
25 ROKOV SLOVKONCERTU 
Hovorime· s riaditel'om jubilujúcej organizácie 
JUDr. Jozefom Mravcom 

Valkom Koncert ne j a divadel nej kancelárie v a pri li v ru
b 1851 sa položili zák lady dnesnéhu Slovkoncertu, česko 

.,IDakej umelec k ej agentúry, kullút·nc j ustnnuvi znc náš

.. aoclallslického štátu, ktorá plni dôl ežitú f unkciu tlri 

."..tredkovani a šíreni hudobného a divadelného umen ia 
1 liAl. Z priležitus li štvdstoročnéhu jubilea te jto naše j vý 
••nej ku116rnej inAii túr.i e prinášame rozhovor s je j r ia
b rom dr. Jozefu m Mravcom u kultúrno-politickom posla
It 1 konkrétnej činnosti agentúry. (Red.) SLOVKONCERT 

W nl•e najaktuétn'ej! ou otázk ou : pre
ll Jubileum, ved' histór ia agentúry s ná
DO• Slovkoncert je overa ·kratšia? 

- Odpoved je jednod uchá. V období 
po osloboden! sa u nás vo funkcii spro
llredkovatero umeleckých progn:Jmov vy 
striedalo viacero organizácii, ktoré pred 
stavovali postupný prechod od stavov 
lllfch organizácii umelcov k pr ia mo ria 
d811ému Státnemu zariadeniu, k torým sa 
stala v r. 19511 Koncert ná a divadelnú 
kancel~rta. )ej premenovnnie nu Slov
koncert v t'. 1969 bolo výrazom skutoč
nosti, l e našn umelecká agentúra ziska
ll - popri Prugokonccrte - a i zahra
ničnO pôsobno~r. okrem toho sa do ne j 
lelenlll a\ bývttl é krajské agentúry. Išlo 
lida o rozSfrenie kompetencii, no čo do 
llontinutty činnosti a cel k ového posla 
Dia ncdo~lo v nasej organizácii od vznt 
llu KDK k zásadným zmenám. 

Daea ale teda v slovensk ých podmien
bell monopolnou umel eckou agenl úr ou 
1 lf• aj akousi .. centrálnou dramatur
p.•. V i!om vidlte výhody i nevýhody 
.. to rlelenia? 

- Rohlnw v~tH ko, ahv monopolné pos
lavenie ugentúry nevied lo k negatlvnym 
praktikám. Napokon smerom k usporla 
daterom ani nemfime ni )akít direktivnu 
pr6vomoc. ll luvnou metódou našej pr(t 
ce SÚ pruvtdelné konzul tÁCi e S USpor ili · 
daterskýnll ot·gunizáctaml, v poslednom 
bse aj s kruhmi pria terov hudby. !:iku 
totno~t . ?.c pri pripruvc koncertných pllí 
aov d ponuke zl\tntvných programov vy· 
alupuremc inicl!llfvnc. vyp lýva z l o~i 
lly veci: u nás sn sús treclujú infor mác.tc, 
aapr. u tJianovun ých pri jntiach zah t·n n tč· 
atch umckov, adekvátne zabezpečujeme 
6tasf českých umelcov nn našom kon
certnom živote, sl edu JCnw proporctonlll· 
ae uplatnenie vlustner lwncer tnej repre 
zentécie a pntvidelne uvádza me na pó
di6 mladé. cl.te nezná me talenty. Pokw r 
by st k<~zdi• u~poriadat er nlirokovul abso: 
J61ne vyber umelcov bez koord tnúcl? s 
oslatnýlllt , viedlo by to ,, zivelnost ~ :~ 
obrovským 1. byt očným näklaclom. Na '·nhl 
'obia'll v(Jžnrho ?ftnnt prcdstuvurc S lu 
tensko ponlt'I'IIC malý .. trh'' . rak7e vv 
ttorenie dal '-!ch plánuvm; ic·h cent tor hy 
D8bolo prfnOSOIII. ,.NeZilVi~lít " drllllllltur: 
11• znamená v praxi vždy jedno~trannu 
orientáciu a zanedbani e komolcxného 
pri,tupu 11 v~l'~trann í•ch pot rieb. Ntnny:-.
llm tu, sumozretme. na uciiJorne vyha
nné štátne umelecké te[es<í. 

Sln koacert ni e j e len sprostredkova
We• ameleck f ch produkcií, ale zabez
flbJe at tvorbu programov a usporia
.. llflk6 funkcie. Pova!ujete za výhodu 
llk6to kumulovanie funkcii? 

- Pokúsme sa rozmotať túto otázku. 
Sme predovšetkým spr ostredkovaterskou 
Dl'lantzéc tou. O tvorbe programov, urče
atch na rcprlzovanie v masovom merad
le, možno h ovoriť l en v pt'ipade vybr a
Ml skupiny zábavno-umel eckých súbo
rov, vo vážnom žánri zase len v pripade 
tllllallcky vyh ranených vých,ovných kon
certov. v ostatných pripndoch hlavnou 
61ohou nuSich dramaturgických útvarov 
Je zabezpečiť optimálne pok rytie, regu
lotaole a stimulovanie dopytu , optimálne 
ajllalňovanie poprednej kategórie umel 
cov a citlivé zostavovanie_ programov po-

lifa adre:;lttd, teda su z t·eteľom 1111 ná
ročnosť konkrétneho publika u n a v ý
chovný efek t. Prak ticky k aždé vystítpe
nlc su koncipuje teda samostatne a malo 
by p ln iť uvedené k ritériá. Pok iu r ide o 
u sporiadateľské funkcie, s výnim kou nie
ktorých spoluusporiaclateľsk ých z(lvltzkov 
u najnovšie pr evádzkovania Stúdiu S, 
sú to vlastne len Bratislavsk é hudobné 
slávnosti a Bratislavská l ý ra. Te clu nie 
počet , ale nesmierna zlí vužnosť a nároč
nos ť týcht o či nnos ti n ast oľuj e upll tov ne 
o tázku, či usporiudatefsk é funkcie pomá
hajú alebo sťažu jú plnenie p t·votných 
f unkcii monopolnej umeleckej agen túry. 
Osobne by som formuloval otázku Inak. 
Tieto .,pridružené" funkcie Sl ovkoncer
tu nic s(J prejavom jeho snuhy o t·ozši
r ovan ie vplyvu ugentúry, boli k nemu 
postupne prič lenené skôr preto, aby sa 
v oblasti hudobnej kultúry nemuseli vy
tvárať nové 11 nové snmostntné t n~ t i t (t 
c;ie. To, že Slovk oncert mlí chat·akt er aké
hosi " kombinátu", j e dnes r eali tou. Dôle
ž i té je, že je nezastupit eľnou inštitúciou 
tlil~ h o :-.ocialls t ického štátu a jeho hlav
nou úlohou je napomáhať rozvoju nnše j 
národ nej kultúry doma l v medzinárod
ných súvislostiach. Tomuto hlavn ému 
cie ľu musia jednotne slúži ť všetky útvar y 
agentúry. Snácr nemusim zclô t'Aziwvnť, že 
k názorové mu zjednocovaniu tak t·ozma 
n i tých útvarov agentúry v otiízk e opti 
lllálneho napl nenia tohto posl<tn ln ne
doc hádza aut omaticky, naopnk, zabezpe
čovanie jednotného postupu a zracruvanie 
protichodných pristupov a záujmov pt·ecl 
stavuje pre vedenie náročnú prácu. Bez 
tejto jednoty by však bol Slovkoncert 
veľm i slabý. 

Z postavenia Sl ovk oncertu vyplf va aj 
povinnosť zabezpečiť moJnosti umel ec
kej sebarealizácie pre naiich interpre
tov a tak tiež starostlivosť o mlad4! ta
lenty. Akými zbadami sa riadite v teJ
to oblast i a aké sú dosi ahnuté vfsl ed
ky? 

- Po vzni ku Slovkoncertu ako medzi
národnej agentú t·y v t' . 1969 sa celá po
zornosť organizácie súst r edila na. mladú 
generáciu - vynútila sl to požiadavka 
perspek tlvnosti v medzinárodnej konku-

V SLUŽBÁCH 
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L TúR 
r encl l. Dnes sú vtedajsi mludí uZ prls
lušn fkmi st r ednej generácie a z rok u ' 
n(l r ok pribúdajú nové mladé talen ty, 
sólist i i k omorné telesá. Musia prechá
dzať prisnym výber ovým pokračovaním, 
prehrá vkaml, súťažam i , prehliadka mi. 
Len najnadunej~i majú ~unce pr·ebojovať 
sa clo reprezentačného výberu. Koncert
né umenie má totiž svo je jednotné, sku
t očn e medzinft t•octné kr'llér i A, kde " miest
ne veličiny" n ič neznamenajú. Rozporov 
je nesmieme vera: jednnk je ilúziou oča 
kávať, že n i ektorý umelec sa vzdá kon
certných ambicil len preto, aby uvornll 
miesto mladstemu, i k ecl overa tulen to
vanejšiemu. Ob jek tivnym kr itéri om agen
t(u·y by malo byť sledova nie, ktorý z 
umelcov mít sancu prebojovuť su do me
dzlnlírodného koncer tného diania a zis
k a( tam uznanie. Každoročné za t·adova
nie. resp. vyrnďovanie z reprezentačné 
ho výberu - uko sa to r obi v športe -
však nie je možné. Špor t je napokon do
ménou mludých. kým v umeni fyzický 
vek ner ozhoduje. 

V tzv. vážnom lánr i teda plati prisny 
výber na jtal cntovanejiilch mladých umel 
cov a to l en z radov absolventov na
lieh a zahraničných najvyUich umel ec
kých škill. Ako je to viiak s oblasl'ou 
populárne j hudby? 

- Začn i me ht\dam tým, že ani Beat les 
neboli odchovancami hudobnej ak adé
mie, podobne eko desiatky iných sve
toznámych súborov. Tot o umeni e vyras
tá do značne j mier y z amaterizmu, mož
no tomu vďač! aj za neustá l e nové svie
že prvky a mód ne vlny. Dnes však ba
dať všade snahu o pr ofesionalizáciu aj 
tohto Žánru - u j tu sa vyžaduje konJ
plex zá kladn ých odbom ých vedomost i. 
Bra tislavské konzervatórium urobil o pr 
vé kroky v tomto smere. V Slovkoncerte 
funguje Sek retariát pr e starostlivosť o 
umelcov zábavného žlinru, zabezpečuje 
i ch pr avidelné školen ie a každý záujem
ca prechäd zn náročným i k va li f i kačnými 
skú~kllmi, ktorými sa overujú sku t očné 
schopnosti hudobníka. Podľa toho ziska
VIt zut'Hdenie do výkonnostných kategórii. 

Ak spomlnate starostliv osť o umel cov, 
vynár a sa myi lienk a, že v n iektorých 
socialistických k rajinách sú popredni 
umelci priamo zamestnancami in i tilúcii 
ak o sólisti. U nás majú i ancu len na 
pr lle!itostné sprostredkovanie. N~uvalu
je sa o nejak om .,zrovnoprávneni umel 
cov s pracovnlkmi Iných profesii? 

- Sme sprostrediwvat erskou Inštitú
ciou u účinkovani e umelcov sa reullzu je 
na zál<lade jednot·ázových zmlúv, neza 
k ladá pracovný pomer. Ak však máte 
na mysli otázku, čl umelci môžu vyžiť 
z tejto činnosti, odpoveď musi byť vel mi 
diferencovaná. Najpoprednejšie popul ár
ne sítbot·y, poki aľ sa prezentu jú s pro: 
gramami pr i pravenými Slovkoncertom, 
majú za ručený primeraný počet reprlz. 
Vo vážnom žánri takáto analógia ne
ext;:;tu je, jedine štá tne orchestr e zamest
návajú niek olk ých prominentných sólls-
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!'Ov a k omorných telies. Ostatn! umel
ci mnjú svoje .,občian ske" povolanie na 
~l10llich , v orchestroch a pod. - Ich 
só l is ti c.; ká činnosť im zabezpečuj e l en 
umeleckú a nic a r hmotnú ex isten ciu. 
/\by ~a ni ek edy v huMtcnosti mohl o uva
žovllť o priamom zamest návaní sól istov, 
cel kový pui.:r.t koncet·tných pt·iicži tosti by 
musel byť ovc rn vysši ako dnes, okrem 
toho by vznikuli zložité otiízky: Kofkýc_h 
só l istov je mužné takto angažova ť ? t.:i 
l<a?.doruč ne priberať mladé ta l ent y? Ako 
za ru či ť pt·acovný pomer už do dôchod
kuvt'lho veku? čo vt edy, keď su výkon
nosť umelca nfth l e znlžl? Osobne si mys-
1!111 , že angm:uva nie skutočn e najvýraz
n nj~ic h mladých ta l entov maximálne nll 
2 - 3 rok y by bolo jednoznačne prospeš
né - je to v ~11k v praxi zäležllosf plá nu 
prll ce a s ítčusn ý stav v tejto oblasti nie 
je pr iít7.n ivý pre nové r iešenie. 

Zatiar sme sa nedotk li na jexponova
nejšej časti práce vaše j agentúry - vý
meny kultúrnych hodnôt so zahraničfm. 

Ak o by ste charakterizovali doterajil vf
voj a vaše ciel e v nastáva júcom obdobi? 

- Znova vermi diferencovane. NM vý 
voz je vcelku veľmi vysok ý, Jen svo jou 
~truk!Ct rou n ie vyvážený. Casta vysiela
me naše orchestre, operné a baJetné sú
bory, popredných operných sólistov, zbo
r y, ľudové s(lbory, bábkové di vadlá , de
siatky kaviHrenských kapiel, umelcov na 
dlhodobé angažmán na šk oly, do orches
trov. Relativne málo hosťuj ú v zahra
n ič! na!;i i n~t rumentáln i sólisti a k o
mOt·né telesá - tu by sme si žel ali 
dvoj-tro jnásobný nárast. Robíme k on
kré tne opatrenia, dúfam, že o r ok -dvn 
budú výsl edky a j v tejto sfére l epšte. 
Jednoduchšiu je situácia vo vzťahu k so
cialistick ým k rajinám, základom pravt
delnej spol upráce sú tu každoročné do
hody o výmene umelcov. 

Ktôré novf; momenty al ebo doter az ne
spomenuté činnosti by eite patrili do tej
to mal ej l nventariz6cie pr acovnej nápl 
ne jubilujúcej agentúry? 

- Al< mám byť úprimný, potrebov ali 
by sme na to desia tky st r án. Aspoi\ naj 
dôleži tejšie doplnky: Ctnnosť na úsek u 
zábavno-umel eckých pt·ogramov - . na 
rozdiel od koncet·tnej činnost i - sa roz
vinula v podsta te až po r. 1970, odvtedy 
vytvára agentúru ucelené programy, spo
lupracu je s najlepšlml súbormi a sólis
tuml. Podobná je situácia aj v obl asti l i 
ter ár·n o-hudobných progt·amov. Naše Od 
del enie pr e Inú hudobnú činnosť zabez
pečuje sprost r edkovanie súborov do reš
tnuračných zariaden !, ide tu o stovky 
hudobni kov. Odd el enie štá tno-politických 
akci[ má na starosti k omplexné zabez
pečovanie pobytu a vystllpenf všetkých 
zaht·a ničných súborov, ktoré prichádza
jú k nám no zák lade kultúrnych dohôd. 
To, že sme hlavnými uspor i adatelmi Bra
t i slavsk ých hudobných slávnosti, Brati
slavskej lýry a že Stúdia S je zariade
n ím Slovknocertu . vte hádam k aždý. Me
dzi našimi ak tivitami rtgur uje každot•oč

ná I nterpretačná súťaž SSR, Prehliadka 
slovenského koncertného umenia, ako 
spuluusporiadate lla sa angažu jeme pri 
význ amných fest iva l och ako napr. Fes
tival politickej pi esne, Bystrické zvony, 
Džezové dni a pod. Od roku 1980 fun
guje u nás Sekretaril\l Kruhov prla terov 
h udby s posl anim metodicky usmerňo

vať tot o hnutie, ktoré mé t. č. už 37 
mi estnych KPH. Hádam bude vyzerať 

už ak~ neskromnosť , keď pripomeniem, 
že a 1 vydavateiom samotného Hudobné
ho života j e Slovk oncert. A pritom som 
eSte ani zďalek o nestač il uviesť všetky 
významné funkcie, k toré naša agentúra 
ako skutočný ,.hudobný kombinát " plni 
- verime, že v prospech rozvoja a štre
nia naše j socialistick ej kultúry a s per
speklivou n eus-táleho zdokonarovania prá
ce na všetk ých úsek och svojej činnosti. 

MILAN POLAK 



itaeeat, 
• DNI KULTÚRY CSSR V NDR sa 

uskutočnili v dňoch 15. a 24. aprlla 1983. 
Slovenské hudobné umenie na nich re
prezentovali dirigent zasl. umelec On
drej Lenárd l vystúpil s Berlinskym sym
fonickým orchestrom na otvéracom kon
certe v berlínskom Patéci republiky). 
violon~elista I:udovít Kanta, klaviristka 
naniela Rusóovä, organista Vladimir Ru· 
sóo, mezzosopranistka Hana Stolfové·Ban
dová. z oblasti populérnej hudby spevé
ci Kurol Duchoň a )ana Kociénová. Zo 
súborov sa nemeckým divékom predsta
vili Lúčnica , ludovka Lúčnice -a dychov
ka sll·ýka Jedličku. - Z českých umel
cov sn v NDR predstavili klavirista nár. 
umelec F. Rauch. huslista zasl. umelec 
V. Hudeček 1 hra l Uvoi'ákov husľový kon
cert nn otváracom koncerte), dirigent V. 
\'á lr.k, Panochovu kvartetu , Pražský (il . 
IHtl'mtmický ;.:bo•·. tľalt!j Tmwčný orches· 
tel' Cs. rozhlasu Prahu. di•·igent zasl. um. 
E'. Slováček, spevá1:i zusl. umelkyňa E. 
Pilurová, zasl. umelec K. Gott, ). Laufer, 
K. Ct!rnoch, ). Zcltmková a mnohí ďalši. 

• RU ZENE BACIGÁLOVEJ, vedúcej od· 
born ekonnmiky Zväzu slovenských skla
dat t:Tuv. udelili vy;.:numenanie .. Zaslúži· 
Iý prnenvnik kullíu·y '· ;.:a 20· rol:nú čin
nos t" v ZSS a ;.:u zásluhy n rozvoj sloven
ske j hudobnej kultúry. Vyznamenanie jej 
nduvzdal 24. ma•·cu 1!1113 v Bratislave 
l'iud itcl' Odhum umenia MK SSR zasl. 
umt!lec )uzef Kol. 

• FOLKLORNY SÚBOR PIESNI A TAN
COV Z BENGHAZI v Libyjskej džamahf
rii 11redstavil sa v Piešfanoch ( 5. 4. l 
a v Bratislave l 6. 4. ) na Novej scépe. 
Vystftpenia tohto súboru sa uskutočnili 
v rámci Týždf1a libyjskej kultúry v CSSR 
a umožnili našim divákom zoznémif sa 
s ruduvou hudobnou kultúrou tejto spria
telenej arabskej kraji ny. 

• VIII. CELOSLOVENSKf FESTIVAL 
KOMORNEJ A SYMFONICKEJ HUDBY sa 
uskutočni v dňoch 3.-5. júna 1983 v Hlo
huvt:i a v Piešťanoch. Tento festival je 
súťažnou prehliadkou neprofesionélnych 
silborov venujúcich sa komornej a sym
fonickej hudbe. )e súčasťou Súťaže zéuj
movej umeleckej činnosti, ktorú Minis
torstvo kultúry SSR vyhlésilo na roky 
1981·85. Na festivale vystúpia súbo~:y 
mládežnicke a dospe lé. Hlavným uspo
riadutelom festivalu je Osvetový ústav 
v Bratislave. 

• SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR 
spolu so sólistami V. SOUKUPOVOU (alt) 
a S. KOPCAKOM 1 bas) hosťoval v dňoch 
21. a 22. aprlla v rakúskom Innsbrucku, 
kde s tamojšlm orchestrom a cfaliimi 
zahraničnými sólistami sa spolupodielali 
na predvedenl Dvol'ákovho diela Stabat 
mater. 

• ZASLÚŽILÝ UMELEC DR. FERDI
NAND KLINDA absolvoval v dňoch 12. 
al 21. aprlla koncertné turné po ZSSR. 
V Moskve, Leningrade a Kyjeve hral or
!lanové diela Bacha, Messiaena, Debus
syho, Vierneho a Duprého. 

• NOVÝ CESKt MUZIKAL "ZVONO
KOSY" od Jindi'icha Brabca l hudba) a 
Petra Markova 1 libreto a texty piesni) 
uviedlo 24. marca 1983 v celoitátnej pre· 
mlére Hudebni divadlo v Karllni!. Nový 
muzikál vznikol podla rovnomenného ro
ménu Gabriela Chevalliera, vydaného vo 
Francúzsku v roku 1934 a ktorý sa stal 
okamžite bestsellerom a najveselejiou 
knihou roka. 

• SKOLU HRY NA CIMBAL od Vojti!· 
cha Rradu vydal Osvetový ústav v Bratí· 
slave (1982) v edlcii Záujmové umelec
k& činnosť. Je určená iilrokému okru
hu záujemcuv, ktor! by sa radi naučili 
hrať na tomto tradičnom a dodnes ob
fúheunm ľudovom hudobnom nástroji. 
Publikácia je nepredajná, distribuuje sa 
do kra jských a okresných osvetových 
stredisk u do krajských a okresných 
lmi~nic , kde všade možno zažiadať o jej 
prillt!lenie alebo požičanie. 

