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Medzinárodný festival populárnej piesne Bratislavská lýra 1986

LÝRA CHYTILA DRUHÝ DYCH
Medzin árodný festival populá:rnej plesne Bratislavská lýra vstú.pll do tretej
dekády svojej existencie 21. ročnl k om
v dňoch 27.-30. mája 1986. Po šiesty
raz sa stal dejiskom hlavnéh o festivalového diania Dom ROH. V tomto roku
vša k organizátori a dramaturgia podu jatia pripravili novO koncepciu s najvýraznejšlml zmenami v českoslovens k ej
ple<Sňo v eJ sllťažl. Na lýrové pódium sa
z pOvodne prihlásených 148 sO ť ažnýc h
prlspevkov po výbere poroty a na základe poslucháčskej ankety Ce<Skoslovenského rozhlasu prebojovalo 10 plesni, z
ktorýcl! nakoniec pre ochorenie spe v áč
ky Marie Rottrovej odznelo len 9. Zhustený výber ple<Snl sll ťažlaclch tentoraz
v priebehu jedného koncertného večera
priniesol oproti mlnufému roku výraznejšiu kvalitu a odzrkadlil sQčasný stav
našeJ plesňovej tvorby rôzneho zamerania, čim potvrdil svoju životasc hopnosť.
P,rlnlesol však aj nlekolko otázok a pochybnosti. Predovšetkým sa výber ukázal ako prlúzky a do budQcnostl by ·sa
malo počltaf s teho rozšlrenlm na 1214 plesnl.,flnálového večera. Nedostaroč
nou motiváciou je poznamenané kvan tl tatlvne preferovanie medzinárodnej plesňovej sútaže počas dvoch koncertných
dni s viac ako dvojnásobným počtom
plesni oproti výberu v domácej sl1faž1.
Prezentovanie nových skladieb našich
autorov a Interpretov v československej
ptesľ\ovet sOťažl by malo mať adekvátny prle<Stor, kedže Ide o hlavné festivalové poslanie. FestivalovO atmosféru
s potrebným súťažným napätlm podporilo verejné hlasovanie poroty.
Súťažná prehliadka dáva každému tnterprstovl v priebehu 3-5 minút (tol ko
trvá približne jedna pleseň) možnost v
maximálnej miere zaujať publikum a
porotu, pričom jeho pozlcle a šance
komplikujú ostatn! sQťažlact, usilujúci sa
o to Isté. Pozrime sa bližšie, komu sa
to na f)epšle podarilo v če<Skos lovenskef
plesňovej sOťažl, v ktorej napriek spom lna n é~u Qzkemu výberu zastťipenle
reprezentovalo rôznorodé tendencie v
oblasti modernej populárnej hudby. Lf'rové vltazstvo pridelila porota ( predseda zaslúžilý umelec Zden!!k Marat) nezaslúžene plesni S 14skou má svilt nadi!jl autorov Ka rla Svobodu a Eduarda
Krei!mara v Interpretácii Pe try Janu a
skupiny Golem. Napriek snahe o vyjadrenie humánneho posolstva l nepopleratefným hlasovým kvalitám speváčky
Ide o pleseň tuctového festivalového
charakteru, akých u nás vznikalO desiatky ročne. Strlebom6 Bratislavsk6 lf'ru
zlskala Detektfvka Jozefa RUa a Borisa
Filana, predstavujOca typické tvorivé a
In terpretač né črty skupiny Elán l textárske amblcle Borisa Filana. Ne jde však
o pleseň vymykajúcu sa neja kým spOsobom zo štandar dného repertoáru populárneho bratislavského súboru, ktorý
sa pre<Sved člvejšle prezentoval v ďalšom
a neocenenom sOťažnom prlspevku Nevldltetné dievčatá autorov Martina Karvaša a Borisa Filana s textovým apelom zo sféry každodenného života, zaujlmavým melodlck'o-harmonlc kým modelom 1 moderným aran~mán. Istou nevýhodou plesne Nevldltelné dievčatá bolo
jej zaradenie na 11vod sQťažného večera.
Najmladšie hudobné smery zastupovali
skupiny Mld! a Tango. Nie je to po prvý
raz, čo Straussova hudba Inšpirovala k
tlmočeniu závažnej ludskej výpovede s
prvkami satiry - spomeňme napr. použitie va lčlka Na krásnom modrom Dunaji vo lllme Stanleyho Kulrrlcka Vesmlr.na Odyssea 2001. Nlekol kotaktová
ponáška cl tá cle svetoznámeho va lčlka
johanna Straussa v spojeni s modernými
rockovými postupmi s nádychom reggae, expreslvnou a pôsobivou Interpretáciou l protlvojnovou textovou angažova nosťou sQ zásad né kom ponenty plesne
R6berta Grigorova a Kamila Peteraja
Vali!lk pre Európu, ktorá je natzauflmavejšlm a na)hodnotnejšlm prlnosom tohtoročneJ československej ple<Sňovej súťa

že. Jef kontrastné rytmické a kompozič 
né členenie vytvára celostný a prlfažllv9

plesňový Olvar, pôsobiaci jednoliatym a
originálnym dojmom na báze t>olltlckej
vierohodnosti a presvedčlvosti so sch opnos ť ou obs t áť, l v porovnani s vyspelou
za h ra ni čno u kon kurenciou. Skupina Midi
a a utori tejto plesne zlskall u poroty
sice len bron:rov6 BratislavskO. lf'ru, ale
Cena divákov l priazeň publika st\ cennejšou devlzou, ktorá nenechala nikoho
na pochybách, komu v skutočnosti malo patrlf lýrové zlato. Na rozdiel od bratis lavske j skupiny Midi sa nechytil svojej ša nce pražský súbor Tango, ktorého
moderné hudobné postupy nezodpovedali textovej náplni a expreslvnosf prejavu neadekvátna hudob.nému obsahu plesne Narozenlny (autori Miroslav Imrich
a Peter Ma reč ek) vyzneli naprázdno a
po zásluhe nezabodovali u poroty ani
u prltomného publika. Moderný stredný
prúd reprezentovali Jana Kocianová a
Karel Cernoch v plesni Ráno Rudolfa
Geriho a Jána Strassera, v ktorej obaja
lnterpetl potvrdili svoje spevácke kvality. Pleseň mala výrazný kantllén ový
náboj, ale sOfažné vystúpenie bezprostred ne po skupine Midi bolo pre ňu
neún osným handicapom.
Tradične j šie
p lesňové poľ\atle mladej s pevácke j nádeje Lucie Blléj v plesni <S príznač ným
názvom Neobjavená (Lucie Bil á vystupovala na Bratislavskej lýre po prvý raz]
Petra Hannlga a Václava Hansa uspokoJilo výraznou melodickou llntou, textovou atmosférou aj osobitým zafarbenlm
speváčklnho hlasu viac, než naznačuje
umiestnenie na predposlednom mieste v
súťaži. JOU! Hečkovej sa plesňou Obrázky z výstavy (autori Peter Hečko a MIlan Lasica) z oblasti melodického rocku
nepodarilo zopa kovať Ospech z roku
1984, ked sl odniesla vlfazné vavrlny za
pleseň SpOtená láskou. Spestrenlm sOťažného plesňového koktailu boU r~tro
tendencie nostalglckého charakteru v
plesni Kapely s tarnú Jána LehoiiSkého a
Kamila Peteraja v Interpretácii zas lOžllého umelca Pavla Hammela a skupiny
Modus (cena Populáru a vlfazstvo v ankete novinárov). ktorá sl podl a môjh o
nál'ioru lýrové ocenenie zaslúžila.
Ceskoslovenská ples ňová sOťaž teda
oproti minulému roku vtrazne stúpla
po kvalltatlvnej strán~ v hudobnej l
textovej oblasti a to je potvrdenlm životnosti novej súťaž nej koncepcie l súčasného stavu českej a slovenskej populárnej hudby. Dramaturgii sa podarilo
vyvarovať nič nehovorlaclch a bezvýrazných plesni plávajQclch bezproblémovo
vo vodách stredného plesňového prúdu
a ťažlaclch z nevyhra neného vkusu najmladšieho publika , ktoré tak poznamenali minuloročnú súťažnO prehliadku.
Závažným nedostatkom ale tentoraz bolo nedodržanie rovnakých podmien ok širenta jednotlivých plesni, pretože súťaž
né prlspevky skupiny Elán sa objavili
v predajniach nu LP pl!lltnl Dete ktlvka
v čase pred uskutoč n e nlm sOťaže. TakOto mož nosť ovplyvnenia popularity ~v o
jich plesni nemali ostatn! súťažiaci. V
štatutárnych predpisoch Bratislavskej
lýry by sa malo na podobnO situáciu
p a mätať a v budúcnosti ju vylOčl ť zabezpečenlm rovnakých podmienok • pre
všetkých sQfažlaclch.
Základnou črtou medzinárodnej plesňovej sOfaže je prevaha plesni festivalového typu (výnimkou bola napr. rock
and roHová pleseň rakOskeho speváka
Jo est Prokopetza). Prináša vyrovnanejšiu
úroveň a kvalitné Interpretačné výkony,
pričom jej profilácii napomáha umelecká Očasf porovnatelná s podobnými európskymi festJvalovýml podujatiami. SOhlasU možno s udelenlm zlatej Bratislavskej lf'ry (predseda medz.lnárodnej
paroty zaslúžilý umelec Ladislav Burlas]
lrskemu spevákovi Spyderovl Sympsonovl a jeh o pozoruhodnej plesni Bye, Bye,
ktorá zmútila pokojné vody typických
fe<Stlvalových melódii modernejšlm hudobným poňatlm a preclteným vokálnym
prejavom. Diskutovať možno o prlsOdenl
striebornej Bratislavskej lf'ry polskef
speváčke Danute Blale jczykovej a plesnl Srdce nie je osame lý os trov autorov

Br atislavská skupina Midi za pl eseň R. Grigorova a K. Peteraja Vali!lk pre Európu zlskala bronzovó. Bratislavsk6 lf ru 86'.
Snlmka: CSTK
W. Korcza a W. Mlynarské ho, ktorá
napriek výraznému speváckemu· nasadeniu nie je porovnatelna s mi nuloročným
úspešným
prlspev kom
Wlodzlmterza
Ko rc za (zlata Bratislavská lýra '85 za
pleseň Aká ruža, taký t tň v podani E.
Geppertovej). Najmenej spokojnl však
môžeme byť s udelenlm bronzovej Bratis lavskej lf'ry prlllš Jednoduchej a vkusu publika nadblehajúcej ple<Snl, ktora
sice ťaži z tradlcle talianskej kantilény, ale určite nejde o hodnoty trvalejšieho charakteru. Ziska! ju Aldo Riva
z Talianska za pleseň Ze ny námornlkov
(autori G. BelfLore a N. Carucci ), no
kandidátov na tretie miesto bolo rozhodne viac. Zaujalo španielske Duo Star
s plesňou Ani st nevieš predstaviť, holandská soulova speváčka Glenda Petersová, čl Blrute Petrlklte zo Sovietskeho
zväzu l dalšie plesne, ktoré zostali bez
ocenen ia.
Prehlladkové vystQpenla našich a zahraničn ých umelcov sú nepochyb.ne každoročne a trak t!vn ou sllčasť·ou Bratislavskej lýry. V tomto roku sme sa sice
na pódiu bratislavského Domu ROH nedočkali výrazných osobnosti hviezdneho neba svetovej populámet hudby, ale
dramaturgii sa napriek tomu podarilo
pripravit nlekolko prlfažllvých koncertných momentov v rámci vystQpenl zahraničných hosti, ktoré boli vhodným
ukončenlm
jednotlivých festivalových
večerov. RakQska skupina Opus zahrala
na velmi dobrej reme<Selnej Orovnl časf
svojej hltavej batérie (plesne Again, Positive, Eleven, Up And Down, Flyln'
High). otáznou ale bola miera invencie
a originality. VystOpenle ukončila skladba Live známa z hlrparádových rebrlč
kov. Použitie halfplaybacku umožnilo
vokálnemu triu Bad Boys Blue z NSR
americ kého hudobnlka Andrew T·homasa dosiahnutie pOsoblvého speváckeho
nasadenia. Z repertoárového zásobnlka
v štý le disco sl plesne Kiss You All Over
Pretty Young Girl, Klsse<S And Tears ~
predovšetkým známa You• re A Woman
so strhujúcim tanečným rytmickým zaujatlm podmanili publikum a rozprOdlli
atmosféru, akO sme tu dávneJšie nezažili . . . Po stránke prehliadkových vystťi
penl bola najmenej vyvážená dramaturgia tretieho koncertného večera : účast
nlčku tohtoročnej Velkej ceny Eurovfzle
Doris DragovlčovO z Juhoslávie vystriedali dvaja t\častnlcl medzinárodnej plesňovej sOfaže - Glenda Petersová z Holandska a blue<Sový veterán Hans Theesslnk reprezentujOc t Dánsko. Vyvrcholenlm tohto konce11tu bolo vystQpenle Dany Gllle<Sple z Velkej Británie, ktoré
uspokojilo predovšetkým rockové záujmy prltomného pub!Lka. Prinieslo vlfaznú ptesei\ z rakúskeho VIllachu Move
Your Body Close To Me, Love With A
Stranger a dalšie známe plesne zo speváčklnho repertoáru. Skupina skladatela a speváka Stasa Namtna zo Sovietskeho zväzu pa~rlla k najprlfemnetšlm
prekvapeniam Bratislavskej lýry '86 svofirn pôsobivým rockovým prejavom, vý-

bornou Interpretáciou a významným textovým posolstvom (napr. teXity z pera
Bulata Okudžavu: Chyťme sa za ruky,
priatelia, alebo JevgeniJ a Jevtušenka:
Neskladajte ruky a dalšie). Z repertoáru skupiny Stasa Namlna na jvýraznejšie
zaujala kompozlcla MiklOša Vargu Európa , s ktorou sa sQbor pOvodne prezentoval v telemoste Moskva - Minnesota. Z našich umelcov sa prehliadkových časti festivalu zúčastnili Lenka FIlipová so skupinou Domino, Petra Janu
so skupinou Golem, Elán a Miroslav
Zblrka so s kupinou Limit.
Speclflkom Brati<Slavskef lýry sú Jet
pridružené podujatia Poetická lýra dávajúca už trad ične priestor menšinoa
vým " žánrom populárnej hudby Koncert mladých , adresovan9 predovšetkým priaznivcom rocku. V rámci tohto·
ročnej Poetickej lýry v Stúdiu S zneli
blue<S, folk, šansón 1 zhudobnené poézia v poda ni Jaroslava Wykrenta, Dáš!
Voľ\kovej , Soni
H orňá koveJ,
vokálneJ
skupiny T•r end a s vet sQčas nej rockovej
poetiky predstavovali ples ne Václava Patejdla. Podujatie vyvrcholilo recitálom
národného umelca RSFSR Andreja Mironova. DramaturglckQ ponuku Koncertu
mladých (nechýbali tu Peter Nagy, či
polská skupina Ba tm a ďal ši ) prirodzen~ prekonal jedn označn e záujem o výmmočnú a jedinečnú kódu tohtoročnej
Bratislavskej lýry ktorou sa stal dňa
31. mája 1986 v Športovej hale na Pa·
slenkoeh koncert legendárnej osobnosti
rockovej hudby Manfreda Manna so
skupinou Earth Band z Velkej Británie.
Pamätnlcl sl mohli p rlpom enQť hosťo
vanie Manfreda Manna v Bratislave v
roku 1965 a opätov.ne oceniť umelecký
prlnos osobnosti, ktorej popularita vo
svetovom kontex te dodnes výraznejšie
neklesla. Odmenou nllv števn!kov z celej
na'šet vlasti bol nezabudnutelný zážitok
a koncertná atmosféra, na krorú budeme v Bratislave ešte dlho spomlnaf.
Ovod koncertu Manfreda Ma nna patril
angažovaným piesňa m proti juhoafrickému apartheidu (pleseň South Africa a
dalšie l. ktorých pôso benie umocňovala
projekcia zobrazujúca utláča né africké
obyvatelstvo. Nasledovali s kladby z n ajnovšieho a lbumu a nakoniec sa k slovu dostali známe hlty zo šesťdesiatych
rokov. Dva prldavky vystriedala hudobná groteska a velkolepý rockový koncert ukončil kreslený film zobrazujQcl
lúčenie a odchod skupiny.
Vystúpenie Manfreda Manna bolo dôstojným vyvrcholenlm 21. roč nlka Medzi národného festivalu populárnej piesne
Bratislavská lýra '86. Je ho najväčšou a
s ťičasne zaväzujúcou devlzou zostáva úrovei\ vkladu autorských a Interp r etač 
ných osobnost! v českosloven s kej plesňovej sťifažl. V tom te hla vný pr!nos
Bratislavskej lýry 1986, ktorej sa tak podarilo chyti( druhý dych a udržať si
prioritu v rá mc i spoločenstva socialistických krajin l svoje postavenie v kontexte podobných európskych podujati
vôbec.
BRANISLAV SLYŠKO

PROGNóZAAHUDOBNAKULTORA

STACCATO
.• DNI KULTORY VSR V CSSR. V rámci Dni kultiry Vletnamt~kej soclalistlckej republiky u nb
vystupovaľ na Slovensku Súbor národnfch plesni,
tancov a hudby VSR. Teleso zlolené z vlacerfch
folklórnych skupin a majúce vo svojom reperto6ri
uJ(íi:Zky z kultúr rôznych národnosti predstavilo
t~a v dňoch 2.-4. júna t. r. v Bratislave, Vlltuk u a v Sa le.
• KOMORNf KONCERT z tvorby sovietskych
a t.lovenskfch hud obnfch skladatefov uskutoi!nlll
pri prllelltostl 30. vfroi!la podplsania prvej Kul·
túrnej dohody medzi CSSR a ZSSR 5. jCína t. r .
v d ivadielku Domu CSSP v Bratislave Dom i!es koslovónsko-t~ovietskeho priatefstva v Bratislave,
Zvilz slovenskfch skladatefov a Slovenskf hudobn ý fond. Skladby Valeria Lobanova , Tibora Andraiovana, Sergeja Slonlmského a Jána Cikkera pred·
niesli Dagmar Zsapková-Sebestové (flauta) , Otakor Sebesta (klavlr ). MAria Andralovanové (sopr6n) , Eva Fischerová (klavlr). Andrea Sestákovä (husle) a Fllharmonické kvarteto.
• Z UMELECKEJ CJNNOSTI TRÄVNICKOVHO
KVARTETA. Trávnli!kovo kvarteto z Banskej Bystrico absolvovalo v dňoch 24.-28. 2. 1986 nároi!nf a n a koncertné vyst(lpenla bohatf umeleckf
zájazd do Bulharska. V SofU koncertovalo v Domo bulharsko-sovietl<keho prlatefstva, na ve rnlsáfl výstav y k 115. výročiu KSC v Ceskoslovenskom .kultúrnom stredisku a v programe pri prflelltostl 38. výroč i a Februéra na českoslo-venskom
:r.astupilefskom úrade. Vfsledkom drulby so IO·
fijským Dlmovfm kval'tetom bolo vyst(lpe nie
tráv n lč kovcov na Konzervatóriu (v BĽR vysoká
lmdobn6 ikola ). Oa lille koncerty sa uskutoi!nlll
v mestá ch Blagoevgrad a Kjuste ndll. Bulharskému publlku pre dviedli umelci slá.i!lkové kvartetá
J, Haydna , F. Schuberta, A. Dvol'áka a Ivana Hruilovského. Ich vystúpenia sa viiade stretali so zá.
ujmom a priaznivou odozvou. Slová uznania 11
vyJIOčuli aj od tamojilch kultúrnych a politick ých p racovnikov a od československého vefvyslnncu v BĽR , ktorf ocenil prlnos Trávnlčkovho
kvart eta pri propagácii českos lovenskej hudobnej
kultúry pri upevňovani českoslove nsko - bulha r
ských vzťahov .
1'ýmto zájazdom nadviazali umelci na úspelné koncel'tovanie doma i v zahranli!l v uplynulom roku, kedy účinkovali v Sovietskom zväze,
v 18 mestác h Spanielska, dvakrát v Ra kúsku , eralej vo Flnsku a na Kube. V tfchto litátoch prezentovali svoje majstrovstvo pros trednlctvom die l
J. Haydna , W. A. Mozarta , F. Schube rta, B. Smefl:mu, A. Dvofáka, L. Jan áč ka , P. I. Ca jkovského ,
11'1. Ravola o Jozefa Malovca.
Z bohatého domáceho koncertn ého účinkovania
boli význa mné vystúpe nia v rámci Dni iivéd skej
kultúry v Prahe a Bratislave, na koncerte súčas
nej h udby v Prahe, na vere jne j nahrávke Cs. rozhlasu, v záverečnom programe Ceny Duna ja v
bratislavskej tolevlzli a v progra me koncertu na
po česť doc. Jil'lho Tr6vnli!ka v Brne spolu s Jonái!kovým kvartetom.
Za pozornosť s toji a j sk utoč nosť, že v uplynulom obd obi vyllli vo vydavatelstve OPUS tri gramoplatne s nah r ávkami Trávnli!kovho kvarteta
( diela Mikultilia Zmelikala, Dezidera Kardola, Ivo·
na Hrullovského) . Nedávno k nim p ribudla aj reprezentatlvna nahrávka 1. a 2. sláčikového k varte ta Leolla J a náčka na gramopla tnl compact disc,
ktorá má potvrdiť umeleckú i tec hnick~ kvalitu a
vysp elosť naliej hudobnej kultúry, hlavne v zahra nli!n~ch reláciác h.
( -MB· )
• V. ROCNIK MEDZINARODNEJ INTERPRETAC NEJ S0fA2E V HRE KLAVIRNYCH DVOJIC sa
u s kuto č ni l v dňo ch 10.-12. aprlla t. r. v Kongresovej hale kúpelov )esenfk. Hlavn~m posJanlm tojto súťa!e je zv~Ae ni e záujmu o komornú hru medzi klaviristami ši r okej vekovej_ llkály, ktoré sa
sice na nalilch hudobných ui!iliiltiacb pes tuje, ale
dá sa povedať, že len málokde si zlskala masovú
oblubu a zosta la len na úrovni vyučovacieho predmetu. Oalšlm jej cielom je podnietiť s klada tefov
Pf'O tvor bu skladieb pre kla vlrne dvojice, pre tože súťažnou podmie nkou je aj prednes skladby
súčasn é ho domáceho a utora a t~ch nie je veru
vera ( najleplie odmeňuje CHF a SHF) . · V neposle dnom rode miesto konania s6ťa že populari·
zuje tvorbu F. Schuberta a K. Ditte rsa z Dlttersdorfu , s ktor~mi je späté o bl asť severnej Moravy.
Tohtoroč n ej súťaže sa zúčastnilo v dvoch ve·
kovfclt kategóriách 22 dvojlc zo 4 krajin. Ich vf·
kony posudzovala poro ta. kto re j pre dseda l profesor JAMU v Brne V. Lejs ek.
V kategórii do 21 rokov predniesla svoj pro grom 12 dvojlc z BĽR o CSSR.
Umiestnenie dvojlc l . kategórie :
1 . miesto : P. Pdls kf - A. Solárik SSR (!Ilina)
a ctma CHF
2. miesto: A. Prlesotová - J. Zrubáková SSR (!i Uno J a cena SHF
2. mies to: A. S. Genova
J. A. Taseva BĽR
(Plovdiv )
3. -miesto: A. Pavlfnová - E. Pasekové CSR (Brno)
Cestné uz nanie: M. Zoucbové - A. Kačmárové
SSR (Košice)
Cestné uznanie : z. Bokorová - l. Bohanková
SSR (Kollce)
Uruhti ka tegória mala trojkolovú súťal a z6·
i!astnllo sa jej 10 dvojlc z BĽR, MĽR, NDR a CSSR.
Vltozné poradie dvojlc ll. kategórie:
1. miesto: M. a M. Valikovci CSR (Brno)
2 . miesto : M. Berberjan - K. Murínova BĽR (Sofia)
3. miesto: ). Poljaková D. Kolaflková CSR
(Brno)
(;estné uzna nie: E. Mazanonká - P. Zagar SSR
(Bratislava)
Jesenlcke poduja tie bolo vzorne pripravené, ale
základn~ lnformai!nf bulletin súťa le neuvádzal
miesto a inlitltúclu, z ktorej dvojica prichádza,
rovnako ani meno ui!ltefa, ktor~ dvojicu na sútal pripravoval.
Inak V. ročnlk medzinárodnej interpretačnej
s 6 ťaže klavlrnych dvojlc v Jesenlku mal mimoriadne vysok6 Interpretačnú (lroveň, o ktorú sa
s pomedzi di!astnen~ch krajin zasl611li najmä
čes ko sl ov enské dvojice.
( -KC- )

