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Slávnostné otvorenie 21. ročníka
Bratis l avských hudobných slávností

NECHAJME
HOVORit

MúZY
Minister kultúry SSR M. Válek pri
otváracom prejave.
Slávnostné fanfáry otvorili 26. sep·
tembra 1985 ni 21. ročnlk Bratislavských hudobných slávnosti, dominantnej hudobne j udalosti roka. Fes·
tlval tak vstúpil nielen do svojej tretej desiatky, ale zároveň aj do veku
dospelosti, ak si môžeme vypomôcť
paralelou s rudským vekom. Dôstojnosť 6vodného ceremoniálu v novej
Koncertnej sieni Cs. r ozhlasu pozdvihla 6časť najvyiilch stranlckych
a itátnycb člnlterov , člena Predsednfctva OV KSC, prvého tajomnfka OV
KSS Jozefa Lenárta, členov Pradsed·
nlctva OV KSS, ved6ceho tajomnfka
MV KSS v Bratislave Gejzu Šlapku
s ministra kultúry SSR Miroslava
Vlilka, ako aj ďalilch hosti a predstavlterov konzulárnych 6radov v
Bratislave.
Po úvodných slovách predsedu Fes·
tlva lového výboru a riaditera Sloven·
s kej filharmónie Ladislava Mokrého
otváracl prejav predniesol minister
kultúr y národný umelec Miroslav Vá ·
lek. Z jeho prejavu vyberáme:
"Tieto sviatky hudby môžeme ch6·
pať predovietkým ako kultúrnu udalosť , ako možnosť pre naiiu komunJkáciu so súčasným hudobným svetom, ale môžeme Ich chápať a j ako
je den z mnohých praktických .k rokov pre naplňanie záverov helsinske j
konferencie na úseku výmeny kultúrnych hodnôt. Je nepochybne lepšie vymieiínť si knltdrne hodnoty ak si môžem dov oliť slovnú hračku :
j e lepš ie č ltať noty než diplomatick e nóty. Pravda, na to treba dobr~
vófu viíetkých zúčastnených. Opäť sa
aj takýmto spôsobom potvrdzuje, le
umenie môže slúžiť a ko prostriedok
dorozumenia medzi národmi, ie má
svoj zmysel n a jmä vo chvllach, keď
je svet plný zložitých a výbušných
problémov. Je dobre, že stále hovoria múzy, aj keď, !iar, zbrane cel kom nemlčia. Radi vftame v Bratis lave a na Slovensku všetkých zah raničných účastnlkov a !eláme Im
umelecké úspechy a pl.'fjemný pobyt.
Zaiste nenechajú be:~: povšimnutia
fakt, že socialistické Ceskoslovensko
venuje s ústavnú pozornosť kontaktom
so svetovou kultúrou.
Keď vstupujeme dnes do t retieho
desaťročia BHS, želáme si nielen to,
aby toto ich desaťročie malo stále
vzrasta júcu úroveň , ale p redovietkým
to, aby sa kddý ich ďalil ročnlk
uskutočňoval vo svet.<J, v ktorom vlád ne mier a životné ist oty, lebo budúcnosť umenia je do značnej miery a f
budúcnosťou

človeka . "

Bratislavské hudobné slá vnosti, člen
Eu ró pskej asociác ie hudobných festivalov, maj6 dnes svoj vyhranený
profil , zohfadňujúci v drama~rgii

hodnoty domAce l svetové, konfronlesa, ktoré si tohto roku pripomfna
tujúc európske, ba i svetové umelecitvrťstorol!le svojej existencie: poké trendy so slovenskými a českými
merne skorú vyhranenosť interpretač
umeleckými amblciaml. Rada by som
nej kresby, priamu i!i lplrálov1l pejť
sa vyhnAť opakovaniu, ale nedá mi
za dokonalosťou interprttačnébo tvanespomen1lť aspoň stručne, ie v proru. Netreba sa pýtať, kolkokrAt siahgramovej ltrukt6re feativalu sa pali za Concertom grossom G dur, op. 6,
mätá na vletky významné kultúrnoč. 1 G. F. Händla, ani kolkokrát ho
politické, ale aj rýdzo hudobné výpredstavili verejnosti, i!lselnt koefiroéia, te festival nadob1lda koloaálne
cient by bol Iste vysoký. A predsa.
rozmery vd'aka obohateniu o poduVIdy je to hudba svlela, vlbrujúca
jatia zahrnuté pod egidu BHS, ako
temperamentom, arillaca optimizmom,
s1l výstavy, semináre, konferencie, ' no· 1 mäkkou kantablluosťou, lnveuč
stl.'etnutle ,dramaturgov a pod.
non naplnenosťon. Dnes, ked' sa v
Dvadsať rokov nle je vera, a predteoretickej sfél.'e opakovane rtella
sa stačilo, aby s l·· meno festivalu slsotbky ltflovostl l zvukodbo ideálu
kalo renomé, svojich stálych prla~ 
doby, pnoradé kritérium zostAva nivcov i propagAtorov. ~ebo treba pov muzikantsky presvedčltom tlmoi!evedať , že BHS sá nehonosia len epinl skladaterovej výpovede. A prbe
telom mladosti - vďaka desiatkam
t6to podobu Hlindlovej hudby warmladých tvárf na pódiu l v pubUcbalovcl tlmočlll poslucbái!om.
ku - , le:l festivalov1l poslucháčsku
Zasl1llll6 umelkyňa Zuzana R6lli!základňu tvoria U, ktorých budobn6
ková, lpeclallstka na tvorbu J. S. Bask6senostl narastali vekom a obobacha, ktorého kompletné dielo nabra-

Na otväracom koncerte 21. ro ()níka BHS sa z účastnili č len Predsedníctva OV
KSC, prvý tajomnlk OV KSS J. Lenárt, člen Predsedníctva Ov KSS, vedúci ta ·
jomntk MV KSS v Bratislave G. šlapka, predsed a Zväzu slovens kých spisovn telov ]. Solo vi č a cfaliH hostia.
Snlmky : CSTK
o:uvuli sa viac ročnými návštevami
koncertov, či posluchom hudby vôbec. Prosto zhriíme : je poteilitefnti
generačne viacvrstevné skladba festi ·
valového obecenstva, napovedajúca
nielen o záujme o hudobné umenie .
ale aj o kredite a pevnom mieste ,
ktoré sl BHS vydobyli v našej kul
túrno -spoločens kej sfére.
Vrát"me sa viak k hudobnej produkcii otváracieho ceremoniálu. Slovenský komorný orchester na čele
s národný m ume lcom Bohdanom War chalom a v koncertantnom diele so
sólistkou zaslftfilou umelkyňou Zuzanou Riižičkovou vydali plody svoJho htterpretačné ho umenia v dielach
velikánov baroka - tuhtoročných jubilantov a v k ompo:t.fcil sovietskehn
klasika hudby 20. stu•·o~hl . le o hli•
vuhod n é s lm l nv a !" u molm: k é eesl ) te

la p1·e Supraphon v koprodukcii s
firmou Erato, predviodla P.xcelen tnú
ukážku svoj ho interpretltl!ného ma j
strovstva v Koncerte č . l d mol Iip ·
ského veliká n a. SKO -- v ú lo he spre
vádzajúcebo orchestra - bol dôstoj·
ným partnerom sólistky Hlboký ví:
razový ponor Komor n ej symfónie na
pamiatku obeti fašizmu a vojny, op.
110bis O. Sostakoviča inter pretačne
vyjadrili w archalovci s frapufúcon
expreslvnou n a liehavosťou , čim program k oncertu dosiahol je dnozn ačný
kulminačný vrchol.
Bratislavské
hudobné
sl6vnosti
symbolicky otvára jú aj novú koncert
n6 sezónu. Zaielajmc si , aby nielen
15 festivalových dni, a le a j ďalšle
dotyky s h ud obným umenlm stali sa
nšfa.:hlltým i 1 7.1.i šl ac htu jf1Cimi s v iu t
lca m, hu dh y.
- fi

Vytvorit nové
možnosti
Hudobný život býva jednou z možných vizitiek
národa. Národy na vysokej vzdelanostnej 6rovnl
li stačili dotvori( svoj hudobný l iwct, vyullvajú
možnosti pre uplatnenie diferencovaných vlastnost( hudobného života a dbajú na tomto úseku
možnosť uplatnenia ozajstných hudobných talentov. Európske kulUirne vermocl - medzi ktoré
patrime i my - využivajú hudbu pre umocnenie
rôznych spoločenských situácll, ale predovietk.ým
hudba dotvára citový život občanov a stala 11a
nezastnpitefnou zložkou kaldodenného !ivota.
Kultúrne národy sa telia zo svojej národnej hudby, oživujú významné hudobné tradfcie a odovzdávajú štafetu velkých hudobných zálltkov z g enerácie n a generáciu.
Omerný počet operných divadiel, pl.'ofeslonélnych orchestrov, rôzne diferencovaných komorných telies a sólistov tvori stále zázemie hudobného !Ivota a je len na kultúrnych činltefoch ako
la tento potenciál vyu!lva, aký osoh prlnáiia a
podla akého projektu sa l.'ozvfja. Kulttírna politika je vtedy silná, ak nič nevychádza navnivoč ,
ak samotn! hudobnl umelci cftla, ie sa uplatňuje
ich námaha a práca vlolená do itil.dia a skúiok.
Zložitým problémom býva neraz to, ako uplatnif
hudobných umelcov, aby mali pocit dobr~ investovanej umeleckej práce a dosiahli úmerný ohlas
na koncertoch.
Každá hudobné kulteíra má v sebe prvky variability; nikdy dlho · nezostáva na rovnakej Círovnl.
Do umeleckého vývoja prlstupufi novi umelci,
stal.'ll umelecky dozrievaj6, stávajú sa vzormi a
jedného dňa uvolňuj4 svoje pozlcie svojim násle·
dovnfkom. Hudobné kult1lra je vtedy pl.'illná a livá, keď nástup mladllch a mladých je organický,
keď sa mílle hovoriť o novej kontinuite generácii,
ked' sa koncertná či operná dramaturgia obohacuje. Poznáme tento proces aj u nás, snallme sa
pomáhať vietkému, i!o mA perspektlvu. Osobitné
miesto tu maj6 umelecké ikoly, kde sa velké
hudobné talenty najskôl.' " ukazujú" a kde dochádza k prvému triedeniu talentov. Viacel.'é itáty
1 moderným umeleckým lkolstvom sa snažia vy·
pracovať stratégiu postupného uplatnenia talentov a tak zAvainejlle prispieť k vytvoreniu jedného z rozvojovfcb trendov tejto generačnej
nstvy.
Každá národná hudobné kult1lra je v stálej konfrontácii so svetom. Nikdy nevyžije len zo svojaj
podstaty, hoci silné národné zázemie nikdy .z hudobnej vzdelanosti n evyprchá. Konfrontácia so
svetom umolilate p redovletkým overiť sl v.l astnll
vývojová situiciu a potvrdiť vlastné zámery, ktoré tá- či oná hudobná vzdelanosť sleduje. Nikdy
to však nemé znamenať lacné koketovanie s niečim , čo sa do národnej kultúry n ehod l, pripadne,
čo by sa malo nedmeme povyilovaf.
Tito stratégia stálej konfrontácie hodnôt mílie
priniesť osob najmä vtedy, keď sice vieme, čo sa
vo svete deje, ale súčasne s láskou obdivujeme
to našské a snažlme sa správne vidi eť perspektlvy
rozvoja národných hodnôt.
Každá kultúrna politika si musi vyrie!iť viaceré daliiie zložité otázky, predovšetkým postupné
uplatnenie hudby i mimo hlavných kultňrnych
t:en tier. Je to súčasť náš ho demokratízdčného programu. Tento proces naráža predoviietkým na
menšie !ikúsenosti vidieckych organizátorov kultúrnych podujati a zbyto~é obavy o ich prlpadný n e úspech. úspešná býva tá činnost, kde v
popredi stoji niekolko pre kultúru zapálených
organlzá.torov, oddalťý ch týmto myillenkam. Molnosť 6spechu sa zvyš uje tam, kde ma jú n eformálnu Jlomoc vyšiilch orgánov. Máme také okresy,
i keď tento proces nie je zďaleka ukončený. Oplatilo by sa vypracova( p rojekt hudobného zveradenis jednotlivých okresov, podlo:le ný snahou po
kult6rnom zrovnoprávnenl jednotlivých okresov.
Nie je to úloha jednoduchá a čas to sa toto riešenie nahri'idza formálnymi štatistiku mi, ktoré
vlastný problém neriešia. Ma la by :11 toho osoh
celá socialistická vzdelanosť a koncerm é umenie by sa eiite viac uplatnilo.
Náš š tá.t vynakladá z n ačné finančné prostriedky na rozvoj hudobnej vzdelanosti , av§a k málo
kedy zobecň ujeme ztskané poznatky, najmä skú·
s en osti :r, práce s mlá.dežou. Neraz podliehame
jednostrannému záujmu o populárnu hudbu , ustupujeme tam, kde by sme n emuseli, vieme, ie konáme n esprávne , ale doteruz sme n evedeli vypra ·
covať úmerný systém stretáva nia" sa s hudbou.
Osobne som presvedčený , ie k tomuto dôjde v
uajbliUich rokoch, av!lak vyžadu je s i to širo ~ý
jednotný postup, je dnotné úprimné názory i noralšovan (l odvahu vy r uvru\va( hudobné z áu jno y
í'O ľ. NK O N OV 'ICF. li:

Absolventské koncerty žiakov Konzervatória v Bratislava
• NOVA, U~. \)7. SEZONA ŠTÁT,-.!Ef
FILHARMONIE ~SICE prlnáia Zfl'IC II ll
na poste blav~bo dirigenta. N>\t"Odn}•
umelec Ladislav Slovák uk o nčil !IYOís
dvojročné účinkovonic v košlcl:P.f filharmónii u na jeho miesto nastupuje od tejlo sezóny Richard Zimmer, ktorý ie dirigentom SF Ko!iice od roku 1982. Za ten
čas dokázal, le je pohotovým dirigentom s vynikajúcimi schopnosťumi a 11
vafkýmt pel'spektfva rnl do bndúcua. Dramaturgia nastá"va júcuj se:r:lmy zohJudniln vvznamné politické a i tátne výročia,
ako aj !ivotne jubileá mnohých sklada
tefov. Na poč1.1sť XVII, .zjudu KSC a 65.
výročia zalozenia KSC usporiada ŠF Kolice niekoľko koncertov počas sezóny
i v r6mci XXXI. koiilckej hudobnej jari.
Clcno~ia orchestra pripravia .záväzkovf
koncurt pro delegátov krajskej konfel'lmcle KSS.
Oramaturgickou novinkou 1' činnosti
Wlllllll fe, lo chce v budúcnosti otvárať
Jozlinu vidy dielom skladatala, ktorý
žil ~lebo pôsobil vo Východos lovenskom
'kroji a lebo priamo v Koiilclacb. Takým•
sa napriklad D. Kordoli, M. Vllec, J. Gre·
iák, O. Ferenr:zy, J. Hah'lk, J. Podprocký
a ronohl ď~tllit Tútc1 snYottu otvorila SF
Xošh:o dielom juraja Hatrlka Da capo
ul !:'Ino (26. !IO}ltcmhrR ) . .
V sezllue 1985·116 odznejú diola Jubi·
lnj(n:h;h skladatelov, ullcl sú A. Glazunov, O. Respighi, F. J.ls:r.t, D. šos takovič ,
C. :M . von W" ber a ll. Marcello. Ne:~:a 
b udlu ~>a ani na slov enských jubllanto'lf,
moclzi ktorými s ú ). Cikker, A. Mo)'l!es,
A. Očtm6!1, J. Zimmer, D. Martinček , i.
Parll1 a d'aliil. Za osobitnú zmienku sto·
jf !iO. výročie úmrtia J. L. l\ellu. V spo]uf1r6r.J so Zväzom slovenských skladatcfcJv pripravi Sr' Koliíca dva koncerty,
jmlcn symfonický a jeden komorný, ktoré hudCI začlenené do Tf~dňa novej sto·
vcn!lkej hudobnej tvorby. V rámci ko.mornj't:h koncertov dostanú prllel ltosť
vyt.túplt' a j členovia krajskej pobočky
1$S.
Nová koncertná sezóna bude, ako ul
trsdične ,
rozdelená
do nlekolkfch
osvo d čoný f:h cyklov: A cyklus: Symtonlcko·komorné koncerty (celkom 13),
8 - cyklus: Koncerty pre závody (!l), ·
C - cyklus: Koncerty pre hudobnO. mitdd (10), O - cyklus: Organové a komorné koncerty (12}. Os obltn6 skupinu
uo'ria Mimoriadne koncerty (7}. Interpidt)lčne bude nová koncerta6 se:a6aa
llpol!lvať na domácich dirigentoch a koncortnfch umelcoch (slovensktcb . i .l!es.kfch ), n o predstavia 18 aJ umelci %(1
ZSSR, Maďarska, USA, Talianska, Rakliska, Japonska a NDR.
• 12. KONCERTNA SEZONA STATNE·
HO KOMORNgHO ORCHESTRA ŽILINA
'ldadle " dramaturgickeJ oblasti hlavnt
d6raz na vý:anamné Yýrol!la politického
charakteru (40. vtročle osolobodenla Cesltoslovenska Sovleukou armádou, 65. vtročle :r;alolenia KSC, XVII. zjazdu KSC),
jubileá hudobných s kladatefov (300. vfročie narodenia }. S. Bacha a G. F.
Händla, 250. vfročie narodenia J. B. Pergoleslho, nedoilité BO. výročie narodenia
D. Sostakovlča a A. Moysesa, 75. výročie narodenia J. Cikkera a A. Ol!enála,
60. výročie narodenia J. Zimmera), uplatnenie autoroY s!ovenskfch (9 titulov, s
toho 3 premiéry}, českých (& tltulow)
a autorov soclalisttckj'ch krajin (& titulov}, oko i na uplatnenie mladej skladstorskej a lnterpretailnej generácie (Z
diela mladých 11utorov: M. Burlas Prodpusledné leto, P. Cón - Plesne Pau l Zimy) s uprednostnenlm lnterpreto'f
sh•venslkých, l!cllkýc h a zo soclallstlekých krajin. V r.astáva jliaej sezóne uvecllo SKO Zilina na domácom pódiu v Dome kultury ROH v 2Ulne 10 premiéro·
vých programov, mimoriadny program
v rámci Zillmdcého fest1vah1 komornj'ch
"''t:ho.strov a lll'Od!ltovl se. samostatnými
pt'tl,;:ramaM! na festivaloch .Mlf•dá Smetnn•tva Lltoruylil, llratlslavHke hudobné
s htvnn:'lti ( 2-krát J. v r áuu:i abonentných
~: y k lo v SJ!' nr a1isl a v11 <
• l•1urnvskoj 111lt. u·mú n w Olunlouc. ľH jJt'i hlavnom diel
~n nlu\· 1 SKO Žili nu )u11ovi Valluvi dosta
"'' 1Jtth:;.i wsf p••cds luvi t ;.., 1 tnladý a) •
VUJI<'iju tý di• igP. nl Pt:h!ľ StlJJ h:v (3 pr.:
","lnJV •• tn•ogi'a :ny J. tfn l; le konce1·ty bu
cl u tJh• t~; uvllt d•·· J:ucluv •l Ro jtf~t·, E dtHIL'~I
l'; ~ dw t• 11 úlivo:•· IIOhrwnyl. O hl ál"IH!I ku.•
o' ' ' 1 :a.:.<ún y l !JII~• · :Hi ~u usl<ulu il n i 211, nlt
: uh,•a L • .

•
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FRANl'tSEk.

'•\f:-,. Al: b ul ulnn.>9uu)• nuvým unwlec·
kj •l\ t:t!lflm upet y !I.Ú\'Ildué ho divadla \>
i ' o a lw
r' uU k(:ju lll' t!l•:[OJ po dutcl"ajšu m
·whn i , národnom umelcovi Zdeókm(l
K. uN!•Jt'ftV i .

0 PREMJE:RO JANAC.KOVEJ OPER''
" JEJ PAS1'0RKYill'A"' uvlct\ln Metropolit·
n i opera v N2w Yorku. Opm·u vo svo1c
~nám u pod rdizvom ,.Jenufa" tam hudob
ne na4tudaval nái dirigent národný umnJt-t, Vtit:iav Neumann, ktorý od 23. aep·
tt:•ubra dirigoval aj prvých desať pred ..
~ta~enl. Oalilie bode dirigovať v tannárl
budjiccho r oku.

