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BRATISLAVSKÉ DŽEZOVÉ DNI198G
rozma nitos ti BOD potvrdzujú tiež tra dičnej š ie orientova né džezové žriedla. v
tom tG roku sa stal Ich predstavltel om
ta lia ns ky orc hester Perugia big band s
r epertoáTom dominu júcim
skladbami
.,swi ngovej éry" a so s peváč k o u Lallou
Morinlovou, ktorá uviedla s klad by J. Kerna, C. Portera , A. Joblma a ďalšieh auto ·
rov. V odlišnom In štrumen tálnom obsaden! prezen tova la takéto džezové smerovanie s kupino trúbkárn Henryka Majewské ho Swing Session z Polska. ·

Dva ja dtezovl ume lci

muzlclrujťl

-

nU Peter Lipa a Bohby

AJ 12. rocnlk Bratislavskfch dlezových
dni pokračoval ~ tradlcll, ktorú sa poda·
rll o vy tvorit organ izátorom toh to jedl
nečné h o podujatia, o priniesol návštev
nikom množstvo neopa kovatefn ých záži t
kov. Počas troch d n! ( 31. októbra - 2.
novembr·a 1986] Wo naše hla vné mesto
džezom, pri č om centrom kon certného
diania s významný m zastúpenlm poprad·
nýc h za hr anič n ých. a le aj domácich
umelcov sa op!ltovne sta IA Spo l oče ns k/i
'hola PKO. Ak predch ádzajúce roč n!ky
sme mohli v krátk ost i c ha ra kterizova (
ako freel,azzové, čl Jazz-rockové , tohto·
ročná bratis lavská dlezové estrá da sa
ata la predoviletkým pre hlia dkou pozoruhodných voká lnych s nalenf
( Bobby
McFerrln, Flora Purlmová, Hanne BoeJo.
vá. Pete r Lipa ). Nás vša k môže v pr·
vom rade tešlf r epreze ntatlvna a v ce lko vom kontexte poduja tia vyrovnaná
ú čast pr edstavltelov slov enského dlezu,
na .a kú sme v posledných ročnlk oc h BOD
neboli zvyknutf : Big band bratislavs kého
konzervatória, Tradlclonál 1.1
Reviva l
band s Petrom Lipom , VV Systém so za·
h ra ni č ný m i h os ťami a Esprit. Verime, že
Ide ni e len o j ednoročný experiment, ale
takéto miesto o pr!ležitos( na konfrontáciu budú dostáva ( našl hudobnfcl na
BOD pravidelne.

v tomto zmysle vyzne lo symbolicky
Livodné vystúpenie Big bandu bratislavt ké ho konzerva tória s vedúcim a dirigentom Bohumilom Tmeč k o m , ktoréh o
pop-jazzový repertoár pozostáva zo s kla . dleb čle n ov orchestra ( J. Ba án, R. Sa r·
kllzl, O. )enls, E. Frátrik, A. Popov ič .
B. Trnečka a ďa l š i) . Ide o perspektfvne
teleso, ktorého amblcle dos távajú zás lu·
hou pedagog ických s kúsenosti vedúceho
orch est ra
plnohodnotný profes ionálny
chara kt er.
Spontánnou atmosférou a rad os ť'O u z
h ry sa pre ds tavilo h udobné združenie
Tradlclon61 a Revival band, ktoré vy·
znelo na jpOsoblvejšle v spieva ne j časti
svojej produkcie s Pe t rom Lipom v s klad·
bách H. SHvera - Preacher, B. Bentona
- Fra nkie and Johny a ďal š i e h . Podobne zaujalo vys túpenie orcheStra Vlada
Valoviča VV Systém, ktorý o j na tohtorocných BOD pripra vil nlekolko hudobných honbónlk:ov. Predovšet kým k
nlm mol!n G zaradi ť hosťovanie vynikajú·
ceho polského saxofonistu
Henryka
Miazklewlcza a dáns kej sp eváčky Hanne
Boelovej, pričom up11ta la nielen Ich nápaditá vzá jomná spolupráca a uvedenie
známych džezových š tandardov za vtšených v s kladbe St. Wondero due tom
dánskej speváčky a naše j speváckej ná .
deje Bartolomeja Baloghe - úspešne sa

Rrazlls ka

Md'e~:riu

s pevá č k a

z I,JSA.

Flora Pur imovlí.

prezentova l aj v plesni G. Be nsona Zhm,·
nl - , ole oj celkový výkon o rchestra
VV Sys tém.
·
Nedosta tkom posledného ú č inkuj úceho
s lovenského súboru Esprit hrá ča na b1·
clch nástrojoch Pavla Kozmu bola chý·
ba júca výraznejš ia mi era Invencie a origina lit y, ktorú nemOže nahradi( vysoká
technic ká vyspe l os ť jednotlivýc h hudobnlkov. Podobne by sme mohli ch ara kte
rizovaf a j ni e ktoré vyst(tpenla zahranič
ných umelcov na BOD '86. Z re per toáru
tria Hartmutb Sper! ( kla vlr). Be rnd
Wolf (kontra ba s ), Achlm Brauer ( biele
nástroje) z NSR za uja lA úvodná s kladba
Mc Coy Tynera Rotunda, menej presved·
člvo vyzne li moderne ma lns treamovo la
dané a utors ké prlspevky č l e nov tria .
Z krajiny, kde pôs ob! celý rad prvotriednych džezových skupin a sólistov zo Sovi etske ho zv!lzu - s me tohto ro ku
prlvltall estónsky jazz-roc kový súbor Ra dar. Po návš tevá ch ta kých vynikajúcich
osobnost!, ako boli v mln.u los tl Leo nid
Clžlk, kla viriSta Nikolaj Levlnovs ký o
skupinou Allegro, s kupina Arzenál . u
hlavno ·1o str hujúcom mlnulo roenom
umeln• • 111 vý kone T.r!& V l ače s l ovo Go
nellna nemohol Radar bra tls lavs k9ch
návštevnf kov plne us pokojlf a Jeho pre
zen tácla zostala v prvoplllnovef •·ovtne
z r u č né h o profesioná lne ho podania
Dramatu rgic kú koncepctu pos tros n u

Po viacnásobných návštevách popTed ného maďarské ho saxofonistu L. Désa
a ko hosfa rôznych fo rmácii účinkujúcich
v minulosti na BOD, sme ma li možnost
prvý raz s p oz nať vlastnú s kupinu Lbzl6
Désa Dlmenzio.. Kompozlcle č lenov súboru (L. Dés, R. Sza kcsky, T. Tóth, G. Szen·
de ) da li naplno vyzn ie ( sóli stickým
schopnos tiam Jednotlivých hudobnlkov.
Na BOD '86 reprezentovalo čes kú džezovú scénu Trijo z Prahy, ktorého tvol'·
ba je poznamena ná spoluprácou s Jlrtm
Stlvlnom a vy ja d ruje umelec ký zámer
prepoje nia prv kov vážnej hudby s ryt ·
mlckou a lmprovlzačnou džezovou štruk·
t ú'ľou . Vio l ončelista Vojti!c h Havel s V6c·
lav om Bra tryc hom ( soprá nsaxofón ) a
Petrom Chloubom (vibrafón a percusslons) potvrdili životaschopnost nastupu júcej čes k e j mlade j džezov ej generácie.
Dn es 20- roč n ý francúzsky gltaTlsta Birell Lagrene považuje sa za nás tupcu
populárneho Django Relnhard ta už
a ko 13-rocný sa spolupodielal na pri·
prave svo jej prvej LP platne Rou tes To
Dja ngo. V s úč as nos ti yšak vystupuje s
elektrickou gitarou a vo svojom až ekvilibristic ky ladenom preja ve využlva aj
priamoči are j š i e roc kové postupy . V Bratislave účinkoval s h r á čom na blcfch
n ás trojoch Serge Bringoltom, Aleilom
Charv6to m (basová gitara l a Jozefom
Soiloko m (percusslons ). Mll*;taml a le vy ·
znlevall jeho virtuózn e prstov é pasáže
sa m o úče ln e, čomu neprldáva la a ni poznatelná rytmi c ká rozpač it osť A. ChaTvát a (v skladbe Ch . Coreu Spain) . BI ·
rell Lagrenc so na plno zaskvel v svo jom
Blues, kt oré Inšpirovalo k dokonalejšiemu súznenlu a 1 os tatných členov sú·
horu.
K nolpritažllve jšlm momen tom BOD
1!186 potrl!o vy stCtpen le s úča s ne) če rnoš·
ske j spo\·ácke l hv iezdy sve tového džezu.
Robby McFerrin z USA je skOr hl a sovým
experlmentá t or~m a vynálezcom n ež č l s ·
to ctžc:r.ovyw spevákom. )eho hlas - a ko
n;:ll prtt·odzene jš! hudobný nástro j - je
pod teJt o s tálou kontrolou v oč ar· u júco
pod a nS""c h ba sových polohách až k pisk·
r11 vému falzetu . Nástro jom mu je vlas t·
né telo , ktorým moduluje hla s a pos ky·
tu je tnu n eoby čajné per kus ljné možnoo ti.
Vytvára dia lóg farby hlasu a frázova nia .
na jt'Ozma n lte jš!ch zvukových kontrnstov

Cernoi.ský trú bkár Lester Bowie.

takže

ma dojem úči n kov a nia.
súbor u. Tento vel k9
Improvizá tor so sc h op nos ťou vyjadriť pOvodný nllpev, čl už Ide o de tskú ,r ieka nku alebo melódiu A. )oblmo, Ch. Corau, čl Iné hudobné zcLt'Oje v bohatšom
· a orlglnlll nom obsahu, .ruš! bariéru medzi Interpretom a publikom. Jeho vystú·
pente sa s táva a kýmsi s pontánnym vokélnym h·l ppenlngom. no ktorom pa rti·
cipu je colé obecenstvo.
poslucháč

nl e k oTkočle nného

Priaznivci for má cie Chlcko Coreu Re·
tu rn to Forever poznajú spe v áč ku Floru
Pu rlmovu ťl Jej manže la Alrta Mo relru,
h rača na perkusljných nast rojoch predovšetkým v súvislostia ch s významnou
JOZz-rot kovo u sy ntézou sedemdeSiatych
rokov . Flora Purimová 11 Airto Mor eira
z nra z!lle prišli do Bratislavy s vlast·
nou s k u plnou (Marc os Silva - k>!&v eso·
vé nástroje, Rlcarelo Pelxto - gitara ,
)ef! Elli ot - trúbka, Gary Brow n - ba·
s ová gita ra, Calso Alberti - biele ná s troje], v ktorej sa na jvýraznejšle pre·
sadil vede nlm melodickej l!nle. a ko aj
sólovými partml t rúbkár J. Elliot v s klad·
bách M. Sil vu Manuzellta, Brazlltan People a ďa l š ie h . Flora Pur lmo~a si spolu
účinkovanie s Ch. Goreom pripomenula ples r'lou Light as a Feat her. Polnočný
koncert strhujúcic h latinskoamerických
ry tm ov pa tril k najexpres!vnejšlm z á~t ·
kom BOD '86 o svojou pôsobiv ou a!llllD"sCérou l hud obnou presvedčťv os fou tlmot.•l pod n et nosť prenika nia Juhoam erlc·
kýc h rytmi c kých a melodických lmpul ·
wv do svetové ho džezového vývoja.
tohtoročných
Umelec kým vrcholom
llro ttslavs kých džezových dni sa sta l
1-oncert s kupiny Lester Bowie a Rrau
l' hantasle z USA. Preds tavlter s účas nej
džezovej ava ntgardy L. Bowle a jeho d y·
l' hový orchester [Stam on Da vis , Ra su!
Sl dd lk, Ma lachl Thompson - t rúbky , SteVl' Torne , Frank La cy
- t rombóny, Vin' ent Chancey - lesný roh, Bob Steward
- tuba , Philip Wilson - biele nást ro je)
sa prezent ovali džezovou mod ernou evo
kované ho s veta ))udobnej fu nt ázle a pod
maňujú ce h o Inštr umentálneho predvede
nla vyvolávajúceho do1em, že tde o hud
bu. majOcu o jeden rozmer navy ~e. Pred·
s tave nie uk ončil prldavok s él tmosférou
u a dšenta a vzájomného porozumenia tak . a ko je to v džeze zvykom

BRANISLAV SLYSKO

V ~et k y

-;nlmky

V. Hák

STACCATO
• SLOVENSKA FILHARMONIA V
SEZONE 1981-87. Na tlačovke 27. ok·
Cóbra 198& informovali L. Mokrf, ria·
4ltel SF, A. Rajterod, dramaturgička
SF a J. Revallo, umeleckf ved6ei Ko·
mornej opery o umeleck·o -dramatur·
gickfch pl6noch na nastbaj6cu sezóau 1981-87. Podobne ako po minul6
roky v dramaturgii sa zohladiiuj6 vf·
znamn6 kultimopolitické výročia a
adala.U ( Med:lin6rodný rok mieru, ju·
bile6 F. Llazta, D. Sostakoviča a pod. ).
Uskutočni sa 23 koncertov abonenta6ho cyklu A, 29 koncertov v r6mci
cyklu B, 7 abonentných cyklov Koncertov pre zbody C-D, 7 koncertov
v cykle K - Koncerty pre Kruh pria·
telov SF, 7 koncertov a6čaanej hudby
cyklu SH, okrem toho SF absolvuje
koncerty v Dome umenia v Plelťa·
aoch .a ďallle koncerty mimo aboaentDých cyklov, SF otvorila sezóna
dvojicou abonentaých koncertov 30. a
31. X. 1981. Na koncertoch privltame
okrem popredných dom6clch aj vý·
znamných
zahraničných
umelcov
fakladatela a dirigenta v jednej oaolle K. Pendereckého, ďalej S. Palma,
K. Aru, J, Conlona, C. Abbada a Ml6·
delnlckym orchestrom G. Mahlera
atď . ) . D6lellt6 miesto sa v dramatargU venovalo aCíčaanej slovenskej
tvorbe, ako aj uv6dzaniu noviniek
slovonakej UteratCíry ( preml6ry diel
L. Burlaaa, V. Kublčku , I. Hrulovsk6bo, I. Zeljenku, J. Be nela) . Kým v
cykle K sa ambltua koncertov rodiruje smerom k dielam starých majstrov, novovytvorený cyklus SH bude
prezentovať vfznamn6 hodnoty hudby
20. storočia, a to tak svetovej ako
dom6cej proveniencie. Pri Slovenskej
filharmónii u ča la pôsobiť od 1. septembra t. r . Komorné opera, ktorej
umelecké činnosť aa vlak naplno prelav! al v druhej polovici sezóny. V
aičaanoatl sa začlna pripravovať a.:é·
niekt projekt Preme ny, obsahujCícl
frasmenty diel od Glucka po aCíčas
at hudbu. V r 6mci Slovenskej fllbar·
mónle ako lnl titCície vyvlja bohatCí
činnosť okrem symfonického orchestra SF ďalllch d eväť telies a sedem
sólistov SF. Z nich Slovenskf filharmonický zbor sl prlpomlna v tejto
sezóne dvojité jubileum, a to 40. výročie zalolenla a 30. výročie začlene 
nia do SF.
• SPOMIENKOVí VECER pri pri·
lelltosti nedolltýcb 90. narodenln hu·
dobnébo skladatera prof. Stefana Né·
metba-Samorlnakebo usporiadala diia
30. 9. 198& Ľudové l kola umenia v
Samedu. Z66MUIIU aa na ňom vedi·
cl •~lcki a k.ultirni predataviteUBJ
Dunajskostredského okresu J. Galpa·
rlk, E. Domslu a Ľ. Preslnuky a pri·
b111n1 skladatera nAr. um. L. SlovAk
a K. Magilovi. Ponanle prijali aj bý·
vaU lia ci prof. Samorlnakebo pedagogička VSMU H. Gifforov6 a muzikológ dr. R. Rybarl č , CSc., ktor( spolu
a rladltefkou ĽSU H. Hudekovou pred·
stavili prltomným llvot, pedagoglck6
pôsobenie a d ielo akladatala. V kul·
ttrnom programe odzneli skladby 1
tvorby S. Né me tha-Samorinakebo v
troch okrrubocb. Slhnoatný večer
otvoriU liaci ĽSU a drobnými klavlrnyml skladbami z cyklu Malý začia·
točnlk. Po vyat6penl dr. R. Rybarlča ,
ktorý al a 6ctou a 6prlmnoaťou pripomenul umeleck6 n6zory a pedagoglck6 vlastnosti svojho učitela, zazneli z mag netofónového zimamu
íiryvky troch s kladieb: symfonickej
b6ane Brezy, Slii!lkového kvarteta
8 mol a Siestich skladieb na slovA
E. Adyho. Na zber zabrala H. G6f·
for ov6 sugeatlvne autorove Toccaty a
ffígy, potom s i prltomnl prezreli pa·
m iltni izbu S. Németba-Samorlnskeho,
ktori je v budove ĽSU verejnosti pri·
stupni denne od 13. do 17. hodiny.