• HUDOBN É A INFORMACN~ STRE
ntSKO SHF realizovalo v marci v Klu
bc sklada tefov nasledujúce podujatia: 

- Úsh·ednuu a východiskovou formou 
hest~dy 2. marca bola publikácia "Z kle
nulnictJ rudovej piesne" od dr. Ondreja 
nemu, CSc , ktorú koncom minulého ro
ka vyda lu vydavatelstvo OPUS. Podujatie, 
ktoré za účasti viacer ých odbornikov z 
oblasti hudobnej folkloristiky l záujem
cov uvit:dol Juraj Hatrik, prerástlo do 
plodne j diskusie s mnolstvom podnetov 
a konfrontačných názorov. 

Slávnostnú neformálnu atmosféru 
malo stretnutie 23. marca so skladate
lom Jozefom Malovcom, ktorý oslávil 
noje 50. narodeniny. Milan Adami!lak 
slovným komentérom doplnil profllov6 
prllhrávku zostavenú z tvorby autora, 
jubilanta pozdravili zástupcovia hudob
ných inititúcil, priaznivci a priatelia. 

- Oatilm marcovým jubilantom bol 
saslúlilý umelec, klavirista a pedagóg 
Michal Karin. Rozhovor, ktorý 30. marca 
1 osl6vencom viedol dr. Vladimir Clllk, 
doplnili uk61k,- s bohatých interpretai!
nfch kreácii i akladatelskej dielne M. 
Karina. 

Na margo sú 'aže sloven ií v odbore klavír · 
(Bratislava, 10.-12. 2. 1983) 

V pravidelných intervaloch prebiehajú súťaže poslucháčov 
slovenských konzerva tóril v jednot livých odboroch, pri roz· 
delen! do dvoch kategórii: v l. kategórii (mladšej) súťažio 
poslucháči 1.-3. ročn!ka, v ll. k ategórii 1 sta rilel) posluchá či 
4.-6. ročnlk a. 

Bol som ako predseda tohtoročnej klav!rnej poroty požiada· 
ný o č lánok, ktorý by hovoril o kva li tách a priebehu sú ťaže. 
V úvode svojho pr!spevku mus!m v mene všetkých účastn í· 
kov poďakovať za výbo rné organizačné zabezpečenie súťaže, 
čo výt•azne prispelo k h ladkému priebehu a dobt·ej atmosfére 
tejto súťaže. 

Na predbežn ej predsúťuž.ne j porade si porotu ujasnila spo· 
! očné kritériá hodnotenia. Bolo po tešlte rné, že vo vlastnom 
priebehu súťaže bola celá porota ,.od Koš ic už po Prahu" 
vzácne vyrovnaná pri bodovan L Práve preto by som ch cel 
svo j pr!spevok formulovať nie ako referát, ale s kô r ako úvahu 
o celkovej úrovni tejto súťaže, ako to vyplynulo z úva h celej 
poroty. 

U súťaži acich poslucháčov konzet·v<ltóril s me hodnotili na 
Jednej s·trane mieru zvládnutiu klaviristického .,remesla" (napr. 
dynamickú i úderovú d iferencovanosť hlasov o c!tenie poly· 
ľónie u Bacho) . zapojenie technických schopnost! do inter pre· 
túcie celku, rytmus u predovšetkým zvuk u fnrbu klavfrnych 
tónov, nn druhej s trune mieru ta lentu, schopnos ť vlastného 
prež!vuniu diela, vlustnú interpretáciu. Vopred sme sa zhodl i 
v názore, že nie je si ln9m ta lentom ten, kto bije silne a r9ch · 
lo do klav!ra, aj ked to to naivné chápanie vec i ešte niekde 
pretrvAva. 

' Zhodli ~me sa vopred i nu tom, že mulé pamäťové ch yby -
pokiaľ nenarušia celok - nebudeme brať pri bodovanf du 
úvahy. U mladých, neskúsených žiakov su súťažné napätie u 
t réma celkom zákoni te niekde prejavil:l. Trebárs i v rozdie l
nej úrovni hry v l. u ll. kole. 

Mali sme radosť, že verká časť súťažiacich preukázala verktl 
tónovú kultúru, č i už vlastnú, alebo vypestovanú pedagógom. 
Bolo to buaa•terné predovšetkým u b••at isl.avských poslucháčov 
u potešiterné pritom bolo z is teni e, že sú žiakmi rôznych pe· 
dugógov. )e to vari výsledok "tlmove j práce"? 

Celk ová úrovei1 súťaže bola pozoruhodná a prin iesla mnoho 
krásnych zážitkov. Priebeh súťaže nás vi;ak priviedol k nasto· 
leniu n iekorkých otázok, o ktorých sme dlho hovorili a hľadali 
na ne odpovede. Tak napr. bol zreteľný rozdiel vo výkonoch 
mladšej a s taršej kategórie, a to v prospech te j mladše j. Tu 
su ukázalo viac vnútorného zau jatia, viac tvorivej fantá zie 
i tónovej kultúry. U tých s tarš!ch sa občas objavil a s nahu 
os lniť samotnou virtuozi,tou bez ohľadu na zvukovú paletu 
u v lastný obsah hraného die lu. Prečo je tomu tak? Kam sa po· 
zera jú ti , ktor! sa bllž ia k absolutóriu? 

V závere súťaže sme predis kutovali u upresi~ova li reper· 
toár súťaže s ohľadom na budúci ročn!k . Tohtoročná súťal 
ukázala celkom nepochybne, že zostane asi prevždy nutné 
zvládnuť celú klasickú s onátu - Haydn, či Mozart mladš!mi , 
Beethoven staršlmi ročn!kmi. Aké mn ožstvo požiadaviek je tu 
spojených v jeden celok! Od " jednoduchého" od ťahu, citlivo 
odlišeného od staccato, až k problémom pasážove j či akordiC· 
kej techniky, od citlivého h·ázovania až k výstuvbe fo rmy die· 
la, od bohatej diferencovanosti úderu, až k štý lovo vhodnej 
peda llzácii. 

Tu - vari viac než Inde - sa ukáza l nie vždy šťastne rlc· 
šený problém voľby tempa. Prlliš rýchl e Allegro l. časti so· 
ná ty vyvoláva do jem vi rtuozity, a le ak celé prebieha iba v jed-

c or an 'ch 

nom zvuku - v jednom ,.piane", alebo v jednom " forte" -
to za chvHu p•·ez t•ádzu nepochopenie die lu, bezradnosf, čo tie 
noty vl astne znamenajú. Niekedy by bolo potrebné sa viac 
zamyslieť, čo je medzi tými n ota mi alebo opačne, čo ich spá ja 
do jednej !!nie! Takti ež by nezaškodilo zamaskovať občas 
v kant iléne poma lej čust i biel charakter kl av!ru l 

Záverom su osme fujem dotknúť párčivých otázok. ktoré vždy 
.. vi sia vo vzduchu" pri každej súCuži. Predovšetkým ide o prob· 
lém ,.neocenenie - ubl!ženie". Inými slovami - môj žiak ne· 
postúpil do 2. kola preto, že porota je proti mne zaujatá, alebo 
proste preto, že som ,.odtiur''. A preto som urazený, ostatné 
výkony už ani nesledujem, a lebo dokoncu p1·edčusne odchá· 
dzam domov. 

je to problém nás, pedagógov, nášho postoju, podľa ktorého 
postupne vychovávame tiež svojich žiakov. Pods tatu tohto prob· 
lé mu spočfva v maximálne možnej miere objekti vity, s akou 
by som mal poč(lvať svojho žiuka. Viem vermi dob re, ako je 
to ťužké! Ved po týždt'loch či mesiacoch spol očnej práce so 
žiukom na mnohých interpretačn9ch problémoch máme oba ja 
pocit, že je to už pr ipravené, že sme úlohu zvládli. Ale pozor l 
Cudzie, objektfvne uš i, neunavené našou dlhodobou JYrlpravou, 
vnlmujú ná ~ v9kon ako celkom nezaujfmavý a svojou sviežou 
runtáz iou môžu p t·iniesť mnoho nových podnetov. 

Niekt o vie málo, ·niekto vera, a le nikto nevie vi;etkol Pr i· 
pusťme si túto pruvdu i p1·e sebal Môžem si mysli e ť, že pra
cujem dob re, ale vždy požiada m o zhodnoten ie objekt!vne jšie 
ucho svojho kolegu. Mi lu jem svojich žiakov. a le muslm vziať 
du LI VHhy uj ich v~etky nedosta tky, resp. si ich aspoií p ripus· 
t iť. A odt i aľto je už len krôčik k myšlienke, ktorej som su 
už dot kol - k myšlienke .. Umovej práce". 

Viem, že je k tomu treba mnoho času navyše - a ten čas 
ukosi nikdy nemáme - a le práve pred súťužou, v priebehu 
prlpruvy nu súťaž by sme si mali dopriať t(lto škol u objektivity 
a muli spo jiť svo ju prácu s jedn9m. či viace1·ým i kolegami. 
Od otázky .,ako to rie~i ko lega", nie je potom daleko k otázke 
.. u ko toto dielo hrajú inde vo svete". 

Ce loslovens ká sú ťaž konzervutoristov by sa potom mohlu 
stať tým potrebným in t erpretačným seminárom. v ktorom prob· 
lémy 21liny, Ko~lc u Bra tisluvy su s tanú probléma mi sloven· 
s k ý mi. 

Výsledky súťaže: 
I. kategória 
1. cena: Róbert Koh útek (prof. R. Rychlo l - Konzervatórium 

Bratislava 
2. cena: Slavomlra Grznérová l pr of. ). Maiinda) - Konzerva· 

tórium Bratislava 
3. cena: Agatha Csehyová (prof. l. CerneckA) + cena SHF -

Konzervatórium Bratislava 
Cestné uznanie: Da na Fischerová (prof. ). Maiinda) - Kon

zervatórium Bratislava 
II . kategória: 
l . cena: Beéta Muzslaiové (prof. E. Pappové l + Cena SHF -

Konzervatórium Bratislava 
2. cena: Jana Králová 1 prof. V. Sléviková l - Konservatórium 

Bratislava 
Vladimir Hollý 1 prof. Pitnerová) - Konzervatórium Žilina 

3. cena: Daniel Buranovský l prof. Kállay) - Konservatórium 
.Zilin a 

Cestné uznanie: Zuzana Kalinová (prof. V. SlévikovA) - Kon
zervatórium Bratislava 

VLADIMIR TOPINKA 

Di~u l. marca t. r. sa v organovej sie· 
ni bratislavského konzervutória uskutoč
nil koncert s troch a neobvyklou dra ma· 
turgiou. Za s prievodu Komorného orches
tra konzervatória, pod taktovkou prof. 
Jána Praganta, sa prezentovali traja žia· 
cl z organove j triedy prof. Irmy Skuhr o
vej ako sólisti troch koncertov pre or· 
gan a sláčikový orchester [ + dychy) : 
poslucháčka III . ročn!ka Júlia KaszásovA 
(J. Haydn: Koncert C dur, Hob. XVIII :l ), 
poslucháč IV. ročn!ka Peter Naičék ( G. 
F. Hlindel: Koncert g mol op. 4, i!. l) 
a piatačka Zuzana JanéčkovA (F. X. Bri· 
xi : Koncert G dur) . 

V tom ju výdatne podporova li Je J ,.or· 
chestrálni" kolegovia pod taktným , ale 
rozhodným veden!m skúseného pedagó
ga prof. Pragant-u.· Organistka necháva lu 
poslucháčov započúvať sa do š týlovo 
stvárnených pasáž! krajných čast! rov· 
nuko ako do rozosplevanej stredn ej. S 
mladistvou bezstarostnosťou sa i>reniesla 
ponad zanedbateľné chybičky krásy. V 
jej interpretácii bolo viuc než púha ru
dosť z muzic! rovania: dá sa povedať, že 
sn v ne j p•·ejavil už i k(tsok osobnostné· 
ho vklad u. 

núť zo ž ivota u práce tých nujväčšfch 
ruprodukčných zjavov hudobne j histór ie 
i súčasnosti, že i n epriaznivé "konštelá 
cie hviezd" treba p rek onať vô rou a vytr · 
valou prácou, lebo povinnosť odovzdať 
poslucháčom zo seba vždy to najlepšie 
jll nleklldy ťažká, ale tá na jkrajšia . Pre· 
to su už tešlme nu nu jbližšie verejné 
vystúpen ie Petra Naščáku, kedy sa iste 
predstaví zas vo vyn ikujúcej forme. 

i\ j poslucháčka V. ročn ! k u Zuzanu )a· 
nričk ová už ako 15·•·očnli na seba upo
zornila svojimi výkonmi. V Brixiho Kon· 
certe G dur od začia tku temperamentne 
dt'1.a lu v rukách plynutie hudobné ho prú
du a nevyviedlo ju z mie•·y ani 1echnic· 
ké znkolisan ie v III. časti diela l Alleg
ro). Okrem výrazného muzlc!rovania v 
ll. časti (Andante molto). sa najmä v 
nej prejavila interpretk inu schopnosť 
vlnstlckého priestorového stvá ri~ovania 
hudby, budovanie priestorove j .,hudobnej 
an:hitektúry". čo treba oceni ť predovšet· 
kým vo velmi s uc hej ukustike malej or· 
gunovej siene konzervatória. Tak a ko ko· 
legom, i jej sa dostalo porozumenia u 
dobrej spolupráce v spolužiakoch p ri 
orchestrálnych pultoch, ktor! sa s ňou 

pretekali v muziclrovan! s mladistvým 
elánom pod nemene j zaujatým vedenlm 
prof. Prugantu. Jemu a najmä prof. Skuh
rovej patr! vďaka zu optimá lne vyznenie 
viac než "pekného koncertu, na ktorý bu
d(! posluchá či dlho spomlnať. -hi-

Doterajšie výsledky pedagogickej prá
ce prof. Skuhrovej s(t v Ich konečnom 
dôsledku dnes už známe z koncertných 
pódi!. Hodnotený večer je teda len ďal· 
šlm kamienkom vo velkej mozaike re
zultátov jej úsilia, ktorá sa stále do· 
plfía a obohacuje. - Hrať organový kon· 
cert v III. ročn!ku konzervatória nie je 
celkom obvyklé. Navyše, ak je to kon
cert J. Haydna, skladateru obdobia, v 
ktorom. tvorba z princ ipiálnych dôvodov 
nemohla byť prajná orga nu ako néstro· 
ju. K interpretécil takýchto diel nesta· 
čl len ,.ovládaf nástroj". To, čo poslu
cháčom predviedla 16· ročná Júlia Kaszá· 
sová, však potvrdlilo oprávnenosť roz· 
hodnutiu pedagóga, zverif jej takúto úlo
hu. Svoj pekne vypracovaný part pred
nášAla citlivo a s výrazným zaujat!m. 

Svo ju zodpovednosť s l viac uvedomo· 
vu! ma tura nt Peter Nuščák, ktorý uvie· 
dol a uditórium do celkom inéh o sveta 
Händlovým Koncertom g mol. Bolo zrej· 
mlí, že dielo dobre zodpovedá jeho n a· 
turelu l že ho má dostatočne priprave· 
né. Svo jimi doterajš!ml výkonmi tiež pre· 
svedč il , že je viac než len sporahlivým 
interpretom. Ľutovali sme preto, že jeh o 
hudobná výpoveď ako celok v spom!na· 
nom koncer te nebola vyrovnanejšia a 
znu jntejšiu. Najvýruznejš! vnútorný vklad 
a pohoda muzic lrovania vyžarovali z po· 
malých čast! l Larghetto e staccato u 
Adagio); obe ž ivé časti (Allegro i An dan· 
te) sa rozví jali spočiatku veľmi sr ub· 
ne. výrazne, organistu ich však akosi 
nev!ldel udržať takto až do konca, ako· 
by mu v tom bránila vnútorná indispo· 
zlclu. - Snáď každý Interpret má ob· 
dobia, keď s i priam potrebuje pripome-

Rozhlasový zápisník 
chd~kou ll. ro~nika {predtým odb. asistent P. Toperczer. v sú· 
~asnosti doc. M. Starosta) dosiahla už úr ove11, ktord vysoko 
prekra~uje obvyklý standard Jei kolegov. Prirodzend hudob· 
nosf, tvorivá inteligencia, zmysel pre Stý/ a typická húževna
tosť charakterizovali ;e; mimoriadny výkon. Medziiným nadch· 
la svo;lm zmyslom pre citliv~ tiel)ovanie klcwlrneho tónu, kto· 
r~ zvý!lilo ú~inok interpretdcie l?avelovýclr Smúto~ných vtdkov 
z cyklu Zrkadld l poeticky rmícneho, zumatovo podfarben~ho 
Chopinovho Nocturna Des dur, op. 27, ~. 2. Oproti súťaži v Ban· 
skeJ Bystrici Pau/echovej výkon v Beethovenovej Sondte H dur, 
op. 109 sa prehlbil a vvzrel, aj keď, pochopiteľne, nedokdzala 
v otdzke vystihnutia Jilozofick~ho podtextu prerdsf hrani cu 
danú fyzickým vekom. Pre;avilo sa to v otdzke voľby tempa, 
ktor~ niekedy mohlo byt zdržanlive;~ie. Ak odhliadneme od 
tejto r eality podala Paulechovd v Beethovenovi vcelku vyvd· 
zený výkon, s výrazným vkladom tvoriv~lro temperamentu. 
Mladistvd dravosť a istd t endencia po exhiblcii virtuozity po· 
zna~lla podanie ztlvere~nef Sondty b mol, op. 35 F. Chopina. 
Pau/echová v nej doslova •omra~ovala istotou, suver~nnym 
zvládnutlm ;e; technických úskall. Bez ťažkosti budovala gra· 
dal!n~ plochy, zdoMvala sk oky, doslova ,.sypala" oktdvy i akor· 
dy. Technická Istota vyžarovala a; zo Jumlv~ho Prestissima 

V rámci rozhlasovej reldcie Stúdia mladých predstavili su 
21. marca t. r. v Koncertne; sieni Cs. rozhlasu v Bratislave 
dvaja talentovanl poslucltd~i VSMU. Violon~elista Ján Sldvik 
predniesol Prelúdium zo Suity c mol pre sólorJI! violon~elo 
f. S. Bacha {BWV 1012} a Andante con variazionr z 3. suity pre 
sólov~ violon~elo Maxa Regera - teda ~as( repertoáru, s kt o· 
rým sa predstavil aj v rdmci svo;ho diplomov~ho recitdiu 
{28. marca}. Hoci sa jednalo o zdskok {pôvodne mal vystúpif 
klavir ista M. Skula, ktorý v~ak musel už v de11 vystúpenia 
odcestoval na súfaž do At~n}, prezentoval Sldvik {člen Moy· 
zesovho kvarteta } nanajvýš presved~ivo svo;e umeleck~ i t ech· 
nick~ dozrievanie, ku ktor~mu dospel na VSMU pod vedenim 
pedagógov K. Fillpovi~a a v sú~asnosti odb. asistenta J. Pod
horansk~ho. Postrehli sme ho v parametroch tvorenia tónu, 
v rodlrenl možnosti Jeho diferencldcte, v spoľahlivej intondcii , 
v zi ntenzlvnenl pomeru medzi umeleckou J pontaneltou i roz · 
vahou. 

Lauredtka vlatfaJJeJ InterpretačneJ sútaže v B. Bystrici -
klaviristka Zuzana Paulechová napriek tomu, že ;e iba poslu-

unisónneho f inále. 
VLADIMIR CIZIK 



HUDBA 
~LI~RI 

Herta OndruloYá· Victorl nová YO nojom ateliér i. TREN (olej na kartóne 1 - z cyklu Hudba 
(19741 . Snlmky: A. Jiroušek 

Akadomick6 maliarka HERTA 
ONDRUSOVA·VICTORINOVA je •t· 
tvarnlčkou mnohorozmerného ta· 
Jentu. Jej r ozsiahlo dielo je jedl· 
nel!ným r ukopisom tvorcu rovna· 
ko intenzlvne preliar eného inte
lektom ako aj introvertnosťou, 
ktoré vo vzájomnej vyr ovnanosti 
nachádzajú osobnostný umel ecký 
' ýra1. Z mnolstva technik svojho 
'ýtvarného prejavu podstatné 
miesto zaber ajú oleje, ktor ých do· 
mlnujúcim námetom sa 11tala bud· 
ba. Hudba tvori jednu z najzával· 
aejifch k apitol umel eck ej výpove· 
de akademickej maliarky Herty 
Ondruiovej-Victor l novej. Jej obra· 
ay nie s(l ., farebnými náladovka· 
mi", ale molno Ich nazvať filo
I Ofickými i t6diami. Hudbou ne· 
mej6, ale ona svojim výrazom par
llcl_puje na jedne j rovine s naj
tnútornejilm výtvar ným prejavom 
umelkyne. Zostala zafixovaná " 
iYBroch, obsahu, v celkove j tvori · 
tej lniplráci i ... 

