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ll. medzinárodný hudobný festival

Zdenko N o váček v p r ve j sta t!
v~zn a mn ejšej hudobnej
udalost!

o najroka,
mos kovsko m hudobnom f estivale, hned
v úvode prizvukoval fakt, že sa tu ve rmi názorne prezentoval nielen s tav hu dobného umenia súčasného s veta, a le a i
hlavné tendencie jeho ďa l š ieho v~vt.nu.
Pokúsme sa t e da z tohto v~vin ov ého hradiska dalej roz vinúť charakteristiku t ~c h
smerovani, ktoré s a už dnes javia a ko
perspekt!vne a . p r oduktlvne. Na inom
mieste som už c itoval Witolda Lutoslaw ské h o, ktor~ v~vinovú Hni u, začat ú 2. viedenskou š kolou , charakterizoval a ko "de·
montáž" tradičného hudobn é ho jazyka
skôr než ako form ulovanie n o vé ho slohu adekvátneho totalit e úloh a cterov
skiadateru druh e j polovice ná šho storoč ia. Rozchod s touto Hniou je s tále zretelne jši u dôsle dnejši, vo vyostrenej podobe vyvs tá va problém ďalšieh o v~vľnu.
Vldi sn mi , že sa skla da te l om otvára jú
dve ces ty: prostá obmena š t ~l u č i módy,
to, čo sa všeobecne za čln a n az~ v a ť "postmodernizmom" a zvä čša znamená simplifikované postu py ,.minima!" či repetlt!vnej hudby, alebo snaha o fo rm ul ovanie
nového hudobného jazyk a cest o u kritic ·
ke j synt ézy hl a vn~ c h s kúsen osti a ob ja ·
vov hu dby náš h o s t o ročia . Tát o d ruhá
cesta ni e je vecou ,.ima n e ntn e" hudob·
nou, Inšpiruje sa s na h ou o komunikovanie s pos lu cháčom, o vyjadrenie ná dej( i obáv, viery v život a od por proti
krivd e a násiliu. Vychádza z n ovéh o humanizmu na šej doby, ktorý, ako Zdenko
Nováček sprá vne a kcentova l, je a musi
byť huma nizmom socialistickým.
Mos k ovsk~ f estiva l sa pr Lľodzene s ú stred il n a prezentác iu tejto druhe j lini e, ni e n á h odou r ept·ezen tovane j n ovým

Pohl a d do Vefk ej sien e moskovskéh o
konzervatória počas fes tivalového k on ·
certu.
pokolenim soviets kych s kl adate l ov rov nako, ako naprik lad Pendereckim, Vieru
či našim Ze! jen kom. Je !o linia, ktorá
pri všetkej s voj e j n ovosti diulek.ticky
nadväzuj e na odkaz kl asik ov hudby 20.
storo čia a zaklada te ls k é di elo tvoľ c ov
mod e rn ých národnýc h škôl. Je j ve dúcou
oso bn osťou 1 v medziná rodno m kontexte sa s tá le v iac s táva Rodi on Sče d r in , n a
fes tiva le sice oficiáln e zas túp en~ iba
st ru čn~m. no myšlienk o vo hlbok~m a
k or.~pO?. ttne virtuóznym
Autoportrétom,
no súbež n e s oficiálnym programom na
programoch Velké h o divad la zastúpen~m
baletom Anna Kare n in u (sté preds tavenie! 1 a opeľ ou Mŕtv e du še.
Nová s yntéza, ako by sme p ľacovn e
mohli ozna č i ť t úto lin iu, prehodn ocu je
mnohé zdanliv o vybavené č i odbav e n é
tvo ľ ivé problé my. Na pt·vom mieste v z ťa h
k párodnej tr adicii, č o n ezn a m e ná le n
folklór, al e v širš ieh medzinárodn~ c h
súvislostiach t ra di č nú hudbu Azie, Afri ·
ky a La tinsk e j Ameriky. T~m. že mos kovský f estiva l po pr v ~ raz pos kytol priesto!' repľezentantom prakticky celé h o
"tretie ho sve tu" , prezentovalo s u tá to
probl emati k a a ko g lobálna. Nn jedne j
stran e vidn o, ako pozitivne inšp iruje
folklór, najmä je h o staršie Vl'stvy, s ú čas n é s tredné a m ladé pokole nie v~c h o
doeu róps kych s k ladatelov, na druh e j
s!rane sa stále zreteln e jšie pľejavujú u

v Moskve
ll.

Nt! rudn ý
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non.
skladatel ov ázijs k ~ch a afrlc k~ch krajin
[v pľlpnde Afriky by bolo zatial pľes ·
n e j!He hovor iť o predstaviteloch arabskýc h kultú!' severne j Afľ l k y 1 s n ah y o
s k utoč n e tVOI'ivú synt ézu domáceho hu dobn ého myslenia s foľmami a In št r u mentárom európs keho typu. Nepovažu jem za n á hodné, nie skôr za symp tomatic ké, že Mil ko Ke lemen [ úč ast nlk mos·
kovs kéh o fes tiva lu) v novom vydani svojich sk l adate l sk~ch k o n fes H po dvads iatic h rokoch r adikálne reviduje s voj starš i názor o n eproduktivnos tl fo lklórn ej
inš pirácie. Skúsenosti s tredne j a mlad e j
gen erácie rus k ~ch sovietsky ch
s kladat elov, in šp iru júcich sa a rc ha i c k ~m
folkló ro m rus k é h o Severu, alebo zauj!ma vé hlada ni e m l ad~c h Uk ra jincov, t o
sú n esporn é argumenty pr e tých, čo podobn e ako Kelemen citla potrebu zak oreniť s voju hudb u . Vo vzť ah u k p roblem ati k e ázijs kej a arabs k ej hudby Afriky
treba zasa k o n š tat ovať, že sa opaku je
s tará s k(t se n osť, ze novú z ložitú tvorivú
problemati k u môže vyriešiť len tvoľi v ~
čin vý nim očne j osobn osti. T9m vi ac, že
v por ov nani napríkla d so s ituáciou ná š·
h o Bedi'icha Smeta nu v momente, k ed y
iš lo o s ta n ove n ie umeleckého o bsahu
pojmu čes k á národ n á hudba , je tvorivá
problema t ika ázi jsk~ch č i ara bs k ~c h
s k l ali nt e ľov zloži t e jšia t ~m. že mus ia rieš iť konflikt či s ymbiózu ni ek o ľk ~c h typov h udobného mysleni a i samotné ho
po jmu hud ba. Ni e je pritom náh odn é, že
najvý raz n e jš ie v ~sl ed k y v s ú čas n e j do be pri c h ádza jú z o bla sti, ktoré dospeli
na j ďa l ej v rozvtj ani profesion á ln e j hudobne j kultúry, z japon ska a sovietskej
s tr e dnej Azie. Osobitne bv som c h cel pr ipomenúť, že v s t rednej Áz ii a Za kavkazs ku sa s formovala celá gen erácia mladš ic h , p eľfe k tn e vyš kole n ých, no na jmti
v~ra z n e
origi nálnyc h
s kl a dat e ls k~ ch
osobn osti - d n es už n es ta či s ledovať pov edzm e Kan če lih o č i Ma n s uľiana , a le
ta kis to tr e ba s i všima ť Tlll·kmena Nurymova a jeh o rov esnik ov v Azerba jdžane
č i Uzbekis tane. Pokiar ide o japons ko,
oso bn o s ť formátu
Toru Ta k em ic ua za
mnohýc h c hara kteriz u je obrat č i n ávrat
k domácim k ore ňom z po7.icie všestra nn é h o osvo je nia s i e u rópskej tradicle.
(V t ejto súvi s losti mi n edá n espomenúť uda l osť spred n ecelých 20 rokov : na
ne wyors kom Valnom zhromaždeni japonský d e legá t v s prá ve o situác ii hudby
v s vo jej kra jin e referova l v~lučne o a k ·
tivitách európs k e h o t ypu . Na otáz ku vte dajšieho p t·ezide nta MHR , Inda d t'. Me n o na, č i zll me rn e alebo ná h odou n e h ovorí
aj o ja pons kej tradičn ej h ud be, japans k ~ delegát konšta toval. že o n e j ni č
ne vie. -· V porovnani s týmto pľi z nac·

n~m

kon štat oyan im je dnešná situá c ia
kvalitutiv n e odlišná . )
Oso bnos tn é tvorivé hľadan ie sy ntézy
mimoeuróps kych tradlcii a e urópskej
skúsen osti posk yt u je odpoved a j na 'm učivý problé m mnoh~ch e~n om u ziko l ógo v ,
ktor! z o bavy o zán ik trad i č n ~c h pre javov zásadne odmietajú ic h kon takt s
e u ľópsky m hudobn9m mysle nim. Ukazuje
sa však že odpoved na tento p r oblém
n eposk ytuje etnomuzik ológla, ale tvorivý
l:in velk9ch osobn ost i.
Mos k ov s k~ festival práve v t e jto súvisl osti predzname n a l, že ta k éto činy m ôžeme a m usime čaka ť z oblasti, k torá d onedávna sa takmer h e r metick y izolov ala
o d o sta tného sveta. Mám n a mys li člns ku
hud obnú kultúr u, ktorá celkom logicky
m us i l dnes tvorif integrálnu súčas ť glo·
báJne j hudobnej kultúry. Na moskovskom
fes tival e uvied li s ymfonickú fantáziu na
pamiatku hrdinov, čo pad li v boji za
pra vdu , od čí n skeho s kla date ľ a Cžu
Cziai\ Era. Tento skla dat e r v roku 1960
absolvova l a špirantúru na kompozičnej
fa kulte mos k ovského konzervatória a
pracuje v ša nghaj skom filharmonick om
orch estri. jeh o s klad ba svedči o tom, že
sa v Cine an i v rokoch ku ltúrnej r e volúc ie n estratili k o n takty so sve t ov ~m hu dobn~m v~vinom úplne a že Ci n e zrejme
ne c h~ba jú talentované osobnosti ani v
kompozičn ej oblasti. Možno preto s ur·
čitosťou oč akávať, že v r oku 1989, kedy
sa v Ci ns k e j l udovej r epublike us kuto č
ni Svetový t9ždei\ hudby a va lné zh r oma žd e n ie Me dzi národn e j hudobne j r ady ,
hud obn ~ sv e t spozn á n o vú zau jimavú velev s úč!l s n ej hudobne j !voľby.
Dr uhý mosk ovský festiva l vša k popri
mno h ~c h in~c h charakteristick~c h tendenciách súčasnej tvorby vyjavil i fakt ,
že účasť žien-sk ladatelie k n a hudobnom
dlani nadobúda globálny c h aľakter. To,
že napriklad Argent! nu, Be lgicko č i Vietn a m reprezentovali s kladat e lky, ni e je
sumu ose be pre kv apujúce. Prek v·a pilo
s kôr to, že mladá Nguen Th! Nhung v
symfonic k ej poéme ..Zen y hrdi nk y
rodného juhu" predložila najosob!tejšie
zo v še t k ~c h n a fes tivale uveden~ch viet nams k 9ch diel.
·
Organizátori
moskovs k é ho fes tivalu
prejavili zmysel pre uplatnenie všet kého,
čo ur ču j e podobu hudby našich č ias i
v to m, že do prog r amu festi valu zakompon ova l! aj v eľkoryso kon ci povaný kon·
cert popu lárnej piesn e s a k centom na
piesei'\ po li tic kú . Ten to vi ackrá t po sebe
o pakovan~ p t·ogram v o lympijs kom ku l·
túrnom paláci prilá kal desa ťti s i ce mia ·
dýc h M os kov čanov [na každom koncer·
te ic h bo lo okolo 15 000 ) a tým v ~ razne prispel k tomu , že festivalom žilo ce·-

ié velk omesto. Tomu, pravda, n a pomoh-

:o aj to, že takmer všetky progra my v
priamom prenose vysielali rozhlas a televizta, n o najmä o k ol n os ť , že festiva l
sa teš il záujmu a podpore najvyššieh
st.ľantc ky ch a štátnych orgá n ov. V Ich
me ne ad ľ esov al úča stn!kom festi·v alu závažné, obsahov e h lbok é posols tvo o paslani hudby v súčasnom s vete Konstantin
Us t i n ovič Cernen ko, gen e r áln y tajomnik
ÚV KSSZ a predseda p r ezidia Najvyššieh o sovietu. Netreba háda m zdôrazi\o v ať ,
ie bez všestrannej podpory s t rany a sovietskeho št(ttu by nebolo b~valo možn é
o rga ni zovať festival ta ke j úrovne a širky a k o bol 2. mos k ovsk~. No takis to treba dodať, že festi valu vt lač il a pečať ve r ká, cent rá lna osobnosť súčas n ej sovietsk e j hudo bnej kultúry - Tic h on Nikolaj e v ič C h ľennikov. Ch rennikovovl vdači ·
me za t o, že prišiel s Ide ou festi valu a
dokázal ju realizova ť spôsobom, ak~ je
možn~ v jedinej krajine na svete v
Soviets kom zväze. Lebo nikde Inde n emá súčas n~ s kladateľ k dispozicii ta k~ch
k ongenillln ych par tnerov v inteľpľetoc h
- sólistoc h, komorn~ch súbot·och i verk ~ch te lesách , nikde ind e sa hud bu netest t ake j všestrann e j moľálne j l mater iálnej podpore. To všetko s a n ezja vilo
a utomati cky alebo náhodne, za tým všetk ým je aj neoc habujúca iniciativu a c ieľavedomé dlhoročné úsilie Tichon a Nikola j eviča, ktorý svoj u obdivuhodnú a ktivitu počas celého festivalu koru n oval
tem peramentn ým, mladi c k y s viežim pred·
nesom só lového par tu svojho 3. k la vir neho koncertu . Treba len dúfa ť, že h o
práve s t~mto n ov9 m, vitalit ou kypiaci m
llielom privítame aj u n ás ( plánované
uv e de n ie v rámci lansk~ ch BHS Tic h on
N i kol a j evič p re ná h lu zd r a votnú indispozlci u m u sel odriecť l.
PostsCI'Iptum:
Bezprostredn e po 2. moskovsk om fe s·
tiva le nas kytla sa mi p ľiležitos ť znovu
pobudnúť v MosRve, tent ol'az v spo jitosti s muzikolog ickou konferenciou p ri pľi -

Krzysz tof
Pen derecki
3. symfóni u .

dirig uje

svoj u

leži tosti 100. v~ročia Borisu V l a d im iľO·
Asafieva, najväčše j osobn osti sovietskej muzi k ológie a význa mné h o skladi:lteľa . Pri práci na pris pevku k te jto
Konferencii vrá tH som su l{ dodnes aktuáln e j Asafievovej štúdii Súčas n á r u s ká
muzikológia a jej h istoric ké úloh y, uv e l'e jnene j v I. ro č nik u zbornika De m usi·
La [ Len ing t·ad 1925 ). Asafiev v n e j okrem
iné h o ako prvý vedeck y na s t olil pwblém
,.by tove j" [úžitk ove j 1 hudby, kto r á je
jeho slovam i povedan é, pre jed n ~c h
.,hu dba zlého vkusu" , no pľc druhých
.,hud ba Sl'dca pre miliónové masy". V
te jto š túdii popri čisto vecleck~ch problémoch Asa fiev n astoluje aj aktuálne
prob lé my tvorivej praxe a t akmer pror oc ky formuluje pre s kladatelskú tvor·
bu ú lohu vyrovnať sa s podne t mi západn ej hud by, Východu a r us k é ho fo lk lóru,
osobitne r uskéh o Sever u [ l) . V tejto s ú ·
vis losti vyslovil myšlienku: .. s l úžiť iba
a ko matel'iá l p r e Zápa d je nev h odn é. je
čas byť prikladom". Druhý m oskovsk~
hudobný festiva l impozantným s pôsobom
IJreuká za l, že ten to čas je tu.
viča
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• NARODNf UMELEC PETER
OVORSKt po valkom úspechu
svojho plesňové ho recitálu vo
viacerých európskych mestách
(Bonn, Miláno, Viedeň, Rim a Indel predstavil sa 18. júna t . r .
s jeho reprlsou aj bratislavskému obecenstvu. Preplnené hladisko opery SND s nadienlm
prijalo jeho koncert zostavený
ll plesňovej tvorby Leopolda Koleluha (Arlette ltallane ), Bedflcha Smetanu (cyklus Veterné plesne), Antonlna Ovol'áka
(cyklus Cigánske melódie), Mikulála
Schneidra-Trnavského
(ltyrl plesne z cyklu Slzy a úsmevy) a Petra Ujil!a Cajkovského (výber ll piesni a serenád) . Na klavlrl sprevá dza l
n61ho vynikajúceho speváka
doc. Ľudovlt Marclnger. (Recen ziu plesňového recitálu nár. um.
P. Dvorského v Miláne, ako
l hlasy milánskej tlal!e, sme
priniesli v Hudobnom živote l!.
12/1984. )
• IX. ROCNIK BRATISLAVSKEHO .,KULTÚRNEHO LETA
'84" slávnostne otvorili 28. li. v
Zrkadlovej sloni Primaciálneho
paláca. Po tónoch Suchoňovej
fanfáry a otváracom prejave
doc. dr. Ladislava Mokrého,
CSc., riaditela Slovenskej fil harmónie, vystúpili v slávnostnom programe klaviristka O.
Rusóová, mezzosopranistka ).
Zerhauová, Moyzesovo kvarteto,
recitátori zasl. umelkyňa Viera
Strnisková a Jozef Simonovil!.
V programe odzneli skladby L.
)anál!ka , A. Ovofáka, B. Smetanu a úryvky z básnickej tvor by zasl. umelca M. Rúfusa a ).
Mlhalkovil!a.
Súl!asťou otvorenia Kultúrneho leta 1984 bol aj slávnostný
koncert Slovenského Jtomorné ho orchestra v Dome umenia
Rullnov, na ktorom pod vedenim národného umelca B. Warchala zazneli diela H. C. Rosenberga, E. H. Griega a ). Suka (toto poduja tie pripravilo
Ob Ka SS Bratislava II).
Do bohaté ho programu bratislavského KL '84, ktoré je dramaturgicky zamerané na oslavy
40. výrol!ia Slovenského národného povstania a Rok l!eskej
hudby, a potrvá ai do 30. augusta, zaradili jeho organizátori aj mnols tvo hudobných, už
tradil!ných podujati. Ani tohto
roku nebudú v jeho programe
chýbať ucelené cykly gitarových, organových, komorných a
zborových koncertov.
·• .,NECH ROZKVITNE VEC
Nf MIER Z BOJA NASHO V LONE SLOVENSKfCH HOR" - v
duchu tohto motta z Cikkerov ho Pochodu povsta lcov sa uskutol!nil 18. mája 1984 vere jný žiacky koncert v Rimavske j
Sobote ktorý zorganizovala ta mojiia ' Ľudová ikola
umenia
spolu so Združenlm rodičov a
prlatelov i koly pri priležitostí
4U. výrol!la SNP. Na koncerte
vys túpili súbory
(slá či kový,
akordeónový i s pevácky), komorné telesá a sólisti nielen z
J:SU v Rimavskej Sobote, ale z
celého okresu. Po četné publikum z radov rodil!ov a priate lov ikoly ocenilo pekné výkony
malých muzikantov a ich príspevky k oslave významného
výroiHa SNP.
•
VÍSTAVU .,Z CESKE) A
SLOVENSKEJ OPERNEJ TVORBY NA JAVISKU SND'! inita lovali v Sofii a Burgase pol!as
hosťovania opery SND na Dňoch
československej hudby v Bulharsku v čase od 20.-27. 4.
1984. Scenár k nej naplsala
dr. Alla Krista Var kondová, umele cky ju zrealizoval Cestmlr
Pechr.
•
MOYZESOVO KVARTETO
A KLAVIRISTA MARIAN PIVKA
účinkovali v dňoch 10.-17. júna t. r . v talianskej Ferrare.
Zúl!astnili sa tu na IX. ročnlku
festivalu mladých koncertných
umelcov Aterforum '84. Na koncertoch vo Ferrare, Comacchiu
a Cente predniesli diela ).
Haydna, W. A. Mozarta, L. va n
Beethovena, B. Smetanu a A.
Berga. S úspechom sa predstavili l na závereč nom koncerte
- "Maratónu" vietkých účast
nikov festivalu.
• IVAN WAGNER, posluchál!
IV. rol!nlka Konzervatória v
Bratislave (z triedy prof. ).
Zsapku) zlskal I. cenu (v 2. ka tegórii) a titul laureáta na 2.
rol!nlku me dzinárodnej gitaro-