$ túdium na Konzervatóriu v Bratislave
z kompozfcll od baroka a! po siičasnQ
ukonl:ilo v šk. r. 1984-65 päťdesiatosem
hudbu. úvodná Interpretácia Buxtehude·
žHllwv denného š tCidla a dvadsaťdva žiaho Prelúdla a fúgy fis mol bola e~te
kov štlldia popri zamestnani. Na riadipoznamenaná nervozitou. So zvukovou
telských absolventských prehrávkach sa
vyváženosťou a zmyslom pre výstavbu
ukázalo, že žiaci všetkých študijných
velkých plOch sa Stdllk vyrovnal at po
oddeleni dosiahli velmi dobrll interpreexpozicli fúgy, vynikajúco zvládol retač nú úroveil. Vzhladom na túto skutoč glstračnll techniku.
Jasná artikulácia ,
no s ť a na zvyšujúce su nároky no umee legancia, diferencovaná plastická dynalacký pre jav žiakov !ikoly , zvýšili sa aj
mika charakterizovali jeho Interpretáciu
kritéria výlleru pe verejný absolventský
Sonáty D dur ). Haydna. Prellldlum a fú výkon. Preto verejne absolvovalo dvagu B-A-C-H F. Liszta postavil na zvukodsatjeden najlepšieh žiakov Vl. roč.nlka.
vosti a brilantnosti. Aj tu sa predstavil
Ziaci, ktor! počas s tlldlu dosiahli najvyšako Interpret so z myslom pre velké dra~lu llroveň absolvovali koncertom so
matlcké plochy. Domina ntou recitálu Si \
sprievodom orchestra alebo recitáiovým
stala jeho druhé čast zostavená z komprogramom.
pozlcll naplsaných pre ukordP.ón. FeldoNev!:cdným umeleckým výkonom sa v
va Suita pre akordeón patri už ku .Idanáročnom programe prelistavll klavirista
slckému repertoáru vy nikajúcich akor ·
deónlstov. Sidllkov poctivý prlstup k ina umgent Róoert Stankovskf, ktorému
umelecká rado konzervatória udelila titetpretácU bol 7.avtsený najmä v pos·
tut NaJlepši absolvent v štúdiu hry na
lodných častiach. Ani sllstredenle na
ktavtr1, ako aj titul Natlepšl absolvent
technic kú stránku ne ubralo energiu na
adek vátne obsahové vyznenie diela. Hov srudlu dirigovania zu rok 1965. Absol ·
vovul so Symfonickým orchestrom kon · chelovu kompozicla Ad hoc, patri k nozcrvH.túrla, ktorý dirigoval prof. Z. B!lek.
vým, ešte lnterpt·etačne neovereným dieAko lllavirista
z triedy prof. B. Sta - lom. Akordeónlstu zvládol nároky dynarastovej predniesol l. koncert pre kl a·
mlckej a formovej výstavby, zaujal kul ti ·
vlr Des du r S. Prokofieva. Umelec ky
vovuným muZlka ntským prejavom. Záver
pl'esvedčlvým spôsobom inte rpretoval cepatril Invenčne bohatej Krzanowského
Jú s kladbu. Oseky p lné pô vabu a typicky
Soná te. Proti sebe postavené farebné
prokolievovs ké ho vtipu sa striedali so
plochy, náročné na minuciózne preprat-.llnýnt u zd ravym ry tmom, s jednoducho
covanle, zvládol ·vynlkajGco. Stdllk, vfu vy t·azne s tvát•ňovanou tematikou všettaz domácich a zahraničných s(lta;!, po.kých Casti. Sviežosť a zrozumitelné kontvrdil povest vynlkaj6ceho interpreta u
!.trukcia tohto raného Prokoflevovho
zlskal titul Najlepši ubsolvent v qre na
d ulla pl ne zodpoveda la mladlckemu· teo)akordeóne v r oku 1985.
pt!ra men tu absolventa. Rovna ko suverén- . . · Program recitálu speváka Martina
no IJ bsolvoval IC Stankovský dirigovania ·: .. BabJ•ka z triedy prof. I. Cerneckej tvov triede prof. Z. Bllka. Za osobnej pri· . rUl 'p lesne a 4rle: L. Tortorella: P leseň·
temnosti národného umelca E. Suchoňa .:· . G: F: Händl: ária z opery Theseo; F:
cllľlgoval jeh o SlnfOiúettu rusticu. V. SuSchubert: plesne Na mlgnon, Z hellopochotiovej hudbe našiel vhodn(! Inšpiráciu
lisu; L. Holoubek: Panpulónt, cyklus
pre vystuvbu rytmicky strhujúcich ta- plesni na slová M. Válka; A. Dargomy!ue čn ýc h úsekov, mohutnýc h gradačných
sklj: Nočný zeflr; M. P. Musorgsklj: Goplôch i ve!R'ý'ch . oxpreslvny cll oblOkov.
pa k; W. A. Mozart: ária Figara z I. dej:) t uctentský orches ter pod teho vedenlm
stva opery Figarova svadba; R. Wagner:
pod.11 takmer zrelý profesionálny výPleseň na večernicu z opery Tannhllukon. Ako prldavok odznel Slovanský tsser; G. Verdi: Scéna a ária Ferranda
nec č. 8 A. Dvorá ka. Stankovský sa tez opery Trubadllr; A. Borodin: ária Gada uviedol úspešne a nádejne. Jeho strllckého z opery .Knie!a Igor. Na koncerhu júct temperament a dobre rozvinuté
te podal výkon vysokej konzervator141·
hudobné nadanle je v.ell;Jm prlslubom
nej lírovne. Pol·Vrdil, te Jeho bla5 zama·
pre Q,udllcnost slovenske j hudobnej kultového timb-ru m.4 expreslvttu, zvučnosť
túry.
a svojou farbou l vyro vnanosťou reglstrov je jedným z najperspekt!vnejšich
Na absolventskom o rchestrálnom koncerte_ v sieni Slovtmskej !il harmónie vyabsolventov. Martinovi Babjakovi udelistúpila aj speváčka Lenka St.r61ovsk6 z
la umelecká rada Konzervatória v Bratriedy zaslúžile j učitelky prof. l. Čertlslave titul Najlepäl absolvent v oddeleneckej. Za citlivého sprievodu školského
nl spevu roku 1985.
orchestra pod vedert!m prof. Z. Bllka zaViolončelista K~l Traba~ z triedy
spievala koncertn\1 áriu L. van Beethoprof. K. FU1povtča podaJ na záver~nom
vena A, perfldo. Popri technickej a Ina bsÓlventskom koncerte výkon najvyltonačnej istote upútala f!lbokým cltoll,eJ ,tp}leleckej úrovne... Je~ o recitál , obvým ponorom. Pozoruhodné bolo zvládsahoval skladby v~etkých štýlových o'bnutle náhlych prechodov z vysokého do
dobi - G. Ph. Telemann: Sonáta a mol;
najhlb!;leho registra. Orchestrálnym proL. van Beethóven: Sonáta č . 5 D dur
gramom absolvoval aj violonč elista Kaop. 102, ~- 2; G. Faurá: Elegla, op. 24;
rol Trubai! z triedy prof. K. Filipoviča,
M. Kol'lnek : Hudba pre violončelo sOlo
ktorý naštudoval Concertino pre vlolon{premiéra). Trubač dokumentoval svoju
Čelo a orchester S. Prokofieva a pred ·
v§estrannosf a diferencovaný pristup k
stavU sa ako technicky d{)konal.t pr.lp~ajednotlivým štýlovým obdobl,axn a skla·
vený tlak schopný umelecky stvlimlf
datelom. Jeho absolventskt v~kon bol
bohatý hudobný obsah skladby. Klat"lnetechnicky dokonale zvládnutý a umelectisla RudoU Goga, z triedy prof. E. Bomky presvedčiv9, vyznačoval sa kultivovabaru prejavil mimoriadny zmysel pre
ným h udobným prejavom. Karolovi Trusačasnll hudbu a naštudoval Koncert
bačovi bol udelený titul Najlepši al;lsolpre klarinet a komorn9 orch ester M. Kovent v oddeleni strunových nástrojov.
rlnkn. S velkým úspechom absolvoval
V recitáli gitaristu J:•bomlra Hat6uypozaunista Ľubomlr Hor6k, z triedy prof.
ho, flaka prof. A. Menšika, zaznelo nieS. Vagovlcsa, ktorý zahral Koncert pre kolka vzácnych skladieb. BoU to predopozaunu a dychový orchester N. A. Rimvšetkým dueto J. Dowlanda v tívode reského-Korsakovu. Dychový
orchester
citélu a dve duetá sQčasnébo kubánKonzerva tória dokonale pripravil a dlrl·
skebo skladatela L. Browera v závere
goval prof. M. G11lovec. Orchester bol
koncertu (na druhej gitare hra l !lak
rozširený o ďalšiu sekciu dychových náIV. ročnlk a Peter Celeda ). Najmä Bros trojov, farebne silne pOsoblla najmä
werove skladby sú u nás \lplne neznás kuplna saxofónov. Na absolventskom
me, čo je spôsobené nielen vzá c nosťou
koncerte sa podielali všetci žiaci dychonotového materiálu, ale aj vysokou ná·
vého oddelenia a prejavm výbornlí In·
ročnostou. Ha jóssy Ich Inte rpretoval s
terpl'etačnú pripravenost pre !iru v orvelkou presvedčivosťou na mimoriadne
chestrl. Okrem technickej vyspelosti, tnvysoke j technic ke j a muzikálnej \lrovnl.
tona čnej čistoty a krásneho tónu prePo lívodnom due te zabral Suitu E dur
uk á7.al sólista schopnost vyššej formy
J. S. Bacha. Ak sl odmyslime niekolko
podania vo výstavbe diela a v cltenl.
kazov v Prehldlu, spôsobených neslístreldll o perspekt!vneho hráča, ktorý má
denosťou a mimoriadnou náročnosťou
predpoklady ďalšieho umeleckého rastu
diela, mOteme byf s jeho Interpretáciou
nielen ako orchestrálny hráč, ale aj ako
spokojni. lebo ostatné časti zazne li bezsólista. Hlbokým zmyslom pre s pevnos ť
cbybnt1 nioif:n v detailoch, ale al v cela vnút ornú proce~;uá ln ost skladby zau ja
ku. lkilantnú hru p.redviRdol v Sorola skladatelka Gabriela Klrárová 7. t1'lf'
vých Var iáciách e (aflskom recitálu body pl·or. J, Posp,~ ll o .
la " Su(t~l . S. ·Rnka, k-de bolo cltlf nielen
Náročným recWilový:m progrílmom Ili• · ·pochopenie skladateJovho · zámeru,:álalll
solvovn !a klaviris tka Betto Muulaiová :z
jeho ďotv crenle na vysokeJ úrovnť. gitan·ledy IJ ľO f. E. ľrtppove j . Jej p<·ogram,
rOilC j ltttorpra tt!cle.
kt() r y uhsn huval ~kla'dby viacerých ~tý ·
V!lotky recttá lové a bsolventské výkolový ('h nhd r.b1, lto! zostavon9 z diP.l ). ·~.
oy pl·ekvapil1 mnofs tvom a nezvyčajllOU
~otdt.,
!'t'P.lú<lium o rúgu d l s mol.
kvalttou zvládnutej u čebnej látky. K vel~ . . !· . l tJndla. C IT'ur.co nn 1~ . L. I/an Be r:
kým um elcr.kým zá.fllliom putr!l uj pottwv•m.; : Soo am Fls 1tur . O:>. 78, F. LiS7 ·
lo recitál b ur ľcnl s t k:y Ruginy Uilkovlt~o<•· KUlwPrtn(, ·~ tud a f mol ,,I.o J>egglc
vej z triedy prof. C. Sa..wlcsovej a polo
n ·<:~i" a Tra nscendentné c tuuu 1 mol,
r ecitál kontrabasistu Daltbora Tklldt~fka
R St.lPtn•<m tt.l Noveletty , op. 21, č . 4.
z trtetly prof. P. Profantu. U§kovitsova
'> ' l• ' B. Bnrt ó ka. Bul'lesky. Poči a toč naštudovala Impromptu A. Rous sela 11
11.1 "'c'n q il nervozita p ozna~ilu úvodn O.
Tému s variáciami d mol M. Tourn iera
l:l.JcllOVIJ fú g u. oJu ďolllt e s kladby zvládla
s preciznou a nalýzou fak t úry a kreh~ JSIIJ lOu u p rcs vet.lč ila o svojich hudobkou, no výraznou zvukovosťou. KontraII Ýt'h kvalitách. NdjpOsobJve jšle vyzneli
basista Tkadlč1k prejavil mimoriadny tasklndby Schumauna, a to tak cttllv~m
lent a schopnosti Interpretova ť nAročné
pot:ll'l.mmn, ako aj výbušnou ráznosťou
kontrabMové diela. Zahral I. a II. čas ť
olr ama tlckých celkov. Jel Interpretácia
z Koncertu pre kpntrabtts G. Bottesinls klatlleb su vyznačovala rozllšovanlm
ho a Tri miniatťlry pre kontrabas V. Fu~ t ý l u, logickou sta vbou diel a ic h vnúka. Bol mu ud ~lený titul Najlepšl abrotným prežitlm.
solvent v oddeleni strunových n4strojoy
Drumaturgia ubsolveuts ké ho recitálu
v hre nn k ontrabase. Klav iristka IngrJd.
11kordeónos tu Pe t rn Sidltka z triedy prof.
Sablicové :r. triedy prof. V. Slévlkovej
V . F11 ' kervve1 hoio~ nli rotnA. zostavená
absolvovala ntiročnou Sonátou C du r ,

op. 53 ,.ValdstelnskáM L. van Beethovena. Vo svojom výkone, technicky dobre pript·avenom, preukázala zmysel pre
stavbu velkých plOch a schopnost udržať napll.tie. Monika Lohnero'f4 z triedy
prof. K. Dibákovej predniesla Klavirnu
sonátu a mol , op. 143 F. Schuberta. Poda la presvedčivý výkon, muzikálne l
technic ky na velmi dobrej \lrovnl. Jadltll
Iu6ková z triedy prof. J. Mašlndu sa
predstavila Interpretáciou Klavlrnycb
sonát d mol, h mol, B dur O. Scarlattlho, Capricciom tts mol, h mol a Inter·
mezzom B dur z op. 76 ] . Bra hmsa. Po·
l.lala hudobne pôsobivý v~kon najmä v
S<:arlattlho sonátach, ktoré najviac vyhovujú jej n a turelu. Náročnf Scbuman·
nov Ka rneval zvládla na velmi dobrej
\lrovnl Karin Smoleko'fA z triedy prof. I.
Cerneckej. Podarilo su jej vystihnúť ro<~
manitý chara kter jednotllvfch ča st! a
udržaf výstavbu celku. Asatba Csehlov6
z tt·tedy prof. I. Cernec kej zabt·ula Men·
delssohnov Klavlmy koncert g moL Upútala romantickým vzletom, virtuóznym
leskom a poéziou. Podula výkon na pro·
!eslondlnej úrovni u posluchéčom pripravila neobyč aj ný hudobný zážitok.
Speváčka )ana Feketeo'fi, žiačka št6dla
popri zamestnani, z triedy zashlžllej
umelkyne prof. M. Soplrovej, zaujala
cyklom plesni A. Dvol'áka Tri novogrécke básne; jej výkon bol mimoriadne muzikálny a technicky Istý. Huslista Ré·
bert Zemeae z triedy prof. J. Srubul'a
predviedol v Huslovej sonáte A dur J.
Bra hmsa výkon meratelný profesionál·
nyml kritériami. Hlboko sa stotožnil s
Brabmsovým svetom a výrazne tlmočil
obsah skladby. Huslista MUaa Rollko z
triedy prof. M. Karllkovej sa výborne
vyrovnal s požiadavkami Nokturna a Tarantely K. Szymanowského, s atmosférou a husllstlckýml nárokmi skladby.
Vo v.ýkone huslistky Laale V•werl!6kowet
z triedy prof. A. Vrtela dominovala snaha a s\lstredenost spojená s dokonalou
pripravou. Zahrala IV. a I. časf Spa·
nlelskej symfónie E. Lalu. Jlautlstka
Dagmar RadoYA absolvovala l. a 2. čas
tou Sonáty pre flautu a klavir S. Pro·
ko!ieva. Flautistka l'feta Simknt na§tu·
dov111a 2. a 1. čast koncertu e mol F.
Bendu. Obe 'nautlstky - Dapar Radow6
z triedy prof. D. Sebestovej-Zsapkovej a
Ju ta Sl•koyt z triedy prof. V. Vavru vystihli rozmanitý charakter jednotll·
vých časti Interpretovaných skladléb.
Boria Cenelaaakf, fagotlsta z triedy
prof. A. Sawlcsa podal presvedčivý výkon v skladbe A. Tansmana SonaUna
fagot . #i kla vir, ,zap.rl'! ju m~~i,~ál!Jt,
a technicky na v.efmt d:obrej lírovní.. •
Súčasne
s absolventskými výkonmi
prezentovala sa aj práca korepetičného
oddelenia školy a treba' zdôrazniť, le na
absolventských koncertoch sa predsta·
viU vynlkajQcl profesori ICo'repeUcle, któri dokázali umelecké zá!ltky z jednot·
Uvých výkonov umocnlf. Osobitne treba
vyzdvlhnQť ldavirne sprievody p~of. P.
Cer.m.ana · ( J\. Csehtov4, I. StmkovA ),
prot. K . Toperczera (M. Babjak) a prof.
G. Hamarovej (M. Roško, K. Trubač).
Prehliadka absolventských vtkonow
bola sllčasne prehliadkou Qrovne jednotlivých oddeleni a tried hlavných
predmetov. Všetky výkony svedčia o
kvalitnej práci pedagógov a sQ dOkazom, !e Konzervatórium v Bratislave dokonale plni svoju lílohu pripravovať SVO·
jich !lakov na vysokoškolské št6dium,
pre sóllsticktl dráhu, pre potreby profesionálnych orchestrov 1 pre pedagoglcktl prácu na Iudových školách umenia.
-URTohto roku absolvova la na bratislav·
skoro konzervatóriu aj organistka Zan·
na Janál!kowt. Bud6cnost nasmerovanQ
k profesionálnemu Inte rp re tač nému pre·
javu sl formovala už počas štlldia pod
s taros tlivým vedenlm prof. I. Skuhrovej.
Tituly zo súťa ži č s. konzerva tóril obohatila v r oku 1983 vyznamenanlm zatial
najvýzna mncjšfm - čest ným uznanlm zo
s úť aže mlat.lých slovenských organistov
v ľiošť&noch. Bola to vzpruha pre v9'IOj vlastného rukopisu a najmä kryštalizáciu n ázorov, hlbšie muzikantské pre·
nlknutle k podstate hudby. Janáčkov á
vystupGvala čas to na pódiu školy l v
rámci prehlladok a sllťa!l. Repertoár akcentoyal §tf:lovt ro:zp~yl povinného 1
vlastného !lt!ld,lii; Jef' d~~uu bol Bach
- pre svoju .'logtcktl stavbu, .presnos f a
jadrnosť vytadrenla. Janáčkovej osvedčeným bac hovským repertoárovým čls·
lom bolo Pre llítllum a fllga b mol. BWV
544, z novšfr.h nuštudovnnt Fantázia a
fúga g mÓl, BWV 542 a CbOl'álové pre·
dohry An w assertiQssen Babylon. BWV
653b a Wochet a uf, ruft uns die Stlmme, BWV 845. Na a bsolventskom recitáli
hrala Bacha s plným zaujatlm 1 ked z4va!nost te jto !tvotnej sk1lšky nechala
na nej znaky l5 tej nevyrovnanostl. O to
s plnšlm n'a sadenlm sprltomnlla partitúru velkej Regerovej Introdukcie a passacagl1e f mol, op. 63. V nej mala mof·
nost plného prezentovanie techniky l
hudobného výrazu. Z francllzskej hudby
sl vybmla Duprého Preh1dlum a fúgu
g mol. N11 nej domon~trovalo svoje
~chopnosli farebné ho nást.rojovébo cltento . Prtivom zlskala titul Najlepši ab·
sr}jvent v hl."'! n a organe v ro.ku 1965.
ETELA C.USKA
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ROK PRED JUBILEOM ll.
29. 7. Koncert poalachái!ov konzervatór ll. Počuli sme na ňom najmladšieho
účastnlka tohtoročnej PMK U 17 -roč
ného Marcela !hefka, klaviristu, ktorý
sa uč! hrať na nástroji Iba od jedenástich rokov! Pritom je už poslucháčom
žil!nského konzervatória a na prehliadke i na kla v!rnom seminári P. Toperczera preukázal vzácny talent, ktorý je
schopný dalšleho vývoja a umeleckého
dotvárania. Mal v repertoári Rachmaninova Prelúdium D dur, op. 23, č . 4
a Prelúdium B dur, op. 23, č. 2, a ko a j
slovenské dielo - Toccatu a fúgu od
Stefana Németha-Samor!nskeho. Marc'.!!
Stefko hrá s nadhladom, ,.nedrob!"
skladbu na ťiseky, pozorne pedalizuje,
čim výborne vynáša frázy a témy. Neznamená to, že pred nim nie je vera
práce, ale je to muzikálny typ, ktorý
má vefkú perspekt!vu. Jeho dalšia práca sa bude orientovať na kultťiru úderovej techni ky , na prehlbenle obsahovej
výpovede a, samozrejme, na rozširovanie
repertoáru smerom k obťažnosti ma ·
nuá lnej, stavebnej a programovej. Pri
jeh.o veku treba kvitovať kvalitné pedagogické vedenie a prudký rozvo j osobnos ti.
Hobojlstka I·nta Baohmannová z košického konzérvatórla je o dva roky
staršia ako M. Stefko. Hrala Haydnov
Koncert C dur a Dve skladby pre hobo j
a kl a vlr od M. Kortnka (dielka sl1 z
dávnejšlch rokov skladatela). Za klavlrneho sprievodu l . Draveokaj predostrela Bachma nnová obdlvuhodpll technickú vyspelosť v ovládanf hoboja, ktorý - priznajme -;- je málo pertra ktovaný ako sólistický Inštrument. Mladá
hobojlstka tv orf tón l n~onačne čistý,
opre tý o. dobrú dychovll oporu. Is té rezervy s(l vo výraznejšom naplneni muzikantskej lskrtvostl, čim jej prejav dostal serióznosť, možno až neprimeranú
jej mladému temperamentu. Najviac upúta la v brilantne vyšperkovanej l. časti
l;{aydna a v pokojnej atmosfére Anda nte z toho Is tého diela.
Klaviristka Del ta Muas lalová je tohtoročnou
absolventkou bratislavského
konzervatória , kcle o. 1. 11spešne s tvár·
nlla v uplynulom škols kom roku aj part
Symfonických variá cii pre klav!r a orchester C. Francka. Pravda, sóllstická
hra viac odha!! dlspozlcle Interpreta, jeho sl5u t oč n é prednosti 1 rezervy. Tak
jP,,, ~q ..aj s t,outo ~~chn\cky zodpovedne
pripra venou kfavlrlst'kou, ktorá má však
ešte pred sebou 1 vera práce. Predovšetkým na diferencovanejšej úderovej technike na odstráneni tvrdosti tónov, Ich
skultlvovanl , ba Istom "výbere" podla
štýlu a autora. Prlčasté agoglcké zmeny
poškodlll jej podarite Händlovej Chaconny, ale aj začiatok Schumannovej Novellety fis mol, op. 21, č. 8, kde znejasnila mnohé pasáže a tematické oblú.kv. Najlepšie jej vyšla 3. časf z Baladic kej suity, op. 9 od E. Suchoňa, hoci
v 2. čas ti by sa bolo žiadalo viac onej
such oňovs kej
"baladickosti", typickej
nielen pre toto (ale zvlášť p re toto l
dielo. Muzslalová podlahla na svojom
prvom trenči ansko - teplickom vystúpeni
možno tr ochu aj n e rvozite a vari l pocitu onoho virtuózne ladeného podania,
ktoré vša k vždy a za každých okolnost!
musi byt podlože né zmys luplnosťou hudobného celku.
29. 7. Koncert poslucháčov VSMU. V
pripady Viery Doubkovej sa sk uto čne
jedná o typ "poeticky vrúcnet, Introvertne zameranej kla viristky", ako sa o tom
plše v bulletine. Tiež hrala Schumannovu Novelletu fis mol, op. 21, č. 8. a le
aj Novelletu D dur , op. 21, č. 4. Nesporne tieto diela predviedla so zrelšlm nadhladom ako deň predtým Muzslaiová,
hoci aj Doubkovej Schumann nebol vždy
stavebne hladký a plynulý, ep ickosť tohto druhu hudobnej formy sa s krývala
za poetickými metaforami, ktoré jej vyšli krajšie ako celostný tvar. V Bacho·
vej rozsiahle j a náročn ej Tocca te d mol
sa popasova la sta t očne s náročnou kompozlclou, a le 1 tu popustlla ,.uzdu" svojmu lyrickému naturelu, ktorý sa strieda l s neodôvodneným zrýchl ovanlm
is tých pasáž!. Tu bude treba da lej pracovať na štýlovej jednoliatosti, pričom
po technickej stránke treba každý tón
upres niť, ba priam logicky zdôvodnlt jeho pravé miesto a Intenzitu. Vrcholom
jej polorecltálu sa stali .Clkkerove Tatranské potoky, t ri koncertné etudy, kde
prezentovala svoju brilantnosť a farebné odllšenle priam obrazne rozohraných
skladieb. Tu sa Doubková vskutku našIa a vyvolala zaslúžený ohlas na zvrchovanú interpretáciu slov ens kého diela.
Barytonista Ján Ourčo s klaviristkou
D. Lackovou pre kvapil najm!! naš tudo·
van!m a uvedenlm náročných Plesni potulnéh o tovariša od G. Mah lera. ktoré
v plnej miere nahradili árie, zdanlivo
absentujúce v jeho repertoári. Nároč né
dielo n e bolo spievané azda s tolkou difere ncovano s ťou výrazu , ale od mladého s peváka ani nemožno žiada( absolútne h odnoty. Je to cyklus, s ktorým