- Casta p t·t počúvani hudby na
črtávajú sa nám obruzy. Hudba 
aj obrazy maj(t spol očné prvky 
farbu a k ompoziclu. Biižšl ll je aso
ciáciu hudbu - obraz, ako opač · 
ne. Vnimať hudbu a transponova ť 
ju do farebných tónov. ktoré nám 
odzrkadfujú rôzne obrazy, je as i 
fahšle. Fantázia má veTký pries
tor, k de emocionálna ochotu vyvo
láva rezonanciu. Pri návšteve vý· 
stav, pri pohfade na obrazy. je 
'proces rovnocennej hudobnej rezo
nancie v človeku náľočne jši, al e 
'pt·áve tento obojstranný zážitok je 
vzrušujúci. Nak ofk o nie som sk la· 
ilatefku. nie mal iurka. snažim sa 
transponovať zážitok z hudby do 
farebn ych tónov. 

• 
Kam siaha jú vaše prvé hudobné 

dotyk y ... 

- . .. du detstva. V rodičovskom 
domo su pravidel ne muzicirovH io. 
puriacllt l i sil malé l<om orné kon· 
certy. Tieto spomienky ma spre· 
vádzu jú pu cel ý ži vot. Neskôr som 
dostalo od rodičov perma nentku 
na koncert y a do divadla. Mô j ob
zor sa •·ozrastal. Na jednom z 
týchto koncer tov som mola ce lo
životný zážitok - vtdclu o po
čuli! som h ra ť Sergeja Prok oftovu. 
Bol to roc itA I z jeho klavírnej 
tvorby. Unwlm· hol vysoke j, stl h-

lej postavy, s ry~avýml vlasmi a 
k rásnymi rukami s dlhými prsta· 
mi, k tor é vyčarúv ali z klaviatúry 
rytmy, mel ódie u meditácie vyvo
láva júce silné emocionálne zážlt· 
ky. Rytmus poch odu z opery Lás
k a ku trom poma.rnnčom zostal za
fixovaJ1.ý vo mne dovtedy, už som 
ho po dlhých rokoch ( 19671 vy
jadrila na pl átno. Tým vl astne za
čala moja výtvarná Interpretácia 
hudobn ých zážitk ov. V rok u 1974 
som začala s cyklom HUDBA. Vy· 
tvorila som dva obrazy väčšieh 
rozmerov pod názvom .,Recitál" a 
,.Prestávka". 

Odvtedy vale hudobné podnety 
nadobudli presn~ Unie a tvary, vy
cizelované originalitou váiho ume
l eckého rukopisu . .. 

Dávam prednost cyklick e j 
koncepcii a to ma Inšpiruje a za
väzuje k pok rnčovanlu cyklu HUD
BA. Medzi tým vzni kla l kompoz!· 
cia inšpi rovaná Beethovenovou So· 
ná tou fis mol .,Mesačný svit", ako 
a i ~túdie s hudobnou tematikou. 
Za najzávažnejšie diel o tohto cyk 
lu vsak považujem moju výtvarnú 
kompozlciu TREN podfa rovno
mennej skladby Krzystofa Pende· 
reck ého. Autor sklndbu venoval 
obetiam Hirošimy. Zápas o jej vý· 
tvarné pretransponovanle bol 
vel mi náročný. Videli sme filmy, 
fotografie, čltali sme knihy, ale 
ako tú hrôzu vyjud r !l hudbou! Je 
to podla mtia nadhudba, obrovský 
výk rik z h l bln duše. Tak som sa 
ju snažila pochopit u j ja a vy
jadriť v štyroch kompozíciách t oh· 
l o cykl u. 

Tento umelecký .,výkrik" sym· 
bolizuj6c i hrôzy nedávnej mi nu· 
losti je výkričnlkom l pre budúc
nosť. Humanisti cká jednoznačnost', 
ktor ej výsledkom s6 aj tieto ob· 
r azy, eti cké posolstvo, zrelá syn · , 
téza f ivota a umenia s6 sformo· 
vané u Herty Ondruiovej ·Vic torí· 
nove j do širokého výrazového dia· 
pazónu - od k omorných dlel al 
k monumentálnym pr ejavom ... 

Po ~t yroch kompozlc iách 
TREN som načas prerušila prácu 
na cyk l e HUDBA. Do popr edia sa 
dostali iné námety zo života oko· 
lo tllliét, VYJIIcl r ené inými výtvarný· 

mi prejavmi v podobe ol ejomufby 
flguratlvneho charakteru, kresby, 
k ol áže s k resbou, v monumentá l · 
n ej tvorbe ručne g luzúrovan ej štle· 
pan ej k er amick ej mozaiky, Ilustt·á
cií pr e rozprávk y a mafby na sk l e. 
Rôznorodosť môjho výtvarného 
prejavu je vlastne logická : vychá 
dzam z pestrej palet y života. Môj 
život, to som vlastne ja sama. Ne· 
maTujem teda čo vldlm, ale čo cr
tim. Je to transponovanie mojich 
myšlienok, zážitk ov, emócii. Rezo· 
nanci e toho všetkého tvoria zá
k lad a obsah mojej výtvarnej tvor · 
by. 

Gramoplatne Stravinského, Orf· 
fa, Straussa, Debussyho, starých 
talianskych majstrov a Bacha, kto· 
ré Jella v ateliéri akosi povedla 
náčrtkov na nové plátna hovoria 
jasne, l e hudba sa dostáva opä ť 
do popredia vaiich tvorivých Já . 
morov . . . 

- Áno, vracia m sa opäť it1 ten· 
zivnejšle k hudbe. Zvl ášť ma zauji
majú diela Richarda Straussa (Ti ll 
Eulenspiegel). Debussyho (Oh tiO· 
st roj), Orffa (Carmina buranu 1 a 
zážitok z vlastných ciest, ktoré· 
ho v ýsledkom bude dielo ,.Ven e
zia ( In) Dur et Moll". Na tej to 
kompozlcii pracujem v súčasnos
ti. Dur má pre mi'ta farebnosť jas· 
ných, ost rejšlch odtienkov - op· 
tlmlstick ejšich ; Moll cltlm v tep· 
lých, lomených tónoch . Prech ody 
vyvol ávajú prispôsobené rezonon· 
cie. Mám jednu kompozici u z cyk 
lu CAS, cít i m v ne j vera spoloč· 
ného s h udbou, aj v Dur, oj v 
Moll. Cas má pre ml\a formu k ru· 
hu. T ieto kru-h y majú vlastný ži
vot, obsah. Rengu jú na vš et k y u· 
dal ost l, pretože môžu byť vyplne
né, čiastočne vyplnené, prázdne. 
Reakcie na r ôzn e zážitky a emó
cie vyplnia tieto k ruhy vo forme 
farebných rezonancii. Veselé. 
smutné, bolestivé, ostré až k výkrl· 
ku. Hudba v dur a mol - aké pri· 
buzenstvol - Teda predsa sú ob
razy, ktoré sa dajú vnímať hudob
ne! Ale výtvarný zápas o tak ý ob· 
raz, ktorý vyvoláva hudobné tó· 
ny nie je lahký. Musim počuť u 
citiť celú koncepciu sklad by u or· 
chester citlivo dirigovať. 

ETELA CARSKA 

NEZVYCA NE UBIJlElJM 

' TVORBA 
PAVOL BAGIN: HUUBA PRE SLACIKY 

Chromatizácia hudobného myslenia v obidvoch osiach 
niesla so sebou nevyhnutne ten denci u organizovať 12-
prvkovú tónovú základi'lu. Vo vertikálnom prier eze sa 
uplatnili rôzne zostavy zmnožované smerom k chroma
tickému totá lu (aj so svojimi výsekmi ). v horizontálnej 
ose viedla cesta k rôznym modelom, modom a i nd!· 
vi duálne vol en ým in tervalovým zosku peniam, norma·tfv 
ne využlvaným č i už pre jeden v ýtvor alebo sústavne. 
Systémom postihujúcim jednotným prlnclpom organ izá
cie obl~,ve di menzie hudby, celý jej dvo josový .,časo
pri estor , je radová technika. Dodekafónla na rozd iel od 
prvých prognóz dokázala vo vývine hudobného umenia 
nášho sto ročia svoju opodstatnenosť. na jm!l vď tt k a otvo· 
r enostl voči rozmanitým mod i f tkác!lim, dopl nkom, prll
vid lám. Absorbovanlm voči norme protireč ivých elemen
tov obzvlášť zo sféry ronallty u sonor isti k y sa netušene 
obohati11 jej vy jadrovacie možnost i. Vnútorná diulektlka 
v ýv inu dodekafónie ak o pl nohodnotnej umeleck e j tech
ni k y teda nesmerovala k maximá ln ej viazan osti v~et · 
kých paramet r ických a syntakt ick ých vzťahov (a ko su 
o to pokúsil č istý serjallzmus). ale k Ich porušovnniu 
v miere, zodpoveda júcej ešte najnižšej úrovni identity 
systému. Toto pochopili - viac-menej intui t i vne - prak
ticky všetci slovensk! skllldatella pracu júci s radom. 
medzi ktorými patri čel né miesto Pavlovi Buginovi. V 
pr iebehu sedemdesiatych rokov tuk trochu a j nečaka
n e prišiel so súborom k omorných sk ladieb [Akvarely 
pre dychové kv inteto, štyri invencie, Melnncholické mi· 
nlatúry, Prelúdl á pre sláč i kové kvar teto, Tri spevy na 
poéziu M. Vá l k a). kde sústavne rozv! jal svoje poi'\utle 
clodekafónie od štúdii až k autentickým dielam . Pt·i tom 
pr i postupnom zdokona fovanl kompozične j techniky 
ostával o všade spoločné jadro. Tvoril i l10 webernovské 
traktovanie hudobného čas u, ob ľuba poma l ých t emp, 
snaha o emocionálny sebavýraz k rúžlucl okolo smútku 
ll melanchólie, nizka hustotll textov vzhluclom k prepau
zovanost i hlasov, jemný dynamický r el iéf. Zosúladen ie 
týchto znakov s tech n ickým zvládnutím vtlač ilo Ba
g inovým sk ladbám pečuť muzik álneho o estet icky úči n 
ného prlhovoru. 

Baginovi je cudzi ten typ kompoz ičnej práce, ktorý 
vychádza z primárneho postllvenla kontrastu. Moderná 
hudba s n im pt·acuje v tempove j, výrazovej, farebnej. 
sadzbovej zložk e, p ričom ink linuje k pestrosti filmovej 
montáže či strihovej skratky [ také miesta striedania 
r ýchlych záberov má napr. Zel jenku v Tretej symfónii, 
alebo exemplárne Kohoutek v Symfonick ých aktuali 
tách]. Bagin pri ja l za svo j dr uh ý typ: modelovanie prie
behu bez nápadných materiálových o významových kon · 
fl ik tov. Takéto skladby sa odvlja jú prlsne. v rámci mo· 
noli tne kompak·tnej tvarovostl a dostáv ajú nádych urči · 
tej objektivLt y. Prlpomei\me Kardošovu Par tltu, Zeljenku
vu Elégiu, Slxtove diel a, Godá>rov Rlcercar - i Bagi · 
novu Hudbu pre sláč iky . (Toto diel o nnlklo v roku 
1981 a autor ho nahral v autent ick om di r igentskom po
h ľade so saCR-om v Brut tsluve. Koncertná pr emiér a Sl! 

usku točnila 18. 2. 1983 v rámc i VIII. týždfíll novej slo· 
vensk ej hudobnej tvorby v podani V. Verbickéh o a Slo
vensk ej fil harmónie. l 

Hudba pre sláčiky je vo svo jej ~ tv orčasfovej výstavbe 
t•lešená asymet.r icky - tri pomalé čast i vyvažuje st ručn é 
záverečné Allegret to. j e zrejmé, že takáto zv láštna for 
ma musí vypl ýva ť z určitého zámeru, programového po
zad ia. Pripomeňme v tejto súvislosti Sosto kovičovo pos
ledné 15. sláčikové kvurte to, kde je trngicko-rozlúčkový 
obsah o r ekapituluj(tel filozofický náboj hudby reali 
zovaný šiest imi po sebe nasl edujúcimi pomalým! časťa
mi. Baginova Hudba vznikla - ako sá m uviedol - po 
smrt i otca a je vlastne smťttočnou hu dbou na jeh o 
pamiat ku i rozlúčk u s nim. H l bok o zažitá tvorivá mu· 
t i vácia je z javná od prvých tónov úvodnéh o Sosten uta, 
ťažkého, chorá lu dlhýc h akordov, pr iam nehybných. 
zvlftovaných iba malosek undovou osciláciou hl llsov. Po
t om prichádza prek rásno, skutočne dojlmavé Lll r go. Je
ho motivické jad r o prl pomina známu piesel\ L i mbora, 
IImbora: rozv inutá, rozospiev aná a nádherne vyk ienutft 
melodická k rivka v i tom na záver opäť spočini e. V tre 
tej časti - Larghet te je smútočný výr az opäť inak ror
mulovon ý: jemne sfarbený prostriedkami tzv . sta ti ck e j 
hudby. Nll tomto miesto chcel au tor prácu skončiť, ale 
nakoniec predsa len pociti l potrebu kutarzle, našiel v se· 
be silu pozrieť sa dopredu. Záverečné Allegr etto je mu· 
tým scherzom s t ri om uprostr ed, zvoltiu júcim vzdorný 
hlavný motlv. 

Treba ešte poveda ť, že pr i jasnosti faktúry zllnechávJ 
dielo pocit vážnej výpovede a prihovára sa poslucháčotu 
svojim silným citovým dopadom. Stal o sa rak i preto, že 
Bagin v rámci zvolených obmedzeni vl nstného k ompo
zičného štý lu posunul svoj prejav k fantazijnému roz
letu, že dokázal n anajvýš úprimn e u účinne podri adi( 
r ozmanité štylizačné postupy svojmu tvorivému zámeru. 
j eho pr áca s radom je tu už celkom vzdialená predstave 
~pútava júceho systému, stil l u su au torov i blízk ym jazy· 
kom, zapá jo do nej v olne I n venčné pr vky, z podlož~a 
metódy dviha obohatenú stavbu umeniu. Právom sa moz
no nazdávať, že Hudbu pre sláč i ky j e dobrým východis
kovým bodom k ďai1; iemu sk l adotelskému rozvoju Pav l il 
Bag ina. IGOR PODRACKf' 

O bohatej tnimoskol skej č i nnos ti Ľu do
vel škol y un\cu!n v Su111oríne stne v tom 
to ču~oplso u:l písull [liZ J978 č . 4). Vte
dy sme ok rom iného spomlnali uj ve l mi 
úspesné <:á juzdy do Slovensk ého ná •·oďl 
neho divnd ln v Bruti sluve: ktoré orga ni
zu je vzol'llá u či te!kn Elenu llud ek ová , 
riadit eľ ka te jto školy. ľlsa ll sme o vy 
sokom počte účastnik ov tých to zájazdov, 
ktorý v decembri r oku 1977 prekročil 
tr idsa ťtislc. Bol to výsledok vyše osem
násťročnej neúnavnej práce, zameran ej 
na orga nizovanie zájazdov, ale aj na 
systematic kú, metodicky premyslenú pr l 
pravu č l enov zájazdu na hlbšie chápanie 
predvádzaných opier a baletov. 

rov ml ftdežc i dospel ých su skrýva v 
to tt tlo v yso kom puč te l Koľko krásnych 
Ut tH:l eck ý ch zážitk ov ziska l l návštevni 
c• na týchlo prectstuveniachl Ak ý je to 
prínos pre estetlck(t výchovu! 

v~znam mft pre našu spoločnosť takto 
vypestovaný návyk mludých - prež iť 
svoj volný čus kultúrne. 

HL.cl ek ove j vet1 ením Sl ovenského národ· 
ného divadla v Bt·ati sluve bude pre i'" 
puvzbudenlm do ešte l nten<:l vnejšej i; , 
nos ti pri ziskavanl ďu l s ich oddllných n6v
števnlkov tejto našej vrcholnej kultúr· 

Dnes sa k tej to téme vraciame preto, 
lebo vo v el mi krátkom čase - v prle· 
behu asi piatich rok ov - zvýšil sa po
čet účast nik ov týchto zájazdov zo Sa
morina na plit'deslattlsfc. Toto nezvyčaj
né jubileum pripadl o na 2. marca t . r . 
Dosiahnutý vysok ý počet hudbe odda· 
ných návštevnfk ov SND je pozoruhod· 
ným úspechom r1aditel ky Eleny Hudeko
nJ. Veď kofko k'Ultúrne prežitých veče-

S radosťou pozorujeme, ako vzrastá 
zii u jem obyvatefov Samorlna u bllzkeho 
okoliu o tieto zájazdy. Možno sa o tom 
presv edčiť aj v záznamoch , ktoré riad i · 
telka Hudek ová vedie o všetkých po'du
jatiHCh školy, u teda aj o zájazdoch do 
SND. Zistime tu, že začia tky boli sk rom· 
né, veď na prvom zájazde sa zúčastnili 
l en žiaci r:Su. No zaiste aj vďaka dobre j 
priprava bol ten to zájazd tak ý úspešný, 
že na nasledujúce su už prlhlasovali aj 
rodičia a čoraz viac žiakov a mláde· 
že. Dn es sa na nich zúčastňujú zamest
n anci závodov, JRD a úradov Samor fna 
a mládež niel en z miestnych , al e aj z 
ok olitých škOl. Teš! nás najm!! zvyšujúci 
sa záu jem študujúcej a robotn!ck ej ml á· 
defe, pre k torú sa operné a bal etné 
predstavenia stávajú čoraz zrozumltel · 
nejšfml, a pret o aj čoraz blll!§fml a púta· 
vejšfmi. Zaiste net reba rozv6dzaf , aký 

S ntdost'ou trebu konštCJtovať , že myš
lienku ria d i teľky Hudekovej sa v Sloven 
skont ná t'ocl nom divadle od zač iatku 

st ro tla s priaznivým ohlasom a s po
ro<:umenlm. Medzi i\ou a vedúcou Kul· 
túmo·propagačného odboru SND Bole
nou Kromerovou sa rozvinula vefmi dob
rá spolupráca, ktorá trvá už takmer 
štv r ťstoročie. No i tak si t ento úspech 
vyžadoval mnoho práce. vytrvulosti a 
nJd~en lu od jej autork y. Obetavosť ria· 
cl ltefk y Hudek ovej ocenllo aj vedenie 
Sl ovensk ého národného di vadla v Brali· 
slave a 2. ma~ca pred začiatkom pr ed· 
stlt venla prip ravilo v reprezentačnom 
salóniku SND mi lú slávnosť, n a ktorej 
ju členovlll vedenia SND milo pozdr a
vil i. Šéf oper y zaslúfllý umel ec Pavol 
Bagi n jej s k yticou k rásnych k vetov a 
obr azovou publikáciou o SND odov.zdal 
no znak vďaky o acty Pamätnú pl ak etu 
SND. Toto vzácne ocen enie mnohoroč· 
ného úspe§néh o úsilia rladltelky Eleny 

nej in ~titúc ie. · 
Takáto pozornosť potešila aj 160 čle

nov zájazdu zo Samorlna, pr!tomných v 
ten pam!ltný večer v SND. Veď je ona 
dôkazom, že dosiahnutie takého vyso
k ého počtu návštevnl k ov je mimoriadna 
uda l osť a svedč i o ich hlbokom záujme 
o kultúru. Toto vedomie Ich právom mô
že napli'ta ť radosťou. 

A radosť máme všetci. ktorým zá lež! 
na tom, aby sa hudba sta l a súčasťou ži· 
vol a čo na jši ršich vrstiev našich obyva· 
tofov. Preto rladltelke Elene Hudeko
vej spolu s úprimnou gratuláciou želá 
me do druhej ., p!iťdesla ltlslcky" dobré 
zdrllv ie, vytrva losť a mnoho elánu pri 
organizovani týchto a aj iných kultú t'· 
nych podujati, ktoré vnášajú radosť a 
k rásu do života jej bližších aj vzdiale· 
nejšfch, ale vždy vďačných spoluobčanov 
a vďačnej mládeže. EDITA VI~JiíOVSKA 
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/\merická hudobná kultúra sa vyvíjala do urči· 
t ej miery ako polemika s tým velkolepým bohat· 
stvom, ktoré sa v Európe nazhromaždi lo počas 
s tároči. Chýbajúce vedomie koreňov a absenciu 
kontinu ity kompenzovali americkl skladatelia 20. 
s tOI'Očia bud nadViazan!m na autentické posolstvo 
džezu, alebo príklonom ku krajne avantgardným 
~;n1 erom. Pravdaže, medzi Gershwlnom a Varésom 
jo ešte dostatočný priestot• pre miernejšie ume
lecké orientácie, pre hl•adanle syntézy. Zdá sa, že 
práve v týchto s úradniciach sa pohyboval známy 
Samuel Ba rber. A aby sme ho nepoznali iba podla 
muna a Adagia pre sláčiky, o to sa čiastočne po
starala dramaturgia SF, ked zaradila do programu 
Darberov Koncert pre klavlr a orchester, op. 38. 
Vznikol v roku 1962 a je poslucháčsky každopádne 
in teresantný, chcelo by sa povedať "konkurencie
schopný": autor v 1Iom demonštruje sviež·osť hu· 
(iolmej predstavivosti, inštrumentačnú nápaditosť, 
vynali ezavos ť v traktovanl sólového partu. Nepo
chybné Barberova poučenosť Prokofievom, Bartó
kom, ale a j š týlovým zameranlm Parížs kej šestky 
sn odrazil a v obraznej a nála dove j vrs tve diela, 
kým dokonalá kompozičné\ perfekcia poznamena
la virtuóznu nástrojov(t vrs tvu. Klavl r je využitý 
v svie t ivých " lisztuvských" intenciách, chŕli gej· 
zíry bravllrnych pasáží, oktávových behov, skokov, 
part je popretkávaný kaskádami najobťažnejšlch 
prvkov - proste paráda a zdravý športový výkon 
[ pripomeiime Prokoflevov "futbalový" Prvý kon
cert). Popri tomto lákavom designe Barber neza
budol ani n u výraz, vera vložil najm!! do dvoch 
myš lienok prvej časti, v jednoliatom duchu bar
ka roly sa n esie s tredná Canzona, kým závereč
né Allegro molto je skutočným vrcholom, má 
"drive", v synkopic kých náporoch prvej rondove j 
myšlienky je vírivo dynamické. Práve tu mal Sta· 
nislav Zamborský prlležitosť maximálne sa uvor
nit, byť v prúde tým hlavným článkom, uplatniť 
s voj spontánny, nervný talent . No ak sólistov 
vý kon s pribllclajúcimi minMnmi g rndoval, plnú 
spokoj nosť možno vysloviť aj so stvámenlm cel
ku, s plnokrvným llvodným Allegrom a jeho jasne 
modelovanými protiklaclnými ná ludumi i s lyric
kým pokojom Cunzony. Suverénne pamtiťové zv lád
nutie él už spomínaný klavímy lesk dotvárali Zam
borské ho výkon. 

