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25 rokov úspechov Slovenského komorného orchestra
Je len velmi málo hudobn!kov·lnterpretov, ktor9ch dielo
je obostreté tofk9m obdivom,
tofk9ml ováciami nadšencov
ako umenie Bohdana Warchala a jeho 15 -čle nného ensemblu. Takéto ovzdušie priam
podráža nohy kritike, l ked samotn9 sťlbor prešiel tiež peripetiami v9voja, obdobiami hladania, vzostupu l stagnácie; zo
všetkého však dokázali vyťažiť
kvalltatlvny posun v snahe po
dokonalosti. Warchalovská dielfia je svätyňou hudby v tom
najči stejšom,
najprostejšom
jadre jej podstaty. Neopakova telná fantázia plnokrvného muzlnkanta Warchala sa v nej
spája s Invenciou, ktorú oživuje magickou silou vlastnej
predstavy. Jeho hudba vytvára
neopakovatelnú
rezonanciu
splynutia v9zna mov s pocitmi.
Formou akustickej v9povede
nadobllda plnosti s Judsk9m,
duchovne najcennejš!m dotykom. Warchalovcl žijú práve
pre ozôn tohto ludského dotyku. On stimuluje Ich ďal š! posun, on provokuje tvorlv9 nepokoJ, on živi tušené a trans·
panuje ho do reálneho tvaru,
on prehodnocuje zaužlvané prosto vytvára ono fluidum
ayntézy radosti, nadšenia, zápalu, nezlomnej vOle tvorU pre
každý d eň, pre cel9 Judský život, l po prekročeni jeho času.
K warchalovcom sa upieraItl všetky generácie poslucháfov bez rozdielu sociálneho
vrstvenia, národn9ch kultúr,
kontinentov . Dostali sa do po-

Zeljenka, Kresánek l konfrontujú zdle lnosť autorov pretransponovávant1 v tvorivých posunech warchalovcov. Táto znejúca hudba nielen spoluvytvára
slovenskú kultt1ru, ale svojim
vlas tn9m . špeclflck9m spôsobom ju reflektufe a Interpretuje. Vytvára š t91 - vlastný,
osob!t9, pečaten9 lns!gnlaml
Warchalovej osobnosti. On posilva v9voj do nov9ch v9znamov9ch transcendencll. Warchalovsk9 štýl je v9sostne hudobn9. umelecký a v rámci
t9ch to v9znamov špecifický.
Vychádza a formu je sa prvkami neodl učltelného domáceho
etnika. Z ne ho berle životnost,
až rudimentárnu pevnosť rytmu, virtuóznu páčlvosť , temperame ntnosť muzlká.lneho nas9 tenia. Chara kteristika prv9ch
obdob! - form ujl1cej a cizelérskej práce v edťlceh o na tvaroch , forme, detailoch l samotnej podstate - sa kryštalizovali rokmi, skúsenosťami, vekom, nadhJadom. Warchalovsk9
št91 sa vyhranil subllmáclou
kval!t domáceho s a ktuáln osť ou sl1časn ého l nadč asovo s
Cou dOb mlnul9ch . Dodnes v ňom
zostal elán, radostné tvorivé
nadšenie, - tak nákazllvo sa
rozllevajl1ce z pOdla do celého hladiska . Ale najmä ,.osudná~ Iskra zostáva tušená l v
nallrávkach . Je to sila konta ktu, komunikácie, ktorá vyburcuje percepčné kanály u posluch4čov a od nich v spätnom
odraze provokuje pódium.
V9voj každého lftterpretačné -

POSLOVIA
vedomia v mal9ch mestečkách
Slovenska rovnako ako v hudobných centrách EurOpy. Ich
umenie prekr očilo hranice nášho kontinentu a poznajú ho v
Azll, Amerike, Ja ponsku. ZapOsoblll predovšetk9m osobnostntm čarom z pOdla, ktoré upevflujú a živia gramof0nov9ml nahrávkami pre domáce l
zahra n ičné spoločnosti , čl koprodukčnl1 spoluprácu
t9chto
firiem. Viac ako 60 gramoplatnl z OPUS-u možno každ9m rokom obohacovať o dalšie tltu ·
ly.
25-ročná
trad!cla už p!še
riadky histórie. Zap!sal1 sa do
jej anélov, hoci tep Ich hudby bije pulzom sOčasného života; renesancie prežitého l a nsa!ovanosCou najaktuálnejšieho.
Dominantou Ich repertoáru
je minulost a z nej barok najma taliansky. Je odrazov9m
most!kom, Inšpirátorom, provokatérom - spevnosti kantilény ... pevnosti formy . . . pulzujOceho rytmu - proste zákonitosti umenia. AJ v ňom musima hfadaC začiatok zrodenia
warcbalovskej fantázie, tie neust6le návraty k obohacovaniu,
k odh~tfovanlu neobjaveného, k
retu!loqJllu pochopeného. Je
to permanentá Inšpirácia nevyl!erpatelnej geniality jeho tvorcov.
Pendantom sQ panens ké partltQry slovensk9ch dedikácii.
Skladby vychádzajllce z
podstaty a komponované pre tú
samu podstatu warchalovskej
Individuality
predsta vujú
desiatky rukopisov všetk9ch
senerécl! slovensk9Ch autorov.
Drobné Invencie (Zeljenka). lnvenl!né suity (Hrušovsk9, BázUk, Bagin). čl kompozičné cykly (Moyzes, Kardoš, Suchoň,

Každé dielo podplsujt1 vlas tn9m
r ukopisom preslaknut9m skl1senosCaml svetov9ch pOctil; lnšplr ovan 9m spoluprácou veJk9ch
osobnosti hudobného umenia,
nap lnené ho darom fa n tázie zre19ch majstrov svojho remesla.
Umelecké prepojenia v dotykoch s domácim nezostáva bez
odozvy l v medzlnárodn9ch reláciách. Zvučné mená koncertn ého pOdla n epoznajt1 hranice
štátov, kra jin, kontinentov. Exportujúce l lmportujt1ce kvality nezanlkajú - sú provokatérml, podnecovatelml, Inšpirátorml.
Lapšansk9,
Toperczer,
Dvorsk9, Kopčák , Hajóssyová,
Michalica, Pivka, Luptáčlk , Pazdl!ra a spätne David a Igor
Olstrachovcl, Koga novcl, André
Bernard, Guy Touvron, Vladimir Splvakov, Lothar Koch,
Narclso Yepes, Jean Pierre
Rampa!, Ur shula Holllgerová,
Zuzana ROžičková, Henryk Szeryng a desiatky ďal šieh rozdávajú a zaväzujú; pomáhajú
k prerastanlu do nových kvalit. Sl1 pohybom , stimulom, školou. Tá nepOsobl Iba v súbore ,
cez ň u Wa rchal odovzdáva skl1senostl umelca, žlvotnt1 platnose umenia, je pre neho vyjadrovaclm prostriedkom vlastného názoru. .
Bohdan Warchal ako pedagóg huslovej hry na VSMU v
Bratislave pomáha for movať
predstavy mlad9ch p ri neustálej konfrontácll gener ačného
prepojenia. Práca pedagóga je
1 pre neho sl1časťou vlastného
brt1senla; overuje sl vlastné

UME~IA

SVOJEJ ZE

Jubilujúci Slovenskf komornf orchester ., terajlom alolenl.
h o št9lu je však vytváran9 dialOgmi,
kontrapunktami,
čl
kontradikciami rôznych názorov. Nimi sú ovplyvnené, Inšpirujú sa, vyberajtl sl vzory, kryštallzujtl vlastn9 št91, názor. Ten
warchalovský rokmi tiež obrusu je hrany , cizeluj e tvory,
kryštalizuj e obsahy. Preto dramaturgia je poznačená n eustálymi návratml. Opäť siaha k
poznanému, reviduje zaužlvané,
vstupuje do nov9ch obzorov
tvorivého Interpre tačného videnia. Sú to návraty ku Corellimu, Vivaldlmu, znovureallzácle Ich cykl1c k9ch opusov, v eč
ne provokujt1ce partlttlry Bachov9ch koncertov, Interpret ač né preladenia v skladbách
obohrávaných od prvopočlat
kov v neoš t9le Grlega, Brlttena, Resplghlho ... Ale l prlb0dajl1ce partlt11ry svetovej silčasnosti
neodmyslltelného
Sostakovlča, GOreckého, Hrušovského l pr!ležl.tostné skladby z mnohých európskych kraJin až k C!ňanovl llen-ŤIInovl.

N4rodaf umelec Bohdan Warcrial, l&ldadatel a umeleckf nd6cl
SloYeaského komora6ho orchestra od jeho 1alolellia.
Sn!mka: I. Grossmann

schopnosti, formuje vlastné
myšlienky, sleduje najnovšie Inte rpre tačné trendy. Na škole
vychováva generácie svojich
nástupcov, v st1bore partnerov.
Ved dialóg, ktor9 už 25 rokov
vedie so svojimi kolegami v
Slovenskom komornom orchestri je na najv9š lnšplra tlvn y a
tvor1v9. Zaiste nie vždy a nie
od počiatkov vyfaden9 do jed-'
nostrunnej rezonancie. Ale názory ln9ch - l ked n eraz v
kontrapunktlc kej, čl konfrontač n ej
v9men e, zanechávaj(!
ono ,.zrnko pravdy u , ktorého
existencia provokuje k šlrš!m
súvislos tiam vlastného prehodn otenia. Warchal aj ako .,neobmedzen9 vládcau v súbore je
priam zberatefom takéhoto tvor ivého ozónu. Hladá ho u každého hudobnlka , s ktor9m sa
mu skrlžla cesty na pódiu, čl
pri nahrávkach. Na pódiu sa
snaž! (tiež u extravagantistov)
prlspOsobit Ich názoru aj v pripada, ked jeho vlastná koncepcio je odlišná. A práve v

Snfmka:

z.

Miná čo va

tejto odlišnosti hladá ono provokatlvne ,.zrnieč ko pravdy"
(ako sám hovor! l, ktoré hostimuluje k prehodn ocovanlu overeného, k akejsi Inovácii neraz už povedaného, k neopakovatelnosti chv!le tvorenia, umeleckého nas9tenla. Možno pov edať, že v tom cltlť u rčité špecifikum práce l osobnosti Bohdana Warchala. Jej korene siahajú hlboko do hudobne j podstaty každej Interpretovanej
partitúry. Tam nachádza splrltus movens svojej koncepcie,
odlial sa rozbiehajú súradnice
k jej zvu kove j podobe. Preto je
his tOria pre Warchala rovnako
súčasná ako hudba jeho generácie, preto nie v teórii , a le l
v samotnej hudbe hladá zá konitosti najadekvátnejšej Interpretačnej
v9povede,
preto
dokáže s ,.horiacimi huslami no
srd clu zapáli( aj tn9ch. Hudba je pre Warchala životom a
život prltomnosCou jej tvorivého naplnenia.
Jubileá st1 poznačené vždy

retrospektlvou l prognózou.
Opakovan!m známeho, hodnoten!m , syntézami. U Slovenskéh o komorného orchestra neuzatvárame to, čo nie Je ani
zďaleka zavtšené. Vieme, že Ich
25-ročná mi nul osť bola dláždená flspechml, priazňou, obdivom. Stali sa najvyhJadávanejšlml umelcami pOdla, Ich koncerty prebudili záujem o vážnu
hudbu u nejedného návštevníka, gramoplatne s Ich nahrávkami vychádzajtl v reedlclách
domácich 1 zahranlčn9ch firiem. Umenie Slovenského komorného orchestra prijali za
svoje poslucháči, hrd! sa nfm
naša kulttlra. Vyznamenania a
tituly to dokumentujt1 v reprezentatlvnej podobe faktov. Slovensk9 komorn9 orchester, laureát Státnej ceny Kl. Gottwalda, vedie dnes už národný
umelec Bohdan Warchal. Stali
sa prlekopn!kml kvalitného Interpretačného
umenia doma,
ale l slovenskej hudobnej kultúry v zahranič!. Prvými nosltelml našich lnsfgnl! do krajin
bl!zkych l vzdlalen9ch - už
pred rokmi do Japonska, v roku 1984 do C!ny a Kórey, koncom minulého roka do štátov
Latinskej Ameriky a Mexika, v
dohladnej dobe zastant1 ako
prvl hudobnlcl Slovenska na
pOde Indie a ďalšieho kontinentu - Austrálie. Prekračujt1
hranice štá tov, krajin l kontinentov s posolstvom umenia
s vojej zeme. Umenia, ktoré reprezentuje v9nlmočnosť nadania slovenského národa, pretransponované do sily prežitia
l tvorby - interpretačného štýlu Slovenského komorného orchestra.

ETELA CARSKA

CYKLUS VYCHQVNYCH KONCERTOV

STA CCATO
•

RJADITEĽ
HUOOBN~HO

NOVÍ

SLOVENFONDU.
K 1. Januáru 1986 bol menova. nf riaditelom Slovenského hudobného fondu PhDr. Milan
]elko. S6druh Milan Jeilko sa
narodil 22. augusta 1941 v Bratislave. Studoval na Konzervat6riu v Bratislave hru na klavlri, kompozlciu a dirigovanie,
ktoré ukončil v roku 1965. Po
absolut6riu konzervat6ria nasledovalo pôsobenie na vlaceeych miestach - najpr'f ako
korepetltor Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici,
potom ako metodik ertetickej
vfchovy na Vojenske j lkole Jána Ziiku, neskôr sa stal odbornfm referentom v Slovkoncerte a v Osvetovom 6stave v
Bratislave {tu sa pod ieJal na
organizovani
celoslovenskfch
podujati v oblasti lnitrument6Jnej hudby, polltlckovfchovnej práce a záujmovej umeleckej činnosti). Dlhé roky pracoval v Predsednlctve festlvalého vfboru BHS.
Nadobudnuté
vedomosti a
praktické skúsenosti osvetového pracovnlka vyullval v rokoch 1972-79 ako politlckf pracovnlk · pre oblasť k utt6ry na
Mestskom vfbore KSS v Bratislave. V roku 1973 mu bola udelen& pamätná medaila k 50.
vfročiu KSC , v roku 1974 zlskal
ocenenie Vzornf pracovnlk k ultúry, v roku 1977 Zaslúiilf pracovnlk kultúry. V roku 1985
mu udelili vyznamenanie Za vynikaj6cu prácu. V máji 1979
bol schválenf do funkcie politického pracovnlka na oddelenie kultúry OV KSS. S61!asne
sl doplnil vzdelanie itúdlom na
Vysokej ikole m6zickfch umenl v Bratislave, ktoré absolvoval v roku 1983 v odbore dirigovanie. Ako skladateJ a dirigent spolupracuje s redakciou
Judovej hudby Cs. rozhlasu v
Bratislave.
Celou svojou doterajilou čin 
nosťou na zverenfch úsekoch
súdruh )elko dokázal, l e jeho
záujem je pozitlvne prisp ievať
k rozvoju naiiej k ult6ry a 'llynalo!iť vletky sily na realizáciu
kult6rnej politiky KSC.
( -e- )
•
SLOVENSKÍ KOMORNÍ
ORCHESTER NA JUHOAMERICKOM KONTINENTE. Po prvfkrát za 25-ročnej existencie
Slovenského komorného
orchestra zaznelo interpretačné
umenie tohto telesa i na juhoamerickom kontinente. V ča
se od 15. do 29. novembra 1985
účinkovali warchalovci " Brasllil, Venezuele a v Mexiku. Po
Civodnom vystúpeni v Riu de
Janeiro nasledoval konce rt v
Sao Paolo, dva koncerty v Caracase a dva v Mexiku. V programe vystúpeni popri dielach
Karla Stamica, G. F. Händla,
J. S. Bacha, Mendelssohna-Bartholdyho , Vivaldiho, Corelliho,
a Brittena zaznela l Musica slovaca od Ilju Zeljenku. O úspe·
chu, ktorf dosiahlo n aše teleso na tomto turné svedčia popri nadilenej odozve u publika
i obdivné recenzie, ·a le na jmä
skutočnosť, le orchester si priviezol ďalille pozvanie na koncertnf z6.jazd po vlacerfch ltátoch Latinskej Ameriky, ktorf
sa usku točni v roku 1987.
(-zk- )
•
FLAUTO DOLCE V BULHARSKU. Komornf s6bor Flauto dolce, interpretujúci eur6p·
sku i slovensk6 hudbu stredoveku , po prvfkrát absolvoval
koncertnf z6.jazd do zahra ničia. Zájazd do Bulharska (8.13. 12. 198!1) organizovala Správa zahranlčnfch kultúrnych zariadeni Federálneho ministerstva zahraničnfch veci na základe odpor6čanla odbornfch
pracovnikov Slovenského hudobného fondu a pripravila sÍlboru 2 koncerty v Sofii a 2
na vidieku (Sopot, Kazanlyk) .
Po prvfkrát v BĽR zazneli 6dy
zo zbierky Yoana Coucouzela ,
sakladatela byzanského spevu.
Okrem skladieb anonymov zo
západnej Eur6py, n a programe
koncertov boli aj ballady a
rondá G. de Machauta, skladby z Vletorisovej tabulat6ry.
motetá a canclá zo Splilskfch
zlomkov a Trnavského rukopisu.
Kecfie v BĽR, podobne ako na
Slovensku,
zaznieva
hudba
stredoveku len veJm1 zriedkavo, bulharskl poslucháči prijali spomlnanti hudbu s mimoriadnym uznanlm. Bol to pr vf úspech na medzinárodnom
poli pri IUrenf slovenske j hu·
dobnej kultúry ualich predkov.
SK~HO

