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'• V KSS zvolal na 2:~. ll. 1.
U
nft r na té mu Ume ni e a

r . sQJni

súčasnost .

Prltomn ý tajomnlk· ÚV KSS l!udnvit Pazlát· a vc d Ct ci od do lc nf Ru dolf Jurík a
lvnu I.itvnf stretli sn na tomto pr awv ·
nom nl<lfve s päľdeslalim i r r:pt•ern ntan tami ~Juvenskr.i esteliky, l:ritit;y a ume·
lrH~ ko j publieistiky. Seminár, ktorý z via .
rerých strán obja s ňoval z á konitosti sú·
č asn é ltn umenio , znova de[inovat nie·
ktoré hlavn é f ilo~D[ icko- estetické kate ·
gúJ' itl H napokon - na viacerých prfkla .
doch - chal'akte rizovat rozvoj súčas n é ·
ho es te tické hd myslenia. Stí č asne u ká·
u l, ž e slovens ký estetický rront má dos ·
t atoč n a ujas nené es tetické otázky stičHH ·
nosti a tvorivfm spôsobom rozvíja sú·
časnú marxistlcko· leninsktl estetiku.

RMrlian

sa venoval uzáverom XV.
KSC z hradiska rozvoja a po.
trieb umenia, ~iroko rozvinul tému , ako
sa tíeto uzávery premietajú do oblasti
tvorivej inic iatlvy, umeleckej slobody, li·
rokýclt tvorivýeh možnosti ná~ho ume·
nia a Jednotného vysvetfovania súčasnej
estetil!ko·ldoovoj kvality. Akademik An.
rlrej S lr á cky vyiiel zo svojich star~fch
pnhlikovanýclt ~túdil ' a znova podtiar
koJ. ako sa ideológia premieta do ume·
leckýc h a estetic kých náz orov. Na mno
hýeh prlklo!luclt ukazoval, č o umelci na
pochode ž ivotom poh·ehujú zo súčasnej
mand~<licko · l eniuske j ideológie a - na akt!
ideologic k é mys le nie sa napojili niel<tO·
ré h111·toázne esteti cké koncepc ie. Vo
velmi z aujimavo111 prfspevku Dan iela
Oklili ho sa účastn íc i s tretl i so l iro kým
~ýbcro m pr il<Indov z litorórn c ho myl! l lf
nia s c~ot deiliaty clt r o kov. Autor si. vy.
bra l pr fklad y, no ktorých dokazova l
vply vy e xis tencionollst ickej a antropo
lo)llc l<e i e stetik y u ná s, alo hlavne za
ujlmnvo .dok áza l. nko tie to vplyv y IJO·
krivili myslen ie i tale nty n ickto r 9t ll
IHe rlílo v. O. Kuk llnkovti vy br ala niekn l
kn e s te tických kategóri{ a so ~iru ký m
nadhľa dom an a lyticky u ká:r.ola, a!<v sH
tie to kiltegól'io vy s v e tľujú v s účas'l nm
ideo logic kom z ápa se a a k o ich vys11r tlu
jú, llľÍJla dne obc h á d zait~ ni ek toré bur·
zoá1n c estetiky. Jlín Ste v če lc rha•·a '·fll
l'i~ owll nillkturé čr ty mn•ô·!v sor.i all• tic·
ké!Jn r oalizm n a no nl:líi'; a -: h z Ji'rra.·
turv ruzlnžll fíiro k'Í l!alctu IJ"f;Jarlov p:•r.
to to umoter.k 6 myslenie. Po·tnet ne vy·
~ l ú p ila i l!. Potora lov(i v referáte o idPfl.
vn· filo7.nr lcl<ýr. h asp!'I<IOI'h ahstrak 1 io
nitlll\1. 0 6sled ne popi r ova la • fi l07:nfi r. ké
výl'llnlliská a hs'raltr:i on il:mu a d o kazo
va la. kd l' vedo me - ol ebo uevr d um P. dos pe li n iektor! autori. ktor í apliko,•a li
ir1oa listir. k6 fl loznrir. na svoju P.sl c tir.k(l
ko nct1pr:iu. Podnntne vyMt úp il i O. FP.ľ P. n ·
r.1.y s r o~ hnr o m niektorýc h zár:arln ýr. b
id novo Rstetickýr. h tonde ncií v hudhe ,
pri l: nm na p rfkl e do ch z nedávnej minu losti dnkazo val . a ko tieto ideovo - e~te ·
li c ké ,kq nncp c ia KÍ hl8d8li zíize mio i nB
Slnvonsk n. Uob1·o l tylí zovaný výklad
dohre doplnil vAetk)• TJI'Odchlid zajťir.e vy.
st u'pr.nia : Vladimir Brožfk dok azoval fi ·
lozo llr.ky. ~oc iologic ky a politi~ky zll ·
ku n i tn ~ti spotot ensk é ho poslania ume
nia . p l'il:om e x.aktne. s patril!nou váhou
lll'~ nm e ntov a es teticko· filozofickou d ô·
s lcdnnstou ukázal zákonité kore ne ang&
žovano!)ll umonia . jebo p o~lania a. adres~o~t.l i . jeho nutne.j výrazovej un1a1ec·
kel vle t~tr• anno stl . ,
:~: jazdu

Štmtinár v c elej svojej konctÍpcil sa
dni kol ' vlptkýcb ,záva! nýcb estetických
otér.o~ .. a .m111 inlpiretfvny význam pre
pi'ÍIIllllných . kt.ori pracujú v te\to oblas
ti,· sami rle~ia estetické otázky 11 maj6
r.á\1je'm · na tom , aby naiia kvalifikované
l'lltclikll elite viac QVplyvňovaJa umelec·
ký rt·ont a stála na úro,vni súčasn ých
kultúrno-politil,:kých potrieb.
·n ·

'

Vr. Gust áv Paf?p bál - spolu s Bl enou Kltlntlrovbu sólistom Spevov o ~ivote, op. 44 od ntlrodného umelca
Dezidara Ka rclo§a. Slovensklí filharm óniu dirigoval 1'/b or
Frebo 1otvtlract koncert Týždtia nove; slovenske/ hudobne/ tvor/ly - 7. februtlra 1977 }.

Týždeň

La(lislav Gerhardt so svojou skupinou vystlípll počaJ
T!iZdJ)a na Vec)ere záhavnet hudby ( 11. februtlra 1977 } ,
ktorý bol v kultlírnom dome "Vernost'' ChZfD.
Snfmk y: R . Polák

.

nove) slovenskej hudobnej , tvorby

Komorné ·koncerty
- Urbancovi aj teraz stačí ako \deAl, k u kt orému >ll
Už pravtdelne, na začiat ku roka pripravuje Zväz slo.
ú pn m ne h lási. Tento zvlástny a nachr onizmus zabraiiu 1Ei
vens kych skladateľov bilan ciu na jnovše j préco s k lada
s kladaterovt 1·ozvífuť a kultivovať mnohé technické a
tolskol so kele zu uplyn ulé obdobie. Ponocllujrno str<tJiou
vyrazové danosti vokál nej línie l klav!rneho partu. Snaotllzku ~právneho drartlélturgic kého výhn1·u 1<ompozi1·il,
liu o nát oč n ejšie r ieseni e mu rozhodne upr ieť oemoino
c'l sklatla terských osobností - určili! nomt\ fsť o vyf prv it pieseil cyklu je dokladom Urbanco vej tenrlencte
plnc•nio celé h o priestoru T9ždila novlnkuml jo. i'!
url:iť na príklad klavírnemu partu nekonvončn9 tvdr
mill!! IJv to il} t. s kôr prehliadka toh o najr•'PrP7.f'ntui:nl 1
a novi;f výraz). žiar. akosi sa zrnko! tejto .,modulcicle"
~iehu. CO pOd 'L!ii!Íilljíi mnoh Ot\IÍl'll~' OlJJ .ll. ..,IIČU'-oll{hn
u v cfalsích čfslach cyklu cúvol nazad do polohy lúkvosu v slov c.n ~koj hurlobnci tvo rbe, pohvhu p ln eho
boz no·usmevnej, ktor!i mu skutočne najv1ac vyhovuje.
~ n nhv o kornunlkAclu s okolfm, konfrontáciu tvorcu Ml
K plesflovému cyk lu Jaroslava Melera ,.Božská l áska"
~chou f:llrn}m, poctiVú snahu o nový tvorivý l'ln. Keď
len torko: dá sa akceptovať určitý tradičný postoj k huo.,pom•namn, tf' .,mH ht by bvi". chceme len struč n e nd
~na l· ll.' i~ kAZe! V rok ~ú pt•ávc vo vvi;sl~: formu lo vB n ľCh
rlobnému druhu - ako U1·bancc, af Melp1· vldf mf\Ximu m
úslllatli značn!'> re.wrvv. ntE' každ~· autor chápe Pl'll(:zi
únosnosti tSVOfiCh . vy1adrovacfch pro~trleclkov ,v • schn.ei·
10sr. i:l moi'núsl hyt zHstúpený nu týiclcn nom ví•bert: uko
uerovskej plesi\ovosti. Ale Schneider .- aj Urba nec vnítturnú npnthu. ako mól'l\lny záväz ok hvť voči sobe
si vedeli nájsť vhodnú ·textovú predlohu a pri hudobnom
11 nó,·itwll"ltb lwmu okoliu prť~nejsfm a n<'I'OI'nrj~fm .
o,pracovanf dokázali vystihnúť všetky 101 nuansy 1 v
M"hu!nrornr' lin:hliArllly ukii7nli. ~.!' ~lnvpnsk9 ~klit· ·
rá mri sVOJhO pohľadu. Mrier sľ zvoJJl krehkl\ itvotné porir·r- r 1vo·rr komornl\ opusy s chutnu a Lllsto ..,, dtivn
hfody fra ncúzskeho symbolistu PouJu Ver lalna a zhunA nilh :r.ftl ežat. Ved dk si - len lmmo - uveclnmfmr.,
dobnil Ich opern9m gestom. čo v tomto pr!pade pósob!
fik'(! ddle~l.t(l úlo hu zolmili vo vývo1i jP.clnot!-ivých sl.[,,
nc:adekvá tn c.
cla:r.r~l<}•ch o~ohn ostf u koci ifikovaní ich vlnstnllho stylu
Ivanov i Hru~ovskému sa už dlh sf tas darľ úspešne
n updk In ci s ilí!' l kov~ kvHJ'tctá [ Kurdos, Očenáš. Ferenczy,
r10s1ť pr o blém vhodnej redukcio zvukového ma teru:Hu.
Zoljcn l<rt. B<lzll k. S ix ta . Porlprocký, ale Hi rnný Sur.ho11
Tri s l1la dby pre če mba l o boll ukázltou plánovanej p!HA Clkkcw), rn~p. /.e skva lftn e niH tvorby u mnohýclt Hd
časťovot sonáty pr e. nástroj, ktor}• sa sta) vďakil ,zú·
orlnhrtivH pr~vc nA po~o
'
' zcným zvukovým schopnostyc:llo 11lvarov I<OIIIPO·
tiam - · vlioclu9m proslreclzll·nn nio p ravr' nHiľttil';;e
nf l10111 pre llmo č !lniR Jiru1'1 ~~ ·ln(•r.h.
llkCr' tltlljOntf!
!;ovskóho hfttdanla a v
nl hulnli lit~llipf'nl •! nov).h
tomto prlpadA - Al vy"ná·
kCJilllll'n j rh OPLI~OV V l'iÍIIIC!
vanla su ~kl a datcfa z m lí m·
nvch hudobn9r.h lások. ~ko·
Ti'7d 118
eln. i c znznoli len dvo \'erk~· m hancltcnpom hni.
okra IO Vé časti (s vynrf' ha·
!._11 ic to. /c m usf zautat ur ·
nlm Hommage é Grleg ,, v
tli\' P(l!>lof uV. pb tednordol\luvoch _ dominuJe strohí•.
Htl' oskV.liCký ·PI'ÍS.tUP . k lia ·
zovom,. ~o,lpO~Llif il tYI!I I• S·
novani·u :mcktor.ý ch modeku1e pr!p11dnŕ ncpocllGnc·
lo~·.. harok0v~ho
hudolmóho
lll fi, .· 1::1 n acl~ado n p~ t k1 ilé·1
.
l
•
plrliva . ~·unHi~Ja; 1 T.occata
rif p1i hodnoten i Táto te· ·
holi a?. prfhii sp(lt Hné Út tou
7.or~a,' rnttlarti do poéllu,
l
'
k Bar.ho\)~: .. ·a · pť,elt1' .,so '"1111
znovu sa vr11cat k , dl~o:lu, ;
Vlii!: A ť s111 !l·kosl s pon tá n ne.
z·dl\lo ·:rn~ lO:. kmrwa~t1~6 11 In.
1
le. mysllm .sl, . značným po· .. [)iw 8. ll. t. r. bola rJ Sli P prvá z troch llacových bes/e(/ 1 dlvldu~l n e .. Mož119 ~ento mô j
o
skladbach,
ktoré
odzneli
na
koncertoch
nove;
slovendo iom. p1·amenl ,zo .spomenuz t!lvoi!l pre skladbu ·sa m ot: .
ske; hudobne; tvorby. Na sntmke stí ·zahrantčnl hostia.
tého ncuplnó.ho o redvede·
nú . · ]e dobre,' že takýto · pozľava V. Agafonnlkov, lzudob.ný skladateľ z Moskvy.
nia, · resp. nte· "náflepšei lnclt · s me 1ľa tohtOCOČI)Otn
a R. Dr obaéinskl, ltudobný skladateľ . a dirigent z Polte rpretlícle1 .
1'9žctn'i .' mohli zaznamenať
ska.
Sn!mka:. R. Polák
Druh é , sl.ál)ikové k varteto
VldC razv.
Ladis lava Bu rlasa te aktuálnym a mimoriadne pla ~ttc ·
Z veľke! miery mládezou zaplnen á koncertná sien
1\onze,.vatôľia na Tols té ho uhci v prvý komorný večer
kým dokumentom skladateľovho nepokoja zrelosť
1 [ 8. ll. J zaznamenala tri diela pre klávesov9 nástroJ. dva
kom p oz i čnej práce v technicke! l výrazovej oblasti te
už u tohto tvorcu samozreJmosťou . Košické kvarteto,
presilové cykly a dve s láčikové kvartetá.
Vztah Jána ' Cikkera k fo lklórnemu bohatstvu naštl1
ktoré te zdr avo zaujaté pre s lovenské novink y, pred·
vlasti' je obecne známy - Variápie na s lovenskú rudo
n ieslo Burlasovo dielo s pln9m pochopen!m jeho vnútorvú pieseň pre klavlr akce n tujú s kladatelov plétny pr!·
ného dynamizmu.
S menom Duiiana M a rtin č oka s!l s páJajú opusy. pri·
~ tup li: s prac ova'nlu témy. jadrom sk ladby hudobne
najpôsobive lš lm - · je harmonizác ia p lesne v úvode
spievajúce do súčasne ! klav!rnej lltm·atúrv nie ~l l áve
Vla stný model Variácii potom preds tavu je akési kolo·
najšťastnej š fm spôsobom. M!l rt1n če k s a už dlhsl črl~
rovanle, obaľova n ie témy Cig uráclam i,. pasážami, pr ipo.
nemôže vymanit z a kéhosi kl•u~;~tera romantickej k kliit•.
·in!oajúc iml mies tami ' iné Cikkerov'e sk ladby pre kla
nej sadzby, vyrastajúce( z odkazu Slnlablna a Rachmn VÍl'.
'' , .
nlnova. Bola by š koda. kebv sa s klarlater ncbrátirl te JtO
Bartolomej Urbanec má rád piese11. p rostý I udový po·
mentáln ej starobe, lebo v mnoh ých Jeh o predchádza·
povok su m u s láva vYchodiskom pr e nap!s an!e p!esilo·
júclch die lach sa zablysol prejav c itlivého a spon tánne.
vé ho cyklu. Až Insitne jeclnoduch9. úsmevný prls tup
ho muz lkantstva. I v 12 prelúdlóch fs lwele Interpretova'k p ráci je jAd r om Urbancovej •orientácie v cykle .,Túž ba
ných Ivanom Palovlčom l.· &a .kdo-tu ukáza l pvflev novej
po domove" . Typ plesňovbstl ! ktor9 .. v ll aW s lovenskej
Invencie. MysUm, že M artinče k mé v nútorn ťí dlspoz!cle
hudbe , M. Schnetder-Trnavsk 9 bol ' kedysi vyspelý a
pra to, . a by odh odil t•odundan tn é a nepotrebné rek vizity
znamenal pa·e profeslonallzác.iu :doilenskot h udby .va la
1 ~ ,
_ • (P ok ra čov~ f!~e. n a 4. str. )
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SKOLA A HlJDRA
VILIAM KOltlN!K:

Rytmus a tvorenie tónu
u ~rcheslrálneho huslistu
úrove!\ tónu e súhre s16i!lkových s kupin šp ičkových orchestrov sa bU~• k vysn"!nej dokonalos ti. Ako ju možno doCieliť, č? umo~nuJe takýto vysoký š tandard? Dôležitými faktormi s uhry su: p 1·eg n a n t nos ť, tónová kultivovanosť jednotná
rytmická a artikulačná kresha, technická vypraco~anosť nú slrojovej hry a maximálna prlsp tlsobovacla scho pno s ť sk upinové cftente·', pri zachovani osobnej Individuality. v'ýber
o rc~es trálnych hráčov nie je t a k ý jednoduchý, ako s a to na
prvy pohlad zdá. Ok rem pe rfe ktne j techn ickej vybavenosti
hr&ča sú vlastnosti , ktoré pri konku rznej h r e nev yjdú zre tefnc
naYOnok. Jednou z d ôležitých vlastnostt skupinového hrá ča je
dokonalé prispôsobenie sa spoluhráčovi, schopnosť Interpretač
nej premenlivost! podla intencU dirigen tov, bezpeč ná p am!! ť
pre všetky výrazové odchýlky - od pôvodných vžitýc h preds táv - so schopnosť ou , u d ržať s i vlastn ú Individuálnu preds tavu (štýlová, rytmická a tónová) mus! byt pribuzná u všetkých hráčov s kupiny. Hráč sa mus! vedieť dokona le "vteliť''
do rozdieln ych p redstáv dynamických, frázovaclch, aj agogických. Mus! by t h er com, ktorý hrá jed nu a tú Is tú post11vu
v jemných, ale niekedy aj v podsta tných obmenách. Meni
v de tailoch v lastn)' p rejav a prispôsobu je ho cudziemu - napriek niekedy pochopltefn ém u vnútornému odporu. Hráč i si
postupne vytvárajú l ed not n (l 1 n d i v 1 d u á 1 n u pr eds t a v u. Táto predstava je nutná k tomu , aby s a vytvorll vyc hodls kový bod pre vlastné hod noten ie Interpreta č ných kvalit
a pre p rlpad, kedy d irigent dokáže citlivo využit hráčov
hudobný prej~v P~i kon kurzoch je tiež nezlstltelná vývojaschopnost hr~ča, JCh~ snaha po zd okonaľovani sa. Ideálny
s ta v obsadem a skupm y môže poskytnúť tba cielavedome
usmernená výchova v š kole a konkurzná skúšobná komisia
ktorá má z toho Istého jad ra vychádzajúce p r edstavy o kva:
!Ite _(Výber podla tohoto klOča r obili s úspechom aj dirigen ti, ktor! sami ovláda li vi rtuózne nejaký nástroj a mohli
po súd iť dOležité pr!buzné č rty medzi hr áč m i ) .

***
Z6kladnou zlol kou hudobného prejavu je rytmus. Je pozoruhodné, a k ým vývojom mus! tá to discipl!na prejsť kým dozrie
na pa trič nú ú r ovei'l, potrebnú pre skupinovú hr~. Rozdielne
p ova hovO v la s tnosti na j čas t ejš i e narúš ajú rytmickú jednoliu tosť skupiny. Proti klAd né povahové črty, výbu šný, nesk r olný
a neukázn ený tem poramHnl, alebo povahové I Hx n osť, ))P.ztom p erame ninos ť, n esc h op no sť cl liť napätie, n arú.SHIÚ prejav. Hôzn e vrodené, šk olenťm neodstrllnená predstavy rytmick ej náplne jed n otlivca sa kon[lik tn e s tretávajú v sku p inovej hre.
K jed notnému riešen iu rytmickej ná plne mus! dospieť maximá lny po če t hrá čo v. Rytmická realizácia frázy je nie vecou
matematickej pr e~ no stl , ale pod lieha ume leckému s tvá rneniu
jedinca a skup iny. Skupinová hra má ni ektoré akustické zvlá~t
nostl. Jedno z nich je: v skupine n e počuť hráčov pred sebou, len hrá čov za sebou. Tým sa n eprenáša r ytm ický kontakt
z predných pultov k zadným, ale naopak. Konfliktné môžu byf
najviac tri pulty, z ktorých druhý a tret! nepočuj e prvý, tret!
pult, ·samozrejme, n e po č uj e ani druh ý. Prvý pu lt počuje druhy
a č ia stoč n e ešte tretr, ale iba pri r ozdielnej, teda chybnej
tón ovej intenzite, čl ned okonal ej súhre. Nepr!jemne sa pro·
javu je tiež relaUvne vefká vzd ialenos! prvého od posledného
pultu (niekedy a ž osem metrov). Neskúsení hráči by mali
byť pridelen! k skúsen ejš!m h ráč om, u r ýchlilo by to ich celk ové zapracovanie.