Mladý r ukúsky dirigent GUnter Neuhold neuká
zal v spr ievode k Barbarovi to lko temperamentu, 
aby sme mohli očakóva ť Svätenie jari na jvyššej 
r ep rodukčne j kvality. Toto Stra vinského e pochálne 
die lo z rok u 191 3 bolo "atómovou bombou" ( A. 
Honegger], a ak a j je rytmus jeho zmyslom, po
núka sa posl u cháčom, dirigentom l vykladačom 
k rozmanitej inte rpretácii. Tak P. Monteux v i'IOIII 

vn íma l mozartovskú pr iezračnosť, n ie neprávom 
- OIHt však môže vyniknúť ibn pri such šom, ten 
som zvuku , a kého bol určit e schopný Ďagilevov 

. pomerne malý orchester, no . ťaž·k o sa dosahu je 
s celým dnešn ým obrovským aparátom. A je to 
tak trochu š koda. Recenzen t by si naozaj rnd 
vypoču l ta ké Sacre, kde by nami esto hluku de
cibelov mohol vnímélť jednotlivé llnie a rytmy, 
ohnažené, s trohé, presne do seba zapadajúce v 
čistej lnes be . Iste by si a j ponad ·ta HI zvuk ovú 
š truktúru dokáza l evok ovať obrazy z pohans !1e j 
Rus i. Práve t rnnsparentnos ť ich vrcholov s príva
lom zvui{Qvého oš ia ľu viedla a zda Adorn a k po
zniim l<e akoby zlomyseľne j, že v~etky efe kt y Svil
tenia sú romant ického pôvodu. V tej podobe, v 
ak ej sme s i di elo vypočul i pod taktovkou G. Neu
holda s n ím vlastne možno súhlasiť. Rozpú t a ť or · 
c hester, uvoľniť vsetk y skupiny clo ľorti ssima je 
nebezpečné preto, že všetky pléna potom zne jú 
rov nako, hudobný tol1 s tráca svoju nnjclOleži.tejši u 
:kvalitu - pl as tíčnosť. Zvuk prek rýva vše tko, m~
g ia sa s tráca. Práve to sa prihodil o Neuh olclovi, 
hoci nepochybuj em, že mene j skúsený poslu c h óč 
mohol byť ohúren ý - obrazne i sk utočne. 

IGOR PODRACKÝ 

7. a 6. IV, 1983 

Táto dvoj icu nbonentnýc h koncertov Slovens kej 
fi lh urm6nie patril a o~chestru Slovenskej filhar
mónie s dirigentom Zdeiikom Koš lerom a só lis tke 
Kláre Havlíkovej. Umelci sa predstavili v dra
maturgic lly lá kavom prog ra111e, zostavenom z di el 
Vltezslava Nováka (O večnej túžbe), Igora Stra
vinské ho (Capriccio p1·e klavir a orchester ) a 
WoUganga Amadea Moz~rta ( Symfónia C dur, KZ 
551, Jupitcrská ). Ti, ktorí pri š li , neoľutovali. 

Symfon ickú báseií O večne j túžbe patrí nespo t·
ne k n njl epším a naj pôsobive jším Nová kov ým 
skladbám. Partitúra ponúkn interpretom širo·ké 
možnos ti upla tnenia pre dovšetkým hudobné ho ct
t u, zmyslu pre vy tvá ranie a cit livé st1·ie danie ná 
laclových plôch. Di r igent-ovi sa podarilo neobyča i
ne ci tlivo sklbiť jednotlivé plochy u vy tvoriť pos
luchácovi poet ický, ale p r itom vzrušu júc i záži 
to k. 

I v Strav inského Capri cc iu pre k lavír a orc hes 
ter s me cítili znalosť a profesionálny prístup di· 
r igenta - v celkovom pochopení a postaven! die
la, v h rnvosti , ale i racioná lne a s "odstupom" 
chápane j interpretácii tak sólis tky, ako i o rch es
tl'á lnej zložky. Poslucháčsk y zážitok bol však os ln
bený viacerými t echnickými nedostatkami, n a jm!l 
čo sa týka čistoty in tonácie. 

Na j v11čším zážitkom a skutočným vrcholom kon
certu bolo p t·edvedenl e Mozartovej Symfónie C dur 
- ]upi te1·skej . I keď neobľubujem v kritikách prí
lišné n a dšeni e l ani absolútne ods údenie ), t ento-. 
krát nemôžem použiť Iné s lová a k o " prekrás
n e", ,.úžasné" a " dokonalé". Tak a ko skl adba sa
motná patrí k v rc holom ~zartovej tvo rby vôbec 
a !ažko by sme hrada li v nej kompozičné ne
dos ta tky, i je j predvedenie bolo po všetkých s trán
kach zvládnuté, doslova strhujúce a patrilo k vr
c ho lným výko nom o rches tt·a Slo venske j filharmó
nie. . EVA CUNDERLIKOVA 
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Z KOSICK"fCH KONC ·ov 
Za obdobie február - marec upa· 

zornili na seba predovšetkým dva ve
čery Státnej filharmónie s dirigentom 
Ladislavom Slovákom. Na prvom 
( 24. ll. l ·sa košické publikum zcnná
milu s velmi aktuálnym oratóriom 
Slovo od Ilju Zeljenku. Väčšinu tex
tu Miroslava Válka zveril autor, 
chtiac dosiahnut maximálnu zrozuml
t efnosť, reci.tát·orovl. JtUius Pántik ho 
predniesol s mierne nadsadenou dáv
kou pátosu a našiel pre11 takto pri
liehavý výraz. Orchestrálny part u
mocJiuje Válkove verše; vďaka úspor
nej Inštrumentácii však zostáva v ú· 
zadi u nikde neohrozuje zrozumltef
nos ť textu. Zborova zložku oratória 
naštudovul Miešaný zbor Státneho di
vnd la v Košiciach ( zbormajsterka Jti· 
lia Ráczová l a vyrovnal sa s !lou 
na profesionálnej úrovni. 

Velmi priaznivý dojem zanechal 
mladý huslista Jlndfich Pazdera v ne· 
fahkom a prednesove nie vždy naj
vďačnejšom husrovom koncerte De· 
zideŕa Kardoia. Mladistvý elán, vy
hrunený interpretačný prístup, v spo
jeni so spofahllvou pamäťou a ne
všednými· technickými predpokladmi 
naznačujll, že v Pazderovi rastie ver
ká umelecká individualit-a. 

Zriedkavejšie uvádzaná 5. symfónia 
F dur Antonlna Dvofáka nie je ešte 
Ideálne sklbeným dielom; vyznela 
však v Slovákovom podan! s typic
ky dvotákovskou vrllcnosťou. Dirigent 
si dal záležať na detailnom vypraco
vani orchestrálneho pradiva a dosia· 
hol zriedkavO vyváženosť zvuku, prl
rodzenll a n enásilnll agog lckú pulzá
c iu i celkovú vysokú kultúru preja
vu. 

Presne o mesiac dirigoval Ladislav 
Slová k ďa lš! koncert SFK, opäť s po
zoruhodnou dramaturgiou. Qvod pat
ril Mozartovej Symfónii g mol (KZ 
550), ktorá lnterpret'Om vyšla v až 
komornej zvukovosti. V zaujlmavej 
skl adbe Petra Ebena Vox clamantls 
zaujala obsahová výpoveď skladutera. 
Tu sa Slovákovi podarilo preniknllť 
ďaleko zn notový zápis a primäť or
ches ter ku koncentrovanému a po 
každej s tninke vytr!benému podaniu, 
ukého sme pri súčasných skladbách 
svedknmi málokedy. Velmi dobre sa 
svojich úloh zhostila t ro jica trúbká
rov (L. Tomka, T. Ma šat a R. Badlar l, 
rozostavených za orch est rom na troch 
s tranách pódia. 

Zaradenie sólového koncertu na zá
ver večeru pôsobilo na prvý pohJad 
nezvykle, no ukázalo sn napokon 
správnym, lebo podanie Ravelovbo 
Klavirneho koncertu G dur Petrom 
Toperczerom sa s talo skutočným ume
leckým vyvrcholenlm večera. Podma
nivá , neproblematlcká a žiarivá Ra
velova hudba znela v skutočne kon
geniá lnej interpretácii, kde sa snil
bila technic ká bravúra sólistu s ryt-

• • 

BRZDY, pôvodný muzikál v dvoch 
častiach. Hudba: Peter Breiner. Llb· 
reto: Peter Stoličný. Texty piesni: Ján 
Strasser. Výtvarnlk scény: Tomái Ber
ka. Kostýmy: Ing. arch. Judita Ko
váčová. Zbormajsterka: Naďa Raková. 
Choreografia: Jozef Sabovi!lk. Dlrl· 
gent: Zden~k Macháček. Réžia: Peter 
}. Oravec. Úi!inkujťí sólisti, zbor, ba
let a orchester Novej scény. Celoit6t· 
na premiéra 12. a 13. februára 1983 
na Novej scéne v Bratislave. 

Nový s lovenský muziká l Brzdy su 
očukiíva l na jmtl v užšom kruhu diva 
de ln íkov 11 hudobníkov so značnou 
dávkou zvedavosti. Vyplýva la z toho, 
že libreto nového muzikálu naplsal 
P. S t oličn f•, clramnturg s pevohry No· 
ve j scény a tvorca libriet viacerých 
telov íznych u fi lmových muzikálov pre 
det i 11 mládež, a že a utorom hudby 
je P. Breiner, mladý skladater, vzbu
dzu júci oprávnene dôveru na zákla· 
cl e s vo jich niekoľkých predchádzajú· 
ci ch pozoruhod·n ých sklndleb (najm!! 
"s tudents ký" muzikál Carovná čaša a 
orch estrálna Taká je dna burleska, s 
úspechom uve dená na minuloročnom 
TNSIIT l. Premiéra nového muzikálu 
ná m však pripravila dosť nemilé skla 
manie. Z čoho vyplynulo? 

Autor libreta P. Stoličný sa vo svo
jom prvom divadelnom muzikáli po
kúsil o sondu do citového a mravné
ho živo ta učňovskej mláde·že a na 
prfbeh u zas adenom do prostredia a u
toseJ'visu chcel riešiť mnohé (odra
zu už pr !li š mnohé) morálne a spo
l očenské neduhy s prevádzajúce náš 
dnešný život, akými sú napr. úplat
kárs tvo, nezodpovednosť, n edlsc!pli 
novunosť a Iahostajnosť k práci, po
vrchnosť a nečestnosť v citových vzťa 
hoch, oputrnfcka životná filozofia nie
ktorých jednotlivcov, mentorský po
s toj starších i mladých atd. Na Sto
ličného libret e však očividne zaráža 
zjavný nepomer medzi vysokými myš
lienk-ovými ambfcia mi l!bret a, túžbou 
po s ilne j autorsk e j výpovedi, spolo
čenskou angažovanosťou a medzi kon
krétnym výsledk om (vlastná umelec-

mlcky spolahllv~m a farebne odtie
nen9m oochestrálnym sprievodom; 
spontánne pôsobiaci sólov~ part sa 
dostal s orchestrálnym do takreče
no ideálnej rovnováhy a celok vyvo
lával dojem dokonalého vzájomného 
porozumenia oboch zložiek. 

Je dosť trápne priznať, že uvede
nie celého koncertu z diel takej osob
nosti, akou je v hudbe 20. stor. Bo
huslav Martinu t!'eba v Košiciach kva
lifikovať ako odvážny dramaturgický 
čin - a navyše čin rlskantn~, na
kolka vyspelých poslucháčov, schop
ných ocenlt a vychutnať takúto po
nuku je tu zjavne ešte stále málo. 
Napriek vyslovene slabej návšteve sa 
však orchester Státnej filharmónie vy
pili na rozlúčkovom koncerte ( 10. 
III.) doterajšieho šéfdirigenta Sta
nislava Macuru k znamenitému vý
konu, Na programe bol Pamlltnlk Ll
dielam, Concertino pre sl6i!ikod kvar
teto a orchester a Vl. symfónia ( Sym
fonické fant6zle) teda výber naozaj 
reprezentatlvny. Spoluúčinkovanie Ko· 
iického kvarteta (O. Lewit, M. Jlrout, 
J. Kýška a ]. Jánošfk l bolo zárukou 
kvalitnej reprodukcie "sólového" 
partu v Concer.tine, oživujúcom v mo
dernej podobe baroký princ!p con
certa grossa. Dirigent dociel.tl potreb
na rovnováhu medzi oboma zložkami. 
Macura sa osvedčil ako dôverný zna
lec Symfonických fantázii: dirigoval 
spamäti a dosiahol plynulý tok u die
la, ktoré je vlastne ·akýmsi skladate
Jovým experimentom, bllrla cim sa pro
ti za už!vaným konvenciám sonátovej 
formy. Výborne vyšla i zvuková .strán
ka s kladby, bohato a farbisto lnštru
mentovunej. Kontrasty pôsobll1 nená· 
silne a symfónia mala nepolavujúce 
vnútorné na pl!tle. 
Oblasť hudobného baroka, v dra

maturgii Státnej filha rmónie dosť za
nedbávaná, dostala zelenú hned na 
celom programe, na ktorý sl vedenie 
SFK pozvalo za dirigents ký pult Jana 
Valtu, iste už skOseného interpreta 
starej hudby z jeho pôs obiska v SKO 
Zlllna. Program obsiahol dve Hlndlo
ve skladby ( Sl6vnosti na ·vode a 
Hudba k ohňostroju - obe v bulle· 
Une nesprávne označené ako con
certo grossa), d n lej VIvaldiho Kon
cert pre gitaru D dur a napokon dve 
kantáty J. S. Bacha. Kým v llvodných 
Slávnostiach na vode akoby dirigent 
a orchester ešte len hJadali spoločnú 
reč (v s ll hre orchestra sa vyskytli 
drobné kollzie l, ďalš! priebeh kon
certu pôsobil presvedčivejšie a uvoJ
nenej~ie. Chyba je však naozaj v 
zriedkavom uvádzanl barokovej hud· 
by, lebo orchester sa v nej necltl ani 
zďaleka tak suverénne, ako v sklad
bách romantických a kJ.aslckých. Val· 
ta dokázal 1 napriek tomuto handi
capu vtisnllť reprod ukcii svoju os o
bitú pečať. Vo Vivaldiho koncerte sa 

ká llrovet'í textu libreta, jeho nosnosť 
a dramatickosť), ktorý je neuspoko· 
jlvý. Hlavnll príčinu neúspechu Sto
ličného libreta 'by som videl najm!! 
v tom, že a utor k jeho koncepcii pri· 
stupoval z pozlcll t elev!zneho čl fil
mového tvorcu a málo rešpektoval 
špecifické požia da vky divadelnej, pre
dovšetkým vš~k hudobno-drama tic kej 
formy. V 9 obrazoch a 9 lnterllldiách 
s vojho libreta, pripom!najúceho svo
jou rýchlou nás lednosfou a ustavič
nou zmenou mies ta deja skOr filmový 
scenár, n edkoázal ud ržať pevnú de
java lfniu , n ema l dosta.tok pr ies·toru 
pre rozvinutie dramatickej akcie, pre 
účinnejšie vymodel ovanle postáv, vy
kreslenie Ich charakterov a zvýraz
nenie ich vývoja. Vš etko je tu len 
načrtnuté, naznačené, vopred s tanove
né, problémy, ktoré chcel autor r ie
šiť, sa divák·om skôr len tušené, než 
llčinne divadelne prezentované. Sto
ličný te l ev!zno-fllmovou koncepciou 
s vojho libreta akoby podlahol llllzli, 
že t ým zvýši jeho dramB<tlčnosť a dy· 
namlčnosl pr!behu. Výsledkom je, 
žiar, nesúrodo a mozaikovito vyznie
va júce libreto, miestami s povážlivo 
n!zkou obs ahovou i l!te rárnou ú r ov
ňou textu, nevýrazné, nepresvedčivé 
( Miky, Eva l, falošné, ba až odpudzu
jllco vyznievajllce postavy (Maňuška, 
mama Jola l, ktorým nik neveri a s 
ktorými nemožno sympatizovať. Málo 
vkusu preukázal libretista najmä pri 
charakter okresbe učňa Skulu, faktic· 
ky hlavného hrdinu muzikálu, ktor~ 
na niektorých miestach prfbehu mal 
vystupovať t akmer vo funkcii a kéhosi 
mravného kategorického lmpera tlvu , 
no ktorý mu napokon sklzol do po
lohy cirkus ového šaša , chcejúceho 
svojimi nechutnými a "ducbapln~.ml" 
vtipmi silou-mocou pobaviť diváka. 
Pre naznačené pr!člny, pre chýba·jú
cl jasnejš ie formulovaný a utorský zá
mer, pre z javnú absenciu sústredene j
še j a premyslenejšej d ramaturgicke j 
práce, sa Stollčnému v feho prvom 
divadelnom muzikáli nepod·a·r llo po· 
dať zmysluplne jšiu a obsažnejšiu v~-

sympaticky predstavil Jozef Z..pka, 
ktorý za decentnej a výsostne ohla
duplnej podpory orche!Jtr.a odviedol 
hráčsj<y, štýlove 1 v~r~Jzove prectzny 
výko~. · 

Pozoruhodný pokus zveriť dve Ba
chove sólové kantáty mladým domá
cim speváčkam bol 11spešný, hoci ne
muli obe rovnaké podmienky. Kým 
mladá mezzosopranistka M6rla Adam
covA ml. v kantáte "Schlage doch ga· 
wUnschte Stunde", BWV 53, ktorej 
Bachova autorstvo je sporné, mala 
plnú možnosť uplatniť svoj pekný, 
sonórny a mäkký -hlas a venovať sa 
s pln~m zaujatlm aj prednesovým 
problémom, musela jej kolegyňa zo 
Státneho di'Vadla sopranistka En Ma· 
latlncov6 zápasU so zvukove prieboj
nou trúbkou, a ·to navyše v krkolom
ných koloratllrach Inštrumentálneho . 
charakteru, ako Ich Bach naplsal v 
kantáte Jaucbzet Gott ia allen Lan
den", BWV 51, Malatlncová však v 
maximálnej miere· uplatnila svoju spo
lahl!vú hlasova techniku l muzikál
ne dispoz!cle. 

Zaujlmavým počinom Státnej fll
harmónie bol 1 posledný marcov~ kon
cert pre Hudobnú mládež, zastaven~ 
zo skladieb inšpirovaných džezom. Di
rigoval ho Olinr Dohnányi a celko
ve prezradil, že nielen v oblastl ba
rokovej, ale 1 v sférach synkopovanej 
hudby má orchester ešte isté manká. 
Prejavilo sa to najväčšmi v 11vodnej 
skladbe El salon Mexico Aarona Cop· 
landa. Predvedenlu chýbala iskra, 
spád a tempo. Dlezov6 anita Bohusla· 
va Martinu vyznela naproti · tomu už 
ovela ucelenejšie. 

Skladba pre džezova kapelu a sym
fonický orchester Obrazy a situ6cla 
od Ladislava Gerhardta, interpretova
ná autorom l klavlr l a .skupinou, zlo
ženou zo saxofonistu H. Kollera z Ra
klls ka, kontrabasistu P. Bochiuaa z 
NSR, gitaristu K. Ondrejii!ka, trllbká
ra L. Décziho, flautistu M. )urkovii!a 
a hráča na bicie nástroje J. Soioku 
utrpela predovšetkým zlým nastave
nlm zosiltlovaclch a paratllr .• v dôsled
ku toho sa zvuk symfonického or
chestra doslova s trácal a miestami 
sme mali dojem, že je na pódiu prak
ticky zbytočn~. Výkony džezov~ch 
hráčov boli na vysoke j llrovnl a mia· 
dé publikum ich aj primerane oceni· 
lo. Dalšie dve skla dby - suita z Mil· 
haudovho baletu VIU na streche a 

. llryvky z Bernsteinovho muzikálu 
West Side Story vhodne doplnili za
uj!mavý večer. 