Pilrapektlvy vfvofa českej hudobnej kult1lry v bud6com
- pod t~mto názvom pripravil Zväz česk~ch
sklada telov a k once rtn~ch umelcov pracovnO muzlkologlckú konferenciu (29.-30. aprlla t. r.) v pražskom Divadel nom ústa'Ve. Zá kl a dn~m v~chodlskom tohto stretnutia popred n~ch čes k ~ch muzlkológov (ale aj pracovnlkov Kabl·
netu prognostiky ústavu filozofie a sociológie CSAV a
ústavu pre v~skum kulttíry MK CSR ) bola rozsiahla Proan6za vfvojovfch tendencii hudobneJ kult6ry MK CSR do
roku 2000 ...,. a faktory , ktoré Ich vo vnQtrl hudby mOžu
dy n amizovať alebo limitova ť. Prognózu pripravilo hudobné
oddelenie Divadelného ústavu - ako sQčasť z výstupnej
spl'ávy tematickej v ~skum'n ej tílohy .,Rozvoj odvetv! kultúry". Konferencia bola mimoriadne ptítavá a zau j!mavá aj
pre pozvan~ch host! zo Slovenska (MK SSR, SAV, ZSSk),
a to najmä v obdob!, kedy l oblas ť kulttír y (tak v CSR,
ako l v SSR) sa zaoberá otázkami plánovania n ielen do
roku 2000, ale až 2010, t. j. na obdobie 8.-12. päfročnlce.
Na pražskej prognostickej konferencii odznelo celk ove 19
referátov, rozdelen~ch do niekolk~ch tematlck~ch okrurov. l. - a súčasne v~chodtskov~m bol ten, kt or~ sa zaobera l nlektor~m1 základn~ml otázkami sociálno-ekonomického rozvoja CSSR do roku 2010 a v tomto kontexte materiálnymi a flnančn~ml podmienkami rozvoja kultOry do
roku 2010. Tu prispeli fundovan~mi a reálnymi anal~zami
dr. Zdenl!k Jirku, dr. Martin Cefp a Ing. Drahule Kadef6bkov6. ll. tematick~ okruh otvoril svojim analytlck~m referátom Jaroslav Seda, CSc., riaditel Divadelného Ostavu. Hovoril o Hudobno -org anlzačnfch l trukt1lrach a d'alllch tendenciách ich vfvoja. Rozv!jajOc danO tému sa prihlásili s
koreferátmi prom. hlst. Ladislav Hrdf z ústavu pre in·
formácie a riadenie kultOry, ktor~ hovoril na tém u Rozvoj
informačn~ch systémov a jeho dOsledky v hudobnom ži·
vote a dr. Jlfl Bajer, DrSc. so zauj!mav~m pr!spevkom
o v~vojl SCSKU do roku 2010. DOiežltQ tematiku - Vi'_Plývajúcu aj z uznesen! a diskusie na XVII. zjazde KSC nastolil prof. Vladimir Hudec, CSc. v p r!spevku Perspektlvy
rozvoja hudobnej kult6ry v regióne. Hudba a technika to bol názov Ili. tematického bloku, zdá sa , že najvzrušu júcejšieho, nielen v oblast! š!ren la h udobného záznamu.
ale aj vo sfére riadenia kul10ry a rozvoja Informatiky. Po
úvodnom referáte Ing. Václava Syrového, CSc. zo zvukového laboratórtra AMU sa prihlásil o slovo doc. dr. VAclav
Kučera , CSc. z AMU , ktor~ tvorivo rozpracoval možnosti
zmien v postaven! a v p rofile tvorivej s kladatel skeJ oblasti do roku 2010. Najzauj!mavejšie boli jeho prognózy
v zmene sys tému kompozičnej práce ( net9ka sa to oblasti
fantaziJnej a vnútorne skladatelskeJI). kde zrejme tiež
nastúpi na prelome tisicročia poč!tačový audiovizuálny
,.servosystém ", založený na computeroch. Podobné tech nické vymoženosti by mail zbaviť sklad aterov náročne j
práce na partitúre - s možnosťou okamžiteJ zvu kovej kontroly, pripad ne .,vymazan ia" z pamäti poč!tača nevhodne
zakódova n ~ch kompozlč n 9ch postupov. Al keď Isté uzávery
tohto ako aj l n~ch pr!spevkov sO tak trochu v oblasti utopic kých žela n!, pravdou je, že sO možné , ba vo svete
1 rozš!rené, a teda doslahnutelné aj u nás. Je to najmä
otázka času , kedy vstOpi technika do umelecke j práce
ltvrťstoroi!l

Kompozičná

tvorba mladých

Komorn9 koncert, ktor~ sa konal 29. apr!la 1986 v koncertnej sieni Academle lstropolitany poskytol ntekolko InformáCii o kompozičn~ch pokusoch poslucháčov hudobnej
f>akulty VSMU.
Ako prvý sa prezentoval Alexander Ml halil! ( 1. roč., pedagóg I. Zeljenka) tro jicou skladieb Toccata per viollno
solo, Variazioni piccoll per flauto solo, Duetto per violino
e flauto (interpretovali V. Slml!lsko - husle, J. Gurval flauta). Z t~chto mlniatúr vybudova l dramat urgicky pOsoblvý celok: najskOr predstavil nástroje jed notlivo ( 1., 2.
čast). potom Ich n echal sp l ynúť v symbióze prevažuJúcl'oh
un lsonových postupov [ 3. časť). pričom dôležitým styč n~m
bodom, spo ločn~m prv kom podielajOcim sa na homogénnosti zvuku bol okrem spoločného mativlckého materiá·
lu 1 spOsob vyu~itla mäkkosti zvuku a spevnosti oboch ná strojov.
V Bagatellách č. 2 a č . 3 pre klavlr od Daniela Mateja
[pedagóg doc. I. Par! k). inak poslucháča 3. ročn! ka h udobneJ teórie (Interpretoval P. Trangol). sa prejavil autorov zmysel pre tektoniku. jedna l druhá skladba prlpom!nali Jedln~m ťahom vybudované oblOky , pričom ten prv ý
bol chara k teris t ický romantickou , lyrizmom prekypujúcou
melodikou ·a druh~ . kontrastný , v~razným motorlck~m pu l·
zom rytmu , navyše okorenený quasi , ,džezov~mi " synko!»c·
k~ml akcentami.
Kom poz! cla Róberta Rudolfa ( 2. roč . , pedagóg prof. I.
Hru~ovsk~) Solo pour Alex per viola solo sa javila ako
monológ s väč~inou meditot!vnymi, do seba zahladen~ml
miestami [ š koda , že len miestami) l dramatickejš!mi plochami [Interpretoval A. Kuli! ).
Peter Sidllk [l. ročn. , pedagóg ). Sixta) je tvorcom vydarenej Monotematickej reflezle pre dychové 'trlo ( inter PI'etl : I. Fábera - hobo j, P. Csiha - klari net, S. Blcák -

TElEVIZNY ZAPISNIK
Hlav nd redakcia hudobn~ho vysielania Cs. televlzle v
Bratislave v tomto roku v!}znamn!}ch v!}roC/ a udalosti
znaCne roz~trlla svote r eldcte a ovela Ca stet~le nd doteraz sa na televlznet obr azovke stretdvam e s hodnotami
hudobnet kulttíry. Predov~etk!Jm stí t o velmi vydaren~
Hudobn~ nokturnd (l. Schreíberovd, S. Bartov/C J, ktor~
raz za mesiac pripomtnattí koncertnou formou Jubíled domdclch hudobn!}ch tvorcov 1 osobnost! svetoveJ hudobne;
histórie. Krdsne prostredie, v ktorom sa koncerty uskutoCtluJú (H rad, Mlrbachov paldc J, umocl1uJe estetick!} ztJ.Wok
dlvdka. Koncerty stí dramaturgicky zauJlmav~. lnterpretac'ne kvalltn~. prlstupn~ l bežn~mu dlvdkovt a aJ hudobne vzdelan~mu posluchtJ.Covt ddvattí podnety na zamyslenie - napr. 6. md.Ja pri poCtívant 3. a 4. Casti Sld.Cikov~h o
kvarteta c mol T. L. Bellu som sl opli( uvedomila, že Ide
o znamentt~ho sklada/ela, ktor~ho tvor ba obstofl v európskom kontexte, no my sme tomuto autor ovi zostali vera
dlžnt. Televtznym tvorcom patri chvdl a za pripravovan!}
film o živote tohto umelecky l ludsky zauflmav~ho ztavu
naSef hudobneJ histórie. Te to velmi dobrd forma r odlr ovanla A:ulttírneho povedomia ~lrok~ho okruhu prtslu~nlkov
nd~ho ndroda.
fludobnd kronika ( E. Holubdnska } dostdva nov/ndrsky
Svlh a prtnd~a ptítav~ v!Jseky z nd~ho hudobn~ho !Ivota.
Casta sme prtpomtnall, fe v sldvnostn!Jch dt!och naS/ch
ndr odov by sa na televlznych obrazovkdch mali CasteJ~Ie

nie však ako určujQci člnltel, ale ako pomocn!k pri od·
bllravanl náročnej manuálnej práce. V. Kučera mal svoj
referát zaujlmavý aj po stránke spoločensk~ch uzáverov,
zdOrazňujllc svetonázorové fa k tory neodmyslltelné od umeleckej práce ani v budQcnosti a n111'nosť Qzkeho prepojenia
skladatelského subjektu s v~voj om a ovplyvňovantm duchovn~ch hodnOt socialistickej spoloč nosti. Téma o sil·
čas nom a budQcom spOsobe zvukove j konzervácie hudby
bola predmetom Miloslava Kulhana, zástupcu Supraphonu.
Ing. Mllol BlAha z CSAV h ovoril o Qlohe telev!Zie a videozáznamu v šlren! r ôznych d ruhov hudby. IV. tematický
bl ok otvoril platformu na prehodnotenie formova nia spol očens kéh o a Individuálneho .hudobného vedomia ( Radko
Rajmon, V~kumný Qstav ped'agoglck~ MS CSR). Sem patril
aj referát dr. Jlflho Fukai!a z FF U)EP v Brne o možnostiach a funkciách hudobnej vedy v bud Ocnostl a doc. dr.
Miroslava Cemého, CSc. z Ostavu teórie a dejln umenia
CSAV o hudobnej historiog rafii a prognostika. Antonia
Matzner a dr. Josef Kotek, CSc. sa 2looberali procesmi
ďalšej polarizácie artiflclálnej a nonartiftclálnej hudby,
ako aj predpokladaným vývojom nonartiflclálne j hudby,
čo ilvorllo v. temaNck~ okruh. Na záver v Vl. tematlc·
kom bloku - bola hodnotená prognóza vztahu hudby a
životného prostredia ( dr. Ivan Poledfték, CSc., dr. Ludi!k
Kolman, CSc. - obaja CSAV, prof. V6clav Felix, CSc., AMU
a dr. Ludlk Zen.kl, CSc., PF Ostrava).
Bohatá a užitočná konferencia hudobneJ obce v CSR
prinieSla v mnoh~ch aspektoch to, čo Lenin n a z ~val .,uži·
toč né romantické snenle", ktoré však vždy mus! vychádzať
z dnešnej 1 budúcej reality. Vtedy má l uvažovanie o mož·
nostirach ď•alšleho r ozvoja takej špecifickej oblasti, ak·ou
je hudobná, svoje oprávnenie. Na tieto momenty pouká·
zali viacer! dlskutujQci (napriklad ). Seda, J. Fukač , j. )i·
ráne k a l.). .,Prognostická konferencia" dokázala, že uvažovanie čes k ~oh h udobn~ch teoretikov a skladatelQV sa
opiera o serióznu a nal~zu, prlrpl'ovenQ D l v a de ln~m ostavom na základe dlhoročného poznávame sOčasného stavu.
Iba tak je možné reálne uvažova ť o budOclch plánoch a
možnostiach ďal š ieho rozvoja. Mnohé pr!spevky poukázali
na nutnosť synchronizácie troch fáz! celistvéh o pôsobenia
hudby dnes l v budúcnosti, t. j. tvorby!. Interpretácie a
apercepcle. Závažn~ pr!spevok Jaro.J.ava :sedu medzi aktlv lzač n~mi momentami pri ruaden! kultQry zdOraznil rna1ieh av osť riešenia úloh práve v tzv. a-percepč nej oblasti prij!manla hudobn~ch hodnOt, a to l na základe celosJ)oločen
s kej koncepcie estetickeJ vých ovy obyvaterstva, opieranie
sa o reálnu informáciu (zatia l nevyhovujúci stav práve v
Informatike ). o sociologické v9skumy v oblasti hudobnej
ku !tOry , o Inováciu legislat!vnych noriem, prehodnocovanie zahra n ič n ého pOsobenla čes ke j hudobnej kultúry, o
vytvorenie Oborového Informač ného strediska hudobne j
ku ltllry v CSR, ktoré by malo - podla predbežného návrhu - pracovať pri CHF a plniť komplexnO lnformačnQ
sl užbu a l. Vera podnetov z pražskej k onferencie je aktuálnych aj pre s·l ovenskú hudbu v budúcich desaťročiach .
Lebo - a ko vyplynul uzáver z l. tematického bloku ( a na pok on z celej konferencie) - prognosti ka vo vzťahu ku
kultúre je realita a hud ba v nej nesmie ch~bat
TEUZIA URSINYOVA
fagot). Nesnažil sa v nej vyjadriť problémové situácie, sústredil sa skOr na otázku dynamickej rovnováhy Inštrumentácie. Monotematická skladba postavená na principe Inštr umentačnej variác1e ukázala , že autor pozná možnosti
vzájomnej kombinácie nástrojov, čim sa mu podarilo dosiahnut kompaktný, hedonlstlcky pOsoblacl a zvukovo vy·
vážen~ celok.
Peter Zagar ( 5. roč., pedagóg I. Hrušovsk~) sa predstavil pregnantnou Ra~dlou pre klavlr (Interpretovala E.
Mazanov1ké ). Celkom Ospešne sa pokúsil o stavbu .krivky
descendenčného tvaru, k čom u využil variačnú prácu s
krátkym, rytmicky v~razným mot!vom. Pozná plnosť farieb
klavfrneho zvuku, rOznorod~m využlt!m akordlckého, rytmického a dynamického elementu vie byt energlck~ l romanticko-lyrick~.

