči - no· 
tografi. Väčšina z nich je však už v .. nepro· 
duktívnom" veku, a tak hlavnou prekážkou 
plynulej spolupráce je dodnes platná diskri· 
minujúca hranica zárobku dôchodcov. Jed
nou z veľmi dôležitých a doposiaľ nedorieše
ných úloh je zabezpečenie výchovy nových 
kvalifikovaných notografov. Perspektívny 
a kvalitou rytiu sa vyrovnávajúci je notaset 
technika obtiskov, kombinovaná s kresbou 
a strojopisným textom . So závisťou sleduje
me , ako sa vo vyspelých štátoch presadzuje 
počftačová fotosadzba nôt a moderná, poho· 
tová reprodukčná tecbnika. Svoje miesto 
v edičnej praxi má z hradiska úspornosti 
a rýchlosti vedľa polokresby i faksimile ruko
pisu. avšak len veľmi malé percento autor-

Znárodnením sa tento odbor monopolizo
val - vzniklo jediné hudobné vydavateľstvo 
v Cechách , pre hudobniny bola vyčlenená je
diná tlačiareň , distribúciu prevzal Knižný 
veľkoobchod . Coskoro došlo k zlúčeniu fir
my Supraphon a Státneho hudobného vyda
vateľstva . Ukázalo sa však, že tento mono
polný podnik nemôže pri svojich mnohých 
náročných úlohách obsiahnuť všetku hudob· 
nú literatúru, najmä súčasnú . Preto vznikol 
v roku 1958 PANTON. pôvodne ako vydava
teľstvo Zväzu československých skladateľov. 
neskôr ako vydavateľstvo Ceského hudobné
ho fondu. Na počiatku opäť boli hudobniny 
a knihy, a to česk~ i slovenské, pretože Pan· 
ton mal svoju redakciu i v Bratislave, ale na 
konci šesťdesiatych rokov sa z Pantonu stala 
druhá gramofónová firma v Cechách, ktorej 
súčasťou zostalo hudobné vydavateľstvo. 

L&JcplllUIÍOII .Je lllhln. Oltcghmt, Compofu ~Jf roľoJIIÍII cic r rn .. ro. alli. 

Takmer štrnásť rokov, až do júna t. r. , som 
pracoval v Pantone ako vedúci redaktor hu· 
dobnín. S kolektívom redakcie sme nadväzo
vali na dielo Jana Hanuša, Luboša Sluku 
a rad ďalších odborn íkov a nadšencov. Pra· 
covať vo vydavateľskom odbore- a v Panto· 
ne zvlášť - znamenalo mimoriadne vypätie 
i odriekanie. Ťažko si kdekoľvek na svete 
možno predstaviť vydavateľskú firmu , v kto· 
rej by v podmienkach, kde bolo zahanbujúce 
prijať akúkoľvek návštevu, vznikali po viac 
ako 30 rokov doslova ,.na kolene" "hodnoty 
vysokej profesionálnej úrovne. Považoval 
som, a stále ešte považujem, z tohto pohľadu 
produkciu Pantonu za zázrak a skláňam sa 
pred tými , ktorí napriek zahanbujúcemu 
prostrediu a podmienkam i obludne narasta· 
júcej byrokracii, subjektivizmu a dilentantiz
mu riadiacej sféry vydrža li a nestratili svoj 
entuziazmus ... 

Domnievam sa. že Panton po celú dobu 
svojej doterajšej existencie plnil svoje pô· 
vodné poslanie - presadzovať v ed ičnej čin

nosti našu súčasnú hudobnú tvorbu . Preto aj 
prežil integračné snahy začiatku osemdesia
tych rokov . kedy mal byť Supraphonom po
hltený. Jeho edičn á politika v oboch vydava
teľských oblastiach bola obrazom hudobného 
života našej zeme v uplynulom období, a to 
so všetkými kladmi, zápormi i deformáciami , 
vyplývajúcimi zo štátnej kultúrnej politiky. 
Je pochopiteľné, že ani dramaturgia Pantonu 
sa nemohla celkom ubrániť mocenským tla
kom a subjektívnym politickým prístupom, 
ktoré viedli až k diskriminácii niektorých vý
znamných tvorivých osobností. Napriek to
mu sa Panton vždy snažil o čo najširší obraz 
našej súčasnej hudobnej kultúry , o presade
nie neprávom opomíjaných hodnôt i o po· 
stupnú nápravu kr! vd, a to už dávno pred no
vembrovou revolúciou. Nová situácia umož
ňuje vo vydavateľskej činnosti odstráni ť aké
koľvek ideologické zábrany: jedinými krité· 
riami pre dramaturgiu musí byť kvalita tvor
by a reálna potreba notových materiálov pre 
náš hudobný život a školstvo. 

Pri spätnom pohľade na štrnásť rokov edič
nej práce zisťujem . že to bola doba nepretrži
tého zápasu. ktorého výsledok je stále ešte 
neviditeľný. Situácia je v celom hudobno-vy
davateľskom odbore už roky krízová a v sú
časnej dobe priam katastrofálna! Roky boju
jeme o svoje právo na slnku, márne voláme 
po plrom ocenení významu a po pochopení 
špecifického poslania hudobnín v systéme 
riadenia kultúry . vo vydavateľskom odbore . 
v polygrafickom priemysle, v obchodnej sfé· 
re a v neposlednom rade i vo vlastných pod
nikoch. Na počiatku osemdesiatych rokov 
bol síce na pôde ministerstva kultúry v spo
lupráci s vydavateľskými odborníkmi vypra
covaný seriózny analytický materiál ako pod
klad pre zásadné riešenie. ale tým sa všetko 
skonč i lo. Preto vznikla na pôde bývalého 
Zväzu skladateľov pracovná skupina hudob
no-vydavateľská, na ktorej činnosť teraz nad
viazala Spoločnosť hudobno-vydavateľských 

pracovníkov ako súčasť Asociácie hudob· 
ných umelcov a vedcov. Dosi aľ však všetky 
naše podnety. návrhy i naliehavé výzvy zos
tali u kompetentných činite ľov bez odozvy. 

CANON vng demi ror: phu bu. A Cmcq part1e1. 

Nototlač z roku 1545 ... 

byť považovaná za nevýnosnú príťaž vydava
teľ tva. Zanedbanie technickčho vybavenia 
nakladateľstva i t lačiarní , nedostatočné a ne
vyhovujúce skladové priestory, úplná absen· 
cia predajní hudobnín, hory nezmyselnýc~ 
byrokratických predpisov a noriem i nezáu· 
jem riadiacich pracovníkov o tento odbor -
to všetko vyústilo v poslednom čase v doka
zovaní nákladnosti , neekonomickosti , do· 
mnelej nepredajnosti a teda i zbytočnosti hu· 
dobnej literatúry ... 

Kľúčovou otázkou existencie hudobných 
vydavateľstiev je ich výrobná základňa s do· 
statočnou kapacitou, moderným vybavením 
a úmernosťou výrobných nákladov. Nepriaz
nivý vývoj v polygrafickom priemysle vy
vrcholil v osemdesiatych rokoch citeľným ob
medzovaním kapacity tlače pre hudobniny 
{Polygrafia) , neúnosným predlžovaním vý
robných lehôt so súčasným zhoršenfm kvality 
(Tiskarske závody), až nakoniec vyústil do 
katastrofy v podobe obrovského zvýšenia 
cien papieru a polygrafickej výroby, ktoré 
jednostranne zvýhodňuje tlačiarne na úkor 
vydavateľov . Je jasné, že bez štátnych dotácií 
alebo bez súčasnej zmeny maloobchodných 
cien bude prevažná časť knižnej produkcie 
skutočne stratová. A maloti rážové náklady 
hudobnín sa za týchto podmienok naozaj stá· 
vajú pre nakladateľa neúnosným luxusom. 
Jediným východiskom z tohto stavu je budo
vanie vlastných špecializovaných t lačiarní 
hudobných vydavateľstiev. ktoré hud(l zais-

Škých rukopisov je vhodné na tlač. Preto tre· 
ba v hudobnom školstve uplatniť i úplnú zna
losť notácie, základných notografických 
a edičných zásad ako neodmysl iteľnú súčasť 

sk l adateľskej profesie. 
Pri dokazovaní "nenávratnosti" výrobných 

nákladov a hudobnín autori týchto útokov 
vôbec neberú do úvahy, že hlavný zisk vyda
vateľstvu neprináša predaj partitúry, ale pre
dovšetkým vydavateľský podiel (25 %) z vý
nosu užívateľských práv, a to počas celého 
obdobia právnej ochrany diela. Neuvedomu
jú si, že podpisom zmluvy získava vydavateľ 
nielen práva, ale i povinnosti dielo š íriť a pro
pagovať. Nestačí teda len partitúru vydať, 
uložiť do skladu, počkať niekoľko rokov, či 

sa .. sama" nepredá a potom ju ako .• nepre
dajn.ú" zošrotovať! Takto neraz skončia i ti· 
tuly základného fondu hudobnín, ktoré ve
rej nosť na trhu trvalo postráda. Obchod 
a propagácia je podľa môjho úsudku vôbec 
najslabším článkom vydavateľskej praxe 
u nás. Pokiaľ nebude znovu obnovená sieť 
špecializovaných predajní hudobnín, zásobe
ná kompletnou produkciou, pokiaľ stále bu
dú platiť nezmyselné skladové normy, stava
júce hudobninu do roly spotrebného tovaru, 
pokiaľ bude pre vydavateľa "výhodnejšie" 
hudobninu zlikvidovať, než ju pracne cieľa
vedomou a adresnou propagáciou .,dostať do 
sveta", nepohneme sa ani o kro~ dopredu! 

Ak sa máme v tej to oblasti otvoriť Európe 
a svetu. musíme mať čo najskôr aj zodpove-
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ťovať väčšinu produkcie hudobnej literatúry. 
Samostatnou kapitolou je technika zhoto

venia notových strán. Dodnes najkvalitnejšie 
je stále ešte ručné rytie, doména notového 
oddelenia š. p. Polygrafia 3 v Prahe na Let· • 
nej, ktoré nadvädzúje na svoju slávnu tradí
ciu. Ale aj nad budúcnosťou tohto odboru sa 
sťahujú mračná. Starí odborníci postupne 
odchádzajú a mladí väčšinou nevydržia. 
A potom. pri nových cenách, si vydavateľ 
môže dovol iť rytie len pri výnimočných ti tu· 
loch - u takých atraktívnych, klu1 ýt:h nákla· 
dy sa vracajú v reedíciách, alebo pri kleno
toch našej kultúry, do ktorých sa predsa len 

dajúce legislatívne normy pre vývoz i dovoz 
hudobnín. Aj pre zahraničnú propagáciu pla
tí , že z našej notovej produkcie máme čo pó· 
núknuť, iba to stále nevieme predať! Náhod· 
ný, až prekvapujúci záujem o niektoré naše 
skladby v zahraničí prezrádza, akú význam
nú propagáciu robia interpreti. Nevyužité sú 
i možnosti spolupráce so zahraničnými vyda
vateľstvami formou koedícií a subnákladov, 
a to v oboch smeroch - pri vzájomnej výme
ne hodnôt. 

Stojí teda pred nami naliehavá úloha: uhá
jiť , obnovi ť a posil niť svojbytný a nezávislý 
hudobno-vydavateľský odbor. V nových eko· 

nomických podmienkach bude najväčším 
problémom nájsť rovnováhu medzi e kono
mickosťou a kultúrnosťou edičnej praxe. 
Vzhľadom na zanedbanosť odboru a nevyh· 
nutnosť investovať do všetkých jeho súčastí , 
sa zrejme bez dotácií alebo sponzorov, aspoň 
v najbližšom období, nemožno obísť. Na
priek tomu som presvedčený, že hudobno
vydavateľská činnosť nemusí byť trvalo stra· 
tová. 

Zásadne sa musí zmeniť doterajší systém 
plánovania, ktorý vždy fungoval ako "želez
ná košeľa", nemenná najmenej dva roky do
predu. To znemožnilo aktualizovať edičné 
plány, okamžite reagovať na potreby hudob
ného života a školstva, operatívne zaraďovať 
úspešné reedície. Rovnako by sa, pravda, 
musel zmeniť aj systém spolupráce so štátny· 
mi tlačiarňami a obchodnými organizáciami. 
Dosiaľ totiž platí česko-slovenská norma, po
dľa ktorej výroba knihy a rovnako hudobni· 
ny, trvá najmenej 12 - 18 mesiacov. Dodnes 
prieskum záujmu v knižnom obchode trvá 9 
mesiacov a niekoľko ďalších potom čaká vy
tlačená publikácia v skladoch , než bude môcť 
byť "jednotne uvedená na trh". Rýchlosť, 
pružnosť, aktuálnosť - to sú požiadavky do
by! 
Veľkým nebezpečenstvom pre edičnú poli

tiku a pre kultúru vôbec, ku ktorému zvádza 
prechod na trhovú ekonomiku, by bol jedno· 
stranne kladený dôraz na komerciu. Preto je 
nevyhnutné v edičných plánoch hudobnej li
teratúry vytvárať rozumné proporcie medzi 
obchodne atraktívnymi vysokonákladovými 
titulmi, potrebnými pedagogickými publiká
ciami, ale i nízkonákladovými ,.stratovými" 
partitúrami vysokej umeleckej úrovne: kla
sickými i súčasnými. Každé vydavateľstvo by 
si i v podmienkach konkurencie malo ucho· 
vať svoje špecifické zameranie. Ekonomic· 
kosť edičnej praxe sa musí prejaviť podnika
vosťou , aktuálnosťou a prísnou výberovos
ťou , možno ju ovplyvniť diferencovaným 
uplatnením rôznych techník a foriem vyda
nia, kvalifikovaným stanovením výšky nákla
du, individuálnou a pružnou tvorbou cien. 
ale hlavne odborne fundovanou súčinnosťou 
všetkých článkov vydavateľstva pri uvedení 
produkcie do života. A ako som už uviedol, 
hudobné vydavateľstvá budú môcť ťažko 
existovať bez vlastných moderne vybavených 
tlačiarní , bez vyhovujúcich skladových pries· 
torov a špecializovaných predajní. 

Pri hľadaní spôsobu , ako prepojiť edičnú 

politiku s ekonomickosťou vydavateľskej 
praxe, musíme mať stále na zreteli , že prvo
radou úlohou vydavateľskej produkcie hu· 
dobnej literatúry je vydávanie notových ma
teriálov a odborných publikácií , ktorých 
zmyslom je vytvorenie základných predpo
kladov pre existenciu a rozvoj hudobného ži· 
vota a školstva našej krajiny. Oveľa väčšou , 
než ekonomickou stratou by bola úplná stra
ta hudobnosti , estetického vkusu i kultúrnos
ti našej mladej generácie! 

Pýtam sa teda: Bude ešte v našej krajine 
dosť peňazí a priestoru na kultúru , umenie, 
hudbu - i na edičnú činnosť? Majú vôbec hu· 
dobné vydavateľstvá nejakú budúcnosť? Do
kážeme sa spoj iť na zachovanie a obnovu za
nedbaného , odstrčeného, málo atraktívne
ho, a predsa tak potrebného odboru? 

Názornú ukážku toho, ako možno tiež 
uplatniť "reorganizáciu" vydavateľstva v pra
xi, predviedla nové vedenie Pantonu , keď 
krátko po svojom nástupe dalo výpoveď tak
mer všetkým odborným pracovníkom redak· 
cie hudobnín, ktorú tým prakticky z.J ikvi
dovalo - podľa slov riaditeľa ing. Karla Cer
ného - ako .. oddelenie, ktoré je najväčšou 
záťažou vydavateľstva"! To je naozaj svoj
rázny spôsob "odstraňovania prebujnelej ad· 
ministratívy", úspešne likvidujúcej základné 
profesionálne predpoklady pre hudobno-vy
davateľskú činnosť.. . 

Preto v Cechách i na Slovensku stále nalie
havejšie zaznieva myšlienka vzniku národ
ných hudobných vydavateľstiev, nezávislých 
od gramafónových firiem. Priestor sa otvára 
aj novo vznikajúcim malým vydavateľstvám , 

družstevným či súkromným. Nie sú zaťažené 
byrokratickým aparátom, ani zotrvačnosťou 
..vyjazdených koľajn íc". Vynaliezavosťou , 

pružnosťou a rýchlosťou by mohli veľkým 
podnikom úspešne konkurovať. Nemôžu ich 
však nahradiť v celej šírke ich edičných úloh . 
Preto verím, že všetci , ktorým ešte leží na 
srdci budúcnosť našej hudby, sa zasadia o to, 
aby hudobné vydavateľstvá uháj ili svoje prá· 
vo na život v dôstojných podmienkach a s 
jasnou perspektívou. 

Chcel by som znovu - po koľkýkrát už! -
pripomenúť myšlienku, práve dnes tak ak tu· 
álnu : Nie je pravda, že na kultúru sa dopláca. 
Na kultúru sa platí, dopláca sa len na nekul
túrnosť! 