Z komorných koncer tov zazname
najme aspoň letmo pekný večer ba· 
rokovej hudby v malej sále Domu 
umenia, kde sa v dielach Vivaldiho, 
Purcella, C. Ph_. E. Bacha, J. S. B!I!!Jh!l 
a D. ScaJ'latUho v~borne uviedli ko
šické umelkyne flautistk{l Catherine ' 
J6noilkov6 a čembalistky M6rla Len
kovA a M6rla Draveck6. Ich spofah
livé, vycibrené a muzikálne výkony 
by obstáli pred velmi náročným 
publikom. ROMAN SKitEPEK 
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poved o myslení a postojoch dnešne j 
našej učňovskej mládeže a Jej mo
rálnych problémoch v š iršieh spolo
čenských sllvl slos ti ach. Zostalo len 
pri zámere! 
Väčšmi než Stoličného lib reto za 

ujala Brelne rova hudba, hoci 
úprimne povedané - aj tu sme ča 
kali viac. Is teže, Breiner v ne j pre
svedč il o svojom talente, o dobre j 
kompozičnej pripravenosti, ale jeho 
hudba je š týlovo dosť nesúrodá , ne
vyvážená , smeru je s kôr k uzavretým 
čí slam 1 pekné lyrlcké, až pre lyr izo
vnné plesne l ako vl!č šlm prek ompo
novan ejším plochá m (vydarená je v 
tomto s mere úvodná a záverečná 
ča st). no predovšetkým pre svo ju ur
č itú pasívnosť, podriadenosť a závis
losť na koncepcii libreta, ako i vý· 
razovll krotkosť, s a výraznejšie ne
podlela na zvýšení účinnosti muzi
kálu. 

Nenaclchla v!>ak ani samotná insce
nácia nového muzikálu - vo výsled
ku patr! k tým najnevýrazn ejšlm a ké 
s me na Nove j scéne v posledných 
rokoch videli. " Filmová" š t ruktllra 
muzikálu robila z javné problémy nie
len výtvarníkovi, ale aj režis érovi, 
kým účinkujllci só lis ti odviedli statoč
né výkon y na (trovni možnosti svo
jich málo životných , ba až grotesk
ných postáv. UspokojivO odozvu na
š iel nový muzikál vari len v choreo
graflckom a v hudobnom naš tudova
n L 

Spevohra Novej scény s a po dlhé 
roky cieľavedome stará o zrod pOvod
nej tvorby a takmer v každe j sezó
ne prichádza s novým domácim titu
lom. Drž! v tomto úsili celoštátny pri· 
mát. Zla l , v~sledky v poslednom ob
dobi nie sú v .tomto smere ta ké, aby 
sme ich mohli označiť za pr!nos pre 
naše hudobno-zábavné divadlo. Uve
denie muzikálu Brzdy už dosť násto j· 
člvo upcnorňuje na požiadavku zvý· 
šenla umeleck e j náročnosti a potrebu 
trpezlivejšej a sústredenejšej autor
skej l d ramaturgickej práce na pO· 
vodných tituloch. ALFRtD GABAUER 



Profily mladých 

Klavirista 

Narodil sa ( 1962 J v rodine ple
llveckého učltefa hudobnej v9cho
vy, pod vedenlm ktorého zlskal 
z6klady v hre na klavlrl. Pokra
eoval na tSU v Rožňave ako žiak 
M. Rajmanovej. Už vtedy sa úspeš
ne umiestňoval na sl1ťažlach v 
rémct Melódii prlatefstva l žiakov 
&Su. V rokoch 1977-76 študoval na 
Konzervatóriu. 'f Košiciach v trie· 
de prot. Ľ. Kojanovej. Ako kon
zervatorista ziska! rad ďalšieh tro
lej!, z ktor9ch k najcennejšim pat
ria l. ceny na sl1ťažt slovensk9ch 
konzervatórl! ( 1979 l 1981 ). Na s\1-
fa!l B. Smetanu v Hradci Králové 
z!skal Máté dvakrát druhú. cenu 
- v národnej ( 1978) 1 v medziná
rodnej kategórii ( 1980 ). Už ako 
poslucháč konzervatória Máté čas
to koncertoval na kultú.rnych bri
gádach vo Východoslovenskom 1 
Stredoslovenskom kraji, nah rával 
pre Cs. rozhlas l pre Cs. televlzlu. 
S O.spešn9m ohlasom s tretlo sa je
bo vyst11pente v Miškolci (MĽR). 
Ako sólista spoluú.člnkoval so SF 
Košice l so Symfonickým orches
trom Hradec Králové ( 1981 ). Po 
kontrahácll posledných dvoch roč
n!kov ukončil šttídlá na konzerva 
tOrtu celovečerným recitá lom, kto· 
r9 vysoko ohodnotil a odborná k ri
Ilka. Pri priJ!macich skl1škach na 
praf.skú AMU, kde od roku 1982 
študuje Máté v triede doc. V. Ka· 
menlkovej, obs tál najúspešnejšie 
zo všetkých uchádzačov o štl1dlum 
na Hudobnej fakulte a v rebričku 
sa umiestnil oko prvý. Aj jeho vy
stúpenie na PMKU v Trenčian
skych Tepliciach vzbudilo zas ll1že
D9 ohlas a prinieslo mu jednak 

Vfdy som s nedôverou prljlmala 
opery a balety, ktoré boli posta
vami l námetmi určené deťom, pri· 
eom práve detských hrdinov pred
stavovali dospeli. Väčšinou podob
nf postup určuje náročnosť hu
dobných partov, alebo prevádzko
ré dOvody. V prlpade muzikálu 
Clllapcl 1 Pnlovakej ulice je to 
však presne naopak - okrem je
dinej "dospelej postavy, ktorO 
stvárňuje profesionálny herec ( J6n 
lraúr z člnohďy NS), na javisku 
sledujeme Iba nadšených amaté
rov-chlapcov od 6-15 rokov. Zjed
notila Ich myšlienka, s ktorou pri
šli viacer! mladi umelci, väčšinou 
z bratislavskej spevohry Novej 
scény: pretlmočiť román Ferenca 
Molnára "Chlapci 1 Pavlovskej uli
ce", a to hneď formou muzikálu. 
Scenár naplsala Nina Zemanové 
v spolupráci s Janou Biskupskou, 
hud bu naplsala zbormajste rka Na
Ifa Raková o v úlohe rež iséra sme 
prv9 raz s ledovali mladého sólis
tu spevoh ry NS - Igora Simega. 
Už to, že sa práve kolek tlv mla
d9ch fudl zjednotil v myšlienke 
vytvorit die lo pre žiacky vek, ba 
dokonca ho realizova ( na scéne 
hladajúceho a progreslvneho Do
•u ROH v Bratislave, kde muzi · 
kál má mať celk ove 40 reprlz, je 
vec vskutku záslužná. Pre miéra 
bola 23. febr uára t. r. a v sú
časnosti sa pravidelne schádza ko· 
lektlv ta kmer 60 ch lapcov ( p•·ed
stavente je však obsadené v t ro j· 
alternácii) na jednotlivé predsta
veniu do Velke j sá ly Domu ROH, 
Dl!plnenej bratis lavs kou l mimo · 
bratislavskou mládežou. je tu ve
ll! džavotu a šumu, a le akonáhl e 
sa začne odvl j ať pr!beh o súpere
n! dvoch chlapčenských skupin o 
vymedzené tlzem!e v bludisku ver
komesta, dej o fair-play v hre l v 
!lvote, o detskej -odvahe a cti , 
všetko stlchne. 

Sn!mk a: P. Sask9 

titul najlepšieho účastnlka P.re
hlladky, ale aj možnosť vystl1plť 
s orchestrom SF, s ktorou v sep
tembri 1982 uviedol Beethovenov 
Klavirny koncert c mol. 

Mátého osoblt\1, vyh ranenú hru 
chara kterizuje zdrav9 mužný tem
pera ment, široké s pektrum dyna
mických odtienkov, zmysel pre 
spevné vedenie kantilény, ale pre
dovšetkým na jeho vek udivujúca 
schopnosť viesť a udržať l!nlu v9-
stavby. Vynikajtlca Oroveň jeho vý
konov v Trenčianskych Tepliciach 
i so SF rozhodla o jeho delegova· 
nl do v9berového kola pre tlčasť 
na MTMI '83. Aj v tejto skOške je· 
ho umenie obstálo výborne - pre
to budeme mať možnost počuť toh
to mladého sympatického umelca 
v r.ámcl tohtoročných BHS ako só
listu 3. klavlrneho koncertu Bélu 
Bartóka. Pre Interpretáciu tvorby 
tohto autora má v technických 
možnostiach l v osobnostnom za
loženi znamenité predpoklady, čo 
dokázal a j vlaňajšlm podantm je· 

vla na prostej sujetDvej lfnll , kto
rá je však dostatočne pútavá svo
jim zauzlenim a etickým poslanlm. 
Dej je nenásllne prekomponovaný 
hudbou, ktorá vyu!lva súčasné 
rytmy, nie vša.k podčlarknuto, s 
lmperatlvom, s kOr nenás llne, s prl
tomnosťou doby, v ktorej deti ži· 
jú a nevyhnutne sa pohybujú. Hrá 
a spieva sa na scéne, ktorá je me
taforou mestského zákutia sice 
nelákavého na prechádzky, ale 
Ideálneho pre žiacke boje, tajnos
ti l schôdzky. Premietanie nlekof
k9ch prlrodných záberov z bota
nickej záhrady - spolu so zvuko
vou kulisou - nám zase naznači 
Iné pr .. ostredle, kde sidll "neprla
tefsk9 a bojový kolektlv deti, zá
pasiacich s "pavlovákml" o t eri 
tóriá. Akás i vojna v malom vy
ústi v poznanie, že sa dá žlť aj 
v priatefstve a zh ode, ba n iekedy 
k podobnému súdu privedie aj ten 
na jmenš! h rdina - tu útly chlap
ček Nemecsek. Skoda , že Velká 
sála Domu RH má zlú akustiku: 
reprodukované plesne a h udba sa 
[najmä divákom, ktor! sedeli na 
bokoch hladiska l čiastočne skres
rovali, slová zanikali. To je však 
známa bolesť toh to pr iestoru. Na 
scéne Juraja Fábryho sme sledo
va li bezprostredné kreácie, k toré 
nacvlčila Katka Daulllkod, vhodne 
využlvajúca prvky z obfúbeného 
JUda a karate (jeho "čaru" pre
pad li mnohé dorasta jl1ce detll ]. 
Tanečné prvky Imitovali momen
tá lny dlsco-št91. l keď sa možno 
viaceré deti vedia vytáčať overa 
uvofnenejšie. a s vlas tnou fantá
ziou vtedy, ked sktíšajO svoje prvé 
tanečné kroky privátne. Pravda, tu 
bolo treba roztancova ť kolektlv 
rôznorodých chlapcov a člslam 

ho Suity op. 14 v Tepliciach. Na
priek veku 20 rokov dokázal tejto 
suite, popri ostatných vynikajú
cich parametroch, vtlačlt filozofic 
ký podtext zrelého č l oveka. Ne
menej úspešne sl počina! aj pri 
prednese Lisztovho Mefistovho va l
člka. Vzťah k týmto dvom skla
datefom vyústil do orientácie jeho 
~tudljného repertoár u na Bartóko· 
vu súťaž, ktorá sa uskutočni v Bu
dapešti roku 1986. Na študovll l aj 
Bartókovu Sonátu ( 1926), v súčas· 
nosti pracu je nad Llsztovou Soná· 
tou h mol. Má naštudované Bee
thovenovu Sonátu B dur, op. 22, 
skladby Chopina Nocturno 
E dur, Polonézu As dur, op. 53 a 
•·ad ďalšieh drobnejšlch skladieb, 
ktoré vyžaduje medzinárodná kla
vírna sOť až v Belehrade (koniec 
septembra 1983 ). Zmerá st tu sily 
medziiným aj s Mariánom Pivkom 
- vltazDm vlaňajšej Interpretač
nej súťaže v Banskej Bystrici, l s 
Igorom Ardaševom - v((azom tej 
Istej súťaže v CSR. Pri v9bero
vej prehrávke slovenských klavi
ristov na medzinárodné sOtaže u· 
mtestnll sa Ml\té ako druhý, tesne 
za dnes už nosltefom 3. ceny z 
medzinárodnej súťaže v Aténach 
- MlkulášDm Skutom. Tento fa-kt 
s prihliadnutim na krátkosť času 
štúdia u nového pedagóga pokla
dáme za Imponujúc!. Cez prázd· 
niny sa Máté zúča:1tnl na bartó· 
kovskom seminári v Debreclne 
(MĽR], v auguste vystúpi v Kl a· 
rtskách v rámci podujati, ktoré or
ganizuje SHF v spolupráci s Mest
skou galériou v Bratislave a po 
Belehrade 5. októbra stretneme sa 
s nim v rámci už spomlnaných 
BHS '63. 

Máté je typom velmi sk romného, 
úprimného, pracovitého a húžev
natého mládenca . A to sú tie naj· 
cennejš ie devlzy potrebné k to
mu, aby niečo v živote dokázal, 
aby mohol reprezentova ť sloven
skú hudobnú kultúru a j v zah ra
nič!. Má pre to už teraz všetky 
predpoklady. 

VLADIMIR ClZIK 

dať Is tý poriadok a choreografie· 
ký zámer. Réžia Igora Stmega de
ti dlsclpllnova la, ale Ich aj uvor
nlla v Ich prvých javiskových kro
koch. Veď mnohé - a na to ne
treba zabúdať - s táli na takej ver
kej a závažnej scéne vari prvý 
raz. O to viac sl treba oceniť ra
dosť a živosť, s ktorou chlapci 
h rali a podávali obraz o prlbehu, 
no ešte viac o sebe samých. Všet
ko je v pohybovom prepracovanl 
pohyblivé, často 1 s nadsázkou 
zvýrazňujúce aktivitu účlnkujt\ · 
clch - v snahe zaplnlt pomerne 
vefký priestor javiska (niekedy 
však mnohé naháňačky chlapcov 
sO snáď l navyše ]. Hudobné č Is
la sú svieže, fahko s l Ich pamäta
jú aktéri a j diváci, na jm!! centrál· 
nu pleseň "o čestnej hre". Skoda, 
že sa .hudba nedá predviesť nažl· 
vo, ale Ide de facto z playbacku 
(zborové čast! v muzikáli nahral 
Dlevllenskf spevácky 1bor pri Do
me ROH pod vedenlm Nadl Ra· 
kovej). Dúfajme, že dalšie prlspev
ky tohto druhu dodajú odvahu a j 
na odvážnejšie prekomponovanle 
slova a hudby v živom prejave. Ve
rime 1 v to, že mnoh! mladi z toh· 
to Inscenačného člnu budil doras
tom pre sl<>venské muzikálové u 
menie. Nevadl, že nie hned, ale 
konečne je tu zasiata dobrá myš· 
lienka. No nadovšetko sl kritik vá· 
ži, že v detskom muzikáli sa pod· 
chytili pre obchádzanú pohybDVO· 
estetickú výchovu desiatky malých 
Bra.tlslavčanov, ktor! dokázali, že 
Ich podobný s pôsob mimoškolskej 
záujmovej činnosti bav! a je pre 
nich atraktlvny. To, že autori a 
realizátori pracovali v· tesnej sú
činnosti s pracovnlkml velkého 
kultúrneho a vzdelávacieho zarla
denta, ba za Ich velkej podpory, 
je fakt pozoruhodný a nasledova
niahodný. 

TER!ZJA URSINYOVA 

Mysllm, že sa podaril dobrý 
etn - vo výchove l umeni. To, 
i!o chýba na školách a nie . raz at 
v rodinách - estetická v9chova -
sa tu preukázal-o v nenásllnom a 
jasnom osvetlenl, ako jedna z ciest 
práce s mládežou. Ešte sympatic
kejšie je, že to -robia Iba o niečo 
starš! vedtícl, !nlciaotlvnl umelec
kl pracovnicl, ktor! našli vyntka· 
júcu podpor u vo vedeni Domu 
ROH. S dobrou myšlienkou sa priš· 
lo práve včas, kedy sa Iste hfa 
da jQ pre tento stánok nové for
my práce. Jednou z nich je aj kva 
litná práca s {llladýml fuďmi. Pod
chytiť však nlekolko desiatDk 
chlapcov v šantivom veku, je vec 
f skutku obdivuhodná. Muzikál sta-

Z61Htr 1 detsUho •••lk6la Chlapci 1 Pnlonkej allee. 
Snlmka: B. Sálek 

RECENZUJEME 
JELENA MICHAJLOVNA ORLOVOVA: KAPITOLY Z DE)IN' 
RUSKEJ HUDBY. 
OPUS Bratislava 1982, str. 286. Preložil Juraj Sebesta. 

Dojmy a kritické závery čltatera muzi kologickej no
vlnky ). M. Orlovovej o vývojových cestách ruske j hud
by od obdobia raného s tredoveku až po umelecké vý
dobytky v predvečer VOSR sa môžu diametrálne 1 para· 
doxne rozchádzať viacerými sme1·m1 - muztkologickým, 
resp. hudobnohis tor lckým, metodologick9nt a lebo peda
goglck9m. Každý môže . hfadať v kn ihe to svoje s uspo
kojivým komponentom komplemen tá rnosti: na Orlova
ve j knihu nadv!lzuje vlastne u nás vydaná dvojzv!lzková 
prepotrebné práca jtriho Ba jera "Sov~tská hudebnl kul 
tura" (Supraphon Praha 1977-78) . 

S potešenlm verifikujeme hodnoty vydaných publiká
cii, ktoré pre všetky t r i naznačené cesty a požiadavky 
zodpovedajú termlnu z metodológie vted - "energe tic
ký efekt Informác ie". Z vlastnej pedagogicke j skúse
nosti (predmet "Ruská a sovietska h udba" ) som sa 
presvedčil, ako je ťažké registrovať ne!lstále nové a ne
známe fakty, ako ešte ťažšie je včlen i ť obrovské množ
s tvo poznatkov do štruktúry spoločenského bytia vý
chodných Slovanov o národov Sovietskeho zväzu, ale a j 
pochopiť správne teóriu t radlcle v kultúre pri neustá· 
lom narážanl na problém ná rodnej špecifickosti r uskej 
hudby ,ako kfúčovej kategórie jej vývinu. 

Dve staršie publikácie o r uske j hudbe sú pre časový 
odstup neprlstupné. "Ruská hudba" od brnenského mu
zlkológa Jana Racka čerpá zo zas tarale j Jlterat\í ry, učeb· 
ný text autora tejto recenzie "Ruská hudba encykl ope
dicky" nechcela zapadnúť do oblasti lexikografie, ole 
základným učivom chcela pomôcť didaktickým záme
rom problémového štúdia o vyučovania. Sovlets.kym ko· 
lektlvom vydaná takmer 600-st ranová ,.lstorlja russkoj 

'muzykl" (1972) je nám známa tba prvým zv!lzk()m a kon
čl profllmi Glinku a Daorgomy_žského. Až v ďal šom z väz-
ku nájde záujemca svo jho Cajko vského, Musorgského, 
atď. Orlovoovej kniha nie je fahká na čltanle ani v slo
venčine, pok lai čltatef má len elementá rne zna losti 
o r uskej literatúre a polltlck9ch dejinách východn9ch 
Slovanov. 

Oskallm pre nášho čltateia budú už poč ia točné strán
ky: je tu problém periodizácie, a to nielen napr. ruské· 
ho bohatierskeHo eposu, a le v9voja r uského štá tu a je
ho kult\íry. Historici ruskej litera túry hovoria o tis ic
roč! jej vývoja. Zložitejšia je situácia s určenlm zrodu 
r uského hudobného umenia a jeho začl enenlm do časo
vých predelov. Nebudeme oponova ť autorke s jej vlast· 
nou per iodizáciou, pretože sme Informova ni o pozoru
hodných diskus iách sovtet·skych h istorikov o prechode 
feudalizmu do kapitalizmu. Názory dodnes pestré, otv-o· 
rené a hfadajúce od 30-tych rokov, kedy sa r tešenlm 
tejto otáz.ky zaoberala škola Pokrovského. Perspektlvy 
hiSt()rlckého vývoja Ruska sa niekedy skres fova.Jl, Ino
kedy progreslvne tendencie sa nadhodnocovali , regreslv
ne zasa neNlz zostávali v tien i. Nápadné rozpory sa ob· 
javili pri objasňovan! prechodu Ruska zo starej f.ol"má 
cte do kapitalizmu, lebo nevofnlctvo bolo pr lllš silné 
ešte aj v l. polovici 19. storočia. 

To je náš dodatok ku kn}he pevného, uceleného, syn· 
tetlzujúceho tvaru, bez zámeru autorky naplňovať strán
ky blograflckýml detailami o živote sklodatefov a kom
plexnými analýzami jednotlivých skladieb, diel repre
zentatlmych , vzorových v zmysle tzv. exemplá rnej me
tódy. To nech vyplynie z prednášok alebo semlná'ľov , zo 
samostatného š túdia vysokoškolákov monograflck9ch 
tém. Charakter knihy naznačuj ú vhodne volené titulk y 
jednotlivých kapLtol (napr. Pramene ruskej hudby, Ky
jev - pl'Vé s tredisko ruskej hudobne j kultúry, Úloha 
Novgorodu vo vývine ruske j hudby, úspechy r uskej hud
by v 15.-16. storoči, atď. ). Len M. I. Gllnk-ovl venu je 
autorka samostatnO kapitolu, (M'etože otvá!IB ,.zlatý vek" 
ruského hudobného umenia. Podobne a ko Pušklnov ja· 
zyk v literatúre, hudobná reč Gllnku podnes zostáva 
nevyčerpatelným prameňom umeleckého výrazu, Impul
zom vo vý·vlne realis ticke j metódy v hudobne j tvorbe 
v dimenziách svetov9ch. 