umelcov v Trenčianskych Tepliciach

sa bude "pasovať" vlastne celý život predniesol ho na lmponujú.cej úrovni,
kultivovane, s výbornou artikuláciou
(ktorá bola evidentná aj v dvoch ruských piesňach a v s lovenskom cykle).
Pre Ourčov spev je primárna muzikalita, vedomie poznania toho, čo spieva,
ls t9 racionálny nadh lad nad skladbou,
čo nie JB na škodu zvlášť v takých die·
Iach, a k9m1 sú skladby staršieho rodu.
Ale pretože s ledujem tohto speváka už
dlhši čas, viem aj to, že sa vie na javisku rozšantlť, uvolniť a že zrejme jeho
výrazové možnosti sú. ešte širšie, ako
Ich mohol prejavU na polorecitáll v
Trenčianskych Tepliciach. Okrem Mahlera Interpretoval Rachmanlnovove roman-

Akordeónista

Ľudovtt

2ovic

Violonč elista

ce Dieťa, sl a ko kvietok a Duma, r esp.
Andrašovanove Regrúts ke piesne. Lyrický barytón Jána Durču vnáša jemnos(
aj do rustlkálnejšlch tónov (Regrútske
plesne), čo bolo niekedy na počú.vanie
jedt10strunné. V dobrom úmysle upozor:
ňujeme speváka aj nn výskyt väčšieho
vlbrata tam, kde povoli jeho dychová
opora, pripadne na menej farebné vy· so~é tóny . ~vwt. ak sfť ',~IliEf\í.ffil;~ ·, ,v
o:podn~>j
äyrt lckej rovine). J') .n.J
•i! ·'
.Y
• r ,
t 't ' J
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30. 7. Koni rný' koncert.' Nainťésfo !.fiamocnej Márie ' Len~vej (čembalo ) vystúpila na tomto koncerte klaviristka
Mária Blegelbauerová a akordeónlsta
Ľudovlt Zovlc. Biegelbauerovä pr edniesla Chopinove Mazúrky (gis mol, D dur,
C dur, h mol ) z op. 33 a Bokesovu s kladbu Variácie na Haydnovu tému. Mladá
poslucháčka VSMU sa zaskvela najmä
vo vydarenej (staršej) s kladbe V. Bok esa, ktorá je výborne klavirlsticky cltená a dáva ' možnost na' prezentáciu
nielen vynikajúcej manuálnej pr!pravy,
a le a j osobnostného zázemia v medi·
tat!vnej strednej časti skladby. Biegelbauerovej prejav vy.znel v Chopinovi s
dávkou poetizmu. ktorý rozvinula aj na
1

dynamických odtieňoch, schopný vyjadrlf aj závažné obsahové posolstvo. Zovlc,
ešte poslucháč VSMU, patri k popredným reprezentantom tohto nástroja, čo
potvrdzuje aj rad la ureátskych titulov
zo svetových súťaži (naposle dy Grand
Prix v St. Etienne). Hral v s kutočnej
muzikantskej pohode, bez vonkaj šieho
afektu, pokojne a predsa s plným sústredenlm
Cernohorského transkripciu
Toccaty C dur a Fúgy a mol, dalej Zrú·
tenú katedrálu od Václava Trajana a
pomerne vonkajškovo efektnú Chačaturlanovu Sonatlnu.
•
Livia Aghové sa opäť predstavila s
klavlrlstkou K. Dibákovou na polorecltáll, kde bola nad jej sily velká Mozartova koncertná ária Bella mia f!a mma, nddiol Jurovské ho cyklus Muškát
bol zase - podobne ako Kflčka na prvom jej vystúpen! - bez mladistvého
espritu u elánu. Skoda. Zato centrá lnym

f

Ľudovlt

Kanta

bodom jej vystúpenia boli P!snl! milostné, op. 83 od A. Dvoi'áka. Na priebehu
t9chto · Osmich . rôznorodo obsahovo
zvrásnených klenotov preukázala Aghavá vzácnu kultú.ru spevu, vonkajšiu aj
vnú.tornú e leganciu prejavu, vrl1cnosť a
Inteligenciu, ktorá striedala vo vokálno-technickej a výrazovej llnll krásne
ppp s klenbou messa dl voce. Livia
Ághollá' nemá zatial farebne ' bohatý hlas
~'rľ je - to s~ôr "bťei.y · ~opráíl",· Ale má
, v prejave vnútornú. noblesu, 1 at k'ed práve tá ju niekedy zvádza ku chladu r Jurovského Muškát ).
31. 7. Organový koncert - Trenl!lanske Bohuslavlce. Vystúpila na ňom okrem Imricha Szabóa aj sopranistka Ľu 
bica Rybárska, o ktorej výkone sme pfsali v predchádzajú.com člsle HZ. Szabó
"za s k očil" za nemocného čes kého organistu Zdeiíka Nováč ka, a ta k jeho výkon i samotný koncer t boli vskutku záchranou popoludnia, o ktoré bol medzi
po s lu c h áčm i velký záujem. Imrich Szabó
hra l na s tarom dves toroč nom organe,
ktorý . je značne poš kodený dažďami a
nutne pot ŕebuje odborn(! ruku opravára (podobne ako ·Interiér a exte riér

Klavirista Marián Pivka .

klavlrnom seminári, demonštruJúC svoju muzikalitu a c há pa v os ť . s akou pri·
jlmala .P ripomienky a dobre mienené rady.
Akordeónista Ľ. .Zovic pa tril svojhn
výkonom k š pič kám tohtoroč nej PMK U.
Hoci prišiel "nn záskok ", napokon pre·
trva l v spomienkach prrtomnýc h pozorova terov ako zr elý um elec. Jeho akor ·
deón znie kultiv ova ne, rehabil itoval h o
z a trakcie na rov nocenný h udobný In
štrum e nt, ktorý krásne znie vo všetk ých

kaplnky v T. Bohuslaviciach , ktorá je
kultúrno-historickou pamia tkou) .
Na
dielach J. Kriegera, J. P. Roškovského,
J. Pietersoona, J. S. Bacha, ). Pach elbla
preukáza l svoju po hotov osť, prispôsobenie sa daným okolnostiam, ktoré h o
nijako neovplyvnili (aspo i\ nie zásad·
ne ) pri tvorbe hlbokého muzikan ts kéh o
zážitku z jeho vystúpenia , gradu júceh o
v Bachovej Parti te c mo l. Drama turgiu
jeho vystúpenia bola nie len premy slene
sa odvfjaj úca od pomeme s kromný.;:h

možnosti organa a jeho zvukovo-tech·
nických dispozicii k efektnému, stavebne náročnému celku. Bola tu i všn deprltomná muzikalita, ktorá sa u Szabóa
snúbi s racionálnym aspektom, ktorý
však nestoji nad poslucháčskym vedomlm v popredi, ale s kôr a ko dodatočný
faktor, ktor9 sl uvedomu jeme až spätn e, pri prežlvanl koncertu vo svojom
vnútri.
l. B. Komorný koncert. To najlepšie
bolo na záver polorecitál Mariána
Pivku a violončelistu Ľudovlta Kanta s
klaviristkou O. Rusóovou. Pivka hral a ko
s kut očný poeta klavlra, v jeho hre ra
prellnala zvuková brilancla s rafinovanou úderovou technikou, v ktorej vlastne niet horných hranic, ta k často využlvaných mladými , neskúsenými hráč
ml, alebo temperamentnejšlml interpretmi; Pivka napriek tomu s tavia krá:me
klenby, z nich domy a chrámy, všetko
je tu jasné, čisté a vrúcne. Je to ozajstný "rúfusovský" pevec. I jeho dramatur ·
gia bola svojsky krehká a prejemnelá:
hral dve Scarlattiho Soná ty (C dur u
G dur), kde využil priam čembalovo vyludzovaný zvuk (kd e-tu mohol byť tok
perlivých pasáži aj jasne jš!), dalej Mo·
zartovu Fantáziu d mol, KV 397 vo verml krehkom, priam romanticky vzrušenom podan!, čo sa nepriečl tej to výnimočnej skladbe mozartovského klavlrne·
ho odkazu, vtipnou ukážkou súčasnéh o
s kla datelského úsilia bola Brelnerova
kompoz!cia Va riácie na tému W. A. Mo·
zarta, dielo živé, nápadité, iskrivé a
klnviristic ky vydarené. Rachman inovove
Variácie na Corelliho tému, op. 41 ukon·
čili,
a le aj myšlienkovo vygradoval!
krásne str etnutie s kla viristom, akého
sme zatial nemali: v hudobnom prejave
jemným ako vôňa mimózy.
Violončeli sta ĽudovU Kanta hral Schubertovu Sonátu a mol "Arpegglone" a
Pro kofievovu Sonátu pre violončelo a
klavlr C dur, op. 119. Obe diela sú mimoriadne náročn é - na nich sa demonš tru je niel en majstrovská hra , a le aj
zrelosť v celostnom ponlmanl. Zvlál:t
rozs iahla Schubertova kompozlcia sa
zvykne drobiť pod slákmi vlolončellstov.
čo sa tentokrát nestalo. Vzácne celistvo
prehlbené dielo zaznelo v podani Kantu nádherne vypointované, šťavnato, s
mimoriadnou dispozlciou technickou 1
osobnostnou. Menšie technické zakollsanie v l. č as ti nemohlo zotrieť ve!kolepý
doj em z cel ku. Daniela Rusóová, táto
s kve lá hudobnlčka, bola skutočnou (nie·
len kvôli konv encii citovanou l umeleFkou partnerkou aj v Prokofievovi.. hýriacom technickými, , intonačnými a Iný-,
ml delikátnosťami. Kanta zanechal do ·
jem, že je nielen hráčom prv ej trteuy.
ale najmä muzika ntom par excellence!
A tento s túpajúci trend si uchoval i pri
povinnostiach orchestrálneho hráč a v
Slovenskej filharmónii, čo je rovnako
úctyhodným faktom ...
XIX. prehlladka mladých koncertných
umelcov sa sko n čila. Na jej margo Zlí·
zneli i viaceré konkrétne pripomienky
v dis kusiách, ktoré pripravil Zvl!z slovensk9ch s kladatelov v nie najútulnejšom prostred! spo ločen s ko -zábav ných
miestnosti h otelu ]alta. Hovorilo sa o
potrebe zmenšen ia poč tu koncer tov v
budúcom ro č niku (z dôvodov umeleckS•ch, ale možno aj ekonomickýc h, no
urč ite aj kvôli menšej koncentrá c ll pozornosti obecenstva počas t ohto ro čnýc h
9 dni PMKU ). Odporúčalo sa, aby na
PMKU boli pozývani vyspelejšl hrá či, a
to aj vzhladom na posun clefov prehliadky v jej uoteraj šom vývoji. Očaká 
vam e teda , že sa Zl)lenšenlm počtu koncertov zvý ši kvalltíl.tivna úroveň, že budeme počut viac z ré1~tcfl umelcov, ktor!
Si vyberú program s vremyslenlm !ODO,
čo je pre ich dot e raj~l vývoj najtypickejšie, nepodllehajúc natolko rôznoro·
dým požiadavkám prehliadky. I>MKU by
sa ma la zbav iť tých akcii, ktoré neslúžia prezentácii koncertných umelcov,
ale bo sa Istým spôsobom prekrývajú s
inými zväzovými podujatiami a možnosťami (koncert mladých sk ladatel ov, a le
zbytočné boli aj dvojnáso bné prezentá·
cie speváčok , radše j mohli dostat príležitos t viacer! inte rpreti, alebo počet
podujati sa mohol znižlt ). Pravda, je l a hké pripominať , no ťa žšie zos tav ova ť . budovať tradlciu, prekonávať prekážky v
s úvis losti s náhlymi zmenami. och oreniami interpretov , zl a ďovať s tovky ma ·
ličkos ti do celku, v ktorom nikto nebadá detaily . l táto PMKU bola výs ledkom svedomitej práce organizátorov Zväzu s lovens kých sklada telov a Cs.
š tátnych kú pelov v Trenčianskych Tepliciach, najmä vša k tajomnfka Tvorivej
komisie koncer tných umelcov Gejzu Vajdu , ktorý pripravoval poduja ti e po pr<lg ra movej s tránke. Budúcnost prehlia dky
je teda v náročnej šlch umeleckých cle·
ľac h , ktoré vyplývaj(! zo s tále vzras tajú·
c ich výs led kov nášho hudobného škol stva a ta lentov, ktoré tu Mudujú, absolvujú a prichádza jú do života. Jubilejná
dvadsiata ~)re hliadka prines ie nespo rne
z avŕše ni e is te j etapy , a le a j nutné ino ~
vác ie v pri ebežnom život e toht o u žitoč 
ného podu jatiu.
TE RtZIA URSINYOVA

Na návšteve u zaslúžilej

u~itelky

prof. Idy

černeckej

Odkrývanie slojov
Pani profesorka, nikdy ste sa nepok6sill o drá.bu opernej sólistky?

K pozdravu 1om pr,ipojil olprayedlnenle, fe ruiilm v poslednf deň dlhého
11 určite nabité ho tý!dňa . . .
- Nevadí, že ste prišli v piatok ...
Stačí, a k ml slllbtte, že sa n echcete učiť
spi evať!

Osta l 10m prekvapenf. - Nebodaj ste
znonbldeli svoje učitellké
povola·
u.le?l . . . Napokon, po tolkých rokoch! . . .
- Nie, to nesúvisí s únavou z dlhomčnej práce, ale skôr s t9m, že odrazu
mnoho mladých mužov by chcelo spte
vat ako Peter Dvorský a myslia sl, ža
poznám čarovné formule, pomocou ktor 9ch možno razom u robiť z každého
záu jemcu velkého speváka . . . Nevedia,
že nestačl, a k má žiak dobrého pedagóga . ..... Budtlcl s pevák musí mat osob·
né, hlasové, fyzické a osobnostné pred·
poklady
húžev na t o sť ,
u stlovnosť ,
s krom nosť i zdravé seba vedomie, pokoru pred umením, do ktorého c hrámu sa
chce kvalifi k ov ať . . . A musí si uvedo·
mo vať , že byť spevákom znamená celo·
životn9 pracovný tldel, zameraný na sebazdokonalovanle . . . Spevák svoje štúdium vlastne nikdy nekon čí, ale n eus tále musí pracova ť na svojom technickom
a j výrazovom majstrovstve .. . Kolld mo ·
ji žiaci začal! svoju umelec kú kariéru
a ko vynikajúci absolvent! a napokon
skončili ako prlernernl sólis ti Jen preto, že sl mysleli, že absolutóriom začlna čas ža tvy bohatej úrody! . . .
A ako r eagu jú záujemci o umeleckú
., rýchlodráhu ~ ne t!Jkéto nároky?
- Cast sa vzpamlitá ih neď, časf po
čase, až napo kon ostane htstka vytrvalcov, ktor! to myslia so spevom vážne a
s 'Urnenlrn úprimne .. .
S m11 u prillf. Idy Corneckef, vedlloeJ
speváckeho odboru na Konze"atóriu ...
Bratidave a externej pedagogičky na
Hudobnej fakulte VSMU. Usadzujeme s a
'f pracovni, l<torá nesie stopy osobnosti
jej líivotného pa rtnera - nedávno zoSitalého prof. Cerneckého. Zámerne bo
nezd6ra:ftujece ako manl ela, ale ako
druha Y prdici a z6ujmoch, ktorého k
man!elke p6tala okrem cltovfch zvlilkov aj spoločné lAika k hudbe . . . Chr·
báty k Diil v h usto obsadenej kni!nicl
prezrád:ajd cleravedomt snahu naplnil
tento ;~rleator dokumentami kultúrneho
•tvoja rudstva : dejiny umenia v rô&nych spracovaniach sa tu della o mlelito s desiatkami kompleto'f gramofónoYých platni . . . V jednej poli čke s6 súlltredenl detci dostupn( sprievodcovia
operou. A vedra 16 zasa !ivotopisy tvor
cov, encyklopédie ... Sá to viletko. trpezlivl pomocnlci a nedkovia spoločného
úsiíia dvoch rudi, ktor( chceli vytvoril
v rudina s dvoma dcérami a na dvoch
vrueleckt cn !!kolách 11 desiatkami !iakov a kolegov hodnoty , presahujáce rámec jedného rudského lílvota. - Na jaayk sa tisne nbtojč i'fá otázka:

