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line 14. ~afk festivalu, ktorý trbaásf roll-~--
fesdval komomýeh orchestrov. V tomto 
lina zmenU zautívaaý názov, uf ne~VYSltili1d6el 
lu. Z festivalu komorných orchestrol' sa 
ponuka komornej, organovej ajazzovej brulbv~ DblllífttOJilto 
pribudli l koncerty symfonické. Snaha po anJW.--.tU-~)'Itl:fllllla 
z prirodzenej potreby poskftnút žlllnsk~mu -•••••dibrtflau 
dobný záber a obohatiť t~ ponuku U11StirekJ mta.JJUIIDU 
umenia Fatra o symfonickú hudbu romantizMU, 
na ktorú orchestre typu ~KO žwna nem.tá ~ Jei'U-. 
denie. Podobný krok urobllo vedenie ŠKO i u ,.U~ IJudby, 
kde v spolupráci s talianskou firmou RGT Reeonls zMal v tolllto 
roku koncertne uvádzať zaujúnav~ tituly z tvoriJy Ros81nlho a Ver
diho. 

.. 

Na margo žilinského festivalu 

Hudobné umenie luxusom? 

Jui1Y Barto~ Snfmky V. Gabčo 

Steve Barta 

N ovinkou festivalu bo lo sponzo rstvo 
a to jednak zo strany štá tnych podni

kov a inštitúcií. a le i súk romných pod nikatc
l"ov. I keď šlo zatiaľ o sumy viac-me nej sym
bo lické (vďaka nedo ko na lost i dari ového zá
ko na). u kazuje sa. že v budúcnosti povedie 
cez sponzorov asi jediná schodná cesta k po
riad aniu väčších hudobných akci í. Pla tí to. 
samozre jme . i o iných podujat iach . bez kto
rých si už vyspelé žilinské publikum nevie hu
dobný život mesta predstaviť - Slovenský jaz
zový festival: Hudobné Vianoce. projekty 
pre mlád ež J azz a vážna hudba i práve naštar
to vaný festival mlad ých ko ncertných u melcov 
kraj ín Pe ntagonály. 

Festival otvorila 13. mája Janáčkova filhar
mónia Ostrava - teleso. s kto rým SKO Žilina 
už od svojho vzniku udržiava priateľské ko n
takty. Pod taktovkou Milo~a Alexandra Ma
cheka, druhého d irigenta Fi lharmón ie B. 
Martinu v Z líne. od znela predohra Rómeo 
a Júlia P. l. Čajkovského. Koncert pre vio
lončelový C dur J . Myslivcčka a Symfónia 
G dur č. 8 A . Dvoŕáka. Rozhodne najviac za
ujala interpretácia Myslivečkovho koncertu 
v podaní vynikajúceho mladého violončelistu 
Jifiho Hanouska, koncertné ho majstra tohto 
te lesa. Z je ho prejavu pr iam vyža rovala ra
dosť z hry. pritom je typom ukázncného sólis
tu s jasne premyslenou ko ncepciou skladby. 
To sa nedá celko m povedať o di rigentovi ve
čera. ktorý ned okázal naplno využiť ponú ka
né bohatstvo parti túr ani hr{tčskc kval ity tele
sa . 

Zaujímavý bol koncert 14. mája. na kto 
rom sa uviedo l ?-čle nný pol'ský súbor Dank· 
wart Consort s umeleckým vedúcim Marci-

nom Sompolinským (čembalo). V minimál
no m o bsade ní. .. vyzbrojení" dobovými n;í
strojmi. d o kázali sa títo mladučkí u melci 
z Poznane bez zvyšku vyspo ri adal s núročný
mi sk ladbami Gcminianiho. Corcll iho. T ele
ma nna. Pachc lbcla a Purcclla. Hoci hrajú 
v to mto obsadení len od roku l 989. zvukovo 
i i ntonačne vytv{traj(l veľm i homogénne tele
so. Na škodu bola však vcl"mi j l.!dnotvárn a 
dramaturgia. o rie ntovaná len na barokovú 
hudbu. čo nako niec i napriek snahe súbo ru 
o individuáln y prístup k autorom rôznej 
proven iencie. d od alo konccrru ráz značnej 
stereo typnosti. 

Zaradenie samostatného konccrru Big 
Bandu bratislavského konzervatória do pro-

• gra mu festivalu 16. mája potvrdilo priaznivý 
postoj vedenia ŠKO k jazzovcj hudbe. Big 
Band bratislavského konzervató r ia s dirigen
tom Bohumilom ľrnečkom je nosi teľom via
ce rých popredných umiestnen í zo súiažncj 
p reh liadky v Ži li ne a má vybudova né dobré 
renomé . Jeho účast" na festivale Žil inský h u
dobný máj mala pre !O svoje logické opodsta t
nenie. Program s(rboru bol zostavený z pô 
vod ných sk ladieb jeho bývalých i súčasných 
členov. ako aj z úprav d ie l S. Cla rka . H. Ja
mesa . L. Bcrslc ina a ďa lš ích . Bo l zaujímavý 
a pestrý a poskyto l jedno tlivým hráčom mož
nosť preukáza i svoje sólist ické ambície . Dra
maturgicky bol skfbcný d o jedno liateho ce lku 
sympatickým moderovaním dvoj ice členov 
vokál neho scx tcra. ktoré dodalo celému ve
če ru nco pakovnrcl"né ča ro. i ked' celkový d o
jem z ko nec rr u po kazilo príliš hl učné ozvuče

nie sá ly. 
Pokračovan ie na str. 7. 
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Americký úspech 

V rccitálovcj sieni Carnegie Ha ll v New 
Yorku 17. júna t. r. vládla zvláštna atmos
féra. ktorá pamätníkom pripomenula roky. 
keď tu slávny husľový virtuóz Fritz Kre isler 
(1875- 1962) privádzal svojo u hrou obecen
stvo clo extázy. Aj naj významnejší huslisti 
súčasnosti . napríklad Schlo mo Mintz. alebo 
ltzha k Pcrlman inšpirovaní týmto umelcom . 
nahrali niekoľko platní venovaných jeho 
tvorbe. 

Program nazvan ý .. caprice viennoisc" (ná
zov diela). zostave ný výlučne z kompozícií 
Fritza Krc islera. bol vypredaný už d va týždne 
pred ko ncerto m . Koncert poznačili dve vý
znamné o kolnosti : prítomnosť osobného ko
rcpetíto ra Fritza Kreislcra. dne~ už deväťde
siatročného klaviristu. Franza Ruppa. žijúce
ho v New Yorku a vzácne husle Frit za Kreis
lenl, ktoré ešte p red smrťou daroval Library 
o f Co ngress vo Washingto ne a dodnes sú pod 
och rano u tejto gigant ickej knižnice a múzea. 
Jedná sa o nástroj G uarneria del Gesú z rok u 
1734, po iste ný na 2 500 000 US do lárov. Táto 
suma sa vša k nevyrovm\ s kutočnej hodnote 
zvuku týchto huslf. 

Fri tz Krcisler vo svojom živote vlastnil 
a vystriedal niekoľko vzácnych huslf z dielní 
Stradivariho. Amatiho a ďalších majst rov. no 
jedinou láskou. ktorá ho sprevádzala počas 
tridsiatich rokov. boli práve spomínané 
G uarnc rk y. Organizátormi koncertu . ako aj 
ďalšieho na Georgtownskcj univerzite vo 
Washingto ne holi Library o f Congress. Kul
túrne oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva 

vo Washingto ne a v New Yo rku. v spo lupráci 
s rakúskym ministerstvom kultúry a hudob
nou akadémiou vo Viedni. Interpretom. kto
rému sa dostalo cti prevziať úlohu sólistu 
a tlmočiť na ame ricko m kontinente poso lstvo 
viedenského virtuóza Fritza Kreislcra. bol 
v o bidvoch prípadoch slovenský huslista Ti
bo r Kováč . t. č. poslucháč viedenskej akadé
mie. 

Tibor Kováč začal študovať diela Fritza 
Kreislcra ešte pod vedením prof. Albína 
Vrteľa na bratislavsko m konzervatóriu a ne
skôr ich zdokonalil u prof. Michaela Fri
schcnschlagera vo Viedni. kto rý uvádzal oba 
americké koncerty . Na klavíri spoľahlivo 
sprevádzal prof. Meinhardt Prinz. O úrovni 
ko ncertov svedčia nasledujúce kritiky: The 
New Yo rk Times. Sunday. 23. 6. 1991: ..... 
hra Tibora Kováča bola technicky čistá a vý
razovo presvedči vá..... (John Roskwell). 
Washington Post . 20. 6. 199 1: .... . Tibor Ko
váč mal hladký. pekne zaokrúhlen ý tó n , 
spontánnosť prejavu. s nadhľadom zvládol 
všetky technicky náročné pasáže . Je ho hra 
pripomínala Kreislerovu ... .. (Joseph McLcl
lan ). Najvzácnejšou kritikou však bo la gratu
lácia a radosťou rozžiarc ná tvár staručkého 
klaviristu Franza Ruppa . 