***

Dirigent mé noliť pre kd dý 6sek skladby t empo adekvátne
výrazu, stavbe a artikulačnej zrozumllclnostl. (Do určitej
miery by mal dbať aj na možnosť hratelnos tl partov.) Tónová
intenzita, ktorú produkuje ce lá s kupina, prfpadne orches te1·,
z n emožňuje často jednotlivcovi akus tic kú sebakontrolu. Ilráč
mus! hmatať a tvortt tón bez vlastn ej s luchovej kontroly.
Up la ti1ujú sa zau tomatizované návyky ľav ej a pravej ruky.
Clm b ezpečnejšie hmatové návyky, t ým Intonačne člstejs!
a kvalitnejši je tón . C!m presnejš! jo ťah sláčika , tým rytmickejšie hrá celá sku pina. ( Jednoduc hšl technický úsek, sóJovo ľahko zvlád nu teľ n ý, je podsta tne ťažšie zahrať v skupine.
Preto sú také dôležité s kupinové skúšky!)

Hr61! je z6vlsiý ne g este dirigenta, pr! č'o m M. ns mlo 5tat
tnmpove p11~!vnym. Dlľlgcnt mu s! hy( natoľko pružný, aby sa
"!oho l nnch af vies( nim usmnrnrným prúdom hudby. Nesmto
vs ak ma( h1·áčov nousllllc " p nlopcny~;h'' na zjednocujúcom ,
no v podsta te s tatickom geste.

***
Slra ll! 111uc hove j k ontr ol y nad vlastnou hrou v p ianls~!me
jA ďal sun nebezpnéným ú~ka l ím orchestrálneho h ráča. Mnohého hráča zvádza k l-.llncjšiem u tvoreniu tónu sna ha a prianie
počuť sebA a iym dostať hru !ithste pod kontr·olu. N1e je to
správn o riesrnie. Reakciou d1r1gcnta (pri zvýšenej tónovej
intenzite) Je, po~.ioclavka o zachovan te určenej dynamiky. Hrá č
s malou orchestrá lno u praxou snazi sa čora z viac zos lab iť
tvorenie tónu . t\k Je to v 1111nstc tcchJHCky (a tým n ervovo)
náro č n o m , d_?siUva sa do sl tuitcie, kedy nezvládne pohybovú
;o;ložku h~·y. luky s tav d 11va podnet k psychickým komplexom,
ktoró hrač rlei:.I čas to bezúspešne, lebo nepozná sprá vnu prfčlnu zlyhania techni ky. l'reslávu ve1·tť vo svoje technické
schopnosti a určité part y sa preltho stanú dlhoročným komplexom. Môže to byt' hra chuloslivých drobn ých ťahov v pianissime, pripadne aj dlhý vydl'žlavaný tón v pianissime. Zaujfmu vé je, že sólisticky zdatný hráč môže v skupinovej hre
p odfah núť depresiá m, ktoré sa tak fahko nedajú odstl'ánlť.

***
Rytmický tok narúla velmi často d yna mické naan sovanie,
akcenty, dynamické zlomy a pod. Plastické znenie akcentov
vede l vyp raco vať v dokonalej, typicky orchestráln ej (orme
moskovský d irigent K Kondrašin. Ziada! po každom akcente
zmenu základnej dyna miky, teda aj tom, kde to bolo p roti
a~torovmu z~plsu. Všetky rylmtcké a dynamické fin esy parUtury sa daju u skutočni(, 11le treba ni1j sť s právne, zvukovo
a tech nicky vyvážené riešen ie. Každému detailu sa mus!
f unk č ne napomáhať (rytmu, dynamike alebo Intonácii ). Skupinová hra umožituj e využitie rôznych dynamických aj farebných odtlcftov - premlestnenlm smykového mle~ta, mixážou legát a pod. - čo su este s tá le nedostatoč ne využlva.
Jedna z typických farieb je napr. hra nad hmatn!kom, ktorá
sa nedá ničlm na hrad iť. Prlkladne realizoval husto znejtícc
t remolo mlxá2ou rozličnej š lrky ťahu aj rozličnej rytmickej
dlžky nôt vynikajúci dirigen t S. Cellbldache.
Sile e zvukové kva lita orcheatrélnaho zvuku je závislá od
nlekofk ých faktorov. Najprv treba spomenúť materlá'lne predpoklady pre kvalitné tvorenie tónu. U· s l áčikov je neobyčaj n e
dôležitý výber nástrojov, ktoró majú byť farbou a silou prlbuzné. Lahodný zvuk Viedenských filharmonikov je umožnený
rovnakými nástrojmi z viedenskej husliarskej š koly. (Aká
clôležl tli je prlbuzno sť nástrojov, by demonštrovalo zahranie
napr. Bachovho Dvojkonco1·tu, kde by jeden hráči vlastnil
kvalitný taliansky nástroj a druhý nástroj nový.)
Hutn osť tónu je v jadre závislá od ryt mickej jednotnosli,
ktorá svojou homogénnosťou silu násob!. Tón má byť presved čivo kvalitný rtielen v kanti léne, ale musi pôsobiť svojou
k ráso u, jacl~nosťou a guratosťou i v častiach technických; pri
détaché, sp1ccatc - kde je I'Ozhodujúca najmU š!rka ťahu.
Déta c hó a sptccuto majú rozli č n ú sfrku , dávaJúCu každému
ťahu obsahovo výruzovú zlnžlw. Co~:.ká fllharmó nln je typickým prr:d~o l Hvltetom orchcslrn s pôsohlvou r ytml~.:kou prngn a ntno sťu u . Skupinová hra spiccuta v CF razila (pre zv láš tnu
fareb n osť) term l1: českó spiccnto. Nie je to nijaký nový druh
spiccaiu. Výrazovú zložku vytvára jednotnosť a vyvá ženosť
rymlckej a tónovej dlžky každóho spiccatového (ahu. Jednotný
odraz aj ťah sláčika na s tru ne, v9ška odrazu, ono detailné
jednolioce vybr úsenie (spolu s r ytm ickou homogénnosťou
v celej skupine ] vytvárajú onú zvlllštnu farbu . Teda v r ytmickej dB~ke kazdého ťahu sa nachádza jadro dokona lej hry
a kr ásneho tónu. Václav Talich vzdy prlpomlnal, že preclznou
hrou sa zvyšujr dojem tempu, rýchlosU - napriek umiern enému sku t očnému tempu - a r ytm ickou hrou možno noh r adiť nadmerný tlak a snahu o fortlssimo. Silu tónu, jeho
kvalitu i výrtJZ ditvit rytmická jednota, ktorá je a lfou a omegou
dokonalej orchestrálnej h r y.
Na záver te jto struč n ej š tfldie cšto jedno konštatovanie.
Kvalita orchestrálnej p1·axe nevychadza iba z doby strávenej
v symfonickom teleso a n ez nu či len na konkurzoch žiadunú
a prcferovanú hru z listu. P 1 nčo? Mi n ula sa doba, keď bol
rozhodujúcim len faktor ekonomický, teda - rýc hla práca.
(A. Toscanlni si žiadal pre koncert s VIedenskou filharmóniou
až 28 skús ok l). Casto majú typick! hráč 1 ,.z listu" ( samozrejme, nie každý) menšiu schopnost, čt s nahu detail ne vypracovať part ako ich "poma lsf·' partner. Orchestrálna prax znamená poznanie kmeitového repertoáru, schopnost vc!tenla sa
do s kupinovej hry po rytmickej, dynamickej a intonačne]
s tránke. Uplatiíovanie tzv. ,.orchestrá lnych ťahúňo~" je dnes
n emysli t eľ né. Iba ten, kto sa vie vedome (aj podvedome)
zaradiť clo rytmického, tónového a intonačného prúdu skupiny,
je pr!nosom. Skupinová hra je hrou komorného cnscmblu,
nes mierne náročná na hru ,.unisono", ktorej primárnym cierom je dokonalá jednota.

··-.or

Od októbra 1972 pol!auafú r ozhlasor1i
hudobní nadšenci reldclu 11PJj_'f OT AZOK
PRU V AS" . Zaznieva na I . programe každú druhú nedeľu od 16,05 do 17,00 hod
Póvodne t úto reltlciu prlprauoualt r edaktorf<:y Zuaroud, Berndtouá a Odzganová,
od r. 1974 sa autorsky podlela n a súťatnom kulze dr. Zdenko Nováček, CSc.
Naposledy sme p očuli - dnes u! Tri
otd<:ky pre uéls - dfia 27. ll. t. r. s t~
mou
"(JAJKOVSKEHO
H UDBA
POD
DROBNOHĽADOM SOCASNOSTI". Ai u
tejto reléfctt sa ukélzalo, !e a utorovi l
redaktorke Z. Bernátouef, ktorí spolu uytudrajú cyklus, Ide u poslednom roční
ku o taký t yp kufzouef reléfcie, ktorá sa
snaii už nielen o st ru č n~ fakty, uedtice k výslednej otélzke, al e u pozadí t~my
te est etický aspekt, čim sa zuy~u fe h odnota tejto hodirtouky. Nepochybne to uyplýua aj z metodlek~ho uedenta posluchátou, ktorých okruh - myslfm sl je do tstet miery stablln!J, a teda mal
by s r cldctou a na r eldcti r ást po strán ke poznatkou a kvality uedomostt. Ak v
minulých ročntkoch obohatili autort r eldctu o telefonickú anketu s clel'om : l!o
by chcel posluchéfč vedte( o tom-ktrJr om skladaterovl, teho momentdlnej prdct. tohto roku kut: l'OJ~treng o anke·

te

tu " llUDBA V ZIVOTE CLOVEKA•. Tu
zaznteuafú uelmt uracne vy znania Siro
k61ro posluchdtskello okruhu a odbomik
11le rc. ~ s 11ctou sledufe, akými ceslicknmt sa budufe v z ťah ludl k t zu. uážncf
lwdbe. O t om, Ze reléfcia má svojich f<inúslkov, sa možno dozvedte( zo stoviek
tlstou, ktoré doposial prl~ll nielen
s prost ými odpoveďami, ale aj s priponllenkami, poďakouanlm a vyjadrení m
subfektlvnycl! pocitov prt poCúvaní t zu.
vM.nef hudby. Zhodou okolnosti sam bol a svedkom ndhodn~ho vyznania ledného 'Z poslucl!átJou tejto a ďalSích reldcil
o huc!be, moueka, ktorý pracuje na celkom Inom úseku tudskef tinnostt a pmsuedtJila som sa, že niekedy anonym/Ul
a mravenčia práca hudobných redakto rov t autorov nie te bezvýznamná, ak
zasiahne čo len Jedn~ho konkrdtneiw
tloueka. A Tri otdzky pre vds ma;ú poc/obných pravidelných posluchácou stál e - a vera. Vytvára( ptl( rokov jednu
prm>ldelnú reláciu, vyžaduje veľa uyl!altezauosll. Te dobre, !e t at o antblciu má
1 momentál ni/ tuorivg team: autor relélcte 1 rozhlasová redaktorka.
V ten t stfí de1~ o 18,00 hod. pripravila
Darina La!itiakouá "POSEDENIE S REDAKTOROM dr. ONDREJOM DEMOM",

Smn.mrejme, tato polhodlnovú reldciu
mo/lvovala pä/desiatka nd!iho folklorl!.lu
a aôl!ora aspe!mej Klenotnice ľudiJUe/
hudhy. Tentokrélt mi vsak nejde o lwdnotl'•mr? prélce Ondre;a Demu, ku ktore/
sa vrd/ime lnfím cldnkom, ale bola zaUflm ové sledovať stavbu pollwdinouky,
ktorá podciarkouala oblasť, kde O. Demo vytvoril velké hod11oty, r edaktne bol a reléfcla uwjtrnauo popreplietaná o:sobnJj11it uyznaniami Ondreta Demu, bola LU
l strucná bilancia jeho práce a pestro st
uv vybere numorladne úspešných nahrávok ludouej hudby, ktor~ vznikli prdve
z aktwity jubtlanta.
A napokon - l keď nie v poslednom
rade - by sme sa clzcelt zmienlf o potrebnej a kualilnef reléfcli "MOZAIKA
liU /JOBNÝCLI VY ROC!", ktorú prtpraoute pravidelne s redaktorkou Etelou Cárskou 12a~'a organistka Eua Kamrlouá. Nie
le zvykom, aby sa interpret sastred/1 na
pramctclnú propagáciu iných osobnost!.
Livrr Kamrlouá Wk robí {podobne ako
L:uúu /Jarlcouá v lne; oblasli) pouč11ne,
s tol•11zer muztkologLCkým prtslupom, ~i
rok!Jm rozhľadom a uetkou kultiuouanosl'ou. Vhodne vyberá - spolu s redaktor/mu - ukélžky, ktoré sú často nit~len
ao/Jre poCúuaterné, ale majú at vzt1cnu
mterpretacnú hodnotu ako to bolo
11a/)l'iklad dria 26. f ebruára t. r., kedy
zazneli skladby a árie Gllnku, Bcroc.ltna, Turouskdl!o, Kowa l~kého a pripomenuli sme sl at dirigentský profil Bruna Waltera. Eua Kamr loud Sl'lma uut1dza
tato reláciu - Inteligentne a sugPstlv
ne vtiahnúc do suo1ho zaangatouanla a
my!ilienkoudlto prúdu a; rozhlasouellú
poslucháta.
-uy -

· Skladatelia
Beneš, Berger, Korínek,
Kowalski, Novák
a Zeljenka
na Konzervatóriu

Koncert
súčasných
skladateľov _
Takmer v predvečer prehliadky slo·
vonskot hudobne! tvorby uviedlo v ' pun:
delok 31. januára bratislavské Konzer·
vatórlum koncert z diel súč asných s to·
vcnsk9ch sklildaterov, venovaný v. zjaz.
clu ZSS. Odzneli na ľiom staršie a 1 nov.'
š ie skladby nie menej ako iedenástlcli
autorov. Uvedené s kladby ani v natmen~
SO ill ..nepatrili dO kategórie "!nstrukliV•
nych , alebo "mládežnlckych" diel.
,Vyše dvoJhodinový koncert sa stretol
s nemalou pozornos ťou zaplnenej sály
a skladby zautall oiJecenstvo pestro sťo u
žánrov. kompozičných št91ov, pričom po.
zornému J>Oslucháčovi jednotlivé diela
vylm:mill do troch štýlových a hodnotových oblastf.
Prvú z nich by som nazval tradično u,
Patrili sem diela, ktoré už svojim vzni•
kom patria do staršieho obdobia vyvo·
j11 slovenskej tvorby - ako naprik!aď
Suchoňova Bačovské piesne v podan[ v.
Nitrana, alebo Vilecova skladba pre lesn ý r oh a klav!r z cyklu Letné zápisky
(v interpretácii V. Mikloviča a prof. Z.
Poulovej) . No patria sem aj skladby1
ktoré na starslu tradíciu nadväzujú bez
väčších ambicH s t áť v popl'edl v ývoja
s kor ju rozvíjaJú clo Sírky. Nič proll
tomu, na jmU ak ide o hudobnfkov, pro
ktorých je skladba ilJa jednou a nto
hlavnou čin no sť ou - ako napríklad u
M. Nováka. Jeho Sonatí na pre violončelo
a klavír l v pod u ní Marka Novaka a M.
Val'inskeho) je plná zdravých hudob·
ných nópaclov, stretlívunw sa tu na vta•
cerých mlostuc h s vtlpnym riesenllll, ll le·.
ho ueolJvyklým hudobným nápadom
f driiZ.diVO nepruvidelné metrum V po ma•
lej časti). lludba tu - s malou výnim·
kou v strednom diele poma lej časti nek lesne pod určitú. značne vysokú me.
clzu cstellckef (trovnc. Menej už to plat[
pre 2 plesne z cyklu Túžba po domove
od B. Urbanca. U mnohých Interpretov
tieto pies ne nlljdu asi oblubu pre melodi nos(, inak tak v,zácnu v novšejlVOl'·
be, n o no mnohých miestach tc11 ume·
lecká hodnota sklzne na úroveň popu•
liime l " p áčlvosli". NevdoJak sl prlpomeilmo vefk9cll melodikov hudby 20. s to·
~-.očia, z
ktorých niektorí (napr. R,
Strauss) sa vedeli často nebezpečne pri~
blízJt hranici "páčivej" banality, no vzdy
našli dosť umeleckej sebakontroly, aby
do noj neklesli.
D1·uhú skupinu skladieb tvorili tte1
ktoré predstavuju dobrý štanda1·d súčas
nej slovenske j tvorby. Slúži ku cti na·
šlm súčasným skladaterom že tento
"priemer" je neo by ča tne v~soký. Sem
patrf naprfklacl ii skladieb pre flautu
a klavlr od Igora Bázlika f hra ll H. Kopsová u prof. P. Cerman). z ktorých za·
pôsoblll najm1! pos ledné tri čusll, So·
natlna pro husle sólo Ladislava Burlasa 1
nápaditá nielen po hudobnej, alo ~~j nás trojovo-technickej stránke, 1. čast z
Hu dby pre violončelo a komorný orches·
ter od J. Kowalského v neknoj Jnterprc·
tácll R. Kowa lskej, nlclJo 3. časti z Di·
vertimenta pre s l áčikový orchester od
M. Koi'ínka.
A nakomec o skladbách, ktor6 naj·
viac upútali - či už zdwvou ot·ig lnRlltou. mimorlndnym úsilím čosi závažné
povedať, a lebo JUdnoznnčnc dokonal9m
kompozičným majstrovstvom. K tomuto
prvému okruhu sa viaže Diverlimenlo
J. Beueša, ktor6 je pln6 humor u a kompozičn6ho vtipu ra lo .je v hu cl bc vzácne korenie). Interpretácia diela by vsa k
este potrebovala ciOZI'ief o u sadiť sa. K
druhému ús iliu patri II. klavírna so náta
l. Zeljenku, ktorej hodnoty f mozno al
poi'íalim Interpretky Z. Rendekovej] vy·
zneli skôr v detaile, ako vcelku. No
sklndbn zapOsoblla nie len svojou dllmy·
sclnou kompoz1čnou zákonitosťou (os tal.
ne neokáza lo a decentne s tojacou v po·
zad!). nic predovšetkým výraznou hudobno s ťou, ktorá sa rovnakým dielom
roallzuje práve ltlk v parltách motorlc·
kých, priezračne čistých, ako v úsekocli
<lrilmatlcky výbušných.·
Zážitkom bola - a to nlelôn z hra.
dis ka kompo zlčného, alo a l lntcrpretač·
n ého - Toccata pre k lavír R. Bergera,,
clokonalr> r-flsobiaca klav!rnym zvukom
for mo\
ýstnvbou, čistotou uveden!~
hla sov. Jdasov9ch s kupin a aspoň
zda nlivou - hudobnou jednoduchosťou,
čl bezpros trednosť ou.

Na závor treba - popri spomlnan~ch
inte1·pretacných v9konoch s pomenúť dva, ktoré prekročili štandart!
konzeryatr ··is tu; mimoriadnym nadanlm
zaujali hus li sta S. Gyiipiis v Au r lasovef
Sonallne a klaviris ta P. Virág v Berge·
rovej Toccate.
P. ZiKA:

v~born~ch

RECENZUJEME
iifdirigentom

Ad vocem:

sota

·Slovenské spevy ·

v Bratislave

~

Ondrejom
Len6rdom

Ondrej Lenárd sa
stal 1. januára t. r.
š6fdirigentom Symfonického orchestra
Cs. rozhlasu v Bratislave. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli uverejniť s
ním rozhovor o ďal
ších plánoch, ako aj
o realizácii doterajšieh snažení.