- N1e . . . Prispôsobila som sa manželov9m predstavám... 1Ioc1 mal rád
operu, nechcel. u by s orn bola op ernou
speváčkou.. Nujpt·v som vystupovala nd
koncertoch a v rozhlasov9ch progra
moch, no neskô ť, keď po nástupe na
konzerva tórium, narastali pedagoglck.;
povinnosti, zriekla som sa aktlvneJ kon
certnej činnosti u venovala som sa len
svojim žiakom a rodine ...
Vda Jivotná celta pripo mlna v eč nú
dilemu umelecke j pedagogiky: musi byť
pedagóg výkonntm umelcom , alebo nie ?
- Práca hudob né ho pedagóga pozostáva z dvoch zložiek. Najprv mus! niečo p oznať, vedieť a potom mus! hla dať spOsob a ko tieto pozna tky odovzdať svojim žiakom ... Akt!vna umelecká
či nnost nie je jediný spOsob, ako sa
oboznámiť s prlnc!pml um elec kej tvorby alebo Interpre tácie. . . Napokon ani
aktívny spevák nenaš tuduje všetky diela a posta vy, s ktor9rnl sa s tretne vo
svojej pedagogic kej praxi! . . . - Mnohí
hlasov! pedagógov ia stavajú svoje vyučovanie na princípe názornosti: svoJim žiakom predspevujú a nútia ich,
aby sa uči li naoodo bňovan!m. Isteže, nemožno túto metódu paušálne odmietnu(,
no treba sl uv edomiť, že s krýva v sebe mnohé ús kalia . . . Pri nap odobňova
nl sa môže stat, že žiak Imituje nielen
technic kú stránku pedagOgovho spevu.
a le aj fare bné vlastnosti jeho hlasu. A
tu sa mOže sta t , že sa zotrú. zvukovofarebné osobitosti žia kovho hlasu, vďa ~
ka k tor~m by mal predpoklady uplatnlt
sa na koncertnom alebo opernom pódiu . . . - Ale aj poklal Ide o techniku
tvorby speváckeh.o tOnu má tá to l m itač·
ná melódia len vel mi obmedzené možnosti. Pre spevákov hlas -. jeho -techniku, farbu, vyrovnanosť registrov a podobne - je dôležitý podiel hlavovej a
hrudnej dizonancle. Túto stránku svojho
spev u môže spevák k ontr o l ovať le n
sčasti . Z velkej miery je určena a natómiou jeho hlasového orgánu, ktorá sa
bezprostredne prejaví na hlasovom roz·
sahu. Anatomické rozdiely v tvarovanl
lebky alebo hrudného košu sa zase preja via osobito s ť o u farby hlasu. Napriklad sopranistka spieva prevažne, a ko
h ovoríme, " hlavov5'm tónom" , zauar čo
basista má prevažnú čas f svojho rozsahu podopretú hrudnou rezonanciou. To
sú ta ké zásadné rozdiely, že aj technicky brilantný pedagógov spev môže byt
pre žiaka podnetom k vytváraniu a
osvojovaniu nesprávnych návykov.
V čom spočlva ť allsko n i ej vyočo 
nce j metódy?
- V pods tate sa snažlrn e v p l ýva ť na
v~ voj žia kovho hlasu dvoma s pôsobmi:
na prvom mieste volim cv ičeni a, ktoré
vedú žlaku k tomu, aby sl spontánne
zvolll správny spOsob spievania. A to
ostatné sa s nažlm dosia hnuť pomocou
v9kladu - ved spievanie je či n nost , ktorá je racionálne pozna telná a pre to sa
dá o nej rozprávať. Casto pomôže a j
na vodenie správnej nálady, pocitu a
pod.
Jo vieobecne známe, !e 1pevák musi
byť ps ychicky a j fyzicky zdatnt jedlnec. Ktorá z t9chto zlo!iok patrí do
kompe tencie 'fOkálneho pedagóga?
- Spcvákova kond!cla je záklndnym
predpokladom jeho výkonu.
adohú!la
ju nielen telesn5'rni cviče ni ami, alo OJ
úpravou životos prl\vy , psychohygi e n~t·
kými návykmi, scbaovllldanlm a seb<J
disciplínou. Uč ltel spevu musi rormova1
žlakovu osobnost tak, uby sa zásaoy

RECENZUJEME
STEFAN N OSAC : CHOREOGRAFIA ĽUDOVEHO TANCA.
Sh:..onaké pe4l ngogické nakla daterstvo, Bratis lava 1984.
Pri b:la ncova nl dosla hnut9 ch v9sledkov od oslobodenia po súčasn os t sa nám ponúka aj oblast scénického
~ prac ov anla lud ových tancov. Na začiat ku vývo jovej
<Hnpy boli znám e pôvodné l udové tance uch ovávané a
p1 en á ~a né generáciami dedlnsk5'ch nosltelov. V novom
h(lr tlvom v9vine sa s tali základ om scénickej podoby
l udové ho t a nečné h o umenia, známeho u nás z pro!(rarnov profesiOná lny ch a pop red n9ch amatérs kych
fo lklórny ch súborov. Dnes poc1ťujeme tento umelecký
?.á ner za rovnoconn9 s ostatnými žánrami umenia. Autor
kmtw, o ktore j podltvarne Informácie, vyslovuje názor.
ze .. štyl!zova n1 fol klór zaraďujeme medzi ostatné druhy
profesionálneho umenia". Má široké divácke zázem iP.
tvorcov a interp retov na vysoke j umeleckej úrovn!. Tvo
riv9 pr!stup k tradičn9m hod notám ludovej t anečne j
kultúry zaručuje naše J moderne j dobe simultánnosť vzá!Omného vývo ja, čo je nevyhnutnou podmienkou zo
chovávania a ďa l šieho v9voju hodnôt národnej kultúry
aJ v te jto ob last i. Výsledkom tvorivé ho prlstupu k tru·
dič n 9rn hodnotám je aj r ecenzova ná pu bli kácia od zná
meJ osobností , zaslúžilého umelca prof. Stefana No s á l a. ved úceho Ka tedry tane č n ej tvorby Hudobnej fa kul
ty VSMU a umel ec kého šéfa Lúčnice , ktorá svojou pô
v ~•dnosfou upútala našu pozornosť.
Publiká cia prináša mnohoročné skúsenosti autora u
Jeho rovesn!k ov pracujúcich v oblas ti scénic kého spra covani u !udový r h tancov . Hoci je určen/\ adeptom cho

sp rávnej životosprávy stnll trvalou zložkou spevákov ho .,životného št9lu". Ak
sa to podarí, žiak č l sólis ta sl n ájde
spôsob a ko utužovať svoje psychic ké a j
fyzické zdravie.
Podla všetkého spevák je menej slobodntm č lovekom ako jeho lpoluobča
nia . . .
Obmedzenia, ktoré vypl~v a j ú zo
spová kovho povolania, mu vyna hra dl jeho h las, ktorý sa stane pros triedkom
jeho sebavyjadrenla. A čl ove k, ktor9 dokáže pr e uk ázať, čo v ňom je, žije v koneč nom dôsled ku omnoho plnším životom a ko ludla , ktor! si mOžu zdanlivo
bez násled kov .,dopr i ať" menšie čl v lič šle
neresti všedného dň a ...
Jo nojakf rozdiel medzi spOYákom a
vrcboloYým iportovcom, napriklad atlti·
tom?
- Na prvý pohlad nie - oba ja musla byt schopní zvládnu( fyzickú a psychic kú zátaž, súvisiacu s mimoriadnym
výkonom za mimoriadnych okolnos ti
(prítomnost publika l. No na rozdiel od
atléta, spevák ov! n es tač l pod ať výkon
u r č itých parametrov
(zaspievať
ta!kú
partiu, exponova nú. čast árie a pod.),
a le musí to uroblt ej s lah kostou a
akousi e leganciou, ktorá v poslucháčovi
vyvolá pocit spontánnos ti , 6prlmnostl.
Za atlé tovým aj spevá kov9rn výkonom
je obrovská námaha a úsllle; no v pri·
pade speváka publikum to nesmie a ni
vidief, ani poč uť . . .
Z toho vietkého mol no u1adzovat', l e
na val lch hodinách speyu nejde len o
spe'f . ..
- VokAlnemu pedagógovi nemO!e Isť
len o spev, a le musi dbaf aj o ostatné
zložky spevákovej osobnosti a psyc ho·
fyz ickej zdatnosti. A k tomu patri aJ
celková hudobná rozhradenosf, kultivované hudobné myslenie a cltenie, do
ktorého by sa malo premietnuť všetko,
čo sa odohráva v našom bohatom hudobnom živote. Tieto zložky !lakových
záu jmov sledujem rovnako pozorne, ako
rozvo j jeho hlasu.
Listujem v albume, ktort je akoasl a • ·
H!rioo pedagogických 1íspecho• prof. Cernech). Sil v 6om súatredené l lYotopl·
ay, foto11r a fle a liaty Jej a baolvento-.,
ktorf 1a uplatnili na domácich a aahranli!ných operných scénach. Ve dra farebnej foto11rafie nb odné ho umelca Petra
DYorského je roYna tco výrei!ná kolekcia
pohladnlc z miest, ~ ktorých dčlnko 
val - Milá no, Mo1kva, Paril , Londýn,
New York, Tokio . . . Akolry ste otáča li
glóbus . . . A tu Je fotografia Jozefa
Kundl6ka . . . V d eň nUho stretnutia 1
prof Cerneckou bol vo Filadelfii, kde
bol účas tnlkom finále s dlalíe Luciana
Pavarottiho. Ul pos tup do finAle mu vynielol pozvanie na hosťovanie v milá n skej Sca le. - A tu je zase foto11rafia
Jána Galiu. Tento rok Yyhral medzin6rodn6 slital ... Rio de Janeiro . . . Práve
dnes bol u no jej profesorky na poslednej konzultácii pred svojim recitálovým vys tápenfm na Bratislavských hudobných slávnostiach . . . Daniela Surfová je sólistkou brnenskej opery, Jaroslav Kosec spieva v Olomouci, Pavol
Dvorský, Alena Dvorská-Gallo'fá a orga
Hromadová sd v banskobys trickej opere.
Treti z bratov Dvorsktch, ktorl sa upi·
sali spevu, !ituduje u prof. Cerneckej
na VŠMU a práve sa pripravuje na dlhodobti stU v Miláne.
Nalla vokálna pedagogika dosia hla 'f
posledntch rokoch mimoriadne úspechy.
Popri vaiilch liakoch s d to a j ďallf absolve nti konzerva tória a VŠMU, ktorf
sa prllsadili na domácich i medziná rod-

reograflckého umen ia, má širši v9zna m pre celú naš u
národnú kullu ru. Kod ifik uje dosiahnuté výs ledky a naznač uj e tvoriv(\ cesty clalšieho v9voja. Podla autora
" Ide teda o tvorivé rozv!janie a v9sostne súčasnú in
terpretáciu ludového tanca .. . Problematiku n epokladá
me ani zďa l e k a za vy če r panú a závery za jednoznačné
a de fi nl t!vne. Pr ed pokladáme, že n aše názory, metódy
a formy sa budú ďalej vyvl j a ť ta k, a ko nás to uč!
aj sama h is tOria ume nia."
Autor odkr9va závoj a dáva možnost nahliadnuť do
svo jej tvorivej dielne. Príklady úspešných umeiec k5'ch
programov Lúč m ce a SĽU K-u s lúžia ako názorné pomôcky opisu metOd a foriem práce. Názornosf publiká cie zvyšu jú zápisy tancov, hudobn9ch motlvov a čas ti
skladieb, no nujm11 prekrásne fare bné a čiernobiele
fotografie.
Jednotlivé kapitoly nn seba navzájom nadvlizu1ú.
OvodriO čast! kni hy informujú č it atela o fo rmách vý·
sky tu a prezentácie folklóru, o ta neč n9ch druhoch, o
choreograflc kom a in t erpretačnom umeni a podobne.
Na základe vyj asnenia t9chto a ln9ch základn9ch poj·
mov pris tupu je autor k otázkam tvorivého procesu.
zdrOJOm i n~p1rác1e , k prác! s motivom , až k JI.!VIs ko
vému priestoru so s0lov9m t a ne~n!kom, dvojlr.ou a ta ·
nočnou skupi nou. Osobitn e sledure problémy de1ovo~ho
wnco a réžiu hudob no - tanečnýc h diel.
K špecifickým tvor1v9m pr oblémom patr! spolupráca
choreografa so sk ladatelorn , výtva rnfkorn, Inscenácia
folklóru v te lev!zll, jeho vč leneni e do opery , muzikálu.
činohry a podobne. Pri sys te ma tizácii foriem v9skytu
folklóru v súčasností vychádza. autor z ne us tále sa meniacej fu nkcie folklóru v spoloč nosti. Dôkazom umelecke j vitality nášho folklóru je aj jeho dnešná funk c ia.
čo najpresvedčivej šie dokazujú a utori scéni c ké ho Tuctového tancn. Nový umelnck9 žáner ovplyvl'íuje niele u

nfch fórach. Je namieste hovoriť o alo·
venskej speváckej i koleí'
- Pod speváckoll. školou rozumiem
urč lt 9 sys tém tech nlck~ch prlnclpov, pomocou ktorých sa tvor! spevácky hlas.
Tomuto kritériu zodpovedá len talian·
s ka , nemecká a ruská spevácka ško.la.
Voká lne kultúry ostatn9ch európskych
národov sú v tomto smere le n miestnymi obmenamt niektorej z týchto troch
š kôl. Do týchto modlflkáctl sa pr emietaj ú najma špecific ké stránky národn9ch jazykov - tvorba hlások, artlku·
lácla, slovn~ a vetnt prlzvuk, melodika
hovorovej a javiskovej re či a pod. Vo
svojej pedagogickej práci vychádzam z
prlnclpov talianskeho bel canta, prispôsobených jednak zvukov 9m osobitostiam
slovenč i ny, jednak jednotliv9rn žiakom.
Ako som už spomenula, ne jestvu je nejak9 univ erzálny spôsob a ko spie v ať a
a ko vyu čo v ať spev. Každý žiak je pre
mt)a svojím spôsobom j ed inečn~ a neopa kovatelný prlpad . . .
Comu teda · pripisujete lkspeoby slo·
venských vokálnych pedagógov, ktor6
dosiahli v poslednom obdobi?
- Volkú zásluhu na tom m4 dobudovanie systé mu nášho hudobného školstva, prepracovani e a prepojenie jednot·
liv9ch článkov p rofesionálnej prlpravy
speváka. Stačí, aby srne porovnali osnovy spevác ke ho odboru na konzervatóriu spred tridsiatich r okov a dneš n9ml
a vldlrn e, že priprava budúcich spevá·
kov sa stala omnoho komplexnejšia. Po
s k ončeni konzervatória mOže spevák študov a ť ešte n a VSMU, potom sa zdokona lovať ako štipendista Slovens kého hudobného fondu, absolv o v a ť za h raničné
stáže - to všetko sil mimoriadne podmienky pre rozvoj speváckeho talentu.
Pokla l Ide o nás, vokálnyc h pedagógov,
na rozdie l od svoj ic h predchodcov máme možnosti poznáva ť voká lnu pedago·
gi ku v zahranič!. Osobne som a bsolvovala študijné s táže v Moskve, v Sofii a
v Buda pešti, zúčastn!la som sa medziná·
rodn9ch súťaží , kde som vlaela a počula de filé rozma nitých tec hnic kých a
Inte rp retač ných
postupov, ktoré som
mohla bezprostredne porovnávať s v9·
sledkami svojich žia kov - to všetko je
neoce nttelné žriedlo poznatkov, ktoré
výrazne posunulo našu pedagogickú prá·
eu na vyššiu llroveii . . .
·
Badt ci rok Ol lb lte l tyrld1late vfročle n ojej pedaao111ckej
i!innostl. Na·
mle1te je ot6aka: ak by s te si elte ra1
mail nolll povolanie, rozhodU by 1te
s a opil pre dráhu vokálneho peda11ó·

.

, .,

- Celkom ur čite. Raz ml jedna prafská koleg yň a povedala, že jediný vynl·
ka júci absolvent stačí n a to, aby vokál·
ny pedagóg nadobudol pocit, že jeho
celoživotné 11sllle nebolo má rne . . . No
potvrdenim zmyslu môjho úsilia a prá·
ce nie sú len ti, čo osinUl na domácich
či za hranič n ýc h scénach, a le a j ti absolventi , ktor! sú dnes č l e nmi Slovenského filha rmonického zboru, programov9ml pracovnlkml rozhlasu a lebo televlzie, čl kvaliflkovan9rnl učite lrnl spevu
na ludovýc h školách umenia. Na každom
z týchto postov mOžu pri sp i e ť k tomu,
a by sa rozvl jala naša voká lna kultúra,
ktorá je spolu s našim jazy kom dôležitým ZJ!akom našej národnej totožnosti
a kultúrnej vyspe losti.
K pocitu s pokoJnosti prof. I. Cerneckej z vykonanej práce určite prispeli
aj najryllie ocenenia, ktoré naile iltátne orgá ny udeluf(i peda gogickým pracovnlkom: prof. I. Cernecká bola popri
mnohfcb cfali lch oficiálnych uznaniach
v podobe medallf a diplomov vyzname naná titulom Zaslá!ilý učltor a Zaalúlllý pracoYnlk kultúry. Tieto ocenenia
vlak celo!ivotn(i pedagogickú prácu
prof. I. Cernecke j neuzavreli, a le zastlh·
li ju uprostred práce a plánov, v ktorých strede je ddy člov ek s krásnym
hlas om. Prip ravil: JAN SZELEPCSf:NYI

estetický vkus divákov, ale spätne vplýva aj na nosi·
telov fol klórnych trad!cl! v trad i č nom dedinskom pros·
tr edf.
Za zá klod tvorivé ho prís tup u k práci s fol klórnym
ma te riálom pokladá Stefan Nosál mieru Individuálneho
prekladu tvorivého jednotlivca do umeleckého jazyka
pr!slušného druhu. Pr i upla tneni určitej miery štyl!zácle " vychádzame aj z anal9zy štruktúry umeleckého
diela a dalšlch sk ut oč nosti, ak,o napr. kval!ta umelca,
boha t os ť materiálu ... " a td. Dodajme k tomu , že miera
indtviduálneho spracovania sa us k utočňuje a prejavuje
v jednotllv9ch výrazov9ch rovinách , a ko napr. vo vyváženos ti miery štyl!zácie tan ca a hudby, vo vnútor nej š truktúre hudby, v je j sonorís tike, tektonike, to·
na lite, ry tmlc ko-rnetrlckej štruktúre, harmónii, vo výbe
re Interpretov a podobne.
Zil velmi dôležité pokladáme dôvernú zna lost šírky
u hlbky pôvod ného fo lkl órneho materiá lu, pričom dô
Jožitú úlohu h rá osvojenie sl svetonázorovej spätosti
pôvodného tvorcu a Interpreta s fo lklórom a prostredím
jeho vzniku , ďalej profesionálna pripravenost pre svo
ju prácu, ta lent, mieru nadväznosti na známy lnd l
vtduálny alebo skuplnov9 umelecký pre jav , stupel'í Je·
dinečnosti prístupu k narábanlu s folkló rnym ma teriá
lom a Iné. V Interpretač nej oblasti je d0ležit9 s tupe])
technického zvládnutia, ume leckého p ret lm očenl a ob·
sahu diela, rešpe kt ova ni e interpre t ač ných zvláš tnosti,
s ktorým i tvorca nar/iba a miera použitia l n terpret uč 
n9ch prvkov vychádzn júclch zo škole ného vý razu, manlér. a tď .
Choreografia ludového ta11Ca od Stefa na Nosála čerpá
z poznat kov aj rn"nohých Jeho spolupracovnl kov, preto
vyjad ru je ná zory popredn9ch ch oreografov, teoreti kov
a umelcov, za klada telov scénic kého l udového la nca ako
ALEXANDER MOll
novéh o umeleck é-Mp žánru.
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DNI

ORGANOVij HUDBY

Osem r očn!kov Dni o rganove j hudby v rámci Kultúrneho
leta predstavuj e n ielmfko typov tohto pozoruhodného kon
certného podujatia. Prehlad mien dokazuj e, že sa tu v upi~
nulých ročn!koch vystriedali s ku toč né osobnosti nás troJ a po~núc H. }acobom, H. Hochreitherom, ). Bucherom, J. )ul
goilolll, z mla dš!ch L. Digrysom, L. Lunkwls tom, i naJ·
miadš! ešte zrejúci umelci a napokon domáci organis ti
i\O Slovens ka a Ciech . je to prierez impoznantný i ked
spoéio tku sa tiet o mená vyskytovali skôr nlíhodile, bez dranw lurglckej istoty a pevné ho k oncepčného zamerania prellli<~dky. Napriek tomu už prvé r očn!ky sa v podstate pre·
saclili n zafi xovali ako jeden z najžiadanejš!ch koncert·
ný(.h cyklov tohto podujatia. Po úspešnom začiatku na·
.>tall ale aj roky stagnácie, ba úplného výpadku z programu Kultúrneho leta. Tohto roku sa v podstate nadviaza lo
lJ,a úvod - dlžko u, počtom i kvalitou typov. Nemysl!me
tým iba na kvalitu velkých mien, ale i v tom najindivlduálnejšom názore bolo c!ti ť osobnosť, i z toh o najroz·
dielnejšieho poňatia pôsobila sila originality. Bolo teda
č o obdivovať, konf rontovať. Druhou stránkou je programoVé zacie lenie Dn! organovej hudby. Od počia tk u presadzuJÚ hodnotovtí, informat!vnu l záujmovú s tránku projektu.
Predovšetkým je to di elo J. S. Bacha, da lej prezentácia