vej súťaži .,Kutn6 Hora '84",
ktorá sa uskutol!nlla v dňoch
19.- 23. júna 1984. Ivan Wagner zlskal tlel Zvláltne uzna nie poroty za predvedenie l!eskej klasickej skladby (V. Ma·
tAjka : So náta C dur). Po skvelom umies tneni V. Toml!ánylho
v Havane je to dalil tispech gitaristu bratislavského konze rva tória a pedagóga J. Zsapku.
Kutnohorskej stiťale sa zúčast 
nili mladi umelci z NDR, MĽR,
PĽR, Juhos lávie, Afganistanu a
CSSR.
- da• VfSLEDKY XXXVI. MEDZINARODNE)HUDOBNE) S0TA2E
- PRAtSKA )AR 1984 v odbore
ORGAN a SLACIKOVf: KVARTETO:
- ORGAN: l. cena, zlatá plaketa, titul laureáta a zvlál tna
cena Ceského hudobného fondu za najlepilu interpretáciu
českého
súčasn ého
diela
ALES BARTA (CSSR) , II. cena,
strieborná plaketa a titul laureáta - neudeloná, III . cena,
bronzová plaketa a titul laureáta
ZUZANA NtMECKOVA
(CSSR), )AN KALAFUS (CSSR)
a
RAINER
MARIA
RtlCKSCHLOSS ( NSR ). Cestné uzna nie l. stupňa a Cena Hudobnej
mládo~o CSR pre najmladiieho
českého účastn lka finále súťaie
- IVO BARTOS (CSSR). Cestné
uznanie FRANZ HAUK (NSR),
MATTHIAS DREISSIG (NDR) ,
ANNA ZÚRIKOVA (CSSR a IRENA CHitiBKOVA (CSSR) .
SLACIKOVt KVARTETO :
l . cena, zlatá plaketa a titul
laureáta - neudelená, ll. cena,
strieborná plake ta a titul laur eáta - HAVLAKOVO KVARTETO a KUBINOVO KVARTETO
(obe CSSR ). Čestné uznanie I.
stupňa AULIN QUARTETT a
PETERSEN QUARTETT
( obe
NDR). Cestné uznanie - TRAVNICKOVO KVARTETO (CSSR).
Cena Ceského hudobného fondu
za najlepšiu interpretáciu l!es ·
kého súčas né ho diela a Cena
Hudobne j mládeže CSR pre naj mladilieho česk é h o účastnlka fi nále sút'ato HAVLAKOVO
KVARTETO. Cena Slove nské ho
hudobného fondu za na jle pšiu
interpretáciu slovenského sú časného diela - TRA VNlCKOVO
KVARTETO.
• QUATTRO CO MPOSIZIONI
per flauto piccolo, tuba e ar·
chi od Júliusa Kowalského bo li v máji t. r . premiérovo uvedené v rakúskom meste Miirzzuschlag. Só lové party na študova li Kioshi Tsukui - Ja ponsko (pikola l a Josef Ma ie rhofer
Rakúsko (tuba l . Dirigoval
domáci Ernest Smole.
• KOMORN~ MATINt ZUZA·
NY ANTOSKOVE), sp ev áčky a
redaktorky Cs. rozhlasu v Bratisla ve, sa uskutočnilo 10. júna
t . r . v Mirbachovom palá ci. V
jej poda n i za klavlrneho sprievodu K. Turia nskej zazneli dve
romance P. I. Cajkovského (Prečo ? Ked zlaté slnce), dve piesne z Cigánskych me lódií A. Dvol'áka (Když mne stará matka,
Struna na lade ná), roma nca Bel
plachty A. Var la mova a romanca Travuška P. l. Cajkovského.
Program komor ného matiné do plnili flautis ta Milan Brunner
a gitarista Alois Menšlk prednesom diel ). S. Ba cha, O. Clmarosu, F. Carulliho a F. Chopina.
•
NEZABUDNUTEĽNf: N~ 
DEĽNf: PREDPOLUDNIE V MIRBACHOVOM PALÄCI pripravili
17. júna )if! Stivln (hral na
rôzne druhy flá ut), Peter Hejný
(viola da gamba, violončelo l a
Jarosla v Tu ma ( če mbalo l v programe nazvanom Od stredoveku k sú časnosti. Za ča li hudbou
obdobia gotiky, sústredili sa na
renesanciu a barok ()an z Lubli na, Frescobaldi, Viva ldi ), ale
nezabudli a ni na 20. storočie
( Debussy, Britten l vrátane populárnej hudby a džezu (o. i.
Rychllk , Ježek) . V p rograme
dominova l Stlvln a,ko konfe renciér i v!iestranný virtuóz, no
ani jeho kolegovia neostali v
ústranl - popri bro v triu mal
každý z nich možnosť predstaviť sa a j sólisticky. Atmosféra
koncertu bola jedinečná vďaka
n e konvenčn é mu
(neraz velmi
vtipnému) sprievodnému slovu
i prvotriednemu muziclrovaniu,
v ktorom nechýbali ani prvky
improvizácie (v prvej a posled
ne j skladbe programu), ani vyslovený humor ( v prvých dvoch
prldavkoch) .
(1. V. )

HUDOBNÉ SKOLSTVO
Pod záštit ou NV mesta Košic,
Krajskej pobočky Zväzu s lovensk9ch sklada terov a Konzerva tória v Košiciach konal sa v
dňoc h 25.-26. mája 1984 v Košiciach seminár na tému " K niektorým otázkam rozvoja hudobného lkolstva" pri pr!ležitosti
200. výrol!ia vzniku hudobnej
ikoly v Koi iclach. Al k eď hudobná škola v Košiciach, ktorej
vznik sa viaže k l. 2. 1784, nebola prvou š kol ou t oh.to 1ypu
na Slovensku, jed nako len ako
jediná hudobná škola na Slo vensku a pravdepodobne aj v
stredoeuróps kych súvislostiach
neprerušila po cel9ch 200 rok ov svoju činnosť, čim jej v9voj sl zachov.al i prirodzenú
kontinuitu. Seminár vzbudil pozornosť svojim zameranlm na
problemati ku územne overa širšieh o n ež len úzko lokál neho
vývo ja hudobného školstva v
Košiciach . Podolm9m v9vo jom,
zodpovedajúcim historlck9m l
spol očensk 9m potrebám, prešli
hudobné školy nielen v ni ek t orých mestách na Slovensku, ale
aj v Péos i, Záh 1·ebe a Inde.
Seminá r, ktor9 viedol PhDr.
S. Merali, CSc., rladHer koš ického k onze1·vatól·ia, ot voril O.
Vrtil, vedúci odboru š kolstva
NV Košic.
Pros~rednlctvom
t·a jomn lka
ZSS PhDr. S. Bachledu zaželal
semi n áľU úspech a vyslovil poďakQvanie za rozvoj hudobného
školstva v Košiciach predseda
ZSS národný umelec prof. o.
Ferenczy. Pri priležitosti 200ročnéh o hudobného školstva v
Košiciach zaslali organizátor,om
seminára blahopra jné telegramy národn9 umelec prof. E. Suc h<Jň,
Zväz skladte rov a hudobných vedcov v Drážďanoch,
Akadémia múzických u meni v
Krakove, univ. p rof. dr. ). Vys loužil, DrSc., z FF U) EP v Brne, rek torát )AMU v Brne a ďal
š i. Sem inár pozdr.a vlla za družobnú š kolu Konzervatóriu v
Košiciach - Stredné hudobné
učiliite B. Bartóka v Mlilkolcl
- dr. Liehy )ózsefn é, ktorá načr tlra novodobú histó1'1u hudobne j š koly založene j pred l. svet ovou vojn ou a PhDr. T. Lipták
z PedF UP]S v P;-ešov e.
V úvodnom vys túpeni vyzdvihol význam esteticke j vých ovy
a hudobného šk ols tva u nás
národný umelec prof. L. Slovák.
Najvä čš iu p ozo rn os ť s úst r edil
na s eba hla vn ý refe rát prom.
hist. Ing. M. Potemrove j Rozvoj hudobného i kolstva v Koili-
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ciach. Zdôraznila h istorick9 vývotný, F. von Kramar, F. )usl
znam h udobnej školy v Košia i.
ciach , k•torá ak'O jediná z huRozvoju hudobného š kolstva
dobn9ch š kôl v Bratislave, B.
vo Východoslovenskom k ra ji
Bystri{;!, Pécsi, Záhrebe, Velvenoval s vo j pr!spevok ). stkom Va radln e s l udržala n epredel (odbor 'školst'Y'a Ss!. KNV).
tržLtú prevádzku a je jedineč
Porovnávaclml a percent uálnyným prikladom na sledova,nle
ml llda jml poukázal na pOOlerzásadn9ch otázok oko lo hudiobne malú, stále nte Ideálnu hu·
ne j pedagogiky, jej v9voja l zadobnú zaškolenosť d eti na J:SU.
č l e n enia jej organizácie a ži·
Upozornil na ešte stále n euspo·
va ta d o súvislost! mestského a
kojlv9 sta.v estetickej výchovy
spo l očenského charakteru. Huna zákla dných školách.
dobná š kola počas 200-ročného
K p roblémom rozvoja Kon·
trvania, a ko t o vyplynulo z rezer~atórla v Tepliciach [ druferá·tu M. Potemrovej, prešla
žobná š kola Konzervatória v
mnohými, aj menej llspešnýml
Košiciach) hoYo rll B. Cllek.
vývo jovými etapami, a le svojim
Hudobná aktivita v Trnave od
v9znamom z hradiska výchovy
osloboden ia po sú.časnosť bola
profesionálnych, ale at a matérná.plňou prlspevku dr. A. M611-'
skych hudobnlkov a v súvislosbo, CSc., z PedF. UK T.rnava, v
tiach hudobnospoločenského žikltorom sa zaoberal hlavne čln·
vota v Uhorsk u prerástla rámec
nosťou Bradlanu a niektorých
lokál neho významu.
t r navs kých zborov.
V d r uhe j časti s vojho referáS prlspevkom Rozvo,j hudobtu poukáza la M. Potemrová na
n9ch odbor ov Judových škOl
radiká lnu zmenu, k t orou preumenia v Košiciach vysh1pil
šlo h udobné š kols tvo po r. 1945,
riaditel ĽSU K<Ováčska ul. D.
resp. 1948, ked y hudobne j š kole
)6roil.
pr Lpadli v zásade nové úlohy,
V rámci seminára sa k onalo
a j niekoJko hudobných podujaaké mala v mi nulťls ti.
Andreja Tomalek [FII. fa k"ult!. Na ma·tlné ( 25. 5.) odzneli
v podani košických interpretov
ta Zá h reb, juhoslávia) pou ká zal na vývo j hudobne·j š koly
a žia k ov konzervatória diela
košických učit e lov - skladatea h udobného školstva v centre
Chovátska - v Záhrebe. Tá·to
Jov ( F. X. Zo mba, A. PUschela,
škola, na rozdiel od košickej.
). Kernera, ). Ja niga , ). Košoprerušila v 19. storoči s voju
vlč·a ) v citlivých úpravách koči·nnosť. Tomašek vymedzil š tyšického s kladatefa ). Podprocri hlavné obd obia jej či nnosti
kého 1 s jeho vlastn<Ju skladbou
od minulosti až podnes. Ciel om
Reminlscen tlo
supra F. X.
založenia záhrebskej hudobnej
Zomb pre organ. Na koncerte
v rámci KHJ [ 25. 5. ) vystúpili
školy bola priprava profesionálbývali absolventi Konzervatória
nych h udobníkov, a le n ielen
v Košiciach: S. Zamborsk9, A.
pre potreby c irkvi a šfachty.
a Q. HOlbllngovcl, K. Petróczi,
Podobne ako v Košiciach bola
to potom v 19. st oroči predoA. Lič k ová , S. Margita, K. Bachvšetkým výchova amatérskych
maoová, E. Dzem)anová. Znelka
h udobnlkov z radov mešťa n o v.
osláv dvestoročn lce, k tore j auAž po osloboden! začalo hudobtorom Je ti ež l>ýval9 absolvent
né š kolstvo v Záh rebe p lniť
košického k onzervatória, hufu nkciu hu dobne j výchovy na
dobný sklad a t eJ J. Podprocký,
čerpa la z hudobného materiálu
báze širše j d emok ratizácie. ToJ. Kernera , u člte l a hudobnej
mašek poukázal i na súčasnú
sústavu hudobného vzdelávania
školy v Košiciach v rokoch 1882
profesioná lov [ale at amat érov ) ' až 1904.
Zo seminára vyplynul.o niev systéme chorvátskeho h udobk afka záverov a odporúčani pre
ného školstv a.
K problematike hudobného
samotné hudobné školstvo v Ješkolstva v Uhorsku a v n ových
ho ďa lšom a ngažovanl sa a akpodmienkach Maďa rska zametlvnej účasti ,,pri ,š,{renl hudob·
nej kult(! ry , a umenia medzi
ral svoj referát P. Szkladányi
pl'acujúcim i. Naďale j je potrebz Pécsu. Zdôraznil významný
né a nutné rozvljať výskum devklad najmä českých a s lovenjln a sllčasnosti hudobného
ských pedagógov pri výchove
š k·o lstva a hudobnej výchovy na
hudobných profesionálov i amavýchodnom Slovensku, aby sa
térov v pécskej š k ole, založenej
dosiahnuté výs ledky mohli zar. 1788. Prvým učLter om bol
rad iť do celoslovenského l stre·
Gašpar Svoboda z Prahy, ktorý
doeurópskeho súvisu.
tu pôsobil do r. 1808. Niektor!
DITA MARENCINOVA
ďa l ši učitelia boli Ceši - F. No-

V koprodukcii Ceskoslovenskej televizie Bratislava so Ztl ·
padonemeckým r ozlllasom a te·
l evlziou vznik ol farebný tele ·
vl zny fil m s poetwkým ndzvom
Amore e dest ino ( Ldska a
osud}, kt or~ho cielom bol o propagovať u nás doma, ale naJmä
v zahr anll!í, spevdc k e umenie
našej o pern ej hviezdy Petr a
D v orsk ~h o, l!erstvo ove nl!en ~IIO
titulom národ ný umelec . Nešlo
vsa k o publicistický f ilm, akých
sme už o hvi ezdach svetovej
opery vi deli neúrekom, ani o
stroho dokum entdme zaznamenaný k oncertný r eci/dl ndš/10
tenor istu , dobýjajúceho svojim
krásnym hlasom jec/no operné rliva c/l u za c/rul1ým. Znd.m y
tvorca tel evlznych o pernýc h fll ·
mov.Peter Welgl sa pokúsil vytvori t akési obr azovo-hudobné
" pojedna111e" o vzťahu medzi
tenor ovými post avami zo siedmic/l svetovýc h o pier, z ktorých
drie od zneli v t omt o programe
a medzi zenskýml Idolmi tycht o hrdi nov , s t v ár n e n ~ v obr azove ; r ov111e krel1kou žensk ou
krásou
zaslúžileJ umelkyne
Emilie VaSóry oveJ.
Fatdlny vz ťah medzi mužom
a i enou Ilustrovaný na ukážkach zo svetovej o pernej liter atúry , čl l en pozadie a výplň
k speváck emu umeniu Petra
Dvorsk ~IIO ? Takút o otdzku sl
musel po l ož iť k aždý, kt o sledoval film v televlznom vysie l aní. Vizudlnej zložke programu
(najmä pre tých, l!o vlastnia
farebn(! t elevízory J nem ožno

Ist(! estetické kvality, dosahovan(! jednak výberom krdsnych
exteri~rových
scen~ril
( zdmocké parky v Ledniciach
a Valticlac h }, jednak s vyb raným vkusom aranžovaných interi(!r ov. Predsa sa však nevieme ubrdnif dojmu, že tieto formd/ no-estetické kvality obrazu,
sní maného a strilzan~h o modernou filmov ou rel!ou, sa do Iste;
miery len efektnou, samoCtl!elnou a est~tskou výpl1lou. AJ pokus dodať filmu náznak sujetuvos/i vyznel v konel!nom dlisledku dosť vyumelkovane a
možno ho ospravedlniť azda len
snahou zlskat preň viil!§t okruh
divdkov, než sú tt, lJo holduJú opern~mu spevu.
Dramaturgia vlastného spevdckeho recltdlu Petra Dvorského je zaujlmavd a pre spevdka netradll!nd. To, že umelec
si vybral viace r é árie z opier,
v ktorých doteraz nevystCtpil na
scéne (okrem Edgar a, Ptnkertona a des Grieux} by nebolo
nil! prekvapujúce. Vi ac prekvapilo, že s výnimkou spomtnaných Ctloh jedine part z Donizettiho Favoritky patrt k lyr lck~mu odboru, ktor ý je Dvorske110 dom~nou. Pravda, hranice
hl as ov~ho odboru sa rahšle prek r al!ujú v nahrávacom štúdiu
než na javisku, a tak Dvorský
Idúc v šľapajdch svojho vzoru
L. Pavarotti ho, spieva aj drie,
ktor~ sl vyberajú sptnto tenoris11 (Tosca , Ma§karný ples } , ba
a; vyslovene dramatick! spevdcl
(obe drie z Mascagniho Sed-

liackej cti} . Ostatne Dvorský od
svojeJ spevdcke j cesty Inklinoval k url!ltej dramatlzdcii
lyrlckých spevdckych
partov, N o kým na jeho prveJ
profilovf!j platni, vydanef Opusom v r . 1977, sa tdto tendencia pr ejavuje len vo výrazovef
zložke feho prejavu, menej sa
vyžtvajúceho v jemnom nand§anl farieb a dynamických nuansl a viacej inkltnufCtceho k
expreslvnemu, vitálnemu prejavu, ter az bada( Ist ~ dramat i č
no už v samotnef povahe Jeho
tónu. Ten trocha stratil na mäkkosti a pružnosti (zostdvafCtc v
globól e mäkkým a pr užným } a
zlskal na §lrke, nosnosti a metalickej farbe. Napr iek tomu logický prechod k spi nto odboru
by mal by ť u speváka uvdžlivý,
pretože aj na nahrávkach, pouZitých pre tento film { Symfonický orchester Ceskoslovensk(!ho rozhlasu v Bratislave dirigu je O. Lendrd} bada( na jella hlase v zdvere Sicilidny i
Rlcardovej dri e mierne prtznaky hlasovej Ctnavy a ostr(! odsadzovanie vy ššlch tónov naznal!uje, že l!erpd dost hlboko zo
svojich r ezerv. Zato skvele vyšli v§etky ukdž!<y z Donizettiho l Plnkertonova dria, dobrý
spevdkov §tandard predstavufe
Cavaradossi ho Recondlta a r ozlCtl!ka s matkou zo Sedliacke/
eli. Cost vlacef mäkkosti by sa.
žiadalo pri tnterpretdcil Mas·
senetovej partitúry. Celkove je
vsak exportný výkon ndšho spevd k a, ktorý worl podstatnú hodnotu filmu, serv l r ovaný v zbytolJne exkluzlvnom balenl. Dob·
r~ vec/ možno ponCtkat a/ /ed noducho.
S. ALTÁN

• KONCERT MLADfCH SLO VENSKfCH VOKÁLNYCH INTERPRETOV
( STIPENDISTOV
SHF) sa v rámci STÚDIA MLA DÍCH uskuto č nil 18. júna t. r .
v Koncertne j sieni Cs. rozhla ·

su v Bratislave. V podani Ľud 
mily Zubalovej, Ľudmily Brau ·
novej, Marie Nagyovej, MArie
Elláilovej, Jozefa Kundláka, Silvie Virágovej a Jany Valáikove j zazneli operné árie a ples-

ne z tvorby A. Dvofáka, M.
Schneidra-Trnavského, E. Su·
choňa, V. Nováka, B. Smetanu,
W. A. Mozarta, Ch. Gounoda a
G. Donizettiho.