Napriek náhlemu ochoreniu a
mezzosopranistky Márie Uhliarovej ( sCibor vystupoval v zlolenl Ľudmila Plptová
- soprán, Ivan Ohát - tenor,
Daniela Rus6ová zobcové
flauty, Ján Pipta zobcové
flauta a Vladimir Ras6 - zob·
cové flauty, lutna) molno povalovať účinkovanie sllboru v
BĽR za velkf prfnos v llrenl nálho kult6rneho dedičstva .
(-pt-)
- . NOVt HUDOBNt TELESO
V NITRE. Pri Oblastnom nitrianskom mllzeu v Nitre zaloIIU hudobné teleso 1 názvom
Nitrianske kvarteto. Jeho člen
ml Ili učitelia sláčikového oddelenia ĽadoveJ lkoly umenia
v Nitre: J61ia Vlahovlčová I. husle, Stefan Madar! - II.
husle Jana Spálová •Iola,
Frantllek Bl'ezovjak - yiolončelo. Na premiérovom koncerte, ktoey sa uskatočnH dňa 14.
novembra 1985 v koncertneJ
miestnosti Oblastného nltrian·
skeho mllzea, uviedli Sinfoniu
A dur pre sláčikové kvarteto
od Giuseppe Tartiniho, Kvarteto O dur, op. 64, č. 5 od Jo·
sepha Haydna a Kvarteto F dur,
op. 9& (Americké) od Antonfna Dvofáka. Uvedené diela odzneli v ltýlovo citlivom predvedeni a poskytU početnfm
poslucháčom hodnotnf umeleckf z611tok. Nitrianske kvarteto
prispeje s vojou činnosťou k zfskavaniu ďalllch nadlencov komornej hudby a k obohateniu
hudobného !ivota v Nitre.
(-ek-)
•
AKADEMICKA BANSKA
BYSTRICA '85. K podujatiam
záujmovej umeleckej činnosti
vysokoškolákov, ktoré poznáme pod názvami napr. Akademickf Zvolen alebo Akademlckf Preiiov pribudla teraz Akademická Banská Bystrica. Je s6ťalou speváckych zborov vysokfch l kôl v SSR. Prvf ročnlk
ABB sa u s kutočnil v dňoch 26.28. okt6bra 1985 v priestoroch
Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Odtiar - z Katedry hudobnej vfchovy
vzišla lnlclatlva nadviazať na
preruilenú tradlclu, spája júcu
sa kedysi 1 mestami Nitr a a
Trnava. Za gestorstva Ministerstva ikolstva SSR a spolupráce SÚV SZM a KV a FV SZM
sa zlillo do Banskej Bystrice
celkom & vysokolkolskfch speváckych zborov. Okrem zboru
Technik SVST Bratislava, ktorf
odriekol tíčasť z objektlvnych
prfi!ln, účinkovoU vletky v stíčasnosti a ktlvne spevácke zbory vysokoi kolákov. Nie je Ich
málo ale ani dosť , vzhfadom
na elite vera ďalilfch vysokfch
lkôl, kde by bolo ! lad (Ice, aby
sa aj táto záujmová činnosť ujala a pestovala. Odborná po rota pod vedenlm dr. M. Mé·
sároiiovej {členovia dr. O. Simová, CSc,. O. Turi\ová, dr. J.
Raninec , CSc., P. C6n, M. Oleár
a Ľ. Grega) navrhla toto ohodnotenie:
V kateg6rll lenskfch spevác·
kych zborov - I. miesto PF
UPJS Prel ov s dlr. A. Kállayom
a vecn6 cenu KV SZM za prednes skladieb českfcb autorov,
II. miesto Mlado.sť PF v Banskej Bystrici s d lr . M. Paztíri·
kom a vecn6 cenu ZCSSP za
prednes skladby sovietskeho
autora a Ponltran PF v Nitre
s d1r. St. Michaličkom a vecntí
cenu KOS v Banskej Bystrici za
prednes umelecky spracovanfch
slovenskfcb
rudovfch
plesni. III. miesto neudelené.
V kateg6ril mlelanfch speváckych zborov I. miesto
Collegium tochnicum VST v KO ·
illclach s dir. M. Vachom a vecné ceny MK SSR za umelecky
najhodnotnejlf vfkon na s6ťa
li, SHF za najlepil prednes
skladieb slovenskfch autorov a
OV SZM za hlasov6 kult6ru.
II. miesto Cantica veterlnarla
canovlensls z Kollc s dir. M.
Sangretom a vecnú cenu ZSS
za dramaturgiu, III. miesto Cantantlna VSP v Nitre 1 dlr. E.
Malatlncom. Najpozoruhodnej·
lfm vfkonom bol vfkon vysokoilkolákov technikov z Kolte.
Marián Vach, ktoey načas prevzal zbor za momentálne mlmo územia republiky pôsobiaceho R. Skfepka, predviedol
najmä po vokálnej stránke U ·
vedomelú prácu 1 telesom a z
toho vyplfvajtícu molnosť tvarovať skladateJské predstavy v
11rokej vfrazovej a dynamickej
lká le.
(-mm - l
ne6častl

V rámci predzjazdovej aktivit y u s kutočn il sa v dňo c h 9. a!
18. decembra 1985 za vzájomnej spolupráce Slovkoncertu,
MDKO a VUS cyklus 19 v9chovn9ch koncertov pod názvom ..o práci v orchestri a
s orchestrom". Usporiadatelia
ho určili !lakom 7. a 8. rečni
kov bratlslavsk9ch základn9ch
škOl a realizova li v priestoroch
PKO, DK Ru!lnov a Domu ROH.
Za účinkovania symfonickébo orchestra Vojen.ského umeleckého sCiboru moderátor a
dirigent dr. Ján Szelepcstnyl
primera nou formou a vhodnou
volbou prirovnanl prlblf!il deť om o rchester ako mechanizmus, ktorého jednotlivé s\1člast
ky do seba dômyselne zapada·
j\1; zdOra znil farebné a zvukové rozdiely jednotllv9ch nástrojov9ch skupin, Ich umiestnenie na pódiu a úlohy, funkciu melodlck9ch hlasov, ha rmónie a rytmu, ktoré demonštroval na Dvot ákovom Slova ns kom
tanci č. 8, g mol. Tanec potom
zaznel znova v kompletnom ná·
strojovom obsadenl. Na spr6.vne vygradovanom koncerte moderátor prešiel jednotllv9ml
v9vojov 9m1 e tapami orchestra
od jeho vzniku cez barokov9
orchester, v ktorom čembalo,

novaného a v9razovo zrelého
flautistu Daniela Janlkovlča.
Zmenen9 zvukov9 Ideál klasicizmu, ked sa ruši basso continuo a základ tvori skupina sláčlkov9ch
nás trojov , prlblf!ila
l . čas ť Mozartovej Serenády
G dur (Malá nočná hudba).
Vyu!ltle väčšieho symfonického orchestra s dychov9ml nástrojmi dreven9ml aj plechov9ml, teda mnohotvárny zvuk
orchestrálneho tuttl, ako aj čls 
t9ch nástrojov9ch farieb v podobe sól dychov9ch nástrojov
!laci s poznali na Scherze zo
6. symfónie F dur (Pastorálnej) L. v. Beethovena.
Progra m koncertu tie! názorne prlbll!ll p rácu dirigenta
a v9voj dirigentskej techniky.
V9znam správnej volby tempa
a artikulácie demonštrova li tri
rOzne predvedenia rovnak9Ch
úsekov Gavoty z Klasickej symfónie S. Prokofieva. Ta k ma li
deti mo!nosť porovnať, a ko spomalené alebo zr9chlené tempo
zmeni celkovú náladu uká!ky,
a ko sa z pOvodne tanečnej
skladby stane sm\1točn9 pochod
alebo groteska.
21acl uv!tall aj priame zapojenie do činnosti pri .,n6.cvtku" dvoj-, troj- a štvordob9ch
taktovaclch schém. Moment za-

~iačka ĽSU diriguje Trepak z baletu Luskáčik od P. I. Cajkovské-

ho .. .
organ, violo nče l o a ko ntrabas
plnia funkciu basso continuo,
cez nástrojové rozš!renie v 18.
storoč! a! do s\1 časnostl. Dr.
Szelepcsényi volil velmi dômysel nú a úzku symbiózu slova
a hudby, tak!e ka!d9 nov9 fakt
doložil hudobnou ukážkou. Na
VIvaldiho Violončelovom koncerte G dur (sólistom bol Marek Novák) prlbllžil formu
koncertu a ko stretnutie sólis tu a orchestra, z k tor9ch každ9 prináša ni ečo nové. Zvuk
flauty a ko orchestrálneho ná s troja hrajúceho me lódiu l. huster aj ako sólového nástroja
s náročn9ml a technic ky vvspel9ml fig uráclaml mali poslucháči možnos ť por ovna ť v Menuete a Bndlnérll z Ouvertúry h mol o d J. S. Bacha v pod an! technic ky v9borne dls po-

Sn!mka: fotoarchlv CSTK
a ngažovanosti je velmi dOle!!·
t9 a mod erátor ho n4le!Ite využil aj pri malom experimente,
ke d vyzva l jedn\1 zo !tačok,
ktorá na vštevuje Judov\1 školu
umenia, aby prišla na pódium
a v dvojdobovom takte oddlrigovala dalšlu programovan\1
skladbu (Trepak z baletu Lusk áči k od P. I. Caj kovského).
Moderátor využil tému tie!
n a to, a by deti oboznámil s našim hudobn9m školstvom, s
možnosťami uplatnenia sa jeho absolventov v jednotllv9ch
druhoch orchestrov. V tejto
čas ti koncertu pribli!U deťom
svet hudby ako svet práce,
ktoré kladie na v9konn9ch u melcov mimoriadne nároky.
Na záver koncertu zaznela
časť Zamilovanl zo Slováckej
suity V. Nováka a Lezginka z

""" ..C • Ík
Rozhlasovy ZaplSD

baletu Ga jané od A. Chača tu
r lana pod taktovkou šéfdirigenta VUS Josefa Valoucha, resp.
dirigenta VUS Jlndficha Ormo·
la.
Sesťdeslatmln6tov9
v9chovn9 koncert s jasn9m pedagoglck9m cielom , presne vymed zenou témou, ktorá umožňo 
vala hlbšie a dôkla dnejšie
vniknúť do problematiky, s v9borne interpretovan9ml dielaml, ktoré boli dra maturgicky
vhodne volené s potrebnou gradáciou a správnym pomerom
hudby a s lov a, zaujal a udržal
pozornosť !la kov od zač ia tku
a! do konca. VIeme, že deti
nehodnotia umelcov podla \1s pešnosti, čl neúspešnosti, ale
podla toho, a ko Ich umelci do·
ká!u zauj a ť. Vystúpenie dr. Szelepcsénylho potvrdilo, že konferovania nie je č!ro u v9učbou
či zahlasovanfm člsel , a le špecifickou činnosťou, ktorá si vyžadu je odborné hudobné a j pedagogic ké vzdelanie, sympatick9 zjav, hlasové dls~toz!cie,
zmysel pre proporcionalitu a
dra matickú gradáciu. DOle!It9
podiel na tomto v9sledku má
okolnos ť, !e dr. Szelepcsényi v
sebe spája profes iu hudobného
ve dca , pedagóga a dirigenta s
pr!slu~ n9m
vysokoškolsk9m
vzdela nfm. úroveň koncertu bola zrejme aj v9sledkom pä( rokov trvajúcej spolupráce s
VUS-om, ktorá sa kryš talizova la p ri obdobnom spracova ni
rozlič n9 ch
tém
v9chovn9ch
koncertov.
Treba dúfať, že táto spolupráca bude pokračovať a !e
takéto stretnutia hudby a bratislavsk9ch !lakov sa budú na·
dalej opakovať.
Tento spOsob estetickej v9chovy vo fo rme v9chovného
koncertu je zvlášť dôle!lt9 v
citovej v9chove mladej generácie, preto!e aspoň ma lou
čiastkou vyplni medzeru, ktorá vzniká v d Osledku malého
počtu
vyučovac!c h hodin hu·
dobne j v9chovy na základn9ch
š kolách, pričom v Osmich roč ·
n!koch sa, ako vieme, predmet
celkom zrušil. V tejto súvislosti sa !lada citovať slová národného umelca Eugena S u c hoňa :
,,AJ pre deti, pre ktoré Je huu!Jchoua
nežiadt1clm
dobnd
predmetom, ak by u net bolo
dos( uyul!ouaclch hodln, odnd~all by sl z nich aJ napriek
antipatii aspoif tolko, ako z
nesympatlckeJ matematlk!J.( fy·
zlky alebo cMmle. Argument,
že hudobna u!Jchouu treba ponecha( ludougm ~ko lélm, neobstoJl, lebo Jednak tieto ~koly
uychouéluata praktick!Jch hudobntkou (mlzlué percento obecenstva) a potom - nélm Ide
o hudobna u!Jchouu ako pouln·
na zložku estetickeJ u(Jchouy
pre u~etlt(/ch oManou. Len takto by sa naplnil~ Kodólyoua
téza - hudba patrl u~etk!Jm."
(Vel!erntk, 27. IX. 1985.1
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strof. fesennd sondta Je mimoriadne uydaren!)m
d ielom. lnterpretdcta diela (Frantl§ek Magyar viola, Marldn Vartnsky - klautr J bola uspokoJI·
V stredu 13. novembra 1985 sa u budove rozhlavd; viac v~ak zauJala Vartnskeh o hra.
su uskutol!nila uere;nd nahróuka Stadla mlad!Jch
Ko~utova Musica per cl arinetto solo pr incUa
pod nélzuom Mladt interpreti hrafa hudbu slouenzauflmavg melodlck!J priebeh . Autor tu uiacKrélt
sk!Jch a morausk!Jch sk ladateľov . Na programe borozbieh a a spomalufe melodick!J tok, ktor!) te prell Malél suita pre klarinet sólo VIvat letof od-Iris
ru~ova ng lst!)ml ndznakmi kadencovania (toto r ieSzeghyoueJ, CtyFi skladby podle obraza Plet Mon~enie dramatickeJ Unie Je v danom kontexte vel dr/ana od Petra Grahama, Kubil!koua fesennó somi vhodné}. Dlžka skladby zodpouedó rozsahu manóta, Musica per clarinetto solo Michala Ko~uta;
terlólu 1 sp6sobu prdce s nlm . Klarinetista Ro,
daleJ nasledovala Hudba pre violonl!elo sólo Mlman Zavadil podal - až na niekolk o drobn!Jch
/oslava K oFinka, Sondta pre klarinet a klavtr Dutechnlck!Jch chyb/Ciek - dobr!) u!Jkon.
~a na MartinCeka a na zóver odzneli Bagatelly pre
Ako platu skladbu uel!era sme sl vypoCull Hudpozaunu a klautr furaJa PospUila.
bu pre ulolonCelo sólo Miloslava KoFtnka. Autor
Szeghyouef suita Je cykl om obrazov z prtrody.
tu rozmanito spracava a rozulJa zdkladn(/ ~tuorVychéldzaJac z Jednotného hudobného matertdlu
tónov(/ mottu. Pozoruhodnd Je lnuenCnosf pri prdci s t!)mto motluom, ako 1 uynlkaJace využitie
autorka vykresluJe r6zne ndlady. Casti sa krdtke ,
no presuedCiué a u!)stlžné. Dielo ~sobl Inteligentmožnosti ndstrofa (r6zne techniky hry a pod.}.
n(/m a hlbau!Jm dofmom. Interpretdcla Petra DrliCMlad!) ulol onCellsta Karol Trubač u(/borne ouldku dobre vysti hla charakter skladby.
dol techntcka strdnku hry a aJ prednes bol naAko druM odzneli CtyFI skladby podle obraza
naJu!J~ kultluouang.
Plet Mondrlana. Autor t u využtua bohaté možPredposlednou kompozlctou uel!era bola Sonóta
nosti klavtrneJ hry. Pred posluchdl!a predkladd
pre k larinet a klaulr Du~ana Martlnl!eka. Autor
~tyrt exprestune utzle. Na podklade uäl!~inou hustu predkladél dialóg dvoch nóstrofou (klavtr potej akordlckef sadzby r ozulJa materléll, ktorý sa
dobne ako u Kubll!koueJ sondte nie Je len spreuddzaJaclm l n ~trum entom }. Umeleckél v(/poued Je
pohybufe medzi tematll!nosfou a ftguratlun os ťou.
Ostindtny rytmický tok (l . a 3. časf 1 je u ró m cl
romantlzuJúca, nech(/ba v~ ak martlnl!ekousk!J teml!astf ist(/m zjednocuJactm prvkom. ZauJfmauó fe
perament. Sondta zaufala zrelou muztkalttou. Indru M medttattvna časf . Sturtél Cast ;e uyurterpretócta diela v podani Petra DrliCku a k/a.
cholentm cyklu, ktor!) pôsobt uceleným dofmom,
ulrlstky Aleny Ullckef bola uydarend žlvd l
1 ked sa JednoznaCne zachouélua Individualita
dostatoCne uýraznd.
l!astt. Tieto sú proporl!np uyuélžené. Klav ir ista MiNa zdver večera odzneli Bagatelly pre pozaulan Blalas hral skladbu dobre po v(/razoveJ l
nu a klautr Jurafa Posp!$1/a. Ide o dynamickú
technlckef strdnke. Nenútenél lahkosf, s akou sa - skladbu s v!Jraznou rytmickou pulzélciou. Autor
u hudobnom materldlt orientoval, suedl!l o feho
vhodne využtva vlastnosti a možnosti oboch ndmuzika/Ite a skúsenostiach s hudbou 20. storol!la.
strofou, ktoré vystupufú uo vzélfomnom kontraV Jesennef sonélte pre violu a klautr Vtťazoslau
punkte. Tibor Winkler a Zlatica Poulouél (pozau·
Kubička nélpadlto rozufJa temattck!J mater/dl. V(/·
na, klavlr 1 predniesli skladbu, ktorél kladie velké
poved prinó~a nostalgiu 1 temperament. Zivo pul nélroky na súhru, vyrovnane. I ch lnterpr etélcta
zufúca rytm i ka sa strieda s kantabllnosf ou. D_rabola vel mi dobrél.
matlckd /lnla diela uykreslufe v!Jrazný obltík.
Koncert bol nesporne vydar en(/m podufatlm.
Klavtrny a violový part sa vhodne doplifafú, takSkoda len, že nélv~teua bola velmi sla~d a prev~
že klavfr neuystupufe len ako sprevódzafúci nél~1/a sotva ~tyrldsaf posluchéll!ov. PAĽO SMOL K