~~:M:ôj návrh: neváhať a kOpiť" 
(Edward Gree_nfield, The Guardian, 2. 8. 1990) 

Pacific Hong-kong, dnes HNH International, je firma, ktorá doslova vtrhla do 
ná§ho zabehaného hudobného života v roku 1984 a postupne "zabrala" všetky na
še symfonické tel~sá, ale aq komorné orchestre a umožnila im nahrávať v dosial' 
nevídanom množstve, za devízové honoráre, ktoré, pravda - ako sa hojne povráva
lo - demoralizovali všetkých: tých, čo nahrávali, i tých, čo túto možnosť nemali. 
Súčasne v očiach informovaných spochybnili produktivitu, odbornosť, vynalieza
vosť i šikovnosť a obchodného ducha vydavateľstva OPUS, ktoré sa v minulom r~ 
žime mohlo hojne vyhovárať na zákazy, príkazy, obmedzenia a pod. zo strany nad
riadeného orgánu. Ušľachtilé úmysly našej socialistickej kultúrnej politiky, pr~ 
myslené a odborne podkuté edičné plány, prosté akejkoľvek finančnej či morál
nej ziskuchtivosti, dostali touto firmou ťažkého konkurenta, ktorému sa hráči od
dane odovzdávali a to všetko len preto, aby na nás, poctivých Slovákoch, rýchlo 
a dobre zarobil. Márne boli sporadické informácie o vynik.aqúclch kritikách z rôz
nych kútov sveta, márne boli fakty, že táto fintaa dostala do ďalekého sveta aq di~ 
la dvoch slovenských skladatel'ov. Nečudo: za celé obdobie spolupráce ani raz n~ 
prenikli do verejnosti kompetentné, neza.Qaté správy, a s výnimkou niektorých 
nahrávok, ktoré sa uskutočnili v koprodukcii s OPUSom, si verejnosť ich kvalitu 
nemohla ani overiť, pretože nahrávky našich telies s firmou Pacific, resp. HNH, 
realizované na domácej pôde, sa neobjavili v našej obchodnej sieti. 

Za účelom preÍ'aziť túto blokádu neinformovanosti či dezinformácie sme požia
dali o ·rozhovor pána KlAUSA HEYMANNA, maqlteľa a šéfa firmy HNH Interna
tional a iniciátora spolupráce so Slovenskom. 
Pán Heymann, hudobnej verejnosti na Slo· - OPUS začal mať námietky. že tieto rarity sa 
vensku ste deobecne známy, vaše meno je už nehodia do jeho edičnej politiky. lebo pre 
roky pojmom. Predsa: málokto vás pozná Cesko-Slovcnsko je potrebný štandardný 
osobne, málokto má dôveryhodné informácie klasický repertoár. Ten zas mňa vtedy nezau-
o vašej práci. Začnime teda otázkou: kto ste? jí mal, pretože som na to nemal značku (cdí-
1 Som obchodník , žijem už 23 rokov v Hong· eiu). Stále som toho názoru , že s orchestrami 
kongu, kde som pôvodne začal ako dopisovateľ z východného bloku nemožno na západe pre-
pre istý americký armádny týždenník (predtým dávať klasiku za vysoké ceny. Platí to rovna-
som preň pracoval užpäť rokov v Nemecku). Po ko pre slovenské, české, poľské , ruské a rche-
dvoch rokoch som sa osamostatnil , najprv stre. Národných skladateľov možno za ceny 
s distribúciou kamier a Hi-Fi zariadení pre najvyšších kategórii predať - napríklad Ovo-
americkú armádu vo Vietname, potom som ráka, J anáčka, Smetanu. Rusi tiež zistili , že 
zača l importovať a predával' Hi·Fi za riadenia sa im to darf vo svete so Sostakovičom, Caj-
a z reklamných dôvodov pre tento obchod kovským. Rimským-Korsakovom. Naproti 
som začal organizovať koncerty. Pozýval som . tomu značka MARCO POLO so svojimi rc-
umelcov zo Západu i Východu (o. i. Ceské pcroárovými raritami mal celosve tovo veľmi 
noneto, Bartókovo kvarteto, Smetanovo pn1i1 ívm n hl a' 
kvarteto, Ccské trio) . Súčasne som začal im
portovať aj gramonahrávky umelcov , pozý
val'lých do Hong-kongu , aby ich prítomnosť 
bola trvalejšia a lepšie prenikla do povedo
mia tunajšieho obecenstva. 
Keby to bolo? 
- V rokoch 1970-75. Zača l som teda spolu
prácu najmä so Supraphonom a Hungaroto
nom, pretože sme mali kontakty s umelcami 
z vtedajších socialistických krajín , ale aj 
s firmami zo Západu (napríklad často u nás 
účinkoval klavirista Michael Ponti). 
Pozývali ste prednostne umelcov z Východu 
pretože boli lacní? 
- Jšlo o umelcov, ktorí boli ochotní cestou do 
Japonska zastavi ť sa v Hong-kongu. Zo Zá
padu umelci obvykle cestovali priamo do Ja
ponska , bez medzipristátia . Postupne som sa 
čoraz viac zaujímal o hudbu , dovážal som 
stále nové značky (napríklad Eurodisc), po
tom aj populárne značky. Medzitým som sa 
stal spoluzakladaterom Filharmonického or· 
chestra Hong·kong (predsedal som komi té
tu , ktorý mal na starosti zaobstarávanie fi
nanci í od rozhlasu a od iných sponzorov). 
V roku 1974 som sa zoznámil so svojou že
nou, huslistkou Takako Nishizaki , ktorá vte
dy po prvýkrát účinkovala v Hong-kongu . 
Postupne, v rokoch 1 974·84 .~om vybudoval 
dobrú gramofónovú firmu - pôvodne len 
s importovanými a licenčnými nahrávkami , 
ale neskôr aj s vlastným nahrávaním. Spo· 
čiat ku to boli japonské orchestre. ale keď sa 
Filharmonický orchester Hong-kong dostal 
na patričnú úroveň (asi od roku 1982) aj 
s ním , ako aj s orchestrom v Singapúre. Naj
skô r to bola čínska klasika - Butterfly Lo
vers, Symfónia dlhého pochodu a 'podobné 
koncerty a symfónie. V roku 1984 som a na 
MIDEM v Cannes stretol so zástupcom 
OPUSu, s ktorým som ·- podobne ako so 
Supraphonom a Hungarotonom - už dávnej
šic mal kontakt y. Ponúkli mi realizovať na
hrávky v Ccsko-Siovcn ku, kde to malo byť 
lacnejšie a lepšie ako v Hong-kongu a Singa· 
púrc. Prijal som. a takto začali naše kopro
dukcie: úvod tvorila Glicrova symfónia. or
chestrálne skladby Liadova (ktoré sa dodnes 
dobre predávajú) ako súčasť našej značky 
MARC9 POLO. Katalóg značky MA RCO 
POLO som začal budovať s filharmonickým 
orchestrom Hong-kong a Singapúr, pretože 
tie to orchestre nechceli už nahrávať iba čín
sku hudbu, ale aj hudbu západnú . Bolo však 
jasné , že s nimi nemôžem umie tniť na trhu 
Beethovena či Mozarta. Ale napríklad Re· 
spighiho Husľový koncert . Choros Villu-Lo
bosa alebo suity Kjuiato kúpia znalci. ktorým 
nezáleží na tom, či to nahral orchester na 
Ďalekom východe alebo ktokoľvek iný. Aj 
s OPUSom sme začali teda rozširovať reper
toár MARCO POLO - zrodili sa také zaují
mavé produkcie ako naprík lad Sinfonia 
drammatica O. Rc pighiho. Symfónia f mol 
R. St raussa. Rubinsteinov Husľový koncert 
a pod. Pokračovalo to asi do roku 1987. Spo
lupráca s OPUSom trvala do roku 1986. 
Co sa stalo potom? 
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Za a k) l'h pud 1 11i~uuk ' te 'polu l>f'm'll\ a li ~ 
OPUSom? 
- Za rovnakých. za akých polupracujem v 
CSFR teraz: za honorár 3,- DM za l minútu 
pre jedného hráča. 
Ako to bolo s distribúciou týchto nahrávok? 
- OPUS rozširoval v bývalom východnom 
bloku , my na Západe a o l - 2 trhy sme sa de
lil i. Boli aj krajiny , kde sme nemali ešte žia
den trh: podľa dohody tam mal predávať ten 
z nás, kto predá prvý. Prví sme bc;>li my. 
OPUS však tieto tituly ťažko predával. preto 
chcel zvýšiť honoráre o 50- 60 %. Do tohto 
poru vstúpil Slovart a ponúkol nám ďalšiu 

spoluprácu za pôvodne dohodnuté podmien
ky. Spočiatku tiež mal práva vo východnom 
bloku (za to hradil náklady napríklad česko
slovenských umelcov). V súčasnosti má moja 
fi rma všetky práva, pretože hradíme všetky 
náklady (cestovné, ubytovanie etc.). S OPU
Som teda išlo o to. že sme sa nemohli dohod
núť na repertoári a o to . že OPUS zača l poža
dovať 25 000 - 30 000 DM za jednu platriu. 
Za to som mohol nahrávať v Londýne. Začali 
sme teda spoluprácu so Slovanom , ktorý ne
mal repertoárové predstavy a prenechal tt'no 
otázku nám; nahrával i sme so Slovenskou fi l
harmóniou , následne s Cappcllou lstropoli
tanou. Po kríze so SF sa začalo pracovať so 
SOCR a neskôr so Státnou fi lharmóniou Ko· 
šice- s rôznymi cenami . 
Ako je možné, že vaše nahrávky so slovenský
mi umelcami nie sú prístupné na domácom 
trhu? 
- To sa musíte spýtať v Bratislave. Ponúko l 
som Slovanu dovoz našich CD zo SRN za 
veľmi nízke ceny - pod 4.- DM za kus. Aj 
OPUS má možnosť importovat' naše rané 
spoločné nahrávky - neviem prečo to nevyu
žijú. 
Teda pričina faktu , že va e tunajšie nahrávky 
si u nás nemožno kú pit', nie je u vás? 
-Nic. Buď moji partneri tu nemajú záujem. 
alebo nevedia vybudovať trh pre importova
né CD. · 
Rozhodujúcu čast' orchestrálnych nahrávok 
vášho katalógu tvoria slovenské orchestre. 
Prečo nepracujete aj s orchestrami v Cechách 
resp. prečo vôbec pracujete s východoeuróp· 
skymi orchestrami? 
- Prečo Slovensko? Proste preto. že ~om pô
vodne začal s OPUSom . V Bratislave už bolo 
všetko zabehané. Keď som v roku 1987 zistil. 
že na Zí1padc je vhodná prílcžito~t ul aj pre 
klasický repertoár. ponúkol ~om spoluprácu 
preto opäť slovenským orchestrom(~ Hunga-

rotonom ~mo.: nahrávali prevažne komorný 
a klavírny repertoár). Proste sme mali na 
Slovensku nahrávacie za riadenia a ďalšiu ne
smierne dôležitú výhodu: slovenské o rche· 
stre vždy boli k dispozícii. Zn relatívne krát
ky čas sa dalo vera nahrať. V podstate s iba 
týždenným predstihom, niekedy ešte krat
ším. sa dala zorganizoval' nahrávka. To na 
Západe nic je možné. V Londýne dnes mu
sím plánovať rok dopredu, pretože sú obsa
dení. Nemecké rozhlasové orchestre, ktoré 
sú tiež lacné. uvornia dnes termín až na rok 
1993. V Bratislave sa veľa improvizovalo: 
v rozhlase nemali čo robiť, lebo nemajú kon· 
ccrty a nahrávajú iba pre vlastnú potrebu 
a SF fce vera koncertov má , ale iba málo dô
ležitých koncertov. takže kedykoľvek mohli 
nahrávanie vsunúť do svojho pracovného 
plánu. To bol hlavný dôvod pre mňa a nie 
nízke ceny. Môžeme inde nahrávať podstat
ne lacnejšie. 
Do nášho hudobného života s(e plnou parou 
vniesli komerciu ešte v obdobi starého reži
mu. Vaša ponuka bola pre naAe telesá prfťaf
livá aj tým, že ste platili v devfzach. To zna· 
mená, že ste využili situáciu. 
- Co znamená využiť? Veď OPUS pracoval 
za tých istých podmienok ako my. ale platil 
v Kčs. Vaše orchestre so mnou pracovali , lc
bo dostali devízy a pretože počet nahrávok 
podstatne vzrástol , takže to rozhodujúco 
ovplyvnilo vzrast ich životnej úrovne. A to 
predsa nic je nič zlé. 
Boli obdobia, ked' napríklad SF nahrávala 
pre vás nonstop- za rekordne krátky čas. Na· 
vonok vznikol dojem: za jeden deň celá sym
fónia, t.j. práca bola rýchla a povrchná, pri
čom naše orchestre mali robil' vážne dôkladné. 
umenie. Z toho sa usúdilo, že spolupráca s va· 
mi našim orchestrom škodi. 
- To sú veľmi zvláštne výčitky. Predovšet
kým: poskytli sme orchestrom veľmi dobrých 
dirigentov. Bola to všeobecne oveľa vyššia 
úrove1i , než na akú tu bežne boli zvyknutí : 
Kenneth Jean. Stcplen Gunzenhauscr , Pin
kas teinbcrg ... t. j. zvýšila sa úroveň diri
gentov. dlhodobo s vašimi orchestrami pra
cujúcich . Ďalej: keď je práca dobre zorgani
zovaná. možno nahrávanie podstatne urých
li ť. Ale jedným zo základných problémov 
spolupráce so SF bol fakt, že plán nahrávok 
nebol zo úladcný s programom koncertov , 
pretože dr. Mokrý mal o dramaturgi i a spo
lupracujúcich umelcoch svoje vlastné pred
stavy. Keby sa to ~olo koordinovalo. bolo by 
to bývalo pre o rchester oveľa jednoduchšie. 
Pracujeme teraz v Londýne, kde všetky na
hrávané diela zaznejú najprv na koncerte , 
v Brusc)i sa llajprv hrá koncert, potom sa ro
bí televízny záznam a až potom sa skladba 
nahrá. Tak sa isto dá nahral' aj rozsiah lejšia 
skladba za jednu frekvenciu. V Londýne sa 
spravidla nahráva za 2 frekvencie, hoci kvôli 
odborom treba plánovať 3 frekvencie (za jed
nu ne lobodno nahrať viac ako 20 minú\)· 
Ale orchestre sú vždy skôr hotové a majú po· 
tom voľno. o SF sme potrebovali minimálne 
3-4 frekvencie. neraz pod ttltne viac. Tento 
orcheste r je totiž veľmi neskúsený. Nahrával 
dovtedy oveľa menej a mal veľm i obmedzený 
repertoár. Napríklad bolo treba pracovať dva 
dni na jednej časti Sibcliovcj symfónie, pre
tože skladbu nepoznali. To sa v Londýne, či 
v Nemecku nemôže s tať- tam všetko pozna
jú a zahrajú z listu. P. Stcinbcrg nahrával so 
SOCR Bcrliozovu Fantastickú symfóniu 
a zistil, že niektorí hráči ju nikdy predtým 
nehrali - a to je naozaj štandardné dielo. 
J>ri keordinácii s nahrávkami bol možno 
problém so zaradením rarít z katalógu MAR· 
CO POLO do koncertných programov. 
- Áno. pokiaľ ide o katalóg MARCO PO
LO. sť1 hlasím . Ale ťažkosti nastali vlastne iba 
s katalógom AXOS , teda so štandardným 
repertoárom. Ale ani tu neboli nahrávky čas
té - jedna za mesiac. Značku NAXOS sme 
chceli rýchlo vybudovai a pravda . prvý pol· 
rok bol pre spoluprácu náročný. ale potom sa 

už dalo všetko dobre naplánovať. A priemer· 
ne 13- 14 titulov ročne pre SF, to nic je vela 
V Londýne nahrávajú orchestre 40- 50 titu· 
lov ročne. Práca ale bola ťažká , pretože Hla 
proti koncertnému plánu. Ďalej : orchester 
nemal kompetentného šéfdirigenta. Keby 
ním bol Košler alebo Pešek, mohli by smt 
všetko s ním nahrať a zaradiť do koncennej 
sezóny. V Bruseli všetky nahrávky realizuje
me s tamojším šéfdirigentom A. Rahbarim. 
ktorý si všetko naplánuje aj do koncertov. 

Ked' ste mali tofko ťažkosti, prečo ste pndll 
pokračovali v spolupráci? 
- Pretože sme začali . Investovali sme do to
ho. aby sa orchestre stali známymi. Vcd 
s predajom 2 000- 2 500 CD sa nedá zarobiL 
to skôr bola moja záľuba. 