Televízny .zápisník
uprieť

počiatkov

p

~ SKÁ JAR 1984

Jednou z prlrodzen9ch dominánt tohRoku českej hudby S'a bezpochyby stal 39. ročnlk medzinárodného
hudobného festiva lu Pražská jar - trojt9ždi\ová prehliadka domáceho 1 zahraničného Interpretačného umenia, vzdávajúca toht o roku hold predovšetk9m
česl<ej hudbe.
Už otváracl koncert·- tradičná SmetanoYa Moja vlast - priniesol v tomto
smere nevšedn9 zážitok, ked po prvy
raz v hlstórH festivalu túto hudobnú
apoteózu čes kej krajiny .a českej histórie predniesla Ceak6 fllharm6nla pod
taktovkou zahraničnéh o dirigenta. T9mto vyvolen9m sa stal dnes už legendárny majs ter taktovky Lovro Matai!li!,
ktorého niekdajšia ,d irigentská kariéra
dosiahla svetov9ch úspechov. Už vyše
85-ročn9 Matačlč mal k dispozicii naozaj perfektne prlpraven9. teda 1 dokonale znejúci orchestrálny kolektlv, ktor9 má toto dielo poriadne zažité, takže
dokázal živo reagovať na Matačlčovu
osobitú, aj ked pre .nás azda miestami
trocha netypickú koncepciu predvedenia;
tá však svedčila o citlivom prlstupe k
štúdiu tohto diela, o snahe nachád za ť
viastn9, vm1torný vzťah k tomuto jednému zo základn9ch pilierov českej hudby.
Ako prvé zahra ni čné orchestrálne teleso sa predstavil lond9ns ky Symfonickf
orchester BBC, t eleso v9born9ch zvukových kvailt. Potvrdili to aj obe pražské vystúpenia. Presnos ť súhry jednotilv9ch sekci!, teda l homogénny v9sledn9
zvuk, a zmysel pre š t9l ové vyk•reslenle
jednotliv9ch skladieb boli temer u všetk9ch predveden9ch skladieb sprievodn9m
znakom v9konu orchestra pod taktovkou jeho súčas ného dirigenta Dennlsa
Russella Daviesa. Tieto hodnoty sa prejavili l v oboch kon certan tn9ch dielach:
jeden večer patril Barf6kovmu Koncertu
č. 2 pre husle a orch!lster, v ktorom
zažiarila Rumunka Mihaela Martinová,
llalšim sólistom sa sta l jeden z na šich
popredn9ch huslistov Ceni!k Pavllk. Aj
napriek p očia točnej ur čite j nervozite sa
jeho predvedenlu dostalo zaslúženého
ocenenia zo strany publika i samotného
orchestra, s ktor9m mimochodom potom
vystúpil takUež v zahranič !. Pavl!kova
Interpretácia sólového par:tu ,Dvofákovho
Huslového koncertu a mol zaznela kultivovane, vrele a na s ympatickej tech nicke j úrovni. Znovu tu zažiaril ume lec
s muzika ntsky úprimn9m prejavom, dnes
už nesporná oso bnosť nášho int er p retač 
ného života.
Skoda len, že v9ber anglickej tvorby
v autentickom podani orchestra BBC nebol pre n6šho poslucháča n a jreprezentatlvn ejšl: napriklad Symf6nia č. 4, f mol,
Ralpha Vaughana Williamsa · ( 18721958), ktorá zaznela v závere druhého
večera, svojim neskororomantick9m charakterom a predovšetk 9m nadbyt oč nou
lllžkou jednotllv9ch časti len ť ažko mo,h la plne upútať po s lu c h áčovu p ozo rnosť,
takže angllck9 orchestet· zau jal s kOr v
bežnom koncertnom repertoári l Haydn,
Dvofák, Mendelssohn-Bartholdy).
S podobn9mi dramaturgic k9mi rozpakmi bolo prijaté vystúpenie Tokijskej fil harm6nie. V prvej polovi ci večera uviedla spolu s Ceremugovou Symfóniou i!. 3,
zahranou vkusne a na jm!1 v okra jov9ch
~astiach pregnantne, sk ladbu súčasné h o
japonského skladatela Toru Takemitsu
(19301 pod názvom Orion a Plejády. Ta ktiež toto dielo sa vy značovalo časovou
predlmenzovanosťou , ale a ni svojim charakterom plne nerepreze nt ova la súčas né
skladatel:;ké trendy. Aj napriek jedn ozn ač n e dokonalému v9konu viol ončelis tu
Tsuyoshiho Tsutsumiho dielo nielenže
nezau jalo, ale v mnohom zrejme urobilo vnlmanlu s účasnej hudby ,.medvediu službu", pretože koncert v pria mom
prenose vysielala i našu televlzi a. Záverečná Dvoi'6kova Symf6nia i!. 8, G dur,
však nielen zahnala rozpaky z prvej polovice jediného koncertu japonsk9ch fil harmonikov v Prahe, ale ukázala ti ež pozltlvne stránky t elesa: jeho p r ed n os ťou
(podobne a ko orchestru NHKl je prikladná p reclz nos ť, umeni e vzájomnej súhry, zvuková vyváženos ť , technická Istota a predovšetk9m sna ha maximálne pochop iť št9lové zá konitosti hra ného diela.
l k eď s a nám Ich chápanie Dv oľá kov e.j
hudby mOže zda ť odli šné od našich predstáv l lnt erpretač n9ch skúsenosti, bol t o
llokonal9 hold č es ke j hudbe, v rámci
tohtoročnej Pražskej jari jeden z naj výraznejšlch. Pripomeňm e tiež, že DvoMkova hudba tvorila chr btovú k os ť dra maturgickej llnll koncertov v rámci jarného turné tohto orchestra po európskych metropolách. Dr uhá polovica pražského koncertu (vrátane prldavkov l teda ukázala, že teleso má ozajstné špič 
kové I nt erp r et ačné parametre. Jeho dirigent Tadaakl otaka je schopný dobre
pochopiť a účinne reprodu k ovať nielen
japonsk9 alebo klaslck9 svetový repertoár, ale i pre P.rahu špeciá lne pripravený opus súča sn éh o českého autora
l Ceremuga l.
Poctu českej hudbe zložila hned svojim prv9m koncertom l Slovenská fllhar m6nla vedená Bystrlkom Rehchom, ked
na úvod predniesla Novákovu s ymfonickú báseň V Tatrách. Orchester sa tu

-

UDBE
Rlcclho žiačk a l za
sprievodu Národnej filharm6nie Varilava.
Tento súbor sa tohto roku predstavil v
Prahe na dvoch koncertoch dirigovaných
u nás už dobre zná mym Kazimierzom
Kordom. Na miesto pôvodne plánovanéh o
Dvorákovho Karneval u na program prvého koncertu zaradili predohru k Smetanovej Predanej neveste a na záver zaznela Sostakovii!ova Symf6nla i!. 10, dielo vážneho zamyslenia nad ludsk9m životom. Talttiež na dr uh om koncerte sa
poisk9 orch ester predstavil vo svoj e j optimálnej forme, aj k eď do jmy z pred chádzajúcich exk luzlvnych symfonlck9ch
večerov Pražskej jari p ozn ač ili toto vystúpenie menšlm záu jmom publika, naj mn keď v ostatných festlvalov9ch kon-,
certn9ch sle1iach sa konali vrcholné a
poslucháčsky prltažlivé koncerty_
Tohtoročn9m lnterpretQm
závereč nej
BeethovenoveJ Sy~f6nle i!. 9, d mol, bola
Staatskapelle Dresden, renomovan9 a pre
tento úč el dlsponovan9 orchester. Pred
tirážďansk9m telesom stál h olandsk9 dlľlgen.t Hans Vonk, v ktorého premyslenom poňatl zazn elo dielo miestami tempova l agoglcky s~ce trocha odlišne od
11žlt9ch predvedenl, a le l tak presvedčivo a
s účinno u gradáciou. Taktiež
sólistické kvarteto l Eva Maria BundIChuh, Uta Prlew, Dieter Schwartner a
Karl Heinz Stryczek) vcelku úspešne splnilo svoju nár očnú úlohu v jednotllv 9ch
partoch bez v9r·a znejšlch int onačn9ch
prehreškov. Vynika júcim partnerom bol
perfektne zn ejúci Pi!veckf sbor Cs. rozhlasu, zvukovo citlivo vymodelovan9; je ·
h o v9kon zaujal už v pre dchá dza júcom
diele zá verečného festiva lového koncertu - v Smetanovej Ceskej piesni, ktorú
dirigent naštudoval so zmyslom pre logickú v9stavbu a v9razovú p res v edči
v a, Oistrach ova a

toročného

Tadaaki Otaka, dirigent Tokyo Philharmonie Orchestra.
predstavil vo v9borne j kondlcii, dirigent
predvedenie nezatažil nadby.točn9m pátosom či romantizu júcimi manléraml;
úmernou t ri ez vos ťou a jasn9m vykontúrovanlm jednotllv9ch pasáži dosiahol
ve lmi sympatického v9sledku. wm viac
vša k prekvapilo predvedenie nasledujúceho Ravelov ho Koncertu- pre klavlr a
orchester G dur, v ktorom sa ako v9born9 partner uplatnil renomovan9 klavir is ta Peter Toperczer, usmerňujúc! na.pokon v ur č!t9c h momentoch l zjavnú rozkollsanosf orchestrálneho sprievodu. V9sledný dojem, determlnovan9 t9mlto kollzla mi, tým z načne utrpel. Omnoho koncentrovane jšie pôsobilo prvé pražské
predvedenie Moyzesovej Symfónie i!. 12,
ktorej bratislavská premiéra sa us kutoč
nila nedlho predt9m v Interpretácii toho is tého orchestra.
Druh9 koncert Slovenske j filharmónie dirigoval Rakúšan Hans Graf - velk9 prlslub dirigentského neba. I napriek
~ v ojmu pomerne mladému veku danú úlohu splnil úspešne, jeho poiiatle Im.ponovu lo a výsledok na se ba nenechal dlho
čak uť. Už v úvodnej Kardoilovej Hrdinskej balade pochopil zmysel diela a z
partitúry vyťa žil maximum možnosti, čo
taktiež adekvátne ocenil orchester. Nie
vždy sú s l áči ky SF tak jednotné a v9razovo pr es vedčivé a vrelé, a ko sa to podarilo v prie behu tohto večera Grafov! ,
ani dychové nástroje neb9vajú tak zvuč
né a presné, a k nema jú na dirigentskom
&lupienku osobnos ť ta k kriticky ná r oč
n(t. Pre to i predvedenie Beethovenova!
slávnej koncer tne j árie ,.Ah! Perfidol'
so sopranistkou Magdalénou Hajóssyovou
prinieslo hlboký umeleck9 zážitok, najmn ked su sólistka predstavila v dokonalej s pevácke j dispozici i. l ked dlrlgentovo poiiatl e Beethovenovej Symf6nie
i!. 7, A dur, v závere vystúpenia miestami nezodpovedalo vžit9m konvenciám,
netreba túto licenciu c h ápa ť negatlvne.
V9sledný dojem totiž pres v edčil , že SF
je vskutku reprezenta tlvne teleso, a k ju
ved ie sugestlvna osoblllosf a dirdgent sa
neuspokoj( s priemern9m výsledkom.
Pražské vystú penie s Hansom Gra fom tak
poukázalo na nesporné hodnoty Sloven s kej fil h armónie.
Akademický
symfonický
orchester
moskovskej Státnej filharm6nie na čele
s Dmitrijom Kitajenkom v rámci svo jich
dvoch pražsk9ch vyst(tpenl zara dil do
program u druhého veče r a tiež dielo sútasného českéh o skla datelu )iflho Matysa Ranná hudba. Ťaži s k om tohto p!1(dtelneho cyklu je lyrická partia pred
záverom - a práve tu sa teleso pred&tavilo vo svojej zvukove j kva lite najp res v e d či v e j š i e,
či m
sa motnú skladbu
velm i vf-razne obohatil o. Kitajenko sa
tu prejavil ako umelec so zmyslom pre
5ubtllne vy jadrenie drobnokresby a v
tom možno, okrem iného, vi di eť š lrku
jeho kvalit. V st rednej časti druhého
koncertu moskovsk9c h um elcov vys túpil
huslista Václav Hudei!ek a predniesol sólov9 part Sibeliovho Husrové ho koncertu
d mol. Tohtoroč n é Hud eč k ovo vystúpeni e
nieslo p ečať dokonalej pripravenosti, ale
pred ovšetk 9m vyrovnanosti, pres v edči 
vostl a hlbšieho pochopeniu. Pre javila sa
l u s ympatická vyváženosť medzi spon tánnou muziká lnostou a myšlienkovou
sús t rede nosťou , takže SibeUov koncert
zaznel vo vzácnej vyrovnanos ti, poch openi l vzá jomnej tol erancii medzi poti atlm huslistov9m a dirlgentov9m. Zá v ereč 
né ovácie Václa vovi Hud ečkovi boli teda
pln e zaslúžené. Nasleduj úce Musorgského Obrázky z výstavy sme vypoč ul! v
bohato vyklenute j dynamick e j š kále,
mies tami vari až predimenzovanej, s úprlmg9m zau jatlm a výrazovou presvedč tv ostou.

Standurdn9 v9kon v Szymanowského
Koncerte i!. 1 pre husle a orchester podala poiská hus listka
Ka ja Danczowská ( niek du jš ia Szeryngojednočasťovom

vosť.

Z hosťu j úcic h dirigentov prlpome t1 me
aspoi\ účasť Gaetana Delogu, ktorého dotera jši umeleck9 profil sa vyznačuj e
skvel9ml úspechmi v najrozmanltejšom
r epertoár!. V prvej pol ovic! svojho pražs kéh o vystúpenia uvi edol Prokofievov
Klavirny koncert i!. 3, v ktorom sa bravúrn e (miestami až efektne l predstavil
mlad9 kubáns ky klavirista Jorge Luis
Prats, umelec technicky v9bonne pri pruven9 a schopn9 p resv edči vo r ealizova ť
l túto náročnú úlohu. Delogu podriadil
sprievod Symfonického orchestra hl. mesta Prahy FOK klaviristovej
predstave,
takže celok vyznel vo vyrovnanej súhre. Netrad i č n 9 prlstup k nasledujúcej
Schubertovej Symfónii č. 7, C dur, vzbudil záujem, pretože len zriedka kedy .poč u jeme toto dielo v r9chlejšom tempe,
n ež zvolil dirigent, a s tak zv9raznen9mi
nást up ml. Citlivé dirigentské gesto (spamati l s tarost livo vied lo všetk y orchestrálne sekcie podleiajúce sa na v9stavbe dynamicky mnohovrstevnatej fresky.
Predvedenie sym fóni e mal o v sebe u rčit ú
Iskr u a vyznačovalo sa k tomu primeraným tempet·amentom.
Taktiež ostatn! za h ra nič n! dirigenti,
vystupujúci s rôznymi českosloven s k9mi
orchestrami, spra vid la preukázali mimor ia dne umelecké schopn osti a Ich účasť
prispela k festiva lové mu lesku.

Taliansky huslista Salvatore Acca rdu.
Zo sólistick 9ch recitálov si zas lúžia
mimoriadnu pozornosť najmä spevácke
medailóny. V poradi prvý ve če r, na ktorom su predstavil u nás dobre známy
Peter Schreler, zaujal nielen samot n9m
speváckym v9konom, a le najmä obsah ovou nápli1ou koncertu: všetky diela boli
od ). S. Bacha. Vo v9bere piesn i bola
Schrelerovi citlivou sprevá dzač k ou ešte
stá le málo doce1iovaná če mb u li st k a Zuzana Riílii!ková, ktor ej svetové renomé
IJOtvrd ila l jej sólová int erpretácia dvoch
Francdzskych sult (i!. 2 a č. 5). Stret li
su tu dvuja rovnoce nn! um elci, ktor!
tento dramt urgicky za u jlmav9 program
uvi ed li so št91ovou noblesou., Tu ktiež
pies11ov9 večer basburytonistu Roberta

Holia sa vyznačoval dokonalou a len
málo kedy p oč ut ou súhrou s klaviristom
Konradom Richterom ( ce19 večer h ral
V9borne spamäti! l- Ťažisko programu
tvoril Schumannov cyklus L6ska b6snikova, pred nesen9 so zauja tlm a v9razovou podmnnlvosťou na vysoke j profesionálnej úrov ni. Vystúpenie mladej a mer ic kej černoš ky sopran istky Barbary
Hendricksovej bolo právom oča kávané
so zá ujmom; nesklamala, l ked úroveň
predvedenia jednotllv9ch Schubertových
a Straussových piesni ma la kollsavú úro:
veit Is tá miera indispozlcle bola z rejmá, pretože v záveroch oboch čas ti veče r a speváč k a pre javila mimoriadne kvality a javila sa a ko ty p ve l mi perspektlv ny (to najvia c ukázali a j prldavky, z
ktor9ch čemošs k á piese1i zazne la v Interpretácii priamo ukážkovo l- Favorizovaná slávna špa nielska speváč ka Tereza
Berganzov6 v posledn9ch chvllach n ieko!kokrá t zmenila program, až nakoniec
prvá čas ť jej vystúpenia bola ukážkou
zrelého Oj)erného umenia, a le až druhá
časť večera (Granados: Sesť piesni, Braga: Ses( afro-brazllskych piesni) ma la
progra movo osobit ejšl cha rakter. Umelkyiia je hodná svoje j pres lávenostl, a
to i napriek tomu, že už mierne prekroč il a svoj umeleck9 zenit. O priazni pu blika a jeho vďačnosti však svedč il frene tlck9 potlesk a niekolko prldavk ov hviezdy tohto typu sú vždy vlta né . . .
Trochu v úst ranl a mimo hlavn9 záujem
verejnosti sa konal koncert člnskych umelcov. Podobne ako vlani i tohtoročné
vystúpenie sa vyznačovalo mimoriadnou
úroviiou. Cistota v9slovnostl bola v9sostn9m znako m sop ranist ky C•ang Feng-i
(ária o mes iačiku z Dvol'ákovej Rusalky
boja až na v9s1ovnost obtiažn eho ,.i'"
prekvapu júco vynikajúca). u baryton istu
Fu-Chaj-ťina sme okrem toho mohli ocen iť výrazn ú š týlovú vyv áženosť i doko nalú so nórn os ť. Obaja mladí umelci spievali jednotlivé árie a piesne v ich pôvodných jazykových verziách , barytonista zaujal n a jmä skvele zaspievanou áriou
:.: Borodinovho Kniežaťa Igora so šalaplnovskou šlrkou zvuk ového reg istra a
moza rtovsky vylahčen9m pre javom pri
árii z Figarovej svadby. Zahraničné úspec h y oboch 'spevákov nle sú teda určite
ná hodné.
Sovietske klavlrne umeni e na to,h toročnej Pražskej jar i reprezentovali dve
vellté osobnosti: dnes už svetovo presláven9 Lazar Berma n a legendámy Sviatoslav Richte r . Ich prenikavé umP.nie patrilo k dominantám celéh o festivalu. V
Cajkovského Klavlrnom koncerte b mol
j)rekvapil Berman citovosťou prednesu, v
recitáli naopak boh a tstvom výrazov9ch
regist rov, od znejúcich pla nisslm v Beethovenovej Sonáte As dur, op. 110 až k
h9r ivé mu ohtiost roju farieb vo vyzretej
interpretácii Prokofievovej Sonáty i!. 8,
B dur. S vefk9m pochopenlm pristúpil
i k predvedenlu Sukove j s kl adby )ar z
rovnomennéh o cyk lu a ku klavlrne j sonú te ,.1. X. 1905' L. )a nái!ka. Ako sumastat nú časť recilá lového večera možno
chápať rad náročn9ch prldavkov, z ktor9ch najma ll sztovské parafrázy oslnili
~daka preclznej a premyslenej interpretácii.
Do poslednej c hvlle, vlastne až do prichodu ume lca na pódium, -nikto netušil,
č l po predchádzaj úcich
odmietnutiac h
Sviatoslav Richter toht o roku o čari svojim imag in a tlvnym prejavom do posled ného miesta preplnené aud itór ium pražske j Dvorákovej s iene. jeho hra, technicky bril ant ná a myšlienkovo hutná,
jj rltom však nesm ierne e motlvna a suges tlvna, nenechala nik oho na pochybách, že tu vys tupuj e jedna zo š pič iek
kla vlrn eho um enia všelk9ch čias . Fanta stic ká boJu jeho interpretácia Brahmsavej Sonáty fis mol, úchvatne vyzne li
v~etky nuansy v et udá c h S. Rachmaninova. Na neosvetle nom pódi u, len pri
svetle jedinej lampô č k y pri klavlrl, vyčar(tva l velký Majster kl avlrnej hry atIllos féru básnlvej opo jnosti a trva l9ch
spomienok ...
Povest úspešného paganinlovského interpreta pred chádzala vystúpeniu hosťa
v9znamn9ch medzinárod n9ch hud obn9ch
festiva lov Salvatora Accarda. O to väčšie
;:>rekvupenie však nastalo pri trocha rozp ač itom zači atku koncertu
(Schubert:
~onatlnu a mol). čias t oč n e i pr! inte rpretáci i Beethovenovej Sonáty c mol,
predvedene j Intonačn e č isto a prec lzne,
skor s introvert nými tendenciami. Krásn y, ušlachtllý u farbis t9 tón doda l k ompozl cii n11 lyr i č nosti a kan tabilnost i, k9m
nasledujúca Prokofievova Sonáta č. l ,
f mol, zaznela s od lišovanou v9razovosťo u u dyn amic kou š lrk ou prejavu. Tu
v~él k konce1·t kulm inoval, · pretože nasledujúce smeta novs ké dielo (Z domoviny)
u'l nema io svo ju typickú tvárnosť l VI'elost 11 vyznel o dosť zjednod ušene. O to
~y mpaticke jši e vša k umelec predniesol
populárne a v mnohom l efektne hus lové
pr!duvky - vyzn eli ak o krelície dokonale j tech niky, krásneho tónu a osobitého chápania, to vše tk o zvýraznené
zvukovou kultúrou vzácneh o h istorickéh o
nás troja . Protipó lom toh to druhu lnterj,retticie sa s tal v9kon tec hni cky pr ec lzueh o Vludímlra Spivakova, v ktoré ho po( Pokt'ačo van ie na 7. s tr. )