su/ibi-

• ZA PROFESOROM I. H.
KOM. V októbrových d ňo c h tohto ro·
ku sl uč ite li a l l iaci Konze"atórla
v Kollclach pripomenuli 35-roi!n6
exis tenciu te jto lnitlttície. Zasl. uč .
prof. Ignic Rynek Subč l k vlak ul
nemohol v kruhu svojich kolegov a
vďačnýc h liekov zaspomlnať na svoJu 35-roč nCí umeleckú činnosť a 28roi!Dfí pedagogickú prAcu. Po ťa l kej
chorobe zomrel v Koiiciach 12. októbra 198& (nar. 8. ja nuára 1910) . !ivot prof. l . H. Subč lka , absolventa
Majstrovskej lkoly v Pra he , bol pes·
trým llvotom muzika nta, v ktorom
aa sn6bUa bohatá umelecké činnost
(koncertnt ma pter Olomouckej fil.
har mónie, člen Orchestra 5. mája v
Prahe, i!len o rchestra Cs. l"ozhla su
v Kollclacb, konce rtná činnosť huslo·
•ého aóllstu) a výchovou mladého do·
rastu (Hudobná l kola v !erotlne, Olomouci, Dvofe Králové m, Trutnove ,
Gottwaldove, Proatijove a od .r oku
1910 na Konze"atóriu. v Kol iciach).
ľito
vzácna symbióza výkonné ho
umelca a za nie teného pedagóga prl·
nlula aj pl'imer a nú bo hatú úrodu.
Vďal)nJ liaCi ll l 16ako u a úctou s po·
mlnajt na avojho u č itera. kolegovia
-.a svojho apolupracovnlka . na d obré·
bo ftovekAI.
- mp-

Celoštátna súťaž
Ocenu Beethovenovho Hradca
Obl llbená a známa celoštétna
O cenu Beetho•enovho•
Hradca p re mlad ých hudobn[kov - !lakov ĽSU, konzervató·
r ll, vysokých škOl , ale a t s ťi
k romne š tud u t ťiclc h - vs tťipll a
tohto roku do JubileJného 25.
r oč nf k a (15.-21. túla 1986). V
k·rásno m pros tredi zá mku v
Hradci nad Moravlcl, ktorý
svojho času hos!Ll t ak význa mn ých skla da telov. a kým1 bo li
L. v. Beethoven a F. Lls7il:,
usporad llva sa k až d oroč ne sťi
fa!, a to striedavo v rôznych
odboroch. Prvý .rok s a sllfažllo
v odbore klavlr, rovnako a ko v
poslednom Ju bile jnom i'Očn[~u.
Súťaž vypisu je Ok resné s t redls·
ko štá tneJ pamiatkoveJ s tarostlivosti a ochra ny prli'ody Opa·
va so sldlom v Hradci nad M<>ravlcl a Ceský h udobn ý fo nd v
Prahe. Záštitu nad sll ťa!o u preberá rad a Severomoravského
KNV v Os~rave, Min isterstvo
kultťi ry CSR, ONV v Opave, a ko
at Slove ns ký hudobný fo nd v
Bratislave .
Ka ždý roč n!k sú ť aže otvára
s lá vnostn ý koncert. Na tohto·
roč nom .otváracom koncer te sa
pri prlle!l tos ti Jubilea odovzdáva li čes tné uzna nia tým, čo s&
zas l ťižl ll o rozvoJ sťiť aže , a zárovei\ sa predstav ili úspešn! ťi·
sll ťa!

častnlcl PTedch ádzajťiceho roč

nika

sll ťaže.

Vrch olom bolo vys t ťipen le
laureátov m inulých
sťifažl. SSR na ňom s úspechom
reprezentoval Tibor KoY6č z
bratislavského
ko nzerva tó ria,
ktorý sa na posledn eJ hus rove t
sťifažl s ta l noslte l om l. ceny
l klavlrny part h ral ped. M. Varlnskyl. Ko ncert sa tešil mlmorl~td n em u záuj mu návštevnlkov
Zl~ širokého o kolia.
Zo s k romných počia tk ov t rpezlivo u prácou a na dšenlm
v ~e tk ýc h organizá to rov vzn ikLa
význa mná kult ťi rna uda l·os ť celoštátneho významu. Sporad icky sa na n e ( zťičas t i\ uJ ťi a t ka nd idáti zo za h ra ničia. Svotu prvú za h ranlčnťi cenu ziska! tu
napr. pol ský klavirist a Zimmermann . nesk'oršl láUreát Ch op!·
n oveJ sťifaže a d nes známy svetov~ klaviris ta . V prie behu rokov sa sťi ťa! vyk ryštalizova la
ua t rot ko l ovťi pod la · vekových
ka tegórii: l. kategória do 18 r okov , ll. kategória od 18 do 21
rokov, Ili. kategória od 21 do
30 rokov. ZvUáš tnosťou súť·aže
- v sna he o absol ťitnu objektlvnosť te prvé ko lo, v ktorom sa b ra t ťi len urče n~ povln·
né s kla dby, pri č om porota te
za plentou.
V tomt o roku sl1ťa !ill ! laci
zo všetk ých konzerva tórll a vysokých škOl našeJ republiky.
St1čas n e boli prftomnl a ko pozorova telia a t dalšl !laci a mnoh l pedagógovia, čo te ve lmi
;Jt ospešné a pouč n é a malo by
sa l'r natvlac podporovať zo
struny vedenia škOl.
Napriek tomu, že ťažisk om
programu sú Beethoven ova skladby, v každeJ
kategórii sa hratťi at diela F.
I.lszta, skila datelov 20. storoč i a
a sl1čas n á čes k á a slovenská
tvo1·ba. V zá v erečnom kole na tvyš!le t ka tegórie sa lnterpretu.te vždy Jeden z Beeth oven asúťažného

vých ko ncertov s orchestrom.
V tomto rok u sa poduJatia
zúčast nil pomerne vysoký poč et s ťiťa žtaclc h (spolu 56 k.la·
vlr lstov l· Celkove bo!.a velmi
d obrá ťir oveň , najmä v na tvyš·
šej ka tegór ii. V každeJ kategórii sa vša k ob javili perspe ktlv·
ne talenty. I ked nemožno všetk ých v y m e n ov a ť , s pomeniem
as p o ň tých, o k torých pravd epodobne ešte poč u te me: sil to
Peter Jiflkovakf ( Pra ha l, Roman Frlč (Teplice), Jan Cech
( Praha l,
Rtfnata Licbnovsk6
(Os trava l, TomU Tvaroch ( Praha) a profesioná lne na tvyspe·
letšla Kvitoslava
!um6rovi,
ašpirant ka AMU v Prah e. Sl<>vens kl účas tnlcl boli v porovnani s českými početne v menšine. Zlskall však tiež ocene nia, menovite Ceny SHF za nat·
lepšiu In terpretáciu sťičas n el
slovenske J skladby. SQ to Alena
Janáčkod,
Rudolf Kebusaek,
Miroslav Kroupa z Konzervató·
ria v Bratislave. Rudolfovi Kebuszekovl udelili a j čes tné
uzna nie v Il. ka tegórii.
Treba s •radosťou kvit ovať, že
celková organizácia a priebeh
sl1 ť aže boli na vy ntka Jt'lcet ú·
r ovni. Mimoriadnu podporu a
úprimný v zťa h všetkých vereJ·
ných č lnlte lov bolo c itU na
každ o m k roku, čo tiež patrilo
k ťispeš ným aktlva m súťaže.
Cerstvé s k úsenosti z takých·
to sú ť aži opätovne dávatťi pod·
ne t na úvahu , aby sa podobné
sl1 ť a!né fór um vytvorilo at na
Slovens ku. Kým v Cechách už
ro ky o krem Beeth ovenoveJ sQť aže exlst u tťi aJ dalšie celoštá tne sút aže, napr. Sme ta nova ale·
bo Choplno va, na Slovensku,
žlal , nemá me žiadnu tnš tru·
mentálnu celoštá tnu sl1 ťa ž pre
mlad ých adeptov umenia. Bolo
by ·potrebné n a kompe tentných
miestach p ouvdov a ť o otázke
náplne a tematiky súť·ažl , ved
n aša hudohná ·tradlcta a súčas
nos ť poskytujú na t o dostatok
možnost!.
Pri prrie!ltosti 25 -ročné h o Jubilea súť aže O cenu Beethov&n ovho Hradca kona la sa d ňa
26. júla 1986 vedecká kon feren cia, ktoreJ predsedal dr. I.
Ml!rka, pedagóg Konzervatória
v Ost rave a JAMU v Brn e. Od·
zneli referáty, tý k aj ťice sa samotne J silfa že ( M. Stenclová,
J. Vratislavs k ý, K. Bo!en ek, R.
Melmuka , J. Sochor, J. Pragant),
a ko at osobnosti L. v. Beetho·
ve na a jeh o tvorby ( I. Ml!rk·a,
R. P eč m an , M. Ma lura ). V diskus ii sa bovor!l o o význame
sú ťaže, tel doteratšon:t vývo JI,
a le a j o perspektlvach. ZdOraz·
nl! sa fa kt, že !Teba st.av a ť na
dote ra jšieh t·radlclách , no sílčas n e sa treba vyv arova ť s tagnácie, pričom sa vyslov ilo viacero návrhov a podnetov, t ýkajúcich sa budl1clch tubll el L.
v. Beethove na ( 160. výl'oi!le
úmrtia v r. 1987 a 220. výročie
narodenia r. 19901. ú spešné vy·
znen ie vedeckeJ konfer encie
potvrdila ta k výbo rná úrov eň
referátov l d iskusie, a ko aj h oj·
n á ťičasť prltomnýcb.
EVA PAPPOVA.
JA.N PRAGANT

Rozhlasový zápisník
Medzlndrodng de1l hudby, kto·
rg určilo UNESCO na l. október, sa v kandloch vysielania
Cs. r ozhlasu na Slovensku pr etavil do mnohorakgch a pôsobiv!)ch podôb. Z množstva r oz·
manltgch programovgch typov,
dduaf(Jctch vo svofom dramaturgickom tvare obraz o ko ncepč 
nef prdci Hlavnej redakcie hudobnt1ho vysielania, vyndra sa
novg typ, o ktorom te potrebnt1 zmtentf sa trochu podrob·
nefšie. Ide o r ozhlasova "popolu~ku" v budťícnostl pripr avovaného cyklu hudobn!)ch program ov, ktoré sa budťí vysi e·
lat priamo z tzv. kompakt ngch
platni, Leda jedného z natnov~tch n os ičov hudobngch
konzerv . Po prekonant mnohor a
kgch (Jskall 1 teoretických zdô
vodnent, resp. pochybnosti o
zbyw~nostt
tohto smerovania
sa ukazuJe. tP naznatenti cesta

vedie vpred. Ctm fe t otiž kvalitnef~í
zdrot lnformdctf na
vstupnom k and/l, teda na r oz
hlasovom vysielači, tgm je lep·
~f vgsl edok af keď nie vg.
slovne v prlamef úmere u
posluchdča na domdcom rozhlasovom prlfímal!l. Za prvou r el dciou pripr avenou z pr oduk·
cie vydavatel stlev OPUS fland.ček: 1. sldčlkové kvarteto v po
danl Trdvnfčkovho kvarteta) a
SUPRAPHON (Dvol'dk: 6. sym·
fónia s Vdcl avom Neumannom
a Ceskou filharmóni ou) by mall nasledoval l ďal~le. Pr avda,
~frka dramaturgick ého zdberu l
feho rozsah budú zdvlstef ad
takgchto faktor ov, na ktoré Cs.
rozhlas nemd priamy dosah. Te
nesporné, že ndstup dlgltdl net
"éry", teda zd zna m realizova
ng dlgltdlnou cestou v spotttos
ti s mo žnosťo u konzerv ovanta
cgchto zdznamou na novgch

V Pr ahe podpísali 29. ok tóbr a 1986 pr edseda Ov SZM Jar oslav
Jenerdl a predseda Zvllzu l!eskosl ovenskgch sk l adat el ov dr. Zdenko Novdček, CSc., proťí dohodu o spol uprdct. V dohode sa odporťíča, aby obe t n~titťície ťízko spolupr acovali pr t pr í prave umeleckgch sťí fažl, pri vyhladdvanf vgrazngch hudobngch talentav a prt
r ozvoji k ultúrneho života mladef gener dcle. Obe str any sa zavll·
zufťí, že uplatnia v~e tky svofe možnosti, aby dohoda prospela na·
~e f hudobnef vzdelanosti a tak sa zvgma ťírovel'f hudobnok ultťírneho života mladgch. Predpokladd sa, že obafa partner i budťí
obsah zmluvy pravidelne kontrolova( a sk or o sa prefavf fef platnos(.
Snfmka : E. Fa fek

Sviatky piesní - Olomouc 1986
Hudobné festiva ly sťi pre nás a kýmisi s lá vnostným! okamihmi
v slede každoden ného h udobného d iania. Z pohladu usporiadatel ov a umeleck ých h ostr Ide zasa o vyVTch olenie dlhodobých prl·
prav, pr ed zrakom ne2alnteresovan éb o divá ka spravidla skrytých.
Tak to možn o c h ápa ť l 15. ročDJk Futlvalu detských spedckycb
zborov Sviatky piHDI, k torý sa v dňoch 4.-7. septem bra t . r.
kona l • Olomouci. Hlavné festivalové koncerty patrlll rozMasov ým z barom OIRT (ZSSR, NDR, BĽR , RSR, Pooha a Bratisla va)
a boli ka binetnou ukážkou speváckych š kOl, lnterpreta i!ných pristu pov 1 d rama tu.rglckých .akcentov, nesl1clch v sebe neraz znač
n ú dávku ta ktiky a d iplomacie. A tak porovná vať Jednotlivé výkony by bolo n an a jvýš vág ne (na koniec to a ni n e bolo ciel om festiva lu ).
Okrem uvedených ·rozhlasových zborov mali návštevnic1 koncer·
tov možnosť poč uť vý borné vy s tťipenl a OlomouckeJ CampaneHy .
Sev eráč k.a. z Liberca a sympa tic ký Kvltek z Loun. Zvláš ť prlfaž ..
livý bol koncert prvých dvoch v pre krás nom gotickom ch r áme
s v. Món ca, zostavený prevaZne zo sak rálneJ hudby. Za zla tý ·k ll·
nlec festiva lu (n apriek poznámke venovanej p oradlu) m ožno Jed·
noz n ačne oz načlf vystúpenie flnskeho š kolského zboru Vox a ul'ea
z Jyväskyla. Muzikalita mlad ých Flnov, drama turgia ko ncertu a
v n eposlednom•·rade 'javňskový prejav J• fluidum~ · kt Gré p očas lroncertu šlrlli, bolo školou n ielen pre divák-ov a č l enov ostatných
zborov, ale l odbornlkov. Preto nie t divu , že "F irrt~ sa s kloňovali
v každej "zasvat enej debate~ a nepoc h ybne eš te l dnes mnohým
(dirigentom) nedajú spa ť. Neču do, ved pre vä čši nu účastnikov
znam enali až prlllš ot voren ťi konfrontáciu.
Sťičasťou fes tivalu bo la l P.rehlladka v lťa :rnýc h s kladieb sklada·
te ls kej sťi~a!e Olomouc Jlrkov 1985, z k torej s t spomedzi
Iných ( J. Podešva, J. Ceremuge a I. Hurnlk. l odniesol c enu l A. Zemano vský.
V r ámci festlv.a lu sa kona l 1 seminár so znač ne šl·rokou témou
Ľud ov á pleseň a detský zbo.rový s pev, pracovne rozdelenou do
troch obl<astl : Úloha plesne vo vývoji n á•rodných hudobných kult úr , Ľudová pleseň v hud obn ej tvorbe a Inte r pr etácii a Detský
plesňov ý folklór pil'OStrledok estetickeJ výohovy. Zlal, ťiroveň
l obsah v äčši ny r eferátov ma dost81točne ne pr esv edčili o tom,
že l1čas tnlc l ( pos lu c hé č l l odchédza,ll s pocitom oboha ten ta v da·
ne j o bi>SStl. Táto sku točn os ť sa kcm§tatov.a la l v záv erečnej krátkej dlskusLI, k torá v k oneč nom dOsled ku boLa n ajzaujfmavejšou
(škoda, že l naj kratšou ) časťou sem'tná ra . Druhý seminár s medzi·
n árodn ou účas~ou - Seminár zástu pcov rozhlll$ových štl1d11 s témou Ak o sa prezentu je ludová pleseň v ro1:hlasov.o m vysielani (pre deti ·a mládež - pozn. a utora l bol z nepoch opltelnýcb
dôvodov Ignorovaný organizáltorml l ťičastnl k-ml predošlého, a to
l napriek tomu , že s danou problemall kou l1zko korešpondoval
a ko na-I sa be2prostredne po ň-om. A lak obe akcie vyzneli viacmeneJ a ko n ezodpovedaná otázka "a ko dalej~ , k>torú sa podari ·a ko dúfame - usportadatelom do budt'lceh o roč nl ka vyrtešlf.
Napriek uvedeným výh radám treba o lomouc ký festi va l považovať
vo všetkých smeroch za dôležitý Impulz do ce liQroč nej člnnosrl
v oblasti práce s detskými speváckymi zbonnt, lf tak je treba·
v pine t miere ocenlf prácu všetkých tých. ktor! sa podielali n u
jeho prlprave.
JURAJ DOSA
kompaktngch nosičoch, pr ed·
stavuje aspol'f takg ndrast kva
lity, ako bol pr echod od klaslck!)ch platní na dlhotroafťíce,
resp. vystriedanie monofónneho
zdznamu stereofónnym . Je síce
pravdou, že vo svete už v~et ky
v llč~le gramovydavatel stvd reallzufú svofe nahrdvky dlgltdlnou formo u, čo obwldU platí
pri nahr dvkach operngch k om·
pletov, v men~et miere fe toto
pravidlom u rozhlasovgch spo·
lač ností. ObzvldU te pote§ltel·
né, že Cs. r ozhlas v Bratislave
v priebehu niekolk!)ch mesiacov obdrží takéto modernt1 zt1znamové zari adenie. Využíva(
sa bude v prvom rade na zt1znamy produkcie symfonlckef a
opernet hudby, t. t. Iba časf
vgrobnej produkci e bude zaznamenaru1
t outo modern ou
metódou. Z dot erat! fch sk úse·
ností, ktoré sa nadobudli pri
k oprodukč ne/ spoluprdct s hudobn!)m vydavatel stvom OPUS
- posledne prt r eallzdctt oper·
ného k ompletu Ndmesač nd. od
V. Belliniho -. le zretmé. fp

zdznamy budú kvalttnefšle, be2
skr esl enia, so zvllč~e ngm ambl
tom dynamického rozpätia, lep·
~tm odstupom (nahrdvky bude
menej ruš/( sprtevodng ~um pdsu) a pod. Ak by mal byť u
teor eticke/ rovine ru~ivg faktor,
tak Iba z v onkaf~leho prostre
dia, mtmo koncertner sdly, pri
padne ~tťídla .
V krtt~ckef analgze, ktord vy~la predneddvnom v časopise
Stereopl ay v súvisl osti s 'hod
notenfm produkcie pr ve; stovky
dlgltdlnych nahrdvok r ôznych
žtlnrov a proveniencif, sa kon
~tatova/o, že fe absolťítny nedost atok
koncertngch !tťídlf ,
ktoré by vyhovovali prísnym
normdm pr i r ealizdcli zdzna
mov dlgltdlnou f or mou. Nové
bratisl avské ~túdld. Cs. r ozhla
su na Mgt nef ulici č . 1 at." na
malé nedost atky tgmto nor
mdm zodpoveda/tí. Dúfafme, fe
vgsl edky nafnov!ef teéhnlky u
plnef ~trke pomôžu samotnému
~treniu umenia v teho nafčis
tef~e; podobe.