nterpretačná súťaž
Banská Bystrica sa stala v dňoch 28.
novembra - 2. decembra 1985 mies tom
u! 9. ročnlka I nt erpre t ačneJ sťlfa!e MK
SSR (tentoraz v odbore klavlr), ktorú
orga ni zač ne priprav u je
Slov koncert v
spolupráci s tamojšou odboč k o u ZSS,
MsNV, PKO a Domom kultúry ROH. Slovkoncert a ko hlavný organ izátor v snabe čo najviac vyjst v ústrety kandidátom zabezpečil za nemalú sumu zapollča n le velkého koncertného krldla zn.
Petrof od národ né ho podniku Cs. hudebni nástroje v Hradci Králové. TI, č o
vyberali nástro j, n emali práve najšfastnej~lu ruku. tažko možno totiž ospravedlni( potrebu neustálej prftomn ostl
tldrfbára , pretože ladenie niektorých tónov nedokázalo vyd ržať a ni cez dva súfažné výkony o sústavne polavova lo, čo
predstavovalo z n ač n e r ušivý momen t pre
kondld6tov.
Z pOvodne prih lásených 12 súťažia
cich pre rozličné prlčlny nastúpilo do
samotnej sú fa že Iba 8 - z toho traja ·
konz.ervatorlstt (jeden zo Ztll ny, dvaja z
Bratislavy) absolventka VSMU z pra xe,
traja poslu ch áči bratislavskej VSMU a
jeden z pražs kej AMU. Ich výkony hod notila 8·členná porota na če l e so zaslúl llou u mel kyňou doc. Evou Flsch er ovouMar tvoňov o u. Pre pomerne nlzky p očet
kandidátov rozhodla sa porota n ec h a ť
posttlplf všetkých zúčast nených do druhého kola, čo umožnilo uroblf sl širši
obraz o Ich možnostiach a kvalitách.
Vo všeobecnosti môžeme k o n štatovať, že
v hodnotiacich kritériách správne pr eva!ovalo uprednosll'\ovanle tvorivej na dstavby - t. j. Individuálneho vkladu,
tvorivej fa ntázie, rešpektova nie š týlu pred klavlristlckým remeslom. V porote
vládla priaznivá atmosréra, nevyskytova li
sa diametrálne odlišné názory a výsledok ~tlfaže vyznel - z môjho zornéh o
uhla - úplne obje k!Jvne vzhla dom na
dantl situáciu.
Krlitko pred s lovens kou súťažou , prebehla mterpre tač n á stl(až v od bor e klavlr aj v českých krajoch, no s overa
vlč§l m počtom sú ťažiacich (22 ). Zrejme
Predstavitelia akladateflkýcb zvlilov
Afataakej demokratickej republiky, BulllankaJ radoveJ republiky, KubinakeJ re,.llllky, Madarskej rudovej republiky,
Noaaolakej radovej republiky, Nemeckej
...okratlckej republiky, Porakej rudovtJ republiky, Zvlilu sovietskych aoclaIJIUckých republik, VIetna ms kej socla llsUIIIaj repabllky a Ceskoalovenskej aoellllltlckej republiky prltomnl na atretaaU • Prahe v dňoch 2.-li. 12. 1985
preJavili jednotný prlstup k oU1kam
tvorby a hudobného llvota v kraJinách
IOCIIBUitlckébo apoločenatva , pre ktoré
at oharakterlatlcké odliinoati vyplývajtCI 10 ipeclllk n6rodných hudobných
kalttr l blatorlcko-spolocenakých podllltaok vývoja, na druheJ strane stále
urutaj6ca tendencia k 1blllovaniu a
fOIIIIlovanlu spoloč ných č ŕt socialistickiJ lcalt6ry ako celku. Konl tatovall, le
' aplyaalom obdobi boli plnené (ilohy
YJPlfvaj6ce 1 dvojstranných dohlld o
IIJMilapricl, uzavretých medzi akladaterut•t nllml krajin socialistického spolohaatva. Zároveň konltatovall, le je
trHa postaviť tito spoluprácu na kvaUtltine vylllu 6roveň , ktorá by zodpovedala ati!aaným potreb6m a polladavUa.
loaltltoYBII rad dspechov v oblasti
aovtJ hudobneJ tvorby, Interpretačného
. .tllla a mu1ikol6gle l vo afére apo-·
llleDikaJ reall1ácle hudby, 1ároveň vlak
l rad problémov, ktoré v rll1nej miere
1 1 roldltlnym spoločenským dosahom
.,..ahljt a a(aluj6 progrealvny vývoj.
"orlvé akladatelaké 1vllzy aa budli
allfaleJ ullovať o unlk umelecky bod·
aaiHJ a apoločeuaky angalovanej butautj tvorby, vycbád1aj6c 1 marnailtllo·ltlllaakých avetoaúorovýcb po1lcll,
llltDrt komanlkatlvnou formou tlmoči
,..aaeWovl avoje obsahové posolstvo.
Zaalat po~oraoat bud6 venovať vývoju
v olllutl 1állavaej a populárnej hudby,
ktort 116 aimorladny dosah na utv6raall vkua l livotnfch postojov iirokfch
mllev, ••Jml m16dele.
P•adlaJtc hudobné dielo z bradt.ka
,&aula jebo apoločenakfch fnnkcU,
dotkli 11 6čaatolcl stretnutia radu ot6-

ponuka klaviris to v v Cechách je ešte
vyššia, konkurencia ešte ostrejšia a úrov eň? Peter Máté, k torý v Ba nskej Bystric l zv!ťazll , zťičas tnll sa s úť aže aj v Hradci, kde obsadil 2. miesto (pr i dvoch prvých mlestucb) . Fa ktom zos táva, fe v

Abaolttny vlfaz InterpretačneJ dťale
SSR '115 Peter Máté.
Snlmka: Z. M i ná č ovA
Ba nskej Bystrici ne mal konkurenciu.
Sťi f až n é podmienky už t radič n e (a ko
vo väčši ne podobn9ch a kcii) vyžadova li
v prvom kole Prelúdium a fúgu z Temperova ného kla vfra J. S. Bacha, klaslcktl soná tu (Haydn, Mozart , Beethoven)
a dve koncertné e tudy - Choplnovu a
ďalši u (výberovo ) od Liszta, Skrlablna,
Rach maninova alebo Debussyho. V druhom kole sa pofadova.ia rozsiah lejšia
sklad ua od a utora z obdobia roman tizmu , dalšia od predstavitela hudby nášho storočia a jedna alterna t!vna slovens ká s kladba (A. Moyzes: Prelúdium zo
Sonáty e mol ; dve čas ti - zvyčaj ne l .
a 3. - z Ci kkerových Tatra ns k9ch potokov, Bergerova Toccata alebo Zeljen-

SSR '85

kovo Ca priccio). Traja finalisti dostal!
možnos( predviesť s orchestrom SF Košice pod taktovkou R. Zimmera celý klavlrny koncert.
Už v prvom kole sa zača li č rta ť t ra ja
možn! fl nadistl: Mária Biegelbauerod
1 VSMU, trieda S. Zamborského) upútala výrazným muzlkantsk9m p rfstupom,
flv9m, svieflm temperamentom, elegan cioiJ a najmä schop nosťou precltU hudobn O f rázu i plochu, výstižne r ešpektov ať rytmickú kresbu , d održiavať tempova lfntu hran ých skladieb. AJ ked jel
rozp!ltle ruky nie je priam ideálne , na
lmponu júcej úrovni dokázala zvlád n uť
napr. dramaticky hutnú Rachman lnovovu
Etudu es mol z op. 39. Isté výhrady možno mu f voči jej podaniu Larga z Beethovenovej Soná ty A dur , op. 2, č. 2, a le
celkové emocioná lne zázemie a schopnost citU a tvori( posunuli jej v9 kon
výrazne do popredia. V druhom kole
sa jej darilo už o niečo men ej. Mofno
dis ku to vať o jej koncepcll l vol be tempa v Chopinových mazúrkach , v Bala de
As dur sa vyskytni me nš i pamä ťový la psus. Celková koncen trácia jej hry bola
znlfená, čo sa č iastoč ne premietalo do
ne kludu v tempových Unlách. No jedna ko jej výkon oproti ostatn9m súfažlaclm
bol natofk o presvedčivý, že ju posunul
až do fi ná le. Za účas t v 3. kole ako
najmladšia účast n lč ka zlskala Cenu mesta BanskeJ Bystrice. Velké psychic ké
vyp!ltle nedovolilo jej pri In terpretácii
sólového partu Beethovenovho Koncertu
c mol naplno sa prejav iť v rámci jej nemalých tvorlv9ch možnost!. Hrala nervózne a nevyhla sa aj pamäťov ým zakolfsa nlam.
Mária Strapcová (poslucháčka VSMU z
triedy Idy Cerneckej) je n es porne tiež
výrazn9m tvorivým typom. Jej výkon v
prvom kole poznačila zdravotná lndlspozlcla, no predsa však predčila väčši nu
ostatných v štýlovosti, v spofa h llvostl
pa mäti, v solfdnej technike a čis t ote fa ktúry. Presvedčive jšie sa prezentovala v
druhom kole s hibavým Brahmsom, po·
zoruhodne zvlád nutým Sostakov lčom l

Iskrivým Clkkerom. Vo fi ná le ( Beethove nov 4. klavlrny koncert G dur) podala
uceten9, spol a hllv9 výko n, k torý ju kva lifi kova l na ude lenie 3. ceny.
Absolútny vlfaz súťaže Peter M616
(AMU, trieda prof. V. Ka men!kovej) doslova ohromil svojimi m imoriadnymi
technickými dlspozlclaml. Je to výborne p ripravený klavirista z hladiska tónovej kultúry l techniky. V ku ltivova nom
Bach ovi h o Iritoval rozladen9 tón , v Beethovenovl (Sonáta B dur , op. 22) trochu
zaváha l v závere I. časti. Popri celkove vysoke j tlrovnl v9konov najviac presvedčil v 2. kole Prokoflevovou VI. sonátou, ktorú nielen s kve le vybudoval, al e
l vygradoval a, samozrejme, l suverénne zv ládol technicky. Za vynikajúce na š tudova nie a k<mcepclu Zeljenkovho
Capriccia ziska! Cenn SHF 1a najlepllu
Interpretáciu slovenskej skladby. Ak mu
odpust!me niektoré drsné miesta vo virtuóznych pasážach Cajkovského Klavlrneho koncer tu b mol, potom môžeme
kon šta t ovať, že vyn ikajúco In terpretoval
aj to to dielo, ktoré sa mne osobne páčilo z hla diska koncepcie 1 sklbenia jedn otlivých tempových 11sekov.
S Istou dávkou zlomysel nostl mohol
by niekto vyčltaf bratisla vskej VSMU, f e
sa na tejto súťaži velmi nevyznamenala. Muslme však prezradU, že práve
dve finalistky repr ezentova li krátko
pred súfafou svoj ústav na 2-týždňo v om
zájazde v Kyjeve (ZSSR) ako komorné
hráč k y. Stratili tak mnoh o čas u , ktorý
mohli veno vať priprava na súťaž. A te n
Im zrejme v Banskej Bystrici ch ýba~.
I n terpret ačná súťa! '85 vša k svoje posla nie splnila. Slovkoncer t objavU ďa lš!
vhodný typ pre zahranič nú repreze ntáciu. Verme, že svoje sl uby chladom využitia Má tého talentu a j splni. Finalistom umožn il hlavný organizátor vys tl1pU so SF Košice v ďa l šieh slovenských m estách. Pulz st1(aže sledoval tromi č lsl aml I n fo r mač ný buhletln, ktorý
au tors ky a redakč ne pripravila dr. Eva
Michalová, CSc.
VLADIMIR CI!IK
ci

1 ttorlvoa ml6delou; nadaleJ
točňovať pravidelné dvojstranné l

STRETNUTIA PREDSTAVITEI!.OV tSKLADATEtSK9CH ZVÄZOV
KRAJIN SOCIALISTICKEHO SPOLOCENSWA
10k tf kaj6clch aa hudobnej výchovy, práce lkolakýcb a kulttrnych ini tittcU a
maabvých oznamovaclch prostriedkov, a
to 10 nl61tnym dOra1om na nevyhnutnost komple1nébo pllaobenia pri rozvoJI harmonickej osobnosti aocialiatickébo
človeka . V tomto 1mysle by bolo liadtce, aby akladatelaké nlily svoJim vplyvom viaceJ napomáhali pri realizácii
kultirno-polltickýcb 1ámerov partnerakých lnitittcil, opierajte aa o lbalné uznesenia vrcholnfcb orgánov komunistických a robotnlckych atrin krajin
aoclaliatického spoločenstva.
Očas tnl cl s tretnutia odporúčajú tie to
opa t renia:
1. Za 6l!elom preblbenia medzinárodnej spolupráce a operaUvnej koordinácie apoiočneJ č innosti pri rleienl najdlllelitejilcb otázok 1blilovanla aoclallatickýcb hudobných kult6r poaddiť
molnoať vytvorenia koordinačného orgAnu akladaterakých nl1ov aocialiatickýcb krajin. Týmto orgánom aa mOle
ata( kaldoročné stretnutie členov vedenia akladaterakýcb nllov aociallattckýcb krajin, ktoré badt poatupne organiwvané v kaldeJ 16čaatnen e j kraJine.
Tematika týchto stretnuti bude vopred
určená. Vletel 6čaatnlcl aa 1avi1uj6 preak6ma( molnoati organlricie takýchto
stretnuti vo nojeJ krajine tak, aby hola
1alaten6 leb rcM!ná periodicita.
2. Polladat vedenia jednotllvfcb skla·
daterakých nl1ov o nbrb okruhu otáIOk odportl!anýcb k prerokovaniu na
mnohostranných stretnutiach. Okrem tobo poe6dl( návrhy na 1lepienle mnohostranneJ apolupr6ce, vyjadrenej dl!aatnlkml stretnutia (tento materiál bude
1aalaný Zvlzu čeakoatovenakých skladaterov) . Mať na zreteli, le materiály 101atavené na láklade JednoWvfcb ná1orov·
predstaviterov akladaterskfch zvlilov ao-

claliatickýcb ICrajln a podnetov obalabnutýcb v tomto protokole m61u byť v konutnej podobe priJaté v Moskve v apriU 1981, kam budt pozvani vedte! preds tavitelia akladatelakýcb nll1ov aociallatlckfch kraJin na aja1d Zvllu akladaterov ZSSR.
3. V oblasti dvojstrannej spolupráce
pokračovať a prehlbovať doteraJIIu čin
nost, d6alednejlle vynllvať doterajlle
formy výmeny inform6cU (proatrednlctvom Kulttrnych a informačných stre disk , Hudobných lnformačnfcb stredisk)
a apolapllaobiť pri hudobnej vfmene proatrednlctvom masových oanamovaclch
prostriedkov, formon nájomnej Cačasti
na festivaloch atd.; docieliť včaant a
pravldelnt informovanosť o perlodickfch akciách ; priebelne informovať o
nových skladbách, hudobnfcb udalostiach a tvorivých vfaledkocb v oblasti
mualkol6gie. D6aledne pokračovať v prá-

uskumnohostranné stretnutia mladfch akladaterov.
4. Docieliť nllia apolupricu r edakcU
odbornfch hadohnfcb faaopiaov (pravidelni výmena materiálov, koordinačné
acbôd1ky) k poallnenln ronoja hudobných kultCar aociallatlckfcb kra Jin.
5, POaobl( na masové omamovacte prostriedky, hudobné tydatatelatvá, koncertné a daiile inltlttcle, ktoré ovplyvňuJ6 ilrenie budobn6bo umenia , a cielom
čaatejile uv6d1ať atčaan6 hudbu spriatelených krafla.
1. V16jomne aa Informovať o stave
hudobnej výchovy deti a mládelo v jednotlivých krajinách a cielom vytvorlf
potrebné podmienky pre spoločenské p6·
aobenle hudobného umenia v buddcnostl.
7. Poveriť ZY111 čeakoalotenakfcb akla datelov, aby tento dokament, ako l Pre·
hlásenie 1aalal Yletkfm akladatelskfm
nllom aoclallatickfcb krajin do 31. 12.
1985 a informoval nlily akladatelov Rumunska a Juboalble o charaktere stretnutia a priJatých dokumentoch.
Pr aha , 5. 12. 19115.

Dokladom ataroatllvosti l tátnych a s tra nlckych orgá.nov o neustály rozvoj kultúry je i vf stav ba aových kulttirnych 1arladenl. Jednfm 1 nich je 1 v lacdče lový Dom kulttíry
Ceatrum ' Bratillave-Petrlalke, ktorý odoudall do ullvanla koncom minulé ho roku. Na snfmke P. Mlkul61ka celkový pohlad na novt kultCírny sUno k Petrlalky, nachá dza j6 ·
Ili 11 oa a6meatl N. Krupskej, vpra vo pobrad do jeho foyeru.

SLOVEN.SKA

FILHARMONIA
12. a 13. decembra 1985. J. Cikker: Meditácia na támu moteta Heinricha SchUtsa; S. Rachmaninov: 2. koncert pre
klavfr a orcheater c mol, op. 18; J. Brahma: l . aymf6nia

c mol, op. &8. Slovenaké filharmónia, dirigent: Zdeai!k
Koller. Sólistka: Giilaln Onay, klavfr (Turecko).
Už samotné meno národného umelca Z. Košlera je nielen magnetom, ale aj zárukou kvalitného v9konu a sugest!vneho zážitku. Tak tomu bolo l na tejto dvojici koncertných podujat!. Dirigent s prlznačnou dôkladnosťou budoval náladové polohy Cikkerovho opusu od účinne tva rovaného kontemplatlvneho úvodu s kultivovane dávkovon9mi farbami cez úseky epickejšie a živšie tvarované
až k pôsoblvému dynamickému vyvrcholeniu, po ktorom
nasledoval návrat do úvodnej filozo!ujúcej nálady. Je pozoruhodné ako st Košiar rozvrhne dynamlck9 priebeh skladby a ako s neomylným inšti nktom dokáže pripravit a
správne v yzdvihnúť jej vrchol. V snahe o plastické modelovanie tém a v úsil! o zvrúcnenle fráz dáva prednost
radšej pomalšlemu tempu, pričom zaťažuje l dynamické
vrcholy, no tým , že ich pripravuje na širokej ploche a so
znač n ým napät!m, stávajú sa tak podmaň uj úcim!.
Sarmantná, nesporne muzikálna, ale prlltš temperamentná klaviristka GU!sln Onay zožala za svoj v9kon v Rachmanlnovovl sice po oba večery velk9 úspech, no v jej
hre bolo, žlal, prlllš vera ch9b krásy. Rachmanlnovova klavlma fa kll1ra vyžaduje pevnú mužskl1 ruku, zdatný fond
pre zvlildnutle náročn9ch technických flgurácll, lntenzlvny
spevný tón s poetickým nábojom, a sfičasne aj zmysel pre
držanie tempa. Turecká umelkyňa nedokázala v svojom
tvorivom zápale vždy dostatočne uchopit pevnos ť v9stavby
(čiastoč ne l vinou a kéhosi vnútorného nekludu a chvatu),
m1estamt trochu narfišala l rytmtckl1 kresbu a najmä v dsekoch, kde skladatel vyžaduje dialóg medzi kantilénou klavlra a nlektor9m orchestrálnym nástrojom, musel dirigent vyvinúť nemálo úsilia, aby súhra vyznievala ako-tak
prljatefne. NedlsclpJinovanost a prlllšné vclten.le sa do tvorivého procesu zaprlčlnlll po oba v ečery u sólistky aj pamllťové lapsusy prv9 večer v tretej, druh9 večer zasa
v prvej časti.
Vrcholom celého podujatia bol nesporne Brahms. Hoci
ol>slahol širokú paletu nálad, nebol an.l prlllš dramatick9,
prepate t1zovaný, a ni prlllš meditujúc!. Sugestivita Košleravej Interpre tácie spočlvala v Intenzite citového náboja, v
majestátnej súdržnosti lfnll, ktoré tak nadobl1dall priam
monumentálne dimenzie. Košiarov velk9 tvoriv9 talent dokázal vtlačit Brahmsovl punc neopakovatelnej prostoty, prirodzenej výpovede plnej vn11tornej výrazovej sily. Rád vyzdvihoval vedlajšle hlasy, čo prekvapilo najmä v tretej
časU, kde táto tendencia vyústila do menšlch nepresnosti
s li hry (dirigoval spamäti) . Hodnota každe j Interpretácie
spočlva popri nevyhnutnej požiadavke preclznostl predovšetkými v sile a presvedčlvostl výpovede, a tá v tomto
prlpade hádam už ani nemohla l>yt lepšia.

....