A. V. 

SÚŤAŽE 
e 44. Medaiaárodn4 hudobná séfal Pralskj 

jar - husfová súťaž Jozefa Suka a súťa! v od
boroch lesný roh. trúbka a trombón sa usku· 
točnf v Prahe v rámci medZinárodného hu· 
dobného festivalu Pra!ská jar v čase od 2.- 13. 
mája 1992. Súťaž je určená pre umelcov v~t
kých námdností. ktorí v roku konania súťaže 
neprekročia vekovú h raniéu 30 ro kov. t.j. nic 

~~~~~!l~lllllr~~~~~~~ -~ ~. i nezJsKIUJ L.. cenu. t' -.·: 
rokov. Katjeg61ie 

autorov, ktorf • 12. 1991 dovBia 
a kategória D pre s!Wadatefov do 2S 

. Skladby treba zaslať.aa adresu: Sesre· 
del Pre-mio Valentino IJucchi, Associa
Musicalc Valentino Buccbi4 Via lJ!qJ. 

Peruzzi, 20-00139 Rim. Taliansko. Uz4-
prihláSok je 30. ~cptembra 1991 . Bliž· 

in~nm~l\C'it' !óÚ k dispozicii v 1'edakcii H:t. 
INitSieduiiťici ročnfk s6ťate Valentina Bucchi 

vv1:tí~mv v odboroch pre klarinet, Hudba 
str., Hudba a tradlcia pre deti. 

súťaže je zastúpená aj Slovenská re· 

Začiatkom augusta 
' mt: sa rozlúč i li so za
~ l tlž ilým učitdorn . po
prt:dnýrn predstavite
[o m slove nskej hudoh
n~:j pedagogiky. Ste fa
llllm Kantorom. ktorý 
zomrel vo v~:ku IJ3 ro
kov . Zanechal po sebe 
mno žstvo čhín kov. 
publikácií . hml. peda
gogických štt1dií .• me

todických pr írul:ick a učebníc hudobnej vý
chovy. ktorými dlhé roky spoluťonnulova l 
profil našej hudobnt:j pedagogiky na všet
kých stup1í och škôl. Početná je aj jeho vlast
n;í piesňová tvorba ako aj úpravy slo venských 
ľudových P!csní. 

e Spolok slcmnských skladalefov SHU 
uporlada 8. septembra 1. r. v Mlrbaelaovoa 
...... o 10.38 koiDOI'II'Ý koncert z diel w. A. 
Mozarta, M. NMU, M. Splsaka, P. Martlii
Wua,l. Erlda aG. Verdiho. Ú~d Abde
mleW dyehov' trlo (L Fa\ben, P. Cslba, ~ 
BJeft),Apela Tóthovi\ a Dulan Martln&k. 

je 30. ·~ ·~'"""' 
15. 'decembra 1991. 

e 4. ročoik MedzlnM'odaej husl'ove,l súfde 
c..a Nlelsena !.a uskutočni v dňoch 1 .~. júna 
1991 v dánskom Odensc. Je pristupná v§et 
k9m interpretom. bez rozdielu národnosti 
narodeným nie sl!.ôr ako l. júna 1962. Prihlá§· 
ky motno zaslať do 15. noveru.lxa ~l 11!' 
adresu: Fourth Carl Nielsen International 
Violin Competition, Claus Bergs. Gade 9. 
DK-51KKJ Odcnse C, Denmark . Podmienky. 
program a ostatné informácie ziskajú zóu 
jcmci v redakcii HZ. 

J 

Profesor A. Vrtel' 
do Eisenstadtu 

Ako sme už informovali v dlioch IJ.:.. I S. 
septembra t. r . uskutoční sa v rakí1skom 
Eiscnstadte v nímci haydno~ských hudob
ných shívnost í ll . medzinárodnú husľová sú
iaž Josepha J oachima. Do odborne j poroty 
bol pozvaný aj n;íš významný husľový peda
góg prof. Albín Vrtel'. Ďalš ími č lenmi po
roty sú významní ~vctoví umelci ako napr. 
Thomas Brandis z Berlína Zach;ar Bro n z 
Moskvy . Franz Sanm hyl z Viedne. Adam Fi
scher z Budapešti a i. Je to významné mcdzi
nťlrodné ocenenie doterajšej práce a pedago
gických výsledkov n;íšho neúnavné ho špičko

vé ho pedagóga husľovej hry. 
-mj-

Takýmto titulko m bolo odmenené súťažné Nemene j krásne spomienky máme na vy-
vystúpenie Dievčenského speváckeho zboru stúpenie žiakov školy v meste Ellesmere,, 
OZVENA pri MsKS a ODDaM Vranov, pod v ktorom sme boli ubytovaní v rodinách. 
vedením Vilmy Krauspeovej v denníku Eis- Priateľstvo medzi našimi deťm~· a š lou v El-
tedfood Star na 45 . medzinárodnom hudob- lesmere sa iste bude naďalej ' . 
nom festiva le, ktorý sa konal v dňoch 9.- 14. o 
N Krásna atmosféra o h vyvrcholila 
júla 1991 v Llangollene v Severnom Walese. ~ 

a festivale sa zúčastnilo 53 hudobných a ta- e 
nečných súborov a sólistov z celého sveta. spoločný~m stret Jedný večer nášho 

v prekrásnom údoll mestečka Llangolle n a člen astni! aj miestny fo lkló rny 
poby~ okrem našich dievčat 

sa spievalo a tancovalo nielen na pódiu kvet- • . , n~dherný .v.ečer končil spoloč-
mi vyzdobeného javiska . ale aj v každom kú- .skym1 tancami 1 slovenským čardt' 
te fes tiva lového centra. Napriek to mu, že~ kančkou. 
súťažilo od rána do večera a do noci sač.~~.".. 
vali festivalové koncerty, v 8-tisíco fa- . O dobrej r~pr~ze ntác!i nášho zbor.u sved~í 
disku neubúdalo počas ce~tiva l)d- aJ osobné pn]atle prez1dcnto m a v1ceprez1-
šených priaznivcov. Každ ·e prijalo de ntom festivalového výboru za účasti česko-
toto skvelé publiku · o a vytváralo -slovenského kultúrneho atašé vo Veľkej Bri-
príje mnú a tmos v tkých účinkujú- tánii Miloša Rupeldta . OZVENA dostala po-
cich. P o e zinárodné publi- zvanie a j na ďalší ročník festivalu v Llangolle-
kum · stúpenie našich dievčat ne. Za tohtoročnú účasť ďakuje zbor sponzo: 

skom si vyžiadalo od Ozveny rom - mestu Vranov. Agrostavu a O kresneJ 
ďalšie d pesničky. Vystúpenie Ozveny ško lskej správe vo Vranove nľfopľou . 
v priamom prenose pre nášala i anglická tele
vízia BBC a rozhlas. KSL 

Sl'ubná šanca 
V sobotu 8. júna sa budova žilinského kon

zervatória priam hemžila slávnostne vyoblie
kan ými dievčatkami a chlapcami od 6 do 15 
rokov . ktor í prišli predviesť svoju hru na kla
víri a husliach- te nto raz nie za body či znám
ky. ale veľkú čokolúdu . Na dvoch ko nce rtoch 
podujatia SANCA PRE TALENTY sa pred
stavilo 30 klaviristov. Skoda. že v repertoári 
o krem M. Schneide ra-Trnavského , R . Or
szágha a T. Hirncra chýba li skladby sloven
ských komponistov. Hudobné vydavateľstvá 

by mali využiť nasledujúce žilinské .. Sance" 
na propagáciu hudobnín domácich autorov 
niele n ako po moc učiteľom ZUS . ale aj na 
spopularizovanie slovenskej hudby. Klavírna 
komisia konštatovala vo všeobecnosti vysokú 
interpre tačnú úrove1i p~dvedených skladieb. 
Všetci zúčastne ní preukázali cvidentnt'1mie ru 
tale ntu. 

Koncert 16 mladých huslistov sa uskutočnil 
v súlc ZUS v Ž.iline tiež vo veľmi príjemnej 
atmosfére aj vďaka to mu . že nešlo o súťaž. Aj 

tu bola interpretačná úroveň veľmi dobrá, 
väčšina reprezentovaných výko nov vytvára 
záruku ich rozvoja a tým aj základňu budú
cich žiakov žilinského konzervatória. Mimo
riadnym ta lentom sa ukázal Dalibor K(lrv(ly 
z Vrútok (nar. 1985). ktorý so samozrejmou 
virtuozito u predviedo l prvú časť Viva ldiho 
Ko ncertu a Concertina A . Janšinova. Situá
cia vo výbere repertoára bola u huslistov ana
logická: ťažisko tvorili diela barokových skla
dateľov, skladba slovenské ho autora sa ozva
la len raz (S. Jurovský: Ro manca). Ako sa vy
slovila riaditeľka ZUS v Lučenci: .. Te rajší 
systém podujatia Sanca pre mlemy s niektorý
mi možnými úpravami je veľkým prínosom 
pre pedagógov ZUS. nakoľko touto formou 
získavajú prehľad o mo mentálnom stupni ná
ročnosti nadaných detí .. . ". K citáci i p ridáva
mc. že ko nzervatórium si môže zmapovať ta
lenty a odborne ich viesť. 

KLÁRA CENKOVÁ 

Neobyčajní študenti 
Keď mi vo februá ri riaditeľ Geriatrické ho 

centra v Košiciach po núko l prednášať o hud
be v Akadémii III. ve ku , mala so m zvláštny 
pocit. Ako dramat urgička Košickej filharmó
nie som nikdy neučila, musela som si sama vy
pracov;lť a navrhnllť učebný plán . Ne mala 
som prito m p01íatia o svojich .. študentoch" . 
o ich vcdomo~"'iach z dejín hudby ... 

Geriatrické cent rum v Košiciach sa nachá
dza v budove bývale j politickej školy. iste 
v minulosti dobre technicky vybavenej . Neos
talo však z toho nič . z do mu so m si priniesla 
aspoi\ g ramofó n. Keďž~: knihy a skriptá sme 
nemali . pripravila som pre mojich posluchú
čov malé pozmímky. z ktorých poctivo študo
vali. Moje prcdn<išky dopln ili aj ko ncert y žia
kov ZUS na Zbrojn íckcj ulici. Za necelé ~tyri 
mcsia~.:c sa posluchilč i Akadémie 111. vek u 
v Ko~idach oboznámili s tvorbou A . Viva ldi
ho . J . S . Bacha . G . F. Hii nd la. J. Haydna . W. 
A . Moza rta a L. van Beetho ve na . Blížil sa čas 
skúšok . babičky a deduškovia sa usilovne uč i

li . aby ne urobili hanbu svoj im dciom a vnúča
túm . Pozoruhodný je vek posluch;íčov tej to 
akadé mie : d<imy sa s íce nepriznali. ale všetky 
sú už na dôchodku. najstarší poslucháč má XIJ 
rokov! Rada som chodi la med zi mojich .. štu
de ntov". podarilo sa mi vzbudiť v nich zúujcm 
o hudbu a začali chodi ť na ko ncerty. samo
zrejme boli medzi nimi aj pravidelní núvštcv
níci koncertov. Stútna fi lha rmónia Košice sa 

rozhodla vyhovieť prúvc týmto záuje mcom 
a raz mesačne usporiada ko ncert popoludní 
o 17.00 h . a le bo ako nedeľné matiné. Skúšky 
do padli dobre. aj keď sa tu a tam .. opisova
lo". všetci budú mať napo ko n na vysvedčení 
dobré známky. Podobne sa vydarila aj skúška 
z dejín výtvarného 'umenia. Koniec ško lské ho 
roku sme oslávi li výleto m do Bardejova 
a Bardejovských kúpcl'ov a zúčastnili sa na 
malo m ko ncerte v ch rá me sv. Egídia . na kto
rom vystúpil čerstvý maturant košické ho kon
ze rvató ria Mare k Vräbe l s die lami M. Rege
ra . J . S. Bacha . C. Francka a vlastnými im· 
provizáciami. 

Na zúvcr by so m chce la poďakovať riadite
ľovi košické ho G eriatrické ho centra dr. Ste
fa novi Kovaľ ovi. že zriadil Akadémiu III. ve
ku. kde majú možnosť sta rší obča ni a - dô
chodcovia . doplniť s i. p rípadne obnoviť svoje 
vedo mosti z hudobné ho i výtva rného umenia . 
Tešia sa na tie to štvr tkové stre tnutia . kde sa 
stretnú so známy mi . doplliujú si svoje vedo
mosti a cít ia sa dô ležití. pretože sú ešte poslu
chúčmi .. Akadé mie". Som rada. že so~o~lmoh
la rozdať svoje vedo mosti iným. že sa mi po· 
dari lo získa ť nových priaznivcov hudby a po
slucháčov našich koncertov. Som pevne prc
svcdčc n;í, že .. moj i štude nti" na týchto kon
ce rtoch budú mať pekné ume lecké zážitky. 
kto ré určite skníšlia ich jesenné ro ky života. 

ANGELA JANUŠKOVÁ 
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Glen Wilson Snímka C. Koláf 

Konce rtný umelec a pedagóg Glen Wilson 
pochádza z USA , kde sa narodil v roku 1952 

OSOBNOSTI 

,. 

v malom meste blízko St. Louis v štáte Illino
is. Hru na klavíri a čembale študoval v New 
Yorku na Julliard School. Vo svojich 19. ro
koch sa stal žiakom slávneho čembalistu G . 
Leonhardta (1971-75), potom bol ako čem
balista členom Holandského komorného or-

l chestra , ktorého umelecký vedúci bol huslista 
S . Goldberg. V rokoch 1982- 87 pôsobil G . 
Wilson ako pedagóg v holandskom Utrechte , 
v roku 1988 sa presťahoval do nemeckého 
Wiirzburgu, kde dosiaľ pôsob! na akadémii. 
V roku 1980 sa stal laureátom medzinárodnej 
čembalovej súťaže v Brugge a ako jediný in
terpret v histórii tejto akcie získal najvyššie 
ocenenie v troch špecializáciách naraz: za hru 
continua, za sólovú hru na čembale a na
pokon i cenu publika. V roku 1989 sa stal 
Wilson členom poroty tejto medzinárodnej 
súťaže (predsedom bol jeho bývalý profesor 
G . Leonhardt). 

Čo predchádzalo vktkým týmto úspe
chom? 

-V roku 1980 som sa stretol s prekrásnymi 
kopiami hammerklavierov, čo ma tiež pri
viedlo k myšlienke, že sa tejto špecializácii 
budem venovať. Bolo to práve v čase, keď sa 
hammerklavier dostal do módy a kopie boli 
natoľko kvalitné, že malo zmysel venovať sa 
hre na nich . Hammerklavier, teda kladivkový 
klavír je nástroj, ktorý má celý korpus a kon
štrukciu drevenú, až asi po roku 1820 bol do
plnený kovovými výstužami korpusu a me
chanikou viedenskou, resp. ranou anglickou, 
kde drevené kladivká sú potiahnuté jednou . 
alebo viacerými vrstvami kože. Len veľmi ra
ný klavír . okolo roku 1760 mal kladivká čisto 
drevené a ich zvuk sa podobal viac čembalu 
ako klavíru. V súčasnosti stavba kopií týchto 
nástrojov prežíva rovnakú renesanciu ako 
stavba čembál. Medzi staviteľov, kto rí sa ve
nujú ich stavbe , patrí aj mladý nástrojár 
z Amsterdamu Paul Mc Noulty, ktorého ko-

piu vlastním. Hra na hammerklavieri je ná
ročnejšia ako hra na klavíri, azda preto je na 
svete len niekoľko interpretov, ktorí sa naň 
špecializujú. 

Okrem hry na hammerk1avleri pôsobíte 
aj ako čemballsta v holandskom súbore 
QUADRO HOTTERRE. 

Tento slávny súbor pracuje už vyše dvadsať 
rokov. Mojím predchodcom na čembale bol 
do roku 1985 Bob van Asperen. Teraz so 
mnou hrajú dvaja flautisti - Walter van Ha u
we a Kees Boeke a čelista Wouter Môller. 
V súčasnosti nahrávame pre štyri firmy- dve 
nemecké, holandskú a anglickú , väčšinou ko
mornú hudbu, ale aj sólové skladby. Nielen 
s týmto súborom, ale aj s inými orchestrami 
napr. s Komorným orchestrom 18. storočia 
a Fransom Briiggenom som hral vo viacerých 
krajinách. V Česko-Slovensku som koncerto
val po prvýkrát až v roku 1990, súc nadšený 
vašimi politickými zmenami a prišiel som aj 
preto, aby som zistil , čím by som vám mohol 
pomôcť. 

čo pripravujete v najbllžkj budúcnosti_? 

Predovšetkým sa pripravuje m na predve
denie Monteverdiho opery ll ritorno di Ulisse 
in patria s ho landskou operou v Amste rdame , 
ktorú budem dirigovať od čembala. Ďalej sa 
chcem venovať štúdiu svojich obľúbených au
torov, kto rými sú pre čembalovú literatúru 
najmä Bach a pre hammerklavier Haydn 
a Beethoven. Chcem sa s mojou ženou. flau
tistkou , ktorá učí na hudobnej ško le a so štyr
mi deťmi presťahovať do Amsterdamu, preto
že mám holandské občianstvo. V každom prí
pade by som rád prišiel do ČSFR , aby som 
s vašimi odborníkmi mohol spolupracovať 
v oblasti historickej interpretácie . 

Pripravila: OĽGA SV Á TKOV Á 

~ 

Uspešný zájazd Speváckeho ·zboru Lúčnica 

Slovenská hudba v Tchaj-wane 
Umelecký súbor 

Lúčnica je už vyše 
štyridsať rokov vyni
kajúcim a úspešným 
reprezentantom Slo
venska a slovenskej 
kultúry. V súčasnos

ti by mohol byť i prí
kladom neúnosnosti 
ba škodlivosti manti 
ne lového, čierno
bie le ho hodnote nia 

prednovembrového dedičstva. Aj za uplynu
lých š_tyridsať rokov. okre m prevládajúcich 

negatív , vznikli a ex istovali viaceré pozit ívne 
javy - veď napríklad konštituovanie Sloven
skej filharmó nie či iných kultúrnych inštitúcií 
iste dnes nikto nebude zatracova ť. T o. že vcľ
korysá podpora kultúry mala väčšinou ideo
logicko-propagundistický podtón. je už iná 
o tázka . Lúčnica od svojho vzniku združovala 
a dúfajme, že i nacfale j bude združovať mla
dých ľudí , väčšinou vysokoško lúkov so vzťa
hom k ľudovému umeniu. tancu a spevu . Je j 
miešaný spev;ícky zbor . patrí k špičkovým 

predstaviteľom slovenskej zborovej kultúry. 
čo dokazuje i úctyhodný počet rôznych oce
není z domácich a zah raničných súťaž í . festi
valov. či iných koncertných príležitostí. Jed
ným z jeho ostatných úspešných účinkovaní 
na medzinárodnom fó re bo lo koncertné turné 
po Tchaj-wanc a Kóre i. . O z;ížitky z tohto 
exotického zá jazdu sa s nami podelil umelec
ký vedúci a zbormajste r telesa Peter Hradil. 
Čo predchádzalo vášmu účinkovaniu v tak 

vzdialenej krajine? 
- Do Tchaj -wanu sme sa closHili vlastným 

pričinením . Tamoj šej agentúre sme zaslali vi
deo-nahrávku nášho jubile jné ho koncertu 
a na jej základe nám sprostredkovali účinko
vanie na medzinárodnom hudobnom festiva
le v Tchai-pej . 

Aký charakter má tento festival? 
Tchaipejský festiva l má viaceré odlišnosti 

v porovnaní s podobnými našimi i európsky
mi podujatiami. Predovšetkým je rozvrhnutý 
na celú sezónu a je žánrovo mono te matický. 
Každý rok je ve novaný inému hudobné mu 
žánru , či komornému zoskupe niu; vlani to 
napríklad boli fo lkló rne súbory. tento rok 
patril zbo rovým te lesám. Podľa vyj adrenia 
organizátorov sa na festivale vystriedalo 18 
popredných zborových te lies z rôznych kútov 
sveta . Bol tam napríklad Moskovský komor-

ný zbor s Mininom , Svédsky rozhlasový zbor , 
poznaňský zbo r. Vybrané telesá pozývajú or
ganizátori postupne , počas celej sezóny, pri-. 
čom každý súbor absolvuje okrem koncertov 
v Tchai-pcj i niekoľko ďalších vystúpení 
v rôznych mestách T chaj-wanu . Takže 
o ostatných zúčastnených zboroch vieme len 
z propagačných materi_ä lov. 

Zborový spev nepatrí vät~inou k výnosným 
a masy prit'ahujúcim druhom umenia. Ako sa 
etablova l v tejto ďalekovýchodnej krajine, 
existuje tam vôbec nejaká tradícia zborového 
spievania? 

- Na nickiorých našich koncertoch cez 
prestávku účinkovali domáce zborové te lesá. 
Mali slušnú úroveň a repertoár európsky -
podobný ako viičšina telies v našej kultúrnej 
o blasti. Celkove je tam kultúra oricntovanä 
viac na zäpad. čínsky vplyv je ove ľa menej vý
razný. Veľmi tam prenikä americká kultúra . 
najmä populárna hudba je prcsýtc nä americ
kým! šlágrami. Podľa reakcií na naše vystúpe
nie j e o zbo rový spev veľmi slušný záujem. 
Boli sme príje mne prekvapení dobrou ná
vštevnosťou i ohlasom na jedno tlivé čísla . 
Bežne sme pridávuli niekoľko skladieb. 

Kde všade ste koncertovali? 

- Na Tclwj-wanc sme mali spo lu 6 kom.:cr
tov. z toho 2 v hlavnom meste Tchai-Pej. Vša
de boli veľmi kvalitné a pekné sá ly. p re nás 
možno až príliš veľké. s kapacitou dvoch až 
troch tisíc návštevníkov a s vynikajúcou akus
tikou . Striedali sme dva typy programov: je
den. zostavený sčasti z klasicke j zborovej lite
ratúry od renesancie až po súčasnosť a do
plnený slovenskými ľudovými piesňami (páči

li sa aj naše ľudové kroje). ďalší program bo l 
odfahčcnejš í a zameraný na rôzne žánre 20. 
storočia. 

Spievali ste aj slovenskú tvorbu? S akým 
ohlasom? 

- Samozrejme . Ro bil som si dokonca malú 