Všetko, čo čltame, vzbudzuje v nás pocit odbornej 
suverénnosti a utorky, dobre premysleného dynamizmu 
námetov, jasnosti, bystr9ch 6sudkov, vedtíclch za .h ra 
nice hudby. Opodstatnene odbočuje k literatúre, k bez· 
prostredným v!lzbám hudby a poézie Puškina. Zau jlmavý 
proces vyv-olal v ruskej poézii symbolizmus: na jednej 
strane sOvzťa!nost, na druhej s trane zjavné protlsym
bol1cké tendencie v ruskej hudbe. Len sústredenie na 
detall vedte k poch"Openlu, že dejiny Slovanov a Rus
ka n emožno odtrhnúť od dejln Orientu, západnej Euró
py, od Byzantskej rlše a krajin Stredozemného mora. 
Nemožno obtsť vplyv ruskej hudby na zahran ičné ume
nie v pogllnkovskom období, nie doplňujeme autorku, 
že -otázka "slovanskosti'' hudby má l dnes svoje apod· 
sta1Jnenle, len nadobudla Iný význa m než v 19. s to
roči. Hudba Slovanov obohatil-a hudobn9 vývo j Dsobltným 
prlnosom, v jeho rytmickom a melodickom pulze kvit
ne súčasnosť a ožlva budúcnos t. Tak9 bol uzáver jed· 
ného z muzlkologických kolokvil v Brne s p•·ac()vným 
heslom "Musica Slavorum". 

Od počiatku a utorka svo j v9klad aktualizu je. Použlva 
Asaflevov terml.n ,.prelntonova.nie" oko zorný uhol. Pre· 
intonovan!m starodá vnej vrstvy fud ových plesni vzni
kajú vý:razové a lntonačné zmen y hudobnej reč i pro
fesionálnej hudby, čo sa prejavuje, práve t ak v operách 
Musorgského, ako a j v dielach súčasných sovietskych 
skladatefov (napr. M. Slonlmského, V. Gavrllina, S. Svi
rldova, B. Tlščenka a l.). Niekedy autorka vyvracia staré 
tradované hodnotenia. PrikláiJome sa k je j názoru. že 
lyrický prv()k u Rach maninova nie je vObec eleglcko
senf!lmentálny, že l hudobná reč Sk r la blna má v sebe 
niečo deflnovatelne ruského, že Mlask-ovskl j pred Októb
rom ani po ňom sa neuchyfoval do ovzdušia chorobných 
citov, ! e mladý Prokofiev a Stravinski j dráždili nástoj· 
člvo, buričsky, pr.lčom verili v silu čl oveka ako pre
tvoritela sveta, že je n esmierne zau jlmavá t rans formácia 
štýlových čtt r uskej fudovej plesne v melodike A. Gla
zunova, atd. 

Po preštudovanl Orlovovej k nihy ozýva sa vr:/ mne 
pedagóg, kt-orý s fútosťou konštatuje, že na Slovensku 
má me prlllš málo muzikológov mladej generácie špecla· 
lizovanýc h na oblasť ruskej a sovietskej hudby. Pr itom 
bádatefsk9c·h tém by bolo nlekofko. Preto tým pre
m9šl avým od·porúčam Orlovove j knihu no preštudova
nie. JÓZEF TVRDO~ 



Sté výročie úmrtia a 170. výročie na
rodenia velké h o r eformátora opery s i 
p ri pomen uli v NDR ozaj s lávnostne. Cen 
trom osláv, k toré bol! v di\och 7. až 13. 
februára a usporiadalo Ich ministers tvo 
kultúry spolu s Kra jským národným vý
borom v Lipsku , bolo Lips ko, n te kolkýml 
opernými p reds taven iami a koncertmi sa 
zapojil! do os lá v a j Berlin a Drážďany. 

Lipská opera mil už t radične v reper
tollrl nlekolko Wagnerovýc h opier. K 
"Wagnerovým di\om" pripravila predsta 
ven ia Pa rslfala , Tannhllusera, Ma js trov 
svevákov nortmberských a Trlstana u 
! zol dy. 

Novou inscenáciou lipskej opery bol 
Parsifal ( pr e mié ra 5. 12. 1982 ). Toto die
lo , s kla da terom určené len pre bayreut
s ké slá vnosti , vyvoláva pri každej novej 
insccnllcll vlnu diskusii a polemtk. Ani 
ll pské naštudovanie nebolo výnimkou. Po 
hudobne j s trán ke výborné predstavenie 
(dirigoval Wolf-Dieter Ha uschlld, z hlav
ných postáv menu jme as poi'\ Sigrid Keh
lovú ako Kundry a Kla usa Kôn iga a ko 
Pnrslfa ia l reži rov a l Uwe Wa nd. V zllvere 
symbolicky zaniká svet predsta vovaný 
Gru lmt spolu s Parsifalom, na scéne 
ostá va jú Kundry a Amfot·tas, ktor! na 
vzá jom vzťahu j ú k sebe ruky, opona po
dá . . . 

Staršia inscenác ia ( 1979 l Majst rov spe
vákov nortmberskýc h (réžiu GU nter Loh 
se, d ir ige nt Andre Rieu l presved či l a , že 
lipská opera má spol ahlivých wagne rov
sltých spevá kov, ktor! sú schopn! da ť 
preds taveniu v p ravom zmys le s lova fes
t iva lový ráz. 

Prlprávou na tohtoročné wagn erovské 
jubileum boli i naštudova nia Tannhnu
sera a Tristana a Izoldy v sezóne 1981-
1982. Inscenačne "najčlstejšlm" pred
stavenlm spomedzi menovaných opier bo
lo naš tudova nie Tristana a !zol dy [ réžiu 
Uw e Wa n d l . jedn oduchá, takmer prázd
na scéna bola dopl iíanll podla potre by 
závesmi, účelné a pôsobivé boli svete lné 
e fekty. Výborný výkon poda la opäť Stg
r td Kehlová ako .a j Her!bert Ste!n bach 
v ti tulných postavách. 

Otváracl koncert bol zve rený Gewand
hausorch es tru Lipsko pod vedenlm Kur
ta Masura. F estiva ly a jubilell sú oby
čajne prllež!tostou na predvedenie me
ne j hranýc h skla dieb. Tak tomu bolo aj 
v prl pa de oslá v Wagnerovho dvojitého 
ju bilea. Na úvod otváracieho koncertu 
zaznela ouvc rtura Chris toph Columbus k 
r ovnomennej d ivadelnej hre Theodoru 
Apela -- dielo 21 -ročného skladatera . 
k torý bol v tej to skladbe velmi bllzko 
svetu F. Me ndelssohna-Ba rtholdyho. Sop
l'llnts tk n Eva-MHI' ia Bundschuhová pred
nies la Pl.lť básni Muth il cly Wesendonkovej 
p1·e žens ký h !ns a po predohr e k Blttdli.l · 
cemu !lola ndanovi aj Buladu Senty -
obidve s kladby p resvedč iv o. Záver kon
cer tu pa tri l predoh re u " konce rt ným čas
tiam" Mujstrov s pevá kov nor imbe rskýc h. 
kto ré p redviedli z bor Gewnndhausu. te 
nol'lsta Kla us Konig 11 bnsista Tlwu 
Adam. ktorý zoža l, pochopiterne, na jvUč · 
?;i úspech. 

Oa!š l konct!r t pa t r il Rozh lasové mu sym · 
ron ic k ~ mu orches t ru Lipsko su šértl ir i 
gcntom Woiľ- D i et erom !lauschildom a n ;1 
prog rame boli v ýl u čne má lo hrant) Wng
nerovc sklacl hy - Symfónia C du r, ou
ve rtu ru Fa us t a Das Liebcsnw hl der 
Apos tc l - bii.Jlic ká scé na pre mužskú 
hlas y a orchester [s mužskými hlasmi 
rozhlasových z borov Lipska u Berlina , 
Gcwandha us u a s mužským zborom Lip· 

A 
o tom, do ak ej lll iery može súčasná 

l vorba odpovedať na pdľčiv~ otázky 
clne!;ka, ukázal o Medzinárodné hudobné 
bienál e v ner i/ne. Už po deviaty rdz ho 
usporiadali Zväz skladateľov a hudolJ· 
ných vedcov NDR spolu s Mi nisterstvom 
kultúr y NDR. Nebol a t o ndhoda, že sa Ju 
zisiel sku/ očne reprezentatlvny počet 
umelcov - skladateľov i i nterpretov -
ktorí zas/upovali celkom dvadsaf!;esť 
k ra j i n Ľ.urópy, Ázie a Amer iky . Do 200 
hudobných diel najrôznej§ielw žánru za 
znel o IJ /Jer/l ne v podani viac než t isic 
i nt erpretov, kl orl defilovali po desať dni 
v k oncertných sieitach, operných divad
l dch a hudobných §túdidch . Novd tvor
ba sa predstavila v počte a žánroch naj · 
r ôznefSieho t ypu - ol:i symfonických 
skl adieb až po zábavná hudbu a beat. 
Medzl ndrodné hudobné blendle vytvorilo 
.~lrokú pl atformu pre obraz hudby , aký 
dnes ži je v masových médldch, v dlel
ilach skladateľov, v gramafónových §tú
ct/ách, alebo v experimentdlnych produk
c/dch ak o predmet diskusll a umelecký 
ar tefak t , usiluJúci sa o tvorivý k ontak t 
so svojím publikom. 

Berlínsk e biendle sa od svofich zač/at · 
k ov v roku 1967 snažl by t sldvnosťou an
gažovane; hudby, spoJiť svote tísllle s 
probl~mami stíčasnosti a odpoveda( na 
jef ak tuálne ot ázky. Táto snaha bola ba · 
'dateľná niel en v tematik e uvedených 
sk ladieb, ale af v rozmanitom §týle k om
pozičných techník a v nespornom kva 
l it atívnom zdmere uvolnlf 'cestu t eJ tvor · 
be, ktora je perspektlvna a prihovára 
sa k §irok (}m vrstvám svofimi human/s· 

AG R - TAGE der DDR 
s ko-sever ). Dra ma turgic ky zau jlmavý 
koncert bol aj umelecky výborne n aštu
dovaný. Posledná skladba sa vyskytne 
na k oncertnom pódiu oza j zriedkavo. 
Wagn er ju k omponoval pre festlv,a l muž
ských spevokolov v roku 1843 v Drážďa
noch a predviedla ju vtedy 1200 spe
vákov. ( Bra tislavs ký spevok ol L!ederta
fel ju predviedol po prvýkrát v Bratisla 
ve ešte za života skl ada tera v roku 
1879. l Takmer celá sklad ba má ch ara k
ter t ypic kej liederta flovske j lite r a·túry, 
v závere však už odh allme autora Lo· 
hengrina l Majstrov s pevá kov n orimber
skýc h. 

Posledným koncertom Wagne rovýc h 
dni v Lipsku bol k oncer t Staatska pe lle 
Berl!n s d irigentom Otma rom Suitnerom. 
s poprednými sólis ta mi odzneli koncer
tan tné scé ny z tet ralógie Prstei\ N!be
lungov. Otmur Sultner sa dal prll!š unll 
šať zvukom velkého orches tra, málo dbal 
na drobnok resbu a dyna mickú diferenco
vanosť. Bola to Interpretác ia d iamet rá l
ne odli šná od názorov, ktoré boli vy-

lovené pri otázke Inte rpretác ie na w ag
nerovs kom k olokv iu. Sólista mi boli nu j· 
lepši wagnerovsk! s peyác! v NDR, me
dzi n imi vynik li Siegfried Vogel [Wo· 
tan l a Ludmila Dvoi'áková ( BrUnnh il
da l . 

Výstava Richm·d Wagner a Lipsko v 
Sta r e j radnic i a dve literárno-hudobné 
soirée oživ !l! program fes tivalu (obidve 
s oirée sn usku točnili aj v .Be rline l . Prvé 
soirée bolo zostavené z krit ik n pamfle 
tov pro ti Rich ardovi Wagnerovi , hudo b
ne ho dopln ili konce rtné pa rafrázy Wag
nerových diel od Fra nza Liszta [ Sieg 
fr ied Stôckigt - klavlr], druhé prinieslo 
výľtat ky z denn lka Cos!my Wagnerovej z 
rokov 1869- 1883 ( tento dennlk vyš iel 
prvý raz t le čou len pred nlekolkýml rok· 
ml l a Wagne rove klavlrne skladby (hra l 
RoH-Diete r Arens ). 

Významnou súčasťou Wagnerových dni 
bolo 3-dt"!ové medzi ná rodné hudobno- a 
divadelno vedecké kolokv ium pod ná · 
zvom Richa rd Wagn er - život , di elo a 
in1e rpretác!a, ktoré usporiadala katedra 
hudobnej vedy Univerzity Karl u Marxa 
v Lips ku spolu s Minis te rstvom kul'ttl ry 
NDR. Zúčastnil o su na ňom okolo 300 
hudobných a li terárnych vedcov, his to
rikov, filozofov, estetikov, r ežisér ov, d ra 
maturgov, interpretov, pedagógov u štu
den tov z dvaná stich krajin a Západnéh o 
Berlina. Viedol ho prof. Werner Wolf, 
DrSc., k tor ý v úvodnom referá te vyslovil 
presvedčen ie, že fenomén Wugner a je
ho význum pre dnešok ob jas ni kolokvium 
mnoh ost ranne a obsiuh!o. Priebeh kol ok· 
via potvrdi l jeho s lovll. Niekoľko dn i 
pred kolokviom dostuli všetc i úču st n lcl 
v y tlačené r efe rl! ty, ktoré sa už nečlta li, 
ale su k nim v rl1mci troch round table 
dis kus ii zauj imul! s ta noviská . Vytvorila 
sa zd t'ltvá , tvol·!vá p1·acovnti atmos ré ra s 
ukt lvn ou úča sť ou prltomných. 

Prvý de f1 bol ve novaný životu u d ie
lu Richa rda Wag ne 1·a. Z d iskusie bolo 
zrejmé, že rozpory vo Wngnei'Dvom tvo
r ivom od kaze ni c sú pud ll li cnené jeho 
individ ua litou. a le mujú kore ne v dobe, 
v kt orej s l<la da te l ž il. ]e nespomé. že ce
lý živn t zas tilva l protika pitul! s t ic ký nll-
7.01' a bol za hez ll'iednu spol očnosť. u j 
!teď jeho p1·edstav y kollsull medzi uto· 
pi Cit ýlll , IIHII O l llC~t iilns kO·Ul1ll i'C h ist it: k ý 111 
ukc!oniz l)lom a h!holw u rezignáciou. Pre· 
dovsctkým však Il ko ume lec s veľkou 
senz ibili tou roz pozna l v jeho dobe sa 

lickými tendenciami. Program 48 k on
certných a operných produkcií, ktor~ sa 
uskutočnili v pr i ebehu desiatich dní, bol 
tak rozmanitý , že je možn~ sa l en l et 
mo zm ieniť o zásluhách bienále obohati( 
t út o prehliadku nezndmymi autormi 
{Vietnamec Tran Trong Hung, Mongol 
Sambyn Gončik-Sumla, Američan Frede· 
ric Rzewski , Kubánec Roberto Valera, Ja 
ponec Toslzio Hosokawa atď. } a dielami, 
kt oré znamenali skutočný pr ínos {Vare
sova " Amerique" , Theodorak isove "Sa · 
ducefske pa§ife" , Lombard /ho " Ofélli ne 
fragmenty", Schrzebel ove "Gl ossoldlie", 
atď. }. Zo sl ovenských autorov tu boli 
zastúpení svoj imi dychovým/ kv intetami 
Miroslav lJázl lk a Vladi mir Godár v pred
vedeni Ber l ínskeho dychového súboru. 
Veľkd pozornosť venoval o publikum 

tentoraz af dvom operným novinkám -
inscenácii diel a zdpadoberllnskeho auto
ra Ar lberta Re/manna "Lear" v Komic
k ej opere a premiére opery drážďanské
ho skladateľa Udo Zimmermanna " Caro
krásna pani mafstrová", ktorá sl ávila 
svat tíspech už na §tyroch európskych 
operných scénach a ďal§lch pät inscend
c/l fu očakáva v nafbliU ef budúcnosti. 
Udo Zimmermann vykročil v t eJto l or
covsk ej téme skutočne k novým a ne
známym brehom hudobno-dramatick ej 
tvorby, ktorú stístavne pestuje a ktorej 
prednost i i tískal/a si overil na Styroch 
predchádzafúcl ch scéni ckých prdcach. 
Zlmmermannovo piate operné dielo ne
si e vSetky znaky tohto premýU avého 
skladateľa a dočkalo sa v Berllnsk ef 
§tátnef opere po zásluhe výnimočn~ho 

Nod Waanerova bulta (autor M. Klin · 
ser) , ktor6 pri prllelitoati Waanerovho 
jubilea odhalili v parku pri budove Iip· 
akej opery. 

vyvljajúce a silne júce antagonist ické 
p roti rečenia kapita listickej prltomnosti, 
podal vo svojom hudobnodramatickom 
diele jedinečný obraz te jto skutočn ost i 
a svojim spôsobom ukáza l i sna h u pre
konať tieto r ozpory. 

Ako sa Wagnerovi poda rila táto ume
lecká snaha, oz rejmil druh ý det~ kolok
vla, ktorý sa venova l d ramaturg ii a kom
pozičným princlpom. Svo jou dramatur 
g iou Gesamtkunstwerku, ktorá vychádza 
z drámy a· zo symfon ickéh o princ!pu. 
maj~t r.ovským pochopeniJ'!I a spr acovil 
nlm mýtu ta ko "prebásnene j fudske j sk ú· 
sen os ti" dospe l v dramatickom mysle· 
n l a tvorbe k dialekt ické mu princlpu. 
ktor ý s a mu v jeho estet ických a fil u · 
zoflckých spisoch často nepodaril. K dô
ležitým výsledkom kolokvia, ktoré by 
ma li by ť ešte prehlbentí d alšlm blidn
n im, bolo konštatpvanie, že prá ve hu · 
dobnll logika umožnila Wagne rovi toto 
dialektické myslen ie. 

Treti e round tab le sa zuoberulo sú 
časnou scénickou a hudobnou Inter pre 
táciou Wognerovho diela . Názory nu kon
krétne scénické r ! e~en ia sa často llšili 
(problémom bol napr. lipský Parsi fa l), 
pretože Wagne rove mytolog ir.kf> li hrP.tfl 
obsahujú aj ďa l šiu spol očens ko- sy mbo 
lickú významovú rovinu, k torú by súčas 
né Inscenácie nemali zastierať, nie prti 
ve naopak. ma li by ju zvýrazn i ť a in te r
pret ova ť. jednost rnnná aplikáciu na 19. 
st oroč i e by však bola len " výmenou jed 
ného preobl ečen in zn iné ". ako pozn umc
nnl rc?.! sét• Joach im Herz. Ľudské problé· 
my, k to ré Wagner nastol il a nnulyzoval. 
sú uktuá lne a j dnes. V čuse, kedy je 
mie r ohrozený tnk, nko nikdy doternz. 
ž iudn in terpretác ia Wugncrovho die lu 
prúvc kvôl i svo je j a kt uá lnos t i s ta novis
ko k ludským p1·obl émom dne~ka . Toto 
poznunie. zdôraznené umclcnm i 11 vedca 
mi z rôzn yc h ki'Ujin, pat r ilo k nujclô 
lcž ite jšim výs ledkom lips ké ho kolokvin. 
k toré dalo wagnerovs ktí mu bllclnniu du l · 
š ic dôležité podnety. 

VIERA LIPPOLDOVA 

Dirigent Berllnakeho symfonické l) o or · 
cheatra Thomas Sanderling. 

predvedenia. Zásluhu na t om má predo· 
všetkým vzorné hudobné na!;tudovanie, 
ri?žia Erharda Fischera citlivo re§pek
t ufúca autorov r ukopi s a hl avná predsta· 
v/telk a i nscenácie - Svédk a Hel enu 
Holmbergová z Oper ného štúdia v Gme
borgu, ktorá bola náhodne obfavená pre 
t úto náročnú úl ohu. Ako novinka, ktorá 
nesklame divák ov , môže Berl ínska !itát 
na opeca označlf tento čin za svo; pr i · 
nos. Predchádzafúce naštudovanie diel a 
Li psk ou opernou sciinou budeme môcf 
vidieť pr i záfazde toht o súboru na Praž
skú ;ar 1983. Zimmermannova "Carok rás
na pani majstrovó." Je zat iaľ najúspe!i
nef§ou Inscenác iou oper nej novinky, na 
ktor ú zrejme čakala nasa doba. 

jlR( VITULA 

7J) ZAHRANIČIA 
U! X. violový kongres sa uskutočnll 

v Stuttgarte. Rokovali na ňom najmä o 
s tarých ta lianskych viol6ch, doteraa: ne
U\' tll'ejnc ných skladbách pre violu a o 
súi:as nom využiti vio ly. 

Svédska fi rma Volvo je hlavným orga
nizačným a f i nančným gar antom Symfo
nického orchestra v Giitteborgu. Finanf · 
ný zá klad sa pohybuje vo výAke niekor
ko miliónov Avédskych korún. 

Významný juhoslovanský skladater )a
kov Gotovac a:omrel na jeseň vo veku 87 
r okov. Jeho tvorba bola a:náma a j v Ces· i 
koslovensku. Gotovacovu najúspeAnejllu 
ope ru "Ero z onoho sveta" uviedla ope
r a Slovenské ho národného divadla v ro· 
k u 1943. 

