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Pohfad do h-istórie Bratislavských hudobných slávností

KEBY SA DEJINY OTVÁRALI HUS[OVÝM K[ ÚČOM • • •
. . . Keby u dejiny otv6rall hualovtm kl6i!om, mobil by ame byť prekvapenf,
aké adalo.tl u v tejto hlatorlckej miestnoatl odohrali. Ale niet dGvodov vraca(
18 do mlnaloatl. Hudba anle atiroi!laml ako refrén clvUiúcle . • . umenie vGbec
a hudba predovletkfm, je jaaykom poroaamenla, jaaykom, ktortm molno v:yalovU vletko a umli!ať mAlol!o. Ucho hudby je citlivé a poi!aje kroky bad6ceho
i!aaa. Co bolo - vieme. AÍpoii v hrabtch · i!rtAch a pribiline. Co bade, aAlelf
v nemalej miere na nAI ••. ZelAm al - epola a vami - aby u kaldf vlednf
ded atal nlatkom hudby, aby bol nlatok hudby pre n6a doalahnatelnt a pritomnt v kaldom vlednom dni.
( V9ňa·tok z prejavu m1nls tra kultllry SSR Ml·rosl&va Válk·a, predneseného na slávnostnom otvoren! XV. ročn!k·a BHS 1979 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca)
Otvorme teda huslov9m klllčom dejiny
jedného festivalu a pokllsme sa zmapovať jeho zrod, poclaMI:y, 1postupné košatenie a naplňanie Ide! až po podobu,
ktorou sa nám prihovára v sllč asnostl.
Brat.t slava je mestom, hrd9m na svoju
hudobnll históriu. Zo }:námych mien vyná-rajllclch sa z análov jej histórie spomeňme aspoň bra tov Neuwsledlerovcov,
J. S. Kussera, J. Haydna, ktor9 sem prichádzal s koapelou Esterházyovcov, J. N.
Hummela, koncentné vystllpenla W. A.
Mozarta, F. Liszta, A. G. Rubinštejna,
J. Brahmsa, K. Schumannovej, J. Straussa, B. Waltera, B. Bartóka, E. Yssaya,
F. Salapina, F. Krelslera a ďalšieh. To
sil mená sláv.nych umelcov i skladatelov,
ktoré ozvlá§tňoval1 hudobn9 život mesta
na Dunaji, BratLslava mal.a však aj svo1
prav~ de ln9 koncertn9 život, ktorého pulzáclu udržlaval1 domáci umelci. Vyše
~20 ·rokov fungoval tu hudobn9 spolok
( založen9 v roku 1833) - a, samozrejme, ovela star§la opera. Ak sa v roku
1918 v novom štátnom 6tvare - Ceskoslovenskej repubUke - vytJvton111 základné predpoklady pre budovanie slove·nske j kultllry na profesionálnej báze, humanis tické a demokratl:zJačné Idey nového spoločenského zriadenia po II. svetovej vojne priniesli dalšie podnetné Impulzy v Inštitucionálnej, tvor.lvej 1 reprodukčnej sfére.
Bratlalanké hudobné albnoatl začal1
p!sat svoju históriu pred 20 rokmi a
zo skromn9ch počiatkov vyrást11 v podujatie vskutku reprezentat!vne - vo festival európskej llro'.'ne. Prvotné začiat
ky festivalu sa spájajll ešte s rokom
1950, kedy n·a záver svojej prvej sezóny
novozaložená Slovenská f.Uharmónla so
s!dlom v Bratl·s lave usporiadala Medzinárodn9 hudobn9 festival, k·rorého hlavn9m u.spootadatelom a organizátorom hola Hudobná a artistická llstredňa ( dneš.n9 Slovkoncert). Úlohu organtzačn.ého
garanta festivalu prevzala v rokoch
1953-1968 Slovenská fllharm6nla, potom opät Slovkoncel't. Bratlslavsk9 Medzlnárodn9 hudobný festJival ťažil z domáceho Interpretačného zázemie, prlz9val sl v§ak aj zahranlčn9ch só11stov a
dirigentov na zatrakot!vnente svojich koncel'toV. T-reba poznamenať, že zároveň S
festivalom zač!najQ sa konať v jednotllv9ch väčšieh mestách na Slovensku Hudobné letá. Jedn9m z najstarš!ch ,-- l v
európskych reláciách - je Hudobné leto v Trenčianskych Tepl1clach, založené
v roku 1937 na)prv ako festdval komorn9ch sQbol'OV, neskOr so všestrannejším
zameran!m; po prerušen! začiatkom 50.
rokov, vstupuje tento fest.l val budllcl .rok
už do štvrtého decénia svojej existencie. Druh9 najstarši slovensk9 hudobn9
festival - Plešť·ansk9 festival - vznikol v roku 1956 a dnes sa teš! velkej
pozornosti publika.
V rámci Med~iná·rodného hudobného
festivalu v &ratlslave po pr.v9 Mz v róku 1954 vystfiplll aj zahraničné, resp.
mimobratislavské symfon.tcké telesá: l!psk9 Gewandhausorchester s dtrigentom
F. KonwLtschnym a Ceská fllha.r>món1a s
K. A-nčerlom. V tom Istom roku jedineč
ný umelecký zážlltok pripravil BMtlslavčanom na sv.ojom kLav!rnom
recitáli
umelec svetového mena Svl•a toslav Richter. Vlastné tažLsko jarn9ch slávnosti
pr~padlo na domáci orchester Slovenskll filhar-móniu pod veden!m r:. Rajtera a neskOr L. Slová•k a. Nové pomenovame festivalu ako Br!Wtlslavská jar v
roku 1957 malo svoje opodstatnenie azda
aj preto, že podujatie sa konalo prlbllž-

ne v tom ·tstom iSase ako jeho starš!
vzor - Pražská jar - a aj viaceré programy, resp. tlčlnkujllcl boli U Ist!. Podobnosť možno vidiet l v dramaturgii,
ktorá sa usilovala o vyvrcholenie na záverečnom koncerte v podobe Beethovenovej Symfónie č. 9 d mol s Odou na
radost Stmásť testlvalov9ch jar! sa mOže pochváliť vcelku vydaren9m priebehom, no od roku 1960 Qroveň začala
stagnovať jednak pre osamostatnenie sa
PI'8žskej jari, ale aj pre znlženle devlzc;v9ch prostriedkov, čo malo nakoniec
za následok, že v roku 1964 sa Brat1sla.vská jar vObec nekonal·a.
Pod vplyvom bratlsla·v/)kej hudbynulovnej verejnosti, ktorej kritické ná.:z;ory
tlmočil najmä Večern!k, sa v roku 1965
vtedajšie Poveren!ctvo SNR pre školstvo a kulltllru rozhodlo festival obnovU a menovalo po prv9 r az Festivalový
v9bor za predsedn!ctva národného umelca Alexandra Moyzesa; v9bor prlpMvll
programov9 návrh festivalu, ktor9 dostal
názov Bra.tlslavské hucLobné slávnosti
(názov vzišiel z vere jnej ankety Večer
nika). Samostatnll koncepciu festivalu
vypracovalt nezávisle na Pražskej jari
a jej dramaturgia Inklinovala viac k
hudbe 20. storočia . Počlatočn9 májov9
term!n sa od roku 1971 presunul na jeseň (október) , a tak Bratislavské hudobné slávnosti tvoria reprezenret!vny vstup
do novej koncertnej sezóny v hlavnom
meste SSR - Br.atlslave. Po rozš!ren!
festivalu formou prldružen9ch koocertov
aj na mimobratislavské mes-tá, BHS sa
stávajll národnými slávnosťami zasa.hujllclml svojou pôsobnosťou terl,t órlum celého Slovenska. A tak nielen BMtlslava,
ako centrum slovenského kulttlrneho a
hudobného !Ivota, mOže vychutnávať
skvostné hodnoty hudby v podan! vynlkajllclch domácich l zahraničných umelcov, ale tiež rad ďalšieh slovensk9ch
miest. Ved napriklad v uplynulom roku
sa pridružené akcie BHS uskutočnUI v
3-1 slovenských mestách.
ZvJádnut obrovsk9 festlvalov9 k<Jlos
(ved počas 15 dn! BHS sa takmer u pol
stovke podujat! vystrieda na k&ncertn9ch pódiách okolo dvoch tla!c umelcov - vráotane orchestrálnych hráčov l
je Iste lllohou nelahkou. Preto sa struč
ne zmienime l o t9ch, ktor! usmerňujll
cou rukou rl•a dla, projektujtl a zabezpečujll festival od pr!pravn9ch fb jednotllv9ch ročn!kov až po záverečn9 ilniš. Výlkonným orgánom Bratlslavsk9ch
hud<Jlm9ch slávnosti je Sekreblllrlát BHS,
ktoréh<J vedllcou je Ma.rle-Lulse Sranková. Koocepčné otázky rieši a predkladá Festlvalov9 v9bor. Funkciu predse4u
FV prevzal po nAr. um. prof. 'A. Moyzeso.vi nár. um. prof. Eugen Suchoň , od
roku 1971 žezlo pred.sedu nesie zas!. um.
prof. Juraj Haluzlck9. Predsedom progra·
movej komisie je dr. Ladislav Mokr9,
CSc. (rozhovor s n!m pliná§ame na str.
4),
predsedom propa88čnej komisie
dr. Frantl~ek Bartošek. Hlavnéh<J usporladatela zastupuje vo FV riadi-tel Sl<Jvkoncertu JUDr. Jozef MMvec. Clenml
FV BHS sQ popredné osobnosti česko
slovenského kultQrneho života.
Tak ak<> každ9 festival sa usiluje vytvorit Sil vlastnil tvá.r, aj Bra.tLsli8vské hudobné slávnosti počas svojej existencie
sa vykryšmll·zovall do podoby festivalu
národného l medzinárodného sllčasne.
Od svojej pOvodinej myšlienky prezentovať najmä hudbu 20. storočia sa priklonili k šlršlemu záberu. Vzniklo tak reprezentačné a reprezentlllt!vne fórum s
možnosťou konfrontácie najlepšieh in-

Koncertn4 aleii Slovenakej fllbarm6nle v Redute ul roky je avedkom sviatol!nfcb
chvfl hudby poi!aa Bratislankfch hadobntcb alávnoaU. Na snlmke početné auditórium aplauduje Slovenakej fllharm6Dii pod vedenfm národného umelca Zdenka
Kollera.
Sn!mka: I. Grossmann
·terpretačn9ch

v9k<onov domácich, slovensk9ch umelcov s vynlkajllclml v9konml
v9zne·rnn9ch :zJahra.mOn9oh sólistov a telies. Rovnako tvorba sllčasn9ch slovensk9ch skladatelov má v profUovan! BHS
svoje čestné miesto. Festival sa usiluje
mapovať aj slovenskll hudobnll históriu,
Biby sa do povedomia širšej hudobnej
· vere~ostl Z18.p!sal1 hodnoty, často neprávom obchádzané, čl zablldané. Hlavné
dram!llturgické akcenty k-aždého ročn!ka
BHS sa oplerajl1 o v9zn:amné kuLtQrnopolltlcké v9ročla a udal.JOstl, ako aj o
jubileá domácich a svetov9ch sk1adateIov. Cast-o sa v ohlasoch tlače pridáva
Bratlslevsk9m hudabn91m slávnostiam
ep~t~ton "f89tlva·}.; .mli8d9ch" _nielen
pre sam~ý vek faat.lvalu, rad mla.d9ch
tv4r!, .t.vet'llacl~h gros poslucháčstva, ale
ej pre dve podujstta, konajllce Sl! v rámcl BHS: lnterp6dlum .a. MedZinárodntl
trlbllnu mladfch Interpretov.
InterpOd,l.~m (s ·p0vodn9m názvom Medz1~4rodllé p0d1.um mlad9ch umelcov 1
ako nest\ťabá prehliadk·a ~ad9ch umelcov ZO soct•Il.Stlck1ch a FOZVIil'jOv9ch krajin, sa po prv9 raz uskutočnilo v roku
1970 - e§.te ml~ rAmca BHS. úspech
I. ročqlka IV~ak dal podnet k začleneniu
tej-t.Q ekck:l do rámca festiva lu. Cielom
Inte~ta bolo prispieť k riešeniu problematiky mlad9ch l,lmelcov, preto sa okrHa pl'ehlladky konali aj medzinárodné
konfer91lcle koncertn9ch agentllr zo soclaUstlck9ch krajin, čl telev!zny sc.reenLn.g. Medzinárodná trlbQna mlad9ch inter.pretov prLbudla k sláVIllOStd·am v roku 1972. Jej I. roOnlk bol v roku 1969-70
v . Par!~I /Cannes. Po skvelom umeleckom
i organizačnom l1spechu lnter,p 6dla Medzinárodná hudobná rad•a d•a la sllhlas k
tomu, aby sa II. ročn!k 1 dalšie ročnlky
konali pOCBS BHS. MTMI sa spočiatku
delila na koncertnll a hudobno-dlvadelnll, dnes sl zachovala koncerlntl podobu. Vlastnej Qčastl pr edchádza v9berové kolo, v ktorom medzinárodná jury
určuje tlčastn!kov pre koncertné vystúpenie. Nejlapš! mla d! Interpreti z!skav8'jl1 Utu! laureéta. Do histórie MTMI
sa Qspešne podp!sall a 1 slovensk! ·reprezentanti z!skan!m laureátskeho titulu (P.
Toperczer, M. Lapšansk9, P. Dvorsk9,
BratlslaYské dychov é kvinteto, S. Kopčák). Spocl!lltku sa obe podujatia konali paMlelne, od roku 1980 preblehajtl
vo forme bienále.
&Mtlslavské hudobné slávnosti nepredstavujll len boha.tll •p aletu k•oncertn9ch
podujat!, ale v9znamn9m poddelom prispieva do Ich pokladnice opera a balet
Slovenského nárrodného divadla, a to tak

vlrast-n9ml predstaven iami, ako a j hostovan!m domácich l zahran!On9ch sllborov.
Stalo sa už trad!clou, že prvá premiéra
operného stlboru nas tupujtlcej divadelnej sezóny sa realizuje pod hlavičkou
festi-valu.
P.rofll BHS dokreslu je ce19 rad podujat!, umo c ňujtlcic h festlvalovll atmosféru
v meste na Duna ji. Doteraz 12 ročnlkov
muzikologickej konferencie s Qstr edn9m
mobtom Hudobné trad!cle Bratislavy a
Ich tvorcovl.a sl dalo za ciel mapovať
históriu mesta, jeho velktl minulost; svoju problematiku v§ak rozš!rllo aj na celoslovensk9, č l če skoslov e nsk9 kontext
a sll č asnost. Inšpi rátorom a vedeck9m
rtajomn!kom konferencie s a stal dr. Zdenko N ováč ek , CSc. Vyše 10 - ročnll trad!clu má obdobne aj stretnutie dramaturgov symfonick9ch telies, ktoré oboznamuje llčas·tn!kov na}mä s novinkami, ale
aj .tvocbou slovensk9ch s kladatelov. Nepochybn9 v9znam pr ipadá aj Inštalovaniu v9Stav, pr.ehlladk·am filmov, čl
Ln9m akciám venovan9m BHS a us kutoč 
i\ujllclm sa v Ich rámci.
Uchádzanie sa o č lenstvo v Európskej
asociá cii hudobn9ch festLvalov ( AEFM)
bolo po nl ekolkoročnom OslU korunované llspechom. V roku 1974, jubilejnom
10. roku trva nia slávnosti, sa festival
po prv9 raz prezentoval pod egidou člen
stV'a v Asoolác11, do ktore j vtedy zo soclral!stlck9ch štá.tov patrili Iba Pražská
jar a V8Jršavs ká jes eň. Bol to jeden z
n8J)plodnej~ !ch rokov BHS a ani v tlači
sa nešatll'l!o slowml chvály.
Bra.tls law;ké hudobné slá•'.'nostl vsttlplli do povedomia sl·o venskej hudbymilovnej vere jnosti a ko reprezenl'at !Yny akt
l ako kulmlna č n9 bod hudobn9ch udalost! roka. Festival však netvoria Iba
honosné mená tvorcov a Interpretov, podlela jllclch sa nn v9slednom hudobnom
obraze slávnosti. Ten n&vyhnu·tne mus!
doplňovať koncertn9 pos lucháč , čl opern9 d1vák , k tor9 sa často stáva spoluurč ovatelom hodnôt; až v s tlčlnnosti t9chto troch č lnitelov sa vlastne naplňa pôsobnost umeleckého diela a demokra tizačné l1s1lle kultQrne j politiky. O tom ,
že BMt ls lavské hudobné slávnosti sl
našl1 svo lho adresá,ta, a t eda aj svoj
skutočn9 ciel, sved č ia plné koncertné
siene l hladisk a opery.
Na prahu juhílejného XX. ročnlka BraUsl·81Vs k9ch hud·obn9ch slá,vnost! sl Isto
všetci mllovn!cl hudby a umenia vObec
zažela jll, aby strom ná šho fesuvalu košatel naďale j a aby mal tQ pr!chut k rá.
sy a hodnoty ako doteraz.
JANA LENGOVA

MLADÍ OPERNÍ SPEVÁCI SÚŤAŽILI V SOFII

Staccat~
• V'fSTAVA O TRAVNlCKOVCOCH. V k6pernom dome na
Sliač i iniltalovali
výstavu o
Trávnlčkovom kvartete. Na 16
paneloch vidno chronologický
vývoj tohto s6boru, počlnaj6c
jeho formovanlm s a na JAMU
v Brne. Fotografický, plagátový a programový mate riál ukazuje, ako sa kvarteto vyvljalo,
naberalo sk6senostl doma i v
zahranič! a postupne dozrievalo v svojich kvalitách. Zaujlmavé s6 panely, kde sa demoniitruj6 6spechy trávnlčkovcov
na ii pič kových zahraničných podujatiach. T6to výstavu doplňa kniha náviitevnlkov,
ktorá
dokazuje, že kvarteto poznajú
mnohl náviitevnlcl výstavy, ktor l tu vyjadruj(! obdiv 1': ich ume niu a prihováraj6 sa za väč111 rozvoj komornej hudby u
nás.
• UMELCI NA DUNAJ.SK'fCH
VODN'fCH DIELACH. Z iniciaUvy Slovenské ho fondu spisovaterov s prizvanlm daliilch umeleckých fondov uskutočnil sa
dňa 15. augusta 1984 pracovný
ztijazd členov slovenských umele ckých zväzov. Účastníci
ztijazdu, medzi ktorými boli l
viacer( národn! umelci, si prezreli s6časný stav výstavby
vodných diel na Dunaji a vypočuli si odborný výklad ved6cich pracovnikov stavby. Zájazdu sa z(l č aslnili obaja predsedovia skladaterských zväzov Z. Nová ček a O. Ferenczy, ďa
lej T. Andrašovan, P. Bagin, L.
Burlas, A. Očentiii , P. Zelenay,
I. Zeljenka. Prltomný bol aj ria diter SHF A. Stuiika. Predpokla dá sa, že po zhliadnuli te jto giganticke j stavby vzniknú nové
ume lecké diela .
-ESZ KONTAKTOV Hudobného informačného strediska Slovenského hudobného fondu:
v
- Oblastná filharmónia
Ľvove si vyžiadala noty Jazzove j sonáty Alexandra Moyzesa.
- Flautista Andrze j Legowski z PĽR požiadal o zaslanie
k a talógu hudobnln. Za ujlma sa
najmä o skladby pre zobcové
flautu.
- Dirigent Antonio Sánchez
Rodrigoz z Kuby si vyžiadal
g ramoplatňu s nahrtivkou Hrdins kej balady od Dezidora
Kardoiia a pa rtlt6ru Transformá cii od Roma na Bergera. Bergerove skladby Exodus a Exodus flna le pre organ si vyžiadalo Kult6rne stredisko v Stetlne, ktoré .pripravuje ich predvedenie v decembri t. r .
- Bärenreiter -Verlag v Kasseli si vyžiadal partit6ru Ody
na radosť od Já na Cikkera.
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Do r e dakcie sme pred č a som
dostali list, v ktorom nás vedtíca klubu Hudobnej mládeže
pri Strednej pedagogicke j škole a Mestskom osvetovom stredisku v Hurbanove informuje
o práci klubu. List uvere j ň u 
jeme v skrátene j verzii.
Medzi čl enov klubu Hudobnej
mlá.deže .pri SPgS a MsOS v
Hurbanove zav~t al začiatkom
rr-oka známy slovensks; sklatlater a pedagóg Ivan Parlk, predseda Slovens keJ hudobnej mládeže, dalej Mária Ružičková,
vedúca Sekretariátu SHM a dr.
Viera Režuchová, redak torka
Cs. rozhlas u. V družneJ besede, ktorú vied la Mária Vanková, sa dievčatá dozvedeli vera
zaujlmavosti zo sveta s úča sne j
hudby; spolu s l. Pari kom sa
zams;šlall nad otázkami: čo je
g9č , čo je hudobn)ŕ g9č , čo je
hodnota umeleckého
dieia.
Hudba je vtedy ž.lvou hu dbou,
ked znie, preto č l enku kl ubu
prLpravlli krátky koncert, zosoovený z diel Beet hovena, Debussyho, 'rusk9ch a madarských
ludov9ch piesni, zo zborov Smetanu a S u ch oňa.
Toto ne bola Jediná vydarená
akcia ná šho klubu. Pr.a vldeln e
organizu jeme v spolupráci s
MsOS v Hurbanove a Slovenskou fllhaDmónlou v Bratislave
koncer,ty popredn9ch slovcnsk9ch interpretov. Do Hur banova už zavltall ·t·a kl umelci, ako
s ú Klára Havl(.kovti, jozef Zsci.pka, Dagmar Sebestová, Andrea
Sestáková, Peter Michalica a
l ni.