štatistiku: z celkového počtu 4 1 skladieb bolo 
2 1 zborov od slovenských autorov. Najfrek
ventovanejšie bo li Hrušovské ho zbory. ok
rem neho sme interpretovali skladby Zeljen
ku . Suchoňa , Cikkera, Schne idera-T rnavské
ho. Zemanovského. Domanského. Burlasa
spolu dvanástich slovenských skladateľov . 
Všetky s veľmi dobrým ohlasom . 

Okrem Tchaj-wanu ste boli aj v Kórejskej 
republike ... 

- Muli sme tum dva koncert y. v So ule a Pu
sane . Na rozdiel od Tchaj -wanu , nebo l to ko
merčný z;íj azd . ale sprostredkovalo ho kó rej
ské veľvyslanectvo v Prahe a boli sme hosťami 
kórejské ho ministe rstva kultúry. 

Aká je kultúrna úroveň v tejto krajine, pre 
nás donedávna neprístupnej? 

- Kórea je v kultúrnosti . v čistote . v kultúre 
správania podo bná Japonsku . ktorého vplyv 
cítiť .na každom kroku. a v po rovnaní s T chaj
wanom je celkovej na vyššej úrovni. Napriek 
tomu. že koncerty sme vybavovali na posled
n~ chvíľu a naši hostitelia nemali čas získať 
o nás b ližšie info rmácie . s výsledkom boli ve ľ
mi spokojní a podobne ako aj s Tcha j-wanom 
nebude to zrejme naša posledná spo lupráca . 
Myslím . že sme svoju úlohu vysla ncov našej 
krajiny - boli sme prvým umeleckým súbo
rom zo Slovenska - úspešne splnili. 

Pripravila: MARTINA HANZELOV A 

.Hlavný 
zbormajstefl 

SFZ 

-... ~ 

Snímka SF-čSTK 

Slovenský filharmonický zbo r v prie behu 
posledných vyše desiatich rokov prežil vo svo
jom umeleckom vedení nežiadúco veľa 
zmien. Vystriedalo sa v ňom sedem dirigen
tov-zbormajstrov, a každý z nich zanechal 
svoju stopu v spôso be ume leckej prípravy, 
dramaturgii , podmienenej vlastnou ume lec
kou úrovňou , talentovou dispozíciou i odbor
nou prípravou. Nečudo , že pri takejto rozma
nitosti a pluralitnom spôsobe umeleckej prá
ce sa n iekedy rozkývala umelecká stabilita 
koncertného prejavu a pošramotilo dobré 
meno SFZ . 

Vstup nového. v poradí ôsmeho hlavné ho 
zbormajstra na pôdu Slovenske j filharmónie. 
znamená otvorenie ďalšej etapy umeleckého 
vývoja zboru. Nový zbo rmajster sa snaží nad
viazať na prácu jeho predchodcov. je však 
prirodzené, že od začiatku chce do nej vniesť 
nové impulzy. Je to prirodzená snaha všet
kých dirigentov, poznačiť interpretáci u hu
dobné ho d iela ruko pisom vlastných tvorivých 
predstáv. Jan Rozehnal ( 1957) vstúpil do ži
vo ta zboru v čase jeho vefkej koncertnej a zá
jazdovej konjunktúry. Sám sa už zúčastni l na 
niekoľkých zahraničných cestách. kde sa pod 
umelecké výkony te lesa podpísal vlastnou 
prípravou i flexibilnou spo luprácou so zahra
ničnými umeleckými partnermi . 

Jan Rozehnal študoval na J AMU v Brne , 
kde prišiel po absolutóriu Konzervatória 
v Kroméfíži ako abso lve nt v hre na flautu 
a bicie nástroje. Vysokoško lské štúdium v od
bore dirigovania ukonči l v ro ku 19R2. Jeho 
príchod do SFZ v roku 1990 predchádzala di
rige ntská aktivita v Pražskom filharmonic
kom zbore ako zbormajstra a v Juhočeskom 
divadle v českých Budčjovic i ach ako o r
chestrálneho dirigenta . V roku 1986 sa stal 
hlavným zbormajstrom Brne nského filha r
monického zboru. Vyše desať rokov vedie 
Brnenský zbor Hudobnej mládeže . ktorý za 
je ho spolupráce získal ume lecký kred it 
v mnohých zemiach Európy. Dva roky spo
lupracoval so Spcvťtckym združe ním Morav
ských učiteľov. s ktorým predviedol vše tky 
veľké zbory Leoša Janáčka. Svoj zodpovedný 
vzťah k zbo rové mu ume niu si sfo rmoval vo 
viacerých zboroch. s kto rými sa zúčastňovu l 
na domácich i zah raničných festivaloch. ktlc 
získal viacero prvých cien. Blízky mu je aj 
spôsob práce pri nahráva ní zbo rových a vo
kálno-inštrume ntáln ych skladieb pre rozhlas 
a gramofónové platne . Pre pcssarský ope rný 
festival naštudoval Rossiniho Straku zlodej
ku. Mladý di rigent si uvedomuje. že v obla~ti 

koncertné ho ume nia nie t úspechu hez w cdo· 
milej umeleckej prípravy: čím je ona dôsled
nejšia . tým istejší je výsledný prejav. 

Filharmonický zbor si svojou profesionali
tou vydobyl e uró pske uznanie i populari tu . 
Po tvrdzuje to aj sé ria konce rtov do všetkých 
krajín E uró py. kto rú o tvorilo účinkovanie te
lesa v roku 1975 v Strasburgu (zbo rmajste r J . 
M. Dobrodinský). Tento úspešný rnedzin:í
rodný post si však súbor v silnej konkure ncii 
môže udržať.lc n profesionálnou kvalitou. Jan 
Rozehnal sa teda môže oprieť o kvality SFZ. 
kto rý si ho v konkurznom pokračovaní zvo lil 
za svojho zbo rmajstra. A te n zase v jeho ta
le nte. inteligencii a charakte re vid í záru ku 
svojich ďalších úspechov. 

JOZEF DANISOVSKÝ 



Huslista Július Horváth Snfmka archív IIŽ 

O tom . ž~: máme na Slovensku veľa perspektívnych konce rt · 
ných typov sa presviedčame na každom kroku - na výsledkoch 
súťaží (celoštátnych a medzinárodných). na pre hliadkach rôz
nych typov a samozrejme, aj na ko ncertných pódiách vyšších 
typov nášho hudobného školstva. Stalo sa to pravidlom. že 
špičky jednotilvých odborov našich konzervatórií končia svo je 
štúdiá formou celovečerného absolventského recitálu . 

Július Horváth je absolvent husľovej triedy p ro f. Albína 
Vrtera . V p rvej polovici svojho vystúpenia (2S. apríla v Ko n· 
ce rt nej sie ni školy na To lstého ulici) interpretoval Sonátu C du r 
pre husle a klavír W . A. Mozarta a Sonátu č. 2 D dur (známu 
aj vo verzii pre flautu) Sergeja Prokofieva. 

Horváth je muzikant s veľkou dávkou tvorivého e lánu, kto rý 
ho predurčuje ku kreáciám virtuózno-romantického repertoá
ru. Svet poézie a meditácie nie je predbežne jeho do méno u. 
Svoj pohľad na dielo zameriava na celkový účinok . na formova· 
nic širších líni í. Táto črta býva výhodná dovtedy, pokiaľ ju do· 
statočne vyvažuje práca na detailoch. U Horvátha sme túto ne
vyhnutnú prepojenosť vždy nenachád zali na dostatočnej úrov
ni. najmarkantnejšie to bolo v úvodnom Mozartovi. Stojí tiež 
za úvahu . či je Mozart ako úvodná skladba práve najšťastnej
ším dramaturgickým riešením. Patrí totiž ku skúšobným kamc· 
ňom i zrelých ume lcov! Postrádali sme v ňom potre bnú vzduš
nosť. gracióznu vycizelovanosť. ale aj výraznejšiu technickú vy-

KONCERTY 

brúsenosť, vrátane intonačnej pohotovosti . Isté rezervy v ob
lasti výrazu sme našli aj v Prokofievovi, najmä v atmosfére po· 
malších častí. 

Spolupráca klavfrnej partnerky (prof. Eva Mazanovská), ta· 
ká dô ležitá pre celkové vyznenie interpret ácie , mala viacero čŕt 
profesio nalizmu -presnosť . spoľahlivosť. citlivosť. zmysel p re 
vyváženosť (i keď nie vždy· dostatočný), ale žiaľ. aj málo osob
nostnej vyhranenosti. Mazanovská, akoby chcela nechať vynik· 
núť individualite huslistu -pritom sama ostala v úzadí. 

Druhá po lovica večera patrila vir tuóznym skladbám , kde 
psychicko-fyzio logické danosti absolventa mohli už výraznejšie 
vystúpiť do popredia. Doterajšie zábrany padli a mladistvá 
emocionalita umocňovala obsah skladieb. Zdravý tempe ra
ment obidvoch muzicfrujúcich , technická istota a istá vnútorná 
uvoľnenosť charakterizovali podanie Brahmsovho Scherza. 
či Ravelovej známej koncertnej rapsódie Tzigane. Slovenskú 
husľovú literatúru zastupoval o pus V . Bo kesa La folia. Celko
vé vyzne nie recitálu vystupňovali dve čís la z pera španielskych 
autorov Zapateado P. de Sarasateho a Španielsky tanec M. de 
Fallu v Kre islerovej úprave. 

xxx 
Diana Vizváryová (z klavírnej triedy prof. K. · Dibákovcj) 

patrí k hviezdam bratislavského ko nzervatória. Na sú ťaži ach 
vybojovala pre školu rad trofe jí , reprezentovala ústav na viace
rých i mimobrat islavských podujatiach. Vizváryovej meno má 
už svoj zvuk . priťahuje o becenstvo , a tak koncertná sie ti ško ly 
bola preplnená do prasknutia. Vizváryová pochádza z hudo b
níckej rodiny, okrem p riaznivého rodinného zázemia má impo· 
nujúcu výdrž a húževnatosť pri príprave , veľkú zásobu tvorivej 
fantázie , mimoriadne technické dispozície a zmysel pre prcsnt't 
kresbu detailov a d ynamických nuansí. 

Na svojom absolventskom recitáli (20. mája) uviedla pro
gram, ktorý by svojou dramaturgiou obstál i na diplo mo vo m 
reci táli vysokej ško ly, súčasne podala výkon , za ktorý by sa ne
musel hanbiť ani lepší poslucháč VŠMU. Má schopnosť vytvá
rať atmosféru, preniknúť do podstaty interpretovaného o pusu . 
zaujať a udržiavať poslucháča vo vnímavo m napätí. Úvod né 
Sonáty d mo l a e mol Domenica Scarlattiho boli priezračné . 
kultivované. v tempe disciplinovane pulzujúce a a j v dynamic
kom tieňovaní prinajmenej imponujúce. Mladej klaviristke sú 
blízke aj perlivé. hravé a noblesné polo hy. A ko každý veľký 
tale nt s bohatou zásobou fantázie i tvorivé ho temperamentu 
v Scarlattim ešte sem-tam p rebleskla te ndencia uplatniť ho. 
Veď aj ove ľa skúsenejší a zrelš í klaviristi nastoľuj t't pri in te rpre
tovaní sklad ieb tohto autora neraz i väčš ie o tázniky. 

Vizváryová pripravila k výročiu Mozarta Fantáziu c mol KV 
47S i Sonátu c mo l KV 4S7 , i keď svoj ím naturclom by azda 
viac inklinovala k výbušnejšiemu Bcethovcnovi, či ze mité mu 
Haydnovi. Ale aj túto ú lohu zvládla Vizváryo vá na viac ako 
prijateľnej úrovni i keď jej Mozart bol skô r výbušnejšf. plno · 
krvnejší ako elegantn ý. Vizváryová však našla aj v ňom dosta· 
točné množstvo výrazových po lô h, kde mohla upl atn iť svoj bo· 
hatý arzenál farieb i zmyse l pre poetickosť a dramatizmus . 
I Adagio dávalo tuši ť neskorš ie. ešte meditatívnejšie chápanie. 

Celú druhú polovicu programu ve novala Vizvá ryová C hopi· 
novi (Impromptu Ges dur op. Sl a So náta b mo l op. JS) . kto rou 
sa dokázala azda najviac stotožn iť so štýlo m autora. Zasnená 
vrúcnosť. spevnosť , vzrušený temperament, d ramatizmus, b ra· 
vúrna techn ika (obdivuhodná vzhľadom na štádium jej rozvo
ja), schopnosť gradácií i presvedčivosť koncepcie patrili k naj
väčším zbraniam mladej . tale ntovanej umelkyne . Treba obdi
vovať fyzickú výdrž a aj napriek malým zako lfsan iam, istotu pa
mäti a schopnosť odolávať psychickému tlaku pri tak náročnom 
repertoári. čo naznačuje predpo klady pre úspešnú sólist ickú 
karié ru . Treba vysloviť uznanie krehkej poézii . s akou do káza
la opuncovať línie Impromptu i zosyntetizovať bravúru. d rama· 
tickosť . spevnosť i vzruch širokých plôch Sonáty b mol. Bol to 
výko n. ktorý beznadsádzky patril k to mu naj lepšiemu , čo bra
tislavský ústav tohto roku p re náš hudobný život vyprodukoval. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

Mozartovské 
beneficium 

Na benefičné podujatia rôzne ho d ruhu sme si v poslednom čase už 
akosi zvyklí . Na hudobnom poli niektoré z nich nadobúdajú dimenzie 
transkontinentálneho komunikačného média tvoriaceho mosty medzí 

l iniciat ívami hudobníkov v každom kúte zemegule. Takéto .. stars show·· 
sú pastvou pre ucho a pre oči a výťažok zo zisku isto nájde adekvátny 
odraz na konte adresáta. O kre m toho v~ak existujú benefičné akcie iné· 
ho druhu; tie zasa pod plášti kom spo ločensko-polit ickej požiadavky 
uvádzajú na koncertné pódíä umelcov. ktorí síce nepat ria do kategórie 
spomínaných stars. predsa však t (tžia poskytnúť posluch:íčoví a divákovi 
čos i zo svojích možností. Všetcie vieme. že prflcžitostí pre demon~tro
vanie v podstate skrytého tvorivého potenciá lu je málo a že .. vďaka·· zá· 
sahom do e konomiky kultúrnych inštitúcií ich v budúcnosti asi viac ne
bude. Preto ma poteSílo, k ceľ 9. mája nastúpil pred naplnenú Moyzeso
vu sie ti SF Nový komorný orchester >O svojimi troma hosťami - anglíc· 
kou huslistko u Priyou Mitche l a ašpirantkami lludobnej fak ulty VSMU 
v Brat islave. klaviristkamí Má riou Strapcovou a Vierou Doubkovou. 
Zúčast není úč inkujúci muzikant i pripravili pod ume leckým vedením Jo
zefa Kopci manna rýdzo mozartov> ký program. Pomoc Kurdom teda na
šla vhodné prepojenie s akcio u z:t ~vii tenou pam iatke W. A. Mozarta . 
Koncert prebiehal v zviMtnej atmosfére priazne a horlivého nasadenia . 
Zostavu Nového komorného o rchestra tvo ria poslucháči HF VSMU 
a ich májová produkcia bola vlastne prvým ozaj~ tným zúročením aktiví
ty vyvíjanej zatiaľ iba za chladnými múrmi budovy ~koly . Hudobná fa 
kulta tak troška vyšla z ano nymity a jej predstavite lia vstúpili do kon
certného dia nia sympmickým spôsobom. Rozhodne najsilneWm a naj 
prepra,ovanej~ím číslom večera bo lo predvedenie Koncertu pre 2 kla· 
víry a orcheste r Es dur. Hlavnými akté rkami neľahkého muzikantského 
.. boja" l~l í šanp antné, no za nástrojmi maximálne koncentrované a am
biciózne ašpirantky lludobnej fa kulty VSM U. Mozartov skvostný 
Dvoj kOncert stoj í kdesi na križovatke dvoch významných tvorivých ob
dobí autora (KV 365) . Struktur:í lnej a výrazovej polydímenzionälnosti 
podriadil i sólistky celú svoju koncepciu . Pri tom zdôrazňujem . že išlo na- , 
ozaj o jednu zosúladenú koncepciu. nic o nehomogenizovaný exhihihí
cíomstícký pr ístup. Každá zo sóli>tiek vniesla do Mozarta to .. svoje""
Mária Strapcová skô r vláčnosť, graciozo a kontinuitný iah , Viera Doub
kov:l zasa prieraznosť . nekompromisné a funkčné vynášanie basového 
registra a rytmickú pregnantnosť. V de finitívnom znenf dosiahli klavi
ristky vyrovnaný zvukový efekt pohybujúci sa neustále v š týlovej viac
značnost i - za v~etky detaily stačí spomenúť záverečné Ro ndo. ktoré 
pod rukami obodt dosiahlo takme r tempovo-výrazové polohy búrlivej 
tarantely (chtiac-nechtiac vyvolalo toto rondo vo mne paralely z fi n:llny· 
mi časťami dvoch .. tarantc lových ~ymfón í í KV 319 a KV 331l). Okrem 
toho, že sólí>tky našli v partoch množstvo nádhe rných detai lov a že holi 

vynikajúco zohrané v nepríjemne koncipovaných úsekoch nadviizova
nia a lebo synchrónu . dokázali udržať aj hudobný prúd v orchestri pres
ným rytmickým členen ím detailov a fráz . Stali sa tak doslova dírigujúci· 
mi sólistkami a č lenovia orchestra citl ivo reagovali nielen na pokyny 
J. Kope lmanna . ale aj na striktné gesto M. Strapcovej alebo V. Doub
kovej . Ich výkon potešil a vda prisľúbi l (tento prísľub by nemal ostať 
nepov~imnutý). V tieni klavírneho dua ostala anglická huslistka 
P. Mitchel v Koncerte O dur pre husle a orcheste r. Jej hre síce nechý
bala intonačn:í istota. mlaclií hudobn íčka uk:ízala mnoho w svojich 
technických díspozfctf. Predsa v~ak chýbal nadh l'ad a miazga. chýbal dri· 
ve. Celý koncert znel bojazlivo a u tlmene, navyše bol zaťažený nekoneč· 
nými kadenciami. ktoré pôsobili roztrieštenosť percepénej nstro~t í pri 
vnfmanf celku. Hoci výko n P. Mitchel hol profesio nálne akceptovateľný 
a dobrý. v porovnaní so životaschopnosťou in terpre tácie Dvoj ko ncertu 
musel ostať v úzad f. Nuž a vo výpotte výkonov nesmie chýbať zmienka 
o orchest rá lnych č íslach - o Divert imente O d ur a o dvoch častiach Hu
dobného žartu. C le novía NKO hrali s chuťou a na mnohých miestach 
vytryskla na povrch zručnosť nejedného z nich (Marián Ga~par. Jarolím 
Ruž ička). K dokonalcjScj súh re a k optimálnejsíemu tuttí sa isto o rches
ter po inte nzívnej práci .. dohrá·· - ak . pravda. úsilie zapoj iť sa do hudob
ného kvasu okolo nás vydrž[, neustrn íe a neochabne odchodom z HF 
VSMU. Treba držať palce a podpori ť každú iniciat ívu. 

IGOR JAVORSKÝ 

Vyt 
". l 

ZIVU 

ko m tým, že sa s deťmi hrá. Detskej fantázii. 
detským rukám , rodiacemu sa intele ktu , 
umožnil hru a tým deti uvoľnil a zapojil ich 
priamo do činnosti . Tak motivova l záujem, 
pohodu a vznikla radosť a tvorivosť. Skladateľ 

zdôraznil. že kým prešiel k hudobnému di
vadlu , ove ril si, že detská hravosť , s ktorou 
dieťa prichádza na svet , je plodonosná a je 
neustálym zdrojom e nergie . 

teľ nosti. ktorý keď skladateľ prekročí v oblas
ti myslenia . môže síce vytvoriť dobrú hudbu. 
ale dieťa sa z ne j odpojí, nie je prct,ho zrozu
mi teľná. Mojím vzo ro m sú skladatelia. ktor í 
dokážu písať pre deti takú istú hudbu. akú p í· 
sali inak. Bartó kov Mikro kozmos je pre tmia 
neprekonateľné geniálne d ielo . pretože Bar· 
tó k ostal Bartó kom aj v skladbách pre deti 
a zachova l v nich postupnosť od malého hu
do bníka až po vyspelého. U nás sa to podarilo 
E . Sucho tiovi v podobno m pro jekte . Aby to 
bola jedno ta . aby bo l skladateľ jedno u osob
nosťou. č i hovorí deťom alebo dospelým. na
to treba asi dozrieť". 

Zaujímavé boli aj ďa lšie Hatríkovc odpo
vede . Na o tázku , čo si najviac z tejto oblasti 
svo jej tvorby cení, hovo ril: .. To . čo si deti vy
bra li a čo naj radšej hrajú. Tam, kde som bo l 
ko nštruktivistický. nepri rodzený a zabudo l 
som , že človek musí p red deťmi pok ľaknúť, sa 
to nevydarilo. Pokľaknú!' ta k , ako povedal 
Hrubín v jedne j zo svoj ich básn í, keď dieťa 

prirovnal k s t udničke. ku ktorej treba po· 
kľaknúť. ak sa chce z nej napiť . Dospievajúce 
de ti rad y hraj ú skladby nasia knuté romantiz
mom. ale malé deti za hrajú všetko. Majú tak 
o brovský vkusový d iapazón, že sa im páči 
všetko . kde si možno zah ra ť . " hu b 

Nedávno (23. S. ) sa v Moyzesovej sieni 
v Bratislave uskutočnil autorský ko nce rt 
z tvorby pre deti a mládež Juraja Hatríka . 
Účinkujú žiaci bratislavských zák ladných 
umeleckých škô l na Hálkovej ul. , Fra ntiškán