Orga nis ta Hans Otto
organovej tvorby vlastne j krajiny a dominá n t ! n terp re tač·
néh o záu jmu sólistu. Najza u j!mavejšl sa stáva Bach nielen
pre svoj u nadčasov os ť a oprávnenú pos l ucháčs ku glorifi·
káciu, a le predovšetkým pre možnos ť konfrontácie názorov
reprezentantov rôznych škO l a in t erpretač n ýc h zámerov.
Pretože Ba cha hrá každ ý organista, l ked nie ka ždému je
dopriate poc h opiť podsta tu jeh o hud by.
Retrospekt!vny poh laď na 9 koncertov organovéh o cyk·
lu mus!me h odno t iť z ta kých to aspek tov, bez stanovenia
>l špecifických kritéri! pre interpretáciu organových diel
véliká na. Nemožno dokonca rešpektova t už ani n ázory
bachológov typu Schweitzera, Wa lchu, Alainovej , jacoba,
Dlgrysa , či slovenskú a lebo čes k ú školu. Dnešná interpre·
U\cla sl skôr vyžadu je syntézu doteraz povedaného, pod·
riadenú u rčitému obdobiu Bachove j tvorby a podopretú
ouobnýml názormi. Zo všetkých n ázorov, zdá sa, slovenská
Interp retácia vychádza júca z akejsi prehodnoten ej syntézy
a za ktualizovaná pr!to mnosť ou , je najprija telnej šla. Nezastlera osobnost tvorcu ani interpreta, a le r ešpektuje oboch
v tichej poko re a oddanosti. To sú teda názory, smerujllce od jednotlivcov k všeobecnému a spät k individua lite
umelca. Takto zarezonovali aj výkony host! na tohtoroč
ných Dňoc h organovej hudby.
Počas dvoch týžd ňov, od 13. do 31. a ugusta t. r., vys túpilo v Hudobnej sieni Bratislavského hra du 9 organistov.
Známe mená z NDR (Hans Otto). zo ZSSR (Leopoldas Digrys) obohatila mladá krv z Polska (Toma sz Nowa k ), Finska (Mark ku Helkinheimo ) a Velkej Británie (Ma lcolm
Rudla nd ). Ceské organové umeni e zas tupovala Kamila Klugárová z Prahy a slovens ké prof. Ferdinand Klind u, Zla ta Suchánková a ján Vladimir Michalko. Repertoár, vo v !!.č 
~lne pripadov preferujúci a lebo akcentujúc! Bacha, posky·
!oval možno sť konfrontácie od di el mlados ti - Prelúdium
a fúga a mol, Toccata a fúga d mol, Tocca ta a fúga F dur,
Passacaglia c mol, cez vrcholné diela organovej literatt"t
ry - Prelúdium a fúga h mol, Tocca ta a fúga D dur
[Dorická). Triové sonáty, až po najoso bnejšiu výpoveď l'"
prezentova nou hudbou v Umeni fúgy. Každý vložil do in
terpretácle svoj podiel tvorivo premýšlaj úceho hu dobnlk<l,
z ktorého sa odv!ja l priebeh deja tístiaci do názo ru. Nu)
očakáva nej š ! bol u bachovského orgun is tu Hansa Ofto.
P o učen! kompletom Ottových organových nahrá vok pt•·
, trehli sme, že Dórická tocca ta a fúga znela v zm!lk ~ en on•
páči veJ šo m predveden! , skOr až s nádychom r onwntiky
vyviera júcej z podopretého výra~u jeho legátovej hry . Nuhrclvky ukazuje clvilnejš!, stri edmejšl preJ a v. Takýmto civilnej šfm poh ladom študuj e bachovské partitúry Leopnl·
das Digt·ys. Adekvá tne ku klaviristickému podtónu jeho
(II'!'Wnového rukopisu volil sl a j s klad by z raného obdobia ·- Tocca tu a fúgu d mol, Passacagliu c mo l, ktoré
e~ t e t a utor chápal a ko sllčas t svojich kla vlrny ch cviče nl ,
resp. "závislosti na tech nike čemba l ovej hry". In ý pr!stup
použil v Chorálových predohrách BWV 683, 639, 649, kde
nec!).a l zaz n iev a ť melodickú pods ta tu spevný ch pa rtov. Po·
dobným názorom ladil svoj polorecitá l z Bacha aj Poliak
Tomasz Nowa k. je vý borným hudobn!kom obdar eným bohatou fan tázi ou. Ttí vša k pri Bachovi korigoval do s trohej. presno s ťou tempa a disciplinovanos ti oddanej interpretácie, nediferencujúcej charakter skladby a ni pôvod
vzniku. Tak pre r anú Toccatu a fúgu F dur, neskoršie
Prelúdium a fliga C dur ako l k ompozične najzrelšlu Triov(! s onátu č. 2 použ!val rovna ké kritériá v stavbe i názore ,
v regis trácii ( trompeta, mixtu_ra , plena }. Jeho Bach znel
ohlušujllco [vy jmúc Trlovtí sonátu). prerážajúc hlbku podstaty diela. O ta kýto zvukov ý posun sa však na jviac snažil
Fin Markku Heikinheimo, ked celý recitá l venova ný Ba·
ch.ovi preexponoval zvukovo-ohlušujtíclm plénom s podobnou registráciou. Sluchový oddych nas tal pri Partite , Chorále BWV 650, Triovej sonáte č . 4. aj ke d mierne uvolnenie vo zvuku neprinies lo adekvátnu ume leckú hlbku . Celé
jeho vystúpenie trpe lo nervozitou. unáhl eno sťo u , uk riča n os
ť ou . Ak takýto trend nadväzuje na decibely pop -music. ta k.

u Bacha určite niP. je nu 111ie!->i(;, p rc.tože jeho hudba neale p r en i kil svojou podstatou do hlbky ducha v tichej odda nos ti. Ka mila Klugá t·ovli zn hrala Prelúdium a fúgu a mol, Partttu f mol, Prelúdium a fúgu c mol s profesionálnym odpichom bezprob lematizujúceho výrazového zaanga žu~nnia. A napokon názor domácich m·ganistov, ktorf
vnfm<.J IU Bac ha najoptimá lnejšie na objektivitu myšlien ky
l voTbu jej transpozlcie. Prof. Ferdinand Klinda hral Toccatu u fúgu F dur, Prelúdium a fúgu h mol, Trio G du r.
Chorólovú predohru BWV 622 - overené hodnoty a is toty
svojho rep()rtoáru, a le rovn ako is toty v jeho interpretač
nom napln eni. Možno vysloviť - s p oloč ne so za h ra ničný mi
recenzentmi , ktor! vysoko h od notili jeho vystúpenia v An·
glicku a NSR - chválu na jeho prejav 1 v konfron tácii
s popredn9ml bachológml. Mimoriadne pre kvapil Já n Vladimir Michalko. Profesionálne pripravený orga nista odložil
masku nadsa denej suverenity a poklonil sa umeniu velikána Bacha s oddanosťou hudobn!ka i filoz ofa v transpozlcli
velké ho Umenia fú gy. Micha lkovo umelecké stvá rnen ie
Umenia fúg y považujem za vrchol jeho doterajšieh ko ncertných úspechov. V 19 kontrapunktoch tohto Interpretačne mimoriadne náročného diela (l pre p oslucháč ovo
vn Imanie } volil vhodné doplnenie z radov Inštrumentalistov - Kociá novo kvarte to a dvoch čemba ll s ti e k , Barbály
Do bozyovej z MĽR a Marlce Dobiáiove f. Na jmä Dobozyová prejavila popri Michalkovi vysoké pr ofesioná lne, a le
najm!! muzikantské prednosti, čim sa mu stala na jbližšou
pa rtnerkou. Doblášová nadviazala na jej myslenie v par tnerskom dialógu. Kociánovmu kvartetu chýba lo na jviac do
pochopenia podstaty hudby, ktorú Interpretova li. Ako celok možno však uvedenie Umenia fúgy po v ažova ť za mi·
moria dny úspech nielen Dn! organovej hud by, a le celej
drama turgie venovan ej 300. výročiu narodenia j. S. Ba cha na našom pódiu.
Druhá čast vystúpenia u väčšiny organistov patrila hudbe domácej a skladbe interpretovi najbližšej. Drama turgicky najpôsobivejšie vypl nil túto časf prof. Klinda cy klickým
dielo~ Petra Ebena Nedl!ln! hudba. Po mimoriadno m úspe chu Jeho Messlaenovej La Natlvité spred dvoch rokov, je
to da lš ia prezentácia k oncepčné h o myslenia umelca, naplnená tvori vosťou interpreta. Po uč ným bolo zoznámenie
sa so súčasnou tvorbou Litovskej SSR, najm!! v Sonáte
č. l T. Ma kačinasa. Kompoz!cia determinovaná zna losťou
nástroja, a ko by priam rusaná pre umelecké dispoz!cle organistu L. Digrysa. Až v tejto sklad be uvornil svoj u tvorivú fantáziu a stmelil ňou motivicky rôznorodé polarity •
autorovho hudobného myslenia. Od tkliv ých kantllén rudových motlvov podopretých farebnou silou nástroja až po
zvukovo nasýtené klustry sklbil vše tko do jednotné ho o r·
ganizmu hudby, ktorá gradovala záverečnou časťou pr lpo·
mlnajúcou samos tatnú forrnovú výpoveď umoci'lujúcu die lo.
Hans Otto zasa zv oli l pre svoje tvorivé myslen ie stíčas nl
ka Hendrlka Andriensse na - Sona tu da ch iesa, sklad bu
nenáročn ýc h k o mpo z ičný c h zá kladov, kde vzniká pries tor
pre umocnenie a vygradovanie diela interpre tom. Otto predostrel ši rokú škálu virtuózno-meditatlvneho sýtenia tohto
ne náročnéh o a utorského rukopisu. Nowakovou pred n osť ou
celého večera sa sta l Hindemlth, jeho II. sonáta pre organ ,
hudba racionálno-exponovan ej dokonalosti. Nowak neodmietol tento základ, ale naplni l ho duchom vlastnej mu·
zi kality, čim prehrlal chlad dokonalosti par titúry dotykom umeleckého ci tu a fantázie. Bol to Hlndemith v nových lntcrpretačno - objavitels ký c h transpozlciách. Polsktí
stíčasnos ť chcel pribl!žl f skladbou Zbigneva Bu jarskeho
v'l.pi cr ea tor. Bolo to akési epigónstvo v d uchu zvuko malia ra Messiaena " v bezinvenčnom tvare. Napok~n s d osť
rôznorodého programu A ngliča n a Rudlanda najza u jlmavej šou sa stala ll. čast recitálu so starou 1 súčasnou a nglickou hudbou. J. Stanley, j. Wesley, H. Statha m, M. Berkeley bol P. Pa tterson so skladbou Jubllate celkovo najoptimálnejš!. Ce lú egocentrickú extravagantnos ť vo nkajšieho prejavu vniesol organista do Interpretovane j hudby,
ktorá nezodpovedala takému š týlu chápania. To, č i m Dig·
rys, Ot to, Kllnda, Michal ko obohatili
a vystava l! partit úru, chýbalo pódiovo !o&Ohybllvému organistovi k prieniku do podstaty. Zostal na povrchu každej skladby, pretože bol prlliš zah fadený do seba. Je to módny trend, čl
vzbudzova nie zauj!mavosti ? Skoda, lebo Rudland má vel ké
dispoz!cie, len ich n ev yuž!va ča sovo Vhodne a na vhodnom
mies te. Alebo to boli len jeho vrtochy v Bratis la ve?...
Dni organovej hudby t ýmto t očnlkom vs túpili do posledných rokov prvého desať roč ia. Dúfajme, že poučenl mi·
nu l os ť ou ich cesta sa bude riadiť dopytom posluchá~ov
a kva litou host!, nas tupujúcich gen erácii, a le i o sobnosťam i
u čite lov a umeleckých vzorov. Bratislavské
publikum to
oceni iste svojím úprimným záu jmom.
ETELA CARSKA
Slovens ká nrganistka Zlata Suchánková na koncer te v
rámci Dn! ul'ganovej hudby podala presvedčivý výkon a potvrdil a svoje bohaté skúsenosti zlskané na medzinárod ných I nt er pretačných kurzoch .
Knnr;cpcia koncertu Z. Suchánkovej mula premyslenú ll·
Luu, l<to rú sa niesla od s tarých majstrov cez romantiku
1, ~ ú čas no ~ tl. V porovnani s druma turgiou ostatných tohtututnýctJ In terpre tov jej výber s·kladieb sa vyznačo v al
vHl kou p es t r os ťou . Profesionálne stvárnenie , farebnosť v
r eg i s t r~cii , doslova "pohrávanie sa " so zvukom hra dného
organa, ktorý Suchá nková dobre pozná, pohotovosť a stísn ed enos f (prvú polovicu koncertu si sama registrova la ) -lo vše l ko sú velmi pozitlvne znaky interpre t ačného um e
111 n organistky.
K tým nemej pozitlvnym by som zaradila a kúsi čiastočnú
rytmickú n evyrov n a n os ť v l. polovici koncertu, čl už v
tancoch z Rukopisného zborn!ka ja na Adama Santracha,
ktoré boli sice farebn e i artik ul ač ne rozllšené, ale mala
by ich spája ť prostá, a le pri tom pr!sna tanečnost. To isté
sa dá pove da ť aj o Prelúdiu a f úge e mol od Ni kolasa
Bruhnsa, kde kontrapunktic ká a dynamická rozdielnos ť jednotlivých úsekov, mus! byť zjednotená jasným a zretefným
rytmickým clten !m.
Suchánková [ta k a ko ostat1ú umelci na DOH J venovdla
pozorno sť aj dielu j. S. Bacha. Vybrala si Chorálovú predohru "Nun komm__der Heiden Heiland" , BWV 659 u Prelúdium a fúga f mol BWV 534, s kladby velmi náro č né z hla·
diska interpretácie. Vyžadujtí vnútornú vyrovn a nos ť bez
agogických násilnosti; tieto požiadavky ume lkyni nie vždy
n aplno vyšli.
Skla dby v druhej polovici koncertu jednoznač ne potvrdili
Suchánkovej kva lity. Ci to bola Fantázia C dur Césara
Francka, alebo vrchol celého koncer tu - výber z Mutattones per organa g rande e piccola od Petra Ebena , a lebo
zemité, t a nečné Ľudov é pas torále zo Seliec od Andrejn
Očená ša, v Suc hánkovej interpretácii dosť romantic ky chápané a č i už záve rečné , virtuózne, objavné lncanta tion
pou r un jour saint jeo 1ta La ng lais<r .
EVA KAMRLOVA
krič!.

GRAMORBCBNZIB
JEAN SIBELIUS: SYMFONIA C. 2 D DUR, OP. U
Slovenská fllharm6nla, dirigent BYSTRIK ltE! uľHA
'
OPUS, Stereo 9110 1418
4

K plsanlu tejto recenzie.. pris tupujem, pravdu•
povediac, s vefkýml rozpakmi. Pracovn!ci OPUS-u
siahli po Slbeliovej 2. symfónii !ste s dobrým
tímyslom; tvorba velkého Fina s a u nás z nepochoplt elných prlči n obchádza a zväčša sa len
ce lko m symbolicky sprH omňuje nahrávkami Hus·
rové ho koncertu d mol, op. 47 či populárneho
Va lse trlste. Drvivá v!l čši na Slbellovej tvorby je
pre slove nského pos luchá ča vlastne celkom ne·
známa. Pri tom sa však domnieva m, že pri súčas
neJ explózii záujmu o slovenskú hudobntí kultllru
nie je cel kom ne podstatné ' hladanle paralel v kultúrnom vývine d voch nevelkých európskych národov, ktorým nebolo dopriate celé s t áročia uká·
zat vlastnú tvá r a až 20. s t or oč i e zna mena lo renesanciu Ich kultúrnych trad!cl!. Z tohto aspektu
treba h odnotU (ts ille OPUS- u vysoko pozitlvne.
Druhá symfónia má v tvorbe Jea na S!bella významnú pozlclu. Pos tupne sa v ne j odpútava od
ve lkýct. vzorov (Ca jkovs kij, Dvoi'á k, Borodin ) a
koncipuje na na jvýš svojrá zny a ojedinelý projekt
s vmfonizmu a ko ta kéh o. Od r oman tlzu jtícej vzle tn cstl a r ozmernos ti s meruje k zdôrazňova niu tvarovostl bazlru júcej na úmyselnej redukcii použi·
tého ma teriálu až k a kémusi "mon omotlvlzmu"
Siedmej symfónie, a lebo symfonickej bás ne Ta·
plola. Práve 2. symfónia s to j! na p rlesečnlku
dvoch tvo rivých obdobi J. Sibelia, a preto treba
jej nah rávku prlv!tat a ko význa mné oboha tenie
naše j domácej diskografie. Dobrý úmysel však,
žlal, ne bol dos ta točne dotia hnutý do výs ledného
tvaru. Stalo sa tak "zásluhou" rea li zač n é ho Umu
OPUS-u (hudobná réžia dr. E. Herzog, zvuková
réžia P. Smolinský) . Po zvukovej str ánke totif
nahrávka 2. symfónie n es pl ňa požiada vky bežnéh o neprofesioná lneho posluc hu a deformuj e ta k
velkorysú i n te rp re tačnú koncepc iu Bystr!ka Režuchu. Z h ladiska techn ic kej úrovne zvukového záZQ.amu pôsob! priam dileta ntsky samotný úvod
symfónie, pr i ktorom som ostal šokovaný nevyv á ženos ť ou je dnotlivých nástrojových s kupin. Drevené dychové nástroje , exponujúce jeden z ústred·
ných motlvov l. čas ti, znejú a koby spoza ťažkej
o pony. Následkom dispr oporcie v profilova nl ná·
strojových skupin zan ikajú typ ické slbe llovské
mlxttíry v tra ktova n! drevených dych ovýc h nás tro jo v a o chud o bňuj e sa boha t ý vnútorný pro·
ces pr!tomný v partitúre 2. s ymfóni e. Nahrávka
nemá pa tr ič ný lesk, ba naopa k, pôsob! mdlo a n evýrazne. Ten, kto má v pamä ti živé predvedenie
2. symfónie pod ve denlm B. Režuchu , ť a žk o pochop! obrovs ký rozdie l medzi o bidvoma podobami
tej to skladby. Av ša k napriek spomlnanej de fo rmácii Režuchovej koncepcie, za prlčlnenej neadekvátnou technickou tí rovňou na hrávky, preráža do popredia umelecký na dhla d šéfdirigenta
Slovenskej filha r mónie , kto rý sa nana jvýš úspeš·
ne vysporia da l s nár oč nou partl ttlrou. Moza ika·
vltos ť slbellovského tema tlzmu ( č i skôr motlvlzmu] kladie na lnterp_reta mimo riad ne nároky v
zmysle konš truova nia mikroštruk túr y a makroštruktúry kompozlcle. K Režuch ovej koncepcii by
som mal vari Iba je dnu závažnej šiu prip omie nku . Poetic ké Trlo v tretej čas ti s dvanásťk rá t
opa kovaným tónom by znieslo a j varnejšie tempo. Sibellus ho požaduje hra ť Lento e s ua ve, no
na na hrávke Ide ta kmer o Allegretto. Následkom toho nevynlkne pr áve efekt opa kovaného
tónu. Or cheste r SF sa v Sibe liovej 2. symfónii
opä ť preukáza l a ko kvalitné a spo lahlivé te leso.
Ku kladom nah rávky pa tr! nespo rne výtvarné riešenie obalu (design - P. Danay, s použitim fot ografie I. Grossmanna ), ktoré citlivo vys tihuje at·
mosféru Sibeliovej hudby.

