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Medzinárodný televlzny festival Zlatá
Praha sa sta l nerozlučnou súčasťou kultúrneho života našej metropoly , jedným
z na jvýzna mnej šlch televlznych festivalov vôbec, hoci po niekolko posielin~ch
rokov pozorujeme istú stagnáciu najmä
čo do dramaturgie.
Predchádzajúcich dvadsa !jeden roč nlkov sa u s kutočnilo v architektonicky
zaujlmavých budovách Prahy - vo Valdštejnskom paláci, v secesnom Obecnom
dome a v jednom z pražských palácov
[dnes Savarin) . Tohto ročné umiestnenie
do pražského Paláca kultúry sice akosi porušilo tradlciu historických objektov, predsa vša k poskytlo festivalovému
dianiu mnoho predovšetkým technicky
dokonalejšlch dispozicii, s čim mali usporiadatelia v minulosti nemálo probiémov.
Tohto roku bol festival po prvýkrát v
jeho histórii sprlstupnený aj pre verejnost. Poč as MTF sa us kutočnili i dal·
šle akcie: napriklad výstavky poukázali
o. l. na prlspevok Cs. televlzie v rámci
svetového televlzneho diania, divák sa
mohol zoznámiť s históriou televizneho
vysielania u nás (vrátane vystavených
trojrozmerných uká.lok prenosovej tech·
nlky) a pod. K námetovo najzau jlmavejšlm nepochybne patrila výstava o našej

lita snlmky, ktoré sa spolupodielali na
ude le n! najvyššieho uznania v hudobnej kategórii.
Balety vždy tvorili atraktlvnu súčast
MTF. Spanielsky program Umučenie Plc·
ra Paola Pasoliniho sa usilovali Jeho
tvorcovia poňat a ko nekonformnú baletnú snlmku. Už samotný výber hudby
(Bach ove Ma túšove pašie, Wagnerov
Tristao a Izolda a indická raga) ponúkol zaujlmavú konfrontáciu, umot:riovanú komorne uchopenou modernou cho·
reografiou. Prllišná mystickosť korne~<·
tára však popretthala logickú v!izbu
programovej Unie, tak!e nevšedn.f nápad a nemenej pútavá realizácia stratili tým pôvodR\1 originálnost. Holandské spoločnost N. O. S. opät zožala programom Svadba na hudbu l. Stravmsk~
ho oprávnený úspech najmä vdaka novátorsky orientovanej choreog1·aru )ifl·
ho Kyl!lána, ktorá znovu nadchla osobitosťou, modernosťou a subtllnym s tvár nenlm hudobne j myšlienky. Navyše potešllo, že hudobnú zložku naspieval
KQhnov miešaný zbor.
Oalšou významnou osobnosťou súčas
ného svetového baletného umenia je Roland Petit, ktorého choreografia VIvaldiho Snoro roi!nfch obdobi sa stala zá·
kladom franc6ukeho prlspevku. Petit sa

Pôsobivé prostredie renesani!ného hradu Teli!, kde sa nat4i!ala snlmka Cs.
zaradená na festival Zlatá Praha.

taleYIIĎe,

HUDBA Z TELEVIZNYCH OBRAZOVIEK
televlznej s cénografii, ktorá poukázala
na vývojové trendy v tejto oblasti televlzneho umenia.
V hodnoteniach z predchádzajúcich
rokov neraz zaznela k ritika, že dramatická kategória MTF Zlatá Praha svojou kvalitou nedosahuje úroveň hudobnej kategórie, ktorá najmä v polovici
70. rokov dosiahla mimoriadne v1choly.
Zdá sa však, že invencia tvorcov má aj
v hudobnej kategórii svoje hranice , takže - ak porovnáme úrov et) jednotlivých
r oč nikov z pozlcie každoročného pohfadu - i v hudobnej kategórii cltiť v poslednom obdobi určitú stagnáciu v obJavnosti u vyspelej šlch te levlznych spoloč
nost!, kým naopak televlzie z rozvo jov9ch krajin sa viditelne približuJú k
bežnému š tandardu.
22. ročnl k MTF obsahova l v hudobneJ
ka tegórii tľid sa ť hudobných programov,
nie všetky však splň a li n á ročné kritén á,
hodné medziná rodne j pozornos ti.
Oproti posle dným roč nlkom su zv ~
šll záujem o pôvodnú te levlznu r ealizáciu operných diel. Originálna francúzska verzia Donizettiho Favoritky Zél·
uja la na jmä výborn9m hlasov ým o bsadenim s vhodne vo lenou kos týmovou kreáciou v dobovom kolorite ; v9sledný du·
jem podporila l dobrá kamera ma nská
práca . Polský pokus o nová torstvo v televl znej opere zostal Iba na pol cesty
v r ea lizác ii : Buguslawského Belzcbubova sonáta (na akosi a bstraktne pôsobiace libreto S. l. Wltklewlcza ) sice naznačila nové možnosti operné ho umenia v televlznom spracov ani, no tento
zámer sa nereulizoval v patrične j s irke.
Odvážny pokus však znovu pripomenul
vofa keda jšiu
a v a ntgar d nos ť
pofs kých
prispev kov , ktoré obvykle pa trili k Ot'i·
ginálnym. Oproti tomu juhoslu,;anský
prispevok , opera slovins kého a utora
Marjana Kozina Rovnodennosť , vyja drujúca silné emócie na pozad! epických
obra zov , tra di cionalistickou podstatou
hudobného pre javu i priemernými mterpr e ta čnými výkonmi neprinies la plbš ie
umelecké dojmy. A tak právom nujvia c
upúta la (a zároveň dosta la v rám(.! hu·
dobnej prehlia dky najvyššie oce neme,
t. j. Zla tú Prahu) dánska opera Zatva,
ktorej tvorca Svend S. Schultz použil
Ronneho libreto s námetom s tare j jutskej legendy o pans kom práve prvej
noel s nevestou, ked sa ženi jeho poddaný. Dejovo epic ky vypolntovany , miesta mi dokonca až natura listicky vypatý
pr!beh poskytuje nesmterne možnosti i
pre hudobnú dikciu, ktorá svojou pre k o mponovanos ťou a vhodným prcpOJ6·
nim a dejovou zložkou skutočne zauja la. Zaujlmavá a pôsobiv á bola tiež suč innosť ka mery i vlastná technick.1Kva -

oproti Kyllánovi o~ientoval viac kla·
slcky, čo však vzhradom k málo prepracovanej réžii pOsobUo dost stallcky.
Omnoho úspešnejšl a divácky atrakllvnejšl bol kanadský prlspevok, ktorého
technickú realizáciu plne podporilo cho·
reogrnfické cltenie Paula Taylora. Už
prvá čast na hudbu F. Schuberta dávala tušiť velký umelec k~ účinok, čo podčiarkol i stredný, bizarne úsmevny diel
Snehulienka a sedem trpasllkov na pó·
vodnú hudbu a s rovnakou pôsootvosťou zaujlmavý záverečný Zápdd s.nka
na Elgarovu Serenádu, op. 20. Kanadské programy vytvorill vysoký štandard,
ktorým si už niekolko rokov udrtu;ú
neoficiálnu prioritu.
Podnetn(l koncepciu priniesol soviet·
sky balet na motlvy poézie A. Tvarc.lovského s hudbou V. Gavrilina Dom pri
ceste. Sólisti leningradského Mal~ho di·
vadia opery a baletu tu adaptovali pohybové stvárnenie Vladimlra Vasilleva
ako spojenie klasických tanečných prv·
kov s modernými výrazovými pro~:>rned·
ka m!. Prlbeh so sociálne emotlvnym zafa rbenlm a s protivojnovou tematikou
na jednoduchej výstižnej scéne nu ~ie l
mnoho nových, dosial nepoznaných baletných vyjadrovaclch prvkov, smerujúcich k novému funkčném u využitiu
ba letu.
O čo úspešnejšie sa realizá tori vyrov·
nali s opern9mi, čl baletnými nám~tml,
o to väč š ia absencia bola v oblasti do·
kumentárnych medailónov velkých zja·
vov hudobného života, čo v minulosti
tvor ilo pozoruhodnú kapitolu v rámci
celej kategórie. Zo skladatelov t.J bol
iba portrét z produkcie Ilnskej le.ievlzle
o Aulisovi Salllnenovi - žiar, nie pri·
liš vydarený. Ani inscenátori telev!Zle
NDR tentoraz programom o primabalerine berllnskej Komickej opery Hanne·
Iore Beyovej pod názvom A zaJtra za·
se ... nevytvorili dokument kompaktného za merania. Bulharská televlzia pripravila stre tnutie s mladou ope1nou speváčkou Genou Dimitrovovou, sólistkou
milánskej Scaly a dalšlch operných scén .
Vydaren ý bol program mnlchovského.
š túdia o Wolfgangovi Wagnerovi, rc~isé
rovi a organizátorovi festivalu v Bayreuthe. Verné zachytenie atmosféry pri·
prav i vlastných hudobných s!liV•IOStl
umožnilo nahliadnuť do zákulisia celého
dia nia , čo dokáže odhaliť iba bystrý scenárista i režisér (v jednej osoba Percy
Ad l on) a nemenej schopný kameraman.
Pla stické vyjadrenie sa dosiahlo bez
na dbytočného
vonkaj šieho verbálneho
komentovania a bez akýchkolvE:b: efe ktov rýdzo reportážn ym! prostrlt:ti.kaml.
o to však autentickejšie a dlvá<.lty bezprostrednej šie. Iba málokedy mo~ no vy-

cltit tak prlkladné fandovanle človek.i,
ktorý svojmu slávnemu predkov1 Rlcllar dovl Wagnerovi vôbec nič nedlhuja vočl jeho svetovostii Program tým len zis·
kal na svojbytnosti.
Pod názvom Tito ludia nie sii nikdy
unavenl predstavili zápa donemeckl tvorcovia z Mainzu (scenár a réžia H. P.
Behl"e) niektorých Inštrumentalistov zo
Spolkového orchestra mladých, ich názory, mlad~stvý elán l umeleck ú erulll·
eiu, vda ka čomu program zaujal 1 z
didaktického hladiska . Dirigent Ha lffter
navyše pribllžil spôsob špecifickAj práce s orche:>trom vzhladom k jeho rýdzemu amaterizmu.
O živote v orchestri ·a kolegialite jeho členov h ovori angUcký seriál, z ktorého na súťažnej projekcii zaznE:la časf
nazvaná Dougie a galakoncerl Umeleckú dokonalosť zdôraznila účasť popred·
ných osobnosti vrátane dirigenta Claudia Abbada, speváčky Elisabeth Connelovej a dalš lch.
Sympatický hudobný skeč, ktorému
nechýbala inteligentná humorn~ paródia i nadsádzka, predstavila ivajčiur
ska televlzia, ked uviedla černošského
klaviristu Leona Batesa ako sólistu v
Gershwjnovom Koncerte F dur; l pri
najvyššej kritickosti treba uznať, že dobrého humoru v hudbe {l s dávkou trefnej Irónie) nikdy nie je dostatul; - a
pre popularizáciu tzv. vážnej hudlly je
tento typ relácii nanajvýš vhodný za
predpokladu zachovania vysokých kvalitatlvnych parametrov.
Ojedinelým dojmom zapôsobil japonský program Zvuky storoči , v ktorom
sa poukázalo na možnosti účelného a
pôsoblvého spojenia budhistických tradieli so syntezátorovou hudbou. Ojedinelá kvalita technického spral:ova nia
(včltane
ele ktroniky ) podčiarkla nielen význam relácie, ale navyše priniesla nové možnosti popularizác1e tollto
žánru. Výsledok - esteticky a emocionálne účinná k reácia.
.
V ivédskom dokumente Bach 1985 sa
ťaži s k o záujmu prenieslo do oblasti im·
provizácie. Sikovný n ápad a ešte šikovn ejšia interpretácia však nie vždy znamenajú presvedčivé výsledky, a to i
vplyvom málo kon cepčného scenár;;. Dachovské výročie pripomenula i maďar
ská hudobná snlmka Film o Bachovi,
ktorý divákom pribUžil natáčania rozsiahleho via cd ielneho
koprodukčného
seriá lu televlzie MĽR a NDR o tomto
veJkom zjave hudobného baroka (vlú·
ceré zábery boli urobené aj na našom územi! ). Z tejto profesionálnej polhodinovej ,.reklamy" , založenej na informatlv n ej, vizuálnej i audiá lnej zlož.
ke , si divák mohol vytvoriť dokonalú

predstavu o tomto veJkoryso po ňa t om ,
ta kmer šesťhodinovom filme, točenom
v 60 mestách, 30 chrámoch a 20 zámkoch. Dúfajme, že ho CST zaradi do
svojho programu.
Druhý diel hudobného triptychu Cs.
televlzie o renesanl!nom Teli!i vystihuje emotlvnym a komunlkatlvnym sposobom dobov(l atmosféru a poukazuje
na odkaz bohatej hudobnej minulosti
dn ešku. Na našich obrazovkách už skôr ·
premiérované dielo približuje hudbu
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružlc,
skladby Gabrleliovcov, ludové plesne zo
16. storočia a dalšie v reprezentatlvnej
Interpretácii; program právom zauja l
najširšie medzinárodné publikum a op!iť
sme si mohli overit, že naša televlzna
hudobná produkcia zodpovedá svetovým
parametrom.
Rovnako mnohé ďalšie programy prispeli k vzájomnému poznávaniu a porovnávanlu námetových hladlsk l technických hodnôt. Tridsať programov s
hudobnou tematikou sa na tohtoročnom
MTF vyznačovalo kritériami, ktoré n eprevýšili rámec doterajšieh ročnl kov;
treba však objektlvne konštatovať, že
tvorcovia sa v mnohých z nich snažili
objaviť zaujlmavé námety na dokonale
profesionálnej technickej báze. Predo·
všetkým televlzie, ktoré ešte donedávna
zasielali programy s nižšou technickou
kvalitou, sa dokonale vyrovnávajú s bežnými a tribútmi (prekvapila n apriklad
produkcia Kuby , Sr! Lanky atd. J. hoci
Ich námetová špeciflc kost sa neraz zahaluje do uniformity európs kej kultú·
ry, niekedy dokonca so sklonom ku ko·
merclalizácll.
Televlzla sa s tala mocným ovplyvňujú·
cim médiom, prostriedkom k zábave i
poučenlu, čo však prináša okrem pozitlvnych rysov i niektoré problémy najmä v súvislosti s pOsobenlm televlzle
na mladého diváka. Týmto námetom sa
zaoberali aj účastnlcl tohtoročnej varnej
tribúny. V hlavnom referáte o vplyve
televlznych hudobných programov. n u
mladú generáciu sa doc. dr. Václav Ku·
čera, CSc. venoval sociálno-psychologickým otázkam tejto percepcie, pouká·
za! na dialektické spätosti výchovy hudbou a umenlm a v konkrétnych podmienkach programovej štruktúry CST
poukázal na nutnosť hudobnej aktivácie
deti a mládeže. Problematiku slovenské·
ho hudobného vysielania špecifikovala v
koreferáte doc. dr. Nada Hrčkavá , CSc.
Seminár tiež prispel k dalšlemu poznávaniu problematiky televlznej pro·
dukcle a svojimi teoretickými uzávermi
obohatil 22. roč nlk Medzinárodného televlzneho festi va lu Zlatá Praha ojedinelým spôsobom.
TOMAS HEJZLAR.

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY VSMU V BRATISLAVE
(.

• STOROCNICA ARTCRA HUBAC·
KA·HARMATA. Pred sto rokmi 27. jtna 1885 sa narodil skladater Art6r
Hubai!ek-Harmat, · rod6.k 1 Bojnej pri
Topoli!anoch, ktorého pDsobnosť sa
po začiatkoch 't' Nitre ststredlla na
Budapelť. Ako skladater, profesor
akadémie a Yýznamný reform6.tor hudobnej pedagogiky zlskal yefké zblu·
hy v ronoji madankej hudobnej kul·
ttry. Bol osobným priaterom M.
Schneldra-Trnankého a Z. Kod6lya,
medzi jeho llako• patrili o. i. dirigent Ľ. Rajter a S. Németh·Šamorln•ky. Do konca livota udrliaval inten·
zlvne styky so Slovenskom a zaujl·
mal sa o 16i!asn6 sloveDik6 tvorbu.
Zomrel v r. 1962.
-LD-

HRACI NA DYCHQVfCH NASTROJOCH
Počas marca až mája tohto roku sa v Mirbachovom paláci
uskutočnila séria diplomových koncertov poslucháčov dychového
o_d delenla Katedry orchestrálnych nástrojov VSMU v Bratislave.
Ako prvý sa predstavil flautista Vladimir Mikulec z triedy
doc. M. Jurkoviča; v jeb,.o podani zaznela Son6ta pre flautu a
klavir, op. 50 J. N. Hummela a Koncert pre flautu a orchester
(klavir) J. Iberta. Osobité muzikantské kvality (práca s dychom,
muzikálne cUen!e, zmysel pre detaily, temperament) sa obzvlášt
prejavili v Ibertovom Koncerte, Interpretácia ktorého niesla zna·
ky tvorivej zanietenosti a výraznej muzlkallty absolventa. Avšak
vo vysokej polohe vo forte zneli ·tóny · trochu ostro a na nlekto!Wch miestach vlbrato narušovalo kantabilnost skladby. Ml·
kulec je typom technicky dobre disponovaného a velmi muzikálneho hráča. Na pôsobivom výsledku mala nemalé zásluhy aj
klaviristka ext. ped. H. Gáfforová.
·
Hráč na lesnom rohu Joze! Nov6k, študujtlcl u ext. ped. J. Budzáka, zahral na tlvod Koncert d mol F. A. Rossettiho, ktorý klá·
dol na mladého adepta velké nároky jednak po stránke Interpretačného zvládnutia tak rozsiahlej skladby, jednak po stránke
technickej pripravenosti. ·Množstvo melodických ozdôb, stupni·
cových behov, náročná kantiléna aj s velkýml Intervalmi - to
všetko vyžadovalo maximálnu stístredenosť a koncentráciu. Interpret najpresvedčivejšie predniesol druhtl čast, hrantí v strednej polohe pekným tónom a legatom. Koncertu však chýbala
hravosť a lahkost, tak typická pre Rossettlho skladby. Závereč
ná, výrazovo farebná a efektná Vlllanella P. Dukasa vyznela
najp~soblvejšle. Výkon Jozefa Nováka spolahllvo doplňal klavir·
ny sprievod odb. as. C. Dlanovského.
Na ďalšom koncerte vysttíplll s absolventským programom ho·
bojlstka He~rieta Drozdekov6, z triedy odb. as. Ing. R. Nováka
a fagotlsta Marl6n VoJI, z triedy ext. ped. J. Martanovtča. Drezdeková zahrala diela J. Ch. Bacha (Koncert F dur pre hoboj a
orchester, resp. klavir) a B. MartinO (Koncert pre hoboj a orchester, resp. klavir) na dobrej tl.rovnl, s patričným zmyslom
pre proporcie a kontrasty, zaujala pekným nosným tónom. Je
typom Interpretky, ktorá presne rešpektuje notový záznam, autorove požiadavky, precizne buduje koncepciu diela. Jej Interpretácii však chýbal väčši Individuálny vklad, väčšia zanietenosť vlastnej umeleckej výpovede. Spolupráca s klavlrlstkou ext.
péd. G. Hamarovou bola tvorivá, podporujtíca výkon sólistky
Marl~n . Vojt, . sprevádzaný odb. as. V. -Hrdinovou, sl pripravil

Koncert B dur pre fagot a orchester (klavlr) W. A. Mozarta
a SonaUnu A. Tansmana. PrejavU sa· ako muzikálny, technicky
výborne fundovaný hráč, čo sa odzrkadlilo najmä v pomalej
časti Mozartovho koncertu, náročnej na dych, legatové spoje,
frázovania. Prednesenlm obh1benej skladby z koncertného re·
pertoáru fagotlstov - známej Tansmanovej Sonat!ny - potvrdil,
že má všetky predpoklady· pre dalšl perspekt!vny umelecký rast.
Celok však pôsobil trochu chladne, bez vlastnej tvorivej Iskry
a nadšenia, čo by malo byt samozrejmosťou u viac-menej už
"hotového" umelca.
Sériu vysttípeni absolventov dychového oddelenia uzavrel kla·
rinetlsta Igor Dom6n.yi, ktorý študoval u ext. ped. J. Luptáčika.
Zahral Koncert f mol B. H. Crusella, Fantastické kusy pre kla·
rlnet a klavir R. Schumanna a Concerto pre klarinet a klavlr
A. Coplanda. Dramaturgická koncepcia koncertu kládla na Interpreta nemalé nároky, s ktorými sa však vyrovnal - po technickej l výrazovej stránke - s patričným nadhladom. Hra mia·
dého · klarinetlstu mala znaky štýlovosti, umelecky tvorivého a
premysleného pristupu k dielam. Skoda, že jeho výkon poznačil
Istý nepokoj, čoho výsledkom boli časté lntonačné zakolisania
(hlavne v Crusellovl). Určittí zásluhu na tomto fakte mal aj ne·
dostatočne naladený klavir a za takýchto podmienok sa Into·
načné diferencie len velmi ťažko odstraňovali. Záverečné pôsobivé Concerto A. Coplanda, Inšpirované džezovými prvkami, bolo
vyvrcholenim koncertu. Moderná hudobná reč skladby najviac
vyhovovala naturelu mladého umelca. Napriek určitým lntonač·
ným nedostatkom počas koncertu sa Dományl jav( ako muzikálny, technicky výborný hráč, ktorého zrejme budeme často
vidavat na koncertných pódiách. Na klaviri ho sprevádzala
ext. ped. M. Mlreková.