Ak o posledná zazne la Komo-rná kantáta pre slá čik ové
kvarteto a soprán na texty A. Plá.llku. ( Interpreti : E. Seniglová - soprá n, M. Skukallk - husle, R. Sotola - hus·
le, R. Trtek - viola , I. Tvrdlk - viol ončelo). V te jto rozs ia hle j kompoz!cll s čas ťam i O š ťast!, O láske, O smrti
sa Ol go Danélové ( 3. roč., pedagóg V. Bok es) pokOšaia
vyjadriť k niektor~m základn~m otázkam ludske j existencie. Sláčikové kvarteto a hlas využ!vala na vytváranie
jedného toku tmavš!ch a meditatlv nyoh zvukov~ch plOch.
Nepr!tomnosť akéhokolvek výraznej!ileho kont rastu spOsoblla , že cyklus pOsobll monotónne a zdlhavo, charakter
jedno t llv ~ch čast! málo diferencovane vo vztahu k obsahu
textu. Otázka celkového tek ton ického riešenia a jadrnos ti
v~povede k vyššie uveden~m témam vša k nezáv is l len od
kompozlčného remesla, ale aj (a predovšetk~m ) od celko·
vého vnOtorného ludského vyzretia mladej a uto rk y
Nu záver len to lko, že všetky s kladby , kt oré odzneli úspešnejšie i menej vydarené - ~reba považovať za d Oležitý materiál. Pomáhajú totiž mlad~m adeptom skladby
vyrovnať sa tak s bežnými problémami kompozlčného remesla, ako l s problémami v lastného umeleckého v~voja s hlad anlm vla-st nej tváre.
MIROSLAVA MANDAKOVA
obmle11ar opery a ukdzalo sa, že Je to sprdvny ndzor. Cikkerov Tur a Tdno~lk zapadol do sldvnostn!}ch chvU 9. mdfa
v!Jborne a znovu som sa presvedCila o tom, ak~ v elk~
možnosti md televlzla pre uchovanie lnterpretaCn!Jch v!Jk onov pre ďalSie generdcle. Umeni e dr. Gustdva Pappa
dlho bude vzorom pre ďal~lc h predstavttelov teJto legenddrne; postavy.
Hlavnd redakcia vysielania pre deti a mlddet. uviedla
na obrazovke baletn~ stvdrnente 3. koncertu pre klwlr a
or c hester d mol Sergefa Rachmaninova v choreografii
mladef Zuzany HdfkoveJ. Nie som odbornlk v bal etnom
umeni, nem6žem pr eto hodnoti( choreogr.aficktí a taneCntí
strdnku lnscendcte. Hudobn~ umenie Je v~ak mnohotvdrne a ddua možnosti Sl rok~ho obsahov~ho v!Jkladu. l takó:to forma prezentdcle hudobn!}ch hodn6t m6že pr/sp/ef
k hudobneJ vzdelanosti, no žiadalo by sa viac upozorni(
na hudobntí strdnku diela v komentdrl, zv!}raznif skladatela a Interpretov, aby pre mlad~ho dlvdka opli( nebola
hudba tba wukovou kulisou. Dobr~ snahy dr amaturgie
( G. VyskoCilovdj by vyzneli tíCinneJSie.
Nemofno nespomentít tíspeSn~ cykllck~ reldcte Hlavne/
redakcie hudobn~ho vysielania v Prahe, ak!}ml stí Hudba
nov~ho života a Ceskd filharmónia defom. Ide o ak~sl pokraCovante Obrazov z deJin CeskeJ hudby a cyklu Ceskd
/llharmónťa hovori a hrd. V!Jborn!J ndpad, hodn!} nasledovania/
Te vidief, fe XV ll. zJazd t n~plroval pracovnikov Cs. t elevlzie k nov!Jm Ctnom . A to Je chvdlyhodn~l

ANNA KOVA!tOVA

Evolúcia tvorivej cesty DUSANA MARTINČEKA
V živote č loveka jestvujtí obdobia, ktoré priam vyz9vajtí k zamysleniu sa na d
celou jeho dovtedajšou čtnnosť<>u. Stí to
väč šinou určité fázy osobnostnej zrelosti, ktoré umožňujtí uplatniť objektlvnejšle kritériá hodnotenia v kontexte spoklčenské ho v9vo}a.
Jedn9m z t9ch, ktor! už dnes patria
medzi popredné osobnosti našej stíčas
nostl Je hudobn9 s kladatel a pedagóg
Dušan Martinček. Jeh o život je tízlro spät9 s hudbou od títleho del'stva, kedy sa
u neh o Zflčall pre j a vovať znaky v9razného hudobného talentu. Bol18 to a kási
predurčen os ť umelca-hudobnlka,
ktorá
ho hna la do odkr9va nla a zmocňova 
nia sa tajomstiev hudby - na jednej
strane ako Interpreta-klaviristu a na
strane druhe j už od c hla p čensk9c h rokov a ko skladatela. V tejto fáze v9voja
bol to hudobn9 s kladatel, dirigent a pedagóg Alexander Albrecht (jedna z najv9znamnejšlch postáv bratislavs kého hudobného života v l. pol. 20. storočia l,
ktor9 okrem praktlc k9ch rád v oblasti
kompozlcle vpl9val na formovanie jeho
názorového a vkusového postoja. Po
gymnáziu a súkromnej forme vzdelávania
v hudbe pokračoval v š ttídiách hry
na klavlrl a kompozlcle na Konzervatóriu a VSMU v Bratislave, kde bol žiakom uznáva n9ch pedagógov - R. Macudzlnského, A. Kafend ove j, J. Zimmera
a J. Cikkera. Každ9 z nich 1n9m spôsobom, vša k v9znamnou mierou prispieval
k jeho umeleckej profilácii. Na rozvoj
jeho kompozlčného myslenia na vysokej
škole kladne vpl9va l J. Cikker, ktor9
nebrzdil, naopa k, podporova l a zároveň
usmerň<>val
formovanie M a r tlnč ekov ho
vlastné ho št9lového prejavu. Už počas
šttídll dosahoval vynlkajtíce úspechy a ko
Interpret - s611sta, korepetltor 1 komorn9 h ráč . Očlnk<>val na mnoh9ch koncertn9ch pódiách , na hrával pre rozhlas a
televlzlu. Jeh o šlrok9 repertoár obsahoval nielen skladby a utorov mlnul9ch storoči a klasikov 20. storoč.la, ale aj vlastné diela a tiež tvorbu mnoh9ch slovensk9ch skladatelov.
Albrechtovsk9 dom mu na ď a l ej zostával miestom lntenz!vneho s tyku s hudbou. Stretávali sa tu vtedy viacer! nadšenl mllovnlcl hudby fla tzv. domáce muzlclrovanle, pri ktorom sa M arti nček a ktlvne oboznamova l so sóllstlcko u a komornou tvorbou od minulosti až po stíčasnosť. Ako v9born9 hráč z listu prehral velké množstvo skladieb, č!m sa
velmi r9chlo zaradil medzi povestn9ch
znalcov kla vlrnej a komornej llterattíry. Vedia Alexa ndra Albrechta to bol
predovšetk9m syn Ján Albrecht, s kto·
r9m ho spájalo vel ké prlatelstvo, prameniace o. l. zo spo lo čného záujmu o
hud bu, v9tvarné umenie," llterattíru, vedu a v n eposlednej miere filozofiu. Ich
koncertné vystt1pe nla prednostne na domácich pódiách, ale aj v zahranič! ( J.
Albrecht hral v9konne na violu) , spoločné rozhovory na rozličné témy z oblasti umenia a vedy , prljemné posedenia l v9lety do prlrody s najbllžš!ml
prlatelml, to všetk•o malo pozltlvny dosah na umeleck9 l ludsk9 rast mladého
Martlnč e k a.
·

Postupn9m osvojova nlm sl diel autorov rôznych št9lov9ch epoch, utváral sa
aj vyhranenejšl vzťah k nle ktor9m s kladatelom, bllzkym jeh o naturelu a osobnostneJ zainteresovanosti. V obdob! Martlnčekov9ch k ompozlčn~h začiatk ov je
to najmä vplyv klaslclstlcko-romantlckel
orientácie. Hlbšie š tt1dlum Regerovho
kontrapunktu, Bacha a barokovej polyfónle vôbec, ho viedlo k Hlndemlthovl,
Sostakovlčovl a dalš!m sk'ladatel om-kontrapunktlkom 20. storočia ['spomeňme
napr. 12 prehldll a !t1g, Invokáciu a fúgu). St1bežne pokračuje záujem o s kladatelov-klavlrlstov Chopina, Liszta,
Hummela, Rachmaninova , ktor! ho tnšpltovall k nachádzanlu ďalšieh možnosti
riešenia klav!rnych a kompozlčn9ch
problémov (7 koncertn9ch e tud, 12 prelúdll, Tri v alč lk y, sonáty pre klavlr a
l.). Ako nová tor v oblasti harmonického
1 formo véh o poňatia na neho vpl9val
predovšetk9m Llszt a v 60-tych rokoch
k spomlnan9m skladatelom prlstupujt1
Skrlabln , Prokofiev, StravinskiJ a BartOk (Dialógy vo forme va riácii pre klavlr a orchester, Romantické prelt1dlá In
memoriam Skrlabln, Dva tance v bulharsk9c h ry tmoch, Rumunská rapsódia Negrea a dalšie) . V uvedenom obdobi, okrem zjavne prevažujt1cej orientácie na
klavlrnu tvorbu, vzniká Hudba pre violu a klavlr, Ta nec pre husle a klavlr,
Zabudnu té plesne pre bas a klavlr, Improvizácia a balada pre violu sólo, Elégia pre sláčiky, Simple <>uverture pre
orchester, s_ymfonlcká báseľi Neéra, Zlmn9 v ečer, Casy a ve ky a Iné diela.
V kontexte v9v oja slov enskej hud by
t.reba vyzdvlhnt1ť Mar tlnč ekov e skla dby
z 2. polovice 50-tych rokov, ktoré reprezentovali progreslvnu v9vťljov ú l!nlu,
nadväzujt1cu na tvorbu klasikov 20. storoči a. Velk9m pr!nosom spomedzi spomlnan9ch skladieb bolo predovšetk9m
7 koncertn9ch e tud, ktoré predstavujú
v9razn9 posun v oblasti harmónie, metrorytmiky l formy v tomto obdob!. Sesfdeslate roky napriek pr!llvu rôznyc h
kompozlčn9ch technik, ktoré priniesla
hlstorlcko-št9lová epocha Novej hudby.
neznamenali v9raznejšlu zmenu v jeho
kompozičnej orientácii. Ide s kOr o evolt1clu vlast ného prejavu, ktor9 postupne
v 70-tych a 80-tych rokoch nadobt1da
znaky št9lovo vyhraneného rukopisu. Ťa 
žisko tvorby sa presQva od preferovanla
klavlru na Iné nástroje l žánrové zastú-

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

Zlatý veniec mesta Bratislavy

Tohtoročn9 Sl6vnoatnt koncert speváckych zborov Zlatt veDlec mesta Bratislavy, ktor9 usporiadal Mestskf dom kultíary
a osvety v Bratislave na počesť 41. v9ročia oslobodenia nášho hlavného mesta, sa uskutočnil 20. aprlla v KoncertneJ . sienl Slovenskej filharmónie. Koncert speváckych zborov, na
ktorom t1člnkov all štyri popredné bratislavské zborové telesá
a dva hosfujt1ce kolektlvy z CSR, bol prehliadkou niel en Interpretačnej t1rovne vyspel9ch speváckych zborov rôznych kategórii, ale aj premyslene volenej, neraz objavnej dramaturgie, konfrontáciou umeleck9ch clelov a amblcll, úprimného
tvorivého zanietenia k zborovému spevu. Tohtoro č ná prehliadka Zlat9 veniec mesta Bratislavy, ktorá sa v trojročn9ch In tervaloch strieda so sQfažou o Zlat9 veniec mesta Bratislavy,
spojenou s vrcholn9m celos lovensk9m zborov9m podujatlm Slávnosťami zborovéh o s pevu [naposledy v r. Hl85), prezentovala na pódiu Reduty Interpretačné kvality 1 rezervy jednotllv9ch zborov9ch telies, ale a j tvorivé hodnoty zborovej
tvorby slovensk9ch, čes k9ch, sovietskych a ďalšieh skladatelov. Tak, ako v minulých rokoch , tak 1 na osta~nej prehliadke sme zaznamenali nlekolko premlérov9ch na študovanl skladieb z autorskej dielne slovensk9ch s kladatelov (J. Hatrfk,
H. Domanakf, K. Seldmann).
Interpretačné kvality dets kého zborového spevu prezentovali na Zlatom venci dve detské zborové telesá. Prvým z nich
bol Detskf spev6cky sbor Cs. rozhlasu v Bratislave, ktor9 patrl k šplčkov 9m vokálnym telesám v celoslovenskom meradle,
ale l k t1spešn9m reprezentantom slovens kého zborového umenia na medzlnárodn9ch festivaloch a st1ťažlach. Dirigentmi
zboru st1 skúsen9 Jozef Svitek a mladé, perspektlvna dirigent ka Jana Rychl6. Pod jej vedenlm "rozh lasové deti" predniesll zborové kompozlcle z tvorby M. Nováka (S pesnlčkou) ; štvrtt1
časť kantáty O. Ka ba levského [Pleseň rána , jari a mieru),
I. Zeljenku (~art) a premiéru vtipného a pOsobivého diela
). Ha trika (Ak sa nám ft1ga vydari). Detský spevácky zbor
Cs. rozhlasu potvrdil svoj vysok9 lnterpretačn9 š tandard , zaujal zvukovou prlera:z.nos ťo u a homogénnosťou, spontánnym
cften!m a dravosťou v9razu. Sympatlc k9m do jmom l\• .pekn9m
muzlkantsk9m v9konom v skladbách z pera česk9ch prominentných aut<>rov - Zd. Lukáša [Quod sunt a pes) , B. MaMinO
1Vyn4.šenl smrti z cyklu Rlkadlé), I. Hurnlka (h udobne vtlpn9ch Variácii na myšlu tému) a I. Hrušovského (v efektnom
Rytme, z cyk lu Et udy) zapôsobil hosťujt1cl Detskf spev,ácky
1bor Campanella z Olomouca s dirigentom Jll'fm Kllmelom.
Cast9m hosťom prehliadky je aj mládežn!cke zborové teleso - Mielant sbor Konzervatória v Bratislave, ktor9 svojim
obsadenlm patri, žiar, k ojedlnel9m mládežnlckym s peváckym

penle 1Concertino pre fla utu a klavlr,
za ktoré ziska! cenu J. L. Bellu v r.
1981, Prelt1dlum, Serenáda a Tarantella
pre gitaru, Concerto v starom slohu pre
zobcovQ flautu a klavlr, 7 etud pre gi taru, Dobr9 deň pán Picasso pre gitaru, Elégia pre fla\.lltu a gitaru a 1. l.
K v9raznému umeleckému vyzretlu Martlnčekovho kompozlč ného
prejavu dochádza v 80-tych rokoch v dielach Sláčikov é kvarteto, Sonáta-appel č. 7 pre
klavlr, Anlmatlon pre 35 sláči kových nás tcojov, Klavlrne kvinteto a Tri miešané zbory. Dochádza k hlbšej vnt1torne1
dlsclpllne v organizácii tónov prosttedn!ctvom logického rozvl janla zvolen9ch
motivických tvarov podla určitého prlnc!pu tónového usporiadania v horizontálnom l vertikálnom smere, v metrorytmick9ch, dynamlck9ch, časov o-priestoro
vých, tekitonlckých a Iných vzťahov. V
tejto dostal vrcholnej tvorivej fáze a utora nastáva tesnejšie prepojenie aktuálnych otázok l problémov našej st1čas
nostl, vlden9ch cez prizmu názorového
sveta umelca, s hudbou, ktorá takto mOže nielen tlmočiť myšlienky skladatela, ale priamo aktivizova ť poslucháča.
Mill'tlnčekova :;kladba An1matlon vznikJa z hlbokej vnútornej potreby vyslovenia sa k bolestným uda lostiam, dot9kajt1cloh sa samotného tvorcu, ale aj k
všeludským osudom a problémom v oči
· ktor9m človek nemé zostať laho~ta jný.
Z toho prameni aj názov Anlmatlon, čo
v hudbe pocitovo vyjadru jt1 nad tragickým podtextom sa odvljajQce postupy
s "ožlvujt1cou" fun kciou. Vysok9 umelecký zážitok ( umocnen9 o. l. zaujhlllavo
riešenou gradáciou), ktorý pri poču ti
dielo vyvoláva , nie je v9siedkom náh odn9ch procesov, ale uvedomelej 1 clelavedomej práce skladatela. V neposlednom rade dô kazom komp oz ičných Ospeohov je časté zaraďova n ie sk ladieb do
programu domácich, ale aj zahranič
ných umelcov [jeho diela dosial zazneli na koncertoch, st1ťažlach 1 prehliadkach sOčasného umenia v RSR, MĽR ,
ZSSR, NDR , NSR, Francúzsku, Grécku,
na Kube fi Inde).
Charakteristika osobnosti Dušana Marby bola neúplné bez spomenutia jeho dlhoročnej pedagogickej činnos
ti. Nlekolko rokov pôso benia na Pedagogickej fa kulte UK v Trnave a od roku 1973 na Katedre hudobnej teórie
VSMU v Bratisla ve [kde vyučuje kl a·
vlr a teoretické predmety l skr9va za
sebou mnoho vynaloženeJ práce, ktore j
zadosťučlnenlm sO v9borné výsledky, dosiah nuté na tomto poll. Svoje bohaté
skt1senostl odovzdáva s neslabnt1c!m záujmom, ochotne Ich rozdávajúc aj mlmo vyučovacieho procesu.
tlnčeka

Dušan Martinček sa v st1časnostl nachádza na vrchole svojich tvorlv9ch sil
v oblast! kompozlcle 1 pedagogickej čln
nosti. Tieto slová nevyznejt1 Jen ako ho·
lé k-onštatovan ie, čl fráza , a k sl uvedomlme, čo Ich obsah pre nás v skutoč
nost! znamená: rados( z poznávania krásy hudby a života cez jeho dielo l názory.
ZUZANA MARTINAKOVA

zborom u nás. Kolekt!v mla d9ch hudobnlkov rôznych odborov
školy, uvled.Jo pod vedenlm svojho dirigenta Dulana Billa
náročnú. kompozlclu R. Twardovského (Dolu
pri Dunaji l
pos lucháča kompoZ'Ične j triedy ). Posplšlla. ,Výkon zboru zauja l diferencovanou farebnosťou mladých hlasov, vokálnou
kultt1rou predovšetk9m v dievčenskej zložke, menej už v mužskej, h lavne tenorovej skupine, svl ežostou výrazu. K t9m zborov9m kole ktlvom , u ktorých došlo k častým zmenám na dir!gentsk9ch postoch v posledných rokoch , patri aj Akademické spevácke zdrulenie PKO v Bratislave. jeho terajšlm dirigentom je hudobný skladatel Peter C6n, ktor9 so zborom pra cuje pomerne krátky čas. Vychádzajúc z osobn9ch s kt1senostl
dirigenta zboru a s kladate la naplsal a upravil pre Akademické spevácke združenie nlekofko zborov9ch skladieb, z k~o 
rých na slávnostnom 'koncerte odznelo vltazné dielo zo s kladatelsk9ch súťaži vo Franct1zsku a Kolumbii 1Prlmo ve re ),
a ko aj t1prava sk ladby L. Knlppera ( Poljuško, pole) & ukážka
zo zborovej tvorby l. Hrušovského 1EJ. hl'ajteže ml, hraJte).
Dynamicky a v9razovo tvárny prejav a zanleten9 v9kon zboru však neutajll rezervy predovšetk9m v hlasovej kultivovanosti, kompaktnosti hlasov9ch skupin a fa•·ebne j vyrovnanosti
zborového kolektlvu.
K vrcholným v9konom na koncer te patrilo vys tt1penie jedné ho z najvyspelejšlch zborov9ch telies u nás - Speváckeho
zboru mesta Bratislavy s dirigentom Ladislavom Hol6skom.
To to popredné zborové teleso, kt oré sa na poslednom XIV. roč
niku Slávnosti zborového spevu spo jen9ch so s6ťažo u o Zlat9
veniec mesta Bratislavy v r. 1985 umiestnilo v l. pásme s pochvalou poroty, sa prezentovalo Interpretáciou skladieb O. Kardoša [Zem moja rodná), O. Sostakovlča (Kak menja mladu
mladušenku), l. Hrušovského (Malá improvizácia) a premlérov9m uvedenlm Slávnostného zboru na text Storovej plesne
v úprave H. Domanského. Plasticita v9razu, zvuková a fareb ná vyváženosť, sprevádzaná emocionalitou prejavu presvedčUI o tom, že dosiahnuté t1spechy tohto telesa ni e st1 náhodné.
S dramaturgicky prlťažlivým programom sa na Zlatom venci pred stavilo aj hosťujúce zborové teleso z CSR - Brnenskl
madrigallstl s dirigentom a um e leck9m vedt1clm Josefom Pani!lkom. Zbor Brnenských madrigallstov , nosi tel Ceny A. Zápotockého, predniesol emotlvne p0soblv9 cy klus Franct1za
F. Poulenca 1Un so ir de nelge) a trojča•sfovú hudobnú poému
Tráva od súčas n é.ho s kladatela a dramaturga te lesa Petra
Reznlčka. Prepracov anosť a tvárnosť tntei'J)retačného poňa 
tia, zmysel pre nuansovan!e melodlc k9ch lln!l a v9razovej i
dynamic kej palety prispeli k vygradovanlu tchto umelecky
hodnotného a t1primnosťou In te rpre t ač ného za nie tenia pretepleného sviatoč ného zborového večera.
ELEONORA KYSELOVA