V Bratislave panuje ná.zor, že umelecká Ú'fo 
veň SF sa v obdobi spolupráce s vami navf1o 
la, ale naopak, znffila. Ako to vidfte? 
- To je svojrázny názor. SOCR sa napríklad 
výrazne zlepšil, podobne ako Státna filhar· 
mónia v Košiciach. S dobrými dirigentmi sa 
naučili eficientnc pracovať. Na druhej strane 
aj kritiky nahrávok so SF sú veľmi dobré (ve
dúci anglický kritik Edward Greenfield 
v denníku The Gardian tvrdí o. i., že Dvotá
kove symfónie so SF - dirigent S. Gunzen
hauser - sú podstatne lepšie ako nahrávky 
CF). Teda s dobrým dirigentom sa orchester 
SF veľmi zlepšil. Skoda, že sa dr. Mokrému 
nepodarilo zabezpečiť dobrého šéfdirigenta. 
Ak totiž orchester svojho šéfa nerešpektuje, 
potom udávajú tón nedisciplinovaní hráči 

a to sa odrazí na výkone. Neznamená to, k 
hráči sú všetci zlí. 
Prestali ste nahrávať so Slovenskou nlh~ 
niou. Co sa prihodilo? 
- Objasním vám celý problém tak, ako som 
ho vysvetľoval počas dl hého rozhovoru čle· 
nom orchestrálnej rady SF. Vo východných 
štátoch funguje zvláštny honorárový systém: 
platí sa za počet nahraných minút. Na Zápa· 
de sa platí počet frekvencií alebo paušál. U 
vás sa pod ľa minutáže platí preto, že orche· 
s tre vždy boli zle pripravené a pomaly pracu· 
jú, pomalšie ako na Západe. Vezmime 
3,- DM za l minútu hudby, proti čomu sa 
v SF tak vehementne protestovalo. Za jednu 
CD s minutážou 60 mint'1t zarobili 180,- DM. 
Cien londýnskeho orchestra dostane za jed
nu fre kvenciu 150,- DM. Ak nahrávku uro
bia za l frekvenciu, zarobia viac ako hudob
níci v Londýne, keď potrebujú 2 frekvencie, 
zarobia relatfvnc menej , lebo v Londýne sa 
musia platiť dane a pod. Pri troch frekven
ciách potom zarobia asi polovicu toho, čo hu· 
dobník v Londýne. Keď potom spomínanú 
skladbu nahrávajú v piatich alebo šiestich 
frekvenciách, zarobia veľmi zle, horšie ako 
robotn lk na Západe. Prcčb potrebujú t oľko 
frekvencii? Pretože sa doma nepripravia (na· 
príklad v SOCR je prvá frekvencia hrozná
znie to ako v provinčnom orchest ri a po šies· 
tej frekvencii sa priblfžia k špičkovému or· 
chcstru) a v dôsledku socialistického spôso
bu, podľa ktorého sa slabí hráči neprepustia, 
ale naopak, stále sa im umožňuje aj nahráva· 
nic, musí 90 % orchestra sedieť kvôli IO % 
slabých h ráčov tri frekvencie navyše. Orches· 
tcr je taký dobrý ako jeho najhorší hráč. Ak 
tam sedí jeden , ktorý vôbec necvičí, alebo 
večer predtým príliš vera pil a ešte si aj cez 
prestávku dal pivo, potom všetci ostatní na 
to doplatia. To v Londýne v profesionálnych 
orchestroch neexistuje. Tí musia stále znova 
robiť konkurzy a keď hráč zlyhá na nahrávke, 
musí odísť. Pri koncertoch to nic je t ak~ 

tvrdé. Teda hudobníci by mohli ďaleko viac 
nahrávať. viac za robiť , alebo svoje nahrávky 
realizovať za .kratší čas. keby si doma všetci 
tie noty aspoň pozreli, aby vedeli, čo je tam 
ťažké a pripravili si to. A slabí hráči by sa ne· 
smeli zúčastňovať na nahrávkach. Je to síce 
veľmi pekné, keď slabšieho hráča neprepus
tia, ale nikam to nevedie. Teda 3,- DM za l 
minútu je málo, lebo je na to potrebný prílii 
dl hý čas. Navyše, keby to všetko bolo koor· 
dinované s koncertmi, dala by sa jedna CD 
urobiť za deň a za deň 180,- DM. to už je 
slušne zaplatené. To je dobré aj na Západe: 
pri 20 pracovných dňoch v mesiaci by to bol 
plat 3 600,- DM -viac nezarobia ani nemec· 
ké orchestre. veď tam je 40 % daní a rôzne 
iné poplatky. A komorné orchestre platíme 
rovnako ako v Anglicku- teda aj tí, čo robia 
za minútový honorár. zarobia obrovské pe· 
niaze . Ďalší aspekt: v Anglicku môžem dať 
orchestru vyšší honorár. lebo tamojšie orche· 
stre, s ktorými pracujem - napríklad Royal 
Philharmonie Orchestra- majú vyššiu trhovú 
hodnotu. Hoci musím povedať, že počas na· 
šej spolupráce veľmi vzrástla aj trhová hod
nota slovenských orchestrov. Cappella Istro
poli tana urobila skvelú kariéru . rozhlasov~
mu orchestru sa tiež množia možnosti 
v druhej polovici augusta im orga 
turné do Hong-kongu) a myslím si. že ak 
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vcnská filharmónia dostane moderný ma na
geme nt . čq v minulosti ne mala , môže tiež 
urobiť lepšlu kariéru , ak sa predtým neroz
padne. Dr. Mokrý odchádza a ak managc· 
ment má robiť orchestrálna rada , tak to ne· 
pôjde. Okrem toho v súčasnosti zo SF veľa 
ľudí odchádza (zo SOCR nepomerne mc
nej). čo je mimochodom v súčasnosti proble
matické, lebo v zahraničí už nie sú voľné 
miesta , nanajvýš ak v Južnej Afrike , Kórei ... 
Navyše si SF teraz vybrala nesprávncho šéf
dirigenta, na to však musia ešte dôjsť, ale bu
de to zložité a úroveň orchest ra môže veľmi 
klesnúť. 
Skončili ste teda nadobro so Slovenskou fil
harmóniou? 
- Naša spolupráca sa skončila (urobíme už 
len zmluvne dohodnuté Sibeliove symfónie) . 
Povedal som orchestru: ak sa domnievate, že 
vás klamem , okrádam , bude lepšie, keď 
prestaneme. Pokúste sa , ako to pôjde bez 
nás, azda nájdete niekoho, kto platí viac , kto 
vám zaručí IO- 15 nahrávok ročne. Je to lep
šie , ako trvať na určitých dohodách - (naprí
klad odmietli real izovať ešte plánovaných päť 
klavírnych koncertov. lebo to od Slovartu 
nedostali do zmluvy- nahráme to s košickým 
orchestrom alebo v Bruseli) . Nechcem tvrdiť, 
že spolupráca je nadobro ukončená. ale or
chester musí 'pochopiť, že čo platím . to zod
povedá jeho trhovej hodnote a ja nad túto 
trhovú hodnotu nebudem platiť . Urobil som 
rad ponúk na nákup hudobných nástrojov. 
na nákup autobusu, financovanie šéfdirigen
ta, ale odmietol om nereálne nadhodnotiť 
jednotlivých hráčov. Bol som teda priprave
ný orchester veľkoryso subvenovať , plánoval 
som na to ročne pol milióna DM. Nemali zá
ujem. Musia si teda nájsť iné riešenie. Neve
rím, že by sa o SF iné firmy bili. Treba ešte. 
podotknúť, že nahrávanie v Bratislave nie•j e 
pre umelcov zo zahranič ia nijaká slasť . Do
nedávna hodiny strávené na hraničných pre
chodoch , zlé hotely , ktoré sa v súčasnosti 
ešte zhoršujú rovnako ako akýkoľvek servis, 
a reštaurácie . .. radšej pôjdu do Bruselu či 
Bernu (aj tam už nahrávame). kde všade ma
jú normálny komfort. 
Na jar preniklo na verejnosť, že šéfdirigen
tom SF bude " váš" umelec Adrian Leaper. 
Nakoniec sa ním stal Aldo Ceccato. , . 
-Orchester bol Leaperom nadše ný, odhlaso
val ho ako budúceho šéfdirigenta a odrazu 
zdóvodov. ktoré mi dodnes nic sú známe. sa 
rozhodli pre Ceccata. ktorý určite všeličo sľú
bil , aj to. že mu ne musia platiť honorár. čo 
už teraz neplatí - chce za každý koncert 
4 000,- DM (ja by som bol A . Lea pera platil 
v rámci ponúkanej subvencie) . Okrem toho 
Ceccato nie je vhodný dirigent pre tento or
chester; tu by bol potrebný šéf. ktorý by s te
lesom stále pracoval a nic iba 4 - 5 týždňov 
v roku. Lcaper, ktorý ešte nie je celkom na 
medzinárodnej špičke. ale v Anglicku veľa, 
dobre a úspešne pracuje s o rchestrami - to 
bol ideálny človek pre SF. Bol by tu býval 4 
- 5 mesiacov v roku a určite by sa bol poäie
ľal na zvýšeni úrovne a vyrovnanosti výko
nov orchestra. Problém je to tiž v tom. že raz 
hrajú dobre . raz zle , podľa toho. kto tam 
práve stojí. ako sa cítia. Ceccato je problé
mový človek . Treba si všimnúť. že nikde ne
zotrval dlhšf čas, lebo mu nikdy po vypršaní 
zmluvu nepredfžil i. Aj to som povedal o r
chestru . Žiaľ. ľudia sú tam veľmi neskúsení. 
nevedia ako a čo vo svete chodf. 

Ešte by som rád podotkol. že sa netreba 
domnievať. že ak sa nám niečo nepodarí 
podľa plánu . budeme stratoví. Nahrávanie 
napríklad vo Svajč iarsku je pre mňa lacnejšie 
ako so SF, lebo vláda od nás zakúpi CD; ale aj 
inde sa nám dostáva oveľa viac podpory vďaka 
spolupráci s rozhlasmi . telcvfziou: v Belgicku 
máme zdarma sieň a nahrávacie prístroje a 
rozhlas nám navyše robí aj reklamu - kým tu 
sme robili i robíme všetko vo vá kuu . Z na
hrávania v Bratislave neplynú nijaké výhody 
okrem toho. že orchestre sú k dispozicii a sú 
finančne relatívne výhodné. 
Aj v Košiciach bude šéfom "váš" umelec. Du
de mat' aj tento orchester výhody? 
- Košice sa stali známymi vďaka našim na
hrávkam. Komplet skladieb Johanna Straus
sa. ktorý s nimi realizuje m je mimoriad ne 
úspešný (aj vo Viedni! ). v roku 1992 pójdu 
do Japonska. pravdepodobne aj do Hong
kongu a aj inde budú mať viac príležitostí. 
Zvýši sa životná úroveň hráčov (3 až 4-násob
ne). Okrem toho je dirigent Johannes Wil
dner aj dobrý obchodník (dnes ním v takej 
pozícii musi byť) a istotne sa postará o zvýše
nie úrovne orchcst ra . 
Vtie nahrávky sa na Západe predávajú 7.ll 
nfzke ceny . .. 
-Sme lacní, ale kvalitou špičková kategória . 
Tvrdia to aj kritiky? 
- Recenzuje sa vždy na rovnakej úrovni a ni
kdy sa nekonštatuje: 'na túto cenovú kategó
riu je to vynikajúce' . Opäť citujem E. Grecn
fielda- titul spomínanej kritiky znie: .. Poly-

~ gram opäť zvýšil cenu ~vojich CD , ale je tu 

alternatíva" a potom vo vnútri článku : .. čo sa 
týka technickej kvality nahrávky a umeleckej 
interpretácie je NAXOS rovnocenný so všet
kými veľkými značkami." 
Prečo potom nepostúpite do vyššej cenovej 
kategórie? 
- Opakuje m: orchestre východného bloku 
nemožno predať so štandardným repertoá
rom za vysoké ceny. V týchto cenových kate
góriách sa kupujú hviezdy. Publikum kupuje 
len mená, lebo kvalitu aj tak nevedia posú
diť. Kritici možno áno. A kupujú sa veľké 
značky: EMI alebo DG - to musí byť dobré. 
MARCO POLO aj my predávame za rovna
ké vysoké ceny ako napriklad Deutsche Gra
mophon, pretože ak ľudia hľadajú raritný re
pertoár, musia si ho kúpiť u mňa , lebo väčši
nu kladieb mám v repertoári iba j a. Príkla
dom je skvelý ohlas nahrávky Gotickej sym
fónie Have rgala Briana. Slovenské orchestre 
práve vďaka tomuto repertoáru získali me
dzinárodný ohlás, aký predtým nemali. O SF 
sa napriek OPUSu predlým vo svete pramálo 
vedelo. Ja teda so značkou NAXOS nemô
žem a ani nechcem postúpiť do vyššej ceno
vej kategórie . Pravda , za vysokú cenu by 
som mohol predať l 000 CD - ale čo má z to
ho o rchester? Umelcom oveľa viac pomôže, 
ak sa predá LO 000- 20 000 exemplárov a ľu
dia si povedia: je to lacné , ale vynikajúce. 
My vchádzame zadnými dverami. Keď s ne
známymi umelcami vstúpime do vysokej 
kategórie. spýtajú sa kritici : čo tu vlastne 
chcú, keď je k dispozícii výber nahrávok s 
hviezdami? V Anglicku sa už pýtajú naopak: 
prečo tá a tá špičková kategória pýta toľko 
peňazí , keď NAXOS je značka rovnako dob
rá. 
Údajne sa vaše nahrávky používajú do výt'a
hov, obchodných domov ako hudobné po7.ll
die. 
- Všetky nahrávky všetkých, aj špičkových 
umelcov, sa používajú aj pre tie to účely. To 
je nezmyselný argument. Hudbu na tieto 
účely si kupujú hotely a pod. Oveľa dôleži
tejšia je otázka. kde sa tá-ktorá značka pre
dáva. Ide to do supermarke tov, a lebo ich 
možno zakúpiť v dobrých odborných obcho
doch?? My sme všade v dobrých obchodoch 
- o tom sa možno presvedčiť aj vo Viedni, 
kde v supermarkete nenájdete NAXOS, ale 
Vienna Master Series a staré O PUSové na
hrávky. Podobne je to aj v iných krajinách. 
V Anglicku sme zatiaľ v najväčšej reťazi ob
chodných domov Woolworth, ale práve sme 
uzavreli dohodu, na základe kto rej budeme 
predávať aj v dobrých špecializovaných ob
chodoch, ktoré vďaka obrovskej publicite 
majú o náš katalóg záujem. 
Podl'a akých kritérif zostavujete svoje kataló
gy značiek MARCO POLO a NAXOS? 

- Pre MARCO POLO nahrávame naj zná
mejšie. najlepšie diela neznámych alebo za
budnutých skladateľov , alebo neznáme 
skladby známych auto rov- teda rarity. Cie
rom značky NAXOS je nahrať kompletný 
klasický repertoár v dobrej kvalite , porovna
teľnej s veľkými značkami, za nfzku cenu . 
Z letmého pohľadu na vá§ katalóg možno usú
dil', že sa orientujete na autorov, ktori už nie 
sú vla7.llnl autorským právom. 
- To nie je pravda . Nemohli ste vedieť, že 
sme najnovšie nahrali Stravinského Petruš
ku, Sostakovičovu 5. , 9., 10. symfóniu Proko
fievovu Klasickú a 5. symfóniu , Bartókov 
Koncert pre orchester, Hudbu pre strunové 
nástroje , bicie a čelestu. Teda z moderny na
hrávame to , čo už je štandardným repertoá
rom . Pritom, pravda, srne finančne stratov[ , 
pretože musíme uhradiť poplatky GEMA 
(organizácia pre autorské ochranné práva). 
Keď nahrávame chráne ný repertoár , musfme 
namiesto 15 000 ks predať 20 000- 60 000 ku
sov jedného titulu, aby sa nám investfcie vrá
tili. Ale keďže chcem mať široký repertoár, 
musím riskovať a subvenovať z ostatného re
pertoáru. Naša CD stoj! v SRN 4,- DM, jej 
výroba 2,50 DM , t.j . na jednom kuse zarobf
me J ,50 DM. Najnižši poplatok iba 0,50 
DM . Keď jedna produkcia stojf 20 000 DM 
toľko sme platili aj SF) , musfme predať 
40 000 ks, aby sa nám investfcie vrátili , keď na 
kuse zarobfm l ,50 DM musfme predať iba 
15.00 kusov. aby sa investície vrátili. 
Nahrávali ste Moyzesa l Suchoňa. Prečo? Ako 
sa to predáva? 
- Moyzes celkom dobre - podobne a ko nor
málny repertoár MARCO POLO. Suchoň 
ťažšie , lebo to je náročnejš ia hudba . Moyzcs 
je- povedzme- slovenským pendantom Ko
dálya, navyše v nami zaznamenanej suite 
Dolu Váhom má aj výpožičky od Smetanu. 
O sobne by som rád nahral všetky j eho sym
fónie - u Vás ale akosi dP toho ne majú chuť. 
Okrem toho mám aj určité záväzky voči slo
venskej kultúre . Podobný postup sme volili 
aj pri nahrávaní v Hong-kongu - okrem po
pulárne j čínskej hudby srne nahrávali aj mo
derných skladateľov , pretože som toho názo
ru, že to patrí do katalógu. 
Nahrávali by ste časom aj diela iných sloven
ských skladateľov? Alebo sa neodvážite? 
To nic je o tázka odvahy, a le otázka peňazf a 
otázka toho, či sa to do katalógu hodí. Na
priklad som nahral skladby von Einema - ale 
nehodf sa do katalógu. Zákazník značky 
MARCO POLO kupuje hudbu obdobia 1850 
- 1920 - romantizmus, pozdný romantizmus 
- napríklad Schre kera , Glazunova, Pfitzne-
ra , Straussa a pod . Uvažujem o vytvorení 
značky so súčasnými autormi z bývalých so
cialistických štátov, pretože o to je záujem. 