ONDREJ SUHAJD.A'

manJtých možnosti, z ktarých sl výk·o nný umelec vyberá.
Autor mOže byt videný z rôznych pohladov, z rôznych
strán, a to vždy legitlmnym spôsobom. Nllka sa pri·r ovnan.le s krajinou; jej tv&rnost sa mení podla toho, ako
je .osvetl-ená, a tým sa meni l nálada, ktorú pohlad na
krajinu vyvoláva. Milovnlcl prtrody tieto premeny dobre
Yl. 2. VYKLADACSKA CLOHA INTERPRETACIE
poznajú. Co sa ~ka väzby ilnterpretácle na určitú spoločnost tento jav výkonn! umelci chápu väčšinou .Ln.( Dolrončenle z č. 20/1986 H2 l
štlnktlvne. Niektor! velk1 umelci sl tieto väzby hlboko
Ukazuje sa, že k·a ždá zmena v pohladoch na š~lov·os(
uvedomujú, napriklad W. Kempf povedal raz v článku
je sprevádzaná nejakou zmenou kompozičnej technilky,
o Interpretácii Beethovenových diel: .,S Beethovenom je
čo má zákonitý dopad na IJilterpretáclu, a to väčšmi než
to ako s evanjeliom. Každému storočiu sa neprihovára
sporeólcké snahy dovolávajllce sa hlstorJc.kej vernosti.
lľOVnako, a~e každá doba sl z neho vyberá práve tie myšI v Interpretácii teda dochádza k zmenám slohu, resp.
k zmenám slohových čl štýlových výkladov. Rel)rezen- . lienky, čo dávajú odpoved na otázky, na ktoré sa hladá odpoved. Podsta.ta nemennej a v.ečnej hodnoty Beetantml novorodlaceho sa interp·retačné'ho modernizmu
.thovena je práve v tom, že je v ňom ·tolko bohatstva
boli také osobnosti ako napr. Bruno Walter, Yehudi Mea právd, že sa musia prl'hovárat každej dobe a každému,
nuhlln Dlnu Llpattl, Arthur Rubtnsteln, Pablo Casals
kto je pTistupný tieto pravdy vrumat. Pretože však tieto
a ďalŠI. Tito umelci .,neprepadiJI" extrémom módnej štýkladené pTavdy stl v rôznych dobách rôzne, men.! sa !Inlovej orlentác!e, ale v pravom slova zmysle postavili
terpretačný výklad Beethovenovho d.lela. Co bolo teda
základy toho, čo dnes považujeme za presvedčivý výpresvedčivou , alebo a·k chcete, štýlovou Interpretáciou
klad š týlového poňati a od barokoveJ hudby poč.nťlc až
trebár-s pred so· .rokmi a lebo plľed 100 rokmi, nebude
po sťlčasnost. Treba povedať, že zásluhou noveJ interasi štýlovou l·nterpretáciou dnes." W. Kempf dalej dooápretačnej vlny sa v plnom rozsahu re16ldovali velké
va, že tieto akotualrlzačné premeny nevznikajll zámerne,
citové výkyvy, d.otýkajllce sa agogiky a dyna miky. Je
ale celkom prirodzene a nevedomky, pretože l život
zrejmé, že l chápanie tempa v rámci agoglckých zmien
okolo nás sa n eustále meni a menlme sa l my.
sa značne menilo. Azda najnápadnej§le boU lokálne výkyvy vo frázach, lebo predovšetkým tiel'o vnášali do poNapriek tomu sú ešte stále umelci, ktor! tťlto "vydania silné citové kollsanle, až afektovanle. Moderné
kl·adačskú" funkciu Interpretovi zásadne upierajú a d·o·interpretačné podanie pracuje s výrazovými prostriedkamn.levajú sa, že v každej skladbe je zakl1aty raz a nami na väčšieh plochác'h a kladie dOraz predovšetkým
vždy ideálny spOsob jej predvedenia, čiže lnterpretovou
na stavbu celku. Tu funguje •a ko vel\ml silný faktor 1 11Jlohou nie je· nič iné, a.ko tent'O .s pOsob objavit. Omyl,
zjednocujťlca sc·hopnost tempa. S agogtckýml zmenami
s ktorým sa tu stretávame, má, pochop:ltelne, sv.o ju prfsa zaobchádza opatrnejšie, v k·antllénach sa tiež nečl~u. Interpret sa mOže do diela vžiť rak 1ntenzfvne a je•preferujQ tak silné agoglcké a dynamické výkyvy, V deho predstava o stvárnení s a q~Ože s takou silou pretailných dyrnal1llických odtleňooh s a spreclzovalo najmä
mietnuť do diela, že umelec srratl krit-Ickú schopnost
tleňovanle akcentov a 'lla·rábanie s farebnosťou. 'Najmä
uvedomiť s l, čo do nej sám vkladá. Vo vedomi Interprev tomto smere vývoj za posledných pllfdes.lat ll'Okov
ta vznl.k á potom domnienka, že v podstate nerobf ruč
s merova l k neustá.Jemu zušlachtovan~u.
iné, len od•haluje pravé znenie diela, čo je dôvodom
Každá s.polornost hladá v umeleckom diele nielen
pre neznášanlivý · postoJ k Iným spôsobom predvedenia.
aurora a jeh·a dobu, ale tiež se ba samu. Konštatova Li
l v dra matickom umení s ú lnte!'preračné premeny dávsme, že historicky vernú Interpretáciu nem'Ožno. v sta.rno 7lnáme a medzi diva delnými prakl!l.kml1 teo:retlk·ml sa
šlch skladbách vlastne •r ealtzovat, lebo Ich pOvodnQ lnprljlmajú ·a ko s amozrejmosť. Každý č1noheTný retlsér
~erpretačnťl autentickosť, t. j. štýlovú pOvodnost sl nedob.re vie, že jeh.o lll'oh:ou rue je realizovať ShakespeaTa
môžeme overiť. Ukazuje sa •t eda, že dOsledrná snaha po
ta k, ako sa hrával v dobe aJ.ZbetfMkej, ale ta·k, aby
nej je nakon.tec zby·točná. Vldlme to najlepšie v s pomepredstavenie malo čo povedať dnešnej spoločnosti.
nutých autorských nahrávkach.
V každej d·o be a v dstom spoločenskom prost·redf vzn!•k á
Vyvstáva však dalšia otázka: Ako je to s auturom?
určitý reprodukčný sloh, ktorý sa po nej'akom· l!ase vžije
NJe je náš pohlad na otázku š tý1ov·ostl potleraním autoa ko tradlcla. Návyk na, takýto výklad je potom ootolko
rove! predstavy o jeho. vlas tniOill diele? Nie je autor
sl•l ný, že a k sa rodi po čase nqvý sloh, nový prfstup
rptre výkonného umelca Tlliečlm bezvýznamným? Isteže
pripadá tu n.lekomu a ko nemiestne porušovan1e tzv. pranie. Každé hodnotlllé umelecké dielo má množstvo .rozvého autorského ducha diela. U nás sa týchto otáz-ok
ma'llitých rysov. Výkonný umelec mOže, prll'odzene, niedotkol Z. Nejedlý vo svojej stati Umenie staré a nové,
ktoré rysy zdOrazn.lt a niektoré zatlaO.it do úzad.la. Inýkde hovori: ,.Nesm'I'tellliOSt umeleckého d.lela nie je v
ml slovami - samotné dielo je akiousl zásobllllcou '!'OZakejsi nemennej dokonalosti, ale v schopnosti PTerodu

KONFRONTÁCIE

40 ROKOV SLOVENSKÉHO FILHARMONICKÉHO ZBORU
Okrúhle jub~leá sú vždy prlležltostou na bilancovanie: pozastavme sa z tohto pohladu
pri
činnosti
SLOVBNSK2HO
FILHARMONICK2HO ZBORU nášho prvého profesionálneho
a dnes už reprezentatlvneho
zborového telesa, ktorého 40.
výročie založenia sl práve prlpomlname.
Na počiatku bola lnlclatlva
skupiny spevákov, nadšených
pre profesionálne pestovanie
zborového spevu, ktor! pod vedenlm Ladis lava Sbováka založili v roku 1946 Miešaný zbor
Ceskoslovenského rozhlasu. Bolo to v obdobi zá'Sadných kvalltatlvnych premien celel našeJ
spoločnosti, v obdobi Inštitucionalizácie profesio nálnej základne a j hudobnej kultúry. Už samotný počin - založit pr.o fes lonálne zborové teleso na
predtým pomerne vysoko rozvinutom ama térs kom základe dával 'tušlf, že pôJde o prevratnú, ale zá roveň aJ na máhavú
prlekopnlcku prá cu. Konkurencia vyspelých a matérskych zbo-.
rových telies nebola a a n.! dnes
ešte nie je (na prie k už a bs olútne rozvinutému profeslonallzmu telesa ) za nedbatelná ; v
č as e
je ho za lože nia a v prvých rokoch pôsobenia bolo treba preklenúť mnohé umelecké
a kád·Dové problémy, s úvisiace
s profllov anlm činnosti zboru.
Systematic ká
práca
prvého
zbormajstra telesa ná·r. um. L.
Slováka priniesla svoje ovocie:
2. novembra 1947 sa u s kutočn.l 
lo prvé vys túpenie zbOTu
pod taktovkou dr. Ľ. Rajter a
spolullčlnk·oval s o SOCR-om v
Bratis la ve vo Verdl·ho Re kviem.
Od r . 1948 s a datujú dnes už
ta kmer nes poč etné spoluúčin·
kova nia zboru ·s lrnýml orch estrálnymi telesami ; v tom :1.5tom
roku - 28. mája - zbor na
festivale Pražská ja r predviedol s poločne s Ceskou fllha•r mónlou Suchloňov 2alm zeme
podka rpa tskej. Oale j n asledovalo Dvol'ákovo Rekvie m so Slovens kou filh a·rmónlou (1950) a
ntek()Jko vzácnych prlležltostl
tlčlnkovat pod t a ktovkou dirigenta nár . um. Václa va Talicha počas jeho troJTočného pôs obenia v Slovens kej fllh·a rmónll (predyf!edll o . •l. Beethov&novu 9. symfóniu) . S l1č asn e s
týmito najdO!ežlteJšfml umelecký.ml počinmi ·a s postup.n ou
s tabilizáciou členskej zák:ladne
sa k·ryšta l1zovala dra ma·turglcko-um elecká or ientácia telesa

- jej ťažisko dovtedy spočfva
lo na v·o kálno-symfonlckom repertoári. Až v septembr~ 1953
sa zbor predstavil prvým samostatným koncertom A cappella, ·v ktorom pod ved enlm
L. Slováka odznelo o. 1. Sosotakovlčových Desať poém. V aprlli 1955 sa spoločne s telesom
predstavil prvý r az nový zbormajster Ján Mária Dobrodlnský - s diela mi starých maJs trov. Dobrodlnského vyše 20ročná umelecká práca v telese znamenala výra,z ný kvalltatlvny posun. Na základoch svojho predchodcu ( k.torý napokon
so zborom spolupracoval naďa-

Slovenský filharmonický zbor
Procházkom.

na ná·ročntl zborovú 'literatúru
zo súčasnej domácej skladatelskej tvorby (premiérovo uviedol napr. Suchooov cyklus miešaných zborov O č·loveku, daJej Burlasove Zvony, Moyzesovo
Tr4vn.tce, Mikulov cyklus Ozývaj sa hora a d.) v·hodne korešpondova'la s uvádzanfm diel
starých majstrov (Palestrlna Pleseň plesni; Cena SupraphOnu za nahrávku slovenskej vokálnej polyfónia 17. storočia v
r . 1969) a - prirodzene - so
šttldlom zborových partov na
vokálno-symfonické, resp. vokálno-operné spolutlčlnkovan.le
telesa. Tieto okruhy naďalej

1

lej, neskôr najmä ako šéfdlrlgent SF) vybudova l postupne
zr elé teleso, ktoré svojou vzrastajúcou umeleckou llrovňou zača lo zazna menáv·af l prvé zahra ničné tlspechy (Kra kov 1959. Rakús ko, Ta lia nsko 1963 ). Medzitým pod jeho umeleckým vedenlm inštitucionálne
pričlenili zbor v r . 1957 k Slovenske j filh a rmónii, k ús tavu ,
ktorý v s ú časnos ti združuj e nlekolko telies. Toto pričl enenie
znamenalo pre zbor väč š iu sam os tatnosť a ko dovtedy a ur·
čit ll
umeleckú nezávislost; v
Dohode medzi .rtadltels tva ml
Cs. rozhlasu a Slovens kej fll ha·rmónle sa . zdôvodňuj e s lovaml: .. . .. .aby bola jeho ume:l ecká pracovná kapact•ta na
prospech urýchleného budova nia a pružnejšieho obhospodarovania umeleckých potrieb IJ.ár.o dnej kultllry s lovenskej .. ."
V praxi s a to prejavilo na jmä
zmoošenfm .neproporč nostl me-·
dz! štúdiom A cappella a vokálno-symfonic ke j
lltera ttlry.
Orie ntácia f. M. o·obrod·l nského

hlavným zbormajstrom Pavlom
Snlmka: Z. Mlná čová
tvorili a dodnes 'tvoria tažls kovfi dominantu činnosti Sla,.
vens kého filharmonického zbor u. Dv e významné oce nen.la za
dovteda jšiu umeleckú prácu sl
zbor pr iplsal na svol;ll konto v
tejto e tape činnosti : v r . 1969
mu udelil prezident republik~
a rmádny gene rál L. Svoboda
Státnu cenu Kl. Gottwalda s
čestn ý m
titulom laureáta za
Inte rpretáciu ora tórll A. Honeggera Jana z Arcu na hranici a
Král Dávid ; v r . 1974 zis ka !
SFZ, jeho zborma js te r J. M.
Dobrodlnský ( spol oč ne s orches trom SF, dirigentom J, Fer encslkom a maďa rs kými sólistami) vyzna menanie Grand Prix
· du Dlsque Paris za gramofónovú nahrávku Legendy o sv. Alfbete od F: Liszta, ktartl realizovala maďarská spoločnost
Hunga roton. Bola to
prvá
Gra nd Prix pre slovenské koncertné umenie vObec.
Odchod zborma jstra J, M.
D'obrod1nského zo Slovenského
tllha rmonlc kého zbaru zname·
na! pre teleso v rokoch 1977-85