O HUDOBNfCH
NASTROJOCH, 2. VYDANIE
Sloveoaké pedagogické oakladatelstvo v
Bratislave, 1915
Už prvé vydanie tejto publikácie, ktorá je schválená Ministerstvom školstva
Slovenskej socialistickej republiky ako
uč ebnica pre l. ročn l k konzervatória nás
presvedčilo o zodpovednom, serl6mom
a odborne fu ndovanom pr!stupe autora
k tejto problemati ke. V druhom vydani
dosia k upresneniu nle ktor9ch detailov
tex•tu, takže teraz sa naše j verejnosM
dostáva do rt1k publikácia, ktorá po !ťaž 
dej st ránke obst.oj l a j pri nasadenl t9ch
najprlsnejšlch hodn,otlaclch krltérlt.
V t1v-ode autor uvádza rozčlenenie látky a šikovne premyslenú kategorizáciu
hudobných nástrojov, ktoré sa· stáva' v
ďalšom spracovani v9chodlskom pre zrozumltelný a tak logicky sOvlslý v9klad ,
takže štt1dlum daného textu nemOže nlkomu robiť ani Ile najmenšie ťažkos t i.
Z každej vety cltlme, že a utorom je skúsený pedagóg, ktor9 sa touto problematikou zaoberá už dlhé roky.
Samotný systém v9kladu je jednoduch9: najprv pojednanie o stavbe nástroja a o jeho historic kom vývoji, potom
nasledujt1 t1daje o ladenl, ro:rJSahu, spOsobe notácle a záverom sú uvedené ešte
aj priklady z hudobnej literatt1ry, kto·ré dokumentuj(! možnosti jeho prak'tlckého uplatnenia. Tento systém je dodržan9 u všetk9ch hudobných nástrojov.
Autorov text je prost9, zrozumlteln9,
bohato Ilus trovaný , faktograf ic ky vyčer
pávajúci, niekedy ·až encyklopedicky
struč n 9, takže napriek rozsiahlej látke
má láto učebnic a Iba 136 strán.
l ked Slovenské pedagogické nakladatelstvo v Bratislave pristupovalo zodpovedne k vydaniu tak cenne j publikácie, predsa len tlač la renskl "škriatkovia " miestami "zat1radovall". Tak napri klad môžeme byť velkorysl, ked trt1bka
aldovka je v obsahu uvedená na strane 70, hoci v texte Je na strane 69,
a tak Isto môžeme prehliadnuť aj Iné
nezásadné prek lepy. Ale nemožno prepáčiť, ked sa v obsahu spomlna, že anglické činely st1 na stra ne 103 a na
.strane 103 nájdeme antické č inely . Tak
Isto nemožno prepáčiť tl ačlarensk9 preklep, ktorý meni zmysel a v9znam slova
(napr. striedavé napätie sa Indukuje a
nie Indikuje - st r. 119 a pod.) . Ta ké to
preklepy by v učebnici nema li byť, a
to tým s kO•·. že žiadne "errata" tu nie
st1 uvedené.
Spomenuté nedostatky sú vyvážené
velmi kvali tnou vonkajšou t1pravou učeb
nice, jej v!lzbou, ako a j vkusnou grafickou t1pravou. Osobitne treba vyzdvlhnt1ť kvali tu llustratlvneho materiálu Ľu
bom!ra Miku.
Táto kniha je schválená a vyšla ako
učebnica, ale záber jej významu je omnoho širši a určite uspokoji aj toho
najnáročnejšleho
čltate la.
Je cenn9m
prlnosom v oblasti hudobno-teoretickej
literatúry.
ROMAN RYCHLO
JOSIF F. KUJi.UN: RIMSKIJ-KORSAKOV
OPUS Bratislava, 1985
Vydavatelstvo OPUS obohatilo knižný
trh knižkou J. F. Kunlna: Rlmsklj-Korsakov, kt.orá vyšla po p1·ácach o Sostak ovlčovl a Gllnkovi v popu l arlzač nej edieli Osobnosti svetovej hudby.
O potrebnosti takejto edlcle niet čo
uvažova(; máme v te jbo oblasti obrovs ké resty a čltatel , ktorý je odkázaný
Iba na hudobnt1 literatt1ru vydant1 v češ 
tine, a lebo v s l ovenčine, je na tom sku točne t1boho. Pri všeobecnom nedostat ku estetic kéh o vzdelania na našich školách, treba umožn!t záujemcom o oblasť
umeleckej hudby prlstup aspoi\ k najzákladnejš!m Inf-ormáciám o Jel velk9ch
osobnos tiach. Nová publikácia jednu z
medzier našej hudobnej llteratt1ry vyp lň a a takmer v plnej miere spl ňa svoje popularizačné pos lanie. Ak sme ma II v9hrady ku kn ižke o Gllnkovl, ktorá
pri niesla - l pre laika - málo podstatných Informácii, muslme Kun!novu prácu Iba privltat.
V troch častiach prináša knižka
v
dos tatočne
širokom zábere životopis
skladatela, nezab(lda ani na politickospoloče nské s t1vlslostl jeho tvorby, informuje o Korsakovov9ch vzťahoch k ln9m
s kladatelom a podáva prehlad
Jeho
hla vných diel , pravda , s dOrazom na
opernt1 tvorbu. O klavlrnych s kladbách,
zboroch, romancéch sa čltate l nedozvie
sko ro celkom nič , čo publikáciu trochu
ochudobľluje. Pôsobi paradoxne, ked v
obrazovej časti prináša portrét Sviatoslava Richtera s pripomienkou, že oživil
skladatelov klav!rny koncert, a pritom
o tomto koncerte niet v texte ani zmien ky.
Kladom knihy te lapidárna a zrozumitelné formulácia neza(.ažená zbytočn9m
množstvom cudz! ch slov, velk9 poče t
~lustrácii vytlačen9ch na dobrej úrovni
a velm i v9stižn9 preklad [Katarlna Kenl~ové ) . Kvalltn 9 papier a vkusn á grafic ká úprava dodáva JO publikácii prlfažliv9 vzh lad.
Odhliadnuc od uveden9ch drobn9c h
v9hrad je Kun!nova práca o R!mskomKorsakovovl prlnosom v edičnej činnost i
OPUS-u a Iste splni svoje poslanie.
ROMAN SKitEPEK

.XVI. medzinárodný organový·festival v Košiciach
1!1. a 16. má ja 1986. J. L. Bella: Osud a ldeO, aymfonlckA bA·
J. Slbeliua: Koncert pre husle a orchester d mol, op.
47; S. Rachmanlnov: Symfonická tance, op. 4!1. S6llata: Ilja
Kaler (ZSSR) - husle. Sloven skA fllharm6nla, dirigent: Bystrik Relucha.
·
Pri prlležltostl 50. .v~ročla
majstrom v ovládaní svojho náúmrtia J. L. Bellu odznel po
stroja. Je v~razn~m rep.rezentantom vysok~ch mét, ktoré
dlhe j dobe opätovne jeden z
dosiahla
sovietska
hus rová
jeho opusov, a to dielo kfOčo
š kola [štud oval u L. Kogana ).
vého v~zn amu· k poodhalentu
s kladaterovej rozpornej osobJeho v~kon vnucoval dojem de·
nosti. Prvá slovenská symfonicflnltlvnostl v~pov ede, upútal
bravOrou, suverenitou, perfektká báseň Osud a Ideál prináša
·svojimi š lrok~ml plochami pre nos ťou všetk~ch lnterp retač
Interpreta nem a l ~ problém .n~ch pa rametrov, menej však
ako neus tále udržať posluchápresvi edča l
Individuálnym
ča vo vnímavom napätl. Rleš!t
vkladom.
túto Olohu možno s umeleck~m
Záv erečné
Rachmanlnovove
zváženlm evolučnostl dynamictance nepatria k najfrekventoke j formy a pri zv~raznenl
va nej šlm opusom v repertoári
kontrastov dat Im správny
symfonlck~ch telies. Skr~va j d
emocionálny náboj , vyvleraj tícl
však v sebe dostatok prlležl·
z poc hopeni a vndtornej podstatostr pre dirigen ta l jednotUvé
ty životnej tragiky Bellovej onástrojové skupiny na de mon·
sobnosti. úroveľi Režuchovho
š trovanle svojho umenia. Renaštudovania
niesla
všetky
žucha staval svoju kon cepciu
znaky starostlivej prlpravy Rachmaninova na rytme a n a
pres nosť
nástupov, vyrovnav~ s tavbe dynamickej formy. Aj
nos( nástrojov~c h skupin, zv~
n aprlé k Istému s klonu k akaraznenle vntítorného dynamizdemickosti Interpretácie podamu a lsttl mieru citovej zaanrilo sa mu dosiahnut znač n tl
gažovanosti.
mieru l?resv edčlvostl . VypracoOzdobou každého koncertu
van!ll orchestra - l ked nebozvykntí by( sólisti, n a jmä Inlo bez rezerv - bolo nanajv~ š
š trumenta listi. Sovietsky huslista I. Kaler je fenome nálny~•• spofahllvé.
aeň;

"

22. a 23. méja 1986. B. Galuppl: Concerto a quattro G dur; A.
Vlvaldl: Koncert pre dvoje hna U, sl áči ky a conUnao a mol,
op. 3, č . 8 ; C. Nnrymov: Guely pre hoboj, sláčiky, lclnfr a
biele; G. Pb. Telema nn: Koncert pre hoboj, sláčiky a conH·
nuo e mol ; C. Kohoute k : MJnlatdry; B. Martlnd: Sexteto. 56·
Uata: Burkhard Glaetsner (NDR) - hoboJ. Slonnaký komorný orchester, umelecký veddci: Bohdan Warchal.
štroval v skladbe Gazely od
POvodná
verzia programu
turkmenského skladatel a C.
tohto podujatia ponúkala na
Nurymova. Inšpirácia
diela
záver hudbu k baletu Appolorientálnou lyrlckou básnickou
lón Musagetes od I. Str avinformou (gazel) viedla autor a
s kého. Pre ochorenie umeleck v ~ beru vhodn~ch v~razov~c h
kého vedllceho SKO v ~tá~lu
prlpra vy musel sa deflnltrvny
prostriedkov; k použitiu moda·
ll ty, farebnosti, rytmickej preprogram čiastoč n e pozmen!t a
menlivosti
bicích nást ro jov,
Stravinského nahradili českl
ktoré vynlkajllco ovládal č len
a utori. I napriek tamu umeSF V. Rek , 1 tlmbru klavlrnelec ká úrov eň v ~ konov SKO v
ho zvuku [A. Cattarlnol. Úči n
jednotllv~ch skla dbách nielenn e a š ť as tne , vys tavané dielo
že sl u držala v yso k ~ šta ndard,
al e ho l prekračov ala. Opät
na šlo v hobojistovi toho n aJsme sa stali svedkami vysokej
povolanejšieho tlmočnlka. Memiery profesionálneho
majniace sa náladové hladiny Gaze! dokázal náležite vystlhnllt
s trovstva warchalovcov a pod·
llehall čaru Ich radostne j hry.
a v yc hutn a ť do nauemnejšleho
citového záchvevu, č im pripraVo VIvaldiho koncerte sólové
vil nadšenému obecens tvu ojeparty predniesol sám umeleck~
vedllcl a V. Dobruc k~ .
dlnel~ zážitok. AJ ked GlaetzZvládli Jeh na znamen!tej úner nezaprel svoj prekypujtícl
rovn!.
tvoriv~ temperament ani v TeV dotera jšeJ histórii SKO vylemannovl a na základe toho
vyzdvihoval jas a optlmlstlcktí
s túpilo s nim už mnoho šplč
rados( jeho hudby, dokázal sa
kov~c h sólistov domácej, ako
tu príkladne zdisciplinov ať, u l zahraničnej proveniencie. Ich
galériu tlspešne obohatil hobodržať tempo a pntom št~lom
jista B. Glaetzner z NDR. Jevym edzen~ priestor diela dokohQ prejav nám pripadal ako
na le napln!t svojou hudobnospreky pujllcl ohňostroJ hudobtou. DlhotrvajOce ovácie boli
nosti. Dokonalá suverenita v
dokumen tom Glaetznerovho dokonalého triumfu u obecenov lá.d anl v še tk~ ch možnosti ná·
s troja, bohaté fareb né nuansos tva.
vanle, lntona č ná Istota, zretef·
Tvorlv~m rukopisom,
ktor~
charakterizuje dôklad nosť a ·
nost a r~c hlos( pasáži a nad
uplatnenie bohatej hudobnej
t~m
všetk ~m
dominujúca a
fa ntázie, pozn ačil Warcha l aj
poslucháč a podmaňujú ca tvorivá potencia. Glaetzner dokáže
druhú polovicu večera . I seba lepšia Interpretácia Kohoutka
vychutnať
k ažd~
tón, citom
a MartinO nedokázala však už
prežlar!t frázu a zač l e n !t Ju
stupňo vať
atraktrvnost tohto
do s tavebného celku. Nevyčer
pa tefntl tvorlvtí energiu, prepodujatia. Zlat~m klincom konkypujúcu tvorivú Invenciu a
certu zostalo nezabudnutefné
vystllpenle nemeckého hobojisnevldane široké s pektrum nála d
nezabud nuterne
demontu.
29. m6ja 1986. Arnold SchiSnberg: Piesne z Gurre. Sólisti:
Wolfgang MUller-Lorenz (tenor) , June Card (soprán) , Heljae
Angervo (alt) , Ján Galia (bas ), Franz Kaaemann (tenor ), Werner Hollweg
(rozprávač ) .
Slovenskf filharmonický sbor,
zbormajster: Pavol Proch6zka, Slovenská filharmónia, dlrl·
gent: Kurt Won:
Skoda, že rt ento pozoruhodpoznáme, velmi radi sme podn~ a v Bratislave zrejme prelleha l! jeho bezprostrednému
mlérovo uveden~ Sch!lnbergov
čaru. Mysll m sl, že nebude preopus zaznel' Iba raz. Jeho pla- hnané konštatovať, že orches·
točná reprlza sa totiž konala
ter pri n aštudovaní tohto diela obstá l vynlkajllco. Svojimi
už vo VIedni , pre ktorú bol
tento
progra m našt udovan~ .
na jlepšlml kvalita mi dokázal
zv ~raznlt farebnosť bohatej In·
Návštevnlcl cyklu B tak prišli
o vera, pretože kvality a krása
štrumentácle, vtl ači ť dych !rádiela , jeho lntenzlvny emoctozam a plne rešpektov a ť tíčl n ·
nálny náboj dokázali i pri
ntí koncepciu dirigenta, k!orá
eplck~ch
š lrkach niektor~c h
nevyznlevala a ni prešpekulovahudobn~ch plOch udržať a burne, a ni prlllš Intuitivne alebo
covat posluc háčovu ape rcepčnú
lmpulzlvne ;
bola
ozajstn~m
koncentráciu. Vzácna spojitosť
h oldom krá se, ušfachtllostl a
fantázii svojho tvorcu.
s lova a hudby , s triedavé stu pňo vanle a u v olňova nie citovéSlovensk~ fllharm o nlck~ zbor
ho na pil tl a a fascinujúca ria[úči nkov a l až v závereč nom ,
va hudby - ,t ak pripomina júce
tretom diele ) dokázal sl k
v~dobytky Wagnera - pos kytu Sc l)!lnbergovmu
dielu
nájsť
je dirigentovi množstvo prllesprávny postoj a a j ked nie
žlto!:tl zau j ať nielen bohatcelkom bez rezerv vedel vy ·
s tvom svojho citového fo ndu,
zdvi hnú ť jeho lntenzlvnu cito·
ale aj účlnn~m vedenlm a movost. Je d in ~ domáci sólista Ján
delovanlm citom prežlaren~ch
Galia v s usedstve ostrlefanejllnll. Ojedlnelost naštudovania
š lch
za h ra nl č n~ch
kolegov
tohto diela u nás nedáva nám
!>tvárnil part na Octyhodnej ú·
dosta točn é zázemie pre porovrovni.
VLADIMIR CI!IK
náva nle, no aj ked di elo ne-

Sest koncertov organového
festivalu v Košiciach, oboh ateného o dalšie dve organové
matiné vo Vlastivednom mtlzeu v Markušovclacb , tvorili
hlavnú Unlu tohto dnes už medzinárodne uzná va néh o festivalu organovej hudby. Festivalo v ~ cha r a kter mu zabezpeču
je niele n zau jlma vá dramaturgia, v ~zna mné osobn osti organovej hudby, a le aj orga nlzač·
n á štruktOra, ked n iektor! or·
ganlstl hrajO na h istoric kom
organe v košick om Dóme sv.
Alžbety, !nl na historicky vzácnom nástroji v Ma rkušovclach ,
další na nástroji s meohanlck ~m alebo elektrlck~m hraclm
stolom v Dome umenia. Prezentu jú sa tu teda aj rOzne hudobné nástroje, hfadlsko pri organovej h udbe obzvlášt dOležité
a
zaujlmavé. Práve
tento
aspekt bude možné v budllclch ročnl k och dalej rozvljat
pri rozširovani pOsobnostl organového festivalu do ďalšieh
miest V~chodoslovenského kraja.
Dramaturgic ká skladba koncertov bola ovplyvnená doznleva jtlclm 300. v ~ročlm narodenia J. S. Bachlf a bUžlaclml sa
v~ročlaml Fr anza Linta
[ 175
rokov od narodenia a 100 rokov od úm rtia sklada tela l . Po
p r v~ raz tu zaznel Koncert pre
organ a orchester č . 2, g mol,
op. 177 ra kúskeho roman tika
Josepha Gabriela Rbeinbergera,
diela predstavlterov národn~ch
škOl - Petra Hermanna z NDR
a Mieczyalawa Sunyňak4ibo z
Polska, z českej -tvorby Koncert pre organ a orchester č. 2
od Petra Ebena. Slovensktl
hudbu tu reprezentovala sklad·
ba Igora DibAka Moment. mualcaull III. pre organ, op. 22,
Sestdeslate narodeniny s kladatel a JAna Zimmera pripomenula jeho XI. symfónia a do tejto
skupiny patri aj opätovné u vedenie skladieb Frantll ka Xavera Zo.mba [v úprave Josefa
Podprock4iho ), ktor~ reprezentuje sklada tefskú špičk u Košic
z prelomu 18. a 19. s t oročia .
(Premiéra bola pri 200. v~ročl
narodenia F. X. Zomba r. 1979. )
Dra maturgia organové ho festivalu teda spl ňa la všetky a trlbtíty nároč né ho, zaujlmavého a
objavného programu a aj ked
sa festival nevyhol nlektor~m
programov~m zmenám, pomocou dramaturga festivalu Ivana Sokola organizátori doká·
zali pohotovo nahradiť pOvod·
ne ohlásen~ program rovnocennou umeleckou kvalitou.
Recitál organistu z NDR
Amadea Webeninkeho v )<ošlc·
kom Dóme sv. Alžbety evokoval obraz organovej interpretácie pred vyše 30 rokmi. Predovšetkým v skladbách J. S.
Bacha sme postrádali vntltorn ~ kfud a rozvahu, rovnocenn~ pohlad na detail, ako l verké celky. Webersln ke chápe
Bachovu h udbu komorne, a koby ju hrával zväč ša na mal~ch nástrojoch; hudobné mY,š·
lienky triešti, často prekvapivo
meni registre, napr. na jedn om
tóne a pod. O jeho schopnosti
vytvárať dynamiku s využltlm
akustiky priestoru sme sa presvedčili v skladbe Petra Her manna, zvukovo stavebné cel·
ky vša k tiež miestami strácali
na vnútornej jasnosti a neraz .
pOsoblli preexpon ovane.
Na
druhom
festlvalovom
koncerte vystllpill so Státnon
filharmóniou Kol ice a dirigen tom Oliverom DohnAnylm organ is ti Josef Buchar zo Svajčlarska , Kamila KlugarovA
z
Brna a Iva n Sokol. Spolullčln
kova l Miel aný sbor mesta Bra·
tlalavy so zbormajs trom LadiHolúkom, sólistami
slavom
Ľudmilou
Znltalovou, Dagmar
Peckovou, Vojtachom Kociánom a Petrom Miknlálom.
úvodná skladba večera reprezen tovala tvorbu Josepha Gabriela Rbeinber gera. Josef Bneber v Jel sólovom parte zdO·
raznll melodic ky klenuté bohatstvo
nálad, orchestrálny
part vša k svojim pa fetlck~m
ch arakterom. tvorbou vefk~ch
obltíkov zl ožen~ch z málo skl·
be n~ch hu dobn~oh
myšlienok
prezrádzal nedostatky partitú ry. Petr Eben sľ Koncertom
pre organ a orcheste r i!. 2 v
Interpretácii Ka mily Klugar ovej bezv~hradne ziska! Octu a
obdiv početn é ho obecens tva .
Množstvo prekv a plv~ ch hudob·
n~ch nápadov, v~reč nost
hu -

dobného zápisu , stldržnost obsahu a formy a nadmerná farbitosť partlttíry znamenali
v
temperamentnej, presnej a pôsobivej interpretácii sólistky
pri vzácnej zhode s orch estrom
jeden z vrcholn~ch umeleck~ch
zážitkov
celého organového
festivalu. Zásluhou muzikologičky
Márie Potemr ovej, hu·
dobné ho skla da tela Josefa Podprockého a Státnej filha r mónie
sa dielo Frantllka Xnera Zomba dostáva stále viac do povedomia Ko šičanov a slovenskej
hudobnej h istórie. Uvedenie
v~ber u z jeho Kollckých nelporov a Mluy es D pre soprán,
alt, tenor, bas, mlelanf sbor,
organ a orchester opät dosved čilo životnost Zombovho diela.
I - ked je jeho hudobná reč
značne poplatná Händlovl, ne. možno mu uprieť vlastn~ kompozli!n~ ~!oh , najmä v pasážach s f udo v ~ml Intonáciami v
zborov~ch partoch, romantlzujOcom orchestrálnom sprievode,
melizmatlckom sólovom
speve plnom optimizmu a šarmu. Zásluhu na úspechu oboch·
Zom bov ~ch diel majtl tenorista a n ajmä basista Peter Mikulál, v omši aj sopra nistka
Ľ. Znbalová a a ltistka D. Pec.kové. Oliver Dobnányl po cel~ večer uptítaval presn~m gestom, úmernou dynamickou šká·
lou, tvorbou vh odn~ch a tlčel
ne rozložen~ch gradácii čl orchestrálnych farieb a pohybovo-rytmi c k~m vlnenlm.
VIedol

nejšom tempe rozvinul hudob·
n~ prlld do uváže nej a vzru·
š!vej hudby , zachovajúc zákonitosti orchestrálneho pléna.
kontras tu a llsztovsky bohatej
ftígy.
Pofsk~
organista Maarycy
Marunowics sa v Dome wu
nla v prvej polovici koncern
predstavil prednesom diel J. S.
Bacha: ,.Dórlckoa" toccatou a
f6s on, BWV 531; Snáton i!. 2,
c mol, BWV !12&; dvoma cblr6lml, BWV 6110 a 1811 a l.
koncertom G dur pre orgu,
BWV 592. Druhú polovicu pro
gramu [ neobyčaj ne rozsiahleho) venoval tvorbe Mosarta,
Su rsyňakého , Francka, Regera
a Wldora. MarWlowlczovo u·
me'nte možno charakterizoval
ako vir tuózne, napriek tomu,
že pri jeho hre tento pojem
nebol
vždy
jed noznačnf.
Uprednos tň ovanie
technicky
dokonalej Interpretácie pred
vlas tn~m
pohfadom na dielo
vša k k ta kejto chara kteristike
nabáda. Využlvanle a •s trieda·
nie manuálov bez zretefn9ch
prechodov, rovnocenné poufl·
vanie nožn~ c h pedálov, bohat·
stvo p rnv id eln ~ch ozdOl.J a lo·
glcké vedenie hlasov robi z
Marunow lcza ak~si bezproblé·
mov~ nástr oj ov~ typ, ale bez
v~raznejšleho
muzlkantského
za nietenia.
Osobitné uznanie patri Katarlne Hanzelovej, ktorá pohotovo zaskočila namiesto neprl·
tomného Glsberta Schneidera a

Organlltka Kamila Klugarod , Interpretka sólového
ho . Koncertu pre organ a orchester i!. 2.
všetk~ch tíčlnkujúclch

vo

presvedčlv~m

k

št~ l o 

v~konom.