Ak to zrealizujem, budú tam zastúpen[ aj sú
časn! slovenskí skladatelia. 
Riadite sa podfa kritiky? 
- Nie. Vôbec ma to nezaujíma. V katalógu 
NAXOS pracuje m s umelcami , o ktorých 
som presvedčený, že to vedia. Z lá kritika mi 
neprekáže v tom, aby som pokračoval, prí
padne s uvedeným umelcom zmenil pro
gram. MARCO POLO však nikdy nemá zlé 
kritiky - recenzenti sú prekvapene repertoá
rom, ktorý robíme. Okrem nepriaznivých 
kritfk na Brahrnsove symfónie (Bruselský 
orchester, dirigent Rahbari) však ani NA
XOS nemá zlé kritiky. Napríklad maďarský 
klavirista J . Jandó s Beethovenom má kritiky 
ako Brendel alebo Barenboim , podobne Ko
dályovo kvarteto. 
Koľko produkcii robfte 7.3 rok a v akom 
kvantltatfvnom pomere je to k veľkým, špič
kovým firmám? 
- V roku 1989 srne boli najväčši produce nt 
klasickej hudby na svete - za rok okolo 200 
titulov, teda viac ako DG, EMI a pod. 
Produkujete aj populárnu hudbu? 
- Robfrn tzv. rniddle of the road, o skutočný 
pop nemám záujem. 
Nepotrebuje firma 7.llroblf populárnym! na
hrávkami na svoj klasický repertoár? 
Nie. Každý , kto nie je úplne neschopný, za
rába na klasickom repertoári. Iste , jednou 
populárnou nahrávkou možno zarobiť milió
ny, ale na každú úspešnú nahrávku je JO, 15 , 
20 takých, ktoré vôbec ne moino predať . 
My napríklad na katalógu MA Rt O POLO 
nikdy neprerobírne , i keď veľa nezarobíme, 
pretože predáme z jedného titulu 5 000- 10 
000 kusov, ale investícia sa vždy vráti. V sérii 
NAXOS som v uplynulom roku celkove pre
dal asi 3 milióny CD, tohto roku budú prav
depodobne 4 milióny, pre tože trh v Anglicku 
sa veľmi zlepšil, podobne vzrastá vo Francúz
sku i Nemecku a teraz prenikáme do USA. 
MARCO POLO predáme ročne celkom 
75 000 ks CD . 
Chcete v budúcnosti zostať pri týchto dvoch 
značkách, alebo chcete - okrem spomínanej 
série pre súčasnú hudbu - uvažovať o novom 
katalógu? 
Stále sa pokúšam preniknúť do cenovo vy
ššfch kategórif aj v štandardnom repe rtoári. 
Prípadne sa o to pokúsim s komornou hud
bou , kde je však predajnosť podstatne nižšia . 
A je naozaj príjemné predať okolo 150 000 
kusov z jednej produkcie a zotrvať dlho na 
zozname bestsellerov, a ko sa nám to darí 
s niektorými titulmi. 
Celá vda práca sa odohráva zväčša v Európe 
a predsa je sl dio firmy v Hong-kongu. Prečo? 
- Historicky sa to tak vyvinulo . Bolo by mož
no výhodnejšie sedieť napríklad vo Viedni. 
Ale druhá časť mojej firmy - tá ktorá robí 
zvukovo-technické zariadenia . je v Hong
kongu a má tam veľké úlohy a zmluvy, takže 
by som ťažko mohol odísť. Celá firma má 
okolo 40 zamestnancov, prenajímame pol 
poschodia v jednej administratfvnej budove 
a máme preto nfzke prevádzkové náklady. 
Všetky CD produkcie rea lizuje m so šiestimi 
zamestnancami (okrem mňa a šéfa produkcie 
tu je jeden pracovník , ktorý robí všetky (!) 
sprievodné texty, jeden robf celú sadzbu na 
počítači, jeden distribúciu pásov a filmov a 
pod. Nedávno som hovoril so zástupcami 
Hungarotonu: majú 200 zamestnancov, hoci 
mali v uplynulom roku polovičný zisk ako te
raz. 
A čo režiséri, zvukári? 
Uzatvárame s nimi zmluvy. teda nic sú naši
mi zamestnancami . Tu na Slovensku pracuje
me s Vašimi ľuďmi. ktor! sú vynikajúci- za 
všetkých spomeniem napríklad pána Kope r
nické ho , ktorý pracuje s nadšením a veľmi 
dôkladne , sám si všetko strihá . Je to prvo
triedny režisér. Aj naši košickí spolupracov
níci sú už veľmi dobrí. Po zvukovej a technic
kej stránke všetci tunajší pracovníci produ
kujú medzinárodný štandard , čo je veľmi dô
ležité a príjemné. Pripravila A . Raj tcrová 



Oravský zámok v polovicl l9. storočia. 

o 
-v kontexte hudobnej kultúry Slovenska (v 18. a na začiatku 19. storočia) 
DARINA MÚDRA 

Region Oravy by srne márne hľadali v do
terajších knihách o dej inách hudby na Slo
vensku. Hudobná kultúra Oravy sa spomína 
totiž výlučne v súvislosti s formami existencie 
ľudového hudobného prejavu. Rozsah účast i 
tohoto územia na pestovaní tzv. umelej hud
by nie je dosiaľ známy. Preto niekoľkými his
torickými faktami z druhej polovice 18. sto
ročia a začiatku 19. storočia chceme začať za
pl ňovať toto dosiaľ biele miesto na mape hu
dobných dejín Slovenska. 

Oravský región, identický s územím Orav
skej stolice, zaberá bohato členený hornatý 
kraj severozápadnej časti Slovenska. Jeho 
chudobné obyvateľstvo (v roku 1785 spolu 
72 123 obyvate ľov) sa živilo prevažne cho
vom dobytka a drevorubačstvom . Orava. 
ktorej dedičským vlastníkom boli pôvodne 
Thurzovci , sa v dolnej časti orientovala viac 
na evanje lické, na severe zase väčšmi na ka
tolícke náboženstvo. Význam Vel ičnej , ako 
strediska protestant izmu na Orave a v 17. 
s toročí sídla známej evanjelickej školy, 
v priebehu l 8. storočia výrazne poklesol. 
Funkciu centra južnej Oravy neskôr prevzal 
Dolný Kubín. Na severnom území stolice do
minovala pozfcia Trstenej, kde už od konca 
16. storočia pôsobila latinská mestská škola 
a kde od začiatku 17. storočia účinkovala aj 
rehoľa františkánov. 

Akým spôsobom sa do dobového hudob
ného diania Oravy zapájala šľachta, ktorá -
podľa výskumov J . :Zúdcla (Stolice na Slo
vensku, 1984) - tvorila v roku 1785 okolo 
2,6 % obyvateľstva Oravskej stolice a bola 
usadená až v 44 lokalitách, nevieme. Z obra
zu kultúrnej orientácie niektorých jej sídel 
(napr. rodiny Z meškalovcov v Leštinách) by 
sa dalo usudzovať, :!e formy pestovania hud
by, uplatnené v šľachtických a zemianských 
rodinných sídlach Oravy. sa zrejme zásad
nejšie nelíšili od bežných dobových zvyklostí 
platných v klasicizme na území vtedajšieho 
Uhorska . 

V súčasnom úseku posledných desaťročí 

18. s toročia a prvých troch desaťročí 19. sto
ročia. ktoré sú v centre našej pozornosti , boli 
na Orave hlavnými strediskami hudby kosto
ly. V tejto súvislosti sme si preto položili 
otázku , či sa na oravskom teritóriu v dobe 
klasicizmu okrem obvyklých evanjelických 
a katolfckych duchovných piesní , ktoré spie
val ľud so sprievodom organu, uvádzala aj 
tzv. figurálna hudba, teda komponovaná 
chrámová vokálno-inštrumentálna hudobná 
produkcia. 

Výskum kanonických vizitácií oravského 
územia spišskej diecézy ukázal, že takmer 
všetky farské kostoly Oravy disponovali 
v dobe klasicizmu organom. Viičšia časť 

oravských organov bola - v porovnaní s os
tatným slovenským vidiekom - strednej ver
kosti; bola vybavená počtom 7 až IO regi
strov. Menší poče t organov regiónu mal roz
sah pod šesť registrov. Organy. ktort mali 
viac ako IO registrov, boli skôr výnimočné . . 
Najväčší oravský organ v 18. storočí patril 
katolíckemu kostolu v Tvrdošíne. 

Okrem údajov o veľkosti organa sú dôleži
té informácie o prítomnosti aj iných hudob
ných nástrojov· na chó roch kostolov. teda zá
pisy · o vcrkosti inštrumentára , ktorý mohol 
slúžit' k predvádzaniu hudby. Casovo zatial' 
najstarší záznam tohoto druhu pochádza 
z Trstenej z roku 1794. Katolícky farský kos
tol tam vtedy vlastnil okrem organu s l l regi
strami tiež tympany, dve tu by a dve klaríny. 
Ak predpokladáme. že sl áčikové hudobné 
nástroje potrebné k interpretácii tzv. figurál
nej hudby si priniesli hudobníci - ako svoj 
majetok - na chór kostola. zdá sa pravdepo
dobným uplatnenie tohoto druhu hudby. 
i keď zrejme s použitím minimálneho repro
dukčného aparátu . 

Záujem ostatných oravských lokalit o zís
kanie chrámového hudobného inštrumentára 
vzrástol až po roku 1800 a potom hlavne kon
com doby klasicizmu, teda v 30. rokoch 19. 
storoči a. V roku 1820 márne dokumentované 
vybavenie chóru tympanmi . dvoma tubami. 
dvoma až troma klarínami , prípadne dvoma 
hornami. iba v Zázrivej a Cimhovcj. Pribl iž
ne o desa ť rokov neskôr, a to v roku 1833. 
vlastnili kosto ly v Dolnom Kubíne . Ústí nad 
Priehradou. TvrdoSíne . Chlebnici. Habovke . 
Hladovke a v Námestove tympany a obvykle 
aj dve tuby. 

Prftornnosť zmienených hudobných ná
strojov a samozrejme tiež organu . bohatšie
ho spravidla na počet registrov. sa viazali ob
vykle na závažnejšie administratívno-správ
ne a tým i kultúrne stredi ká Oravy . Tvorili 
ich sídla slúžnovských okresov, mest ečká 

Dolný Ku bín. Tvrdošín. Trstená a Námesto
vo. 

V Tvrdošín~ mal podľa záznamov vizitácií 
- už spomenutý najväčší IS-registrový organ 
Oravy k dispozícii tamojší učiteľ a organista 
Ján Lang (1778). Účinkova l tu v 20. a c te aj 
na začiatku 30. rokov 19. storočia . Tvrdošín
sky organ patril ku vzácnym dobovým ná
strojom. Podľa zisten í Otmara Gcrgclya 
a Karola Wurma mal 19 registrov a postavili 
ho v roku 1776 v dieln i známej organárskej 
rodiny Pažických, usadenej v mestečku Ra
jec (Historické organy na Sloven ku . 1982). 
:Ziaľ. z nástroja sa zachovala iba skriňa . 

Z dielne Pažických pochádzal na Orave -
opäť podľa zi~ tcnf O. Gcrgclya a K. Wurma 
- aj IO-registrový (v roku 1820 12-rcgist rový) 
organ v dedinke južnej Oravy, v Z ubrohlave. 
Cas jeho vzniku je ohraničený rokmi 1794 až 
1820. K historicky cenným nástrojom orav
ského regionu patrili tiež organy v :Zaškove 
a Va11ovke. Vyrobil i ich pravdepodobne 
v známej banskobystrickej dielni Martina 
Podkonického (0. Gergelyi - K. Wurm. Pa
miatkové organy na území stredného Sloven
ska. 1973). 

V Tr tcncj mohol už zmienený inštrumen
tár (v roku 1794 ll -registrový a v roku 1833 
len IO-registrový organ, tympány. 2 tuby. 2 
klaríny) slúži ť v dobe pôsobenia trstenských 
kantorov Mateja Boczku ( 1794) . Jozefa Boc
zku ( 1820) a vtedy 47-ročného Mateja Buga
lu (1833) k prcdvádzaniu figurálnej hudby. 
Ako bola prezentovaná hudba v druhom 
z trstenských kostolov. v kláštornom kostole 
rehole františkánov postavcnom v roku 1706, 
nemáme zatiar poznatky. 

V trc!'om zo stredisiek severnej Oravy -
v ámc tovc. sa v časoch hudobníka Jána 

Horná Orava na mape Oravskej stolice zo začiatku 19. storočia. 

Stephanidesa (úrad kantora tu zastával u! 
v 90. rokoch IX. storočia a ešte aj v roku 
1820) . predchodcu Andreja Zaškovského 
en., spievali pravdepodobne len ľudové du· 

chovné piesne so sprievodom organu. 
V kultúrnom dianí Oravy zohral dôležitú 

úlohu Dolný Kubín . O pe tovaní hudby u ta· 
mojšfch evanjelíkov nie je vera správ. Miest· 
ny katolícky organista Jozef Boczko (1794) 
a v tej dobe re ktor Ján Andrissek (1794) mali 
iste zá luhu na tom, že kubínsky katolícky 
kostol zí kal v roku 1793 nový organ s 9. regi· 
st rami . 

V Dolnom Kubíne. ako kultúrnom centre 
Oravy prvoradého významu. a stal ..ludima· 
gister" v začiatkoch 30-tych rokoch 19. storo
čia Jozef Szikora (""18 12) a v 20. rokoch 19. 
storočia tu ako .. ludirector" a organista účin
koval rodák zo 2aškova- Andrej 2aškovský 
sen. (" 22. IO. 1794 - t 18. 4. 1866 Jáger), 
známa osobnosť kultúrnych dej ín rcgionu. 
Začiatkom 30-tych rokov bol potom v tých is
tých funkciách činný v Námestove. Na sklon· 
ku života ži l v Jágri. Treba pripomenúť, že 
A. 2aškovský sen. ako angažovaný osvetový 
pracovník prispieval ľudovými piesr\ami 
z Oravy i do zbierky Jána Kollára Národnie 
zpiewanky. ktorá vyšla t lačou v Budíne 
( 1834/35). Mal tiež zásluhu na úrovni hudob
ného vzdelania svojich synov, o~vských ro
dákov- Františka Zaškovského (" 3. 4. 1819 
Dolný Kubín - t 2. 12. 1887 Jáger) a Andre· 
ja 2aškovského jun. (" 21. l. 1824 Dolný 
Kubín - t 15. 5. 1882 Jáger). ktorí vynikti 
v celouhorských reláciách re formným úsilím 
v oblasti cirkevnej hudby. Ich spoločné dielo 
latinsko-slovenské Manuale-musico-liturgi· 
cum (Jager 1853) vynikalo (na svoju dobu 
veľmi progresívnym činom) , a to procesom 
zjednocovania liturgických spevov v Uhor· 
ku. Dielo vyšlo aj v latinsko-maďarskom 

preklade. Napriek výhradám, treba dobový 
prínos bratov 2aškovských hodnotiť pozitív· 

· n'e. Ich Manuale. ktoré v priebehu 19. storo
čia vyšlo opakovane tlačou . bolo na Sloven
sku v principe aktuálne pokiaľ ako liturgický 
jazyk bola v platnosti l atinčina. 

Zo zachovaných archívnych záznamov v~ 
zitácií sa dá usúdzovať, že organisti- učitelia. 
ktorí na Orave pôsobili . nadobudli vzdelanie 
huď v Ružomberku (zrejme na škole piaris
tov). ale hlavne na spišskom učiteľskom ústa
ve. resp. v prípravných triedach pre výchovu 
učiteľov národných škôl a kantorov. Toto 
uč i l i š te vzniklo v roku 1819 na Spišskej Kapi
tule ako prvé svojho druhu v Uhorsku. Do 
akej miery vplývali tieto školiace centrá na 
hudobný vývoj Oravy v obdobi klasicizmu, 
ostáva zatiaľ nezodpovedané. 

Tak ako všade inde. aj na Orave. sa kan
torské povolanie viazalo na niektoré rodiny 
regiónu, napríklad na rodinu Felix, Boczko, 
Andrejkovic. Stefanides. Ha mul jak a dallie. 

Uvedené fakty. hoci veľmi medzerovit~. 
tvoria prvý príspevok ku spoznávaniu dosill 
úplne neznámej stránky hudobných dejll 
Oravy. 
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Festival začal koncertom ~KO s dirigentom J ánom V a ltom a sólistami Václavom Hudet!kom 
a Frantl§kom F igurom. 

y 

13. Zilinský festival 
komorných orchestrov 
! ilinský festival komorných o rchestrov po

riada Státny komorný o rcheste r vo vlastne j 
réžii už od roku 1978. Je ho pôvodná úzka 
orientácia na o rchestre typu domáceho SKO 
sa počas 1 3-ročnej existe ncie značne rozšíri
la. Dnes je tento festival pestrou prehliadkou 
komornej hudby známou i v zahraničí. V u
plynulých 13. ročníkoch sa v 2 itine predsta
vilo vyše 30 zahra ničných orchestrov a tak
mer všetky české a slovenské komorné o r
chestre , z ktorých nie kto ré účinkujú na festi
vale už pravidelne . :Zilinské publikum si 
mohlo vypočuť napr. Pražský komorný o r
chester bez di rigenta, Sukov komorný o r
chester , Komorný o rcheste r L. J a náčka, Ko
mornú filharmóniu Pa rdubice, Juhočeský 

štátny o rchester, Musicu aete rnu a Slovenský 
komorný o rchester, zo zahraničných súbo rov 
spome niem Moskovských virtuózov, Berlín
skych komo rných sólistov, The London Sin
fonietta , Capellu Cracoviensis a i. Vďaka za
uj ímavej d ramatu rgii i interpret ačnej kvalite 
sa festival stal vyvrcholením každej koncer
tnej sezóny SKO a postupne sa rozšíril i do 
okolitých miest , kde sa konaj ú reprízy žilin· 
ských programov. 

Príprava tohtoročného fes tivalu bola tro
chu poznačená obavami z nízkej návštevnos
ti , kto rá je všeobecným javom a postihla 
zčast i aj SKO, ktorého koncerty boli v po
sledných rokoch veľmi dobre navštevované a 
po o tvore ní zre konštruované ho Domu ume
nia Fatra (4. l. 1989) beznádejne vypredané. 
Navyše atmosfé ra po nešťastnej Prehliadke 
slove nské ho koncertného ume nia, ktorá si 
vyslúžila prívlastok . .festival zmien", bola aj 
medzi skalnými návštevníkmi žilinských kon
certov veľmi napätá , nakoľko automaticky 
prisudzovali vinu za všetky zme ny SKO , 
v priesto roch kto ré ho sa prehliadkové kon
certy konali, hoci poriadateľom prehliadky 
bol Slovkoncert . Nakoniec sa však ukázalo , 
že dobrá tradícia a obľuba festivalu i v tomto 
roku zohrali pozitívnu úlohu. A ta k mal 
úvodný koncert pre veľký záuje m v :l:itine 
dve reprízy. záverečný koncert jednu reprízu 
a koncert Slove nského komorné ho orche
stra, kto rý mohol poskytnúť le n jediný te r
mín , bol vypredaný d lho pred festivalom. 
Ešte aj nedeľné matiné Václava Hudečka a 
Mariána Lapšanského. konané v čase pre ! i
linčanov neobvyklom a navyše za krásneho 
počasia, malo veľmi solídnu účasť. To isté 
možno povedať aj o ostatných koncertoch 
festivalu . 