Profily mladfcb
Klavirista

IKULAS
ŠKUTA

Približne od začiatku sedemdesiatych rokov do slovenského koncertného umenia vstl1pll r ad výrazn9ch talentov, z ktorých viacer! dosahujú zahraničné uznania.
Tento vzostupný trend slovenského Interp retač n ého umenia pretrváva do s(lčasnostl a významn9
podle! v ňom patri aj klaviristom.
K perspektlvnym nádejám nastupuj(lcej generácie mladých slovenských klaviristov patri aj Mikuláš
Skuta (1980). Počiatky jeho klav!rneho vzdelania slahajl1 do rodného Komárna kde sa ako šestročn9 začal na tamojšej ĽSU učlt
klavlr u V. Szabóovej. Po skončeni ZDS navštevova l gymnázium,
no po druhom ročnlku sa deflnlt!vne rozhodol pre hudobnO dráhu. Prestúpil na Konzervatórium
v Bratislave, kde študoval v triedo prof. A. Elanovej. Ako poslucháč konzervatória sa zauj!mavo
prezentoval v rámci Sttidla mlad9ch. Absolvoval aj zahraničný
zájazd do Lipska (NDR) počas ba-

chovskej sl1faže, kde l1člnkoval sólisticky l ako komorn9 hráč .
Devätnásťročn9

začal

študovať

klavfr na VSM U u zas!. umelkyne
doc. Evy Flscherovej - Martvoňove j.
Pod dohfadom tohto láskavého a
obetavého pedagóga obohacoval sl
repertoár, zdokonafoval technickovirtuózny arzenál a skult(lrňoval
s voj prejav. Takto vyzbrojen9 bol
schopný reprezent o vať svoju školu
nielen na domácich, ale aj na zahraničn9ch súťažiach : v r. 1980
na Beethovenovej s11ťaži v Hradcl nad Moravlcl obsadil 2. miesto, v ro ku 1981 sa s podobným
repertoárom zúčastnil medzinárodnej sútaže L. van Beethovena vo
Viedni, roku 1982 na IS SSR v
Banskej Bystrici ziska! 3. cenu,
vzápätl dosiahol najvyššie ocenenie na 15. ročn!k u Smetanovej klav!rnej sťífaže v Hrad ci Krá lové v
kategórii s medzinárodnou ťíčas
tou, v ktorej bol jediným slovenským Clčostnikom . Na tej Istej sútež! mu udelLI I aj Cenu čs. kri tiky za najlepšiu Interpretáciu
skladieb B. Smetanu (najmä za
Macbeth a čarodejnice). V d alšom roku zo všetk9ch z(lča s tn e
ných klaviristov najlepšie obstál
pri prehrávke pred stálou výber ovou komisiou MK SSR na medzinárodné S(lťaže , za ktorou nasledoval
jeho zatial n a jväčši
triumf - 3. miesto na Medzinárodnej súťaži Marie Callasovej v
Aténach (Grécko). V rámci diplomovej práce na VSMU vystúpil
najskôr ako s ólista v 2. klavfrnom koncerte Sergeja Rachmaninova. Kritika velmi priaznivo ocenila jeho elegantn(l, kultlvovanl1
a technicky spolahl1vl1 Interpretáci u. Potom nasledoval polročný
štlpend!Jn9 pobyt u Clauda Helffera v Par!žl, ktor9 prispel k rozšlrenlu jeho duševného 1 muzlkantského obzoru. Okrem možnosU počuť vynlkajllclch umelcov ( M.
Polllnl, S. Ashkenázy), mohol sledovat pr iebeh medzinárodnej klavlrnej sl1faže M. Longovej a pod.
Po návrate domov 11spešne odohral svoj diplomový recitál (D.
Scarlattl: Sonáty G dur, f mol,
G dur, Cl. Debussy: Detský kdUk, L. J a náče k : Sonáta es mol
,.1. X. 1905", v9ber z Metamorfóz
E. Suchoňa, F. Chopin: Sonáta
h mol, op. 58).

Ospešne sa venuje aj Interpretácii slovenskej klavlrnej tvorby.
V roku 1985 uviedol premiéru Martlnčekovej Sonáty appel, č. 7
v rámci Týždň a novej slovenskeJ
hudobnej tvorby. Jeho nahrávka
bude zaradená na profilov(! plat·
ňu z TNSHT, ktora pripravuje vy·
davaterstvo Opus.
V Skutovom koncertnom repertoári by sme sotva našli osobnost
skladatera, ktorého by zámerne
upred n osl'ňoval, vyzdvihoval. .,Rád
hrám všetko, čo je dobrá hll$1ba,"
hovorieva. Toto umelecké krédo
nádejného mladého klaviristu plati rovna kou mierou aj pre oblast
tzv. Iahšej múzy, čl džezu. Nielenže st rád .,zadžezuje" sám pre
seba, ale a ni neskr9va želanie zahrať sl raz v nejakej dobrej kapele. Táto záluba v rozmanitých
št9loch l žánroch je velmi sympatickou črtou Skutovej prirodzenej muzlkallty.
Slovens kej klav!rnej škole vyrástol v osobe Mikuláša Skutu
kvalltn9 umelec, ktorého zdokonafov a nle a rozvoj znač ne závis! aj
od možnosti čas tej šie sa prezentovať na koncertnom pódiu. Hoci
sa siet Interpretač n ýc h prlležltostl
neustále rozširuje, v pr!pade klaviristov v pomere k Ich počtu už
zďaleka n estačl. Pre mla dého člo
veka je táto situácia niekedy ťaž
ko pochopltelná. Stoji na prahu života, chce a má aj predpoklady, no nevie, čl mu okolnosti ·dovolia, aby ich optimálne využiJ . . .
OĽGA HABURCAKOVA

ked nemožno poprieť, že Borodlnova hudba lepšie .,sed!" Ich naturelu; jej zemitosť, sp ätosť s ruskou Iudovou kultl1rou poskytuje
boha té farebné a výrazové možnosti, ktoré Interpreti využll1 s
citom pre mieru a vyváže nosť.
Beethoven v Ich podan! je však
trochu prlfažk9, žiadal by nadlahčlf, presvetlit .. . Akoby z Ich hry
bola prlllš cltit zodpovednost, s
akou prlstupujl1 k svojej práci.
Odvádzajl1 ju seriózne a s velkou
dávkou muzlkallty, no vari by nebolo na š kodu, keby k (lsoče k z
t9chto a t rlbťítov ubrali a nahradill Ich väčšou emocioná lnos ťou .

Ich amblclou je vytvorit jasnú,
prlezračn(l hudbu, nežn(l l mu žnú
súčasne, pričom Ich hlavným clerom je pr1n1est vnlmaterovl ra
dosť, zážitok . . . Iste ho prlnesl1
rozhlasovým poslucháčom . Zlul,
návštevn!cl koncertu až tak celkom spokojnl neboli, napriek všetkým pozltlvam a snahe usporladaterov. An! prltažllv9 program, ani
vynika júce v9kony, ani výstižné a
pútavé sprievodné slovo, ani beseda s umélcam1, ktorú po druhom koncerte moderátorka uviedla, nemohli vyvážiť základn9 a
najvážnejši nedostatok - absoldt·
ne hluch(l (pre žlv9 posluch)
akustiku Stúdia 2 v novej budove Ceskoslovens kého rozhlasu v
Bratislave, k torá nielen odrádza
návštevn!kov, a le spôsobuje taž·

18. a 19. decembra 1985. B. Bart6k: Dn obrazy op. 10;
A. Albrecht: Tri pieane na bAane M. Rilkeho; J. Hay~a:
Omla Es dur, Hob. 22:4, Velki orgaaovA. S6llstl: Magda-

léna Haj611yov6 - sopr6a, V6ra Soukupod - alt, Jozef
Kundl6k - tenor, Peter Mikalil - bas, prof. Ferdinand
Kllnda - organ. Slovenakt filharmonlckf zbor, zbormajster
Pavol Basa, Slo.ansk6 fllharm6nla, dirigent: dr. ĽudoYlt
Rajter.
Ovodné Bartókovo dielo Dva obrazy zaznelo v rámci
Dni madarskej kultl1ry v CSSR. Rajterova koncepcia sa vyznač ovala v yváženosťou racionálnej a emocionálnej zložky; nebola akademická, ani prlllš plnokrvná. Prvý z .,Deux
lmages" niesol sa v zna men! poetlcko-medltaUvnej nálady
s plasticky vypracovan9ml frázami, kultivovan9m zvukom
a s ťíčln nou v9stavbou celku. V Dedinskom tanci ( 2. čast l
akcentoval dir igent nenásllne rytmlck9 parameter a vyzdvihol premysle n ťí dynamlckl1 výstavbu.
Skoda, že tvorba niektorých autorov sa dostáva k poslucháčovi už Iba pri velk9ch v9ročlach. V plnej miere to
plat! o Alexandrovi Albrechtovi, ktorý - nebyť centenárla - sotva by sa programoval. Boli sme však úprimne
prekvapenl silou jeho výrazovej palety, majstrovským kompozičným štýlom, ušlachtllou krásou zvuku a filozofic kou
h lbkou jeho hudby. Možno l vďaka tomu, že sa Tri plesne
nuh rnll v OPUS-e na profilov(! gramopla tňu, odzneli aj
nu koncerte na vynlkajl1cej Inter pretačnej 11rovnl. Zbor,
orchester a ku'ltlvované, preclzne l ušlachtllé sopránové
sólo M. Hajóssyovej mali naozaj vysoké parametre. Znamenite vypracované zborové partie boli zvukovo apartné,
prežité, dynamicky bohato nuansované, technicky a Inton ačne skvele zvládnuté. Dnrmo, kvalita tnterpretác\e býva
vždy prlamol1merná vynaloženej lnvestlcll pri skClškach.
Tento tolkokrát už osvedčen9 poznatok sme sl mohll
ove riť aj na úrovni naštudovania Haydnovej Omše. Dirigentovi ťažko v ytýkať, že by azda prišiel v Interpretácii
Omše s nevhodnou alebo nedomyslenou koncepciou. Vďaka
bohat9m skúsenostiam a lmponujl1cej sviežosti ducha nemáva Rajter v tom to smere nijaké problémy. Skôr mus!
niekedy rlešlt zložité situácie a naštudovať dielo pre pódium za pomerne krátky čas. A ta k v porovnani s vyn.lkajl1clm Albrechtom bol Haydn ešte prlllš čers tv ý, málo
zažitý a uvornen9 najmä v orchestrálnej, ale l zborovej
zložke. Napriek tomu dokázal Haydn zvltazlf u obecenstva
zásluhou vynikajúcich výkonov sólistov. O Hajóssyovej je
známe, že sa na svoje vystl1penla velmi starostUvo a seriózne pripravuje. Spieva potom s Istotou, uvornene a na vynlkajClcej 11rovnl. V. Soukupová dokázala vo v9bornej kondieli využit krásne zafarbenie svojho hlasu, ako a j sugest!vnu hlbku svojho nemalého citového fo ndu. J. Kundlák
nemá za tla l vefké koncertné skClsenostl, no napriek tomu
podal pozoruhodn9 v9kon. Mus! sa ešte dopracovať k väč 
šej vnútornej Istote a presvedčlvos t1. Osvedčen9 basista Peter Mikuláš nezostal nič dlžný svojej povesti, ktorl1 sl vytvoril s vojimi doterajšlm1 v9konml. Hudobná Inteligencia,
ovládanie hlasovej techniky, šlrok9 dynamlck9 rozsah a
nesporné vnl1torná zaangažovanos ť opätovne dominovali.
Neč ud o, že k l . januáru 1986 bol menovaný sólistom SF.
Zvýšené zastl1penle organu pri interpretácii Haydna bolo
pr!ležltostou uplatnlt v9razne svoje schopnosti ďalšiemu
s ólistovi SF - prof. F. Kllndovl. Hral sťístredene a vďaka
l:>ohatej praxi zapadol zvuk královského nástroja synchrónne do celkového orchestrálneho tuttl.
VLADIMIR CI!JK

Pod t9mto názvom sa rozbehol
nov9 cyklus bratislavských koncertov, ktoré sa uskutočňuj(! spravidla t·az do mesiaca od novembra 1985. Ide o nov9 typ koncertnej produkcie ktor9 sl kladie dvojak9 ciel: prezentovať našich špič
kových mlad9ch Interpretov na
pódiu formou živého koncertu so
sprlevodn9m slovom a sťíčasne nahrávky z neho spracovať ako rozh lasovl1 reláciu, a tým tieto v9kony prlbllžlť širokému okruhu
rozhlasov9ch poslucháčov. Idea sa
zrodila v spolupráci redaktora
Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave Vfťazoslua Kubli!ku a muzlkologlčky Ľudmily MlchalkoYej,
ktorá je autorkou textovej času
a sama koncerty uvádza.
Dramaturgia prv9ch dvoch koncertov napovedá vera. Na prvom
( 6. novembra 1985) sa predstavil
violončelista Jozef Podhoranskt s
klaviris tom hanom Gajanom a
Filharmonické barteto, na druhom ( 4. decembra 1985) TrhnU!ko•o knrteto. Program bol v obidvoch prlpadoch zostavený s jasn9m zámerom: preukázať vysok(!
profesionálnu 11roveň umelcov na
prltažllvom, časom overenom progrnme. Jozef Podhoranskt s haaom Gajanom sa doslova .,blysli"
v Troch fantnljnfch kusoch, op.
73 a Adagiu a Allesra, op. 70 od
Roberta Schumanna, ako i v Sonite pre Yioloal!elo a klnlr e mol,
op. 38 od Johannesa Brahmaa. O
l'odhoranského výkone možno skutočne hovorit len v superlat!voch:
dokonalá techniku jasný, kultlvovan9 tón a preclten9. ale kon trolovaný výraz boli znakmi Interpretácie zvolen9ch · diel. Tiež Gajan
potvrdil svoju poves t kvalitného
komorného hráča, ktor9 nevytvára Iba .,kulisu" sólistovi, ale sa
tvorivo podlela na celkovom vyzneni skladby. Podobne 1 Filharmonlcké kvarteto splnilo všetky
očakávania a tak v 2. sl6i!lkovom
kvartete o dur Alenndra Borodina, ako aj v Beethovenovom Sl6i!ikovom kvartete f mol, op. 95 dokázalo, že Ich profesionalizácia a
odbremenenie od povinnost! orchestrálnych h ráčov boli správnym a potrebn9m rlešen!m, aby
mohli dokázať , čoh o sú pr i lntenz!vnej prá ci v kvartete sch opn!. I

Na roč nom š tipendijnom pobyte
v SHF st pod veden!m M. Lapšanského rozširoval kon cert n ~ repertoár. V tom čase začal už 1
samostatne koncer tne pOsobit. Hocl sa v sClčasnosu Sku tova umelecká aktivita pre vykonávanie vojenskej prezenč nej služby oslabila, vo Vojenskom umeleckom sťí
bore kpt. J. Nálepku má možnosti aj dalej umelecky pracova ť a

Trbnlčkovo

kvarteto

Druh9 koncert patril Trbnll!·
kovmu kvarteta - a teda, 1 ked
nechtiac, nat!ska sa ml porovnanie týchto dvoch sl1borov. Trávnlč·
kove!, rovnako technicky pripraven! a muzlkáln.l ako Fllharmonlcké kvarteto, maj(l určlt(l v9hodu nlebo prednost pfáve v tom, že
sa dokážu viac uvofnlf, v1ac .,muzlclrovat". Dokázali to v troch
dielach. ktoré taktiež patria k trvalým hodnotám svetov ej hudobnej literatúry - Janái!kovom Sličlkovom kvartete i!. l
(z podnetu Tolstého Kreutzerovej sonáty) ,
Dvot6kovoro Americkom kvartete
F du r. op. 95 a Sláčik ovom kvartete F dur ~1 . Ravcta. Mysl!m, že

vystupovať.

Skutova hra vyznaču je sa výraznou eleganciou, kultivovanosťou
výrazových prostriedkov a spolahhvou, nezlyhávajťícou technikou,
ktorá mu umožňu je bez väč šej námahy stvárňova ť aj tie najnároč
nejšie diela a plne sa s11stredlť
na vystihnutie zmyslu Interpretovaného diela, na jeho archltektonickl1 v9stavbu , na kvalitu tónu
l na dynamické a fareb né nuan·
sy.

Sn!mka: fotoarch!v HZ
kosti l Interpretom. ktor! nepočujl1 nielen jeden druhého, ale poľla dn e an1 sami seba . . . Problém,
ktor9 bude treba ur9chlene rlešlf.
pretože na ňom môže stroskotat
všetko vynaložené dsi11e z l1častne
n9ch usporladatelov l Interpretov.
Lebo 1 ked na hrávky s(l kvalitná
- pri bežnom nahrávanl, ktoré
umoži\uje kontrolu a opravy, sd
ešte kvalitnejšie - celý projekt,
na pohlad zauj!mav9 a sympatický, s tráca zmysel, poklal vyššie
spomenuté akustické nedostatky
zabraňuj l1
prltomným návštevnfkom v plnohodnotnom estetickom
vn!manl. A to Je škoda.
EVA CUNDERLlKOVA

•

Cl

Is ff

fo Verdiho Falstaffovi operné sl1bory práve tak t11žla, ako sa ho obá\'Ujú. Nie dlv. Verdiho opern9 epilóg
je komponovan9 rukou osemdesiatročnéh o skladatera, slohom vyzret9m
celo!tvotnou s kl1senosťo u drama tického majstra par excellence a prežiarený jeho lás kou k rudom l múdrym
chápanlm Ich pochabosti.
je to dielo, ktoré pri dobrom predvedeni poteši každého - súbor l dlv6kov, ako komédia plná hrejivého
optimizmu a radosti z hry, ale ktorá
môže fahko s tros k otať l na najmenšej hudobnej nesúhre Interpretov a
na plytkom, povrc hnom herec kom
stvárnenl. Arrlgo Bolto, sá m skladatel, zvládol na najv9š úspešne ťažkl1
111ohu pripraviť Verdlmu - podobne
ako v Othellovl - llbreto adekvátne

Hosťujúci

premiére tradova ná legenda o prlllšne j obťažnosti, temer nepredvedltern osti a malej úspešnosti opery. (To
1sté bolo možné poč uť aj o prvom
titule tejto sezOny, Debussyho Pelléa·
suvl a Méllsa nde.)
Keby s me boll poverčlvl, mohli by
sme považova ť nedOveru súboru za
~ ta stné znamenie. Pelléas a Méllsanda však spolu s Falstaffom pa tria nesporne k najlepšlm a najzaujlma vejšlm predstavenia m opery Národného
divadla za nlekofko posledn9ch sezón. Je to naš tudovanie prlnosné potla( - a opäť ho muslme dáva ť do
súvislos ti s naštudova nlm Pelléasa a
Méllsandy -. že signalizuje regeneráciu sil operného sl1boru, ktOt'9 akoby ožil v súvislosti s n ov9m1 11Johamt.

). Majtner v titulnej postave Falstaffa.
Snlmka: O. Pernica

duchu Sha kespearov9ch drám, z kto r9ch vyšiel. Verdi jeho predlohu
skomponoval Is krivou, sviežou hudbou, plnou jasného humoru, ktorá zapaluje a otvára predsta vltefom možnost blysnutla sa vokálnou technikou, zmyslom pre vokálno-v9razovl1 a
hereckú charakteristiku, pre rozohratie plnokrvného divadla. Od prejavov Falstaffa, tohto milenca života a
jeho darov, až po záv e reč ntl ftlgu je
opera kaskádou hudobn9ch nápadov,
vUpn9ch postrehov premenen9ch v
čarovné hudobné obrazy, hudbu, v
ktorej znie smiech pln9 vltldnostl a
pochopenia.
.,
V dramaturglck9ch plá noch Národného divadla sn o Falstaffovi neuvalovnlo po prv9 raz, a le ešte a j v
ease, kedy U Ž nadobudol konkrétnu
podobu pripra vovaného titulu, bol k
nemu stále kladen9 otáznik. V pďs
iednom štádiu sa vynoril problém
volby vhodného dirigenta, no pri
snahách o reallzáciu s tála v pozad!
aj neuverltefná, deväťdes iat rokov po

Po odkladanl termlnu a niekofk9ch
zmen ách v osobe dirigen ta na koniec
pripravil Falstaffa Jan Stych, ktorý
sa vrátli do zväzku Národného divadla. Ak dnes má me v čes k 9c h operných divadlách clteln9 nedostatok
skutoč ne oper n 9 c h dirige ntov, potom je Stych jedn9m z t9ch, ktor! cltla operu v celej komplexnosti hudobnodramatického diela, ku ktorého
reallzácll smeruje symb!Oza hudobných a scénlck9ch zložiek vedená
jednotlacou koncepciou. Stychova Interpretácia rešpektuje všetky zá kon i tos U operného žánru, orchester
Sme ta novho divadla znie plne, partitúra
je vypracovaná dramaticky
f unk č ne , predstavitelia sa neuspokojujtl s vokálno-technic kým predvedenlm svojho pa rtu, ale prlchádzajd so
svojou vokálnou l h ereckou Interpretáciou dramatickej charakteristiky
pos táv. Do celkovej hudobne j koncepcle zapadá výborn9 výkon zboru Smeta novh o divadla pripraveného zbórma jstrom Vladlvojom Jankovakfm.