WOLFGANG AMADEUS MOZART: EI NE KLEINE
NACHTMÚSIK (Serenáda č . 13 G dur , KV 525
" Malá nočn á hudba" a DIVERTIMENTO C. 7
D DUR, KV 205 ).
Cappella Is tropolitana , dirigent LIBOR PESEK.
OPUS, Stereo 91111627, Digitálna n a hrávka.
V podobe nahrávky d voch pôva bných skladieb
W. A. Mozarta sa dostáva na trh n ový titul vydava tel•stva OPUS, v kto rom sa pos luc h áč má
možnost oboz n ámi ť s hráčs k ym majstrovs tvom
mladé ho. komorného te lesa Cappella Ist ropolita na.
Navyše v ta,kej oblúbenej s kladbe, a kou je Ma lá
n oč ná hudba. S potešen!m sa dá k onšta t ov ať , že
pod vedenlm dirigenta Libora Peška ide o mimoriadne kvalitnú nahrávku, ktorá znesie l tie naj·
vyššie k ritériá a spln! poslucháčovo očaká v anie
v plnej miere. Peš kova in terpretácia Moza rta už
neraz na seba upozornila a a n i v tomto prlpade
v ničom n ezaos táva za predstavou profesioná lne·
h o majs trovstva a br!lan cie. Peškov Mozart n ie
je v žiadnom pr !pa de pokusom o " revolúciu" -·
s kôr naopak, r ešpektuj e u rčittí štýlovtí č is to t u a
autentickosť. Pritom sa dá z každého taktu v y cW ť
maximálna suver eni ta dodávajúca výslednému tva ·
ru punc ake.jsl neomylnos ti a ciefa vedomosli.
Dominuje tu, pochopitel ne, krehkosť a vzduš nos ť
priam rokoková, celkový prejav je výnimo č nfl
konclzny a d elikátny. Tieto č r t y sa prejavujú predovšetkým v Divertimente č. 7 - s kladbe , ktorá
nepa tr! k najhra nejš!m Mozartovým opusom. Dú
konalá interpre tácia korešpondu je s kva litnou
technickou úroviíou platne. Nah rávka vznikla v
spolupráci s firmou Audiophon . GmbH , Mnlchov
a na jej realizácii sa podiela li zás tupcovia obidvoch s trán (hudobná réžia - A. Schultz a Urs
Metzger, zvuková réžia G. Sora l a Uw e WalterRott) . Nah rávka Mozartových skla dieb sa tak za raduje rozhodne medzi najdokona lejšie tituly vydavatelstva OPUS. Celkový doj em z pla tne prehllbuje a j pôso bivo rieše ný desig n [Otto Nlttnaus l
s použi tim gobellnu zo 17. s toroči a.
IGOR IAVORSKf

Hudobné impresie z letného Londýna.
Bohat9 a mnohostrann9 hudobn9 žtvot Lond9na ani v letnom obdobi nevykazuje prestávku, n ie sfi letné prázdni·
ny ako sme zvyknuti v našich podmienkach. Nekonajú sa ani zvláštne letné
koncert)• ~ lebo hudobné letá. Jeclinú v9ntmku azda tvoria promenádne koncerty zvané " Proms", v obrovskej okrúhlej,
viacúčelovej , ukus!lcky a le málo kvalitnej sá le Royal Albert Hall pre 8000
návštevnikov. Tento rlázov koncertov pochádza od toho, že sa po okrúhlej galér11 počas produkcii možno poprechádzať alebo sa dnúf sl na !ubovolné miesto. Koncerty s populárnou symfonickou
hudbou sa konaj(! denne okrem nedele
od polovice júla do polovice septembra.
Inak však hudobn9 život mnohomiliónového vefkomesta pulzuje tak ako poč as
bežnej sezóny. Súvisi to zrejme s t9m,
že jednak tam nejestvuje teplé letné obdobie, 19m menej horúč avy, je tam v
podstate stále rovnaké, mierne podnebie, a jednak nastáva v dovolenkovom
obdobi prilev obrovského množstva turistov, aj z mimoeurópskych krajin. Zá·
ujem o hudbu azda najlepšie dokumentuje skutočnost, že sa denne koná priemerne p!lf koncertov. Pre cudzinca nie
1e !ahko ortentovaf sa v spleti kultúrnych poduja ti. Nejestvujú ústredné plagáty, a ni v tla č i nie sú vyznačené všetky programy. Jednotlivé organizácie sl
propagujú svoJe produkcie osobitne, vera ctulsich koncertov sa koná mimo zabehun~ch orgnntzačn9ch foriem. Je tiež
rad kostolov, v ktor9ch sa poriadajú vo
všedné dni nielen večerné koncerty, ale
aj počas celého dl\a; tieto sa oznamujú tba pred bránami prislušného kostola. Uvádza sa tu nielen duchovná, ale
v hojnej miere !lež svetská hudba, naj ·
roll komorná.
Hudobné pr odukcie sa grupujú zväčša
okolo kultúrnych centier. jedn9m z nich
je South Bank Arts Centre; je to komplex budov, venovan9c h umeniu, v surovom betóne a v modernej architektúre.
Je tam umiestnené Národné divadlo, galéria, Filmové divadlo a dalšie stánky
kultúry . V ústrednej budove sa nachádzajú tri kc ncertné stene, rôzne čo do
velkosti, reštaurácia, ks vla rei\, bufety,
snac k bar, predaj knih o hudbe, gramoplatni atd. Velká koncertná steň, krásne, mod erne u účelne riešená Royal Festiva l Hall pojme 3000 poslucháčov a je
vyhradená ve!k9m symfontck9m a vokálnym telesám. V čase môjho pobytu kona l sa André Prevtn Festival. V priebehu dvóch . t9ždňov dirigoval tento poi·".

.:·,

predný angllck9 dirigent, známy tiež u
nás z vystúpeni na Pražskej jari, osem
dramaturgicky zaujimavo zostavených
honcertov so svojim orchestrom Royal
Philharmonie Orchestra. Na koncerte,
ktorého som sa zúčastnil, boli na programe diela G. Mahlera a R. Straussa.
Bolo Is te zaujimavé konfrontovať na
jednom v e čere hudobnú reč oboch popredn9ch majstrov obdobia prelomu 19.
a 20. s t oročia. lntrovertn9, subtilny, hlbav9 svet Mahlerovho myslenia a brtlantn9, efektn9, h9rlv9, no zovňajškov9
hudobný výraz u R. Straussa nevy.z nel
pre neho lichotivo, u to l napriek tomu, že Prevln preukázal voči Straussovi
vä čši u
afinitu. Prevlnovmu naturelu
Strauss zrejme vyhovuje, ukázal sa ako
perfektn9 a zasv!lten9 zna lec a vykladač jeho zámerov so všetk9ml finesami ,
ktoré pattttúra požaduje.
Mahierovi
vša k ostal čosi dlžn9, dostatočne neprenikol k podstate jeho výpovede. Prtmeran9m tlmočnikom Prevtnov9ch umeleck9ch predstáv bol vynikajúci Royal Philha rmonie Orchestra, ktor9 patri k šp ič
kovým európskym symfonickým telesám.
Pruhá, men!Ha, esteticky vzhfadná
kóncertná slett Queen Elizabeth Hall, je
u rčená komorn9m orchestrom, kým ešte
menši Purcell Room slúži sólovým rec itálom a men~lm komorn9m súborom.
Mal som možnost počuf v Queen Elizabeth Hall koncert súboru The Hanover
Band. Tento vy še 30-členný orchester
[vefkost sa riadi podla obsadenia a potrieb tej -ktorej skladby) je ~pectallzo
vaný na hudbu Beethovena a jeho doby. Súbor, ktorý od pultu prv9ch husle!
vedie koncertná majsterka Monica Huggettová, hrá na autenttck9ch nástrojoch
s prislu!lnou dobovou artikuláciou, ladenim, dynamikou, tempom atd., a to takým spOsobom, aby sa čo najviac prlbližll zvuku a lnterpretačn9m praktikám svojej doby, teda približne ta k ako
táto hudba pOvo<hie mohla zntet v' Beethovenovej é re. Výsledok je -sk u točne
frapujOct, rozdiely medzi takouto a dnes
zaužlvanou Interpretáciou sú značné.
Nie je to však nlja!té "hlstorttujúce"
fádne, a le na opak, v elmi živé a svojim
spOsobom s ugestivne podanie. Interpretácia názorne ukázala , a ko možno prtbližtt túto hudbu súčasnému poslucháčovi aj spOsobom, ktor9 sa vzdáva mnohých efektov dnešného orchestrálneho
zvuku, ziskava však rôzne nuansy, farby, odtiene, ktoré sa strácajú v modernom orchestrálnom organizme.
Zúčastnil som sa ešt~ na ďalšom kon-
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certe starej hudby v originálnom Evuku,
a to v rámci Festival of Baroque Music,
ktorý sa uskutoč nil v júli v neve!kom
kostole St. James. Súbor St. James Playars Singers predviedol Omšu h mol od
J. S. Bacha. Zvuk súboru zameraného
na barokovú hudbu bol zasa In ý, odlišný od zvuku uvedeného Beethovenovho
orchestra. Všet ky nástroje 24-č lenného
orchestra sú z Bachovej doby alebo verné kópie týchto n6strojov. Tenši, ale na
alikvOtne tóny bohatši zvuk· ansámblu
vyznel. transparentne, prirodzene a fa hko, farby jednotlivých nástrojov sú diferencovanej šie, pritom zvuková .rovnováha nástrojových skupin sťíboru je dokonale zladená. K tomu pristupuje primerane dimenzovaný, dtscipllnovaný lBčlenný miešaný zbor vynikajúco školených hlasov, v altovej sekcii ženy sú
na hradené mužsk9ml kontratenorml, aj
altové sólo v sólovom kvartete spieval
kontratenorlsta. Bachova geniálne dielo
sa v tomto predvedeni obzvlášt bezprostredne prihovárala posluch á čom.
Ani v letnom obdobi sa nezabudlo na
druhého toh tor očného jubilanta - G. F.
Händla , ktorého okrúh le výročie narodenia oslavuje ce19 kultúrny svet. Avšak
najmä v Anglic ku, ktoré sl privlastňuje
Händla ako "svojho" sklada te!a, vyvinula sa dávna tradicia pestovania jeh o diela. V júli sa v Londýne kona l H!lndel
Tercentenary Festival, ktorého sa zúčas tnil rad um e lec kých telies s nekonvenčnou dramat urg iou, za hŕňajúcou tiež
má lo známe diela majstra. V rámci festivalu bola tiež dvojdňová konferencia
a v Britskom múzeu otvorili händlovskú
výstavu.
Anglicko , zdá sa, je koliskou renesancie starej hudby v pôvodnom zvuku. Svedčia o tom desiatky súborov, ktoré sú orientované na túto hudbu. Neprejde vari ani deň bez toho, žeby na
ne jakom mieste v Londýne neodznel
aspoň jeden koncert starej hudby. Pravda, to je len jedna stránka hudobného
života mesta na Temži, nezabúda sa samozrejme ani v le te na hudbu neskorš lch epoch a š týlových obdobi, v neposlednom r a de ani na hudbu s účasn(!,
l anghckú, ktorej sa venuje náležtt6
pozornosť. Pravda, kultúra nie je vôbec
lacná, vzťahuje sa to aj na · vstupenky.
Je to možno tiež jeden z dôvodov, prečo koncerty sú sice pomerne dosf dobre navštevované, a le skoro nikdy nie s(l
vypredané.
PAVOL POLAK
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Sovietski hudobnt umelci malt hnecl
od za~latku soviet skeho ~tatu k dispozicii no utí a svoJim spllsobom ughodnCí formu rekredcte a vhodné podmzenky k
tvorbe. Zrlaclouall pre nich tuortué ,,uunky", ktoré Jedn ak sllížlll pre oddych,
Jednak uytudrali u~estranne prtazntuíl
prac·oun é prostredie, kde sa postarali o
tuorwý klud skladatelou a ostatných hudobnych proJestondlou.
Za t a kmer 70 rokou existencie tgchto
buniek vznikli tu tlstce skladieb a vy·
tudrall sa celil tuortué ttmy, ktoré tu
obvykle predlskutoudualt a domý~lall
mnohé zduažné tvo rivé otdzky a problémy a podstatne tak uplgualt na rozv o;
sovietskeho hudobného umenia a života.
Jedno z naJuii~~tch centi er t ohto typu
Je t u čiern om orskom Suchuml, prekrdsnom prostredi subtropickeJ zel ene a u
dobudovanom aredli, kde m6že pokoJne
pracova( al ebo oddychoval do 150 skladatel ou, koncertných umelcov a hudobných vedc ov. Po dobudovani miestneho
letiska, kde u:Z dnes prlstdua;Cí aerobusy
s 350 pasa:Zterml na palube, prehlbilt sa
k ontakty s týmto -regiónom a význam
tejto lokality ugrazne uzrdstol.
Keclt.e sa t ento aredl nachddza na Abch dzskom Cízemt, ktoré ;e a utonómno u
súčasťou GruzthskeJ sovietskeJ r epubll·
ky, stretneme tu predou~etkým gruztnskych skladat el ou a pomerne rýchlo sa
tu nadutizu jtí kontakty s g ruztnskou hu-'
dobnou kulttírou. Tdto tuoriud ,,bunkaM
u Suchuml uyu!tua u~etky prednosti tohto zariadenia, ktoré poskytuje dlhodobé i krdtkodobé tvorivé pobyty, vytvár a prospe~n é podmienky pre domdce i
medzinclrodné semlndre a osobitne sa
stard o mladých umelcov, ktorl by u
podmienkach verkomesta a nervozity nena§li t olko potr ebnéh o tvorivého pokoja.
Vy~e sto prtto mných hudobntkov md
t u l stdlu prtleWost uzdjomne konzultoval, pričom osobitnd pozornos( sa venuJe výmene ndzorov na súčasn é hudobM myslenie, pripadne využitie ndrodných prvkov v hudbe 20. stor. V let ných mesiacoch tu ma l i prevahu prlslu~ 
nlcl st redneJ generdcle a preto je po c i!O pltelné, že sa pomerne vela hovorilo
o JeJ umeleckom uplatnen!. Probl émy sú
podobné ako u nds
proJestondlne
uplatnenie hudobných umel cov a Cíčel ·
né ZJyužitle cel éh o !Hr okého frontu hudobných umelcov-l!lenov zväzu skladatefov.
Osobitný význam md suchumský a r ed/
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pre rekreačné Cíčely. Sovietsky ~tdt na·
svoftch umelcov vyu:ztvaf tieto rekreačné :;;arladenla a Je preto pocho pitelné, !le najmti star $la gener dcia dôsledne vyu!ltva t oto prostredie prekrdsnet
subtropickeJ kveteny, kde rasttí akdcie
vedra eukalyptov, bandnovntky vedla figovntkov, mandlovntkov a množstvom
claBeJ subtropickeJ zelene.
Vzduch tu md zvld~tnu u6iiu a letné
slnko n eraz prehrieva pobrežné pldže
at. d o 35 st. u tieni . Md t o silné zdravotné ú~lnky, nafmi1 ak sa stupiiuJCí ktí pantm a pldvanlm vo výnimočn e l!isteJ
morskej vode. Miestni ob~ania r adi pri ·
pomtnajtí, že morskd voda pod Kauka zom sa zlieva s tlstcov li ečivých pramellou a odporCíl!ajCí t oto more pre Jeho lie~luý Cíl!Lnok. O cel kovú
komplexnosf
rekredcle s~ st araJCí aJ vlúdni a pria·
telskl abchdzskl ludla i persondl, k torý
spestruJe pobyt vhodn ou, takmer diétnou
stravou a svoj o u prtvetivost ou d otvdra
prtjemné prostredie .
Ľuds ký organizmus tu ctti
výdatn~
osvieženie, ktoré m6t.e gradov ať účelno u
ndv§tevou fazera Rica, h lbokých horských taskgfl. a d oltn s botanickými a
zoologtckQmt zvld~tnosfamt alebo uyhladdvantm prekrdsnych architekt o nickýc h
pamiatok na pobr et.t.
·
Vhodn~ podmienky pre rekredciu stu p
iiuJe o r ganlza~ne dobre fungu jtíct skla·
datelský a r edl, kde sa možno stretnúf
s pozoruh odne rl e~enQml zdkuti ami, ktor é stí zardmované množstvom udrži avaných subtr opických stro mov a krtkov.
V dobe m ôJho pobytu dokončovali tu
niektor t sovietski skladatelia svoJe partlttíry a m al som možn ost h ovori( s ni
mt o ich prdcl. Je t o ozajstné! hudobnd
vermoc, kde prebi eha proces triedenia
hodn6t, ktorý sa ml - tu vtdl e~te zloži
teJ~l než u nas, hlavne pre množstvo doko n~ených sklad i eb a uynikajtícu Círovetl mlad~eJ l n aJmlad~ef gen erdcie k on certnOch umelcov. Clovek sa nečuduJe,
že sovietski umelci uyhrdvaJú r 6zn e m edzlndrodné stíta že a stístavne si pred
seba stavajtí nové a n ové úlohy. V Do move denne cull!ilo na klavlri niekolko
Interpr etov, ktorl nenechali nikoh o na
poclzybdch, že množstvo Interpretačných
talentov sa rn6že kedy koľv e k preze ntovať a vždy md N ovek do l!inenia s ria;vyHimi hodnotami.
Suchumské prostredi e w pre Európa
na ln~plruJCíce aJ staro u predtlziJskou ar
chltektúrou u vetm1 úflelným zd ôra zfl o
učil

i JlllJ )':. ~ •

vanfm ndrodnQch farieb a zvyklostí.
Hlavné stanice autobusov a troleJbusov
sú zv.Qraznené osobitne rle~enými ~akdr
nil!kami, z kto rých k aždd j e sama o se·
be umel eckým dielom. Te t o oJedinelé
r ie~e nte , kto ré spdJa prakticky Cí~el s
estetickými Cíčinkaml.
Progr a m dfl.a fe velmi bohatO; podla
miestnyc h zvyklosti začtna sa ,,:tlfM okol o 9,00 h a lco nčt sa pred polnocou. Prttomnl si zvykn lí na t ento systém a do-

Suchuali - hlané ae•to Abch,&le, jiMIno z najkrajllch lllle•t na tleraotlllor•kom pobrelf Kaakaa•.
kdžu sl tak r ozl of.if svoJe sily, a/Jy vy
dr žali n ielen umel ecky pracovať , ale sa
a; pri mori rekreovať, pripadne spoločensky f. lf. Európanovi chvtlu trud , kým
sa vžiJe do to hto syst ému, ale obvykle
je t o skôr net sl myslfme.
Kecl po troch tý:tdlioc h odc hddzame,
sme prekvapent, že t oto podkaukazské
primorské prostr edie nds tak rgchlo
,,vtiahlo" do svoJeJ atmosfé ry a obvykl e
mdme pocit akéhosi zlskanla nových stl,
pocitu n oveJ r ovnovdhy a r adosti z kontakt ov s novou sovietskou tvor bou.
· Suchumský pracovný a oddychový
arédl pint t o , č o sa od neho o~akdva.
Každý nd.š ob~an , ktort md možnost sa
tam dostat, hltd plnými dúškami tieto
k rdsy a využlva skvelé rekreačné i pozndvacie možnost/ a Iste by nepo hŕda/,
keby moh ol svoJu ndv.števu zo pakovať.

ZDENKO NOVACEI\

Konaerwat6rlam Y leane oelanje ll&
Yýroi!le nojej eal•t-cle. Pri tejto pr'lelltoeti orgaalaaje retroepekUwaa Yf·
stan obrazowébo mater161a, ale af el6y.
nycb hadobnfcb nkoplaow, ktort latdostala od wfzaamnfcb ._ladatefot
(napr. Honeggerow Paclnc Ul). Stli...
nf riaditel Claade VIala prlpra. . je pN
jubileum aJ wfstawa o aed&laúoclafell
kontaktoch lkoly.
Pendereckébo Polské rekviem elblle
pred eaeom welké 6epech7 y Stattgarte.
Pendareckl ea v tomto diela wy1nha
10 evojbo obdlwu k hrdinom Varlu·
ekého pontanla a Yletkfm, ktort hrdiasky prellll ll. svatovi wuJaa. Zaajlmawostoa tohto diala Je nbrat k ton61De·
ma , cltealu a relpaktowanla alekterfolt
etarlich kompoali!afcb dead.
V Maďarsku priprawuj6 na badicl roll

medzlnárodn6 dlrlgentski 16ťal.
Garantom je maďarská televfzla. S6ťal
prebehne Y troch kolách a wyvrcbolenfm
bude fldle. Pre prwé kolo sú ureené
významné eymfonlcké predohry, pre
druhé les( Haydnowých tn. Londýnskych symf6nll a s6čaená macfank6
tvorba, pre tretie ble 1 Moaartowfcb
opier a Bart6kova tworba a vo fln61e
symfonické báene Linta, Cajkonkého,
R. Strauua, Rawela, Kodálya a Straviaekého. Stfal 1a uskutoi!nl Y dftoch 5.211. mája 1981.
1981

Sowletsky budobnf ekladater Alezaader Gradeklj dokoni!ll celončernt operil Stadl6a. Spracoval Y nej rnolul!nf
boJ latlaeko-amerlckých n6rodov proti
taaojllm wojensko-falleUckfm diktátorom. Hlnn6 6rle opery vylll nl YO YJ·
danteletwe Melodlja aa sramof6novfcb
platniach. leb 1aujlanoeťoa je, le jed·
noUiwé 6rle aaeplenl úm autor hudby
opery apola • Alloa Pasai!ewowoa, Joal·
foa Koa..oaoa, Andrejom Mlronowoa a
d'alllal apntkal..
Metlsla6rodat epoloi!aolť pre dhlat
badba y Holaadelnl orgaalsuje v okt61trl cykl111 konoertow aajati!aeneflej badollnej tworlly. Ide o prazeat6cla aeaef
aaúaycll skladatelow. Celý cyklu• ú
ekar orlantai!nf charakter a arejme 16·
nlnallle saelahne do wyjaeftonnla hodnotowfch krUérU.
Na 1céne VeJUho dlwadla Y Moekwe
predetnlla 1a y dftoch 18.-28. mAJa l r.
opera nrlankébo Velkého divadla.
Uviedla tri predetuenia Monlu1zkonj
opery Strainý· dwor, dwe predsta.wenle.
nove j Insce nácie BeethoweaoJrho Fldella·
a dve pred1tawenla Szymanow1kého opery Král Roger (Y Moskwe dotera& nikdy
nehranej). Súča1ťou pohostinských wy·
etúpeal umelcoy varlankej opery bol
jeden wok,lny koncert (epoloi!n.e 1 nalvýznamnejllml eovletskyml spedkml)
a jeden koncert z tworlly K. Szymanow·
•kého.
Plťdeelate narodeniny oslbll aedb·
ao popredný wýchoclonemeckf operaf
relleér Harry Kapfer, Y 16časnosti 161·
relieér berllnskeJ Komickej opery. Vyltudonl dlndelni ved11 Y Lipska, jeho
pnou eamoetatnoll relljnou pr6cou bolo naltudonnle Dwofikovej Raealky Y
Halle (1958), ktoreJ t1peln6 lnecentcta au otvorila ceeta na, dallie nemecké operaé 1aény: poetlipqa pilaobll Y
Stral•aade, Karl Mara-Stadte, WelmaN,
DrUcfanocb, odklaf bo povolali do Komickej opery. V eti!aenoeU je J•d•f•
a najwyhladbaaejlloll openfcb relletrow. Oeollltý poblacl na hucenonné diela, relifd lnnai!noeť a dGslednoef v
pr,cl aa wynieell ponaula k hosfonal• aa naJpooreclnejlle operné ectay
neta: rellrowal y SUtaeJ opere Y BarUft, vo VldealkeJ lt6Jaej opere, Y Am·
etenlame, Canllffe, Kodani, Moeba,
Fraaklarte, Slattsar.te, Kollae Dad Rf·
noa, Jillmllarsa, Grazi , Bayreatha a la·
de.