- Henschelverlag Kunst und
Gesellschaft v Berline sa obrá til na HIS so žiadosťou o zas lanie klavlrneho výťahu novej
opery Zdenka Mikulu Malva.
• IX. ORAVSKf: HUDOB:\12
LETO. UJ po 9-krát sa uskutoč 
nilo na Slanickom ostrove umenia Oravskej priehrady Oravské hudobné leto, ktorého usporiadatermi s6 ONV odbor
kult4ry, MsNV Trstená, MsKOS
Trstená, Oravská galéria a Okresné 'Osvetové stredisko Dolný Kubln. V rámci iityroch koncertov koncom júna a začiat 
kom júla vyst6piU Bratislavsk!
dychov! sólisti, Kvarteto G. Baczewiczovej z PĽR , Musica cameralis z Brna a na spoloč 
nom podujati Anna a Quido
HiHblingovci (husle) a Jozef
Zsapka (gitara).
• SLAVNOSTN2 OTVORENIE
KULTÚRNEHO LETA '84 v obvode Bratislava IV -sa konalo 27. júna t. r . v obradnej sieni ObNV Bratislava IV. V podvečerných hodinách sa usku točnil v exteriéri najprv pro menádny koncert dychové ho
s4boru Bodovanka z Trenčfna.
V rámci večerného vystúpenia
sa predstavili recitátor A.
Swan, komorný súbor Flauto
dolce a Dievčenský spevácky
. zbor pri SPgS a ObKaSS IV
pod vedenlm zbormajsterky J.
Vajnerovej.
• NASl UMELCI V SPANIELSKU. Počas letných mesiacov
hosťovali v Spanielsku tri slovenské telesá: na medzinárodný festival speváckych zborov
v !Barcelone vycestoval Spevá cky zbor Kysuca (14.-28. 7.
1984 ), dvojtýždenné turné absolvovali Bratislavsk! sólisti
(15.- 30. 8.), na umelecký zájazd do Barcelony a po Katalánsku pozvali aj Dámsky komorný orchester pod vedenlm
um. ved6cej Eleny Sarayovej
(15. 8. - 6. 9.).
• PONUKA Z VYDAVATEĽ 
STVA PANTON. S názvom Ces~j\ {ilharmonie , l\lárpdnfm~ divadlu prináiia Panton na gramofónový trh live nahrávku z
koncertu v Dvofákovej sieni
Domu umelcov v Prahe zo dňil
16. novembra 1983, ktorý usporiadali CF a vydavaterstvo CHF
Panton. Nahrávku venovali 100.
výročiu
otvorenia Národného
divadla v Prahe. Cesk4 filhBrmóniu diriguje V. Neumann, sólistami s6 M. Hajóssyová, V.
Pfibyl, R. Novák. Na platni je
zaznamenaný výber z diel B.
Smetanu, A. Dvofáka , Z. Fibicha, B. Martinu a L. Janáčka.

redakčnej

Osma Medz~národná súťaž
mlads;ch ope11ns;ch spevá kov sa
konala od 15. VI. - 4. VII.
1984 v Sofii. Zúčastnili sa jej
V·o kalistl z 21 štá tov ( Austráloia, Bulharsko, Ceskoslovensko,
Dánsko, Grécko, Irak, japonsko, juhoslávia, Madarsko, Mongolsko, Nórsko, Novs; Zéla nd,
Polska, Rumunsko, ZSS R, Talia nsko, Turec k·o, USA, Velká
Br!Jtánla a Vietnam ]; CSSR reprezentovala ja ros lava Hor3kl:l,
absolventka VSMU v Bratislave,
v súôasnosti štipendistka SHF.
Veková hranica súťažiac ic h bola u žien 33 rok·ov, u mužov 35
·rokov. 1 9-č lennú medzinárodn ú
porotu tvorno 7 pol'otcov z Bulha-rska a po jednom z CSS R,
Francúzsk•a, Grécka, Talianska,
Kuby,
japons ka,
Maďarska,
NDR, Rumunska, ZSSR, Turecka
a Vel·ke j Británi e. Za CSSR bol
člen om poroty nár. umelec Premys! K·oči.
Súťaž prebieh ala v 3 kolách
a jej program bol zostaven)ŕ
nasledovne : l. kolo - l ária
zo sverovej opery, l pleseň zo
svetoveJ liter.atúry a l pieseň
alebo ária bulharského s kl adatela; 2. kolo - boli ur če n é 3
l u bov·o lné á11'ie z rôznych hudobn)ŕch št)ŕl ov; v 3. kole ~a
súťažiaci
predstavili stvárnenlm postavy priamo v opernom
predstaven i. Do 3. kola sa prebojov,a lo 16 finalistov. Ceny sa
delili v k·a tegórii zv láš ť pre zeny a z-vláš ť pre mužov. Hlavnú
cenu dostal cebkov)ŕ vltaz !oúťaže.

Porota rozhodla udellf ceny
takto:
Grand Prix Sofia '84, zl!IJtá
medaila, zlat)ŕ prstet1 a diplom
Vladimir Karimov (ZSSR).
ZENY
l . cena, zlatá medaila a dipMaria
Petrova-Popova
lom
(BĽR) ,

2. cena, strieborná medaila
a dl·plom - Anka Diimiiceanuová (RSR),
3. cena, bronzová medaila a
diplom
Veneta Radoeva
(BĽR) .

MUZI
1 . cena, zlatá meda ila a dtplom
Ljubomir
Videnov
(BĽR),

2. cena, strieborná medail a
a diplom - Viač eslav Polozov
(ZSSR) ,
3. cena, bronzová medaila a
diplom - Stepan Ficič (ZSSR).
Všetci účastnlci 3. kol·a zlska ll čestns; diplom a okrem toho im udelili ceny rôzne kultúrne organizácie.
Mal som možnosť sledovať
len záverečnú časť súťaže ; 29.
Vl. - 4. VII. 1984), tzn. !ltyr l
operné predst·a·ven la ( Bohéma,
Barbier zo Sevilly, Trubadúr a
R·l goletto l a d·va koncel'ty vlťazov a fbnallst'Ov. Celkove som

pošty

Na koncerte lia č ok SPgS v Hurbanove. V popr edi hudobný skladater I. Parlk (prvf sprava) , M. Ružičková (druhá sprava) a pedagóg SPgS K. Szombath (treti sprava) .
Cinnos ť nášho kl ubu sa neobmedzuje ~ba na organizovanie a návštevu koncertov, teda
pasivne prljlmanie hudby, práve naopak, s Dažlme sa svojou
aktivnou h udobnou čin n osťou
zapáli ť pre hudbu ·a j iných . Nacv.lčujem e .kuLtúrne progr.a my k
rôzny.m iprlležHostiam, organizujeme posedenia pri hudbe,
spojené s rozborom hudobných
diel a podobne. Vydarenou a.kciou bol d hudobn9 kJVIz o tvorbe rus ks;ch a soviets kych skladllltelov v rá.mcl minul oroč n éh o
Mesiaca CSSP. Progr-amy " Ded·o
Mráz", " Pod jedll·čko u " venova-

•

né deť om v matersks;ch ško lách, majú už v Hurbanove vybudovanú novodobú tradlclu.
Na SPgS sa rozvinul č uls; hudobn9 ruch najm!! zásluhou
prof. Ladislava Vaszllya, ktorý
vo svojom vol-nom čase pripr &vuje dlevčatá na kultúrne
vystúpenia a hudobné sútaže.
Nie je pravdou, že naša mládež nemá záujem o tiv. vážnu
hudbu, o koncerty, o hudobnú
čl.nnosť, o hudobn9 život. Denno-denne sa o tom presvied č a 
me, že niekedy st ači tak málo,
správna motlváoia, správne vedenie a usmemenle a mládež

si vypočul 12 finalistov, z toho
na koncertoch t roch držlterov
mecta ill. Držltel Grand Prix, sovtetsky basista, č l en Velkého
dtvad la v Moskve Vladimir Karímov upozorni l na seba senzltivnym prednesom árie Filipa
! Don Ca•rlos J. Konča ka ( Knieža Igor l a verks;m moMlógom
z opery Vojna a mier. V opernom pred:;.taveni sa uviadol ako
Boris Godunov ( čo som nemul možnost sledovaf]. Držlterka l. ceny, bulharská soprJnlstklt Maria Petrova-Popova sa
zaskvela á riou z opery Macbeth (Verdi ]. Arlu Rudolfa z
OJ-IBľy Bohéma bezpeč ne a pôS<>i.Jivo zaspieval držiter 3. cen y, sovietsky tenorista z Kyteva, Stepan Flcič . Bol jedným
z t9ch, na hlase ktors;ch nebolo badať čo najmenšiu únavu z ťažkeJ sú ť aže. Dôkazom
toho bolo Jeho krásne zne júce
vysoké C. Oa išich fi nalistov
som zh liadol v operns;ch predstaveniach. Najmladšia účast
nička súťaže ( 24 rokov). rumunská sopra nistka Anka Dämii ceanuová, držltelka 2. ceny,
sa pred9taviloa v opere Boh éma
ako Mimi. Len poč i·a t očná n ervozLta bola prlčlnou men e J zne19ch v9šok v J . dejstve, a le jej
pekne sfarbens; soprán upútal
predovšet k9m v 3. a 4. de)s:Ve
opery. Mladá spevtička zau jl!la
pek ns;m prežMim úlohy. Celkoce malo predstavenie len priemernú úrovei1. Z domácich spevá.kov sa ml páčil najm!! zaslúžil9 umelec Nikola Vasilev
l Marcel l <1 národn s; umelec Pavel Gerdž~kov (Coli n lNa j vä-čši zážitok som mal z
dopoludňa J š i eh o
predstaveni u
opery Barbier zo Sevilly, ktoré sa vyznačovalo krásnym! a
vyrovnans;ml vs;konmi všetk9ch
účinkujúcich. Z finalistov vynikol celkovs;m stvár.nenlm úlohy ako po speváckej, · tak a)
hereckej st.rán ke bu lh arsks; barytonl~ta , noslter l. ceny, člen
opery v Soti·l, Ljubomir Viden·ov. Svoj zdravs; hlaso.vs; materiál ovláda po technickej stránke bezpečne v celom roz3nhu
a jeho herecks; prejav n esie
zna ky už s kúsenéh o umelca. V
(tlohc Basilla s l ziska! velké
sympatie obecenstva mlad9 taliansk·t basista Franco de Grandls. Ro:Jens; javlskovs; zjav bez
problémov zapadol do inscenácie n ukázal všetky znaky dobre ~kal e n ého speváka. Za ~ voj
vý kon oy sl bol zaslúžil vvšqe ocenen ie (nebol drži telom
ceny J. V)ŕbcrnl domáci spuvá ci. mezzosopranistka Mlrčcva
(Rosina ]. nár. umelec P. Gard ži.kov (Bart-a lo ) a vyni kajúcllyrl.::k)ŕ
tenorista Ml n čo Popov
1Almavtva 1 sa prlči·n lli o krásny a bohats; zážitok. Skoda, že

tot o predstavenie neprilákalo
v!lčši počet obecenstva.
V opere Trubadúr sa predstavili fi nalisti: bulharská mezzosopranistka Veneta Radoeva
( držit erka 3. ceny l a sovietsky
barytonista Valerij Alexejov,
člen opery vo Voroneži. Ich v9kony však natorko nezau jali
pozornos ť obecenstva. Z domácich spevákov sa ml pá~ll Dlmitir Sta n čev (Ferrando) a hrdlnsk9 tenor Ma rinov ( Manrl- _
co]. ktors; ukázal v strelte aj
svoje bezpečné C3 •
M il áčik súťaže, sovietsky tenorista , člen opery v Minsku,
držiter 2. ceny Viačeslav Polozav, dominoval v posledneJ operneJ inscenácii - v Rigolettovi. ľek n s; javiskov9 z]uv,
vlastniaci krásne sf.arbens;, kovovo znejú ci tenor, ovlátla )úcl
svoj h las bez problémov v celom rozsahu, sa blysol bezpeč
n9mi a pevn9m i ·v9škaml. Po
ái'il v 4. dejstve ho obecenstvo
oumen!lo neutlchajúclm, burá
cujucim potleskom. jeho v9kon
mu dáva všetky predpoklady úSJ-Iešnej svet·o vej ka.r.i éry.
Z d.a lš ich finalistov sa ako
maďarská
Gi!da predstavil a
sop ranistka Il dikó IvAnová. Aj
k eď túto úlohu spievala po prvý raz, napriek menej kvulltnému hlasovému materiálu (čo
ssi za v á~ il o pri jej celkovom
ohodnoten i). podala po technicke j •a vs;.razovej stránke pozoruh odn9 v9kon. Upútala predovšetks;m be2lpečne z-vládnutou
árklu v l. dejstve. Pri vyhlasovani vs;sledkov súťaže obecenstvo dalo velmi silne na )uvo
svoJ n esúh las s ts;m, že táto
speváč k a nebola med!~~! držltelml medaill a odmenilo ju neuticha Júcimi ováciami.
Treti finalista, predsrovltel titulnej úlohy, barytonlst.a Tomas
Môwes, sa svojeJ úlohy zhostil vel mi čes t ne, ale neupútul
nadpriemerns;mi kval itami.
Obecensl'Vo sa prejavovalo
vcelku velmi objeMivne. Citlivo
reagovalo na vs;kony súťažia 
cich tt svoj názor dalo patnčne
na javo oddlferencovans;m potleskom.
Na záver možno k onštatovať,
že ~ út až maLa vel mi peknú úrovei\. Súťažl•acl _ p;;t.pravlll o6ecen9tvu mimoriadne záž itky.
Ich výk-ony boli pOsoqlvé preto, že všetky zložky ich interpretácie a prejaovu boli v dokonalom súlRde. Mladi speváci
vlastnili krásne sfarbené hlasy, vyrovnané vo všetks;ch 1 egl·s troch, dobre technicky vedené a ich hudobn9 pred!les
a podani e boli hlboko precitené. Mnoh! z nich paŕrla už
dnes k oporám svojich súborov
11 19te sa čos k oro ob javia ako
nové hviez dy na opernom nebi.
'
GUSTAV PAPP

Jubileum pedagóga
Koncom augusta t. r. osláv il
svoj e pä ť desiatiny
profesor
Konzervatória v Košiciach Stefan Curilla. Rodák z Krompách študoval po ukončeni tamojšieho gymnázia Vysokú školu pedagogickú v Bratislave.
Po jej abs-olv,ova ni nast úpil pedagogickú dráhu na pôde košického konzerva tória a zostal
mu verns; dodnes. Curllla sa
špecializoval hlavne na h udobnú teóriu a dosMh ol vo vyuč o
vani tejto disclpllny naoza j IU!všedné pedagogické ús'Pechy ved absolv enti tejoto školy ma111 na pri jlmac ich skúškach na
vysoké školy na jmenej problémov práve z tohto, ináč tak
obávaného predmetu. A nielen
to - profesor Curllla vie svoJich žiakov pre tento predmet
aj nadc.h nút a zapáliť natolko,
že má už pekn)ŕ rad absolventov, ktor! sa rozhodil ven ova ť
sa teórii profesionálne.
Stefan Curllla nie je však zamer an)ŕ jednostranne: prejavuJe sa a j ako v)ŕ k onn)ŕ muzikant
- je pohotovým a spola hliv)ŕm
klaviristom - sprevádzačom a
korepeUtorom. Okrem toho sa
venu je po dlhé roky publicisticke j a re~nzen t ske j činnosti;
sa sama hu d~obne pre javi, ob Javia sa nadané dievčatá a chlapcl, objavia sa nové talenty.
s dosii!Jhnuts;ml v)ŕ s ledkaml
sa n echceme uspok ojiť. V budúcnosti by s me chceli činn ooť
nášho klubu za mer-a ť na prl pra·vu .tematloky uceleného klubového programu, r ozširlt i:ln-

Je ho prispevky sa objavu jú v
košic kom Večer i, V)ŕchoctoslo
vensk9ch novinách, Hudobnom
živote i v časopisoch Hudebnl
rozhledy a Hudebnl nástro je.
Vo svojich recenziá ch sa Curllla zameral najm!! na problémy organove j Interpretácie a
zapl ňa tak vel mi cltelné vákuum. Rozbormi skladieb prispieva aJ do bulletinov Státnej
filharmónie Košice; velmi fundov<me komentova l aj nespočetné
množstvo výchovns;ch
koncertov pre mládež: V súčas
nosti dok•onču]e monografiu o
j"Ozefovl Grešákovl, čo bude
vlastne prvá ucelená práca o
tejto vyni kajúcej osobnosti slovenske j hudobne j tvorby.
St r učný vs;.počet činnosti jublhm.ta iste n eodkry je cell1 dlhoročnú
a sústavnú, často
mrav·čiu prácu konštatu jme
však, že Cul'illova clelavedomti
a nadšená či nnosť vyorala hlbokú brázdu na poli rozvoja
vs;chodoslovenske j
hudobn ej
kultúry. Zažela jme teda s krom'n é mu novopečenému p!ltdeslatntkovi do d·a lšeJ činnosti neochabujúci elán, pevné zdravte
a vera osobných l pracovných
úspechov.
ROMAN SKREPEK

nost mal9ch h udobných telies
na škole a najm!! aktlvne rozhudobné schopnosti kolektlvnym muzlclrovanlm
hrať sl len tak, pre seba, pre
radost. Ved hudba je taká krásna a r adost ná, prečo by sme
ňou n espravili radosť sebe aJ
Iným?
MARIA VANKOVA