k ncert
Pri pr!ležltosti Di\a slovanského plsomn!ctva, bulharskej
osvet y a kultúry [24. mája) , ako
at k 40. v9ročiu socialistickej
revolúcie v Bulharsku usk utoč
nil sa v Zrkadlovej sieni Pri·
maciálneho paláca v Bratislave
slávnostn9 koncert ( 22. má ja
t,·'ľ. ). ktor9 pripravilo Bulharské kultúr ne a inform ač né stredisko v Bratislave a Mestsk9
dom kultúry a osvety. Bola to
pr!ležltosť nielen na uctenie sl
spo ločensko- kultúrnych udalosti v živote bratského slovanského nár·o da, ale aj možnos ť
na stretnutie s ukážkou súčas
ného bulharského vokálneho umenia. Reprezentovali ho traja poprednl speváci - zaslúži·
lá umelkyi\a Evdokija Zdr avkovová, sólistka Státne ( opery v
Starej Zagore, ako aj dvaja sólisti Národného akademického
divadla opery a baletu zo Sofie
tenorista
Zdravko
Gadžev n basista StoU Georgiev,
obn jn odchovnnci prof. Illju Joslfovn nn Bulharskom Mátnom
konzervatóri u [u toho istého
pedagóga študovala a( naša
mezzosopranistka Ida Kirilová) .
Ako vieme, spomlnanl speváci
mali ešte koncert v Piešťanoch
a dvaja z nich ( Zdravkovová
a Gadžev) h osťova li v Pucciniho opere Tosca na javisku StM·
neho divadla v Košlclnch. Skodn, že dram a turgia koncertu
bola čiustočne zmenená a nemail sme možnosť p očuť ukáž·
ku zo súčasnej bulharskej tvorby, ktorá - aj v ope rnom žán·
rl - zaznamenala v ostatnom
obdob! nlekolko úspešn9ch čl·
sei, čerpa j úclch tematiku na jmä z národnej his tórie. Repertoár sa konce ntroval na ukáž·
ky zo svetove( operne( klasiky
(Wagner, RossLni, Pucclni, Goun od, Verdi, Giordana, Borodin,
Musorgskif) a tba v jed nom pri·
pade zaznela v poda n! soprani stky piese11 D. Christova "Dievč in a". To, čo je v s úč as·
nosti dominantné a pozoruhod·
né na bulharskej vokálnej škole, je o dych dobre posaden9.
v rezonátoroch maximá lne rozoz vu č nn9 tón, čoho v9sledkom
je jeho š!rka, nosnosť u bezproblémové tvorenie l t9ch na·jobtiažne jšlch fráz. Istou rezervou je štýlové s pievanie - okrem talianskeho a s lova ns kého
repe rtoá11u, ktoré sú bulhar sk9m spevákom najbližšie a vedia v nich pôsobit najautentic·
kejšle. Napokon, t ra (a hostia
vystavali svo ( prog ram na .,sil n9ch s trá.nk ach" svo jho Inter·
pretačného majstrovstva. Pravda, volumenom a zvučnosťou by
sn ich hlas bol skOr hodil do
priestornejše j sály, alebo na
operné javisko! E. Zdravkovovd
- s prekrásnym k ovov9m sop ránom, niekedy zbytoč n e forsl·
r ovan9m (dvojspev Tosky a Cavaradossiho - spievuné so Z.
Gadževom) s me nn jvlac obdivovali v árii Leonnory z Verdiho
Trubadúra, ale aj v pr!davku
z Tosky a v pôsobivo národne
kolorovane j ume lej plesni Dievčlna od D. Chrlsto·v a. Tu pracova ln umelky11a s v9razom,
ktorému podriadila ne ma1é vokálno-techn ické dlspoz!cie. Podobne to bolo aj u tenoristu
Z. Gadževa, k torý dominova l
p ri e bojno s ťou svo jho hlasu najnHl vo Faustovi z Gounodove(
opery Faust a Margaréta, či v
Chénierov l z Giordanovej opery André CM nier, resp. v ukáž·
ke z Bohémy od G. Pucciniho.
Pekné stredy boli vyšpe rkované
zlatým leskom, výšky zneli s
tlačenlm tónu, trochu nám chýbali výrazové kontrasty a de likátnosti, na ktoré nás - celkom is te - navna dil at Peter
Dvors ký svojou vysokou kultú·
r ou prejavu. N ajpozo ľllh od n e j 
šle zaznel bus Stoila Georgieva,
k torý mal nielen š ťa s tne zv·o ·
le n ý re.per toá r (Aria Basi lia z
opery BBJrbler zo Sevilly, ária
Galického z ope ry Knieža Igor,
ron do Mefista z opery Faus t a
Murgaréta a p ieseň Varluama
z opery Boris Godunov l. a le v
najlepšej forme
prez entoval
s pojenie bulharske j voká lne(
š koly s tradlciou bel cantovet
kultúry, ako a( vrúcnym slova ns kým c lt en!m. S ve lk9m "od·
plchom" mu vyšla na(mä plesel1 Varlaama, kde jeho fareb·
ne krásny, velký a široký bas
znel vyrovna ne vo všetk ých re·
g is troch , nehovoriac o s·totož·
neni s a speváku s úlo•h ou , kto·
rá mu je vn útorne bllzku. Na
klaviri sprevá dzal s menš!m
odhadom ak ust iky siene
lvajlo Ivanov.
STEFAN LOC

J KULTÚRY' V ČSSR

POĽ
Tohto roku sa v naše( republike uskutočnili v porad! už
druhé Dni polake j kulttry.
Usporiadatelia predložili česko
slovenskej veré (nostl širokú pa·
letu umeleckých podujati, zahrňujúcich najrozličnejšie formy a druhy umeni. PotešlteJ.ná
je s k utočnosť, že o slávnostné
otvorenie velkoryso koncipovanej prehliadky pols·ke( kultúry
sa pričinili práve reprezentanti
hudobného života. Na scéne Slovens kého nár.o dné h o divadla
vys túpili dňa 5. júna t. r. NA·
rodn6 filharmónia Vartava s
dirigentom Tadeuszom Strugalom a sólistkou Ka jou Danczowakou. Za prltomnostl pr edstavlteJov stran!ckych a štátnych
orgánov odznel h odnotný kon·
cl:lrt zo symfonickej a koncertne j produkcie troch najvýznamne (~lch
skladatelov
polskei
hudby 20. storočia - Witolda
Lu toalawaké ho, Karola Szymanows~ého a Krzysztofa Pende·
re cké ho.
Akými hráčmi disponu je or·
chestrálny aparát h lavnej hudobnej lnštltOcie našich prlateJov, ako je toto teleso sch op·
né pracovať pod vedenlm dob·
rého dirigenta, starostlivo udor·
:!ujúceho napätie a dohlladajOceho na premysl enosť celk ovej
koncepcie výstavby diel, s ús tredeného na zvukovú vyzretos ť a
nadovšetko pútavú výrazovosť,
to sa ukázalo už pri Lntenpretác ll prvého zvoleného diela Lutos lawského Livre pour or chestre. Pravda, samotná predloha umožňuje na jednej strane velkú voJnosf pri časovom
dávkovanl aleMorlckých Osekov,
na druhej strane, ako každá
prlllšná ,.s loboda" skrýWl v se-

Národná filharmónia Varšava

Národná fllha rm6nia z Vadavy pod ta ktovkou Tadeusza Stru·
galu predn!esla diela W. Lutosla wské ho, K. Szymanovského
a K. Pendereckého.
Snlmka: CSTK
be nebez.pečle jednotvárnosti,
hroziacej pri nadm e rnom využi ti tejto h ry. Strugala predostrel
svotu hudobnú Inteligenciu v
cele ( šlrke. Dielo poňal ako
mo~nos f
dem onštrácie farebnosti a zvukovej jemnosti, a
tak prlto m nosť trojnásobného
počtu dychov9ch nástrojov obohatila výraz, malbu a až na
poslednom mieste intenzit u.
Pos l uchá·čl, ktor! azda rad-

Koncert zo
Jednou z akci! Dni poJs kej
kultúry u nás bol i komornf
kon cert zo skladieb pols kých
skladatelov, kltorý sa u skutoč 
n11 dňa 6. júna 1984 v Mozartove( sieni v Bratislave. Hlavnými organizátormi toh to významného kultúmeho podu jatia
boli Zväz českoalovenskfch skla·
daterov, Zväz českfch skla datel ov a koncertnfch umelcov a
Zväz slovenskfch skladatelov.
Z Inte rpre tačn e ( stránky sa po·
dlelall na realizáci tejto umelecky náročnej Olohy zväčša
čoskl umelci, kto·rým patri vda·
ka a uznanie za n-aštudovanie
a s kvelé predvedenie skladie b.
Zla l, nepoč uli sme tu diela na t·
novš ie, ale možno z odstupu
nlekolkých -r okov dokážeme
lepšie p och opiť ti e tvorivé výpovede, ktoré nás v minul osti
mohli fra povať len svojim vonka jšlm smer.ova nlm. Dn es vl ·
dlme, že tvorivé pro blémy sú
hlboko ukryté za všetk.ým tým
hladanlm nového a neopa kovatefného.
Ako prvá zaznela Sonáta pre
klavlr i!. 2 Grazyn y Bacewiczovej z roku 1953, v ktore( bol
demonštratlvne využitý širok ý
a rzenál technických a výrazo-

súčasnej

še( dávajú prednos t dramaturgickej zostave z od·kaz u klasí ·
kov, si odniesli hodnotný ume' lecký záž~tok z posluchu Kon·
certu pre hus le a orchester č.
l, op. 35 od Karola Szymanowského. Meno sólistky Ka te Dan c:z,owskej nie te vo svete nezná me. Ume lk y11 a sa vynikajúco
prezentova la na viace rých medzinárodných kolbištiach a svo (
dobrý chýr potvrdila l v Brat!·

s lave. Preukázala hráčsku po·
h otovosf, technickú vyspelosť,
ale čo je to na jdôležitejšie, cl·
tovú zaangažovanosť a schop·
nos f zaujať publikum. Je t poda·
n ie charakterizovala čistota a
h[bka, prekrásne vymodelovant
tón a jemn osť, takže nezostala
zak ladatefovl pols·kej nárO<lnej
kompoz ične( školy n ič dlžná.
Symfónia i!. 2 Krysztofa Peudereckého je dielom nevldanej
zvu kove j krásy, dynamickej pes·
trosti a rytmicke j výraznosti.
V mnoh om sa odlišuje od ostatných kompozlcl! posledného desať r očia v Pofsku, ktoré, aj keď
menej ako dovtedy, sa ešte stále pohybujú v rovine experime nt u a n áročne j výrazovosti.
Podobne ak·o autorova Symfónia č. l je l táto s kladba pri·
stupnli,
zrozu mitelná, priam
klasicky čistá, bohatá na tak·
mer wagnerovskú melodlckl1 ll·
nlu a napätie. Stavebné prvky
- impulzlvne témy s.J áčl k ov,
nosná úloha vl ol ončlel a kontrabasov,
unlsonové pasáže,
spý tavé a navodzu júce závažnQ,
ba sm út oč nú atmosféru, Vf·
stražné zapojenie biclch nástrojov, vynikajúci pregnantný, ale
celku sa podria ďu j úc! rytmus
- to sú len prostriedky, vedQce k pútav_e j, prehJadnej a na
kontrasty boh ate j koropozicll,
p resv edč ivo lnterpretov.ane( a
pravdepodobne aj preto tak pO·
sobive j.
Polsk! umelci prezentovali v
Bratislave to naj le pšie, čo do·
ma majú - vynik!I(Oclch [$oncer tných umelcov a výber z tvorivých dielni s kutočných majstrov. Nečudo, že sa stretli s
toJkým nadšen!m a p,rlazňo u.
VIE RA POLAKOVICOVÄ

pofskej komornej tvorby

vých prostriedkov od klnt;:_tických J:)rv kov počn ú c cez spevné par.tie až po závereč nú, pôso bivo koncipova nú Toccatu.
Výrazným spolutvorcom tohto
vcelku presvedčivého klavirne· ..
ho diela bola Ja na Nácovská,
ktore( muzikálny interpretačný
prlstup plne korešpond ov.a l s
duchom tohto diela.
Pendereckého Capriccio per
Siegfried Pa lm pre violončelu
s6lo je dielo, v ktorom sa a u·
tor pokúša ro zoz vu čať tú od·
vrátenú, neznámejšlu stran u
zvukových dispozicii tohto nástroja. Zdá s a však, že v tejto
kompozicil množstvo zauj!mavých, objavne form ulovaných
zvukových l myšllenkov9ch tva rov utonulo vo vonka jšom
efekte. Nastolenie nepochybn e
originálnych zvukov9cn pá siem
ne ma lo svoju jednotnú drama tick(! llnlu, l k eď v i o l o n čelista
Jaroslav Chovanec sa zmoc nil
tohto diela vskutku impozantným spôsobom.
1 V prve j časti program u zazne lo
ešte
Muslque tte
IV
l Trombone Concerto) od Hen ryka Mikolaja G6reckého v po·
dan! K. Zelenk u ( poza u na), F.
BUka (klarinet ), M. PetrUa

1violončelo) a J. Holeňa (kl a·
vfr ). Toto dielo by som nechá·
pal a ko pevne zafixovanú kompozic iu,. ale skô r uko a leatoric·
k(l konštelá ciu pri bli~ n9 c h zvukových. .zos kupenl, ak o hru expres!vnych, zvukov9m kultom
poznačen ých pásiem s dominu·
júcou pozaunou. Možno an i sá m
auto r s i nek ládol v tomto diele
vyššie ambicle, l k eď neraz práve takéto diela mali v minulosti svo jich hor liv ých vykladačo v.
Druhú časť programu otv orilo klavlrn e dielo Tomasza Si·
kors kébo Zerstreutes Hinaus·
schauen v podani J. Nácovskej.
Väzbu na Franza Kafku - a ko
na in š p ir učný zdroj, podfa mô j·
ho ná zor u ne bolo v tom to die·
le cltit. Sl korské ho redukovanie
tvámych prostri ed kov na tri
okruhy má charakter akýchsi
významov9ch
zna kov, ktoré
zod poveda jú v moje j predstav e
najp rv nastoleným otázkam, po
ktor9ch nas ledu je nejak ý vysnlvaný krá sny svet a až potom prichádza záver v podobe
mn ohých a pe latlvnych vý~r i'Č n! ·
kov. Nazdáva m sa však, že Ka fkovmu duchovnému svetu, pi·
nému hlbokých a nezrnleritel-

ných p rotirečeni , te táto kompozlcia značne vzdialená.
Zial, nie na j presv edči vejšie
vyznela Soná ta pre , flautu s61o
od Eugenieusza Knaplka. Možno
niek to bude 11rgwnpntova ť tým,
že tu ide o problémové dielo:
určite je možné p ripusti ť l takéto poh ľady. Avšak ja osob·
ne vldlm problém ovo sť tohto
diela kd esi v rovinách úplne
elementárne(šlch - komp ozlč·
nýchl I tot o dielo však Lnter·
pret Jan Riedlba uch stvárnil s
maximá lnym pochopenlm a mu·
zlkantským nasadenim.
Mimoriadne sa páčila záver ečná, neopakovatelným vtipom
naplnená s kladba Kazlmier11
Serocké h o Swinging music v
po d a n~ K. Zelenku (pozauna),
F. Bilka (klarinet) , M. Petr61a
l viol o n če l o) a J. Holeňa l kla·
vlr). Nebola to len paródia na
swingovú hudbu, ale predovšetkým tvoriv ý pohlad na 11u. Toto dielo pôsobilo priam blahodá m e svojou i nvenčnou vynalie za vosťou
a strhu júcou duchovnou s il ou. K pozltlvnym
hodnotám tohto koncertu patri la vo vše tk9ch prlpadoch
skvelá inte1·pretácia.
IGOR BERGE!i

Státny súbor rodových piesní a tancov SLASK
K hlavným poduj atiam uspor iadaných v rámci Dni polske t
kultúry v Ceskoslovensku patri·
ll vystúpenia Státneho sťi boru
piesni a tancov SLASK.
D11a 10. (úna 1984 si odniesli
priaznivci folklóru z bratislavského Domu kultúry Ruži nov
len tie najlepšie dojmy z predvedeniu ta kmer tridsia tich tan cov v zápla ve tých najrozmanite(šich fare bn9ch kombinácii
prekrásn eh o k.ro jovanla ta n eč 
nlk ov.
Ak zá jdeme ma 19m exkurzom
do minulosti s úboru, zistime, že
Inaugurácia pOvodne 120- člen
n éh o kolektlvu na zámku Ko·
szeclne sa udiala v ro.k u 1953.
Pokračujúc prvým vystúpenlm v
roku 1954 mu nadšené lrrltlky
otvorili cestu na javiská Eur:óPY l zámoria. Umeleck9 vedúci
s úiJoru Stanisla w Hadyn a ch oreografka Elwfra Kaminska a ko
vedúce ,.ume lecké duo" čerpa·
jú z fo lklórne( pes trosti ta k-

mer 100 et nografických územi
Polska a vytvorili pre súbor doteraz spolu 328 programových
čls l e l.

Pri s ledovani programu súboru SLASK sa nám sluch ovo
l vizuáln e prellnalo množstvo
ta n eč n ýc h i vok álnych fori e m
územne veľmi vzd ial ených regiónov. Napriek tomu sa u ai váka dostavila schopnosť vnl mať vel mi celistvé a k<mtlnult né slu ch ové a vlrz:uálne obrazy. Ak sa pýtam e prečo , mus!·
me spom enúť historickú predlspoziciu Polska (v zmysle štát·
nej samostatnosti ) a m ožnos ť
rozvo ja v eľk ého množs tva základn ých je dnotiacich cha r-akteristik . folklór u. Odraz tejto
predls pozlcle vystupuje v programe súbo r u SLASK ako zá·
kl adný choreografický a kostý ·
mový dôraz na ume leckú prezentáciu ta nečných u voká l·
nych, melodl ck9c h u rytrnic o
k9ch snáh. Pre javu je sa to nie-

le n v .,zllevani" charakteru
žá nrovo rovnakých prejavov z
1·ôznych kútov Polska, ule aj v
ove la bližšom vztah u k tzv. vysokej kultúre minulýc h s toroč L Podob n osť
so s lovens k9m
folklór om je zjavná v Zbojnic·
kych tancoch (hudobná úpruva
W. Kilar, choreografia M. )urczyk J. alebo v Tan coch pod·
haluns kých goralov ( hudobná
úpravJI S. Hady n, c horeog rufia
E. K ~:~ minska] . Nemožno ale
prehliadnu ť in 9 ch ar1:1kter poma lých Jyrl ckých piesni vzh la dom na priklad na n aše trávni·
ce. Na rozdiel od t u prezentovaného fo lk lór u t rávn ice sú
viazané na kvarttonlilnu sústavu n žili v podstate izolovane
od um elej hudby. Hudobné ú·
pravy lyrických piesni S. Hadynom priam otvára jú pred divákom a p oslucháčom bohatstv o
ludovej melodi ky u nútia ho ku
konfrontácii s Chopi novým kla vi mym romanti zmom. Ic h ch u-

J'Ukitl:lr, ako tomu bolo napr. v
plesni Húska, sa pohybu je akoby na hra nic i Judového nápevu
a umelého spracovania.
Vys túpeni e súboru SLASK
zn esie kr itériá nielen laických
zá u jemcov, ale i náročnýc h od·
bornl kov. Bohaté etnog rafické
v9chodisko tvorby je posil nené
nie len precizny mi choreogra fie·
kým i a kost9movýml úpravami,
ale at e fekt om špičkov9ch ta·
nečni kov a s pevákov, ktor! v
rá mc i sólových vystúpeni dosahovali a ž artisti ckú virtuozitu. Prirod ze nosť postoja, mimiky a celkového prejavu členov
súboru je z na čne vysoká a prekr ačuje latku priemerných nárokov. Farby jednotlivých krojov - v o ľba ich javlskov9ch
kombinácii tvor ia druhý, ak.Jsl
late ntn9 progrum manlfestného
spevu a tanca.
INGRID KUSNIROVA

•

Po premiére muzikélu Kral bléznov

GRAMORECENZIE

HtADANIE ADEKVÁTNEHO VÝRAZU
KRAĽ BLAZNOV, p6vodnf slovlnskf
muzik61 v dvoch fastJacb, 1 prol6som
a epilógom ua motlvy roiiUiinu Victora
Husa Chr6m Matky bolel v Parili. Hudba: Tibor Andralovan. Libreto: Marsita Mayerod. Soéna: Oto lujan. Kostfmy:
Stanislava Vanli!kov6. Cboreosrafla: Borb Sluvllk a. h. Dirlsent: dr. Bobul Slezák. Rélla: Bedfich Kramosll a . b. Oi!inkujťi sllllstl, zbor, balet a orchester Novoj sc~ny. Celolt.itna premiéra 28. a 29.
11prila 1984 na Novej scéne v Bratislave.