Oraaat~rslckf p"n 102. 1n6ny StjtaeJ opery y Budapeitl (1915-1911)
predpoldall' naeledowaé nremléry a noYIJ D.aitudOMDia. Vo wynOYeDOID P,altcl
MIJd6ea Yllla bab .pnoa preml6rou pod
vedenia L. Gar•elllbo Pllcclalho ManDli
.Lescaat. Rulovébo s-wellera IL Straal·
lla naltuduje hudobne ./t.. K6r0111, aalladaj6cicb Majstrov speililo-. aora.ber·
skfch R. Was nera
rlaclltel opery
A. Mibtly, kým z Erkelowho díMdla prenesenébo Panlfala bade d[rlsO.at G.
Paten, . Zaujfaavoetou uz6ay bude sd
aicki werala poeledn,bo orallarla G. 'f.'
Hia.la - Je~la. BaletJlf stbor ~ Yedealm cboreoarafa V. Vulllewa aait_..
claje taa~at koa ,.úcla Macbeth aa
laadiNI K. V. MoW!aaon a pripravi ba·
letat ftiCer aladfch cboreosrafov ••
bacllta llomtclch skladaterov. · V Erkelo·
vom divadle, kde v dôl.ledku letných
renovačnfch prtc bade eez6na o nlekolko týldňov kratlla ako nyčajne,
aved6 pod taktbvkou mladého tali&B·
skeho dirigenta R. Saccanlho "Malkarnf
b61 G. Verdiho a Barbiera zo Sevilly G.
Rossiniho, zatlar čo baletný dbor andie Asafinovu Bachčisa raJsk(i fontjna.
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Jubilant

Zaslúžilý umelec JOZEF ŠPACEK
Koncom divadelnej sezóny 1984-85 sa
na premiére Rossiniho Barbiera zo Sevilly v Slovenskom národnom divadle
opi( blysol v jedne j z domlnantn~ch
postáv opernej komiky, v basovej úloM
doktora Ba rtoln, zaslúf119 umelec jozef
Spaček. S Clspe chom ju vytvoril už pred
osemnástimi rokmi a neskOr ju s c huťo u
stvárnil aj v Palslellovom Barbierov i,
obe v reži jnom poila tf M. Fischera . Priznal však. že umelec čn som spoznáva
úskalia operného spi evania, via c zva·
žuje zodpovednos(, na jmä pri tnk9 cltto
kl <~ :: it k9ch vyh ranen 9clt typoch u za·
vli ha l, čl má Bar tola znovu splava(. No
l n sc enačn9 záme r a rukopis hosťujúc e h o
režiséra V. V!ížnlka mu konvenoval a
podur ilo so mu vytv or iť dalšlu neza bud·
nutelnú opernú postavu.
Jozef Spa če k , ktor9 14. septembr a t. r.
sa za rudil medzi päťdes i a tnikov, dobu·
toval v opere SND r . 1966 v komedlál·
ne lad enom porte Budda z Brlttenovej
opery Albert He nlng, spieval titulnú komickú t11ohu v Donizettiho opere Don
Pasq ua le a Dulcama ru v NápoJI lásky
od toho Istého skladatcJa, Kecala v Smo·
lanovej Predanej neveste, Plmplnona v
barokovej opernej burleske G. Ph. To·
lemanna, kde priam exceloval, atd. Spač
kovo umenie v oblasti komickej opery
a jeho zmysel pre správnu mieru komiky sa zaiste v9razne vplšu do hlstó·
rle slovenskej opery.
Hoct som jubilanta p: edstavlla v dO!e·
žlt 9ch partoch komického lánru, určl·
te sl neželá by ( .,zaškatulkovan~M . Ved
za uplynui9ch dvadsať r okov s rovna·
k9m entuziazmom kreoval v Slovenskom
národnom divadle okolo šesťdesi at väč
šieh čl me nSlch postav aj v operách
vážneho f4nru. Cenl sl svoje postavy vo
Verdiho dielach - Zachariáša v Na buccovl, ·Ram!lsa v Atde, Filipa II. v Donovi Carlosovi a velmi rád by Ich raz·
š!rll o komt,ck\1 ťílohu Falstaffa z rovnomennej opery. Spaček ma vo svojom repertoári vynlka j ťíco podaného Plmena v
Musorgskébo Borisovi Godunovovt, lyrlc·
kého Gremlna v Cajkovského Eugenovi
Onegtnovl, spieva Dalanda vo Wagnera·
vom Bltldlttcom Holandanovl, mtmorlad·
ne kultlvqyane stvárňuje nedávno premiérovantl dramatickú postavu Borisa
Tlmofejevtča Izmajlova zo Sostakovlčo·
vej l(atarlny Izma jlovovej . ..
Do určitej miery Spaček vdačl za svoj
bohat9 mozartovsk9 basofý repertoár
Ko§lerovej ére v SND (Don Alfonza v
Cost fan tutte, Leporello v Don Glo·
vannl). ku ktor9m treba prlradl( aj je·
ho Figara z Figarovej svadby. Zo siedmich Košlerom naštudova ných opier
tlčlnkoval .Spaček v pia tich. Okrem mozartovsk9ch postáv to boli dalej Rocco
v Beethovenovom Fldellovl, Vodnlk z
Dvotákovej Rusalky (ktorého ttlfl sl znovu zaspieva() a doktor Kolenat~ v Janáčkovej Veci Makropulos.
Z čes k ého operného repertoáru dnlej Spaček ovlada Pa louc kého v Smeta·
nove j Hublčke , Be neša v Da liborovi, Lu·
clfera v o~ere Cer t a Ka ča , v9borne
mu .,sedela' úloha p opa Fo tlsa v Gré ckych pašlň c h B. Mortlnil a pot eililo hy
ho, keby na scéne SND moh ol z čes ·
kých opier e ~te spiev a ť revlrnlka v janáčkovej Ll ške Bystrouš ke a grófa VIliama z Ha rrachovn v Dvot á kovom Jakob!novl. Da lšou ta:!bou Jozefa Spačka

Zasl. umelec j . Spai!elc ako Dalanct YO
BllidJacoru Holanclano•i
Wagnero•om
(SND 19U) .
Snímka: J. Vavro
je postava staré~. St~llnu v Suchoňo
vej Krútňave. Pribudla by k deviatim
postavám vytvoren9ch v s lovens kých
operách (Peter a Lucia, Biela nemoc, Cl·
sárove nové šaty, Svätopluk, Juro }ánošik, .Martin a slnko, Pani úsvitu, Svietnik, Obliehanie Bystrice).
Spačkova anabáza k uveden9m \1spechom viedla po mladosti· strávenej na
Morave · (narodil sa 14. 9. 1935 v Zdár·
nej , okr. Blanska). cez š ttldlum na sta·
vebnej priemyslovke v Prosti!jove, af po
pr!chod d9 Bra tisla vy , kam r. 1958 pri·
šiel ako stavbár s akt!vnym vztahom k
vážnej hudbe. Stal sa sólistom Lúčnice
a spieva l v rozhlasovom Zbore ludov 9ch
plesni. V rokoch 1961· 66 študoval na
VSMU v Bra tislave u prof. A. KorlnskeJ
a sQkromne u prof. T. Tesslera. Hudobno-vokálne šttldlá ukončil s červeným
dlploq1om . a v preň priaznivej situácii
r. 1966 bol angažovan9 oko sólista do
opery Slovenského národného divadla.
V rokoch 1969-74 spieval oko st61y host
v pražskom ND. So sllborom opery SND
lll!tnkoval v zahra nič! (MtR, Bulharsko,
ZSSR, NDR , Juhoslávia, Grécko, Spanlelsko, Belgicko, NSR, Hola ndsko). Koncertne so Slovenskou filharmóniou spte·
val v NDR, PoJsku a Taliansku. V re·
pertoárt má basov9 part osemnástich
symfonic ko-vokálnych diel. Spaček spolupracu je -s roztHasom a televlzlou ( Astrológovia , Barbier z Bagdadu a Iné").
Popri bohatom reper toári a anga:Zovanl sa v š pll!kovej stranlckej funkcll (v
s účasnosti predseda ZO KSS pri SND)
zasll1ž119 umelec J. Spaček u! desať rokov vychováva ml n !t~ch spevákov na Vysokej škole múzlck9ch umeni. Dosia hol
výrnzné pe dagogické úspech y. o čom na ·
pr iklad sv edčia v9sledky jeho žiaka, ab·
solventn VS MU j . Ou rču .
Pre novú dlvadeln ll sezónu Špače k
~ tud u je zápornú postnvu cynlckóho doktora v Bergovnj opere Wozzerk, ktore j
promléra v ja nuári 1986 su u r č ite stane
cfa lšou hudobno-opernou ud a l osťou Bratislavy a nepochybne rozšlrl rad je ho
úspeSn9c11 postáv .
ALlA KRISTA VAKKONDOVA

v naradi šies ty z koncertov komorného cyklu v Kla1iskách (26. 8. ) bol koncertom mlad9ch - violončelistu Eugena
ProcbAca ( klavlrny sprtovocJ Gabriela
Hamarov6 j a kla vi r istky Zarany Pouln·
chovaj. Napriek svojej mlados ti sa ol.>l·
dvaja sólisti v š t9love rôznorodom u
technicko-umelecky nft r očnom programe
preds tavili oko v9razné osobnosti s vy·
hrunen9m muzlkantsk9m cltenlm.
Eugen ProchAc, a bsolv ent bra tislav·
ské ho konzet·va tórla [J. Fazekaš ) a v
súčasnos ti p oslucháč Akadémie múzick9ch umeni v I'rnh o v triedi! josefa
Chuchru, o č u r1 milk kor. (uu ll tvárnosť ou
tónu n jeho lnter pt· e tnčný prejav s pre·
vahou .,ž lv l ú~ muz 1 kall t~· a enwclonall ty
je :.:nluže n9 na vys oke j ín·ovn l tec hni c·
kého zvládnutia ~ klu dlcb . Ume leckému
na turelu E . Proché\Ln konvenovali na jma
Tri fan ta zijné skl.l!lby , op. 73 R. Sc h umanna . lnterpretáclou 1\dekvát nc s p rl·
tomnll fa ntu zljn9 ch.trakrer s kladie b u
plne uplatnil svoj zmyse l pre u ~ra c btl ·
los t prejavu a dyna mizmus. Zák la dnou
polohou poňalln vše tk9ch troch fan tázif
bola baladlckusť. neustále sa pohybujú·
ca v rozvlnenom napii.U s hlboko prec1ten9ml spevn9ml plochami. Ba lada pre
violončel o sólo T. Salvu kladie svojou
racionálnou, atomizovanou v9stavbou vy·
soké nároky na Interpreta ako aj poslu·
cháča, a to najmä z hladiska vytvorenia jednotného umeleckého organizmu.
AJ tu E. Proch ác zvládol nelahkú lllohu
na vysokej úrovni ; predsa vša k k dok o·
nalému poslucháčs kemu zážitku ch9bal
určlt9 tnterpretačn9 .,nadhlad", spojený
nesporne s da lšlm umeleck9m aj osobnostn9m vyzrlevanlm Interpretu, ktor9
svojim v9konom preukázal, !e má na to
všetky predpoklady. Na jmä na zaver
uvedená Sonáta pre v i olončelo a kla·
vlr d mol C. Debussyho umožnila rozvtnQf obdivuhodne plnstlck\1 prácu s tónom a manifestovať zmysel pre emocio·
n4lny aspekt hudobnej štrukttlry , cha raktertstlck9 znak lnterpretačnóha profilu E. Procháca.
v druhej času vfltera sa p redstavila
zuaaa Paalechowi, absolventka bratislavského konzervatória ( E. Pappová) u
VysokeJ §koly mQzlckfch umeni v Bratislave (P. Toperczer, M. Starosta ). vl·
tazka alebo dr!ttelkn cien z viacerých ,
aj medzln4rodn9ch stlfa!l. Z. Pa ulecho·
vá je tnterpretkou velkého Intelektuál·
neho potenciálu. Obdivuhodná jo jej
schopnost vtiahnu( poslucháča do vnú·
torného hudobno-logického dtanla sklad·
by, ktorá vzhladom na bohatú obraznosť interpretky nemá cha ra kter suchopárnej, ale obsa:Znej umelecko-hudobnej
realizácie so slln9m monumen!allzačn9m
nábojom. Uf v Suchot\ov9ch Metamorfózach, z kfor9ch zaznelo Larghetto. naznačila šlrku svojej v9razovej a nálada·
voj palety. Dielo uchopila lyric ky - aj
v dyna micky vypllt5'ch partiách jej bravúrnu technika pOsoblla Iahko a tOn
znel mäkko. V PreJ(Idlu a fúgo r mol
[Te mperova n9 kla vír, l. zvllzok) J. S.
Bach a sa naplno pre jnvll joj :r.myse l pre
premys len ú, " ž a rc hitek tonickú výstHvbu
s kladby, ktor á svojim orga nic k9m ras ·
tom vyvola la zážitok jednoduchej mo ·
numontá lnc j vznošenclstl. V poslodnoj
skladbe vuč e rn . ná robte j Soná te t !~ mol,
op: 11 R. Schumannu up11tnlu Z. ľaule
chov4 sympatlc k·o u Interpre táciou ro·
mantlc kostí - v Soná te našla žriedlo
bohatej
a životaschopne j citovosti.

Dynamtckou,
rl lfcrencovan e
v9razovo č l enenou 1t dôm y'> eluuu
gradi!·
ciou vefk ýc h plôch s tr hl<l pos tu c hltč o•J
do .,vlru" tvorivého pl'Or t:su u udržalít
ich na pil tlo až · do z bv o r c čnc h o tónu
s klacJ by. Siln9 mnelec kS• zážitok, ktorý
sprt:vódza ·juj l n te r p r o t n čné výkony prezrc1dza, Ze sa Z. Paulr~~.: h o v l\ zar a dila medzi popredných prod!>lnvtterov sloven·
ské ho klavlrneho umon ia.
Záv ereč n9 konce rt Xl. cyklu koncer ·
tov v KluJ•Iskách ( 2. !l.) !.Jol premi é rovým verejným vyst úprmlm Gnpolly latro-politany, kum ornéhu zd rut c nlu , ktorú
vzniklo v r. 196;j nn poclnel h r áčo v Slovenskej (llhar mlm lo. ~ .\ IJC.. t· spo ll\prncu jc
nnjm ll :; dlrlgenllnl L1.tH.H"Oill Peškom a
Bystrlkom Rc 2ucholll a orient uje sa prll d o v ~ e tk ý m na hudhu sl<t r'- Ju buroko··
vú a klasickv. NJ k ontfH'IO zaznoH
diela G. F. Händlr., mt:nuety a hä jdúsl!t!
tance z Molodl ari <t /!.!liLY Sz ir ma y, rodenej Keczerovej ( ľt!k o n š tr uk cla Vladi·
mir Godá r). A. Zlmm P.rmannn, J. S. Ba·
cha a W . A. Moz11 r tn. A k plná sá la Kla·
rlslak nasv ed čoval i! tomu , f e p rvé ve·
rejné vysttlpenle Capell y Jo očaká vanťl
s vel k 9m zá ujmom, ta k v9kon stlborll
pod vedenlm Llbura Peika za spoluQčas·
tt sólistov čem ba lls t ky Marica Dobl61oYej, :lusllstov Anny n Qulda HIUbllnao•coy, a ko l Qs pech u p os l uc háčov svedčil o premié re !\s pešne). Zrelá osobnost
dlrlgent11 I.. Pe~ k a . s kúseného v prt\ct
s komorn9mt zdr uženiami, vtisla večeru
p eča( vysoke j hudobno-profesionálnej u
umelec ke j kultúry ; koncert d9chal hlbo·
k9m u ra dostn9m vspokojenlm z hry
a zanechal t1va lý umeleck9 zálltok. Interpretácia Hllndlovho Concorta grossa
G dur, op. 6 č . l v presne j nás trojove~
t;úhrc, zvukove j vyv.'t:lcnostl a kla:oickej
v9sta vbe plymtla uko Mroká a majes tátna rieka, no pod jej rú ~ l-:om pulzova !
vn\1tom~ nepokoj, dokona le zvládnutý.
Interpre tácia Zlmmorma nO\'ho Koncertu.
pre čembalo a orchester B dur sa naopak vyzn n~ova l n g ra c ióznos ťou a ž mi·
nuclóznostou, dosnhovnnou
pomoco\!1
t9Ch lst9ch prostriedkov - dokonale)
súhry orches tra n sólls tlt y, jednotného
zvuku orches tr a a s tarostlivou prepracovanosťou detailov, ktorá v spojeni se•
zjavným muztkantsk ?rn poteSenlm n vel··
korysos ťou celkovej koncepcie prin iesla:
po s lucháčom est e tl clt ý pOžltolt. K Diver timentu D dul', KV 13tl W. A. Moza rta
pristGpll dirigent zo zorného uhla stíčasného chápa nln Moza rtovej os obnost!.
Klasické dlve r·timc n\o uchopil obsa hovo
prehlbe ne - o tak p rvá ča s t :taznela
rýt:hlo, vervne al! v ~ buš ne , druhé citov o
zjatrene 8! nos talgic ky a tretia r adostne velkoryso. Pos ledni\ !;kla dba - Kon·
cert pre 2 h usi! d mol. BWV 1043 j. S.
Bacha bola vyvrc holonhn večet·a . Obidvaja sOlls tl - Anna u Quido HtHbllt~·
govcl sa a ko ume lec ké osobnosti vzli·
jomhe dbplňajtl - · Quido predstavuj•:
tlm enojšlu 11 Anna vý hu ~no) ~ l l! česť d ua .
Ich hra bolo ch arallt ~ r ts•lc k á kr ásou t6·
n u. jeho s pe vn os ť ou v.., ·n:11osných kan ti·
llinach .:l boh at(ll.i t •tr· ···t t 'ltl . spú ta nou
v~ ak logikou Boc!Hovho hudobného mys ·
le nia. Bachova hudbtt pO~o blla duchovnt! povznášn jtlco; prostrP.c:lle Kla risiek
nus9 tc ná urc:h itt:lo. Wn lckS·m a v9tva mým
stvá rnonlm tej ts tr1j doby. nesporne zn6·
s obtlo s ilu a obohuttlo obsah estetické·
ho zážit ku, ktor ~ st posluchá č i odn6~ali
z tohto koncertu. ZDEŇKA KALNICJlA

Odišiel ANTON SELECKÝ

lo•c-.

tobtorotaej
aa Jlartlaako•
chatorSDe ,. BratlalaYB
roal61!ka ·a Aatoao• Seleckfa, Ja1ltlobot• akladatelo•, oraanlatWD a
padap1o•. Narodil H
l. jtaa
Y NOYNI
jari : ~

l-

Mate . . . VilaOID. BUl·
ky nfab k lttldba a no·
deaf taleat bo priYrMII

do Bratiala•y, kde Y ro·
koch liZI-34 ltadowal
••
Hadobao-dra•atlckej akad6•11 8 pi'OfUO·
ra orsaaOYej badby A.
Led•laa. PCMI jebo Yella·
ala odobral aj IYOj Y&reJ.af abaobePtakf koa.cerc lifte Zl. aprila 1134,
aa ~torc»illl predYiedol
$J•f..la pre oraaa Cb.
Wt4orit a &eaero.u Paa-

aacaJilu. Po abaol•ovae l
phobll dn roky u prof.
A.. Albrechta
ako dra·
hf orsa alata ·a choralla·
ta. V roka 1137 prlcb6·
du Seleckf do Treaff·
na, kde pOiobf dn daaf
rokoY. Ol!lakaje ta ako
ra1ea1eboti a organt16·
tor
~bfcb
orsano ·
•tch koncertoY, na ktorfch
boH pred•eden6
diela J. S. Bacha, G. F.
Hlod\a, M. Scbnehlra .T raaysk,bo, F. Scbaber
ta, · F. Li11ta, L. YaD Bee·
tboYena a lnfcb. TYorl
1 Ylutafí skladby ( orsa•o•6 l cbr&moY6).
VleStrana6
badoltai
i!l-oaf A. Seleckého al
poYII•la a) Hadobai ko·
aora ,. Bl'aUSlaye a arI!Ua u
:u lualttnaebo
116Yaralka Treai!laukebo
okrasa. V.tkoa kaiMrDOa adaloafoa • Traal!f·
ne tfcb Illu llolo aJ an·
d-1•
81116ko••J·SM1·
•ayero-rej operety Aatl!·
ka ICodl!owle pH ~l]ltoY·
kea A. Seleckllho. Jebo
naaledajtcta tapeobom
bole ylaatut opereta Ca·
ro••t ku, ktoreJ pre•l~ra aa k.o aala ,. Tran·
i!fae däa 25. janntra
1!141. Dej operety sa t"i& ·

že lc slonnskéma ruaUa·
rot"i, ktort aa nedA u niesť · zaflibenosfou
a
radi ej al plal a.oje po·
t"innoatl, pretole sa ria·
dl prlnclpom .,poYina oaf
je naj•yllla cnoaf". V
p äťdesi atych rokoch pO·
eobl Anton Seleckf aj
ako pedagóg na ĽŠU Y
Tronl!lne. V roka 1!51
odcUd1a do ISraUala•y.
kde pokračuje YO ••ojej
pedBIOJlckej liiDilOIU a
taktlel tl!inkuje ako esteraf lllen apedckebo
•"ora Slonnakej fllbarm6ale. V roka 1114 aa·
ata puje na poal ngnachoribo • D6ae • • ·
Martina, ll:de tak•er al
do noJ•I . .ru poriada..!
koacerty 1 diel aapai••il'cb badobafctl akl~
llatele•. Vyh 25 roko•
p68obll ako ballobalk aj
• abon pre aW!Iauke
a&leJUoatl aa Nirodno•
•fbore
Brallalawa 111,
kde u awot• 1&alalat
prica doatal •l ••• Cest•• ........ (11l71, 1913).