•
BRATISLAVSK! KONZERVATORISTI KONCERTOV ALl V OTTOBEU·
RENE. Ottobeuren je malé mntei!ko
na juhoz6pade NSR 1 dlhoroi!nou kul·
ttrnou tradlciou a bohattm hudob·
ntm llvotom. V kr6snom prostredi
,.Ciúnkej" s6ly v areáli barokového
kl61tora alebo v samotnej bazilike sa
kaldoroi!ne kon6 vera orchntr61nych,
AKORDEONISTA
zborov:fch, organových a komorných
Diplomový recitál akordeonlstu Valeriána Tokára z triedy ext.
koncertov, na .ktoeych neraz 6i!lnkujt
ped. R. Kákoniho sa u sk utoč nil v Mozartovej sieni 31. mája 1985.
umelci netového mena, ako L. BernJeho predchádzajtíce tíspechy na medzinárodných stíťa!lach a
atala, P. Schreler, dnes ul zosnul:f
tíspešné štúdium na VSMU vzbudzovali oprávnentí zvedavosť
K. Richter a mnohf dallf. Koncerty
navltevuje mnolltvo miestnych posluposlucháčov.
ch6i!ov aj n6vltevnfkov 1 dalekého
okolia. Bola to teda velk6 pocta pre
bratislavské konzervatórium, ked orgaaiz6.torl tamojlleho hudobného li·
vota pozvafi Komornt orchester bratislankého ko01ervat6rla po Diekolkfch rokoch k opätovnému 6i!lnkovaniu na dve koncertné vystdpenia v
jtnl 1985. KOBK pod vedenlm prof.
J. Praganta pripravil dva koncertné
programy 1 diel J. S. Bacha a G. F.
Händla, prevalne 1 koncertantaýml
Vysoká škola mtízlckých ukálnym sólistom by bol zvuskladbami, v ktoeych viacerl mlad(
meni v Bratislave usporiadala
kový obraz predsa len iný.
i!lenovla sdboru mali prflelltosť
v spolupráci s Cs. rozhlasom
Sklon J. N. Hummela k eleuplatniť sa ako s6listi a aj takto reorchestrálny koncert (30. má· gancii tzv. brilantného štýlu sa
prezentovať droveň n61ho hudobnéja 1985 v koncertnom Šttídlu v nemalej .miere prejavil aj v
ho lkolstva. Plne obsadené auditóCs. rozhlasu na Mýtnej ul.) , na
jeho Valkom koncerte pre fa·
rium nadlene ocenilo vfkony diriktorom zazneli dve premiéry
gat a orchester, nastolujtíc Ingenta, orchestra a sólistov, v:fbordiel poslucháčov kompozicle a
terpretom patričné koncepl!né
né vysttpeaie H. Hamarovej v Bachol technické problémy. Sóllsta
dva ašpirantské výkony. Sym·
vom Koncerte f mol pre klavfr a orfonickf orchnter CeskoslovenFrantilek Machata ( školltel
A"rdeonista Vladimir Tok6r
chester, J. Kauulovej v Hlindlovom
ského rozhluu s profesionál- ašpiranta doc. M. Jurkovič)
Koncerte pre organ a orchester, op. 4,
nou zručnosťou viedol dirigent však zvládol základné charak·
V prvej časti programu sa predstavil akordeónovýml transkrlp·
i!. 1 a v Albinoniho Adagiu pre or·
Oliver Dohn6nyL
.
terlstlky štýlu a ducha tejto
gan a slái!lkovf orchester a L. Vaúvodné Largo pre sláčikový skladby na výbornej tlrovnt. ciam!: J. P. Sweelinck - Fantasta chromatica, J. S. Bach Francťízska suita č. 5 G dur, BWV 816, J. A. Benda - Sonáta
orchester Orgy Dan61ovej lZ
veri!ákovej a V. Berenika v Koncerte
Virtuózne partie podal so ! la·
č. l B dur. Od začiatku bolo jasné, že ide o výnimočne talentopre 2 husU od J. S. Bacha. Najvii!ll
triedy odb. as. V. Bok•J bodtlcou eleganciou; jeho pekný
vaného, po technickej a muzikálnej stránke velmi vyspelého
lo dokladom peknej · - tlrovne
6.spech zolala najmladlla di!astnti!ka
tón dotváral melodické obltíky
lá jazdu, lestnásťroi!n6. llai!ka 2. roi!nfkompozičných poznatkov posludiela a zdolal s l ahkosfou Interpreta, ktorý upre dnostňuje myšlienkové posolstvo hudby
ka, flauti1tka Martina Lesné v Bacháčky a ukazuje slubné pred·
všetky flgurauvne tlseky kon- pred vonkaj šou virtuozitou. Hoci v prvých skladbách došlo l k
menšim technickým zakoHsanlam, jeho istota a suverenita sa
chovej Suite h mol pre flautu a orpoklady jej dalšleho tlspešné·
certu.
cheater. Po jej druhom koncertnom
Rapsódia pre alt, mužský st upňovali od skladby k skladbe. Interpretačn ým vrcholgm sa
ho rozvoja. Hudobný obraz Revystdpenl pornlllo uchvátené obecen·
portá~ spod šibenice na text
zbor a orchester, op. 53 J. stala druhá časť recitálu s kompoziclaml· pôvodnej akordeónovej
stvo mieatnu tradfciu neaplaudovať
J. Fučika pre barytón, recitátoBrahmsa patri, !lai, k menej literattíry súčasných autorov. V diele P. Kršku Chorál, prelťí·
dlum a ftíga Interpret zvýraznil ťah, napätie a gradáciu. Napriek
na koncertoch v bazlllke a spont6n·
ra a orchester Petra Martini!e·
známym dielam autora. Kompozicla poskytla altistke Hane velkej náro čnosti skladbu hral s patričným nadhladom, čo svednym potleskom odmeailo vfkon mla·
ka (z triedy prof. D. Kardoša)
dej umelkyne aj celého s6.boru. lia·
prekvapil bohatstvom Invencie Stolfovej·Bandovej (školltelka čilo o jeho zrelom prlstupe. Metamorfózy T. Lunqulsta stí poslucl bratislankého konzervatória tak
mladého autora, a ko aj jeho ašpirantky prof. M. Klšoňová cháčsky vďačným , l ked technicky velmi náročným dielom; lľo·
schopnosťou reagovať na lltevfbome reprezentovali - umelecky
Hubová) široký priestor pre u- károvo predvedenie bolo také suverénne a.. presvedčivé, ~e by
znieslo aj tie najprlsnejšle meradlá. V Tocca te G. Ka tzera . presl spoloi!ensky - svoju lkoln aj alo· , .. rárnu predlohu vybra nými sklamelecké stvárnenie výrazove a
v edčivo interpretoval fantazijný a mozaikovitý charakter skladby,
vensk6 hudobná kult6.ru.
-PZdobnými prostriedkami a vyho·
muzikálne velmi náročného sóktorá je budovaná na principe technického, dynamického l reviet výrazovým požiadavkám
lového partu. Brahms uplatňu
gistračného kontrastu. Hlavný problém spočiva v tom, aby Intertextu. Kompozicla ukázala, že
je v každom sólovom diele
•
CLENOVIA KRUHU MLADfCH
pret dokázal z jednotllvých stavebných úsekov vytvorit plynulý
adept
je
dôsledne
vedemladý
prlnclp
vyrovnania
sólových
ťí·
TEORETIKOV A KRITIKOV PRI ZSS
ný a že lnlclaUva jeho pedagóloh s vyclbreným symfonlz- logický celok. Tokárovi sa to jednoznačne podarilo. Záverečná
uskutoi!nill v dňoch 25. a 2&. IV. 1985
Komorná suita V. Zolotarieva s lyricky jemnou poéziou a farebga našla dobrtí !lvnťí pôdu. In·
mom. Sóllstka zvládla s yoj part
exkurziu do Matice slovenskej v Marterpretácla bola vydarená aj
precizne a s velkou hlasovou nou melanchóliou bola pôsobivým a dôstojným ukonč enfm re·
tine, i!lm realizovali dalllu akciu zo
citálu.
recitátor Ivan Svetka verne tlkulttírou, čim vyhovela všetkým
svojho bohatého celoroi!DI1ho pl6nu.
Mladý akordeonlsta presvedčil, že vládne darom talentu, tvovýrazovým požiadavkám diela.
močil Fuči k ovo apelaUvne po·
rivým, Invenčným potenciálom. Všetky skladby zahral technicky
Exkurziu viedol predseda KMTK J6.n
Spo lutíčlnkoval aj mužský zbor
s olstvo. Skoda len, že part ba·
brilantne a pôsobivo, predstavil sa ako s kuto čný majster svojho
Albrecht a tajomnfi!ka ZSS dr. Teré·
Slovenskej fllharmónle.
rytónu musela v poslednej chvlnástroja.
IVETA BIKSADSKA
li prevziať sólová viola. S voJÄN ALBŔECHT
zla Unfuyov6.. V krátkej koncfznej
predn61ke na 6vod dr. Michal Eli61,
CSc., veddci Pamätnlka slovenskej lischopn~ vyvolat Ilúziu priestoru. Toto
terattry, pdtavfm spDsobom prlbltlll
sa mu do značneJ miery i podarilo (neuprftomnfm históriu Matice slovenskej.
sttile k rúženie Lastovičky okolo sochy
Princa, približovanie a vzctarovanie sa
Pracovnlci Archlvu hudobných rukoat ď. } . V teJto súvislosti vystúpili v§ak
pisov, ktorý sa zai!leňuje do Archldo
popredia i niektor~ probl~my; naprf.
lutne
technlcko
realtzačn!Jch,
ale
i
vu Uterat6.ry a umenia, dr. Emanuel
K t[Jm slovensk!Jm skladaterom, ktort
klad pri spievant "vzdialene ;" postavy
"percepčných". O to zauJtmavef§le bolo
sa vo vli.č§ef miere venufú tvorbe pre
Munt6g a dr. Viera Sedláková po·
dochddzalo k nevyrovnanosti zvukovef
sledovat v rozhlase ďal§te osudy "Prln·
r ozhlas (mimo skladieb na objednctukuj,
drobne referovali o pr6.ci muzeálnych
intenzity sólistu s orchestrom, Co pri
ca"
(
•
.
.
ktorg
by
vyznel
idedlne
v
te·
patrt
af
Juraf
Hatrtk.
Zdber
feho
tvorpracovnikov a pripravili pre 6.i!astnlkvalitnom
ster eofonickom odposluchu
l evtznom spracovant - T. Urstnyovd}.
by
pre
túto
pre
skladaterov
nie
prdkov k nahliadnutiu vzácne rukopisy,
pôsobilo
ru§ivo.
Taktiež
my§lienka
Oprava pre ro zhlas sa t!Jkala v podve Mžntí tvorlvtí oblast - te ždnrovo
ako napr. obe Uhrovské zbierky 1 r.
"upravil" Princov. hlas, a t!Jm vyvol a(.
state tba f orm ovef {v §lr§om chdpant}
naozat §lrok!J: siaha od hudobno-umelecpredstavu statickosti (socha - duto zne1730 a 1742, zborntky E. Puchu, Ba·
strdnky diela a technicke/ r eallzdcie.
k~ho pdsma cez hudobno-sc~nlckú kom;úci hlas} , nedopadla na;Mastnef!lie janove rukopisy a zbornlky, zbierky
Partitúra i fet na!ltudovante zostali bezo
poztclu až po vzdeldvacte r eldcte . ..
zdôr aznila i tak nie prtli!l výrazn!} (me·
ludovfch piesnf od K. Plicka, A. Hazmien, autor zmenil iba poradie, r esp.
Bliž§le sa pristavtm pri neddvno odvylodicky a; InterpretačneJ barytónový
lalu, E. H6lu, ako aj Inventárne sd·
stelanef hudobno-sc~nlcke~ kompoztctt
priradenie fednotllv!Jch obra zov. ftov[Jm
part. Interpretačne dielo stvdrnili: R.
Stastn!J princ v adapttfctt pre rozhlas,
usporladantm Hatrtk dosiahol väč!llu
pisy, zbornfky Hudobn:f archfv, ktoré
HoliCkovd,
f. Zerhauovd, R. Szucs, E.
dramattckost
(nafmä
spofentm
6.,
7.
a
pričom mt nepôfde o komplexné hodvyd6va MS, a pod. Pracovnli!ka NéMerheim , Bratislavskt in§trumentdlni só·
1. ' výstupu 8. obrazu}, čtm čiastočne
notenie diela, skôr o reflexiu posluchd·
rodneJ kailnice v oddeleni S6.i!asuej
Zisti pod vedentm S. Stúra, Detsk!J spevyrovnal nedostatok kontrastn[Jch plôch
Ca na tednu ,,zrozhlasoveltí operu•.
slovenskej národnej reglstruj6.cej blbvdcky zbor "Slniečko" pri MDKO pod
a z t oho pramentacu fddnost hudobn~h o
Stastn!J princ, ktorého rozhlasova repllogralle dr. Anna Kuclanov6 inforvedentm f. Sviteka; r~žiu mal L. Komd·
toku diela. Def každ~ho obrazu Je v rozrtzu sme si mohli vypo/Jut 3. fúla -1985
movala o strojovom spracovani bibre k.
hlasovef verzii uvddzang rozprdva/Jom
na stanici Devtn 1premiéra 6. 7. 1983J,
llograllckfch 6.dajov. Mladi mnzlko(L. Chudlk}, čt m tvorca pomohol zorienbol vlastne rozhlasovou verziou HatrtkoNapriek uveden[Jm v!Jhraddm - kto·
16govia 11 mali molnosť dalej pretoval sa posluchd/Jovt nielen v ltterdrvet pôvodnef sc~nickef skladby. Ide o
r~ si v nifakom prtpade
nendrokuftí
nom obsahu, ale t v koncentrovanefhudobno-dramatick~ dielo, v ktorom sa
zrieť reprezentačné l pracovné pries·
etiketu objektivity a neomylnosti ·- veautor {ako sdm povedal} sna!ll prepo!lom sledovant samotnet hudby. Nemož·
tory Matice slovenskej. Celé akcia
rlm, že Hatrlkovmu dielu miesto v r oz·
til vokdlnu, sc~nlckú a hudobno-tn§trunost scénického, čiže vt zudlneho zapofe·
mala v:fbornt troveň tak vdaka
hlasovom vystel ant patrl. A ak chceme;
nta
urchestrdlnych
hrdčov do defa spômentdlnu
vrstvu
do
fedného
homog~n
ochote a vzornej prezentácii pracovmôžeme ;eho zaradenie do d r amat ick~ ·
neho celku. My§llenku mali v scénicket
sobilo, že mnoM úseky - v sc~nt ckej
nikov Matice slovenskej, ako aj vda·
ho pldnu chdpat ako hodenú rukavicu,
podobe umocnlt 1 orchestrdlnl hrdCl,
ver zii logick~ - pôsobili často až prtm
ka výbornému organizai!nému zabez·
vyzývajúcu do diskusie ( predov§etkým
vstupuftíct hudobno-hereckými akciami
desk rtpttvne. Autor sa snažil pri r ozpei!eniu zo strany ZSS a prlnlnla
do defa. Ctže forma, ldord {aspofi u
hlasove! r ealtzdctt v plnef miere využit
tvor.ifej J o rozhlasovej oper e.
mladfm muzlkol6gom, resp. muziko·
technick~ možnosti,
ktor~
rozhlasov~
1lL!sJ pri scénickom uvedent zt1kontte vyJURAJ DOSA
logii!k6m, bohaté poznatky.
- )L!ttídlo poskytufe, naJmä tie, . ktor~ sú
volala mnofstvo problém ov nielen v!J-

Pútavý orchestrálny večer

Rozhlasový zápisník-----

Východoslovenské bilancie
111. 2. Pe1trejll raperto6r ·(Dokončenie

c..