stále nového a novéh'O obnovovaDla. To je taJomstvo
Shakespeara, Bacha, Mozarta a všetkého, čo je v umeni
nesmrtelné. Zálež! však t na tom, čo dokáže dnešok
pre seba z týchto ·h od.n.Ot vytažit. Lebo vždy pride mekt'O, kto svojou tvorivosťou nanovo oživi m1nu!O'St, a to
v takej miere, že ro am netušlme.M Z uvedeného citátu
Z. Nejedlého je zrejmé, že vý.konné umenie mOže h;rať
1 objavnll tllohu. Umelecké dielo sa neraz prtpod:obňuje
d:!etatu, ktoré opustll'O svoj otoovský dom. Je schopné
sa dalej vyvljat a zlskavať nové významové hodnoty. Do
života uvrhnuté živé dielo p:ŕesahuje totiž zámer svojho
pOvodcu a obsahuje viac net tó, čo autor do neho ved1:1me vložili. Je to vyžarovanie, ohlas v .rôznych stor.očtacb
a epochách. Ukazuje sa teda, že umelecké dielo sa neustále prispôsobuje jednot11vým dobli.m. Lente táto vtacvýznamovOISt má svoje tlslralla l radosU•
Skllsme sa. 21adfvat na tvorbu J. s. Bacha tak, aby sme
v ňom našli dokonalú viacvýznamovosť v chápani d.laton.tckéh.o a chTomatlckého pôdorysu. Sktlsme sa zame-.
•rať na postihnutie toho, ako v:rast4 dlatonlka do ohr()maottky a opačne. Uvedomenie st •tohto momentu mOže· v
podsta-tnej miere posuntlt náš !nterpret!lčný výklad. Alebo zoberme st Beethovenovu Pasl'or4lnu symfóniu, kde
všetko evokuje prl·rodntl scené'!'·lu. Nie je to za6ia·tok programovej hudby, symofontckej básne v d·o konalom klasickom rtlohu? Ved sám Beethoven povedal, že chce
robrazit du·c h'a .prlrod.y a dedtmkého sveta - a prl:tom
neustrnút vo zvukamalbe. Tent·o v~acvýznamový pristup .s a netýka Jen Pastarálnej symfónJe, ale samotného
Beetlhovena, ktorého mOže interpret chápať ako posledného lolas!ka a zá.roveň ako prvéh·o rom·a ntlka; a to stl
momenty , ktoré mOžu v rukách V·e lkého Interpreta zohrať objavnťl úlohu. Ved Beeth·o venom práve tak ako
J. S. Bacbom sa začwL'O a záToveň 1 ·končilo jedno velké
'Obdobie. Obaja sú syntetilmú a zá·roveň ·a ntlctpujtl dalšl
vývoj hudby. Obrovsktl viacvý:mamovost citU tiež v ·hudbe ľiOillantlkov .:_ v oscilá,cH medzi dur a mol, v členen!
tonálnych, modá!'llych a chromatlc·kých pásiem·, v závratných moduláclá<:h Berlioza, Schumanna čl Sch~berta•,
nehovoriac .aru o n1:1vom metr()-ry·tnnl·clrom členeni pulzácle 1h udby. Uved·omuj!M}e sl 'llaprlklad také falcty, že
Berllozova Fantastická symfónia vznikla 3 roky po Beethove'fi'Oyej smorM? MOže táto cskutočnost v.rhntlť nový tn~
terpretačný výklad na neskoré Beethovenova dielo alebo
na 1;\erlLozovu Fantastlcktl symfóniu? Mys.llm sl, Ze áno.
Chyba je len v tom, že zatial po strán·ke lnterpTetačnej
nevyzneli naplno velké stlvlslostl medzi Beethovenom
a Berllozom, a ro nielen generačné, ale l duchovno-tvorivé. Spomeňme ešte Wagne'rovu hudbu - · ttl večnO.
vtacvýznamovtl bru s funkčJll()u ·h•a rmóniou, to neustále
oddalovanle a toransf·ormoác~u toho, čo by malo alebo lepšie poveda né - mohlo nasled.ov·a t. A to sme p.Tedost·rell len nle kof.ko myšlienok ·o vztahu a vzá}omneJ
podmienen1:1sti medzi dielom a jeho lnt9'1'Pretáclou.
IGOR BERGER

zložitú etapu, ktorej charakteristickou črtou bola určttá .s tagnácia (l ked čiastkové tlspechy
sme občas zaznamenali). Toto
.,prešlapovanle" na mieste malo jednoduchú prlčlnu: neustálu výmenu zbol'majstrov (za
osem rokov pracovali so zborom štyria - V. lljln, L. Mátl,
P. Baxa a <ir. S. Klimo). Pomame často sa v týchto rokoch
vyskytovala aj spolupráca s
hosťujtlclml 'Slovenskými zbormajstrami: V. Slutkom (rozhlasové .n ahrávky sl1časnet s lovenskej tvorby), P. Hradilom (Mozart
Korunovačná
mnša
C dur), M. Vachom ( P'l'i"PravH
zbor k spolu't1člnkovwn!Ju v Cherublnlho Rekviem c mol, ktoré
odznelo n.a koncerte k 35. výročiu
SFZ). P. Procházkom
(spolullčlnkovanle zboru v oratóriu K. Chačaturlana Okamih
histórie v rámci BHS '82). Bolo
problematic ké vysporiadať sa
nielen s umelecko-dramaturgickým plánom (v ktorom sa dosť
často siahalo za ,.oprašovanfm"
s tarej 'kmeňoveJ l!te'l'attlry). ale
aj s o samotným udržanfm umelec kej tlrovne a dlsclplfny telesa. Sovietsky zbormajster ValentLn Iljln prevzal vedenie
zbOTu po Dobroct.tnskom ako prvý; jeho pôsobenie v telese
cha rakterizuje orientácia naJmil na soviets ku a slovenskú
tvorbu 20. s toroči a. Spoločne so
zborom pripra vil o. l. diela Cesnokova, Takta klšv~l1ho, Prokofieva; koncert pri prlležlt_ostl
70. narodenfn
E. Suchoňa
( 1978) a zo stlč il.s nej slovenskeJ
tvorby A cappella (upozornime
najmä na jaho uveden.le Madrlga lovej sonáty l. Hrušovského). Za pôsobenia L. Mátla a
dr. S. Klimu (1979-85) s a prlpravy dTa maturglcky ob.ja·vnejšlch, ale aj nár.očnej š lch .titulov
zhostoval čo r az častejšj.e druhý zbormajs ter ltelesa - Pavol
Baxa. Pripravil zbor n a pT. na
s poluuvedeníe
Hindemlthovej
Ha rmónie sveta, Ha ydnových
Omši B dur a Es d:UT, Kardošovej 7. symfónie, Ra velov·ho Dafn.ls a Chloe, Bur·l asovho zbor.o vého cyklu Dobrý deň; nemaklu mierou s a spolupodielal na
zborových prlspevkoclť k ~oku
českej h.udby a k Oslavám storoč'lllce F. Ka fendu. Dr. Stefan
Klimo uviedol so SFZ ntekolko premiér A ClllPi1,ell'a sl1čas 
ných s lovenských skladatelov
(Zeljenka, Domans ký, Moyzes,
Ci·kker).
V auguste 1985 s a hla vným
zborma js tTom Slovenského fllhal\monlckého zbor u stal •P avol
Procházka. I ked je jeho pO-

sobente v telese ešte krátkodobé, možno ·ho už dnes kva:llflk.o vat za štastný perspektlvny
počin vedenia SF: nov~ zbormajster realizoval určité personálne zmeny, stlvlslace so skvaillt'llenlm a omladenlm ,členskej
základne; jeho prlsnosť, pr&clznost a •náročnosť sa· začala
odzrkadlovat na celkovej dtsclpllne 1 zvuku telesa; za čosi
vyše roka P'!'lpravll zbor na
nlekolko p·r emlér (Hrušovského
A cappella zbor O láska, 'láska a Triptych, Godárov Orbis
sensuallum pictus, Rybovu Cesktl vlanočntl omšu, Mikulove CIgánske plesne, Kv.amovo Quere'l a pacis, Matthusove Catullove
ll trapy z lásky). Dtlfajme, že v
načr.tnutej dramaturglck.o-ume·leckej Hnil sa zbOT bude uberať l nada•l ej.
Aj nap11!ek zložitej predposlednej vývojovej etape mo«no
ko.nš tatoVIél.t, že postupom ro'kov s a Slovenský flloh.ar·monlcký zbor vypracoval na teleso,
s chopné kva.JIIIne zvládnuť n.áročntl
p a rtnersktl spoluprácu
nielen s domácimi, ale aj vý·
znamnýml
za hra n1čnýuú
orc hestrami , dirigentmi a sólis t ami. Od teho prvého vys tllpe·
nla pod taktovkou · zahraničné·
ho dlrlgootJa H. Abendrotha (v
r . 1955) spomeňme a spoň s polutlčlnkovanle
s VIedenskými
symtonlk'Illl (v ·r. 1969, 1982) ,
pravidelné spolutlčlnkovan.te na
medz1ná·rodných hudobných festivaloch a umeleckých tu·mé s
orchestrami v Ra k(J.sku, Maďar 
sku, Pols ku, Franctlzsku, Taliansku a v posledných rokoch
i v Holandsku. Z domáceJ a
zahTanlčnej dl·rigentskej spolupráce sa vy.nfllllaltl mená ako
c. Abbado, A. Ceccato, O. Danon, D. Dixon, Ch. von Dohnányl, J, Ferencslk, T. Guschlbauer , Z. Košler, E. Lelns~orf .
A. Lombard, K. Masur, r:. Rajter, K. Richter, G. Roždestveris~lj, V. Smetáček, H. Swarowsky, K. WOss. Ok!rem u! spomenutých diel kmeňový Teper.to4·r
telesa tvoTia mnohé skvosty
svetovej vokálno-symfonlokeJ llterat>tlry ( J. s. Bach, Beethoven,
Bra'h ms,
Dvol'ák,
Hllnde~.
Haydn, Janáček , Llszt, Mozart,
St·ravlnsklj a 1.).
Prfnos SFZ do nášho hudob"
· ného !!volia je nesporný; mOžeme ho pozorovaf ltak v o blasti
ko ncertneJ člrmos tl , rozhlasových' nahrávok 1 gramofónového priemyslu, a.ko v 7JIIhran1č 
nej reprezentácii.
EVA HOLUBANSKABARTOVIeovA
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Celkovf záber na MayuzumJho a BéjartoY balet Kabaki.
Dve vys hlpenla súboru Tokyo BaUet
Company [ 8. a 9. októbra) patrili medzi
najsilnejšie magnety toh t oročný c h BHS.
Svoje tu rozhodne zohral aj nádych exotlčnostl ; ved nemáme čas to prllfdlto~f
sled·ova f t anečný prejav predstavltelov
krajin Oalekého východu. Z ~ohlo hl·a dlska bol prvý večer ozajstnou dellkatesO'U.
Japonsk! hostia sa totiž preds tavili v ca.
lovečer n ej lnscenácU pôvodného ba letu
Kabukl s kladatela Toshiro MayunmJho.
Pod choreografické a réžljné stvámenle
sa nepodp!sal nik menši ako Maurice BéJart, umelec, ktorý už d·l hé roky s toji na
čele na jprogres!vnejš!ch tvorivých ťisll!
v oblasti tanečného umenia. Jeh.o ineno
sa teda s talo dalš!m, nemenej výrazným
faktorom podlefajúclm sa na atrakt1vnostl predstavenia.
P-rvý večer bola Velká sála Domu ROH
obsadená do posledného miestečka a
mnoh! záujemci, najm!! z radov študenJtstva, vďak a povestne pr!snej kontrole
zo s trany zamestnancov Domu ROH, nedostali šancu zúčas tniť sa na tomto pre
nich Istotne nevšednom a poučnom zážitku. Tokijský balet je pomerne Il'lll!a·dým súborom - jeho existencia sa da·
tuje od roku 1964 a obrovské zásluhy
v sťi vl slos tl s jeho konštltuov.anrm a pos tupným umeleckým rastom prtnále!la
sov1ets kym pedagógom a cboreogTafom·,
čo je pre expertov tanocného umenia
takisto mimoriadne zauj!mavá skutoč
nosť.

Podstatntl časf druhého v ečera tvorili
Inscenácie európskych c horeograf.l ckých
obrazov, kde sa k slovu dostala a j klasika v podobe Inscenácie Les Sylphid'n.
ktor\1 na podklade klasickej choreografie Mlcballa Fokfna naš tudovala Sulamli
Me••ere11096. Symphony la O je pokusom o tanečn\1 paródiu, pochádza· z chOIreografickej dielne Jlflho KyU6na a mali
sme ju možnos( zhliadnuť už minulý rok.
ta kisto v rámci BHS v predvedenr baletnéh-o Sl,boru viedenskej Státnej ope··

Sn!mk.a: S. K!ln!lzsl

ry. Akousi syntézou .európskeho a exc>tlckého bol treU obraz druhého večera,
fasclnujťica· zvukovo-pohybová kompoz!cla n azvaná Tam·taDt et Percuaalon.
Choreograficky Ju stvárnil FeUJ: Blaaka
·a tokijSký ba let Ju Interpretoval v naštudovanl Restne BouryoY&j. Vys tOpenla Tokyo Ballet Company mal\ teda láka vé ponuky.
Balet Kabukl plne zodpovedá predsta·
vám o umeleckom Jmporte z krajiny vychádzajúceho slnka. Svojim námetom oživuje pred očami diváka obdobie slávnych samU'rajov, uplatňujťic mnohé z tradičných zvyklosti typických
pre toto
prostredie a pre tťito epochu. Fabula akokolvek rozsiahla, no v pods tate prostá, využ!vajOca kontras t dobra a zJa, moUv krvnej pomsty - neustále ,o sciluje
medzi pôsobivým symbolizmom a ohromujúcim naturallzmom, čo s\1 vlastnosti
prlznačné pre umelecký prejav ázijských
národov. Pozoruh·o dná je v!acdlmenzlo·
nálnost tejto fabuly; vyvlja sa neustále
v dvoch rov.lnách - v našeJ bezpro'·
strednej pr!tomnostl (vynikajúco oh arakteriz·o vanej robotlckou scénou dlskoté·
ky v , prvom obraze l a v dobe bllžšle ne·
určenej ďalekej minulosti. Ide o zaujlm.avO aktualizáciu, ktorej ale chýbala
výraznejšia myšlienková profllácia a fl l·o zoflcké opodstatnenie. Pre Stredoeu rópana je však balet Kabukl Jn:teresa ntným
prienikom do sveta vzdia lenej k!lltúry.
Hudba Toshlra Mayuzumlho je scénic·
kou hudbou par exceHence. Skladater vy·
užlva techniku koláže, pričom narába
s takými ·Odlišnými fánTami , ak~m i sú!
rocková hudba (a•lebo aspoň jej lmHá·
cla). európsky symfonizmus (európsky v
tom zmysle, že Ide o spOsob ·hudobnej
výpovede princlplálne.j -korešpond ujúcej'
s európskym spôsobom hudobného mys·
lenia l a predovšetkým tradičná japonská1
hudba. Celok vyznieva z hladis ka drama ·
ttckej Očlnnostl a vyu:ute fnostl vyv ážlll[le
u jed noznačne vyhov uje pohybovélli'U

stvárneniu. Najprepracovanejšou zložkQU
mc lnJLJU'.lb-a...Kyllána je takis to preja·
baletu Kabukl bola zložka pohybová. Je
vom nepochopltelného dešpektu k hudobnej predlohe. Brilantná k ·aška (teda
obdivuhodné, do akeJ miery sa Fran • cú:rovt ·M·' ' ~jaŕt'ovl podattló! stdltcžnl~ _.~ ttl!f4 lb·h•ká • pérOtllal l ce-M<'tn'h s voJvolne
sa so špecifickým systémom vyjadrovanarába s prvými trom! časfaml Haydnoclch pr-ostr.t edkov odlišnej kultúry. Bé·
vej Symfónie č. 101 a s násilne ' transjari maximáLne využlva pr1estor, pri
plantovaným Finále Symfónie č. 73 ,.Pocharakteristike postáv mu neunlká tyrov a čka". Domnievam sa, že pri všetkej
pleká orientálna symbolika v gestlkulá·
toleranct1, ktorá je tvorcom tanečných.
eli a v mimike. Mohol by som pokračc>kreácii v súvislosti s ·hudobnými predva( vo vymenúvani kladov jeho prlstu'pu,
Joh.aini poskytovaná, podobný pr!stup
no vzhladom na všeobecne známe kvanemomo bezvýhradne rešpektovať, nakolko až pr!Jiš násilne zasahuje do
llty tohto umelca to nie je -až na·tolko
podstatné. Interpretačne sa súbor predštruktťiry majstrovs kých kompozlcl!. Zá·
s tavB vo vynlkajQcom svetle. Mená čl verečný výstup druhého v ečera predst.a·
tatelovl ver.a nepovedia, preto sa obrnevoval, naopak, {lla rtormu, na ktorej aj
dzlm na konštatovanie, že s6J.Istl a zbor
tvortvosf choreografa na§la svoje najvytvorili kompaktný celok a po každej
dokonalejšie uplatnenie. Ide o ozajstnú
stránke p•resvedčill o svojich kvalitách.
zvukovo-pohybovt1 kompoz!clu, ktorá sa
O tých presvedčili aJ počas druhého vehudobne obmedzuje na zvuk blclch náčara, no v odlišnom dramatu-r gickom
stroj<>v a na s led Improvizovaných variácl! konštantného rytmického modelu.
kontex te, ktorý prJnlesol nlekolko nie
bezvýznamných otáznikov.
F. Blaska svojou .c horeografiou plne vy st.lhuJe rytmick\1 pulzáclu a j svojsk1í fa·
Obraz Les Sylphldes je manifestáciou
techniky klasického špičkového baletu a
rebnosf zvukového podk,l adu a divákovi
len takto chápaný má dnešnému divápredkladá reťaz pohybových variácii tv-okov! čo povedať. Ak opomeniem absolút·
rlaclch v konečnom dOsledku nápadltú
ne nešetrné, ba až nevkusné zaobchá·
a dynamlc kťi a bstrakciu. Účinno sť tohto
dzanle s k.lavlrnyml skladbami F. Chop!obrazu bol; umocnená s trhujúcou Interna, ktoré Je plodom doby vmlku tohto
klasického diela svetovej éhoreografle,
pretáclou, v ktorej bol evidentný tvoriostane len obdiv vočl ma jstrovstvu lenvý ell'tllzlazmus a nadšenie.
IGOR )AVORSK'i'
s kého sťibor u tokljského ba:letu. Sympho-
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Vystúpenie Laterny ÍllaSiky, 1céay Nirodného divadla v Prahe, ·nazvané OrbiS
Pictus bolo očakávané so z nač n~m záujmom. Avizovanou dramaturgickou kon·
cepctou sa stáva lo a1raktlvnym pre širok~ okruh záujemcov, teda nielen pre
priaznivcov tanečného umenia. 28. s ep·
tembra ma teda n eprekvapilo solldne
naplnené hladlsko Slovens kého národného divadla - návštevnosť bola adekvátnym vyjadrenfm toht·o očakávania .
Tanečný ve čer Laterny magiky pozos·
tával z dvoch samostatných ·c horeogra·
fle kých o brazov ; samostatn~ch ' do tej
miery , do ake j Ich špecifiku jO dva Individuálne prfstupy k spracovaniu spo loč 
nej temati ky zaoberajťicej sa v podstate
pos tavenfm jednotlivca v procese . perma ·
nentného kolobehu života. Pod predstavenie Orbis Pictus sa podplsall dvaja
mla di talentovanl choreografovla
Marcela Benon.lovi a Ondrej Sotil. Tvortvé ambfcle obidvoch umelcov s ú urče·
né syntettzujtlclm 'úsllfm po profllovanť
Individuálneho choreogr.aflckého rukopí·
su. Ok rem t•o ho - a to je pozorubodne
z hfad ts ka všeobecne estetického
um eiP.c ká v9 p owJ ď M. Benoniove j a O