Aj u n6s a:n6my Erhard Mauersberger, 
kan tor v chr6me sv. TomUa v Lipsku, 
zomrel v decembri v Lipsku vo veku 71 
r okov. Bol mladAim bratom Rudolfa Mau· 
e rsbergera. 

Placido Domingo vytvor i v r oku 1985 
v Sah:burgu pod vedenim Herberta voli 
Kara jana titulnú postavu v Mozartovej 
opere Don Giova nni. Ul teraz sa to ufa· 
k6va ako velké udalosť. · 

Nová opera " Anglické mačka" od Han
sa Wernera He nzeho budo mať tento, 
rok 11remiéru na festivale vo Schwota:in· 
gene. Naitudovan!e te jto opery hl6sia aj 
ďalsie operné divadlA. 
Koncom ma rca a:omrel v BudapeAti v 80. 
r oku svojho ! ivota poprednf maďarskt 
s kladater a klavirista P61 Kadosa, ro
dá k z Le vie, !lak Zolt6na Kodálya na 
budapeštians ke j Akadé mii Franza Llsa:t11. 
Od roku 1945 pôsobil ako pedagóa na 
Vysokej hudobnej ikole v Buda peiti, kde 
vi edol klavlrny odbor. Ako skladater je 
auto rom viacerýc h symfónii, 3 klavlr· 
nyc h a 2 huslovfch koncertov, koncertu 
pre violončelo, ka nt6t, komorných diel 
a piesni, inAtr ument6lnych skladieb a ope· 
ry Hus:zti kaland. 

Ha mburské St6tna opera uvedie na 
tohtoročnom festivale v Akótskom Edin· 
burgu dve opery Alexandra von Zemlin
ské ho - ,.Florentlnsku t ragédiu" a "In
fantk ine narode niny", ako aj Moa:artovu 
.. ť:arovnú flautu ". 

)eden a: najvýznamne jAic h polskfch di· 
. r igentov súčasnosti Stanislav Skrowa

cxcwski, pôsobiaci dlhé roky v USA, pre
vezme funkciu Aéfdir igenta Ha llé-Orches· 
t ra v Ma nch estri. Naposledy bol Skro· 
w aczewski 19 rokov šé fom Symfonic
ké ho o rchest ra v Minnesote, pričom po· 
hostinsky dirigoval viietky vfa:namné or
chest re Zäpadu. 

Tri nové naAtudovania Waanerových 
opier prinesie nová sea:óna 1983-84 ' 
Ang licke j n6rodne j opere v Londfne. V 
septembri uvedú " Rienziho", v októbri 
"Valkýru" x opernej tetralógie Prsteň 
Nibelungov l ďaliie časti uvedú v budía· 
ce j 10czóne ) a vo febru6ri 1984 " Maj
s trov s pev6kov norimbers kých". VAetky 
npery budú uvedené ' anglickom jazy
ku. 

;\j a konce rtoc h Symfonic ké ho orc hes· 
h·u západoberllnskeho rozhlasu v dňoch 
25. a 26. septe mbra l. r ., kto ré bude di
l'ignva t Gerd Albrecht v r6mci Berlin
~kych slávnostnýc h týfdňov, zazne jú die· 
lu u nás už lakmf!r za budnutého ra kías· 
ki!hn skl ada te ra Wolfganga Korngolda 
( 11197 - 1957 ). Na pr ogra me koncertov bu
de predohra k opere Violan ta, Klavlrny 
koncP. I'I in Cis 11re ra vú r uku, op. 17 a 
Sin fonie tta pre vclký orchester, op. 5. 
Sólový pa rt k la vír neho ·koncertu pred· 
•u:si1! Steven de Groote . 

Bumbc rski symfonici plánujú zalo!lť 
vlas tn f s pevácky zbor. V súčasnosti sa 
hrada jú kvalifik ovaní speváci a speváč· 
ky. P1·vý spoločný konce r t orchest ra a 
novovytvoreného zborové ho telesa by sa 
ma l konať 9. jú la t. r . v Bambergu a ma· 
li hy na ňom uviesť Nemecké r ekviem 
johannesa Bra hmsa pod ta ktovk ou Hor· 
stu Steina , š éfa Hamburských symfoni
kov. 

Igor Markovič, popredný svetový di r i
g lmt a skladater. zomrel nedávno vo 
francú zskom meste Antibcs vo veku 70 
rokov. Len n!ekorko dni Jlred s vojo u 
s mr fou sa vrá til z koncertnej cesty po 
ja ponsku a Sovie tskom zväze. Markevič , 
narode ný v roku 1912 v Ky jeve, bol od 
skore j mladosti mimoriadnym hudobným 
talentom. U! ako ll -ročný s komponoval 
svoju prvú symfó niu, a ko 18-ročný diri
goval v Amste rdame ta mojAi symfonic
ký orchester. 

V 1·ámci Jarné ho festiva lu v Buda pei
ti uviedli mua:lkAl Mačky od sklada tera 
Andriewa Lloyda Webbera ( a:náme ho naj
mä muziká lmi Jesus Chris t Superstar a 
Evita). k torf sa s tal udalosťou minu
loročného le tného .divadelného Londýna. 
V rámci stičasného trendu spracíivania 
diel lite rárnych klasikov siahol L. Web
ber po poéme americko-anaUckého bb · 
nika, dramatika a kritika T. S. Eliota, 
"Mačky". Nhory na mu11ik6lov6 veniu 
Eliotovfch - Webberovfch Mačiek sa aii
ne ro11ch6dnjá ; libreto nespracúva Iba 
~1 Ellotovf ch bbnl o mačk6ch, ale kvil· 
li dramatickosti vymyslelo aj d a lllu maf· 
k u - Miatefeleaa, ak éhosi mačacieho 
Mefistofela . 



Komorné 
konc rty 
MK 

v Bratislave 
Organové diela ). S. Bacha, ). Brahmsa, 

r. Llludelllobna-Bartholdyho, ktoré za · 
radil pra!sk9 organista Jan Hora do pro· 
aramu bratislavského recitá lu 7. marcu 
1983 v koncertnej sieni Slovenskej fll · 
blrm6nle, sO dostatočne známe, často 
br4YBné na koncert·nom pódiu l zafixo· 
YID6 na gramoplatnluch, či magnetofó· 
acwtch záznamoch. Len v našom bratl· 
Ilavskom, čl slovenskom okruhu Ich hľa· 
J6 takmer všetci organisti. Preto pohlad 
11 Horovo ponlmanle treba chápať aj z 
tfchlo aspektov, pt·edovšetkým ule z 
ueleckej osobnosti organistu. C!m sa 
yYZ~~ačuje? Pmfesionálnou Istotou, priam 
aenarušitefným kludom a vyrovnanosťou, 
akézou. Tá vyplýva z typu organistu, 
nedomite pripraveného, preclzneho. 
technicky priam neomylného, hrajOce· 
u v Intenciách svojho na jdokonalejšie· 
bo ,.ja". Rešpektujúc všetky tieto pro· 
feslonálne dokonalosti Horova hru zauja· 
11. ale nestrhlu. Poslucháč s obdivom 
kon!tatuje perfektnosť, ale vzrušený mo· 
118111 vnútorne j nlivllznostl nedosiahne 
- l&kra nepreskoč!. Klud, s akým celý 
budobn9 proces prebieha. vyrovnanosť, 
ktorou zaujme v dynamike, registráciu 
s premyslenou dôsl ednosťou smerujúcu 
sll6r k tlmeným svetlám než k žiari · 
•tm farbám - to sice všetko na seba 
upozorql, ale poslucháča neuspokoj!. Ta· 
kouto askézou poznačuje celú svoju vý· 
poved - od farby, dynamiky, už k vý· 
ruu. Celý koncert by sme skôr mohli 
lllVaf umeleckou meditáciou, pri kto· 
raj posluchál:ovi su ponúku skladba, ale 
ale jP mu dovolené zúčastniť su na tvo· 
rt'om procese jej Interpretačného napi· 
nenla. 

Dramaturgia koncertu bola bohatá a 
poslucháčsky vďal:ná. Ouvertúra a finále 
koncertu z dielne ). S. Bacha l Prel6· 
.... 1 f6sa C dur, BWV 545; Toccata 
1 lAp F dur, BWV 540). stredné časti 
presvetlené 4. son6tou B dur, op. 115 F. 
IIIMeluobua·Bartholdyho, filozofiou 
lnla811 (F6sa as mol). kompozičnou 
fant6zlou )lflho Temla l Tri rltornely l 
1lludobnou Invenciou Petra Ebena (Pro· 
... Lllysttrlum, Vefkonoi!né zbory, Epll6g 
- 10 suity Faust) . 

jan Hora dospel na svojej umeleckej 
C8111e k osobnostnému pt·ejavu raclonál· 
ne vyrovnaného, zrelého organistu. jeho 
bra nie je bez Istého pôvabu a zaujl· 
mavostl. Tie sú výsledkom jeho vyhrane· 
nej osobnosti ako l Interpretačných oso· 
'"ost; zodpovedajúcich však pravidlám 
organového umenia. 

ETELA CARSKA 

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá · 
ca sa uskutočnil 22. marca 1983 flau · 
tcwf recitál Mllola )urkovli!a za klavtr· 
ltbo sprievodu Heleny G61foro.ej. Na 
programe bo\1 tri aon6ty Michela Bla· 
..... Poulencon Son6ta pre flautu a kle· * lanlon Habanera, Debussyho Sy
IIĎ 1 Aareatld, op. 43 od EuaADa Bona. 
flautista M. jurkovič opäť potvrdil svoje 
_,omé Interpretačné hodnoty a spo· 
Ju s klavlrlstkou H. Gáfforovou vdýchol 
IIJiosfére tohto večera neopakovatelné 
bro. 

V Blavetov9ch dielach sme obdivovali 
priam dokonaltl št9lovl1 čistotu oboch In· 
terpretov, ktorá sa snúbila so skutočnou 
llllllkalltou. Všetko bolo tak samozrej· 
116, pravdivé a pOsoblvé, te 1 ten naj· 
úrofnejšl poslucháč musel do posled· 
Dej noty uveriť tejto Interpretácii. V9· 
runtm obohatenlm dramaturgickej kon· 
cepcle tohto komorného koncertu bolo 
predvedenie Poulencovho diela, v ktorom 
"'o cltlt nielen dedičstvo francúzskych 
l•preslonlstov, rozkmltané a rozvlnené 
' llrok9ch farebných pale tách, ale l 
-*laslckll roztopašnosť rozvlnenú v 
pobybe parafráz a sarkazmu. Mlmorlad· 
11 p6soblvé však boli Poulencove čarov
al kantilény plné nostalglck9ch záchve· 
"' - aké vie vyčariť len farebnosť 
lraDcOzskej hudby. Interpreti stáli opäť 
plae ' službách tejto hudby a v plne j 
1111re znásobili bohatstvo lmprestvnych 
a neoklaslck9ch svetov Poulenca. Rave· 
lota Habanera, ktorá nasledovala bez. 
"..aredne po Poulencovl, načrela plným 
prlebrltlm do slnkom prežlareného sve· 
ll jubu, do zvonivo opojnej hudby, kde 
ltrltbrtst9 lesk flauty jednoznačne do· 
llbloval. Azda sa ani netreba podrob· 
• rozpisovať o Debussyho diele Syrinx, 
tM je asi zhmotnené celé posolstvo Im· 
lftllonlzmu. Pravda, 11plne adekvátna In· 
lllpnl4cla len dotvorila krásu toh to 
mll116bo vyznania. 

Y zaverečnej časti tohto komorného 
blclrtu sme sl vypočuli Agreslld od 

Pri prflelltosti oslb 35. vtroi!la febru6rovfch udalosti vyhl6-
slll v Koncertnej sleai Cs. rozhlasu v Bratislave vtsiedky celo
slovenskej s6tale Rozhlaaov6 latva '12. 

Do kateg6rie hudobn6 tvorba a hudobno-slovné rel6cie bolo 
prlhl61enfch 15 nahr6vok. Porota sa kriticky zamerala 'na od· 
poaluch podla sme~lc komplexného hodnotenia obalahnutfcb 
v Stat6te Rozhlasovej latvy. Vyzdvihla profesion6lnu droveň, 
aktu6lnost, obsahov6 l 16nrov6 pestrosť zvukovfch anlmok 
a konltatovala vzostupnt tendenciu rozbluovébo spracovania, 
»nahu redaktorov prekmúivaf seba aj infcb. Pri hodnoteni u 
vfraznejiie dostali do popredia aj metodicko-teoretické prob
lémy rozhlasovej tvorby. Ocenenie zllkaU: 

TvoriYf tím rel6cie Vysokf prah bbne. zreve H. Domanskf, 
V. Kubička, Ing. P. )anlk, Ing. Danii, ). Bachstuber. 

Snlmka: P. )anlk 

l. cena: Vtťazoslav KUBICKA za reláciu Vysokf prah b6sne. 
Rozhlasová kompozlcla Vysoký prah básne je venovaná pr· 

vým skladatelským krokom národného umelca Eugena Su· 
choi\u. Autorovi scénára ). Hatrtkovl, redaktorovi V. Kubič
kovl a realizačnému kolekttvu Elektroakustického štl1dla Cs. 
rozhlasu sa podarilo vytvorit neobyča jne pôsoblvl1 reláciu, 
ktorej cielom bolo predstaviť poslucháčom rozvoj tvorivej 
osobnosti od jej prvých skladutel•ských pokusov až k vrchol · 
nému umeleckému majstrovstvu. Prezentu je doteraz neznáme 
alebo menej známe diela skladatela z prvého kompozičného 
obdobia, znuj!mavým s pôsobom vniká do problematiky zrodu 
diela a zápasu za presvedčivosť umeleckého vyjadrenia. Cez 
bezprostredný ludský dialóg so Suchoi\om sa pred nami po· 
stupne odhaluje skladatelov tvo•·lvý svet. Kompozlcl•a využ!va 
širokých výrazových možnost!, ktoré um~i\uje sl1časná roz· 
hlasová prax: od nápadltých a 11člnných zvukových efektov 
a obrazov cez nahrávanie v pracovni sklada.tela, a utentických 
nahrávok v Interpretácii majstra Suchoňa až po filozofické 
sentencie básnika M. Rúfusa, o tvorivom zápase osobnosti 
v podani národného umelca K. Machatu. Kompaktná a zro· 
zumitefná relácia podáva vzácne svedectvo o formovani sa 
tvorivej osobnosti, o všeobecných zákonitostiach vplyvu pros· 
t redla a detstva, ktoré sline predznamenali Suchoi\ov ludský 
a umeleck ý profil. 

Z technického hladiska je po prvý raz použi1á kombinácia 
klasického s tereo-nahrávania v štl1dlu a technika sntmanla 
zvuku pomocou umelej h lavy (reportážne zábery l. Výsledný 
akustický obraz sa vyznačuje nlekolkýmt priestormi. 

2. cena: Adriana ELIASOVA za reláciu Pokapala na nlali 
slanina alebo Skand61 na Grand Pri:r Folklorlz Silvestrl:r. 

Redaktorka sta!'ostllvo pripravila ·náročné .,medzinárodné 
preteky" v spievant slovenských ludových piesn! v cudz!ch 
rečiach - čiže prednes známych pesničiek v lmltovanom 
.,exportnom" predvedent. Porota ocenila predovšetkým už ná· 
pad - novým spôsobom spestriť rozhlasovým poslucháčom 
poslednl1 hodinku roku. Erudovaný autor T. GrUnner, dôverne 
oboznámený so zákullstm a prevádzkou Prix Bratislava, snažil 
sa formou určitej .,nadsádzky" upútať poslucháča a pripravit 
dobrl1 zába·vu. Znalost cudztch jazykov upla tnil v paródiách, 
ktoré v§ak mohl! byt ešte nápaditejšie. Vytvoril dobrý scenár 
pre hodlnov9 hudobno-slovný program. Skoda, te tento nápad 
(najmä v real·izačnej rovine) nie je over a preclznejšle pový· 
šený na zámer. Napr. v obsadenl 11čln'kujl1clch nezriedka sa 
spoliehalo na osvedčené s ilvestrovské .,typy" a dovolilo sa im 
ťahať zo zásuviek ich ()SVedčených ,.humoristických" kreácii. 
P.ozlt!vne sa hodnotna kvalitná práca zvukových matstrov, hu· 
dobná réžia a napokon skutočne vy·nikajl1cl výkon Orchestra 

KONKURZ 

Riaditel Cs. rozhluu na Slovealka vypi111je konkurz u 
miesto zbormajstra Detského spev6ckeho zboru Cs. rozblasa 
Y Bratislave. Prednosť maj6 absolventi Vyaokej lkoly m6zlc
kfch umeni (odbOr dirisovaDie) vo veku do 35 rokov, aapoi 
s 1-rol!nou pra:rou. 

Z6Ylizn6 prihl61ku a podrobnf llvotopis polllte na adresu: 
Ceskoslovenskf roshlas, Hlavn6 redakcia pre ml6del a udeli· 
vanie, Zocbova 1, 112 !18 Bratislava, do 2!1. aprila 1!113. Cea
tovné sa hradl len prijatému ucbidzai!ovl, ubytovaDie nema
leme poskytn6ť. 

Konkurz sa uskutoi!nl v dňoch 11. a 13. m6ja 1!113 o 17,38 h 
• itlídiu ll, Leninova n6m 12, Bratislava. 

Adriana Ell61ov6 Lfdla Urbani!lko.-6 
Snimka: ). Vrlík 

Iudových nástrojov Cs. rozhlasu, ktorý dokumentoval svoju 
profesionalitu. 

3. cena: L~dla URBANClKOVA za reláciu: Premiéra po 110 ro· 
koch. 

Rozhlasová stereo·kompozlcla vystihuje slovom 8 hudbou 
celoživotný tvorivý zápas zasll1žllého umelca Jozefa Grešáka 
Kvalit~ tejto relácie. spočlva predovšetkým v objavnostl, pro: 
pagách skladatelove, Komornej symfónie a zaraden! diela nie· 
len do konte~tu vlastnej tvorby, ale aj opt·s hladanla pra· 
mei\ov, z ktorých vznikla. Ak dnes nazeráme na túto symfó
niu vlac·menej už z historického aspektu, potom originálne 
pretlmočenie východoslovenského hudobného folklóru charak· 
terlstlcká Inštrumentácia a prekvapivá harmonická Štruktl1ru 
zasluhujú náš obdiv tým v.lac, pretože skladatel nap!sal sklad
bu v rokoch 1922·23, teda ako plltnástročný. Sesťdeslat rokov 
ležala partitúra zaprášená, nepovšimnutá. Relácia, odvysiela
ná v dei\ 75. naroden!n skladatela, presahuje štandard tohto 
druhu profilov. Redak.torka so spolua utorom I. Bergerom pri· 
bllžuje_ nevšedný spôsob Grešákovej kompozičnej práce 1 jeho 
žWotnu anabázu. Profil presvedčivo dokumentuje ako sa Gre· 
šák ,.púšťal do sveta cez prl~mu svojej čistej. až naivnej viery 
v človeka a v s ilu umenia . Relácii treba vytknl1ť n iektoré 
podkresové zvuky, ktoré akusticky neladla s hovoreným slo· 
vom. 

Cestné uznanie: Zuzana ANTOSKOV A za reláciu: Otello. 

Relácia reprezentuje .náročnú rozhlasovú montáž z opernej 
drámy G. Verdiho a tragédie W. Shakespeara. Autor scenára 
a režisér Vl. Rusko nadväzu je na tradičný typ opemých prle· 
rezov, ktoré už po nlekolko rokov patria v hudobnom vysie
Ian! k formám, usilujúcim sa pribltžlf širšiemu okruhu poslu· 
cháčov jeden z najnáročnejštch žánrov - operu. Porota hod· 
notna v prvom rade profesionálnu perfektnosť spracovania 
~čelne využlvajl1ceho nové technické zvláštnosti t•ozhlasu. Rea : 
h~ácia vychádza z mlzanscén Verdiho drámy, ktoré sú výcho· 
diskom k vytvoreniu stereoprlestoru. Nahrávka sa vyznaču je 
koncepčným reži jným stvár.nen!m, net radičným stereo-obrazom 
a citlivým postupom pri zostavovan( operných pasáž!. Odborná 
práca redaktorky a režiséra sa odzrkadluje už vo výbere hu· 
dobnej nahráv,ky, nového s lovenského prekladu tohto Sha
kespearovho diela (J. Kol), ako aj vo výbere interpretov. Vy· 
vátenost hudobných ukážok a striedanie hudby s hovore. 
n ým slovom sú na pozoruhodnej 11rovni. 

Prekvaplll hudobné nahrávky banskobystrického 1 košického 
rozhlasového št(ld,la. Technické parametre Ich snlmok prekru· 
čujl1 štandard, čo potvrdzuje, že zvuková realizácia v kra· 
joch" kvalltat!Vlne dosahuje úroveň centrálnych štl1dil. " 

Rozhlasová žatva '82 jednoznačne signalizuje velký význam 
kolekttvnej práce. Z tlm u (autor - dramaturg - redaktor -
režisér l podlel ajl1ceho sa rozhodujúCim spôsobom na koncep· 
ci! a realizácii nahrávania, je vo veci zvukového vybavenia do· 
mlnuj11cLm člnltelom režisér. Aj z toho aspektu dosiahli oce· 
nené relácie vysoké ohodnotenie. V budúcnosti však bude 
potrebné viac dbať na ja2ykovl1 stránku l dikciu prejavu Inter
pretov a hudobno-slovné programy realizovať v spoluP'ráci 
so slovesným režisérom, ktorý pozná formu 1 tektoniku celku 
a v značnej miere ovplyvňuje znenie výsledného artefaktu. 