raflaonaejlia dramaturgia

z predchádzajtlceho člsla.)
Hlavným nedostatkovým artlklom v produkcii slovens kého
hudobného !Ivota v oblasti komornej hudby je na jmä tvorba
klasikov hudby 20. storočia. S
láskavým dovolenlm čltatela
prenechám t"Ctto oblast , a! na
záver ťívah.
Vráfme sa ešte k oblasti, ktorO. navrhujem pracovne nazvať
ako nadbytočný alebo prehustený repertoár. Kult tvorby, vellkánov európskej hudby, sťívlslacl s naštudovanlm a pred·
nesom vrcholných a zvyčajne
1 nesmierne náročný ch diel z
hladiska ich celkovej štruktú·
ry a obsahu začlnajúclml alebo
- ešte celkom prirodzene nedostatočne skúsenými Interpretml, hrozl dosť často pri
predvedenl
neťíspechom.
Franckova Sonáta pre husle a
klavlr A dur, Beethovenova Sonáta B dur, op. 106, Hammer·
klavler alebo jeho Sláčikové
kvarteto els mol, op. 131 (a
mnohé Iné) sú nosltelml myšllenkového posolstva v tak náročných kontextoch, že Ich vynlkajtlca
podoba
vytvorená
mladým človekom - lnterpretom tvori velk(l výnimku. Kiež
by sa to všetkým podarilo!
Isteže nikomu nemožno uprieť
právo siahnuť po skladbe spo·
menutého typu - prax je však
taká, že tieto diela sťí často
podkladom pre prebiehajúci
prestlžny umelecký rast sólistlckých osobnost!. Kumšt je po·
chop!t, čoho sa mám ako Interpret dočasne a dobrovolne
zrieknuť trebárs už len preto, aby som cielavedcime za ten
čas vybudoval pre dosiahnutie
ťírov ne diela "bUzkeh'o mojej
duši" stopercentné predpokladyl Treba sl ujasn!t, že nie je
správne t"štvera t " sa za myš·
llenkovo l technicky velmi ná·
ročnými dielami za každú ce·
nul A preto som toho názoru,
že v tomto prlpade vôbec nie
je posvätná llcta romantickej
duše a opatrnosť na škodu.
Možno vyplýva h1žba mnohých
interpretov po ťažko prlstupných skladbách (notoricky zná·
mych nedobytných pevnosti)
proste z toho, že jednoducho
nevedia alebo sa nedokážu sami presvedč!t o obdobných výrazových, technických l obsahových hodnotách v neuveritelnom množstve skladieb, ktoré vznikli v našom krásnom
storoči. .Q cta a oddaná dôvera
v overené a časom ustálené
hodnoty tentoraz evidentne na
škodu je . . .
Prečo sa to stáva? V čom
tkvejťí korene takéhoto spôsobu uvažovania a narábania s
umeleckými hodnotami?
Ak sa legendarlzujú konkrétne skladby bez ohladu na
štýlovťí epochu a storočie a ak
tento proces narastá (čo je

mo!né, ale nie dokázané], je
tu reálna nádej, !e do povadomla plnohodnotne prenikne
boha tšia a pestrejšia repertoárová vzorka - ak sami lnterpretl začn\1 s neskrývanou
dávkou vypočHavostl a rizika
budovať na tomto precipoklade. V oblasti slovenskej komornej Interpretácie nie je sltuácla z hladiska nedostatkových
skladieb na rovnakej ťírovnl. V
jednotlivých odvetviach komornej literatQry a jej akt!vneho
života na pódiu je bud uspokojlvejšl stav alebo (a to častejšle) v pravom slova zmysle
stav chudokrvný. Záležl od jednotllvcov, Ich tlsllla, dostupnosti notových materiálov a rozličného stupňa aktivity, vynakladanej na Ich zadováženie,
nástrojových zostáv a napokon
l možnost! a prlležltosU koncertovaf... Prlpomlnam však,
že pre rielenie tfchto reper·
toirovtch problémov 1it v lit·
l!a1nolti pravdepodobne naj·
prlaznlvejlie podmienky prbe
v oblasti komornej hudby. To
nie je n6hoda - podobne ako
ani fakt, le pabUkam komor·
nfch vysttpenl patri asi me·
dzl najvyspelejlle, a ttm l naj·
perspektlvnejlle. Treba na ňom
budovať a so sympatickou dáv·
kou experimentu začat najmä
v oblasti komorných koncertov.
Estetická funkcia hudby slubuje v otázkach výberu a formovanla sympatii k umeleckým
produktom vysoký stupeň slobodného rozhodovania sa v prospech alebo neprospech toho,
čl onoho diela. Ak niekto prejavl sympatie, nikoho to neoprávňuje
k sankcionovaniu,
resp. pohtdaniu voči referujúcemu. Oprávňuje to k diskusii.
Na to nemá právo zabťídaf ani
milovnlk umenia , ani umelec
alebo vedec. Preto má naprl·
klad výkonný umelec plné právo siahnuť po čomkolvek - l
po evidentne nevkusnom braku
- ale za jeho propagáciu l
stvárnenie nesie plnú zodpovednost. Právom publika zasa
je v krajnom prlpade l jednoznačné a demonštrat!vne odmietavé gesto.
Vieme, čo je nedostatkový
artikel v komornej hudbe a (okážeme aj povedať, prečo tomu tak je. Fakt, že je nedostatkový, treba vidief v súvlslosti s vývojom nášho sveta a ludstva v ňom. Umelci a Interpreti
stoja pred sťístavou zložito
prepojených problémov, ťažko
riešltelných životných sltuácll,
celospoločenských krlz a pálčlvostou doposlal nezodpovedaných otázok. V mnohých oblastlach spoločenského života
slabne túžba po široko rozvetvenom poznani, nebadane mizne ťísille po vyhladávanl neutlchajúcich, môžbyť bolestných, ba až fanatic kých umeleckých vášni, po slastnej trýz-

nl z objavu nekonvenčných
zvukových štruktllr k ničomu
neprlrovnatelnej nádhery v
hudbe, po chápani hudby ako
jedinečného
nosltela významov, myšlienok a fllozoflckýcti
postojov. Akoby sa strácalo ča
ro vytvárania analógH medzi
umenlm, spoločenskými vedaml, výskumom prlrody, vesmlrom l vlastným vnútrom člo
veka. Bezprostredná konfrontácia názorov, zážitkov l prostých radosti medzi Judml sa
obmedzuje na minimum.
Namiesto akéhosi ponukového listu z oblasti komornej Inštrumentálnej tvorby klasikov
hudby 20. storočia by som
chcel na záver vyslov!t len
presvedčenie o tom, že táto
tvorba raz beztak zaujme miesto, ktoré jej podla práva a
hodnoty prlnáležl po boku Idaslcko-romantlckej klavlrnej literatllry, gigantickej sláčikovej
a dychovej sonátovej, triovej
1 kvartetovej hudby uplynulých storoči. Uvedomil som sl
obrovské rezervy a možnosti,
ukryté v našich hudobných
knižniciach, v regáloch ochotnejšlch, ale l skúpejšlch súkromnlkov a neznámych, verejnosti skrytých hudobných nadšencov - možnosti, ktoré stelesňuje zďaleka slce nekompletný, ale dostatočne bohatý notový materiál skladieb Bartókových, Bergových, Brlttenových,
Dukasových, Hindemi thových,
Honeggerových, Maliplerových,
Me~slaenových, Milhaudových,
Rousselových
Poulencových,
alebo Stravinského. Stačl na to,
aby tzv. nedostatkový repertoár
(spomenul som len zlomok
skladatelov l postupne stratil
pôvodné pomenovanie, bilag
výnimo č nosti, neprlstupnos tl a
desivosti. Neviem, prečo klaviristi obchádzaj(! už roky Hin·
demlthovo Ludus Tonalis alebo tvorbu Barberovu, čl Lutoslawského - presved čili by
sa, že a k st1 schopn[ dohodnllt
sa s lnštitťíclaml, organlzujllclml koncertný život, mOžu s nlml prekvapujťíco usplet, ba
možno nimi vyv olať , 1 rovnaký
aplauz, ako so Choplnom, Beethovenom alebo Llsztom (nič
proti nimi). To Isté plati o
kvartetovej sláčikovej tvorbe
Daria Milhauda, z ktorej napriklad dve samostatné sláči
kové kvartetá možno predviest l spolu - ako okteto .. .
Nemolno zakonl!lf t6to tvahu bez opakovaného konltato·
vania, le prenikanie komornej
hudby 20. storol!la do koncertného llvota sO.časnosti je nezadrlatelné. AJ tak je ale možné vyhrad!t sl právo byť netrpezlivým, pretože exlstujll u
nás reálne možnosti ako s ilspechom a bez povážlivej straty návštevnosti tento proces
urýchliť a zdokonaliť.
EGON KRÄK

Ešte raz o Medzinárodnom
organovom festivale v Košiciach
Hudobný život č. 14/ 1985 priniesol
obsiahlu recenziu XXX. košlcket hudob·
net tari a XV. medzlntlrodného organov~ho festivalu v Košiciach. Ztaďa sa
v~ak povedať čosi viac o zdverečnom
koncerte MDF· {7. mtlta 1985), resp. o
,.premiére " skladby Tadetlša Salvu.
"Premiéra" diela súčasného slovensk~ho autora Tadeáša Salvu Symfónia
pastoralls In E pre sóla - anglický
r oh, trúbku, tympany, organ a sltlčlko 
vý orchester { 1983-1984) bola druhým
bodom programu ztlverečného koncertu
MDF ( Interpreti: Sttltna filharmónia Košice, dirigent Richard Zimmer). Prlzntlm
sa, že mô; záuJem sa sústredil natmä
na toto dielo, okrem Iného a/ pre - v
problémy
posledných rokoch známe pri ntlcviku Salvových partitúr a v dôsledku toho obtavutúclch sa rozporných
ntlzorov zo strany Interpretov l hudobných odborntkov. Bola to však prtlve
Sttltna filharmónia Košice, ktora neraz
preuktlzala pohotovosť v predvtldzant
súčasných slovenských
diel, vznlkatúcich at priamo na obtedntlvku. {Tetto
tradlcll clakute natmä predchtldzaJúcemu ~éfdirlgentovi SFK Bystrtkovi Režuchovi, ktorý v súčasnosti plnl túto funkciu v Bratislave) .
Aké však bolo prekvapenie, kecl namiesto 3-časťovet skladby odznela len
prvtl čast, navyJe s otvoreným, nedopovedaným ztlverom, akýmsi ottlznikom, za

ktorým čaktlme odpoveď . Až po úklone
dirigenta a rozpačitom tlleskanl obecenstva som si uvedomila, že Je skutočne koniec. V tetto súvislosti sa natlska maItl úvaha, týkaJúca sa predovšetkým stíčasného stavu Interpretačného umenia,
ktoré sa vývofom dostalo na taktí úroveil, že už temer neexistujú tzv. "nehratelné" skladby {v tomto prlpade boli ťažkosti so strednou častou). Napriek
tomu clalšl trend našeJ doby - rýchle
pohotové naštudovanie umeleckých diel,
kedy prakticky mtl dirigent s orchestrom a sólistami k dispozicii 3-4 skúšky núti skladaterov prispôsobi( sa
týmto podmienkam a plsaf "meneJ ndročne".

Ako te to však konkrétne v prlpade
Salvových kompozlctl? fe znc:tme, že r.
Salva použlva dost orlgintllnu kompozičnú metódu a spôsob nottlcle, ktorý
vyplynul z princlpltllneho vyuWia aleatorlky v metrorytmlckeJ oblasti a t ie!
modelového typu v chronometrlckom,
ametrlckom 1 metrickom priestore. Takýto ztlpis vyvoltlva značné problémy
pri ntlstrotoveJ súhre; hrtlči strtlcajú
orlenttlclu, oporné body. Sntlcl {a nechce to byf neJaké poúčanie skladatera;
by bolo možné ntlJsf v{/hodneJšl spôsob
nottlcle s tým Istým alebo len nepatr·
ne modifikovaným zvukovo-výrazovým
rezulttltom. Z nedtlvnet histórie mtlme
v era prikladov na to, ako sa vývoJom

Pohlad na predsednlcky stôl, Ilava doprava: n6r. am. prof. dr.
O. Ferenczy, prof. dr. P. Uram, CSc., skladater J. Podprockf
a klavirista P. Novotnt.
Pozvánka na muzikologlckll
konferenciu Hudobnt livot vt·
chodného Slovenska v obdobi
budovania soclaUzmu sluboval
bohatý program, mená referujO.clch a témy pr!spevkov prezrádzali svedomltll prlpravu 1
pr emyslenťí
koncepciu tohto
podujatia, ktoré sa konalo 31.
mája 1985 v priestoroch ko~lckého Domu umenia. Nl~ je
náhoda, že sa v tomto roku
skumulovalo viacero výroč! : 40.
výročie oslobodenia, 30. výročie z alo~enla krajskej pobočky
ZSS, 30. výročie Košických hudobných jar!, 15. výročie medzinárodného organového festivalu . . . Už z programu bolo
vidno, že usporiadatelia - Národn~ výbor mesta Košic, Krajská pobočka Zväzu slovenských skladatelov v Košiciach
a Štátna filharmónia Košice sl uvedomovali prUežitost, význam podujatia aj zodpovednost za jeho priebeh.
Napokon najpresvedčivejšie o
tom vypovedá vlastný program.
Hlavné referáty boli dva, prvý
na tému Rozvoj duchovnej kalttry vfchodného Slovenska v
obdobi sociaUzma predniesol
prof. PhDr. P. Uram, CSc. a
druhý Hudobnt llvot vtchodného Slovenska v obdobi budovania socializmu, Ing. M. Potemrov6 (vedecká t ajomnlčka konferencie). Koreferáty sa takIsto viazali na· dané teritórium
1 obdobie. PhDr. F. Matitl hovoril o profesionálnom výsku. me hudobnej kultllry, S. Curllla o koncertnom živote, A. Ko·
v4fov6 o podmienkach vzniku
Štátnej filharmónie. PhDr. D.
Marenl!lnov6 o hudobnom divadle, F. Slavkovskt o hudobnom folklóre, PhDr. L. Urbančlkov6 o podiele masovokomunik ačných prostriedkov na rozvoji hudobného života a PhDr.
T. Lipták, CSc. o hudobnom
školstve. Bohatá diskusia doplnila program Informáciami o
činnosti ďalšieh oblasti hudobn~ho života, presnejšie o konkret!Hclu na vybraté hudobné
ustanovizne, o ktorých referovali: PhDr. S. Merali, CSc., V.
Cuchran, A. Kov6fov6, J. Bukovln•k4, T. Mi16k, Ľ. Katov6,.
Z. Bazovsk4, S. Fecskov6, Ľ.
Demeter.
Význam podujatia zdôraznila
osobná O.čast predsedu Zväzu
slovenských sklada te lov, národného umelca Ota Ferenczyho,
ktorý v záverečnom slove

nottlcl a menila opä( a spät od natkompllkovanetšlch podôb k tednoduchštm a
tradičným ztlpisom. A ešte Jedna úvaha, k tora sa týka šlršlch tendenclt súčasného vývoJa hudobneJ tvorby. Je to
snaha {logicky negutúca predchtldzaJúce k omplikované skladobné štruktúry a
prlnctpy} po novet Jednoduchosti {Neue
Einfachheit}, po čistote výrazu, obnažent Jednoduchého tvaru, zvuku, farby,
ako at hladanl styčný c h bodov s t radtctou { t zv. postmoderna, neomoderna,
mlnlmal music}. T . Salva však zotrvtlva
na vlastne; štýloveJ pozlcii, k u ktore/
dospel už v priebehu 60-tych rokov , a/
kecl v nasledutúcom vývoj i bada( nachtldzante novštch a velmi zauttmavých
možnosti využitia melodicko-rytmlckých
špeclftk slovenských ludových pretavov.
Tento n:toment te prftomný at v Symfónii pastoralls In E {lepšie povedané
v fet úryvku, ktorý sme mali možnost
poču(), ktortl nadväzute na predchtldzaJúce skladby {napr. Slovenskú rapsódiu
pre flautu a sltlčtkový orchester, Slovenské concerto grossa č. l at č. 2,
ale i Koncertantnú symfóniu atcl. ). invenčne sviežo pôsobili ntlstrotové sóla
angllck{/ roh (JI Fl Hebda), trúbka
(Zden~k Sedivý ), organ ( ivan Sokol }
a z hladiska tektoniky dôležité tympany,
ktorý ch účinok umocnili výborné Interpretačné výkony (zďaleka nie mtllo ndročných partov). Pri posluchu však vzni

zhodnotil priebeh rokovania,
vyzdvihol llroveň prednesených
prlspevkov sledujO.c!ch štyri
desaťročia rozvoja hudobného
života východného Slovenska a
zaujal stanoviská k naznače
ným problémom. Ak priebeh rokovania Imponoval v prvom rade prlnosom Informácii o rozvoji a llspechoch, sympatie si
z!skal O.prlmnostou O.siUa vidief
problémy a zároveň hladat Ich
riešenia pre budúcnost Prednesen~m! prlspevkaml sa podarilo vytvorit plastický obraz premien, dynamického rozvoja oblasU hudobného života na východnom Slovensku. Ostáva Iba
verU, že sa tento obraz sprostredkuje v publikovanej podobe. Ak by sa tak nestalo, bola
by to škoda.
Na konferencii sa však . vynoril jeden problém, o ktorom
- nazdávam sa - by sa malo hovoriť už dnes. Upozornil
naň F. Mattlš vo svojom prlspevku a takisto v obsiahlom
článku Muzlkologické premeny
východného Slovenska (Pravda,
20. júna 1985). Ide o profesi onálne muzlkologlcké pracovisko v systéme spoločenského
výskumu SAV, o zriadenie ktorého sa na východnom Slovensku uchádzajll už desiatky rokov a do dnešných dn! nejestvuje. Ale nie len to. Prieskum
múze! na Slovensku z h!adls·
ka dokumentácie hudobného života v minulosti a súčasnosti
(prieskum a súpisy parplatok
realizovali pracovn!cl Hudobného oddelenia Historického llstavu Slovenského národného
mllzea a o výsledkoch plsala
PhDr. D. Múdra, CSc. v Hudobnom živote č. ll, 1985) jednoznačne ukázal, že práve na
východnom Slovensku je situácia najneprlaznlvejšla. Ani jedno z mO.zel nielenže nemá hudobné oddelenie, ale ani jedno
z mllzel nemá jediného pracovnlka, ktorého pracovnO. náplň
by tvorila starostlivost výluč
ne o hudobné zbierky. Nehovoriac už o tom, že sa do nenávratna
s tráca jú pamiatky
dávnej 1 menej dávne j minulosti, ale ani obdobie, ktoré tvo·
rilo nápl-ň tejto konferencie nie
je systematicky dokumentované
múzejnými
zbierkovými
predmetmi. A toto je skutoč 
ne problém, ktorého riešenie
by sa nemalo odklada ť už nie
ani na zajtra.
ĽUBA BALLOV!

kal dotem prevltldatúcej ntlhody v mikroštrukttírnom pltlne, ako aj raden ia viacerých tísekov s mdlo kontrastnou di·
ferencovanost ou {čo však je charakteristickou črtou Salvovef kom poz ičnej
dikcie}. Zrejme apercepčnd potencia
posluchtlča ma isté obmedzené hraní·
ce, kecl si väčšmi vyžadu;e logickosť a
prehladnost v organizácii hudobného
materitllu.
Obtlvam sa, že som sa predsa len dotkla hodnotenia skladby, hoci som sa tomu chcela vyhnú(. fe to v~ak širšt probl ém, s ktorým sa snažtm vyrov na( v súvislosti s tvorbou T. Salvu, ale at niektorých claBtch skladatelov vo vzťahu
k spomtnaným zmenam zvuko.vého tdetllu naJnovšlch skladobných pretavov,
ktorých zákonitosti treba vidiet v dialektike vývoja.
Teraz by sme sl mohli položi( ottlzku, nakolko mali podiel na neúplnom
predvedent diela obtekttvne (ku ktorým
o. l. patrila aj nevykúrend miest nost pri
ntlcvlku) a nakolko subtektlvne prtčiny.
Pravdou však zostava, že takýto prtstup
k premiérovaniu nových skladieb súčas
ných autorov ;e pr lnatmenšom necitlivý
a zretme prv, než sa dielo zarad! do
programu, te pot r ebné zvtlžif vlast né sLl y a podmienky.