S~tha vystihuje tendencie mladej generácie tvorcov taneč ného umenia - lm·
plantovaf doň moment hlbokej fllozo.·
fujOcej reflexie týkaj ťice j sa prlnclpál·
nych otázok Judského bytia a nebytia ,
života a smrti. ~'ia takto vy.tvorene j báze
myšlienkového smerovania sa od vl ja jO
sekvencie choreografické-ho obrazu M.
Benonlovej, opierajúca sa o hudobnO:
predlohu Impozantných rozmerov
3. koncert pre hUlla a orcheiter AUre·
da Snltkeho. Neprekvapuje ma, že sa
mladá umelkyňa •n ecllala Inš pirov a ť práve touto kompoz!clou ; neprekvapuje to
práve vzhladom na Ideové východiská
je j pr!stupu, vzhfad·om na hladanle stá·
le nových a nových možnosti súčas né ·
ho tanečného umenia. Snltkeho kompozlcla Je sama osebe hudobnou mlkrodrá·
mou jedného fuds kého žlvo~a a pou~ 
t~ml •h udobnovyjadrovac!ml prostrtedka·
ml má oza j schopnosť evokovat v posluc háčov e j mysll nejednu v~sostne aktuál·
nu úva hu, n e je,d nu analógiu. Otázka však
znie, do a kej miery je tvoriv~ ludskr
·ubjekt schopný v procese umeleckej
krea tivity zhmotniť č i spredmetniť ta kto
[Pokračovan.i~ na 5 str l

Hovoríme s JAROSLAVOM MEIEROM, ~éfredaktorom HRHP CsT Bratislava

O televízii, hudbe a

ľuďoch

Doba, y ktorej nnikla pred 30 rokmi
a11ia teleYIIia, bola cltelne oyplfYňonnt
prostriedkami maaoYej komunikAcie. Co
t~:~ znamenalo pre net badby, pripadne
aj pre teleYIIia, Y ktorej ate lliU!aU pracon(?

Snlmka: R. Polák
Patrite k llakladajtclm pracoufkom
televlllle ,n a Slovensku, kam ate apola a
dallhn.l apolupracovnlkmi priiU ll Ca.
l'oahlaau. Co ate ai pra prtcu na ual·
kaj6com pracovisku priniesli ll p1'8dcb6·
daaj6ceho, ako vám pomobU rosblUOY6
ak6aenoati pri aalolenl a badonnl redakcie hudobného vysielania?
-

Rozhlas a t elevlzla stl masovok·oprostriedky, ktoré sa od seba velmi odllšujtl. Rozhlas vo svojom
dennom bohatstve hudobnéh o progra mu
mOže poslucháča pr ebttd za ť k a ktlvnejšiemu zapojen iu do hudobného života a
v tom je jeho pôsobenie velmi tlčl.nné
a nezas tupltelné. Už v !19ch rokoch, ked
som pôsobil v rozhlase, mal bohat9 notov 9 a gramofónov9 archlv, zača l a sa vy·
tvá'r.ať fontéka z magnetafónov9ch pá·
sov. Mohol som tu hudbu I>Qčtlvať od
rána do večera, hudbu člta ť z nartlttlr,
aktlvne sa podiela ť na vytvára ni programov atd . Aby som to zhrnul, muslm poveda ť , že rozhlas bol pre mňa vysokou
školou a ešte dnes zúročujem mnohé,
čo som sa v rozhlase naučil .
m un l k a čné

- Sú zaujlma vé tlvahy o Vl)lyve masovýr.h médii. Na jednej strane môžeme
hovoriť o pozltlvach, napriklad zabezpečenie koncentrácie Informácii o reallzácll demokratizácie kultOry a pod., na
druhej strane o nebezpečen s tvách zapri·
člnen9ch . masovokomun l kačn9ml
prostriedkami. Napriklad v našom prlpade
upozorliova.l francOzsky s kladatel Ar·
thur Honegger: .,Zaobchádza jté s hudbou
eko so zrnkom soli". Alebo .Igor Stravlnskilj vo svojej poetike hovori: .,Propagovať hudbu všetk9ml možn9ml pros·
trledkaml je Iste vecou dobrou, ale predkl a dať ju n euvážene šlrokému publiku,
ktoré vôbec nie je pripravené ttlto hudbu počOvaf, znamená viest toto publikum
k strašnému pre5"9tentu". Sam~rejme,
rytmus života v 20. s toroči sa zr9chlll.
R9ohlo sa orientujeme, všetko je v tempách aLlegra. 21jeme v dobe rekordov,
ktoré vznlka jtl ludsk9m prlč l nenlm. Menl sa človek <a jeho životná 11r.oveň.
Vráťme sa však k televlzll. Ako som povedal, hudba je ovplyvňovaná JYl"'Strled·
kam! masoveJ komunikácie. Rozhlas a
televfzla produkujO viac nekvalitneJ hudby a ko kedysi a tOto nekvallt<nt1 hudbu konzumuje poslucháč, resp. divák
ovela viac a ko hudbu kvalltnt1. Prečo
je tomu tak? No preto, že tba mal9 poČQt r ozhlasov9ch a televfznych konzumentov mOže ohodnottf kvaWu hudby.
OpakuJem, ma19 počet.

Co je

prfčln.oa?

-

Malá starostlivost o budt\ceho pona školách. Nielen na naštcli
školách. Ale aJ na školách západn9ah
š tátov to nevyzerá lepšte. Prednedávnom som člt81l rozhovor so švédskym režisérom l. Bergmanom, ktor9 !lež pouka·
zuJe na trápne v9sledky v estetickej v9·
chov~: a charakterizuJe to velmi struč.ne:
" ... zo škOl nám vychádza Já estetick!
analfabeti". Ak ml položlte otázku, čl
mOže televlzia v tejto s fére zohTaf poz11fvnu 111ohu, tak vám odpoviem, 2e velmi
slucháča

mah1, stále plati staré heslo: "Skola. z4.
klad flvota".
Podla nlich llov mt potom hudba
Y telnlaU Yelmi -.16 funkciu. Cbcem
tým JNIVedaf - dtna hudbe.
- Bez rozdielu, hovorme Iba o hudbe. Hudba má v televlzll nezastupltelné
miesto. Je to miesto dOležité a tvrdfm,
!e prvoradé. Hudbou televlzla vysiela·
nie začlna a hudbou ho ·1 konči. Ct hup·
bu vnfmame alebo nie, je všade. C! je
to sprav.odajstvo, televfzne hry, publlcls.Uka. Samozrejme, hrá hlavntl t\tlohu v
n ašich relác iách, teda v reláciách HlavneJ redakcie hudobn9ch programov.
Mllle Yalmaf teleYhny diYtk Ál!uoi
bad ba?
- Zásadne sl mysllm, že st\časnú hudbu nemOže vnlmaf nielen televfzny dl·
vák, ale a ni rozhlasov9 poslucháč, ani
každý návštevnfk koncertneJ sály. Iba
mal9 počet poslucháčov mOže ohodnotif
kvality sllčasných tvorcov.
Nudbate sa teda, le pri dobrej este·
tlckej •fcbon na lkoltcb aa obec JM»lU·
cb6čoy rodi ri?
- Mysllm sl, že áno. V každom prlpade sa rozšlrl poslucháčska obec pre Mozarta, Beethovena, Cajkovs kého a ln9ch;
t9chto poslucháčov bude stále viac ako
tých, ktor! budO nadšene poč11v.af s0Časn11 hudbu.
Mohll by ate bllUie yYnetlif, prečo
nf•anie atčasnej badby je tak6 lllolit67
- Vo všetk9ch uplynul9ch storočiach
bolo pre nlektor9ch ludf cháparue sOčasneJ hudby zložité. Dnes Je to, samo•
zrejme, ovela zložitejšie. Keby sme mall hovorU Iba o našeJ československeJ
súčasnej tvorbe, tak s l predstavte, že v
obidvoch zvl1zoch - českom a slovenskom zvaze skladatelov - Je organizovaných viac •a ko 200 skladat>elov, ktorl
plšu Iba vážnu thudbu. Je to požehnané
člslo, ved tba zapamätať sl mená t9chto
s kladatelov nie je mali čkos ť a o Ich
hudobnom št9le ani nehovorlm. Mysllm
sl, že nie je u nás vôbec človek - t9m
samozreJme mysllm hudobn9ch vedcov a
kr1t1kov - , ktor9 by pri p očtl v a nf hudby t9chto sk•l adatelov !hned odborne
konštatoval, je to hudba toho a toho
alebo onoho - nehovorfm tu o mll!j·
stro<;h všeobecne známych, ako sO n ap r.

a •l . A čo potom radov9
Preto znovu opakujem, že ak
budeme venovať väč ši priestor estetickeJ
v9ch ove na z6.kladn9ch a stredn9ch ško·
!ách, rozšlrlme aJ obec poslucháčov váž·
neJ hudby, samozrejme, myslfm t9m aj
na sOčas no hudbu.

Cikker,

Such.oň

poslucháč?

Vala redakcia badobafch programOY
CaT Bratlal&Ya llaanameD8la riaceri me·
dlllntrodn6 tapecby Y oblasti budobnodramatlckfch diel. M6m aa mysU talevlllaa prepisy opernfch diel a p41Yodnfcb
telaYI&nych opier. Kto koho o.pl)'Y1111
yJac, opera telnlzlu alebo naopak?
- Opera Je najtyplckejšou hudobno•
vizuálnou formou, ktorá má v programoch televlzle popredné miesto. Samozrejme, dávam prednost opere pôvodneJ ;
to Je tá, ktoMí pre televlzlu priamo vytvorlill libretista a skladatel. Na vašu
otázku, kto koho viac ovplyvnti, odpovedám - zásadne televfzla ovplyvnila
operu. Nemusfm !sf daleko , práve v t9ch.
to di\och sme dokont111 televfznu operu
Malka na Svantnerovu p.pvledku, k toro
a ko operné libreto spr acova•! televlzny
pracovnlk O. Laclak. Autor MMky, hu·
dobn9 skladatel J. Gahér naplsal toto
dielo na objednávku televlzle. Spomlnaná opera by sa dala ťažko ·lnscenovaf
na javisku, je · typicky televlzna. Pod.Qb·
n9 prfpad je aJ Margua a Besná od T.
Salvu. Ani najšlkovne jšl divadelný Inscenátor by sl netrOfol tnscenov.a f toto dielo na javisku. Podobn9ch pripadov Je l
vo s vetoveJ televlznooperneJ literatúre
mnoho. Mohol by som uvi esť niektoré
priklady z maďarskeJ, raktlskeJ , <anglickeJ, dánskej, talianskeJ a IneJ produkcie,
ktoré zfskall ocenenia .na televfznych festivaloch sOčas neJ tvorby.
Ako ate apokojaf a kritikou či pabll·
ciatlkoa?
- Má rozdielnu Qr·oveň. Televlznu špe·
clflč nos f do s ť ťažko chápu. Našiel som
v tlači 1 mn.ohé nepresnosti. Som pres vedčen9, že v budtlcnostl sa situácia
aJ v 1ejto oblasti zlepši.
Poatednt ottaka, ridrah 16freclaktor.
Trldaaf rokoY Y liYote ja dlb6 doba a
Yf ate ja preli ll Y televlllU?
- Chcete p o v edať , ak.o som to vy dr·
žal? Robil som to rád, s velk9m e)ltuzlazmom. Mal som dobr9ch spolupracovnlkov a to naJdôležitejšie, čo tu musfm
zdOraznU - hrali sme podla nOt. -va-

BRATIS&.AVSK~ HU--DOB..N~ SL-AV-N...OS:r--J

Tanečný večer

Laterny magiky
(Dokllnčenle zo 4. str. )
vytvorentl analógiu exlstujtlcu v Jeho
ved·oml viac-menej len v I>Qdobe a bstrakt·
n9ch pojmov a predstáv. P.ráve v tomtD
bode spočfv a zásadn9 rozpor prlstupu
~. Benonlovej. Hudbu A. Snltkeho, ktorá
sa pohybuJe vo vysok9ch sférach, možno vyja d riť len lmanentn9m systémom
hudobnovyjadrovaclch prostriedkov ' ll'
a kákolvek konkretizácia vyznie rozpači
to - a to napriek tomu, že M. Benonlová disponuje n eodškrlepltelnou dávkou
tvorive J Invencie. ScénickeJ akcii nech9bal po trebn9 dynamizmus, vnOtorná ten?:l a a choreograflcká vy nac hádzavos ť , nó
nepovšimnuté, žiar, ostali mnohé w zás adn9ch parametrov partltOry tohto koncertu, čo v prfpade Snltkeho hudby na
seba upozornilo až prf,llš markantne.
Oratórium pre s0lov9 soprán, sólov9
bas, zbor a orchester Orbis aenauaUam
pictus Vladimlra God6ra väčšmi kráča v
ústrety ch oreograflc kému stvárn eniu.
OndreJ Soth ma•l teda šťastnejšiu ruku
vo v9bere hud obnej predlohy ako Jeho
pražská k olegyňa. Sk·ladatel nará ba v
1tomto prtpade s konkrétnym textom, čim
sa odbúrava nejeden rébus spojen9 s dešlfrovanlm základného hudobného v9znamu. Soth sa nechal naplno lnšplr ovaf
s trhultlcou Godárovou hudbou využlvajúc prehfadn é a Jedno zn ač n é členenia
kompozlcl!l a Jel permanentnO rytmickú
pulzác lu. Sia hol po početnejšom stlbore,
a.kclu za sadzuje do celého priestoru a v
sO lade s hudobnou predlohou p,referuje
prlncfp návra tnosti situácii. J edenás ť
časti oratOrla prepája fab ulou us llujOcou
sa aj v totmo prfpade tlmočiť myšlienky
zmyslu !Ivota, ludského hrd ins tva, resJ:!.
akéhos i tltanstva, konfliktovosti ludské·
h o subjektu. Ide teda o kolosálny zámer
hodn9 obdivu. Problematlckej ~ e je však
samotné vyznenie celého obrazu, kde
som sice obdivova·! evidentnú maximálnu
sllstredenosf na problém, tvorlv9 entuziazmus, tnvenčnosf a muzikalitu, no nemohol som sa zbavlf dojmu .a kéhosi neprirodzeného patetizmu (alebo prlrodze·
nej naivity). Ideálna nebola ani Interpretácia, bllžlaca sa chvflkaml k úrovni
amatérskeho slíboru, takže p0vodn9 zámer zostal n enaplnen9m.
IGOil JAVORSKt