OBJAVNA DRAMATURGIA
CHARLES F. GOUNOD: LEKÄROM
PROTI SVOJEJ VOLI. Komické opera v
trocb dejstvách. Libreto J. Barbier a
M. Carré podfa J. B. P. Moliéra. Oprata F. Helnxelmann a J. P. Ponelle.
Preklad: Alexandra Braxatorisov6. Dlrtaeat: Miroslav Smid. Rellsér: Pefir Dllrr. Scéaa a kostfmy: Jana Fiftllod.
Caloltétaa premiéra l . 12. 1985 v
opere DJGT Banské Bystrica (ll. prellltra 7. 12. 1985 ).

Réžia Ladislava Strossa svojou n edosahu je dojem jednoduchosti a prirodzenosti výstupov na
priestorovo dobre riešenej scéne Vladimlra Nfvlta, ktorý vldl Falstaffa
ako starý obraz oživený pOsoblvýml
1 vtipn9ml
(Falstaffov sviatoč ný
odev l) kost9maml Josefa Jellnka.
Národné divadlo má vynlkajliceho
predstavitela titulnej postavy v hosťujtlcom č l enovi Státneho divadla O.
Stlbora v Olomouci Jaroslavovi Majtnerovl, ktor9 prepožlčla v a posta ve
v!.etky potrebné falstaffovské vlastnosti. Smiešnu ga la ntnosť, sebalás ku,
nububrelú v ysta t ovačnosť svojho rytiers tva, ale hlavne radosť zo života
11 dar smiechu, hravosti a vtipu , ktorými obšťastňuje seba l svoje okolie.
Mujtner v súhre a vyváženosti všetk9Ch v9razov9ch prostriedkov a v detailnej prepracovanosti svojho v9konu dospel k renesančne j bohatosti
Verdiho prekrásnej postavy onoho
kmotra z mokrej š tvrti, verného druha princa He nryho. Na prvej premiére spieval Falstaffa Václav Zltek,
osv edčený
predstavltef ušfachtllých
r oman llck9ch opern9ch hrdinov, s
prokvapujtlclm pochopen!m humornosti te jto posta vy. Oproti v9 razovo
dramatickému podaniu svojho alternanta je Zltkov Falstaff viac .,spevnf', s kOr než samopašný je viac zahfaden9 do seba, je ješltný a akoby
ne ustále ponlžovaný. Maj tnerov Fal!:tuft tvori n edelitelnd trojicu s po!.tavič kaml
podaren9ch kumpánov
stvárne ných Jlf Im Ceé ( Bardolfo) a
Bobuslavom Martlkom (Plstola ), Václa vovi Zltkovl sek undujO zasa Milan
1\arpilek a Karel Petr. Naďa Scrmod spievala na dfahčeným tOnom
s voju Allclu, ochotnO ku každému
žartu. Dvojité obsadenie prinieslo zauj!mavd konfrontáciu v poňat! jednotlivých postáv. K9m mužn9 Ford
lteného Tučka vybudoval s p a tričnou
gradáciou dra matického v9razu kldčový monológ žia rlivosti, Ivan Kusnjer
v . tej Is te j postave s}eduje s kOr spevuc ku Interpretáciu. V mladom páre
aop l ňo v a l chlapčenský Fenton Vojlecha Kocl6na v speváckom 1 hereckom prejave jemntl Na nettu Jitky Sobl!hartovej, šibalsky v9raznejšla Nanetta Jlflny Markovej našla zasa milostného partnera v lyrickom Mirostavov! Svejdovl. Blanka Vitková ako
pam Qulckly svetlejš!m hlasom nanlíša jemnejšie odtiene komiky v h er eckom l vokálnom výraze ne! hlasovo sonórnejšia a dôraznejšia Ivana
Mixov6. V tllohe Falstaffovej druh ej
.. obeti~ pani Meg sa dspešn e strledajtl Marie Vesel6 a Drahomlra Drobkové, Zdenik Svehla lepšie vys tihol
komlckd dOstojnos ť doktora Cajusa
n ež Jlfi Zahradnli!ek, ktorý sa v tejto pos tave necltl ta k dobre.
Verdiho Fa lstaff je hodnotným oboha ten!m repertoáru každej velkej
opernej scény. Jeho terajšie naštudova nie soborom opery Národného dl·
vadia v Prahe (naposledy v r oku
19271 l je v9znamným dramaturglck}•m člnom l v kontexte pražského
hudobného života.
JARMILA BRO!OVSKA
nútenosťou

ny (po Clmarosovom Tajnom manželstve ) uviedla v celoštátnej premiére
operu Ch. F. Gounoda Le károm proti svojej vOli, naplsand rok pred
Fa us tom a Margarétou ( 1858 ). Ide o
mimoriadne vydaren9 opus - typic kú
operu comlque ( t. j. s hovoreným!
dlalOgml medzi spevnými člslami).
oplývajúcou množstvom nároi!n9ch
inv enčn9ch čisteJ - na jmä ensembloV9Ch - v gounodovskom lyrickom
štýle. Autor sa však nevy-h ýbal ani
schválnym ponáš ka m na !rancdzľrovlzOrlum
umiestnenia ba nsko- ske baroko (z ači a tok predohry, koniec opery), ba a ni názvukom na
bystrickej opery v divadelnej čas t i
Národného domu bolo 25. 4. 1985 vy- svojho stlčasnlka Offenbacha. Opera
sa uvádza v Oprave F. Helnzelmanstriedané v dOsledku uzavre tia tohto
na a J, Ponella - no nepreberá sa
objektu pre havarljn9 stav elektricdoslovne, ale s dalš!ml zásahmi, ktokeJ lnšta)ácle ešte horš!m provizóré napomohll logike dejového v9riom: prenesen!m s kl1šobnéh o procevoja (napr. zbor sa z prostriedku
su do náhradn9ch priestorov Kultúrl. uejstva presunul na jeho začiatok,
nebo domu v Senici pri Banskej Bysdve dejstvá sa spojili a ttacca a ta k
triCI a sporadickým ho šťo v an! m (masa hrá Iba s jednou prestávkou, vlastxlm6lne 8·krát do mesiaca ) na scéne komorného divadla Domu ROH v ný záver je konclpovan9 a ko typická
., klaňačka~ J; a utormi týchto tlprav stl
J!anskej Bystrici (za nájomné temer
pravdepodobne
dramaturgička
M.
100 000 Ki! s mesačne). Pritom je tam
orchestrisko také malé, že sa doň · Glocková a režisér P. DOrr.
Jednoduchá stabiln á funk č ná scénevmestl ani kompletn9 komorný orn a vytvára štylizovaný symetrlck9
cnester najmenšej s lovens kej opernej
priestor s kruhovou besiedkou uproactny, predstavenia sú neraz rušené
stred a listnatými konárml na oboch
zvukmi pop-music z prllahlej spolostranách. Tmavé pozadie dáva vynikfenskej s6ly, o nedosta toi!n9ch zákun úť farbistým kostýmom doby vrchol llsn9ch priestoroch už ani nehovoriac. Tento stav má po t rvať najme- ných barokových fra ncdzskych krárov - sú ladené do zauj!mavej kom nej rok (ak nte 1 dlhšie) - útechou
plementárnej kolorlstlckej ha rmOnie.
je to, že o pár rokov sa má konečne
(so !l tvrfstoročným oneskoren!m) pri- Herecké akcie sa rozohrávajú so
schvá lnou hyperbollzáclou - ako sa
stllplf k v9stavbe moderného stá nku
komlcko-lyrlckO
operu pa tri
banskobystrickej opery. Umelecké ve- na
(zvláštny dOraz sa kladie na kritiku
denie opery DJGT muselo zme niť prelekárskeho Opla tkárs tva , rozšlrenéh o
vádzkové l dramaturgické plány (zádnes, žtar , 1 na Iné oblasti života l) .
jazdy, pochopltefne, neprestali). No
l v sfe!en9ch podmienkach neopdš- Dej sa rozvlja s potrebn9m spádom
ta našu najmenšiu a najmladšiu ope- - s právny temporytmus je vždy najná ročnej š lm problémom! Vt!pn9m náru jej povestná dramturglcká objavpadom je držanie vidlicovitého koná·
nos(. Ako druhú premiéru tejto sezO-

ru Lucasom za svojim chrbtom v scé·
ne sledovania zále tov nepravého lekára - nad jeho hlavou tak vznikaj (!
symbolické parohy, ktoré mu svojou
prelle t a v osťou nasadzuje jeho žena.
Dobre je tiež rlešen9 záver diela pseudolekárovl le t! do ruky ak9sl
medlc!nsky atlas priamo z orchestrAl·
nej .,jamy~ , čim sa tlplne ruš! divadelná Utlzla a prekleň uje bariéra medzi rampou a divákmi.
Náročná partlttlra je Interpretovaná velmi dobre. Tempá so prtmeranlí,
vypracovanie vokálnych l Inštrumentálnych hlasov má správnu proporcionalitu. Zvlášť treba vyzdvlhndť vypracovanie ma jstrovských ensemblov.
Najväčšiu
zásluhu na ,h udobnom
s tv arne nl má zjavne dirigent Miroslav
Sm!u, ale nemožno zabudn11ť a ni nn
podleJ zbormajsterky Dariny Tu rňov e j
a korepeUtora Branislava Varglca.
fZb or by už nutne potrebova l prllev
mlad ej krvi - ale zároveň má šťas 
tie na spofahllv9ch extern1stovl)
Hrdinami naštudovania sa stali
predsta vitelia titulnej tllohy Sganarella - Mlkul61 Do bol a Pavel Tlchf;
oba ja ju naštudovali v r ekordne krátkom čase namies to Iných pOvodne
urtených sólistov. Doboš je dramatlckejšl a sonOrnej šl, Tichý kultlvovanejš! a Jyrlckejš!; svojou krásnou
sl ove nčino u mOže byť vzorom l rodeným Slovákom (jeho ma terská reč
je češ tina ) . Ako jeh o žena Martina
excelovala Dagmar Rohové spevácky, jej a lterna ntka Jarmila Vallcod
herecky. Milan Schenka kreuje šlach t:ca Géronta razantnejšie než Stefan
Turňa - pomáha mu v tom jeho mocn9 krásny hlas, no l Turňov v9kon
má parametre vysokej profesionality a ukazu je perspe ktlv n osť tohto
umelca. Majstrovskt spevácky koncer t predvádza Bolena Frenerov6 v
úlohe jeho dcéry Luclndy. Jej a lterna ntka Ofga Hromadov6 má tiež pekn9 lyrický fond, no nie je vys lovene
(Pokrai!ovanie na 7. str.)

GRAMORECENZIA
GIDSEPPE VERDI: RJGOLETl'O (Piero Cappuccllll,
Jleana Cotrubuové, Placido Domingo, Jelena Obrazcovov6, Nikolaj Gjaarov, Kurt Moll, Hanna
Schwarxod a dalll). Wiener Staatsopemchor,
Wiener Phllharmonlker, dirigent: Carlo Maria Giullni.
ncut1che Gramophon, OPUS Stereo 9116 11111-13
Dielo je natofko známe, že by sme hned mohli
prejst k na hrávke. Ak tak nerob!me, je to preto, že dirigen t C. M. Glullnl a tlm spevákov (v
ktorom sl už viac hviezd ani nevieme predstaviť)
sa vrátili k tým kvalitám opery, ktoré v nej tak
trocha prehluš ila tradlcla ve lk9ch Interpretov,
p rekon ávajtlclch sa• v autenticite št9lu bel canta
a v nev!daných možnostiach hlasového rozsahu.
Rigoletto je totiž - a ko to charakterizuje autor
sprievodného slova v zasvätenej textove j pr!lohe
kompletu - naoza j dielom, ktor9m sa Verdi dostal
na prah kompozič nej zrelosti. V ňom prekonal
Isté stereotypy raného obdobia svojej tvorby l
krásnu ., ťarch u ~ donizettlovskej trad!cle a vytvoril prvé z plejády diel, v ktorých ná m n echáva
nazr ie ť do hlbky duše postáv zhudobne ných
pr!behov lásky, nenávisti, prlaterstva, vernosti l
zrady. Robi to však bez popretia priority Judského hlasu a krásneho spevu, ktor9 odteraz okrem
estetickej kvality z!skava aj psychologlcktí hlbku
v9razu.
V Glullnlho na hrávke nejde len o škrtnutie
nlekolkých vysokých tOnov na pr. z výšok, ktor9ml
sa chce blysndť kožd9 barytón, zostalo okrem
velkej árie Jen .,g" v monológu z prvého dejstva}
a obsadenie 11lohy Glldy lyrlckým sopránom, ale
o pochopenie diela ako psychologickeJ drámy. Do
tej nás uvádza ouvertúra s kvele rozoh raná VIe·
densk9ml fllharmonlkml. Kontrastná k s9tej fare bnosti orchestra v ouvertOre je takmer polovica
prvého obrazu (p lesové scény) sprevádzaná akoby spoza javiska, vrátane .,flašlnetového~ zvuku, známeho z Interpretácii Verdiho partltdr ktlpefnýml orchestra mi. Na tomto matnom pozad!
sa jasne črtaj ú vokálne party, vo tlnále už opäť
podfarbené plným zvukom orch estra. Typlc k9ml
pre orch estrálne naštudovanie sO. pre c ! znosť a
striedmosť v dynamike ( Glullnl ta kmer nepoužl·
va forte, zato občas !ortlsslmo) l v tempách . Ako·
by pre dirigenta s trhujdce tempo, a kým sa zvykne dirig ovať tlvod prvého alebo záver druhého
dejstva, čl btlrka v tr e ťom dejstve, bolo pr!zna kom
vonkajškového efektu a nie vn11tornej pravdivosti.
Piero Cappuccllll v titulnej dla he je názorn9m
prlkladom toho, a ko spevák (ktorého kritika roky označovala pre s kvelý hlasov9 fond za neschopného prekona ť v9razovú jednostrunnos ť ) na
vrchole svojej dl h oroč n ej umeleckej dráhy dozrieva z vefkého speváka na vefkého umelca. Prikladné je jeho mezza voce, v ktorom až záz r ač
ne udržuje jednotné fareb né ladenie tónu s pi·
n 9m hlasom. Najlepšie sa mu vydarlll duetá s Glldou a obe dvodné scény druhého obrazu, trocha
málo odUšenO sa nám zdajl1 jednotlivé časti veJkej árie. Výrazovo úči nne strieda polohy kla mlivo suverénne s polohami vyfa kaného a mllujtl·
ceho otca l človeka fasci novaného svojou pomstou.
V parte Glldy dokazuje I. Cotrubasová to, čo
nám už roky demonš tru jO. mnohé soprány v Traviata: že Verdi nep!sal pre .,koloratO.rky" a že
technicky zda tný lyrický soprán zvládne aj tento
part, p ravda, bez kadencii a výšok, ktoré doň ešte
v časoc h ta lia nskej spe vá č k y A. Galll-Curctovej
vniesli prlmadony kolora tdrneh o sopr4nu. Cotrubasovej Gllda - to nie je bábika vyťukáv ajtlca
vysoké tOny, ale naivné, zamilované dievča, ktorému rumunská sopranistka prepožičala svoj tep·
Iý tOn a fl1be zný prejav. Výstižne ju charakterizuje Maru !lo v scén e tlnosu (par fata un a nglo!) l
Rlgolettove slová (mia colomba). Jedine v drama tic kom duete z II. dejstva (Sl ve nde tta ) sa speváčke darilo o čosi menej. Práve na tomto mieste nám bolo trocha lO.to škrtnut9ch vysok9ch tOnov, ktoré akosi .,pasujd" k atmosfére tej to scény.
Po vzorových Interpretáciách A. Krausa a L. Pavarottiho sl už lepšieho vojvodu ťažko dokážeme
preds t aviť . Potvrdilo sa vša k, že za programovou
u niverzálnosť ou P. Dominga sa skrýva v jadre
lyrick9 tenor (tentoraz dOvtlpne n adlahč ený a
presvetlovaný). ktor9 v Intenciách celkovej koncepcie a vď aka vlastnému Intelek tu d okáže brzdiť
svoj temperamen t a vervné prežlvanle partu. Jeho vo jvoda nemá sice eleganciu voká lnej l!nle,
dominujúcu u spomlnaných konkurentov, a le zato
n ám n a dobrej technic kej drovnl vokálnymi prostriedka mi vyčari svojby tný a pr'esvedčlvý obraz
fnhtlkárskeho vladára. Rob! to v jednoducho ods pleva nej balade, Jahl1i!ko načrtnut ej caqzone (až
na pr !ll š fors!rovantl žá v ereč ntl výšku J pr i opakovani v9razovo zaujlmavo varlovanej, alebo v
kvartete (tu občas ch 9ba viac hravosti l, v ktorom sa jeho zále tnlk priam zaddša vá šňo u . Je
nám trocha záhadou, prečo Glullni neš krtol cabalettu z ll. dejstva; má totiž opodstatn enie len
vtedy, a k ju spieva tenorista, ovládajOcl tOny na
začia tku trojčlarkovej oktávy.
Výborn e stl obsadené aj menšie tllohy. Statný
Sparafu clle N. Gjaurova l zalieča vá Maddalena
J. Obrazcovovej sa disciplinovane podrladujtl koncepcii na hrávky, zachovávajúc sl pritom čaro
vlastnej Individuality. Preclzne a s bohatou dyna mic kou škálou (najmll medzi mf a pp) stl naš tudované zbory ( R. Benagllo l.
Ak náš rozum odobruj e Glullnlho podnetntl koncepciu nahrávky Rigoletta (prevzatej Opusom od
firmy Deutsche Gramophon). ktorá už ostatne
našla následn!kov na scéne VIedens kej štá tnej
opery, naše srdce sa jej a kosi bráni. Predsa sa
mu želie za vokálnymi efektami, ktorých tradlciu
s tavali, rozvljall a udržali osobnosti operného spevu od M. Ga lvanlovej, T. Ruffa a M. Fletu po
J. Sutherla nd ovG, L. Warrena a P. Dvorského.
S. ALTÄ.N