Festi val sa konal od 14. do 3 1. mája , v jeho 
rámci sa uskutočni lo 12 koncertov v 2 il ine 
a S repríz v iných slovenských mestách. Dra
maturgia nebola de te rminovaná predpísaný
mi výročiam i , bola teda oveľa voľnejš ia a pe
strejšia - vo výbere titu lov i úči nkujúcich . 

Zúčastnené orchestre mohli zaradi ť do pro
gramu bez obmedzenia diela , kto ré najviac 
korešpondujú s ich naturelom a sú typické 
pre ich nástrojové obsadenie. 

Festival začín al tradične koncertom domá
ceho SKO Žlllno s dir igentom Janom Voltom 
a sólistami Ferdinandom Klindom, Václavom 
Hudečkom a ko ncertným majstrom SKO 
Františkom Figurom. Po tri večery (14. -
16. S.) odzne l dramaw rgicky netradičný pro
gram, v kto rom prevládali koncert né diela. 

Václav Hudeček a František Figura predvie
d li pome rne málo hrávané Concertone pre 
dvoje huslf KV 190 W. A . Mozarta. Umelci 
sa nestretli na ko ncert nom pódiu po prvý
krát, spo lupracovali už roku 1988 v dvoj kon
certoch Bacha a Vivald iho . Ich presvedčivý 
výkon ukázal, že V. Hudeček je veľmi adap
tabilný typ umelca , kto rý sa vie bez straty 
štandardu prispôsobiť h ráčskemu nature lu 
svojho spoluúčinkujúceho a F. Figura so svo
jou vrodenou muzikalitou a nespornými 
technickými kvalitami je pre V. Hudečka 
viac ako prime ra ným partne rom. Celkovo 
vyzne lo to to rané Mozartovo die lo veľmi vy
rovna ne, štýlovo a spontánne, o čo sa nema
lou mierou priči nil i citlivý o rchestrálny 
sprievod. F. Kli nda ako tvorca umeleckej dis
pozície nového koncertného o rganu v Dome 
umenia Fatra má na tomto pódiu ta kpove· 
d iac domov ké právo. Viackrát tu vystúpil 
s SKO i v recitálových progra moch - te nto
krát v Suchoňovej skvelej a filozoficky hl bo
kej Symfonickej fantázii na B-A-C-H pre o r
gan, s láčiky a bicie nástroje . Z predvede nia 
bolo cíti ť , že F . Klinda je s d ielom bytostne 
zžitý, pričom však akceptuje dirigentovo po
ňatie a dokáže naplno vyzdvi hnllť kva lity 
a osobi tosti nástroja. Dirige nt Jan Valta. pre 
kto rého boli tieto koncerty s SKO akousi ,. la
buťou piesňou" (v sezóne 1990/1991 sa vracia 
na post šé fdirigenta SKO Eduard Fische r) , 
mal príleži tosť ukázať svoje dlhoročné skúse
nosti v práci s komorným orchestrom hlavne 
v Haydnovej Symfónii č. 92 Oxfordskej , kto-· 
rá vyznela ako plynulý dynamický oblúk a 
ucele ný tektonický celok . 

Program mal následne dve reprízy v Du- ' 
bnici nad Váhom a Liptovskom Mikuláši, 
kde domáci poriadatelia dokázali naplniť do 
prasknutia priesto ry kato líckych kosto lov a 
po tvrdili , že hudobný živo t ani v menších 
mestách nemusí stagnovať. Práve naopak -
využitie chrámových priestorov a vplyv cirkvi 
sa ukazuje ako jedna z najschodnejších ciest 
na pre klenutie zdan livého nezáujmu o vážnu 
hudbu a hlavne fi nančných problémov, ktoré , 
mnohí miestni poriadatelia v súčasnosti pre 
konávajú. 

Druhý plá novaný ko ncert 18. S., kto rý mal 
byť i príleži tosťou na pripomenutie okrúh le
ho výročia Dá m keho ko morného orchestra , 
bol kvô li absenci i viacerých h ráčok na koniec 
zrušený. 

V. Hudeček a M . Lapšanský uviedli 
20. mája v rámci matiné všetky tri sonáty pre 
klavír a husle (op. 78, 100 a 108) Johannesa 
Brahmsa. Umelci si pre svoju prvú spoluprá
cu vybrali nesmie rne náročný program. kto rý 
už vopred pútal pozornosť hudobných " la
bužnfko~ . V :l:itine začínali V. Hudeček 
aM . Lapšanský s týmto programom rozsiah
le turné po Slove nsku. Ich spoločný debut 
j ednoznačne ukázal, že sa stre tli dve výni
močné umelecké osobnosti , kto ré s nevšed
nou ku lt ivovanosťou a d isciplínou . vlastnou 
len umelcom s dokonalým nadhľadom' pre
t lmoči l i skladateľský odkaz veľkého architek
ta romantizmu . 

Koncert Slovenského komorného o rchestra 
s umeleckým vedúcim Bohdanom Warchalom 
je vždy pre žilinské publikum veľkým magne
tom a je nanajvýš sympatické. že si to to mi-

Súbor Armonia slovacca. 

moriadne preferované teleso nájde každý 
rok čas na vystúpenie v rámci žilinské ho fes
tivalu . Program koncertu 20. mája bol zosta
vený z die l obdobia baroka a romantizmu. 
Odzneli v ňom Concerto a quattro od benát
skeho rodáka B. G aluppiho , Suita a mol pre 
zobcovú flautu, sláči ky a basso continuo G. 
Ph. Telemanna , Sonáta pre sláčiky G dur G. 
Rossiniho a Serenáda C dur op. 48 P. I. Caj
kovského k 150. výročiu narodenia skladate
ľa . Warchalovci opäť potvrdili , že sú naším 
prvým komorným telesom. Pre ich prejav je 
stále príznačná neut íchaj úca vitalita , štýlová 
čistota , dokonalosť vo frázovanf, technická 
bri lantnosť a mimoriadna kultúra prejavu. 
Sólistom večera bol vynikaj úci český multiin
štrumentalista Jjtí Stivln, ktorý Síl rovnako 
bezpečne pohybuje na poli jazzovej a vážnej 
hudby a vedome sa snaží o ich vzájomné pre
pojenie, čo nakoniec dokázal improvizáciami 
včlenenými do Te lemannovej suity, ako i v 
prídavku. 

22. mája sa prvýkrát na koncertnom pódiu 
predstavil nový dychový súbor Armonla sto· 
vacca, zostavený z hráčov dychovej sekcie 
Státne ho komorného orchestra v :Ziline. Sú
bor vznikol na sklonku roku 1989 a jeho 
umeleckým vedúc.lm je J aroslav Vodňanský, 
druhý di rigent SKO (od l. 6. L990). Interpre
tačné kvality a ume lecká stabilita dychovej 
čast i žilinského o rchestra opro ti dlhé roky 
nedobudovanej sláč ikovej sekcii sú už zná
mou skutočnosťou . Mnohí dychov( hráči pô· 
sobia v SKO aj só listicky, vytvorili tiež dy
chové kvinteto a dychové trio , kto ré maj ú za 
sebou desiatky koncertov v mestách severné
ho Slove nska. Armonia slovacca má podľa 

potreby variabilný počet hráčov (od 9 do 12) 
a vďaka tomu i široké možnosti pri výbere re
pertoáru a perspektívu ume leckého uplatne
nia v menších priesto roch. D ramaturgia 
prvého koncertného programu bola zvolená 
veľmi citlivo - súbor mohol dobre prezento
vať svoje umelecké kvality, a ko i živo ta
schopnosť vzhľadom k publiku . Úvodom od
zne li Lovecké pochody od kapelníka knieža· 
ta Lobkovica Antonína Vranického , ďalej 
Desať mikroštúdir od česko-ruského autora 
žijúce ho v USA A lexandre Rudajeva a prvú 
polovicu programu uzatvárala G alantná hud
ba od dvorného skladateľa kráľa Ľudovlta 
XV. J . Ph. Rameaua (úprava J . Klusák). 
D ruhú polovicu tvorili d iela autorov, kto rých 
me ná dnes spájame ta kmer výl učne s operou 
- Predohra pre dychové nástroj e Gae tana 
Donizettiho a Malá symfónia Charlesa Gou
noda . J aroslav Vodňanský má zmysel pre 
zvukové i výrazové odlfšenie diel majstrov 
rôznych storočí - v d ielach Vranického a Ra
meaua vystihol čistotu a prehľadnosť faktúry, 
a ko i pdležitostný charakter d iel; v Mikroš
túdiách Rudajeva plastickosť pri tvarovaní 
jednotlivých hudobných miniatúr , v roman
tickej časti programu necha l vyniknúť kráse 
melodických oblúkov i sólových vstupov a v 

Snímky V. Gabčo 

rýchlych častiach preze ntoval techn ickú zdat
nosť h ráčov A rmonie slovacca. Napriek to
mu, že nástrojové vybavenie SKO je hlavne 
v dychovej se kcii v alarmujúcom stave (a niet 
ani perspektívy na rýchle zlepšenie), nepo
stráda súbo r intonačnú čistotu, ktorá je v po
čiatkoch existe ncie súboru dôležitou devízou 
a zárukou ďalšej umeleckej konj uktúry. Cel
kový dojem z vystúpenia súboru Armonia 
slovacca na festivale bol veľmi priaznivý. Zdá 
sa , že sa zrodilo kvalitné teleso, kto ré môže 
spestriť a vhodne dopln i ť koncertnú ponuku 
na Slovensku. Skoda le n, že o koncert nepre
javili záuje m menovite pozva ní zástupcovia 
agentúr a hudobných inštitúci f. · 

Koncert 23. mája, na ktorom vystúpil 
Swing Big Ba nd Domu odborov v 2 iline, bol 
skôr príťažlivým doplnkom než súčasťou fes
tivalu , prezentoval však dôležitú o rientáciu · 
v koncertnej dramaturgii SKO, ktorý sa vý
zna mne podieľa na rozvoj i jazzu na Slove n
sku a je jedným zo zakladateľov a spoluuspo
riadateľov Slovenského jazzové ho festivalu . 
Swing Big Band je víťazom tohto festivalu z 
roku 1989, a pre to mal i akési morá lne právo 
predstaviť sa ako hosť festivalu komorných 
o rchestrov. Súbor tvoria hudobníci rôznych 
vekových kategórií od žiakov žil inského kon
zervató ria cez učiteľov ĽSU až po nadšených 
jazzových vete ránov, kto rí pamätajú éru jaz
zových káviarn f v 2itine 50-tych a 60-tych ro
kov. Umeleckým vedúcim a aranžérom súbo
ru je Arnošt Courat, ktorý vedie súbor od je
ho vzniku roku 1985 a starostlivo dbá na jeho 
kvalitu i výber repertoáru , o rientovaný hlav
ne na úpravy zahraničných auto rov. 

24. mája vystúpil Varšavský komorný or
chester, ktorý uskutočnil rad koncertov v slo
venských mestách. Súbor patrí k najlepším 
sl áčikovým fo rmáciá m v Poľsku a je dobre 
známy i v zahraničí. Veľmi sympatickou 
črtou jeho dramaturgie je syste matické uvá
dzanie sta rej i súčasnej poľskej tvorby, kto rá 
bola tentokrát zastúpená Staropoľským kon
certom pre sláčikový orchester Romualda 
Twardowského a Koncertom pre s láči kový 
orchester Grazyny Bacewiczovej. V progra
me ďalej odzne lo Divert ime nto F du r KV 
138 W. A . Mozarta, Koncert G du r pre kla
vír a sláč i kový orcheste r J . Hayd na a popu· 
Járna Suita Z Holbergových čias E. H . Grie
ga. Vedúci súboru Miroslav Lawrynowlcz je 
skúse ný hudobník; bezpečnou rukou vedie 
súbor, zložený z jeho žiakov na Vysokej hu
dobnej škole F. Chopina vo Varšave , cez 
všetky úskalia d iel rôznych období, t. j . aj 
rôznych spôsobov interpretácie - frázovania. 
utvárania dynamických a agogických oblú
kov, do tvárania celku e fektnými detaila mi 
i celkovej korekcie zvukového rezu ltátu. Je 
vo veľkej mie re filozofom. premyslená kon
cepčná práca prevažuje u neho nad spontán
nym muzicírovaním, aj keď mu na pódiu ne
kladie medze. V Haydnovom Klavírnom 

pokračovanie na str. 4 
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Mi~dzynarodowe 

warsztaty perkusyjne 

Bydgoszcz 1990 
V poslednom čase môžeme pozorovať kvantitatfvny vzostup literatú· 

ry pfsanej pre bicie nástroje. Novinkou sú pre nás ich celovečerné reci
tály. Tieto kompozičné tendencie spojené s rozvojom interpretačnej 
praxe možno sledovať vo Francúzsku, USA , Pofsku , Svajčiarsku , Au· 
strálii , Maďarsku a inde. Pokúsme sa nájsť odpoveď na otázku, čo spO· 
sobi lo taký rozvoj bicfch nástrojov, ktorý v nás až bud! doje m objavu 
no1(ých zvukových a dynamických dimenzii v kompozlcii. 

Uvedomenie si významu biel ch nástrojov, vo "vyššej kultúre" súvisi 
s celkovým vývojom európskej hudby, ktorá primárne zdôrazňovala 
v jednotlivých histo rických etapách a štýloch tematickú prácu. V súvi· 
slosti s ňou sa do popredia dostávalo melodické mysle nie (polyfónia, 
monódia). Pozornosť skladatefov bola koncentrovaná na harmóniu a 
dochádzalo teda k rozvoju harmonického myslenia (z tohto pohfadu je 
potom súčasná hudba podfa niektorých teoretikov v slepej uličke, pre
tože .. rozleptávať diatoniku" v záujme zrovnoprávnenia s chromatikou 
sa nedá donekonečna, alebo dokonca pri ideálnom, či idealizovanom 
chápani dosiahnuť u 'poslucháčov stav harmónie pri počúvaní chroma
tických pasáži) . 

Zameriavali sme sa na riešenie vzťahu obsahu a formy. Snáď žiadna 
iná kultúra nemá takú bohatú históriu foriem a druhov ako práve 
európsk_a. Z toho vyplývajú aj mnohé javy súčasnosti - .. opotrebova
nosť" sonátovej formy, rozbíjanie jej schémy (poje m sonáta dnes často 
supluje formy, rozbíjanie jej schémy (pojem sonáta dnes často supluje 
fantazijná fo rma), stieranie kontúr symfónie a koncertu, prelfnanie 
rondovej formy so suitou ... Tým vlastne hudobná forma v klasickom 
chápani (zaužívané schémy a ich porušovanie) v kompozičnej praxi zís
kava iné dimenzie. V tomto kontexte si možno len vefmi ťažko predsta
viť, že by mohli ešte existovať formové schémy (nie druhy!) , ktoré by 
európska hudba nepoznala. 

Jednotlivé štýlové obdobia vždy pre ferovali určité nástroje: na do
siahnutie .. estetického programu", volili nástroje, ktoré ho svoj imi 
možnosťami dovofovali uskutočňovať. Napríklad klavír bol favorizova
ný v romantizme, impresionizmus objavil jeho farebné možnosti , 
v hudbe 20. storočia sa uplatnili a rozvinuli jeho farebno-kompozičné 
prvky. Po takomto vývoji sa, nám dnes akákofvek kompozlcia, akýkof
vck nový tvar mOže zdať vlastne banálny. (Samozrejmou podmienkou 
je poznanie klavfrncj literatúry.) Pokia[ hovoríme· o tradičnom inštru
mentári, paradoxné v histo rickom zmysle ostáva obchádzanie ostatných 
nástrojov, konkrétne biclch. V priebehu klasicistického diela je ich úlo
ha obmedzená na nickofko tympánových úderov, a v podobnej funkcii 
je aj vcfký a malý bubon. Snaha o vyjadrenie nových výrazových 
prvkov súvisi v súčasnej kompozícii s hfadanlm nezvyčajných nástrojo-· 
vých kombinácii , so zavádzaním nástrojov typických pre iné kultúry do 
tradičného obsade nia. 

Pokia[ ale Európa zaznamehávala vývoj smerom k tematickému my
s.leniu, harmónii , fo rmám, tektonike diela, jej .,nižšia kultúra" - fo l· 
klór, ako i hudba iných kontinentov sa sústreďoval i na iné prvky hu
dobnej reči - rymtus, metrum , tempo, t.j . na organizáciu času {pojmy 
rytmus, metrum. te mpo sú tiež z oblasti tradičnej e urópskej náuky a 
často nezodpovedajú skutočným potrebám neeurópskej praxe). Na ne· 
prirodzenosť pravidelného metra , ktorý nie je vlastný č loveku , nás upo
zorňuje Messiaen (hoci to pred nim už v tvorbe demonštrovali Bartók, 
Stravinskij. Janáček). Fascinuje nás {mnohých poburuje) charakteris
tická magická pulzácia jazzu, hoci vo svojej .. synkopickej" podobe exis
tovala už dávno vo folklóre afrických národov. Sme prekvapenf, že túto 
pulzáciu, synkopu , swing (úmyselne sa vyhýbam pojmu rytmus, preto· 
že ho považujem za neadekvátny) nemožno zapísať tradičnou e uróp· 
skou notáciou. A možno si ani neuvedomujeme, že táto synkopa dala 

podnet k rozvoju celej sféry modernej populárnej hudby v jej jednotli
vých druhoch. 