vijať

MLADÉ PÓDIUM '84
v čase od 10. dťl 17. augusta svo j program sl zvolila Mazur1984 sa konal v Karlovfch Va·
ku e mol pre husle a klavlr.
roch už 12. ročnlk umeleckej
op. 49 A. Dvol'áka, Sláči k ové
konfrontácie mladS'ch čes k S'ch
korenie pre husle a klavlr A.
iinter pretov a skladatelov Mia·
Košťála a Styri skladby pre
dé p6dlum '84, k.toré bolo tenhusle a klavlr, op. 17 ). Suka.
toraz venované Ro ku českej
Ako prldavok 2Jahrala duo Z
hudby, čo sa jednoznačne odradomoviny B. Smetanu. Zaujazilo a j v dramaturgickej kon- la zrozumltelnou artikuláciou,
cepcl!. VS'faznS' podiel na pro- int·o n ač nou presnos ť ou, muzifllova·n! prehliadky mali predo- . ka nt.s kou vervou, žensky vrúcnym a predsa energickým tó·v!letkS'm diela .strednej a mladej českej skladatelskej genen.:Jm. Pri klavlrl bola Jarmila
rácie: )e ·potešltelné, že mnoPanochovä.
hé z tS'chto skl adieb sú už ,v
Popri množstve velmi dobstálom repertoáD! mla·dS'ch ~~ l ých i vynikajúcich výkonov
ktch lnterpeDtov, ktor! Ich väč·
mladS'ch českých umelcov, ktolUnou predviedli zanietene a
ré som si vypočula na Osmich
·poslucháčsky
presvedčivo.
Z z celkove trinástich celovečer
mnohS'ch uvádzam napr. gitaných, resp. dopoludňajšlch aleristu I>avla Steldla, ktorý zobo popoludňajšlch koncertov
opakoval úspešné uvedenie noMladého pódia, spomeniem l
v9kon gitaristu Pavla Steldla,
laureáta nlekolkých medziná·
rodných súťaž!. )eho interpretiÍcla diel ). A. Losy ho [Suity
A dur, or·ig. B dur), ). Obrov·
s kej (Pocta gotickému chorá·
Ju), S. Raka (Variácie na tému Nikitu Košklna) sa vyznač·ovala
nielen senzl11vnosfou,
ale aj zvláštnou citlivosťou pre
proporčnú prtestorovtí a nástrojovú zvukovú harmóniu. Inšpl·
rujtíca bola ln>terpretácl·a Cnprlccll pre husle a gt.t aru Hom mage il Paganini V. Ku čeru. Ku
komorrne·j spolupráci
sl P.
Steldl prizval mladučkého 17ročného huslistu Pavla Ereta,
vôbec naimladšleho účast nlka
Ml•a dého pódia, ktorý už teraz
vlastni uš lacht119 huslový tón
a vS'bornú techniku pravej ru·
ky. Okrem komornej spolupráce sa Eret predstavil aj na samostatnom recitáli ( klav!rny
Huslistka Jitka Nov6kQv6
sprievod J. Hubli!ka) .
vlnky St~pána Raka z TS'ždňa
Nechcem oblst arni výkon
novej tvorby 1984 v Prahe
sopranist·ky Allny Farnej, sóVa·ráácle na tému Nikitu Koš- listky Státneho divadla v Oskma, skladby, kde autor komtrave. Kul•t ivovane, s mimoriadopozlčne
buduje na dôvernej
nym zmysl!;)m pre komorný voznalost! nástro ja a jeho zvuka·
kálny .prejav, navodila ale a j
vS'ch možnost!.
udržala a.t mosféru lyrlckých
Na Mladom pódiu odznelo kompozlcll ). Grossmanna Ml·
lost-né plesne pre soprán a klnpiit premiér pôvodnS'ch sklavlr (cyklus 6 plesni) l dalšie·dleb. Na štyroch z nich mal podiel súbor Barock Jali Quintet, h o lyrickéh o cykl u tr:inástic h
plesni pre soprán, flautu, klapre ktorý nap!sall svoje s kladvlr a piano préparé Japonský
by Alois Plň os (Eufória ), Alerok ). Vičara. Napriek bytostxej Fr! ed (Kvinteto pre Ba rock
nému lyrizmu oboch cyklov A.
J.ilzz Quint et) , dalej k lavirista
Farná dokázala svo j prejav v
súboru Eduard Spáč ll (Pocta
jecmotllvS'ch piesňach vS'razovo
barbarom ). SpomlnanS' súbor
od u ševniť a dynamicky dlferonnaštudoval a v rámc! svojh o
covat. P.resve.dčlvo Interpretak<oncer.tu aj vydarene zahral,
J.
vaira aj plesne Vták Noh
premlér.u diela slovens kého auSeidla . · Na úspešnom vystúpen!
tora Variácie In memoriam )aspeváčky sa podlelala klaviristToslav Ježek od Tadeáša Salka Monika Tugendllebov6 ·a
vu. O premiérové uvedenie pätflautista Pavel Foltfn.
častove1 skladby St~pána Raka Giordana Bruno pre flautu
Na org·anovom k oncerte v
a gitaru sa zas úspešne zaslúChebe organista Jaroslav Tú~a
žU.o slovenské duo Dagmar Sepohotovo využil zvukové kvallbeatová-Zaapková (flauta), Jooboch samostatných nástrojov.
zef Zsapka (gHaM). Okrem
Okrr em skladieb V. Kalablsa
:tobtťl kompozli5ne zauj!mavého
( Affresco slnfonlco, op. 22 l a
opusu v zmysle nástrojovej
n eprávom obchádzanéh o ). N.
kombinácie uviedli manželia
Segera ( Tťlma hral nl eMoré jeZsapkovcl diela slovenských
ho Prelúdlá a fl1gy], čl pre&kladaterov: Koncertnt1 f.a ntázlu
krásne skomponovaných Vlgllll
M. Kťll'!nk<a, Sonátu pre flauB. MartinO, kde zdOraznil hlavtu sólo I. P.artka, Elégiu D.
ne Ich jednoduchosť, nepatetlc·
Martlnčeka a Sonatlnu, op. 75
kost a k ompozlčnl1 krásu, zaA. Moyzesa, ktorá popri Rakohral 1 vlastné lmiJ-rovlzácle na
vej skladbe patrUa ku kompodané témy. V tomto prlpade to
zične najvyvá~enejš!m a tnferbola Claccona O. Kvl!cha a plerpretačne na jst1stredenejš!m dieseň V. Trojana V dobrém sme
lam v dramaturgll Ich koncersa sešli, v dobrém rozejdeme.
Dorothea Fleischmannová sa
tu.
na ;tom Istom koncer·te predstaVrcholnýom umeleckým zážitvila &ko rozložl·tejšl typ orgak om Mladého pódia bolo vynistky, rozvá~ne sl . budujúc
stúpenie 30- ročného violonče
listu Daniela Velaa a jeho part- dlramaturglu vystúpenia. )e j
prog•r am pozostával z Fúgy
nera v komomej hre - klaa mol J. Zacha, Pražskej panoviristu Frantllka MaU!ho. D.
rámy O. Kv~cha, skladby P.
Vels už v ťívodne j roz jtmavej
Kofr.oňa P.re organ č. l l a z
Balade d mol pre violončelo
CY'kl1ckej kompozlcle P. Ebena
a klavtr, op. 3 ). Suka zaujal
Okná pod la Marca Chagalla
mimorliadnou tónovou kultúrou.
pre trúbku a ·organ. ]ej výkon
Jeho vS'kon vrcholil po von útorzttkonlte gMdoval práve v te jne
zanietenej
t.ntel'Pretáclt
to skladbe, dS'ohajtícej umelecdv ojčast ovej SonMy, .,Revoluč
kS'm prežltlm. Zvuková prlspOnej" pre vl·olonče lo a klavtr
sobllost organa trl1bke bola obP. )erábka v Sonáte - rapsódivuhodná. Trúbkár Jan Br ode
dloi rp re violončelo a klarvlr,
op. 9 ). Hanu!la z r. 1941 s nád- sa v tej.to skladbe predstavil
mäkkým, lahko tvorenS'm tó·
herne oslobodzujúcou katarziou
v závere skladby. V.ntítorne pre- nom a svietivými vS'škaml.
žitá dynamika, jej mimoriadny
Súbor Barock Jazz Quintet
ambltus, perfekltná technika,
nie je treba už d•nes predstavoktorou D. Veis vládne - to
vať nikomu. )eh{) Interpretačný
všetko stí charakterJstlká jeho
§tý! je vy·branenS' a kQilcepčne
hry, hoci verbálne len tožko
jasný so zrejmou snahou synm~no vystlhntít podstatu jeh o
tézy niek.torých prv.kov dŽ!JZO·
vysokého Interpretačného umevej a ar.tlficiálinej hudby. Vednia, znásobeného spoluprácou s
ra skladieb českých autorov F. MalS'm, klavll'lrstom, vzácA. FD!eda, M. Báchorka, E. SpáJl}'m, čl - výstUne jš le povečlla (klaviristu
súboru ), M.
dané - 1nšplrujl1clm typom koStMroňa, l. Loudovej, A. Plňo·
momého hráča .
sa a M. I§tvana velmi dobre
zapOsobJI.a premiére Variácii In
Int 91'Pretačne výrazné bolo 1
memoriam ]aDoslav Ježek Ta·
vystúpenie mladej huslistky
deá"!la S811JVu. Táto skladba je
Jitky Novákovel (v st1časnostl
akoby hudobným roz jlmanlm,
ašplra·ntky pražskej AMU ). Pre

do ktorého zaznievajú znáqte
Ježkove melódie (osu tvoril Bugatti s tep ), evokujúc §tý! ~wln
gového obdobia, tak bl!zkeho
práve ). ježkovi.
Slovenské Interpretač né umenie na Mlad·om pódiu okrem
manželov Zsapkovcov zastupovala 1 sopranist ka Ľudmila
Braunová ( klavl.rny sprievod
Darina LackovA), k torej prejavu je zatial, zdá sa, bllž!l! svet
súčasnej a romantickej hudby,
čo dokumentovala
predn esom
cyklu plesni ). Boháoča Kvety
jazmínu, a ko aj lúbostnou lyrikou Plesni milostných, op. 83
A. Dvoráka,
V úvodný deň Mladého pódia vystúpil štätny komornt
orchester Zilina s dirigentom
Janom Valtom. Ansámbel uvie·

Violoni!elista Daniel Veis
dol SonMu natalis P. ). Vejvanovského, Epilóg l. Zeltenku,
Sonátu pre klavlr, dychové
kvintet.o, sl áčiky a tympany V.
Dobiáša a Sinfontiettu .,La )olla" pre .k lavlr a komorný orchester B. MartinO. Interpretačne najčlrst ejš i e 1 na jpresvedči v e.jšie zaznela Doblášova Soná.ta, v ~torej boli sólistami
( okrem tympanu] č·es kl interpreti: Frantliek Maxiän ( klavlr). Jana Pastrňákovä (flau.t a), Gabriela Krčkovä [h oboj ),
štl!pän Koutnfk [klarinet), Karel Slmek (lesný roh) a Jaroslav Kopejtko ( f·a got l.
Pracovné st.retn u«a českých
1 prizvaných sl'Ovenských Interpretov a host! s českými kritikmi a skladatelml pendant
trenčianskoteplických
stretnut! - mau dobrú, -t vorlvtí
atmosféru 1 rozpravy. Hosťom
Mladého .pódia '84 bol aj prof.
Cypln, delegát Zväzu soviets kych sklad'll·telov z Moskvy,
kde zastáva funkciu vedúceho
sekcie hudobnej k.rttlky. Vo
sv·o jom dLskusnom ·v ystúpen! vy·
soko hodnotil Int erpretačné u·
merne českoslov enských umelcov a myšltenku 1 ná.plň Mladého pódia.
Dvanásty ročnlk Mladého pódia '84 otvorU podpredseda
Zväzu českých skladatelov doc.
dr. V. Felix, CSc. Usporladatelmt podujatia sú Zväz čes 
kS'ch s klradatelov a koncertných umelcov, Ceský hudobný
fond Okresné kultl1rne stredisko ~ Karlových Varoch, Cs.
štMne kúpele a MV SZM v Karlových Varoch. Na akcii celkove vystúpilo 46 interpretov
(vr Mane klavlrneho sprievodu ), z toho traja dlrjgentl,
orK·arlovarský symfonický
ch ester k<torý vstupuje do svo·
je j 150.' jubllejnej sezóny, Slá.tny komorný orchester Zlllna,
Karlovarský dievčenský zbor
S:tredne j .pedagogickeJ školy,
dalej Ars ~!'IO, Kubl,novo kvarteto, Sarock )azz Quintet
čo je naozaj bohat á bilancia.
Cennou dev!zou Mladéh o pódia
bola 1 jeho dTama~urgt cká ná·
pl ň, tentoraz orientovaná výlučne na diela českých skladatelov (ved napoko n bolo venované Roku českej hudby) s
akcentom na stíčasntí tvorbu,
väčšJnou však takého typu, ktorá je už Interpretačne overená a repertoá•rovo opodstatnená. Za všetko s,pomentem kon·
kréme a~poň M1lostné plesne
]. Grossm'8flll'a, Japonský rok ).
Vičlllra, Sláčikové kvarteto L.
Kublka, čl gitarové kompozlcle
S. Raka, ale a j mnoho ďal ši e h .
Mladé pódium sa vyznačo v al o
umel eckou podnetnostou i vyváženos rou Interpretačný ch vS'·
konov.
DITA MARENCINOVA

TVORBA
JURAJ HATRIK: PONORENA HUDB·A, sonáta pre
soprán, husle a 12 sláčikových nástrojov na text Johna
Robertsa zo zbierky Dream people v slovenskom preklade autora.
Vznik: rok 1982; premiéra: 1. XII. 1983; interpreti: E. Holičková, J. Kopelman, SKO, 8. Warchal.
O Hatrlkovej Ponorenej hudbe niet pochybnost!: o jej ži·
vootnej existencii, kvalitách, umeleck ej sile l perspekt!vac·h.
Vznik la ako zákonitý produkt,
samoz,r ejmá ref lexia tvorivého
vedom ia autora. Zaznela - a
n aďa l ej zaznieva v kongeniálnej Interpretač ne j podobe,
zls kala sl množstvo priaznivých
prlvlastkov a uznani.
Patri k tým hudobným dielam, po odznenl ktorých sa žiada m l čať. Namiesto apla udovania vnlma ť a precltovat tiché
vnútorné doznievanie. A zároveľl, práve vďak a jej sugestlvn emu náboju, zmieru l nástojčivosti ponúka slovťl, vetu, dovetok ll'dresá.ta - poslucháča.
Hatrlkov tvorivý obzor je
rozmanitý a šlrokS'. Jeho lnšpiratlvne predobrazy stí zdanll·
vo z·v láštne, nevšedné, akoby
ťažko uchopltelné vo svoJich
rozmeroch. Nie sú to. jednostrunn e ladené, už na prvý pohlad atra kťlvne lá.tky, ktoré
primárne zaujmú uhladeným
leskom, vybrúsenou hrenou do·
konalostl. V celom rade k ompozlclf (a v ost atnom obdob!
čor.az frekventovanejšie) môžeme vy stopovať v tejto fáze tvorivého (alebo skôr .,predtvori·
véh o" ) procesu jedn otn tí črtu:
Ha•t rlk sa n echáva zlákať k
vlastnému kompozlčnému .,pohybu" až po dôkladnom zažlt!
Impulzu, po absolvovanl urči ·
tej hladačs k ej a ovemvacej pilte, až po vlastnom odhaleni
akeJsi druhoplánovej poetiky,
skrytých zmyslov pod pov.l akom relat!vnej šedi a prlt mla
velakrát až st·rohej substancie
1nšplru]t1cej predlohy. Hatrlk
nikdy nezaujlma úlohu tlmočltela alebo akademlzujúceho
preplsovatela textov mimohudobných do hudobných útvarov.
Súc obdarenS' bdelS'm tvorivým
nervom 1 mierou zd-ravej senzltlvnostl, oný Inšpirujúci tvar
najskôr klasifikuje, abstrahuje
z neho vnútorntí esenciu, jadro . . . A až potom bo povyšu·
je: na symbol, motto, čl priamo ozmyselňujtí ce pradivo k
vlastnému hudobnému vyjadreniu.
A tak akosi sa dostal 1 k
lnšplrujl1cemu pramienku
v
poézU Kanaďana Johna Robertsa. K Ľudom zo sna, skromné·
mu, vari až nápadne nená.p adnému sl1k~omlu krehkých poetizov.a ných zá:z;namov svojh o
autora. Je vlastne poéziou všed·
nélto dňa, s .prlchutou 8\Ltenrtl·
city prežlvaného a precltovaného. Akoby po:z;námka na margo, plach é ·o slovenie sveba okolo - apel vyslovený v planls·
s1me. Azda tam, prl,bllžne v te j
vrstve s llznenla (·alebo ešte
hlbšie ) tkvie Impulz, oslovenie
pre skladatera. K
vzniku
skladby, sonáty s titulom Ponorená hudba. Skladba, ktm á
vzhladom na obsadenie, by mala .náleuť do čelade vokálnych
diel. ]ej rok,. priebeh l tektonické konttíry nás v!lak od sna-

hy tak jednoznačnej klaslflká·
cie odvedtí: vokálny sopránoný part nenesie znaky výsadnej
d·ominuJúceJ pozlcle, alo je súčastou k omplexného zvukového
l procesuálneho prúdu. )e prosto hudbou (aj rodu vokálneho,
aj l•n štrumentálneho ), jednoduchS'm, č istý m spevom. Z pres vedčenia a prežitia
fuds kej
duše. ]e harmonickou a harmonlzujtícou výpoveďou skladatela, s presnS'ml a neomylnýml k ompozičnými zákonitosť ami, bez hluch éh o miesta, čl
priestoru nechaného na náhodu.
Sonáta je pevne zviazaná logikou, v každej zo zložiek, v
makrosllvlslostlach l mikrostívlslostlach. Tkan!VQ partltllry v
grafickom zázname odh al! viacero momentov a situácii skrytých, alebo sotva postrehnutelnS'ch v onom spontánnosťo u a
podmanlvostou očarujtícom prúde hudby.
Základným kamei\om k procesom pr! výstavbe a výstužou
pri obsahovom n aplňanl sonáty
je voln ý rad, séria, organlzqvaná a vyprojektovaná podl a autorom s tanovenéh o prlnclpu In tervalového n arastania od
malej sekundy až po trltonus.
Z tohto radu skladater volf a
modifikuje d alšie následnostl,
selektovanlm a varlovan!m z!skava matériu k dal!l!m stívlslostiam, kontrastným vyhrotenlam, zmiereniam, k myšlienkovým prepojeniam.
Formové riešenie skladby je
:z;retefné, bez šifry, čl špekulat!vnych prlmesf. ]e stímerne vybudovaným sonátovým oblúk·om, s dôvtipnou psychológl•ou
zvukovo-farebných (súčinnost,
prestupovanle a diaLógy sólových pozlclf sopránového a
huslového partu a slá čikového
ansámbl u) polntových vrcholkov v priebehu celku.
Jedinečnú pozlctu a neopakQvatefný ch arakter v k ontexte
Ponoren ej hudby má záver.
ktorý vo svojom organizme, v
krátkom časovom úseku rekapituluje jednak zámer .a myšlienkové zacielenie celej skladby, jednak spätne ozrejmuje.
završuje a rámcuje vS'znamové
roviny; predchádza,júcl ťísek
reprlzy sa zastavuje, aby po•tQm dalej postupoval a pokračoval v zadržiavaných
akordoch, so sttípajúcou postupne
vzrastajt1cou tendenciou. Paralelne sa odv{ta citovaný motivický základ, v descendenčnom
pohybe 11stredneJ melodickej ll·
nie. Tento plynulý pr.otlchodový a protipohybový chod (obraz stíb~néh o vynáranla a ponáranla) je zároveň zá v ereč
nou metaforou alebo fHozoflckou sentenciou k ompozlcle. Je
symbolom otvoreného, n eoh.ranlčeného priestoru a pohy!!u s
nekonečným počtom možných
návratov, podôb začiatkov v závere, zrodov v skone . • •
LfDIA DOHNALOVASUSTYKEVICOVA

PO štvrtý raz v Huklaldoch
·m po štvrtý raz sa zišH miadl česk! adept! hudobnej vedy
a §tyri·a prizvan! hostia zo Slovenska na aemiúrl mladých
krittkoJ a mualkol6gov v rodiaku L. Jaúčka v Hukvaldoch
(7.-10. jl1na 1984). Stretnutie,
ktoré sl .počas svojej krá.tkej
existencie zls kalo Istú tradlclu
l rad prlvržencov, sa opäť vyznačova lo ·t v.o rlv·ou atmosférou,
bohll'tým programom 1 zapálenými diskusnými besedami. Na
pôde Ak.t!vu mladS'ch ZCSKU,
ktorý je organizačným garantom podu.jat'la, sa tak vytvorilo fórum, umožňu j ú ce m.ladým
muzlkológom nadviazať užš!
kontakt so star!l!ml zrelými a
s kúsenými hudobnými vedcam!
1 so svojimi rovasnlkml. Dušou
celej a kcte je jej vedúci - hudobný skl,a dater a vedec v jednej osobe dr. )an Vlčar, ktoréh o Inv enčný duch n epozorovane u smerňoval celý seminár.
V zásade sa program sl1stredoval na trt o~ruhy: na. prednášky známych osobnosti čes
kého hudobného života, trlbú·

nu n~orov mladých a na konceDty. O problematike estetic·
kej a umeleckej hodn oty v hudbe p11tavo prednášal dr. M.
JQzl, CSc., analýzou vlastného
komp oz lčného procesu tzv.
projek•t ovou metódou sa zaoberal prof. C. IWhoute.k, CSc. Dvanást lllJadýC·h muzik·ológov referovalo v rámci bloku Mladi
muzlkológovla sa predstavujtí;
sem by sme mohli zaradlt aj
analýzy vttazných skladieb stí·
taže Generácia '83. Ocenené
skladby zaznel! na záverečnom
matiné v Ostrave [T·l ch avský,
Bťld·orová,
MatejQ, Smld·ová,
Cón ), konce11tný blok rozš!rlla
ponuka ďal šieh dvoch koncertov. Spestrenlm a osvtežentm
~etnutla boli výkla d a vychádzka Po stopách L. Janáč·
ka 1 r ozprálvanle o hudobných
dojmoch zo zahraničných ciest.
Seminár mladých naštartoval v
prvých roonlkoch s prlznaôným
mladistvým elánom, kiež by mu
jeho vitalita vydržala ! dťl ďal
š ieh rokov!
-NA~