Zaslúžll9 umelec Tibor Andrašovan celou svojou doterajšou hudobno-dramatickou rtvo!'lbou [opereta, tri opery, pät batanečn9ch kompoz!cU
letov, množstvo
pre vyspelé profesionálne l amatérske
folklórne súbory J dokázal, že mu je táto oblast tvorby obzvlášt bllzka a že
patr! k našim najskúsenejš!m javlskov9m tvorcom. Preto ani neprekvapuje,
ak po niekolk9ch rokoch sústredenej
práce prihlásil sa ' opät.avne s novým
hudobnodram8Jtlck9m dielom, <tentoraz
muzikálom KrAl bláznov, ktor9 v spolupráci s llbretlstkou Ma.rgltou Mayerovou nap!sal· na mot!vy románu V. Huga
Chrám Matky božej v Par!žl. Nepochybne, bol to sme19 a odvážny nápad siahnuť po svetovej literárnej predlohe, v
tomto pr!pade navyše objemnom romá·
ne f·rancúzskej proveniencie s bohn19m
dejom, množst·vom postáv, dramatick9ch
konfliktov a pokúsiť sa prerozprávat jeho obsah špeclflc k9ml prostriedkami a
možnosťami hudobno-zábavného divadla.
Určitá redukcia deja a postáv, ako 1 osobitý pohlad na predlohu zo strany •t vorcu
libreta
l
autora
hudby
je v t.akomto pr!pade nutnou požladav~ou možno povedať, že obaja autori
sa tejto požiadavke usilovali vyhuvlet.
Mayer ovej muzikálové libreto, nap!sané
s velkým citom pre 'dramatickosť a jaVI·skovú účinnost, vysúva do popredia
predovšetkým rozsiahle masové scény a
v9 javy. Akcentuje najm!! svet par!žske·
ho podsvetia so všetkými jeho typickýml postavami, načrt áv.ajúc h o v kontraste oproti svetu mocných a vládnúcich
[ šlach ta, duchovenstvo, vojsko l - Na pozad! tohto h!stor.lcko-spoločenskéh.a rozvrstvenia s Istou mierou soc!ologizujúceho pohladu vytvára potom v librete
priestor pre vykreslenie komplikovaného
lúbostného vztahu dvoch hlavných postáv románu - cigánskej krásavice Esmeraldy a básnika - rétora Gringoira, ak éhosi duchovného brata F. Villona, ale
aj pre uplatnenie ďalšieh postáv usilujú·
cich sa o lásku Esmeraldy [kapitán lukostrelc-ov Phoebus, arcldiakon Claude
Frollol. Len prekvapuje, že najt!1aglckejšia [a vlastne najznámejšia l postava románu - mrzák Quasimodo, z.voná·r u
vidltelne spôsobovala
Matky božej dbom autorom najväč š ie starosti, z čoh,o
zrejme potom vyplynul l jej skromne jš!
zástoj v muzikáli. Takáto osobitá autorská optika pohJ.adu na predlohu zo strany libretistky s výsledným popresúvan!m
významových ťažisk a dramatických ak·
centov na iné dejové momenty, resp. na
~né postavy románu je však odôvodnltelná, pochopitelná a možno ju rešpek·
tovať najmä vtedy, ak vychádza v ústrety skladat er.ovým tvorivým zámerom.
Tibor Andrašovan aj v hudbe k muzikálu Krá! bláznov dokazuje, že rozumie
špecifickým požiadavkám javiska, že vie
nakomponovať dramaticky účinnú hudbu. j eh o hudba k muzikálu zaujme .predovšetkým svojou spontá nnosť ou , Iahkosťou, plynulos ťou, upútava bohat.ou a ná·
pad!tou mel odlčnosťou a vzbudzuj e celkove do jem, akoby autor cel·ú hudbu nap!sal jedným dychom v rozp!lt! nleko!kých šťastnýc h dn!. Napriek týmto Mribútom Andrašovanovej hudby, jej zjavnej kompozičnej brilantnosti a zdanilvej bezproblémovosti, n emožno sl ale tiež
nevšimnúť, že nesie v sebe aj výrazné
stopy hladania - hladania pravdivého
a štýlo·VO vyváženého hudobného výrazu adekvátneho duchu predlo hy, ako l
dramaticky najvyhovujúcejšej a najúčln·
nejše j formy, hlada nia možnost! zhudobnenla historického námetu súčasným hu·
dobným jazykom. Andr.a šovan pri&tupuje k zhudobnenlu Hugovej predlohy z
poz!cie súčasnéh o hudobného vývoja a
neuchy!uje sa nikde k hudolmej štylizácii a zámernej historizáctl a archaizác!!
hudby, a to ani tam, kde by sa to vari
aj žiadalo.
Nie všetko sa Andrašovanovl v ·tvori·
vom procese hudobného stvárnenia predlohy plne vyda·rllo. Vyš iel však zo správneho predpokladu - že bytos~ne fran cúzska predloha si žiada výsostne franct1zsku hud·o bnú formu. Našiel ju vo
francúzskom šansóne, pričom ďalej vychádzal z poznania, že šansón výborne
splynul s o zvukmi tohto storočia .a môže
v ňom dnes - ako tvrdla historici populárnej hudby - dobre .o žlt všetko.cto, čim
žije súčasná populárna hudba. Zo šansónu urobil základ svojho muzikálu možno povedať, že tV'or! jeho základnú
stavebnú jednotku. Nakomponoval celý
rad melodicky pôsobivých, ve!koryso vystavaných šansónov, a to tak v duchu
francúzskeho chápania šansónu - teda
ako jednoduchú melodickú pleseň [s ty-

plckým valč!kovým rytmom a využlt!m
akordeónu), ako l v jeho európskom,
. resp. dnešnom chápani - ako osobitú
pleseň so závažným textom, pri ktorej
prednese sa vyžaduje aj určitá suge9t!vna "herecká Interpretácia", ba ide ešte
1 dalej a komponuje šansóny, ktoré sv-o-

Bolena Pol6nylov6 ako Esmeralda v inscenácii muzik6lu Kr6l bláznov.
Sn!mka: l. Teluch

jou hudobnou závaž nos ťou majú už operetný, ba až operný charakter. Pri všetkej Ich formovej ucelenosti a uza.vretostl (ako sólové Qlesne, čl árie, duetá, zborové piesne l pracuje Andrašovan s nimi,
resp. Ich fragmentami na spôsob nároč
nej mot!VIicko-te~atlckej práce, z Ich
materiálu buduje l hudolmé plochy s náladotvornou, llustrat!vnou alebo spájajú·
cou funkciou, č!m dosahuje pozoruhodnú
prekomponovanost celého diela. K urči·
tému narúšanlu 1ejto primeranej hudobno-štýlovej platformy však dochádza
vkl adan!m hud·obných č!sel - vla9tne
tiež šansóoov - v rytme swingu, blues
[história populárnej hudby pozná takéto
šansóny!). hudobných plôch v ry·tme habanéry a paso doble. Nimi sa vnáša do
hudby muzikálu cudzorodý prvok, dochádza tu k citelnému hudobno-významovému posunu, hudba dostá•va výraz, ktorý
neve!ml k·o rešponduje s duchom •predlohy. Ukazuje sa, že zámer sia hnuť po
týchto pestrých rytmických štruk,túrach
a uplatnit Ich pri hudobnom stvárn en!
t ejto Hugov ej predlohy nebol prá·ve najštastnejš!. Tu sa otázka väčšej štýlovej
ucelenosti hudobnej zložky muzikálu vynára so značnou naliehavosťou .
úaišou otázk·OU, ktorá sa vynára v sú vislosti s Andrašovanovým muzikálom, je
otázka jeho hudobno-dramatickej formy.
Andrašova·n sa priznáva k rtomu, že jeho pôvodným úmyslom bolo na námet
Hugovho 110mánu Chrám Matky bože.j v
Par!ži nap!sat operu. Aj ked sa napokon
rozhodol pre muzikál [opera na tento
námet už exlstl.!Je), jednako len výsled·
ný drama·tlcký tvar prezrádza, že tu bo·
la uplatnená [či už vedome alebo podvedome l operná koncepcia . V prospech
t-oh·to tvrdenia hovor! nieko!ko skutoč
nost!: delenie diela na prológ, ~rl časti
[dnešný muzlká,l je takmer výlučne dvoj ·
čas tový l a epilóg [pozri klav!rny výťah! 1. vysoký zástoj hudby, mnohé operné postupy, existencia uzavretých hudob·
ných č!siel majúcich f.ormu opemelj árie,
náročne vystavaného dueta, čl zborovej
scény. Krá! bláznov sv·o jou dramatickou
vý9t.a vbou, svojou hudobno-archi.tektonlc·
kou formou neustále osciluje medzi operou, operetou a muzt.kálom, ku ktorému,
žiar, napokon nedospleva pre ci·t e!né ob·
medzenle tanečno-pohybovej zložky teda práve .t ej zložky, ktorá je p.re muzikál svojou lntegrujúcou funkciou ak
n ie rozhodujúcou, .t a.k celkom určl~e rovnocennou zložkou. Ťažko pochopiť, prečo
taký skúsený tvorca baletov a uznávaný
skladater velkých tanečných scén pre
naše folklórne súbory, akým Pťndrašo 
van nesporne je, nenap!še pre svoj .muzikál ani jedno výraznejšie tanečné čls ·
lo, a lebo rozmel.'nejšie dramaticky koncipovanú hudobnú plochu, v ktorej by
bol priestor pre pohybové vyjadrenie deja. Za takéto sotva možno označlt tie
2-3 miesta ·v muzikáli s hopsajúcim davom, o mlnlbaletných dekorat!vnych in·
termezzách v druhej ča9!1 muzikálu ani
nehovoriac. To je jeden z podstatných
dôvodov, prečo Andrašovanov.o dielo našu predstavu pravého, ozajstného muzikálu nenaplňa uspokojivo.
Autori zverili naštudovanie svojh o muzikálu spevohernému súboru Novej scény, Morý má bohaté skúsenosti s inscenovan!m pôv.odnej slovenskej spevohernej tvorby. O výsledný javiskový tvar
Krála bláznov sa v rozhodujúce j miere
pričinili dvaja hosťujúci umelci reži·
sér zaslúžilý umelec B. KramosiJ a choreograf B. Slovák. Inscenácia najm!! Ich
prlčlnen!m, ale aj
zásluhou výtv.a rne
peknej a funkčnej scény a pestrými farbami hýrlaclch kostýmov S. Van!čkovej,
má všetky vonklajš!e znaky pútavého
a pr!ťažlivého pred9tavenia, znaky ve!ko·
lepej výpravnej_ historickej hry. Kramo s!lova réžijn·á práca bola aj tentoraz sú-
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stredená predovšetkým na vynaliezavé,
pritom výtvarne cltené aranžmán ver kých davových scén, ktoré fal'bjsto rozohráva v celej Ich životnej plnosti a
nespútanosti, vytváranie sil nej a účin
nej atmosféry, nápadité využlltle javiskového priestoru. Menej uspokojila jeho
práca s h ercami-sólistami, kde sa ž1adalo viac úsilia o výraznejšiu a bohat·
šiu charakterovú prof1láciu Ich postáv.
Tu sa, ako 'Íl"Udične, prive!ml s po!ahol na
ich osvedčené herectvo a vo viacerých
pr!padoch, nežladajúc viac, sa uspokojil
s rutinovaným hereckým prejavom. Po
dlhé roky oceňovaná choreogra flcká In·
venčnosť B. Slováka nenašla v .pr!pade
Krála bláznov ·prlmeMný priestor k svojmu uplatneniu. Bolo ju však c!tlt v pomocnej práci režisérovi, v ·plastickom pohybovom dotváran! r ozsiahlych zborových a komparzových scén, pri budovan!
mlzanscén, v pohybovom rozohrá:vanl dejových akci! a zaplňan! hracieho prľes
toru. Pravda, ani režisérovi a choreografovi sa n epodarilo preklenúť určité, už
spom!nané štýlové a formové nedostatky
diela, aj ked viacerým zdlh·a vým a únav ným miestam [napr. próz ov ý dialóg Es·
meraldy a Gringolra v závere prvej čas
ti kde ani Ich následné vokálne vypäté
d~eto nerieši otázku chýbajúcej gradá·
cle te.jto časti l mohli zabráni t.
Najväčšou prednosťou muzikálu Král
bláznov sú jeho vynikajúco n ap!sané šansóny umožňujúce Ich Interpretom uplat ·
nlt ~lelen spevácke, a le i h erecké dispoz!cle. Velká väčšina sólistov ponúknuté prHežitosti s úspechom využila a predstavila sa s velmi dobrými výkonmi. Plat! to najmä o vokálne tvárnej B. Poló nylovej v postave Esmeflaldy, J. Benedi·
kov! stvárňujúceho s istotou a bohatým
výrazom nev!údnu a rozpoltenú postavu
arcldla kona Frolla a L. Mi š k o vi č ovi v
postave básnika, p raktick~ho filozofa parižskej ulice, Pierra Gnngmra , ktorý
komplexným uchopen!m postavy a suverénnym výkonom jasne prevýšil svojho
alternanta, ešte málo skúseného a tý~
a j dosť stiesneného l. Simega. Vynikajucu charak·terovú štúdiu zvonára Quas i·
moda - toMo fantóma telesnej oškli·
vostl s uš!achtilýml vnútornými črtami,
vytvoril I. Heller, majúci ;tu však pr!le·
žltosť uplatniť via c svoje h erecké a pohybové, než spevácke schopnosti. J. Konstanty n enašiel zatia l primeraný vý.raz
pr e švih áckeho krá!ovského lukostrelca
Ph.oebusa a zostal vioac pri povrchu postavy . So značnou vnúto.rnou a_ citovou
zaang·ažovanosťou stvárml1 sta1·u žobráč·
ku Gudulu t.ak G. veclová, ako i jej a l·
ternantka O. Gallová, obe dokumentujúc
tu svoj zmysel pre interpretáciu šans6·
nu. Vd·ačné spevácke pr!ležitosti s o zjav nou c huťou využili J. Kuchár v pos tav e
Clopina - krála parlžskeh·o podsvetia
a A. Baláž v postave punčochára Jakuba
Coppenoleho, kým E. Plesnlková •a alternujúca E. Machá.č ko vá mali v postave
Ľa,Jiany už mene j pr!ležitostl k speváckej prezentácii. Portrét samo!úbeho, nedôverčivéh o a poverčivého Krála Ľudov! ·
ta XI. so zjavne karikujúcimi črt a mi vytvoril osvedčenými , ale účinnými verbá lno-herec kými prostriedkami K. Cálik.
Trojicu žien reprezentujúcich pa rlžs ke
podsvetie stvárnili s pochopenlm, p•r ltom
ale s určitou vonklajškovou, r éžiou zvýraznenou preexponovanostou Z. Madar.ová [Margot 1, D. Markovičová [ FrouFrou 1 a M. Schweighoferová [Anni e lSnahu po maximálnom vyznen! nového
muzikálu , podporil i dirigent dr. B. Slezák sol!dnym hudobným naštudovan!m
diela nielen v orchestri, ale aj so s61istaml ako l zbormajsterka N. Raková spoIahllvým naštudovan!m náročných a hojne zastúpených zborových partii.
Premiéra pôvodného muzikálu Krá!
bláznov opäť naznačila, aké starosti a
problémy nám prináša to magick é s lovko muzikál. Nebyť neho, polovica výhrad voči mnohým vznikajúcim spevoherným die.l•a m by odpadla. Naši autori
ale chcú a preukazujú do s ť otižiad·o stl
p!s ať muzi·kály. Len sa ukazuje, že jednotliv! autori majú rozdielnu predstavu
o rom, ako by mal muzikál vyzerať. Vý ·
sledkam sú samosta1né, izolované poku. sy, prezentácie vlastných preds táv , bez
zjednocujúceho názoru na podstatu mu·
zikálu. Pr!·činy <t-o hto stavu mo~no vidiet
v absencii užšej tlmovej spoluprá ce, v
chýbajúcej ná ročnej a usmeri'\ujúcej prá ci dramaturga, ktorý by ma l byt var i
tým d.o brým duchom, č o od samého počiBit ku vznikania pôvodného muzilrnlu
jemne usmerňuje a citlivo koord iJnuje
tvorivú prácu členov a utorského [skladater, libretista, textár piesn! l a real! ·
začného tlm u [režisér, dirig enlt, choreograf 1 do želatelného výsledné·h o 1varu.
Pretože posledné výsledky dosť p·resvedčlvo ukazu jú, že bez t akejto užše-j a s ústredenej t!movej práce výraznejš! krok
dopredu na poli muzikálu sotva urob!·
me. Nazerajúc na nový s lovens ký mu zikál Krá! blá znov z toltto zorné·hO uhla
možno o ňom povedať, že a j pri všet ký ch svojich kladných stránka ch d os ť
verne zrkadli práve te!'ajšiu situáciu ·
okolo muzikálovej tvorby u ná s.
ALFRt:D GABAUER

SONATY PRE HUSLE A KLAVIR. Ludwis van Beethoven: Sonáta D dur pre
klavfr a husle, op. 12, č. 1; Robert Sebumann: Sonáta a mol pre husle a kiav!r,
op. 105; Claude Debussy: Sonáta pre h usle a klavfr.
JC.ZEF KOPEĽMAN husle, MARIAN
LAPSANSKf - klav!r.
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Platňu Jozefa Kopel mana s tromi významnými soná ta mi pre husle a klavlr
nemožno posúdlt j edn oz n ač n e. Prvá s trand s Beethovenovou
Son átou D dur,
op. 12, č. l n a zna č uj e , že klasic ký štýl
je huslistovi vzdia lene jš!, n ež štýl barokový [v ktorom ho dobre poznáme zo
sól v Slovenskom komornom orchestri 1.
alebo romanti cký či Impresionistický,
kl o r ým sa prezentu je na opačnej strane
platne. Beethoven s!ce komponoval sv.oje hus lové sonáty pre ur č it ých virtuózov,
d teda vysloven e pre pódiové použitie s
č !m súvis! aj okáza lejšie a bravúrnejšie
vybavenie oboch pa rtov; predsa však len
poi'íalie J. Kopelma na pr!liš smeruje k
zdôra zneniu tých to vonkajškových prvkov. Tvrdé nasa dzovania sláčika , a to
dokonca aj v poma lej č a sti , dáva jeho
hre silácky charakter a nadmerné zdô·
razi'íovanie virtuózne j zložky vedie aj k
istému rytmick é mu nepoko ju, čim trp! v rýchlych pasážach - a i súh ra s kl avírom, ktorý sa mim ochodom ovela viac
drž! v medziach štýlovosti. Celkove vyznieva Beethovenova soná ta pr!liš rut!' né rsky a chýba je j väčš i a osobitosť; pripomlna výkon dobréh o a skúseného orcllestrálneho h ráča.
In terp re t ač n e je ovela cennejšia druh á s tra na platn e. Schumannova Sonáta
a mol, op. 105 dostáva v Kopelma novom
podani p a tri č n ú dávku r omantickej expresivity a vášnivosti. Agogické výkyvy
s ú plne zdôvod nené ·vnútorným pulzom
sonáty a umoci'íuj ú bohatý hudobný obsah di ela.
V Debussyho prakticky poslednom diele, jedine j sonáte pre husle a klav!r, oceni posluch áč Kopel ma nove tónové kva lity, dôsledné dyna mické prepracovanie
oboch partov, pôso bivú výstavbu diela.
Nazdávam sa, že tu oba ja interpreti naj l epšie spomedzi všetkých diel na hraných
na recenzovane j platni vysti hli skladaterov zámer a zaujmú silnou emocionalitou svoj ej hry. Osobitnú zmienku si zasluhuje vycibrený a muzi kantsky plnohodnotný výkon kl aviristu M. Lapšanské ho vo vsetk ých skla dbách obsiah nu tých
na platni.
Za zvukovú a technickú s trá nk u, ktorá
je na velmi dobre j úrovni, zodpovedajú
J. Kr če k ; L. Komárek a O. Nopp. Pôsobivý
výtvarný návrh obá lk y je od V. 2i!inČ dnov ej, design od A. Jakabove j.
R. SKREPEK
PETER IL)IC CA)KOVSKl): Symf6 nia č . 4,
f mol, op. 36. SLOVENSKA FILHARMÚNlA - dirigent VLADIMIR VERBICKIJ
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Verbic kéh o bllzky vzťa h k výrazovému
s ~ e tu v eľ k é h o ruského géni a sa pre javoval a j v dramt urgii podujati Slovenske j fil harmónie zvýšeným zastúpen!m
Ca ~kov s k é h o symfonickej tvorby v pr.ogra moch jeh o koncertov. Jednou z trv alých pamiatok na roky Verbického pô so ben ia v SF bude táit·o ·vynikajúca na hrávka. Doslova z nej vyžaru je ni elen
kus poc tiv ej remeselne j dirigentskej pr á·
ce na detailoch, ktorú postrehneme v
plastickom modelova ni jemne vybrúsených p!Ušok zapadajúcich clo s úvisle j hudobn ej ll ni e, ale .a i v premyslenej, dôkla dne zváženej koncepcii výstavby, prežia renej boh atým citovým dotváraním.
\ierbicki j tl moč! Caj kovského predovšetkým v správnych proporciách. C!tlme to n aj mä v ·oblasH agogiky - vo volbc t emp, v ic h nadväzn osti a vzá jomnej
sklbenosti. V oblasti zvukovo-dynamického vypra covania dokáza l Verbickij
ná!s ť s prá vnu dávku intenzi ty farby, ktorá má p resne ur če n é mi esto ni elen svojim v}Tazovým dopadom, ale aj v rďm
C! celkove J dyna mickej výstavby. Ca jkovského IV. sym fónia je znamenitou viz;tkou vynik ajúce j úrovne prvéh o s lovens kéh o symfonického telesa. Možno ju
d o kum e nt ov a ť bohatým dynamickým tieľlovan!m, krás nymi nástrojovým! s6lami
pri prednášanl exponova ných tém, kval:t ou h a rmónii i v yrovna n os ťou ná stroJOVých skupin .
P os lu c h áč ot.ídi vuje a s úča sn e sa ne·
chá va uná šať eleganc iou i živým s pá·
clom 3. pi zzicatove j ča s t i , jemným pô·
vabom hobojovéh o sóla prinášajúceho
v 2. č ast i ponášku na ruskú ľu dovú pi es c ľt. Zásluhou dirigenta sú výborne vys tavané a j dramatické úseky, ktoré majú
na p os lu ch áča sugestlvny dopad ; nie sú
preexponova né a predstavujú i z h!adiska cel ku s k u toč n é vrcholy IV. symfóni e.
Nahrávka te jto sym f6nie a koby doku·
r:1 ent ova la d lh o roč n é úsilie celých generáci! r uských i sovi ets kych dirigentov
d o praco v a ť sa k je j čo najideálnejšiemu
i nt e rpr e t ač n é mu tvaru . A tak , hoci s a
jed ná o produkt vy robený a posklada ný
v št údiovýc h podmienk ach, podarilo sa
interpretom i zvu kovým režisérom (P.
ú rei ner, ). Ha nák 1 vy robi t export nú ukáž·
J.. u ma jst rovstva te lesa i jeho dirigenta.
-žk -