Sme zhrozcnf nad dfžkou plynutia minima! music. Pritom .. nckoncč
nosť času" zdôrazňovala už tradičná indická, alebo japonská kultúra 
dávno pred minimalizmom. 
Ďalšie vysvetlenie pre rozmach bicích nástrojov nachádzam v typic

kej črte prftomnosti- v prckračovanf hra nfc v umeni , v štýloch a kultú
rach. Pritom vždy dochádza k novej adaptácii starých prvkov. Klm.ický 
inštrumentár sa obohacuje o nové prvky (kongá,.flcxatón, xylofón. ma
rimba, vibrafón, bongá, zvony, gongy, tcmplbloky , zvonkohra, cclcs
ta ... pričom tieto nepredstavujú pre súčasnosť už nič objaveného, ale 
skôr obohatený inštrumentár 20. storočia) a je samozrejmé. že tu môže 
nastať porušovanie typických , zaužfvaných noriem, spôsobov charakte
ristických pre určitý nástroj . Napriklad použfvanic rôznych druhov pa· 
ličiek v záujme zfskania ušfachtilého tónu a jeho nuansf pri úderoch na 
rôzne druhy bubnov s prccfznosťou neobvyklou v modernej populárnej 
hudbe (John Beck, Steven Schick, USA), hra pa ličkami na vibrafón 
kvôli plnosti harmónie (Karol Szymanowski. Pofsko), snaha previesť 
tradičný spOsob hry na tablu a uplatniť ho v hre na tympany (Jerzy Po
mianowski, Pofsko). rozvíjanie tematickej práce pri hre indickej ragy 
na tradičných indických nástrojoch (Jerzy a Ma ria Pomianowski). 

Pri prvom kontakte s prinesenými a adaptovanými nástrojmi do 
európskej vážnej hudby je postrehnutefná zmena improvizovanej hud· 
by, hranej na týchlo nástrojoch jej pôvodnými hráčmi na hudbu zapfsa
nú do nOt. 

Hoci v hudbe dochádza k spojeniam tradičných a nových elementov, 
šancu prežiť v budúcnosti majú tie. ktoré využivajú a podporujú celko
vý charakter nástroje. Z tohto možno vyvodiť i konštatovanie o cha rak· 
terc kompozfcif pfsaných pre perku ic . Za najhodnotnejšie považujem 
tie , kto ré využivajú typické nástrojové možnosti (predpoklad je, aby 
ich skladatef poznal), podporujú časomieru, dynamizmus a kolorit ako 
ich špecifické vlastnost i, riešia vzťah medzi nimi , kto rého dôsledkom je 
logický po riadok ved zašifrovaný do skladby. 

Medzinárodné kurzy biclch nástrojov v Bydgoszczi organizuje pcr
kusionista , pedagóg na Akademii Muzycznej F. Chopina vo Varšave 
Stanislaw Skoczynski. Je umeleckým šéfom celého podujatia {drama
turgie koncertov) a už autoritou svojej osoby i zfskanými kontaktmi ga· 
rantujc hodnotu teoretických a praktických prednášok. 

Ako lektori boli do Bydgoszcze pozvaní Steven Schick {USA), John 
Beck (USA, prezident The Percussive Arts Society). Richard Pusz 
{Austrália, pedagóg na Adelaide Music College), Karol Szymanowski 
(Pofsko), Marta Ptaszynska (Pofsko, nickofko rokov pôsobila v USA 
ako pedagóg na univerzitách). Svoju tvorbu predstavili nj skladatelia 
Stuart Smith z USA a Gwyn Pritchard z Vcfkcj Británie oncntujúci >a 
na tvorbu pre perkusie. Ta kmer každý z lektorov sa prezentoval aj v ce
lovečernom koncerte. 

Steven Schick svojim výkladom. prepracovanosťou každčho detailu 
v skladbe {E. Varése , G . Atheil, J . Cagc- Amorcs, Crcdo in US. S. 
Reich - Music lor Picccs of Wood, L Xcnakis- Rebonds . .. ) (Jžasnou 
koncentráciou a pamäťovou schopnosťou {3 hodinové koncerty sólo 
pcrskusic je schopný hrať naspamäť a odporúča to i svoj im gtudentom, 
pretože len tak môžu dokonale spoznať každý detail v skladbe) fascino· 
val prhomných. pretože jeho prfstup je svedectvo snahy o intelek tuálny 
nadhfad . 

Vynikajúcim pedagógom pokia[ ide o vysvetfovanic základov hry na 
jednot livých nástrojoch je John Beck. Tak, ako wk me r všetci hudobnf
ci z USA , ani on nepozná bariéry medzi vážnou a populárnou hudbou. 
Naopak , v jeho kompozfciách je toto spojenie evidentné, hoci možno 
pochybovať o originalite týchto sk ladieb (J . Beck - Three Episode~ for 
Timpani, Episode for Solo Percussion). 

Vefmí dobre technicky disponovaným hudobnfkom je Richard Pu~z. 
ktorý na rozdiel od S. Schicka vedie študentov skOr k tpmu, aby sa ria
dili viac svojou intufciou , inštinktom než intelektom. Vo svojom večer
nom recitá li predstavil obecenstvu súčasnú tvorbu austrálskych sklada
tcfov {Larry Sitsky, Felix Werder, Ross Edwards, David Harris, Eric 
Brice). Celkovo možno o skladbách povedať. že nedosahujú úroveň 
Xenakisových alebo Cageových diel, vytvárajúcich zlatý fond v kratkej 
histórii literatúry pre bicie nástroje. 

Vo všeobecnosti sa hráči nebránia spojeniam s populárnou hudbou a 
jazzom a nebránil sa im ani kurz v Bydgoszczi, pretože vibrafonista Ka-

v . 

13. ZilinSký festival 
komorných orchestrov 
Dokončenie zo str. 3 vo výraze. Z prve j polovice programu, kde 

odzne li diela J . V . Stamica . H . Purcella a B . 
Brittena. zaujalo hlavne naštudovanie tech
nicky veľmi náročnej Simple symphony B . 
Brittena. Z hry .brnenských hudobníkov celý 
večer vyžarovalp sympatické nadšenie a vita· 
lita , ktorú som trochu postrádala u varšav
ského o rchestra . 

J e rL)' Po mianowskl. S n fmka arcbfv H1 

rol Szymanowski na nich vyučoval jazzovú improvizáciu na vibrafón. 
vychádzajúc pritom zo Standardov. Hudba jeho tria čerpá z jazzu a fol· 
ku . 

Dramaturgia kurzov sa snažila priblfži( záujemcom každé doterajlie 
uplatnenie bicích nástrojov vo svete . To bol dôvod, prečo bol na podu
jatie pozvaný i Alfons G ricdcr zo Svajčiarska, ktorý prezentoval zákla
dy švajčiarskej techniky hry na bubon v tamojšich pochodových vojen
ských kapelách. 

Bez bicfch nástrojov si nevieme predstaviť ani indickú hudbu, ncchý· 
bala teda ani v Bydgoszczi. Osobitú techniku hry na tablu, relaxačn~ 
cvičenia potrebné na získanie uvofncnosti tela a mysle ilustroval svoji· 
mi výkladmi JerLy Pomianowski {nie kofko rokov strávil v Indii na ~tú
di ách) . Na večernom koncerte sa predstavil spolu so svojou manželkou 
Mariou Pomianowskou (sarangi) a Sicgfricdom Kuttercrom (členom 
Baslcr Schlagzeug Tria v programe Hudba Indie -trad !cie a inšpirácie. 
Spomenuté Baslcr Trio účinkovalo dvakrát na večerných koncenodt 
a predstavovalo jeden z interpretačných vrcholov kurzov. (V máji tohto 
roku vystupovali v Bratislave v Klariskách). Vo všetkých kompozí. 
ciách, ktoré uviedli Rcnc Wohlhauser, Jacques Wildbcrger, Yuyanu, 
Franz Furre - Munch , Pierre Favrc. Georg Aperghis, Daniel Weif. 
berg, Daniel Cholctte, Carson Kicvman) bol nejaký zaujímavý nipld. 
často spojený s vtipným prevedenfm. 

Kurzy uzatvárala .. paráda"- karneval pochodujúcich pcrkusionislor 
celou Bydgoszczou. 

RESUMÉ 

V§etok vývoj v oblasti bldch " 'strojov sa deje akosi zncm lia • 
Ak sa n' m podarí obbs anpžovať niekoľkých umelcov na ~ 
(poklaf som dobre lnfonnovanai, tento rok sa uskulocnlll dva._, 
ty), je to síce pre n's urtlle za.qímavý úfllok a ~ priletJtost ....., 
niečo no,·é, ale ncpomôle n'm lo rldlť základné problémy - ......, 
tok Interpretov a absencie p(h·odncj slovenskej llteraltiry l aedollllll 
hudobných nú lrojov. l tentokrát sa u~e, le mÓle 01 Sloftlllll 
probl~m naskoclť do uh'l\~úceho vlaku. Od sľubne 11 ~ 
genenicle mladých skladateľov sa aslllei o&Uvalo trodiiiYIIc. W.. 
ň~§í Impulz počas nlekofkodenného semln'ra so spome .. lfll• 
nlzátorom kunov - Stanlslaft·om Skoczyósklm bol asi prilll
pomaním a motldclou pre písanie kompodclí pre blde .... 
Možno pnive preto je potrebné V)'ChovaC na Slonnslua lat~~~~*. 
ktorí by boli schopní dňa( krok so svetom. Na lo je ale~
pletný ln§trument,r, ako základné vybannle ndlch s~ tel& ft. 
klaľ \iem, tento je v žalostnom stave. Investoval v tomto pn,Mta 
však urtlle vyplatí. 

diela- virtuózna suita Scaramouche pre aJto. 
vý saxofón a komorný orchester od Daria 
Milhauda. Dia lógy p re klavfr, komorný or
cheste r a ko ngá Ladislava Gerhardta (pre
miéra) a inte rpret ačne e kvilibrist ické Pref6. 
dium, f(tga a riffs Leonarda Bernsteilla 
(úprava Jifí Hlaváč). Ťažko je niekol'kýni 
vetam i zhodnotiť program, kto rý bol zárovd 
dramaturgickým prfnosom , prehliadkou~ 
g re ívnej tvorby. interpretačnou lahódkoui 
z riedkavou ukážkou absolútnej pohody a 
tvorivej atmosféry. kedy sa poslucháčom ne
chce po koncerte zo sály a interpretom z!»
dia. O úspech ko ncertu sa zaslúžil najmi 

ko ncerte sa a ko sólistka predstavila popred
ná poľská pianistka Krystyna Makowska, 
v súčasnost i tiež profesorka na varšavskej 
akadémii. Jej hra sa vyznačovala ľahkosťou , 
decentnosťou vo zvuku i gradáciách, perlivou 
technikou v rýchlych častiach a až zamato
vým tó nom v častiach pomalých. O rchester 
j ej bol spoľahlivým partnerom a tak ako aj 
v ostatných skladbách večera uká'zal mimo
riadnu kultivovanosť a technickú p riprave
nosť jednotlivých hráčov . . 

Veľmi zauj fmavým obohate ním festiva lu 
bol zborový koncert a cappella 29. mája v 
evanjelickom kostole , v ktorom SKO a žili n
ský kruh priateľov hudby poriadajú už nic
koľko rokov o rga nové ko ncerty a niektoré 
mimoriadne hudobné podujatia. V rá mci fes
tivalu sa tu predstavil miešaný zbor Lyco
ming Singers, ktorý patrf k špičkovým vyso
koško lským zboro m v USA (v Žil ine vystúpil 
pri prechode z Poľska do NDR). Vedie ho 
profesor, skladateľ a zároveň d ra maturg 
Fred Thayer-dirigcnt , pre kto rého je tento 
zbor zrejme srdcovou záležitosťou . V progra
mc odzneli aj jeho dve diela - Glo ria z ro ku 
J 984 a pieseň Teraz nic je čas umierať z ro ku-
1989, ktorým rozhodne ne možno uprieť ná
paditosť a dôvernú znalosť vokálnej proble
matiky . Celý progra m bol o rientovaný na sú
časnú hudbu (L. Bernstein , R . Lakey, A . 
Copland, D . Brubcck , N. J . Nelson a i. ). a le 
v úvode neobišie l a ni d ie la amerických a uto
rov minulosti. Podľa povahy jedno tlivých 
diel umiestňoval F. Thaycr hlasové skupiny a 
sólistov v rôznych častiach chrá mu , čím vy
tváral rôzne ste reo a kvadro efekty, kon trast 
soli-tutti . návrat k dvojzborovosti vrcholnej 
renesancie. Zbor zanechal vynikajúci do je m , 
v ničom nezaostal za profesio ná lnymi telesa
mi. Jednotlivé hlasové skupiny boli pod ges· 

Pol"ská klaviristka kr)St)na Mako"ska. 

kvclý muzikant Pe ter Breine r. Veľmi dobrf 
výkon poda l aj SKO Ž ilina, ktorťmu sa po
darilo konečne doplniť sláči kovú sekciu (die 
v decemb ri 1989 v nej chýbali 8 hráči z 20!). 
Aj sólisti Brcinc rových Beatles concerti gros
si - František Figura, Marie Hulajov' (billie) 

a J a n K uta (v iolončelo) po tvrdili, že v SKO je 
veľa kva litných hráčov. Jifl Hlaváč sa prej• 
v il ako typ všestra nného hudobníka-zdal~ 
ho ó listu , invenčného a ranžé ra i vedúceho 
súboru Barok Jazz Quintet. Predviedol bri
lantne sólistický part v M ilhaudovom Scan
mouchovi a spolu so svojím ~úborom BJO 
účinkoval i v Bc rnstei novom diele, ktoré • 
objednávku SKO upravil z obsadenia pre 1Jic 
band p re BJQ a komorný orchester. LadiiM 
Gerhardt vniesol svojou sl..! ad bou do progra
mu trochu filozofie a melanchólie pri klavfri. 
unikátne spoji l klasické i jazzové prvky a po
tvrdil svoju povesť výborného klaviristuaill

Koncert 27. mája pa tril Komornému or
chestru Bohuslava Martinu z Brna . Na festi
val bol pozvaný aj kvô li tomu, že nesie meno 
veliká na českej hudby 20. storočia, ktorého 
sté výročie na rodenia si v tomto roku pripo
mfna celý kultúrny svet. Samozrejme, že j e
ho dielu venovali brncnskí umelci pod vede
ním J osefa T~šlka celú polovicu programu: 
odznela Se renáda č. 2 pre d vojo huslí a violy 
a Sexteto pre sláčikové nástroje (obidve diela 
z roku 1932) . Styri serenády pre komorné sú
bory rôzneho obsadenia tvo ria v diele B . 
Ma rtinú súbor nápaditých miniatúr, v kto
rých sa a utor vedome prikláňa k mozartov
sky hravému spôsobu kompozície , avšak 
okorcňuje svoje nápady ostrým harmonic
kým cftcním. lmponujúca sk ladateľská suve
renita sa najviac prejavila v Scxtete pre sláči
kové nástro je- perfektno m , štýlovo vycihre
no m_ a vyrovna nom diele , ktoré Martinú 
sko mpo nova l v priebehu jed iného týždňa. 
O rchester uplatnil pri inte rpretácii Serenády 
č. 2 zmysel pre detaily, hravosť a rokokovú 
ľahkosť. v Sextctc zasa bccthovc novskú veľ
korysosť v koncepcii a lapidárnosť a mužnosť 

S nímka V. Gabčo 

tom F. Thayera veľmi tvárne a vyvážené, aj 
keď mno hí členovia mali výrazné sólis tické 
a m bície. 

Posledný program festivalu- 30. a 31. má
ja patril opäť domácem u S KO Žilina - te n
tokrát s dirigentom Petrom Breinerom. Už 
od roku 1986 je zvyko m zaradi ť na záver fes
tivalu program pod názvom J azz a vážna 
hudba. kto rého iniciá torom bol bývalý diri
gent S KO Pe ter Sibilcv. Programy. zbližujú
cc vážnu hudbu s pop music. si z í kalí u mlá
deže veľkú obľubu a práve jazz je a kýmsi po
jítkom m edzi nimi. V súčasnej dobe. kedy 
pociťuje dlhoročný nedostatok este tickej vý
chovy na školách (o hudobnej sa a ni neodva
žujcm hovori ť), sú programy to hto typu ne
násilným p rost riedko m na prilákanie m ladé
ho publika . 