Josefa Buchara sme počuli a j
v Markušovclach na 6-reglstrovom pozltrve z r. 1767, ktorého autorom je D. Walachy; do
múzea nás tro j priviezli z Gá·
novlec pri Poprade ako dOkaz
nástrojárskeho
majstrovstva
ml nul~ch s t oroč i na Spiši. Program bol, samozreJme, adek vátne prisp ôso ben~ akustlck~m
možnostiam nástroja. Capriccio
cbr omatlco od Tarqulnla Merula [!590-1665 ) a po nej nasledujtlca Dlfferenciaa aobre la
Pa vana Itallana od Antonia de
Cabezóna
[ 1510-1586 l
boli
najkra jšlml hodnotami, ktoré
obohatili orga nov~ festi va l naj·
mä vzácnou zhodou historicke J
pravdivosti hudobného myslenia a adekvátneho dobového
zvuku.
Menej vhodné boli
Bucherove Improv izácie na predom priprav ené témy , k~m
skladby Dietrich& Buxtehude ho
a Josepha Haydna boli v tejto
interpretácii mimoriadne
hodnotné. Velké organové maj s trovstvo mal možnost )oaef
Buchar predv ies( aj na nasledujúcom recitál! v košickom
Dóme. Program tvorili Prelti·
dium a fdga e mol, BWV !148;
Triová sonáta i!. 4, BWV !128
od J. S. Bacha a FantAsta ,.Ad
nos, ad aalutarem undam" od
F. Llasta. Organové ma jstrovstvo presvedčivo demonš troval
v skladbách baroka; jasnos tou
polyfonlckej v~stavby , loglc·
k~m l manuá lov~ml prechodml,
r~chlyml flguráclaml zretern~ 
ml tempov~m l zmenami a ná paditou regis tráciou vy tváral
mohutn~ Ideál Bachovej hudby.
V Triovej sonáte uptítal najmä
vnútorn~m
kfudom , rovnová hou hlasov, jasnosťou tém, loglck~m záverom čast i. Svietivé registre, ~ktoré len prida li
na kráse Bach ovej sonáty_, a sociovali mal~ ihlstorl c k ~ nástroj.
Mohutno s ť a
lesk dOmskeh o
orga nu sa v plnej nádhere prejavil! najmä v Llsztove j Fantázii a fúge, kde Buc her rozvinul všetok fantazljn~ potenciál muzikantsky vkusného a
dravého cltenla. Aj pri opatr·

Tasklna Oraya. V skladbách
Daqnlena , Mageho, Buztehude·
ho, Bacha, Dibáka a Liszta u
kázala širok~ diapazón vlast
ného umeleckého záujmu , pri
čom rOzne š t ~lové obdobia do
kázala zachytiť slohovo pretlmo čeno u hrou. Jej c1Jrav9 muzlka nt s k ~
temperament
sa
však prejavil te mpov~m nekfudo m, nevyrovnanostou hlasov
a kollsanlm najm!l v závere O·
sekov. V Llsztovl vo lila pomalšie tempo , dokázala však spo
Jah llvo vy budovať ma jstrov·
sk~, logic ky narasta júci dyna·
mfcko-fareb n9 monument ro·
mantlckej krásy. Hanzelovet
prlstup k h ran~m skladbám bol
sympa tlck~ aj t~m . že nepodcenlla žiadnu mali čk osť. S rovnak~m entuziazmom pretlmoči·
la aj partitúru súčasnlka Dlbákovo die lo. A tam, kde sa
jej darilo menej, napr. v zá
verečnej časti Bachovho Kon
certu G dur, BWV 592, doká·
za la p r e k l enúť vlas tné technic·
ké nedostatky nadhladom, sús tr edeno sťou na
konečné vy·
znenie diela.
Záverečn~ orga n ov ~ koncert
bol kon c!pova n~ ako koncert
St6tne j filharmónie s dlrlgen·
tom Richardom Zimmerom a
sólis tom
Iva nom
Sokolom.
úvodom zaznela symfonická
básel\ Flnia ndla od Jeana Si·
bella. Pr! prlležltostl 60. narodenln Já na Zimmera odzne·
la v Košiciach po p rv~krát je·
ho Xl. symfónia a napokon
čas to hráv a n ~ Koncert pre or·
gan , tympan a siái!ikovf orchester g mol od Francisa Poulenca. Koncert svojou celkovou
úrovňou,
na jm!!
umel eckou
zásluhou orga nistu v sólovom
parte Póulencovho koncertu, ús pešne zavfšll to ht oročn~ XVI.
roč nlk
Medzinárodného orga·
n ového festivalu v Košiciach.
Priniesol nielen zaujlmav~ pohlad na orga novO lnterpretá·
clu v rOznych štátoch Európy,
posky tol možnost konfrontácie
a vytvoril podmienky pre hlb·
šle pozna nie naše j národnej
hudobnej kultúry.
LfDIA URBANCIKOVA

'orterov Kank'n v naltudovanf spevohry Novej scény

BRAMORECENZIA

ÚSPEŠNÁ MUZIKÁLOVÁPREMIÉRA
Začiatkom april a ( 5. a 6.) uviedol
!p890hern9 stlbor Novej scény v Brallllave premiéru muzikálu Kankán od
Cllt Portera. Zaradenie tohto dnes
d klasického muzikálového tLtulu
(tmlkol v r. 1953) do dramaturglcUho plénu stlboru možno jednoz nač 
ae bodnotll ako pozltlvny po čin upoll sčasti vyplň a medzeru v uvádzanl diel tohto žánru u nás. Kedže
po!ladavky na muzikálového spevourca stl predsa Jen trochu odlišne jIte ako u ostatných hudobno-dlva del atcb žánrov a niet u nás stlboru, ktorf by sa jednoznačne špecializova l
ttmto smerom, je táto vzniknutá medzera pochopltelná a čiastočne l
oepravedlnltefná. O to prljemnejšle
llolo popremlérové prekvapenie konštatovali sme, že spevoherný súllor Novej scény nielenže sa vie vysporiadal s ,.úskalia mi" muzikálu, ale
le to vie dokonca velmi dobre. Na ozaj sa všetkým č lenom a zložkám
IOboru (a tentoraz nemožno mal žiadDl, ani št9lové výhrady voči orchestru - práve naopak l) podarilo od tlesl vysoko kvalitný a lebo a spoň
dobrf v9kon, a l menšie kvalltatlvne
aedostatky, ktoré sme sem-tam za mamenall, pramenili práve zo snahy
po čo najlepšom výsled ku. Táto snaba bola viac než evidentná - spletalo, hralo, tancovalo l ,.muzlclronlo" sa s chuťou , elánom a radoslou a radosť bola na to sa l pozaral. Obecenstvo nebolo le n paslv aym prljlmatelom a režlsérovu myšlienku o jeho aj<tlvne zapojenie
taepr. 'v9rokom ,.Prosim, vstaňte!"
pri stldnom procese hned na začia t
ku predstavenia ). resp. o rozšlrenle
)lbo spoluúčasti (využltlm prlstupotfeb ciest v hladlsku pre tlčl nkuj ú ·
dcb) mofno hodn o tiť viac než kladDl. Celkove sa h os ťujú ci režisér Pellr J. Oravec, ktor9 možnosti l probYmy spevoherného súboru dôverne
po1116 zo svojho predchádzajllceho tamojlleho dlhodobejšieh o 'Pôsobenia,
zasiQ!ll rozhodujúcou mierou o koaečné pozltlvne vyznenie die la. Jeho
j11D6, zretelná a dôsledne do detallot prepracovaná koncepcia vhodne
arelpondovala s vysoko funkčnou ,
IIÚII&kovo riešenou scénou O. Suja11, nápadito far ebnými , kontrastujtldiDI kost9maml Ing. arch. Judity Kodena( (ktor9ch s 9tosť l štylizácia
ldOrazllovala prostredie a bohatosť
llrlbového riešenia zasa spoluvypl ňa
la priestor velkého. javiska). a ko a j
dGmyselnou choreografiou J. Sabovllb, klad6cou možno trochu zvýšené,
1vlak .,muzlká lovo" primerané nároky na všetk9ch členov súboru. V tejto sllvlslostl treba spomenO ť jednu
lkutočnost: 1 ked v našich podmienkach dte stále chýba dostatok typicky muzlkálov9ch sólistov t. J. v
jldnej osobe spevákov, hercov l vyDikajQclch taneč nlk ov, zaznamenáv ame u!, najmä u najmladšej spavobernej generácie (1. Simeg, l . Rymalllko, R. Poldauf) určité čias tkové,
dQfajme, i do budúcna s lubujtlce ll8p8Cby.
Kedže v dOsledku prestavby doIIOVskej budovy Novej scény sú jej
IQbory odkázané na náhradné priestory, tak trochu s obavami sme oča 
Uvall ďalšiu premiéru na prtvelkom
javisku Velkej sály Domu ROH, ná-

ročnom nielen na "vyplnenie" , ale
a j na konta kt účinkujúcich s publikom. Tentoraz boli naše obavy zbytočné realizátorom sa podarilo
.,opticky" zmen šiť javiskový priestor
sltuovanlm orchestra naň (kontakt
dirigenta so spevákmi sprostredktlvall malé monitory po okrajoch javiska ). rozmlestnenlm a dômyselným
pohybom všetkých tlčinkujllclch doslova zaplniť ·v masových scénach
každý jeho ktlt a v komornejšlch čls 
lach zasa funkčnými scénickými nápadmi ohraničiť , res p. vymedziť akýsi
men ši aktlvny priestor (väzenie, ateliér J. Funkčné zapojenie dlaprojekcll a využitie svetelného systému sály zvyšovali vizuálne zážitky z predstavenia ; množstvo mikrofónov, aj
prenosných (tie dopomohll hádam
najviac k vyznaniu songov v stredných hlasových polohách nie ktorých
spevákov ). zasa zlepšilo zvukovosť.
Za jediný väčši ne dosta tok réžie, na
ktorom sa čiastočne podlelalo priestorovo-scénické riešenie, avšak do určitej miery l spevohercl, považujem
nedosta točné rcnohratle zlomovej de·
jovej situácie: na schodoch, za znlženej svetelnej Intenzity a l napriek
textu splevanej plesne, bolo akosi
málo postrehnutelné "zaltlbenle sa"
sudcu Arlstlda do Plstache a dalšie
konanie oboch hla vných hrdinov vyznieva lo potom nelogicky.
O hudobnom naštudova nl muzikálu Kankán možno h ov oriť a ko o vynikajúcom. Zásluhu na tom má mla d9 dl·r lgent RudoU Geri, ktorý nielenže vniesol do stlboru " novtl " krv,
a le dokázal primllť orches ter k preclznej, rešpektujtlce j práci: jednotne
clten é fréz ovanie, nezvyklo presné a
čis té nás tupy, jasné prechody. Mohl!
sme obdi vovať správne volené tempá, de tallné dynam ické prepracovanie, Istotu v š týlovom poňatl .. . A to
všetko bolo korunova né ozajstnou
spoluprácou - medzi hráčmi a dirigentom, dirigentom a sólls taml a napokon 1 publlkom. R ados ť h ráčov l
dirigenta :j: tejto vzájomnej " korešpondencie" bola tak zjavná a tak
kladne pozn ač lla výkon, že bolo potešenlm te nto malý čiastkový a nsámbel na čele s jeho elegantným a šar mantným "šéfom" nielen počúvať, ale
aj vizuálne vnlmať popri vše tkom
os tatnom javiskovom dlani.
Porterove s vieže a l ah ké melódie,
raz zád umčivo-m el ancholické , Inokedy temperamentné, známe l menej
zn'áme, vyzbrojll Ich autor aj vlastnými textami. Na principe muzikálu
postlvajtl určitým spôsobom dopredu
dej, ktorý a utor libreta Abe Burows
situoval do prostredia Parlža na
s klonku minulého s toročia. Slovens ké
preklady plesni C. Portera (Ing. K.
Dlouhf, D. Heger) stl vcelku uspokoJivé, avšak na niektorých miestach
nie celkom poeticky tlsporné, a ta k
občas vzniká
dojem n e dos ta t oč ne j
zrozumltelnos ti (pleseň .,Láska je čo 
s l fa ntastické" naoza j kládla prlvel ké nároky na spev á kovu výslovnosť ;
v tomto prlpade bolo potrebné viac
pouvažovať nad pr lllehatt ej šlml výrazmi bás nic kého vyjadrenia) .
Na jvyrovnanejšl ženský výkon podala Gréta Sverceloy6 v úlohe Plsteche. Bola šarmantná, h erecky presvedčivé, spevác ky v n ezvyklých po-
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Gréta Svercelová ako Plstache v Porterovom muzikáli Kankán.
Snlm ka : l. Teluch
loh ách dokonca prekvapivo dobrá a
- elegantná (presne tolko, kol ko sa
pri s tvárňov a nl postavy žiadalo). Préve táto jej elegancia •l'rochu kontrastova la s výrazovým poňatlm a lternujúcej Zusany Maďarovej, kto ré bolo
a kosi p rlvelml vyzývavé, v detalloch
výstižné, ale miestami prehnane prepracované. Zby točná ,/naturálna" exponov a nos ť aj pri splevanl uberala
sóllstke na ženskosti a pôvabe. A
je to ta k trochu na š kodu, lebo me. nej Je nie kedy viac a Mad!lrová (ako
sme sa už velakrát presvedčili) pôvabná TOzhodne vie byť.
Z mužských predstavltelov treba
pochvál!! IJredovšet k9m Iva Hellera
a Karola Cállka. Obom Ich postavy
.,sadil" takpovediac .,na te lo" - typovo, hudobne 1 výrazovo. Opäť sme
sa presvedčil! o Halierovom štýlovom hudobn om cltenl, rovnako a ko o
vynikajúcich Cállkových komediál nych sch opnos tiach, v tieni ktorého
ta k trochu zostal ta lentovaný a s nažlv9 alternant Igor Sl meg ( počiatoč
n ou neuv olneno sťou , a le l svojou menej bohatou hereckou .,r utinovanosťou"].
•
Jozef Benedik v tllohe Arlstida Fores tlera vcelku uspokojil, podal svoj
štandardný, 1 ked nie životný výkon
a hádam môžeme ma ť mallčkl1 vý hradu - nepodarllo sa mu dostatoč 
ne a uspokoji vo rozoh ra ť niektoré ak cle, na jmll po pohybovej s tránke.
Mladučká a výzorom pôvabná Jana
Somoilov6 v tllohe Klaudlne sa prezentovala snažlv9m. herecky vša k o
ni ečo menej pre sv ed či vým prejavom a
spevácky sa azda najviac nehodlla k
š týlu diela, resp. lnterpretovanosti
jednotllvých plesni muzikálu.
Za zmienku by stál! aj ostatné vedlajšle postavy muzikálu - pre všetkých Ich predstavltelov však plati
to najhlavnejšie, už povedané : h ralo,
s pievalo l tančllo s a s chuťou, radosťou a s na hou a napriek spomlnaným
menšlm výhradám, všetci spo l oč ne s
r ea ll zač n9m Umom vytvorlll z Kankánu komunlkatlvne dielo, muzlkálovtl Inscenáciu divác ky nesporne úspešn(!, pontlkajúcu pravú, odlahče 
ntl , svie žu a dobrú zábavu.
EVA HOLUBÄNSKA

Komorný koncert z tvorby Jána Levoslava Bellu
Pri prllefltostl 50. v9ročla tlmrtl a J. L. Bellu usporiadal
Z1lz slovensk9ch skladatelov 26. mája t. •r . v Zrkadlovej
11101 bratislavského P!1ill'laCiálneho pa lá ca komorný koncert z tvorby skladatera. úvodné s lovo o nestorov! s lovenskej hud by prednies ol predseda ZSSk národný umelec
prof. Oto Ferenczy. ZdOraznil v ňom mimoriadnosť a jedinečnosť postavenia a významu ). L. Be llu v kontexte
1lovenskej hudobnej kultúry.
Ovodnou skladbou večera bola Sonáta· b mol pre. klavlr,
lttorQ Interpretovala Dana Rus6ov6. Už Ernest Zavars ký
10 svojej bellovskej monografii z r. 1955 o tejto kompolfcll plše: ,.Sonáta b mol pre klavlr pa tri k najkra jšlm
1 najhodnotnejšlm Bellov9m skladbám, avša k je pomeme
liAlo známa a velmi zriedkavo hraná, hoci by sl to prátom zaslúZI!a, jednak pre svoje umelecké hodnoty a aJ
preto, !e sa v nej zrač! kus sklada tel ovho života .. . ". Co
11 tfka hra nosti diela, žlal, Zavarského s lová plaUa a l
dlles po viac ako 30-tloh rokov od vydania knihy. Kedže
Ide o neprávom zabudnuté dielo, o to viac by mal byť
llladen9 dOraz na Interpretačný vklad. Sonáta je mimoriadne technicky aj v9razovo náročná kompozlcla , ktorá
do Istej miery osclluje med2ll brahmsovskou stavebnosťou
1 l!sztovsk9m pátos om. Od klavi ris tu vyžaduje dokonalé
"'61enie celkovej tektonickej klenby a detailov .. D. Ru16ov6 t9mto požia davkám vyh ovela l ba čia s točne. Prvé
llldostatky boJI zre telné už v oblasti technic ke j. jej lnterpret6cla mohla by ť plastic ke jšia a výrazovo (aj tldero10) diferencovanejšia.
Vfber zo Styrocb plesni, op. 5 (Prvá láska, Sám s tebou, Otázka a odpoveď) predniesla sopranis tka Livia ÄghoYI za klavlrneho sprievod u Ľudovlta Marcingera. Ág'hová
preukázala mimoriadny zmysel pre pregnantné pr e tl moče
Die myšlienkového sveta pl esni l pre bell ovs ky prlzna č -

n9 lyrizmus . Dokáza la na esteticky prljate lnej úrovni preniknúť do poetttokého obsahu plešnl a podať ho s patrič 
ným emocionálnym pochopenlm. V oblas ti výrazovej treba
s pomentlť , že do určitej miery prevažoval opern9 Interpretač n ý prlstup, resp. bolo vidno, že mladá speváčka n emá zali al v9raznejšle sktlsenostl s ples i\ovou llterattlrou;
o tom, že l pre ňu má dobré predpok:lady , sve d čllo práve
zaangažovanie sa pr i pre dnese Bellovýc h plesni.
Sláčikové kvarteto c mol naš tud oval! pre bellovský večer členo via Moyzesovho kvarteta. Ich koncepcia zvýrazňova l a najmä....,expreslvne polohy. Usllovall sa o hutntl a
mužntl v9poved. Z hladiska tec hnického by sme mohl! súboru vytknúť niektoré lntona č né nepresnos ti , no Ich celkové poňati e sa vyz na č ova l o s nahou · Interpretovať Bellu
nemuzeá lne, so zdravoú muzlkalltou, Mk ako by Išlo ozaj
o a ktua llzovantl hodnotu. Dobré tempové relácie, tvá rne
využitie agogiky a dynamiky a po trebné napätie melodických fráz, ale l cele j koncepcie - to boli hlavné vklady mla dého s ťiboru ,
Celkove možno poved a ť, že a j ked sa koncert, venovaný
50. výročiu tlmrtla J. L. Bellu v yznačol.'a l dobrou a nápaditou dramaturgiou, jednotlivé Interpre t ačné výkony sa pohybovali s kOr v rámci bežného šta ndardu. Istý ča s ,.na
zafltle" by potre boval! · vše.tct Interpreti tohto večera . BelJovo dielo s l zasluhuj e a kis te našu pozorno s ť. Dnes mOžeme dokonca hovoriť o Is tej muzikologickej tradlcll v reflektovanl dlel•a tohto s kladate la . je vša k podobná tradlcla
a j na poll Interpr e t a č nom ? Exis tuje vyhran ený bellovs k9
Interpretačný štýl ? Môžeme hovoriť o s ústa vnosti v prezentácii diel Bellu? Mys llm s l, že skOr nie. Ci sme schopn!
tieto n!lše dlh y voči Be llovl ods tráni(, ·to ukáže budtlcnos C.
- MB-