ZUZANA MARTINÁ KOVÁ

Bilancia .mladého
kvarteta
Nestáva sa často, aby umelecké teleso, ktorého vek čle
n ov v priemere · nie je ešte a ni
27 xokov, mohlo bllancovať
svoju desaťročnú činnost. A
treba zdôrazniť, že "nebllancuje
iba roky existencie, ale roky
naplnené stá lym umeleck~m
rastom a množstvom dosiahnut~ch
úspechov. Súborom,
ktor~ sa za uplynulé decénium
svojej činnosti mOže pochvállť
mnoo~mi oceneniami doma i v
zahra nič!, nadšen~mi odozvami
u odbornej kritiky i početného
publlka, je Moyzesovo kvarteto.
Toto komorné teleso (v terajšom zložen! Stanislav Mucbo
- l. husle, Frantilek Tilrilk -

a cena za na jlepšiu interpretáciu skladby súčasného autora
boli toho dôkazom. Záver roka 1981 túto skutočnosť len
potvrdil v podobe l. c~ny a Ceny SHF za predvedenie súčas
ného diela, ktoré kvarteto ziskalo na Interpretačnej súťaži
SSR v Banskej Bystrici. Zatial
na jvl!čš!m úspechom telesa je
II. cena za interpretáciu modernej hudby a III. cena za interpretáciu klasického repertoáru na medzinárodnej súťaži
sláčlkov~ch kvartet vo francúzskom Evlane v roku 1982. Popri súťaž n~ch podujatiach sa
kvarteto viackrát úspešne predstavllo v mnoh~ch mestách

Clenovia Moyzesovho kvarteta : primárius S. Mucha, busllsta P. Ti!·
rok, violista A. Lakatoii, violončelista J. Slávik.
2. husle, Alexander Lakatol vi ola a Ján Slávik - violončelo, hrá od roku 1980] vznik lo na pôde bra tislavského konzervatória z podnetu pedagóga
mlad~ch a dep tov prof. Alb!na
Vrtela. Velká mie ra ta lentu,
zodpovedná a svedom itá priprava, !udské l um elec ké dozrievanie - to boli a zároveň zostáVajú , základy, na ktor~ c h
kva rteto buduje svoju dnešnú
činnos ť l zajtrajšie napredovdnie. Už v dobe konzervatoriálnych š túdii vi edlo úsilie mlad~ch hudobnlkov,
intenzivne
podporované kvalitn~m pedagogick~ m veden!m, k p rv~m pozitlvnym v~s ledkom: v roku
1976 na letnom Interpretač nom
kurze v Bayreuthe z!s kavalo
mladé teleso na samos tatn~ch
koncertoch prvé s kúsenosti v
konta kte s obecens tvom i v
k onfrontácii so zahranlč n~m l
súbormi. O rok neskOr dos!Bhlo kva rteto s voje prvé súťaž né
ocenenie - III. cenu na celos úťaži
s l áči k ov~ c h
štátnej
kvarte t v Hradci nad Moravicou. Každ~ z nasledujúcich rokov priniesol dalšie úspech y
a vrtazstvá - v roku 1978 sa
kvarteto -stalo absolútnym vltazom súťaže s l ovensk~ch konzerva tórll v komorne j hre, v
roku 1979 na festivale komornej hudby v Hlohovci mu udelili mim oriadnu cenu Ministerstva kultúry SSR. V tom is tom
roku teleso úspešne účinkova
lo na Prehliad ke m lad~ch konce r t n~ch umelcov v Trenč i an
skych Tepliciach. Rok 1980 priniesol mlad~m ume lcom s!ce
n esú ťažné, a le vysoké ocenenie
- súbor dostal možnost úč in
k o vať na na šom najv~znamne j
šom domácom hudobnom fes tivale, na Bratislav s k ~c h hudobn~ ch s lávnostiach . V ča_se
štúdia č l enov kvarteta na Vy sokej škole múzlc k ~ch umeni
v Bra tislave sa pedagogické vedenie zaslúžllého umelca prof.
Tibora Gašparka stalo pre súbor zárukou citlivéh o, no i nekompromisného pr!stupu, ktorý v z načne j miere pris pel k
vys okej profesioná lne j úrovni
jeho v ~ k onov. účast kvarteta
na každom ďalšom poduja tl
znamena la nov ~ úspeoh - v lete r. 1960 reprezentovalo našu
hudobnú kultúru na svojej prve j za hra ni č n ej sú ť až i Premlo
Vittorio Gul vo Florencii. Dosiahnuté 6. miesto v s llne j medzinárodnej konkurencii bolo
sig nálom k reálne j možnosti
obs táť i na ztt h ranič n~ch pódiách. Opätovný návra t na súťa ž Bee thovenov Hradec znovu dokumentoval rastúce kvality telesa - abso lútne viťazstvo

NDR, ZSSR, B.ĽR, Francúzska ,
Talianska a KĽDR.
Pozit!vne vyznieva konštatovanie, že Moyzesovo kvarteto si
od začiatku svojho pôsobenia
netvor! repertoár tba z klasick~ch die l kvartovej literatúry,
a le systematicky a plánovlt!!
za raduje do programu svojich
vystúpen! • diela 20. storočia.
Zvláštnu pozornosť venujú čle
novia kvarteta uvádzaniu tvorby súčas n~ ch s l ovens k~ch skladatelov - naštudovall komorné s klad by A. Moyzesa, J. Cikkera, O. Fere nczyho, L. Burlasa, M. Karrnka a I. Dibáka, v
rámci T~ždi\ a novej slovenskej
hudobnej tvorby v tomto roku
premiérovo uviedli s l áč ik ové
kvartetá J. Sixtu a J. Posplšlla .
mlad~ c h
Bytostnú spl!tosf
členov kvar teta so s lovens kou
hudobnou kultúrou vyjadruje i
ich názov - od začiatku svoje j pôsobnosti pracova l súbor
pod menom svoj ho primária
ako Muchovo kvarteto, v roku
1981, pri pr!ležltosti 75. na roden!n národného umelca Alexandra Moyzesa prijal z úcty
k tejto za klada tefskej osobnosti našej národnej hudobnej kultúry jeho meno. Jeho odkaz
však nenesie iba vo s voj om ná zve, ale tvorivo ho rozv!ja: na
tohtoročn~ch

Br a tis la v s k~ c h

hudobn~c h

slávnostiach bude
pr e miérova ť 4. s láčikové kvarteto A. Moyzesa a s lová naplsané v záhlav! partitúry .,venova né kvartetu môjho mena"
sú tiež zárukou , že v ~ k on súboru bude dOstojn~m pripomenut!m si sklada tefského umenia prof. Moyzesa.
V~počet dosi ahnut ~ch
úspec hov, oceneni, zahranlčn~ch zá jazdov i obsiahnutého repertoáru dokáže l nezasvl!tenému
nep ov eda ť , že za t~m v šetk~m
mus! s táť ve ra hťl žev na t ej práce, c ielavedomosť , silj Individuality, a le i d isc iplinova nos ť ,
ktorá je v kole kUvnej spolupráci nevyhnutná a ko j edin~
reálny predpoklad um eleckého
na predova nia. To vše tk o sú
cenné dev!zy, na ktor~ch môže Moyzesovo kvarteto dobre
budovať nas ledujúce roky svoj ,ho účinkovania.
ZUZANA KOLLATHOVA

PROFILY MLADÝCH

PAULEC
nádej slovenskej pianistiky

Prv~ raz som plsala o ZUZANE PAULECHOVEJ
práve na stránkach Hudobného života r. 1981.
Vtedy sa mladučká klaviristka pripravova la na
záver svojho štvo rroč ného štúdia v triede prof.
Evy Pappovej n a bratislavskom konzervatóriu.
Mala za sebou rad úspechov, ktoré naznačo v ali
jej budúce sólistické smerovanie: r. 1976 ziskala na medzinárodnej súťaž ! .,Virtuosi per musica
di pianoforte ~ v Ostr nad Labem l. cenu v 2. kategórii (do 13 r okov ] ; na súťaž i sloven sk~ch
konzervatórU (r. 1979] jej udelili l. cenu; v tom
istom roku na súťaži F. Chopina v Mariánskych
Lázi'lach z!skala 3. cenu v l. kategórii (do 19 rokov]. Ale k najvl!č š !m úspech om mlad uč k ej klaviristky treba v t~ch rokoch prir á ta ť jej umiestnenie na 9. r oč n!ku medzinárodnej sú ť aže .,Incontro Interna zionale Giovani Pianisti" v talianskej
Sen!galll (r. 1980]. kde jej porota ~delila 4. cenu v ka tegórii do 20 ro kov. Bol to prv ~ stupien ok na cielavedome a pedagogicky správne
usm erňov a nej ceste talentu, ktor~ pr!roda vybavila k budúcemu ume leckému povolaniu priam
ideálne: Zuzka má nielen krásne stavané ruky,
ktoré zvykneme n az~vat .,klaviristické" , ale a j
psychické a intele ktuálne dispoz!cie na rozvoj
i nterpre t ač n~ch da n osti. Je rozvážna, Inteligentná , vie sa konce ntr ovať na dané úlohy, r ~ch lo ,
ba priam dychtivo študuje nov ~ repertoár, je poko jná a j pri súfažn~ch pod mienkach, od začiat ku
konzervatoriálnych š túdi! až po zavt šen!e VSMU
v tom to škols kom roku patrila k vynikajúcim
žiakom, jej ru dsk~ a umeleck~ rozvoj kr áčajú ruka v ruke. Ak h ovor!m o cielavedomom u smerň o
van! talentu Zuzany Pa ulechove j, my sl!m t~ m aj
na postupn~ v~ber sú ť až!, kde s i jej pedagógovia
l ona sama vedeli vybrat z množstva ponúk a n~c h
pr!ležltostl to, čo vyhovova lo jej typu, repertoáru,
možnostiam toho- ktorého v~vojové ho stupienka.
Ked 23. novembra 1980 uvied la s orchestrom
bratislavského konzervatória · Klavlrny koncert
d mol W. A. Mozarta, bola to dost v~nimoč ná
pr!ležitosť pre poslucháč ku stredného hudobného
uč iliš ť a. Podobné koncerty konzervatoristov ma jú
svoju osobitú atmosféru - sú plné mlad~c h rudl, spolužiakov, kolegov, pedagógov, ktor! sú prlsnymi posudzovatelml v~konov , ale a j pr a jn~mi
poslucháčmi, ktor! rozumejú
hudbe a doslova
fandia t~m najlepš!m spomedzi svojho kruhu. Bola som na tomto koncerte, ako a j na dalš!ch konzervatoriálnych .,komornejšfch " a kciách , na ktor~ch hrala Zuzka či už sólovo a lebo a ko členka
Klav!rneho tria bra tis la vs kého konzervatória.
Vždy som mala pocit, že pr iam pred očami rastie
nášmu koncertnému umeniu nádej, ktorú netreba
za kr!knuť pr!lišnou slávou, aby sa mlad~ talent
luds ky nepokrivll. Bola to, mysl!m, zbytočn á obava. Zuzka pat ri k t~ m typom , čo im osud na delil
nielen šted ré predpoklady k umelec ke j interpretácii, ale aj vzácnu skrom nosť, j ed n od uchosť v
správ a n! , kontaktov an! sa so zl ožit~m okol!m ·koncertného sveta. Jej technic ké predpoklady boli
už vtedy udivujúce, prstová technika brilantná,
komorné cltenle v spom!nanom Klav!rnom triu
nesporné.
Už na konzervatóriu mala za sebou prvé za h rani č né vystúpenia v gruzlnskych mestách Tbi lisi, Gari, Telavt, kde h ra la r. 1979 ako sólistka
i komorná hr áčka. V jej repertoári sa vedra B_eethovena objavU Sosta k ovlč, vedia Bacha Chopin,
Liszt, ale a j Scarlatti. V r. 1961 prv ~ raz vystúpi·
la aj na XV. prehliadke mlad~ch k oncer tn ~ch
umelcov v Trenč la ns ky c li Tepliciach, čo bol a k~ 
st vstup do hodnotiacich domácich kritéri! na
poloprofesionálnej pôde. I tu Zuzka pr es vedčlla,
upúta la a potvrdila vyso kú mienku o svo jom ta lente.
Roky štúdia na Vysokej š kol e múz l c k ~ch umenl v Bratislave zača la v triede Pe tra Toperczera,
ktorý vtedy pôsobil na tomto učilišti a ko odborn~
asistent. Jej dychtivo s ť po ďa l šom poznan! , š!rke
repertoáru tu dostala nové krldla. Toperczer rozšlril jej muzikálne predpoklady a preclznou prácou na de ta il e sperfekciona lizova l drobnokresbu,

ale aj úderovú techniku pianist ky. Roku 1982 sa
zúčastnila Int e rpretačnej sú ť a že SSR v Banskej
Bystrici a zlskala 2. cenu. Od roku 1983 - po
odchode P. Toperczera z VSMU - prechádza Zu·
zana Pa ulechová do trie dy ďalš i e h o popredného
pedagóga - doc. Miloša Starostu. U neho zis·
ka la v r. 1985 aj diplom o zakončen! VSMU. Me·
dzlt ~m hrala a ko reprezentantka VSM U - v
Drážďanoch ( 1982 l a zúčastnila sa Bartókovho
seminára v Szombathely (19821 . Na Interpreta!!·
n ú súťaž SSR sa vrátila opl!ť r. 1984, ale už ako
členka Klav!rneho tria, ktoré sa premenovalo na
Nové bratislavské trio (okrem Z. Paulechovej v
ňom účinkujú Jura j Cižmarov!č, husle a Eugen
Prochác, vi olončelo]. Zuzka Paulechová však mala r. 1984 ešte jeden úspech: na medzinárodnej
kla vfrnej súťaži .,Palma O' S h ea~ v španielskom
Santander! jej udelill Cenu za na jlepšiu Interpretáciu špa nielskej hudby. Hrala totiž vynlkajl1co diela Albéniza, Halfft era a Sailera, teda repertoár u nás pomerne málo uvádzan~ a menami
autorov známy s kôr sporadicky.
Májové dni tohto roku pr iniesli - už tradič·
ne - ponuku absolve nts k~ ch koncertov poslucháčov konzervatória a VS MU. Zuzana Paulechová na svojom recitá li fakticky interpretovala re·
pertoár l. a 2. kola Schumannovej medzinárodnej sú ťaž e, na ktorú sa práve pripravovala. Ešte
predt~m v rámci dipl omov ~ch koncertov s orchestrom zahrala pomerne málo fr ekventovaný
Cajkovského Koncert pre klav!r a or chester č. 2
G dur, op. 44. A potom nasledoval Zwickau ...
Táto medzin árodná hud obná sú ťaž sa uspora·
dúva každé 4 roky v odbore klavlr (do 25 rokov]
a spev (do 32 rokov]; i ba raz bola trad!cia narušená~ aj vstupom sláčikov~ch kvartet. IX. ·;oč·
n!k Schumannovej sútaže bol od 1.-17. júna 1985
a Zuzana Pau lechová, če rs tv á absolventka VSMU,
dnes už aj štipendistka SHF priniesla Ceskoslo·
vensku v ~z n a mné ocenenie - 2. cenu. Na takom·
to v~znamnom medzinárodnom fóre je to za dlhé
roky snáď n a jvyn ikajúce]šie umiestnenie sloven·
skéh o klaviristu. Pred ňou i za I'lou sa umieSI·
nlli dve sovietske klaviris tky, zh.odou okolnosti
Gruz!nky: l. cenu udelila porota pod veden!m
Dietera Zechlina Ta mriko Siprašv!lioveJ, žiačke
M. Voskresenského a 3. cenu dostala Msija Gogašv!liová, žiačka L. Naumova. Zuza nin úspech
je o to cennejšl, že do Zwickau prišlo celkove
38 kla viristov z 13 štátov celého sve ta. SSR re·
prezentoval tiež Mikulá š Skuta, CSR Jana Jl1·
liová z AMU a Jitka Drob!lková z pražského konzervatória. Všetci traja menovanf sa dostali len
po druhé kolo. a le napriek tomu to bola vzácna
súťažná skúsenosť a vynika júca možnosť overi!
si Interpretač né schopnosti v mimoriadne nároč
nej súťaž i , ktorá má svoje meno a zvult v hu·
dobnom sve te. Prv~. kto o výraznom ú·specliu
Z Paulechovet poda l správu v dennej tlači. bol
dr. Gustáv Papp, k tor~ - spolu s manželkou
prof. E. Pappovou - sledu je rast mlade j klavi·
ristky a teš! sa z každé h o jej úspechu. Mimo·
ch odom, dr. G. Papp bol podpredsedom poroty
spevá cke] súťaže , čo je tiež v ~z n a mné ocenenie
pre nášho umelca , jeho men o v speváckom svete
NDR, kde ist~ čas i hos tov ai a zis ka! tu trvalé
uznanie svo jich opern~ch' 1 komorn~ch kva l!t.
Reper toá r sú taže. rozložen~ do tr och kôl, je
náročn~ nielen št~ l ovou pes tr osťou (Bach , Bee·
thoven . hudba roma ntik ov, skladba. poch ádzajúca
z kr aj i~y reprezentanta]. a le zvlášť pr!stupom
mlad~c h interpretov k odkazu diela R. Schu·
man na. V 3. kole sa lira l Koncert pre k lav!r a
orchester a mol, op. 54 R. Schumanna, ktorý
vlastne gradova l Zuzanin bohat~ repertoár z tvorby tohto autora (Pa pi lions, op. 2, Fantastické
kusy, op. 12, Sy mfonic ké etudy, op. 13, Sonáta
fis mol, op. ll ). Nebo li sme sved kami jej v ~ ko
nu, preto ťažko h odno tiť interpretač n ~ vklad tejto klaviristky. Nesporné však je, že po obdob!,
v ktor om Z. Paulechová oča rená doslova virtuóz·
nymi možnosťam i kla vfrnej interpretáoie, prichádza obdobie, v ktorom sa je j · citov~ svet a Intelekt vyrovn ávajú s dielami rôznych hudobn~ ch
epoch Introvertnejšie; v mnohom zase, naopak,
nebo j! sa a j poetlzácie, a ká prislúcha z vlá š ť hud ·
be romantizmu, a le (ako nás o tom presvi edča
i zafix ova n á hra diela J. S. Bacha tak~m Glenom
Gouldom) aj dielam star š!ch a utorov. Moment
prirodzenosti, uvornenosti, r adosti z hry - to
sú v danej e tape v ~voj a 22- ročnej klaviris tky atribúty, kt or~mi by sa chcela riadit v ideálnom sú·
zvuku s racionálnym spoznávan!m partu. Na svoj
vek má ve r k~ repertoár ( 4 klav!rne koncerty,
desiatky sólov~ch s kladieb Bacha, Haydna, Mo·
za rta , Beethovena , Schumanna , Chopina, Smetanu,
Ravela , Bartóka, Prokofieva, Sostakov!ča, Stock·
ha usena, Suchoňa a i. ]. V najbližšich rokoch chce
rozš!rlt program najm!! o diela Brahmsa a slovensk~c h autorov. V Zwickau hrala 4. čast zo
Suc h oňov~ch Metamorfóz a má v pláne naštudo·
vať ich celé, podobne a ko M a rtinčekove Prelúdiá. Zuzka Paulech ová je i pri všetke j jemnosti
a ušlachtilosti pria.m dravá v poznávani novej
hudobnej literatúry. Uchvátená svo jim nástro jom,
s rubu je i budúce zážit ky pos l ucháčom . A U sa
s jej hrou môžu s tretnúť čos kor o. V Slovenskej
fllha rmónll bude hrať na zač iatku nove j sezóny
( 17. 9. 1985 l a ešte predt~m bude mat v Klariskách ( 26. 8. 1985 ] polorecltál s violonč elistom
Eugenom Prochácom. Iste sú to nie posledné
stretnutia s jej m l ad~m ume nlm v nas távajúcej
sezóne, ktorá sa vlastne prel!na s krásnym finále jej štiífia, l etn~m koncertom a vs tupom do
dialógu s našfm prv ~ m orchestrom.
TERtZIA URSINY OV A

VIli žilinský festiv komr ýc orc
Už tradične sa v .Z!line uskutočňuje v
máji Festival komornfch orchestrov. Slávnostné fanfáry P. Kršku aj tohto roku otvor!l! ž!l!nské sviatky hudby, ktoré bol! venované 40. výročiu oslobodenia a zároveň
aj oslave 300. výroči a narodenia J. S. Bacha a G. F. Händla.
Na 6 komorných koncertoch (16.-30. V.
1985) sa predstavU host!telský Státny komorný orchester, ako aj súbory z Ceských
Bud~jovlc a Ostravy, zahraničné orchestre
reprezentoval! telesá z Viedne a Varšavy;
dominantou festivalu sa však stalo vystúpenie Slovenského komorného orchestra. Pestrá dramaturgia ponúkala škálu skladieb
autorov všetkých štýlových obdob! až po
súčasnlkov. Upútali aj takmer neznáme die·
la cudzlch národných kultúr, ktoré uviedli zahraničné orchestre ( J. Holik, A. Blech!nger, A. Haczewsk!, E. Elgar), ·čo ož!v!lo
program a rozš!r!lo znalosti publika.
Prvý koncert pa tril SKO %lUna, ktorý na
úvod predniesol Janáčkovu Suitu pre sláči
kový orchester (namiesto pOvodne ohlásenej Komornej hudby, op. 21 V. Kalab!sa).
Predvedenie Suity bolo zrelé a !sté, bez rušivých momentov, dominovala v ňom vrúcna kantiléna (Adagio) . Celé poňatie skladby nasvedčovalo tomu, že Suita je "vecou