A j keď najväčšfrn lákadlo m pre mladých , 
ktorí po dva večery takme r do posledné ho 
miesta zaplni li sálu Domu umenia Fatra. boli 
Breinerovc Beatles concc rti grossi č. l a 3. 
stre tli sa so spontánnym p rijatfm aj osta tné 

provizá to ra. 
Na závet už bola o tázka, ktorá si len hlatM 

ad resá ta a ktorá ma už d lhšie trápi. Bude 
môcť SKO Ž il ina, kto rý sa takým rýchlya 
tempom rozbehol nájsť cestu k svojmu posli. 
cháčovi a poriada už teraz viac akcií ako je fi. 
nančne a snáď i fyzicky únosnť, aj naďakj 
takto obetavo rozosievať radosť z hudbyvlo
kalit c. ktorá je pre bra tislavské centrum .W. 
dickom" hodným iba o krajovej pozornosti! 
Zat ial' je možno jedinou záruko u to. že ll 
ročník festivalu dopado l na priek ťažkostiaa 
a povcrc o nešťastnej trinástke dobre, 

ďalej? ELENA 



Osudy niektorých piesní bývajú 
pestré a dramatické. Najmä, ak sa 
menia kontexty ich pôsobenia. 
nadobúdajúc odlišný, v niektorých 
prípadoch až protirečivý charak
ter. Kontexty sa posúvajú , pieseň 
ostáva. Len tak si možno vysvet liť 
reakciu Soni Cechovej na spev 
piesne Hej, Slováci (Verej nosť, 
IO. 4. 1990). Rozmanitosť a množ
stvo .,konotácií" tej to piesne je na
ozaj obdivuhodné-od motívov ná
rodnobuditeľských a mobilizujú
cich cez úlohu všeslovanskej hym
nickej piesne vo viacerých texto
vých a jazykových mutáciách. cez 
funkciu hymny slovenského štátu , 
cez inšpirácie, k pejoratívnemu 
.. hej slováci·', až po predvolebný 
televízny šot jednej zo strán v ne
dávnom boji ... Poncchajme však 
novšie kontexty bokom. Vlaste
necké, revolučné, hymnické a ele
gické piesne , úpravy ktorých plat
ňa prináša, vznikali z konkrétnej 
spoločenskej situácie a plnili v nej 
funkcie, vďaka ktorým nadobudli 
isté kultúrne a historické hodnoty; 
tie sa pochopiteľne nemuseli vždy 
prekrývať s hodnotou umeleckou. , 
Mali byť jednak už dávno pociťo- ' 
vané ako trvalá a prirodzená sú
časť našej kultúrno-historickej tra
dície. jednak mali byť už dávno 
obrnené voči krátkodobo motivo
vaným a zväčša nestálym záuj
mom. (Vnucuje sa otázka, či prá
ve nedostatočné zakotvenie týchto 
piesní a ich pôvodných funkcií , vý-

SÓL 

Aká si mi Jaásna 
Slovenský ťilharn1onický z bor, Pavol Procházka 
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znamov v ši ršom spoločenskom 
vedomí nie j e jednou z príčin 
uvoľňovania priestoru na ich uvá
dzanie do protichodných kontex
tov, významových súvislostí ... ) V 
tomto zmysle OPUS vyp!ňa biele 
miesta v edičnej činnosti vydaním 
titulu , navyše pripravovaného ešte 
v čase, ktorý predchádzal všeobec
nému oživeniu záujmu o túto tra
díciu v nedávnom období. 

Skladby pre spevácke zbory, 
ktoré prináša platňa Aká si mi 
krásna, prezrádzajú z kompozič

ného hľadiska dva základ né okru
hy: úpravy spomenutých piesní a 
autorské kompozície zhudobňujú
ce vybraný text , poéziu. Priznám 
sa však. že v bližšom pohľade pô
sobili na mňa doj mom náhodného 
výberu . Vysvetlila mi ho až Oľga 
Danášová v Literárnom týždenní
ku (č. 12, s. 16), informujúc o svo
jom titule ako o "hymnických a 
vlasteneckých zborových sklad
bách''. Znamenalo by to, že vo vý
bere (Vladimír Slujka) je dôraz 
položený najmä na slovesnú zlož
ku . Potvrdzuje to nepriamo aj vlo
žená textová prfloha a autor sprie
vodného textu na obale platne 

(Vojtech Mihálik). Napriek tomu , 
že si uvedomujem značnú hetero
génnosť a variabilnosť hymnických 
a vlasteneckých piesní, ťažko mož
no medzi ne začleniť Staroslovan
ský otčenáš, sakrálny duchovný 
text v kvázi-recitatívnom spraco
vaní, zaradite fný k hymnickej 
a vlasteneckej tvo rbe azda len dru
hotne. Prekvapivý je výber senti
mentá lneho ľúbostného textu S. 
Hurbana-Vajanského v spracova
nf J . Valašťana-Dolinského (Keď 
vôňu dýchal ružoker). Za mierne 
absurdné však možno pokladať za
členenie zhudobnenej Kraskovej 
básne Zmráka sa (V . Figuš-By
strý). Jedna z najpôsobivejšfch a 
najsugestfvnejších básní sloven
ského básnického symbolizmu v 
susedstve takých príležitostných, 
transparentných textov s buditeľ
ským pá to om ako je Rušaj iunač, 
Kolo Tatie r čierňava alebo Co ču
š!š, čušíš. Slováku mužný - to je 
jednoducho silný zážitok. Jej zara
denie do výberu je málo vhodné a 
škodí väčšmi Rušaj j unači než 
Kraskovi. K týmto úvahám provo
kuje práve vložená textová príloha 
platne; na nej vystupujú rozpory 

výberu oveľa nápadncjšie do po
predia, a to i vďaka tomu, že po
jem vlasteneckej tvorby je značne 
vágny a bezbrehý, ak nie je bližšie 
určený istým obdobím, konkrét
nou spoločenskou situáciou a pod. 
Zhudobnenie Kraskovej poézie 
mohlo byť v čase pred rokom 1918 
aktom prejavu vlastenectva, je 
však otázne, či sa tým súčasne za
raďuje medzi vlastenecké sklad
by ... Výber na platni vlastne pri
náša repertoár spoločenského spe
vu druhej polovice minulého sto
ročia (J . Kadavý, M. Lihovecký, 
Ľ. Vansa , M. Laciak), doplnený 
zborovou tvorbou novšieho obdo
bia (V. Figuš-Bystrý, M. Moyzes, 
E. Suchoň a i.) na texty prevláda
júceho vlasteneckého zamerania 
(S. Tomášik , K . Kuzmány, A . 
Sládkovič, M. Rázus, F. Urbánek 
a i.) , avšak bez dramaturgicky jed
noznačnej , vyhranenej a dotiah
nutej podoby. 

Len niekoľko poznámok k textu 
na obale platne z pera Vojtecha 
Mihálika, ktorý O. Danášová oz
načila ako "hodnotný sprievodný 
text". Sympatická je snaha OPU
Su v istom zmysle spestriť a oživiť 

texty na obale aj tým spôsobom. 
že ich vo vhodných prípadoch za
dáva literátom či básnikom. Na 
platni Vianočné spevy a koledy 
pochopil sprievodný text jeho au
tor Milan Rúfus ako vlastnťt poe
tickú reflexiu, tým sprievodné slo
vo nadobudlo hodnotu autentickej 
výpovede. Text Voj techa Miháli
ka má zjavne informačný charak
ter; z tohto hľadiska je však po
vrchnejší a v závere zaškrípe frá
zou namiesto zachytenia skutočné
ho významu a miesta te jto tvorby 
- najmä jej slovnej časti - v rámci 
národnej kultúry. Spomínané vy
danie Slovenských spevov je 
vzhľadom na obsah platne úplne 
vedľajšou informáciou, chýba však 
napríklad zmienka o úlohe hudob
nej prflohy časopisu Sokol, 
o zbierke Karola Salvu či viacná
sobnom notovanom vydaní spev
níka s pestrým osudom od zosta
vovateľa Karola Ruppc ldta a pod. 

K najhodnotnejšej súčasti plat- · 
ne patrí interpretačná zložka {Slo
venský fi lharmonický zbor, zbor
majste r Pavol Procházka). J edno
duchá interpretačná koncepcia, 
stavajúca na maximálnej zrozumi
teľnosti slova, na zreteľnom člene
nf hudobných fráz, striedmom 
dávkovaní monumentálnych, ex
presívnych a lyrických polôh, na 
účinku jednoduchosti prednesu je 
dôstojným priblížením týchto zbo
rových miniatúr. 

HANA URBANCOV Á 

PRE VIOLONČELO 

kontúry, ktoré systematicky a cieľavedome napfňali edičné 
skutky pozostávajúce z prezentácie mladých interpretov, sú
borov aj skladateľov (a čo už môže byť výdatnejšou pomocou 
a podporou?) , vo vera prípadoch doslova loviac z vin prvých 
úspechov. Ukázalo sa, že aj tá to veľkorysá investícia prispela 
k obojstrannému úžitku: Panton získal renomé kvalitného 
a spoľahlivého informátora s priam seizmickou schopnosťou 
predvídať; mnohým mladým a štartujúcim umelcom zas po
skytol rukolapnú satisfakciu a pomohol v navigácii ďalšími 
tvorivými cestami . A to všetko bez zvláštnej grimasy tenden
čnej pompéznosti blahosklonného gestora ... 

lončelo a orchester (C dur "Seydluv" a C dur op. 4) je Antonín 
Kraft , ktorý (podľa textu M. Poštolku) ako vynikaj úci violon
čelista pôsobil od roku 1778 v kapele kniežaťa Mikuláša Ester
házyho; na jej čele stál sám Joseph Haydn. To. že medzi obo
ma hudobníkmi vládla vzájomná pohoda priazeň a úcta 
{Haydn bol a j Kraftovým pedagógom v oblasti kompozície), 
dokumentuje napríklad i Haydnom dedikovaný koncert D dur 
(Hob VII b/2), ktorý bol dokonca dlho celkom omylom pova
žovaný za Kraftovo die lo. 

J oseph Haydn 
Concertos for Cello and Orchestra in C maqor 

- InD maqor 
František Host 

lhofák Chamber Orchestra 
Petr ~kvor 

Panton Stereo 81 0829 - 1031 

a vydavat..:btvc Panton mi vždy imponovala (okrem iných 
čŕt) pružnosť a neokázalosť pri nap!ňaní ed ičných zámerov. 
Bolo to očividné v lahodnom protiklade ku kostnate lcj ten
denčnosti, ktorá sa živila a bujne la , žiaľ , aj na štítoch vydava
teľských praktík v ncslávl)e citovaných uplynu lých desaťro
čiach . Jedným z donekonečna deklarovaných hc ic l bola idea 
podpory mladej generácie. Kým u veľkej , ba prevládajúcej 
väčšiny inštitúcií sa to predsavzatie ncnapfňalo reálnymi či n 
mi. v tomto pražskom vydava teľstve získalo (tplnc zreteľné 

CARDOSO 
PLAY CARDOSO 

OPUS Stereo 9311 2123 

Nic dlho pred bilanciou 13. ročn íka D ní gitarovej hudby di
stribuovalo vydavate ľs tvo OPUS ti tul, ktorý v študiovcj na
hrávke zachytáva neopakovateľné umenie vynikajúceho ar
gent ínskeho koncertného gi taristu Jorge Cardosu {1949) . Ten
to uznávaný a svetoznámy umelec pred dvoma rok mi poctil 
svojou aktívnou účasťou náš letný gi tarový festival. Fakt. že 
jeho vystúpenie patrilo k ozajstným ozdobám a nezabudnuteľ
ným záži tkom vlastne zdieľa len niekoľko desiatok priamych 
účastníkov koncertu . Treba preto k vi tovať a oceniť redaktor
skú iniciatívu, ktorá sa zasadi la o túto vzácnu nahrávku. 
Cardoso , napriek tomu , že je pôvodnou profesiou lekár . celou 
vehemenciou svojej osobnosti sa upísal gitare . Je nielen vý
konný umelec, ale aj teoret ik a pedagóg a zároveň kladatcf vo 

Z edičnej rubriky náležiacej mladým (aj keď nie práve štar
tujúcim) sa mi prihovorila nahrávka dvoch violončelových 
koncertov Josepha Haydna - D dur {Hob VIl b/2) a C dur 
(Hob VII b/1), ktorých sólistom je František Host. Na platni 
zdanlivo , okrem sviežeho výtvarného riešenia obálky (Aleš 
Najbrt- Miro Svolík) nie je veľa "prvoplánových'' magnetov. 
Klasicky seriózna klasicistická dramaturgická zostava. ktorá 
nie vždy uspokojí a poskytne zážitok ... Treba "podísť bližšie" 
a pozornejšie sa započúvať do Haydna a do Hostovej interpre
tácie . Nie je v nej n ič omamujúce, ale má ten očisťujúco ná
stojčivý hlas, ktorý bez zbytočnej tenzie, afektov a vzruchu do
káže tlmočiť hudobné príbehy. Plynulo, ukáznenc, frázu za 
frázou , akcentujúce obrysy ich reliéfov, rozčleňujúc hie rarchiu 
jednotlivých línií a oblúkov. Mimoriadne presvedčivo vyznejú 
u oboch koncertov stredné, pomalé časti (Adagio a Adagio). 
V nich akoby tkvela pointa interpretačnej osobitosti Františka 
Hosta. Tu dostane priestor a uvoľní sa jeho kreatívna vrúc
nosť , cit pre tónové hodnoty i schopnosť vypäť kantilénu k ref
lexívnym výšinám, všetko však s vedomím jasne limitujúccj 
hranice štýlu. 

Hostovým sprevádzajúcim partnerom je Dvofákuv komorní 
orchestr s dirigentom Pe trom Skvorom: ich diel na konečnom 
rezu ltáte j e adekvátny, zodpovedajúci, aj keď sa mi miestami 
vidí dosť neblaho poznačený prllišným "profesionalizmom" . 

• •• 
Antonín Kraft 

Concertos for Cello and Orchestra 
J iH Hošek 
, Prague Symphony Orchestra - J osef Hm <!ff 
Panton Stereo 80 089U - 1031 

Meno Kraft (resp. Craft) celkom automaticky spájam s hu
dobnou histó riou súčasnost i a jeho pozadie mi skôr evokuje 
americké te ritória hudby Igora Stravinského, než éru hudob
ného klasicizmu Európy. Sú to však len prvotné asociácie , 
z ktorých ma akože z omylu vyvádza a o cenné informácie o
bohacuje ďalš ia v io lončelová pantonovská nahrávka. Autor
ským protagonistom platne. tiež s dvoma koncertmi pre vio-

veľkej miere kompozične orientovaný na svoj nástroj. Pre eu
rópskeho poslucháča znie Cardosova gitara zvlášť atrakt ívne. 
tak ako ju reflektuje tento gramosnímok, približuje nám origi
nálny , osobi tý kolorit juhoamerickej hudby. Tá je totiž zdro
jom a základom pre kompozično-intcrpretačné modifikácie 
v dvoch nahratých skladbách - v Juhoamerickej suite a v 24 ju
hoamerických skladbách . A k by sme očakávali nejakú drsnú 
a dravú exotiku , tak v prípadoch oboch suít sa jej nedočkáme . 

Sú totiž výsostne kultivovanou štylizáciou. ťažiacou z charak
te ru všetky detailov juhoamerickej hudby, pre tavenou a pre
transformovanou s neobyčajným citom a kompozičnou noble
sou. Znejú s klasicky čistou priezračnosťou, každý element je 
čitateľný a Cardoso ho s diskrétnou schopnosťou .,vlastníka'· 
kladie do zmysluplných nových vzťahových súvislostí : posky
tuje tak pocit priam bezbrehej imaginatívnosti , ktorá poslu
cháča postupne doslova vtiahne a unáša až do akejsi opoj nej 
fantazijnej snovosti . 
Gramoplat ňa je skutočnou poslucháčskou lahôdkou , obra

zom majstrovstva a vysokej muzikan tskej kultúry tvorcu - in
terp reta. Myslím. že poteší a o zážitky obohatí všetkých. 
zvlášť však milovní kov ,.krásnej" gitary. 

Id 

K autentickému Kraftovi sa dostávame na tejto nahrávke 
práve zásluhou interpreta Jifího Hoška, ktorý oba koncerty 
nielen do repertoáru "prebral", ale má k ním oveľa hlbší a za
interesovanejší pomer. Prvý, C dur (Seydluv) , naprík lad obja
vil interpretov otec v archíve mesta Beroun. Okrem toho, die
lo Antonína Krafta (podobne ako jeho syna Mikuláša Kraf
la , tiež violončel is tu) , bolo predmetom Hoškovej diplomovej 
práce na pražskej AMU . Teda garantom nahrávky sú nielen 
predpokladané umelecké danosti violončelistu , a le aj jeho teo
reticko-historická erudovanosť a priam bytostná spätosť s tvor
bou skladateľa. Hoškova inte rpretácia Kraftových koncertov 
je neobyčajná, priam magicky strhujúca. Nevyvažuje tu v prís
nych dávkach kl asicistických mier, ale akoby načiera! oveľa 

hlbšie, do utajovaných vrstiev hudby a jej tušených mystérií. 
Kým v predchádzajúcom recenzovanom violončelovom titule 
Františka Hosta očividne viazali a ohraničoval i haydnovské 
normy, tu , v Hoškovej nahrávke Kraftových skladieb pocítime 
imaginatívny interpretačný rozlet , nadhľad a zároveň schop
nosť zasvätene , ale osobitým jazykom komentovať kompozí
cie, ich dejové špecifiká. Súdiac z počutého, Antonín Kraft 
bol síce tvárny a vnímavý žiak svojho prísneho uči teľa, jeho 
kompozičné ambfcie však nezotrvali v polohe e klekticizmu; vo 
viacerých prvkoch sa snažia odpútať od klasicistickej bázy, od
vážne sa zahľadiac za jeho hranice. O tom, že Kraftova inter
pretačná tvár neprekonala jeho podobu skl adateľskú , svedčí 
celkové ustrojenie a proces oboch koncertov. Nebazírujú na 
technicky exponovaných pasážach , napriek tomu, že poskytu
jú dostatočne široký priestor na prezentáciu inštrumentalistic
kých dispozicií, obsahujú množstvo úsekov a čast í {Adagio 
maestoso v Seydlovom alebo Romanca v op. 4), v ktorých ide 
eminentne o vyššie kompozičné ciele. 

Ú loha Jifího Hoška pri "znovuzrodení" diela Antonína 
Krafla je nielen záslužná, ale i objavná a umelecky obsažná. 
Na druhej strane: Kraftovo dielo poskytlo dosť širokú platfor
mu na uplatnenie umelcových schopnost í a ako vidno nie len 
rýdzo interpretačných . 

Sprievodnú zložku - tentokrát plne inšpi rovanú a inšpiratív
nu, vytvára Symfonický orchestr hl. mčsta Prahy FOK s diri
gentom Josefom Hrnčífom . 

LÝDIA DOHNALOV Á 
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Ak u nás uvažujeme na tému "opera 
v Amerike", a utomaticky sa zvrtne reč na 
slávnu MET. O ostatných amerických oper
ných divadlách toho vieme málo, aj to len po· 
kfaf si zalistujeme v neveľmi dostupných za
hraničných časopisoch. Významnou osobnos
ťou operného života v USA je pani Eve Quele
rová, zakladateľka, dirigentka a umelecká 
Aéfka súboru Opera Orchestra of New York, 
ktorú sme pri prlležitosti jej účinkovania na 
Zvolenských hrách zámockých požiadali o 
rozhovor . 