Košická

Operní hostia na BHS '86

opera

S v9nlmkou predvlaňaJšleho ročnlka
nám opera na BHS zväčša neposkyJla
prlvela velk9ch zážitkov v podobe kvalltn9ch zahran lč n9 c h spevákov. Aj v tom·
to rocn.fku sme mohli počltaf 11en s ~
ma predstaveniami, ozvláštnen9ml t\čas
fou h os ťov zo socl·a listick9ch kraJin.
V nedávno oprášenej a s vojho času vysoko hodnotenej tnscenácU Pucciniho Bohémy ( l. októbra) sa pr edstavil polsk9
tenorista K. Moleda. Herecky vyhovoval
našeJ pTedstave Rudolfa, ktorého obda·
rU 'rysmi chlapčenskostl a básnického
rojčenla. V operneJ tvorbe 19. storočia,
k.am Pucclnttio diela bezv9hradne patri~.
je však rozhodujtlcl v9kon spevácky. A
v ňom polsk9 h ost vysoké parametre,
a ké by mali byt na festiva le samoz,reJ·
mosfou, veru nedosahoval. Základn9m
problémom bola už obmedzená nosnosť
jeho lyrického materiálu, ktorému ch9·
ba prirodzená vlbrácta tónu a v!l~šlu re.
zonanclu zlska va až v hlavovom •regiS>tr i
a d0sled n9m krytfm tónu. V dOsleQJ<u
toho potom a ko relatfvne najllspešnejšla
vychádzala vysoká poloha, vo veristtc·
kej opere sice pomerne dOležité , a le
predsa len nie určujt1ca. Z hladiska Interpretačného bolo u Moledu badať snahu !sf v šl apajách I nterpretačnej t.radl·
cle, no k št9lovému Rudo!f.ovi sa jeho
kreácia len V'Z<!-Ialene bllžlla, k9m celkov9 v9kon pôsobil matn9m , nezrel9m doJ·
mam.
Dosiahnut úrovei) predstavenia Verdi·
ho Dona Carlosa z BHS '84, v ktorom
popri J. Nes't erenkovl vystt1pll1 dve popredné bulharské spevá čky , nebude zrejme tak skoro v st.Iách n ijakého ďal šieh o
festivalovéh o predstavenia v opere SND.
AJ ked sme s tout.o skutočnosťou počf
tall, predsa len Oroveň tohtoročného festivalového Carloaa (7. októbra) s tromi
bulharsk9ml sólistami bola rozčarovanfm.
O fakte, že bulharská vokálna kultOra
má dostatok exportn9ch talentov. sme
sa o. l. mau m ož nosť pres vedčiť aJ n11
tohtoročnom festlva lovom Zvolene. No ti,
čo repreze ntovali na BHS '86, Jednoznač ·
ne patria k druheJ domáceJ garnltllre.
Najvä č älm sklamanim bol v9kon ba·

Operný sObor v9-chodoslovenskeJ metropoly - Stttnebo dlndla Y Koliciach
- sa v Bratislave na BHS 'Prezentoval
komickou .operou Milana Nodka p,...
tbke
buffou Giacoma Pucciniho Gia·
nl Schlccbl. V Hudobnom živote č. 18/
1988 už vyšla recenzia n a premiéru t9ch·
to titulov, preto vari . stač! prtpoment\f
najväčšie prfnosy Ich stvárnenia. Najviac
zaujala nápadmi h9rtaca réžia novéh.o
šéfa st1boru Marltna Cbudonlt6bo v Prestávke o. .1. tndlvlduaillzáclou troch
kritikov, využltfm hladiska mt ~erec.ké
akcie (nielen parteru, ale a j ll. balkóna). parodickou scénou zborového muzi·
clrovani.a pll'ed závesmi (·na spOsob .,Uedertafelu" 19. storočia ). prlda n9m prológom pred vlastn9m prológom a prvotriednou ., klaňač k ou" v závere. Schlcchl·
ho rozohral Chudovsk9 ako burleskné
dlv.adlo v divadle: Imitáciu mttvoly bo·
háč a Donatiho nahradil flgurlnou, väč ši·
nu postáv štylizoval ako oživené báb·
ky , preniesol postavy tr.och krltlkov z
Prestávky a ko divákov na Javlsk.u . V9·
born9m režlsérov9m pomocnlkóm bol
hosfujt\cl v9tvarnlk Jaroalu Valek: · v
Prestávke na vľ'ho l napodobenlnu divadelného lnter.téru, v Schlcchlm Jej po·
darenú variáciu (s domlnuJt\cou postelou s baldach9nom) , Valek Je aJ auto·
r om kost9mov - v Prestávke clviln9ch ,
v Schlcchlm hlstorlzujt\clch.
Orchester pod vedenfm Marltna Vacha
ukázal aJ v akusticky nie práve naJlepšom priestore opery SND - v porovnant s Ideálnou akustikou svoJeJ domo.vs kel scény - vysoké niveau, na a ké ho
za svoJeJ šéfovskej éry prlv.ledol tento
dirigent: technická t\roveň bola ploo v
službách š ť av na tého muzlctrovanla, ná strojová riava mala potrebn9 s pád, n o
vždy rešpektovala prioritu vokálneho
slova . Skoda, že Vach už diriguje len
ako hosf košickej opery ; p oča s svojej
mekoikoročneJ šéfovs keJ éry sa do jeJ
histórie zapfsal velmi priaznivo!
IGOR VAJDA.

a

slstu P. Petrou, ktorého menej nosn9 .
nazálne prlfarben9 vyšši bas mohol maf
čosi z vokálno-výrazov9ch kvalit legendárneho Filipa Il. - Boľ'lsa Chrlstova
Základné obmedzenia u tohto spevák a
vypl9vajQ ntelen z ohra n iče n ia V·oltlme·
nu, ale tiež z obmedzenia v rozsahu
h lasu v oboch s meroch ( ch9bal1 s9te J·
šie hlbky 1 v9šky) . Snaha o v~čšl zvu k.ov9 1 v9razov9 efekt viedla k dalšlemu
háklivému problému - k neustáleJ dlstonácll. Hlasu tenoristu I. Velčeva, kotor9
je medzinárodne o čosi známelšf, pridáva zdan ie dramatickosti a v9razove1
zvlášttlllSU tremolko, ktoré záro v eň posilňuJe dojem, že spevákovi r.obl prob·
!tim l>lvnulá tvorba tónu a naj mä ud rža·
nie vokálnej lln1e. Preto Jeho silne jšou
stránkou boli pasáže recltatfvne než kan·
tabllné plochy duetov. Lesk a dramatlc·
kQ t\člnnosf mala jeho vys oká poloh a,
poukazujúce na vel kého ten oristu typu
Uzunova, Nllrolova a ďalši e h, to však
bolo málo. NaJprlaznlvejšl dojem z hosti
urobila sopranist ka M. Krikorianov6,
ktorá nahradila svoju pOvodne o hlá senťi
koo janku Ch. ChadžiJevovO. V duchu tra·
dieli bulharsk9ch opern9ch scén s a pri
llš nerozptyl ova la pokusmi o herecké
dotvorenie postavy, a'l e plne sa sOstredlla na spevácky v9kon. JeJ hlasu v
stredneJ polohe ch9ba trocha viac fa rebneJ perllvostl a možno l sviežosti, nie
však hlasovej kultOry, vdaka ktorej do·
káže bezpečne a s citom pre dynamickú
mnohotvá rnosť
kr eova ť
part Alžbety.
Krásnu farb u majQ jeJ s9te v9šlty , bocl
n iekedy stl prlllš vyrážané. Pritom na
mnoh9ch miestach partlttlry speváč ka
dokázala, fe vysokú polohu dokáfe
zvlá d nuť podla potreby tak vo vášnivom
for te ako v jemne nasadzovan9ch pianách. Len prlemerntl Q;rov eň predstaveniu o čosi pozdvlhla I. Klriiovt v Olohe
Eboll , ktorá sa z plejády domácich sólls·
tav oboch predstavenl azda .naJviac pri·
č in ilo o s lávnostné okamihy v pomerne
vSedne J atmosfére operneJ časti Brat t·
slu v s k ~c h hudobn9ch S'lávnostl.

. S. A.LTAN

•'

a šavská

jeseň

Festiva l súčasne j hudby VarlankA jeseň sa t. r. uskutočnil
dvadsJaty devl·a ty Ni'L. Devät
dn! festi valu (19.-28. septembra 1 bolo doslova naplnených
hudbou. Uskut očni l o sa 26 koncer tov, ku ktorým treba prlpoč!tať dva' mimoriadne koncerty ,
jeden z tvorby čle nov Kruhu
mladých Zväzu polských s kla datelov a druhý, na ktorom sa
predstavili č len ovia va r šavs kej
s kupiny Zväzu. Zúčastnila som
· sa festiva lu prvý raz, preto n emôžem porovnáv a ť s minulosťou. Viem vša k, že v minulých
rokoch bol program pestre jší,
konali sa koncerty na rôznych
a trakt!vnych miestach a nechýbali a ni divadelné predstaven ia. Tohto roku sa organizá-tori
rozhodli Iba pre dve koncer tné
sály, a to kcmcertnťí sieň Akademia muzycznej
(komorné
koncerty J a koncertnú sieň FIIh armOnie narod ovej (symfonické koncerty ). Napriek tomu bol
program ·velmi pestrý - odzneli tu diela a u torov z rôznych kútov sveta a žl.júclch v
rôznych obdobiach nášh o storočia ; ťažis k o sice tvorila hudba z posledných r okov , a le neboli výnimkou ani diela staršie, ktoré vznikli pred 20- 30
rokmi čl skOr l na jstaršou bola
kompoz!cla A. Sch1lnberga Frlede aut Erden z •roku 1907) . Na
pomerne krá.tkeJ časovej ploche
sa pred poslucháčmi predostrela široká paleta vyjadrovac!ch

1986

prostriedkov skladatelov 20.
široká pa le ta umeleckých vyznani, realizova ných
rôznymi technologickými postupmi. Co bolo pre mňa na jdôležltejšfm poznatkom, bol takt,
že sa tu v minimálnej miere
prejavili a ko romantlzujllce tendencie, tak l vplyvy z Iných
hudobných žánrov (Iba jediná
skla dba , Eurhythmlc Toccata
od mladého a merického skladatela žijúceho v Holandsku
Mlchal!la Daughertyho bola ovplyvnená džezom). Stýlovo
prevažovali komo oz!cle a tonálne s velkou dávkou racionálneho až špekula•t!V'neho spôsobu
kompozície, čo vša k nevylučuje
emocionálnu pôsob lv os ť a hodnotu nejednej z nich. Prirodzen e, že odzneli l diela, ktoré
nevyhovova li môjmu natu relu,
a lebo ma (na prvé pocutle )
umelec ky neuspokojili. Presvedčila som sa, že l In! návš tevn!cl festivalu (a nielen z CeskoSiovenska J mali podobné pocity, hoci ·nie vždy sme sa zhodll v názore na ID-ktoré konkr étne dielo - koJko Judí, toJko názorov. Keďže podrobný
opis by s l vyžiada l dlhll štúdiu, chcela by som spomenúť
as p oň niektoré mená a diela,
ktoré ma mimoriadne zaujali
rmusfm však podotknllť, že som
sa nezúč as tnila prvého dň a a
posledného koncertu festiva lu ,
kde odznell o. 1. diela K. Pendereckého, W. Lutoslaws kého,
s toroči a,

A.

Snttkeho
a
da\š1ch) .
Prvým velkým zážitkom boll pre mi\a Koncert pre klarinet
a orchester a l. sym fÓ!I'lla kórejského sklaclateJa
Isa nga
Yuna, ktoré - a ko 1 Symfonické fresky Kazlmterza Serockého - predn iesol Státny symfonický orchester KóreJskej ludovodemokratickeJ
republiky
(sólista Edual'd Brunner J. Zo
symfonických diel vynikli ďa
lej Dva obrazy kra jiny od Romualda Twardowského, 2. symfónia Ale xa ndra Lasofla, Variácie na Haydnovu ·tému Edlsona
Denisova, 6. symfónia GI Ju Kančellho (posledné tri predniesol
Státny symfonický orch ester
Gruz!nske j SSR pod ta ktovkou
Dža nsu nga Kachidzeho), Maglsche Klanggesta l1 od Yorka·
Hllllera a koncertná scéna pre
mezzosoprán a· orchester List
od Ma urlcla Kagela. Na kounorných koncertoch ma uplltall
diela Edlsona Denlsova, Sofie
Gubajdullnovej, Marka Kopelenta, Bruna Madernu, Gtaclnta
Scelslho, Cla udia Ambroslnlh o,
Roberta Altkena, Johna Cagea,
Thorkella Slgurbjllmssona, Ja).
na Wtncenty Ha wela, Mariana
Borkowského, Gyllrgya KUI"tága,
Wteslawa
Rentovs kéh o,
Marka Kopytmana.
Zvláštnu skupinu tvorili diela pre biele nástroje (sólo l v
kombinácii J; zo sólových za
najlepšiu považujem skladbu
na zvantl May- ·o d vietnamského
s kladateJa Nguyen Thten Dao,
z kombinovaných bola vrcholom s kladba Idmen A. Idmen B

l ba rytonista a l basista. CSSR

MCERATA. VERONA. RAVENNA A LUGO 1986
MACERATA
Prfjemným prekvapen!m pre
kaMé.ho návštevnfka operného
festival u v Arene Sferlsterlo v
Macerate bolo Jeho tohoročné
vzostupné umelecké niveau. Na
programe boli š tyri divácky velml pOl)ulárne titulY., ktoré sa
podarilo inscenovať na dnes už
zriedkavej umelecky vyváženej
úrovni. Tento opeTný fes tival
patr! po ve11onskej Aréne medzi najnavštevova neJšie. Maeerata lež! v malebnom prostred!
:talians keho vidieka, iba 14 km
vzdialená od Jadra nského mo·
ra, nedaleko mesta Ancony a
Reca na ty, rodiska legendárneho tenoris tu mi nulost1 - Benjamina Glgliho, ktorý má hlavný podiel na za ložen! tohto ope rného stá nku v roku 1921.
v toht oroč n ej 21. letnej opernej sezóne a ko prvú premiéru
Inscenovali Pucciniho operu Turandot v klasicky honosnej výprave E. Vizla a v r ealistickej
réžii F. Trevlaana. V tl•t ulnej
11lohe sa predstavila bulharská
sopranistka G. Dlmitrova, dnes
uznávaná predstavttelka tejto
obávanej úlohy . Jej výkonu
sekundovala primadona talians kej opery K. RicclareWov6,
ktorej nádherný mladodramattcký soprán našiel pra vé uplatnenie v úlohe Liu. Hrdinský ,
kovovo znejúci tenor prepožičal postave Calafa Ideálne disponovaný N. Marttnuccl. Nad~ ené obecenstvo sl vynlltllo zopakovanie árie v 3. dejstve. Impozantné bolo l hudobné na~ tudovanle D. Orena, ktorý sa
svojim absollltnym osobným zaa ngažovan!m pričinil v nemalej miere a obrovs ký úspech
tohto večera. Druhou premiérou bol Verdiho Trabad6r. Pod
Inscenáciu sa podpisa! umelecky medzinárodne uznávaný tlm
- dirigent A. Guadagno a známy výtvarník, režisér a kostymér F. Vilagroal. V jednej zo
svojich excelentných tlloh sa
prezentova l G. Zancanaro .ako
Luna; a rgent!nska sopranistka
M. Colalillové zaujala osobitne
nádherne sfa r ebným tlm brom ;
ostrlel aným
Ferrandom
bol
l. Vinco. V centre pozornosti
bol však fenomenálny výkon
jednej z najväčšlch' prlma don
mezzosopránového odboru F.
Cos110ttovej ·ako Azuceny, ktorá l po vyše tridsiatich iľ okoch·
kariéry predviedla fasclnujftcl
výk on vo svojej l'ilvotnej ťílohe.
Korektne splevajllclm, n o hlasovo vyčerpaným bol Manrlco
L. Bartolinlho. Poslednou premiérou festi va lu bola lnšpl'l'atfvna, netradič ná Inscenácia
Leoucavallove j opery Komediaati a Maacagalho Sedliackej
cti. 'Dradlčné slclls ke čierne
farby sa tentokrát premenili na
biele. I:nscenácla tým stratila
na pochmúrnosti a dej sa s na-