skom námestí. Vasilevského ul. a poslucháči 
ko nzervatória pripravili ko ncert ako svoj ráz
nu formu gratulácie pri príležitosti životného 
jub ilea skladateľa. V sprievodno m slove Nina 
Kramárová oboznámila poslucháčov nielen 
s jednotlivými skladbami , ale uro bila s jubi
lantom rozhovor . 

Medzi skladbami odznel cyklus Krajino u 
šťastného princa, Zátišie s husľami , Trikrát tri 
je niekedy deväť i Posledný deň prázdnin . 
Ž iakov pripravili ich pedagógovia z jednotli
vých ZUŠ (K. Hatrfková, M. Fecková, V. 
H ájeková, L. Velecová. O . Podstavková 
a M. Brucháčková) . 

Na celo m Slovensku sú známe Hatríkove 
výchovné programy Medveďku , daj labku, 
Tváre hudby, Červené jabfčko, v ktorých si 
žiaci formou pútavých činností a hry osvojujú 
hudobné princípy. Sk ladateľ v nich odstránil 
barié ru medzi úči nkujúcimi a detským publi-

Na o tázku , či sa dá porovnať ná ročnosť 
tvorby pre deti a p re dospelých, pre pro fesio
nálov, J . Hatrík odpovedal: .. Kompo novanie 
je vžd y ťažké. Dôležitý je však prah zrozumi-

Autor so svojimi mladými Interpretmi. Snímka D. Jakubcová 

K téme vlastného posolstva povedal: .. Kaž· 
dý človek chce na svete zanechať stopu. Je to 
sebaobranný mecha nizmus života. Bo l by 
som rád . keby tu po mne ostalo niečo živé . čo 
by žilo. lebo jedin ým kritériom na hudbu je. 
či je hudba živá. Je to myšlie nka Romana 
Berge ra . môjho kolegu a pr iateľa. ktorý raz 
odpovedal. že hudba sa nedelí na ľah kú. ťaž· 
kú. populárnu . č i nepopulárnu. ale iba na 
hudbu živú. menej živú alebo neživú . A k je 
mojou ambício u n iečo zanechať. tak zanechať 
nic umelého slávika na kľúčik. ale aby živý 
slávik lie ta l po svete a ma l aspo ti zrn ko práš· 
ku zo tmi a vo svojom hrd le." ' 

DANA JAKUBCOVÁ 



Dvakrát s Konštantínom Sedlákom 
CoUegium Musicum de Luxembourg: GUbert 
Bulot, nauta; Norbert MaUera, hoboj; Kon
~tantfn Sedlák, husle; Giorgio Longari, vio
lončelo; Alex Mullenbach, čembalo. 
A. Vivaldi: Concerto a mol; H. Purcell: Pava· 
na a chaconna; G. Ph. Telemann: Kvarteto 
Gdur;J. deBoismortler: Sonátaemol; G. Ph. 
Telemann: Concerto a mol. Luxemburg 
Sound S. A. TST 77 456. Werke slawischer 
Musik fiir Viollne und Klavler. L. Janáček: 
Sonáta pre husle a klavír; l. Stravinskij: 
Chanson russe; A. Skriabln: Nocturno fis mol, 
op. 5/1; E. Suchoň: Sonatfna pre husle a kla· 
vír, op. ll; S. Prokofiev: Päf melódii op. 35 
bis. Komtantfn Sedlák, husle, Marie Theres 
Engllsch-lnsebort, klavír. Dabringhaus und 
Grimm, Detmold. MD + G F 1095. 

Nové spoločenské podmienky otvorili dve
re do CSFR tej skupine interpretov, ktorá tu 
získala hudobné vzdelanie. Tým, že pôsobili 
,.ilegálne" v zahraničí, dostali sa medzi ignoro
vaných, nespomínaných, zabudnutých "emi
grantov". Po novembri 1989 sme sa stretli o i. 
už s umením P. Kováča, M. Jelínka, V. Brun
nera-juniora , J. Bulvu; do starej vlasti zavíta· 
jú zrejme aj ďalš L Súčasný zdravotný stav ne
dovofuje vystúpiť na domácom pódiu huslis
tovi Konštantínovi Sedlákovi, ktorý žije t. č. 
v Duisburgu. Narodil sa v Bratislave, tu i vy
študoval na Konzervatóriu (prof. A . Vrter). 
na VSMU (prof. T. Gašparek), postgraduál
ne aj na Moskovskom konzervatóriu (prof. 
G . Barinová) a v Luzerne (W. Schneider
han) . Po štarte v Symfonickom orchestri Cs. 
rozhlasu v Bratislave pôsobil Sedlák v rôz
nych telesách (v nemeckých - v Heidelbergu, 
Braunschweigu, Mní,hove) i v rozhlase Lu
xemburg. Popritom sa venoval sólistickej 
činnosti i komornému muzicírovaniu. So 
Stuttgartským komorným orchestrom absol
voval turné po Kanade a USA . Naposledy 
pôsobil ako koncertný majster Duisburg
ských symfonikov. Keďže nie je možné stret
núť sa s ním na domácom koncertnom pódiu, 
pokúsme sa oboznámiť našu verejnosť aspoň 
s jeho interpretačným umením prostredníc
tvom hodnotenia dvoch nahrávok, ktoré do
kumentujú obidve oblasti jeho koncertného 
účinkovania . 

Prvú gramoplatňu pripravil ansámbel, kto
rý vznikol v sedemdesiatych rokoch z iniciatí
vy K. Sedláka na pôde orchestra Luxemburg
ského rozhlasu. Obsadenie - ako vyplýva 
z mien členov telesa - bolo medzinárodné 
(dvaja Luxemburčania, Talian, Francúz 
a Slovák). Súbor si vytýčil o. i. cier sprístup· 
ňovať klenoty barokovej hudby vhodné pre 
toto obsadenie. Podarilo sa mu získať uzna
nie , absolvovať viacero umeleckých turné . 
Recenzovaný titul je výberom z jeho koncert
ného repertoáru. 

Technické parametre nahrávky sú viac než 
uspokojujúce. Výkony hráčov nesú črty pro
fesionality. Pre náš vkus vyznieva nahrávka 
priakademicky, s rezervami pri tvorbe nuansí 
a plasticky spevnom modelovaní fráz. Ani zá
kladný princíp budovania plôch barokovej 
hudby na terasovitej dynamike nie je dosta
točne sluchovo odlfšiterný. Dramaturgia 
prezráda vkus zostavovatera·(na obale nie je 
uvedený); sústredil sa tu rad reprezentatív
nych opusov. 

Sedlák vyštudoval husle v Bratislave 
a v Moskve, čím si v germánskom prostredí 
zrejme vyslúžil post odborníka na adekvátne 
stvárnenie citového sveta slovanskej muzika
lily. Hudba tejto proveniencie má v SRN do 
istej miery exotický nádych, jej charakter ne
dokáže vystihnúť každý interpret s rovnakou 
intenzitou. A práve tento titul výrazne odha
ruje výšku majstrovstva i črty Sedlákovho in
terpretačného prejavu. Ako tvorivý typ do
spel do štádia, v ktorom sa dokáže vyhnllť 
rapsodickej bezprostrednosti i akademickej 
striedmosti a tak dokázal nájsť pravú mieru 
dávkovania citu i rozvahy. Zásluhou toho mu 
vychádzajú dynamické oblúky veľmi účinne ; 
u poslucháča vzbudzujú napätie a zážitok. 
Práve vďaka tejto vlastnosti vyznievajú s mu
zikantským nervom široké plochy Janáčka 

i Suchoňa. 

O pravé muzikantské vyznenie sa veľkou 
mierou pričiňuje aj partnerka za klavírom -
Marie Theres Englisch-Insebort, bola v čase 
nahrávky (1982) docentkou klavírnej hry na 
Rýnskej vysokej hudobnej škole v Detmolde. 
Je vefmi citlivá, muzikálna, plnokrvná a fa
rebne dostatočne bohatá , so širokým spek
trom nielen pri tieňovaní dynamických nuan
sí, ale aj pri vlnení nálad. 

V porovnaní s predchádzajúcim titulom je 
zvuková kvapta nahrávky o niečo nižšia ( iná 
nahrávacia aparatúra). Je to nápadné , ak po
čúvate obe gramoplatne za sebou pri nastave
ní rovnakej intenzity reproduktorov. Slovan
ský titul je podstatne slabšL Ochudobnené sú 
najmä husle, takže miestami je zvuk klavíra 
príliš v popredí. čo do značnej miery mohol 
odstrániť šťastnejšie situovaný mikrofón , či 
vynaliezavejšia mixáž zvuku oboch koncertu
júcich nástrojov. 

Z hľadiska koncepcie (intonácia huslí. zre
teľné vypracovanie pasáží znesú i veľmi prís
ne kritériá) je najdiskutabilnejší Stravinskij, 
ktorého hudobná hladina sa odvíja príliš jed
nostranne. Tento dojem azda evokuje veľmi 
jednoduché klavírne pozadie, ktoré určil au
tor sprievodu v snahe vyniknúť kráse husľovej 

kantilény. 
VLADIMÍR CížiK 

Piesne sokolov tatŕansk 'ch 

Matica slovenská vydala r. 1991 zbierku 
Ľudovíta Vansu Piesne sokolov tatranských 
pre spev a klavír op. 3 - v spracovaní Ema
nuela"' Muntága (texty redigoval Juraj Cho
van) . Na naše pomery vysoký náklad titulu 
(1500 kusov, z toho 500 účelových výtlačkov) 
určite uspokojí všetkých záujemcov z radov 
historikov , milovníkov staršej hudobnej lite
ratúry nášho regiónu , ale aj inte rpretov. Po
drobná úvodná štúdia k samotnej piesňovej 
zbierke (autorom štúdie je E. Muntág) obo
znamuje s autorom hudby, skladateľom Ľu

dovítom Vansom (5. 3. 1835- 9. 9. 1873), je
ho zbierkou piesní, ich genézou a osudmi , ale 
aj špecifickým spoločenským pozadím pri 
vzniku die la. Piesne, obsahovo úzko späté so 
slovenským národným hnutím 1848-49, sú 
venované trom osobnostiam meruôsmych ro
kov: Jánovi Franciscimu-Rimavskému, Stefa
novi Markovi Daxnerovi a Michalovi Milosla
vovi Bakulinymu. Obsahovo vychádzajú 
z dobovej orientácie s preferenciou vlastenec
kého obsahu: Hoj, traja so Roli (na text J . 
Francisciho-Rimavského), Kolo Tatier čier
ňava (S. Tomášik) , Preletel sokolík (J . Ma
tuška), Nech hnevom vzplanú vrahovia (ne
známy autor) a Hej , bystrý a smelý (A. Skul
téty) . 

Archaizujúca fo rma vydania titulu (vráta
ne obálky, písma, zalomenia textu) , kvalitný 
papier, reprodukcia pôvodnej obálky tzv. 
,.Pražského vydania" z roku 1868, fotografie 
a krátke životopisy tých, ktorým Vansa dielo 
venoval, dopfňajú romantickú zbierku na 
plastický obraz doby, v ktorej pieseň pomá
hala pozdvihovať národné povedomie, odu
ševňovala národ do boja za sebauvedomenie. 

Vansova zbierka mala okrem iného pripo
menúť aj 140. výročie politického vystúpenia 
Slovákov (r. 1848-49) a 120. výročie l. vyda
nia týchto prvých slovenských piesní pre spev 
a klavír. Aj keď od oboch výročí uplynuli tak
mer tri roky. zostáva aktuálnym posolstvom 
zbierky i pre časy, ktoré žijeme dnes. Priho
vára sa nám národným podtextom z inej do
by, s romantizujúcim pátosom, ktorý vedela 
tak silne precítiť štúrovská generácia, prostý
mi melódiami a rovnako jednoduchým kla
vírnyl)l sprievodom. Ale v poznaní Vanso
vých piesní je čosi aj z dnešného oživenia zá
ujmu o veci slovenské. Ak však chceme po
znať cesty k dnešnému vedomiu. mali by sme 
poznať i dobu, ktorá ho predchádzala . Vráta
ne umenia. V tom je historický význam Piesní 
sokolov tatranských. Iné je ich súčasné využi
tie v koncertnej praxi . Hodia sa jednak pre 
poslucháčov konzervatórií, ale tiež pre milov
níkov spevu - amatérov. Ľahká stredná polo
ha nápevov, ne náročnosť klavírneho partu 
a romantický pôvab Vansových piesní. pripo
mína iný titul , ktorý ponúka Matica sloven
ská, tiež nedávno (r. 1990) vydaný Spevník 
hymnických piesní (zostavil ho Boris Baná
ry) . 

-uy-
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Ako sa píše v úvode nedávno vydané
ho l. zošitu zbierky Andreja Hal ašu Ma
ticou slovenskou (Martin 1991) , zápisy 
slovenských a inonárodných ľudových 
piesní v Archíve hudobných rukopisov 
MS tvoria jedinečný fond. Je tu uscho
vaných množstvo zbierok. Fond ľudo
vých piesní v Matici slovenskej (od jej 
založenia) tvorí viac ako 105 tis íc inven
tarizovaných zápisov. Z toho Andrej 
Halaša nazhromaždi! - sám , alebo po
mocou zberateľov- rozsiahly fond ruko 
IJ.isných zápisov textov ľudových piesní. 
Udajne ho tvorí 30 tisíc zápisov (bez no
tového záznamu melódií). Škoda, že 
okrem životopis ných dát (17. 9. 1852-4. 
4. 1913) sa v úvodnej štúdii Emanuela 
Muntága nedozvedáme viac o Halašovi 
samotnom, o jeho zberateľskej práci , 
o jeho osobnosti , ktorá ostáva úplne 
anonymná. 

Prvý zo~it Halašovej zbierky obsahuje 
-cituje m: " súbor 3151 dokumentačných 
záznamov o 62 zbierkach piesní a o 3089 
zápisov textov piesní v nich získaných ' 
z bázy údajov, uložených vo Výskum
nom výpočtovom stredisku M atice s lo
venskej". Ide teda o súpisy piesní a vy
svetľujúce schémy k nim , poukazujúce 
na rôzne skutočnosti a súvislosti . 

Z poznámky, že MS m á úmysel čo 
najs kôr a v úplnosti predstaviť a sprí
stupniť neopakovateľné bohatstvo zbie
rok v jej fondoch , môžem e tušiť , že 
v najbližších rokoch sa sprístupnia regi
stre niele n Halašovej, ale i ďalších zbie
rok. Je to iste práca úmorná a dlhodobá, 
z ktorej možno bude mať úžitok až mlad
šia generácia záujemcov. Tí by mali pre-

hodnotiť a porovnávať obrovskú prácu 
H alašu- a le aj Matice s lovenskej. Skrát
ka , čo mne osobne chýba je hodnotiace 
muzikologické stanovisko , ktoré malo 
byť v úvode či v závere L. zošita regi
strov. Možno bude v zošite druhom , 
m ožno v samostatnej štúdii - nevedno. 
No hodnotiaci , s umarizujúci prístup by 
m al byť zmyslo m akejkoľvek hudobno 
vednej práce (súpisu)- aj keď je nutne 
ovplyvnená moderno u technikou spra
covania. Ináč sa ve fk ý počet registrov. 
uvedených v knihe (a vel'mi precízne 
spracovaných i vymysle ných)- s odkaz
mi na údaje , ktoré s ú k registrom pripo
jené - s tane samoúčelnou ,,šachovni
cou" pre úzko špecial izovaný kruh ve ľ
majstrov šachovej muziko logickej hry. 

Ak vyslovujem požiadavku na hlbšie 
esteticko-teoretické zhodnotenie osob
nosti a diela Halašu , nie je to zhadzova
nie mravčej práce autora Projektu do
kumentácie zápisov ľudových piesní vý
počtovou techniko u E. Muntága a spra
covatelie k zázna m ov Ľub ice Moncma
novej a Viery Scdlákovej (pom ocné 
technické práce Darina Kuchťáková). 
Matica s lovenská odokrýva svoje pokla
dy- aj hudobné. Neustá le som však pre
svedčená, že by m ali slúžiť nielen 650 
špecialistom (v to mto náklade nepredaj
n á kniha vyšla) , a le ne jakým spôsobom 
(možno separátom v populárnej forme , 
a lebo zväzkom , ktorý by estetizujúcim 
prístupom zhodnocoval zbie rky tohto 
druhu) "zasvietiť'' aj š iršiemu publiku . 
To muziko logické z to ho - pochopi tel' ne 
- nevynímam ... 

TERÉZIA URSiNY OV Á 

William Wright: Pavarotti 
Editio ~~sica B~dapest, ,19,1 

Vystúpenie Luciana Pavarottiho začiatkom 
mája v Budapešti , podniet ilo vydavateľstvo, 
aby druhýkrát vydalo svoju úspešnú , dávno 
rozobratú publikáciu z roku 1983. 

Po Carrerasovi a Domingovi (HŽ 6/90) čí
tať aj o Pavarottim je zauj ímavé. pretože in
formácia tohto druhu dotvára obraz o tenoro
vom trojhviezdí našej doby. ako aj o samot
nom umelcovi. Jeho nahrávky kompletných 
opie r a profilových platní totiž (be rúc do úva
hy tie , ktoré vďaka Supraphonu. Hungaroto
nu a Melodii boli v našom akčnom rádiuse 
dostupné, ako aj jeho operné a piesňové ve
čery, ktoré zase vďaka televíznej obrazovke 
sme mali možnosť zopárkrát sledovať) umož
nili vytvori ť si o i\om každému svoj vlastný 
dojem a názor. Takto vytvorený obraz o .,te
norissimovi·' ako ho vo svete často titulujú . je 
predovšetkým umeleckého charakteru a tak 
o to poučnejšie je na základe tejto publikácie 
dotvoriť si a spoznať aj ľudskú tvár a charak
ter umelca. 

Zaujímavá je hlavne v porovnaní s " fach
kolegami" už aj samotná obsahová a stavebná 
štruk túra knihy. Kým Carrerasovo curricu
lum vitae je vlastne intímnou spoveďou o ži
vote a umeleckých näzoroch a o Domingovi 
tretia osoba vytvára efektný portrét - Pava
rottiho knih<ľje vyslovenou symbiózou týchto 
dvoch variantov. Určité state dotýkajúce sa 
umelcovho života s typickou talianskou bez
prostrednosťou rozpráva sám Pavarotti. Ho
vorí o svojom detstve v rodnej Modene , 
o tom , ako sa stal spevákom , ako si vydobyl 
meno a pozíciu v opernom živote, o svojich 
začiatkoch , ďalej o tom ako dobyl New York, 
resp. Metropolitnú operu, kde sa stal tou naj
jasnejšou hviezdou operného neba. Netají 
svoje veľmi zaujímavé a kritické postrehy 
o režime, ktorý panuje v amerických a talian
skych operných domoch. Z hľadiska odbor-

ného je zas zaujímavá kapitola, v ktorej ana
lyzuje vlastné hlasové možnosti , ako aj party , 
ktoré spieva. Originál tejto knihy v New Yor
ku vyšiel v roku 1981 a tak dnes , keď už po
známe výsledok Pavarottiho odvážnej akcie 
popasovať sa s Verdiho Othe lom , je zaujíma· 
vý aj jeho výrok, podľa ktorého .. určité teno
rové party a j v talianskom repertoári - ako 
napríklad Othe lo alebo Andre Chenier - zo
stanú pre mi\ a navždy nedosiahnutel'nými. " 

Popri odborných otázkach, ako malé inter
mezzo, samostatnú stať venuje otázkam svoj
ho labužníctva , lebo napriek tomu . že sústav
ne kruto bojuje s prebytočnými kilogramami. 
netají , že je oddaným prívržencom slávneho 
Luculla. Do tejto oblasti patrí čiastočne aj 
obšírna kapitola. v ktorej rozpráva o svojej 
veľkej rodine. o manže lke a o svojich troch 
dcérach. čo j e krásnym dô kazom jeho úprim
nej a prirodzenej rodinnocentrickej mentali
ty. 

Medzi týmito, z vlastného pera pochádza
júcimi kapitolami. sú state z pera iných. ktoré 
dotvárajú profil samotným Lucianom naski 
covaného autoportrétu. Sú tu predovšetkým 
spomienky priateľov, je tu aj jeho prvý uči tel' 
spevu Arrigo Pola. ktorému vďačí za spevác
ku techniku . ako aj Herbert Breslin , manager 
jeho umeleckého života. Sú tu .. vyznania" 
manže lky A due Pavarottiovej. ako aj Mirelly 
Freniovej , ktorá bezprostredným štýlom spo
mína na ich spo ločnú cestu a kariéru. V rade 
spomínajúcich kolegov je aj meno Joan Sut
herlandovej, Richarda Bonynga ako aj Giu
seppe di Stefana . 

Autorom životopisnej antológie je William 
Wright . dlhoročný priate ľ. akýsi exte rný člen 
početnej rodiny Pavarottiových, ktorý popri 
tom . že koncipoval obsah knihy, napísal aj 
dve rozsiahle state o súkramnom živote v ro
dinnom dome v Modene. ako aj v letnom síd
le Vi lle G iulie na morskom pobrež í v Pesare . 
kde všade absolútnym epicentrom je, samo
zrejme, umelec, ktorý vo voľnom čase holdu
je maľova niu . plávaniu ako aj kondičnej hre 
na tenisových kurtoch. 

Keď som túto knihu - doplnenú výstižnými 
fotozábermi, ako aj kompletnou diskogra
fiou , v ktorej sa nachádza už aj slávna nahráv
ka trojhviezdia v Termae di Caralla - dočítal , 
mal som pocit , že vidím pred sebou pestrofa
rebný familiárny diasnírnok o slávne populár
nom talianskom tenoristovi - Lucianovi Pa-
varottim. 

JOZEF \ 'ARGA 



Angela Maria Blasi (Melisanda) a Jean-Philipe Lafont (Goland) v Debussyho opere Pelleas 
a Melisanda na bonnskej scéne 