Mohli by ste nám v stručnej rekapitulácii 
predstaviť váš orchester a tým aj vašu hlavnú 
Ulfleleckú činnosť? 

- Ako korepetírka v New York City Opera 
i svojou aktivitou v Metropolita n Opera Stu
dio som svoje umelecké ambície ~pá jala s pe
dagogickými. A tak od skrómných začiatkov , 
kedy v popredí stála snaha vytvoriť priestor 
a umožniť budúcim adeptom operného spevu 
vyskúšať si sily nielen s klavírnym sprievo
dom ale aj s o rchestrom, sa postupne sformo
valo teleso, kto ré' dnes neodmyslitefne patrí 
k opernému životu New Yorku, má za sebou 
20 rokov činnosti a aj isté meno a prestíž. 
V každe j sezóne uvádzame minimálne tri 
opery v koncertantnom prevedení v známej 
Carniegie H all , ktorej kapacita (2800 poslu
cháčov) hovorí o tom, že obsahuje dosť po
četné publikum. Každú operu uvádzame v 
dvojitom obsadení, pričom prvú premiéru 
spievajú známe spevácke osobnosti , druhú 
zasa speváci stojaci na prahu svojej umelec-.· 
kej dráhy. S týmto obsadením, vzhľadom na 
nedostatok koncertných sál v meste , ale aj z 
pedagogických a humanitárnych dôvodov, 
vycestúvame do okolia, kde účinkujeme pre 
študentov a dôchodcov, často aj za účast i na
šich priaznivcov, ktorí nás až sem .,prenasle
dujú". S mladými nám irvá naštudovanie ti
tulu niekedy až šes( mesiacov, kým s hviezda'
mi a orchestrom na to postačia dva týždne . 

Mohli by sme prejsť k repertoárovému za
meraniu vášho telesa. Pred rokmi ste redak
torovi časopisu Opernwelt povedali , že ste za
člnali ako " wagneriánka" a postupne ste sa 
stali stúpenkyňou Verdiho. 

- Každý americký študent hudby je asi fas
cinovaný Wagnerom. V praxi - vystavený ná
valu krásne ho spevu - po tom me ní svoju 
o rientáciu . Ja dnes platím za .,bellcantistku", 
pretože rada a vera pracujem so spevákmi 
te jto o rientácie, no pritom sa snažím vyhnú( 
jednostrannostiam . Aby ste si urobili obraz o 
našom repertoári: v sezóne 1989/90 sme uvie-

dli Verdiho Sicilské nešpory, Čajkovského 
Pannu orleánsku a Cata laniho La Wally, v 
budúcej sezóne uvedieme Donizettiho Ro
berta Devereuxa (s Marou Zampieriovou), 
Bellin iho La Sonnambulu (s June Anderso
novou) a Webe rovho Čarostrelca (s Hilde· 
gard Behrensovou) . V septe mbri uvádzame 
tiež štyri opery v rozhlase: Giordanovho 
Cheni~ra, Meyerbeerovho Roberta Diabla. 
Belliniho Beatrice di Tenda a Verdiho Sicil· 
ské nešpory. Ale máme aj bohatý francúzsky 
repertoár (Massenetovho Cida, Herodiade, 
nádherného Berliozovho Benvenuta Cellini
ho atď. ) , ktorý sa však u nás ťažšie .,predáva" 
a ťažšie sa naň hľadajú aj speváci. Z Wagnera 
spome niem Rie nziho a Tristana. 

Ste však známa aj uvádzanlm klasických 
českých opier, a tým aj spoluprácou s českými 
a slovenskými spevákmi. 

- Oddirigovala som päť predstave ní Dvo
fákovej Rusalky, no mojou srdcovou záleži
tosťou j e Smetanov Dalibor. Nie tak dávno 
sme uviedli tie.ž Libušu s Gabrielou Beňačko· 
vou, kto rá už predtým debutovala u nás s J a
náčkom (Jenúfa , Káťa). Zatiaľ sa mi nepoš· 
ťasti lo získať pre spoluprácu Petra Dvorské· 
ho . 

Je o vás známe, že vaše koncertantné oper
né produkcie sa predávajú ako " live" nahráv
ky a máte už za sebou aj štúdiovú spoluprácu 
s gramofónovými spoločnosťami. Nezdá sa 
vám, že tieto spoločnosti v porovnani so situá
ciou napriklad v pät'desiatych rokoch (kedy 
v tenorovom odbore v USA nahrávali Tucker, 
Peerce a Bjoerling a v Európe dl Stafano, del 
Monaco, Poggi, Bergonzl, Corelfl, Tagliavlnl 
a pod.) využivajú do omrzenia tých istých 
spevákov (napr. tenorové trlo Pavarotti, Do· 

· mingo, Carreras)? 
- V štúdiu som zatiaľ nahrala päť ope rných 

kompletov , z toho v dvoch prípadoch ide o 
koprodukciu s maďarskou firmou Hungáro
ton (Boitovho Nerona a Straussovho Guntra

.ma) . Pokiaľ ide o rozloženie speváckych kva
lít v jednotlivých hlasových odboroch, výstiž
nejšie ich asi vystihujú "live" nahrávky než 
štúdiové komplety, v ktorých producenti ex
ponujú superhviezdy v domnení, že tým do
siahnu väčší komerčný úspech. Inak ale neľu

tujem, že už v roku 1972 som mala možnosť 
spolupracovať v naštudovaní Lombarďanov s 
José Carrerasom. vtedy 24-ročným . 
Vzhľadom na vašu povest' d ir igentky bell 

canta (čo okrem už spomlnaných titulov po
tvrdzuj ú aj vaše ďalšie naštudovania opier 
ako je Donizettiho Gemma di Vergl, Sebastia-

SPEVOHRA DJZ V UPLYN·ULEJ SEZÓNE 
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Opäť po starom ... · 
Po prvý raz od svojho konštituovania sa 

v roku 1948 mala spevohra DJZ v Prešove 
neúrodný rok . Počas tohtoročnej sezóny 
uviedla v premiére len dve hudobnodrama
tické d iela - detský muzikál Princezná Pes
nička a divadelnú adaptáciu svetoznámeho 
filmu E. Lotjana (scénar) a J . Dogu (hudba) 

·Cigáni idú do neba. Opereta Poľská krv vo fi 
niši sezóny bola len obnovenou pre miérou 
staršej inscenácie, v ktorej dostali príležitosť 
aj niekto rf mladí sólisti spevohry. Táto- pre 
prešovský súbor atypická sezóna - bola v po· 
čte uvedených diel limitovaná vonkajšími , 
divadlom ako inštitúciou neovplyvniteľnými 
(dúfame , že len doposiaľ) okolnosťami , súvi
siacimi s nekonečným odsúvaním termínu 
odovzdania novej , v histó rii slovenského di
vadelníctva po roku 1945 prvej špecializova
nej divadelnej budovy na Slovensku. Tento 
stav podstatne ovplyvnil celkovú dramatur
gickú štruktúru spevohry už najmenej 
v dvoch ostatných sezónach. Nebolo ľahké 
zostavovať dramaturgický plá n v situácii , keď 
nebolo isté, či sa naštudované die lo bude 
hrať ešte na malom javisku starého divadla , 
alebo už na j avisku v novej budove s posúva
teľným priemerom až do 32 m, v súvislosti 
s ktorým je možné uvažovať ešte aj o využití 
cinerámy, t. j . rozšírenie hlavné ho javiska 
o dve bočné a zadné javisko . 

Aj ostatná premiéra (l. a 2. júna) - insee· 
nácia muzikálu Cigáni idú do neba, sa už ma
la konať v novej divadelnej budove, čo ov
plyvnilo jej koncepciu , najmä zo stra ny reži
séra Jána Silana a scénografa Miroslava Ma
tejku. Zjednocujúca bola myšlie nka obraz
ného vyjadrenia voľného, s prfrodou späté
ho, no často mimo ľudskej vôle plynúceho ži· 
vota . Ani osobné šťastie ne mOže byť šťastím , 
ak je zaplatené stratou vlastnej identity. 

O tom všetkom rozprávala réžia, scéna , vý
kony nie ktorých sólistov: Eleny Kušnierovej, 
Slavomíra Benku v hlavných úlohách, alte r
novaných mladými sólistami Danicou Csás
zárovou a Ladislavom Suchožom . i výkony 
sólistov a členov zboru , obsadených v cha
ra kte ristických postavičkách , ako sme ich vi
deli v podaní J . Piussiho, l. Barlu , M. Ada
me nka , M . Gerjaka , D . Gerjakovej , J . Kor
pášovej, H . Horváthovej , V. Timočka. V sú
činnosti s réžiou prezentovali kole kt ív, no in
dividualizovaný v jednotlivcoch, ktorí po· 
tvrdzovali nekonečnú silu a pamäť tradície. 
Emotívna javisková atmosféra bola provoko
vaná réžiou , nasvecovanťm jednotlivých 
scén, použitými proje kciami diapozitívov, 
tiež výkonmi niektorých sólistov. a le aj ná
vrhom scény, ktorá evokovala pocit rozle tu , 
diaľavy- pravda , relativizovancj stiesne nými 
podmienkami ma lého javiska v starom diva
dle . Obsahovala i prvky baladicko ti zakódo· 
vané v príbehu tragickej lásky Luj ka Zobara 
a Rady. V súlade s javiskovou atmosférou 
bola hudba ; dirigent a šéf spevohry Július Sel
čan upravil a vhodne prepoji! playbacky so 
živo znejúcou hudbou . Interpretácia o rche
stra pod jeho vede ním bola zrozumiteľná, 
nechýbala ľahkosť, s akou dirigent preklenul 
agogické, či tc mpové a rytmické zmeny. Me
lodramatické úseky možno akusticky vylep
šovať v prospech lepšej zrozumiteľnosti tex
tov . S celkovou koncepciou inscenácie, 
v kto rej sa jednotlivé postavy akoby vylupo· 
valí z kolektívu, kam sa opäť navrátili , nerc
zonovala choreografia hosťujúceho G ustáva 
Voborníka. Dominovali roztancované obra
zy, v ktorých však chýbali nuansy - v zmysle 
individualizácie tanečných prvkov - a viac
me nej sa podobali obrazu fo lkló rneho súbo
ru (na výnimky nie ktorých párových tancov , 

no, il re di Portogallo a La Favorita): aký je 
váš názor na tvrdenie známej bellcantovej 
hviezdy Lejly Gencerovej , že existujú dve sú
časné podoby beli canta: prvá- sta ronová po· 
stavená výlučne na virtuóznom spievaní a fa
móznej technike, ktorú reprezentujú Suther
landová a Caballeová, druhá - používajúca 
techniku na vyjadrenie hlbokého ľudského a 
citového zážitku. Sem zaraďuje seba a Calla
sovú. 

- Každý spevák je neopakovateľnou indi
vidualitou. Vami citovaný názor považujem 
skOr za teoretickú konštrukciu. V ~pcve ako 
aj v umení vôbec, je ťažké niektoré veci ob
jektivizovať. zaMávajú individuálnou vkuso
vou záležitosťou . Nemyslím si, že keď mi pri 
di rigovaní Caballcovej naskak ujú zimo
mriavkyzjej spevu , že by to bolo len obdivom 
k jej techn ike a nic z celostné ho racionálno
citového doj mu z jej interpretácie. Prirodze
ne sú operní umelci , ktorí zaujmú viac už 
podstatou svojho hlasu a zasa iní, ktorí upú
tajú skôr vonkajškovým výrazom. 

V dndnom opernom svete existuje isté na
pätie medzi postavením dirigenta a režiséra. 
Mohli by ste nám povedať svoj názor na túto 
rivalitu? 

- Moje skúsenosti s operou ako divadlom 

ako bol sen Lujka v l. dejstve). Kostýmy 
hosťuj úcej Márie Siiberskej zapadali do in
scenácie, v ktorej' n iektoré ústredné piesne 
zazneli v rómštine za jazykovej spolupráce 
E. Lackovej . Oproti bratislav kej verzii vy
nechali prešovskí inscenátori postavu naráto
ra (spisovat eľa M. Gorkého) a niektoré 1exty 
skrátili (napríklad v postave Izc rgiľ). 

Skoda, že dobre pripravená inscenácia mu
zikálu sa zatiaľ ešte musela uskromniť 
v priestore, pre ktorý už nebola určená . 

xxx 
Yo februári pripravila spevohra premiéru 

muzikál u českých autorov M. Sli'máčka (hud
ba) a F. Zacharníka (l ibreto a texty piesní) 
Princezná Pesnička, určeného detskému di
vákovi, k torému prešovská spevohra ven uje 
sústavnú pozornosť už celé desaťročie. Insce
nátori - režisér Stefan Senko, dirigent Jan 
Bedŕich, scénograf Stefan Hudák a. h. a hlav
nf protagonisti pamätali aj na kontakt javiska 
s hľadiskom . 

Sprostredkovateľkou dialógu s deťmi bola 
najmä E le na Kušnierová v postave Komor
nej Notičky, ktorej sa podarilo nadviazať 
s hľadiskom dobrý kontakt. Dopredu upo
zorňovala i na postavy prichádzajúce na ja
visko. kto sú a aké majú vlastnosti. Úvod 
tvorilo malé vystúpenie Komornej Notičky 

Snímka archh Hí 

sú obmedzené, hoci občas hosťujem aj v di
vadlách (o. i. aj v Smetanovom a Janáčko
vom divadle). Za seba môžem povedať, že 
som mala St'astie na "dobrých" režisérov, 
s ktorými som si rozumela a ncpociťovala 

som spoluprácu ako problém. Je však dôleži· 
té, aby režijná koncepcia vychádzala z hudby 
a nešla proti nej. Pokiaľ ide o hudobné naštu· 
dovanie, v nijakom divadle a na nijakom ja· 
visku nie je (z objek tívnych príčin) možn~ 
dosiahnuť takú dokonalosť ako na koncen
nom pódiu. 

Na záver ešte dve otázky: nie je ťažki byt 
opernou dirigentkou vo svete ovláda11011 
mužmi- a- uvidíme vás ešte vo Zvolene? 

- Myslím si, že za tie dve desaťročia som sa 
vo svete dokázala presadiť, svet si zvykol na 
mňa a ja naň. Okrem toho nic som jedinou 
ženou-dirigentkou v USA, najmä v posled· 
ných rokoch sa ukazuje niekoľko talentova· 
ných žien , ktoré väčšinou začínaj(• ako zbor· 
majsterky. Pravda, zat iaľ sa mi darí držať 
prím najmä čo do všestrannosti. A pokia l ide 
o Zvolen , nezáväzne sme už na túto tému 
s o rganizátormi hovorili. Ak dostanem kon· 
krétnu ponuku, rada sa ern vrátim . 

Zhováral sa: VLADIMiR BLAHO 

(vzniklo v spolupráci režiséra, dirigenta 
a hráčov orchestra) , kto ré plnilo funkciu ak~
hosi malého spri evodcu orchestrom. V muzi· 
ká li vystupujú niek to ré zá kJad né zložky hud· 
by ako postavy- napr. Kráľ Rytmus V. (T. 
Bol čo), Kráľovná Melódia (J . Korpášová). 
Vychovávateľka Harmónia (E. Jurčíková), 
Vychovávateľ Taktus (J . Prieložný). je tu aj 
zlý princ Rámus II I. (1. Barla), odmietnutý 
Princeznou Pesničkou (A. Benková), ktorý 
navyše ukradol aj kľúč (husľový), ktorým 
možno ot voriť komnatu s ,.komorným a". 
Prednosť pred Rámusom III . dostane napo
kon Vtáčik Ja nko (S. Benko) . Aj Komorná 
Notička dostane svojho ženícha - Bubeníka 
Tonka (V. Timočko). 

Inscenácia v réžii S. Senku mala dobrý 
spád. V orchestri . ktorý dirigoval J. Bedtich, 
sa žiaEiala difere ncovanejšia dynamika . lnto
načné nepresnosJi šli najmä na vrub sekcie 
dychových nástrojov (lesný roh, trúbka). 
ktoré zas naopak v inscenácii Cigáni idú do 
neba lahodili uchu svoj imi vstupmi spolu i s 
drevenými dychovým i nástrojmi. Hudba mu· 
zikálu je síce nekomplikovaná, no bez neja· 
kého ústredného, za srdce chytajúceho det· 
ského ,.hitu". 

S. Hudák vo svojom scénickom návrhu pa· 
mäta! i na zájazdové podmienky spevohry. 
Dominujú dvoj tran nc použiteľné látkové 
dekorácie na vystuženom podklade, ktoré po 
vyhrnutf menia interiér kráľovskej komnal)' 
na exteriér kráľovského lesa. Kostýmy hosťu· 
júcej Viery Kládekovej chceli vyjadrova( hu· 
dobné symboly, no pre detského diváka boli 
veľmi vzdialené a málo zrozumiteľné. Vzhla· 
dom na hudobno-rozprávkový charakter mu· 
zikálu bola choreografia Josefa Starostu pau· 
šálne striedma, málo tanečne rozihraná. 

Prclovskú spevohru a samozrejme i cel~ 
divadlo J. Záborské ho čaká v novej sezóne 
prechod do novej divadelnej budovy, do kto
rej spevohra nebude môcť preniesť celý svoj 
doterajší repertoár. Niektoré inscenácie bu· 
de dohrávať v starom divadle, niektoré sú 
adaptabilné i na iný. väčší priestor. S precho
dom do novej budovy súvisí kvalitatlvne 
i kvantitat ívne dobudovanie jednotlivých jej 
zložiek, čo je úloha budúcich sezón. 

DITA MARENČINOVÁ 