Snfmka: V. HÁK

úspech to je
talent + práca

. Ul aii dmy rok pllaobfte ., SOCR. Co pra vás
1111men6 - uhladom na kontakt s orchestrom - noy6 postannle '?
-. Je to predovšetk9m prejav veľk ej dôvery
ku ktorej sa viaže aj zodpovednosť: nesk la:
mat vedenie rozhlas u, ani č lenov orchestra.
Po pracovnej s tránkll s a tu vera nemení. Vážim sl doterajš iu umeleckú s poluprúcu ce lého
kolektfvu, ktorá umociíovala moje snažen ia.
Som hrd9 na vetu z jednej talianskej kritiky
v ktorej tento kontakt komentoval recenzent
slovami: " . .. dirigimt akoby bol v nich ... "
Môžem zodpovedne povedať, že snaha po čo
naJlepšom v9kone sa s ta la cieľom všetk9ch
členov SOČR. ZcJ.r avá ctižiadosť mala veľký
vplyv na doterajšiu vzostupnú umeleckú úrov~ii. Nie je to nové konštatovanie, ale pozname vlastnosti s ku točne cHiaceho muzikftnta
ktorý túži neustále napredovať. A to pobúd~
at dirigenta. Pri sk úškach s o SOČR nachádzam
vela inšpirácU a podnetov, ktoré chcem prijať, zaž iť Ich a rea lizovať. Nie je to vždy failké, neraz mt to nedá spať, ale je to veľ k á
škola. Za titul šéfa mus! hovoriť napokon výsledná práca.
Otázka dramaturgie ji velmi liadúca a rreknntovaná .••
- Dramaturgia SOČR vychádza z dvoch základných kritérií: prvým je potreba, real!·
zovať požiadavky rozhlasu, najmä Redakcie
symfonickej, komornej a opernej hudby. Zna·
mená to nahrávanie nových sklad ieb, alebo
obnovenie s taršfch záznamov, ktorých techni cká kvallta nezodpovedá dnešn ým požiadavl•ám.
Druhým aspek tom je výber ta kých diel, ktoré podporuj(\ rast orchestra. Vďaka terajš iemu vedeniu hudobného vysielania podarilo sa
nám pripravit na niekoľko mesiacov vopred
presné p lány verejnýcll koncertov 1 nahrávania a hotové sú 1 p erspekt!vne plány na nie·
ko!ko rokov. Sústreďujeme sa najmä na rea·
lizáciu väčšieho počtu závažných titulov domácej 1 svetovej literatrtry. Z mnoh9ch s pomeniem aspoň plánovanú Schonbergovu Zŕas·
n enú noc, Debussyho Faunovo popol udnie,
Oaphnis a Chloe od M. Ravela, Straussovl•o
Tilla Eulenspiegla a niektoré Haydnove a Mo.
urtove symfónie. Tieto d iela na študujeme pre
potreby rozhlasového vysielan ia. Rozhlas to je ;,medzinárodná dieliía hudby", pon(tkai úca š irokú paletu š týlových obdob!. Presný. pl án,
zostavený z konkrétnych titulov, odbúrava
náhodilosť a umožiíuje včasnú prípravu h ráčov, čo je pri vysokom stupni súčas ného rePt'oduk čného umenia nevyhnutné. Dirigent sa
potom môže viac s ústred iť na výrazovú s trá n ku diela ..
Ste typom 'd irigenta, ktoréntu interpretač n e
;,sedia" viacer6 itýlov6 obdobia. Z 20. storočia
máte v repertoári nemalý počet diel slovenskej tvorby, vera s ti ich aj premiérovali. V roku 1975 vám za interpretáciu a propagáciu
slovenskej tvorby udelil SHF Cenu Jánoa Levoslava Bellu.
-

~ hudl:ie sloviínskýcli skladateľov mám

zvláš ť veľký vzťah, môJ záu jem korešponduje

af s pos lanfm n ášho orchestra - realizovať
nové a obnovovať staršie nahrávky s kladieb
slovenských autorov. Pri štt1diu tejto tvorby
uplatiíujem l poznatky; ktoré som načerpal
Pri realizácii diel iných š týlových obdob!. No
slovenská hudba má at š pecifik á. Navyše - ·
v súčasnej hudbe je treba 11Iadať optimálnu interpretáciu; často neexistujú isté modely, vzory; vstupuje sa na novl1 pôdu, Prenilmúť clo
autorskej predstavy je vermt ď
',é. veď nie
raz prvA Interpretácia môže po.....c háča pre·
svedčif pôsobivým a strhujúcim podanhn o
kvalitách diela, Táto práca ' le pre mňa vzrušujúca.
Od budapiitianakej 16ťale ., r . 1974, kde ste
zfak.ali Iaare6tstYo, uplynuli takmer tri roky.
Co znamenalo toto obdobie p ra vás?

-

Mohlo iO ,PÔ!iObit ako fr6za, ked som po

návrate zo s úťa že povedal, žé ma čaká obdobie obhajovania tohto la u reáts tva. Uvedomoval som s i, že súť až bola pre miía medznfkom
a priležitosťou p re zamyslenie sa nad tým,
čo som doteraz urobil a ako by som mal pokračovať ďa lej. Mal som za sebou osemročné
pôsobenie v opere ako zbot·ma jster i n iekofkOt·očnú prácu so SOČR Po boku takého s kú seného majs t ra, akým ie môj profesor z VSMU
a dlhoro č ný Séfdir igen t SOCR - dr. Ľ ud oví t
RH jter. Vďa ka pôsobeniu v oches tri mal som
už dosť široký repertoár a pri výbere skla·
clieb - .. zelenú". Po sú ťa ž i som sa znčal hlbsie
zam ý~fať predovše tký m nncl tým, ako rea lizovnť s v o i u predstavu o hudobnom diele. Venov a l som Sil p ro!Jiútlloln pla s ti čnost i zv u ku
orchestra. s na ~ il so 111 sa vlH e ponoriť do pud·
s taty hurlbv, viu c vyť u z i ť z partitúry. K tontu
pa trí i Ulll(;nie odhadnúť, čo môze ot·clwster
realizovať. Meradlom nárokov, či schopností
telesa sú špič k oví hr áči. O n ich so dirigent
opiera. SOČR patri med zi umel cov, k torí ~Hmi
vyvf jajú bohatú koncertn ú činnos ť , napriklad
koncertný majster A. Móži, rľa l ef s ú to J. Si ko.
ra, V. Sim čisko, M. Telecký, V. Br unner, J. Martink ovič, ]. Vond ra a ďalši. Hrozí jedno nebezpeč i e, že ak dirigent pri dlhšej práci s jedným orchestrom s pozná možnosti hráčov, un ik ne mu celkový ra s t teleso. Je to tým, že ho
poču j e s tále. Preto si potrebu je over iť svoje
skúsenosti v iných orches troch. Zna los li overené pri hosťovanf, up la tiíuje dirigent spätne
do súboru, kde pôsobL Alo dá sa to povedať aj
opa č ne. To, čo sa nám podarilo urobiť v SOCR,
s nažil som sa uplatniť v rámc! zahran ičných
hos(ovanl v ZSSR, Poľsku, Maďar s ku, Bulharsku, NDR, alebo v Kanade.
Za niekorko desiatok rokov existe ncie SOCR
sa teleso vypracovalo na úroveií, ktorá ho zaraďuje na popredné miesto. Svedči o tom aj
jeho verejné pôsobenie vo v lastnom cykle koncar lo ~ na BHS, na prehliadkach rôzneho druhu, anmo na zahraničných turné. Aký je vzťah
itúdlovej práce a ve1·ejných koncertov ?
- Možno sť prez entovať sa aj mimo rozhlasového štúd ia ie pre rozhlasový orchester vermi dôležitá. V štúdiu sa nahráva každý delí,
.realizujú sa die la rôznych štý lových obdobi,
so sk ladbou sa pra cuje iniíč, ako pri prípravo
verejného koncertu. Zastavovanie pri nahrá·
vani nemusi byť len výhodou - v sna h e čo
na l ideá lnejšie tlm oč i ť partitúru. Môže zn amenať l stra tu plynulosti podania . Je na dirigentovi, aby naš iel spôsob, ako udržať orches tet·
v tvorivom napä tL Verejné koncerty znamenajú 1Jrelt uvoľnenie, s pontá nno sť - spojenú
s maxim á lnym sústredenim a kontaktom s obecen s tvom. Vodenie rozh la s u vynaložilo v e ľké
úsilie na to, aby mal SOČR dostatok mož.nos ti
verejných koncertov doma aj v zahranič!.
Ktoré sú vašé dirigentské vzory?
-

V každom z vynikajúcich clirigrmlov fe

ni ečo

osobité. š pec ifické. Noupínam sa na jeden kon krétny vzor, ale na to, a ko ten-ktor ý
dirigent do s pel k výs ladku, ktor ý robí zo
sk ladby zážitok. Vzorom sú mi mnoh! dirigenti, ale na tajomstvo, ako do s iahnuť to iedi n eč .
né čo oni, musf prísť každý sám.
:Vaše plá ny ?
- Z veľkej čas ti súvis ia so SOČR. NajbliZs ie
ie lákavé a ná roč né turné do NSR a Španiel·
s ka, kdo pripravujem o. i. Beethovenovu 1'ro·
li u, Dvoi:'ákovu Deviatu, Brahmsovu Prvú symfóniu, 1-lindemilha, Ma•·tinu, Beelhovenov Trojkon cert. V pláne io celý rad "exkluzivnych"
nahrávok, ktot•é bY s me radi uplatnili v Opuse
ako reprezentačné nahrávky SOČR. Nechcem
sa špecializovať na určitých autorov, ale vyberať zo všetkých š týlových obdobt. Osobne mám
ponuku hudobne naš tudovať Cikkerovho Coriolana v Štátnej opere vo Weimare. Premiéra
bude v iúli t. r.
Pripravila: YIERA REZUCHOX-A

•

l,

Pod t ýmto a podobn ými názvami vftall v minulosti vydávanie
významne! zbierky s loven ských ľudových piesni z minulé ho storoč ia. Slovens ké spevy st~ dnes s tali už známym pojmom. Nie
malú zásluh u na tom m ä slovenské hudobné vydavatels tvo Op us,
ktorý od roku 1972 pos tu pn~:~ sprlslupúuje lmllúrnef verejnos ti
dnes už unikíttnu a doteraz najvä čš iu zbi erku s lovenskýcll ľudo·
vých piesni z územi a cHlého Slovenska. Tretlm dielom, ktorý
vyšiel k oncom roku 1976, dostáva slovenský č itateľ clo rúk kom·
plelnú zblerlw z rokov 1880-1926.
Tu však vydavateľské práce okolo te jto v:Úicne j zbierky nekončitl. Asi pred dvadsiatimi rokmi o bjavil Laclislav Galko v Matici
s lovenskej v Martine ďelšie rukopisné materiály, ktoré z roz,nych dôvodov boli zo Slovens kých s pevov vynechané. Ide asi
o dalších clve tisic ľudových piesn! z pera pôvodn9ch zberateľov
a zapisova t e ľov Slovenských spevov.
~oky, k edy zbierka vznikala, boli obdobím slovenského "temna . A predsa sa zoceľoval národ, aby pod veclenhn najschopnejšfch a uvedome lých národných buditeľov vydal svedectvo svo·
ilch tvorivých sc hopnost{. Yydan!m zbierky Slovenské spevy vy·
vrcholili nárocln obuditeľské snaženia na jstaršej generácie n aš icl'i
folkloristov. Užitočnosť zbiera nia ľ u dových piesni vyzdvihova l
u ž dávnejšie Ján Levoslav Bella slovami: "Kto jediný priučí nás
vernému výrazu'! Je to sám ľucll , .. Bohužial už teraz celým Sloven skom ne lel! ten ieho vlastný, mllo-d umný s pev, a š k oda pril· ·
š koda, že niet súcich ľudí, čo by zachovať vedeli ešte mnohy,.'
clo zal:ludnutia hynúci poklad." Týmito s lovami nabáda J. L. Bella
IJL'e búdzatúcu sa slovenskú inteligenciu pre zbieranie s lovenských
!~dových piesn i - jedno clesél ťročie p~·ecl vyllačen!m p r vého zo· ·
stlu Slovenských s pevov. To. že u nás ,.niet súcich Iuc!(", trápilo
u ž pred nťm veľa ľudť, najmä Jána Kollára, čo vyjaclrll s lovami:
,.Ak mys Hm na tú hojn osť, výbomosť a pominuteľnosť našich
národn9ch spevov, temer sa hnevať m usime že už clóvno niekto '
na tú m yšlienku n epriš iel, zbierať a vycláv~ť ich". jeho osamo·
te ná zberateľská s naha bola korunovaná úspechom. Na zápis
úplnej podoby ľudových piesni sa muselo čakať u nás eš te pol
s toroč i a. Obavy a ťažkosti z nedostatku odborných ká drov sa
•·tešili pomoco u š iL·okei siete vidi ec kych utlteľov. Podobne ako
Ján Kollár a l ,.priatelia slovens kých s povov" za po jili clo zbieran ia ľudovýc h piesní mno~slvo oduševnelých a slovenskému rudu
vemých t tčlleľov a národných IJut!Heľo v. ' Zanietenosť a na dšenie
pre v,ec boli základným vkla~om pri z_rode Slovenských s pevov.
Čaka! na lepšte časy by bolo znmnenalo: ";te nernali by s me Ich
Hni d osiaľ. Nik n eodl1adne, čo by sa tým s tra tilo." fSlov eri s l<é
pohrudy 1927, č. li/8.}
Dnthé
doplnené,
hitick6 fi dokumentova né vyd étnie zbierky
11Iád lo 1111 s prH cova te ra
lllélteriál u značné nároky
[medzi iným - práve z
dôvodov neodbornej pripravenosti
redaktorov
z bierky.
Ich vel akra t
jednostranné názory vyvolali kritické ohlasy zo
strany zapisovateľov v
teréne (L. Gl:lrik} a ne·
skôr v odbOrných kru·
h och}. Ivan Ballo krlti·
z u jo redaktorov zbierky
v
Slovensl<ých pohľo
cloch z roku 1927 za
chybné zúpisy piesní a
nedostatok údaJov o In·
fo rmá toroch a pod. Kri·
tické poznámky boli adresované
predovšetkým
redaktorom s puritúns kymi názormi na výber
piesní
z
pris lušného
národného hľadis ka a
Titulný list l. vydania.
z
nesprávne
p resaclzovaných teoretických zása d pod heslom .,Pravidlo musf byť".
Ladislav Ga!ko sa kriticky postavil jednak k práci redaktorov,
ale aj ku kritickým recenziám o vydaných častiach zbierk y. V no·
vom vydaní zaujíma postoj k nedosf.a tkom prvého vydania zbierl<y - aj p ri všetkej úcte, ktorú preukazuje jej tvm·com. A tak
možno poveda ť, že nové kritické vydanie zbierky je ideálnou
syntézou všetkých kladov minulých čias s vyspe lou t eoretickou
úrovl'iou súčas ne j s lovens kej hudobnej fo lkloristiky. Záujemca
zbierky ocení precfznu zrovná vaci u prácu Ladis lava Galku. ktorý ·
vydóvan9 materiál porovnal so všetkými dos tupnými zbierkami
ľudových plesní z minulosti. K tejto práci -vypracov ~l osobitný
tl'iediaci systém, o ktorom píše v e dičných t)oznámkach prvého
diela Slovensk ých spevov. Jeho súčasťou je a j člse lné usporiada- •
nie melodických incipitov piesnf - s prehľaďi1osfou takmer na'
spôsob lex ikonu. Okrem toho sa nachá dza pod každou piesňou •
odkaz na jej textový a melodický variant z vyše tridsáť ruko·
pisných a publikovaných prameiiov. Kým us poriadanie piesn i v
prvých troch dieloch zostáva n ezmenené·, ďalš! materiál je pri·
pravený do tlače chronologicky v takom porad!, ako prichádzal
od za pi sovateľov do redakcie. K najstarším príspevkom patria zá·.
pisy Ľuclovfta Vansu a Karola Szeredayho. K menu druhého sa
viaže aj zbierka Anny Szirmay-Koczerovej, ktorú v Pozdišovciaclľ
ob javil, opatril nadpisom n poslal do Matice s lovenskej v Marline. Jedným z naj ploclnejšich zapisovateľov bol A. D. Svoboda
z okolia P(tcllova, ktorý poslal redaltcli vyše päťsto piesl1ov9ch
jednotiek. Kysucký tr<Jjhlas zapisoval A. Pric, v okolí Ružomber·
ka za pisovan bratia Dušan, Miloš a Peter Makovtcký (prvý jo
známy ako osobný lekár L. N. Tols tého }. v Očov e j pôsobil P. Izák ·
v Novef Bani Stefan Volf ( roľník), v Kútoch Ondrej Ralbovs ký;
v okoll Trnavy Bartonek a Verešvarský a tnf, Z ďal ších prispie·
vateľov spome1~me mená ako Pavel Bazovs ký, František Buga la;
Ladis lav FUredy, Ant. Bulla, Ondrej Halaša, Ján Kardoš, A. H,
K r č méry, Ern. a M. Laciakovcl, Karol Ruppelclt, Ján Slujka a tni..
Vydávanlm Slovenských s pevov boU poverení Ján Francisci f pred·
seda l. Ondrej Ha Jaša, Ján Kadavý,. Karol Ruppeldt, Ján Meltč k o;
Pave l Mudro11 a Iní. Redal<torom pos ledného zošitu tretieho diela
zbierky bol Miloš Ruppeldt.
V súčasnom období pracuje Ladis lav Galko na s tránkovej korektúre štvrtého diela zbierky. Podľa vydavateľského plánu prldd
táto časť zbierky do predajní v p rvej polovici tohto r oku. Redakč ·
né práce s tarostlivo zabezpečuje zodpovedná redaktorka Anna
Trokanová (predtým Tatiana Faltinová}.
Novým vydanfm Slovensk ých spevov sa napliía dávny sen a
túžba Iudf, ktorým ležal na srdci kultúrny osud slovenského ná·
r oda. Slovenské spevy sa stávajú synté~ou uilachtllých snáh ludf
nlekolkých generácii, prejavom lásky k svojmu národu, symbo·
lom svornosti a úctou k rodnému hudobnému jazyku.
ALEXANQER MOZI

Týždeň n~Vej

slovenskej hudobne] tvorby
Komorné koncerty

večery boli len
akordickým n ástrojom da- ·
a le pre dsa pr i·
!eko
ohraničenej šie,
kladie
niesli dost' postrehov a pozna tväčšie nároky
na remeselná
kov, dojmov priazn ivých , čl
zdatnosť i fantáziu · tvorcu. Do·
mene j priaznivýc h o súčasnom
manského Dianoia sa "e šte v
s kladaterskom smerova nf. ľo .
niečom
vynímala
spomedz!
ukázali na to, že tzv. s tredná
ostatn ých č!sel; stála totiž na
~enerácia sa stala už zrelou a
polceste za zvukovým Ideálom,
dôst o jnou súčasťou slovenskej
ktorý v posledné r oky sleduje
h udobne j kultúi:Y. Nie je to jedZe ljenka (a· a lco sme p ostreh!!
IJOtne sformova ný fttvar, ·k aždý
na tomto koncerte - aj JoziH
k ráč a v)as tnou cestou Is teSixta l. Je to Ideál ak e jsi ne·
fe: jeden rý c hlej~ie a druhý
vtieraveJ.
prirodzene! krásy
po m a l~ le popri · sen ziti.v nom
h udby, prosloty, bez nán osu
a ubolenom poetovi Bázli kovi
akejkoľvek racion á lne! š pekuh ádže diskutabiln é, ale zdravo
lácie. V tomto ohláde patrilo
provokujúce názo r y Jura j BeSixtovo Kvarteto pre fl auty v
n ei, Pf.iié pôvabom detailu fa s podan! Brunnerovcov k tým
ci nova ný s ubtilný Parik. č i h ra.
na ipútavcjš!m dielam večeriL
vý Ma lovec, Podprockého súPo prv ý r az sme c!t!ll, že pre stre deno s ť orga"n icky r astie na
hovorU huclobn!k, ktorý má už
pevnom pod hubf lyl'ickéh o výza. seb.ou u.m e)é kop štrukttvis.
razu. Výpoveď tejto generácie
tické pokusy a ktorý necháva
s11 organ icky spo jila s presved zaznievať
hudbu, vyviera jťlcu
čiv o sťo u 11 zre l osťou Burlasnvkdesi z vn(Jtra svojej osobn osh o opusu. so zodpovedne raciuti.
nái!Jou dávko u postupov HruSúčasťou
programu bol! aj
~ovské h ll pri k o ncentrova nosti
k o mpozič n ej pr áce, či n efa l ~o
va ným lyl'izm om Hol ou hknvých
p iesn( a utvrdila v p resved ~ e 
n í. že je nezmyslom a ( tuMm
na ~i m
sloven ským výmyslom)
~l<Uttlfkovať
skla<la l eľov
do
Boli tri a p očuli s me na ntch
spťisty ~eneJ'ÁCi í pndľa rnkov.
celkom 12 sJ<lfldieiJ. SólistH ml
Gl'n llr fic ia by t u ma la h y ť Jen
bol!:
Bt•atlslavské
dychové
jcrlua - tá, ktm·ci príslus n!r:i
kvinteto, E. Kittnárová, dr. G.
si m·edsav_zali umelecky tv nt it
s - rnaxlmáln ym úsi lhn o nové - Papp; P. Grác, R. Macudzitíski ,
M. Lapšan ský, S. Kopčá k, J. Sa
kv;: lily ~v n jh n pre javu, s ne ulay, B. Warch a l, l- Špilk ová.
s tál ou dávko u tvor ivého JJCpoRt!Gilovall H. MichaHková a
kojn, s perma nen tn ou vnútorM. Huba . Slove nskú filhar m(Jnou knnfront~cio u so sebou,
niu. Štátny komorný tll'c hestet·
a le i vrJnka jiíou lo;omuni kácion
Ziilna. Symfon ir. ký orchester
s okolí m.
, }.:.. CliALUPKA
Cs. j:Ozhlasn a Slove nský fif ·
har monický zllo t· dirigovali T.
Fre§o, J. Va lt n. E. Fisc her a
dr. Ľ. Rajt er.
V predposledný dCl~ Týždrw
Bolo toho dosť a keď že su
StJčasne f s loven s ke! hudby íll.
chcem zamerať na iednotllvé
feb r uára 1977] dos tala sa na
sklacliJy, int erpreti mi Iste
rad mladá. v podstate ešte len
uznajú, že seriózne zhodnotezačínaj ú ca generácia
tvorcov.
nie ich výkonov by s l vyžiada.
počnúc
Hoch elom,
PouJom,
lo samostatný článok. Zač n em
Ra r to vinom, Do manským, Dibátým. čo ma najviac zauja lo.
kom - až po Slxtu a Koneč n é
hu. Al mosfét·a veče 1·a pripomfnala akýsi d r obný koncert ru-·
dovej školy umenia, na ktoNa jpríjemnejš!m
prekvaperom rodič i a netrpezlivo a s
ním pre mi'ia bol T. Salva a lfl·
obavami OCllkáva j(J Výko ny 5VO·
ho Aria pre ")las. klavlr a slá·
jich
ratolcstf, dopredu sa
čikový orchester. naqza j velmi
oso ravedliíujúc: ,,My za nič ne.
krásna, jednozna č n ý autorov
rnô2:emel To on - 11lebo ona!''
úspech - spolu s hudbou ' k
Poclohne. ako na ta ke! in teruct
te levfznei oper e Margita a Besl)eslecike - pric hádza jít na J..Ó
ná piboblvo čistý v9ťažok z ob·
dium stálP. in!, striedajú sa nii
dobin halácl. Výbušný Sa lvov
stroj e a skupin y, končiac nletalent v nich našiel sám se·
kerly orcheslríkom, resp. bn llil, o č i s til sa od lákav,ých Icom·
sem!Jiom hráčov, k torí daj ú
binácif r ôznorodých llrvkov a
bodk u za ce lý m podujalfm. l
spájania viacerých pásiem, orl
tentoraz úvodom sa pred s tavi·
chvatu náhod ilosti a ' spočinul
lo ses ť mi n intúr nych kúskov S~sť prr.l iidif. ktoré vysli z tW
1 c1 Ivana Kon e čn éh o a vy zn eli
celkom presvedč ivo v in tenH'ct[lc il Iva na Paloviča, odduuého propagátora slíčnsnej tvorby. Osobne so m sniíď post ilidal homogé nnos ť celku; veli lo
náznalwv sk r iabinovs k ých fa.
ri cb a ha r mónii sn nera z objavujú zv uky, tvpické p1·e lwn .
štru lc tiv istov. Hoci icln o cv l\lus
~klad i Jiciek, vylvárajúci r h bt s
tu charakterové ob t nzy 1 kazdé z n ich môže hyť o r ig lnMwt