Komornt orchester L.• Jan4i!ka z Ostravy so
srdca" hráčov, ktor! využil! neobyčajnú vyjadrovaciu možnost k bezprostrednos ti výrazu. No už úvod k Beethovenovmu Koncertu pre husle a orchester D dur, op. 61
stratil tento atribút a vyznačoval sa neistotou, pretrvávajúcou počas celého diela.
Huslista Peter Michalica opäť presvedčil,
že patr! k našej sólistickej špičke. Jeho
v9kon bol sústredený, po technickej stránke brilantný, no predsa poznačený štandardným akademizmom. Na záver zaznela
Mozartova Symfónia Es dur, KV 543, vyžadujúca vysokú zvukovú kultúru 1 technickú dôkladnosť. Disproporcie medzi zámerom dirigenta Jana Valtu a jeho realizáciou orchestrálnym telesom šli na margo
spontánnosti a lahkosti. Stýlovej vycibrenosti by iste pros pelo detailnejšie prepracovanie celku, ako to ukázal prldavok Menuet z Mozartovej Symfónie C dur, Ju plterskej.
Vystúpenie prvého hosťujúceho telesu
festivalu Ensemble Neue Streicher z Viedne pod vedenlm Erke· Duita ( 21. V.) však
nepotvrdilo očakávanie. Súbor tvorilo l l
štud entov viedenskej hudobnej akadémie
a konzervatória, ktor! dali prednost muzlctrovan!u a radosti z hudby pred preclznym predvedenlm na takej interpretačnej
úrovni, s akou sa stretávame u domácich
telies. Ich zvuk bol málo homogénny [F.
dall'Abaco: Concerto da chiesa ), s nedos·
tatkami v intonácii i s úhre (W. A. Mozart :
Divertimento F dur, KV 138) . S velkou dávkou bezpros trednos ti predviedli však skladby s ú čas ných rakúskych autorov: 4- čas ťo 
vú S!nfoniettu ( 1985) od mladého 24-roč 
ného Joh annesa Holi ka [Sinfonletta bola
kompozične dobre vybudovaná a výrazovo
nadlah čená ) a dielo so s ymbolickým názvom Pegusus od Alexandra Blechlngera,
star šieho kolegu J. Holi ka ( kompozlcla pôsobila ako grotes kný obraz, vytvorený mozaikou melodických nápadov a sólist!ckých
vstupov - čas té violonče lá) . Obe skladby
sa vyznačovali tradičným pr!stupom.
Hned nasledujúci koncert Slovenského
komorného orchestra pod vedenlm nár.
umelca Bohdana Warchala (22. V. )
bol
magnetom pre publikum a znamenal dominantu celého žilins kého podujatia. Jeho
program vyplnili s kladby barokových ma jstrov, výnimku tvorila Musica slovacca od
I. Zeljenku, venovaná SKO, ktorá s vojou
priez račnosťou a slovensky znejúcou melodikou nij ako nenarúšala dramaturgickú
náplň. Celk ove Int e rpretačnú úrov e11 SKO
charakterizoval vyso ký s tup e ň preclznosti
a zvukovej kultivovanosti, ktorá bol u platformou pre výrazovo zanietený prednes. V
jednotlivých s kladbách sa minuciózne rozlišovali vývojové rozdiely v rámci barokového celku (A. Vivaldi - A. Corelli) , čoho
predpokladom je dokonalá nás trojová pripravenos ť, ktorú demonštrovali všetci hrá čl zjavne vo svojich sólach. Ideálna s úhra
vynikla na jmä v unisonách. Zdôrazňova
nie basového zá kladu, prlklon k pohybliv9m tempám a výrazová spontánnosť po stavená na virtuozite boli typické pre Concertino Es dur G. B. Pergolesiho i Koncert d mol pre 2 husi! a orches ter A. Vivaldiho. K nim pristúpila hlasová vyváženo s ť a motorika pohybu v Brandenburskom
koncerte č . 3, G dur J. S. Bacha a modelcvanle melodiky [A tempo glusto) v Concerte grossa G dur, op. 6, č. l G. F. Händla. Kvalita a vy soké nivea u predvedené-

ho programu si ozaj zaslúž!l! búrlivé ovácie.
Juhoi!eskf lt6tay orchester z Ceských Bud~jov!c s dirigentom JaroslaYom Vodlian·
skfm sa predstavil (23. V.) na úvod dielom Toccata e due Canzon! od B. MartinO.
Hra telesa sa vyznačovala vysokou lnd!v!duálnou hráčskou vyspelosťou, štýlovým
c!tenlm a výbornou súhrou. MartinO zaujal
bezprostrednou melodickou prostotou, ktorú dirigent náležite akcentoval. Celkový
dojem zo skladby sa dal porovnať s Janáč
kovou Suitou v podan! SKO Z!l!na. Sólistu
Cenik Pavllk sa skvele vyrovnal s virtuóznymi nárokmi j e dnočasťového · Koncertu
a mol pre husle a orchester J. Slavlka. Jeho hra bola vyrovnaná, s lahkosťou zvládol
obťažné pasáže, dvojhmuty a kadenciu (vypracovanú S. Srpoŕn) . Na dokonalých základoch, t. j. na brilantnej technike lavej
1 pravej ruky, Intonačne) presnosti a svietivom tóne rozvinul svoju muzikalitu. Prejav oprostll od efektu, č!m sa ešte výraznejšie predieral! do popredia sólistove
prednost!. Koncert vysokej interpretačnej
úrovne (Juhočeský orchester účinkoval bezprostredne po vystúpeni warchalovcov) korunovala záverečná Symfónia č. 4 A dur,
Talianska F. Mendelssohna-Bartholdyho. Tu
sa 'potvrdila výborná disponovanosť telesa

sólistom V. Kuznlkom.
a istota prednesu zažitej skladby. Spevné
Con moto moderato vytváralo vyklenut9
oblúk a záverečné Saltarello bolo preclzne a ohnivé. Zvláš( treba vyzdvihnúť dychovú sekciu, ktorá je práve v tejto symfónii mimoriadne exponovaná (tempo, Jabkos(, intonácia i dynamika) a tvori preto
kameň úrazu u mnohých telies.
Takmer rovnocenným partnerom česko
bud!!jovlckého ansámblu bol Komornt orchester L. Jan4i!ka z Ostravy (28. V.) s
umeleckým vedúcim Zdenkom Dejmekom.
Ich rozsiahly program sa delil n a barokovú časť, kde odzneli Concerto in la A. Vivaldiho, Concerto grossa D dur op. 6, č. 4
A. Corelliho a K(Jii1.c ert pre husle a orchester a mol, BWV 1041 J. S. Bacha. Dojem
z t9chto diel jednoznačne ovplyvnilo vystúpenie warchalovcov a výkon sa teda
pr!sne hodnotil podla drobných nepresnosti v súhre a Intonácii. Sólista Vlti!zslav
Kuznik na jviac upútal v strednej časti Bachovho diela, jeho interpretácia korešpondovala s vyrovnanou lyrikou výrazu opusu.
V druhej časti zaznela Musica glocosa od
E. Zámečn!ka. Formovo vyvážená skladbd
evokujúca melodiku če s kej Judovej piesne
zároveň dala možnost vyniknúť koncertantnému prvku striedania sól a tutti. Tieto
predpoklady orchester plne využil. Akcent
na zvukovú stránku orchestra dominoval aj
v záv erečnej s uite Z Holbergových čias ,
op. 40 od E. H. Grlega. Suita vyznela ako
preclzne vypracovaný a logicky vystavaný
celok s istým romantlck9m nádychom.
Posledným koncertom .Zil!nského festiva lu komorných orchestrov bolo vystúpeni!:!
Capella
arcls Varsovlensis
z
Polska
[30. V.). Hned úvodná s kladba A. Haczewského Symfónia D dur prezrádzala v kO!Jl·
pozlcll remeselnú zručnosť a vypracovanosť
detailov. Zdôraznené "bassi", spolu s člene 
nou melodikou a pohyblivým tempom poukazovali na skladbu galantného š týlu v
polskej hudbe. Na ňu nadviazalo Divertimento D dur, KV 136 od W. A. Mozarta s
hravým a pohybllv9m Allegrom i Prestom,
ktoré pôsobili mladistvo a sviežo práve
zásluhou dokonalosti a presnosti ·predve.denia. Varšavský súbor u.v iedol . ďalej Serenádu, op. 20 Angličana ~- Elgara. · Totq
rané dielo autora predviedol orchester s
romantickým zanleten!m - s prevahou širokej spevnosti a dôs lednej dynamiky (pp
v Allegro placevole). Tri skladby v sta rom slohu od H. M. Góreckého, kde s kladatel spá ja moderné vyjadrovacie prostriedky s klasickými, vytvorili zvláštny
zvukový obraz svojou monotematickosťou
a plastickou dynamikou. Obdiv vzbudzovala svedomitá pripravenost mladého diri genta Marka Sewena (dirigoval spamäti),
jeho náročno s ť voči orchestru, zvuková
orientovanos ť l práca s detailom. Koncert
zavtšila Serenáda pre sláčikov9 orches ter
C dur, op. 48 P. l. Cajkovského. Výborná
interpr e tačná koncepcia s dOrazom na far e bnos ť znamenala vďaka dirigentovi vyhnutie sa prllišnému romantlzovaniu
s kladby.
Zllinský fes tival komorných orchestrov
sa. stal a j tohto roku fórom umeleckých
konfrontácii a zaznamenal pozltlvny ohlas.
Záujem vere jnosti hovori o prlklone k starej hudbe, táto sa však sláva akousi zárodočnou bunkou pre vzťah k vážnej hudbe vôbec. A tým plni fes tival svoju prvora dú úlohu.
KLARA CENKOVA

GRAM ORECENZIE
TVORCOVIA SLOVENSKEJ NARODNEJ HUDBY
FRICO KAFENDA
Son6ta pre vloloni!elo a kiBYir (Jozef PodhoraiUikf, yioloni!elo, Inn Gajan, klavir), Styri plesne pre yysokt hlas a klavir na bbne SYetoz6ra
Hnrbana Vajanského (Ailbeta Bakonck6, sopr6n, Zlatica PouloY6, klavfr), Tri piesne pre mal•kf hlas a kiBYfr na b6sae JAna Smreka (Peter
Mlkal41, bas, J6n Salay, kluir), SI6i!lkoYé kYBrteto G dar (Tr6Ynii!koYo
kvarteto: Vladimir KovAl', 1. basie, Vltizalav Zandlllk, z. hu•le, Jan J•·
l'lk, viola, Antonin G61, yloloai!elo), Varl6cie a lisa na vlastat témw
(Inn Gajan, klavlr).
OPUS Stereo 91111491·92
V roku 1983 v ed!cil Tvorcovia slovenskej národnej hudby pri prlležltost! centenária narodenia zakladatelskej osobnosti našej hudobnej kultúry Frica Kafendu pripravil OPUS
dvojplati1ov9 komplet. Z hladiska
dramaturgie album plne zohladnll dominantné postavenie komornej tvorby v kompozičnom odkaze skladatela. Oalšleho spoločného menovatela
nachádzame v zastúpeni mladých interpretov a v idei holdu mladých nestorov! slovenskej hudby.
Z aspektu podpory umeleckého rastu a poskytnutia prlležltostl nastupujúcej generácll je to čin chvályhodný, no súčasne sa tým nemohlo
dokumentačne zohladni( zachovanie
autentického interpretačného prlstupu, na ktorý u staršej generácie interpretov vplýval i sám autor. Titul
obsahuje Kafendovu ranil tvorbu l
skladby, ktoré vznikli v poslednej
tvorivej fáze - po r. 1949, keď ho
odbremenili od funkcie riad!tela prvého slovenského konzervatória. Skoda, že llmlt štyroch strán platne nedovolil aspoň ukážku z Kafendovej
náročnej, no majstrovskej
zborovej
tvorby; skladatelský profil by tým
z!skal na llplnostl.
Pre nahirávku OPUS angažoval
(editor dr. O. Spanková) špičkových
predstavltefov jednotlivých Interpretačných odborov. Na základe kvality
zafixovaných výkonov sme preto
oprávnen! udeliť výberu mladých interpretov, podielajúclch sa na tomto titule, absolutórium - s výnimkou A. Bukoveckej.
J. Podhoranský zúročuje aj v Kafendovej Sonáte zmysel pre plastické vedenie bohato nuansovanej kantilény, ktorú tvori nosným, sýtym
a plnozvučným tónom. Podstatu toho
muzlkantského - schopnosť naplnlt
priestor hudbou a udrža( napätie aj
v šlrokodychých kafendovských plochách - poďarilo sa duu Podhoranský - Gajan plne dosiahnut
Klavirista l. Gajan predstupuje
pred verejnosť svojou prvou gramenahrávkou. Osvedčil sa v nej ako

znamenitý komorný hráč . V sOlovom
výkone demonštruje bohatú dynamicko-výrazov\1 paletu, ku ktorej dospel
počas moskovských štQdU. Technickú náročnosť jednotlivých varlácU
zvládol nanajvýš suverénne, s muzlkantskou Iskrou l stavebnou logi·
kou.
A. Bukoveckej sa nepodarilo vždy
práve llspešne preklenúť Isté nedostatky svojho hlasu. Výšky sú zastreté, málo uvolnené, poslucháč clu, že
!ch tvor! s námahou; ba aj intonácia
pokulháva. Pochopltelne, tieto momenty sa odrážajtí aj v prednese, a
tak jej výkon nemôže nejako zvlášť
nadchnllť a presvedčiť. Z. Poulová sa
prezentovala ako dobrá komorná
hráčka.

P. Mikuláš sa opäť preukázal ako
sólista s vysokým štandardom hudobných kreácU. Spolahlivá technika, dokonalé stvárnenie piesni, dobrá dikcia a navyše tvorivý nadhlad - to
všetko sa stmelilo v jednotu, vytvoriac jeden z najkrajš!ch zážitkov, čo
kafendovský album ponúka. Solldny
kultivovaný výkon podáva klavirista
J. Salay.
Trávn!čkovo kvarteto
interpretuje
Kafendu na plnej výške svojich nemalých možnosti. Jeho velké prednost! spoč!vajtí v schopnosti zvrtícňo
vať každ(! frázu a práve Kafendov
kvartetový opus umožňuje sllboru exploatovať túto črtu v nanajv9š ilčin
nej miere.
Vysok9mi parametrami sa vyznaču
je sprievodný text, akási menšia štú·
dia skladatelského profilu F. Kafendu z pera prof. PhDr. J. · Kresánka, DrSc. Popri charakteristike jednotllv9ch skladieb načrtáva v nej autor aj ich dobový význam v kontexte kryštalizujúcej sa slovenskej národnej hudby. Vkusná je obálka Igora Imru, ktorý v grafickom návrhu
využiJ. fakslm!le Kafendovho podpisu a fotografiu - portrét, pochádzajúci z obdobia, ked ústav, ktorý viedol, usiloval o udelenie práva verejnosti [koniec 20. rokov).
VLADIMIR CIZIK

CLASSICAL AND POPULAR EVERGREENS WITH JOZEF ZSAPKA
OPUS Stereo 9113 1378
V pomerne krátkom časovom odstupe po sebe sa dlskofilom a milovnlkom gitary dostali do rúk hned dve
dlhohrajúce
platne
vydavatelstva
Opus, na ktorých sa predstavuje náš
· popredný interpret hry na klasickeJ
git81ľe Jozef ..~apka.
Dve gramoplatne diametrálne odlišného charakteru i štýlu však spája spoločný integrujtíci činltel. Je
nim práve osobnosť Interpreta , ktor9 rozdielnym hudobným št9lom vtláča pečat vlastnej Individuality, Interpretačnej
erud!cie,
osobnostného
vkladu i emocionálnosti. Tak - zhodou okolnosti - obidve nahrávky prls plevaj\1 k vytvoreniu celistvejšieho
pohladu na rozmanitosť umeleckého
pr!stupu a všestr annosť tohto koncertného umelca, komorného hráča,
pedagóga.
Prvá platňa, patriaca skOr do oblasti zábavnej hudby , prezentuje Jozefa Zsapku .ako pohotového, .erudovaného ·hudobnlka, · ktorý dokáže pre"clti! a . kreovať" atmosféru sen timen-

tálno-nostalglckých nálad a lyrických
kant!lén skladatelov vážnej i populárnej hudby. Na uvedenej nahrávke sa
Jozef Zsapka prezentuje ako sól!sta
so sprievodom sláčikov Stúdiového
orc.hestra Cs. rozhlasu v Bratislave
pod veden!m Vieroslava Matuš!ka. Orchester pôsobivo podfarbuje s kladby
prevažne lyrického charakteru ( J. S.
Bach: Air, Bad!nerie; B. Marcello:
Adagio; evergreeny s kladatelov populárnej hudby: D. Tiomkin, L. Bonf,
J. Lennon - P. McCartney, R. Rodgers, V. Matušl k, M. Zblrka). Presvedčivosť
muzlkants kého zaujatia
umelca však upúta aj v skladbách
sólových {A. C. Jobim: Concovado, z
populárnej hudby Morenlta de Brazll, G. Farrauto ). Technicky kval!tná pla~11a s názvom Klasické a populárne evergreeny s J. Zsapkom
vznikla v spolupráci t!mu realizátorov M. Burlas - R. Smolinský. Nahrávka evergreenov evokujúca náladu prljemného, kultivovaného oddyphu je prlfemným spestren!m ponuky
nášho gramofónového !lrhu.

FAMOUS GUITAR COMPOSITIONS
JOZEF ZSAPKA
OPUS Stereo 91111458
Oalšia nahrávka, ktorá pa tr! k pr vým platniam nahratým u nás digitálnou technikou, predstavuje nášho
popredného gitaristu z iného uhla pohladu. Jozef Zsapka sa na nej prezentuje dramaturgicky zaujlmav9m
programom, zostaveným z tvorby
skladatelov krajin, kde klasická gitara má domovské právo (Južná Amerika, Spanlelsko). Reprezentat!vny je
výber skladieb juhoamerických autorov M. M. Ponceho, A. Lauru, l. Saviu, H. Villu-Lobosa a V. E. Soju, ktorl čerpajú zo zdrojov Judových hudobných tradlcil svojich národov.
obohacujúc !ch prvkami západoeurópskej hudby. V lnterpretácll Jozefa Zsapku znie táto hudba sugestlvne a výrazovo plasticky.
Druhá s trana platne je venovaná
tvorbe španiels kych s kladatelov J. Tu-

rinu ( Fandangulllo, op. 36) a M. de
Failu (Le Tom bea u de Debussy). ktorl sa v značnej miere Inšpirovali
francúzs·kym Impresionizmom. Trad!ciu španiels kej gitarovej hudby prezentuje na platni aj tvorba skladatelov, ktor! sami boli vynikajúcimi
gitaristami [M. Llobet, F. M. Torro·
ba, F. Sar).
Výkon J. Zsapku pôsob! aj v týchto
kompoz!clách technicky vycibrene,
muzikantsky tempe~;amentne, štýlovo
a výrazovo presvedčivo. Technickorealizačný Um tvorili opä( M. Burlas
a P. Smolinský. Graficky pôsobivý
obal navrhla Z. Mináčová , fundova ný s prlevodn9 text naplsa l J. Szelepcsényi.
ELEONORA KYSELOVA

NÁŠ ZAHRANICNÝ HOSŤ

~--------

-----~

Scenárista a režisér

HANS PETER BERLE
Na tohtoročnom Medzindrodnom televtznom festivale Zlatd Praha ztskala Jednu z cien sntmka NSR {Zwettes Deutsches Fernsehen; - Ttto ludla nie sú nikdy unavent - scendristu a režis~ra
HANSA PETRA BBHLEHO.
. •. pohlad do vel keJ miestnosti, na fednej strane publikum, na
druhef velký orchester a znie vo vynikaJúceJ interpretdcit Sprievodca m lad ~ho človeka orchestrom od Benjamina Bri ttena. Po niekolkých taktoch prestrih na mladých ludt, ktorl hovoria o svofom vztahu k hudbe, k orchestru. Opä( k oncertnd siet!, vzdpiitl pohlad do
zdkulisia, mladt l udia hraJú futbal, tancujú "break", hrafú džez,
rozprdvaJú. Stdle ndvraty k Brittenovým t~mam tvoria k ostru televtzneho filmu. Napätie gradufe v koncertnet sieni, kde hudobný zdpas vrchoU posledn~ údery, smyky, aplauz a zdver.

Na prvý pohlad jednoduché
myilienka:
Spolkový orchester
mladfch v Saleme pripravuje na
14-dennom s6stredenl na zámku
program pre svoj velkf koncert.
V repertoári maj6 Kod61ya, Mozarta a Brittenovho Sprievodcu orchestrom. T4ima sa pon6ka sama.
Stači nakr6tlť zopár záberov zo
li"vota orchestra, cez brlttenovsk4i
témy n6strojových skupin prejsť
niekolkfmi jeho charakteristickými znakmi a máme televlznu publlclstlck6 kompoziciu postavenú.
- Is teže, jednoduchá myšlienka, no najťažšie je, že mus i zosta (
jednoduchou i ·vo svojom výsledn om 45-minútovom tvare. Priznám
sa, že ne byť Britten ovho Sprievodeu, n eviem, ako by s om pos tupoval
pri s tavan! témy. Je to skutočne
Ideálna hudba, ktorá umocn! l tie
s lovne " najostých ave jšle " vyjadrovan é pocity. Správne prepojenie
h ovoreného slova a hudby je tu
dOležité, pretože č o v iných televiznych druhoch rozpracuje autor
ešte v scenári, v tomto pr!pade
sa rodil o priamo na mieste. Atmosférou momentá lne j situácie,
jej zachytenim na film a za komponova nlm do systému v !del, ktorú televlzny dokument s leduje. Nie
je to n ič nové pre filmára-dokumentaristu, no tu Ide o poplsanle
mnohotvárnych ludských charakter!st!k v spoloč nom hudobnom
kontex te.