Edlcla Tvorcovia slovenskej národne j hudby ,
ktorá vznikla na pOda OPUS-u začiatkom 80
tych rokov sa mOže zatial preukázať štyrmi
profllovýml dvojplatň aml. Po prlerezoch tvorbou Jána Levoslava Bellu, Mikuláša SchneidraTrnavského a Frica Kafendu dostáva sa hudb ~
mllovnému záujemcovi do r6k album venovaný tvorbe Alexa ndra Albrechta. S menom tohto
s klodatela sa s tretávame viac v muzikologickej
literatúre a ko v živom podan!, a po vypočut!
dvojplatne sl nutne muslme klásť otázku prečo je tomu tak. Ved Albrechtova hudba má
v sebe ozajstný aktuálny náboj, v žiadnom
prlpade nie Je Iba antikvovanou hodnotou ; je
to hudba prvej polovice tohto storočia v najvlastnejšom slova zmyslu. Reallzátorl n a hrávky sa usllovall ukázať kompoz ič né dielo Alexandra Albrechta v Istej - h oci pochopltelne
relatlvnej - komplexnosti, a to nielen z hladiska formového čl žánrového, a le a j z hladlsk!l osobnostn6ho v9voja s kladatela. Zároveň
je tu bad ať v9razntl sna hu prezentovať z kompo7.lč ného odkazu autora to najzaujlmavejšle
a najhodnotne jšie.
Hueď prvá kompozlcla symfonická báseň
T1ižby a spomienky - Inšpir ovaná Ortnerovou drámou Toblas Wunderllch ukazuje Albrechta a ko progreslvneho skladatela, ktorý
št9lovo vychádzal z pozdného romantizmu,
najmä nemeckého, a le popri tom dokázal tvotlvo zuŽitkovať najnovšie kompozičné výboje,
predovšetkým z hladiska celkovej zvukovosti
č t výrazového espritu. Treba však zdOra znil,
:le Albrecht aj pri selektova nl rôznych vp ly" ov a rôznych št9'lových východis k zostáva
sl\m sebou - osobitým, nezamenltelným. Symfonická báseň znie v na§tudovanl Symfonického orchestra Cs. rozhlasu s dlrlgenrom Ondrejom Lenárdom. Interpreti dobre vys tihli
nie le n pevno sť form ové ho poriadku, a-le aj s klb e nosť t radlč n ejšl ch št9lov9ch východisk s plochami, na ktorých Albrecht docleluje novll
zvu k ov osť. Charak tertstické je tu tiež vystihnutie polarity medzi evo luč ným a expozičným
s kladobným prlnclpom .
Trojčasťová Sonáta pre j edenás ť nástrojov
vyniká myšlle nkovou apartnosťo u , vnútornou
pohodou, prlezr.ačnosťou , · zvukovou noblesnos fou. Sklad8'1el sa tu uchýlll k Idei čistej absoltltnej hudby . zrejme v sna h e vyhnúť sa
romanttzujtlcej výpovedi. Vytvorll s vieže diel ko, ktoré uptlta súla dnosťou a lahodnosťou
zbavenou prvkov zvukového hedoni zm u. Ciastoč ne tu Albrecht dospieva do neoklaS1clzujtl clch polOh, jeho cielom vša k nie je negácia
romant!ck~ho Ideálu, a le s kOr ve c nos ť a v9s tl žnos ť hud obne j v9povede. lnštrumentálna
s kupina Slovenskej tllharmónle s dirigentom
Bystrlkom Režuchom toto posols tvo kompozlcte vystlhll a zvýraznil! s náleži tým pochopenlm.
Nesporne zaujlmavým svedectvom Albrechtovej zrelosti sú Tr! básne z cyklu Das Marlenle ben R. M. Rll~eho pre sólov9 soprán , mlešan 9 zbor a orchester. Albrecht v tomto diele
nie len rozšl•ruje pa le tu svojich výrazových
prostriedkov, a le osobitým spôsobom dospieva
k lnovácll hudobnej tektoni ky a formy. Vzťa h
Iudského hlasu a orchestra je tu z hladiska
sémantic kého velmi vyrovnaný ; všetkými prostri edkami dosahuje hlbku výpovede. Výsostne
duchovný a humanistický chara kter diela vys tihli a j · Interpret! - sopranis tka Magda léna
Hajóssyová, Slove ns ký fllharmonlc ký zbor so
zborma jstrom Pav lom Baxom a orches ter Slovens ke j fllh armónl e s dirigentom Ľudovltom
Rajterom .
V štyroch pies ňach - Zatra te n9 . Cas ruži.
Návrat - docteluje skladater velké
náladové a výrazové rozpätie, z ktorého zaujmll ta k ly rlcké , ako aj expreslvnejš le poloijy.
Zo zmienku s toji opäť vz ťah speváckeho a kl avlmeho partu, ktor9 je z hladis ka umelec ke j
výpovede vyvážený. Plesne . zne jú z pla tne vo
vynikajúcom naš tudova nl sopranistky Vllctórle
Stt·acenskej a klaviris tu Mlloslava Starostu.
Prelúdium a fúga pre violu a vi o l o n čelo je
autorovým holdom kontrapunkttckým komp oz i č ným tec hnikám . Vlollsta Mllan Telec ký o
violončell s ta juraj Alexander nahrávku rea lizoval! so snahou o hutntl v9poved a pevné
konttlry. Is kTlvosťou , vtipom, ú s p ornos ťo u vyni ka jú dve mlniattlry Inšpirované mlmohudobným programom - Scherzo pre sól ové violončel o s podtitulom Certlk z rozprávky v pod a ni
Juraja Alexandra a Humoreska pre dva kl avlry s programovým názvom Výlet v da~dt a
hrmavici v Interpretácii He le ny Gáfforov e j o
Valérie Kellyovej -Hrdlnovej. Album uzatvára
1'rlo p re dvoje hus ll o violu v podani Borisa
Monoszona a Alojza Nemca (husle ) o Milana
Teleckého (viola) . Interpreti k dielu pris tupoval! vyhranene, pričom sa sústredili predovšetk9m na detallntl prác u.
Platňa
ukázala Alexandra Albrechta ako
hodnotného a pozoruhodného skladatela, v
ktorého hudobnom myslenl Je rovnováha medzi stavebn ým zmyslom a emocioná ln os ťou ,
medzi Intelektom a inštinktom, medzi hmotnou
a v9zn amovo obsahovou vrs tvou hudobného
diela, a ktorý vedel plodne a tvorivým spôs obom zužitkov ať aj na jnov§le kompoz ičné techniky, no nikdy n ezdOrazľ\o v a l niektorý parameter hudobného mys le nia na tlkor os ta tn9ch.
SvoJu hudobntl reč oboha coval pozvolne, no
vždy v Is tej komplexnos ti a vyváženosti vše tk9ch zložiek. Za tento pohlad na Alexandra
Albrechta patri realizátorom profilovej dvojplatne na ša vď a k a .
MILOSLAV BLAHYNKA
t.:útosť,

Z GALÉRIE SOVIETSKYCH SKLADATE[OV

ANDRE.)
ŠPAJ
vera rokov uplynulo odvtedy, č o sa
Andrej Ešpaj učil u Valerle Listovej na
Hudobnej škole Gneslnov9ch a počas
ašplranllll'Y u Arama Chačaturla na na
moskovskom konzervatóriu. O to· priznačne jšie jo porovnanie Ich vyjadrenia
o Ich talentovanom žiakovi.
V jednom z listov V. Listovej A. Ešpa]ovl čltame tieto riadky : "Ľudia Ta ma/ťt radi nielen pre Tvote autorstvo, al e
skldilaftí sa at pred Tvotou du~ev nqu {}Is totou a podmanivou osobnost ou." Ako
odozvu na Ešpajov a utorsk9 večer ro ku
1976 Chačat urlan nap!sal: "v každom
E~pafovom
diele, v každom notovom
riadku citU skladatefovu prltomnosf, fe
energlckO, lmpulzlvny, ostro reagufe na
ka'tdO fllvotnO fav, ale zdroveff fe ne
smlerne sťtstredenO, rozmO~la vo velml presnOch kategóridch, je hlboko tud skO, tntellgentnO a dobropr ajnO."
Pre tohto vynlkajllceho s kladatera je
charakteristická uc ele nosť umeleckej prirodzenosti najvyššieho s tupň a. Tvorivo
sa formoval a rozv!jal v Mrllvej e ta pe
hudobn9ch de j!n. Pochoplterne, že Ešpaja, ktor9 dokonale zvládol ce19 a rzenál
majstrovstva, neobišli všetk y jej vymoženosti. Sám o tom povedal: "V obrovskom svete umenia dochddza k ustavl{}nef obnove h udob n~ho fazyk a: dvandsftónovd technika, punktuallzmus, aleatorlka, novO prlstup k ln~t rumentdcll, ktorO umo'tilufe orlgl nďlne t l mbrov~ zladenie, atd. To v~etko musl mat d n e~nO
umelec na zreteli. Umelec mô'te plne
vyJadri( svofu my~llenku, Iba ak ovldda
ceza ~kdlu skladatelskOch prostriedkov.
Zle vyfadrend my~llenka pôsobi sama
proti sebe. V~etky druhy techniky sa
dobr~ l en vtedy, ked sa vhodne vyu'tlvaJťt a napomdhafťt vyjadreniu umeleckej
mymenky, ked nedemo n ~trufťt Iba )l·
kovnos(' rťtk technicky vybaven~ho ~ pe 
kulanta. Hudobnd re{} sa bude dalej rozvljat. Je to prirodzenO proces, za ktorOm
paralelne nasledute at rozvo j prltlmactch schopnostf posluchMov."
jeho principiálne tvorivé presvedče 
nie nemôžu a nemohli otrlM ť niJaké hudobné pokusy. Ako Oprlmn9 a dobr9 č lo 
vek bol aj v hudbe vždy čestn9 a prla·
my. Každ9 Ešpa]ov r iadok je preteplen9

citmi. Spekulatlvne llskoky sťí mu cudzie. Pred chladným skllmanlm rozumom
dáva prednost s~llmanlu srdcom, nteke·
dy smutným, Inokedy radostn9m . Sám
sl raz prlslldll svojráznu ch arakteristiku: ,,Natlep~ie to vytadrll Ravel: ,V'tdy
som bol presved{}enO, 'te skladatel musi
papier u zverlt len to, {}o cttl, a tak, ako
to cltl, nezdvlsle od toho, akO te v ~e
obecne uzndvaný ~tOl. Som presved{}enO,
'te dobrd hudba ide v'ldy zo srdca. Hud·
ba vytvor end Iba technikou nestotl ani
za ten papier, na k torom te naplsand.'
Teda {}fm vä{}~ml sa v~e tko ment, tOm
v ä{}~ml v~etko ostdva ako predtOm. Domnievam sa, 'te lndlvldudlne nadanle sa
u umelca nemenl. Zdokonalufe sa Jeho
re{}, matstrovstvo, v~etko, {}o mu pomdha dokon aleJ~Ie vyJadrlf mymenku. Ved
každý umelec vyJadrute svotu podstatu,
ale ka'tdO vlast nOml slovami. Je velmi
ta'tko ndJsf t ieto tedlne{}n~ sl ovd. Podajedni sa k tomu sprdvata ako k chlm~ 
r e, povy~u/ťt sa nad samu hudbu a
okam'tlte sa dostdvatťt za Jet hranice.
Mne t u za vzor slťt 'lla Rod/nove slovd:
,Nech va~o u Jedinou bohyilou te prirodzenos(. Bezhr an/{}ne
tef
dliverufte.
Vedzte, 'te nikdy nie fe neprlstofnd. Budte fef vernl, nasledufte fu a nebofte sa
zriec( cti žiadosti.' Za seba mô'tem dalo·
'tlf Iba fed no: umenie sa lW od skuto{}nostl veľk ostou umelcove/ du~e."
Nech Ide o hociktorý žáner, ušrachtllosť umelcovej duše poznamenáva Ešpajovo dielo. Sme lo môžeme povedať, že
sa u nás nenájde č l ovek, ktor9 by nepoznal hudbu tohto talentovaného s klad a te ra . Ved rovnako lntenz!vne pracoval v n a jroz ll č nej š!ch oblastiach. Ak s te
jeho die la n e počuli v d ivadle alebo v
koncertnej sále, dozaista poznáte jeho
plesne, hudbu k filmom. V každom svojom prejave vystupuje ako prvotriedny
ma jster, ktor9 sa vie pozrie ť na svet
člst9m, nepredpojat9m pohfadom. Da r
me lódie, cit pre dra m atic k osť, jemné clte nie farebnosti, jasnos( zvukovej pers pektívy - to s ťí stále komponenty Ešpajovej originálnej ume lecke j palety.
Mnoh9m skladaterov9m diela m pridáva
osobltll pr!tažllvos( to, že mu je bl!zky
folklór vlasti, maryjské plesne . .. "Ľu 
dovd plesell," zdôrazňuj e Ešpaj, " je pramel! udlvufťtcej {}Istoty , najNstej~l zdr o j
hudby, ako aj v~etko lud ov~ v umenf.
Boris Pasternak naplsal: ,Bez :strachu a
milosti zaber ajt e hlb~le zemnOm vrtttkom. Ak sa tam nendjde lud, zem a
nebo, zanechajte hladanle, potom niet
k de hladat.' Stdrô{}/am/ sa cibrila ľudovd
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V 9. člslc H2: s me pri niesli Informáciu o naltudovanl E~pajovho baletu Angara
baletným súborom Národné ho divadla v Prahe (premiéra 24. aprlla t. r.) . Prl-

náilame záber z tejto Inscenácie.

l

Snlm ka: O. Pernica
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plesell. V~etko cudzie, ndhod n~ sa z nej
odstrdnllo, ostali vzory udlvufťtcej harmonlckef proporctonallty. V profeslondlnom ument te mo 'tn~ af clldtov~ využitie
folklórnych pramellov. Treba v~ak zachova( opatrný prtstup. Tak~ vyu'lltle
{}asto splisobl ~kodu aj sam~mu cltdtu,
af vlastnef skladbe. Je to akttsl transplantdcla, ,o'tlvenle' orgdnu, ktorO fe
dobrO sdm osebe, ale pri n afmen~om
naru~enl prirodzenosti sa odtrhne celOm .
organizmom. Preto sl podobnd operdcla
vy'tadufe velk~ mafstrovstvo, vkus a
takt . Folklór, l udovtt plesell fe ve{}ne
'tlvd sila . Ctm fe umelec ľudovej~l, tfím
fe lndlvldudl nef~l."

Andrej Ešpa j vniesol bohat9 vkla d do
hudobne j klenotnice našich dn!. Už len
výpočet názvov diel hovori o rozsahu
jeho lntenzlvnej tvorivej práce - balety Angora a Kruh, nlekolko vyda ren9Ch operiet, ktoré sa stretl i s výrazn9m tls pechom tohto žánru, ka ntáta Lenin s · nami, št yri symfónie, Koncert pre
orchester, Symfonické tance, M a ďarsk é
melódie pre husle a orchester, dve sonáty pre husle a klavlr, Maďarský zošit
pre kla v!r, organová Passacagll a.
Ešpa jove lyrlcké plesne sl z!skall všeobecnťí popularitu. Od prvého stre tnutia
s tebou, Sertožka z Malej Brannej, Prečo, začo ? Ty, len ty, A snežl ... V každom diele - od baletu a symfónie po
Inštrumentálne mtnla ttlry a plesne počuj eme
skladatelov neopakovatefný
hlas, ktor9 ved te s poslucháčom žlvtl debatu, nachádza bezpečnO cestu k ludsk9m srdciam.
Dávno pred štlldlom na moskovskom
konzervatóriu zlska val mla dý hudobn!k
výr azné dojmy v rodinnom kruhu. 11 Bol
to krdsny {}as," spomlna, 11ked sa otec
a feho priatelia po ve{}eroch str etdvall a
muzlclrovall. Mal/ s ld{}lkov~ kvart eto a
otec v (fom hral na u/ol e alebo na husliach. Bolo to v Kozmodemfansku, mal eb.n om mc_ste{}k u na vysokom brehu Volgy. Hrali klasiku, r omantiku, v~et ko, {}o
bolo dostat z kvartetovef llteratťtry . Bllz:
k osf takých kultťtrnych stredisk ako Nt'tnO · Novgorod a Kaza ll umo'tlloval a ~/ ro
kO r epert odr. Zaznievala at maryfskd
hudba, otec bol jef citl ivOm a dôkladnOm znalcom. Pre mila fe dodnes vzor om nezHtnej slu'tby umeniu. Ľudia nad·
~e nt pre hudbu sa schttdzall a nepr ektt'tall Im nlfak~ estrddn e ldkadltt."
Pre hudbu žije a pracuje vynlkajtlcl
skla dater, národn9 umel ec ZSSR Andre j
EšpaJ.
L. GRIGORIEV

DNI UŽICKO-SRBSKEJ HUDBY V BAUZENE

Tohto roku sa konali už 111. dni lužlcko-srbskej hudby, ktoré us poriada li MInisterstvo kultúry - sekcia srbskeJ kultúry 11 Kruh srbs kých hudobnlkov pri
Zväze skladaterov a hudobn9ch vedcov
NDR.
V dobe od 24. 4. do 4. 5. 1986 uskutočnilo sa v Bauzene a jeho okrese cel·
kom 37 podujati s 20-tlml rôznymi programami. Od vážneJ hudby až po popu·
lárnu a fo lkló rnu , čo reprezentovalo
velkll tvorivú silu tohto malého ná roda. Na Dňoch lužlc ko-srbske j hudby odznelo celkove 95 väčšieh l menšlch skladieb, a to od úp rav národn9ch plesni
a tancov až po symfónie, oratóriá, komomll a sólis tlckll hudbu. Na prog ra ·
me sa objavili sklad by od trinástich srb·s kých auto rov, poč ina JOe od nes torov
až po najmladšlch (K. A. Kocor, B.
Krawc-Schnelder, J. Winar, A. Janca, D.
Kobjela, B. Njekola, J. Rawp, J. MAtJk,
J. P. Nagel, H. Roj, J. Thlemann, D. Bauer
a J. Bulank).
Ma l som prll ežltost byt prltomný na
desiatich koncertoch , ktoré boli sta rostlivo pripravené a dosia hli llspech y nie·
len v Bauzene, a le aj v ma l9ch dedlnll;ách ako sQ Husce, Worcy nje a Inde.
Návšteva bola všade dobrá a prl tomné
obecenstvo si ·SO zá ujmom vypočulo Jed·
notllvé skladby, kt.o ré sa v .,podtóne"
opleralt o fudové motfvy s pracované vy·
spelou skladate f-skou technikou. Pozoru-

hodné boli naj mä diela J. P. Nagela,
D. Kobjelu, J. Bulanka, D. Bauera, J.
Rawpa a J. Miitilka.
Velmi za uj!mav9 bol koncert Rozhlasového dyc hového orchestra z Lipska ,
na ktorom okrem ln9ch s kladieb zazne li
I nvenčné a In š trument ačn e vtipné Miniatťiry pre s61ové gajdy a vefkf dychovf
orchester od skladatela a dirigenta H.
Krossa. Nemenej zau jlmavé bolo tiež
predstavenie pre deti ,.Pumpot" v pek·
nom nemec ko-srbskom divadle v Ba uze ne, ktoré predviedol balet Státneho s Oboru pre s rbs kú kultll ru s perfektno u
choreog rafiou.
Oa lel som mal možnos t zllč as tnlt sa
na pracovnom s tre tnut! h ráč<>v na gajdy
so závereč ným koncertom , na ktorom sa
h ra lo na rôznych typoch t9ch to nástro jov.
Okrem trinástich srbsk9ch autorov fi g urovali v progra moch koncertov aj
s kla dby hosti, napr. skladatera a akademika NDR R. Bredmeyera, sovietskeho au,t ot·a P. PlakJdlsa z Rigy a čes k o 
s lovens k9ch autorov W. Wernera, E. Zá me č nlk a, Z. Mlkulu , J. Kowalského a V.
Kubl č ku .

Ta lent srbsk9ch skladaterov prejavil
sa na jmä v dielach Reflexie pre violu,
violončelo a orchester od Detleva Kohjelu, ďa l eJ v s kladbe Tri spevy pre ba·
ryt6n, violonč elo a klavlr od J. P. Na·

gela, v Cykle spevov od Jana Rawpa a
Triu pre flautu, hoboj a klavlr od D.
Bauera.
Na koncertoch a podujatia ch. k toré
som ma l možnost navštlvlt, ťíčlnkov all
hlavne domáce sťíbory, ale l zahr a ničné
komorné sťíb ory a sólisti z Berlina , Lipska a Bra tislavy.
Ceskoslovensko zastupovali s kla datelia z Brna a Bratislavy. Z Brna to boli
W. Werner, ktor9 sa prezento val krát kymi , radostn9mi Invenciami pre klavfr a E. Z6mečnlk svojimi Variáciami
pre dychový orchester na tému J. Pra vačka .