Dva komorné

čas ťou Týžd ň a ,

(Dokončen ie z l. str.]
a zbavil sa strachu z toho, že
bv u]. nedok&zal myslieť a ko·
na l ine k ...
Dru hé s l áčik ov é kvarteto Jo:zcľa Podprockého znamená ne·
sporne vyvrcholenie jedného
úseku kompozičného rastu toh·
to 32-ročného absolventa Cikkcrovej a Moyzesovej kompozičnej tr iedy na :VŠMU. Tento
úsek bol pozn ačený usilovným
poznávan!m, sledovan!m l prii!ma n!m všetkého, čo mohlo
byť pre Podprockého
tvorbu
u žlločné. Nekrttlcké prijíma nie
by však znamenalo nahromadený konglomerát, ktorý by moho l viesť ľahko k eklclcticlzmu. Podprockého naturel však
bol pripravený prijfmať, lei)O
bol otvorený nepokojnému hla'd aniu, obohacovaniu sa tuk,
aby to zod poveda lo jeho ldeáiJ.u. A ten sl Poctprocký vytvú·
ra!: už na začiatku tvorby, ešte
z čias štúdi! ho uložll do l. slá.
'čikuvého kvarteta. Je to ideál
vyváženosti a
proporč n osti.
Kecr v raných opusoch sa za·
chovlíval tento tvar v dlmen·
ziách až akademickej uhfadenosti, nedokázal s a skladate l
u~ an i vtedy ubrániť a lccenta:Cii lyrického a senzitlvneho
výrazu . Dnešný Podprocký zho'dil obm"edzenú uhladenosť, lyrizmus zachoval, resp. prehlbi!
do pozoruhodného, až šosta kov tčovs ky ladeného medltal!vneho tónu (stredná časť kvarteta so sólovou kadenciou violy);
ntJ nebráni sa ani živel s pontánnosti (v okrajových čas
tiach). Košické kvarteto znovu
potvrdilo svo j vysoký šta ndard
a predniesla dielo blízo maximálnym požiadavkám a predstavám skladateľa - aj vďaka
•blfzkemu kontaktu telesa s
Podprockým, profesorom kostekého Konzervatória.

Po vy p očulf II. klavf•·nej s onáty Juraja Beneb na ll. kom ornom koncerte f 10. II. t. r . )
som mal najsilnejš! dojem zo
suverénneho výkonu Zámborského. An i nie preto. že skvele zvládol technické ú sk alia
skladby, ale že znovu spros t redkoval poznatok v súvislosti s prlliehavým tlmočením
skl adate ľ ovho zámeru. Popri iných In terpretačných danM! ia ch je ve ľ mi
dôlež1tá
správna vo ľ ba tempa. PočLtl
so m toti ž n )( skôr llraf Zá mbor,kého Be neš ovu so nlitu te111 er dvakrát pomalšie - a
mn l som z nej matný, až konfúzny
dojem. lllavn ý
princ!p
skladby zostal síce zachovun ý,
a le v kratSfch časovýc h pt op orct&cll sa sla l akceptovateľ
n~· m. Týmto pnn clpom 1e abM~lH'ia ak éhoko ľve k trädiLnéllo
hudobného toku.
tv<•rovania
Zodpuvecl á Benešovmu sk la dat e ľ ~ k c mu rukoptsu a najmä pova lle - Jur aj Beneš je v dob·
ro•n s lova zmysle akýsi novocl o l;ý .,ltomo ludens" - kom]JO·
zfcin jn pre neho s ponlénnou
h rou, nie ľubovoľn o u, Č l ne ·
cl t ~·cipli nov anou, ale tvrdoštjne
oclmlela tú cou, chápať kom JJoz!ciu a ko p r ejav formovej lllscl ·
plfll\', únosnostl použitýc h prostťludkov a
úči nn ej dynu mic.
kPj v\•stavby. Hra s tónmi a
tvcmni sa r ea!izu1 e v a komsi
,:oipuotilom ša nten!, Beneš je
Jfl scinovaný molfvum. frázou,
či ryl llllckou ~ lruktú rou a preto ju ,.donekonečna" opa ku je
- aj vtedy, keď u 7. možno pr!.
ll š nnp!na súvislú apercepclll.
Nevyúsťuje všalc v čin náhod ilý, ic za nfm skrytá r o zs~:~ť 
rÍá režisérska ruka - v s úhlas e s Benešovým krédom, byť
s"v ojréznym
(svo jhlavým? l
skla<i(lleľom,
ktorého ideálom
je deštrukcia mnohého tradič 
ného, l' o konvencie prin iesli -JJlo~.no práve v mene novej syntf}zy
Cyklus piesní La dislava Holouhka "Ilviezdy na vodách"
je dalším v reťazi prác, venovaných tomuto druhu, kde po~núc už ",Dcérenkou mojou"
sn sk ladntnr sústrndil nR
s tm e ľov a n ie vzťahu spevného 11
Jdavlrneho partu, pri č om nn
Ich realizácii sa nikde nepi'(!·
javujíl nánosy sklad a teTsl<ej ll
dit·iAent sk cj erud!cie autora '
opernom žánri. Naj v!lč š! zmy
sei vyvin ul llolouhek pre vnli
tornít koherentn osť celého cyk
lu - jednotnej základnej nála-

dy, tvorenej zdržanlivou Jyn·
kou, bez senllmentélnych výlevov a o káza lost!, nálady, ktot·á
cha ra kterlzovala jeho plesľ\o
vý" cyklus .,0 mladosti a matke na minuloročnom Týždn!.
Skladatelské zameran ie Ivana Parlka od začia tku usilovalo o preclznu prácu s detailml. Perfektne sl várnené mi ma.
túry - so vzácne silným Jyrlckým nábojom, aktuálno s ť vy.
orusovania a rozširovania zvukového spektra - al v takto
ztoženom rámci - sú hlavnou
devfzou pre rast Par!kovej
osohnosll. Pieseil Jesenné s tádo
je takouto decentnou, až impresionisticky jemnou minialú·
rou, s maximélnou (t ~ po•·nos-

dYil pfesfiov~ oloky. P. BeJ!ie.
Ylc sk QmponQ'lll.l štv.c!. · pies n~
na Quasimodove básne s názvom Ponorený hoboj a nai·
mladš! člen s k ladatelskej obc"ij•
26-ročn9- S. Hochel vytvoril c.vaprlr odné obrazy pre ba r ytón
a k lav!r na texty Ščlpačeva a
Rajkovlča Pri mori a Pri jese nnom mori, ktoré sm e sl vvpo·
čuli v podani R. Szúcsa a J,
Palov iča . U Hochela najviac zaujala práca s vokálnou zlož·
kou, mehel Pt'es vedčiv ý a kom·
paktný bol klav!rny spr levod1
aj keď sa miestami oba pa r ty
stretávali.
Na záver Bratislavsk~ ayc!io.
yé .kvinteto . p redniesla diela P,
·Poula a V. Bokesa. Dyc hovf
k Yinteto mladšieho Paula. naplsané v tradičnejšom duchu;
svojim charakterom prlpornlna·
lo hlavne rukopis Stravinského
(mysl!m na jm!! na zauj!mavé
rytmlélcé
konštrukcie
tretej
časti). Bole es zase svojfľn U .
dych ovým kvin tetom lnkllnova l
k ty1m tzv. hudobných exp erl·
mentov ( alealorika]. čo predstavovalo jedin O výnimk u véčera.
ONDREJ SUHAJUA

Orchestrálne koncerty

...

Ladislav Holoubek

tou gesta a rozkošov z okamži·
ku. V Epila[e II. Parlk hodla l
obohatiť reper toár lnterpr etač.
nej dvojice Zsapka Jurkovič. Séria sólo-son át pre rOzne
nástroje, renlizáciou ktorých :;a
Par!Jc priebež ne zaoberá, ako.
si zákonite ovplyvn ila presun
ťažiska hudobného diania nn
flautový part, gi tari sta bol len
s poradicky využfvaný.
Interpretačné
umen ie tejto
dvojice podnietilo k napfsunlu
Canzony Jozefa Malovca. Tento sklaclHter v~ak rozdelil r ovnomerneišie to)< hudby medzi
obidva nástroje pr ičom uplatnil svoj hravý a zvukovo-vynachádzavý naturel vo vtipných
kanonick ýc h imitáciách.
Tibor Andi·ašovnn sa - podobne ako B. Urba nec - vo
s vojej pies t1ovef lvorhe hlás i k
tradi č nejsie tvarovanej fakture.
hoci sklaclaterov vzť a h k fo lklóru te lntenzfvnejšl a prctnve.
ný v zrelé tvary v početn ých
komoozfci<ích pre folkló•·ne súhory. Andra sova novi nezoslitla
pre to cudzia otázka moclemf:jšieiHJ
vy uzívania
lurlovýc-h
zdroj ov a in s pi r.'irif nt el oclickú lí n ia vokiílnehn partu v
mnohom naclvi.izuje nn Surhoita. Ancl rasova novi s<r vsnk JHlclnd, ako napriklad Jlo loubkovi, uclt·žať jed notnú východiskovú n áladu. Tak napr iklad po
p ln okrvnej
[l v kla vírnom
sprievod e výhom e š tylizovanej
(tvoclnej pl nsni]. sklzot clo IJnniílne jse j pdrly, s ochuclohnc·
n!m vo výrnze l v huclobnum
SJ)!"ilCOVilnÍ.
Slábikové kvartetu Miroslava
Bázli ka ic no s iteľ o m pr!ive pro·
tiľa lll ých trndencií pri formovani tvorivej poetiky. nm: akými sn riadi napriklad Ju ra i Beneš. Kým Beneš je presveL!ccn ý, že zmyse l hudby mozno
hľad ať len v hudbe samotnoj.
Bázllk sa nástojčivo hlás i lc
myšlinnkc, zdeľo vať hudbou určit é posols tvo. Ús ilie po najprlli ehavejšej formulácii telto cl uchovnej fil ozofie ho vedie k
orienléc!i na staršie vzor y
hudby - nositelky konkrétne!.
ale v Bázltkovom pm1al! v tac
sym bolickej myšlienky. Sklada tel sa Inš piruje n iektorými ba rolmvými princ!pmi s tavebnými, pričom passionato hudobného toku z mie rňuje medllotfvnvm a lyrlckým tónom, až
do senzitív neh o okruhu romantického výrazu. Táto roma n tická č rt a s a v9rRzne pt•ejav u je
aj na koncepcii s l áčikového
kvarteta, nie je to v~ak kopfrovanie výrazu z m inulého storočia, le7. návrat k nemu, cez
prizmu n s kús enos ti človek!!
rnoclP.rtWj doby krehkého.
citlivé ho, zra nit eľné h o... Hl b.
kou výrazu kulminuje kvarteto
v závcreč n e 1 trete! č a s ti, po
znamenanej najviac nos talgiou.

1

č 11 sovc

cliľeren covan ti

l.

~t\• J

bv mal byť jednotn ý.
Oibiikova Suita l!. 3 - op!lť
v podani l. Paloviča - je die·
l0tn zrel!ilm. pt·ezrl\clzéljt\cl m
však ešte stá le vplyv jeho p eclagóp.a - prof. Ci k kera. Alío
vilčšina odznelých s kl adieb
i
on11 potvrdzuje u našich m indých v p1·vom rade ovlédt!Tlie
rcmnsla, z nalo sť n ástrojov n
Ich možností. čo jo zároveií nepriamym dôkuzom dobrej š kols kej pl'iprnvy. Z Dibákovel s uity sa na jviac páčilo vydarené
a piflni s ticky dobre posadené
lOCC[\[OVé finále.
Po s ólovom klav!rl objavlll
sa nn pódiu sólové husle. Pe ter Mic ha lica hovor! q di~le.
ktoré uňho predstavuje priam
repr:rtoá r ové cfslo: ,.Domanského Dianoiu hrám často l n a
koncertoch,
poriadaných
v
mes tách l mes tečkéc h celél:o
Slovenska". Skladba rozhodne
patr! k tomu najlepšiemu. čo
Domanský doteraz nap!sa l. )e
koncentrovaná a sýta, farebn~
p lochy sa striedajú s úsekmi.
ktoré ovláda melos. aby sa Zll·
se navrílllla hudba s brilantným! dvojhmatmi, sršiaca virtuóznou raza ntnosťou . Poznať
klavia túru, pripadne možnosti
kva rletového obsadenia a vytvo riť pre ne kompozlciu. je
dnes azda samozrejmosťou, no
pr i praviť
ešte d esaťmin útové
d ielo pre sólový s l áčikový in š trument, ktorého vyjadrovacle prostriedky sú oproti

7'acleá!l Salva

v kanllléne. S. Kopčák rozochvel Áriu všetkými odtieňmi
v(rr azu, takže poveda la posluc h áčovi vel a , . mohol z, ne! vycf·
liť ľud s ké i na šské. Je to krásny priklad na . novú s lovens kosť, bytoslnejs iu, nie Iba opa·
kujúcu starý· dobrý model, kde
sa vezme ludová pieseň (alebo lej interva ly L podlož! harmóniami - a vlastne, prečo to
všetko ? Salvovl nejde o transformovanie, .ale o évokovan!e
podstatných kva IH; nepresádza
výhonolc ľ udovej ba lady do
Iného črepu, a le vytvára nov ú
kvalitu - a rozumieme 1e1.
Ko ncert pre hus le a sl áčl ko ·
vý orch ester I. Zel jenku H! obsahovo najzávažnejším p lodom
posledného autorovho obdobia.
v ktorom tvar a š truktúra
u stupujú z prvého plánu a n ad
nimi .,by mal dominovať vr(tc.
ny tok hudby". Dominuje s kutočne . Nedovofuje po slu cháča
vl ani na chvHu sa od neho
odpútať, načisto ho opantáva a
. až dlho po doznenf hud by prichádzajú otázky: v čom le 1e1

llfa Zeltenka

tajomstvo, naozaj !fi celá vystavaná zo štyroch tónov. kde
sa potom berie tá hlboká vážnos t, až prísne cll·tivý tluk verkého umenin? Skla d ateľ sa v
štádiu ľudskej zrelosti osob!·
t9m sposobom vracia pred Bacha, k pol yfónii fra nko -ľ lám
slcych majstrov, aby dosiahol
Ich myšlienkovú sús tredenosť a
neporuš itefnli monolllnosť. Ibaže výsledok je
preniknutý
akousi žeravou tr pkosťou, sym.
pthomom hľ ada n ia a Istôt člo
veka 20. storočia, čo rob! 11
Koncertu dielo živo súčas n é a
svoj i)ytné.
Je iste zaujlmavé, že sme .poč ul! aj druhý výborný Huslovt
koncert, op. 47 z pera A. O če·
ná~a . V ňom azda viac vystupuje do popredia nástrojový
prvok, čo le v danom žánri pl·
ne opodstatnené. ( ). Spttková
ponúknuté , možn osti skve le využila. Len na margo - n B.
Warchala, ktorý h ral Zel jenku;
s me postráda li práve emocloniílnu na sý teno sť hry, čo by
reprodukciu povýšila na Intel'·
pretáciu. V tom bol nápadný
rozd iel medzi .,chladným" s6·
listom a ,.vášnivými" s láčikmi
SKO zo Ž!llny]. V Očenášovo m
Koncerte je však popri br llancil aj veľa poézie. úprim ného
osobného vyznania. Záklndné
ladenie je s ubJektfvne, sú lp
obrázky duše a z nich upíttQva
najm!l melanchólia. Au torovi
sa tiež podar!lo vyvážiť celo\c;
čo mu pri jeho vel kej a !>pontánnej Invencii zvyklo vžcly narob i ť dosf st arost!.
Kard oilove Spevy o livoli,
op. 44 sl zlskali uznanie u ž
pri premiére a terajšie uvedenie znovu potvrdilo ich k-val1·
ty. Mys lfm, že rozhodujúCI i~
citlivý .•výber veršov M. , Hala·
movel a M. Váik.ä, s~ ktorými
sa s klada tel vnútorn·e ··StOt{}žnll
a kongeniálne !ch zliudobn1J,
Pr!nos možno vidiet Jlól.fm!l v
tom. že Ž(sk~ naahlač.t .. Ti·ad
jedn'ot!Jvosťami, . našiel .slov.o..po
slove, ako iii to v našej hudbf]
velmi oblúbel)é [azda z po·
hodlnost!? ]. ale mal pred oča.
mi celok. Tak je každá zo šty·
roch mikrodrám hudobne rľi!
~än á na r ovnakom prinofpe, po.
klal !de o výrazovo-dynam1ck9
priebeh: navodl atmosféru. postupuje ku kulm!nác!! a konflik t vedte oblú\<om do zmferlivého pokoja. re v tom . múd·
rast a s mútok, čos i prir c. ·né
- ako sám ludský život.

•••

P!saf o ostatn\lch ô smicli
symfonických skladbách ľýž
( Pokračovanle na 7. str.)