So rské hudob
Bezprostred ne po úspešnom z á jazde
opery SND do Bulharske j lud ovej republiky za č a l sa v Sofii XV. 'ročnf k medzin árodn~ho hudobného f estiva lu Sofijské
h udobné tS'ždne (24. 5. - 4. 7. 1984].
Na rozdiel od BHS a v súlade s bulharskS'mi národnS'mi tradfclami má v rámcl t.oh to festivalu .opernsr žá ner rovnocenný zást o j s a ktivitami koncertnými.
Je to d ané u ž 1 tS'm, že v druhej polovici festi valu sa dol\ začl eňuje Medzlnánodná súťaž mladS'ch operných spevákov, vstupujúca už do svojho ôsmeho
rocnlka. Domáci operný súbor zasa prlpl"avil v rámci festivalu premiéru Moza rt ovej buffy Cost fan tuHe, čo je pre
krajin u, kde vlá dne operný d uch talianskeho ottocenta, po·z or uhod n ý drramuturglc kS' poči n . Okrem množstva predstaven l Sofijskej ná•rodnej opery s hosťujú 
cim! umelcami prlvltali tu a j opernsr
súbor z juhoslovanského Osjeku s Egkovým Revlzorom a operné divad lo z Ruse s Verdiho Traviatou, ďalej PozMnskS' ba let a CernošskS' džezový ba~et z
USA. Domlna n t·o u k oncer tne j časti stali
sa vystúpenia Leningradskej a Drážďan
skej filh a rmónie, k je j drama.turg!ckS'm
vr ch oloiJ! patrilo Hon eggerovo draJITJat!cké ora tórium joha nka z Arcu na hran ici a Prokofievovo <oratóriu m Ivan Hrozn~· . V äčšina týchto podujat! boJu sústredená do d r uhe j polov ice júna. Nám su
poš ť ast ilo v dňoch 25. 5. 2. 6. 1984
zh liadn uť tri operné a navštivit jedno
koncertné podu ja-tie.
Koncert Sofi jskej fil harmón ie namiesto ohlásené ho hosťa zo ZSSR (v Bratislave n edávno tak i1spešného j. Temirkanova ) dirigova l domáci D. Manolov. Darilo sa mu predovšetkým pri interpretácii oboch diel S. Prokofieva ( l. symfónie - Klasickej a 2. klav irneho koncertu ), ·O čosi mene j v Musorgského
Obrázkoch z vsrstavy. Hviezdou več era
bol vša k sov ietsk y k lavirista Nikolaj Petrov.

P.red stavenle Brlttenove j Žobrác ke·! oper y sa h rá v Komornej sá le opery vo
zv láštne j a.tmosfé re sk romného a recesnéh o študents kého divadla ( zbor nevlest ok i zbojnikov stvári\ujú poslucháči
kon zervatória], k t oré dokáže strh núť
svojou spontá nnosťou a ná.paditostou. Aj
ta ké ošúcha né postupy, a kS'm je st~era
nie l"Ozdiel u med zi javiskom a h ladiskom, v tomt o n etradičnom divadelnom
priestore pôsob! n enás!lne a snaha ·O genel'ačnú
vsrpov eď je podčla·rk nUitá n ekonven.čnS'm o blečenlm komorného orchestra, hrajúceho s vervou pod taktovkou N. Nedjalk ova. Komorná sála je nevel k á s uterénna miestnost 6 päťdesiati mi
st oli č k ami po oboch d lhš!ch stra nách,
s tra n y k ratš ie sú vyhradené pre vch od
a orchester. V ta kto oh raniče nom priestore sa h rá s minimá lnym použbtlm lľek
vlzit [povraz visiaci zo stropu] a väčši
nou ch rbátom k dirigentov i, sólisti sú
rozsadeni po kútoch, čim p ri zborových
scénach vzn iká dojem s tereofónneho zvuku. V prestávke sa úč inkujúc i ·i diváci
prenesú ešte o nlek ofk o met rov nižšie
do pochmúrnej miestnosti (Inak zrejme
skúšobne], kde sa odohrajú väzenské
scén y pr!beh u, aby sa na záver V<ľátili
opať do pôvodn ých priestorov. Predstaven ie má švih (hoci sa h rá bez škntov ],
je pútavé hudobn e, herecky 1 s peváck y.
Na jvlac sa nám páčil s rubný lyr ic ký h las
M. Slavkovovej poh ybujúcej sa na pomedzi sopránu a mezzosopránu v úlohe
Polly.
Scénicky a režijne st aromódna inscenácia Verdiho Dona Ca rl osa, ktorú sme
v sedemdesiat ych rokoch mali možn.osť
vi d i e ť aj v Bratislave, mala jed noznačné
vrcholy v speváck ych v9konoch, keďže
ani úroveň orch estrálneho naštudovania
( di.rlgent B. Ch i nčev) nepreslahla priemer. V úlohe Filipa polský basista L.
Mróz ( nlek ol ko dn i pred t ým z as kočil za
j. Nesteren ka aj v Borisovi Godunovovl )
podal výrazovo mimoriad ne prepracova-

s ovenské voká 11e
Juhoslovanské k ultú rne cent rá Zá h r eb,
Nova Gorlca a Ľubrana hostili v poslednom aprllovom týždni naše reprezen tačné teleso Slovenský filharmonický
zbor z Bratislavy. Ponuka Jugokoncert u
zámerne p81triJ.a ansámblu, už tr:td!čne
známemu spo fahlivS'mi interpre tač nými
výkon mi medzinárodnej úrov ne. V po dvedomi odbornik ov dopostar rezo nujú jeho výkony na festivale Muzički Blennale Záhreb v roku 1981. Vlastne jeho
pričl n e ni Ql do mozaiky avantgardnej hud by tu vtedy vh odným spôsobom zapadli
a j n ekonv e n č n é vokáln e diela domácich
s k lad•atefov Rubena Radlca a Vuka Kul eno v lča.

Na koncertoch v Záhrebe u Ľublane
bol zbor dôstojn9m partnerom najpop rednejšiemu domá cemu sy mfo ni ckému
telesu - Symfonickému orchest ru RTV
z Ľu b fane s dirigentom Antonom Nanu t.om. V jeho pln okrvnej k·oncepcil ožila
pôsobivá kantátová freska Alexander
Nevský S. Prokofieva. Na úspešnom pretlmočenl diela popri Slovenskom fUhar-

l

ný výkon, t ak že len v d ramat ick ých vrcholoch sa ukázali Isté ll mi<ty jeho materiá lu. Talian L. Saccomanl z.aujal pekným dramatickým fondom i solldnou
technik ou, i nt erpretačne bol vš!!k jeho
výkon jed nostrunný a chladný. Málok de
n atolko chýba, .a k spevAk n evládne pôsobivým mezza voce, ako .v úloh e Posu.
Vy.nlk.ajúco a e§te stá le 5vležo zn el čier
ny bas N. Stoilova v úlohe lnkvlzlrtol'a,
k ým don Carlos Z. Gadževa zostal v tlen l ostatn ých účin ku júclch . Predsrtavenlu
d ominovali obe ženské predstavitelk y: A.
Stamenovová s t rocha svetlejšlm, no gurat ým tónom a brilantnou vysokou !.).Olohou v úlohe Eboli a G. Diml<~rovová,
ktorej tón má k rásny, mlestumJ až oallasovsk ý zá bal a jej interpretácia Alžbety
je postavená na ostrých dynaJITJických
k ontrastoch.
Len v ap ril! prlemlérovaná so f i jk á inscenácia Carmen je die lom štvorjce Inscenátorov z Francúzska, kt·ori sl Carmen vyložili ako pochmúrny, sur.ový, od
folklorlzmov oprostený ~ ta kmer neustále v pološere hraný prlbeh v strohých
dekoráciách i kostým och (s p revahou slvej a č i ern e j farby ]- Na tma prvé de jstvo
zaťažili množstvom
nápadov, vačšin<J u
vyznievajúcich dosť svojvorne a psycho logicky nezdôvodnene (napr. prestrelka
medzi vojakmi a rudom v závere obrazu aranžovanie detskéh o zboru a k o akýs i 'detský sirotinec 1 s vych ovávB'tefkou
u pod. ). Celkove priemernú út•oveň pred s taven ia (dir igent D. Man olov l zachrá nila sovietska mezzosopranistka N. Terentievová s drobnými rezervami v hereckom výkone, ale vládnúcu krásnym,
vorne zne júcim a v ibrujúcim hlasom, použlvaným funkčne , bez zbytočného hlasového exhibicionizmu, ku ktorému obOas zvádza úloh a Carmen. je j kra jan
A. Lomonosov zaostal za i\ou v štýlovosti prejavu, Escamtlio A. Manolova znel
p rlllš drs ne, kým Micaela G. Barevove j
upút·a la len v pasážac h nesených v s trednej dynam icke j rovine.
V. BLAHO

e

monic k om zbore (zborma jster d r. Stefan
Klimo) sa istou mierou podiel ala aj naša sólistka, mezzosopranistk a Dagmar
Pecková, členka SFZ.
Na samostatnom k oncerte v malebnom
pros tred! Nove j G01·ice sa SFZ prezentoval ako s prostre d kovate ľ hodnôt p redovšetkým s lovens ke j zborove j tvorby.
Zásluhou z.bormajstrov - zaslúžilého umelca dr. Stefana Klimu a Pavla Baxu,
popri skvostoch minulosti (Zarevúc i us,
Pa lestrlna, Brahms a Dvoi'ák ) rozozvuča
la sa hudobná paleta Inšpirovaná súčas
n o.s ť ou. Zborové s kl adby ná•rod n ých umelcov Ota Ferenczyh o a jána Cikkera doplnila dramaticky pôsobivá Slovenská
piesei\ od národného umelca Eugena Suchoi\a.
Istou zhodou okol nosti po tomto úspešnom k oncertn om turné prišla z jugokoncertu ďa l šia ponuk•a, tent oraz s poži adavk·o u spoluúčinkovan l a p ri uveden! Rekv ie m G. Verdiho v polovici júna
opäť v Ľubfane s orchestrom RTV. Post
za dirigentským pultom terutokrát zaujal

sl
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Murko Munlh - dirigent, k to•rý s pl11.9 u
s nažil su pret l moč i ť skla daterovu umeleckú závet. Z kvarteta sólistov povedla Sandry Sandruovej a Edith
Maria Simonove j vynikli predovšetkým
mužsk i part neri - tenorista Mihal Zumf ir a basista julian Jurja, ktor! pop l'l
stabilne j int oná c ii ( p ri inter pret·o vanl
tohto ná ročné ho die la nie vždy samoZI'ejmej) za u jali aj charakteristickým tlmbrom. Ohlas početného publika vo vypredanej Velike j dvorane kultúrneho a
k ongresového centra p re javu jú ci sa v dl hotrvajúcom aplauze p rávom patril všetk ým úč i nkuj úc i m .
Na záver stôjl zato pripomenúť, že
obidva fubranské koncerty (Prokofiev a
Verdi] p renášal slovinský rozhlasový
okruh spoloč n e s televlziou. A k boha tým do jmom ra di sa tiež poznatok, že
v nádhern e akustic ky ladených k oncer tných Interiéroch Záhrebu a Ľublane snú bila sa pôsobivá hud ba s prvkami úchva t·
nej modernej archHektúry.
MARIÁN BULLA
dôsledn<J s ťou

Za Já nosom Ferencsikom

~ n imku: K. Vyskoč il
Dňa 12. júna t. r. zomrel po ťažke j
chorobe maďarský dirige nt János Feren csik, umelecký i éf (hla vný hudobný ria ditef) Státnej oper y a Státneho symfonického orchestra, nositer najvyiišfch
maďarských štátnych vyznamenanl. Maďarský kultúrny !ivot je jeho odchodom
ochudobnený o jedineč nú, ťažko na hrn
ditefnú osobnosť , ktor e j zástoj v hudobnom llvote národa je v o blasti interpre
tácie zrovnaterný s významom Bar tóka a
Kodálya vo sfére kompozicie.
V roku 1907 narodený absolvent skla
daterskej triedy László Lajthu a orga
nove j triedy Viktora Sugára už v roku
1927 zallaril p ri svojom 11rvom vystú peni za dirigen tský m pultom budapeš
!lanske j Stá tne j opery. Nap riek po čet

ným možnostiam prljfmal zahraničn é ponuky v obmedzenej miere: svoju hlavnú
úlohu v!dy videl v práci na domácej
pôde, maďarskému hudobné mu životu venoval rozhodujúcu časť svojej umeleckej
po tencie. Po oslobode n! Maďarska bol
tri desa ťročia liéfdirigentom Státnej opery, do svojej smrti hlavným hudobným
riadlterom Státnej opery a Státneho symfonick ého orchestra.
Odchovanec stare j dirigentskej ikoly
považoval za najvyiiiu dcvizu svojej u ·
meleckej činnosti a bsolútnu oddanosť
skladaterovmu odka zu a za prvoradý imperatfv úprimnosť výpovede. Stredom pozornosti jeho obsiahleho orchestrálneho
i operného repertoáru popri iiroke j pa lete domácich i svetových autorov bola
tvorba F. Liszta, B. Ba rtóka (uviedol rad
významných premiér], Z. Kodálya, viedenského klasické ho tJ·ojhviezdia, F.
Schuberta, J. Brahmsa , C. Debussyho a
R. Wagnera. Im patrila jeho najväčiia
láska, k ich dielam sa prednostne vracal v posledných rokoch a to nielen
vo verejných produkciách, ale aj v gramonahrhkach. Hlbokt ponor do hudob ·
nej i myi lienkovej výpovede diel ttchto
skladaterov ( nezabudnutelné zostáva hu dobné nai tudovanie Wagnerovho Parsi fal&, ktorým sa aj lúčil s operou 30. d ecembra 1983) sa na poslucháčov preniesol vo forme neopakovate ľného umelec ·
kého zážitku.
Majstr ovské ovládanie dirigentské ho
r emesla s a vo Ferencsikovej osobnosti
snúbilo okrem umeleckej skromnosti so
vzá cn ym humanislickt m vzdelanfm (antických a utorov čltal v origináli), s ne ·
oká zalosťou prejavu, s hlbokým tudským
a vlasteneckým cllenlm, verbalizovaným
málokedy, iba vo vzác nych chviJach u
vornenosti.

Slovenský hudobný život v ňom stráca
dá vneho dobrého pria tela: János Fer en csik bol tým zahrani č ný m dirigen t om,
ktor ý po najdlhšie obdobie pra videlne
spolupracoval so Slovenskou filharmóniou. Od s vojho prvého k oncertu na jese ň 1950 k nám d ochádzal s väčšimi
a menlilmi p restávkami ni! do roku 1983
(posledný verejný koncert so SF sa uskutočn il v roku 1981] . Na 21 konce r
·toch s našim špi čkovým orch estrom uvá
dzal pravidelne svojich obJúbených aut orov ( o. i. Beeth ovena, Schuberta,
Brahmsa, Ba rtó ka, Liszta 1, a le - a to s l
zvlUť cenlme zara dil do s vojich k oncertov u nás a j skla dby sl ovenských
a utorov : Moyzesovu 7. sy mfóniu, Suchoňov a Metamo rfózy a Babu!lk ov Klavirn y
koncert (premiéru]. Ak sn jeho kreácie
v dávne j!llch obdobiach vyz na č o vali pre kypujúclm tempera mentom, obdivovali
sme v posledn om d esaťroč i in t r o ve r : n os ť,
myšlienkovú h l bku n vnú tornú harmóniu
jeho pris tupu k interpretovaným dielam.
V roku 1973 s a uvedenfm Beethove no ve j
9. symfó ni e v Tren či ansk y ch Tepliciach
pod taktovkou Jánosa Fer encsika zača la
dirige n tov& spolupráca aj so Slovensk t m
filharmon ickým zborom, ktorá naiila s voj
odraz nielen v kont:e1·toch na ma ďar
skej pôde, ale najmä v s pol oč n ýc h g ra mo nahrá vkach so Slovenskou filhar móniou, Slovenským filharmonic ký m zbo
rom a s maďarskými sólista mi pre vydava telstvo Hugaro ton, k toré sa s tretli
s mimo riadnym ohlasom aj v z a hra ni č!
( Graf!d Prix du Disque za Lisztovu Le
gen du o sv. Alžbete ). Oaiši e konkrétne
(Jiány prerui ila ne milos rdne smrť Jáno
sa Fe·rencslka, ktorý zotrvá v stále j pa
mäti všetkých, čo mali možnost' s nim
s polup ra cova ť a tešiť sa z jeho priate r
slva.
AL7.0ETA RAJTEROVA

~ZAHRANIČIA
Dňa l . j6la t. r. uplynulo 200 rokov
od smrti Wilhelma Frie demanna Bacba
prvorodeného syna J. S. Bacha. Bol lia:
kom tomáilskej školy v Lipsku a uoJbo
otca, ktorý pre neho napfsal KlaYiraa
kni lôčku ( 1720 ) . Pôsobil ako oraaalata a " musikdirektor" v Drálcfaucll
(1733-47) a Halle (1747-17&4), pot011
ako slobodný umelec v rôznych neaackých mestách. Bol jedným z najlepllcb
org anistov svoje j doby, zdediac po otcovi vynikajúce improvlzátorské scho. .•ti. Jeho nesporný talent a skvelé hadoné schopnosti sa primerane neronlnU
pre povahové nedostatky, v dôsledka
ktorých v posledných dvadsiatich rokoch ustavične menil pôsobiská a 11mestnanla . Kompozi č ne vyiiel zo sloha
svo jho o tca, ktorý obo hatil o origiúlae,
silne expresfvne prvky, predpovedaJtee
ul romantizmus. Ťalisko jeho tvorby
spoč lva v initrume ntálnej hudbe, . .jmä v skladbách pre klavir. Zanechalaedokončenú operu, 21 kantát, 9 slaf6all,
5 kla vfr nyc h koncertov, 2 koncerty pre
dva klavlry, niekofko komor ných skladieb, fúgy, kánony a r hor álové predohry pre organ, väčil l e mnohtvo sólowf ch
s kladieb pre klavlr ( f antázie, fúgy, prel údi á , sonáty ). Vä č iilna jeho skladieb aebola dodnes vydaná tla č ou hoci hodao·
tou sa jeho hudba pribliiuje k otcovmu
dielu.