~~~c:l=C""CQ~ 

ZIEIECÚCH SC~I Juan Pons v titulnej postave bonnského •·alstaffa 

Len na území bývalého západného Ne
mecka som napočítal vyše päťdesiat oper
ných domov a ak k tomu pri rátam rovnako 
hustú sieť divadiel východnej časti terajšej 
SRN (za predpokladu, že prežijú), tak 
o kvantitatívnom rekorde z celosvetového 
hľadiska niet pochýb. Prednedávnom som 
navštívil niekoľko predstavení na trase 
Mannheim-Bonn-Kolín nad Rýnom-Es
sen. Súbory oboch porýnskych miest pa
tria v domácom, ale i európskom kontexte 
k významným, medzinárodne obsadeným 
kolektívom. Mannheim a Essen sú tzv. di
vadlá stredného typu. Disponujú pevnými 
sólistickými ensemblami a typom pre
vádzky nereprezentujú blokový, ale reper
toárový princíp. Zhodou okolností, všetky 
štyri telesá pracujú v moderných, archi
tektonicky nápaditých a vkusných budo
vách s dobrou akustikou. Pre zaujímavosť, 
kapacita kolínskej opery je 1330 kresiel, 
essenské hľadisko pojme 1225 divákov. 

Mannheim: BILLY BUDD 
1 ' Ak 'om oLna.:· il mannh..:imsk0 Núroun0 J i

vaulo - tak trocha nemeckou termino lógiou 
- za stredn ý operný do m . žiada sa uprcsnii. 
že jeho repertoárové spektrum siaha od My 
Fair Lady po Parsifala a od Moza rta k Britte
novi. V zviizku sólistov nájdeme o krem Nem
cov ncm:ílo slovanských i am..:rických mien . 
Navštíve ná repríza fcnomemílnc j . ži aľ. u nás 
nezná mej Brittenovej opt:ry Billy Budd ma 
presvedčila o vysokých kvalitách tamojšieho 
sú horu . 

Táto dráma výlučne mužských hl asov. odo
lmívajt'u.:a sa na palube anglickej voj novej 
lode roku 1797. je strhujúcou hudobno u vý
poveďou o nadčasovom spore dobra a zla. 
o ko mplikovanosti mcdzirudskýeh vzťahov , 
je sondo u do psychiky človeka. žijúceho v ex
tré mnom prostredí . Brittc nova partitúra je 
priam symfo nicky prcko mpo novaná. bo hatá 
na príznačné mo tívy . strhujúca v rytme, su
gestívna v inšt rumentácii. Neopakovateľná 
atmosféra vyžarujúca z diela . z jeho schop
nosti navodii hudobnými prostriedkami ilú
ziu mo ra . ilúziu napätých vzťahov v rámci 
uzavrete j ko munity jednoduchých námorní
kov na jednej strane a lodných dôstojníkov 
na strane opačnej . je pre režiséra vďačným 
a náročným pracovným terénom. Mannheim
ská inscenácia je v presných a mimoriadne 
senzitívnych rukách Willyho Dcckera, kto rý 
na jednoduchej scé ne. pozoruhodnej príkrou 
šikmou 'plochou, rozohral drámu situácií 
a charakterov. 