Slovenská
filharmónia

Biely

20. -21. l. 1977

Klavlrne duo Sylvia

Rudolf Macu·
bezmá lil polstoro~IH [od roku 1929]. v sít
Čllsno~tl predstavute n aj~ tari.l komorn<r
s(tbor na sveto. Naprie k tomu, že 'ill
teho členovia - Sylvia a zas!. umeiLr.
Rudol f Macudzl~skl - dožlvajú v roz:p11
t! pol t•oka sedr.mdosta lin. zdolali pod
taktovkou Zdeií ka KoAiera na imponu j(:
cet úrovni I nterpretačnú problematiku
néročného ~oncertu pre dva klavlrv a
orchester B clur.' dielo 63 od Jána Ladi·
alava Duslka . Zamerali sa nA dosiahnu·
tle elel':a ncie. brilantného zvuku a n11
sporahllvé zvládnutie nemalých techn lc
k ých uska ll.
V druhet časti tejto dvotJce programov
odznelo 2-detstvové scénické qratórium
Kr6l Oid ipu s na námet Sofokla, v lite
rárnom SJlracovan t autorskej dvojtce
Jean Cocteau ~ Igoŕ Stra vinský. Skla·
dater sa tu opiera o vlastné prlncípv .
epického hudobného divadla, ktoré abo
hacuie poznatka mi, zfskanymt štúdiom
monumentálnych barokov9ch fo rlom -·
opery l oratória. predovšetkým tvorhy
Georga ľriedricha . Handla. Stravlnsktt sa
však súča sne dokázal vyhnúť typlcket
rozvláč no sti deja a preexponovanet pa·
tetlckos tl barokových s kladi eb. V librete
sa sústredil · predovšetk ým na základný
myšlienkový konflikt Sofoklovej hry, vy·
~variac 'tak monume nt osobttet kompozačnet s11stredenostl, úspornosti, zaLhá·
dzajúcet až ku zahustenostl. ústam! rozpráva ča (ktorého
na vysoke j út•ovnl
predstavoval zas!. umelec Gustáv Va
Iach, č len . DPOH) lnformute skla date r
pos l u cháča o nastupujúcom úseku dej<!,
stvárneného v latinčine.
Hudobné reč oratória-opery pou ~íva
klasické výrazové l formové pt·ostt•iedky. Zaručuje Jet lo pochopenie i s irš!Glt
vrstiev koncertných návš tevnfkov.
Košlerova interpretácia vychádzala z
týchto autorových neoklas!ck9ch tend'!ncU. Pri určite J - so zlímern9m cltovym
odstupom preferovaneJ - 11kacte micket
a skéze, vyvolávala Košlerova interprl'·
tácia do jem aketsi skamene liny, akéhosi
monumentálneho súsoš ia .
Na výslednom dojme sa spolupod ielal a~ 70-členny muiský zbor, zos tavený
z Clenov Slove nského filharmonického
:~boru za s polupráce členov Bratislnského komorného :.:boru. Zb or spo
ľahl!vo pripravili dvaja zbormajstri prvého slovenského zborového telesa Jh Mária Dobrodinský a Valentfn lljin.
S výnimkou .,zaskakujúceho" Bra tis lavčana Vojtecha Schrenkela [pas tie r ]
ptlzvalo vedenie SF ako sólistov popredných pred stavitolov českého vokélneho
umenln. No pt·vom mieste muslme spo
menúf lodmečnú, technic ky suverénnu a
výrazovo s ugos tťvnu sólistku Cesket fi l·
harmónac altistku Veru Soukupovú, h to.
rá .. predniesla part lokasty a só listu
Národn ého divadla,
nár.
pra žskéh'J
u melca Eduarda Rakena, a ko p r·edstll·
vttera veštca Teiresiasa, ktorý s ternu
prlznačnou dôkladnosťou a zaangažova
nosťou s tvárnll s voJ part. Prleraz n osťon
svotho hrdinského tenoru zaujal pred·
stavftel tituln ej úlohy nár. umelec Ivo
tidek. Basov9 part [Kreóna l s tvárnil na
urovni bas ista Karel Berman. 'N. CttJK
1t

ilziňski. ktoré s polupracuJe s polu

Opernf
zápisnik
Mlnolf metlac oslávil okrtble liYot
né jubileum jeden z najväč5fch sopránov
svetovej opery v p osledných dvadsiatirh
rokoch, čierna Američa nka Leontync
PRJCEOVA. Plné tri roky putovala mladá
speváčka
od Mississippi so s úborom
Everyman Opery po Spojených itátoch
a európskych centrách ako Gershwino·
va Bess. Na pra hu tridsiatky debutovaiH
., San Fran ciscu v americke j premiúi'C
PoulencoYých Dialógov karmelitániet...
aby v nasledujúcich ~tyroch rokocla
( 1958·61 J dobyla svojou neprekonatef·
nou Aidou Viedeň , veronskú arénu, Co
yenl Garden. Seatu. Medzitým sa obfaYi
Je v lete v roku 1959 vo fesliva(ovom
Salaburau ako Kara janova t 61ittaka MillY

Tarmlla Va~lcovd, Bernard Addmik a
Milan Schenka " banskobystricke; i nscendcil oper ety Biely aqát.

Sn!m ka: K. Mlklóšl
Opera · DJGT v. Ba nsket Bystrici už traprel]liérure v p r edsvlatočnom čo
se titul ' op.eretného žán ru. v sedem nás
lei sezóne scén ý tento výber pat ril opo.
rete ~ovletskeho s lcladatera lssaka Du
natevs kého Biely agát ( 18. a 19. dccem
bra 1976 ).
dtčne

Rozpačitá

ag~t - ako dramaturgický otáznik

DrHmaturgicky výber v Bans ke j B}s
trtcl st vyzHdute zvláštny prístup, nakol
ko tak mt:n- polovičná an~ažova nosť subu
ru patr! zájazdom po Stredosťoven~kom
kraji i mimo teho rámce. Okrem toht
treba VZ iftC do úva hy súčasné s la bé por
sonlll ne obsadenie jednotlivých ume lec
kých zložt e k o pery (sólisti, zbor, or
che ster). ktoré normálne sú hybnými sl
lami reporto6ru každe! operne! scény.
Tieto závažné okolnosti sta žu jú vytvlírn
nie vhodného dramaturgického plán u,
k;torý by bol pre obecenstvo p útavým,
lákav ým a pre subor a tra k tfvnym zfi.
polenfm s umeleckými úl ohami. V UV(.! ·
ctených podmienkach je výber titulu u10.
hou nie rnenej zodpovednou, o ko vla'l·
né umelecké nast udovanie d aela. lo
všetko tt·oba · uv iesť práve v s úvis losti
s prem iérou soviets ke ! operetv. Biely
agát. Dielo prežilo svo ju kulmináciu tak
mor pred jednou ge,nea·ticiou, kedy bo lo
vS•stižnou uk ážkou cltenia fttdf a il:h
konania, dnes je skdr milou rem in iscenciou. Pre kvapuje a j str iktn é prld r~ia v a
nie sa žán r u operety. Veď dn es už mil
me aj moder nej§! tvar, mu sica!, lttorý
mal ús)Je§né pr emiér y ai na scéne OJG'l'.
Ounajev ského opereta Biel v agát [v
troch de tstvách l dostala v scéne DJGT
oživenie v réžl jnom stvá l'llenf Ing. Petr a
nurra . v jeho doteraj!lei róžljnej prári
Je to pr vá opereta, s ktorou sa popa
sova!. Množstvo postáv, ktorými operet<l
hýri. mu dalo moinosť, aby obsadi l ted.
notllvé ppstavy podľa svojich poznatkov
a predstáv. Staval na drobnokresbe (niekdo l za hranice únosnosti), čo dalo

Manon

Po celom rade významných literárn yc h i dra matických diel
s tal sa predlohou k muslcalovému spt•acovaniu tief slávny
román abbé P1·évosta ,Manon. Po Massen etovi a Puccinim, ktorf romantický rúbostný pr1beh Prévostovho románu sp•·acova ii
ope r ným spôsobom, podujala sa na úlohu pr e tlmoč iť Manon
do musicalovej podoby trojica českých autorov : sklaclater Jindŕich Brabec a libretis ti Vladislav Cejchan a Otto Hans.
U autorov treba pr edovSetkým oceniť odvahu popasoval sa
s touto vďa~nou, no v i stom zmysle a'l; "nebezpečne" zndlllOll Idtkou. Ceská muslcalová Manon má mnoM sympatické
i.·rty. Zvlášť pozoruhodnou f€ skuto~nost, že tvorcovia sa usilovali o také po11atie Manon, ktoré korešpondufe s dneškom
a zodpovedd cíteniu a pohľadu l:loveka druheJ polovice 20.
storoNa. Prvky súčasnosti a silnej aktualizácie sú zretefn(!
hlavne v moderne cltenef, rytmicky žive;, v mnoh{jc/1 prtpudoch melodicky nt!paditeJ a sviet e; lzudbe findrlcho Brabca:
Uastne sa vyhýba lacne; sentimentallle a nabubre/(!mu citov(!.
mu pátosu, k lJomu by predloha na mnohých miestach zvádzala. Af pŕepotrebný lyri zmus, oý razne sa uplati~U/ÚCI naJmä
v hudobneJ charakterizácii lzlavných hrdinov, te hudobným lyrizmom sú časných dni, plne zodpovedajllcim pocitom dne~nýcll
mladých ludi. Hudobne pôsob/vd fe najmlt l. Cast s nznoh1ími
pozoruhodnými sólovými, ensaml>lorJý_mt 1 zborovými partiami,
A:ým úrOtJel) ll. i:astt znabne klesd - výnimkou sú tu Iba
úvodná a silný dofem zaneclzdvafúca zt!verel:nd sclina s výbornou, hymnicky ladenou plesiwu o Mlsslssipl. Problematickejsou stránkou Brabcovef hudby Je jet lnvencná nevyrovnanost, ako i nedostatok hlb!ie; u výsllžnejse; hudobnej charak
tertstiky vedľajšíc /l, ale at niektor1jch hlavných postáv (napr.
des Grleux v ll. cas tt J.
Otázniky vyooláva Ce1chanovo a 1/aa~ovo libreto, ktor (! w
szce /extove opiera o geniálny Nezvalov bó.snický text, 110
v ~tavbe ;e do.~t nepevné, v ll. bastt ro zvlt!l:ne a miestami vyložene nedramatickil. Rozslrením pôvodn,ljch Nezvalových 7.
obrazov na 14 vzniklo libreto s r!jchlym sledom tednolllv,ljc/1
scén, no nemožno povedal, že by sa tym zvy!>lla dramatu·
kosť deja a dynamlckost /uvWwvého dian ta. Skór naopa/..,
dósledok ;e ist(! drobenie {najmil ll. l:aiitiJ na sled volne pri
raďovan!}clz obrazov, ktorým ch!íba
plynulá ndväznost a
dr amatické napätie. Dr amaturgicky nedomyslené sú lyrzcko
poetické baletné medzihry med7l Jednotlivými obrazmi.
Cesk(t mustcalov(t novinku realizoval na Novej sc(!ne team
lnscendtorov v zlotem: r ežisér zasl. umelec Bedfic!J K ra m o
s i l, dir igent dr. Bohu!; S le z á k, zbormajster Stanislav fJ u
ri ~. choreograf Peter Bo r t a, výtvarnlk Zdenek S á 11 s k !l
a. h. a kostym~rka ing. arch. Judita K o v á l: o v á. ZútJastnenym umelcom sa tentoraz nepodcmlo priprav iť Inscenáciu na
uspokoJ/ve; umeleckef úrovni z vlacer!}cll pribln. S uvedením
Mano11 sa na Nove; 5Céne póvoclne nepocttalo. Do repertodru
sa dostala no poslednú chvllu - ako nó.hrada za pôvodne plá
novan1í, 7!0, žiaľ, autorsky l dramaturgicky nepr ipravený sla
11enský titul. Z tohto faktu vyplynul predov~etkým nedostatok
t asu na d6kladne/!ilU !ittíditntí prípravu t samotna realtzdcw,
l:o sa na kvalite znscenácle markantne pre;avilo.
Zreternym nedostatkom mscenácze 1e výtvarntl zl ožka. Hosfujúct výtvarník Z. Sdnsky navrhol privelmi jednoducM, ~ tro
M, ba a~ nevzhľadn/1 scénu, ktorlí ;e v r ozpore s poetltno~
tou a romanll ~ nosťou prlbeltu. Na málo ln!ipiratfv11ej, vylo'le
ne junk~ne zamer anef sc(jne sa ta~ko pracovalo t režls~rovt

Solemnís. iV januári 1981 potom trlum ·
f ovaJa L'eonorou ~ Trubadúra v newyorskef Metropolitan opere. Ani výrazovo
strhujúca a · technicky brilantná CaJla·
sová v najleplfch rokoch, ani mäkká
a uilľachtllá Tebaldiová s ,.anjelským
hlasom ", nedokáza li Verdiho dramatic ·
k ým brdinká.m typu Aidy, Amélie a
Bboch Leonór vtisnúť tofkú obsahovú
presved čivosť, ako Priceová. V kategórii
verdiovskej interpretácie možno Priceovó porovná val' iba ak s elle Zl'eliou ,
predestinovanejiou a o generéciu ata\'·
~ou Zinkou Kunc-Milanovovou. Ebenovu
Aidu a Améliu charakterizovala temná
fariJa stredov a hlbok, neobyčajne vib·
račná vysoká poloha
a predovietkým
pokojná, nehysterick á, žens ky zrelá a
obsafná výrazovosť. Tá, ktorú rovBakn
možno obdivovať v klasickej interpretá
eli sopránového partu Verdiho Requiem .
., Priceovej verlstických postavéch, ate
aj v jej done Anne, done Elvire, Fiot
di li~i. grófke. Tatjant!, či Carmen. Po
tom. čo Bina anaalo.,anlm Marian Aa·

možnost v~hlladnut mekolko vyda;e.
nych. vttpnýr.h a pres1.·r.dčtv~ ch ft~úr
1Frantillek Urciká n ako Ser~e1 Serge]o·
v t č Kúrl1bľov. d ivudolny maskér a v·.~
~enkár, Terózla Ba bja ková uko trho te·
na, bufetárka na vefrybítt·skei !ocli .illí ·
vu, Lllla Is:wfová u ko Kúta]. ll tavnú
postavu - Toim An drejevnu - vytvn·
rila herecky na v9bot·noj úrovn! Ja t··
mil a Valiicová, alternova la spevťtcky
sobivá An na Kf uková. Mladé :,pevú" í< B
posily sOllstického ense mblu Mikn láli
Uo bo~ a )al'Oslav Kosec (alternovali llO·
stavu kapitá na lode Sláva l sa pt oli!·
vili veľmi sľubne .
ústrcrlnou pos tovou , o~iVUJÚCOtt celll
operetu 10 Jakov F'jodorovič Soba iWl,
,;kladn!k v poda nf Stefa na Bab ja ka. Hril>
1u kov :t nárny zmysel pre komično 11 j::l to
nen ásilné .,porcova n ie" stí zážit kom ~"e
tliváku. ktorý sa nechá rád pobnvit.
Oživením Ou naJevs kého operety IJ<JIA
1 prá ca bAirtného s(tbot·u pod vede'! m
jozefa Dolin ského a. h. Choreografth l
svieže v~·kony vhodne zvýraznili hudlm.
Scén1:1 - Pavol Mária Gábor a . h. [ UrHItslava l a kost ýmy ..;. J&rmila Ople ta lnvá
a. h. (Brno) zvýraznili dobovú atmosW·
t'U dielu a dali mu potrebnú vzdušnost,
nadrahčenosť. J. Op letalovti vystihla rfl·
zisérov zám or u kostýmH mi pod pori ta
dro bn okresbu charak terov a postáv.
v hudobnom nastudovaní dirigwtla
Vojtec ha Javoru vyznela ope reta v doll
roj kompenzácii všetkých umcleckýrh·
zl o~t ek. Dokázala, že !,>rácu na tomto
'-ánrt to .,skolou" pre kH:tdého s pcvlt
ka.Jlercu.
EVA MICHALOVA

,,o.

B. Kramosilovt, lzlavne v zmysle budovanw tel at el ne/ at mo·
· .~f~ry. Spolu s výtvamlkom sú najviac zodpooední zato, 'l;e
wscenácit vo vätJ§ine sc~n chýba;ú crty poellckosll, roman/lckosli krehkostt teda prdve tie znaky, ktoré ~a pre Manon
charakt~rtstick~. Na vyprdulneneJ, no i /(lk clost stie~llllflÍI'C'/
sc~ne f naklonená elipsovitá ploclw} o~ vede ti st ce Krcmws1T
svo;u schopnosť vynallezaiJf!!ho a p6so!Jiv~llo arantmán veľkych
zborových a komparzových sc(!n (veľká p/esovd sc~na, sc~na
v kostole úvoclnd a záveretnd sc(5na ll. l:asli}, no na druheJ
st rane zu~tal vera daný deta/Tne,.~e; prtu:l s hercom -sóli.~tom,
plastickeJSiemu a dynamlckeJ!;iemu r ozollratiu lzereckrjch ak·
ctl l (is/liu O vljrazne j!iiu charakterOVÚ profildclu ;ednotliVl{Cil
postdv. l!er eckd neprepraco/Janosf, nevyraznd clwrak~erokrc~
ba sa markantne pre;avuje na;mn 11 po8táv ob!>adenycll mlaclými, no zatiaľ herecky neskúsemjmt sólistami l Adamíkovd,
Henedlk, Danko, Boi1ko}. NaJmä Im, ale l ostatným bolo po·
trebné zo strany re'l;ts(!ra venovať wt budovan! a hereckom
vykreslení v nútorného sveta stván1ouaných postdv ~iac trpt?z·
l we;~eJ a sastredenet!ief pró.ce. I nscenácia neu~pokoflla ant po
spevdcke; stránke. I tu noué s6/isticki$ posily, ktorým /Jol/
zveren(! zväč~a lllavn(! úlohy, sa predbe~ne prezentovali vwc
sna~tvyml, n.~~ spevdcky Istými výkonmi. Plne uspokoJila ;ecitne sktl~ene;sta Gr(!ta Svercr!lová v lttulnet postave. Obdarila
svo 1u krel1kú hrdinku nielen p6vabným zJavom, ale l ku/It·
oovaným vokdlnym pre;avom a citlivým hereckým stvdrnen1m postavy. Alternutaca Mária Adanuková upo_zornlla na
seba prí;'emným z;avom l decentnosťou prejavu, no k pln/Jmu,
presvedtivému zvlddnutiu postavy ;e; chyba/ú viil:~ie !>{Jevdcke
1 hereck(! sk(tseno~/l. Rytier cies Grleux v podani snaživého
fozefa Benedika vzbudzuje zatiar pozornos/ Iba typovou vhollnostou a mladtckym entllziazmom; v jel1o speváckom t hereckom výkone boli v!iak - pri v!ietkej snahe - eSte mno/re
citeľné nedostatky. { Alternu;úci Peter Oswald na clvoch recenzovanýcll predstaveniach nevystapil.J Nedo!>tatkom skúseno511 boli poznamenané tlež výkony äaWch dr>ocil mladých
~ólistov, Marttna Dank u (Tiberqe 1 a Pavla Boiiku f Mere/eur J,
ktort so ~voJiml - l keď neve/kými po!>tauami - mali staro511. PríJemným prekvapením bol vsak suve r~nny herecJ.:ý
výkon zdravo sebavf'ltomtJiw, umelecky ocivldne stdle napreaufúceho Tva Ilelleru v postave Lescauta. Dokdzal hereckým!
pr ostriedkami dobre vyslihnllt chladnokrvnosť, odmeranosť a
vypočltavosť sooflzo hrdinu a vedel zauJať aj svo;ím spevtlckym {i keď nie bezchybným} výkonom.
Kladom inscenácie Je nespor ne Slezdkovo techmcky spolallllvé a v_ljr azovo primerane nuansovanl! huclobn/J naStudo1/Wlle, akcentuJ(lce vsetky pozitívne stránky parlllúry: rytmwkú Zlvosf a Iskrivý temperament, melodickú svietosť, spevno~t
i vrticnu lyriku ;ednollivých ~ísiel. Osobitne sa treba zastaviť
u tanel!nej zlotky lnscendcte. za ktorú zodpovedá choreograf
Peter Boria. V baletných Intermezzách - vypli'ia;úcich pr eYtdvky medzi fednotlivýmt obrazm t ,- snažil 50 Boria /anebno-pohybovými prostriedkami evokoval atmosféru sveta bezstarostnej mladosti, krásy, nehy a ldsky a tým všetkým vytvor it primeraný ndladový, poeticko-lyrický kontrapunkt k
redlne preblehaJ(tcemu defu. Nemo!ino poprtet, te mnohé tieto
IJaletnd l:ísla-mlnlattíry majtí samt o sebe svo;u umeleckú hodnotu a nesporný p6vab. Chybou však fe, !ie postupne sa ~oraz
viac stáva1ú samoúbelnými a na;mä v zdvere sd k olortstickým
a dramallcky retardal!ným elementom.
Manon osviežila repertoár spevohry NoveJ sc~ny. Zostáva
o§ak ottizka, N ;u museli WJiest prdve v fubllefneJ sezt:lne,
kedy o~akt!vamc dramaturgické a i~tscena~n(j l!tny • •.

deraonovej do MET v roku 1955 prito·
mil zátarasy nezmyselných pt•edsudkov,
roztrhlo aa. s čiernymi opernými spevlič·
ka\ ni neobyčajných kvalft doslova vre·
ce. Ale ani Andersonová, ani mladiie
hviezdy z rodu Bumbryovej, Arroyovej,
č i Verrettovet nedosiahli tých mét, na
ktorých u s tala rod áčka z mestečka Lan.
rol.

- oMestský dom koltt'iry a osvety prlpra
vil 15. februára do Zrkadlovej sliina Primaciálneho paláca piesňový recitál bul·
harskej sopranistky Julie VINEROVEJ.
V prYei časti koncsrtu s pievala Vinero·
vá piesne bulharských autorov Chadl!ie
va, Goleminova , Zlatova-Corklna, Petkova a dve Dvorákove piesne (Kdyi mne
s tará matka, A les je tichý) - po prestávke osem piesnf Sergeja Rachmani
nova. Dramaturgická zostava umol!nila
Vinerove j vyjadriť obaah, náladu pl011nf
t6nom, je)lo rartbntmi • dynamickými

A. GABAUER.

moduláciami, ~ o triiba zvláilť ocin lť na j.
mä u Rachmaninova a Dvoi'áka, ktorých
pričasto po čujeme v interpretácii, kde
je jediným cielom a kritériom prlmíir ne
hlasoYé a muzikálno zvHidnutie -partu a
niekedy al nadbytočná s naha po minu-.
cióznej zrozomitefnostl textu. Oobrti
skolený lyricko·mladodramatickt soprán
Vinerove j znoJ n ajsvleiojiie a najvaria·
bilnejiie v stre doch a vyUtch stredor.h
a dosiahol vrchol vo vypätej, nostatglcko·bôfnej kantiléne Rachmanlnovovej
pies ne Ej, ty pole moje. te umelkyňa má
zmysel aj pre jemnejiie nuanso piesňo
vej Interpretácie dokázala v d'alAfch
dvoch Rachmaninovových piesňach Cakám t'a a Odpovedali.
Men o doprevédzajúcej klaviristky sme
~a, !iar, z bulletinu nedozvedeli väč ·
Jou chybou krásy vlak bolo, fe na koncert .,prvej dámy" sofijskej Národnej
opery a dlhoročnej čle nky Státnej opery
v Berline prillo dvanás ť zvedavých Bratlslavi!anov, Tlii ityri č lenk y s MDKO
totil nerátam . . .
·BJ·

.