V tomto rok u ( 18. mája 1983 l s l P'r~pom!name 60. výročie 
vzniku Cs. rozhlasu. Aj toto jubileum zaväzuje všetkých tvori· 
vých pracovnikov vypnúť sily k dalšlm métam rozh lasového 
umenia. 

FRANTISEK BRANIS 

KONKURZ 

Riaditel Sloveukej fllbarm6nie vypisuje konkurz do or· 
che1tra SF na miesto orcheatr6lneho hr6i!a 

na violu, 
na vloloni!elo, 
na koDtrabas. 
Konkurz sa uskutoi!nl dňa 21. l . 1!113 o 13,38 h v koncertnej 

sieni Slovenskej fllbarm6nie. 
Prihl61ky a uvedenlm udelenia a umeleckej praxe zailite 

aa k6drov6 a person6lne odd. SF, Palackébo 2; 1111 01 Brati-

lslava. Podmienky konkurzu ozn6mlme prihlbenfm uch6dza· 
i!om plsomne. • 

E. Bozza; dielo mimoriadne náročné tak 
po stránke technickej , ako i muzikálne j. 
1 tu dominovala hra lmpres!vnyc~ ná· 
lad a farieb, čo sa podarilo adekvátne 
Interpretačne dotvoriť. Osobltnl1 zmien· 
ku sl zasluhuje výkon klaviristky H. 
Gáfforovej, ktorá vynlkajl1co muzlc!ro· 
vala s M. )urkovlčom. Jedným s lovom -
výkon oboch umelcov znesie tie na jvyš· 
šle umelecké kritériá. A to je konštato· 
vanie, ktoré možno vysloviť bez akejkol· 
vek nadsádzky. Lebo tt, čo sledujl1 s6· 
llstlckl1 dráhu M. Jurkoviča musia kon· 
štatovať, že jeho umelecký prejav stále · 
rastie a tvorivo dozrieva. To plne potvr
di! i tento flautov9 recitál. 
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Rok českého divadla 
Jedným z monotematicky zamet·aných 

celkov osláv tohtoroč. Roku české· 

ho divadla je 200. výročie trvania Tylov
ho divadlu, pražskej scény. ktorá neod· 
del iterne s(tvisi s rozvo jom hudobne j 
tvorby nielen domácej, ale má svoj vý· 
znarn i v európskom kontexte. Hoci táto 
budova nie je z chronologického hradis· 
ku prvou z tých , ktoré sú späté s his· 
tóriou pražského operného života, bola 
svedkom nlekofkých udalosti nevšedného 
významu. 

Tylovo divadlo [pôvodne Nosticovo, 
neskoršie Stavovské l vzniklo v tesnom 
susedstve komplexu starobylej pražskej 
Karlovej univerzity a historicky význam· 
ného Divadlu v Kotclch,' ktoré hneď od 
svojho vzn iku [ 17371 tvorilo spolu s 
.,operným domom" v Thunovskom palác i 
nu Malej Strane centrum pražského oper
ného zivotn. V roku 1781 skrsla myšlien
k!! na výstavbu novej r eprezentutlvnej 
opernej budovy u grófa Františka Anto· 
nina Nosticu·Rienecka, ktorý mal v te j· 
to dobe vdaka vplyvným známostiam na 

hudobnom prostredi mul taliansky impre· 
s(t rlo u súčasne riaditel Nostlcovho di· 
vadia Pasquale Bondini , ktorý si túto 
seénu prenajal u podobne ako vedeniu 
oper y v Drážďanoch u Lipsku jej ve
noval velkú pozornosť. V týždni bola či· 
noherná produkcia vystriedaná tromi 
predstaveniami opernými u vtedajšiu 
dobrá umeleck ú úrove1i Iste pri spela k 
budúcej slávneJ mozurtovske j tradlcii 
tohto divaclla. 

Ako .Pt'vé Mozartova scénické dielo vi · 
delu Praha operu únos zo Serailu, a to 
ešte na scéne Divadla v Kotclch ( približ· 
ne v miestach dnešného Múzea Kl. Gott 
WHlda v Pruhel, kde bolo dielo uvede
né spol očnosťou Karlu Waht·u v roku 
1782. Úspech bol nesporný a nepochyb· 
ne zohral v elkú úlohu pri ďalšom in· 
sccnovanl Mozartových scénických diel 
v Prahe: v decembri 1786 uviedol Bon· 
liini v Nosticovom divadle Mozartovu FI· · 
ga,·ovu svadbu. Kým viedenské publikum 
tuto dielo nedocenilo. takže tamojšia ln
sr.enlleia čoskoro zmizla z repertoáru, Stavovské divadlo - Zecbmayerova dobová rytina podra kresby V. Kandlera. 

M 
(K 200. výročiu trvania Tylovho divadla v Prahe) 

V d Chmel enského s kom pn11oval Fr an lisP. k 
Škroup. Publi kum St<~vovsl< ého d i v<~dln 
sa luk stalo svedkom premiP.ry prvej pfi· 
vodnej českej opery, m<~j úccj u širokých 
vrstiev na jmä rudového obecenstva ne
v~;edný úspech. Napriek tomu, že nes lo 
o prekomponovanú oper u vn vlastnom 
siovu zmysl e, ale o tHtdmieru vydarený 
singsplel, možno l s odst upom viac než 
pol druhého storoč ia chúpa ť toto dieln 
ako prazáklad budúcej českej opcruej 
tvorby. Už vtedy vzbudilo nielen záu jem, 
al e i všeobecný r ešpekt, ktorý možno 
akceptovať i dnes. O závažnosti uvede
nia tohto diela svedčí l pôvodné herec· 
k é obsadenie pr emiérového uved•)nia , Ili! 

svoju dobu skutočn e r epr ezen tntív11e. 
Úspech slngsplelu Dráten!k bol poclmie· 
nený spolu s dobrou textovou predlohou 
i zložkou hudobnou. Die lo navyše ma lo 
tiež svoje politi cko-spo ločenské pozitfvne 
črty : naznačené úsi lie o demokratičnos ť 
a v neposlednom rade l myšlienka čes· 
k o-s lovenskej vzájomnosti a spolupatrl č· 
nosti znamenali nn svoju dobu pr vky 
temer revolučné a oprávnene zatienili 
všetky iné vted ajšie nedokonal é pokusy. 
o prvú českú operu . Ako sa dozvedáme 
z vted<Jjšieho dobového plagátu premié· 
ry, súčasne s naštudovanfm Dráteniku 
bolo predávané aj jeho vy tlačené libre· 
to - čo je ist e moment závideniahodn ý 
i P.re podmienk y oper ných premiér na· 
šej doby {ll .. . 

nneiné Tylovo divadlo. 

vtedenskom dvore dostatok možnosti svo j 
zámer realizovať. Hoci sa Nostlcov ná · 
vrh spočiatku stretol s nepochopenlm na 
rôznych úradných miestach, podarilo sa 
jeho pôvodcovi nápad čoskoro niel en 
presadiť, al e i realizovať vďaka prozre· 
t efnému, osobitému a funkčnému archi · 
tektonick ému návrhu, rešpektuj úcemu i 
urbanistické zámery t ejto časti pražské· 
ho Starého Mesta. Divadlo sa začalo sta
vať hneď po tom, keď Nostic ziska! ll. 
júna 1781 defin itívny dekrét o možnos· 
ti zástavby. Stavbu rýchle pokračovala 
a už na Vefkonočnú nedelu 21. uprlla 
1783 bolo toto nové pražské divadlo 
otvorené predstavenlm Lessingovej hry 
Emília Galotti. 

Toto divadlo je v súčasnosti najstar· 
šou divadelnou budovou v Prahe a jed· 
nou z najstaršlch zachovaných stavieb 
svojho druhu v strednej Európe. Stav!· 
tel Antonin Haffeneck er , ktorý rovnako 
projektoval t er ezlánsky Nový palác na 
Pražskom hrade, zvládol svoju úlohu 
vzhladom k vonkajšlm okolnostiam nad· 
mieru úspešne, pretože budova slúži s 
dr·obnými úpravami interi éru i exterié· 
ru svojmu poslaniu doteraz. Jednotlivé 
t•ekonštrukcie, ktoré postupne prebieha
li v tridsi atych, štyridsiatych, · sedemde· 
siatych a osemdesiatych rokoch minulé· 
ho storočia a v rok och 1924·26, čiastoč· 
ne zmenili vzhl<td divadla, nie v šak vždy 
~:elkorn k jeho prospechu - niektoré 
úpravy dok onca narušili pôvodnú jedno
liatu a osobitú k oncepciu, aj ~ed zá· 
kladnú idea zosta la zachovaná. Najne· 
pr i rodzenejšl zásah do podoby exteriéru 
pochádza z konca minulého storočia, k e· 
dy z bezpečnostných protipožiarnych <)ô· 
v odov boli bočné f.asády doplnené pseu· 
~ok l asiclstlckými balkónmi. 

Divadl o pôvodne dostal o názov po svo· 
jom zak ladatef ovi grófovi Nosttcovi ak o 
Nosticovo divadlo; po roku 1798, kedy 
budovu bola predaná českým stavom, sa 
vži l názov Stavovsk é divadlo, pretr váva
júCI až do nedávnej minulosti. Po feb
ruárovej revol úcii 1948 bol a budova pre· 
menovaná na Ty lovo divadl o. 

V prvých rokoch existencie divadla 
sa tu presadzovala nemčinu na úkor ta · 
tiančiny, čo zodpovedalo vtedajši emu 
spoločenskému Jtrendu ; na krátko však 
n ezostávala ani čeština, ktorá na tomto 
javisku čoraz vtac zapúšťala svoje k o· 
r Eme. O tom svedči napriklad predvede· 
nie Mozartovej Curovnej flauty v čes· 
k om Jazyku už v roku 1794. Cesk é obe· 
censtvo si vynútilo používanie svojh o 
materského jazyk a na doskách te jto di· 
vadelnej scény od roku 1785, a t o tuk 
v činohre, ako aj v operných predstave· 
niach. 

Pôvodne n emecky hovoriaci divadelný 
ensemble, ktorý mal na svojom progr a· 
mu i nemecké singsplely, sa na scéne 
striedal s talianskymi opernými spoloč· 
nosfami, ktoré uvádzali najmä operné 
buffy Domenica Cimarosu, Giov~:pntho 
Puislella a d·al šich. Nemalý vpl yv na roz
~irovanie talianskej kultúry v českom 

pr!lžsk é predvedenie vzbudilo vefký o
hlas u započalo tak jednu z nujkra jšlch 
kapitol pražského hudobného života -
éru mozartovských úspechov. 

Mozartove sl ová z listu, pisaného skla · 
datel om v Prahe 15. januára 1787 a ad· 
r esovuného jeho prlatef9Vi Gottfrledovi 
jacquinovl, sú nad Iné svedectvom t rium
fálneho úspechu a vrelého prijatia, aké· 
ho sa jeho opere dostalo. Mozart medzi· 
iným plše: "S radosťou som pozeral, 
ako vsetci ľudia pri hudbe môjho Figa· 
ra, upravene j do samých !ilvoryliek a ne· 
meckých tancov, poskakovali... v!letci 
tu hovoria len o - Fi garovi, v!letci hra· 
jú, spievajú a hvlzdajú len - Figara . .. " 

Úspechom a záujmom publika policho· 
tený Bondinl sa spoj il s Mozartom, aby 
objednal u skladatera ďalšie operné die
lo. Sfúbll mu zaň obvyklých sto dukátov 
a pobyt v Prahe. Mozart ponuku prijal 
a novú operu, vychýreného Dona Giovan· 
niho, dokončil v Prahe u manželov Duš· 
kov~:ov bývajúcich na Bertramke. Mo· 
zart operu nnštudoval v Prahe a 29. ok · 
tóbra 1787 taktiež v Nostlcovom divadle 
dirigoval j ej premiéru. Početná odbor· 
tH:i l beletrlstlckú litera túra sn touto do· 
bou zaoberá s velk ým záujmom - a 
cel kom právom: bol to jeden z mála ne
sporných a vrcholných úspechov, kto · 
rých sa Mozart dožil za svojho života. 
V prípade Dona Giovanniho to bol 
úspech takmer ojedinelý, pretože o dal· 
ších predvedenlach tohto diela v cudz!· 
ne za Mozartovho života Sil dozvedáme, 
že )Jublikum nijako nenadchli . Pamätná 
t abula u hlavného vchodu do dnešného 
Ty lovho divadla prlpomina túto význam· 
nú udalost pražského hudobného životu. 

Bondlnlho nástupca Domenlco Guarda· 
sont už nemal v tejto sl ávnej pražsk ej 
mozartovskej t radl cli rovnaké šťastie: 
ked v júni 1791 predstavitelia českých 
stavov uzavreli s novým lmpresárlom 
zmluvu na slávnostnú operu k bllžiacej 
sa k orunováci i Leopolda ll. za českého 
kriHa, bolo rozhodnuté, nby Mozart die· 
lo skomponoval čo nnjskôr. Z tohto dô· 
vodu použil sklndate l literárny námet 
o verkorysom o ušrachtilom cisárovi TI· 
tusovl, tému, ktorá zrejme bola Mozar· 
tovi ponúknutá už skôr. Samotn~ !Ite· 
rárny sujet, ani využitie už sk ôr skom· 
ponovaných hudobných čisle l , do opery 
dodatočríe vl ožených , však neprispeli k 
úspechu tohto diel u, ktorého premiéru 
B. septembra 1791 na javisku pražského 
Nosti covho dlvndla bola prijatá podla 
dobových ohl asov chladne a s dešpektom. 
Opera La cl emenza dl Tito (Titusovu 
dobromyselnosť l teda nte1enže nesplnila 
onen predpokladaný slávnostný charak· 
ter Inscenácie, ale samotnému sklada
tel ovl, vtedy už vážne chor ému, prinies· 
lu i trpké sklamanie z ne6spechu. Zá· 
ujem prostých poslucháčskych vrstiev o 
Mozm·tovo dielo však neutlchal : kým 
lóže šl achtických rodin niekedy zívali 
prlízdnotou, miesta na galérii bývali cel · 
kom zaplnené a mozartovské melódie 
zludovell. Nemalý podiel na tomto sta· 
ve mal o práve Nostlcovo divadlo, vtedaj· 
šle centrum pražsk ého mozartovsk ého 
kultu. 

Svedkom pražského predvedenia Mo· 
zartovej opery La c lemenza di Tito bol 
taktiež Carl Maria von Weber, ktorého 
k tomuto mestu a jeho hudobnému ži · 
votu p6tala nejedna osobná l spoločen· 
ská udalosť. W,eber bol prv~ kto v Prahe 
dirigoval dne§ným spôsobom, t eda chrbá· 
tom k publiku. Ako dirigent u operný 
J'užlsér v jednej osobe preukázal praž· 
skému opernému životu počas svojho 
štvorročného pôsobenia mimoriadne služ
by, o čom svedči nuprťklud skutočnost, 
!tJ od januáru do konca marcu roku 1814, 
pripravil pre Stavovské divadlo desa f 
opurných premiér) V dobe jeho pôsobe· 

nlo bola každý mesiac novonaštudovanú 
najmenej tedna opern, čo znamenalo v 
dobe vysokých požiadaviek pražsk ého 
operného publika nn úroveň predvedeni 
mnxlmálne umeleck é vyptltle. Weber tú· 
to úlohu zvládol vďaka svojmu talentu 
i premysl ene) koncepčne j práci. Význam· 
nll eplzód<t v živote pražskej opery pod 
umeleckým vedenim C. M. von Webera 
vHfmi prlspievaln k vytvoreniu ešte priaz· 
Hivejšich podmienok pre budúcu ume
leckú činnosť nielen súboru Stavovsk é· 
ho divadla, al e l pre ďal ši r ast operné· 
ho umeni a v Prahe vôbec. 

Tá to epocha bola už predzvesťou 110· 
v ý ch tendencii · spätých so zvyšovan im 
profesionalizácie l s kvantltativn ym ná· 
r a!.tom národnostného vplyvu, ktorý však 
niekedy nedok áza l držuť krok s doslah· 
nutými výsledkami zahraničných auto· 
I'OV. Úsilie o prvú českú spevohru vy· 
chádzalo predovšetk ým v dvadsiatych 
rokoch minul ého storočia hlavne z kru· 
hov literárn ych národných IJudlterov, na· 
príklad z okruhu básnika Františka La· 
dlslava Celakovsk ého a ďa l ších obroden
cov. Ztar, nezriedka išlo o pokusy skôr 
nedok onal é. To však zárov e1í podnecova· 
lo českých l iterátov k dokonalejšiemu 
vyprncovanlu českých prekladov libriet 
opier svetových sklndnterov. Tento pre
lot.ený repertoár mal svoj ich prlnznivcov 
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Prosram premiéry Tylonj a ~kroupovej 
hry Fldlovallka aneb IAdny hnb a 16dn6 
rvallka. 

FotQdokumentácla: autor štúdie 

l v Stavovskom divadle, kde sa v dvad· 
si<rtych r okoch 19. storočia hrali po čes
k y niel en diela Moznrtove (Don Giovan· 
nl v roku 1825, Carovná fl auta a únos 
zo serailu v roku 1829, Cost fan tutte 
v r oku 1831), al e i ďn lšlch významných 
európskych skl adatel ských zjavov. 

Snahy o pôvodné české operné dielo 
však nezostávali nič dlžné svo jmu úsiliu: 
najmä Fr antišek Skrou p niel enže nezos
t al vo vleku niek·t.orých nedokonalých ,ale· 
bo epigónskych diel z t ej doby, ale svo· 
jou modernou kompozičnou orientáciou 
sa dostával výrazne dopredu. A práve 
túto kapitola tvorť ďalši z výrazn~ch 
medzníkov Stavovsk ého divadla, ktoré 
túto budovu preslávili z hladiska h lsto· 
rlck ého kontextu. Divadelná "cedulu" zo 
štvrtka 2. f ebruára 1826 uvádza premiéru 
,.pôvodnej spevohry v dvoch dejstvách" 
Drátenlk, ktorú na text Josefa Krasosla-

Taktiež uvedenie Ty lovej a Skroupo· 
vej hry so spevmi a tancami pod ná· 
zvom Fidlovačka aneb žádný hnňv <t žúd· 
ná rvačka v nedefu 21. decembra 1!134 
n,t scéne Stavovsk ého divadla bol o vý· 
znamnou ud<Jlostou nielen pre túto po· 
prednú pražskú divadelnú budovu, ale 
pre ce lý národ. Vtedy po prvý raz -
.. v p1·os pech p<JJHJ knpelníka Franti ška 
Sk l'oupa" [ako je uvedené tta premiéru· 
v om progľilme l - wznela nová Ty lova 
ht·a so Skr oupovou hudbou a v choreo· 
grafli ]oh<rlllta Raaba, v priebehu kto· 
rej vtedajší popredný barytonlstn Karel 
Strakatý v postave slepého huslistu Ma· 
reša zaspieval vlastenecky zameranú 
piesei'l "Kde domov muj?", po r oku 1918 
prvú ta sť ·československej hymny. jej 
molódia čoskoro po Inscenácii tejto hry 
na pôde Stavovsk ého divadla znárodnel a. 
Bol a to dalšia z mimoriadnych udalosti 
tejto divadelne j budovy, k torej 200. v ý· 
ručie trvaniu si v týchto di'loch pri po· 
mí11 ame. 

Tyl ovo [ pôvodne Nosticovo a neskor· 
š le Stavovsk é l divadlo prešl o v priebe· 
hu svojej existencie dobou národného 
obrodenia i dobou útlaku a úpadku do· 
mácej k ultúry. Nie vždy z tohto javisk a 
zaznieval o české slovo, č l už v činohre 
a!Pbo v npete, nie vždy tu holi uvádza· 
né dielu, odpovedajúce svojou umel ec
~;ou i Ideovou náplňou pravému posla · 
n m tej to budovy. t pôvodného šfachtlc· 
k ého Nosticovho divadla sa stal o d i· 
vadlo Stavovské, ktoré prešlo v r oku 
l 920 do zväzku Národného d ivadla, il by 
sa nakoniec ako Tylovo divadlo stillu 
pevnou súčasťou dnešného kultúrneho ži· 
vol a socialisti ckého Ceskosl ovenska. Aj 
nilpriek tomu, že v súčasnosti j e táto 
st:énn vyhradená prevažne pre dramatlc · 
k é umenie, jednnko l dnes sa tu pravi · 
delne stretávame s opernými dielami, i1 

to niel en s operami Mozartovým! a ďal · 
šfch svetových i domácich klasikov , ale 
aj s tvorbou autorov dnešnej doby. 

Budova Tylovho divadl a neustál e lák a 
turistov z cel ého sveta k návšteve svoj· 
ho interiéru, z ktorého dýcha minulosť 
spä tá so súčasnosťou. Pôvodný nápis na 
priečeli budovy - PATRI AE ET MUSI S 
- plne vystihuje myšlienku, ktorá sem 
privádzala publikum pred dvoma storo· 
člami rovnako ·ako dnes: je to di'Yadl o 
tvoriace niel en súčasť historickej postup· 
nosti, ale i charakterlzujúce súčasnosť , 
miest o zasvätené vlast i a m úzam. Tvori 
dnes už neoddelltelný architektonický ce· 
lok pražského Starého Mesta, ktorého 
histori ck á hodnota jé n esporná a pripo· 
mlnn nám ne jednu významnú udalost 
nadnlírodného ch arakteru. 

TOMU G. HE)ZL-All 