Symfonickú partitúru . s nesmicrnymi ná
rokmi zvlášť na dychovú sekciu . majstrovsky 
pretlmočil dirige nt Andrew Connor na čt:lc 
discipli novaného a technicky zdatného orche
stra . Z trojice hlavných postáv zaujali popri 
známo m wagncrovskorn veteránovi Jeanovi 
Coxovi (kapitán Vc rc). hlavne barytonista 
Thomas Mohr v tituhrcj ro li a basista tmavej 
pleti Allan Evans (Jo hn Claggart) ostro tvaro
vanými spevácko-hereckými kreáciami . Kedy 
si i naše divadlá budú môcť dovoli i hrať sveto
vú opernú modernu bez strachu z prázdneho 
hradiska? T áto otázka mi vŕtala hlavou cestou 
z divadla . kto ré bolo bezmála vypredané. 
A to je Billy Budd v mannheimskom re per
toári už dva a po l roka! 

r• FAISfAFF, 
ELLEAS A MELISANDI\ 

l 

Prvý v..:čcr na s~.:é nc impnznatné hu Jivadla 
na brehu Rýna ma privítal pootvo reno u t'až
ko u červenou o po no u. lemujúcou šikmú dre
venú plochu , jednotné dejisko nesmrteľného 
windsorského príbehu. Verdiho Falstaff, po
sledný zo série v blo ku uvádzaných večerov 
tohto titulu. javiskovým tvarom akoby koreš
po ndoval s mode rným inte riérom hradiska . 

poľského scénografa Andrzeja Majewského 
a mladé ho nemeckého dirigenta Michaela Bo
dera. Spoločný názor tvorivého teamu na 
svojbytnú poetiku Debussyho jedinej j avis
kovej výpovede spočíval v zohradnení jej im
presio nistické ho hudobného ducha. Spojov
níkom 14 o brazov bolo aranžmán proscénia. 
jazierka s leknami . v pozadí s čiernou opo
nou . oddcl'ujúcou jednotlivé výjavy. Domi
nantou réžie bola práca so svetlom . Iluminá
cia priestoru. odtie ne a ko ntrasty do tvárajúcc 
vce lku jednoduchú výpravu. sa sta'li spolu 

Záber z kolínskej Inscenácie Donizettiho opery Nápoj lásky. Snímky archív HŽ 
Prezrádzal. že pôvodný inscenačný koncept s čierno-bie lymi kostýmami moderného stri-
režiséra a výtvarníka Marca Artura Marelliho hu hlavnými znakmi inscenácie. 
(pre chorobu ho k marcovej p i·emiére dotia- Nálado tvorné naštudovanie Michaela Bo-
ho l Anthony Pilavachi) kráča s dobou. použí- dera s íce v zvukovej delikátnosti ncdosaho-
va súčasné prostriedky hudobného divad la valo úroveň C. Abbada vo Viedni (o rcheste r 
a prito m citlivo rešpektuje charakter predlo- B eethoven halle .Bonn pochopitcl'nc nic sú 
hy. Jednoduché javisko. drevená šikmina. Viedenskí filharmonici) . i napriek to mu po-
doplnená nevyhnutnými rekvizitami , pomo- slúžilo atmosfére večera . Najsilnejšou jav.is-
cou točne odharujc nieko rko tvárf a akčných kovou osobnosťou bol J ean-Philippe Lafont 
po lí . Hlavné ťažisko leží na interpre toch . od ako dramaticky výrazný Gola ud a Angela Ma-
ktorých inscená tori vyžadujú presnú a výst iž- ria Blasi v decentnom portrétc Melisandy. 
nt'i kresbu typov a vzájomnú súhru. Bez bar- Ma!colm Walker (Pelleas) pre náhlu indispo-
lič iek a lacnej ko miky vzniklo predstavenie zíci'u druhí1 časi predstavenia musel iba od-
plné humoru . ale i gracióznosti. do ko nalý hu- m:o rkírova ť. 
dobný pendant shakespearovskej predlohy. ...,;,;,;,;,;";,;,;;,;,;,;,-., ___________ _ 

Dirigent Dennis Russell Davies vypraco val Kolín nad Rýnom: 
o rchestrá lny part do detailov, rovnako v po- NÁPOJ lÁSKY 
lohách briskných ensemblových scén. ako aj ~:..,·, ' 
lyrických kan tilén. Juan Pons je nespo rne SIMON BOCCANEGRA 
jedným z najlepších Falstaffov súčasnosti . 

S rovnakým pôžitkom vychutnáva výrazové 
bohatstvo roly v speve i hre, jeho dramatický 
barytón znie impozantne v každej polohe . 
Ušľachtilou hlasovo u kultúro u a pôsobivým 
timbrom spievala Nancttu Barbara Bonney, 
nezaostávali však a ni ďalší umelci ako Chris
line Barbaux (Alice). Ľudmila Šemčuková 
(Mrs. Ouickly) a Hakan Hagegard (Ford). 

Debussyho lyrická drá ma Pelleas a Melisan
da, ktorä na našich o perných scénach nikdy 
nczdomácncla . sa v ne mecky hovoriacom re
gióne teší pomerne vcl'kcj popu larite. Bonn
skú produkciu. pre miérovanú v polovici mii
ja. pripravil genen\lny intendant divadla 
Jean-Claude Riber. K spolupráci si prizval 

Dva cha rakteristick0 znaky sa natbkajú p ri 
popise Donizettiho Nápoja lásky na scéne ko
línskej opery . Po prvé. je to optimistická. 
uvofncná milada . o tvorená spontánnemu mu
zicírovan iu a úprimnému hereckému preja
vu. Po druhé. výlučne ame rická zostava sólis
tov. vedených ženou - dirigentkou . mlado u 
Austrá lčankou Simone Youngovou. Z námy 
nemecký režisér Hans Neugebauer sa vôbe 
ncbr:ínil naivite príbehu. jej prirodzenému 
šarmu a vyčaril na pó diu takú pohodu. ktorá 
sa rahko preniesla i do hradiska. Príbeh sa odo
hráva na o kraji d ediny. pod vcl'kým košat ým 
stromom . v pozadí je pole . po stranách d re
ve né príbytky s terasami. Dulcamara prich:í
d za na ako msi bizarnom stroji a prináša kulti-

vova ný humo r bez lacných a ošúcha ných ga
gov. Dirigentka pracova la s vcl'kým taujatím. 
celý čas spievala spo lu so sólistami a zbo rom. 
jej temp{! boli prilie havé a výstižné . Zo solíd
neho kvarteta sólistov sa žiada na prvo m 
mieste spomenúť Janicc Hall ako AdinÚ. blíz
ku voká lnemu štýlu bel canta . 

V Ne mecku pracujúci anglický režisé r John 
Dew, a ko Fe lscnsteinov žiak . nezaprel v sebe 
chúťky prečítať a vyložiť libreto Verdiho Si
mona Boccanegru nekonvenčnou opt iko u . 
Poňa l ho skô r ako operu s po litickým o bsa
ho m a mocenskými konfliktami Janova z po
lovice 14. storoč ia. Dej v~ak nczasadil do his
torického časopriestoru , ale do bližšie neur
čeného. k príto mnosti posunuté ho výtvarné
ho rámca. K tomuto výkladu sme rovali jed
nak scénografické p rostriedky (zrkadlové 
plochy , svete lný závoj javiska , filtrovaný cez 
tylovú oponu). ale tiež kostýmy (frak y. uni
formy. večerné ša ty). V tomto pokuse o na
vodenie akejs i impresio nistickej a tmosféry 
ostávalo zahmlené nielen javisko. ale aj cha
raktery postáv. Bol i beztvaré a pri stretnu
tiach im chýbalo príznačné napäti e. vyplýva
júce z partitúry. 
Rozpači tý optický vne m ned ok<ízalo na

hradiť ani slohovo zodpovedajúce naštudova
nie dirigenta JameS\! Conlona a zanietená hra 
orchestra ko línskej o pery. Z vokálnych pro
tagonistov vyni kol rumunský verdiovský ba
ryton_ista Alexandru Agache v titulnej posta
ve . Uspcšnc mu sekundova li ďalší umelci . 
Dennis O'Neill ako Gabrie le. Gwynne Howell 
v ro li Ficsca a s určitým odstupo m mlad á ta
lianska sopranistka Lucia Mazzaria ako 
A melia G rimaldi . 

Essen: AIDA 
Z mno hých no nko nformných a expe rimcn

túlnych operných inscenácií. ktoré som počas 
rcccnzent skc j praxe spoznal. prij al som pre
dovše tk ým tie. kde zámer režiséra bo l logicky 
zdôvodn i teľný a nebol púhou de mo nštrácio u 
samoÍičelnost i . Essenská Aida vša k predsta
vovala úplne opačný pó l. Režisér Dietrich 
Hilsdorf ju zasadil d o sveta neónov. digitál
nych hodín a televíznych ob razovie k . oblie
kol do frakov. večerných toalie t a uniforiem 
(tendencia k istej mili ta ntnosti sa prejavila 
i v kolínsko m Boccanegrovi) a predlo hou da
ný dej si bez ostychu prispôsobil vlastnej 
predstave . To. že ne mala s este tikou Verdiho 
die la absolútne n icč spoločné . ho zrej me ne
vzrušova lo. O ver a viac sa vša k opájal odhale
ním technických možností javiska ( hfbka scé
ny je skutočne o bdivuhocln:í. no takú obrov
skú hrob ku ešte isto nik nevide l) a svojím 
.. majstcrstlickorn" - triumfáln ym pochodom. 
Bol dramaturgicky rozčlene n ý do dvadsiatich 
programových bodov a zjavili sa v i10m ok
rem iného vojnov í veter:í ni s barlami. masové 
hroby. deti hraj úce sa na vojnu . dve po lonahé 
baletky akn mcmľisské dvojčat :í. Ccl:í scéna. 
hlučne komentovaná cez amplión talianskym 
texto m . vyvrcho lila v biza rn Ý karneva l. 

V to mto pro stredí ťažko posúdiť koncepciu 
dirige nta a neostalo. než porut ovať sólistov. 
zatiahnutých d o tohto nezmyselné ho projek
tu . 

PAVEL U NGER 
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KONCERTY, SÚŤAŽE 

Keď počujeme slo vo Sicília. určite sa 
nám vybaví skô r predstava mafie , a ko 

veľkolepej klav írnej súťaže. Túto asociáciu sa 
pokúša vykoreniť z povedomia ľudí dr. Filip
po SP ANO. ktorý poriada! vo svojej prepy
chovej vile Favo rite v Marsale v dňoch 28. 
apríla - 12. mája 199 1 už siedmy ročník me
dziná rodne j súťaže pre mladých kl aviristov. 

rius - predsedkyňa , A . Catania. L. Mostacci, 
L. Pro ietti z Talianska. C. C hano n-Douglass 
z Kanady, H . Hala aT. J amazaki z Japonska. 
L. Sintzcr zo ZSSR. K. Goleminov z Bulhar
ska . P. Lcio n zo Spa niclska a pán Monastyr
ský z Izraelu . Víťazom tej to kategórie sa stal 
G. E ro nakov zo ZSSR. za ktorým sa umiest
nil subtílny Angličan J . P. Ridgway. na III. 
mieste skončila M. Pribilová z Bulharska 
pred A . Manrievom zo Sovietske ho zväzu. 
Víťazi o boch kategórií sa predstavili verej
nosti na ko ncerte 2. mája o 21.00 h . Ďalšie 
miesta v ll. kategórii neboli vyhodnote né . 
takže naše dievčatá sa umiestnili na 5.-10. 
mieste. Aj keď neskončili ocenené. možno 
zodpovedne vyhlásiť . že upozornili na našu 
klavírnu ško lu . 

veľmi vysoká. ale vzhľadom na náročnosť 
programu nic vyššia než v II. kategórii. Opät' 
v nej prcvl<idala ruská škola s mo hutným zvu
ko m (po vystúpení Sučkova s Bcrdicsom 
v duäch zostávala krvav;í klaviatúra a 2 roz
trhnuté struny) a techniko u najvyšších para
metrov. u niektorých vša k samoúčelnou 

a málo zreteľnou. Prednosťou našich bo l ob
sah a zmysel pre výstavbu. Druhým pólom 
bol ľahulinký váno k. pripomínajúci zvuk . 
ktorý uprednostňujú Kó rejci. Japonci. Bul
hari. Ne mci. ale aj Angličania. Pome rne vy
rovnanÍ! úroveň všetkých sú ťažiacich vyp ichla 

le n 4 výkony. kto ré neobstáli v konkurencii (2 
Talian i. Kó rea a C ína). Veľm i málo bo lo pa
mäťových lapsusov. pr íp . iných nedostatkov 
(zastave nie hry - prekročenie časového limi-

Po dlhom váhaní a p rehftaní horkých pilu
liek nepochopenia sme sa predsa len rozhodli 
vstúpiť na medzinárodnú aré nu . Po trojdrio
vej ceste vlakom cez ce lé Rakúsko. Taliansko 
i Sicíliu sme do razili do Marsaly - krásneho 
prímorského mesta na západno m cípe ostro
va plného slnka a prepychových. v tom čase 
ešte prázdnych víl v prekrásnych záhradách. 
Už od nádražia nás vítalo množstvo p lagátov 
propaguj úcich súťaž i iné podujatia vo vile 
dr. Spana. Samo tnú s(rúrž začal veľkolepý 

otv{rrací ko nce rt . na ktorom vystúpil komor
ný o rchester .. Sinfo nic tta" z Bulharska s Di
vertimentom D dur KV 36 W. A . Mozarta. 
Orchester dirigoval čle n po roty K. Golcmi 
nov. Z latým klincom programu bolo vystúpe
nie Salvato re Spana - syna prezidenta súťaže 
v Mozartovom Klavírno m ko ncerte B d ur KV 
595. 

Naše nádeje v Marsale 
Vylučovacie ko lo kategórie do 2 1 ro kov 

malo 30 prihlásených adeptov. kto rí predvied
li v prvom. 25-minútovom ko le Scarlatti ho so
nátu . Prelúdium a fúgu z Temperovaného 
klavlra. etudu F. Chopina a ľubovo l'n ú sklad
bu do 5 minút. Medzi súťažiacimi sa objavila 
aj L. Valešová z Prahy (prijatá na AMU). 
ktorä si zvolila Prelúdium a fúgu č . 17 z ll. 
die lu Dobre temperovaného klavíra. Scarlat
tiho Sonátu E dur. Ch opi novu etudu č. 5 z op. 
25 a Burlesku K. Slavického. V 2. ko le hrala 
l. časť Beethovenovej sonáty op. 2 č. 2. Ober
ma novo údo lie F. Liszta a Skriabinovu sonätu 
č. 4 z op. 40 . Eva Sipláková z triedy Dariny 
Svárnej z Ko nzervatória v Žiline p redviedla 
Prelúdium a fúgu č. 4 z l.' dielu Dobre te mpe
rované ho klavíra. Scarlattiho sonátu A dur 
a etudy F. Chopina : č. IO o p .. 25 a č. l op. IO. 
Pre 2. ko lo si zvolila l . časť Beethovenovej 
sonáty f mol o p. 57. Scherzo b mol op. 3 1 
F. C hopina a Pre lúdium a fúgu c mo l D. Sos
takoviča. Obc naše súťažiace postúpili medzi 
IO na jlepších a úspešne sa teda prezentova li 
rozšírenej med zinárodnej porote : L. Barbe-

V tre tej ka tegórii sólistov od 15 do 36 ro
kov sa zúčastni lo len 38 zo 72 prihl<isených 
klavi ristov z 18 zemí. Ich súťaž mala p re 
l . ko lo predpísané Prelúdium a fúgu z Dobre 
te rnperovaného klav íra, etudu F. Cho pina 
alebo F. Liszta a výbe r z diela F. Cho pina 
(Balada . Scherzo Fantázia, Barkarola alebo 
Po lo néza). V 2. ko le, ktoré absolvovalo 14 
súťažiacich . bola povinná etuda z výbe ru skla- • 
datcľov: Skriabin. R achmaninov. Stravinský. 
Pro ko fi ev. Casclla . Debussy a Bartó k. sonáta 
J . Haydna a lebo W. Mozarta . l romantická 
a l moderná skladba s prednosťou diela skla
date ľa z krajiny inte rpreta - všetko v časovom 
rozpätí 50 min(rt. Až sem sa prepracoval 
P. Pažický z VSMU v Bratislave. kto rý oslnil 
perlivým Mozartom (Sonáta C dur KV 330) 
a doslova zmrazil poro tu Sonáto u l . IO. 1905 
od L. Janáčka . No jeho celkový výkon nesta
čil porote p re 3. ko lo. kam sa dosta lo 5 pian is
tov (3 Rusi. l Maďar a Brazílcc) so 65-minú
tovým programo m obsahuj(rcim Bee thoveno
vu sonátu. ro ma ntick(r a modernú skladbu. 
Víťazom sa stal O. Maršev zo Z SSR pred 
A . Pc rlisom z Maďarska. E. Smirnovovom zo 
ZSS R a jej kraja nom A. Sučkovom. Piaty bol 
Brazílcc J. de Bo rja . Celková (rrovcň bola 