žil I. Meo podčiarknuť ·s ugest!vnym hereckým
prejavom.
Pod jedinečné hudobné naštudova nie sa podp!sal dirigent N.
Reacigno, zruedkavý hos t európskeho konUnentu. Hlasu B.
Bagllonlcnej chýba Iba väč šia
atraktlvnost tlmbru na to, aby
sa stala jedi nečnou predstavitetkou Santuzzy. G. Merlghl bez
problémov zvládol úskalia partu Turrldu a z nevďa čnej ťílohy
Alfla vyfažll barytonista B. dl
Bella maximum. V Komedlantoch patri určite najvyššie ocenenie výkonu G. Glaoom.IJlibo
a ko Canlovl. A. NegricwA bola
šarmant.n ou Neddou, l keď obsadenou .absolťítne mimo svoj
odbor. Hybnou postavou dia n ia
:na javisku bol vša k anglický
barytonista J. Rawnaley, ktorý
prep ožiča l TOnlovJ meflstovské
črty, k čomu ho vlastne prlnťítll nezvyklý zámer kostymérky.
LUGO
Krátku, no zauj!mavťí sezónu
má l operný festival v Lugu,
malom provlnč nom meste n eď a l e ko Ravennv. V spolupráci
s Maceratou sl každoročne prepožičiava produkcie Arény Sferlsterio a v čiastočne zmenenom obsadenl Ich potom uvádza IIla vlastnej scéne, bývalom
rlms kom <trhovJsku. V navšt!venom predstaven! Turandot vystriedala K. Rlcclare!Hovll ako
Llu P. OrclaniovA, nový pr!slub
md:!zt talianskymi sopra nistkaml, čerstvá laureátka nte koJkých 'Speváckych súťažt
VERONA
Svetoznáma veronská ATéna
pripravila štyri operné produkcie. Tradlč ntí Verdiho Aidu,
Maškarný bál 'toho Is tého autoiľa, G1ordanovu
operu André
Chénler a zriedkavo uvádza né
Pucciniho Di evča zo Západu.
Aida p81tr! dodnes k základným
programovým atra kciám festivalu. Už po štvrtý raz sa prezentovala stále ťíspešnou rekonš trukciou prvej veronske j
produkcie z r.oku 1913. Zmenené bolo iba obsadeni e. U Aidy
N. Troi1skej badať, žlal, priskoré znaky hlasového opol!rebo'Vanla. Hviezdou v ečera bola F.
CouottovA ako Amneris. Jej
scéna so sudcami v 4. dejstve
opery je stále plná vzruchu a
už tradične patr! k vrcholu
preds tavenia!
Impozantným
hlasovým fondom kreova l s vojho Radamesa F.
Boniaolll.
Opemým nestorom v barytó.novom odbore je l po 36 rokoch
kariéry C. MacNeil a ko Amonasro. Nemolmo vša k nespomenťíť l B. Gialottlho a ko Ramflsa a temperamentne dlrlg ujťíce
ho D. Orena. AJ ked Verdiho
Malka'rnf bil nie je Ideálnou:

od lannlsa Xenaklsa (pre zbor
a sekciu blc!ch nástrojov). Páčili sa mi však l diela pre bicle poJskej čl rumunskej proveniencie - Eugen Wendel sl
zvolil obsadenie baskla rlnet a
biele. Krysztyna Moszumaflska-Nazarová sólo biele, Anna Zawadzka kombinovala biele a
elektroa kustic ký záznam. Druhú početnl1 sk up inu tvorili
s kladby elektroakustické { č a s
to v kombinácii s o sól ovým ná·
str ojom J. kde treba s pomenúť
mená Wlodzlmterz Kotoflskl,
Ryszard Szeremeta, Magdalena
Dlugoszová, Heinz Holllger, Roger Reynolds, Steve Reich. Zauj!mavým zážitkom boli l dva
sólové f!'ecltály, a to poJskej
čemballst k y Elzbtety
Choj nackej, ktorá 'Predniesla diela pre
čembalo sólo (ozvuče n é) a pre
čembalo a mg-pás od autorov
Wllfrleda Jentzscha, Francisa
Mll'oglla. Be tsy Jolasovej, Fran·
~;otsa- Bemard a
Mllchea, Toru
Takemltsu a už spomenutého·
M. Daugh ertyho, a recitál rna ďarekého klaviristu
Szabolcsa
Eszténytho , kt-orý uviedol dve
diela , patriace do oblasti "mlnlmal-muslc" od Tomasza Slkorského a Toma Johnsona .
Všetkých Interpretov, ktor! by
sl zaslťížlll uznanie, tu vša k
menov ať nemôžem, pretože Ich
bolo mnoho a všetci do jedného bol1 na vysokej profesionáln ej úrovni; všetky skladby - l
tie n aj náročnejšie - n aštudovali dôkladne a predniesli Ich
so sku t očným zaujatlm.
EVA CUNDERLIKOVA

repreze ntoval basista
fén Galia. Prezentoval sa áriaml z Dona Carlosa zo Sevilly.
V!ťazkou sa stala sopranistka
Soo Kyong Jo, Prestávku v\U)I·
nllo :nostalgické stretnutie s
. G. di Stefanom a G. Becchim.
ťíspešne

o perou pre priestory Arény, režisérovi a výtv.arn!kovl v jednej osobe P. Zuffimu sa podarilo vytvoriť grandióznu Inscenáciu, využívajťíc samozrejme
efekt obrazu samotného vygradovanta .o pery - maškarného
plesu. Tento obraz patri k vrcholom veronských Inscenač 
n ých s náh posledného desaťro
čia! V predsta ven! dominovali
všetci hlavn! predstavltelt.a s výnimkou Ulriky G. Gllmorovej -, a to a j zá.s luhou nádeJne sa protllujllceho dirigenta
G. Kuhna. Bol 1r0 L. Lima ako
Ricca rdo, M. Chiara ako Amélia a S. Carro'O v ťílohe Renata. Nepochopltelne slabo n a vštevovanou bola vo Verone pro-

RAVENNA
Festival v rodisku Danteho sa
koná v zauj(mavých priestoroch
zrťícanlny pevnosti Rocca BrancaJeone. Táto pevnosť má Ideálne akustické podmienky . Insc;enoval1 Pucciniho opeTu Madama Butterfly. V popredi záujmu bol výk on dvojice M. Sigbeleovej a V. Lacbettiho. V
mnohom za nim'! zaostal J. Ponsa v tllohe Scar plessa. Predsta·
venle dirigoval talentovaný K.
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Z6verei!n6 acé na z Verdiho opery Malkarný b61 vo veronakej
A.rdne 19811.
dukcla Giordanovej opery Andri Chénier. Inscenácia nemala po s tránke scénic kej ani režijnej, vďaka známemu A. CoI.Oanellovi, chybu. Nie preclzne
bolo však hudobné naštudovanie G. Gelmettlho. V t1tuln e1
úlohe sa úspešne }J'I'edstavll jeden z popred ných tenorlstov
MET, Talian G. Ciannella. Do
povedomia
med:z'lnárodného
publika sa dostáva čoraz viac
l me no sopra nistky G. Cuollyovej, ktorá spievala Maddalenu. V úlohe Gerarda sa predsta vil A. Cassla, ktorému k medzinárodne j kariére chýba Iba
väčši osobnostný prejav. Poslednou toh toroč nou Inscenáciou bola opera Dievča zo ZApada. AJ keď .nepatr! hudobne
k profllovým dielam au rora, nechýba Jej melod ická Invenč 
nosť a efektnosť. Taktiež vzhladom na požiadavky scény patTi k Ideálnym operám pre amfiteá ter, čoh o sl bol L. Riccleri
vedomý. Triumfálnym debutom
sa predstavila O. StappovA a ko
Mlnnle. I G. Casellato-Lambert.í
je dnes na vrc hole sVtOjeJ speváckej karlé'ry. Skoda den, že
Uto protagonisti nenašli l rovnocenného pr otihráča Ranca v
stvárnenl barytonistu G. Mastr.omelho. Do t·ohtoročnäh o programu bola zaradená 1 spev6.cka dťal C. A. Cappelllho, ktorej sa zúčasmllo 5 sopranistiek.

Kikuchi. Druhou produliclou
bola velinl populárna Donizettiho opera Lucia di Lammermoor.
M. Devia bezchybne vyspieva la
všetky krkolomné kolora túry ti tulnej postavy, jej hlasu však
c hýba potrebná Intenzita pre
operný amfiteáter. Výkon L. Lima a ko Edg.a rda vzhladom na
zbytočnú ťín a vu
vznlknutťí z
preťaženla s k ončil fiaskom. T~
norovo sfa rebný barytón J. Ponaa ako Enrica znova ne}J'I'esvedčll. Obrovské ovácie rožal
mladý basl.s ta M. Pertusl v 111ohe Ralmonda . Kore ktným , no
nelnŠl)lrujtíclm dirigentom bol
C. Franc!. Poslednou uvádzanou
Inscenáciou letnej sezOny bola
M!Jzartova CarovnA flauta, výnimo č n e hraná na scéne divad la Dante Alllglerlho. ! ~lo o
predstaven ie, v ktorom sa v
hlavných úlohách (s výnimkou
Papagen a a l . kňaza] predstavili če r stv f absolven ti talianskych speváckych súťaži. Vo v.l zuá1nej efek~nej Inscenácii ( výtvarn!k P. Groaal) real1zátorl
vša k ne pochopili myšlienkové
poslanie Mozartovho veldle la,
ktoré tak sklzlo Iba do roviny
rozprávky pre deti. Z hlavných
protagon istov sa 11spešne pr~
zentovall A. Corbelli ako Papa
geno a G. Devlnuové v úlohe
Krtllovnej noel.
ALEXANDER HANUSKA

Zo

zahraničia

V Mollkve mA vznikn6ť Dola
hudby a polyfunki!ným uri!enfm. Okrem koncertov a "
ňom budtí. konať beaedy predoYietkým k stí.časaej tvorbe. Nové kulttí.rne zariadenie bude
mať k dlspozfcU centrálnu hudobntí. knllnicu a 200 000 ezemplirmi a vfpoličn6 knila.lc:u •
200 000 zvbkaml partitir.
Významný vfcbodonemec:kf
kiavlriata lpeciaUzuj6cl a na
in.terpretAciu diel klasicizmu a
romantizmu Dieter ZecbLID oaUvil 30. okt6bra t. r . leatdlllli..
tiny. Studoval v Lipsku a t'O
Weimare a na začiatku jeho
ldavirlaUckej ceaty stAli o. l.
dva vfrasné 6apechy: vo Wei·
mare zlllkal Cenu F. Lluta
(1949) a na Upakej Bachovej
stí.fall osobitn6 cena (19!10) .
Okrem koncertnej činnosti n ·
naje aa aj pedagogickej pGaobnoaU (profeaor na Nemeckej
vyaokej lkole v Berline) a apolofensko-organizačnej
pnel.
Nahral na platne firmy Etema
komplet 32 Beethoveao•fc:b
kJft't'frnych IOnét, ako aj cfaWe
diela barokom počn6c al po atčasnoaf.

Firma Internationale ScbaU·
platten Robert Hena GmbH
Milnchen LBS vydala komplet
Beethovenových deviatich ay•fónlf v naitudovanl londfniJte·
bo Royal Philharmonie Orcbu·
tra pod vede.nlm franctukebo
akladatera, dirigenta a dGnr·
ného znalca poetiky tzv. drahej
viedenskej ikoly René Lelbo·
wltza (v 9. symfónii k spollllnaným Interpretom prlatupujt
aólisti Inge BorkhovA, Ratb Sla·
wertov6, Richard Lewls, Lad·
wlg Weber a zbor Beeeha•
Choral Society). V podatate
dnes ul blstorlckA nahrit'ka
vznikla v roku 1981 a nojbo
času sl zlskala znai!a6 popula·
ritu interpretačným pristapo•,
ktort aa zvykol označovať ako
,.6vod do novej hudby" alebo
,.Beethoven v duchu moderay".
V Mnlchove pripravili na 3.
novembra t. r . pôvoda6 pre·
miéru baletu Smrť v BeaAtkaeb
od Norberta V9llaka, ktort u
te nto ú če l siahol po hudbe Gu·
tava Mahlera. Hudobné dielO
naitadoval Siegfried Kllbler.
V Kollne nad Rýnom uiedU
7 . novembra t. r. premiéru ope·

ry Arnolda Schilnberga Mojlil
a Aron v relijnom naltudonaf
H. Neugebauera a pod ndeol•
dirigenta St. Bedforda.
Pri prllelltoatl tohtoroi!aébo
dvojitého jubilea Ferenca Lia·
ta pripravilo maďarské grUIOvydavateratvo Hungarotoa aiekolko interpertačnfch pcK!IIIOt'.
Za zmienku atoja nabrbky
kompletu symfonickfch búal
:~kladatera , ktoré IJlahral Bada·
peiUanaky aymfonlckf orchester pod vedenlm ArpAda )o6,
ako aj v dčasnoati pnA neto·
vA nabrbka Liutovej opery 1
mladoaU Don Saache. ntulaé
tí.loby na nahrávke aplenj6
Franc6z Gérard Garlao a ma·
clarsk6 mezzosopranlatka J6Ua
HamariovA, okrem nich sa Dl
nahrbke sóUsticky prezeatnjt
latv6n GAtt , Katalln Farkaaot'6
a Ildikó Komlóslov6 : Zbor Ma·
clarského rozblaau a televlsle
a Orcheater MaďarskeJ ltétnej
opery v Budapeltl cUriguje Ti·
mb PAI.
VarlavakA KomoraA opera
v dňoch · 1.-14. aeptembra 1981l vo Vllňuae a Le·
ningrade. V r6mcl 10 predata·
venf prezentovala operné tituly
Halka S. Monluazka, Figaron
svadba W. A. Mozarta a TaJa'
manlelstvo D. Cimaroau.
liosťovala

Sir Georg Soltl patri medsl
na jpopulérnejllcb
dlrigeato'f
atí.čaanostl , a to tak medsl mJIovnfkml hudby ako medzi od·
bornlkmi. Jeho povesť t'ya.lkajtí.ceho dirigenta potvrdzuj6 aj
ocenenia, ktoré ztakal za aahrbky svojich platni. Ako pfle
Ruch mozyczay v i!. 111/1981l tobto roka dostal ocenenie Grem·
my Award (zverejňuje a.agllckf mesai!nfk Gramophone). a
to za nahrávku Schilnbergovej
opery Mojlll a Aroa na platne
firmy Decca. Počtom 2!1 oceneni za vfborné gramofónové
nahrbky vytvoril v tejto oblasti abaoltí.tny rekord ; Vladl·
mir Horowltz zlakal takfchtu
vyznamenanl osemnAiť a Pier·
re Boulez .,len" jedenbt.

Ku

ňovanlu
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Snlmka : S. Macudzl nskl
K jubileu slovenskej
klaviristky SYLVIE MA.·
CUDZINSKEJ,
rodenej
Halmošovej (ll. ll. 1906 l
plšem eQ človeku. ktorý
ml je velmi bllzky, koho
ml život určil za moju
(ked som už pokrvnO
stratil) druhO - a ko ju·
bilantka sama hovorieva
- umeleckO mamu.
Vďač ne s pomlnam na
nezabudnutelné
chvlle,
ktoré sme doteraz spolu
rtrávlll pri hudbe a v roz'h ovoroch o ne j. Pri mo·
jom n ávrate ku IGiavfrneJ
hre ma neúprosne , v In·
tenclách svojho profesora - známeho české h o
'klavlrneho pedagóga Vlléma Kurza - viedla k
maximálnej presnosti, k
uvedomeniu sl každého
pla nistlc kého
úkonu.
Našla správnu mieru v
dávkovanl prlsnostl l Iás·
kav,o stl, dokázala povzbudiť. Jej Ideálo m Je dôsledné rešpektovanie a utorových požiadaviek, v
čom sO obsiahnuté nielen
š týlové kritériá, ale a t racionálne zváženie koncepcie, presnosti dynamickej kresby, rytmických parametrov a
a ko ona hovori - n elm-

provlzova ného, le! dO·
kla dne na zlomok sekun·
dy premysleného pedallzovanla, na ktorom velmi
bazlruje.
Prlroda ju pre klavlrlstlckO dráhu vyzbrojila
predpomimoriadnymi
it1ladml
absolOtnym
sluchom , nemalými technickými
dispozlclaml
lhrela aJ s Ceskou fU harmóniou) . StOdlom l
dlhoroč nou
umeleckou
pl'axou sl cibrila vkus.
Ako klavlrny pedagóg
preferuj e mäkšie, zamatovejšie odtiene, v a kých
ona sama tvori, uváženO
a dlsclpllnovanO hru. Má
dlhoročné skOsenosti l v
partnerstve spevákov a
ln~tr um e nta ll stov (v rade
domácich l za hra nič nýc h
sólistov nechýba ani me·
n o Pe,t ra Dvorského, ktorého s prevádzala pri ziskan i laureátstva na CaJkovs kého sOfažl v Moskve, Magdy Hajóssyovej,
Sergeja Kopčáka ) . Partneri jej umenie oceňujl1
a rad1 sl nechalO od nej
pred koncertmi poradU l
viacer! neklavlrlst1.
21vot jej určil zo trv ávať
neustále v tieni svojho
m"' nžela
klavJr1s tu
velké ho formát u. Delila
sa s nim vytrva lo a vern e o všetko v živote. Z
uznania jeJ nesporných
kvalit jej pripadol ten
menši podiel. Neprávom!
Skoda, že jeJ pedagogické majstrovstvo p ozn a jú
(ako oficiálny pedagóg
pôsobila iba krátky čas
externe na konzerv811óriu) zv äčša sOkromnl žiacl, alebo - a to je známe - oficiálni žiaci jej
ma nžela: vel mi čulo s jef
nrlznačným
elánom sa
zaujlmala aj o Ich vývoJ
a dokázala prispieť cennými radami ku skvallt-

výsledkov Ich
umeleckého štúdia.
Do dejln slovenského
klavl rneho umenia sa natrva lo zaplsal,a ako člen
ka kla vlrne ho dua Macudzlnskl, ktoré 23. 4. 1985
oslávilo 55 rokov s vojej
existencie (pozri Hudob·
ný život 1985 č. 8, s. 2 ).
Toto výročie nebolo len
na paplerll Kedykolvek
som prišiel do tejto rodiny
na
konzultáciu,
vždy som nachádza l na
plan!nach dvojklav!rovú
litera túru, na ktorej práve pracovali. Velmi som
sa teš il na Ich plánované
- už aj lllagátované vystllpenle k tomuto jubile u u nás v Slovens kom národnom mOzeu.
2tal, náhle ochorenie
profesora Macudzlnského
ho zmarilo. No nevzdávall sa, hoci predbežne odložili
at pripravovaný
Mozal'tov
Dvojkoncert.
Obdivuhodná vOla a vitaLita, ktorá prof. Macudzlnskú sprevádza podnes, prejavuje sa aj v
tom , že ešte s tále tOži
h rať, tvoriť , rozdávať sa.
2ivotné rany ju velmi
poznačili, a le nezlomili!
Pochopltelne, ešte sa nemohla vy ro vn ať so stratou najbližšieho č love k a ,
ktorého
povzbudzovala,
usmerňovala
a s nim
umelecky l ludsky spoluexis tovala. Clovek hladá
východisko l oporu ona h o našla v hudbe, v
láske k ume niu l vo svoJich naj bllžšlch.
Drahá Sllly, prijmi toto vyznanie a ko prejav
úprimného citu a vď a ky
za všetko, čo sl ml nezištne darovala. MOJ pr!spevok nie je súčtom
všetkého ~oho, č im s1 sa
o rozvoj s lovens kej hudby zaslúžila, ale je o to
úpl\lmnejšl, dôvernej ~.
Tvoj umelecký syn
Vlado C!flk

Hudobný festival v Bardejovských

Kúpeľoch

Koiickt z6bamf orchus ter s dirigentom Karolom Petr6cz1m na vystúpeni v rámci
32. medzinárodného hudobného leta v Bardejovskfch K1i.peloch.