Slovensko reprezentovali Zdenko Mi·
kula cyklom plesni Vetnt dvojspev
pre soprán a klavlr, dale J J6Uus Kowalski plesiiaml Antitéza pre sopr6n a kla·
vlr a V. Kubička skla dbou Balada pre
soprán a sexteto.
Predvedenie s kladieb
čes k·osloven sk9ch skladaterov bolo v rukách bratlumelcov:
D. Flllpovičov6
slavsk9ch
(spev) , A. Sestáková (husle), K. )'lllpo·
vič (violončelo) , V. Pelek (flauta). P.
Kosorln (hoboj) a P. Min6rek (klavlr ).
Všetky diela boli svedomi to naštud ova né a Qspešne pre zentované.
Celkove možno konš tatovať, že Iii. dni
lužlcko-srbskej hudby splnili svoje pos·
lanle a plne demonštrovll'll tvorlvll silu
lužlcko-srbsk9ch skladaterov.
JÚLIUS KOW ALSKI

zahraničia

Diia 22. j6na t. r . osiAvlla svoje letť·
dealate narodeniny popredné skladaterka NDR Ruth Zecbllnová, od roku 19&9
profesorka kompozfcle na Vysokej bu·
dobnej lkole v Berlfue, od 1973 ved6ca
~ajstrovskej
triedy pre kompozfciu,
členka Akadémie umenia NDR a nositefka viacerých cien NDR. faltsko jej mno·
boatrannej umeleckeJ čln~ostt spoi!lu
ul mnoho rokov v kompozičneJ tvorbe,
ktoré je velmi bohatá a 16nrovo lirok6:
obsahuje diela symfonické, vok6lnoaymfonlcké, s6lllticko-koncertantné, komorné, klavfrne, pletiiové, operp. Pri
prflelltosti jej vfsnamnébo llvotného ja·
bllea uskutočnia sa v däoch 7. a 8. septembre t. r. Dni Ruth ZecbllnoveJ
•
MUnsteri. Na Ich organizácii sa budt
podielať Veatf6lska Wllbelmova univerzita v MUnsteri , mesto MUnster, západo·
nemeckt rozhlas - Krajinské lttdlo
MUnster a Kruppova nadácia. Prednálky
a diskusie bud6 venované nielen hudbe
R. Zecbllnovej, ale l ostatnej stl!asnej
hudobnej tvorbe NDR. Na záver Dni
predstavi sa Zechllnová, sama vfborn6
l!embaUstka, na samostatnom koncerte
ako Interpretka l!embalovej literat6ry.

1

Parflska opera má opiť nového riadi·
tera. Nástupcom Massima Boglancktna
sa stal Jean-Louis Martinoty, mámy
opernf <relisér a bfvalf budobnf kritik
pll6cf pre noviny ,.L'Humanlté". Na tla·
čovej konferencii 17. februára Martino·
ty predoatrel svoje zámery: ,.Chcem, aby
aa tu robilo divadlo" - povedal novi·
nárom. ,.Opera nie Je povi nná byť mleatom, kde sa prezentujd Jba slávne hla·
sy. Niektoré Inscenácie budd určené ml·
lovnfkom alávnych diel, ale budd to len
vfulmky. Mám v dmysle klásť dôraz na
tvorbu, a to tak v Salle Fawart, ako l •
Palals Gamler. Nie na mJnul6 tvorbu Brittena ·l!l Henzebo, ale na dneln6, stčasné tvorbu. A chcem vytvoriť prieatoT
pre mladfch".
Lothar Zagrosek, léfdirigent Rak1iskeho rozhlasového orcheatra, stal sa novfm budobnfm rladltefom ParflskeJ ope·
ry. V novej sez6ne nal tuduje Zagro.ek
v Parllskej opere tri opery, jeden balet
a bude dirigovať tlel symfonické koncerty.
Poprednf symfonlckf onbester NDR
Staatskapelle Berlln, po pnf raz
vo svojej blst6rli podnikol rozsiahle
koncertné turné po AuatráU.I a Novom
Zélande. Ako dirigenti vystupovall s orchestrom Siegfried Kurz a Christian Ehwald. S6Jtstom bol klavirista Peter RII·
seJ.
Nemecké opera nad Rtnom (DUuel·
dorf-Dulsburg) bude v m6jl bud6cebo
roku hoaťovať v Moskve. Na programe
svojich pohostinskfcb vystdpenl budt
mať Krvavd svadbu od Wolfganga Fort·
nera a Elektra Richarda Straussa.
Dielo Hanse Wernera Heuaeho ,.An
eine Äolsbarfe", hudba pre koncertuj6cu gitaru a 15 s6lovýcb nbtrojov, odznie premiérovo 27. augusta t. r . v rám·
cl Medzinárodného hudobného festivalu
v Luzerne. Preml~rovfml lftterpretml bu·
dd dirigent Bernhard Klee, gitarista ·oavid Tanenbaum a sdbor Ensemble Mo·
dem der Jungen Deutschen Pbllbarmo·nie.
S vefkým 6spechom sa stretli v Moskve vystdpenla najvfznamnejlleho franc6ukebo symfonického telesa v sdčas
nostl - Orchestre de Paris pod taktovkou jeho léfdJrlgenta Daniela Barenbolma. Vo Vefkej sále moskovského konxervat6ria uviedli Parllanla na nlekofkfch koncertoch diela M. Ravela (Spa·
nlelska raps6dia, 2. suita z baletu Daph·
nis a Chloe) , H. Berlloza (dramatick6
sym16nla Romeo a Jdlla) , A. Bmcknera
(7. aymf6nla), W. A. Mozarta (KJavlrny
koncert C dur, KV 4&7 - s6llatom bol
sám D. Barenboim, dirlgujdci od kla·
vlra), l. St1'8vlnského (Svätenie jari) a
dallle diela od M. Ravela, P. Bouleza
a G. Mahlera. Kritika neletrlla chválou,
oceňovala vysoké technické kvallty or·
chest.~a
a zdt\raziiovala, le ,.galskf
duch je hlavnou a charakteristickou čr·
tou Ich .,kolektlvnej tvorivej osobnosti•.
Dr61danskf skladater Udo Zimmermann sa stal poradcom a umeleckfm
spolupracovnlkom Dlvadelnfcb scén v
Bonne (BUhnen der Stadt Bonn) , a to
pre oblasť sdčasnej javiskoveJ hudobnej
tvorby. Ako s prvou produkciou sa ~
čfta s Zlmmermannovou ,.Bielou rulou11 ,
dalej so Snlttkeho ,.!Jtým zvukom" (po·
dfa Kandlnského) a Paula-Heinza Dlttrlchsa ,.Premenou" (podra Kafku) .
S mimoriadnym ohlasom u kritiky sa
stretla nedávna Inscenácia Cherublnlbo
opery Medea v ParllskeJ opere. Predstavenie zaujalo predovletkfm svojim
vefkolepfm scé nJckfm rlelenlm pripomlnaj6clm vizionárske architektonické
projekty zo začiatku 20. storol!la, dalej
kostýmami a vynikaj6i:lm výkonom čier
nej Američanky Shirley Verrettovej v ti·
tulnej 6lohe. Autorom scénickeJ výpra·
vy a kostfmov je Franco Squrclaplno,
réliu mala L!Uana Cavanlová, dirigoval
Plachas Stelnberg.

Nejubilejný rozhovor s jubilantom

.VLASTIMILOM HORÁKOM
Dňa 17. jCina t. r. dožil sa šesťdesla ·
tlch rokov ume lecký šéf hudobnej rea llzácle Cs. rozhlasu v Bratislave, dlhoročn ý vedúci a dirigent bra tislavs kéh o
Komorného združenia, f unkcionár Zväzu
slovens kých s kla datefov. Vlastimil Horák. Nejubllejným rozhovorom chceme
čttat efom HZ prlblfžlt osobnosť jubila nta.

25. a 2&. 3. 198&. A. COPLAND: Preclobra pod llrym nebom ; B. TRNECKA:
Fanté&ia pre 4 lesné rohy a orcbnter {premiéra); P. BREINER: Oalll koncert
pre klavlr a orchester {premiéra) ; G. GERSHWIN: Američan Y Parili. SloYensk6 fllharm6nla, dirigent: P. Slbllev. S6Ustl: Comi dl Bratislava, P. Breiner (ldavlr) a P. Lipa {spev).

Narodili ste sa pár kilometrov od slotenských hrnie v Moravanoch pri Kyjove na Moravskom Slovácku. Co for movalo d l vzťah k Slovensku?
- Otec bol už od roku 1927 členom
orchestra Východoslovenského národné ho divadla v Košiciach, nes kOr viac rokov, až do 1938, č l enom kCipefn ého o rchestra v Piešťanoch. Už a ko chlapec
som č!ta l s lovens kú llteratCiru.
V roku 1941 ste sačali ltudovat na
Konservat6rlu v Brne .. .
- Začal som š tud ovať u profesora
J. Kohou ta lesný roh. Približne v rovnakom čase začal v Brne š tud ova ť skladbu aj Ludvlk Pod.éšť; sta li sme sa dOvernými prlatefml, rovnako a j s )a rostavom Poh ánkam, nes koršie hudobným
vedcom . . . Z profesorov mal na m ňa
velký vp lyv G. Cernušák.

Koncom roku 1947 ste pokračovali v
l túdlu na Konservat6rlu v Bratislave .. .
- Ked som počul po osloboden! v Brne koncert sCičas nej slovenskej hudby,
ktorý dirigoval Ľ. Ra jter (boli to skladby A. Moyzesa, E. Suchoňa a ]. Cikkera J. za umienil som si, že pôjdem š tudovať do Bratislavy. Dostal som sa do
triedy E. Such oňa, po jeho odchode na
Pedagogickú fa kultu stal som sa žia kom ]. Cikkera. Vtedy som sa už roz~
hodoval medzi štCidlom skladby a dirigovania. Dôkladné základy dirigovania
ml dal na konzervatóriu K. Sch impl. V
tom ča s e v Bratis lave pôsobil V. Tallch
- nevynec hal som ani jednu Je ho skúšku! To rozhodlo o tom, že som neskOr
za ložil komorný orchester.

Co vb priviedlo do roshlasuí'
- Už v detstve som počúval hudbu
v rozhl1:1sovom prljlmačl - kry š tálke , cez
sluchá tk a. Podnes počuj em charak teristické
praska n le a tmosférických porúch . . . Už a ko chlapec som sa chcel
dostať do rozhlasu. Do bratislavského
rozhlasu ma prljlm a l A. O če ná š, na jprv
do programového odboru, nes kOr S. Jurovský do hudobné ho odboru. jurovský
bol vefký rozhlasový praktik so šlrok)•m rozhfadom , rád pomáhal mladým
preniknúť do tajov rozhlasových foriem ,
boJ lú mimoriadne dobrý človek. V rozhlase som sa spria telil s dirigentom F.
Babuškom; on ml rad ll pri za loženi Komorného združenia. Podnes ml znie v
ušiach jeho poda nie Haydnovej Vojenskej s ymfónie so Slovens kou filharmó niou . Babuš ek zls kal v Prahe u P. 01!dečka velmi dobré dirigentské š kolenie.
Po tec hnlck ~f stránke ov lá dal orchester
bezpečne, bol dôsled ný vo vypracováva nl podrobnos t!, no obzvl á š ť mal zmysel
pre velk é plochy . preto velmi rád dir igova l Cajkovského, jeho vefkou, a le ne naplnenou lás kou bol G. Ma hler. Vera
sme spolu hovorili o dt·amaturgll orchestra , o štýl ovosti , o rozličnej zvukovos ti vefkého a komo rného orches tra ...
Ziar. pozna l som ho vlas tne v posled n9ch rokoch jeho života.
Ako referent a neskôr ved6cl symfonického oddelenia ate apolupracovali i
a Richardom Týnakým a Ladislavom StovAkom . ..
- Ked s om nastúpil do rozhlasu L.
Slovák dirigoval Miešaný zbor Cs. rozhlasu. Dobre sa pamätám na jeho prvé
oratorlá lne premiéry.
Richard Týnský vlastne nas túpil na
ml11sto Frantlllka Babullka po jeho ochoren! ...
- Týnsk9 dôs led ne pracoval s orchestrom, boJ typom dirigen ta -pedagóga.
Z torza rozh las ového orches tra, ktoré
ostalo po odchode vyše 20 členov do
Slovenskej filharmónie, v pomerne krát kom ča se vybudova l orchester vefm1
dobre j órovne, takže mohol s nim Ct spešne realizovať napriklad ]anáčkovho
Tarasa Burbu. V tom čase Orches ter bratislavského rozhlasu zabezpečoval rozhlasovú prevádzku. Symfonlck9 orchester v pravom s lova zmysle z neho vytvoril L. Slovák, ktor9 s a sta l š éfom
orchestra roku 1955.
Za vál ho viac ako 35-ročného pôsobenia v rozhlase ste vyatriedall rôzne funk cie v hudobnom vysielani Cs. rozhlasu ...
- Roku 1951 som nastúpil do symfonického oddeleniu ako referent, funkcie
reda ktorov sa zavied li až od roku 1953.
Vtedy som sa s tal vedúcim symfonickej
redakcie , neskOr hl a vným dramaturgom,
vedCicim hudobných režisérov a od roku 1971 vo funk cii zástupcu šéfredak tora vedóc lm rozhlas ových umeleckýc h

SLOVENSKA FILHARMÚNIA
T
Kon ty P.

Snlmka: K. Horák
telies, po reorganizácii v roku 1982 um eleckým š éfom. Vediem útvar Ume leckej
hudobnej realizácie hudobného vysielania.
Val a práca s Komorným sdrulenlm
tiel Clsko sClvlal s rozhlasom ...
- Za tri desaťročia som s Kom orným
združenlm naštudoval asi 180 diel sve tových a utorov 18. s toročia, asi 50 s kla dieb starej čes k ej a s lovens ke j hudby,
a le premiérovo sme realizovali aj počet
né diela súčasnej slovens kej tvorby s kla d by A. Albrechta , M. Bázlika, M. Bur lasa, l. Dibáka, J. Kowalského, J. Kresánka, ]. Ma lovca, D. Marttnčeka, Z. Miku lu, ]. Podprockého, E. S ucho ňa, B. Urbanca, ]. Zimmera a l. Nevlazall sme sa
vša k len na rozhl as. Kom orné zdru:!enle úč inko valo aj v tel evlzll, na počet
ných výchovných koncertoch , ktoré sme
ob zvlá š ť radi pripra vova li, vystupovali
sme na slovenských hudobných festlvaloch ( Piešťany , Trenčians ke Teplice J.
bol! sme hosťa m i Wiener Festwochen
(1967, 1969) , nahTáva ll sme pre Ra kúsky rozhlas ...
Jeden ča s ste sa stali takmer ,.dvorným " orchestrom Zväzu rak6skych skladaterov ...
- To nie Je celkom presné. S k utoč 
nost bola takáto : Po Cispešnom koncerte
ro ku 1966 vo Viedni nás požiadala Rakús ka spo l očnost pre s úč as n ú hudbu o
premiérové
naštudova nie nlekofkých
s kladieb st1časných rakúskych s kl ada te rov pre koncert S poločnos ti v nasledujúcom roku. Bola to velmi zaujlma vá
ponuka a opakova la sa 1 v da lšlch
rokoch.
Z proapektov firmy Prelser Records
som zlstJI, le táto firma vydala 27 diel
s účasných rak6skych autorov v Interpretácii Komorného zdrulenla, ktoré 118 dirigovali ...
- Mus lm dodať , že nahrávky Komorného združenia vydáva l a vydáva aj
OPUS. Na koncer toch v Rakús ku sme
mali možnos t uvies ť a 1 diela E. Suchoňa, J. Ci kke ra , ]. Kresánka, S. Jurovs kého. hrali s me tu l di e la s tarej čes 
kej u slovens kej hudby, napriklad premié rovo s me uviedli č embalový koncert
A. Zimmermanna.
Poklar sa pamätám, ten s te vy transkrlbovall a revidova li, r ovnako ako viaceré diela Johanna Nepomuka Hummela ...
- V In terpretácii Komorného združe nia sme na h rali vše tky v9znamné Hum melove klavlrne koncerty : G dur, As dur,
h mol , C dur, l Arte tte favorit. Sólistami boli A. Catarlno, P. Kov áč , a R. Ma·
cudzlns kl.
Zvléltnou kapitolou by bola spolupráca Komorného sdrulenla so alove nakfmi
Interpretmi. Komorné s d rulenle urahčl 
lo ltart nejednému slove ns kému inltrumentaUstovi. OkrClhle výročie dba prllelltosí k samysleniu sa. Co povalufete
za najpodstatnejlle z vélho vyle 35ročného pôsobenia?
- Vážim sl na jviac toho, že som bol
pri tom, že som bol priamym sved kom
vefk é ho rozmachu· slovenskej hudby premiér S u c h oľ\ ov e j Krótňavy , Me tamorfóz, Svätopluka , Cikkerovh o já nošika,
Vzkrl~enlb, ale l symfonic kých diel Kardoša a Moyzesa a nástupu ďa l še j gene rácie - Hrušovského, Zelj e nku , Bázlika ,'
Malovca a Iných. Slovenská hudba v
posle dných š tyridsiatic h rokoch zazna menala neuverlt elný rozvoj, rovnako aj
Int erpretač né umenie. Znova opa ku jem ,
som rád, že som bol Ciča s tn!kom toh to
rozvoja.
Pripravil: ĽUDOVIT M. VAJDICKA

Qagl koncert cyklu C a O vniesol ce lkom novt1 Iskru do dramaturgických projektov
Sloven s kej filharmónie. Svoj
prlest()r temoraz ziska! v podstate nezmapova ný revl r symfonického džezu ,
ktorého tvorba - a k nemá zotrvávat
na overenom bode Gershwlnovej doby sl dnes žiada obja vné riešenia. Interpretač nú problematiku Civodnej Predohry
pod šlrym nebom A. Copla nda (nar.
19001 a fi nálneho Američa na v Parlžl
G. Gershwina ( 1898-1937) zámerne obchádzam, pretože kompozičné otázky
premiér oboch a utorov - Trnečku
l
Breinera v danej situácii
znejO
prlori tnejš le.
Fantázia pre štyri lesné rohy a orchester Bohumlla Tr nečku ( 1924 l vo výslednici nezaprie upla tnenie mnohoroč 
ných s kt1senostl jednak č lena symfonického telesa, jednak skladatefa populárn ej hudby a džezu. Napriek tomu , že ml
v diele osobne prekážala Istá h armonická fádno sť ( bazlrovanle na stereotypnom septakordovom klišé, rotácia okolo penta tonickýc h sledov). experiment
vzbudzuje sympatie práve tým, že jeho
tvorca t u v.edome ne ka lkuloval s nijakým prevratným čLnom. Int erpretač n á
náročn osť sólových partov bola pre hornlstov s Ct boru Cornl dl Bra tislava ( ]. Budzák, M. Stevove, j. Illéš, V. Mlklovlč l
médiom, kde ukázali s tup eň promptnostl v zmenách frázovania vyplývajúcich
zo vzájomného s klbenla džezovej a kla sickej hry.
Uvedenie
skladby Petra Brelneril
( 1957 l pomenovanej Oa Išl koncert pre
kla vlr a orchester vyvolalo názorovo
reakciu vymykajCtcu sa z a utorom oča 
kávane j .,rados ti , pripadne Iných prljem ných zážitkov". Bola to ná zorná ukážka toho, kam dovedi e ta lentova ného hu dobnlka nedostatok ostražitosti .,pr i hre"
na všetky strany . Dielo prinieslo rad
sklamanl a pravdepodobne n a jväčšou
s molou je, že Breiner má predpo klady
na kva litne jšie výtvory, Ibaže práve tu
sa vyhol potrebnému očistnému výberu.
Rozporuplno s ť .,Qalšleho koncertu" vy niká tým viac , že násilným sobášom

dvoch navzájom sl odporuJCI!=Ich polOh
- džezovo traktovanej a ,.fllmOYo le·
žérnej" - autor s tra til kontakt s jednotne premysleným plánom. Na rozdiel
od textu v bulletine sl vObec neJXlysllm,
že by tu zaneci:tala konkrétne hudobné
s topy Inšpirácia gershwlnovským modelom. Mimochodom , charakter vokálneho
sóla Il. časti len .sotva korešponduje
s umeleckým naturelom Petra Lipu a
poklaf ma lo Ist o paródiu čohosi , nuž
prlc hodl s kon š tatovať - nevyšla.
Breiner je kafdopádne n a daný skladatel. Navyše vynikajúci klavirista s
rytmicky originálnym pulzom. Oboje dokázal v prldaných dž«nových variáciách
na Allegretto z Beethovenov ej VII. symfónie. No v tektonike velkých foriem?
Nechcem ho od k azovať na neexlstujOce
sllné zjavy, ·ktoré by syntézou džezu a
.,klasiky" vykryštalizovali perspektlvnu
štýlovfi od rodu. Chcem len upozor nlt
na fakt, že v pr!pa de podobných kom pozičný ch pokusov bude nesmierne ' ťa ž 
ké rozllš lť zámernCI štylizáciu kom erč 
ného vyznenia od sk utočnýc h komerč 
ných motivácii. Nie som povola ný .,radiť" Brelnerovl, a ko komponovať. Spomino m sl však na kvarteto geniálneho
Milana Svobodu, ktorý návš tevnlkom la nského koncertu Hudobnej mládeže pred viedol v rámc! hodinove j non -stop kompozlcle n áročný ,.kumš t" . ]e sice prav da , že zt1žené džezové Inštrumentárium
nemohlo by ť pomocným majákom pre
symfonlckCI orchestráciu, no v osta tných
skla dobnýc h otázkach toto dielo disponova lo fascinujúcim I nvenčným potenc iálom. Nad vi a za ť by sa dalo aj na pozo~uhodný klavlrny koncert K. Emersona z počiatkov 70-tych rokov, ktors•
zosta l neprávom v tieni .
je Isté, že s kla datef na sklonku 20.
s toroč ia stoj i v pra lesa mnohých fa ktov. Nachádzanie trva lé ho východis ka
mu zn ač n e odopiera pos ledný trend
bezohfadne presadzujúcl vizuálnu hegemóniu do vnlmanla hudby. Na ňom te raz je, na kolko pochopi sociologic ké požia davk y súčasne ( doby a a ké umelecké
konzekvencie z nich vyvodi.