NA MARGO ŽILINSKÉHO FESTIVALU 
l 

HUDOBNE UMENIE LUXUSOM? 
Dom ú ci Státny,komorný orchester Žilina so 

svojím "staronovým" šéfdirigentom Eduar
dom Fischerom vystúpil 17. mája s príťažli 
vým progra mo m, v k to ro m zaujala predo
všetkým prem ié ra Fantäzie p re trúbku . o rgan 
a ko morný o rchester. kto rú pod núzvom Ba
letti .. prezlieko l" z klasického do súčasného 
šatu sám Eudard Fische r. Východisko m sa Fi 
sche rovi sta la Vcjva novského Sarabanda p re 
d ve trú bky a s láčik y. kto rá ho zaujala me ló
diou nco(lyčaj ncj vn útornej sily. mo hutnej 
gradácie a jasavej radost nosti . Fischer zacho
váva pôvodný zvuk len v parte sólovej trúb
ky. celé spracovanie. l\Sporiadanie to núlnc 
i formálne. použitie organu je nové a vedome 
nc histórické. čo v konečnom vyzne ní pôsobí 
do jmom ko ntrastu . Sólových partov sa vcl'mi 
zodpovedne zhost ili sólista SKO Imrich Sza
bó a prvý trubkár SKO Ž ili na Jan Pohunek. 
Okrem spo mínanej premié ry odzneli na ko n
certe Haydnov Konce rt pre husle a orchester 
č. l . v podan í reno movanej luxemburskej só
listky francúzskeho pôvodu Lilie Beretti, jcd
nej z posledných žiačok G . Encscu a málo 
uvádzaná Serenáda D d ur op. 36 Vítčzs l ava 
Nováka. V hre L. Berctti dominovala into
načná a technická istota a kultivovanosť pre
javu. O rchester jej bol p rimeraným partne
rom a v Nov{lkovcj Serenáde pre ukáza l pod 
Fischerovým vedením . že je kvalitným tele
som . ktoré už má nezast upiteľné miesto v slo
venske j hudobne j kultúre. Na jeho výko ne 
bolo zreteľne poznať rukopis precíznej diri
gentskej práce E. Fisch~ ra. kto rý je pre SKO 
ideálnym partne ro m. 

Stvorčlcn ný súbor bicích nástro jov Ama
dinda Percussion Group z Maďarska si získal 
počas 7-ročncj existencie značný mcdzimí
rodný o hlas. V Žiline sa p redstavil 19. mája 
a naplnil sälu hlavne mladými poslucháčmi . 
Zatiaľ čo jednotliví hräči udivovali p ri am 
ekvil ibristickou techniko u a improvizačnými 
schopnosťami. najväčšou devízo u súboru a ko 
celku je o bjavnä dramaturg ia. využívajúca 
ľudovú hudbu afrických národov. jazzové 
prvky. ale aj náročné diela J . Cagca či iných 
súčasných auto rov. Ko ncert patril nesporne 
k vrcholom festivalu . 

20. mája zavítala po IO-tích rokoch do Ž ili
ny Slovenská filharmónia s dirigentom Zdeň
kom Bílkom. Na programe boli p redo hra 
Karneval A . Dvoráka, Ko ncert pre trúbku 
a orchester Es dur J . N . Humme la a Po hádka
suita z hudby k Zeyerovej hre Radúz a Mallll-

lie na J. Suka. O ko ncertoch SF sa píše na 
stránkach Hudobého života často a pretq 
sa nechcem na tomto mieste j ej výko no m po
drobne zaoberať . Snáď len toľko, že išlo o vý
kon po každej strúnke vysoko profesionálny. 
O neopakovateľnú atmosfé ru veče ra sa zasl(r
žil hlavne Z. Bllck. kto rý o kre m osobného 
čara priniesol na pódium pohodu. tvorivosť 

a ume leckú istotu. Vynikajúci výko n podal aj 
trubkár Juraj Bartoš, ktorý vošiel do povedo
mia hudbymilovných Žilinčanov už na nul
tom ročníku Slovenského jazzového fest iva
lu . kde získal écnu Objav festivalu . V Hum
mclovi dok;ízal. že jazz i vážnu hudbu hrá 
rovnako dobre, bez a kýchkoľvek technických 
či tó nových problémov (mo hli sme sa o tom 
nakoniec presvedčiť i na záverečnom ko ncer
te festivalu . kde účinkoval ako č le n kvinte ta 
E. Vi kl ické ho). 

23. mája vystúpil domáci súbo r Armonia 
slovacca, ktorý vzniko l z iniciat ívy druhého 
dirigenta SKO Ž ilina Jaroslava Vochianského 
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SF s dirigentom Z. Bílkom. 

na jese ri rok u IIJHIJ. Ide o súbor zložený z čle
nov dychovej sekcie SKO. kto r í koncertujú 
v počte 9- 12 hníčov a majú už vybudova ný 
pomerne rozsiahly repertoár zo v~c t kých štý
lových obdo bí. Okrem koncertov v CSFR 
účinkoval súbor už v SRN a Franc(rzsku. Svoj 
festi valový progra m spestril prizvaním rakús
keho husli stu českého pôvodu Bohumila Se
mika a Žilinského midaného zboru, čo bol 
určite i mo ment. kto rý k ladne ovplyvnil 
núvštcvnosť ko ncertu . V prvej časti programu 
odzne lo niekoľko skladie b a capella v podan í 
Žilinské ho miešaného zboru pod veden ím je-

tu). Najatraktívnejšou kategóriou v Marsale 
bola súú1ž v hre klavírnych duet bez vekové
ho ohraniče nia . Do te jto sa pr ihlásilo 20 pá
rov z Talianska. USA. Mexika, Francúzska . 
ZSSR. Poľska. Maďarska. Cesko-Siovenska 
a l duo turecko-sovietske . Ich 30-minútový 
program pozestával z výberu nasledovných 
skladieb: M. Clementi: jedna z 2 sonát . F. 
Bussoni: Koncertné duc ttino. J . Brahms: 
l časť zo Sonäty f mol. 2 časti zo suít S. Rach
maninova , 2 časti z Bartó kovho Mikro koz
mu . Concert ino D. Sostakoviča . Ďalš ie 
skladby boli podľa vlastné ho výberu. Hra 
spamäti nebola podmienkou . rovnako ako 
nebo lo predpísané postavenie nästrojov ( len 
mälo dvojíc hralo na nástro joch postavených 
proti sebe) . Naše farby hlíjili 2 duá: Peter Pa
žický a Aleš Solárik z tried y M. Lapšanského 
z VSMU. ktorí majú na svojom ko nte už 2 ví
ťazst vä zo súťaží v Jeseníkoch ako i žiaci žilin
ského Konzervató ria a Eva Sipläková s Eliš
kou Rosenbaumovou z triedy prof. Dariny 
Svárnej z Ko nzervató ria v Žiline . Prvú dvoj i
ca rozšírila svoj program pozostávaj úci 
z 2 čast í Suity č. 2 S. R achmaninova. Variácií 
na té mu Paganiniho od W. Lutoslawského 
a Ro nda C dur F. Cho pina o sk ladbu V . Lej -

ho zbormajstra Stefana Sedlického, Sonúta 
pre husle a dychy F. Schu berta (úpr. J . Vod
ňanský) a Dvofákova Serenáda pre d ychové 
nást ro je . violončelo a kon trabas o p. 44 a p ic
scri Sláva božej p r írode L. van Beethove na 
pre miešaný zbor a dychy (úp . J . Vodňan

ský). Program bol d ramaturgicky dosť nesú
rodý. ale na druhe j strane umožnil spoločnú 
prezen táciu dvoch pe rspektívnych žilinských 
telies - Ž ili nského miešaného zboru. ktorý po 
rokoch stagnácie vyvíja opäť aktívnu kon
certnú činnosť a Armonie slovacca, ktorä j e 
jediným súborom svojho .. druhu na Slovensku 
a d isponuje výbornými hráčm i . 

Komorný večer 26. mája bol pomerne sla
bo navštívený. hoci vystúpi lo reno mované 
slovenské duo - flautista Miloš Jurkovič a kla
viristka Helena Gáfforová, ktoré podalo už 
štandard ne kvalitný výko n. Z programu , 
v ktorom odznela Mozartova Soná ta KV 12. 
Tri romance op. 94 R . Schumanna. Sonatína 
Pavla Simaia . Sonáta a mol p re flau tu sólo J. 
S .Bacha a Sonáta B. Mart inú (z roku 1945) 
najviac zaujala posledná spo mínanÍ! sklad ba. 
kto rÍ! tvorila dramaturgický i interpre t ačný 
vrcho l večera . Zatiaľ čo M . Jurkovič si zaslúži 
uznan ie hlavne za mimoriadne štýlovú čis totu 
a koncepčnosť . H . Gáfforová nás chtiac-ne
chtiac strh la svojou ne ut íchajúcou vitalitou 
a obdivuhod no u techn icko u isto tou. 

Snímka V. Gabčo 

Záve rečný program festivalu 28. mája pa
tril do sé rie určenej hlavne mladým posluch<i
čom . S p rogramo m prcp;í jajúcim v;ížnu hud
bu. jazz a pop music . Vystúpil na ri o m opäť 
Státny komorný orchester Žilina, s kto rým sa 
p redstavil po štyroch rokoch býval ý dirigent 
tohto telesa Peter Sibilev (v súčasnosti pôso
biaci v SRN) . Sólistami večera bola dvojica 
jazzových k laviristov - Emil Vlkllcký z Prahy 
a Steve Barta z Colorada Springs v USA, ktorí 
sa podieľali sk ladateľsky i i nterpretačne na 
veľkej časti programu. Steve Barta predvie
do l svoje tri die la Midwcst dream. Rossport 
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ska .. Muž v Spanielsku". Po ich vystúpe ní bo
lo jasné. že ich nikto ncprckomí v jednote 
zvuku. v muzicírovanf. presnosti hry. zvuč
nosti a jasnosti tónu (hrali proti sebe s ná
stro jmi na okraji rampy) . Odvážne pr idaný 
Lejsek bol vi rtuóznym prídavkom (do 30 mi
nút chýbalo len pár sekúnd) . Nuž a porota sa 
začala učiť vyslovovať meno Pažický. k to ré 
narobilo veľa problémov domácim. Dievčatá 
nedosiahli presvedčivosť chlapcov (pat rili 
medzi najmladších súťažiacich). ale hrali pri
najmenšom veľmi dobre . Ich výber obsahoval 
Concertino D. Sost akoviča. Sonat ínu M. Clc
mentiho a Variácie na tému Pagan iniho W. 
Lutoslawské ho. Neviem posúdiť. či bolo kla
dom či záporo m striedanie tých istých skla
dieb pre hodno te nie viičšiny dvoj íc. ale pre 
naše dvoj ice bolo bezpochyby plus v zmysle 
nastolenia a dosiahnu tia najnáročnejších pa
rametrov (W. Lutoslawský). Vyhläscn ic cel
kového poradia. kto ré oznamovalo. že na~c 
dvoj ice odsunuli sovietskych favoritov. zosta
ne najkrajšou a nczabudnuteľnou spomien
kou na Marsa le 1991. Výsledky vyze rali na
sledovne: zvíťazila dvojica P. Pažický a A. 
Solárik. o druhé miesto sa delia duá E. Siplá
ková a E. Roscnbaumová so sovietskymi se
strami l. a J. E lk inými. tre ti e miesto získala 
d vojica M. Bcrdicra z Turecka a A . Sučkov 
zo ZSSR a cena turizmu patrila ta lianskym 
účastníkom M. Padern i aM . Mottcrlc . Víiazi 
kategórie sólistov a klavírnych duet sa pred
stavili verejnosti 'na vel'ko lcpom záverečnom 
koncerte 12. mája vo vile Favorc tc. Ich hruď 
zdobili vcl'ké medaily a ruky zaplni li rôzne 
pozornosti. 

Množstvo kamier snímalo výkony víťazov . 

blesky aparátov pripomínal i tichý o hiíostroj . 
ktorý rušil ko nccntníciu. Ale už nič ne mohlo 
pokazi ť poci t a úspechy na~ich fari eb. Razom 
srne zabudli na ponižovanie ne majetných. in
vestovanie jeden a pol desiatky tisfc Kčs . Mc
ná víťazov ka tegórie k lav írnych duet na prvej 
strane propagačného bu lletinu sa rozšíria 
o mená česko-slovenskej dvojice . Pre to sme 
s ľahkosťou prekonával i útrapy n<ivratu do
mov a posilnen í sebavedomím sa skromne 
vracali spii ť do našej d rahej vlasti a do tvrde j 
práce. A snáď aj do prípravy na Marsa lu 
1992 ... 

KLÁRA C EN KOV Á 

a Heritage Sui te. PoslednÍ! sk ladba bola ve
novaná SKO Ži lina a odzne la p remiérovo. S. 
Barta sa prejavil ako invenčný autor a zdatný 
klavirista. ktorý svoj ho posl uchúča upú ta 
hlavne v pomalých lyrických partiúch. do k to
rých vkladá neobyčajnú nehu, citovosť a kla
vír mu znie priam zamatovo. Naproti tomu 
E mil Vik lický. s ktorým vystúpilo Pražské 
jazzové kvinte to. dodal večeru te n naozajstný 
jazzový pu lz a .. d rive" a strho l svojím te mpe
ramentom orchester i publikum. Uvedenie 
jeho skladby Kľúče od svitan ia . ktorá vzn ikla 
na objednávku SKO. potvrdi lo i je ho skvelé 
kompozičné schopnosti . Dômyselne v sklad
bc spoj il nápev slovenskej ľudovej piesne zo 
zbierky B. Bartó ka s bohatou škúlou pro
striedkov jazzovcj h dby a tak isto zvuk ko
mo rné ho orchestra a jazzového kvinteta . 
V programe odznela ešte Pop etuda Petra Si
bi leva . ktorá zaujala hlavne nápad it ým aran
žmán a p remiéra skladby Petra Côna Jaaico 
pre detský zbor a orcheste r. ktor:í však bo la 
najslabším čhín kom programu . Na pr í\:in.· 
bol jednak slabý výko n Ži linské ho zboru Od
borárik, jednak laxný prístup dirigenta. ktorý 
mo ho l z diela vyiažiť viac a ti ež i trochu chao
ticky pôsobiaca partitúra s čis to o rchestrá l
nou stredno u časťou. v k to rej bo li jazzové 
prvky vcl'mi nevýrazné a pre to ani nczapadla 
do celkovej ko ncepcie programu. Bo l to však 
veľmi vydarený večer. bol ukážkou absolút 
nej pohody a tvorivej atmosfé ry a vyústil do 
nickol'kých prídavkov a jam sessio n. ktor(r 
predvied li pri sviečkach všetci jazzoví inte r
p reti. 