Hadobnf ~kladatel a
nraanlata Anton Seleckf
odlliel nible Yo yeku 71
roko•, • plaej pricl, bel
ktorej al noJ llyot neYedeJ predatnlt. -Neda v

Haalod duo A. a Q . HIUbllnsotcl. S Ca ppeloa Jatropolitallo• predJtieall 16toY6 parly BacboYbo IConoem pre z b•sU d mol.
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Dielo Heinricha Schiitza v hudobnei kultúre Slovenska
(K 400. výročiu narodenia ·skladateľa)
Problém vzťahu k umeniu Heinricha SchUtza, ktorého
jubileum (nar. 14. 10. 1585) by srne s! ma l! tohto roku
spolu s výročia mi ). S. Bacha a G. F. Händla a j my nn
Slov ensku s pietou a tlctou pripomenúť, je v podsta to
jednou z mnohých podOb všadeprítomnej problematiky
nášho vzta hu k hodnotám eurOpskej hudobnej tradicle.
Má dva aspekty - stlčasný a historický - ktoré sa,
ako to č asto býva, fia l, v tomto prlpade ani nekryjú,
aru nepr!QI!fujtl. Heinrich SchUtz je totiž dnes na Slo·
vensku velmi má lo známy, jeho hudba sa nehrá , a iba
n!ekolko málo záujemcov pozná čosi zo zahraničných
grarnonahrávok, prlpadne z hudobného vysielania cu·
dzich rozhlasových stanic. Hoci bol nnjväčširn n e ŕnec·
kým sklada teTom 17. storočia a v mnohom ohlade pred·

vzdelanie završovali napr. v Sasku a vieme o mnohých
nemeckých profesoroch, fará roch, no i kapelnlkoch a
organistoch, ktor! - naopak - hladall a často aj nachádzali svoja životné l:ťastle neraz natrvalo práve tu,
v slovenských mestách, kde cez dlhé stáročia tieto ná·
rodnostl nnžlvnli vedia seba, aj ked hovoriť o nejakej
národnostnej idyle by bolo, pravdaže, naivné.
Nemecký kultúrny vplyv, samozrejme, nemožno preNemeck! "hostia" neprichá dzali do pustatlny,
ale do osád vybudovaných už predtým pôvodnými slo·
venskýml obyvnte!mi, orgarucky n adväzovali na Ich
prlekopnicke dielo, priniesli však, najmä v o bdobi reformácie mnoho nových prvkov. Tak ako pr4vny poriadok bol prevzatý z magde burského a norimberského
vzoru (pravda, nie priamo a bez zmien) aj organizácia
hudobného života bola velmi silne poplatná nemeckým
zvyklostiam. Poukazuje na to napr. sústredenie umeleckej hudby do chrámu · a latinskej školy, teda do t ra·
dičného knntorstva n vzrastajúci význam mestských tru·
bačov, Ich spoločenská emancipácia do statusu váženého
"s tadtmuslcuea". Naznačené pomery sa odrazili a j v re·
pertoárl hranej a splevanej hudby, lebo ak v 15. a v
prvej polovici 16. storočia vo vlachlase prevažovali ešte
rnotetá a omše frankoflámskych s klada teiov a benát·
ska polychória, pod vplyvom ohlasu lutherovskej reformácie pozorujeme od konca 16. storočia velmi vyraz·
nú zmenu v prospech tvorby nemeckej (až na čisto
slovenské mestá na zápape, ktoré Inklinovali k českým
krajom). Hudba Sixta Dietricha, Hansa Lea Hasslera,
Hleronyma a Michaela Praetorla, Adama Gumpelzhalmera, Heinricha SchUtza, )ohan!Ja Hermanna Schelna,
Samuela Scheidta, Andreasa Ham~erschmldta, Me lchlora Vulpla, ale aj Setha Calvisia, Gallus·Dresslera, Mel·
chiora Francka, Daruela Frlderlciho, Bartholomen Gesla,
Ma tthiasa Apella z Lfiwensternu, Tobiasa Michaela, Thomasa Wallisera a Iných autorov z rozličných nemeckých
končln znela v slovenských školách a kos toloch denne
n stala sa až do začiatku sedemdesiatych rokov 17. sto·
račia hlavným pilierom polyfónnej tradlcie na Slovensku.
Heinrich SchUtz, ktorý najväčšiu čast svojho dlhého
a plodného života "s trávil v Drážďanoch ako dvorný
kapelnlk saského kurflrsta (zomrel ako 87-ročný 6. 11.
1672 a zoznam jeho skladieb zahrňuje 496 autentic·
kých dieli) zaujlrna v kontexte nemeckej a európskej
barokovej hudby zvlášť významné miesto. Mohli by sme
ho označiť ako most čl spojovaci článok medzi renesanciou a barokom a medzi severom a juhom. Počas
dvoch študijných pobytov v Taliansku ( 1603-13 sa vzdelával u G. Ga brielliho, 1620 takisto v Benátkach dosta l
impulzy od Cl. Monteverdlho) sa zoznámil s chórickým a Inštrumentálnym koncertom, s praktikami gene·
rálneho basu a s madrlgalovou sadzbou. Hoci tieto vy·
ceňo~at.

.l
chodca Bacha a Händla, stoji !lplne v Ich tieni. V dobe
života skladatela patril však Heinrich SchUtz k tým
najob!úbenejšlm, jeho tvorba znela v mnohých slovenských mestách a bola zdrojom - povedané dnešnou
terminológiou - nielen estetického pOžitku, al6 aj poučenia, ba , zdá sa, že spolu s Inými, jemu duchovne
prlbuznýrnl hudobnými osobnosťami aj základom určité·
ho historického typu hudobnej kultúrnosti. Velká umelecká hodnota SchUtzovej hudby, syntetlčnost a zároveň
originalita a fascinujúca VI,lútorná sila isteže vysvetlia
vel?! - a preto verlm v možnost schUtzovskej renesancie a j u nás - komplexnejšiu a vyčerpávnjúcejšlu od·
poved treba však hl adať v konzultácii s historickou
vedou.
Problém, ktorý pred hudobnú kultdtu malých národov
nastolila osvietenstvo, ale najmä romantizmus, t. j. potrebu hudby, ktorá by tými najumeleckejšlmi - rozumej dobovo najmodernejšimi - hudobnými prostriedkami mala vyjadriť národnú Identitu n lndlvldual!tu, v
staršlch dobách neexistoval. Samozrejme, určité regionálné, etnické, ba vari aj národné elementy a ldlomy
sa objavili aj predtým, no tie registrujeme temer výlučne v tzv . malých formách, v piesni a ta~ACL Hudba
umelecká bola komponovaná podla platnej európskej
normy : motetá a omše 15.-18. storočia podla kánonu
f rankoflámskeho, duchovné koncerty, árie a ka ntá ty
podla nemeckého a talianske ho a napr . klasické symfónie podla rakúskeho, pravda, s tým, že ony nadobudli
velmi širokú teritori álnu platnost. Inými slovami povedané - európska hudba, európska hudobná tradlcia,
eu r ópsky ,.program" v tej najaktuálnejšej podobe a
reprezentácii boli nn Slovensku vždy prltornné. Euro·
peizmus bol konštantnou a podstatnou črtou hudobnej
kultúry Slovenska. Našl predkovia asi vObec Jlepoznall
komplex malosti, zaostávania, periférnostl ...
Jedným z klúčov, ktorý pomOže aspoň čiastočne tieto
:> kutočno st i vysvetliť, je rozvoj mies t a mestskej kultúry,
ktorý na Slovensku začal už v 13. sto roči a znamenal
vo feuda lizme nový vývojový stupeň. Hoci múry a hrad·
by , ktorými boli stredoveké a renesa nčné mestá obohnané , mohli navonok symbolizovať Izolacionizmus a par ·
tikularizmus, v skutočnosti mestá na Slovensku, naj mä
tzv . slobodné kráiovské mestá, boli organi zmy na na jvýš
dynamick é a otvorené. Bolo tomu tak n ajm ä v 14.- 17.
F toročl , kedy sa v Bratislave, Trnave, Banske j Stiavnlci.
Aa nsk ej Bystrici, Kremnici, Levoči , Ba rdejove, Prešove,
v Košiciach a Inde stavali nádherné chrámy s honos·
nym v nútorným vyba venim, reprezentatlvne radnice,
o lahobytné meštianske domy a kedy sa rozmáha latin·
ské skolstva u cirkulácia osOb - učlte!ov , rektorov
š kôl, tak ako aj stavitelov, rezbárov, sochárov, mlnia ..
tunstov a prirodzene i hudobnlkov. Jednou z najdOležltejš!ch krajin, s ktorými renesančné Slovensko udržiavalo mnohostranné styky, bolo Nemecko, fl,lngu júce pre
nemeckých usadUkov v našich národnostne zmie šaných
mestách, najmä na strednom (Banská Štiavnica , Krem nica , Banská Bystrica) a na severovýchodnom Sloven~ ku ( Levoča, Ba rdejov, Prešov) ako tzv. ma terská k rajina. Pozná me mená a osudy z týchto miest pochl!.dza JUCir: h š tudentov. ktor! svoje u čitef s k é č l teologtckf·
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moženostl selcenta vzal na vedomie a upla tnil aj vo
vlastnej tvorbe - ktorá vždy ostala v zákla de vokálna ,
resp. viazaná na la tinské či nemecké slovo - jeho materinská reč budll po lyfónna, t. j. s!c:e aktualizovaný
a modernizovan9. a le subs tanciálne lineárny kontra·
punkt, pravd a , bez a norganickej objektivity a konš truk·
tivi?:mu daktorých F'rankof!á mov. Naopak , zmys lom
Sch útzových úsil! je pomoco u viachlasu a tzv. hudobno·
rétoric kých figú r (d nes by sm e povedal!, že séman·
tických jad ier ) vyhm a t ať a vyjadriť emotlvny obsah a
náboj textu. Nie je však ani skladateJom subj e ktivnym
v zmysle s tli e esspresslvo, ale predovšetkým človekom
pokorne hluda júclm nadosobné a n adčaso v é Idey a
pravdy. Kedže SchUtz a ko majster kontrapunktu bol
jedinečným architektom velkých foriem , monumenta lita
koncepcie na jednej strane, hlbok á precitenost a tak
trochu cudný pátos na druhej stra ne dodáva jeho hud·
he neopakovatelný majestát, patinu a krásu. SchUtzove
motetá, koncerty a oratóriá patria medzi to najlepšie
čo v histórii hudby vzniklo.
Na otázku, čo vše tko bolo z hud by Heinricha Sclli\b:a,
tohto veimajstra nemecke j hudby 17. s toro č i a na Slo·
vensku vtedy známe, ťažko mOžeme dať vy č erpávujú cu
odpoved. Mnoho arc.:h!vov zhorelo, mnoho hudobnln sa
stratilo, z ničil o čt bolo zaša ntročP.ný c h už po č as nl!.sil ·
nej rekato lizácie a lebo neskôr . na pr. za 2. svetove j
vo jn y. Po,Jr<J clod ne~ 7.<!C' il o van ýcl1 fondov ti invent!lmv

hudobnin nnjoblúbenejšlm a najrozš lrenejšlrn dielom
Heinricha SchUtza na Slovensku boli jeho vinczborové
slávne Ps almen Davida z roku 1&19. Možno, že je to
náhodu, že najviac svedectiev sa zachovalo práve o
týchto skvelých Schtitzových juvenlliách, no zo skutol!·
nosU, že oblúbené sa stali tie skladby, ktoré predpokladaj!l nielen velký, ale aj dobre pripravený a vyškolený hudobný súbor, mOžeme sl utvo ri ť úsudok o
približnej úrovni š kôl a kantorstiev. Co však je rovnako
dOležité, je fakt, že zo zachovaných exemplárov v Le·
voči i z údajov z Bratislavy, Prešova a Bardejova vyplýva, že v prlpade Psalmen Davids nešlo Jen o pasivnu
recepciu, a le o hlbšie prenikanie SchUtza do domáceho
kultúrneh o povedomia. Z ostatných skladieb je u nás
spol ahlivo dokázaná znalosť všetkých troch dielov Sym·
phoniae Sacrea (1629, 1647, 1650). Musicalische Exe·
qulen ( 1636), ll. dielu Kleine gels tliche Konzerten
( 1639). Geistliche Chormusik ( 1648] a niektorých Iných
s kladieb, n a pr. len z rukopisu známej čas ti z ka ntá ty
Va ter Abraham erbarme dlch mein (SWV 477). Nemá·
me naproti tomu vedomost! o predvedeni talianskych
madrigalov, Cantlones Sacrne a oratórH a pod. Nie je
toho z kva llta tlvneho hladiska vera ; obraz SchUtza
ale vychádza dosť nepriaznivo, najmä ak si naznačené
skutočnosti porovnávame napr. s rozsah om u nás uvedenej tvorby Melchiora Vulpla (len v zbierke hudobnln z Levoče je dokumentovaných asi 170 jednotiek),
alebo J. H. Schelna (asi 100). Vulplova faktúra je však
ove!a jednoduchšia n preto prlstupnejšia a u Scheina
zaznamenávame prevažne tzv. malé duchovné koncerty,
ktoré už aj tým, že sl žiada-ll len dvoch-troch· úči nkujú·
clch mali lepšie vyhliadky uplat:J.enla než a j výra zovo
ťažké a zložité mnohohlasné kompozlcie H. SchUtza.
Na druhej strane muslme zdôrazniť , ako sme už naznačili, n emožno v pripade hudby Heinricha SchUtzu
hovorlf Iba o efemérnom a povrchnom prlj!ma nl, alea v tom je jeden z motlvov vzniku tohto pr!spevku o hlbšom záujme a o odbornom štúdiu. Zaoberali sa
nim predovšetkým organisti, kapeln!cl a komponisti,
ktor! napr. z tlačených hlasových zošitov sl vyhotovovali
partitúry, a ko napr. jeden doteraz neznámy bratislav·
sk ý (?) hudobnlk, ale najmä spišský polyfonlk Ján Simbrackf, ktorý z 26 skladieb Psa lmen Davlds lntavoloval
20 (s wv 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47) a z Muslca llschen Exequien obe prvé čas ti ( SWV 279, 280). ktoré sú ta k vynikajúco spracované, že editori nového s tuttgart ~ké ho
vydania pripúšťajú dokonca eventuálne kore ktúry chýb
v dobovej tlači. Pravda, cielom zdlhavej a časo vo náročnej práce so spartovanim a prevedenlm do Inej no·
tácle nebolo len u!ahčenie situácie kapelnlka a organistu, ktorý si ta kto sprltomňuje vedenie hlasov a ver·
tlkálnu š truktúru, ale predovšetkým bolo tu úsllle vniknúť do textúry skladby, do kontrapunktu, ha r mónie,
skrátka do kompozičnej techniky; umenie s kla dby sa
v tých časoch osvojovalo predovše tkým š túdiom konkré tnych diel a konfrontáci ou s poučk aml teoretikov.
V tomto zmysle možno Jána Si mbrackého, ktorý od ro·
ku 1630 až do smrt! roku 1657 pôsobil ako orga nista
v Spišskom Podhradl a od ktorého sa zachova lo okolo
50 väčšinou mnoholasných kompozlcll, pov a ž o v a ť za
duchovného !iaka Heinricha SchUtza. Pravda, do akej
miery a čo od SchUtza prijal, musia osve tl iť dalšie
výskumy, závislosť však je neoddiskutovatelná a nič
na tom nemen! , že Simbracký pod obným spôsobom štu·
dova l aj hudbu iných majstrov (V ul pia, Gesln, Scheidta,
Schelna. Hasslera , Fridericiho, Michaela - intavoloval
spolu asi 340 skladieb!). Aj Stefan Pllarlk, ktorý. okolo
roku 1636 bol kantorom v Ilave a mienil - ako sa k
tomu priznáva vo svojej a utobiografll Currus )ehovac
MirabiUs ( 1678) - preložiť do slovenčiny (bib li čti ny)
,.motettá l ka pelly pána SchUtza" (tiež Psalmen Da·
vlds? l musel SchUtzovu hudbu in'tenzlvne chápať a pre·
ž!vat, č o sl iste zaslúži tiež osobitnú zmienku.
SchUtzovská protestantská tradlcla ovládala slovenské
mestá asi do rozhrania prvej a druhej polovice 17. sto·
račia, resp. na severnom Slovensku až do konca šesť ·
desiatych rokov. Západoslovens ké mestá , na jmä Braú.>lava a Trnava sa asi od tridsia tych rokov 17. s toročia
postupne dostávajú pod vplyv Viedne a vied ens ke j cisárskej kap ely. Je za ujlmavé, že v zbierk e hudobnln
bratis lavského ev. n. v. kostola sa ešte v r. 1651 a 1657
spom!najú popri. Hnsslerových omšiach, Walliserovej
E:cclesiodle. Praetoriovej Vranie, Sch Utzových Sympho·
nlae Sacrae a i. aj ta)lanske súhrnné tlače ( Florldus
de Silvestrls) a hudba cisárskych kapeln!k ov (Chris toph
Strauss, ale najmä Giovanni Valen tini), resp. iných
predstavltelov r a kúskeho baroka. Diela prvej skupiny
;kladateiov boli Iba z časti zdedené zo s ta ršlch čia s ,
no 2. a 3. diel Symphoniae Sacrae ziska! spolu s množ·
; tvom súdobej talianskej hudby r oku 1652 pravdepodob·
ne z Viedne Samuel Caprlcornus. ktorý v rokoch 16511657 v Bratislave zastával úrad directora musicne
d velmi sa zaslúžil o rozvoj hudobnej k ultúry Bra tislavy v 17. storoč!. ScbUtzova hudba bola teda čas ová a
moderná , aj ked Capricornus vo vlas tnej tvorbe i v dra·
maturgil presadzoval inú, v podstate taliansko-ra kús ku
l!niu a vkus. V tejto súvislosti je zaujlmavé, že s a sice
priznáva , že ,.napod obl'l uje" Giovanniho Vale n tiniho a
Antonia Berta liho, no svoje prvé tl ačo u vydané dielo -22 s kladie b zbierky Opus Musicum ( 1655) posiela na
posúdenie nielen Giacomovl Carisslmimu, ale aj Hein·
richovl Schtitzovl a je pyšný, že ich te nto ozn a č il za
opera virtuosa a doporučil. aby v začatej ceste pok ra·
~ ov a ll
Trad lcia nemec kej .,musica poettca" sa v priebehu 17.
!ste dostatočne zakorenila do pros tredia sla·
venských miest, no nemoh la pokojne doznieť a organicky sa napojit na nové slohové prúdy. }ej histó ria s kon·
~ ii a mocenský m zása hom : · po odha leni Wesselényiho
.>prisah ania začal Leopold l. s horlivou pomocou jezul·
lov pr oces násilne j rekatolizácle. Protesta nti s trácajú
kos toly, školy , mnoh l učiteli a , ka ntor! a ra rá rl musia
odis ť do emigrácie. Hudobná kultúra tak prichádza o
svoju sociálnu základňu a v mnohých predtým kvitnú ·
clch mestách zaniká. Dejiny su však nezas ta vili ; po kon·
;olidácli pomerov začl na v hudobneJ histórii Slovenska
ďal š i a etapa neskorý barok v znamen! úplnej hege
mónie talianskeho š týlu .
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