Rovót'lme s
Bratislavské hudobné slávnosti s6 čle·
nom Európskej asociácie hudobných fes·
tivalov ( AEFM) spolu s dalilmi 41 hudobnými festivalmi Európy. Aké postavenie maj6 BHS v tomto reprezentatlvnom spoločenstve?
- Európska, no v skutočnosti svetová .asociácia hudobn9ch festivalov združuje prlsne vyberan9 okruh festivalov.
Asociáci·a sleduje niekolko rokov úroveií uchádzačov o členstvo a až potom
rozhodne o jeho prijat!. V9lučnost AEFM
je i v tom, že počet členov z jednej
krajiny je limitovan9 na •troch. Ani najvUčšie, či hudobne najrozvinutejšie štáty nemôžu mať v Asociácii viac ako
troch členov. Je to svojim spôsobom nedemokratické, ale má to i pozit!vnu
stránkl!_v tom, že s.a pri j[ma jú_ za členov
iba skutočne špičkové festivaly. ClenQ·
via AEFM zo socialistick9ch štátov (je
ich štvrtina z cel kového počtu l sa pokúšajú o to, aby sa činnosť Asociácie
stále viac sústreďovala na jm!! na otázky
umelecké a na pomoc mlad9m umelcom.
BHS - pokial ide o ich postavenie v
Asociácii - ma jú nepochybne v9h·o du
v tom, že sa aka· festival profilovali a
práve v orientácii na mladú Interpretačnú generáciu stali známymi v hudobnom svete. To je v9hoda oproti mnoh9m - i s taršlm a v!!čšlm - festivalom, kt-oré z roka na rok menia svojll
podobu, resp. hladajú ju i desaťročia.
Prlkladom t-akého nekonečného hlada·
ni.a je napriklad Holland Festival, ktor9 s
každ9m nov9m Intendantom men! s·voju
tvár a podnes sa v medzinárodnom meradle nepresadil ako .nleč·O výnimočné.
Snáď s jedinou výnimkou, že pomáha
presadzovať ideu, k.torú realizujeme uj
u nás: okolo ústredného festivalu
sa
grupuje niekolko menš!ch hudobn9ch
cen tier a miest, kt.o ré - profitUJ11C z
velkého - robia z miestneho festivalu
relokraj inský. Preto je to Holland l:'estival ... I u ná s majú BHS asi 30 pri·
družen9ch satelitn9ch minifestiva!íkQV,
ktoré po slovensk9ch mestách a kul-

d lll

do

dramaturgie BHS
program
Jednak kvôli jubileu SDUK-u, ale
aj preto. !e nám to pomáha zv9raznif
ist9 dramturgický akcent: obna!enie koreňov
slovenskej hudby, inšpirovanej
SNP, k čomu je program SĽ U K-u orien·
tovaný. V budúcom ročn!ku sa určite
vrá·tlme k projektu, ktorý sme nazvali
.,P()zdrav z Východnej" - aj kvôli tomu,
že tohtoročné slávnosti vo Východnej
slá·vili svoju tridsatročnicu a ich umelecký ohlas je pozoruhodný. Radi by sme
- aj pri pr!ležitostl 40. v9ročla oslobo·
dania našej vlasti, oo bude centr4lna
idea
pri
konc1povant
d ramaturgie
BHS '85 - pl'i.pomenuli o. i. pod.iel fol·k·
lórnej a folklórom Inšpirovanej hudby v
našom živote. Pravda, 1 v dalš!ch roc·
níkoch poč!ta me so z&raden!m vhodn9ch
programov tohto l!ánru.
S neobyňajnfm ohlasom sa v lllinuloa
ročnlku BHS stretol koneert, na ktoroa
v podaal P. Toperczera a M. Laplanlk6bo za:rneli Slovanské tance A. Dvof6ka
a Uhorské tance ). Brahmsa. Najml mit·
del reagovala na tieto diela velmi livo - pre leb umeleckCi hodnotu a prf·
11tupnoať. Pravda, dali by aa apoaentť
aj Iné programy, ktoré boli v lllinulfeh
rotnlkoch orientované viae-menej u
ml6del alebo deti. Nemali by sa takto
zamtlrané podujatia i rozllriť?
- Mne sa táto myšlienka nesmierne
pozdáva - už aj preto, !e budťicl rok
QSN vyhlásil-a za Medzinárodný rok mlá·
deže. .ŕ"BS'tlval, ktor9 sa už roky sna!!
prezentov·a f umeteckťi mlad, mal by saviac ako inokedy - sústrediť na ml·a4t1
čast publika. ·Na druhej strane je to
i odpoved na problém popoludňa j š!ch
koncertov, ktoré majú isté nevýhod·né
časové zaradenie pre zamestnaných ná-v·
števnlkov koncert()V. Neradi by sme sa
ich však vzdali - , veď robiť iba jeden
večerný koncert, pripadne dva paralelné
koncerty večemé + pred9taven1e v SND,
by iba zvýšilo .,schizofréniu" fanúši:kov
hudby, ktor! sa nevedia ·rozhodnt\t, kam
!sť skôr. Popoludňajšie koncer.ty by sa
mali teda orient.o vat najmä na mládež,
SĽUK-u.

ho fest·ivalu. Ako samot-né s lovo hov·o r!.
festival by mat byt sviatk•om, a tQ predpokl·adá výnimočné výkony a dramaturgické hody. Dramaturgia je však vždy
v9sledkom istého kompromisu medzi
ideáLom, základn9m konceptom a t9m, čo
su z neho dá reálne uskutočniť. Hosťujú·
ce
orchestre možno
dramaturgicky
ovplyvňovať iba do malej miery. Ak sú
orchestrálne koncerty zahranl•čn9ch telies na BHS súčasťou neja·kéh o turné,
muslme vychá.dzut z ponuky 2-3 programov. Môžeme z nich "kúpiť" - alebo
" n ekúpiť". To je istý limitujúci faktor.
Je tu Než rozpor medzi názorom kritiky
a záujmami publika. Je známe, že n a
festival nechodl ten to, čomu hovor!m
"kádrové publitkum"
filharmonlck9ch
koncertov, t. j. vyspelé a s tabilizované
publikum. Jedn9m z poslanr
festivalu

chopitelne ťaháme v tomto smere za
kratši povraz. Nehovorili sme pritom
ešte o jednej, dosť podstatnej okolnosti.
SND - pri všetkej kráse l·nteriéru má malú scénu. Prak·tlcky to znamená,
že sa tu nedajú preniesť Inscenácie z
velkých opern9ch domov. A tak môžeme dostat zo zahraniČIIa len komorné inscenácie alebo malé divadlá. Preto tu
svojho času hos ťova la viedenská Volks·
oper i Staatsoper s podujatiami, kt()ré
sú pre ňu vlastne netypické. Je to aj
problém pozývania pražského Národné·
ho divadla. Roku 1983 bolo napr. a·ktuálne zavolať ND s Wagnerovými Majstraml spevákmi norlmbersk9mi - kvôli jubileu skladatef.a, aj kvôli a bsencii jeho
tvorby na našej operne j scéne, nehovor iac o t om , že pražská inscenácia bola
hudobne naštudovaná znamenLte. Uk4zalo sa však, že ani javisko, ani orchestrište nestačili pražskému obsaden1u a
,javlskovému riešeniu diela.
BHS '84 pon6kaj6 operntm n6vltevnlkom viacero sólistlckfch mien pnej kategórie, ktoré nesporne oavlelia tvar do·
mácich inacen6cU a vnes6 featlnlový
duch aj do opery SND. Zaujlmalo by nAs,
akA je kompetencia vedenia opery SND
a BHS pri zalaťovanl sólistov na festival?
- Jedna z ciest, ako ďalej skvalitňovať festival, je zhodnotiť operné podujatia BHS. V pr.a xi to znamená, vybrať
z reper.toá ru len tie, ktoré sťi v9nlmoč·
né po stránke inscenačnej, hudobnej,
skrátka - umeleckej. V spolupráci s vedenlm opery SND chceme zlskavať do
nich aj kvalitných zahrani.čných sólistov. Predpokladá t o dlhodobé plánova.n.le
a rešpektovanie fixných term!nov, č o sa
v našich podmienkach nezabezp ečuje
l ahkl(), pretože vieme, s kolkými faktormi mus! chod divadla počlt at. Tohtoroč
ný kurz v zabezpečovan! s6Ustov počas
DHS do im;cenáci! SND je však perspek-
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túr.nych centrách vyžaru jú a.t mosféru
bratislavského sviatku hudby.
XX. Bratislavské hudobné slávnosti maj6 vo svojom jubilejnom ročnfku veľmi
bohatú umeleckú ponuku. Ale ul! teraz
vznikajú obavy, čl výnimočná situácia
bude mať i svoju reprlzu v bud6cich rokoch, alebo bude nasledovať pokles v
obsadenl orchestrami, komornými zdru ·
l!eniami a sólistami.
- Zámer n ášho festivalu je ·vždy rovnaký: s naha robiť z každého koncertu
umeleckú udalost. Ak sa to vždy nedar!, nuž iba pret•o, lebo Isté pt iaznivé
okolnosti sa nemusia vždy opakoval. Ak
sme tohto roku z!skali na BHS napriklad
Leningradskú filharmóniu, je to i zásluha toho, že tent.o prvý leningrJclský orchester je v čase BHS na turné v strednej Európe a v nadvi\znosti naň sa mim
podarilo zaistiť aj konc erty v !lratislave.
Tiež niektoré ďalšie podujatia na BHS '84
sú vý.s ledkom lst9ch pri·a znivých okol·
nost!. Na druhej strane už po roky sledu jeme, kt.o ré velké sovietske a iné orchestre sú počas BHS v str ede EurOpy.
Vďaka tomu máme na festivale pravidelne velké svetové orchestr?.. Už dnes
napr. vieme, že r. 1987 - det'l po atva·
renl festivalu ( 25. septembra l -- bude
na BHS ho sťov a ť Gossorchester zo ZSSR
s dirigentom ). Svetlanov·om. Organ!·
zátorom BHS sa podari!lo zai·stlť tiež dob·
rú spoluprácu s velk9ml koncertnými
agentúrami. JJalej - ak dnes vieme. žu
r . 1985 nebudeme mat na festivale \'iedens·k9ch filharmonik ov či Leningradskú
filharmóniu, budeme sa s na~lt oboll;;tiť
BHS inými podujatiami a zn,\myml me;,ami sólistov. je však pravdepodobn6.
že ani s orchestrami na torr. nebude budúci ročn!k zle. Veď má prrsť Mn!chov·
ská filh.a rmónia so S. Celibi<lachem, Japan Philh·ar-monic O.rchestu'a, ok.rem toba
2-3 velké orchestre zo socialistických
kra jin. A Mk je garancia, že !:>•.Idúci roč
nik fesuvalu nebude o nič slabšl, ako
predchádzajúce. je pravdou, že sl nemôžeme dovoliť to, čo napriklad veľl<é ko·
merčné ,.turistické" festlv•a ly, ktoré na
jeden koncert dovezú londýns ky, či iný
orchester za finančné člas~ky, kltoré nepoV'aŽiujem za -opráivnené. Ak totiž potom napr. v Salzburgu p9tajú za jeden
!!stok 2000 šLHngov, ba l vl·a c, to je pre
mňa už morálny problém. Veď v danom
pr!•pade ide o fest.i val bohatýoh snobov,
a nl.e kvalitného .publika.
Otázka dramaturgie nie je Iba prob·
lémom zaistenia umelcov. )e to l výstavba programov, zaradenia Istých diel, sie·
dovanle významných jubilel a objavovanie skladieb, ktoré môl!u tieto udalosti
istým spôsobom znovu osvetliť. I ked ·
chápeme zlolitosť dramaturgickej práce
v tomto smere, predsa sa nám zdá, le
počas BHS Isté diela rotuj6, opakuj6 sa
a - akoby - prflll vychádzali v 6strety
vkusu publika.
- Je to najcentrálnejšia otázka celé·

je, aby sme odkr9vall nové ná:v!ítevn!cke vrstvy. Preto sa napriklad rob! nábor na festivalové koncerty. Nie je mottvova.ný t9m, že by sa podujati>a BHS
nedokázald predať, , ale že chceme cleravectome dosiahnut, aby pracujúci z verkých bratislavských záv·o dov prišil na
festivalové k·o ncerty. Lenže pre tlleto nové vrstvy poslucháčov treba robi ť drama turgiu, kt·orá im je zrozum iteľná a
bUzka. ])alej - BHS sú festivalom žánrove mnohostranným. Jednou z diskutovaných ·tém je prezentácia novej tvorby.
BHS nemôžu byt náhradou Týždi'la novej
sl·ovenskej hudobnej tvorby, ktor9 je napokon - každý rok. Okrem aktuálnych noviniek, ktoré BHS clela·vedome
vyhľadá va, by mal festival .prinášať vo
výbere na.josvedčenejš.le hodnoty, často
zviazanó aj s istými ·ideovo-sopo.J očensk9·
mi udalosťami, či význam.n9mi jubileami.
Fa•k torov, ovplyvi'm júcich výs!Javbu dramaturgie, je teda vera. Preto v9sledok
treba vidief v dlhodobejšej k.OIIItinulote a
pe11spekt!ve. Napokon 15 dru nemOže dať
odpoveď na všetko. Krltik.a , ktorá posu·
dzuje tento, pre ftu iste centrálny pro·b·
lém, by mal•a vidief aj hisotorickú dimenziu festiva lu.
Do propagácie BHS je zapojený aj rozhlas a televfzia, ktoré majú taktiet svoje pol!ladavky a programové návrhy. Nesporne ich treba vziať do ávahy, ba ak·
ceptovať.

- Cesk.oslovenský rozhlas a Ceskoslove.nská telev!zia zmnožujú spoločensk9
dosah festivalu, r.o zšlrujú povedomie o
ňom v.o svete, a to buď priamymi prenosml, alebo záznamami koncel'tov. Naj·
m.ä telev!zia má však strtktné po!iadavky, poklal ide o dra:ma.turgiu. ' Nemá
napriklad rada, ak sa často objavujú
diela 20. storoč1·a, k~oré sú viazané Illll
tantiémy v devlzach. Ak sa tieto poplatky dajú za koncert uhradiť, v telev!zil
vystupujú na a·s tronomické čiastky. Pre
telev!ziu nie je dobré ani zaradenie d-iel,
ktoré sa často opakujú a sú zaznamenané už v minulosti - aj keď v inej
interpretácii. Na tieto aspekty treba prlhUadať pri zostavovan! progréiJIIlov k·oncerrov, vysielaných z BHS telev!ziou,
nehovoriac o ďalšieh moment()ch, ku Morým však vždy ná·jdeme cesty riešenia.
Speclflckou otázkou je pozývanie operných s_6borov, ktoré môlu povzniesť charakter a kvalitu BHS. Zial, v tomto smare sme - al na berllnsku Nemeck6
ltátnu operu - nezaznamenali v ostatných rokoch pozitlva.
- Tu je niekolk·o problémov, ktoré
sl žiadajú vysvetlenie. Berllnska opera
tu bola komel.'č·ne, a to za pomeme vysoké ná•kla<ly. Pozývať len tolllto cestou,
nie je každý rok možné. Z kultúrnych
dohôd dostávame málo, resp. n.ie velké
podujatia. Kultúrne dohody sa sústreďujú na Pražskú jar a napriek to·
mu, že nejde len o problém BHS, ate
aj brnenského festivalu - celkom po-

tivny a nepochybne tiež pomôže sk"lalitobraz festivalového diania.
· Medzi kritické 6vahy patri i tá, čl by
Interpódium a MTMI UNESCO nemali byť
so svojimi podujatiami zaradené na 6vod
festivalu. Niekedy v minuloatf. a totil
stávalo, le uprostred BHS nastal poklea
kvality - práve vlnou niektorfcb nie
najlepilch koncertov a vfkonov, napr.
.,interpodistov".
- To je námet do d.iskus·i e. Osobne
si mysl!m, že ak festiva-l nezačne závažnými umeleckými činmi, mOže skončiť skôr, než sl ludia vši·m.nú, že vôbec
bol. Pozoonost sa mus! vzbudiť hneď na
začiatku. Problém Interpódia: mysUm si,
že t rochu a j našou vinou sa oslabil záujem o výber prvotriednych umelcov zo
soci.alistick9ch krajin na .túto prehliadku nastupujúcej interpretatnej generácie. Akoby paTtnerské agentúry trochu
podcenil! dosah l P a pof.avil! v nárokoch n a svojich reprezen!tantov. Trochu
nám "vietor z plachiet" vzali Maďari,
kt·o rl tC:eu Inter.pódia prevzali a na tomto základe začali velmi clera.vedome a
úspešne organizovať Interfórum. Zdá sa
však, že tohto rok.u sa situácia znormalizuje, pretože sme sa snažil1 o to,
ally Int erpódium z!skalo opäť tú kvalitu, ~torou sa vyzna-čovalo · vo SV()jlch začiatkoch. Na druhej strane je v silách
BHS, aby sa takéto špecializované podujatie v rámci festivalu obohatilo - okrem koncertných vystúpeni - aj v9k·on·
mi na opernom javisku.
V minulom roku sme zaznamenali zaujfmavé folkl6rne podujatie v Dome
ROH, ktoré boli s6časťou BHS. Mieni aa
v tomto lánrovom rozllrenf dramaturgie
pokračovať ej do bud6cnosti?
- BHS sú festiva!()m dr.a maturgicky
otvoreným. To znamená, že popri ťažis
kových poduja1iach z oblasti vážnej hudby, chceme mať aj koncerty z Iných
žánrov. Velký ohlas medzi mladým publikom mali najm!! ukáž·ky z mimoeurôp·
ske j hudby ( Indickej, japonskej a 1.1. Je
to potrebné i preto, aby sme vzali na
vedomie, že existujú rozmanité hudobné kultúry, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a na jm!! dnes sa dostáva jú do kon·
tak·tu. EHS zámerne zaraďujú do dramaturgie podujatia, kde sa predst-avujú 1
hraničné hudobné oblasti alebo U predstavitelia z oblasti populá rne j hudby a
džezu, ktor! pôsobia i vo vážnej hudbe.
V tomto ročníku BHS to bude Felix Slováček. ktor9 má spoluúč!nk•ovat s Foerstrovým t•riom ako klarinetista. Folklór
je pomerne novým, ale úspešným prvkom na fest·iv·ale. Mysl!m Si, že v tomto smere treba lepšie prepojiť na.jlepšie
programy z Východnej na stálu folklórnu scéPU Domu ROH, a to aj pOOas BHS,
aby skutočné skvosty toMa druhu umenia videli nielen BraHslavčani.a, ale aj
zahran ičn !
záujemci. Tohto roku sme
trochu porušili koncepciu prezentovanla
a utentickéh<l folklóru tým, že sme zaran iť