'a

Je to vlastne improviz6cia na
nolen6 t4imu, vyhfadbanie peknfch kadencU, vhodných postupov,
individuálne smerovanie a podriadenie sa myilienke - chce to
ist4i dispozlcie. Akf je vU vzťah
k hudbe?
- Hrával som džez, ba i rock,
inak počúvam dobrú hudbu bez
rozdielu štýlového obdobia , či žánrovej pr!slušnosti.
Sledovať svoju idea "vo vornom
itýle" a zostať pritom v presne
vymedzených hraniciach, byť nozumltelnf pre mill6ny divákov, to
potrebuje vera remeselnej zručnosti. Ktor4i pojmy by ste spomenull ako určujtice v probléme prepojenia hudby ako po4izie a pr6zy
interpretovho
civlln4iho
livotného pocitu?
- Tak predovšetkým, v télev!zll
zauživa né formotvorné prostrledky, a ko napriklad telev!zny žáner,
autorský scenár , hudobné dielo, Interpret, a tď. prestávajú p lniť svoju "defln!clou vymedzenú" funkclu. Jedn oducho - pri r ealizovani
Idey scenár vzniká následne, počas nakracanla , sledujac hudobn!kov a ko civilných lud!, "bez
fraku". Je nutné zabudnat n a tr adič né žánrové pos tupy, ktoré v
tomto pr!pade nahr ádza štruktara,
pozostávajaca z fragmentov zvelenej hudobnej kompoz!cle. Dŕvá c ka prUa :lllvos( by mala byt zabezpečená v každom aseku diela,

ské h

Inak - buďme reálni - divák sl
prepne velmi rýchlo telev!zny kanál. Sám viac pOsoblm v autorskej než realizačnej polohe, preto
na vlastnej koži citlm rozdiel medzi tradičnou réžiou danej predlohy a skutočným osobnostným
pristupom, kde nemožno oddellf
autora od pracovn!ka-reallzátora.
Méte za sebou 15-ročn6 prax v
televlzli. Je takýto typ vornej publicistiky, akf ste ukázali na festivale, belnon formou v6iho vyjadrovania? .
- Nie. Je to na škodu veci, ale
tento spOsob práce je v hudobnej oblas ti s kOr ojedinelý, a to
nielen v mojej práci. Vyskytuje
sa zriedkavo l v produkcii televiznych spoločnosti NSR vôbec. Pri
prezentácii klasickej hudby v telev!zll, dáva sa prednos( klasickým formám, záznamom koncertov, štúdiovým pódiám, štadlovej
publicistike. Ochudobňuje to lnformat!vny materiál o aktuálnos ť
a spontánnosť v prostredi, v ktorom maja s ledované osobnosti domovské právo a správajú s a prirodzene. A hoci sa dostane kamera· do "kuchyne" hudobnej inštitacie, n asleduje ešte d•há fáza
obojs tranného privykania a vytvorenia akéhos i s poločného súkromia. Ja sám som str ávil dva týždne s členmi Spolkového orchestra mladých a predsa to ešte nes t ačil o n a ods trán enie bariéry, ktorá vznikla spus tenlm kamery. BoU
to h odiny, dni úmorne j práce,
skrývania mikrofónov, kamery ...
Organizátori 14-denného pracovn4iho s6stredenla v Saleme zvolali 98 mladých úspeinfch hudobnlkov-amat4irov vo veku od 13 do
20 rokov z cel4iho lt6tu, aby vytvorlll spoločne orchester a pripravili pod vedenlm ll lnltruktorov
a dlrlgeuta Crlstobala Halfftera
z6verečnf
koncert na
zámku
Spetzgert. BoU to India bez akejkolvek sk6senostl s hranlm v orchestri. Výsledok bol vlak prekvapujácl. Vzniklo teleso, ktor4iho vfkon sa mohol porovnévať s hociktorým profesionálnym orchestrálnym telesom. Pracovnlcl televlzle
spolu s dirigentom a ved6cimi
museli na zAver konitatovať , le
"tito ludla nie s6 nikdy unavenl . .. " Bola to nenveriteln6 préca s neuveritelnfm výsledkom.
Pripravila:
DARINA KRALIKOVA

obi é· slávnosti

Osme Dr61danské hudobné slévnosti [25. mája 9. júna 1985 l som necha la v sebe dlhšie dozni eva ť.
Znova a zn ova som sa k n im vraca la llstovanlm v programoch viac n ež 100 poduja ti , o p äť som nechávala
pred sebou d efil o v a ť desia tky zážitkov, z ktorých bolo
ťažk o niečo uprednostni( č l ellmlnova f. Kedže tohtoroč ný festiva l mal nlekolko centr álnych lin!!, pokúsila
som sa podl a nich triedU, škatulkovaf. Ale aj ta k toho
osta lo vera, čo by bolo potrebné čo len dôkladnejšie
popisaf. Len spomenutie všetkých význačných Interpretov by znamenalo uverej nlt ne k oneč na listinu a podobne by to bolo so zaujlmavýml Inscenáciami čl kon certnými podujatiami. Fes tival totiž zaznamenal viac
než 3000 účin kujúcic h z 23 kra jin , uviedol 13 premiér
domácich a za h ra ni č n ýc h s kladatelov, vo svojej dramaturgii zoh !adť'loval jubll eá Bacha, Händla, SchUtza,
40. výročie osloboden ia od fašizmu a bol prvým fes tivalovým ročnlkom, ponúkajúcim svojim návš tevnikom.
novootvorena Semperovu operu, ktor á sa stala au tomaticky centrom festivalovéh o hudobnéh o glania.
V jej Ideá lnych akustických podmienkach a v dokonalom tech nic kom a optickom vybaveni našlo pr iestor
pre svoju realizáciu viacero hosfujactch špič k ovýc h
súborov. Jedným z nich bol aj operný sabor pražského
Národného divadla. Z dvoch Inscenácii to boli na jmä
Grécke pašie B. Martini'! (okrem toh o súbor predviedol
DvoM kovho Certa a Kaču), ktoré doslova očarili jedin ečnou muzikantskou kreáciou J. Bl:llohlávka a KašUkovou reži jnou prácou. Impozantná scéna, spevácke a
herecké výkony zar adill Pražanov k vrch olom festivalu. Hamburská štátna opera zaujala popri Cavalllho
opere L'Ormlndo viac Straussovou Arabellou. l ~ed !nscenačne š lo viac-menej o zaprášené malomeštiacke
divadlo, orchester pod vedenlm dirigenta Marká Janowského doslova brili roval. Rovnako l spevácka llroveň [nech ýbala ani Gundula Janowiczová ) bola viac
než pozoruhodná. Popri kmeňo vom repertoári sa súbor
drážďans kej Státn ej opery blysol premiérou Verdiho
Traviaty. Blysol z toho dôvodu, že jej réžia a výprava nemala nič spoloč né s tradičnou scénou "verdlovky".
Výprav né, viacrozmerne sa pohybujúce javisko zah fňalo v sebe rekvizity, kostýmy a kulisy najrôznejšieho
štýlu a materiálu. To všet ko bolo pastvou pre oč i , a le
i potravou pre nekoneč n é diskusie pre i proti. Hudobného naštudovania sa na jedi neč nej úrovni zhostlla domáca Státna kapela, ktorá nielen v tomto prlpade, ala
1 počas celého fes tivalu nemala konkurenta dosahujúcebo jej Interpretač ného vyžarovania. Jublleum tro jice
vellkánov hudobného baroka a Ich súčas n!k o v sa premietlo i na opernej scéne. Z tvorby G. F. Händla bolo
možné zoznámi( sa s Inscen áciami opier Florldante,
Xerxes , ll pastor fldo a Giustino. Z te jto dosloyne j
záplavy zaujal najmä Giustino. V naštudovanl Komickej
op ery z Berlina a predovšetkým v réžii Harryho Kupfera sršala táto opera priam ohňo s trojom nápadov, zakrýva júc týmto občas ni e práve najznameriltejšle
Händlova muzikantské n ápady. Cenným pr!spevkom z
hladiska his tor ic kého a poznávacieho bolo uvedenie
opier Orfeo a Korunovácia Poppey C. Monteverdlho

a ll Fla mlngo G. B. Pergoleslho, s ktorými S!l v tallans kom orlglnáll predstavllo v D r ážď anoc h Stactlo star ej opery z Frankfurtu nad Moha nom.
S ačas(ou fes tivalu boll a j dalšie hudobno-javiskové
fo rmy, ktoré j edineč ne I nterpr e tačne reprezentova li
najmä balet Velkého divadla z Moskvy, ba letné sabory
z Lyonu čl Berlina. Na pôde operetného divadla zaznela prvýkrát vôbec Offe nbachova opereta Dafnls a Chloe,
z muzikálov zaujal predovšetkým Bernsteln ov West Slde Story v naštudovan! umelcov z Erfur tu. Ak uvážime ,
že na festivale zaznelo približne ešte raz tolko rôznych
hudobno-javiskových predstaven l, a ko som spom!nala
doposlal, hádam by to aj stačllo . Na. fes tivale však pr!'lblehall paraleln e aj koncerty, ktor é sa neraz konali
dva krá t po sebe. To znamená, že denne bolo možné
vyc hut na ť viacero podujat! čo sa nedalo stihnllf
"včera", dalo sa pripadne dohoniť ,.dnes". Samozrejme,
že aj symfonické koncer ty oscilova li okolo jubilea
Bach - H!lndel - Schiltz. Tu už nielen v zastapeqi

Snlmka pribliluje l . obraz z Verdiho opery Traviata,
premiéru ktorej pripravila drUdansk6 St6taa opera
v rámci DrUdanskfch hudobných slávnosti. Violetta
spievala Silvia Voinea . Operu hudobne naitndoval Hans
E. Zimmer, rél iu mala Christina Mlelitzov6.
Händla, •a le 1 uveden!m Bachových najpozoruh odnejš!cl;l
diel. Otvor111 Ich Bach ova Matllšove pašie, v ktorých
a ko dirigent a Eva nj elista v jednej osobe vystúpil Peter
Schreler. Svoj pohla d na tento Bach ov opus zveč nil
nedávno na gramofónovej platni, v koncertnej s ieni
pridal k tomu 1 scénický moment s frapujúclm llč ln
kom. --sachova Omša h mol zaznela v naštudovanl domáceh o Kreuzchoru, Cantores mlnores [F!nsko ) a weimarske) Státne j kapely. Obe Interpretácie sa vyznačov ali č!ros ( ou š týlu, muzlc!rovanlm bez nánosu roman tizmu a ako také Ich na fes tivale označ ili za vzorové v pr!s tupe k Bach ovi. Vedla týchto monumentov
zazneli i komornejšie vefdlela J. S. Bacha - Faga l
a Zrkadlový kán on z Umenia ragy v podani 12 če listov
Berl!ns kych filharmo nikov (Západný Berl!n). komplet-

Zo

zahraničia

.

Poaluch6či berUnskej Vysokej hudobnej ikoly HanDli
Elalera uviedli ako pnnni4iru singspiel Felixa Mea·
deluohna-Bartholdyho "Die beiden Pldagogen" v hl·
dobnom naltndovanl Stefana Malzewa a v r4illl Bere·
nike Ahrensovej. Libreto objavili - spolu s textum prs
d'aliin jednoaktovku - al v roku 1!110.

S6born6 nahrávka vletkfch 194 dnchovnfch kant6t
Johanna Sebastlana Bacha v naltndovanf Helmutha RII·
Unga vyznamenali Velkou cenou Akad4imte Charlesa
Croaa - Grand Prix du Dlaqne. Edfcla obsahuje 1111
platni, ktor4i počas asi 15 rokov nahrball pod vede·
nlm H. Rllllnga početnl s6liati, s6bor Gllchinger Caa·
torei a Bach-Collegium Stuttgart
Rotary-Club spolu s lstituto dl stndl verdiani vyplsujt
o Cenu Giuseppe Verdiho, ktorA je určené prs
muzlkol6gov a m61e sa jej dčaatnlť kaldf, bez ohla·
du na n6rodnosť. Podmienkou je naplsanie monografie
na t4imu Verdi; prihl6slť sa molno do 30. novembra
19115. Práca, ktorA je dotované sumou · 12 mlll6nov IJr,
sa mt odovzdať medzi septembrom 1981 a začlatkoll
roka 1988.
dťal

Brahma a jeho kruh priaterov. Pod týmto nAnom vy·
dalo JVukovf dokument ao svojho fonogramo'fého ar·
chlvu vydavatelstvo Rak6skej akad4imle vied. Platlia
obsahuje na jednej strane nahrávku BrahmsoveJ kll·
vlrnej hry, ktor6. v roku 1889 zaznamenali pomoco•
Edlsonovho cylindra a po prvý raz verejnosti sprfstnp·
nlli na platni roku 1935. Predpokladané nahrbka m6
vyillu JVukov6. kvalitu ( diglt6lne zlepienle signálu nahrbky). Druhé strana nahrávky s hovoreným slovom
(p6vodne vznikla r. 1908 a 1907) zachytáva
krab ·
Brabmso'fých priaterov, ktorl sa tu prezentuj6. nie hudbou, ale slovným prejavom. Výber historických osolr·
nosU je ozaJ Impozantný: R. Heuberger , J. Gllnsbacher,
I. BrBli, J. Epatein, E. Mandyczewskl, A. Grnnfeld, H.
Grldener, Th. Lesehetizky, A. Door.
Od 23. marca do 3. mája 19115 sa konal v Hudobnej
akad4imii vo Wroclavi ul treti majstrovský kurz kla·
vlrlstn Viktora Merlanova, profesora Konzervat6rla
P. I. Cajkovakého v Moskve a jeho asistentky Tatiany
Sebanovovej. Tohto roku boli predmetom kurzu prelidl6 a figy J. S. Bacha, ako aj diela F. Chopina. Počas
trvania kurzu jeho lektori vystciplll aj na dvoch kon·
certoch4
Grécky akladater Mikls Theodorakis si pripomenul
koncom j6la svoju ieatdesiatku. Prvé plesne kompono·
val skladater nl v detstve. Nesk6r sa stal autorom rol·
slahlej piesňovej tvorby, v ktorej sa usiluje spojiť po·
krokovoať a angalovan osť a gr4ickon rudovou hudobnou tradiciou. Kompozlciu itndoval na konzervat6ria
v Aténach a Parili (u O. Messiaena). Napisal rad initrument61nych skladieb, opery, balety, kant6ty (zn6ma
kant6ta Canto general na slovA P. Nerudu), filmod
hudbu (svetov6 slávu dosiahol hudbou k filmu Grék
......
Zorba).

____ _

né Umenie fúgy v s pracovanl pre s láč ik ové kvarteto
a Bran denburský koncert č . 3 G dur v nástroj ovo farebne j interpretácii Newyors ke j filharmónie pod vedenlm Zubina Mehtu. Podobne a ko Bacha aj H!lndla
zastúpili dve obrovité kompozicie - Judáš Maka bejský a Mes iáš, a ko a j Concerto grosso h mol, op. 6. Popri týchto bar okových sklada teloch, na jmä a k vytvárali Iba čas ( v ečera, boli na programe, samozrej me, aj
Iné kompoz!cle. Je zaujimavé, že všetci dirigenti siahli
po pobee thoven ovs kej symfonicke j lltera tare - Brahms:
l. symfónia (Hirošl Wa kasugl) , Mahle r: 5. symfónia
[James Loughram so Stokholmskou fil harmóniou ),
Strauss: Slnfonla domestlca [Zy.bln Mehta ). Alp~ k á
symfónia (Herbert Bloms tedt), Zlvot hrdinu (Ken Ičiro
Kobajašl ). Na symfonických koncertoch neodzn el žia·
den Haydn, Mozart čl Beeth oven, ba ani Schubert čl
Schumann. Akoby sa zh odne žiadal k baroku novoromantizmus ...
Aj v komorných a zborových koncertoch preva~ovall
men á Bach a, Hä ndla a k onečn e aj Sch Utza a Ich s(lčasnl k ov G. Ga br lellho, C. Monteverdlho, M. Praetor la, G. Ph. Telemanna, Bachových synov, Vivaldiho či
Corell1ho. Podujatia Drážďans kýc h hudobných slávnosti
boli do poslednéh o miesta n eustále vypredané. Iba je·
den koncert, kona jact sa v nočných hodinách v Semperovej opere, zival nejedným prázdnym kreslom - bol
to plesňov~ recitál Magdalény Hajóssyovej. Je to ne·
pochopltelné, Hajóssyová má v NDR zvuč né meno a jej
výkon patril ozaj k h rozienkam fes tivalovéh o koláča.
U nej sme sa okrem iných kompozicil s tretli opät s
R. Straussom [Ses( piesn!, op. 68 l , ako aj s jednou z
najpozoruhodnejšich sačasných skladieb počas fes tiva·
lu - plesňovým cyklom ll songo dl Poppea Juraja Beneša. Hajóssyová, Beneš a Národné divadlo neboli jedl·
nýml r eprezentantmi čes k oslovenske j hudobnej kultClry.
Preds tavU sa tu l Komorný orch ester L. J a náč ka z Ostra·
vy, japons ká speváč k a Slh oko Nakatakyová zaspievala.
skladbu Milana Slavlckého Ostaň s nami, láska a operetné divadlo uviedlo n edávno premlérovaného Nová·
ka - Operu mafloso. Súčasn! česk! a slovens k! skla·
datella však predstavovali Iba zlomo k toho, čo festival
z hudby našej doby priniesol; napriek n áporu bar9ka
a novoromantizmu ostal priestor aj pre sačasnlkov.
Roztrúsene po jednotlivých kon certoch zazneli premiéry S. Matthusa, U. Zimmermanna, S. Belimova
(ZSSR ), Ch. Samarosa (Grécko ), K. Kumrunroč na (Thajsko ), a ko 1 nová detská opera Namyslená princezná
mladého Drá:lďančana S. Kadena. Súčasná hudba ~šak
dosiahla svoje vyvrch olenie akýmsi fes tivalom v rámci
festivalu. Bolo nim podujatie Znejacl dom, ktorého In!·
clá torom bol Zvä z skladatel ov. V celom komplexe pa·
láca kultúry znela nlekolko hodln - paralelne vo všet·
kých priestor och - hudba V. Globokara, J. Cagea, I. Xe·
na klsa, M. Kagela a celéh o radu dalš!ch popredn~ch
s kladatelov sačasného hudobného diania. Táto závereč·
ná Informácia chce do ku mentovať jeden z dalšlch zá·
merov festivalu ·- byt otv orený minulosti a s ačasnostt,
na jednej strane pes tova ť a cibri( trad!clu , ale poskyt·
nať i mies to a ..,možnosti čo možno najrozmanítejšej
pa lete noviniek.
AGATA SCHINDLEROVI