Zo

NÁS ZAHRANičNV HOST

Sovietskeho s kladatoia Rodiona bčedrma menova\l
Bavorske j akad6mle umeni.

polská skladatefka, ktorá svojou tvorbou, úspechmi a dôstojnou
reprezentáciou na zahranli!ných koncertných p6diAch vyvracia ná.
zor, le lena v oblasti kompozfcle namille dosiahnuť výraz nej sit~
úspechy. Hru na klavfrl, ta6rlu hudby a komposfciu itudovala pod
vedonfm I. Kurpiu·Stafanowej, T. S:.cellgowského a K. Sikorskéhn
v Poznani a vo Varieva. Kompoziiln6 iltúdiá sl dophtlla u Naqi
Boulangerove1 v Paríli. Je laureétkou viacerých súťa!f, p, i. Sklodatelskej siUale G, Fitelberga (1968) a súťale Jeunesses Musicales (1987) . Jej diela zaznali okrem Varilavskej jesene 1 v Hamburgu, Wiesbadene a d'alilfch hudobno-kultúrnych ctntrtic:h.

č lenom-koreš p ondentom

I I. medzlnfirodná dirigentská sútaž Ma ďaľskej tetevt·
zie [jej p rvý ročn! k prini esol vyrazný umelecký (tspecli
uášmu Ondrejovi Lenárdovi) sa uskutočni v diloch 6. až
22. mája t. r. v Budapešti.

Nový opus p oľs kého sklatlatora Krzysztofa Pencleroc·
kého - Koncert pre husle a orchester - bude v aprlli
t. r. premiérovať Bazelský symfon,ck9 orchester pod
veden lm M. Atzmona a sóli stu Isaaca Sterna.

Bernadetta
Matuszczaková
Sú to u l ityrl roky, i!o na XVII,
variavskaj jaseni som bola sved·
kom velk6ho úspechu vaief sklad·
by Salmi pet; un gr11ppo di eln·
rJue, d iela!. l nipirovanébo Jalma,n i
Dávida a salamúnovet plesne. Len:pje vtedy v r. 1973 ste ul mali
n sebnu nlll!kolko významných
tjspechov. Mobil by ste nlis obo·
:mám iť aspoň s niektorými dialaJill z bohatého opusového radu ?
- · Pre k aždého skladatera te
'QFijemJ)é a zvlášť povzbudzu júce,
ak zist!, že jeho diela rezonujú
v poslucháčoch al po mnohých
rokoch. a teda našie l svojho adresáta. Lebo akokoľvek si každý
s k ladateľ rieši
problémy tVOI'llY
;predovšetkým sá m pre seba, v l\o·
nečnom dôsledku chce svoilm po.
:~~nanlm, vzrušenlm a citovým o b·
iavom zasiahnuť aj toh o d r uhého.
Preto ma teši, žo sl sp omlnate p a
večet·, kedy okrem Iných p olských
autorov zaznelo aj moja dielo. Z
t ých významnejšlch s kla dieb spo.
mentem Komornú drámu na slo·
vá T. S. Eliota pre barytón, rect·
tact1.1 a komorný ·s úbor z roku
1965, Sep tem ľubae pre zbor, or~
gan a orchester (1966), komornú
opet·u podla Shakespearove! drá·
my júlia a Romeo (1967), Mustcu
da ca mera p re tri flauty a biele
(1967). Human ae Voces - orató.
rlum p re sólis tov, zbor a orchester z rokov 1970-71, Piesne na poé·
zlu R. M. Ri!keho pre barytón
a orches ter (1971) ). Mystérium
Hel olsy v 7 scénach - s Intt·o·
dnkctou a Fin ále - na li breto po.
d ia materiálov týkajúcich sa AbcJarda a Helolsy [1973-74) , z roku
1975 je Elégia o pofs kom mládencovi podla K. K. Baczy"skéhQ pre
soprán , recitujúc! a lt a orchester.
V roku 1976 som o. 1. nap!sata
opernú monodrámu na text M. Gogora pre herca. barytón a komor.
n~ súbor Zápisky b lázna.
Povalujete za potrebnfi, aby
mladý skladaťef - podobne ako
vy - sl doplňal svoje kompozičné
vzdelan ie a ! v zahranič!?

- Stretnutie s kladateia s l nými
umelca mi žijúcimi v cudz ine, a ko
ai návš tevy tvorlv~ch kultúrnych
centier. p okladám za velmi priiiZ·
nlvé momenty v rozvoll umelco·
vej osobnosti. Rozširuje to obzor,
Pomáha vykry šta lizovať vlastné
smerovanie a upresniť sl vzťah k
umeniu vôbec.
Napfs all sta v iacero scénick9ch
d iel. V súč asnosti pracujete na
ďa l lte j opare. Aká ia vab predstava hudnbno-dramatického diela 20.
atoro čia ?

- Moje scénické úslhe sa uberá
cielom: s poji ť rôzn e oblasti umr.nla - maliarstvo, poéziu a diV'!·
dolná u men io v na jslršom :tmyslo
slova. Preto v partll(n·ach moj:ch
opier stl okrem hud obného zilplsu
al poznámky k hre svetla a rarieb a I n sce n ač n é núpady, s výhradou, že konečná rralizácla le
v rukách tvorivého režiséra 1:1 scé·
nografa.
Stretli ste sa niekedy s tak ým
hudobno-kritickým
hodnotenlm,
ktoré by zlavovalo z kritéri! preto. l e ste lena '!
- Postavenie ženy v umenf, š pe·
ciál ne v hudbe, le ťažký a zložitý
problém. Aby sme ho mohl! blií·
šiP objasniť, museli by sme sa
uchý l iť
k podrobnej hlstor lclr o
psychologickej
analýze.
Vldlm
rozdiel v determinovani samotnej
psychik y ženy, v ktorej prebieha.
lú emocionálno-Intelektuá lne procesy I n áč, než u muža. Preto tiež
proces tvorby ume leckého diela
prebieha odlišným spôsobom. U
ženy p•·evažuje emocionál n e zaan·
,11ažovanle - u muža racionálne.
1\lc možno to zovseobect1ovať?
Predsa Ili medzi sk ladateľmi mužmi sú osobnos ti, ktorf tvoria
spontá nne, ba priam Intuitivn e,
prič om podle\ intelektu ie druho·
rad9. aj keď nle celkom zanedbllteľn9. Je to otázka, na kto•·(• nemo~no o dpoveda ť jed nozna č ne. V
dejinách umenia sú mená žien -

na pozad! celel plcj(lcly st.volýc.h
tvorcov - mužov velmi zriedka·
vé. Vera vyplýva zo sociú )neho
postavenia ženy, mnohé zase zo
staroveké ho tvrdenia, kto•·é sa tradova lo z generácie na generáciu
a bolo l oficiálne poclporovanó,
hlásajúc, že ,.iona nemä clusu".
To znamen á, ze nemoh la l.JyC samostatne mysl111cou bytosťou, pi·
nohodnotným č l ove k o m. Na dru·
hej s tt·an e ton 1sty starovek skve·
lo vyclt JI to. co to v ?.e ne pud·
s tat né: lnlufclu. Nopriok vsetké·
lllll, čo som lu Iha nuznuCila. mys-·
Iím, :1o otú:tka podobnosti a rol·
diel ov llteli:tl psychil<Ou m uža a
žany zostuno osle dlho otvorenou,
na1111ti pre oblasť umenia.
r>1ohli by ste n ás u!Ju z n á tn iť s
mena mi pofskýc h skla!la·
teli ok?

ďal ~ ími

- PrC(Iovšetkým je to známn
Gtazynu }lacowtczowá [zomreld v
r. 1969), Krakovčunka KrystYn n
Naziii'·MOSZU11Hli\Ska a Marta ľ ta
szynsku
[moment ál ne zite
v
US/\).
Na záver by nás zau jhnaln vale
i sk l ada t eľské k1·édo.

ľu dské

- Ak ich člo v ek vôbec má, asi
sa v umeni i v živote s totož1iu jú.
Chcete Ich mat vsa l1 rozdelené ;
poveda la by som to nasledovne:
v oblasti skladatols kei mám túž
bu. aby hudhll bola a ko katarzis.
Možno n ie cel kom v tom význa·
me. a ký tomuto pojmu dával Ai is.
toteles. Jednoducho, aby odpúi FI vala od mali cherného pohladu na
we t. v ktorom ži jemo a vyvolíiV·1 ·
la pocit Iuclskci p ríslušnosti v
ná&. Aby vzbudzovalét č leve l:en·
stvo. Ľud ské krédo? Navrálit s lo·
vu ,.láska" jeho s kutočnú veľkosť
a objavovať v živote stopy TlHIsko~ti.
T. URSINYOVÄ

~ezóna 1976-77 v mllanskci Sca le sa začala v decem·
bn m. l'. novou inscenáciou Verdiho Otelia ( di r. Carlos
Kletber, r éžia a výprava Franco Zeflrclli), v hlavných
úlohách s Placidom Domingom a Mirellou Freniovou.
Georges Prétre diriguje Gounouovho Fausta
(režia
jeen-Louis Barrault) a Debussyilo Polléasa a Móllsanclu
(réžia a scéna ]ean·P•one Ponnullo], z viedenskej ~tát
nej opory prebe rá Sca la inscenáciu Schtlnbergovho Moj.
ztša a Arona, Claudie Abbudo má dirigoval Bergovho
Wozzecka [rézla Luca Roncont). kdo titulnú úlohu vy•
tvára ~ie gmund NimSRern. ~iúvnostnú premlét•u novej
insctHJí)CIC Bclllniho Normy s Montserrilt CalJalléovou
v titulnom purtc pronúsah 111110hé HUrópsko l zámo n;ké
tohlvtzno stamcc u w zaznumu prelinedúvnom vyslell!l
a 1 2. progrctm Us. ltllevizil•.

Tohtorocné Slúvnostnó hry v Salzburgu, ktoró so usk~l ·
tocn!a <!4. Júla - 30. augusta, avizujú v programo Iri
nové inscenácie: li Sanť/\lessio od Stc[anu Lund lho;
Stt•aussovu Sulomo v réžii a v hudobnom naštudovunt
ll erbcrta von 1\arujaiHl a s ll•ldcgu•·(! Bchrensovou v
hluvncj ulollo u Mozarluvho Dona Gíuvunnlho ( huuob·
né nastudovamo Kurl Bohm, rM:w ). 1'. Ponnelio ), kto·
róho slvúrn tl Shorl'll Mtlnes. Na Ll:l. orchnsll'{tlnyrh konC!Jrtocll vystuptn London ~ymphony Orchestra, VIeden·
skl fllharmon tcJ, Hurhnskl filhumwmci u Symľonlcký
urchastnr rak uskel1o rozltlusu a telnvíztn. Program restlva lu do plitu Ju sólisttcki\ koncer ty, tlii!Sitové večcry 1
komorné kon certy n mall11ŕ..
Nn mlnuiOroi; nel hudobnej súťazt v Mníchove sa zú·
tastnílo lll percent hráčov zo zahraniCia. Medzi nimi
sa vyrazne Ullliestn il i llč él s lni ct zo ZSSR n NDR.
Americký skluda tor WttllfJr Plslun zomt'HI vo ve ku
82 rakov. Preslávti sa natmu modcm5•mi baletmi a ko·

mornou tvot·bu u.
Známy hudobný vedec josef Miiller-Balllau zomrel vo
veku lll rokov. Rad jeho vedeckých stúdti a prác sl
získalo svetovú popu!fll·ltu.
Olivier Messlaen pracuje na novom opernom cl!ole,
pre ktoré sl sám vytvoril libreto. Titul opery zatial neoznámil. Má podmien ku, že súčasne bude výtvarn!kom
i režisérom premiérového uvedema.
Polský sk ladate r Tadeusz Bait·d prijal kompoziCnú
ponu l{U Mestského divadla v Norimbergu, pre ktoré pt,
še operu.
Opera v Starej Zagoré uvedle prvýkrát v Bulha rsku
operné dielo ll. Suttermeistera Serarrna. Naštudované
dielo uvedú potom na bulharskom zájazd e.

Stále živá Honeggerova hudba
DIVA 10. MARCA t. r. st hudob·
nd verejnosť pripomenula nedo.tllé
85. narodeniny významnef skladatefskej osobnosti ~uaj~larskeh o p6Arthura lloneggera. Uf
vodu ako zatínajúc/ umelec vysttlpíl
Honegger so svoJim umeleck1}m
programom, v ktorom si uytýóil
"znovu ndJst a obJavU polyfonlcktl komplexnosť". Jeho najvlJč!wn
vzorom bol f. S. Bach. Ausak na
ro zdiel od Bacha, ktorý pracoval
s prvkami tontllne/ ll arT!l6nte, Honegger hladal východisktl u kontrapunkttckom vyuftlt modernej
harmónie. Niet pochýb, le tu myslel na chromatiku vrcholného ro·
mantizmu. Tento skladateľov roz·
hľad sa s pribúdajúcimi r okmi r ozSiroual a umelecky prehodnocoupl.
Honegger ako posluchdč parlbkeho konzeruat6rta Studoval popri
skladbe at husle, a preto Jeho
skladaterský ztlufem tnatm ·
u
rannom obdob! } sa ortentova1 na
sldčl/Couú a komornú hudbu (l. sltlčikové kvarteto, 1. a ll. l!usloud
sonáta s klaufrom 1 utoloutt a vtolonl'eloud sondta s klautrom a
pod./.
ff/l PO/i{;J\DE NA RANO TVOR·
JU t\rthq~(l Honeqgf!.ra ne1110žno
sq qbrdrltf qafmu z pokusu a v~r
k(l umeleek4 6Ynt~1-u .- uč{tqn~
Bacha, Beethovena, Wagnera, R.
Straussa a Debussyhe. Tentp ~cm ·
takt so fiUOIJ tradlciou hudobného
qmenta prtntespl čoskoro pr(lull
umelecké plody. ObjQUII./11 sa u~<Jk
4/ (lielQ, V ktDrOch, Sl! predstQUU/~
ifflnQgger v celk (11ft l'loutJm SIJ«llli
- 1 1<11! ltJčtilc/1 s umeleqk.ým <i~J•
C:l~ltUtJII\ "'I1Ud06tt IOft«ll :tv~. V

teJto súvislosti nemofno obíst ba·
letntí hudbu Hry sveta, alebo Letne pastorále pre komorný orchestel' podla motta A. Rtmbauda. V r.
1921 zlskaua sl Ilonegger sveto·
uú sltluu pantomimlckou symf6·
nlou Vtľazný 1/orattus a symfo·
nick.Qm falmom Krát Dáutd pre
1•ecltt1tora, s6la, zbor, orchester a
crgan. Napriek usetkým suo/lm
umeleckým proklamáciám z mia·
dostl využil skladateľ u tomto S!JO·
1om diele predovšetkým prostú a
strhujúcu melodiku, ktorá Jednoznallne dominuje nad ostatn!}mt
zlofkamt hudobneJ reči. Týmto
dielom sa Honegger vzdialil nat·
mä od umeleckých idetllou "Pa·
rífskej sestky", s ktorými sa načas stotofntl ako ;eden z te{
členov.

PO NECAKANOM 0SPECHU KrtlDtlut4a objauujt2 sa ďalSie vO·
znamn~ !lmelecké dtela, fctor_é prefilt svoju dobu a stali sa nepo·
strádatelnou súčas(ou cur(5pskef
hudobneJ
kultQry.
Spome1lme
aspoif trotdetstuouú ltudobna tragédiu Ao.tlgona, skupinu orches·
trdlnyclJ diel Pacific zp, Rugby
a Symfonickú vetu č. 3, operu ]u·
rtt(a, orotóri!Jm VOkrtky sveta,
Jeanne d'Arc na hrantct, VIanoC
na kanttUu, Tanec ml'tuyc/1 atď.
Slroká sktlla ltudobn(tcfl Mnrav a
mnohorakos( lt~!iplr(I/!,Jflc11 podnr·
tou - od blbllck!Jch a antlck{jcl!
n4metou poCnac, at po Z/UJ] vztah
k sacasMmu dianiu - znamenata
v HoneflgeroueJ tvorbe dokol)alú
svntézu ldeoua a kompozl<"nú.
INTENZTVNY ZAC}] FM o ctrqma·
tloké foT'miJ. ktqrQch vvurchQlQ•
ľa

nlm bolo scénické hudobné mystérwm Teanne ď Are na hrantct,
usllíptl najmä v posledných 20 r okoc/l života. Skladateľoua umelec·
ká orlenttlcia sa zamerala hlav·
ne na komornú a symfonickú tvorbu. 1'úto zmenu umelecke; orien·
tácle signalizovalo najmlt ll. a Ili.
sláclkoué kvart eto a Sonáta pre
husle s61o. K vrcholným dielam
tohoto o/Jdobia patria styri sym fónie (11. - V.), z ktorých vyntktl
najmä Ili. (Lilurgicktl). Z posledného tuoriullho obdobia pochádza
at dramatická trojdeJstuouá legen
da Nlcolas de Flue a poslednd dokončend
Honeggeroutl
skladba
Vianoi!ná kantdta na ludoué, duchovné a liturgické texty.
AJ VO SVOJICH SYMF6NIAOII
kltldol Honegger na prvá miesto
my!ilienkovú prostotu a spontán
nost, kt orú spdfal s obsahovou a
teclmtckou náročnosťou. v každom skladaterouom diele sa o/:Jja·
uufe vôla, prekonal t ragické spo·
ločenská problémy, ktoré uyúst1l1
do natvétč!iiel!o svetového konfliktu.
Honeggeroue
humanistické
Ideály boli na{dokonale{!iie uy;a:trené nafmä u lll. a V. symfónii.
To, čo skladateľ povedal o suotP/
LtturgtckeJ
symfónii, uyJadrute
na/vlastnejšiu podstatu takmer celého IJoneggerouho umelecké/ro
odkazu: ,,v tomto diele som chcel
symboli zoval vzburu čloueka prot l
barbarstvu,
hlúposti,
utrpeniu ,
strojoveJ kultt2re, byrokracii, ktoré na nd~ u~ po niekoľko rokov dolieha/tí. V hudbe som zobrazil boJ,
odohrtluatúcl sa u srdci člove
ka •• • l"
IGOR BERGER

Scéna z C hačaturJanovho baletu Spurtakus predsla·
vuje Nadeždu Pavlovovú ako Frl,11lu a B. Gordejeva v ti·
tulnej postave. S týmto baletom hosťoval o Velké divadl o
z Moskvy vo Francúzsku.
Aram Cha ča turlan nedávno dirigoval London Sym·
phony Orchestra v Royal Albert a v Royal Festival Hall.
Sólistom koncertu bol sovietsky klavirista Nikolaj Pet·
rov. Oba večery boli venované hltdbe aovletskehn ne~tora kompozfc tc.
Akadémia m úzických umcnr - Hudobná rakulta a
Cl!F usporiada jú 10. VII. - 22. VII. t. r. VIII. medztná''oc.lné letn6 majstrovskó kurzy venovanO kJavf•·u a or·
ganu. KlaYfrny kurz povedie sólista CF lvllll Moravec,
OL'ganov~ kurz vynikajúci český organista a pedagóg
d1·. Jii'l Relnl2_crgor. Do kurzov sa možno prihlasif do
Hl. V. t. r. M ramcl kurzov budt1 snmlnáre o českej
huc)b'ä a 'exkurzia za pražským! 1 mlmopražsk~ml hudopný rnl a umeleckým! pamiatkami.
s

"

Roc)ný dom George Gershwina v newyorskej štvrt!
Brooklyn (narodil sa v r. 11;198, zomrel 1937) chc(i za·
chran tt -pred zrt1tenfm. Klavirista jens Nygaard Zllložll
pre tento účel fond, z ktorého sa má fina ncova ť zakú·
pente skladateloYho rodného domu a teho prebudova·
ntq na múzä um, .