Pri rckapitu:ílcii fest iva lu . ktorý bol aj 
v to mto roku veľmi zaujímavý a z jeho pestrej 
ponuky si mo ho l skutočne každý milovník 
hudby vybra ť . sa mi však stále viac vynára 
o tázka . č i si ho bude môcť Ži lina dovoli i. A to 
nielen z dôvodu ncnržovcj finančnej situácie 
poriadatcfského SKO. ale aj zo stránky po
slucháčov. ktorých rady sa v tomto roku tro
chu prc riedili. A samozrej me. že som si neod
pustila malú sond;íž a ~pýtala som sa priamo 
niektorých stabil ných posl ucháčov minulých 
ročníkov. hlavne z radov dôchodcov. ktorí 
v prcdch<idzaj(rcich rokoch nevynechali a ni 
jeden ko ncert. Výsledok je trochu smutný - je 
to pre nich v dnešne j e konomickej situ<icii lu
xus. To isté možno povedať o rodi n:ích. ktoré 
sa na podujatiach zúčast iíoval i aj s deťmi a už 
si to dovoliť nemôžu. A tak musí vedenie 
SKO hľadať riešen ie . ktoré však nebude jed
noduché. Ked' zai'nc znižova ť počet akcií . ve
do me zastaví vývoj. ktorý zo Ziliny urobil už 
vyspelé hudobné centrum : keď zníži ceny 
vstupeniek. zho rší svoju. už aj tak zlú finanč
nú situáciu. Je to začarovaný kru h. z ktor;ého 
však musí SKO n:íjsi východisko. pretože 
predovšetkým mu ide o to. aby si udržalo svo
jich posluchäčov. ktorých je ešte stále v po
rovnaní s inými slovenskými mestami dosi. 

ELENA FILIPJ>IOV Á 
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e ÚSPEŠNÝ DEBUT. Premiérovým konce .... 
tom v evanjelickom chráme v Banskej Bystri
ci sa 26. júna t. r. predstavil verejnosti novo
vzniknutý mldaný spevácky zbor Cansona 
Neosolium. Jeho umelecký vedúci a zbol" 
m~Uster Vojtech Did l- absolvent kompozície 
a dirigovania na JAMU v Brne, ktorý v súčas
nosti vedie i detský ~pevácky zbor Kysuca 
z l:adce a miešaný vysokoškolský spevácky 
zbor Cantica Paedagoglca z Banskej Bystri
ce, na tomto prvom vystúpení naznacm dra
maturgické l umelecké smerovanie telesa. 
Náročná vokálna polyfónia renesančných 
m~Ustrov (G. P. da Palestrica, L. de Victoria), 
klenoty klasickej zborovej literatúry (W. A. 
Mozart), úpravy slovenských ľudovýc~\ pies
ní (Zemanovský, Hrušovský), ale~ netradič
né spojenie zborového telesa s komorným in
štrumentálnym súborom - Jurovského dy
chovým kvintetom (anglický spirituál a Mo
zartovo Avc verum Corpus v inštrumentácii 
V. Dldlho) v prekvapivo jednoliatom a pre
cíznom naštudovaní upozorňuje na skutoč
nosť, že sa vB. Bystrici zrodilo teleso, ktoré
mu sa oplatí venovať pozornosť. Ambiciózny 
kolektív, prevažne so stredným a vysokoškol
ským hudobným vzdelaním, chce svojím kul
tivovaným prejavom presvedt!iť nielen svojho 
~nzora - súkromného podnikateľa M. 
Cupku a spol. z B. Bystrice, ale IU širokú po
sluchát!sku verejnosť o možnosti i nevyhnut
nosti rozvíjať duchovnú kultúru v akýchkoľ
vek ekonomických podmienkach. Výťažok 
z koncertu venovali t!lenovia spevokolu Can
sona Neosolium na konto detskej onkológie 
Roosweltovej nemocnice v Banskej Bystrici. 

I:. t . 

e KONCERT Ul:ITEĽOV ZU~. Dňa 21. jú
na i991 sa konal v sále Konzervatória zaují
mavý koncert, na ktorom odzneli skladby 
hlame starých m~Ustrov-Telemanna, Corel
llho, Purcella, Bacha, Mozarta, Pucciniho, 
Verdiho a Prokofieva. Út!lnkovali ut!iteľky 
ZU~ na ~tefánlkovej ulici v Bratislave 
V. Weiglová (hoboj) G. Zápražná (husle), 
A. Czizmádiová (t!embalo), N. Ďurinová (kla
l'Ír), M. Ondrejková (husle), B. MeUenová 
(spev), L. Klasová (husle). Klavírne sprievo
dy absolvovali J . Klasová a M. Obdržálková. 
Všetky skladby boli po technickej i hudobnej 
stránke presl·edt!ivo predvedené. Je chvály
hodné, že učitel'ky ZUŠ sa popri svojej peda
gogickej činnosti l'Ýborne pripravili a pre
zentovali ~ na koncertnom pódiu a svojimi 
výkonmi zanechali u prítomného obecenstva 
veľmi dobrý dojem. J. K. 
e KONCERTY V BANSKOBYSTRICKOM 
OPERNOM KLUBE BOHÉMA sa tešia 

prlaznlllrokej verejnosti a stali sa už neod
mysliteľnou súčasťou kultúrneho života 
mestL Dia 12. júna 1991 Bolléma patrila 
mladým vokallstom - členom opery DJGT. 
V prognune pod názvom Paleta Leta sa pred
stavili Stella Dulfeková, Jitka Jurková a MI
roslav Solárik. Stella Dulfeková zaujala 
zvláštnym koloratúrnym altom, ktorý našiel 
plné uplatnenie v náročných áriácll G. Rossi
niho (ária Popolušky, cavatina Rosiny). So
pranistka Jitka Jurková interpretovala ro
mantické árie B. Smetanu a M. l. Glinku 
(Pleseň Barči, Romanca Antonlty). V áriách 
z tvorby W. A. Mozarta sa predstavil basbary
tonista Miroslav Solárik. Program vhodne 

·doplnili Moravské dvojspevy A. Dvonika 
v podaní S. Dulfekovej a J. Jurkovej. Mladí 
speváci pripravili hodnotný umelecký záži
tok. O ich ďalší umelecký rast sa stará D. Ro
hová, bývalá popredná sólistka opery DJGT. 
Vet!erom účinkujúcich sprevádzal B. Vargic 
a k harmónii vet!era prispela IU moderátorka 
D. Bridková. A. K. 
eSEXTETO PRE SIÁl:IKOVÉ NÁSTRO. 
JE JúLIUSA KOW ALSKÉHO úspešne pre
miérovo odznelo 14. 7. 1991 v Rakúsku, v rám
ci Letných Sittendorfských koncertov 1991. 

e ~ EVTERPRETAl:NO.PEDAGOGICKÝ 
SEMINÁR HUSĽOVEJ HRY. Slovenská hu
dobná spoločnosť v spolupráci s Ústredným 
ústavom pre vzdelávanie učitel'ov v Bratisla
ve a bratislavským konzervatóriom usporia
dala v dioch 21.-27. júna 1991 V. ročník in
terpretačno-pedagogického seminára h11sf o
vej hry, ktorý viedol profesor konzervatória 
Jindtich Pazdéra. Celkove sa na iom zúčast
nilo 19 detí, spolu s nimi vlak IU ich učitelia, 
rodičia, ale IU ďalší pedagógovia. Potvrdila 
sa skúsenosť, fe n~vičlí význam má seminár 
práve tam, kde je so žiakom prítomný IU jeho 
učiteľ. Preto sa IU uskutočnil na konci škol
ského roka, ked' deti prlnállijú výsledky 
dlhodobej práce a je možné ich zdokonaľo
vať, opravovať, prípadne robiť náročnejšie 
korektúry tlakovej hry. Úrovei účastníkov 
zo všetkých kútov l:SFR výrazne stúpla. Po
tešltel'né bolo zastúpenie východoslovenské
ho ~a (Poprad, Spišská Nová Ves, Stará 
Ľubovňa, Košice). Okrem individuálnej prá
ce frekventanti naštudovali IU usámblovú 
skladbu P. Jantolčlaka Andante con moto. 
Pre účastníkov sa uskutočnili dva koncerty 
- recitál mladej nádeje bratislavského kon
zervatória, Veroniky Pdkovej a koncert ko
mornélto orchestra poslucháčov Konzerva
tória, pričom účastníci mohli sledovať IU 
skúšky orchestra. Celkove poskytol J. Pazde
ra 72 lekcií, z toho 61 individuálnych a ll skú
šok orchestra. Po organizat!nej stránke pre
biehal seminár bez nedostatkov a môžeme 
teda konštatovať, že máme za sebou úspešný 

· ročník a určitú vyhranenú podobu tejto ak
cie, ktorá sl zaslúži pokračovanie ~ v budú
-cich rokoch. J. P. 

Súťaže konzervatórií v šk. r,. 1991)}91 
. / 

!Ira na vioi (lllčd~ 2-f.-26. marl·a 1991 Brati-
~1ava ; 
L 'kupina (l.-3.rnč. ) ' 
l. Carmela Cattarino (Bratislava), 2. Peter 
Jarunek (Bratislala), J. Teodor Brc:k9 (Žili
~a). 
IL ~kliiJÍIW (·1.- 6. roč.) 
1. [,•a Sochmanová (Bratislava), 2. neudeJe
ná, 3. Jana Kullchová (Žilina) 

S!lhwý ~p~v l7.- 19.man:a 1991 Zilina 
l . skupina ( 1.-1. roé.) - ž~ny 

l. Renáta ~dová (Žilina), 2. Monika Káde
ková (Bratislava), 3. Marta Goleoot"á (Koši
ce), l:estné uznanie Miriam Žiarna (ŽUina, 
Erika l:ulákot"á (Žilina). 

I L skupina (5·.- 6 . roč. ) - ženy 
l . Jatiana Paládiová (Košice), 2. .Katarína 
Mlchaellová (Bratislava), Jaria Pastorkori 
(Bratislava), J. tublca Grácová (Bratislava), 
Jozefína Puczová (Bratislava), l:estné uzu. 
nie Beata Zádrapová (Žilina). 

ll . ~kupína (5.-6. roč . ) - muži 
l. Simon ~morjai (Košice, Ceau SHF Rena
ta Sajdová (Žilina) za dielo J. Benda U SOl" 
no di Poppea. 
!Ira na gítar~ 17.- I<J .. marca 1991 Košice 

l. ~kupina ( 1.-1. roč. ) 
l. Matej Sálek (Bratislava, 2. Anna Zac:hovo
vá (Žillna), Kristián Ne»Skovič (Bratislava), 
3. Zuzana Balážová (Koiice), l:estn.é uzaanle 
Andrej Lehotsk)· (Žlllna), Jana Holíková (Ži
lina). 

.· 
IL ~kupina (:i _-()_ roč. ) 
l. Milo§ Slob(Niník (Žilina), 2. Radovan Tkái 
(Žilina), 3. Ingrid Schelllngová (ŽUlna), Ce
nu SHF Anna Zacharová (Žilina), za dielo D. 
Martlnčeka Etuda č. 7. 
!Ira na harfe 24.- 25. marca IWI Zilina 
l. , k upína ( l .- 3. roč. ) 
l. h ana Boggerová (ZillnaJ.·2. Carmen Slabá 
(RrutislavaJ. 3. Alica_ Mllková (Žilina), 

l. skupina ( 4.--ť>. roč .) 
l. Tatiana Stanová (Bratislava), Cena SHF 

Alica Mitková (ŽIIhaa), za dielo M. Nováka 
Romantické mlalatúry. 
Hra na akordeóne R.-9. apríla Zililw 
l. skupina ( 1. - 3. mč.) 
l. Ivan H.Ídec (Žilina), 2. Roman Pechmann 
(Bnatislal·a), 3. Rudolf Pepucha (Žilil,ta). 

Il. ~kupina (4.-6. roč.) 
l. neudelená, 2. Marián fiabla (Košice). Kata· 
rina Sirotňáková (Košice), 3. neudelená. 
Akordcônové duá 
l . Jana a Ľubica Slabejové (Ko!IJ:e), Cena 
SHF Roman Pechmann (Bratislava) za dielo 
J. Pospftila Almlrely. 

/ 
Hra na uy~.:hových a plcchovydl mbtrojoch 
8.- 9. apríla Bratislava • 
L skupinu (l ,-l. mč. ) hra nu tríthkc 
l,. aeudelená, :Z. Peter Strdňáli. (Bratislava), 
J. Rldwd Pm&. (Bratislava), 1-.o Petrik 
(Košice). 

ll . ~ku pi na (S .-fi. roč . ) 

1. Rastlsla'· Suchán (Bratislava), 2. neudeJe
ná, 3. Vladlmfr Kuehárlk (ŽUina), Peter 
Bubnič (Bratislava). 

L ~kupinu ( 1.-4. mč. ) hra ml lcl'nom ryhu 
1. neadeleaá, 2. Vratko Budúk (Bratislava) 
FUlp KOváč (Bratislava), 3. neudelená 

11 .-~kupinu (5.-6. roč. ) 
1. Iva Zei'Záko\'á (Kollee, 2. neudelená, 3 
Marián Leltotský (Žilina). 

L ~kupinu (1 .-1. roč .) - hra na IX> Za une 
t. aeudelená, 2. tubol Santavý (Bratislava), 
J. neudeleaá. 

n. ~kupina (5.-6. roč.) 
l. neudeleú, 2. Martin St-rwk (Kollce), 3. 
Braio Kubica (Bratislava). 

l. skupina (1 .-1. roč . ) - hru na tube 
l. aeadeleaá, 2. Ivan kováak (ŽIUna), 3. ne
udeleaá. 

ll . skupinu (5.-6. roč. ) 

1. MudeleU, 2. neudelená, 3. Peter Chabre
~(ŽIIlaa). 

-·----~- P. 8. 

KONKURZ 
---- . Riadltel'ka Slovenskej ftllumnénle v Bradslave vypisuje konkurz 

do OreheJJtra SlovensU fllhannénla na miesto: 
- zútupeu koneertnao nuqstra 1- h-..lí 

Konlmn sa uskutOOní d6a 16. 9.1991 o 15 ... h v koneertnej sieni SF • 
Infol'láele poskytaje a prlhlálky prijíma personaUne oddelenie 

SF, ~16 Ol Bratislava, Fuifkova 3, tel. 33 33 51-3 •. 

JiF Viete čo je Slovgram? ~ 
Nezávislá spoločnosť výkonných umelcov 

a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov 

SLOV GRAM 
• zastupuje a ochraňuje ljkon

ných umelcol' a výrobcol' zvu
koljch a zvukol'o-obrazoljch 
záznamol' 

• začal rokol'ania s masmédia
mi o uzavretí noljch zmlúl', 
ktorých ciel'om je podstatné 
zvýšenie odmien za užitie lj
konu ljkonných umelcol' 

• pripravuje rokol'ania a uza
tváranie zmlúl' s ostatnými 
subjektami, ktoré užíl'ajú 
umelecké ljkony na komer
čné ciele 

• spoločne s IFPI bude bojol'at' 
proti pirátstvu, čím chce lj
razne prispieť k žiadúcemu 
právnemu stal'u l' ochrane 
prál' ljkonných umelcol' a lj
robcol' zvukoljch záznamol' 

• prostredníctvom -výpočtol'ej 
techniky skráti -výplatné ter
míny a sprehl'adní celú och
rannú agendu 

• chce splniť l'Šetky l'aše pred
stavy o ochrane prál' ljkon
ných umelcol' a zosúladiť ich 
s ustanol'eniami medziná
rodných autorsko-právnych 
dohôd, najmä Rímskej kon
l'encie 

• ponúka l'ám poradenskú 
službu pre l'aše zastupol'anie 
l'O l'Šetkých autorsko-prál'
nych otázkach. 

Zakladajúcimi členmi SLOV
GRAMU sú IFPI l' ČSFR (Inter
national Federation of Phono

. graphic Industry), Konfederácia 
umenia a kultúry na Slol'ensku 

. a Slovenský odborolj zväz slo
bodných pol'olaní. 

Bližšie informácie na adrese: 
SWVGRAM, Jakubovo nám. 14, 
813 48 Bratislava, tel.: 591 66, 
591 71. 