Huslistka

l UK
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Predstavovať

českos lovenskej

hudbymilovnej verejnosti jej
meno je dnes takmer zby toč
no s ťou. Znie mu práve ta k dOverne, ako renomovanosť nášho Suka, Hudečka, Warchala,
čl ktoréhokolvek Iného Interpreta v9bornej povesti. Dávno
sl ju už dokáže adekvátne zar adU, veď Shlzuka Ishlka wa mu
ponúkala svoj originálny prejav nielen prostrednlctvom nespočetn9ch vys túpenl s Ceskou
fil harmóniou, ale aj s ďalšlml
našimi orchestra mi, zúročujúc
tak v9sledky osemročného pobytu v Prahe. Vel kú priazeň sl
vydobyla taktiež u dlskofllov
a to svojimi vlacer9ml na h rávka mi pre vydavatelstvo Supraphon.
Ch9r o jej vynikajúcom ovláda nl češ tiny bol v krátkom
oka mihu zbaven9 poslednej
pochybnosti. Objavila sa presne podla dohody ,.Ve čtvrt na
p~t pl'ed Redutou ~, od klal st
cestou do hotela Devin pospomlnala na svoje pražs ké štú·
dlá
Vala analoať československej
o o o

hudobnej kult6ry je viac nel
uapokojuj6ca. Akt kura m6
vlak u tfch Japoncov, ktor! o
nej veclla len 1 rozprbanla
druhfch?
- Vysok9 kurz vašej hudby
má v Japonsku už dlhú tradtclu, pretože koncerty Ceskej a
Slovenskej filharmónie, kom orn9ch stlborov, dirigentov a sólistov ho za každ9m potvrdili.
Sk lada telia ako Smetana, Dvol'ák, Ja náček - ti sú vel mi populárni l medzi ostatn9mt luď
ml , nielen v hudobnom okruhu.
Aby našl ludla nepoznali, po·
vedzme, Dvol'áka - to sa háda m a ni nemOže stať. Vaši fu dia určite nema jú tolko lnfor-

mácll o Japonskej hudbe, kolko máme my o európs kej.
Takle to bude apočlvat' v ayatéme hudobnej výchovy .. .
- ... No, ja by som povedala , že je to skOr záujem spozna ť niečo Iné. A záujem o európsku hudbu u nás trvá už
vari 20-30 rokov. Jeho počiat
ky spadajú do obdobia kdesi
po vojne, kedy k nám zač a li
chodieva ť ume lci z celého sveta.
Je an6me, le Európania sa
stavaj6 k japonskému pestovaniu Ich hudby dosť prealeravo.
Tvrdla, le Japonci môlu byť
nanajvfl genl6lnl epigón!, nie
vlak schopn! prenlkn6ť k duchovnej podstate európskeho
hudobného myslenia a cftenla.
M6te k tomu čo povedať?
- To možno pl a ti pre toho ,
kto š tudoval európsku hudbu
len v Japonsku a nemal možnosť študovať v Európe, vidieť
na pr. vaše mestá a ludl. Ale
ked sa nám dnes núka jt1 šance v Európe nielen vy š tudovať ,
ale dokonca l v ne j z os t a ť po
ce19 život, to je pods ta tne Iná
situácia!
Ak6 je u Japoncov vleobecn6 preferencia akladateJov?
- Od Bacha, Mozarta, Beethovena, až po Prokofi eva , Sostakovlč a
a Stravins kého. No
pred hudbou novšou už na šl fudia prevažne cúvnu.
Znamen6 to, le pre -.61 je
hudba prljateln6 al po ten atupeli, kfm neprek roč l hranicu
tonallty?

- Dá sa to tak povedať. Co
má ešte ft1blvt1 melódtu, to je
pre nás stále lákavé a prija·
telné.
Neviem, do akeJ miery vall
Judla ch6pu vfvoJ európskej
hudby za posledné desaťročie .
Domnievate sa, le atonallta
ako tok6 je vec ul prekonani a dnel nému človeku nemi
l!o povedať?
- To je azda prehnané. Ka!d9 ju nemôže pochopiť. Z
množstva takto na plsanej hudby je tožko rozhodnúť , čo je
dobré a č o zlé. To je ale tak9
všeobecn9 problém.
Vy osobne pozn6te japonsk6
tradli!nú hudbu?
- VObec ni e.
Napriek tomu : môle je j znalosť ovplyvniť lnterpreticlu európskej hudby Japoncom?
· - To neviem posúdiť , pretože nepoznám pripady. Ale asi
ťa žko . Naša kultt1ra sn totiž
pestovala a pestuje v91učne v
rodinách. To znamená, že hra
na ja pons k9ch tra d i čn9ch nástrojoch je obmedzená Jen na
Ich teritóriu, kdežto európske
nástroje st1 de facto nové a
mOžu sn uplat niť aj sólisticky.
Notová tradlcia neexistuje, ta kže poklal s a objav! potomok s
nezáujmom, všetko t9m prestane. T9m. že t1stna tradlcla
sa udržiava len v rodinách, je
ovšem čiste j šia, lebo sa nemlcša s os tatn9ml luďml a Ich ná zormi. Podobné je to l v našej
činohre.

Pripravll: JURAJ POKORNf

mlcký symfonický orchester
ZSSR, spolu llčl nk ov all Jurlovov
lt6tny akademlckf ruakf zbor
a tenorista Sergej Kadaacev.
ského konzervatória z triedy
Pozorne po č úvajt1ce auditórium
T. Chrennikova, bolo plné sQprijalo kantátu s velk9m nadčasn9ch Intonácii a rytmov.
šenlm.
V predstavenl baletu Cajka
Záverečn9m podu ja tlm festiR. Sčedrtna sa predstavila s távalu boJ 5. januára v Kremerle vynikajllca M. Pllsecká . Jej
s koro zjazdovom paláci baletpartnerom bol V. Barvkln n9 večer. Tretie dejstvo z bataneč nlk
vynlkajtlclch kvalit.
letu Raymonda A. Gtazunova a
Dňa 4. ja nuára boli dva za ujl·
druhé dejstvo Chačaturlanovho
mavé koncerty vo Velkej sá le
Spartakusa s v9born9m M. LavPopoludňajšlm
konzerva tória.
koncertom sl vedenie školy pri- rovsk9m uzavrelo festival.
Ak s a v Bratisla ve poča s BHS
pomenulo 150. v 9ročle narodenia N. G. Rublnštejna, zakla- s ť a žujeme , že sa fyzi c ky neda jú na vš tlvlt všetky koncerty o
datela Moskovs kého konzerva·
ktoré mám e zá uje m, tak v MostOrta . Na koncerte tlčl nkovall
kve je to úplne vyltlčené. V
profesori a absolventi školy J. Ba šm et (Schubert), J. Neste- rámci festivalu naraz odznievajú desiatky koncertov a
renko (Schuma nn, CajkovskiJ)
predstavenl - jedno zaujlmaa S. Richter (Chopin). Na vevejšle a ko druhé. Preto neču
černom koncerte, ktor9 dlrlgo·
do, že druh9m problémom sú
val V. VerbickiJ (donedávna
pOsobll v Bratisla ve a ko dlrl- , llstky, ktoré zohnať je zväčš a
priam nemožné. Každ9 chcel
gent SF) odzneli diela C. M.
Webera, L. Spohra a kant6ta vidi e ť a počuť vrcholné zjavy
sovietskeho I n terpretač n é h o u !alm zeme podkarpatskeJ od
menia , ktoré vystt1plll na 22.
národného umelca E. Suchoiia,
ročnlku festivalu Ruská zima
ktorá zaznela v ZSSR po prv9
v Moskve.
raz. Dielo na velmi dobrej OBORIVOJ MEDELSKf
rovni predniesol St,tny akade-

Moskovský festival umenia Ruská zima
Už tradične sa na prelome
rokov stáva Mos kva centrom
Všezväzového festivalu umenia,
ktor9 pod názvom Ruská zima
poznajt1 mllovntcl hudby už hé·
dam na celom svete. v. hfadls·
kác h koncertn9ch sieni a divadiel znela a n g ličti na, nemčina ,
japončina a mnohé ďalšie svetové jazyky. A z pódll? Odtiaf
znela hudba v Interpretácii
t9ch najlepšieh sovietskych umelcov. Už 22. ročnlk festivalu
bol venovan9 bllžlacemu sa
XXVll. zjazdu KSSZ a bol konclpovan9 skut očne velkolepo.
Vt!d v tridsia tich koncertn9ch
sálach, divadlách a scénach odznelo stovky koncertov a predsta venl. Veru ťažko sl bolo vybrať medzi baletom, komorn9m
alebo symfonick9m koncertom,
činohrou, opere tou, predsta venim cirkusu, čl koncertom populárnej hudby. Všetky tieto
žánre našli totiž na festivale
svoje miesto. V9znam fes tivalu
svojou prltomnosťou s vynikaJilclml lnterpretačn9ml v9konml podporili tak! umelci ako S.

t

,

Richter, O. Kogan, V. Splvakov,
V. Treťja kov , N. Gutmanová, J.
Obrazcovová, J. Nesterenko, M.
Pllsecká, N. Pavlovová a mnohl a mnoh! ďalši. Ich umenie
mohli návštevnlcl koncertov
obdivovať
od 25. decembra.
Osobne som mal možnosť zll·
čas tniť sa na záverečn9ch podujatiach fes tivalu.
Dňom 2. januára sa v Malej
sále · konzervatória u s kutočnil
kon cert sovietskej komornej
hudby. účinkov ali Mark Rešetln (bas), M. VoskresenskiJ a
M. Vajnberg (obaja kla vlr) a
sláčikové kvarteto Zväzu s kladatelov ZSSR. V programe ód·
znela premiéra I. kvarte ta Alexandra
Cholmlnova,
cyklus
plesni ,.Vesel9 čas" pre bas,
husle, violončelo a klavlr Edisona Denlsova, Trlo pre husle,
v iolončelo a klavlr Mečlslava
Vajnberga a Partita pre sláči
kové kvarteto Alexandra Meinlkova. Najzaujtmavejšle boli dieJa Denlsova a Melnlkova (premiéra) . Kvarteto 30-ročného
Melnlkova, absolve nta Moskov-

Dvofákovej hudbe v

Naše hudobné a spevácke umenie má v súčas nosti v miláns kej Scale vysoký kurz. Koncertn9 cyklus, ktor9 je každoročne umeleckou pri·
pravou hlavnej opernej
sezóny, začlnajtlc ej sa
pra videlne 7. decembra ,
vyvrcholil tentoraz ora tiorlá lnou a kantátovou
tvorbou Antonlna Dvof6ka. Orchester La Scaly
pod taktovkou Gerd.a Albrechta a nášho Llbora
Pal ka predviedol s polu s
Prallkfm
filharmonickým aborom, českos lo ·
ve ns k9ml a zah ra nl čn9 ·
ml sólis tami slávne Ovo·
Ukove
cfiela:
Stabat
mater, Svatebnl kollle,
Te Deum, BibUcké plesne
ao sprievodom orchestra
a !alm 149. Sesť veče·
rov, na ktor9ch boli reprlzova né tri programové celky, sa stalo manlfestačn9m holdom Dvol'ákovej tvorbe, ktorej
sólové party okrem Maadelény Haj611yovej
a
Ivana Kuanjera spievali
tiež zahraničn ! sólisti Eugenia
Moldoveanu,
Alezandra
Mllčevov6,
Ealo dl Ceaare, Kalucll Z predvedenia Dvof6kovej
Kaludov a Lajos Miller. V popredi M. HajónyovA, K.
Umenie Pražského fil - brecht.
Snlmka : Lelll a Masotti ,
harmonického zbor u zal!la r llo pod vedenim Lubomlra M6tla v uchva- cl, ktor! uvtta ll tento pocujúce j kráse, aktl doká· čln ako hls tor \c k9 pri!e vyvola ť ten Dvot'áko- nos.
va melódia. Takto to konSo svojou maximálnou
~ t a to vall talians ki krltl ·
spokojnos ťou
sa netajil

balady Svatebnl kol lle.
Kaludov a dirigent G. Ala rchlv La Scaly, Miláno
a ni umeleck9 riaditel La
Scaly Ceaare Maaaonla,
ktor9 úda jne povedal:
,.DvoFdk ovský
cyklus
ora tórlt a kanttlt v La

Scale nadviazal na dobr tí sktísenosf, ktorfí u
nds mdme s l!eskoslovenskýml umelcami. R"dd by
som pripomenul trlumfdlne chvtle s Pražským
filharmonickým
zbor om
pod Veselkovým vedentm
vo Wagner ovom Lohengrlnovl a neskor ši e v
Mu sorgsk~h o Chovanštlne. Ró.d zaznamendvam
výborntí spoluprdcu l s
niektorými vašimi sóltstaml - Gabrielou Beffal!k ovou, Evou Randovou,
Magdal ~ no u Ha/óssyovou,
Zorou Jehlll!kovou a Pet rom
Dvorským ,
ktorý
dostal v nastdvaJtíceJ operne/ sezóne La Scally
dve vynlkajfíce prtležltostl: Plnkertona v Pucclnlho Madame Butterfly
a Le nsk~ho v Cajkovsk~ho Eugenovi Oneglnovt.
S lnscendctamt Madame
Butterfly sme sl dovolili
tentoraz
malý expertmeni: hudobne l rel!ljne
Ju naštudu/lí dvaja poprednt /aponskt umelci
- dirigent Yoshlnort Klk uchl (alternovaf s ntm
bude Lorin Maazel) a
Kelta Asarl - spolu s autorom
sc~nlckeJ
výpr avy Ichtr o Takadom a
autorom kostýmov Hanae Morlm . Taktiež hlavnll že nsk ~ tílohy budfí
splevat Ja po n sk~ sóllstky - Yaz uko Hayashl a
Hak Nam Kim. S nimi
budfí altern ovaf V al~rta
Popovovc1
a
El eonora

Jankovlcsovd.
Peter
Dvorský ak o Plnkert on
zostdva (celkom oJedlnelej
ak o nealternovaný
predstavitel pre všetkých
dvandst predstavent.
lnaug ural!n~
predstavente Verdiho Aidy pripadlo t entor az Lortnovl
Maazel ovi a rež ls~rovl
Luca Ronconi mu. Zvolili
sme ro naJlepšie obsadenie, ak~ Je v sfíl!asne/ dobe k dlspoztcll: Marta
Chlara, Ghena Dlmltrovovd, Ľ/udmila Seml!ukovovd, Luciano
Pavarotti,
Nikol a / Gjaurov, Piero
Cappuccllll, Nicola Martl nuccl a Juan Pons. Dalš lml opernými preml~ra
mt nove / sezóny budfí
verdiho
Lombardanla,
Straussova Zena bez t letla, Belliniho Ndmesal!n6,
Debussyho Pell~as a Milllsanda, Ca/kovsk~h o Eugen Onegtn a stíl!asnc1 opera talianskeho skladatela Luciana Berla Krdl
pol!fíva, ktortí skomponoval autor minulý r ok pre
Salzburg. K tomu sa prlpoJt pli( balet ných preml~rových večerov . Mysltm,
1.e mtfdnska La
Scala pokral!u/e vo svoJich
ndrol!ných
tradtcldch a s tíspechml obhdjl l tent oraz svo/e výntmol!né postavenie medzi
svet ov " ml opernými se~·
!!

nami. •
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Tohtoročné Vledenak6 hudob·
né aUvnoatl sa uakutoi!nla v
diiocb 5. m6ja - 15. j6na. V
operneJ oblasti sa preferuJ6
predovletkfm diela W. A. Mo·
aarta. Medai orchestrami, kto·
ré bud6 na slávnostiach 6čln
kovať, je l Pralakf komQraf
orchester, Moakovakl virtuóal ,
Bamberakl aymfonlcl, Vledenskl
aymfonlcl a H. Karajanom a
Ensemble VIedeň-Berlin . Festival prezentuje vo zvýlene j
miere predovletkým sólistov,
prevažne huslis tov a kla viristov. Doplnkom hudobných produkcii budú výstavy a niekoJko prednálkových cyklov.
Oe;late.. i!-l~lo i!asopisu Ostet·r eichischc Musikzeitschrlft Ju
venované jubileám H. Schiltzo
a D. Scarlattlho. Vybran! auto·
ri tu predklada jú svoje nové
poblady na tieto významné
osobnosti hudobných dejln.
Západonemecký i!asopis Melos ponúka svojim i!lta tefom
cyklua akladatelakýcb profilov
a vypisuje abonmin na jednotlivé i!lala. Orientácia tohto cyklu poi!lta predovletkým a predstavitelml tzv. hudobnej avant·
sardy.
Velkú vfatavu .,Giuseppe Verdl a jeho doba~ inltalovaU v
Pa lano Ducale von Colorno (v
bllzkoatl ľarmy a Buaaeta). Vo
vyle dvadliatich miestnostiach
palica boli vystavené početné
predmety doteraz ve rejnosti
neprlatupaé, prli!om viaceré z
nich pocb6dzaj6 zo a6kromnýcb ablerok. Výstavu, ktorá
bota verejnosti pristupné v ča 
se od 31. auguata do 8. decembra m. r., pripravil Inatituto
di Studl Verdlanl v Parme.
Na Roaalalho festivale v rodiska akladatela - meatečku
Pesaro, uvádzajú kaldoročne
jaho m'lo zn6me opery. Minulého roku tu uviedli pod taktovkou Claudia Scimonebo operu, ktorA sa nebrala 150 rokov
- Maometto II. Toto cllelo malo v novembri premiéru aj v
PariJI. V cfallom, siedmom roč 
niku feativala, bude na programe opera Bla nca a Fallero.
V NDR objavili úplnú partlt6ru Lortalnsovej opery Casanova, o ktorej e:datencii sa vedelo doteraa Iba zo zachovanébo klavlrneho výťahu. Operu
pripravuje
na
predvedenie
opernt a6bor v Oberhauaene.
Stredobodom
trojdejatvovej
opery je Lortzlngom anačae
zvfrazneaá
alobodomysernoať
Caaaaovu.

Dia 18. novembra 1985 zomrel v Kollne nad Rýnom bezprostredne po koncertq
ostatnom zo série 90 recltilov,
ktoré u skutočni l na poč esť svojich 90. narodealn - Stefan
Azkenaze, vynikajúci polský
klaviri•ta, dobre aaámy l za
hranicami. Rod6k z l:vova l tudoval u Emila Sauera vo Viednl, kde l debutoval na koncertnom pódiu. Pôsobil ako profesor na koaaervat6rlách v Káhire, Bruseli a Inde, ku kon·
eu llvota 111 v NSR, kde viedol
i majstrovské kurzy v Ham.
bursa a Kollne nad Rfnom. Ho·
cl prevaln6 i!aať livota prelll
v cudalne, nikdy nestratil kon takt 1 Polakom. Bol vtznam ným interpretom Chopina, kto ·
rého diela nabral l na pol!et·
né gramofónové platne, bol
členom jury V. a Vl. medzln' ·
rodnej Cboplnovej aúťale vo
Varlave atd'. Napo1ledy vystCipil vo Varlave v roku 1983 ;
ma l vtedy 88 rokov.
Súi!aat'ou podujati festivalu
Berliner Featwochen '85 bola
aj vfata va obrazov vfznamného n emeckého spedka súčas 
nosti Dle tricha Fischera·
Dleakaua. Zahranll!nl komentá·
tort festivalu konltatujú, l e
tento vynlkaj6ci apedk je l
rovnako talentovaným malla·
rom.
.,Dni a6i!aaného hudobného
divadla" sa uakutoi!nla od 25.
januára do 8. febra,ra l r.
v Malchove. V Ich rámci Ba·
vorak6 lt6tna opera uvedie premiérovo hudolm6 drimu ,.Bela·
haaar" Volkera Davida Kirch·
nera , dalej operu .,Mojlll a
Aron" Arnolda Schilnberga, hu ·
dobn6 hru • prológom a }8
scénami ,.Le Rol Bérenger"
Henricha Sutermeiatra, operu
,.Cardillac" Paula Hindemltha
a operu ,.Peer Gynt" Wernera
Eg ka.