ktorá nemá časové problémy s náv§te·
v.o u koncertov o 17,00 h. Potom však treba tieto podujatia konci.povat trochu
ináč nielen d·ramaturgiciy; ale v9be·
rom lntel'pretov. Je vera výinimočný,ch
talentov v ·det-skom:" či• " fffHil:letn!ckom
veku, ktoré svojim pr!kladom mô!u in·
_špirovat a nesporne aj vychovávať hu·
dubne ·Orlehtovan9ch návš.tE!'Vn!kov kon·
cert.o v z r-adov mládeže. V ZSSR sú v
súčasnosti
dv·aja 12-roonl chlapci skutočne .,zázračné" detl: budeme
sa
snažiť, aby aspofl jeden z nich prišiel
na BHS '85. Ale talenty sú aj inde napriklad v CSR pôsob! dychové kvinteto deti z ĽSU, ktoré je nielen ra.rt<tou,
ale SVQ!ou úrovňou a výsledkami i senz4ctou. · Radi by sme ich prezentovali
nie ako stlča.st Interpódia, kde vystupu·
jú laureáti stlťažf, k\'ázi zreU majstri,
ale ako priklad· neoby.ča}ného nadania,
fol'movaného priaznivými okolnosťami a
nadšen!m.
S6čaaťou festivalu bol v minulom ro·
ku aj fllmovf selllin6r - aaajlmavf ob·
sabom, ale bobatf aa ponftautf program. Pol!lta aa 1 jeho opakovantm?
- Ide nielen o filmový seminár,'-alo
o pridružené akcie k BHS vôbec. Na jednej strane zahr-aničn! alebo mlmobrati·
slavsk! hostia BHS sa tešia, !e majtl zaplnený deň zauj!mavými podu}atiamt.
Domáci však oprávnene kritizu jú podob·
nu prehusterl()sť festivalu, kde sa dá
pre množstvo &keli ťažko zorientovať. V
budúcnosti bude teda treba vollf najzáva~ejšie súčasti BHS a .tie pontlkaf
našim hosťom - i domácim záujemcom.
Filmový seminár bol mmýšlaný ako prav!deln9. Ukázalo sa však, že k problematike tohto druhu sa intenz!\'ne hlási
festival Zl-atá Praha. Pokial ide o hudobné programy pre deti a mláde!, ktoré by sa mohLI prezentovať počas BHS,
mus!me si uvedomiť, že to robi a j Prix
Danube. T.reba teda zvá~U. č i podobné
prehliadky, spojené so seminárom, nepd•tl"ia predsa len na in\1 pôdu. Na druhe j strane sl mysl!m, že sme málo využili existenciu paraleLne prebiehajtlceh·o BIB, ktloré je v Bratislave ka!dé dva
roky. Tu sú aj styčné plochy problematiky det! a mládeže, toh estettckého
formovani,a prostredn!Cl'V()m výtvarného
umenia a hud·by. lnvest!cia festlv·a lu do
mládeže je jeho budtlcnos(Qu. BHS nie
sú a nechcťi byt podujat!m, orientovaným na turistov. )e to festival výrazne
ná•rodný v tom, že chce formov·ať a rozv!jať predavšetkým domáce pubUkum a
tu je záloha v mladom pokolenl najatrakt!vnejšia.
Ako sa pozerite na ot6zku hudobne
orientovantcb vfatav v rámci ·BHS?
- BHS má nielen záujem, ale 1 povin·
nosť roblt výstavy za predpokladu,
že sa realizu}ú v kooperácii s niek9m.
Snaž!me sa, aby r. 1986, kedy je lisztovské výročie, bola vel·ká vý9tava, ve{Pok>NičOV'Ballie na 7. stu'. )
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DNI GIT AR OVEJ HUDBY
Priestor, ktorý d ramaturgia bratislavského Kultl1rneho leta vymedzila vážnej
hudbe, sa sústreď u je predovšetkým na
dve podujatia: na Dni organovej hudby
a Dni gitarovej hudby. Po niekolkých
rocnlkoch týchto podujati dneS už nikto
nepochybuje o Ich osožnosti. Naopak,
v kruhu odbornlkov, ale l ostatných záujemcov o tieto nástroje s\1 očakáva
né so záujmom. Ich popuJ.arltu a vefkú
návštevnost zvy šu je i atraktlvne prostredie, v ktorom sa koncerty konajú Hudobná sieň Bratislavského hradu pre
organové koncerty, Barokové nádvorie
Univerzitnej knižnice pre gitarové koncerty, v prlpade nepriaznivého počasia
U Klarisiek. Prit-om závažnosť gitarových Dni podčiarkuje i okolnosť, že mimo ojedinelých koncertov v ·rámci BHS
sú v Bratislave už roky jediným podujatlm, na ktorom zaznieva gitar.a ako
koncertný nástroj. Je to situácia tak trochu .paradoxná, ked si uvedomlme úspechy českej a slovenskej gitarovej školy
v zahranitl, o ktorých sa dozvedáme,
žiar, len z tlače.
Tohtoročné Dni gitarovej hudby, ktorých usporlad•tefom bol už trad i čne
MDKO v Bratislave, sa us kutočnili od
17.-21. júla 1984. Ohlásenými protagonistami piatich večerov boM umelci z
CSR, Talianska, MĽR a Rakúska. Koncert
r·a kúskeho gitaristu Roberta Rezaca sa
však pre sólistovo ochorenie n ekona l.
S akousi samozrejmosťou sme ocakávali, že na pódium vystúpi l slovenský gitarista. Ako som sa dozvedela od zástupcov MDKO, 11časf aspoň jediného z
nich sa, žiar, napriek Ich snahe, nepodarilo zabezpeči t.
Zo štyroch koncertných večerov za
najhodnotnej šie
pok ladám vystúpenie
Pavla Steldla z Prahy a recitálu mladého taHanskeho ume~ca Renata Samuelllho. Jeh výkony spájala predovšetkým
premyslená a dôkladne pripr.a vená dramaturgi a, ktorej cielom bolo predstavi ť
gitaru ako klasický koncertný nástroj,

Taliansky gitarista Renato Samuelli
schopný uniesť technickú, zvukovú i výrazovú nosnosť s kla dieb rôznych štýlových obdob!. S odlišnou dramaturgiou i
poi'latlm hry sa predstavil maďarský interpret Gergely Sárkilzl. Ako najslabšie
sa ml javilo vystú penie Miloslava Ma·
toui ka z Prahy [16. júla). Ohlásený prog ram sice napovedal o šlrke jeho koncertného repertoáru, z kto rého pre brat islavské publikum pripravil s kladby M.
Praetorla, H. Villu-Lobosa, súčasného
českého gitaristu a skladatera S. Raka
l anglického autora W. Waltona, čl š pan ielskeho gitaris tu M. Llobet.a , ale v cel·
kovom dojme pôsobil mdlo, jednotvárne,
bez s tr h u júclch momentov, bez k oncepč
ného ujasnenia si jednotlivých skladieb.
Jeho výkon sa niesol v jednej dynamicke j rovine, ktorú nenarúšali ani občas
né. nie práve najči stejšie vyhrané vir-

ZBOROVE KONCERTY
Cyklus piatich zborových koncertov,
na ktorý.ch sa pocas letných mesiacov
pred stavtJAn 1 S,f1<i~J') s p evác~ych z!Jorov
l~es(. . na,~ij:h , a jeden zah ranl ~ ný). otvo.t:!li Slo~asklr ·· maclrigaUstl ( 30. júna
'19841. Omladený súbor sa pod vedenlm
dll'igenta Ladislava Hol6ska predstavil v
sta·ronovej 13-členne j spevácke j zostave
pri prliežltosti 20. výročia svojho založenia reprezerttačne ako výkonom, tak
aj výberoq~ Interpretovaných skladieb.
Prvú časf koncertu Madrigalisti venovali
stare j hudbe ( C. Monteverdi, ). S. Bach,
A. Dvorá k). druhú ča s f súčasnej slovenskeJ tvorbe. I keď ťažiskom .prvej polovice programu bolo Bachova Moteto č . 3,
tak pre svoju dlžku, ako aj obťažnosť, z
lnter.pretaôného hladiska vyšiel vari najvyrovMnejšie Dvorákov cyklus V pr!·
rodl!. Výrazovo mnohotvá·rna a nároč ná
predloha moteta sl žiadal.a totiž ešte hlbšie zžl!ole sa s hudobnou podstatou, a.by
overa viac vyšli na povrch i !le najjemnej~ie nua·nsy, dotvárajúce celk ovú
plasUčnosf diela. V Dvorákovl, no podobne 1 v Monteverdlm, sa Madrlgalls ti
zaskveli prekrásne vypoocovanýml, klenutými frázami, ozajstným zmyslom pre
dynamické tleňovanle a uchopenlm .podstaty skladieb. Napriek tomu, že jednotliv! speváci zboru disponujú výraznými
sólis tickým! amblclatnl, kommmá zvuková vyrovnanosť ansAmblu tým vôbec neut!1pela. Priestor ·pre sólovú lnterpretač 
ntl reallzáC·Iu poskytla skOr druhá .polavica koncertu, ktorá presved čila o
všestrannej muzikalita vokalistov, ·O Ich
schopnosti priestorovo cttlf Z'VUk ( Zeljenka: Hry pre 13 s pieva júcich a hrajúcich na biele nást roje). o velmi dobrom
zvládnuti rytmicky i Intonačne ná·roč 
ných partov [Hrušovský: Can ti, Bok es:
Llnle pre 12 spevákov, Burlas: Zvony).
Rada by som zdôraznila, že už dávno
sme nepočuli od jedného zboru na je·
dlnom koncerte vlastne reprezentačnú a
súčasne najnárocnejšlu "vzorku" slovenskej zborove j li·teratúry v ta.k kvalitnej
Interpretácii.
Pozoruhodný
výkon
Madrlgallstov
"beznádejne" zatienU nasledujúce zborové koncerty. Istrotne l!reba brat do 11vahy, že členmi Sloyenských madrlgallstov sú profesionálni spe.v ácl, kým u
ostatných zborov tomu 'tak nie je. Prekvapll>o všaik, že tentroraa: sa rtak-tr.<>chu popoluškou popri Madrlgallstoch javUo aj vystúpenie Speváckeho aboru mesta Bratislavy, jedného z našich najvyspelejš!ch ama·térskych zb01:ových 'telies
( 16. júla). Pri porovnávacom .pohfade
dozadu sa ml vid!, .že tomu v nedávne j
minulosti tak nebýl!'alo. Spevácky zbor
mesta BratlsliBvy podal pod vedenlm dirigenta Ladislava Holbka prlememý, ni}&ko nie nadprieme rný, ani výnimočný
výkon a, žlaJ, nedosiahol úrovne, na
akl1 sme boli v minulosti zvyknutl. Ciastoč ne t.o mohla byť vec hlasovej úl118VY

z vypätosti pred odchodom na sl1faž do
anglického Middlesbroughu, avša k, zdal.o s~. {\koby zbor zápasil aj s hl bš!mi
..\(r!zovýml javmi. Objektivne treba kon~ta1oyať ,, ,.ž.e.,v zbore 7lna!Sne. poklesta k'Vallta speváckej základne - odchod via·
cerých dobrých spevákov nebol adekvá.tne doplnený, i ked kvantltatlvne áno.
Prirodzene, že speváci i dlrlgerut sa snažili o celk ovú zvukovú vyrovn anosť jednotlivých hlasov l celého zboru, avša.k,
z vyššie uvedených prlči n ju nebolo
možné vždy dosiahnut [.,deravé" soprány l tenory) . Najvyrovnanejš l zvuk, zrozumittefnosf plastickej výstavby sk ladieb
l lntonačnú Istotu sme najviac zazna·
mena ll pri zreduk'Ovanom počte č l enov;
v komornom zloženi zbor uviedol diela
Morleyho, Saint·Saensa, Ebena a premiéru Hrušovského [Malá Im provlzácla).
Celková dramat urgia koncertu sa vyznačovala pes trosťou po stránke štý lovej i výrazov ej. V úv·ode pr.vej i druhej
polovice sa predsbavlla ženská aj mužs ká zložka telesa samostatne - uvedenlm vždy štyroch zborov rôznych a utorov [žen ský zbor najlepšie vyznel v Zavlrán! lesa od B. MarUnO, mužský zbor
v janáčkovej Láske opravdivej 1. Dúfame,
že nepriaznivé zmeny [ktorým sa, prirodzene, musela podriadiť a j náročnosť
repertoáru l Spevácky zbor mesta Bre·
tislavy čoskoro pr ekoná a op!lt s l ho
v y;počujeme vo forme, v
ktor·e j _bud e
môcť konku rova ť i profesionálnym teles ám.
Na tretom zborovom koncerte vys túpili na čele s dirigentom Pavlom Baxom
dve zborové telesá - Robot~lcky spevokol Bradlan z Trnavy a Mieianý zbor
bratislavských učiterov [ 9. augusta) . I
ked účinkovanie jedného z našich naj st·a'ľšlc h robotnickych spevokolov op!ltovne nemožno porovnáva ť s predchádza·
túclmi d'Voma , na ni ekedy až "živelnom"
a z profesioná lneho hladiska aj chybič 
ka mi poznamenanom hudobnom prejave
spevá kov Bradlanu boli najsympat4ckejšie dva momenty: zanietenie, s a·kým sa
svojej záfube venujú, prýštiace z preja.rvu a prená ša júce sa aj na poslucháôav, a dlsclpllna. Clenovla zboru pružne
reagovali na dlrigentove po!iyny, boli s
nim "zohr81tl" oa s p!ltl nielen navonok,
ale aj vnútorne .a vo výsledku upútoalo
najm!l velmi dobré frázovania a široká
dynamická škála prej avu ( B. Smetana:
Vl!no, M. Schneider-Trna,v ský: Hoj, vlasť
moja, J. B. Foe rster : Pol nl cestou J. Robotn!cky spevokol Bradlan efektne ukončil svoj bratislavský koncert posl ucháč 
sky fúb L'VOU s~a rou t.allans~ou plesňou
Vleni sui mar [u pr. G. Leontov l s vynl·kajúcim tenorovým sólom A'Ilttona Dura•na.
Ak sme u Brad lanu dlsciopHnu obdi·
v.o vall, nemožno o nej chvályhodne hovorH v súvislos ti s vystú.penlm Miešaného zboru bratislavských učLtefov. Po·

tuózne pasáže. Nakofko verlm, že Matou škove zahraničnó úspechy nie sú náhodné, prip!s u jem jeho výkon na Dňoch
gitarove j hudby bud momentálne j indlspozlcll , alebo nesústredenostl, či nedostatročne j priprava.
Oplne opač n ý do jem zanechal jeho kolega Pavel Stei dl , ktorý vystúpil na záver podujatia [21. júla). Prv ú polovicu
jeho koncertu vyplnili Suita B dur j. A.
Losyh o z Loslntalu, Suita A dur č. 3
[transkripcia violončelovej s uity l J. S.
Bacha a Pocta Ceskému chorálu jany
Obrovske j. Druhá čast recitálu obsahovala diela klasických a utorov g itarovej
literatúry M. Morena-Torrebu, ). Rod ·
riga a ďal šie h českýc h skladatelov M.
Vo jtiška a S. Raka, u ktorého P. Steidl
š tud u je na AMU. Vycibrená, vyclzelovaná techn ika, zmysel pre štýlové rozlišenle jednotlivých skl adieb. schopnos t
koncentrácie a za týmto všetkým pulzujúca muzikali ta tvorili hlavné znaky
jeho interpretačného štýlu. V neposlednom rade aj bezprostredný kon ta kt, a ký
dokázal nadviazať s obecenstvom, prispel k jeho bratislavskému úspechu.
Predovšetkým Pocta Ceskému chorá lu ).
Obrovske j a Variácia na tému Nikitu
Košklna S. Raka vyzn eli v jeho podani
presvedčivo, s prislušným dramatickým
nábojom, zvukovou výrazovos ťou, adekvátnou for movou výstavbou, z čoho by
sme mohli usudzovať, že súčas ná h udba
je Steldlovmu umeleckému naturelu verml blizka.
Skla dby rôznych štý lových obdobi od baroka až po 20. storo č ie - tvorili
dra matu rgickú náplií koncertu Renata
Samuelllh o (17. júla). Na fl vod zazneli
skladby ). Dowlanda a ). S. Bac ha. Na
ne nadvi azala Sonáta C dur, op. 15 M.
Giu llianlho, ktorá sa v jeho podani vyznačo v a l a zv ukovou priezračnosťou a vyváženou kl asickou formou. Muzikantsky
velmi pek ne umelec vystaval strednú
časť Canclón zo Sonáty č. 3 mexického
skladatera M. Ponceho. Inteligencia vyža-

rovala aj z interpretácie záverečných
skladieb koncertu Hommanaje il Debussy M. de Fallu a dvoch kratučkýc h
virtuóznych skladbi čie k de Tedescu.
Zo štyroch koncertov tohtorocných Dn!
gitarovej hudby sa svojou koncepciou
vy mykalo vystúpenie Gergelya Sárkl:lzlho
[ 20. júla l · Tento 32·roč n ý koncertný
umel ec, absolvent v-iolončelovej hry l
hry na viole de gamba sl pre bratislavs ké publikum pripravil program výlučne
zo skladieb španielskych autorov. Interpretova l ich na ren esančnej a barokovej ( bourdonovej J lutne vlastnej výroby
a na gitare. V jeho podani zazmeli u nás
kompozicle menej známych španielskych
sklada tefov 16. a 17. stot·očla ). del Encína, D. Pisadera, L. Milana, M. del
Fuenla na, A. Mudarra, G. Sall!Za, L. de
Narvaéza. V druhe j časti koncertu pred
Narvaéza. V druhej časti koncertu predviedol na gitare vlastné impro·vizác le na
tému španiels kych f udových plesni a
tancov - v ~et ky v štýle flamenga. G.
Sárkôzi je nesporne všestranným hudobnlkom , ktorému technika hry na rôznych hudobných nás trojoch nerob! pravdepodobne žiadne problémy. I k eď jeho
nadšenie a bohaté skúsenosti, k.t oré
prýštill z interpretova ných skladieb, boli velmi sympatické a u obecenstva našll .l patričnú odozvu, jeho Interpretácia
smeru je skôr na vonka jš! efekt, na ekvilibris tiku než na hudbu samotnú,
na
vnútorné prežit ie sk ladieb. Videli a pl>čuli
s me virtuózny .typ koncertného
um elca, ale počas celého koncertu sme
čakali o niečo viac: výkon, ktorý strhne
nielen svojou technickou dokonalosťou,
ale a 1 výrazovou presve dč.lvostou . Poču·
li sme sice velké množstvo s kladieb a
skl adb i čiek
rôznych sk.ladatefov, a le
všetky sa vliali do jedného anonymného celku, skrývajúc sa za umelcovu
technic kú vir1uozitu. Ospech bol sice
vefk ý, ale l tak sa nat!skala otázka: nie
je to tak trochu málo?
MARTA FOLDESOVA

strehli sme zlé ná stupy ,.sólujúcich"
spevákov [A. Dvol'ák: Zitné pole). nesústrede n osť [alebo
nevedomosť? J pri
splevanl pr!slušného partu , slabé, ne·
dos t a t očné akceptovanie dirlgent·a spevákmi [ kt oré možno č i as to č n e opravedlnit iba jeho krátkym, niekolkomesačným
pôsobenlm v zbore l. Nedlsc'iplinovanosťou zaprlči nili speváci nepre]Jfadnosť výs ledného zvukového dojmu (Z. Mikula:
Pod briezkou J. nejednotnos ť jednotlivých
hlasových skupin, a 1 celého zboru. Na priek tomu, že zbor disponuje zn•ačno u
ženskou prevahou, tenorová hl asová sku·
plna celkov e pôsobila najvyrovnanejšie.
Nakofk o ani hlasová kultúra v zbore nie
je na adekvátne j úrovni, najlepšie zbor vy·
znel v polohách, Moré využivajú prirodzený na tureJ fudského hlasu ( ). Malovec: Kys ucké plesne) . Aj pri uvedomeni sl chronického nedostat ku dobrých
zborových spevákov, je potrebné do bu- •
dúona u v·ažovať o kvalLtnom doplnen! a
oml adenl s peváckej zá kladn e zboru.
EVA HOLUBANSKA