Festival venovan ý tvorbe významatho
pofs kého skladatera Witolda Lutoslawské ho zorganizova la v mar ci t. r . load ýnska Royal Aca demy of Music. Najvydarene jillm podujatfm fes tivalu bol
koncert v podani BBC Symphony Orchestra pod ta ktovkou sa motného skladalara , na k t orom odzneli Sm6točú hudba,
Priestory s na (Les espaces du somaaeU),
pre ba rytón a orchester (Stephen loberts - barytón l a ll. symfónia. V progra me festivalu zazne li ďalej Ml~parti
pre or chester , Be náts ke hry pre ko•orný orches ter, Kniha pre orchester ( Llvre pour orchestre ), Prelúdiá z Prelidi! a fúg pre 13 sl áčikových ná strojov,
Sl áči kové
kvarte to, Epitafium, Grave,
cyklus plesni Tkané slová (Paroles tlss ées ], pre tenor a komorný orchester
( An!hony .Rich-te nor l a iné skladateron
diela.
Okrem Lutoslaws ké ho s kladieb boli do
programu f estivalu za ra dené aj diela
in ých pofských skladaterov - K. Sayma nows kého (Stabat ma ter ], G. Bacewiczove j ( ll. klavlrna sonáta), K. Peader eckého ( Agnus De i ] a ďa l ši eh . V 6vode
festivalu pre hovoril W. Lutoslaw skl o
svoje j tvorbe a uskutočnila sa beseda
sklada tera s po slu cháč mi a interpretllli.
2. kong res me dzinärodnej spoločnos ti
Arnolda Schiinberga sa usku t očnil vo
Viedni v dňoch 12.-15. júna 1984 a Jeho
témou bola " Viedens k á liko.l a v hudobných d e jiná ch 20. storočia" . Na l tvordt1ovom rokovani odznelo vyie 35 referá tov, ktoré objasňovali z(lstoj A. Sch6nberga, jeho ! lakov a cele j "druhej", resp.
" novej" Viedenskej iikoly v hudobných
d ejinách náilho stpro čia z n a jrozmanlteJšich aspektov. Ceskoslovenskú muzikológiu repreze ntovali na k ongrese dr. Ivan
Vo jtech, CSc., z Prahy ( "Prečo Scbtlnberg nemá žiaden vplyv na českú hudbu" ) a univ. prof. dr. Jil'f Vysloulil, DrSc.
z Br na ( " Schiinbergova nävi teva Brna
v r . 1926" ] .

Ministerstvo kultúry Armé nskej SSR a
Zväz a rménskych s kladaterov roahodll
sa kal dý druhý rok uderovať Cenu /l. I.
C hača turi ana za najvýznamne jilie nové
hudobné di ela~ a by sa tak uctila pamiatka t ohto verké ho armé nskeho skladatera.
P1·vým la u reá tom Ce ny A. I. Cha čaturia ·
na sa s ta l národný umelec Ar ménske j
SSR s kladater Edgar Og anesian za cyklus zbo rov na národné té my a 4. sl6čikov é kvarteto.

----- ---- ---·--- - --

Messiaenovu operu Svätý Frantilek z
Assisi (premiéra Paril 1983) ma jú nYiesť
na ja r roku 1986 v Bostone. Na hudobnom naiitudovani diela sa majú podlefať
Bos tons k ý symfonický orchester pod tak t ovkou Sei ji Ozawu a José van Dalll a
Ch ris tia ne Eda-Pi erreová v hlavných tlobách.

'-

Prvou opernou p remié l'ou bavorske j
Stá tne j op P.r y v Mnlchove v budúceJ sezóne bude Cajkovského Piková d6ma,
k to rú tu naiituduje kolektlv sovietskych
umelcov v ruštine. Hudobne dielo naltuduje dirigent Alexand er Lazarev, réJlu
bude ma t' Georgii Ansimov, úlohy s tart~!
g rófk y a Hermana budú spi evať )elena
Obrazcovová a Vla dimir Atlantov. Olohu
Lizy zverili J6lii Varadyove j.
Na toht orol:nom festival e Gioacchlna
Rossiniho v skla da terovom rodisku Pesare ( 18. 8. - 15. 8. 1984] uved6 tlel
znovuobja ven6 Rossiniho o peru " Cesta do
Re meša ", ktorá premiérovo zaznela v Pa·
rlži roku 1825 pri prllel itosti kor unov6·
c ie Karola X. Hudobne dielo naiitudu je
Cla udiu Abbado, režijne Luca Ronconi,
v hlavných úlohác h vystúpia Kalia Ric·
c ia relll ovft, Le lla Cube lllo vá a Ruggero
Ra imondi.

Komorné koncerty
MDKO
v Bratislave
Di\a 2. mája 1984 vystúpil v Zrkadlovej
.Sieni Primaciálneho paláca trlnásťčlen
n~ pražsk~ Sakov komor.aý orchester na
čele so zaslúžll~m umelcoon Josefom Vlachom. Dramaturgia vystúpenia t.oMo telesa progr.a movanlm t r.och rozsLahlych
cyk.lov popredn~ch česk~ch autorov zcr
hladňovala Rok českej hudby.
Večer otvorUa II. serenáda pre dvoje
husU a violu (v zmnožeoom obsadenl
komorného orchestra l B. Martinll. Dirigent zame.ral sa v nej na zv~raznenie
zdravej viMllty, ale l lyrickej spevnosti, na spolahllvé stvárnenie technlcky náročnejšlch úsekov. Vlachovo podanie tu
bazlrovalo skOr na spontánnej dravosti
a bezprostrednosti, než nn kultivovanej
elegancii a mäkkej vláčn.osti, ktorá je
ostatne jednou z domén nášho Slovenského komorného orchestra.
Čo do interpretácie najnáročne)šou
skladbou večera bola 7-častová Idyla pre
sl6i!ikovf orchester od L. Jan6i!ka. Cyklus nepa·trl k najvydarenejšlm dielam
sv·o )ho tvorcu. Najmä prvé 4 tasti - invenčne nie práve najšťastnejšie stavajú pred interpretov problém, ako dosiahnut čo najúčinnejšl dopad tej.t o hudby na poslucháča. Nazdá.vame sa, že sa
dirigentovi podarilo dosiahnut v tejt·o úlohe iba polovlčn~ úspech. Ovela presvedčivejšie vyznell však v~razovo prle~
bojnej~le posledné 3 čast!. V každom prlpade však patri telesu vďaka za sprlstupnenie tohto Janáčkovho málo frekventovaného diela b!'atislavskej verejnosti.
Záverečná Dvof6ková Seren6da E dur
pre sl6i!iky, op. 22 je vď·aka jedinečnej

Interpretácii warchalovcov u nás .<!Qbre
známa. V porovnani s koncepciou SKO
sl Vlach dovoloval v oblasti agogiky v
prvej, ale i v ďalšieh častiach širšiu
amplltúdu rozkmitu. V druhej - valčlko
vej časti akcentoval, viac ·a ko Warchal,
tanečnost. V porovnani s ostatn~ml cyklaml bolo v Dvoi'ákovl ·tónové vy.pracovanle partl.t úry najvyspelejšie, zvuk najvláčnejšl, i boha-tstvo odtienkov najpes·
trejšle. Zrejme je to dielo pevne 2lakotvené v repertoári telesa už dlhši čas.
ZaslúžU~ umelec J. Vlach nie je typom raclunálneho interpreta. Moment
ulledďmalého zvažovania je, pochopitelne, zastúpen~ v~ak velmi lntenzlvne aj
uňho; jeho prejav je ale na mlie vzdialený suchému akademizmu. Diriguje živo,
vrúcne, vzru!iene a plnokrvne. A to sú
tie devlzy, vďaka ktorým sl dokáže podman!( srdcia poslucháčov. To sa mu na
čele Sukovho komorného orchestra pr!
jeho bratislavskom vystúpeni - ako môžeme s radosťou konštatovať - nanajvýš podartlo.
VLADIMIR CIZIK

Dňa 12.
uskutočnil

má ja 1984 v Mozartove j sl.enl
sa spomienkový večer venovaný pamiatke významného majstra čes
kej národnej hudby - Bed!'lcha Smetanu. Podla vzoru televlznej relácie Hudba v resplrlu program tohto llllterpretatne mimoriadne vydareného podujatia
sprevádzal fu ndovan ~m výkladom, v ré·
torlcky pútavom a poeticky J.a denom štýle náš popredný znalec českej hudby
PhDr. Jozef Tvrdoň, CSc.
Slávnostný koncert bol dramaturgicky
orientovaný na tie diela Bedrtcha Smetanu, ktoré majú silné •au.toblograflcké
črty. I keď pOv·o dne plánované vystúpenie Id y Cerneckej pre jej náhle ochorenie bolo odvolané, pohotovo prispela
do programu poslucháčka bratislavského
konzervatória z triedy prof. E. Pappovej,
klaviristka Zuzana Hudecová. Na úvod
prednlesl·a Salónnu polku fis mol a Pol·
ku a mol z Cesk:fch tancov. Pri hre sl
počlnala
duchaplne, prejavila zmysel
tak · pre bravúrnosť a virtuóznosť, ako l
pre logicky vyváženú agogiku celku.
Nasledujúce dielo Trlo g mol, op. 15
v predvedenl Nového pralského tria (Ar·
nošt Stl'lžek - klavlr, J! tl Klika - husle, Jan Zvolánek - violončelo l zanechalo hlboký dojem. Dokonalá hráčska
symbióza toMa špičkového českého komorného telesa sa prejavila l v hudobne
zemiteJ, lrečlteJ Interpretácii ·tejto Smetanovej novoromantl'ckej skladby. Zlal
a smútok boli podkladom pre vznik tohto tria. Pochopenie obsahového zmyslu
odrážalo sa v hre pražských umelcov,
ktor! svojim erudovan~m . tvorlv~m muzlkantsk~m výkonom očarili poslucháčov.
Z Ich podania vyžamvala dramatická slla, v~bušná expanzia, ale poprltOtlll l lyrická nežnosť, ba až choplnovská subt!lnost
O ďalšom v~kone sa však nemožno
takto jednoznačne vyjadriť. Cyklus VeCarol plsnii na texty V!U!zslava Hálka v
Interpretácii brnenského barytonlstu Jltlbo Bara ( klavlrny sprievod Drahomlra Rltzová) vyzeral miestami rozpačito.

Najmä lntonačná kollzla a neisté nástupy speváka zaprlčlnlli celkové oslabenie umeleckého zážitku z vnlmanla tohto Inak vrúcne kreov.a ného d1el.a.
Na záver večera vystúpilo Tr6vnli!kovo kvarteto, v ktorého podani zaZIIlela
posledná dokonč-ená skladba B. Smetanu - S16i!i~ov6 kvarteto i!. 2, d mol, z
roku 1883. Toto tragické, oslobodzujúce
dlel'O, plod skl•a datelovej zrelosti a zároveň rozltH!ky, lnterpertovalo Trá·vnlčko
vo kvarteto (Vladimir Kovár l. husle,
VIU!zslav Zavadlllk 2. husle, Jan Jul'lk viola, Antonin Gál - violončelo l s pl·
ným pochopenlm zložitého myšlienkového sveta l defllu)úclch spomienok sklada.tera. Náležité, adekvátne formovarue
myšlienkových kontúr v !mltačných ná stupoch jednotlivých Inštrumentov, ako
aj vynikajúce cl·tenle gradačne stavaných, dramaticky vyhrotených čast! vlr·
tuózneho charakteru, podnr!lo sa súboru
Jedinečne pretlmo~t.

'ptetný slávnostn~ koncert prispel k
oživeniu vzácnych k'Omorných diel B.
Smetanu, ktoré sa len sporad1cky objavujú v repertoár! našich koncertn~ch umelc.ov.
·
BOŽENA DLHA~OVA

... .
Dň a 30. má·Ja 1984 vystúpil v Mozartovej sieni výrazn~ predstavltel sovietskej
klavlrnej školy, laureát Cajkovského sútaže v roku 1977 - Boris Petrov. Sympatlck~ mladý umelec prezentoval na jedl·
nečnej úrovni vynikajúci technick~ fond,
ale aj bohatú kultúru tónu. Nie je mu
vzdialen~ ani svet poézie, filozofickeJ
meditácie. Velmi jednoznačne sme sa o
tom presvedčili z podania úvodného triptychu - Prel4dla, Chorálu a Ftgy od Césara Francka. Petrov Je typom tvorivého umelca, ktorý prežlaruje každú frázu citovou účasťou. Jeho pr&jav nie je
však sentimentálny, ale mužn~. hlbavý
a svoj osobitý druh tvorivého prlstrupu
rád stupľ\uje do polôh herolck~ch a patetických. Zatial čo svoj prirodzený sklon
k temperamentnej dravosti - podmienen~ aj vekom dokázal vo Franckovl
obdivuhodne. tlmiť a v hlbavom Choráll
osvedčil sa ako pokorn~. kontemplat!vny
lyrik (s Imponujúcim nadhladom budoval 1 koncepciu záverečnej fúgy) mladlcku dravosť a brilantnú techniku na
vynlka júcej úrovni uplatnil v Prokoflevovej 7. klavlrneJ sonáte. Ak v>o Franckov! dominanta tvorivého úsilia smer-ovala skôr k vychutnávaniu detailov, v Prokoflevovl bol celkov~ prlstup zameran~ na vyzdvihnutie muzikantského globá·
lu a na využitie technického arzená lu
(okrajové rýchle časti). Znameru~~m školenlm vyc!bren~ zmysel pre tleňovanle
klavlrneho tónu, účinné modelovanie melodl ck~ch Hnil a citovú zaangažovanosť
uplat.nll Petrov jedinečne v lyrickej, strednej časti sonáty.
Ak v Lisztovej Tarantelle v hierarchii
Petrovovho tvorivého zretel.a dominova la zvuková apartnosf, technická brUancla nad v~razom, vo Fuoerallles sme mu·
seli obdivova·( schopnost premyslene!.
priam strhujúcej koncepcie výstavby celku. Tu sa Petrov prejavil ako účinný
stavitel velkých dynamických plOch a su·
verénny virtuóz pri oprladanl vedúcej
témy náročn~ml, dynamicky velmi exponovan~ml oktávov~ml girlandami. Záverečn~ Mefisto vali!lk stal sa opätovne
vlzHkou nevšedného technického zázemia, ktoré však v tomto prlpade v dOsledku prlllš uplatňovanóho temperamentu plne nepo stačovala, pretože mladý umelec pre značné tempové forslrovanle
hudobného prúdu musel napokon neprimerane meniť tempo. Pochopltelne, t~m
utrpela celková koncepcia skladby. Tu
sme výrazne pociťovali určit~ nedostatok umeleckej rozvahy a práve pre tieto
chyby krásy nemôžeme Petrovovl vyslovi( za výkon v tomto Llsztovom diele
slová bezv~hradného obdivu.

Intenzlvna citová účasť, technická virtuozita a zvuková priebojnosť zaistili
však Petrovovl u obecenstva zaslúžený
obdiv.
VLADIMIR CIZIK

CESKA HUDOBNA SPOLOCNOST v spoluprdcl s Ceským hudobn!L.m fondom, Cs.
hudobnými ndstrojmi a Strednou pedagogickou §kolou u Znojme usporiada u ZnoJme u dtfoch 19.-25. augusta t. r. KURZ
MODERNIZACIE HUDOBNE! VYCHOVY.
Výuka sa bude zaobera( t~mami, ako
napr. Metodika improulzdcle a využitie
detských hudobných ndstrojou u Hu, _A ktiuizal!n~ pruky u Hu, Speudcku prax v
triede a uedenle detsk~ho speudckeho
zboru, Hudobl'lf l!innostl u §kole, Hu dobnopohyboua uýchoua, Stíboroua hra
zobcouých fldut, Prdca s ptestfou u MS,
Speudcky zbor, Orchestrdlna prax.

:

Päťdesiatnik

JURAJ TANDLER ..

Nie je tomu ta k
dávno, čo lllll slovensko,&n koncertnom pódiu po prvýkrát
zazneJ.a
skladba
Juraja
Tandlera, skladatela, ktorý sl v uplynulých
di'loch
pripomenul svoje
životné
jubileum.
Jeho prvé skladatelské pokusy spada Jú d·o rokov p!l(deslat ych, kedy študoval hru na husle
u VIliama Kol'lnka na bratislavskom k'onzervatórlu, no jeho tvorivé amblcle vo
sfére skladby sa naplno prejavili až v
sedemdesia-tych rokoch. V r. 1972-77 študoval kompozlclu , dirigovanie a hudobnú
teór1u na JAMU v Brne, kde absolvoval
u Miloslava Ištvana skladbu Dievča a
smrť pre v elk~ orchester a recltá.tora.
V súčasnosti pOsobl pedagogicky na Konzervatóriu v Br'a tislave a jeho kompozlcle pos·tupne prenikajú do ved·omla ši ršej hudobnej verejnosti.
Tandlerove prvé zrelšie skladby Sesť štúdii pre fl!!utu, kla rinet a fagot
( 1973). komorná kantáta Nové prebuden ie na texty R. Thákura ( 1973 ), Sláčiko
vé kvarteto (1974), Dialógy pre biele nástroje a organ ( 1974). Suita pre husle
sólo (1974 1. Hry pre orchester (19751
a ďalšie - dokumentujú jeho úsilie o
nachádzanie adekvá·tneho umeleckého v~
razu v dialógu stavebnej konštrukcie a
emotlvnostl v~ pavede. Súst reďuje sa na
nuansované tvarovanie hudobného procesu, ktorý vykazuje Isté črty mo·z al ko-

vitosti, kaleldoskoplckéh o radenia drobn~ ch tvarov, plOch č i pásiem. Jeho doménou sa stáva dynamika na-p ätia, pôsobiaca práve v konfrontácii viac alebo
menet kontrastujúclch momentov kompozlcle. Nemalú úlohu tu zohráva tektonlck~ a sonorlck~ akcent tvarovania hudobného diania, pouka zujúci na vycibrené aut-o rovo Inštrumentálne cl-tenie.
Koncertná
V neskoršlch dielach hudba pre klarinet a orch ester (1977 l,
Suita pre sláčikov~ orchester ( 1978), Elné II, sul1a pre komorný súbor (19801,
Per orchestra ( 1983 l - sl dramaturgie k~
pÍán Tandlerov~ch kompozlcll zachováva základné črty svojho traktovanla polydlmenzlonality, mnohovrstevnatostl hudobnej v~povede. Dynamizmus tu nadobúda pevnejšie obrysy, jednotlivé pásma
sú koncentrovanejšie, akcent zo sonorlstlky prechádza do metrorytmlckej bázy a melodi ky. Skl-a dby suitového rázu
demonštrujú Tandlerov zmysel pre menšie f·o rmy s citlivým výberom základného tematického ťnaterlálu l ponlmanlm kontrastu. Osobité kúzlo, ktoré dodáva jeho kompozlclám na P.~ltažlivos
tl, vyviera z neustáleho dynamického vlnenia a pôsobivej Inštrumentácie - oná
mozaika, ako základná Intencia T.andler·o vej skladatelskej poetiky, zlskala na
pestrosti, prlezračnosti a kompaktnosti.
Svo jim spôsobom je vzdanlm pocty ·člo
veku, od ktorého sl Tandler '!ela odnle·
sol - jeho u č t.te !ovl z brnenskej JAMU,
Miloslavovi Ištvanovl. No zároveň manifestuje Individuá lnosť prlstupu, zrelé a
triezve poznanie cesty, po ktorej sa vyplati Isť, pretože má pe rspektlvy.
MILAN ADAMCIAK

PRAŽSKÁ JAR 1984 HOLD čESKEJ HUDBE
( Dok ončenle z 3. str. l
oanl sme počuli okrem Iného suverénne
zvládnutie Taliansku suitu Igora Stravinského, dielo zriedkakedy uvádzané a
ešte sporadickejšie Interpretované na tak
presvedčivej úrovni.
Z mnohých vystúpeni komorných sú. borov nemožno nespomlnaf slávny Amaduull Quartett, súbor štyroch za nl eten~ch
Angličanov, hrajúcich spol u v rovnakom
zloženi už 37 rokov. Ich výkon je natoľko vyzretý a celkov~ dojem tak presvedčiv ý, že i drobnejšie nedOslednostl
možno veľkoryso prehliadnu_(. I!!. to teleso, na kt o~;é ho výkon, sa hneď tak nezabúda - . klasická ukážka decentnej
kvartetovej súhry majstrovskej úroV!Ile.
Novinkou pre pražské publikum bolo
Brittenovo 3. slái!ikové kvarteto, uv edené
vzáp!ltl po Haydnovom kvartete, s ympatickým rozlúče nlm Schubertova kvarteio d mol Smrť a dlevi!a.
Tra j týždľl.o vé pražské hudobné sviatky
obsclhovall mnoho desiatok koncertov, z
ktorýc h viaceré mali vskutku špičko vú
úroveľ\, iné zaujali skOr svojim objavným programom (napr. v sv!ltovltskej
katedrá le dvakrát predviedli Dvotákovu
Svät6 Ľudmilu, jedno z nedelňa jšlch dopoludllaj šlch matiné patrilo výh 1·adne
dielu B. M. Cernohorského, us kutočnil
<.a tiež tradičný koncert na pamätnej
Bertramke, nechýbal k·o ncert pre deti 1:1
pod.) .
Velký podiel na mnohých úspechoch
festivalu mali česk! a slovensk! umelci ,
k !or~ch účast nie je zanedbaterná, ba
n 1opak. Významnou súč asťou festiva lu
sa stalo s6borné uvedenie vietkfch Smelanových opier na scéne Národného 1:1

Smeta novho divadla v naštucLova•nl Zdeň·
ka Koilera, mimoriadne vrelo boli aplau·
dované pohostinské vystúpenia Kirovovllo akademického divadla a baletu z Leningradu ( Cajkovskij: Eugen Onegin, Petrov: Rodi sa Majakovskil) . Celk·om mimoriadny význam malo naštudovanie
českých. skla dieb zahran lč n~ ml sólistami 1 ume l ec k ~ml kolektlvmi, čo bola udalost skutočne o jedinelá. Temer dve des;atky významných osobnosti svetovej
hudby zaradilo do svojl)o repertl{)áru diela Smetanu, Dvoráka ( jeho violoni!elovf
kuncert vy nika júco predniesla Angelica
Mayové), J anáčka, Martinu a ďalšieh našich skladatelov. Prlležitostl ku konfrontáciám rôznych poňatl bolo teda dostatok, ale fa ktom zostáva, že Pražská jar
tui< zvýšila záujem o českú hudbu.
v priebehu festi valových dni sa uskut očnilo l n lekolko ďa lšieh akcii, ktoré si
zaslúži a aspoľ\ zmienku. U dal os ť o u výrazne kultúrno-spoločenského dosahu sa
~lalo odhalenie prvého pražského pommka B. Smetanu pred Smetano'V~m múzeom, k propagácii naše j hudby v zahranič! prispela medzinárodná muzlkologic·
ká konferencia nazvaná "Ceskl hudobnlci a Ich vplyv na vývoj európs keho hu·
dobného klas icizmu". Z n lekolko monotematických v~stav vzbudila na ) väčši záu tem expozlc ia vytvorená z originálnych
a utogra fov hudobných diel našich v·ellkánov.
Tohtoročný ročnlk medzinárodného hu·
dobného festivalu Pražská jar teda objäliil nové dramaturgické možnosti a stal
sa významnou zložkou práve prebiehajúceh o Roku českej hudby.
TOMAS HEJZLAR

KONKURZ
ONV - odbor školstva v Ziari na~ Hronom prijme na ĽSU v Ziarl nad Hronom s néstupom od 1. 9. 1984
- l učitefa hry na klavlri,
- l korepetltora - klaviristu,
- 1 učltefa hry na husliach,
- 1 učitefa hry na plcchovfch dychovfch nbtrojoch.