ZVÄZ SlOVENSKÝCH SKLADATEtQV
SLOVENSkÝ HUDOBNÝ FOND
Dlla 20. 10. 1985 sa vo v9stavnej
sieni Slovenského národného mllzea v
priestore expoz!cle Hudobné nástroje na
Slovensku začal už ll. ročn!k jesenn9ch
koncertov, ktoré poriada Hudobné oddelenie Slovenského národného mllzea v
Dratlslnve. Svojské komorné prostredie,
kvalitná ponuka usporladaterov a v ne!=OS!ecinom rade aj kvalifikované teoretické vstupy k jednotllv9m koncertom
vytvárujl1 špecifickO atmosféru t9chto
pc.odujut!.
Tohtoročn9 cyklus bol osoblt9 t9m,
le prezentoval takmer v9lučne s lovensk\1 hudbu, a to z velkej časti sllčasnll.
Otvorila ho k laviristka Ida Cernecká,
predstavltefka mlad šej generácie slovensk9ch klaviristov (úvod né slovo dr. V.
Clllk ). Vo svojom vystúpeni uviedla Sty·
rl prol6dlá M. Bázlika, Bagately H. Do••nskébo a Metamorfózy E. Suchoňa.
Cernllcká sa svojim interpretačným poňatl m usiluje s prostre dkovať hudobné
dielo v harmonickej súhre jeho emotivno·obrazn9ch komponentov , pod riade-

teta strácala zo zorného uhla vnlmate·
ra a do popredia vystupovala obsahová
dimenzia diela? Práve uvedomenie sl
toho, že interpret je "sprostred kova tefom" medzi dielom a vn!materom, je
základom muzikantskej zrelosti tohto telesa. Najmä v poslednej skladbe veče
ra, v Malovcovom Kvartete, nadobudla
schopnosť Trávnlčkovho kvarteta nadviazať ,.rozhovor" s t9m, kto od hudby
očakáva
obohatenie vlastného sveta
priam telesnú spätosť. Kvar teto totiž svojou otvorenou formou a s trledanlm melodlck9ch úsekov s llsekml prlnášajll·
clml nov O zvukovosť (spracovan9m1 serlálnyml kompozlčn9ml postupmi) v9razne evokova lo dvojjedln9 rozhovor
človeka so svetom a sebou sam9m, pričom 1 počiatoč ne protlrečlv9 dialóg sa
v priebehu skladby transformuje na dialóg dial ekticky sa obohacujllcl obidvoma "zdrojmi" - človekom aj svetom.
Vyclbrenll citli vosť na osobité myšlien kové bohatstvo jednotlivých skladieb
preukázalo Trávn!čkovo kvarteto aj pri
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8. 2. 1981i

(sobota)

19,30 h
9. 2. 1988

(nedele)
19,30 h
10. 2. 1981i

(pondelok)

(pondelok)
19,30 h
10. 2. 1985

10. 2. 1988

(pondelok)
19,30 h

11. 2. 1988
(utorok)
19,30 h
u. 2. 1981

(utorok)

19,30 b

11. 2. 1988
(utorok)
19,30 h
12. 2. 1986

(streda)
19,30 h
12. 2. 1981i

(streda)
19,30 h

•re

prednese diel M. Zmeškala o S. Jurovského. Najm!! Interpretácia Melódii a
dialógov pre sláčikové kvarteto S. Ju·
rovského odhalila mnoho z nepoznan9ch
krás tohto diela, ale aj zložlt9 chara kter sklada telov9ch úsili. Vysoko kultlvovan9 komorn9 prejav Trávnfč kov ho
kvartet a sa vyz načoval bohatosťou jemn9ch nuansov a vnťltornou jednollbtosťou hudobného toku so zdOrazn en!m jeho lyrického aspektu.
Namiesto pOvodne ohláseného vystfi·
penia klaviristky O. Rusóovej patril posledn9 koncert cyklu súboru Flauto dolce.
Tento súbor, ako Informovala poslucháčov v krátkom pr!hovore členk a sllboru
Ľ. Piptová vznikol v r. 1983 s cielom
I n terpretačného
podchytenia gotickej
hudby (ars antiqua a ars nova). najmä
tej, ktorá pochádza z územia dnešného
Slovenska. Vzhladom na doterajšie "macošs tvo" vo vztahu k tomuto obdobiu
je činnost sllboru zás lužná a pln! v na·
šej hudobnej kultúre viaceré funkcie.
Mnohé rozmanité a často zložité aktl·
vlty členov sťlb oru (najmä v. Rusóa).
ktoré napokon vyústia do podoby koncertného vystllpenla však ostáva jú poslucháčovi skryté (napr. vyhiadávanie pa·
mlatok v spolupráci s umenovedn9m
frontom, Ich hudobnotextová Interpretácia, zlskavanle poznatkov z náuky o nástro joch, estetiky, formov anie Interpr etačného prlstupu so zohladnenlm súčasné h o poslucháča a pod.). Koncert súboru Flauta dolce bol vystavan9 z dvoch
vzájomne sa doplňujficich tematlck9ch
l!nll: k9m hlstorlcko-v9vlnov9 aspekt
dramaturgie dal vynlknllt charakteru
obdobia z hfadlska vztahu orientálnej
a európskej Unie vo v9v1ne vtedajšej
hudby, tak žánrov9 aspekt strledan!m
pomal9ch melodic kých s kladieb žalmovosakrálnej proveniencie s rýchlymi rytmlck9ml skladbičkami svetsko·zábavnej
proveniencie ozrejmil základné funk č·
né rozhranie hudby n eskorého stredoveku. Nakofko v tomto obdob! bola .,užlt·
kovost", t. j. funkčná podmienenos ť hudby velmi silná (je priam za budovaná
do jej obsahu) , nazdávame sa, že by bolo vhodné poukázat na tento fa kt aj v
llvode k vystťlpenlam súboru o ta k In·
šplrov ať poslucháčov k dotvoreniu po·
č ut é ho v naznačenom smere.
ZDENKA KALNICKA

lladltar SlovenskeJ filharmónie vypisuJe konkurz do orchestra Slovenská fll.
bana6a.la
- aa miesto zástupcu ved6ceho skupiny vlbl.
Koakan aa uakutol!nl dňa 14. aprtla 1981i o 9,08 b v koncertneJ sieni SF.
Do Slovenakébo filharmonického zboru do blaaovej skupiny
- tenor,
-bu.

Koakan do SFZ sa uakutol!nf dňa 12. 3. 1981i o 13,00 h v skCílobni SFZ.
lratlllava, Redata.
Prlbltlky so livotopisom salUte na kádr. a personálne odd. Slovellllkej fllhar•6a.le, Palackého 2, 811i 81 Bratislava. Podmienky konkurzu oznim.lmo prlhlá'"f• acbidxačom pfsomne.

Dom kultcíry Rullnov, Bratislava
SLOVENSKÍ ĽUDOVí UMELECK! KOLEKTlV
Na programe: Bázllk 1., Godár, Zeljenka, Lexman, Domanskf, Stra·
l!ina
Koncertná sieň Ceskoslovenského rozhlasu, Bratislava
Symfonický orchester Cs. rozhlasu, dirigent: Oliver Dobnán.yi
Na programe: Mikula, Bokes, Breiner
Mozartova sieň, Bratislava
KOMORNÍ KONCERT Z TVORBY SOCASNíCH CESKíCH
SKLADATEĽOV

19,30 h
10. 2. 198&

(pondelok)

ných však štrukturálno-racionálnej rovlne skladby. Tomuto zá meru vyhovuje
jej uvofnená technika, zretefná tónová
artikulácia, premys lená pedallzácla, modernosť hudobného cltenla. Interpretka
je dobre klavlrlstlcky pripravená, ovláda širo kO škálu v9razových prostriedkov; tieto však "dávkuje" uvážene a umiernene, v úsili o vyrovnanosť všetkých zložiek klav!rneho umenia. Svoje
dlspozlcle plne využila na mal9ch plochách Domunského skladbičie k , no v Metamorfózuch si jej prejav - vzhladom
na obsahovú zá važno sť, programové pozadie a citovo-myšlienkové napätie diela - žiadal ešte väč šiu dávku osobnej
zaangažovanosti.
Druh9 koncert cy klu bol venovan9
plesňovej tvorbe E. Suchoňa
( 17. ll.
1985). V organovej sieni Bratislavského
bradu, ktorá svojou ka paci tou neuspokojila všetkých záujemcov, mal koncert
v lnterpretácll
našich
spevác kych
.hviezd" charakter vefkej hudobnej udalosti. Plesňový cyklus Nox et solitudo
spievala zaslúžilá umelkyi\a Magdaléna
llahallakoYá, áriu z 3. dejstva opery
SYitoplak Peter Mikulái, cyklus Ad astra zashUilá umelkyňa Magdaléna Ha·
j6uyoY6 a Pohlad do neznáma národ·
nf umelec Peter Dvorský ( klav!rny
sprievod zosh1žilý umelec doc. Ľ . Mar-·
clager) . Všetky zložky koncertu, čl už
to bol úvod ). Hatrlka, vhodne zvolená
dramaturgia, ale najm!! vysoká umelecké 11roveň jednotllv9ch lnterp ret ačn9ch
vgkonov a v9razn9 osobnostn9 vklad
kafdého z Interpretov vytvorili skvel9
a vzácne jednoliaty celo k. .,Gravltačn9m
polom", podsta tou tohto programového
celku, bol hudobne a Ideovo bohat9 obsah Suchoňov ho diela, závažný a zároveň ildv4žny, burcujúci k hfadanlu vlastných odpovedi na otázky "veci z tohto
sveta". Koncertom vzdala naša spo loč·
nosť 11prlmn9 hold pr!tomnému skladatafovl a hodnotám jeho tvorby.
Na tretom koncerte ( 24. ll. 1985 l
sa pos luc háč om predstavilo Trbnll!kovo
barteto. Predniesli Kvarteto In G M.
Z.llkala, Mal6die a dialógy pre slál!lkoY6 lnarteto S. Jurovského, Prel6dlá
IIAI!ikové kvarteto P. Bagina a
ll lnrteto ). Malovca (úvodné slovo
dr. 1. Podrackf). Co povedať o lnterpretacu, ked sa táto pri počťlvanf hry kvar-

S

8.-15. 2. 1986

19,30 h

Národný umelec prof. E. Suchoň spolu s interpretmi svojich diel - zasl. um. M.
Haj611yovou, nár. um. P. Dvorským, P. Mikuláiom a zasl. um. M. Blahuilakovou.
Snlmka: fotoarc h!v nár. um. E. Suc hoňa

L VE

12. 2. 1986

(streda)
19,30 h
13. 2. 1981

(ltvrtok)
15,00 h
13. 2. 1986

(ltvrtok)
19,30 h
13. 2. 1981

(ltvrtok)
19,30 h
13. 2. 1986

(itvrtok)
19,30 h
14. 2. 1981

(piatok)
15,30 b
14. 2. 198&

(piatok)
19,30 h
15. 2. 1981

(sobota)
11,00 h
15. 2. 198&

(sobota)
19,30 h

Na programe: Béchorek, Mácha, Kviich, Tlcbf, Matys, Kubička M.
Koncertná sieň Ceskoslovenského rozhlasu, Bratislava
Posádková hudba Bratislava
Orchester ludových nútrojov Ca. rozhlasu
Dom umenia , Kollce
Komorný koncert
Na programe: Kubička V., Szegbyod, Kowalski, Parfk, Hochel, Zeljenka, Tandler
Zrkadlová sieň Divadla pre deti a mládel, Tmava
Komorný koncert
Na programe: Cón, Poal, Ol!enál, Mikula, Andraiovan, Malovec, Kardoš
Sála ĽSU , Sel!ovco
Komorný koncert
Na programe: Kubil!ka V., Kowalski, Parfk, Hochel, Zeljenka
Kongresová sála, Pieitany
Komorný koncert
Na programe: Cón, Poul, Ol!enái, Mikula, ndralovan, Maloyec, Kardol
Koncertné sieň Ceakoslovenskébo rozhlasu, Bratislava
Komorný koncert
Na programe: Godár, Zeljenka, Tandler, Holoubek, Si:lta, Parlk, Gahér, Zimmer
Sála PKO, Preiov
Komorný koncert
Na programe: Kubička V., Kowalsld, Parlk, Hochel, Zeljenka
Koncertná sieň Ceskoslovenského rozhlasu, Bratislava
Komorný koncert
Na programe: Cón, Poul, Očenái, Mikula, Andralonn, Maloyec, Kardol
Dom CSSP, Banaká Bystrica
Komorný koncert
Na programe: Godár, Zeljenka, Tandler, Holoubek, Sixta, Parlk, Gahér, Zimmer
Dom kulUlry Rulinov, Bratislava
Koncert x tvorby pre deti a ml6del ĽSU
Královská sieň Zvolenského bradu, Zvolen
Komoruý koncert
Na programe: Godár, Zeljenka, Tandler, Holoubek, Sixta, Parfk, Gahér, Zimmer
Hudobná sieň Bratislavského bradu, Bratislava
Organový koncert
Na programe: Berger, Malovec, Salva, Benei, Hatrfk
Dom umenia, Koilce
Státne filharmónia, Kolice, dirigent: Richard Zimmer
Na programe: Martlnl!ek, Andraiovan , Salva
Koncertná sieň konzervatória
Koncert z tvorby pre deti a ml6del ĽSU
Koncertná sieň Ceskoslovenského rozhlasu
Státny komorný orchester !ilina, dirigent: Jan Valta
Na programe: Benel, Suchoň, Dibák, Pospflil, Burlas M.
Koncertná sieň Ceskoslovenského rozhlazu, Bratislava
Zborový konc e rt
Na programe: Hatrfk, Parfk, Domanský, Martinl!ek, Cón, Mikula, Hrulovský
Koncertná sieň Slovenskej 'f ilharmónie, Bratislava
Slovenská filharmónia, dirigent: Bystrfk Relucba
Na programe: Holoubek, Novák, Suchoň , Grelák

(Dokončeni e z 5. str.)
koloratfirnym sopránom (preto z vefke j
árie ~vojho partu spieva Iba jej prv9
diel). Určlt9m problémom banskobystrické! o naštudovania je postava jej milého Leandra: Ján Zemko sice jeho lyrlck9 part zvládne (na prvej premiére
sa );:OS tupne rozospieval k pozoruhodného v9 konu). ale je to postava celkom
mimo jeho dnes už dramatického hlasovóho odboru. Jeho , alternan t Peter Koppa l s ice v9stlžne hereck~· stvárň uj e lyrlckOho seladóna, ale n emá vždy bezpeč
né v9sky (hoc! nemožno nevldief pokrok, ktor9 v posledn9ch rokoch preuká·
zall ). Zato perfektná je Bolena Lenhardov6 a ko dojka Jacqueline - jej farbls·
t9 mezzosoprán a graciózna hra sú nezabudnutefn9m zážitkom (spievala na

oboch premiérach). Kontrastnll dvojicu
sluhov Valéra a Lucasa stelesl\ujll Ladislav Longauer a Peter Schneider, epizódnu postavu suseda Róberta podarene
vytvára Miroslav Holubec.
Záverom nemožno vysoko neoceniť
dalšl prekladatelsk9 v9kon Alexandry
Braxatorisovej (spolu s Jelou Krčroéry
Vrtefovou je skvelou prekladatelkou
opern9ch textov) - s určitou výhradou
voči nlek tor9m lasclvnosttam a dráždivostiam, ktoré sfi na hrani ci naturalizmu a vulgarizácie a nápadlte rlešent
bulletin vo forme lekárskeho listu s domlnujficou flašou a emblémom MolléreCognac ( titulná postava je alkoholik! l
- skvel9 nápad dramaturgičky M. Glockovej.
IGOR VAJDA
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Zástoj trnavskej univerzity v kultúrnych dejinách Slovenska
Od 15. storočia sledujeme v európskom kultťirnom v9vojl blahodá rne stopy
renesa nčného
p rťid enla
sprevádzaného
humanlsllck9ml Ideálmi. V Uh orsku mal
humanizmus predstavitelov ponajviac vo
vzdelon9ch clrkevn9ch kruhoch , ktoré,
ako retardujúci element, mu č ia s t očne
prekližnll v radiká lnejšom postupe. Azda
mohol ciozr1e vat v plnšom re n esanč n om
rozhresku, keby mu bola napomáha la
p1 Jebo1ne jšla alebo lud ovejšla reformé·
clu. 'lnkto zrcdukovan9 hu manizmus sa
ohmoriztl viac-menej na form u kultúrneho i 1votn6ho št91 u, ktorého progreslv'nejl>lu clJsahová hlbka sa stráca la v rovlne klusickcj erudlcle.
Spomedzi v9znamn9ch štét nych a clr·
kevných hodnostárov popred né miesto
znujal urclbis kup Mikuláš Oláh. VzdeJun9 humanista a diplomat, ktor9 po moháčskeJ katastrofe a po presldlenl ostrihomskeJ kapituly do Trnavy (1543) spájal š tátne záujmy s triezvou realitou
roztrieštenej Uhorskej krajiny. V humanis tickom s toroči poznačenom sťičas ne
:ozvratom cirkevnej organizácie sa stala Trnava - kollska vznešen9c h Sambu·
cov9ch a Silvá nov9ch hodnOt nášh o dedi čstva jedn9m z protlrefo rm ačn9c h
centier. Oláh ov9m úslllm ta mojšia mest·
ská škola spojená s kapltulnou a zreorganizovaná na základe nov9ch študiJ·
n9ch pol'ladkov ( 1554 a 1588 ) prokla movala o. 1. uj v9uku gregoriáns keh o spevu sp oločne s vlachlasn9m, flg urálnym
spevom. Oláh sl predsavzal vytvorit In·
š tltúctu medzinárodnej úrovne a z toho
dôvodu povolal do Trnavy roku 1561
prlslušnlkov Jezuitskej rehole, ktor9m
odovzdal správu ťistavu. K jeho oz do ·
bam patril aj slávny talians ky vzdelan llc Peter llllclnus spoločne s Flámom
Gerardom Horom, propagátorom nlzozemsk.ého polyfonlckého št91u. Vy učova
nim spevu a hudobn9ch dlsciplln bol poveren9 succentor, podrladen9 subrektorovl, resp. rektorovi !>koly. Podla štud iJ·
ného poriadku trnavskej mestskej školy z roku 1554 orga nizácia a népli\ vzde·
Jévanta so vo velkej miere zhodovali
s protestantsk9m vzdelanos tn9m okruh om. v tomto v9zname sa teda presadzovali určité v9chovno - v yučovacie poznatky, proklamované h oci .,zéstavnlkom
pacifizmu" Erasmom z Rotterdamu, FI·
lipom Melunchtonom, Jánom Sturm om,
pripadne Valenllnom
Trotzendorfom.
Prakticky už Olá hovl sa podarilo vytvorit pevné základy pre ťispešnú reštauračnťi činnost svojho nes koršieho né·
stupcu, kardinála Petra Pézmányho.
Exkurzom do vývoja uhorského vyso·
kého školstva môžeme s l edovať nadväzné pok usy o za kladanie a podržanie
prosperity veszprémskej, I:udovltovej pätlkostolnej ( 1367) a 2igmundovej budln·
s kej a kadémie ( 1388) cez Korvlnovu bratislavskú Academiu Istropolita nu (za!.
1467 a povznesenú osnovami povestnej
bolonskej umverzlty) až na pôdu velkoJepej koncepcie Pl!zményho univerzity
v Trnave. jemu sa v konečnom dOsledku
podarilo po rozsia hlych prlpravéc h vy ·
tvo riť naozaj dokonalú š truktúru unl·
verzltného typu na s pOsob studlum generale, ktorej slávnost né otvorenie sa
us kutočnilo pred 350 ro km i, 13. novem bra 1635. Trnavské univ erzita spočl a t -