Piivccké sdru:leni moravských

Amatérske zborové spievani e je v )u·
h oslávll organizované v rámci speváckych spolkov, ktoré pracujú na a ma ·
térsket báze v pravom s lova zmysle. História organizovaného zborového spevu v
juhoslovans kom meste Krlževec má vyše s to roč nú tradiclu a a j ho s ťu j ú ci Chorvátsky spevácky spolok Kalnik oslávil
nedávno 85. výroči e svojho založenJ.a. V
rámci Spolku pôsobi mužský a ženský
spevácky zbor a tiež sú bor fudový ch muzik·a ntov - tamburášov. Na bratislavskom koncerte [ 18. augusta J uviedol
miešaný zbor a spoluú č inkujúci tamburášsky s úbor za dirigovania Ivanky Konlícovej pre nás málo zná mu zborovú
tvorbu juhoslovans kých skladatefov, ako
a 1 chorvátske fudové piesne a t.a nce. V
prvej polovici zazneli piesne a cappella
au,torov V. Zganca, E. Cosseta, J. Kapiana, F. Dugana, D. Fia, s. Mlhaljlnca a
R. Gobec.a. Technicky nie velmi náročné
s kladby, v ktorých je postrehnutefná ln§plrácla fudovou hudbou, interpretoval
zbor so sympatickou snahou o čo naj sústredene jšl výkon. Ziaf, práve to bolo snáď hlavnou pričlnou absencie väč
šej spontan eity a radosti zo spievania,
ktoré sú u zborov tohto typu najs ilnej ~o u devizou. V interpretácii jednotlivých
s kladieb sa vyskytli viaceré lntonačné
l rytmi cké za kolisan la, velké rezervy má
súbor at v rozvljanl hlasovej kuLtúry a
muzikálnom pretlmočeni prednesených
diel. Očividne bllžšl na turelu zboru bol
chorvátsky folklór, ktorý vyplnl l druhú
polovic u v ečera. Z interpretácie bolo c itlf skutočnú zžitost s fud ovou piesňou,
patriacou ešte l dnes k prirodzenému
um elec kému prejavu jednotlivých spavá·
kov. Národné plesne a tance vhodne do ·
pLnila bezprostredná a lllblvá h ra tamburášskeho súboru.
- MHPriestor posledného zborového koncer·
tu [ 24. augusta J zverlll dvom vysoko
spofahlivým a osvedčeným zborovým te·

uč ite li\

!esám s bohatým ku ltúrnym a hudobným
zázemlm - Speváckemu zboru slovenských učlterov [ SZSU) s dirigentom doc.
Petrom Hradnom a Piiveckémn sdralenf
moravských učitelii [ PSMU l pod vedenim doc. Lumlra Pivovarského. Ich vystúpen ie bolo tematicky zamerané na
českú a s lovenskú vokálnu tvorbu 19. a
20. sto roč ia.
SZS U sa preds tavil s reprezentatlvnym výberom s lovenskej zborovej tvorby
[ M. Sc hneider·Trnavský, A. Moyzes, E.
Suchot1, Z. Mikula) , doplneným o Janáčkovo Dež viš. Dokáa:al znova, že je
zborom h lasovo vyrovnaných a technicky dobre disponovaných spevákov, ktori kva litu výsledného zvuku nedosahujú
na úkor forslrovan ia čl inéh·o technického nedostatku, ale vyras.tá z clefavedom et vyváženosti a kultlv.ova nosti preja'Vu. Uvedené prednosti zboru sa odzrk·adllli predovšetkým v Interpretácii
kompozlcle Santa Helena A. Moyzesa, ktorá bola bezpochyby s1lným a
je dine č n ý m umelecko· estetlckým
zážitkom.
PSMU te kolektivom. ktorý tvorivým
zdravým e ntuziazmom a napätlm udržu je svoje známe kvality na vysokej
úrovni. Tvorivé nadšeni e zboru vyvoláva
pri vystúpeni nenapodobltefnú ·a tmosféru
na,plnenú s rd eč nosť ou, l áskavosťou , ale
aj duchovnou ušfachtllosfou. je pr!znač 
né, že v tomto ovzduš! sa niesol i Interpretovaný výber z českej a slovenskej zborovej tvorby [ j. Nešvera, J. B.
Foerster, L. Janáček , O. Ferenczy, B. MartinO 1.
Záverečné súzn enie oboch telies za
striedavého dirigovania oboch zbormajstrov v s kladbách Smetanových, Bendlových a S u choňový ch vytvorilo pekné a
sympa ti cké finá le celéh·o koncertu. usporiadaného v akustolcky velmi priaznivom
prostredi Barok ového nádvor:La Univerzitne j knižnice.
MILOSLAV BLAHYNKA

Varnianske leto '84

·-

Hoci Varna sa spája v našom vedomi
predovšetkým s turlstLkou, jej história 1
súčasi!fSť hovoria o vyspelom stredisku
kul1l1ry a umenia. Z minulosti, dotýka·
júcej sa kultťi.ry Trákov, Rimanov, neskOr Slovanov, zachovali sa pamiatky
v podobe vykopávok prW!mo na uliciach
centra_ mesta, ako aj vo vltrlnach Ná·
rodného mťizea. Varna - nálezisko najstaršieho spracovávant·a zlata; Odesoskrl'.lovatka rlmskeho obchodu, byzantské mesto s pravoslávnou vokálnou a
výtvarnou kultllrou; dnes nadobúda rozmery jedného z na jmodernejšlch miest
s lľozvlnutou priemyselnou l .kultťir:nou
stíčasnostou. je s~redlskom divadla, ope·
ry, filharmónie, konzervatória, profesia·
nálnych komorných združeni, sólistov,
je mestom, v k•toro-m pulzuje umelecký
život rovnako na koncertnom pódiu, v
galériách, na otvorených scénach. Celo·
ročné umelecké podujatia vrcholia Var·
ntanskym letom, festtvalom, kde hudba,
dramatické a výtvarné umenie s a vo vzájomných väzbách ·prlhová·ra}ú domácim
l zahraničným návštevnlkom prostrednlc·
tvom koncertov, vý~av, ·o perných a ba·
letných predstavenl, bienále národných
súťaži v sochárstve, medzinárodnej baletnej sútaže, každoročnými letnými In·
terpretačnýml kurzami atď.
Hudobná čast VarnianskRho leta '84
zaujala najmä dram111turg!oÚ. jej koncep·
cla je velmi clel•a vedomá a obsahuje
široký umelecký diapazón tak kompozlč·
ných, ako aj Interpretačných parametrov. Festival, história ktorého siaha až
do roku 1922 (s vojnovými prestá.vkaml ], nadobťida plné rozvinutie až v posledných rokoch. Stal sa prehliadkou vyspelosti bulha!'Ského hudobného žlvma,
strediskom stret nuti poprednýc.h domá·
clch sólistov, ansámblov 1 orchestrál·
.nych operných a baletných telies. V kon·
frontáclách so zahran ičnými hosťami vyn iká jeho umelecká úroveň, najm!l v oblasti vokálnej, ale do fOpred!a sa postíva 1 záujem o ml•a dých Interpretov-In·
štrumentallstov. Festiva l sa mOže stat
pre našich usporlada·telov letných festivalov a Kultúrneho leta Inšpirá-t orom v
zmysle llij)latnenia mladých. Na tohtoroč 
nom Varnlanskom lete to boli recitály
mladých bulharských laureátov svetových 1 domácich Ln1erpretačných súťa
ži, galakoncerty vltazov VIII. ročnlka
Medzinárodne j speváckej sťítaže v Sofii a napokon let•né Interpreta-čné kurzy. Prebiehali paralel111e v odboroch violončelo (viedol j. St.arker, USA), husle
( Ifrah Nea man, Anglicko J. komorné sťi·
bory (Vladimir Avramov, BĽR). Výsled·
ky seminárov, v ktorých sa školitelia

snažili odpútať adeptov od technickej
stránky hry a zdô razňovali tvorivé rozvinutie Interpretácie, sa potom prezentovali na spoločných vystúpeniach. v
tejto súvislosti nebolo by nezau jlmavé
zamyslieť sa nad talentovanou generáciou mladých slovenských Interpretov a
poskytnút Im tak na našich domácich
festivaloch alebo prehliadkach, ako aj
cestou ponuky do zahraničia, možnosti
pre Ich ďalšie rozvinutie a uplatnenie.
Popri mladých bulharských Interpretoch
nechýbali na festivale výnimočné osob·
nosti domáceho l zahraničného pódia:
umelci typu M lnčeva, Gjaurova, Konzula·
va, Dejanovej, -či zahraničn! umelci ako
španielsky harfista Nlcanor Zab~leta,
vietnamský klavirista Da ng Th al Son;
obohatenlm bol l kultivovaný výkon Nemeckých sólistov z Bonnu, atraktlvnym
ožlvenlm Džezový balet z USA. Priestor dostali l velké f1lharmonloké telesá z Varny, Plovdivu, Sofie, ale aj z Len ingradu a Drážďan, najlepšie komorné
telesá krajiny atď. Našu republiku reprezentovali v predstavenl Smetanovej
Predant~j nevesty šty r~a vokálni sólisti
z Prahy - Z. jehll čková , L. M. Vodič ·
ka, M. Kopp, B. Maršlk. I keď v rámci
domáceho operného ansámbl u z Varny ·
obstáli na úrovni, boli to výkony skOr
perspektlvnych kádrov česke 1 voká lnej
školy - až na vynlkajtíceho spevá.ka a
herca Bohuslava Marš!ka v postave Kecala, ktorý sa stal vedúcou umeleckou
osobnosťou celého predstavenia Smetanovej Predanej nevesty. Prirodzenosť v
hlase i v pohybe bola tou základnou
devlzou, z ktorej sa odvltala jeho tvorivá
umelecká kreácia v hudbe 1 na javisku.
) ehllčk ová l Marienka l a Vodička ( jan!k l
sú spevákmi, ktor! potrebujú impulz pre·
budenia, komll•n lkatlvneho splynutia, preto Iba v scénach s Inými postavami sa
uvoln!ll a naplnlll svoje úlohy adekvát·
nym umeleckým vyjadrenlm (napr. scéna jan! ka a Kecala z II. dejstva l- Inak
sú to hlasy, ktoré ešte zaiste nezavfšlll
svo j vývoj. Predstavltel Vaška Miroslav
Kopp zaujal Inteligenciou a hlasovou vyváženosťou, ako a 1 citlivo prep racovaným h laso.vým l pohybovým výrazom. Dl·
rlgent predstavenia Vladimir Anastasov
sa prejavil ako pohotový kapelnlk, kto·
rému vša k nešlo o čistotu a prepracovanosť orchestra.
Oaiš!m scénic kým titulom bol balet
domáceho autora Krasimlra K j určlnské 
ho Koz! roh. Podla predlohy Nikolaja
Chajtova libreto nap!sal Milan Paunov,
naštudovali sólisti baletu Národn ej ope·
ry v Sofii. Pozoruhodné dielo ukázalo
svoje pozlt!va tak v partitúre, ako v

umeleckej realizácii n a jav-Isku. Bulhari
ma jú dobrý balet, hoci nevychádza z
kultivovanosti sovietske j školy, skOr z
národného temperamentu a brilantných
skokových kreácii. Koncepcia r ežiséra
Ivana Veličkov-a vychádzala z týchto
predpokladov - a predovšetkým z dÔb·
rej hudby, ktorá priam provokovala k
umeleckému
scénickému vy jadreniu.
Kjurčlnského hudba, značne Inšpirovaná domácim národným koloritom, zau jala premyslenou k ompozičnou prá_cou,
oplerajúcou sa o lnvenčnú muziká lnu
syntézu prevzatého a vlastného. Svo jou
komunikatlvnostou stala sn zrozumlt el·
nou pre široký okruh poslucháčov plného amfiteátra.
V rámci komorných koncertov, realizovaných v sieni bývalého pravoslávneho kostola lemov-a ného Ikonami zo
17.-19. st-or., preds tavili sa po čas môjho
pobytu vo Vame predovšetkým domáci
umelci: Dlmovo kvarteto, laureáJt kl n·
vlrnet sútaže v Bruseli Bajan Vodenlčn
nov, ďalej za•hran lč ný súbor Nemeck!
sólisti s bulharskou klavlrlstkou Zen! Zacharlevovou.
Dimovo kvarteto, známe z kvaHtných
na hrávok l z nášho pódia, akosi na tom·
to recltálovom vystúpen! nedokáza lo sl
udržať svoj št>andard. V skladbách Haydn a, Golemlnova, Schuma na prevládalo
sólistické presadzovanie ·a zvukové for·
s!rovanie na úkor výrazu a vkusu. Mia·
dý klavirista Bajan Voden l ča nov svojim
temperamentom zdOraznil zmysel pre
velké kontrasty, nadsadenú zvukovosť,
štýlovú beztvárnosť - rovnako u Beethovena, Hindemltha l Brahmsa. Zrejme
navyknutý na väčšie priestory nedoká·
za! sa preladiC do komornej scény a
skuLtivovať svoj tón. jeho staršia kolegyňa Zen! Zncharlevová v Bachovom
Koncerte f mol , BWV 1056 - vyhovujúcom najmä 2. čas t ou viac čem b alu us ilovala sa citliv ým diferencovan!m vý razu skultivovať di elo do klavirneho vyjadrenia - s prlsnosťou pravidiel, ale
l vlastným tvorivým na•plnenlm, čo, žiar,
chýbalo jej nemeckým partnerom. Tech·
nlcky brilantnl, decentného zvuku
hrali presne a cizelovane, ale natolko
striedmo, že zoti erali nuansy medzi Mozar,t om a Bachom, Schubertom a Brlttenom. Znel! tóny bez s ugestlvne j výrazovej sily tvo rivosti. Bol to výkon !ech·
nlcky vypracovaný, a le umelecky bezln·
venčný, pos luc háčs ky nepodnetný.
Hoci koncerty, ktoré som mala mož·
nost počuť počas 5 dn! z 30-dfíového
festivalu, nepatrili k v ýnimoč ným, účast
na každom festlvnlovom poduj~tl inšpl·
ruje, podnecu je k úV!ahám a videniu no·
vých s_ú visiostl. A z Varny sl bolo čo
priniesť . ..
ETELA CÄRSKA

Súčasnosf na scéne milánskej La Scaly
V opernej sezóne 1g83·84 uviedla mi·
lAnska La Scala najnovšie diela dvoch
sQčasných sklndatelov, svojim sujetom
1 reallzllclou nanajvýš rôznorodé, avšak
po hudobnej stránke natol.ko z·aujlmavé,
~e sl zasluhujQ osobltntí zmienku.
Západonemecký skladartel Karlheinz
Slockhausen sa nepred9tavil milánske·
mu publiku a hudobnej krit-Ike po prvý
raz. Už pred dvoma rokmi mala na scé·
.na Scaly premiéru prvá z cy.klu jeho
opier (ktorých názov obsahuje vždy meno jed·ného dňa v týžd:nll, a to Stvrtok
zo svetla. V sezóne 1983-84 sa uskutoč·
nlln premiéra jeho ostatného diela Sobota zo svetla. Súbor opier má tvoriť
cyklus .nazvaný Svetlo a autor ho plá·
nuje "skompletizovať" do roku 2000. Podla skladatelových predstáv každý zo
sledmlcb dni symbollzuje určitú blbllc·
kú bytosť. Sobota jé dňom Lucifera p.redstnv.Ltela zra a násilia. Svetlo ako znie názov celého cyklu - znamená po2111an1e.
Opera Sobota zo svetla sa skladá z
nlekolkých scén. Na tívod zaznie predohra Pozdrav sobote v poda.nl Iba ple·
chov~ch dychových nást·rojov, prvá scé·
na je klavtrnym a speváckym sólom te·
dinéh.o....Y...okaHstu - basistu, predstaviteIa Luc!Lera a má názov Luclferov sen.
DruhO scénu Rekviem pre Lucifera vytvára flautové sólo a sexteto nástrojov
rôznorodého charakteru ako pila, tamburiny so zvončekmi, ,kusy plec-h ov rôznej velkosti, bubienky, k.tOiľé mali hu·
dobn!ci, oblečenl d.o kostýmov takmer
kozmickej fantázie, rozmlastmené na celom tele. V tretej scéne Luclfer.ov tanec zaznejú nástro je klasického orchestra, vokálne sólo, flautové sólo a objav!
sa dokonca pantomimický tanečn! k. V
záverečnej scéne
Luctferova rozlllčka
účinkuje mufský 7Jbor, sedem dychárov,
organista a komparz.
O Stock·hauseoovej opere ta~o hovorU ako o hudobnom út·vare, na aký sme
v tomto žánri zvyknutl. Nemá vlastnťí
dejovťí osnovu a okrem klasických hudobných cástrojov skladatel v nej použ!va za ťi.čelom zvukovosti rôzne pred·
mety, ba l drevá.ky muf.ského zboru. In·
tenzltu a farbu tónu počas predstavenia
riadil sám autor pomocou mlxážneho
pultu. O melócLII v klasick-om poňatt·

možno hovoriť hádam Iba pri flautovom sóle. Celá táto Stockhausenova zvukovo-timbrová fantázia vyvolá.va v divá• kov! pocity nap!ltla, úzkosti, strachu ale·
bo pokoja.
Za zaujlmavý Inscenačný pokus mož·
no považovať uvedenie opery nie na tradičnom javisku La Scaly, ale na športovom štadióne, ktorý poskytol lepšiu
možnost ·šlrenla zvuku k divá-k ovi zo štyroch s trán. Hladiska <tvoril stred Madló·
na, jednotltvé divadelné akcde sa odo·
hrával! okolo pubhka a medzi nim. Na
čelnej strane štadióna bola umiestnená
velká kulisa v podobe ·tváre, pod kto·
rou sa nachádzal-o stupň·ov•Lté lešenie,
slúžiace ako priestor pre orchester. jeho
členovia p.11! hranl vykonávali určl>té ry.t.
mlcké pohyby, ktoré ·vyvoláYall predstavu pohybujúcich sa oči, nosa a llst.
Umiestnenie p.ubllka v centre diania vyvolávalo u diváka predsoovu spoluúčas·
ti na realizácii diela a konta.ktu s aurorom. Inscenácia opery na športovom štadióne stratila typickú atmosféru operných divad-iel, čo sa prejavilo l na cho·
vani obecenstV>a, ktoré počas predSitaven~a prichádzalo, odchádzalo, konzumovalo nápoje a t~m prekáulo tým, ktor! sa
chcel! stístredlt na sledovanie hudobnej
produkcie.
- Meno Leonarda Bernsteina sa v mysHach návštevnlkov La Scaly spája s pred·
stavou vynlka.•llceho dirigenta. Uvedeme
jeho najnovšieho operného diela PokoJ·
né miesto a nedorozumenie na Tahltl
bolo pre operné publikum a hudobnú
krltlku prljemným ·prekvapen!m. Opera
mala svetovú premiéru pred časom v
~pojených štáltoch, milánska Lnscenácla
sa uskutočnila v spolupráci s operným
divadlom z Houstonu. Ide o pôvodné
Bemstelnovo dielo spred trldsllBtlch ro·
kov, ktoré a ut or doplnil a prepracoval
tak po hudobnej stránke, ako a j v tex1:ovej čast-l v spolupráC'! s ·režisérom pred·
stavenia Stephenom Wadsworthom.
Dejovll osnovu Bernsteinovho diela
tvori prlbeh pr~emernej amerlc-ke.j rodi·
ny z 50. ~ok.ov, ktorý je zároveň akou·
sl paródiou na americký spOsob života
a prudký ekonomický rozvoj v tej dobe,
kedy honba za hmotnými statkami zna č·
ne narušila medzlludské vzta·h y. Po smrti manželky manžel čita zá:pisky z jej
denn!ka a jednotlivé udalos« zo ž,t vota

@ZAHRANIČIA
O vfznamnom s6časnom maďarskom
skladatefovi Sándorovl Szokolayovi naplsala muzikologička Alla Kilnigsbergová monografiu. Podfa predbelnfch recenzii ide o zaujlmavé orientačné dielo.
Maďarskf tenorista
čoraz viac presadzuje

Andrés Molnár sa
ako wagnerovskf
tenor. Podra správ v tlači pripravuje sa
stvárniť ďalilie vfznamné postavy v Bay·
reulhe.

------------------------

Bartókovo kvarteto zavfiiilo oslavy 25.
svojho trvania. S6bor dostal rad
pozvani do zahraničia a podfa posled·
nfch kritik nápadne vzrástla jeho Círovfročia

veň.