KONKURZ
Riaditerstvo Konzervatória v Ziline vypisuje k on k u r z na miesto ui!ltefa hry
na h l1 b o j s nástupom od l. septembra 1984. Požadované vzdelanie: absolvovanie vy!<okej ikoly m6zickej. Prax vttané.
Prlhl6ilky zasielajte na riaditefstvo Konzervatória v Zlline, Marxa-Engelsa 12,
I'SC 010 01 do 15. augusta 1984.
Cestovné hradlme len prijatému uchádzačovi.
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Kpôsobeniu Václava Novotného na Slovensku

Knplt6n Véclav Novotný.
Stred né Slovensko, najma pohronský
región a v ňom mestá Banská Bystrica,
Zvolen, ale i Banská Stiavnica a niekto·
ré dalšie sa môžu pochvállť tým, že čo·
skoro po prvej svetovej vojne sa v nich
rozprúdil čul9 kultúrny, najma hudobný
život. Stalo sa ·tak v dôsledku všeobec·
ného uvolmmia, radosti zo vzniku Cesko·
sl·ovenskej republiky, a to hlavne záslu·
hou miestnych nadšencov - amatérov,
ale vo velkej miere aj pričinexl!m a ak·
tivitou ni ektorých českých pracovnikov,
ktor! tu pôsobili a medzi ktorými l;loll aj
dobr! hudobníci.
Pred dvoma rokmi sme na strá.rikac h
Hudobného života pripomenuli čirunosC
výborného kapelnfka, sklada tela a . reži·
séra Bedi'lcha Holečk a pri prlležltost1
100. v ýročia jeho na rodenia. Holeček so
svojim Divadelným združen!m v Banskej
Bystrici uviedol viaceré opery a operety
a jeho zásluhou bola v tomto mest e aj
bohatá koncertná či nn ost Pred tromi
rokmi sme zasa pripomenuli storočnicu
Františka Procházku, ktorý zalo~il a na
vysokú úroveií priviedol Orchest.rálne a
spevácke združenie pohronské vo Zvole·
ne. Teraz nám prichodl u otiť .s l_ pamiatku tiež velkéh o muzikanta - Václava Novotného, od narodenia k•torého uplynulo ll. decembra 1983 sto rokov. ; eho činnosť na Slovensku nie je dosial
veľmi známa, zaslúži si však naš u pozorn osť tým skôr, že sa da tu je až z rok.ov
pred prvou s vetovou vojnou.
Václav Novotný, rodák z úst! nad Or·
!icl, pochádzal z robotn!cke j rodiny, kde
sa oel jakziva spievalo a h ralo. Nie dlv,
že sa aj u neho prejavil sklon k hudbe.
Začal sH učiť h re na husle u Júliusa
Koc iana, znamenitého pedagóga, o·tca neskmšleho slávneho virtuóz'-! Jaroslava Koci·ana, ktorý bol Vác!Hvovým·-vrstovnlkom a spolužiakom.
Pu smrti matky, vzhlad om na narušené rodinné pomery, Václav - ktorý
sa už ako chlapec rozhodol venovať hudbe - odišiel z domu a ako 15 - ročný sa
prihlásil k vojenskej hudbe v Užhoro·
de ako elév. Tu sa o krem husiel učll
hrať aj na iné nástroje, menovite violončelo a dychové nástroje. Bola to t:vrdá, ale už itočná škola, ktorou vera zl-skal.
Nevedno ako dlho bol Novotný pri
užhorodskej vojenskej hud•be, isté je
však , že v rokoch 1902-1903 navštevoval
sú kromn ý hudobný ústav profesora a
skladateľa Ernesta Lányih o v Miš kolci.
Ako vysvedčenie z 2. októbra 1903 potvrdzu je, učil sa u neho harmóniu a
kompozlciu.
Ale už 8. august a 1903 uzavrel zmluvu s riaditeiom vidieckeho dívadla Ka rolom Mezeyom. ktorého spoločnosť pô·
sobila v hornouhorských mestách. Bpl
prij atý do divadelného orchestra a ko č.e
lista s mesač ným platom 96 korún.
v neskorších rokoch zasa hral vo vojenskej hudbe v Budapešti, kde súkromn e navštevoval konzervatórium. Učil sa
u profesora Henrika Gobbiho kontrapunkt.
Pravdepodobne roku 1906 nastúpll
miesto technického úradnlka v továrni
Union vo Zvolene. Tento závod mal svoj
orchester, v ktorom hneď začal účinko
vať a j Novotný a ko čelista a klartnetista. Dirigentom bol Vojtech Florián, výborný hudobnlk a pedagóg, ktorý povzniesol orchester na vysoký stupei'l.
Vzhladom na šovinistický charakter vedenia továrne však Florián ako národne
uvedomelý Cech, ktorý uvádzal aj s1ovenské a české plesne, musel v roku
1901l odlst. Tak sa orchester dostal do
kr!zy a keďže na dirigentskú funkciu
nebolo iného vhodného človeka - teoreticky a prakticky bol na to pripraven ý jedine Novotný - _poverili vedenlm
Jeho. Ale ani on ako Cech nevyh·o voval
a preto vykonával svoju funkciu len krá~
ko. Ze sa Novotný vo Zvolene dobre cltli a a j udomácnil, s vedči a j tá skutoč·
nosť, že sa tu 16. novembra roku 1907

oženil so Zvolenčankou Júllou Le'šlrovou.
v týchto časoch pôsobil n8!jakú do·b u
aj ako platený hudobnlk mestsRei hudby
v Banskej Stlavnici pod vedenlm regenschoriho Alexandra Czlczku, tfe! ·áobrého hudobnlka.
Medzitým roku 1908 zlo.žll Novotný
štátnu skúšku pre vojenských kapeln!kov vo Viedni.
Podla rodinnej trad!cie a a j pamäti
niektorých Zvolenčanov, bol Novotný po
Istý čas činný aj ako vedúci žefeznlčlar
skej kapely vo Zvolene, ale konkrétnejšie údaje o tom nemáme. K·ronlka sa nezachovala. Aj hudobný arch!v továrne
Union sa viacerým prenášanlm a nešetrným zachádzanlm zväčša roztratll , takže bližšie údaje vzťahujúce sa na zvolenskú hudobnú činnosť Václava Novotného zatial nemáme.
V továrni Sandrik v Dolných Hámr-och
mali tiež závodnú hudbu. Umelecky založenému riadltelovl Peterkovl bol
akademický sochár, záležalo na· skvallt·
nenl tejto hudby. Keď sa dozvedel o Novotnom a o jeho ťažkostiach vo Zvolene,
ponúkol mu miesto hospodárskeho úradnika v továrni s tým, že povedie aj hudbu. A tak sa Novotn9 dostal do Sandriku, kde pôsobll a! do roku 1914, kedy
musel narukovať. Sand.rlk mu prirástol
k srdcu. Tu sa plne venoval závodnej
hudbe, ktorá pri jeho prlchode bola len
7-členná , on sl však neúnavnou prácou

So svo jim orchestrom vystú pl! Novo!- ·
ný aj v Banskej Bystrici a v Rimavske j
Sobote, kde . tiež predniesol celý sxrieta nov cyklus Moja v l asť. Refe r~ty tlače
boll nadšené ( Bratst vl, Praha 17. 4. 1924,
Dť'Jst ojnlc ké listy, Praha 18. 4. 1924: "Provedeni bylo dokonalé" ... atď.].
Potom pôsobll Václav Novotný až do
roku 1929 v Banskej Bystrici , kam p~e
šlel s hudbou 26. pešieh o pluk u. Tu našiel pre svoju činnosť velmi dobre pri·
pravenú pôdu zásluhou tu v predchádzajúcich rokoch pôsobiaceho ka peln!ka
B. Hol eč k a. Výdatných pom ocnlkov a
pr lateiov naš iel v domá cich hudobnlkoch, najma vo Viliamovi Figušovl-Bystrom a hneď sa zapojil do hudobného
života mesta. Kronika Novotného života
zaznamenáva pot om celý rad vyst úpen!
vo jenske j hudby pod jeh o vedenlm. Boli
to symfonické koncer ty s pod obný m pro·
gramom a·ko v Banskej Stiavnicl. J)aJerj
uviedo l v Banske j Bystrici Dvoi'áko;vu
IX. symfóniu .. z nového sveta", Koncert
pre klavlr a orchester e mol F. Chopi·
na s viedens kou klaviristk ou Fanny Loosovou, Mendelssohnov Husi ový koncert
e mol s domácou huslistkou Magdou Tyrolerovou, symfonickú báseň Os ud a
ideá l Já.na Levoslava Bellu, a t ď. Recenzenti v n ovinách nešet rili s!ov.a mi uznania n ad úroviíou tých t o koncer t·ov a zdôrazňovali, že Novotný za daných pomerov dokázal priam neuveri te!né veci.
V banskobystrickom byte kpt. Nov o!·
ného vznikol a k ýsi umelecký salón.

Vojenské hudba pri 12. slovenskom pluku čs. légii v Rusku {lrkutsk, asi 1918] .
Uprostred V. Novotný spolu_ s F. Kafen dom.
ziska! a

vychoval

ďalšieh

hudobn!kov

e podarllo sa mu nielen dychovú hudobu
I'OZšlrlf na

14-člennú,

sláčikový

ale

vytvoriť

aj 14a spevokol.
Takto sa hudobná kultúra v Hod rušskej
doline velmi povznlesla. Skoda len, že
sa nezachovala kronika, ktorá by o tej to jeho činnosti povedala viac. Taktiež
škoda, že slubný vývoj bol vojnou prerušený.
Počas vojny sa Novotný dostal do ruského zajatia. Keď sa tam utvor il slovenský za jatecký tábor, organizoval v ňom
hudobnlkov a neskoršie zostavU pri slovenskom pluku kompletnú vo(enskú hudbu. Tu sa zoznámil a spolupracovál \i
našim hudobným pedagógom a skladatelom Fricom Kafendom, ktorý bol č inn~·
pri tejto hudbe ako klavirista a stal sa
na celý život dôverným a neroz lučný m
prlateiom Novotného. Zachovala sa fot ografia Novotného hudby, kde Kafenda
sed! pri Nov·o tnom.
Po návrate z vojny pôsobil Novotný
opatovne v Sandrlku, kde pokračoval v
prerušenej práci a plne sa v_!:!noval zlívodnej hudbe, ktorá sa pod jeho vedenim úspešne r·o zvljala.
členný

orchesteŕ·

Z ačiatkom roku 1922 ho znova povolali k armáde a stal sa kapelnlkom hudby 26. pešieho ptuku v Banskej S1!avnici. Túto funkciu využil na rozprúdenie bohatého hudobného života v tomto
meste. Poča s tunajšieho pôsobenia do ro ..
ku 1925 vera ráz vystúpil so svojim dobr e vedeným orchestrom na verejnosti s
velmi kvalitným programom a us kutoč ·
nl! s nfm aj nieko!ko symfonických kon certov, na ktorých odzneli tak é skladby
ak·o Mozartova Symfónia g mol. Cajkovského V. symfónia, Schubertova VIL symfónia C dur, cyklus symfonických básni
Moja vlas ť B. Smetanu, fantázia z opery
R. Wagnera Tannhauser, ďalej v spolupráci s miestnym spevokolom Sltnp, ktorý viedol profesor Ing. Pite!, ako aj so
spevokolom učltelského ústavu, ktorý viedol profesor Petrlk, uviedol Smetanovu
Ceskú pleseň, Flblchovu symfonickú básei'\ pre sóla, zbor a orchester Jarná r omanca a mnoho Iných skladiéb klasi.S ké·
ho i romantického repertQáru. Okrem
t.oho uvádzal operné' predohry a fantázie, Malátovu Kyticu slovenských piesJ!l
pre zbor a orchester a tiež svoje vlastné s kladby.
Recenzie uverejňované v miestnom týždennlku Hlasy spod Sitna vyzdvihu jú Novotného svedomitosť, jeho pevnú d irigentskú ruku. preclzne nacvlčenle , ale 1
výborný výkon orchestra.

Schádzali sa tu 'Who hudobní pri atelia,
ako sk l adateľ Vlliam Figuš-Byst ry, výborný klavirista Armin Zsolnay, brat
Fanny Loosovej, ktorá často dochádzala
do Banskej Bys1 rice z Viedne, ich sest r a klaviristka Irena Schwa rzová, husllstka Magda Tvrolerová [nesk oršie zná·
ma pod menom Magda Hrads ká, člen·
ka Slovenskej filha rmónie) i ďal š!. Za·
vita l medzi nich a i s klada tel Mikuláš
Schneider-Trnavský, s ktorým zosta l No votný v plsomnom styku . Zachovali sa
Schneit.lrove tri listy, plsané Novotnému
ohiadom harmonizáJ:;ie jeho Ružičiek.
,V domácom triu hrávala pa ni Tyrolerová husle, Novotný vio lo nče lo a Figuš·
Byst rý klav!r.

Závodná hudba továrne Sandrik ( 1912 l.
Počas

svo)ho banskobyst ric ké ho pobyt u dkigoval Novotný 19. júna 1927 na
koncerte v Bratislave o rcheste r vytvorený z piatich voj ensk ých hud ieb.
Hudbymilovné obecenstvo Banskej Bystri ce sa n erada lú čilo s Vá clavom Novotným, k eď bol preložený do Užhorodu. V Užhorode pôsobil Jen asi vyše ro·
ka , potom však až do roku 1939 v Ht·ai:t ci Krá lové. Aj v t ýchto mestách bol ako
kape ln!k vojenskej h udby významným
činit e l o m , usporadúval symfonic ké kon -

certy a účinkoval ·na mnohých kultúrnGumeleckých podujatiach. Menovite v
Hradci Králové bola jeho č i nnos ť boha·
tá . Tu mal k dl spoz!cll velmi dobrý vo·
jenský orchester, z ktorého úž jeho pred·
chodca kapelnlk Mach vytvortl silné
umelecké teleso a Novotný jeho kva1i1u
ešte vystupiíova!. Jeho koncerty v Hradci
a Iných vý chodočes k ýc h mestách boU
označova né ako vynikajúce. Boli to napriklad aj dva koncerty s Ja roslavom KGcianom, Vachov večer kantát a velký
koncert v Klicperovom divadle s 200·
členným žiackym speváckym zborom uči·
te!ského ústavu, na ktorom bola predne·
sená Novotného Slovenská fa ntázia .
Obdobie n emec kej okupácie prežil Nov.o tný ako dôchodca v Hradci Králové
venujúc sa súkromným zálubám ako hrií
v šachy, zostr ojovaniu rôznych pomô·
eok do domácnosti a hrači e k , okrem .toho
vera hrával n a svo je ob!úbené violončelo, a a j komponoval.
Roku 1950 s radosťou prijal pozvanie
svo jho nástupcu v sandrlckej hudbe Jána
Eibena a tak až do roku 1956 pravidelne
v lete prichádzal na dlhši čas do svojej milovane j Hodrušske j doliny a veno·
val sa nacvičovanlu hudby v Sandriku
spolu s E1benom. Okrem toho a j Inokedy
prišiel sem dirigova ť koncerty. V tomio
obdobi bola sandrická hudba na vysGkej úrovni. Nacvičll s fío u napr!k1ad
a i' náročnú Sukovu sk ladbtr - Pohádka,
op. 16 Radúz a Mahuliena, ktorú potom
uvádzal v širokom oko l!. ,.Dych ovka" za
jeho pomoct zfskala v k ra jskej súťaži
dychových hudieb prvé miesto.
Rozsa h Novotného skladatelskej čin·
nosti sa nedá dobre zistiť, pretože všetky jeho skladby zostali len v _rukopise,
mnohé sa p rem lestňova nlm a požičiava
nim stratili. Napriklad len zmesi slovenských rudových piesni s komponoval p!lť ,
ale zachovali sa iba dve. O uv eden! jed·
n ej takej zmesi Hudllbnl zpravodaj v
Prah e 25. októbra 1936 naplsal, že toto
nie 1e tuc tová s kladba, ale symfónia slovenských piesni. Zo zachovaných skladi eb zvlá štn e j obluby dosiahla predohra
na tému slovenskej Iudovej piesne Ja
som bača velmi starý. Spomenutie zaslu·
huje jeho Balada - spomienka na Ja·
nov, skomponovaná roku 1914 pod do j·
mom pohiadu na troch m ŕ tv ych kamarátov padl ých v bo ji pri Janove na pol·
sko-ruských h raniciach, ktorej skicu naplsal hn eď, v za ja t i ju dok ončieval , ale
sa mu s t ratila a znova ju sp racova) po
vojne, k edy bola predvedenli ·na koncerte v Banskej Stiavnicl. Okrem toho komponoval menšie prednesové skladby a
zostavoval si opern é fantá zie. Upravoval slovenské Iudové piesne pre brati·
slavs ký rozhlasový orchester a zbo r.
Podla zachovalých programov a správ
(neúplných l na cvičil a uviedol len v
Banske j Stiavn ici, v Banskej Byst rici a
Hradci Krá l ové 247 s kladieb od 121 autorov.
Václav Novotný zomrel 24. decembra
1956 v Hradci Králové vo veku 74 rokov.
Václav Novotný bo l nesporne pozoruhodná osobnosť, telom i dušou muzikant.
Jeho zásluhou sa už pred prvou s veto·
vou vo jnou naše závodné, resp. robotnlcke hudby dostávali n a vyššiu úro-

Sn lmky: arch !v auto ra

článk u

vet1, ako vojenský kapelnfk sa snažil zo
svo jich hu dieb vytvárať solldne symfo·
nické orchestre, čo sa mu a j darilo. Vý·
znamne obo!}acoval kultúrny ž ivo·! na·
šich miest, menovite Bans kej Stiavnice
a Banskej Byst rice. Prito m bol a j horlivým propagátorom s lovens ke j Iudove j
plesne a čo je vzácne, že ani po odchode na dôchodok nezabúda! na svoj
Sandrik a milovanú Hod·rušsk ú dol.!Jlu,
kde s i na neho i dnes s úctou a láskou
spomlna jú.
)AROMIR BÄZLIK