Husrový pedagóg '"VILIAM KO RÍNE K

Treba považovať za velký klad pre
prácu hudobného pedagóga, ak pedago·
glckej činnosti predchádzala prax or·
chestrálna, sóllsUcká alebo komorná.
Je to skutočnost, ktorá sa nedá nlčlm
nahradiť. Všetok proces pri výuke na
hudobnom nástroji dostáva potom nové
dimenzie, rozširuje sa, obohacuje sa a
zllrodňuje sa. Pomáha vnášať Istotu v
nastl1penej ceste pri formovani mladého
človeka-umelca a dotvárať spolu s ume·
leckýml hodnotami- l !udské poznatky a
charaktery. Isteže, tak a ko pri Iných
veciach l tu musi mať pedagóg k svojej
práci vzťah , musi ju mať rád, oddaf sa
jej a postupne sám ešte dlho - a vlast·
ne po celý !Ivot - hladať a objavovať
svoj dovtedy nevyu!lvaný pedagogický
talent.
Takýmto neustálym .,hladačom" je aj
prof. VILIAM KOitiNEK, všeobecne uzná·
vaný a oceňovaný husrový pedagóg.
Narodil sa 28. marca 1915 v Spittal! na
Dráva, kde mu Iste u,! v l1tlom veku
učarUl melódie alpských 11bočl a pred·
určUl ho na muzlkantsk\1 dráhu.
Základy huslovej výuky dostal v Bratislave u prof. G. Náhlovského na Hu·
dobnej a dramatickej akadémll, ktorQ
ukončll v roku 1938. Hned po a bsolutó·
riu odchádza ako učltel na hudobn\1
školu do Trenčlna. Tam sa vlastne začl
naj\1 jeho prvé dotyky s pedagogickou
činnosťou. Ako každý mladý huslista aj
on však túži po samostatnom účlnkovanl,
po akt!vne predvádzanej hudbe. Nasky·
tuje sa mu prlle!ltos ť dostať sa do praž ského orchestra FOK, kde po 11spešnom
konkurze aj nastupuje ako vedl1cl hus·
llsta; popri tejto činnosti sa zdokona·
luje u jaroslava Koclana na Majstrovskej
škole. Tam dosahuje napokon ozajstn\1
husllstickl1 vyspelosť, ale tam sa dostáva do popredia jeho záujmov aj známa
a osvedčená Sevčlkova husrová metóda,
ktorá sa potom stala bezpečným výcho-

u valdy už

diskom jeho neskoršej významnej meta·
dlcko-pedagoglckej činnosti.
Krátky čas pôsobi ako člen orchestra
opery v Duisburgu.
V roku 1945 prichádza však znova
na Slovensko. Tentoraz do Symfonického orchestra bratislavského rozhlasu.
·jeho vrodený pedagogický cit ho neu·
stále láka a vedie aj k učiteiskej čin·
nosti. Vyučuje teda zároveň na I. hu·
dobnej škole. Nezanedbáva a udr!uje si
stále umeleck(! 11roveň zlskanú vynika·
jl1cim školenlm a osobnou disciplinou.
Očinkuje sólisticky aj ako komorný hráč
v rozhlase. Neskôr sa stáva zástupcom
koncertného majstra Slovenskej filharmónie. V roku 1952 uplatňuje u! svoje
vedomosti na bratislavskom konzervató·
riu. A! tu sa definitlvne rozvlja druhý
pól jeho umeleckej osobnosti. Začlna
plsaf. Vkladá do nôt, slov, prikladov
a poučiek svoje mnohoročné skúsenosti, zl1ročuje bohatl1 hudobnú prax. Ako
nadšený propagátor Sevčlkovej metódy
vedel vybrať z geniálneho diela tohto
veikého husrového pedagóga práve to,
čo bolo v pravej chvili najpotrebnejšie.
Ak bolo treba, vedel svoje zásady. aj
konzekventne obhajovať.
Konzervatórium mu poskytlo ideálny
priestor pre uskutočňovanie výchovnometodických 1 vydavateiských činov,
ktoré mali a majú pre naše hudobné
školstvo veiký význam.
Postupne vznikajú mnohé Koi'lnkove
diela výuky na husliach. Vychádzaj\1 tlačou Prvé základy hry, Nácvik stupnlc,
Etudy, Prednesy, 11pravy, analýzy, revlzie. Dalšie práce čakajl1 na vydanie.
Všetky myšlienky vyl1st111 však do jeho
najzáva!nejšieho diela - do Metodiky
huslovej hry, ktorá je v našom odbore
nepostrádatelná.
Treba spomenl1f na tomto mieste aj
dlhý rad !lakov. Mal ich vera a výborných. Nezasväcoval ich len do tajov huslevej hry, ale vštepoval im aj mno!stvo
vedomosti širšieho záberu, potrebných
pre rast mladého umelca.
Dnes sa profesor VUlam Koi'lnek teši
zaslú!enému odpočinku. Vlastne ani velmi neodpočlva. Na oddych nie je navyknutý a nemieni si naň prlliš zvykať.
V jeho zdanlivo pokojnej tvári, ked sa
občas vracia zo svojej oblúbenej
Iamačskej chaty, vidno, že ho poháňa stá·
ly vnl1torný nepokoj. Akoby zase rozmýšla! nad dalšlm problémom hus lovej
techniky. Vte, !e má ešte vera čo povedať. Casto prednáša i dnes na lnštruk·
tá!ach učiteiov ĽSU, vysvetluje, doku·
mentuje, pr esvie dča, a tak da lej pomáha prl napredovanl nášho hudobného
školstva. Toto všetko\..ešte znásobuje jeho bohatú a významnll celo!lvotnú čin
nosť, ktorou sa právom zaraduje medzi
výrazné umelecké osobnosti slovenskej
l československej hudobnej pedagogiky.
ALBIN VRTEĽ

tradične

V peknom prostredi Janáčkovho rodia·
ka sa v dňoch 30. 5. - 2. 6. 1985 po
piatykrát uskutočnll seminár mladfch
kritikov a muzikol6gov, ktorého usporia·
daterom je Zväz českých skladatelov a
koncertných umelcov. Atraktlvny program, vy soká odborná 11roveň, výborná
organizácia l prljemná atmosféra v priatelskom ovzduši charakterizuj(! toto trojdňové podujatie. Ceskl i slovensk! mladi kritici, muzlkológovia, ale aj s kladatelia st tu vymieňajú svoje skl1senosti
z rôznych špecializácii nášho hudobného života a v plodnej diskusll riešia
aktuá lne problémy sl1časnosti.
V čom vš ak spočlva najväčš i prlnos
hukva lds kých seminárov mladých?
Mysllm, že ni elen v množstve absolvovaných prednášok, referátov a diskusil. Ved bohatý program vyplynul zo samotných požiadavie k mladých, ktor! vždy
v závere seminára odovzdali svoje kritické pripomienky a návrhy na zlepšenie. Hlavný dôraz neležl a ni na ove reni si schopnosti naplsa ť a prednies ť
svoj referát. Domnievam sa, !e azda najv!!č š lm prlnosom je vzájomné spoznávanie, nadväzovanie nových známosti, zlskavanle impulzov do ďalšej práce, ako
aj dôležitá konfrontácia pohiadov našich
národných kult(!r. Velkým ocenenlm tohto podujatia je prltomnosť našich vý·
znamných muzl kologických l skladateiských osobnosti, ktor! zainteresovane ho voria o svojej práci a s nefalšovaným
záujmom sledujú rozvljajúce sa diskusie a polemiky zo s trany mladých.
Tohto roku boli (!strednou témou nanajvýš a ktuálne hudobnoteoretlcké proolémy a metódy analýzy hudobného diela.
Prof. dr. J. jiránek, DrSc. predniesol
zaujlmavú prednáš k1,1 o hudobnej semlo·
like, séma ntickej analýze hudobného diela l kompozičného štýlu, ako aj o vlastnom postoji k Asafievov ej teórii intonácie. Ukazuje sa čoraz viac, že oblasť se·
m!otlky a sémantiky napriek nedôvere
zo strán ešte mnohých hudobných teore·
tlko·v, bude treba brať vážnejš ie. Nemenej podnetný bol prlspevok zas!. umelca.
prof. dr. V. Felixa, CSc., ktorý sa dotkol
problematiky a utoanalýzy skladieb videnej v širšom zornom poll a zamera l sa

patril. mia ým

na výklad povahy -h udobnoteoretlckých
zákonitosti. Poukázal na nutnosť historického aspektu pri teoretickom výklade,
ako aj na dialektický vzťah medz! históriou a hudobnou vedou. Uvedené tematické okruhy vyvolali bohatú disku·
siu, v ktorej mladi muzikológovla a skladatelia ukáza li nielen vlas tný prehlad
v daných oblastiach, ale a j sc hopnosť
samostatného myslenia na vedeckej báze.
Dalšou dôležitou zložkou seminára jo
predstavovanie mla dých muzlkológov,
ktor! spôsobom prednesenia stručného
referátu oboznamuj(! ostatných o charaktere svojej práce. Tu sa otvára vhodný priestor na prezentáciu aj pozvaných kolegov zo Slovenska z Kruhu mladých teoretikov a kritikov pr! ZSS ( t. r.
M. Hlaváčková, A. Zolyómiová, ]. Bukovins ká, Z. Martlnáková). Sc hopnosť publicis ticko-kritickej činnosti si mohli mladi vyskl1šať formou recenzii a kritik na
koncert v hukvalds kej hradnej kaplnke,
usporiadaný v rámc! ]anáč kovho hudeb·
nlho Lašska. Tentokrát sa na odborné
hodnotenie podujal známy kritik prom.
his t. Pavel Skála. Vyjadri! sa zároveň k
Ideovej a spoločenskej funkcii kritiky,
hovorU o spôsobe plsania l 11prave pre
rôzne druhy časopisov a dennlkov. Po·
zoruhodnou sl1čas ťou s tretnutia sl1 analýzy vlfazných skladieb sl1ť aže Generace, zverené mladým 11častnikom ( t. r. Y.
Koláčková, A. Kupcová, O. Podgorný, L.
MUller ), ktor! cez svoju osobn(! nezaujatosť často podávaj\1 zaujlmavý obraz o
dielach mladých skladatelov. Výbornou
prlležitosťou
na vytvorenie vlastného
úsudku zo živého predvedenia [oprot!
reprodukovanému záznamu) je nedetné
matiné v Ostrave, ktoré je sl1čas ťou fes tivalu Janáčkov máj. Nemôžem pri tejto prlležitosti nespomen11ť dve skladby,
ktoré porota sl1ťaže Generace právom
ohodnotila ako najlepšie: Sonátu Hellas
pre husle a klavlr od J. Fllasa a Postavy zo Sha kespeara pre spev a kla vlr
od V. Sandeka. Zo slov en ských skla datelov dosiahla pekn é ocenenie I. Szeghyová (II. miesto v II. ka tegóri! J za skladbu Vyznanie pre ženský zbor.
ZUZANA MARTINAKOVA

jubileum smetanovského arytónu

Emil Schlitz ako Pfemyal • inscenácii
Smetanovej Libule na scéne Slovensk6·
ho národného divadla • Bratislave r.
1911.
Snlmka: archlv SND
Dokumenty hovoria, že barytonista
Emil Schlitz, nositei vyznamenania Za
vynikajl1cu prácu, rozlúčll sa so sólistickým sl1borom opery Slovenského národného divadla v januári roku 1971.
V skutočnosti navždy uzamkol skrinku
s llčidlaml o čosi prvšie: umelecká dráha Emila Schťltza dostala bodku vedno
s odchodom súboru zo starej, historickej budovy. Boli to sezóny bez premiérových prlležitostl, sezóny návratov k
profllovým úlohám umelcových najlepšieh rokov v reprlzach staršich naštudovani klasického repertoáru - ku konzulov! z Madame Butterfly, k Germontovl z Traviaty. Dva javiskové charaktery s nevďačným poslanlm v rámci deja: konzul musi oznámit nežnému Motýlikov! dve Jóbove zvesti, ktoré hrdinku doženú k samovražde, Germont s tvrdou naliehavosťou žiada od Violetty, aby

sa dobrovoine vzdala milovaného Alfreda. Do týchto postáv akoby sa vpilo
Schťltzovo !udské jadro, jeho široká,
láskavá duša. Svojich hrdinov doviedol
až po maximálne možn\1 hranicu mlk·
kosti, Iudskostl, citovosti, trpel vedno
s tými, ktorých musel ráňať.
Tridsať plodných rokov českého ba·
rytonlstu na scéne opery SND, z toho
približne polovica na pozlcil prvého barytonlstu súboru v tandeme so slovinským kolegom Franjom Hvastijom. Ná·
ročné začiatky rodáka z Orlických hôr
na prvom profesionálnom pôsobisku Don Giovanni, Renato, Jago, Orestes.
Potom pestrá paleta 11loh od Mozartov·
ho Almavivu k d'Albertovmu Sebastla·
novi, od verdlovských a veristlckých hrdinov ( Germont, Amonastro - Alfio, Silvie, Marcel, Scarpla, konzul Scharpless j
cez Escamilla k postavám ruskej opernej klasiky - Saklovitému z prvého a
jediného slovenského uvedenia Chovančiny, Eugenovi Oneglnovi (aj v Dombrovského legendárnej Inscenácii J, Tomskému, kniežaťu Igorovi. Wagnerov Holanďan meditaUvny a opäť mimoriadne citový, výrazné poludštenle tejto mý·
tlckej a mystickej postavy. Schťltzove
vzorové smetanovské kreácie jasne
načrtnuté charaktery, pokojná, široká
~antilén~. kombinovaná so vzornou deklamáciou: Kallna, Vo k, Vladislav, Pi'emysl, Tomeš, Krušlna v klasickom páre
s Ludmllou svojej životnej družky, národnej umelkyne Heleny Bartošovej.
Velké 11lohy v Holoubkových operách
štyridsiatych rokov (Svitanie, Túžba),
posledný javiskový kováč Wieland, po·
tom, po osloboden! - drobné epizódy v
premiérach najplodnejšieho obdobia pôvodnej slovenskej opernej tvorby: LOwenburg v Jurov! Jánošlkovl, Abdul v
Begovi Bajazidovl, Turoň v Svätopluko·
vi, rázovitá postava sedliaka z Rodiny,
redaktor Seldl v Profesorovi Mamlockovi - posledná umelcova premiérová 11loha. Skromná bilancia na niekolkých
riadkoch ako prejav vďaky a 11cty k
Schťltzovým nedávnym päťasedemdesia 
tinám.
JAROSLAV BLAHO

Sľubná Jolanta na VŠMU
Na operných predstaveniach v Stl1dlu VSMU nás vždy najviac zaujlmall výkony
·spevákov. Nielen preto, že ostatné Inscenačné zložky väč šinou zabezpečuj(! pedagógovia či profesionálni umelci, ale hlavne preto, že zmyslom týchto pre~staven!
je preveriť, nakolko štl1dium pripravilo mladých adeptov na plnenie profesiOnálneJ
umeleckej dráhy. Tohtoročná inscenácia Cajkovského Jolanty, ostatne zaujlmavá
aj z -hladiska dra.maturgického, priniesla v porovnani s minulými produkc!ami niektoré nové momenty.
Ukázalo sa, že pripravenost operného dorastu možno prever!t aj mimo tradič 
ného rámca klasicistickej opery, z rýdzo technického hladiska prirodzene naj·
vhodnejšej. Arie Reného, Roberta , jahla, dueto Roberta a Jolanty a takmer celý part
Vaudemonta sl1 nielen lahodné, ale l náročné. To, že ich mladi umelci zvládll na
nebývalo dobrej úrovni, je [popri stále sa zlepšujl1clch aj herecko-pohybových
schopnostiach J istým prlslubom do budúcnosti. Na poslednom zo štyroch predstavenl dominoval výkon J. Ourču so svetlejšlm, mäkkým, pekne vibrujl1cim a nosným
barytónom. Predstavitei Reného F. Ouriač má nosné vyššie polohy a predpoklady
pre výrazový spev, jeho basbarytón by však mal zlskať väčšiu farebnl1 jednoliatosť a zvukovú vyváženosť. Suverénne sl počlnala Jolanta E. Seniglovej, aj ked
v jej lyrickom hlase občas zaznievajú subretné, čl zvukovo ostré tóny. Z kvarteta
protagonistov najmenej upútal tenorista M. Dvorskf s pekne sfarebným ,no vo výškach- .,nedorobeným" a esteticky menej prljatelným hlasom. Z epizodistov viac
zaujall mužskl predstavitella než trio žien. Dobrým prlkladom pre opernl1 mlad
mohol byť vrl1cny a vyvážený spev hosťujl1ceho člena SND P. Mauréryho v 11lohe
Ebn-Jahlu. Predstavenie s vervou a evidentným talentom oddlrigovala po slucháčka
M. Gergelová, o jeho celkov(! hudobno-scénlck\1 podobu sa zaslúžili dirigent G. Auer,
režisér B. Kriiika, scénograf M. Matejka, ktor! rešpektovali statickl1, no lyricko-poetickl1 povahu tohto Cajkovského diela.
V. TOMAN
KLUB FERENCA LISZTA pri Csemadoku u Bratislave, patriaci medzi Kruhy priatelou hudby, úspe~ne pokračoval u kultúrno-osuetouej prťlci aj ú uplynulej sezóne 1984-85. Počas tohto obdobia sa usk utočnili prednťl~ky na t~mu:
Hudobnd minulost býual~ho bratislavsk~ho Zupn~ho domu, Start chýrečnt
bratislavsk! majstri - tuorcouia hudobných ndstrojou, Učitelia Ferenca Liszta,
Liszt u Szekszdrde, Liszt u Partžl, Ndu~teuy a koncerty Liszta u českých krajindch {u Prahe, Brne, Hradci, Opaue,
Olomouci, Tl!~lne, Karlovýc h Varoch,
Tepliciach a u o Velkom Brezne l. Pri pomenuli sa aj výročia narodenia skladatelou: 85. výročie Lafosa Bdrdosa, storočntca Karola Fischera, Lea Weinera,
Artúra Hubačka-Harmata, 110. ufíročie
M. Rauela a A. Schweitzera, 175. uýročie F. Chopina, tr/storočnica J. S. Bacha a G. F . Händla, _štyristoročn~ jubi-

l e um H. Schiitza, ďalej 100. výročie smr·
tt B. Smetanu, 110. výročie smrti G. Bizeta, ako aj úmrtie J. Ferencsika. Okrem Llsztouých diel u živom preduedent odzneli skladby Romberga, Komarow sk~ho,

Kabaleusk~ho,

Komarnick~ho,

Sčedrlna, Gllnku, Chopina, Fibicha, Ba -

cha, Händla, Mendelssohna-Bartholdyho,
Kadosu, Bartóka, Vl'e~tala u podani žtakou a absolventov hudobných
~kôl
{ ĽSU l. - Delegdti Klubu F. Liszta sa
zúčastnili
na celoslovenskom stretnuti
zt1stupcou Kruhov prlatelou hudby u Zlline, ďalej na medztndrodnom stretnutf
Lisztouých spoločnosti u Sopr onu a na
sldunostných
podufatiach fubllufúceho
maďarsk~ho
súboru plesni a tancov
"Mlad~ srdcia" pri prtležltosti 30. uýročia založenia súboru, ktor~ sa konali
u koncertnef sieni SF a u SND u Bralislaue.
- SCH-
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voj slovenskej hudby vstrebal do seba
Inšpirácie vtedy naozaj najnovšieho objavu hudby. Prekona( totiž možno len
to, s čim sa tvorivý umelec vysporiadal, a nie to, čo ostáva mimo jeho povšimnutia.

f4.l jÁN L VO A
o jeho sláčikové kvartetá
z aspektu vývojo hudobného štýlu
Pu·! zamysleni sa nad Bellovou tvorbou
nemôžeme nechať bez povšimnutia ani
rok jeho narodenia. Hoci takmer každý
z nás vie, že sa Bella narodil v roku
1843, zabúdame pritom vidieť tento fakt
vo vzťahu k jeho staršim, a ko aj mladšim rovesnikom , ktor! hýbali vývojom
európskej hudby. Uvediem niekolko rokov narodenia viacerých jeho súčasnl
kov, aby sme si uvedomili, že Bella nebol takým ,.oneskorencom", ako si to bez
tejto komparácie možno predstavujeme:
Bella bol len desať rokov rnladši ako
Brahrns, len o br! roky rnladši ako Cajkovskij, o dva roky rnladši ako Dvorák.
Oproti tomu bol Bella dokonca o dva
roky s_taršl ako Fauré, o jedenás( rokov
starš! ako Ja náček, o tridsa( rokov starši a ko Rager a o tridsaťdva rokov starši ako Ravel, čo je niečo vyše štvrť
storočia.