V USA zriadili Kodályovo centrum,
ktoré sa má starať o rozilirrivanie odka·
zu tohto skladatera. Je to patričrui in!·
ciatlva v propagovanl tohto umelca.
Francíizsky huslista Joseph Calvet
zomrel v Parili vo veku 86 rokov. V 30.
rokoch Calvet zalo:Zil sláčikové kvarteto,
ktoré sa preslávilo interpretáciou diel
W. A. Mozarta, F. Schuberta a francíizskej hudby; v povojnovfch rokoch zalolil ďalilie kvarteto. Od roku 1935 Cai·
vet pôsobil ako profesor komornej hod·
by na parllskom konzervatóriu a k je·
ho liakom patrili o. i. Pierre Barbizet,
Christian Ferras a Parreninovo kvar·
te to.
V Japonsku založili prednedávnom SpoRicharda Straussa. Je to ul pätnáste združenie v Japonsku, ktoré sa
venuje propagácii a illreniu hudobného
odkazu európskeho hudobnlka.
ločnosť

Nemecké divadelné míizeum v Mnlchove a Vfskumnf íistav pre hudobné dl·
vadlo, ako aj Výpočtové stredisko Univerzity v Bayreuthe vyvinuli eleklronickf informačnf a dokumentačnf sys·
tém, ktorf zaznamenáva síiborné hudob·
no-divadelné predstavenia v NSR, Ra·
kíisku a švajčiarsku od sezóny 1981·82.
Systém, ktorf dostal meno Tandem, mô·
:le poskytníiť podrobné íidaje o dátach
a obsadeniach a má byť k dispozicii muzikológom, praktikom, ako aj verejnosti,
ktorá sa o daníi problematiku zaujlma.
Skladater a hudobnf vedec, intendant
Státnej opery v Drážďanoch a prezident
Zväzu skladaterov a hudobnfch vedcov
NDR Siegfried Kohler zomrel po krátkej
ťalkej chorobe vo veku 57 rokov v polovici jíila t. r. V tvorbe, ktorá zahr·
novala symfonické diela, komorná a in·
štrumentálnu hudbu, ako aj vokálne
kompozlcie, sa Kohler usiloval o syntézu
síičasnfch
hudobno ·vfrazových
pros·
trledkov s kompozičnými principmi mi ·
nulosti.
Šéfdirigentovi London Philharmonie
Orchestra Klausovi Tennstedtovi udelili
čestnf doktorát Colgate univerzity v Ha·
miltone v New Yorku za mimoriadne
zásluhy v hudobnej obla:..:s~ti;;.._ _ _ ___
Maďarskf filmovt režisér István Szabó
pokíiila sa presadiť aj v oblasti opernej
réžie. V jíini t. r. inscenoval v Parili
Wagnerovho Tannhäusera, hudobné na·
iltudovanie mal Uwe Mond. V jíinl budíiceho roku má' Inscenovať vo vieden·
skej Komornej opere Mozartovu Figa·
rovu svadbu.
Dánskeho muzikológ& Jensa Petra Lar·
sena vyznamenali čestnou zlatou medal·
lou mesta Viedeň. Larsenove zásluhy
spočlvajíi predoviletkým v oblasti Händ·
Jovho a Haydnovho bádania. V roku 1965
dostal Händlovu cenu mesta Halle. Za·
oberal sa
Jednotllvfch iltíidiách aj ·niektorfmi problémami viedenského klasicizmu.
Slávnu amerlck6 tanečnicu s6časnosti
Carolyn Carlsonov6 pozvali na Národ·
né konzervatórium v Parili vyučovať
predmet modernf tanec. Umelkyňa bola
v rokoch 1974·80 lléfchoreografkou parlbkej opery.
Od 1. do 12. mája 1985 sa bude konať
v Toronte v Kanade Medzinárodrui Bachova klavlrna s6ťa:Z. Jej čestnfm prezidentom je Leonard Bernstein, medzlná·
rodnej jury predsedá Gilles Lelebvre z
Kanady. S6ťaže sa mô:Zu zíičastnlť kla·
vlristi, ktor! sa narodili po 31. máji
1949. Prihláilky sa prijlmaj6 do 3. de·
cembra tohto roku.
Známa rak6ska čembalistka a klaviristka Isolde Ahlgrlmmová dovfillla 31.
j6la t. r. 70 rokov. Pomerne skoro sa
začala venovať vflučne hre na čemba
le a infch hl•torických klávesových nA·
strojoch. Publikovala rad článkov 1
problematikou Interpretačnej praxe sta·
rej hudby. Pôsobila ako profesorka na
viedenskej akadémii, potom na salz·
burskom Mozarteu, aby sa opäť vrátila
do Viedne. Na približne 40 gramoplat·
niach nahrala s6bomé klavlrne dielo
J. S. Baclia.
Flnsky basista Kim Borg oslávil začiatkom augusta t. r. 65. narodeniny. Začlnal ako koncertný spevák, al v roku
1951 sa dostal k opere. Spieval na mno·
hfch svetových operných scénach a fei·
tivaloch. V s6časnostl !ije striedavo v
Dánsku a vo Flnsku, prllelltostne aj
komponuJe.

v

Snlmka pribliluje inscenačnf tvar Stockhausenovej opery Sobota zo svetla.
Snlmka: Lelli a Masottl
r od~ny sa odohrávajú priamo pred dl·
vákom. Honba za kariérou, bezvýznamné dialógy s manželkou, n epochopenie .
a odcudzenie vlastných det! ·vedú k to·
mu, že členovia jednej r-o diny sl nedo·
kážu nájsť cest u k vzájomnému porozumen1u.
Bernsternov-o dieLo sa bllžl charakterom k americkým muzlká.lom. Prekypuje
džezovými a swingovými r}"t.maml, ktoré
stí priznačné predovšetkým pre part speváckeho ,t ria pa11odujúceho idoly americkej Iahkej múzy. I•nscenácLa vynikala
dobrým hudobným naštudovanlm a spe·
vácky.m obsadenlm s výraznými herecký-ml k•valltlmll, čo bolo Iste v prospech
dlel'a.
Na záver mOŽdl.o Iba poznamenať , že
ostatl!lé operné dielo Leona.rda Bernsteina je svojou dramatickou zápletkou,
svižnou, st·rhu júcou a pôsobivou hudbou
súčasnému divák.ovl oveJ.a bližšie ako
mystlclzujtíce dielo Karlhema Stock'hausena.
ANNA PODOLSKA, Miláno

Po návrate z úspešnei

Peter Mikulái so svojim klavirnym partnerom doc.
Sólista opery SloveRBkého národného
divadla v Bratislave Peter .Mikuláil sa
zasl1illl preclnedávnom o dalilie výrazné
ocenenie pre slovenské vokálne umenie. Na Medzinárodnej speváckej s1íťali
v Helsinkách, konanej v dňoch 14.-22.
aususta 1984, siakal 4. cenu a titul laureáta s1íťale. Pri tejto prllelitosti sme
pololili mladému umelcovi niekolko otázok.
O valom dspechu sme sa dozvedeli
strui!ne z dennej tlai!e. Dosiahli ste ho
na 16ťali, ktorá je zatial u nás málo
známa. M61ete nám ju v krátkosti charalrterizont?
- Veimi ·rád. Ide o· pr.vý ročnlk súťaže Mirjam Helinove t. rea lizovanej na
pôde Sibeliovej akadémie v Helsinkách.
Vokálna pedagOgičk a a spevá·čka M. Helinová ( na11odená 1911] je financova telkou, hlavnou organizáitorkou - jedným
slovom - dušou .tejto novej súťaže, ktorá sa má konať v päťročných intervaloch. O prlta:Wvosti a výbornom organizačnom zvládnuti sved·č! záujem, kto·r ý sútaž vyv<Jlala.
Konkrétne?
- Pre Ilustráciu uvediem, že už samotnej účasti na súťaži predchádzala selekcia. Na základe okolo 120 zaslaných
magnetofónových nahrá'Vok pozv-ala porota 53 spevákov, z toho 34 žien a 19
mužov ( 5 basist-ov, 8 bary-tónistov, 6 tenoristov a l kontl'a-tenorlstu J. medzi nimi napr. reprezentan(ov ZSSR, NDR, Anglicka, Svédska, NSR, USA, Kanady a
aj početných zástupcov Azle. Súťaž bola .
verejná a velktl pozornosť jej venovali
f!nsky rozhlas 1 ·telev!zla, ako aj široká
verejnost.
Na ak6 literatdru sa s6ťal zameriavala? Mohli ste tu uplatniť aj vale bohaté sk6senostt koncertného speváka?
- Keď som sa ·prostredn!ctvom Zväzu
slovenských sklada.telov dozvedel o stlťaži, uptl•t ala ma predovšetkým svojou
ná.ročnostou stld·i ac aj podla zloženia poroty - a pomeme volným repertoárom. Spievali sa operné 1 koncertné
árie skladatelov 19. a 20. storočia, skjadby f!nskych sidad-a·telov, ako aj árie

súťaže

Ľudovltom

Marcingerom.
Sn!mka: P. Saský

z ora-tórH, kantát, paši! a podobne. V
každom z troch kOl mali významnú úlohu piesne. Svoju koncertnú prax som
teda mal možnost zúžitkovať, a to tým
viac, že celú súťaž som absolvoval so
svoj!m umeleckým partnerom doc. Ľu 
dov!tom Marcingerom. Mysllm si, že na
moj·om poprednom umiestneni má ·tiež
velktl zásluhu, veď vďaka našej spol oč 
nej umeleckej činnosti sme boli vo výhode oproti tým, ktor! museli spolupracovať s. f!nskymi klaviristami i
keď to IJooli tiež kvalitn! umelci.
Zaujimalo by nás tiel.- aké boli výsledky s6tale?
- Dovolte mi najprv uviesť zloženie
poroty, ktorá pr-a covala pod veden!m
K. Borga. Jej členmi bo1i S. Jurlnacová,
M. Lentinen, J. Nesterenko, B. Nilssonová, A. Nordmová-LOvbergová, A. Reynoldsová ·a I. Seefriedová a ·rozhodla o udelen! cien takto: v k·a tegórii spevá kov
udema l. cenu Vladimirovi Cernovovl
zo ZSSR, druhý bol Olaf Bär z NDR
a -treti Fu Hal JLng z C!ny. Reprezentantky tejto krajiny Ming Liang a DUber skončili na prvých dvoch miestach
v kategórii speváčok, <tretia bola F!nka
Tanta Kouppinenová. Za zmienku stoji
hádam aj to, že z 53 úča-stnikov sa do
druhého kola dostalo po 10 adeptov, do
finále po 4 v oboch kategóriách.
Toto ocenenie je ul v poradi treUm
vailm laureátstvom na medzinárodných
s1ítaliach po stiťali A. Dvofáka v K. Varoch (1977) a P. I. Cajkovského v Moskve ( 1982) . Co pre vás znamenala di!asť
na týchto s1íťaliach?
- Súťaž je vlastne forma špeciálnej
pr!pravy. Je to predovšetj<ým p.rezentácia seba samého a zároveň užitočná konfrontácia. Mysllm si ale, že každý spevák sa nemusi zúčastnit sútaže. Mne
táto forma konfl'ontácle vyhovov.a la, preto som ·rád, že som rôzne sútaže absolvov•a l a tak som si mohol overiť svoje
umelecké dispozlcle. Každé podobné podujatie čl·ov e ku vera dá, a .to po stránke umeleckej 1 drama>turgických skÚsenosti (správna výstavba súťažného repertoáru).
Pripravil: GEJZA VAJDA

PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY FESTIVALU
( Do~oočenie zo 4. str.)
novaná životu n dielu F. Liszta. V tom
istom roku je 50 rokov od smrti J. L.
Bellu. Radi by sme boli, keby bola bell()vská výstava na Bratislavskom hrade.
Ako iniciártorom uskutočnenia podobných
ukcil .nám velmi zálež!, aby sa podobné
podujatia počas BHS uskutočnili, preto
očakávame v tomto smere spoluprácu
a podporu hudobných lmštitúci!.
Nie zanedbatelnou je aj otázka priestorov, 11. ktorých sa uskutoi!nla tohto!-'Ofné a bud1íce BHS. Tu sa na vás obraciame nielen ako na predsedu prosramovej komisie BHS, ale aj ako na riadltefa Slovenskej filharmónie, ktorá si
práve na zatiatku sez6ny 1984-85 pripumina 35 rokov svojho vzniku. Aj z
toho dôvodu by nás zaujlmalo, aké plány i!akaj1í budovu SF pri rekouitruki!ných prácach v najblililej buddcnosti?
- Začnem Redutou, kde sa musel počet miest zn!žit kvôli požiarno-bezpeč 
nostným predpisom. ktoré mus!me rešpektoval pri rekonštrukcil. T-Iež ohceme,
aby sa luď-om lepšie sedelo. Ka.pactta sály sa tak znlžila na menej ako 800 sedadiel. To znamená, že Reduta nebude
mat velkú, ale dokonca iba strednokapacttntl koocertnú sálu. Na druhej strane- v sieni zmizne stredná ulička, nakolko práve tu je najlepšia akustika.
To sú zmeny, kt-o ré prlvl-tajtl aj návštevnlkov tohtoročných BHS. Nepochybne to
ovplyvni aj počet llstkov na festJival. Z
dôvodov nedosta·točnej kapaci·ty sa podčiarkuje nutnosť, pracovať na výstavbe
novej koncertnej siene. Táto akcia má
slušné tempo. Súťaž na riešenie pr!sotav-

by Slovenskej filharmónie sa uzavrela
začtatkom r. 1984. Máme všetky dôvody
usil ovať sa o to, a by v susedstve Reduty
vznikla velká koncertná sála, a tak hudobné centrum . európskej tlrovne. Realizáciu navrhujeme v 8. a 9. päťročnici.
Chceme, aby boli perfektne prlp.ravené
projekty, ktoré by dokonale riešili akustické a iné parametre na s-kutočne svetovej úrovni. Boli by sme radi, keby sa
dôkl•a dne projektovalo - a menej prerábalo počas výst-avby, ktorá by sa mala začat v rokoch 1988-89. Poklal sa
mám vyslovit aj k iným koncertným
priestorom počas BHS, máme k dispozicii na niektoré koncerty Dom ROH, slávnostné otvorenie a ·niekolko koncertov
BHS bude v novej koncertnej sieni Cs.
rozhlasu, je tu tradičná Zrkadlová sieň,
počltam& 1 s niektorými koncertmi v
Obvodnom dome ku~túry Ru~i,nov. BHS
radi poskytnú do tab-to domu kulrt'úry 1 ďalšieh ·kulrtoúmych sál umelcov, k tor! rozšlria slávnostnú a-tmosféru festivalu aj mimo tr-adičného mestského cenrtra. Vera si slubujeme aj od
tzv. pozývac!ch konceľ'tov, ktoré budú
pred BHS vo veľkých bratislavs-kých závodoch. Radi by sme na ne nadviazali
aj ďalšlml koncertmi umelcov a stlboru
Sloven~kej filharmónie. Je t()tiž našou
povinnosťou, formovať robotnlcku mládež ako zálohu vedúcej sily spoloč
nos-ti. Od jej kval!:ty bude závisieť a.ko
sn bude rozvljat celá naša socta11.stlcká
spolocnosť
a teda aj jej kultúrna
(Jroveň:

Zaznamenal-a:
TER8ZIA URSINYOVA
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Stretnutie mladých v Dolnej Krupej
S pribúdajúcimi rok mi a uskutočnený
ml úspešnými podujatiami stáva sa z Dqmovu skladatelov v Dolnej Krupej skutočný domov, a to nielen skladaterov,
ale l muzikoló~cw a koncertných umelcov. Na jar sa tu schádzajú členovia
Zväzu slovenských skl·a datelov, aby zhodnotili prehliad ku nove j sklada•t elske j
produkcie n vzápl!tl prltúli kaštiel desiatky mladých lud!, stretávajúcich sa v
rámci Kruhov mladých pri ZSS. V di\och
8. a 9. jún a t. r. zorganizovalo vedenie
Kruhu mladých koncertných umelcov pre
svo jic·h členov v porad! už štvrtý seminár - tentokrát na tému .,štýl". Bola
t o náročná •t éma tak pre šlrku a otvoren osť problému, ako a j z hladiska podstaty viacerý-c h významových rov!n termlnu štýl. PhDr. Jli'i Fukai!, člen Fil-ozofickej fakulty Univerzity J, E. Purkyni! v Brne, ·pootil svojou pr!tomnostou ·všetkých zúčastnených. V snahe dostat sa predo-v šetkým k vy jasneniu celej
problematiky, predostrel pár podnetov
na zamy·s lenle, vyprovokoval plodnú diskusiu, ktorej cielom, pravdaže nemohlo byt definHivne vyriešenie, ale skôr
n:•stolenie a schopnost vidiet .. za" a
.,nad". Cenné boli najm!! l_eh o slová v
súvislosti s najnovšlm bádan!m a objasi\ovan!m nových pojmov v terminológii
český ch kolegov muzikológov. Konkrétne jšie sa vo svojom prlspevku zameral PhDr. Igor Berger, ktorý sa usiloval vidiet problém štýlu v nadväznosti
na historické sku točnosti. Vyj·a drll sa k
inteľ'pretácii hudby autorov 20, sto r očia ,
spomenul p-roblém p r etlmočenia diel súčasných skladaterov, a Mk isto otvoril
niekolito pálč ivých problémov. Mimoriadn e podnetne sa k svojim mladý m
zverencom prihovoril Ján Albrecht, kto·r ý vychádza júc z dlho ročnej ped-a gogickej, teoretickej, ale na jm!! I nt e r p r etačne j
praxe sa dostal k problematike š týlovosti v interpretácii , a teda k tomu, čo
mladých výkonných umelcov predovšetkým zaujlm6lo - najoHtš\e. Ako umelecký vedúci známeho súboru sta rej hudby Musica aeterna vyjad ril sa k súčasnej illlterpretácii renesačnej a barokovej h udby, v diskusii ku koncertom sa
však zmienil 1 o problema·tlke štýlovosti v hudbe súčasných autorov.
Schvarovat mo·ž no najm!! myšlienku
prezentov•ať n.a s eminároch v rámci kon-

certu mla d ých interpretov členov Kruhu mladých, či tých, čo sa uchádzajú
o člens t vo. Jednou z najmla-dšlch účast
n lčo k stretnutia bola kLaviristka Zuzana
Paulechová, talentovaná
poslucháčka
bratislavskej VSMU. V Dolnej K•rupej
predniesl·a d iela J. S. Bach·a a R. Sebumanna, v ktorých naznačila , že smeruje
k poeticky zameranému, viac na výraz
sústredenému a na celkove j výstavbe
diel pracujúcemu tyRu klaviristky. Peter
Drlička a Peter Minárik ·predniesli Sona Unu pre kl•arlnet .a klavlr B. Martin\1
a Volani e pre klarinet a klav!r V. Kub ič ku. V diele B. Martlnl1 sa prejavila
Ich hráčska zainteresovanosť, hoci niektoré detaily neboli celkom presvedči
vé. Ovela pr!tažli•v ejšle sa obaj-a zmocnili K ubi č kovho Volania. Nečudo, veď je
t o nadmieru vydarené dielo, ktoré mladého skladatera, so zárubou· vytvárajúceho menšie hudobné for my, cti. Koncer-t ná p r!ležitosť paJtrila 1 kJ.aviristke
Dane Rusóovej, velmi pôsobivo stvárňu
júce j variácie pre kJ.avlr Es dur, La ricordanza C. Czerného. Azda naj väčši
problém t ohto diela spoč!va v tom, že
mus! bojov ať najprv o svo ju op-ráv nenosť
na koncertnom pódiu v našom storoči.
Nie je, veru, lahké zvoliť si takéto dielo, vložiť doň srdce, tú p r!značnú bezproblémo.vost, ktorej cielom je ukázať
.,gymnastiku" prstov a prlt.om sprostredkovať umenie, estetický zážitok, pocit,
že čas, venova-ný skladbe, nebol zbytočný. Koncel'tný majster skupiny violon č lel Slovenskej filha rmónie 27 ,ročný
Ľudovlt Kanta u~av!'el koncertné prlspevky dielam i z. Kodálya a A. Piattiho.
Svoj!m výko nom predostrel spomedzi
všetkých účinku j úc ich najvl!·čšiu zrelosť.
Zdá sa, že sa z ich stredu vymyká práve vďak a svo jej osobnosti, vlastnému
i nterpret-ačnému názoru. Má všetky predpoklady dostat sa ešte bližšie k pods·t·a te toho umelecky pútavého, sugestlvneho, presvedčivého: ku kráse.