Týždeň

novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty
(Dokončenie

z o 4. str.)
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je už ťažšie, lebo nezane.
e hall sllniilšf dojem, (Nako·
nlec, vä čšin a prehliadok súčas
ne! hudby vo svete sa kon či
s vomým konštatovanhn ~,ku.
mul&cie priemeru", to ie cel·
kom prirodzené.) Na druhej
strane by bolo nésp ravodlivé
hovoriť o všetk ých ladným dy·
phom - isté však je, že opro·
tl Sa lvovi, Zeltenkovl, O čen á.
~ovi a Kardošovi priniesli me·
net podnetov, nJ~šiu kvalitu.
Wezmem to podla poradia, v
akom skladby odznisll.
J. Kowalsk l le na poll sym·
tonickom v súčasno sti u nás
,..zdn najplod nojšf: n o ktorá z
jeho po četných velkých s kla·
d1eb celkom tJresvcdčlla? Ko·
walskt má provera napadov a l Koncer tantná aymioniettan imi hýri - výborne lnštrum en•
tuto. objavia sa rarebne pôsobivé miesta, tech nická s tránka
komponovania vOboc mu nerO·
bf problémy. Chýba však llu·
rhovný pod text, nejaká tasnti
o~ob nost ná známka, myš llenko·
vá koncepc iA, bez k tore! svm·
foni c ká hudba nemôž e 'äxis tn·
Vn l a ne má n iídel na pre211ľô.
Allegro briliante M. ~oj'fnl<a
trv~ okolo 4 minút a treb11 pri.
z n nť. ze sk utočno mOžli vvpl·
nl ~ Istú medzeru, ktorú v tých·
IIJ symfonických drobnostiach
pocl ťu1eme. Sk1·onuiý
zá111ar
n ŕlpli'ía aulot• rovmiko t riezvou
hudbou. Je akosi z~áštne ni3·
rozvinutá,
zanecháva
pocit
oča!<ávania čQ pride dfilej, ako·
by už nasmerovávala posluch.\·
ča mimo seba, dopredu.
Ra psodická suita Povii!lť o
Jánošlkovi od A. Moyze sa je
dobre zinštrumentovapá, zdra·
v.í "lúčničlarska" hudba, v kto·
rei nechýba s nivý filmový ob·
rázok, ani obligátna tanečná
féerla na záver. Moyzes sa dp.
tcanale zopakoval a neprin iesol
n ič nové, vyho l sa slovu lto
'd iskusie o súčasnej sloven·
skel hudbe. Povest sa určite
dustojne priradl k Tancom z
Pohronia a k da lšlm d ielam to.
hota typu, nájde si svojich PO·
slu cháčov a vlastne anl n ič
vf&c nechce. Je to do sť ?
Macud ziiiskeb o Tri kusy pre
organ, klavlr a sláčikový orches ter [pOvodne pre dva k la·
v! ry l predstavujú málo komu·
nlkatívnu hudbu. Sú zahfade·
né do seba, ide v nich o vynd.
cháclza n il~ tvarov a priam lech·
no lof!iCké zhfadC1va n ie zvuka·
v ý ch kombinác if. Na (lepšie som
sl zapamtltal klavlrn e pasážn
"clustrov" cez všetky možn~
oktávy - oboma s mermi, potl·
porované at organom.
Fretov Malý klavírny kon·
r.ert so sprievodom chce byť
- nAOpak - privefmi komunlkatjvny. Pre ml"ta osobne bol
utrpenlm zlom medzi prvou n
druhou časťou, ked sa po nao·
klasickom !;anton! ä Ja niekto·
rý za budnutý k lasik ozve rudo·
vá picseil. Ilko 1ohko sa čas to
mnoh! nasl skla datelia dovolú·
vafú folklóru
(viď
trebáro;
plesitové cykly na komorných
koncertoch týždita). akoby tJ
bolo pozlátko, vhod né na kaZ·
dú p l'fležilost a nie člro-čistý
vý lvor, čo treba brať do rúk
s úctou!
O Ferenczyho Concertine tre ·
ba poznamenať, že ma práve
tridsaf rokov - a už to von·
koncom nie je formalislickA
skladba, ako bola označovaná
koclvsi. Vn!mal som ho ako n e·
priamy argumpnt do diskusi e:
čo sa vlastne za tých trid sa ť
rokov udialo, aké nové tenden·
cie a hodnoty sa objavili? Con.
'certlno medzi nimi obstoj! vol·
mi čestne.
Oproti čisto Inštrumentálnej
fak túre dopostar spomlnanýcll
sklad ieb sa J. Zimmer a z. Ml·
kula obrátill k slovu, či k bar·
llčke slova. Zimmer sl v sym·
tonickej básni ,,OalobQdl!n ie"
vybral verše sémanticky praťa·
~ené, n ie pr!llš vhodné nd to,
aby sa odrecitovali a pos páfa ll
navzájom hudbou. Väzbll rnll·
dz• obidvoma rovinami jé ná ·
hoclll á, mipod!!talnti a miesla ll'll
nezaujímavá; zvltisf by vvznn li
lJľtlle lepšin. Mtl<ulil si v ,. ľoé·
mil"
vybral
kam p aktnel~lu
t~rodlohu a zhudobnil ju c itll·
vo, s pôsobivými f)a sážam i zbn·
ru a tenorového sóla. V cc :k o·
vom tvare vsak nie kde mr.d i
tativnosf dostávil až .,mdlú"

Dr!cbuf,

~o Is~

súvuil s

tu stretll !\O svo jimi interl!lre'f.
ml. lebo skladby boll prednl!!·
senó tými, klot•ým boll určen A
žiak mi bratislavsko! Ľudo·
vol skoly umenia.
Vieme, zo nap í s ať ·dobrú
~tru kUv nu
s kladbu, ltttOI'Prl'l.
l ačne prlslupnú, nie IO ranlc6.
no odmenou za vydarenú p1·á·
eu je pre autora vedomie. ža
teho dielko dosiahne značm1
publicitu, looo naše školv
podobnO sklndby
n eii'POZil vo
ča kajú a vďačne Ich za t·a<fu·
iú do svojich učebných plá·

l~nl,

nová a zau(lmavd 8dllJnt1 čln·
nosť v Slovenskom hudobnom
fonde. Umelecká úrovetl skla·
dieb, ktore odzneli 11a koncer·
te. ukdzala, že na!ilm sklada·
telom naoza( ide o kvalltu aj
v t ett o oblasti hudby.
ZDENEK CON

Koncert
populárnei
hudby

Oto Ferenczy
sa dostatočne ncuplaliHiítt
p t•vky dramatičnosti. Zlpunaro·
yo Oslobodeple a Mikulova Poé·
ma si zaslúžia uznanie za svo·
iu spoloče nsk(t angazovanost,
za to, Ze sa obraca jú k Ideovo
závažným a potrebným témam
- ale ume lecky sa s n\ml J• O·
vyrovnáva jú 1111 natvy!>še t •ít•uv.
ní.
JGOR PODRACKÝ
ža

Koncert
dychovej

hudby
v rámci Týžd1la novej sloven·
skef tvorby {8. ll.J ukázal Sirokú tvoriva paletu nasich skla·
dateľov sekcie populdmej lwil·
by. Te poteSiteľné, že sa clo
tejto prdce dnes už zapOJILI
takmer v~etcl jef členovia roz·
nych vekových kategórii. Pro·
gram
spomtnanélw koncert u
tvorili skladby, naplsané v ro·
ku 1976. V pestrom sl ede sme
mali možnost poču( cel!} rad
diel - od tanečných a pocho·
dových plesnt, cez sólistické
drobnosti, ai po pomerne nd·
ročn~ koncertné skladby a
tak nad obudní!ť dos( ucelený
obraz o sttut:lcii v oblasti Mn·
ru.
V oblasti pochodovef a ta·
nečnej piesne pre dychové sahory sa úroveií - oproti mt·
nulosti podstatne ziPp!Wa,
najmä po námetovet a textuvef
strdnke. lludobne vsak ttlto ob·
last ostdva azda natviao v za·
jati tradlcie, čo vsak nemožno
pripísať na vrub tvorcom, skór
faktu, že ide o pevne zaftxova·
né ždnre a formy, ktoré v súcasnosll ni;ak{jm expertmen:om
nie 1e možné naruslť. Snaltn o
i ch moclernlzáciu sa pre/u pr f'·
javuje v textoch, v niektor,ích
prlpadoch v rytmickej a harmo·
nicl.:ej ~truktúre a v inštrumen·
tc!cii, resp. v interpretdcil. Ale
v kažclom prlpade: polka llw~l
ostať polkuu, valčík val i:ili:om
a pochod pochodom ...
Najviac priebojnosti prefúVU·
fÚ naši skladatelia v konc!!l'l ·
nýcl! žánroch pre dychov/J or·
chestre, kde je odklon od Ira·
clície azila najväčší. Koncert
ukázal, koľko nových farwú a
rytmických, melodických 1 lzarmonických vqriant možno prá·
ve v tomto ždnri uplatnil (od
progresívnych prvkov sača:me/
tanečnej hudby, cez folklorlzu·
júce prvky, až po posutpy,
vlastné súcasnet symfonickej
huclbe}. Miera novost! a zautl·
mavos/1 zd.vtst od fantdztP.,
umeleckej praxe a v neposlecL·
nom rade aj od erudície sk!<t·
datera, prtpadne aranžéra. V
kažcLom
pr tpade
prehliadka
ukt:lzala, že naSl skladatelia sa
scltopnl a/ v tomto ždnrl 1Wpl·
sať ZClu jímnvé skladby, ktoré sa
súčasn~ nielen svojim ndzvom,
ale celkovou koncepciou, ob~a ·
ltom t formou. je to nrmzaj
poteSiteľná skutočnost, ltorfná
ďalsej mimoriadnej pozornosti
a podppry, na jmä poklal Ide o
masov~ ro ziiu·enie te jt o tvorb'!·
Veď všetky skladby vznikli /JľP
potreby uelkéllo potili IW~Iclt
rlttcltovQch stlborou v zdvndoclt.
ktoré ttei llfmlnflí ce.sty k 1110
dPrnému prejavu a snaž1a .\ n
ož/vif
repl'rtoär
sačasn.rími
skladbami. Pre nich sú 11~ak ru·
kopl sy nedostupné a často aj
nellraterné {PI'e ob~adenle a
maximálne tť'clmickts vyuWit'
moznosti .~pil'!.:ouýrh lzrdcoo/.
Mo~no b!J sa tu mohla rozvtnar

Al v l'limci tohoro č n é ho Týž·
di111 n ovot s lovenskej hudo imc~ l
tvorby od21nel koncer t :<;líbav·
not huclf.ly, venovan9 populAľ·
not hudbo v na[!;ir som ~)u ví!
zmysle. Koncert mnl ukúzat
sírim zálloru a a utorsl,;u potim·
eiu
slovunsk ých s kla(!aterov
ziíbavnot hudl.ly 11 súčasne pri·
blfžit pp s luc)Hl.čovl Ich u melec.
ké s nažJ:~Oiil a clelo. Ní• IWih
ceľte
odzneli diela aniOľOV
rôzneho ~únrov ého zamaranld
a rôzne! gr. n et·ač nol Pl'íslusn os·
11. !ll nnpl'lek skutučnosli , ze
su m:poclurilo z obiekllvnycn
Pl'ícln nino reallzovuť pôvodný
dramatur gický plán, kouco1·t v
konečnu! podobe znhfha l v se·
be dos tntočný počet dio!, r c·
prezentujúcich súčasné trendy
s lovenských autorov. Poslurhá·
či sl mohll vypočuť moderné
pppulúrn(l piesne, orchestrálne
~klaclily,
šansóny, piosno so
s polo če nskou angažov11nou te.
matjkou a tiež repreze fHatťvne
ukáž\(y z oblasti jazzu. Po p r·
výkrát odznela na podujal! or.
gan izovanom ZSS al tvorba
Kruhu mladých autorov.
!lj keď do programu koncer.
tu bo li zaradené Iba die la vy-

tvorené v priebehu p osledného
roka, bolo nimi možné pred·
stavlt len malú ča s f celkovo!
IVOI'ivot aktivity slovenských
autorov. Postupne sa zvyšuJú ·
ce množstvo kvalitnej a ž ánra·
vo pest1·e j tvorby svedčí totiž
o tvorivom potenciáli, o s na·
hách, vyrovnať sa so svelo·
vým vývojom v oblasti zíibav·
nej hudby. Poslucháčske prijJ·
Ile, sk uto č ný záu jem vere jnos.
ti o novú tvorbu je Iste sympu.
tLckým prfsfu bom, ktorý ale stí·
časne zaväzuje k ošte väč še j
profesionálne j
dokonalosti,
umeleckej
p1·osvedčivost1
a
lcl~tovaj jednoznačnosti tvorby.
Neust ále sa zvyšujOce náro·
kv na oblasť zábavnej hudbv
budú môcť v budúcnosti s pl niť
Jon e t·ucl ovan1 11 profesionálnyml znalosťami vybaveni s klada·
telia . Zväz s love ns kých skladl:l·
tolnv vyvíja pr·eto úsilie na zfs·
kun lo mladých tulentovaných
auto1·ov pro prúcu do Kruhu
mladých a utorov, aby mohol
vpl ývať na ich odborn ý a icloo.
vý r us t a zabezpečoval tak dalšlo zvyšovanie úrovne sloven·
s kul zábavne[ hudby v kont!·
n uttc s doteraz dosiahnutými
vysledkami. Uvedený koncert
zábavnej hudby mal, okrem ui!
s pomenutého posla n ia, a 1 s na·
hu, ukázaf lleto zámery Zvi:lzu.
IIOHUMIL TRNEČK.:\

lnltruktfvna
tvorba
N11 popoiudiía jšom koncerte,
us poriadanom di1a 8. rebrulirfl
l. t. s me so záujmom počúvali
sk ladby s lovenských autorov,
ktoré
venovali
najmladšfm
adeptom hudobného umonia.
Koncert bol venovaný inš tru k·
tfvnet tvorbe a skladatelia sa

Cena mesta

ll,·

•1•

l

' ,,
{dn Zimmer
nov. Koncert nielen priniesol
v tomto s mere dôkaz tohto ·tv•··
ctenia, elo s uča sne nás zazná·
mil s colým radom sk ladieb a
sk l a dblčiok:, ktoré st · takú po·. ·
zornost naozlll :tasluhu[O, čl uä
Išlo o repertoár klavlrny (A.
Zemanovský, T. Hlrnflľ, J, Zim ·
mer, V. Dukes, P. Bartovlcl 1
husiový (M. Koi'fnek) , spcvác·
ky (M. Novák) , a lebo o dielka
p1·e klarinet, Cl a.k.orcloón (J.
Pos píšil) . Za pozot·nosť stofl at
sk ladba PI'A nástrojový st'•hor
(J. Kowalski ; Jludba pre 3 ná·
st•·oieJ. alel~o skladby A. Očo·
n áš~t o J. Kowetskélto pre lllll·
lý s láčikový Ot'Chester a ktavlr.
P. ZIKA

Piešťan

Sútaf na pôvodné hudobné dielo o "CEN'!J MESTA PIEŠŤAN" pre rok 1977, ktoré sa uvpdie na PIESTANSKOM FESTIVALE.
Ra da Mests kého národné ho výboru v Piešťa ·
1. cena vo výš ko Kčs 7000 noch . vypisuje pre rok 1977 z prlle!ltosli 60.
2. cena vo výške Kča 5000: výr o č t a _ Veľkej o k~~brovej · revollícle súťaž na
3. cena vo výške Kčs 3000,'.....
pôvodne hud?bné dtelo ta k to:
.
Vypjsovater aúťaie si vyhvadz11 je podmien ·
a l ko~ orne ~klad by každého druhu ( 111e
ku, že vlťazné dielo zo súťaž e sa premiérovo
pr lh~ rozstahle).
uvedie v rámc i Pie šťanské ho festiva lu 1977
bl sólis tick é die la všetkých druhov,
alebo 1978.
'
cl malé sym fonické formy ( malé predohry,
Diela
zaslané
do
súťa
že
nes
mú
byť
vet•ejne
malé suity, krátke pr!Jež ltostné sym[on iC·
predvedené, a tli nahraté v rozhlase, feleyh;il,
ké skladby l.
na g ramofónovej platni, či iným s pôsobom zve
Sú l'až je n ea nony mn á a môlu sa jej zít č ast·
rejnon é do vyhodnotenia súťaže.
nit o b č ania CSSR. Die la do súťaie treba z as tať
na Srekretariát Pieiťa nského rostiva lu, Park
Mestský n árodný výbor v PieManoc h si vy·
pasát 1721 Pie š ťa n y, a to do 30. aprlla 1977.
lll'adznje právo, Jtonc c h ať ru kopis diela, ktoré
Vfl'ez né di elo n)Jdrfl " CENU MESTA Pl ES·
obdr~í " CENU MESTA PIESŤAN " . Os ta tné au ·
i'AN ", ktorá pozostáva z diplomu a peňaž nej
torské práva zostávajú účasl'on diela v sútai i
odmeny
neobmedzené.

Konkurz
Opar a DJGT v Ba ns kej Bystric i vy pis uje konku1•:r. na lietn
odbory :
~ l'

c h ester: hus le, viola, koucot·tn ý majster

violun č iel ,

l !a uto, trúbka, corn e, hoboj, kl a1·inet, bic ie;

zb ot': s peváci a spováčky do v~etkých hlasových sko·
p~n ~pern é ho zbor n. Základnou podmienkou je zdravý
vyvo)aschopný h las;
'
lJ a le 1: sólista e sólistky ba let u a do baletn é ho zhrrru
a korepet!tur ba letu.
ľo~aJlOVilllé vzlletanjo: i!IJSQhJtJirilllll j(onzervat(lria ah ~ ul ·
vo"an ie umeleckej !ikoly, a lebo primeraná p rax v da;1om od·
bore. Zá ujemci nech sa prihlásia d o 20. marca na adresu :
Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bys trica, PSC 974 OO.
Cestovné bude uhradené pri jatým uchád začom . Mof.nosť in ·
tot•ná tneho ubytovania s pe r s pektlvou získania bytu .
Štá tne divadlo Zd eň ka Jlfejedlého v Oslí nad Labem vypi·
su jc konkurz na miesto zástupcu l. hobojistu s p ovinno sťo u
angl. rohu.
Po nuJ<y posielajte urýchle ni na riaditerstvo divad lil.
Druhú časť seriá lu "Hroby výz namn9ch huclobnfk ov v Bratislave" pri nesieme v 6. č. HZ.
- R-
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V NSR vydali
n1okofko
po
lllOCll{CII
1-.rríh
k lluliohnc J vy
C)lOVO

118

11li.l·

tersk ýc lr
~lto
lách. ld o u pu
mocné llldlcriá ·
ly pro rviiVUI
prlmlirnc1
hu
dobno~ll.

V USA pt·os tavali čast zná·
moho Llnco lnovllo contra, pri,
čom sa sú s t•·ndfll
nnlmll nn
z lopscnto u lwstlky koncot•t uýclt
priestorov . Pódium sn zv!l tšllo
U 215 ITl~. V kOIICCI' lllll) 111111SI•
nosil [A lt'l'O'l. 274 2 ml r~ r .
Málo zná111a sklndt)ll OIILI Nl .
colaia .,Tu Deum" zflznolq vo
Svajčiarsku. Nemecký sk IFid ~·
tel napísal dielo v r. lll32 v
dobe, kody sa ZHOb()l'al lnl e n•
zfvnvm slúdlom Bacllll.
Dirigent Igor Markevlč uvo·
re!nil stať, v ktorej hovori q
súčasnej
dh•lgents k ej
prnxt,
prlbližul úcol sa svojou pods ta•
tou viac ~ vede, ako k ume·
nlq. Vychadza z toho, že zlo•
žité partitúry sllčasných s~Ja,
datelov treba viac m uz!koloiJiC,
kv š tudqvaf, ako Im huj:} opn~
rozum let
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Marginálie
k jubileu