vysviac ku univerzitného kostola roku
viedenské Concentuum
musicum a o ni ečo neskOr v roku 1643
sa v Trna ve pre zentova li aj študenti z
olomouckého seminára. Z množstva akademlck9ch podujati zaregistrujme aspoň
program fal>la ngového koncertu posluc h áč ov univerzity z februára 1757, dotváraného pestr9mi trinástimi hudobnot a n ečn9 ml ukážka mi. V poslednom obdobi trvania už poštétnenej univerzity
( 1770) a krátko pred zrušen fm jezuit·
s kej rehole ( 1773). filozofická fa kulta
zamestnávala špeciallzovan9ch pedagógov pre od bory ta nca a šermu.
V9znam knlhtla člars ky c h tra dlcll v
Trnave od čias Telegdlho
prvopoč lat
kov zv9raznlla aj univerzitné a ka demic ké tl ačiar e ň , pôsobiaca v meste od štyridsia tych rokov 17. storoč ia. Za stotridsa ť r okov svojej existencie, umiestnené

ku zača l a svoju vzdelávaciu či nnost teologickou a filozofic kou fakultou. Právn ické fa kulta k nim pribudla v roku
1677 o me dlclnsku schválila osobitn9m
de l<rétom Mária Terézia až v posled·
nom decén iu jej trva nia ( 1769). Zlal, o
hudobnej aktivite trna vs kej unlv e'r zl ty
vie me dosia l pra má lo. Rozsia hly spisovn9 a dok u me ntač n 9 materi ál je ulo·
žen 9 v archlvnyc h fondoc h v Buda pešti, pripadne v Ostrih ome a Iba torzo sa
nac hé dzo v Trna ve. Možno však predpoklad a ť exis te nciu samos ta tnej ka'tedry
spevu , zameranej na prlpravu bohoslovcov. Pra kti cky mohl o Ist o v9uku gregoriánskeho a fig urálneho spevu. Hudobná produktivita s pomlna ného obdobia sa viac-menej nachádza la v postaveni teoretlcko-fl lozoflck9ch záu jmov,
a ko to môže me s ledovať aj na ln9ch
za h ranič n 9c h a kadémiách . jezuiti, ktor!

Rytina Trnavy od Samuela Mikovlnibo
boli pulzom uhorskej š kolskej sťista vy ,
sa c lelavedome venova li a j školsk9m la tlns k9m drámam zameran9m na proti reformačné ciele, na ktor9ch mávala svoj
podiel čas tokrát aj hudobné produkcia.
Pre zaujlmavost u veďme , že v rokoch
1601- 1773 u s kut oč nili v Uhorsku viac
a ko desaftlsl c divad e ln9ch pre ds tavenl ,
pri čom z tohto počtu približne 180 pri pa dá na samotnú Trna vu. Pre Ilustráciu spom eňme asp01'\ pa šlové
hry
( 1627 ). alegoric ké h ry ( 1660). s pevohru
Theotlmus ac Costtmus ( predvede nú
na nádvorl trnavského kolégia za ťičasti
poč e tn ej uhorskej noblllty r. 1634). alebo spevohru Hymeneus fra ude prodltus
s n ezachova n9ml hud obn9ml podkladmi
pezins kého regenschorlho Ma rtina Fra n tlška .Tallszkého (1725). resp. dramu passtorlc'um (1768). K týmto slévnostn9m
Qčelom využlva ll jezuiti primerané a kustické priestory s velkolep9ml de koráciami. Prv9 dlvadeln9 Inte riér ťidaj ne
vybudoval palatln Pavol Esterházy niekde v prlstavbe v9chodného krldla univerzity. Koncom 17. s tor očia vedúca
osobnos t Inš titúcie Ma rtin Szentivé nyi
sa podlela l na zria deni velke j siene a ka démie pre verejné s kúšky ( defenslones )
a promo č n é ťič e ly. V Trnave sťi čas ne
od roku 1690 existovalo priestorné dl ·
va dl o v budove Mariánskeho seminára
s ka pacitou pre tristo návštevnlkov, ktoré bolo asanova né n iekedy v roku 1914.
Na a ka demlc k9ch slávnostiach a v priTa hl9ch chrámov9ch Interiéroch a ktlv ne zaznieva la hudobná produkcia. Ta k

RECENZUJEME
KAPITOLY ZO SLOVE NSKO-SOVIETSKYCH HUDOBN~CH
VZ'l'AHOV
Zostavili: prof. Lev Solomonovič Ginzburg a dr. MariAn
)urlk
OPUS Bratislava 1985
Je zau jlmavó, že slovensko-sovietske hudobné vzta hy ,
akokolvek sil lntenzlvn e a široko rozvinuté, n eboli doteruz podrobnejšie pres kúmané, a k nerátame čias tk o vé
práce absolven tov vysok9ch škô l a konzerva tórll , ku
ktor9m . pochopllelno, širšia verejnost nemá prls tup.
Prvy pokus o preni k do tejto problema tiky, ako h o urobilo vydavatelstvo OPUS v práci .,Kapitoly zo s lovensko-sovietskych l}udobn9ch vzťahov", treba preto ťiprlm ·
ne prlvltat. Zostavovatelia L. S. Glnzburg a M. Ju r!k
sa už samotn9m titulom knihy poistili proti prlpa dn9m
námietkam o neúplnosti publikácie - a je to pochopltelné, lebo Ide o problematiku nesmierne obšlrnu.
ktoré by načrela praktic ky do všetk9ch teoretlck9ch
1 praklick9ch hudobn9ch odvetvi a vyžiada la by sl nie·
kolkonásobne v!lčšl prtestor. Po tomto prvom kroku by
moll postupne n asledovať dalšie, ktoré by nezosta li
len pri konštatovanl sku točnosti, a le podrobili by vedeckému v9skumu dalšie oblasti hudobne j kultúry aspoň
na takej ťirovnl, ako to v recenzovanej práci urobil
l. Zemcovsklj v ka pitole .,Slovenské ludové pl eseň v
medzlslovansk9ch folklórnych vzťahoch" , kde prezradil
hlbokú znalost látky, ale dochádza aj k nlektor9m prekvaplv9m záverom. Velmi zaujlmav9 je a j rozbor Clkkerovej opery Vz krieseni e od G. Ordzonlkldzeho, po ktorého prečltanl sl vša k či ta te! vzépätl s polutova nlm
uvedom!, že napriek svojej rus keJ tematike l svojim
nesporn9m kva litám - a ko Ic h a utor kapitoly od kr9va - Cikkerovo Vzkriesenie (podobne a ko a n i Iné
sklada telove opery) ešte v Sovietskom zv !l ze neinscenovali.
Práca začl nn blbllograflck9m prehla dom L. Glnzbur·
gu a V. Rudenka, mapujúclm publikované ma teriály o
slovenskej hudobnej kultťi re v sovie tskej periodickej
l
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roku 1736.
v pries toroch severozápadného krldla
unlverzltn9ch
budov,
vyprodukovala
približne p!l ftlslc knlžn9ch titulov z ob·
last! filozofie, his tórie, teológie, jazykovedy a prlrodn9ch vied , medzi ktor9ml
zauja li s kromné pos tavenie a j hudobniny. Z tých pozoruhodn9ch s pomeňme Lyr u Coe les tlc ( 1695). Cantus Ca thollcl
(1700). a lebo Hymn! e t Psalmi pro fa clllorl reclla tl one Officl Divini ( 1752).
Medzi llturgick9ml spismi nachádzame
jediné trna vské vydane rlmskeho misála
z roku 1702. Osobltn(i zmienku sl zaslu·
huje zbierka T. Lohnera Fasciculus trlp·
!ex exorclsmorum z roku 1739, v ktorej
sa a utor dot9ka problematiky pôvodu
našich kolied, s odvola nlm sa na čes
kú kroniku olomouckého biskupa Jána
Dubravla.
Z množstva odchova ncov trnavskej
univerzity nás zaujme ján Kéjoni , ktor9 roku 1655 dokončil štúdium teológie a filozofie. Tento prlslušnlk franllš kénskej rehole, organista, všestrann9 muzika nt a dokonca a j konštruktér
organov zanechal po sebe pamia tku v
podobe rukopisného kódexu, ktorého origi nál je od druhej svetovej vojny nezvest n9. Pamiat ka plsané tabulatťirnou
notáclou prináša popri pestr9ch duchov ných a taneč n 9c h melódiách tiež zá zna m lopatkového ta nca, podla predpokla du trnavskej proveniencie. Jeho melodická llnla dosť v9rozne poukazuje na
chara kter slovenskej ludovej piesne. Jeden z jeho zázna mov nám potvrdzuje
tiež Vtetorlsova tabu.latťira. Varajkový

tlači v rozmedzl rokov 1940- 1970. Prehlad mé jeden
zévažn9 n edostatok: nezachytáva ma teriály, publikované
vo všetk9ch zväzov9ch republikách , ta kže nutne zostáva1 ba torzom.
V n as.Jedujťicej ka pitole Z. Nová če k podrobne a velml Jnformova ne rozoberá slovensko-soviets ke hudobné
vzta hy v rokoch 1917-1939, odkr9vaj11c tu viaceré širšej verejnosti neznáme fakty.
Desat s tránok vyhra den9ch kapitole .,Sovietski koncertn! umelci a slovenské hud obná kultúra M z pera
Z. Marczellovej môže poskytnút Iba rámcové Informácie; tá to téma sa ma by s tačil a na zaplnenie objemnej
knih ~ Je zaráža júce, že pozornosti reda ktorov publikác ie úš't a hrubé chyba v samotnom titule ka pitoly, kde
č lt a me .,Slovensk! koncertn! umelci a slovenské hudobné kultúra"! (T9ch ch9b je ostatne v publikácii viac:
Iba a ko priklad uvádzam, že zo známeho s.Jovenského
spevá ka Zdenka Ruth-Mar kova urobili osobu žens kého
pohla via (s tr. 78). na str. 82 skomolili me no s kla datel a Ippolltova-Jvanova a pod. )
K. Samajevová v kapitole .,Slovenská hudba v dnešnom Kyj evew sl všlma nielen sťičas né styky sovietskych
a slovensk9c h koncertn9ch um elcov, resp. uvádzanie
slove nsk9ch diel v Kyjeve, a le zachádza l do dávnejšej
minulosti.
Obšlrnejšle Informácie o Inscenáciách S uchoňov9ch
opier v ZSSR prináša V. Jegorovová. Táto š tťidl a je vlastne podrobnejšlm lnsce nač n9m rozborom doterajšieh uveden! K rťitňavy (Tbilisi, Moskva) a Svätopluka (Saratav) a obsahuje aj pozoruhodné postrehy o sa motn9ch
dielach.
I. Delza n adplsal svoj prlspevok ,,Zriedia slovenskej
hudobnej kultťiry, jej rozkvet a sve tové uznanie v obdobt socializm u". Prezrádza v ňo m dOkladnO znalost
na šej hudby a le l svoj úprlmn9 vzťah k ne j. S ťi tu via ceré zau jlmavé poznatky o slovenskej hudbe l hudobnlkoch. Neve dno prečo autor v závere trochu exhlble4onlstlcky ťipln e vybočuje z danej témy do oblasti lltera tťi ry a dokonca dantológle, a koby chcel demonštrova t
svoje obšlrne zna losti l z tejto oblasti.
L. Burlas sa rozpisuje o v9vojl čes ko s loven s ko -s oviet 
skych hudobn9ch vzťahov v oblasti konta ktov medzi
skl adatels k9ml zväzmi a je to vlastne a kési kronika
týchto sty kov od ich počiatku v roku 1945 až podnes.

tanec zo západného Slovenska, považo·
van9 za Jednu z jeho va riant, sa podnes
predvádza na s pestrenie svadobn9ch ob·
ra dov v Skalici.
Oalšl z frantlškánskych prlslušnlkov
Pantaleón Roškovsk9 podla tvrdenia V. J.
Gajdoša filozofické š tťi dlum najpravdepodobneJšie absolvoval v Trnave. V priebehu ď a l š ieh troch s trledav9ch pobytov
v Trna ve medzi rokmi 1769-1781 zastáva l funkcie organistu, magistra chori,
učite!a spevu a spovednlka. Azda trnavsk9 kolorit pres9 ten9 š tudentsk9m prostredlm bol mu vhodn9m Impulzom na
vytvorenie zá bavnej fa šlangovej paródies profánnyml textami Vesperae BachanaJes (1771).
Obdobie vzle tného ba roka cez storočle osvletensk9ch myšlienok a reforiem
rozvinulo v Trnave čul9 hudobn9 život
aj mimo univerzity. Tvorivá aktivita sa
sťistredov ala v okruhu františkánskeho
kláš tora a trnavského arcibiskupského
• gymnázia ovládaného jezuitmi. Dokumentufťi ju aj dva rukopisné zbornlky
Edmunda Beňovlča (najmä Llber sacror um Chorallum) a Symphonla caelestls
Marka R ep kovlča z konca 17. storočia.
K t9mto pamiatkam pribudol o. l. tiež
odpis De ttelbachovho diela pod názvom
Mlsso le Musicum seu Llber Sacrorum z
roku 1773, na ktorom sa pravdepodob·
ne podtela l nf P. Roš kovsk9, dalej prlru č ka la tins ké ho chorálu Gregorlanum
chorP.it:: frátra Jozefa Reháka a o niečo nes kOr Ruk opisná zbierka Paulina
Ba Jana, podchytávajOca tiež bohatťi šká·
lu na šich pastora! a kolied. Niektoré
tieto pamiatky sťi deponované v arch!·
ve Spolku sv. Vojtecha v Trnave. V matrll<ách trnavského gymnázia z polovlny
18. !>toročla sa stretávame s menami a ktlvnejl>lch hudobnlkov-komponlstov, ako
J, Vachovského, J. Kremnického, J. Cermé ka, J. Zlatnlka a le bo J. Matejovlča ,
ktor9ch niektoré svetské Inštrumentálne skladby dotvára li Inventár Zbierky
hudobnln trnavského dómu sv. Mikuláša,
sústavne budovaného od roku 1753. Za
pov šimnutie s toji tiež zoznam hudobníkov v trna vskom jezuitskom kolégiu z
obdobiu okolo roku 1700. Dozv edáme sa
z neho o početnom zastťipenl Moravanov u Slezanov na rozvoJI hudobného
životn mes ta a Ich ťičas ti na š tťidlách na
trnav!>kej univerzite.
Hoci trna vs ká univerzita prešla rôzn ymi r e formami a zda lo sa, že obháji
svo fu opodstat nenosť v .,ma lom Rlmew,
dekré t Márie Terézie z februára 1777
rozhodol o jej ďalšom osude a postupnom presldlen! najprv do Pešti a nes kOr do Budlna. Jej odsunom nadobudol
kultťirny život v meste Iné dimenzie,
ktoré smerovali k dočasnému umttvenlu
hudobneJ aktivity. Dávno už čas odvial
vánok študentskej rozlťičkovej plesne
Ergo vale parva Roma ... S ťictou dnes
prehodnocujeme všetky tle pozitlvne momenty, ktoré svedčia o jef jedinečneJ
vzdelanostnej prosperite. Hlbpko zapustila korene do vzmáhajťiceho sa slovens kého prostredia a svojim Internacionálnym charakterom· povznášala kultťirne
povedomie celej krajiny ako l mes tu.
ktoré zdobila takmer jeden a pol storo·
čia.
MARIAN BULLA

Prácu zaklučuje Informácia M. Jurlka o sovietske j
opernej tvorbe na Slovensku; prehlad navodzuje konštatovanie že veru máme v tejto oblasti čo dohá ňa ť ,
a le vice versa aj sovietski Inscenátori maj(i voči našej
tvorbe Is té podlžnosti. Už t9m . že knižka na tieto manké nepriamo upozorň uje, nadob(ida jej uverejenie zmy·
sei. Treba oceniť sna hu vydava telstva OPUS o načretle
do ta k a ktuálnej a zaujlmavej problematiky, ako sťi slovensko-sovietske hudobné vzta hy, a le zároveň to pova·
žova t za prlsfub do budťicnos tl.
VIERA VASINOVA-GROSSMANOVA: GLINKA
OPUS Bratl.alava 1985
Pomerne chudobnú oblast našej biografickej llteratťiry
o hudobn9ch skladateloch pokfisilo sa vydavatelstvo
OP US rozšlrlt v edlcll Osobnosti svetovej hudby prekladom Gllnkovh o životopisu z pera soviets kej autorky
VIery Vasinovej-Grossma novej. Pomerne útla knižka (112
s trán, z toho 48 strán zaberajll obrázkové prllohy) však·
s plňa len fizko vymedzené popul a rlzač né posla nie. Dielku ch9ba nielen hlbšl pohla d na korene Gllnkovej tvorby, &le aj fundovanejl>le rozbory jeho hlavn9ch diel.
Celé práca klže Iba po povrchu zvolenej témy a je kompilá tom známych skutočnosti. Už samotn9 jazyk a typlc·
ky žensk9 sloh a utorky sa nesie v duchu nenáročného
š t91u, určeného v 9l uč ne pre priaznivcov hudby , hladajťicic h iba základné poučenie o nej.
Práca neprináša nija ké nové fakty o Gllnkovej tvorbe a tobôž nie dáke nové pohla dy na ňu. Ani s ob·
slahlou obrázkovou prUohou nemOže byt čitater celkom
spokojn9; tu sa sice objavilo nlekolko bežne ne zná·
mych obrázkov, a však zato mnohé pôsobia, akoby mali
za ťilohu Iba ,.nati a hnuť" rozsah knižky, nemajťic s Jej
obsahom bližšiu s ťivlslost.
Od biografick ej práce by sme navyše očakávali aj
zoznam skladatelov9ch diel, menn9 register a zoznam
literatúry - to všetko kni~ka Vaslnovej-Grossma novej
pos tráda. Je to teda dielko, urč e n é len obmedzenému
okruhu záujemcov o hudbu a pre knižnicu hudobnlka.
č l muzlkológa je prakticky bezcenná. Knižke, žlal, nepomO~u ani kvalltn9 papier, na ktorom je vytlačené ,
an i dobrá gra fi c ké úprava o soltdne reprodukované ilustrác ie.
ROMAN SKitEPEK