Podnetnost stretnuti mladých vtdtm
práve v možnosti rozšlrenla vzdelanostného zázemia, z!skania rozhladu, vzájomnej umeleckej konf rontácie a - povedz-me - 1 v nadvlazanl priatelských
kon.tak.t-ov. Ostáv a na samotných č l enoch,
aby usmernili _svoju prácu tak, aby Ich
čo najviac obohacovala.
VIERA POLAKOVICOVA
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Nad vedeckým dielom OTAKARA ZICHA
50 rokov od úmrtia Otakara Zlcha je Iste dôvodom nie·
len k plé1nej spomienke na životné dielo ~eského učan·
ca a sJdadateJa, ale aj k zamysleniu nad poz!clou Zl·
chovho odkazu v ·súčasnom kultúrnom a vedeckom povedomi.
Zich je osobnosťou širokých vedeckých l umeleckých
záujmov. Okrem vlastnej kompozičnej činnosti plodne
zasiahol do budov.8Illa českej . muzikológie, •teatrológie,
hudobnej folkloristiky, teórie ltterat1lry, kritiky a pre·.
dovšetkým estetiky - zvlášť hudobnej. Estetika tvor!
bezpochyby ideovú svorku celej Zlchovej umenovednej
koncepcie. Pr1pomeňme sl preto 1eraz Zlchov význam
práve na .tomto poli vedeckého snaženia.
Počas štúdii na filozofickej fakulte Karlovej unlverzt.
ty navštevoval Otakar. Zich vedia hlavných odborov aj predMšky klasika a za.
matem&tiky a fyziky kladatela českej modernej estetiky - Otakara Hostin·
ského. Hostinský učil svojich žiakov novým metódam
vedeckej estetiky, vštepoval Im úctu .k emplrll a ku kon·
krétnemu umel eckému dielu. Tvorivým spôsobom napomáhal formovať Ich základné estetické stanoviská
a posto')e. Plným právom požadoval, aby každý estetic·
ký súd bol podoprený estetickým rozborom. Za·v rhol
apriórne estetické dogmy ako nesprávne a pre vedecké
skúmania zavádzajúce a stanovil, že každé estetické
bádanie má vychádzať zo skúsenosti. Oso.bnosť ataka·
ra Hostinského zapôsobila na mladého Zlcha neobyčaj 
n e intenzlvne. Pod jeho vplyvom - hoci l nepriamym sa Zich rozhoduje pre estetLku ako hlav.ný odbor svojej
ďalšej vedeckej práce. Hostinského vedecké dedičstvo
našlo práve v Zlchovl dôsledného pokra-čova~era a dovršLteJa. Zlchove hlavné estetické východiská sú pevne - omn10·ho pevnejšie, ne~ by sa na prvý pohlad zda·
lo - zakotvené v metódach konkrétneho formalizmu,
ktoré na jprogres!v.nejšle domyslel práve Hostinský nadväzujúc na učenie Johanna Friedricha Herbarta. Rov·
nako Zich zamietol hlavné postuláty obsahovej estetiky,
k'torá chcela hudobné umelecké diel<> objusňovať Iba
ako IliOS!tela mimohudobných významov a Idei a ako hlavn ll úlohu modernej esteUky stanovil porozumenie výstavbe umeleckého diela na základe estetického rorzboru
jeho štruktúry. Obrátil sa proti poňatl·u esteu.c.k ej hod·
noty ako absolútnej konštanty a ďalej domyslel otá zky
relatlvnostl a normatlvnostl estetického s1ldu. Ako vedec-umelec uvažoval o estetickej hodnote vždy ako o vý·
sledku Interakcie, ktorú uskutočňu j e človek pre človeka.

Prof. dr. Otakar Zich vo 1vojej pracovni (foto Je

1

roku

1931).

To ho zákonite viedlo ku sktlmanlu estetického vn!man!a hudby, výsled·ky k·toréh!>, podporené pokusmi so
sedemnástimi osobami, publikoval už v roku 1910. Zá·
sadným je už jeho poznatok, že poci1 krásy, ktorý
sprevádza dokonalé a dokonané vnlman!e hudobného
diela, je výsledkom nielen emocionálnych, ale aj ra·
clonálnych sch·opnost! vn!matela. Zich rza1Vádza do čes
kej estetiky pojem významovej predstavy, ktorý prevzal z estetického systému Johannesa Volkelta. Táto
významová predstava sa mu stáva tiež hlavným objek·
tom esteti-ckej analýzy, pri .kltorej Zich vychádza ako
z .psychologického rozboru, tak l zo skwnanla umeleckého objektu.
Po estetickej a psyohologlckej p.ráct o vn!man! hudby
pokračuje Zich bádan!•m o psychologických zákonltťl§:
tlach umeleckého tvorenia. Po1aduje sk1lmať •p redovšet·
kým proces tvorby a chce sa dopá t rať -t ypu umeleckého
nad·a~lla a jeho špecifických a IndividuáLnych kval!t.
Mimoriadnu pozornosť venoval problémom vymedzenia
tvor.tvej originality a pôvodnosti a epigónstva, eklektl·
clzmu a manierizmu v umeleckom diele. Zich sa .ne·
prlklon11 k dobovým jednostranným dynamickým .kon·

cepclám. VIdel základné sféry hudobného myslenia tema.tlckt1, dynamlckt1 a sonor1ckt1 vo vzájomných väz·
bách a spoj!Jtostlach. Ailltlclpoval tak chápanie otázok,
spojených s hudobným myslen!m, ako tc.h v súčasnosti
vymedzil prof. J. Kresá nek.
So zvláštnou ln'tenztotou a mimoriadnym vedeckým
temperamenctom sa Zich zaoberal estetlkťlu opery v prá·
cl základného významu - Estetika dramatického umenia. Samotná kniha je v!ac n ež dostatočným dôkazom
Zlchovej schopnost·! prepojiť zálkladné estetické poznatky s poznatkami získanými v špeciálnej umenovede.
Zich domyslel Hostinského poňatie hudobného divadla
ako diela spojeného z nlekolkých umeni, sp!!Jtne však
n eredukovatelného. Vyšiel z anl!l]ytlckej koncepcie dl·
vadia považujťíc drámu za svojby-tné a samostat·né umenie. Herecká zložka zaujlma v tejto Zlchovej koncep·
eli tlstredné postavenie. Ona je dramatická v p·ravom
slova zmysle, zaUaJ čo ostatné zložky sťí "dramatickými
Iba potlaJ, pDk!a J k dramatičnosti hereckej zložky pri·
splevaj1l. Ako základný prlnc!p pre tvorbu dramatlc·
kého s klada.tela určuje Zich požiadavku k omponovať
nie dramatický text, ale dramatické situácie. Text, z kto·
rého sklada·teJ vychádza, sa mu prirodzene stáva ne·
vyhnutným .podkladom, aby sl v svojej fantázii čo naj·
lepšie predstavil dramatické výjavy a až tte potom kom·
ponuje. Hudba, k·t orá v -opere spoluvytvára dramatlck9
dej, je zobrawv.a cla ("obraz! vá" - Zl chov term!n l a
vy•tvára v nás obrazové významové predstavy. Tťíto zobrazovaciu schopnost hudby ~Ich rozčleňuje na zvuka·
malbu, dušemaJ.bu a korwenclonálnu a aurorlzovan11 cl·
tác!u. Oalej sl Zich kladie otázku o schopnostiach hudby postlhn1lť motiváciu dramatického deja. Dospieva
k záJVeru, že hudba je schopná odOvodnlt motiváciu ·nie·
len emoctoná~neho, ale aj Ideového [napr. pomocou
prlznač.ného mot!vu] konania. Hudba však nesmie presta ť v podporovan! týchto čiastkových de jov, ale mus!
spoluvyt-várať tiež prlčlnm1 stlvlslosť drematlckého de.ja
ako celku. Pr!nos Otakara Z!cha pre estetiku opery
sa ešte i dnes, keď uplynulo viac než 50 !"'kov od vydania jeho Este'tlky drama·t lckého umenia, jav! ako plne
životný a aplikácie schopný.
Zlchov estet-Ický odkaz je dodnes v mnoh om vysoko
inšplrat!vny. Zich bol vo 51\lojej dobe neDby ča jne pod·
nem9 a v rade riešených otázok predbehol vtedajšiu
cel.kovt1 tlroveň európskej estetiky. Jeho vedecké dielo
sa dnes plným právom stáva predmetom ďalšieho bá·
dania. Je bez akýchk-olvek pochybnost!, že Zich na j.presvedčlvejšle ukazoval ďa lšie cesty estetického bádani~.
ktoré, naopak, spätne dnes ukazuje ži!Votaschopnost die·
la tohto českého myslltela o veciach umenia.
MILOSLAV BLAHYNKA

Myllienky inlpirované výstavou A. Trizuljaka

SKLADATELIA A INTERPRETI VO VÝTVARNOM UMENÍ
Ako sme už Informoval! našich člta·
terov, v piešťanskom Dome umenia Sla·
venskej filharmónie bola sprlstupnená
vt•tava soch6r1kych portrétov Alexandra Trlzuljaka pod názvom Osobnosti
slovenského hudobného livota. Vyše me·
slac - od 29. 3. do 30. 4. 1984 - moh·
ll sl záu jemcovia prezrieť tento jedl·
nečný súbor, ktorý predstavuje .portréty
našich
najvýznamnejšlch
hudobných
skladateJov, nosltelov čestného titulu ná·
rodný umelec, Mikuláša Schneidra·Trnav·
ského, Alexandra Moyzesa, Eugena Su·
choňa, Jána Clkke11a, Anodreja Očenáša,
Dezldera Kardoša, Ota Ferenczyho, da·
lej dirigentov Slovenskej fllh·a rmónle tu·
dovlta Rajtera a Ladislava SJ.ováka a
napokon umeleckéh o vedúceho Slovenského komorného orchestra Bohdana
Warchala. zauj!mav11 a v nejednom ohloa·
de aj •objavm1 výst·avu, pripravila Sla·
venská filharmónia za •o dbornej spolupráce dr. Karola Vaculfk.a, CSc., ktorý
mal úvodné slovo na vernisáži a nap!sal
aj zasvätený tex.t do katalógu.
Historlck9 pohlad na prob)&matlku
por.trétu sklada.teJov a !nte11pretov vo
výtva rnej rvorbe by vydal ma.terlál pri·
najmenej na Dbslahlu štúdiu. Je Isté, že
nielen dejiny hudby, ale aj dejiny výtvarného umenia by boli chudobnejšie,
keby neexistovali ta.kéoo por.tréty. Ved
mnohé z nich patria medz! skvosty svetového umenia.
Ako výrazný priklad mOže posll1žlt
známy portrét M. P. Musorgského, ktorý
v roku 1881 namaJoval Ilja Repln. Vldl·
me na ňom sklada tela, . prež!vaj1lceho
v štyridsiatich dvoch I"Okoch posledné
dni ž!·vDta. Replin podá•va ttlto situáciu
neoby,čajné presvedčivo. Ako ma.jster psy·
chologlzácle a Individualizácie .poskytuje
divákovi vzácnu prlležttosť nazrieť do
žlvom·e j drámy človek.a-skladatela. Takéto prlbll~enle ném spätne lntenz!vnejšle dovoluje vnlmať Musorgského hud·
bu. VIeme, že &nl Musorgsklj nezbstal
nič dlžen vý-tvarnému umeniu. Najlepšie to dokazuje jeho klav!rny cyklus
Obrázky z vý.stavy, kongeniálne zlnšt•r umentovan9 M. Ra-veJ.om.
Ked Repln maloval Musorgského, fo·
tografia bola už dávno objavená a n-a ·
chádzala č·oraz širšie uplatnenie pri por·
trétovan!. Autentlok11 podobu renesanč·
ných, baro.kových, klasicistických a verkej časti romantických sk.l&datelov však
môžeme poznať Iba ·z diel dobových maliarov, grafikov a .rytcov. Len vďaka týmto umelcom - treba dodať, že Ich tlroveň bola vel•ml I"OZdlel.na sl vieme
predstaviť wáre J. S. Bacha, G. F. H!l.n·
dla, G. Ph. Telemanna, A. Vlva)~lol:10 a
dalš!oh starých majstrov, z k:torých V.Y·
žaruje r·o vnaká vznešenosť ako z Ich
skladieb. Bez pričinenia vtedajš!ch výtvarnlkov by sa nám nemohli vybaviť
ani portré1y krehkého Mozarta, ·rorzv6ž·
neho Haydna a rojčivého Schubel'ta.
19. storočie pmnáša nový, romantfzujúcl pohlad na skladatela. O Beetho·

venovl existuje nesm1e11ne bohatá Ikona·
grafla. Prevažná ·čast jeho maliarskych
a najm!! sochá•rskych podoblzn!, však
vznikla až po skladatelovej smrti, ked
sa stáva symbolom človeka bojujtlceho
proti osudu ·a ctltanom. PIWýkrát v dej!·
ná ch prerastá po11trét skladateJa svoju
pôvodnú funkciu a
.pr.o stredn!otvom
umeleckej trenspoz!cle nadobúda širšiu
platnosť a obohatený ideový obsah. V
tomto poňat! zostáva Beethoven dodnes
mocným Inšpirátorom pre výtvam11 tvorbu.
Väčšina vý,tvarnikov·flgurallstov por·
trétovala skladateJov a Interpretov iba
prlležltostne, pDprl iných významných
osobnostiach z najrozllčnejš!ch oblast!
života. No poznáme aj šp.eclallstov;-ktor! priam programOVto siahali po tejto
téme. Spomeňme •aspoň dvoch z nich.
Stoj! za pozornosť - a •t o býva dost typické - , že u oboch nájdeme aj Iné
väzby na hudobné umenie.
Maliar fr.anc1lzskeho klasicizmu Jean
Auguste Dominique lngres ( 1780-1867 ]
bol aj výbDrným huslistom. Usporadtlval
domáce konceMy a stýkal sa s viacerými význačným! osobnťlstaml vtedajšie·
ho hudobného života. Výsledkom jeho
záutmov sú port-réty takých umelcov, ako
je Nlccol·o Paganini, Franz Llszt, Charles
Gounod [.vytvoril 1 podobizeň jeho man·
želky Anne, dcéry profesora p.arlžskeho
konzervatória a skladateJa Pler.re Zimmermanna). Lulgl Cherub!nl a dalšl. Portrétovan! sl velmi vážili lngresovo umenie. Cherublnl, aby prejavil svoj obdlv a vďačnosť, dokonca skomponoval
Odu na lngresa. Tento pr!pád dobre Ilustruje aj prlateJské v~tahy, aké vládli
medzi vý.tvarn!kml a hudťlbn!·kml v pr·
vej polovici 19. storočia.
.
Z ·h ladiska našej .témy je d0191Žitý aj
popredný ruský rea.Usttc.k9 maliar Valentln Serov ( 1865-1911 ], syn skladatel·a
a hudobného krltlka Alexandra Serova.
Cez svotho otca po:llilal skoro všetkých
znAmejš!ch l menej zná.mych ru.ských
sklada.teJov na prelome 19. storočia. To
ho predurčil-o stať sa výtvarný111 kronl·
károm ooobnost! domáceho hudobného
života. Snáď niet lnéh·o maliara, ktorý
by sa natolkťl · zameral na tento námet
ako on. SeľDV sa pr~tom nestlstredll Iba
na oficiálne ,p ortréty. Na jeho skl.c áchakoby momentkAch - v1dlme s·k ladateJov pri prlateJsk~ch debatách, pri ka·r·
tových hrách l v nestráženej chv!lke
oddychu. Medzi poctrétovanýml nájdeme
okrem jeho otca Alexandra Serova aj
Pavla Blaramberga, Ale~ndra Glazunova, Antona Arenského, Nlkolata R!mské·
ho-Korsakova a Nlkolala P.ozňakova . Dva
z otých.t o partrétov - Blaramberg a Rim·
sklf·KDrsakov - s11 spolu s Replnovým
Musorgskýlln v zbierkach Tret jakovskej
galérie.
Y.alantln Serov veJ-ml obdivoval spe·
vácke umenie Flodor.a SaJaplna. Pozná·
me štyri varlll'llty jeho podobizne, prevedené v rôznych výtvarných technl·

kách. Zo zahranl•čných Interpretov ho
zaujal! polská kJ.avirlstka a čemballstka
Wanda Landowska a belgický huslista
Eugéne Ysaye. Z· umeleckého svet!l portrétoval e.j dlvadeln!kov, hercov, choreografov. tanečnlkov a balmky.
Rozšlrenie fotogoofle na začiatku ná š·
ho storočia malo za ná-sledok pokles zá·
ujmu o tent•o druh v9tvarnet a~Uvlty.
Kult slávnych sklad!llteJov však podnle·
t!l v9robu lacných sádrových bustlčlek
Beethovena, Mozal.'t·a, Sohiuber.ta, ChDpl·
na, Liszta, Wagnera, ale aj mnohých dalš!ch obdivovaných hudobných tvorcov.
Z českých skladateJov to bol! hlavne
Smetana a Dvofák. Predlohy k týmto
odliatkom nevznilreli podla !ivého modelu, ale Iba pomocou starých kresieb
a - kde ·t o bolo možné - na základe
fotografi!.
Po pl'vom apojan! z možnosti fotografie a jej využitia pri por.t-rétovan!
umelcov bolo čoraz zrejmejšie, že popri
všetkých výhodách nedokáže nová ZDbrazovacla technika nahradiť maliarstvo to·
bOž ·nie sochárstvo. MOŽe sice zach'ytlť
okamih - a v tom je jej prednosť -,
ale dobrý port<rét má byť 1 stlhrnom
poznania ťlSDbnostl portrétovaného.
Takýmto prlkladom te busta Leoša Ja náčka, ktor11 v !"Oku 1924 vytvoril )an
Stursa. Z výtvarného aspeMu predstavuje táto komorná ·plast.lka v českom so·
chárstve nad.prlemern11 umeleckil 1lroveň. Janáček na portréte te vhlbený do
seba; akoby bol zaujatý počtlvanlm svojej vntltornej hudby. Stursa ho podáva
civilne, bez herolzovanla. Napriek tomu
vyžaruje z jeho tvá·re velká sila osobnosti.
Na Slovensku v medzivojnovom obdo·
b! e~te nebola zrelá doba pre vznik portrétov skladatelov. Tento sta!V pQ.d~!JIBňp·
val! dve prlčlny. Hl-a vný prlld moderné·
ho slovenského maliarstva sa zameral
predovšet-kým na monumen-tal!záclu kŕa
jlny. Vo !lgurálny{)h námetoch sa zob·
razoval! predovšetkým Judové typy. V
tejto situácii sa vlastná portrétová tvor·
ba dostala na okraj záujmu. Na druhej
strane t-r eba priznať, že zo slovens·k ého
hudobného života vtedy ešte ani nebDie
velmi koho portrétovať. Výraznejšie
sklada•teJ-ské zjavy, a•ko Alexander Moy·
zes a Eugen Such-oň , Iba vstupoval! v
tom obdob! do kultťlrneho poved·omla.
Ak ponecháme stranou nlekolko podoblznl z našej záujmovej oblasti, ktoré
st1 málo známe a ·nachádzaj11 sa v sťí·
kromnom majetku, tak za prvý_ sgbor
portrétov slovenských hudobných sklada.teJov moono poV'ažovať oleje ná.rodného umelca Ladislava Cemlckého, určené
pre Domov sJ.ov,e nských sklada-taJov v
Dolnej l{,l"upej.
Akademický soohálr. Alexander Trizul·
jak koncl·p.Dval svoj stlbor ešte širšie.
Zhrnul doň ·a j dvoch pDpredných d1rl·
gen-tov Slovanskej filharmónie a jedného
špičkového Interpreta. Navyše vypracoval každý poMrét v dvoch variantoch

(väčšina je už v bronze l a pripojil k
nim aj študljnt1 skicu. O jeho zanleten! pre .t ento originálny zámer na jlepšie
svedč! skutočnosť, že pristupoval k nemu z vlastnej lnlclat!vy. Prvt1 trojicu
portrétov vytvoril v roku 1977. Predstavuj(! zakladatelské zjavy moderne j slo·
venskej hudby - Alexandra Moyzesa,
Eugena Suchoňa -a Jána Cikkera. Potom
v ročných Intervaloch nasledoval! podo·
blzne Andreja Očenáša a Dez!dera Kardoša. Kvôli ucelenCJstl s1lboru pristúpil
v roku 1980 k realizácii portrétu Ml·
kuláša Schneidra-Trnavského. Pravda, tu
už musel sia hnuť k fotogl"aflckým pred·

Soch6nky portN!t
Bohdana Warchala
ka.

1

národného umelca
dielne A. Trilulja-

lohám. V tom Istom roku vznikli aJ portréty Ľudovlta Rajtera a Ladislava Slo·
váke. K svojmu cyklu sa znovu V·rátll
vlani ,a doplnil ho pol'trétml Ota Ferenczyho a Bohdana Warch-ala.
Nateraz .t ýchto desať osobnost! reprezentuje v Trlzul jakovom súbore slovenský hudobný život. "A možno ~ ntm -pribudnú ešte tpodoblzne dalšie," plše Karol
Vacul!k v .katalógu výstavy. Dtlfa jme, že
áno. Tento cyklus, ako ukazujt1 doteraj·
šle sktlsenostl, je otvorený. Postupne sa
doplňa, rozrastá, obohacuje.
HodnotU jednotlivé •poMréty v tomto
momente nie je dOlBt!té. Ide tu o viac o celok. A ten vyznieva skutočne Im·
pozantne. VIaceré z vysta1venýc h c11e1
sa nepochybne stant1 prlnosom aj v kon·
texte našej por~rétovej tvorby.
Začal
som historickým pohladom,
chcel by som ntm aj skon člt. Matno to
bude znieť trochu nadnesene, ale dosta·
lo sa nám tet cti, že stojlme pri zrode
p.am!ltn!ka slovenskej hudobne! kulttl·r y.
KORNEL DUFFEK