Amor
luuentae te spomedzi cy klov, ktoré maftí a! pl rd.·
ctu celo:,tne; uypovede, pomerne natprostelšl a 'tlaJ·
s t r iedmej~! pri vý bere moderngch výrazových pro:,trtPd·
kov. Cyklus do z načn e t mtery odzr kadru ;e sút:asný >~av

výr azove/, pr ed11esovet t technick.ef kultary naS/ch uo·
kdlnych telies, a preto l e aj v ich pr ogr amoch na1vwc
frekventovany.
J rl etudy na vlastné l atinské texty stí :.kôr hrou. lJo"
myse/ne koncipované lllasouo-lnt o načné a rytm'' ké
cuičema stí nepochybne zaujímavým podnetom pre tele·
so, no nikdy sa pri nich nezbaulme pocitu samoat elnvstl. Ako pri každe/ llre .. .
H ruSovského típr auy slovenských rudouých piesnl ~~
zasluhuJtí osobttna zmienku skôr ako celok. Hru,\ovský tu r eSpekt u;e Standard, ku ktorému sa prepraco·
vala sl ouenskd tvorba. Kompozitná strdnka Hrušovského
úprav zohladl)uje ntelPn schopnosti Interpretov, ale a1

súčasníka
K ĽD I VAN Hi<USOVSKľ vsttípil do tvoriv~ho diamu
v ~lovenskeJ Jwdbe, zdalo sa, že sa rozslrtla pale-

ta tn~trumentálne cít wc ich tvorcov, ktor l svot ;en111e
diferencovaný zmysel pre estetzckú kvalitu ndstro/ove j
farby realzzu1tí u podobe pozd noromantických , al ebo im prr;si onlstlckých farebných st údií. Preto a; l/ru !iovsk~ho
k anttltová trll6qla Proti smrti ( ll/ro!iima, Biela breza,
sPstra mo;a a Sen o človeku} z ro kou 1961·62 pôso/Jila
skôr ako exkurzia do oblasti, kde spätost hudolJmiho
procesu so slovom poskytute lákavú príležitost ideovo
konkreti zoval svofu výp oveď, prehi!Ji( emocionál nu i
myi>llenkovz1 líčinnost diela, než ako výbo / do sueta
nových f arebných moiností. ba/si sk/(ll/nt erov vývo/vSak
uk·tlzal, že zslo o zal'iatok obrloNa, ktor~ ' tuon niC?len
ucelenú kapitolu u jel10 osobnom llfÍV0/1, ale zasiahol
Of do vývOJa sloven~keJ lnterpret atne; kultúry - ako
podnet s osobitný mt znakmi, cte/ mt a dósledkaml.
y ento Hrusovskallo odklon od nídzo in!itrumenttllneho
pre/avu bol o to neot:aktluanej!it, ie svo;nu Muwcou
noc /urnou dokázal na seba upozornil pomPrne !iirok~
medzlndrodne f6rum Tribúny hw.lobných sklada/Pľou
UN /~SCO u r. 1970, kde mu popredn~ u miest nen/e za ru·
l ·ovaJo stroktí publicllu.
rusouský sdm dnes prizndua, že ro zhodu;acu úlohu tu
zohral o stret11utle s Bralislauskym k omorn!ím zbo·
rom. Bolo to teleso, ktorého techntcké možnosti l mll·
toval amatérsky stattlt spevákov a zvukové mužnosti
k omorn ého obsadenia; naprzek t omu skladateľov/ ,ul::a
r ouala" farba telesa, teho. vtírazovd skdla a mo!~osl/,
ktoré ddval tušiť zdpal feho t:lenov. Ospech prv.tích /Iru
§(lvského skladieb pre BKZ podnecoval 1-/ru!iovského k
pl~a ntu ďalšlch, at sa ttlto spoluprdea vykry!itallzovala
no 11eäomý a ctelauedom!Í pokus uyu~lť stít:asne kompo·
zičné techniky, bežn~ v ini;trumenttllne/ hudbe, a/ pri
tvorbe vokdlnych diel - bez obmelizelll , ktoré vyplttva /tí
z technicke; i hudobno-esteticke j prípravy speudkuu.
p ravda. ak hovorime o k ullzu llru sovsk~h o p<izJotlne
m.~trumentdlneho myslenia s danoscami vuka/neJ
sadzby, vyplývaJúcimi z fyziológie hlasu, z tntonatn!iCh
sclwptwsll spevdkov a pod., nemdme na mysli konflikt
sklarloteľovho sub/ektwneho profilu s ob/ektivnf/1111 da·
rwMami istého druhu, ale r ozpor, ktorý md svoju Spe·
ciJtcktí podobu v katdeJ ndr odnej hudobneJ kull!lre.
Tento konflikt fe daný techntck·ou erudíciou a zvukovými vybotmt skladateľov na ;edne1 strane a uyspelostou
profeswnaJ nych z amatérskych zborových te/ie~ na druhej ~trane.
emoi!no tvrdi(, že by Hru~ovské ll o snahy posun tít'
vývoj nasef zbor oveJ kulttíry llopreclu, boli ojC?Iluwlé.
pisproporcie medzi ill5trumentdlnou technikou a tech·
ntck ýml dtspozíciam/ na.~e; voktllne/ ensemblove1 kul
ttlry sl uvedomil r ad skladatelov, kto r/ stavaním úloh
osobitnej ndročnosti ~>a usiloval/ prelomiť obrut: prteme
ru 1Mikula, Burlas, Suchot), ale a/ Otenc1š, Kar<los a
ďal !if/. No llru!iovského tlsilie možno d nes oz n ači( za
na,systemattcke;ste.
e poch opi/eln~ . že llrusov:.ký realizoval svole ciele
cez tlstupky. Robí /eh napríklad pri melodickom ve
deni hlasov, kde s obľubou uprednos/I)Uje sekundové
kroky. No toto klzan/e ll/awv po t!O/menMch tnterualocl!
te natmii v dtelaci! s neurt:llo cleflnol}anym ton,ílnym
centrom intonačne veľmi ndrotné. Pol a celot6nový pohyb fednotlivých illasou necháva llrusovský t:asto vplynút do poly tontllnyc lz zvukových struk/úr , ktoré vďafaz
svoJmu pollónou~mu nástupu pdsobia pruodzene, spontdnne.

H

N

j

H

ru ~ovský

sar/zobne mene; 11yužwa farebné od liene re·
gtstrou a skor taZz z väčse; , t:l men~ef hustoty vo·
k á/ne/ sadzby. V snahe zuysovat tiÍto lwstotu, voli do·
konca at pri komorne olrwuJenýcll ztwroch bolwt~ illlll\/
jednotlwl}ch hlasových skupin.

M "dzi najmnohotvarnej.\te prvk·y

llru~ou~kéllO vokalnej
sadzby patri rytmickd !;!rul.:tura /l!d•wtlwtíc h hla
sou i cdych diel. 1'tito !>/ruk/úra ;e twtolko mnolwtuúr·
na, te v mnohzjch prtpadoch .,tráca rytmus moju mo·
tivtcko tematickil fun kcíu a ,e l en prostrtec/kom prP tli·
SOVlÍ organízáciu ;emnehu harmonil'l.:ello prac/wa. Ak je
možné rytmizouaf Sclzunbergovu .,Kiany{arbenmelodie",
potom stí niektore llrui>ovskélzo rytnuckť> !itrul.:túry o'o
bitnzim pokusom, ktorý uskutoti1111e Ilie na 1edmom , 'tie
v rámci nzekol kýc/1 metl/aciclz sa akordov, l.:tortich
funk~ná vuzba ;e z llladtska Cl'/kovello hudobneiiO pro
cesu druhoradd.

pn~ Zuclldt:ov.

J :11o rytmlcka mnohollldrnost llrusouského vokálnet
zboroue1 sadzby ;e dana ;ednak tmpr esionislickgm
naturelom Jella hudobného myslenia, Inokedy jeho us/·
llm o úzku väzbu textu s hudbou. (Napríklad úvodný
mo/lv Plesne o tvo jom mene te do značne; miery r ytmickým prepisom voľného houor enl1ho prednesu bdsnickéllo
textu.}

Ó dy - hoci ich skladateľ naplsal roku 1975 - sú
z hladiska harmónie, sadzby a ostatných technic·
/ro kom pozičných postupov pomerne naiJednoduchSie. •Vo
v žzadnom pripade Lo nie je tístup. llarmonickd a sa·
dzobnd fednoduchosf tu tvorl pozaclie pre exper lmt!nt
s priestor ovým parametrom zvuku, pre pokus kon[ron·
tovar r ôzne zbor y (v prlpade llymnu - · at t r t samoi>totné cel ky}. Dômyselná lnterpr etdcia tu umot.1l ute vytuont
ai il'aztu f yzikdl neho pohybu, ktorý by sme mohli oznat:it za poplsný, k eby k vytvoreniu ·te/lo poslu.chdčs ket
tl tízie nebolo treba toľko kompoztt:net vynaliezavosti
a d6vllpu.
N evadí ml, ak ma ntekto obvlnl zo sentimentality, ak
sa priznám, že ma dOftma zvu~né 11 Slovensko SZo·
uensko .. . kamennd plesetl . . •" - prvé slová KoÝšove/
bdsne, dollehajtíce z ast trotzbor u. flru.~ovsk/Jho hľada
nie akoby tu vyústilo u klasické tvary výpovede, kto r e/
dá naJprv viacrozmernosť fyzikdlnu, prlestorovtí, aby /u
potom premen/l na uiacrounernost duchovnú, všelud;kú.
Zatial t:o prv~ dve t:aslt Ody stí plsané pre rozmanité
zoskupenia mu'tského a ženských zborov, záverečný Vý·
krzk na fragment Rúf usove/ bdsne le u! 11 jednotným"
uyznanlm: " A't prlde raz tento t:as, l bude to ako mod·
I/tba. l Modlitba prdce nekonečn d. l Mozol il~ r uky ob·
lieka. l Modlllba práce pred oltdrom l - nek onečn d
pred ma,estdtom človeka'.
H ru!i ov~kl!'ho pouýše n/e bdsnlckef výpovede na hymmc~
ký piedestdl nie le /ed/nd z možných transformáclt
textu. llru~ouský si volt texty ako výpovede, ale aJ ako
hudobný mater/dl; rylmfckd 5/avba ver!ia, melodtka slov·
net myS/ienky mu ner az siľlžt ako základný motivický,
a lebo asp01l zvukovofarebný materiál.

s pomedzi llru!iovsk~ho zborových skladieb, ktoré sa
ilo('kalt vybrtísene/ Interpretácie, sa vynlmaJ/1 tte,
ktoré do svotlzo r epertoáru vt/enil Spevácky zbor l.tit:·
nwe. Zbor Cakanle jP mtímnym clla/6yom iensk61!o
a mužského ziJor u, 11 ktorom sú jednotlivé nuansy pre·
vtelen~ do preJemnPlých polôlz, kde takmer strácajú
svale zákl adné hud,p/mé r ozmery lwrmonicl.-o mio·
nat:nti urtilosľ, meľodtckú nduäznos( v mene prewm·
***
neléh o uurazu, plného na;rozmanitej!itch fin es. MťiJOvd ·
z au,ímavou te konfrontdcla llruSovskél!o vokdlnej
flauta v tw~ tuclovani ženského Speváckeho zboru lAít lll·
tvorby s jeho experimentdlnou elektromckou /Vor·
ce je sktJOstom m/moriadnef hodnoty. te to akyst snov11,
bou. V roku 1973 uywor/l el ektronické lnvokácze, r oku
s{ érick!í obr az prlrody, v ktor om sa aula na;uýraznl!fŠW
1975 ldGe f ixe. Hoci obe diela sa zda/tí byt (ti už tech·
dostal k sl ovu 1/rušovsktlllO utajouanti o/Jdiu k Impres/O
nológiou tvorby, vyrazovýmt prostriedkami, alebo aj roznizmu - nie ako z arzencllu vtirctzOtJ_Ijcl! prostrtedl.:ov,
~;alwm} u k ontexte jella osobného V!ÍVO/a cudzor odými,
al e ako k metóde t r amponovani11 .,kut ot:nos /i do treál
nacMdzam e lu ai prekuupu;úco mnoho /ednotlac:trh
nej, C:t lraciondlnet podo/Jy, v ktore; sa popri reáln om
prvkov. llru!;ov~ký Of tu starostlivo dbd o formovtí stífakte zdôrazni at momPnt podvedonua. Takto chdpaný
drinost. Ukazu;e sa, ~e automatízdcia formového pro·
zmpresionizmus Je aula na;výrazne;stm pokusom do·
cesu j e azda to jedm/J, t:o dôsledne odmieta z ko mposzalmuľ kom plex nos!' zobra zenia Novi! ka hudbou: pre ces
zičných tecllntk sútasnosl/. Koherenciu zvukového ma-' tyltztlcte zobr azent>ho ľucl~kéllo rn dwldua nesmie pre·
tertdlu dosahufe /mel proport:ne Citlivým prirnďovatlim ,
rd~t prirodzené rozmery objektu. Clovek nesmte byt vo
alebo najprv vytvorí zdkla,dn/1, zvukovo stluisltí plorhu,
suo/om zobra ze nt prPbtyli zovantí nato/ ko, aby prC?stal
byt Nouekom . . . Klzaué tuná/ne centrum skladby pre·
nad ktorou odví;a rozmanité zuukozJo·farebné konjtgu·
racie, pumerne samostatn~ zvukové pdsma a pod. Po
ná.~a na posluchát:a nef.:lud prírodné/zo tvora, ktorý za
uplynuli urt:it~ho času túto · hterarchiu plôch zmenl, prt
Jedlnií lzranlcu suote/ sl o!Joily uznáva lw r izont ... Tento
tít 111ok zm notu;e Hrusovský a j rýc•hlym pohybom sklad·
čom aj v tomto striedaní dbd o propor cionalitu ai
kl asicizu J!lcelzo ty pu.
l!y, kontrapunktickými finPsami, im/tučnými a kdnontc·
kými näst upmi, /ktor~ príli!í nápadne pripomínafú I Peli·
z atial to v I nvo kdci dcll llrušovský s obl ubou siahal
nicklj arzendl barokových ma;strou- pmuda, onoho t:apo zvukoch, kto ré ma/tí asociatívny ndbo; a priposu realizovaný nezdms/e od textu, zatiaľ t:o u na!iom
mmatú ~tylzzouané redlne lzudobné i nelwdobn~ zuul.:y,
prípade sa podriaďuJú kontúram reálneho sveta ... J.
ldée ftxe te už zvltldnutun nového tertsnu: nový zvuk
tu má svofu zmanentnil hudobnú fun kctu l!ez ohľadu na
edzi prostrtedky, s ktorými Hru.~ouský cieľavedome
/eho asociatívny nábo/. Jlr u!iouský tu ľail z "autor 11y"
naraba pri u tvárcml vokdlne; satlzby nového diela,
tohto nov~llo zvuku, konfrontovane, s cildtom z Nespatrl CZ/ ctlliv~ r ozlt!wvante v(!rbálnef, uyznamove/ junk
plghiho Ntmskych sldvnusti - pralJda, zvukovo transforcle sl oua na ;ednej strane, alebo 1ello zvukovej strdnky
movaným roznymi pr ostrieilkamt. T(>nto cittlt má op ať
na :,trane ärul!eJ.
vfírazn!l {ormot vorntí funkctu a opakuje ho na spó.>ob
o scilárw merlzi in!ltrumenttllnym a vokálnym cltent m
témy passacaglie.
sa u l/rusovského pre1auu;e a1 11 1eho puku~och
y eda a; tu sa Hru!iozJ~> kiJ. IJráni at omizdct/ f ormy pouíl
aplikoval prínci p cykltcke; skladby sonátového clwmkIím klasicktích princtPOt! budouan/a huclolmPf [ ot m.l/
ter u na vokál ne dielo. Madnga/ovd sontlta, ktorá je 1!ý·
na netradt čný zvukový matertál. Záiitok ;e nepoclzylme
.>iedkom sl.:/aäatel'ouho úst/ta, zotierať a ?utriet hran tce
uceleneJ!it, ako pr z nesúr odom wiraä ov aní stelle nomec/z/ vokálnym a Inštrumentálnym, Je nepocilylme
vých, navzá/om zdanlivo nesúutsiacwh wukou. Otd :kuu
naJnárol•neJMm z Hrušovského dtel a ut letmzí pohľad
vSak ostáva, do ake/ miery možno pova~ouat kla~ t cf..:li
na parlilliru naznat:uje, Ze sklaclatel Sl tu prt vfi twre
formu za or q an í ck !Í rámec pre •1ek/cmckú zuuJ..:omí
proMrteclkov nekláilol takmer tiadne obmC?clzenw. AJ
matériu . .. Od poveď na L!lto zasadnú otázku moino wt·
kecr flru šovsky 1 tu rešpl!ktuje Isté ft zlol oqické dWI'J~tí
va formu l ovať na základe analýzy dvoch dtel; v prípaue
ľudsk{llw It/aw, s!l poui/1/J zvukové a akordtck/J st r uk·
flru~ousk~l! o Invokácii O/ v ldee jDe ostáva fednouwi.'·
ttíry uei ml n<lroi:né a predpokl ad al f/ !JPZcllylmtí !1/a~a
ným dojmom zul dstne napil/le (m etlzi u lanlluo chouttc
vo intonatnz1 pnpr auu telesa (napri A:/(1(/ yliswmäá clo
kou matér wu a klastc l.:ymt Jorm ov!illlt postupmi/, ktorá
v. 7 a pod.}. Scherzo let/o Sonáty md ll!f.>louene mS/ru·
mentálny charakt er a predpokladd vtrllloztlu, i.ial, zrll'ä·
tvori tiež feden z estelicl-.·!ích ro zmerov /ef/O V!ÍPUlJ"tfe.
a,mä ld~e fixe le dtelom inventne bolwtljm a wukavú v naswh mterpretal•ných pomeroch. V použilttcll
kovo rozmanitým. te produktom lwearne! k om/•Oi.lwo strierikoch ;e zdveret ná Pas.>acag/w azda "a,strtl'd·
cte, drasticky narušovane/ verltkdlnymt zlomami u 110·
mefSW. JJzelo bude e!ite nepochybne dlllo čakať na svat·
dobe cudzor odých clustrou.
JURA J PO I! RO N~: c
ho konyenidlnelw tnlerpreta.
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JULIUS KOWALSKT ( na r. 24. ll. 1912] sa v p lne j sviežosti
a um elec k ej aktivite dozii 65 rokov. Palrt k tomu ty (Ju rud i,
ktol'f s f1 ubdivuhodnl p1•iam ne utlc hajúcou e nergiou, obdi
vulluclnun ~ lnurodu st uu a velkou ~lr kun rô.:n orudé hu p re ja vu.
Veď práca tohto sk l a date ľa sa neo bmedzuje iba na " tvorivft
ko mpm:i i! nú dielim ", neu zatvá r a sa dn s tl•á nok parti túr. Jú
lius Kowalski svoju d l hO I' n č n ít p edagog ick ú č in n o s t t·ozvl ja
s nád u ajcc lus t ncj~ie vo fun kcii r iHd itr ra r:Su v Hra t is lave, na
nl. Oiu-a ncov miCJ' U, na ~k ol e, kt nrá je zná ma nie le n h·a df·
c iuu, vyh o1·nými podagn)(íc kými vys lr.dka mi , ale a j mnnho·
st l'llnn on mim oskols knu č innustou . /)a fším okruh o m aktiv ity
ju bi lantu ic je h o prácu v r óznyc h Fu nkciách - i dnes ic h
zas tá va ue úrekum : a zvlá dn e ich s elá nom . vša de vnesfiC
d á vk u l'ados ti, budreh u hum or u, opti mizmu, ale a j konkrét
nyc h p1·í po mienok, t ínuv. Jeho sc hôdze pobotky SSIIV, na kto
rýc h snm nie r az bula v minulosti tlrltom ua. s i klá dli n á roc né
ú lohy. ne bolo to prá:r:dne vysedávanie na d ncr eá lnymi p lá nmi ,
a le s k ut o č n á snaha o pomoc u čiteľom h ud ob ne j výc h ovv, či
už ces iou semin á rov, st rotnuti na da nú té mu, k oncer lov k
is tým ju bileám a pud. V jeho l'iad ilcfske j m iest nosti pritom
vl á dol du ch družné ho posede nia, v ktorom sa veci slee r ie·
sili, nu súč a s n e sa npeviwva li ai dobré lu dské vztahy. Z tohto
záuj mového okruhu vych ád za i česť Kowalského tvorby, u1· če.
ná d elom - s lilistom, s úhorové mu obsaden iu, s krát ka : In
~ t r nkUvn n tvorba, potre bná, no do s ť obc hádzaná naš im i s k le·
detefml. Uvedomovanie sl nutných spo l očenskýc h po tr ieb je
prfznal: né pr e ce lé Kowe lské ho s na ženie - či na poll urgen ízaiHium, alebo ko mpuzil:num. Os travský r odák s po jil vä čši u

N

l:ast s vojho živote a tvorby s u Slovenskom . Je odc hove 111:om
)us cť a Suka a Vác la va Talic ha. nesk or i Alo isn ll libu. Tieto
mc nú sp á jajú v na šom vedomi kva litn é kl as ické škoiP. nic
s a va ntgardným me dzivojnový m obdoblm českej hudby. Nepo·
l:hybnc tým bo la ovplyvne n á aj umelec ká tvá1· J. Kowa lské ho.
Svoje diri)(cnts ké poznatky zase vyul ii v pol!ctných spevoko
loch a u meleck ých združenia c h, kdo dlhé roky bo l diril;entom.
(0. i. aj v pl'ahke j Opere 5. kvc tna a v SN D, kde ho p r izva l
A. Bagar. ) Z ve ľk é ho p oč tu di el sy mfon ického, ko mor né ho.
upe1·né hu a j inš trnktlvneho zame1·a nia s po me nm e aspoií icho
pät' sym l'linil, s pe·voh r u Rozpr á vk a pri praslici, llllOrn Lamni6·
nnvá s l á vnos ť [ na ~ l a ohlas a j u za hra nil:né ho dlv li ka l. Kon ·
r.e rt pre hu s le a k omorn ý or ch este1', IJ•i sllíl:ikové kvartetá.
~l uno l 6gy pre klavh·, cyklu s piesni pre soprán 8 k le vh· Ant itliza, cyklu s piesni pre ba q •t6 n a klavir O slo bode, Kon
ce1•t p1·c violonl:elo a s l áč iko vý o •·c hester a Gri masy pre fla u
t u, k la r ine t, pozannn a tubu. Na jmii v pos lednýc h rokoc h sa
Július Kowa lski k ompo zič ne pre javu je velmi intenzfvne. zrel·
me vn ú torn e cHJa c čes zre los ti 8 nutnosť, vyjad r i ť se uro·
s trednlctvom hudby k záva žným a po trebný m té mam sú č a s n é
ho človeka . 65 -r u čné jubileum nie je ftpl non bilanciou, s kôr
naz n ečenim mnohos trannej osobn osti hudobnika , kt or ý si näj.
de čes a i na zá ľub y - nie pria mo súvis iace s je ho hl a vn ým
onslenhn . Sem patrf aj ve ľký zá uje m skl a d a teľa o výtvarný
lll'e jav, čo dokazujú je ho akvarely , momentá ln e vystave n é na
l!SU, k de pôsobf. Ak v hudbe se s kladeter poze rá do v nú tra
cloveka , prostretlnfc tvom s vo jho výtva rné ho v iden ia zase sie·
duje prírodu , jej vcl:n ý kolobe h o mnohotvár n osť.
-uy