20. a 21. V. 198&. C. M. Y. WEBER: Euryanta (predohra) ; W. A. MOZART: Koncert pre klavlr a orchester Es dur, KV 482; J. BRAHMS: 4. symf6ala e mol,
op. 98. Slovenské fllharm6nia, dirige nt: Ch. Ehwald. S6listka: T. Nlkolajen.
Posledný koncert z cyklu adresované ho závodom sa nepochybne vyma nil z
radu tuc tových pod uja ti , ba postúpil na
úroveň vrchol ných dramaturgických plá·
nov. Značkou vyso kej atraktlvnostl a
kvality ho opatrila predovšetkým národ ná umelk y1'1 a RSFS R Tatiana Nlkola jeva
- dáma mim ori adneho hudobného lnte·
lekt u a neulfchajúcej duševnej sviežosti. v súvislosti s Mozar tom je upozornenlahodný ten fa kt , že práve u tohto
sklada tefa sa špecifické črt y sovie tske j
klavlrnej školy upl a tňovol1 viac -menej
problematicky . Nl kolajeva a koby výnl ·
moč ne tomuto .,provldlu" nepodllehala,
naopak - vyznenie Mozartovh o Klav lr·
neho koncertu Es dur, KV 482 vzbudzova l oprávnen ú zvedavos ť , nakofko jej
kl asický In t e r pretačný názor vych ádZ!!
z poznania germ ánskehe úzu. Chýbali
tu sice (na š ťa s tie l nepraktické h ráč s k e
manierizmy viedenského razenia , avšak
vo výsostne hudobných a t rlbCttoch s a
svojou hrou miestami Identifikovala s
prfznačným a rllku lovanlm mozartovského š týlu. Kvalltatlvny l kvantlta tlvny
faktor óderu obhajuje Nl kolajeva v každom takte presným od hadom, čo zaiste
súvisi s jej obdivuhod nou sc h op n os ťou
udrža! v procese premenlivost! fa ktúry
nasadenCI farbu tónu na jed not ne( hladi ne. U Moza rta to nie je ha ndicap, ale
s kôr vedomý prlnclp, kt orým mOže byt
Interpretácia na modernom nástro ji tvo rivo limitovaná. A je tu navyše symbiO·
za dvoch vzácnych vlastnosti sovietskej
klaviris tky : životnej múd,rostl a naprostej prirodzenosti , pres a ku júca do hlbok ého precrtenla každe j not y. V boles tnej
ll. časti , kde sa dianie presúva viac

na orchester, vyťažila Nl kolajeva maximá lnou s ú s tredenosťou a 1plným pokoJom 7.a kla vlrom naJiemnejšl výraz. Na
š kodu veci , výborný do jem z posluchu
ob č as rušila neč i s tá Intoná cia klarine tov u fagotov .
V9chodonemeck9
dirigent Christian
Ehwald pOsoblact v ]ene má pravde ·
podobne velk é s kúsenosti v spolupráci
s O ľc h es tramt. Z Jeho gest bolo možné
vyba dať vefkú dávku profesionálnej ru tiny a pohotovos ti, čo sa priaznivo od razil o vo Weberovej Predohra k Euryante , kd e sa mu podarllo v zop äť teleso
k n ezvyčajne presnej sóhre, ktorá sa
nestrácala ani v kaskádach rôzneh o
tempa. V 1stom zmysle opornými piliermi. držlaclml tok ptno krvnej hud by pev ne v koryte , sta li sa skupiny hus H a
pozáun. Ich dôsled ne vyrovna ný
tón,
obohaten9 triezvymi farbami, sa chvlfa mi a kusticky približova l k Ideálu nemecky znejúceho orchestra.
Diskutabllnejšl Ehwa ldov vklad do
naštudovania Brahmsovej 4. symfónie
e mol, op. 98 od kryl u rč it é tie nis té strán ky rutinérskej zotrvač n os t i. Vopred na stolená koncepcia sice k ompa ktnos ť orches trá lne ho zvuku zachovala (bolo by
však zaujlmavé s kúmať , do a kej miery
tento a kus tic ký fe nomén vyplýva zo všeobecného Brohmsovho s klonu exponovaf
hlasy mimo na jvyššieh polOh). avša k nie ktoré de taily - zostali nedopracova né.
Problematika má svoje korene v tom .
že hoci tempo nie je predznačené, jeho
zmeny treba vh odne regulovať, a to tak .
a by neohrozili monoli tný charak ter tej to čas ti , Jef jednolia te prúdenie.
JURAJ POKORNÍ
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DA IEL GEORG SPEER ako človek a umelec zdnešného pohradu
cuftí, a ktoré budtí vydané v nasleduftíc/ch f oco-sér ttlch. •

Takmer presne v prostriedku medzi
na rodením Heinricha SchUlza a johanna Sebastlana Bacha sa nachádza rok
narodenia Daniela Georga Speera. Tleto päťdesi a tročné odstupy obsahujú nemalé metamorfózy. Musfme sl uvedomlf .
že v tomto čase sa odohrávali zmeny v
hudobnom myslenf, ktoré priniesli do·
dnes platné objavy na poll hudby. je to
obdobie, v ktorom sa začali formovať
stabilné základy l.nštrumentálnej hudby,
deformovali prostriedky vokálnej a vo·
kálno-lnštrumentálnej tvorby , ked baroková opera dosiahla v9znam né kulml·
nač né fázy. Formuje sa concerto a na jrozmanitejšie žánre sa diferencujú do
bohatého spektra hudobného zobrazovan ia nov9ch estetlck9ch a poc itov9ch na llehanf človeka do rozhrania 17. a 18.

Hudobn9 tureck9 Eulenspiegel , 1688

, ... ume/ct, ktort takto doktlžu hrať
na tomt o ntlstrojt {Viol dl Gambj ndfdu
sa zriedka; fa som na svofich cestdch
str etol takého Iba na bisk upskom dvor e vo Freysingu a takgto ndst roJ som
takisto nevidel nikde len v Pre~ove v
Uhorsku u mest sk ého t rubača - muztkusa Adama Besslera, ktorg ako chgrny
husliar stlm si ho vyrobil. •

Hudobn9 štvorlfstok, 1697

"Uh_orskg a ~l ddcky Simpllctsstmus
predkladaJtlci svofu podlvntl žtvotntl ptlt
a zvltl~tne prlhody, ktoré ho postretlt na
cesttlch, pričom pravdivo opisuje predtgm kv/tntlce a ~asto znepokofované
Uhorsko, Jeho mravy, zvyky a r ozličné
vofny."

sto roč ia .

Ak porovnáme Speerovu hudbu s. hud ·
bou Heinric ha SchUlza jasne vldfme ten to posun. SchUtz ako v9znamn9 pred stavltef tvorlv9m umom prenášanej tra diele talianskej vokálnej 11 vokálno-Inštrumentálnej hudby, ostal vern9 tomu·
to odkazu, k9m dielo Speera zretefn9m
s pôsobom ukazuje do budúcnosti. Prefe rova nie svetskej hudby udržiavalo jeho citllv9 pulz v stálom tesnom kontak te so svetom, ktor9 ho obklopoval.
Bol to človek s pozi'tfvnym dotykom so
svojou socletou. Už jeho osud a život
stále podporoval tento úzky kontakt takme r so všetk9ml vrstvami vtedajšej spol očnosti. Vyrastajl1c z chudobného prostredia, s ktor9m bol v ďalšom priebehu svojho života takmer o s udov~ spojen9, prijal l na poll hudby rozhodujúce
Impulzy tohto prostredia, o čom svedči
takmer celé jeho dielo. ktoré žije a d9cha konta kt om s rofnfckyml a plebejsk9ml vrstva mi a Ich originálnou, touktorou lokal itou poznač enou muzikou ,
fudovou Intonáciou preceden9m melosom. Cftlt to ta k Isto v krátkych , a le
š pecificky závažn9ch melodlck9ch zvratoch a ,.trefnostl" jeho harmonickej pale ty .
S pätosť s terénom sa však neodzrkadfuje len v jeho hudbe, ale aj v ruds k9Ch pps tojoch. Dielo Hudobn9 tureck9
Eulenspiegel svedči o aktfvnom, ba bojovom postoji voči všetkému, čo mu nebolo vhod, s č im morálne nesúhlasil, čo
fud sky a dokonca politicky odsudzova l.
Toto dielo je aj vern9m penda ntom a utobiografického románu Uhorsk9 Slmpllclsslmus, ktor9 živo evokuje vtedajší
život z pohfa du drobného človeka. je
pochopltefné, že ani jedno z t9ch dvoch
diel nemohol vydať pod svojfm p ln9m
menom, lebo by bol na to dopla til tak
ako na leták , ktor9 vydal už vo svojom
pôsobisku na latinskej škole v Gôppln-

D. G. Speer: Uhorský
(1683 ), titulný list.

SimpUclssimus

gene, a to stra tou zamestnania a žalá·
rom.
Vydávani e jeho vefkého diela Hudob·
n9 turec k9 Eulenspiegel muselo byt, poch opltefne, podnetom skGmanla jeho života a diela. jedn9m z na jzau jfm ave jšlch , ná m prfstupn9ch Speerov9ch diel
bol Hudobn9 štvorllstok [Das muslkallsche Klee bla tt). dida ktické dielo, v ktorom formuloval hudobné znalosti a didaktické s kGsenostl. Toto dielo bolo kfúčom k porozumeniu mnoh9ch s kutočno s
lf t9kajúclch sa dobového hudobnéh o
myslenia, Inštrumentára, metodiky ako
l k ompozl č n9ch prlnclpov a hodnotn9ch
Informácii o dobovej hudobn ej praxi.
V tejto súvislosti chcem tu vyzdvihnúť niektoré s kutočn os ti : jednou je, že
sa v tejto učebni c i otvore·ne z mieňuj e
o svojom pobyte na Slovensku, a to v
Prešove, ktor9 sl úži a ko dôkaz Speerovho pobytu na Slovensku a t9m aj jeho
autorstva románu Uhorsk9 Slmpllclsslmus a diela Hudobn9 tureck9 Eulenspl'egel. Odhliadnuc od toho. že sme našli

iôOiijij ..-

Uhorsk9 Slmpllclsslmus, Í683

.. §ob< ' ' l •.

D. G. Speer: Hudobný turecký EuleiUiplegel (1688) , titulný Ust.
konkordancle fudov9 ch tancov uvere jnen9ch v Eulenspleg lovl s tancami , flgu rujúclml v slovens!<9ch zbierkach , ešte
viac však zaváži, že sa tu nachádza jú
tem!lltlcké zhody medzi quodllbetom z
Hud obného turec kého Eu1enspleg la a
suitou pre klávesov9 nástroj v nea n onymne vyda nom Stvorllstku. Použitá téma má ludov9 charakter a dosvedčuje,
že sa za kladá na pravde, ked Speer tvrdli, že nazbieral vyše 200 fudov9 ch plesnl na našom územ!. V ďal šie h taneč
n9c h suitách sa podlst9m nachádza ešte
vera z tohto nazbleraného materiálu,
ktor9 vša k čaká ešte na Identifikáciu.
Druh9m faktorom, o ktorom sa chcem
zmlenlf v súvislosti so Stvorllstkom je
s kutočnos t , že aj táto kniha dokladá
Speerovu priamosť a praktl<;kosf, ktorú
Iste vedel s ús pechom u pla tniť ako pedagóg. jeho deflnlcl e sú stručné a jadrné. Uč iv o je racionálne a prehladne roztriedené, jeho pokyny sú jednozn ač né a
pra ktic ky dobre použltefné. je ho obraz
ako pedagóga a človeka sa teda zho·
duje celkom s chara kterom jeho hudby ,
ktore j no s n os ť a účinnost sme doteraz
mail možnost v ys kú šať na mnoh9ch pódiách v našej vlas ti, a ko aj v zahranič!.
Pôsoblvosf jeho suity 1 quodllbetov z
Hudobnéh o tureckého Eulensplegla potvrdilo obecenstvo v Belgicku, Pofs ku,
na Kube, v mnoh9ch mestách Mexika,
v Ta lia nsku a prednedávnom 1 v Soviet-·
s kom zväze.
Ked s om asi pred pätnástimi rokmi
prepisova l Speerovho Eulensplegla do
moderného notopls u, zostavujúc partitúru a vyznačujúc akordlku conttnua ešte
som netušil, že napriklad úvodná sonáta s uity zaznie dokonca na Inom kontinente, niele n v európskych mestách .
Zďaleka som sl nedokázal pr'edstavlt pri-·
fa žllvosf, ktorou pôsobi táto hudba na
fudf a obecenstvo Inej tra dície, celk om
Iného kultúrneho ~kruhu a l nélio temperamentu. Na mnoh9ch koncertoch'
predstavovali časti jeho diela takmer vrchol celého programu, vyvolávajGc naprosto neuverltefn9 ohlas. Kt o vldl feho
partitúru, nevie sl predstavi{. že tieto
skromné a málovravné znaky obsahu jú takú !udskú bllzkosf, ktorú od kryl
každ9 konta kt s obecens tvom bez ohla du kde jeho s kla dba zaznela. Som mimoriadne rád, že nové vyda ni e Hud obnéh o . t ureckého Eulenspleg la prispe lo
k novozrodenlu die la človeka , kt or9 sl
to svojim luds k9m postojom zaslúži u
ktor9 túto bllzkosf k člove k u vedel neomylne z več nlf vo svojom umeleckom
die le aj cez prizmu našej historickej
kultúry.
JAN ALBRECHT

" ... A tak som prBtel so svoflm odportl~aftíctm listom do Sabinova. Muzikus
čiže t rubač sa mt potem, lebo prtlve pot r eboval u~tla, a keďže som bol už dosť

starg a r ozumng prifal ma na tri roky
do u~enla.
... Po pol dr uha r oku umrel môf pdn
smrternef posteli ml odpusučebng ~as, av~ak ostatn!
prlslu~ntct cechu tohto umenia nechceli
to dovoli( .

učltel a na
til zvy~atnO

.. . Bubnovaf ve~er a rtlno i trtíb'tt po
uhor sky som vedel slce už dos( dobre.
ale vi ac nič. Nemal som už ani chuf
vsttíptt do u~tlovstva, no predsa som sa
e~te zdr žal nejakg ~as v tomto meste,
kde som bol obltíbeng.•

tli! 2. jOla 1636. Sotva osemročn9 Daniel
však v rozpätf nlekolk9ch mesiacov stra·
tli obidvoch rodičov. Zivótné cesty stro·
ty bez majetk~vého zabezpečenia vied·
ll cez pov l nnťl s tarostlivos t pr!buzn9ch
predsa len do sirotinca, napokon k je·
ho úteku a ta kmer ku dve desaťročia
trvajúcemu dobrodružnému putovanlu
mlmó hranic rodnej krajiny. Osudy stro·
ty, št udenta, učňa , hudobníka . .. , opi·
sujú viaceré literárne diela prlsudzované Speerovl. Ale pretože Ide o romány
typu Slmpllclssád , nemožno Ich bez
zvy šku brať za priamy prame ň k upres·
nenlu žlvotoplsn9ch údajov.
Na zákla de arch!vnych dokumentov
možno pôsobiská l postavenia Daniela
Speera re konštruov ať až od roku 1667
pripadne 1664. Podla nich pôsobil na
priklad v Stuttgarte, TUblngene, ale
hlavne v Gôpplngene. Ako hudobn!k sa
postupne dostával do služieb cirkvi, ale
pOsobll najmä a ko pedagóg. Cenn9 do·
kument. lis t na p!san9 Speerom, ktor9 sa
zvykne naz9v af aj blograflcká skica, lebo v ňom pripomína l t9ch dv adsať ro·
kov svo jho života na jviac zahalen9ch
tajomstvom, sa zachoval z roku 1668.
Najpravdepodobnejšie preto, že sám
spoznal Odel dlefufa bez rod ičov , v je·
ho bezdetnom manžels tve uzavretom v
roku 1669 vychova l dve siroty, chlap·
cov. Za n ajplod nejšle obdobie v Spee·
rove j tvorlvflj či nnos ti možno pokladal
80-te roky , počas ktor9ch vydal tlač ou
a ~ 14 li terárnych a hudobn9ch diel. V y·
da nie politic ké ho letáka v roku 1888
h!J priv iedlo nielen do konfliktu s vrch·

Uhorsk9 Slmpliclsslmus, 1683

"Skor o v~etky Ich tance sa tancuftí
na spôsob baletu a tancuftl naozaf pô·
vabne a sporladane, nie ak o Nemci a
Franctízt, ktorl sl namg~rajtí, že ich
caprloly stí bohv/e~o; ponechafme v~ak
kaZdému Jeho spôsob. •

Uhors k9 Stmpllclsslmus, 168:1

" . . . Vzal ma so sebou k svofmu ptlnu
otcovi, ktorg t u bol fa rtlrom . Tunaf~l uči 
tel a zdrovet) l ev/ta bol prtlve takg uče
ng ako fartlr a priam v ttí nedelu mal
sk1Jeltl slovensktl ktlzetf.
. . . Skoro v~etci slovensk! dedtnskt
stí takt u~ent , ako ich fardrt a
v mnohgch slovenskgch dedlndch sa vyu~ttelia

u~uje l a tinč ina."

Uhorsk9 Slrnpllclsslmus , 1683

"Len· čo predre~nlk vyslovi meno nového ·r ichttlr a, posadia ho dvafa z naf ··
vy~~lch radn!ích pdnov do stolice na to
pr ipravenef, . na~o mestskg truba~ - m u z t 
kus n le~ o zabubnuJe a zatrtíbl.
. . . Pot om sa k oná u ptlna r ichttlr a poriadn a hostina, na kt or ú pozgvaftí cirkevngch a ~kolských zamestnancov v~et •
kOch ntlrodnostl. Hrtl sa pritom at dobrtl
vo lctl/na a Jn~trum enttllna hudba."

Uhorsk9 Sl mpllclsslmus, 1883

Curriculum vitae
Daniela Georga Speera
Podla záznamu v matrike , Danielu
Georga Speera, druhého syna wroc lavs kéh o kožuš nlka Georga Speera. pokrs-

D. G. Speer: Aptograf z r. 1668 ( Vierfa·
cbes mutlkallscbes Kleeblatt, st r. 1 ).
nos(ou, a le a r do vllze!lia , z ktorého
so dostal iba pomocou svo jich priute·
rov , kolegov a · žiakov. Ich dobrovzd a·
nla sú zárover"i dokladom ocenenia Speer ove! osobnos ti.
Napriek tomu sa do Gôppingenu, a by
pokračoval vo svojej pedagogic kej č l n ·
nosti, mohol vrátlf až v rok u 1694. Tento nov9. fažko už povedať kolk9 za č la·
tok v Speerovom živote, zatienila smr(
manželky. Z druh ého manžels tva sa mu
narodili dvaja synovia Georg Danie l a
Johann Georg. Dňa 5. ok16bra 1707 smr(
vytrhla Daniela Geo rga Speera z tvori·
vej práce, pedagogickej č i nnosti l starost liv osti o nov ú rodinu.
ĽU BA

BALLOV A

Citáty z diel
Daniela Georga Speera
" . . . Teraz te mílostiv~mu kniežaťu
fasné, že fa nie som domorodec, ale ako
te zntlme, mofou vlastou ;e takmer reformované Sliezsko a niektoré teho ~as 
ti sa nachddzaftí vo velkom nebezpe~en 
stve, preto te mnoho tgch, ktorl st v cudzine musia hladaf zamestnanie a ~tas 
tie. Ai ta som podnikol mnoho ciest od
môfho nezl etllélw siedmeho roku život a
až do d n e~ného tridsiateho druh ého a
zattížll som koneč n e raz po poko fi . .. "

Zlvotopls n/1 črta , rukopis z roku 16138

"Notamen. Nech sl hudbe naklonený
prtalel nemysll, f e ntlrodné ntlzvy boli
dané tancom len pro f orm a. Nie: Autor
stlm sa ztí~astntl zdbav tgchto ntlrodov
a spisa/ oko/o dvesto veselgch tancor1,
ktor é tieto ndrody velmi pôvabne tan-

Podpis D. G. Speera (VIerfacbes muslka llscbes Kleebla tt. Detail z autografu z
r. 1&&8 ).
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