Nazdávam sa, že tieto rýdzo čiselné
údpje dokážu každého presvedči( o tom,
že srne Bellu v našich predstavách nevideli v takýchto historicko-dobových
vzťahoch . Co vlastne žiadame od skladatela, ktorý je iba o dve generácie
rnladši ako predstavitel prvého rozkvetu
romantizmu, ktorým bol Schurnann? Som
pevne presvedčený o tom, že s rne nie
celk om správne ponirnali a hodnotili
sk utočno s ť, keď srne si neuvedomovali,
že Bella bol rovesnlkorn Cajkovského a
Dvoráka, a nie rovesnikom impresion istov a predchodcov hudobnej moderny.
Ako druhá otázka vyvstáva problém
Bellovho itýlu. Z histórie dobre vieme,
že prisluš n osť k určitej štýlovej pozicH
sa zvyčaj ne nekryje s konkrétnym ča
sovým vymedzen irn; pripomeniem aspoň
n!ekofko známych skutočnosti, na priklad: renesančné praktiky pretrvali v
obdobi ba roka; počas pôsobenia vrcholných preds tavitelov baroka už dávno
rozkvitli nové tendencie galantného štýlu; po vzniku impresionizmu ešte dlhý
ča s súbežne existovali
prvky novorornantizrnu. Kritérium štýlovej pr!slušnos·
ti ni e je preto jednoznačným meradlom
hodnoty a aktuá lnosti tvorby. Identifi··
kác!a s urč itým štýlovým prúdom je
s kôr otázkou genetického osvojovania

si určitého spôsobu umeleckého myslenia, ktoré v neskoršom fyzickom veku
odoláva radikálnym zmenám a znemožňuje preklenú( stabil1zované stereotypy
myšlienkových väzieb.
Ako dobrý znalec hudby klasicizmu
a romantizmu Bella ziska! velmi sol!dne
základy v štýlovej orientácU vtedajšej
európskej hudby, a to na úrovni, že dokázal štýlové prostriedky využiť i v prospech vlastného Individuálneho prejavu, k čomu sa ešte mienime vráti( v sú·
vlslosti s jeho kvartetovou tvorbou.
Okolnosť, že Bellu na istý čas očari
la alebo ovplyvnila hudba Richarda Wagnera, nie je nepochopltelná. Treba skôr
obdivova( lnlciativu človeka, ktorý takú dlhú dobu prežil mimo hudobných
centier, že dokázal s neobyčajným záujmom sledova( nové výboje vývoja. Hudba Richarda Wagnera, ktorý sám bol
len o tridsa( rokov starš! ako Bella, sa
začala práve vtedy dos( neskoro presadzova(, keď bol Bella v najlepšom
veku prlj!mať rozhodujúce dojmy a
orientovať sa v tom, čo bolo najnovšie.
Názory o ,.absolútnom nemeckom charaktere" hudby Richarda Wagnera, ktoré vznikli neskôr a hojne sa rozšfrili,
využili sa ako výčitky každému, ktorý
sa a ko prisluš n!k iného národa inšpiroval vtedy novými a nezvyklými zvukmi
Wagnerovej hudby. Zabúda sa väčšinou
na to, že Wagner predstavuje aj v nemeckej hudbe absohítnu výnimku. Privrženci obdivovali nové výrazové možnosti, ktoré Wagner svojim duchom odkryl.
Wagner mal vera zástancov - aj v kruhoch významných skladatelov. V obdo·
blach vlrulentnej ,.riakazenost.l" sa štýl
stúpencov menil s koro na nepoznanie v
štýl Richarda Wagnera; a by som aspo!\
niekoho menoval: boU to César f .r anck
a Arnold Schtlnberg. l ked nie v tej istej
miere, tak aspoň v dobre postrehnutelnej podobe poznačil kontakt s Wagnerovou hudbou aj kompozičnú pa letu B.
Smetanu, E. d'Alberta. Možno vša k tvrdi(, že v sublimovanejšej podobe pôsobilo Wagnerovo dielo na celý ďa lši vývoj hudby, s talo sa jej integrovanou súčasťou.

Treba len vysoko

HUDOBNÍ ARCHIV č. 6, MATICA SLOVENSKA, MARTIN
1982
Sieste člslo zbornika Hudobný archlv, ktorý neperiodicky vydáva Matica slovenská pre ob lasť hudobnej
teórie a výskumu, obsahuje štyri prispevky': V časti
"Ma teriály - štúdie" sú to dve ~ozsiahl ejšie práce
s domina ntným· postavenim úvodnej výskumnej úlohy
z r. 1976-1980 v Ma tici slovenskej od zostavovatela
zbornika E. Muntága: "Projekt strojového spracovania
hudobných pamia tok" a dvojice ma ďarských bádateľov
L. Dancsa a Z. Németha: "Orie šuhaj". V časti "Profily" prinéša toto čislo ta kis to dve štúdie: "Anton Hyrtl
- Bartókov uč jte l" od A. Tauberovej a "Anleltung zum
Klavierschlagen Michala Godru" od E. Michalovej.
E. Muntág vyče,rpáva jú co a v mnohom podnetne spracova l problema tiku hudobne j dokumentácie s účasnos ti
s využltlm matematických metód a strojového spracovania informácii na poč!tač i. Jeho práca reprezentativnym spôsobom informu je o spracovávani hudobných
pamiatok uložených v Ma tici slovenskej a podáva tak
klú č (aj pre nezainteresovaného čitatel a ) k orientácii
v stro jovom sp racovani hudobných pa mia tok Matice slovens kej, a td najmä z hla dis ka zbierkotvornej č innos ti
Hudobného oddelenia Ma tice slov enskej. Projekt možno
právom po v ažovať za sl1čas ť Integrova n ého informa č
ného systému s medzinárodnou kooperáciou v rnedziacll
RISM (Me dzinárodný súpis hudobných prameňov), RILM
(Medzinárodný súpis litera túry o hudbe), AIBM [Medzinárodná organizácia hudobných knižnic ). Teoreticky
fundovaná, niek o ľko r okov kryš talizujúca práca E. Muntága nájde urči te uplatnenie v praxi, a to, pochopitelne, n ielen na pôde Matice slovenskej, ale v celoštá tnom, ba i me dzinárodnom meradle. Iba prax však
môže over iť precizne vyp racovaný teoretický systém
E. Muntága a odha liť jeho pripadné nedostatky.
L. Da ncs a Z. Németh sa zapodievajú vo svojej š túdii
hudobnou produkciou tzv. tir pákov z oblasti Nyiregyházy (dn ešná východná čas ť MĽR), ktorú v dôsled ku
tureckých vojen od prvej polovice 18. s tor. začinajú
osldlovaf Slováci. Autori t u nazna čujú postupné za nika nia ľudovej hudognej tradicie v ma lej etnickej skupine Slovákov a poskytujú či ta teľovi kompaktnejšiu
ana lýzu súčas n é h o stavu na zá klade konkrétnych zozb ieraných piesni. [Stúdia obsahuj e viac ako 50 notových prikladov s fone ti ckým zápisom textov a ich podrobn ou jazykovou interpretáciou.) Z hla diska metodologického p r ls tupu ide o koncizne vypracovanú tému,
a kis te v mnohom podnetnú pre našich etnornuzikológov.
Práca A. Tauberovej č ias to č n e osvetluje dos ia l obchádzanú a málo známu osob nosť Antona Hyrtla , jedného
z význa mných bratis lavs kých učttelov hudby z konca
19. s tor. Pomerne s t ruč ný, avšak erudovane, preclzne
vypracovaný text upozorňuje na n!ekolko n eznámych
fa ktov o š túdiu B. Bartóka v Bra tislave. Vys lovené hypotézy, a ko a j predložené fa kty nás nútia ko rigov a ť
všeo becne známe s kut očnos ti z tohto obdobia Bartókovho života. Dúfa jme, že v bl!zke j budúcnos ti sa . ča
som "vynoria" doplňujúc e historické dokumenty, pripadne sa autorke podari zis ka( pristup ku komple tnej
Bartókov ej tvor be z rokov 1896-1899 [keď Bartók štu-

kvitovať

fakt, že vý -

Je zaujimavým, ale zároveň pochop!telným faktom, že miera p.resadzovanla
sa nových štýlových elementov závisi
aj od charakteru žánru. Doklady o tom
poskytuje hudobná história v bohatom
výbere. Recitativny štýl baroka napriklad sa nemohol v plnej miere odzrkadlova( v Inštrumentálnej hudbe. Chopínov štýl napriklad nedokázal oplodniť
hudbu mimo klavirnej tvorby, Wagnerov
štýl sa nemohol uplatni( v plnej miere
v •rýdzo inštrumentálnej hudbe. Možno
vôbec vyslovi( konštatovanie, že hudba
,.neutllnlerov", t. j. predstavitelov novoromantizmu sa pr!ečila dlhý čas transplantác11 do komorných žánrov, predovšetkým do žánru sláčikového kvarteta.
Nemožno sa preto divU, že Bellove
kvartetá odzrkadlujú v prvom rade štýlové črty a na tradiciu viac nadväzujúce
podoby hudobného zobrazovania. To je
však len jedna stránka veci. Druhou
stránkou, ktorej treba prlpisať väčšiu
dôležitosť, je fakt, že Bellova kvartctová tvorba - napriek tomu, že Bella
aj v kvartetách ostal verný štýlu, ktorého podstata sa dá priamo odvodU z
velkej pozostalosti klaslcko-romantickej
minulosti - odzrkadluje zároveň vysokú úroveň zvládnutia tejto tradicie. Pritom Bella dokázal umocnH žáner kvarteta vo svojej tvorbe a dovies( ho k vysokému stupňu individuálnej slobody.
Nepodlahol tejto tradicU s jej prisnyrn! stavebnými kánonmi a požiadavkaml, ale prebudil ju akcentami nového
melasu k novému osobitému životu. Kontrastné mechanizmy žánru, jemu priliehavé požiadavky polyfónneho myslenia,
či rozvijan!e tematických elementov dokázal na plni( vlastnými ideami, a tak
postaviť žáner do oživeného individualizovaného svetla. Bellova invencia bola
schopná subl1rnovať inšpirácie, pochádzajúce z palety romantikov, a on Ich
postavil do podoby [ kval1tou l nových
tvor!vých syntéz, bez upadnutia do eklekticizmu a bez nánosov epigónstva. A
to je moment, ktorý si vyžaduje úprimný obdiv.
Prejavuje sa to v rovna kej miere v
originalite jeho tematicko-harmon!cke j
invenčnosti, ako i v nac hádzan! variač 
ných obmien, ktoré vyplýva jú organicky
z chara kteru a atmosféry základných

"
RECENZUJEME
dava! kornpozlc!u u A. Hyrtla), aby tak nadobudli pre·
svedčivé postavenie a suver énne obstáli 1 v medziná rodných reláciách.
Rozporuplná práca E. Michalovej pôsobi v závere
zbornlka dos( rozpačito. Jadro problému autorka interpretuje nejasne, čim vzniká r ad disku tabilných otázok. Ve ď kultúrna verejnosť na Slov ensku pozná meno
Michala Godru v súvislosti so slovenskou osvietens kou
literatúrou! Známy je i vzťah M. Godru k hudbe, ktorá
však nehrala v jeho živote prvoradú úlohu! E. Mi cha·
levá analyzuje klavirnu knižku Anleltung zum Klavier:
schlagen, priplsovanú M. Godr ovl, popiera jej úč e l ové
didaktické poslanie a kritizuje jej um eleckú úroveň .. .
Bolo by iluzórne hl ada f v tejto úče lo vej klavirnej knižke vysokú umeleckú hodnoru, ked že s plňal a vyslovene
požiadavky uč e bni ce klav!rnej hry a M. God r a ju a kis te
použival poč as svojho vychováva tel ského pôso benia a ko
priru č ku, podla ktorej vyučov a l [zr ejme okrem iných povinnos ti v tomto pos taven!) vtedy velmi populárnu hru
na klavfr!, čo s ám nikdy n epoklada l za ťa ž i s ko svoj ej
činnosti. Rovnako i celková jazyková úroveň tohto prl spevku je pomerne nizka. Je paradoxné, že práve o
človeku, ktorý sa a ko jeden z prvých usilova l o kodifikovanie spisovnej slo venčiny, sa v Micha lovej texte hovori s minimálnou jazykovou kultúrou.
VIOLA ŠVANTNEROVA
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Keď sa v roku 1981 us kuto č nU pod zá štitou minis tra
kultúry SS R M. Válka seminár k stému výroč iu narodenia Mikuláša Schneidra-Trnavského, viacer! jeho referenti zvýrazn111 s ku toč nos ť , že popri pietnej spomienke je to prlležltosť pre nový pohlad na jeho život
a dielo. Nielen v oblas ti hudobnej tvorby so samozrejmým t>reh odnotenirn Schneldrovho miesta a významu
v dejinách slovenskej hudobnej kultúry, a le i na ďa l šie
os ve tlenie jeho pôsobenia v rôznych oblastiach vteda jšieho kultúrneho života. Organizátori podujatia - Zv!lz
slovenských sklada telov, Ma tica slovenská a Slovens ká
a kat1.érn!a vied - sa ta k zaslúžili o významné podujatie, ktorého dosah umocnila Matica slovenská zar adenim ta kmer všetkých prls pevkov do samostatného zbor·
nika. Je nim Hudobný archfv i!. 7 - z cyk lu zbornlkov
hudobnohistorlckých prác, p ra m eňov a dokumentov.
Zostavovatel E. Mun.tág zaradil doň desať referátov ·autorov: L. Burlasa, J. Kresánka , I. Bergera, E. Michalovej, l. Tvrdoňa, T. Sedlického, E. Muntága , 8 . Hanárybo, A. M61iho, J. Albrechta - ktoré sa zaoberajú
z rôznych aspektov žánrovo rozmanitým dielom
M. Schneidra-Trnavského. Referáty uzatvára závereč né
hodnotenie vedúce ho seminára Z. Nováčka .

Pre úplnosť však tre ba dodať, že v tomto č ls l e Hu·
dobného a rchivu je uve re jnená i štúdia Ildik6 Ja ndo-

tematických tvarov. To isté plati o vy·
tvoreni oživujúcich kontrastných korute·
lácl!, ktoré možno vyťažiť z obsadenia.
Vzťahuje sa to takisto na vystavanie so·
nátovej formy vho.dným uplatňovanlm
konfrontécle výrazového sveta tematlc·
kých blokov, ktoré sa navzájom nielen
doph1ujú, ale zárove11 vystupňuj\1 k vy~·
šiemu výroku; nim je výrazový zámer
formového celku, vystavaného organic·
ky z jeho podmieňujúcich čiastkových
determinánt. Kontrastné roviny sa na
základe dôvtipne realizovaného vyrovna·
nia plynule vystrieda jú bez trhl!n, bel
stagnácie a bez psychologicky neprlja·
telných zlomov. Je to dôsledok Bello·
vej umnej práce s materiálom, schop·
nosU riadiť hudobný priebeh náležitým
prispôsobovanim materiálu a faktúry da·
nej chvili, či danej rozvojovej situáclt.
Táto charakteristická plynulosť prameniacu z ovládania techniky, involvujúca
striedanie vývojových vrcholov s úsekmi
pripravy a doznievania, dáva jeho kvar.
tetovýrn dielam velkú tektonickú uzat·
vorenos( a dynamickosť. Bellova invenf·
nosť sa prejavuje aj v jeho schopnost!
vyťažiť a eliminovať zo širšieh tematic·
kých tvarov výrazove použltelné drob·
né jadrá, dobudovávajúc a rozvijajúc tak
prislušné tematické pásma, ktorými vy·
stavia do seba zaokrúhlené čiastkové
celky. Všetko uvedené však svedči práve
o tom, čo sme už na začiatku našich
vývodov konštatovali: Bella vychádzal z
tradicie, do ktorej neupadol, ale ktorú
dokázal pozdvihnúť na rovinu, zodpove·
dajúcu jeho osobnému umeleckému my,;.
leniu a v rámci ktorej dokázal vyjadri!
najvlastnejšie umelecké intencie, osob!·
té vlastné idey.
Bellova kvartetová tvorba predstavuje
vo vývoji slovenskej hudby rnedznlk,
na ktorý by náš dnešok nemal zabud·
nút a nemal by ho "odhodiť" ako tvor·
bu, ktorej platnost ďalšia evolúcia pre·
konala ; pozornému prijimatelovi sa však
ponúkajú mnohé Inšpirujúce momenty,
ktoré si vždy zachovajú životaschopnos(,
i keď štýlová bariéra ich azda oddeluje
od na šej súčas nosti . Treba si len uvedo·
mit, že bariéra Bellovho štýlu nie je pre·
kážkou komunikácie s jeho urnenim;
Bellov štýl, vyjadrujúci jeho individualizované idey, je jeho umeleckou rečou,
rečou majstra, ktorého pre jeho dlhý ži·
vot konfrontujeme s tvorcami modernv,
ktorý však v skut očnos ti bol rovesn!·
korn vrcholných romantikov.
JAN ALBRECHT

vej-Schre.iberovej Hudobná kultúra klasicizmu v Prus·
kom. Skoda, že editori nezachovali monotematický cha·
r akter zbornika, najmä v pripade takéhoto významného
výročia. Stúdia tu pôsobi nesúrodo a iste by mohla
byf zaradená do iného tema ticky pestrého čista
zbornika.
Z odstupu ča s u - dlhšieho od konania semtnéra a
kratšieho od vyjdenia zbornika - možno eš te viac
oceniť význam us kutočnenia seminára, a le aj publik a·
vanie jeho materiálov v samostatnom zborniku.
Hoci osobnosti M. Schneidra-Tmavského patrili do·
poslal v našej hudobnej spisbe okrem jednotlivých š lú·
di! 1 dve monografie (prvá z pera Z. Bokesovej vyšla
v roku 1952, a utorom druhej ...:. z roku 1965 - je
J. Samko) a ďa l šie š túdie s úst red il k pripravovanej
Schneidrovej s to roč ni c i Vlastivedný zbornik múze! Zá·
padné Slovens ko, zv. 7 (vyda l v roku 1980 Obzor Bra·
tis la va ), je Hudobný arch iv č. 7 práve tým priestorom,
ktorý zhromaždil prispevky dop lň ujúce celostný pohfarl
na Schneidra z pozic!e dnešných poznatkov.
Už pri hodnoteni seminára sa s ice konšta tov ~ lo , že
prispevkov bola rôzna, zdá sa, že pre väč ši nu
referentov bola Schneidrova s t oroč ni ca impulzom, kto·
rý inšpiroval niektorých rnuz!kológov k novým pohla·
dom na už zná me s kutočno sti z jeh o života a tvorby
a ď a l š ieh k zverejneniu nových poznatkov o jeho pO·
soben!. B. Banáry napr. pribl!žll čulý a a ktivny vzťah
s klada tela k Martinu, najmä k Ma tici s lovens kej. t. Sed·
l!cký zasa odhal!l podnetné fakty o Schneidrovom angažova n! sa pre r ozvoj hudobne j vých ovy na Sloven·
s ku, vychádzajúc z jeho presvedčenia, že s dôkladnou
hudobnou výchovou treba zač ať už na základnej škole.
Nie bez zauj!rn avosti sú informácie, predstavujúce
Schneidra ako jedného z prvých autorov s lovenskej
učebni ce spevu (určená bola pre "školy obecné" a vy·
šla v roku 1922 - a o desa ť rokov v M a ďar s ku , kde
bola schválené pre meštianske a vyššie roč nlky ele·
rnentárnej š koly).
K zásadným materiálom seminára i zbomika patr!
referát L. Burlasa Význam M. Schneidra-Trnavského v
s lovenskej hudobne j kultúre, predstavujúci v spo ločen·
s ko-historických s úvislostiach oko lnosti a ta k i maž·
nosti Schneldrovho pôsobe nia - na jmä čo sa týka nad·
väznosti na slovenské kultúrne trad!cie. Cenným bol
pristup J. Kresánka k skladatelov ým um elým piesi'\am.
vyrnaľl.ujúci !ch z lokálnych vz ťahov a s úvislos ti , kon·
fro ntujúc Ich s európs kou tvorbou.
Na záver by srne radi vys lovili pr esvedče ni e, že pub·
likova n é materiály prispejú k hlbšiemu pochopeniu
vzťahov a súvislost! rozvoja slovenskej hud obnej tvor·
by - aj pre záujemcov o naše kultúrne dianie z ľa·
dov n ehudobn!kov. Nepozná me však otázky týkajúce
sa pr!stupnos ti zborn!ka. A napokon - aj pri pozltlv·
nom prijati zborníka referá tov k s t oroč ni c i M. Schnei·
dru-Trnavs kéh o sa nazdávame, že zbornik nemôže na·
hradif monografiu zásadného významu, ktorá by kriticky zhodnotila už z dnešných pozicil miesto M. Schne!·
dt·a-Trnavského ~ slovenskej hudobnej kult úre vo všet·
kých oblas tiach. '1
VIERA RE!UCHOVA
úroveň
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