Sntmka: autorka
Bardejov.ké K1i.pele sO nielen vyhla dá·
vaným liečebným miestom, ale a j koncertným centrom . V roku 1954 zača l pf·
sat s voju históriu letný hudobný festival, ktorý za 32 rokov, prejdúc viacerý ml peripetiami, postupne sa vykr'{š talizova l v Medzinárodné hudobné leto. Tohtoroč ná dramaturgia orlnlesla 19 koncertov , z toho 2 symfonické a 8 komorných koncertov, 8 recitá lov a l literárno-hudobnO kompozlclu.
Zo za hra nič ia sa predstavili umelci zo
4 kra jln. Gitaris ta José Luis LopategUi
( Spanlelsko) zaostal za svojou po vestou.
Nevšedný zážitok pripravil kla virista
Endre HegedUs z MĽR . Komorný sl1bor
Nlederllsterrelchlsche Splelloute z Rakl1ska za uja l velmi životným a podmanivým prednesom gotic kých hudobných
pamJatok. Kvarteto Eolyna z Bl:R v netradičnom nástrojovom obsadenf (,h usde-viola, flauta, harfa, klavlr) sa pred s tavilo sympa tic kým výkonom.

člán ku

S velkou pozornosťou kOpelného obecenstva sa stretli vokálne recitály laureátov medzinárodnej speváckej sOfaže
Pražská jar '86 - tenoristu Stefana Margitu a sopranistky Lfvio Aghovej za klavlrnej spolupráce Katarlny Bachmanovej
a Milady Synkovej. V náročne zostavenom programe dokumentovali vys pelú
vokálnu kultúru, bohat(! dynamlckO a
farebnú škálu s hlboko prežitým prednesom. Pripomeňme, že Stefan Margita čas 
to pohostins ky vystupoval v Bardejovs kých Kllpeloch , a tak sme ~rok za krokom sledovali teho umelecký rast.
S kutočne festiva lové zážitky prlpravl11: Trávnll!kQvo kvarteto, Harmon1a antiqua a Stamlcovo kvarteto z PMhy. Nezrovna,lostl v súhre poznačllll vys tl1penle
dychové ho kvinteta ND z Prahy. Krásny
tón a bohatý dynamic ký a farebný poltenclál c hara kterizoval klavlrny recitál
Idy Cerneckoj, ktorá sl vybrala näročný
repertoár. Podmanivá muzikalita •a e ntu-

MLADI MUZ!KOLOGOV!A NA EXKURZU. Počas t oht ôročnef exkurzie u dfíoch
16.-17. septembra t. r . naumulll členky Kruhu mladOch k ritikou a teoretikov pri
Zväze sl ouenskOch skl adatelou spolu s predsedom KMTK fdn om Albrechtom Bansktí
Bystricu. BohatO program, k t orO pripravila tafomnfčka TKTK, dr. Zuzana Krafčloud.
za uOdatnef spoluprdce dr. Marianny Bdr dlouef, obohatil tíčast n fkou o n ov~ zdWky
a sktísenosti. PrvO detí sl mladf muzlkológovla prezreli priestory StdtneJ vedeckej
knižnice, zvldU sa obozndmlli so syst~mom prdce tamof~ieho hudobn~ho oddelenia.
Zavttall do Llterdrneho u hudobn~ho mtízea, kde Ich dr. Bdrdtovd, vedtíca literdrneho a hudobn~ho oddelenia podrobne zozndmlla s prd.cou a paslanfm t eJto ustanovizne. Zaujtmav~ rozprďvanle spestrila ukd!lkami pozoruhodngch expondtov; po prehliadke vgstavy a robot nfckej hudobnej kulttíre BanskeJ Bystrice a okolia "Znej
ptesefí sldvna vz ne~end" (autorkou scendra Je Ľudmila Ceruend) sa tíčastnfct na
neďalekom clntorfne zastav/ll pri hraboch vgznačngc h slovenskOch k ulttírnych deJatetou . Večer st v Dame kulttíry ROH pozreli lnscendctu muzlkdlu My Fair Lady, po
neJ e~ te stačili družne pobesedoval s hlavngmt akt~rml predstavenia. Na druhO
det! Ich čakala prehl/aúka Pamätnfka SNP a ndv ~t eva banskobystrickeJ PedagogickeJ
fakulty, počas ktoreJ zfskali od pedagógov Katedry hudobne; ugchouy tnformdcle
o syst~me vguky budtíclch učiteľov a spaločne predebatovali niekoľko otdzok tOkaJClclch sa probl~mov hudobne; vgchovy u nds. V popoludl1aJSfch hodlndch , plnf no·
- Edbugch doJmov, sa Clčast nfcl exkur zie s Banskou Bystricou roz lúčili .

POZDRAV JUBILANTOVI

Sn!mka: A. Vlka
2ivotné jubileum PhDr. ALEXANDRA
MOZIHO, CSc. ( na.r. 8. ll. 1936 v Récl,
okr. Ga la nta ) sl prlpomlname nasledujúc imi myšlienkami, ktorými sa pokúsime
nač rtnúť životné osudy, hudobnovedné
amblcle l pedagogický vklad tejto či no 
rodej osobnosti.
Absolvovanie Vysokej školy pedagogickej v Bratisla ve r. 1961 ho predurčllo
na u člte lskú dráhu. Svoju prácu s mladými - lJOSluc háčml Katedry hudobnej
výchovy Pedagogickej fa kulty v Trnave
- umocňoval pôsobnosťou v mimoškols kých záu jmových krl1žkoch a kontaktmi
so živou hudbou, najmä slovensk-ou ludevou plesňou. Tejto sa ,.uplsal" ešte počas
vy so ko š~olsk ých
štOdl! zásluhou
dr. Ladislava Lenga, s ktorým ho spájal
nielen vzťa h pedagóg - žiak, ale neskOr
aj úzka odborná spolupráca v oblasti
fo lklórneh o výskumu na Slovensku. Tak
sa rodili transkripcie ludovej Inštrumentálnej hudby z Terchovej, Liptova a z
okolia
Púchova.
Touto
orientáciou
ovplyvnil aj svojich poslucháčov č l už v
zada ných diplomových prácach alebo v
či nnosti folklórneho sl1boru školy, pre
ktorý pripravil metodickú pr!ručk u Vybrané kapi toly z dejln a metodiky práce
folklórnych súborov ZUC. V 1omto obdobi sa a kt!vne podlelal na organizovani
celoslovenských f-olklórnych podujal[,
ako sl1 Východná, Detva ; ziska né kontakty s viacerými slovens kými Judovýml
súbormi utužova l a prehlbova l až do sO·
čas nos ti. Spoluprácu s dr. L. Lengom
umocnila aj priprava rukopisu Náuka o
s lovenskej lu dovej plesni ( 1973, 1977 ).
vyústiac od ašpirantského štúdia jubilanta na Akadémii vied v Budapešti u
prof. Bence Szabolcsi ho - človeka velkorysého, s bohatými v edomosťami. Ten
ho učil poznávať, porovnávať, ana•lyzovaf, dodáva l jeho poznatkom nové súvislosti na hlstorlck·om pozad! vývoja
madarskej a s lovenskej ludovej plesne.
U neho sl osvojil tú vzácnu schopnost
vedca, vďaka ktorej sa usHoval v skúmanom ma teriáli objavovať predovšetkým spoločné vlastnosti folklóru viacerých národov. TOto Ideu premietol niezlazmus sálali z huslového recitálu Andrey Seatékovej. Vynlk!!júco ju dolllňala
klaviris tka Valéria Hrdlnové-Kellyové. S
určitými výhradami možno prijat koncert 'hus lis tu zas!. um. Petra MlphaUcu
za klavlrneho sprievodu Eleny MlchaUcovej. So záujm om s me oča k ávaU koncert venovaný výročiam F. Liszta. Soplľa n lst ka A.ll beta Bukoveczké a
klaviristka Sylvia Cépové predniesli pozmen &ný program koncertu len na priemerneJ
úrovn.!. Rastislav Uhlár (bas) sa predsMvil uspo kojivým výkonom.
Sl1čas fou festivalu sú promenádne koncerty. V posledných rokoch svojou úrov ľlo u nerol>lll dol1ré meno nášmu koncertnému umeniu. Dt1fajme, že tohto roku došlo k Ich obrode. Kolickf z6bavnt
orchestel" bol pre MHL ,p rlnosom. Siroký
a náročný repertoár pod citlivým dirigents kým gestom Karola Petr6cz1ho dosiahol vysokú Interpretačnú podobu. To
chýba'l o u orchestra zos t a v eňéh o na jmll
z pedagógov Konzervatória v Koilctach
a DJZ v Prelove. Problema tic ky vyzneli
aj dirigentské ges tá Bartolomeja Budia.
Sprievodné slovo tvorilo st1čas f v ečer 
ných koncertov. Vyskytli sa viaceré zá·
kladné nedos tatky . Fundované a nápadité sprievodné slovo Eriky Hannovoj bolo
žlad(tclm kladom festivalu .

len do kandidáts kej dizertačnej práce,
ale bola Ile! predme tom čiast kových štl1dlf, ktoré vyšli v zbomlkoch PdF FFUK
v Trnave , v zbornlkoch Akadémie vied
v Budapešti, ako aj v časopisoc h Magyar Zene Budapešt, Hudobný živo t,
Rytmus a pod.
Okruh záujmov dr. A. Móži!ho sa dalej
upriamuje na h istorické tance. K tejto
problematike sa v,laže aj významná š túdia Hajdús ke tance z Uhrovskej zbierky
plesni a tancov z roku 1730 ( Hudobný archly 2, Martin 1977), kde dr. Móžl
dospieva k podnetnému názoru charak terJzujOc ,.kuruckú pleseň ako spoloč 
ný Internacionálny produkt národov bojujúcich za s lobodu" . Tejto oblasti sa n epriamo dotýka a1j jeho externá či nn ost
na Katedre tanečnej tvorby VSMU, kde
sa ešte zlntenzfvnill jeho kontakty s taneč nými choreografm i a teoretikmi. V
sl1čas nosll jubilan t lJOsobl a ko ln~erný
pedagóg Katedry hudobnej teórie n a spo·
mlnanom hudobnom učilišti .
Okrem vysokoškols kej pôdy dr. Móf.l.
s voje amblcle orlentova1 a j na ve kovo
mladšlch - na detský tanečný folklór.
V spolupráci s dr. Klimenrom Ondrejkom, CSc., folk loristom a tanečným teoretikom, a ko aj s Elenou Medv eckou z
Osvetového ústa vu po do bu pätnás tich
rokov viedli celoslovens ké hnutie detť
pri vyhladávani ludových plesni, tancov,
zvykov pod názvom Prl pramei'ioch krásy. Výsled ky zúročili v zborn!ku Det!
det-om a v reprezentačnej pubt.lkácll
Z prameňov krásy a poznania (vydala
Smena ). Dr. Móži st1stavne ve nu je pozornosť amatérskym muzlktantom a ,t a·
nečnlkom, pre ktorých pripravil publl·
kácle Vybrané kapitoly z hudobnej fol kloristiky ( 19761 a Metodika práce v
amatérs kych ludových hudbách a orchestroch ( 1979 ). Svoj vytrvalý záujem '
o folklór pa t rič ne zúročH tiež v pedagogickej, ale l umeleckej praxi. Spom1naná umelecko-tvorivá či nnos t sa mU:
premietla do realizácie mnohých úprav
ludových plesni a do tvorby s kladieb
pre ludové hud by - súborov Technik,
Ekonóm, Orchestra ĽUT Cs. rozhlasu,
Dargov a dalšie.
Vo výpočte a ktivit dr. Alexandra M6žiho by sme mohli pokračovať. Sk ut oč
ne bohatá, až obdivuhodná je šlrka jeho
pracovných i odbor.ných záujmov, dokladom čoho je množstvo vzácnych ludských l pracovno-spoločenských kontaktov. Už od vysokoškolských štúdii, kedy
s me spoločne .. vs trebávali" odborné po·
zna tky l Judské hodn-oty n a~ch pedagógov - d,r. Ladislava Lenga, Já na Albrechta, doc. dr. Viliama Fedora, doc.
dr. Miroslava FHipa, CSc. -. pa tril k
tým, pre ktorýc h bola pTiznačná s kromnos ť , vnútorná dlsclpllna, vytrvalá h Oževnatosf a neustály pocit potreby čino
rodej tvorivej práce. Dr. Móžl Je jednou z tých osobnosti, s ktorými sa člo 
vek stretáva rád osobne l spTOs tredkovane cez Ich prácu. K okrúhlemu jubileu
mu zaželajme mnoho tvorivých sH, zná
sobených bádatelskýml, pedagogický mi 1
ludskýml úspechmi.
EVA. MICHA.LOVA

Dôležitou podmienk ou úspešnosti fes·
tlva lu okrem kv,a llty Interpretačných vý konov te vhodný priestor. Spoločens ká
sieň Liečebného domu Ozón sa opllf ukázala 'ako nedostačujú ca. Už viacero rokov ostáva nevyriešeným problémom. použlvanle kinosá ly 2rled lo (nachádza sa
na územi kl1p elov J pre potreby kultúrneho oddelenia. Chýba tu koncertný nástroj, osvetlenie, ša ti\ové priestory. Kon·
certná sieň v Lie čeb n om dome AstOria ,
ktorý bol pred rokom daný do už!vania,
nebola dodnes vybavená koncer tným kla·
vfrom , pódiom a osvetlenlm.
Uza tvárajúc str u č n ý pohla d na 32. roč ·
n!k Medzinárodného hudobného leta v
Bardejovských Kúpeloc h môže me konštatovať , že bol krokom vored . Kultúrne
reterentky s ve dúcou dr. Evou Suchovou
sa at napriek týmto problémom sna žia
o úspešný priebeh každého koncertu , výstavy čl prednášky počas celého roka.
Oalšl rozvoj úrovne koncertné ho životn
v Bardejovských Kt1peloch je v značnej
miere v rukách Slovkoncertu, od ktorého očakávame zvýšenú pozornosť , aby so
tento hudobný fes tlvSJI zar,a dll medzi popredné festivaly v našej vlasti.
SILVIA FECSKOVA
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tuPCa vedtlceho red&'lrtol'a: PhDr. Alftr6d Ge bau e r, ~ed.aklborloa: PhDr.
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60 okov hudob ého vysielania čs. rozhlasu v Bra i ave
Pravidelní§ vysielanie z Bratislavy za·
lala spoločnM( Radiojournal 2. októbra
19211. Mikrofón stál n a javisku velkej
sály vtedajšej Vládnej budovy, vysielalo
sa večer medzi 18,00 a 20,00 h.odlnou
a v nedefu pred·poludnlm, celé vysielanie šlo pria mo na mikrofón. Hudobné re'lácte prtpravova.U Oskar Nedbal a Miloš Ruppeldt , ktor! sa strledal1 aj ako
s prevádza júci klaviristi. Už 3. októbra
1926 počuli poslu c httčl Bratislavy prvý

Simon Jurovský začiatkom 50-tych rokoY.
priamy prenos z opery Slovenského národného divadla, bol(). to Verdiho Traviata. Vedenie Radlojournalu u zavrelo so
SND n a sezónu 1927-28 zmluvu, podla
ktorej rozhlas pre bera l 30 operných predstaven! z Bratis lavy a 10 z Košic, počas
le tnéh o h osťova nia SND v Košiciach. Okrem prenosov z diva diel zazniev·a ll vo
vysielani komorné l s ymfonické koncerty , zábavn á hudba sa prenášalo z kaviarni , vysielali sa .promenádn e koncerty voj ens kých hudieb, neskôr l folklór.
a to priamo zo slovenských dedin. Bratislava prlpra v.ova la .a si .fednu <tret1nu
vlastných programov , dve t·retlny hudobných programov preberala z Prahy a Br.na, od roku 1929 aj z Košic. Pražská
centrála spoločnosti Radíojournal vymedzovala úlohy s lovenských odbočiek. Vy.s1elante ma lo prevažne simultánny cha·
rakter, program jednej stanice preberali
po 'ilnkách viaceré stanice. Roku 1929
unikol Orchester RadJojolll'naln v Bra.U•lave, prvým šéfom orchestra bol Os k ar
Nedbal. l. júla 1929 orchester prvý l1BZ
líčlnkoval vo vysielani pod taktovkou
Ota kara Paflka. Za st~leho kapeln!ka menova li Františ ka Dyka, ktorý sa po smrti
Oska'l'l& Nedbala v roku 1930 s ta l šéfom:
orchestra. Dirigent b ol aj programovým
pracovnlkom, vyberal s kladby pre koncerty orchestra a určoval sólistov. Rooz·nlasový orchester lntepret·o val zväčša
zábavnťi a opere.tnú ·hud bu, pre symfonické skladby musel prtbel'Ut početné
výpomoce. Roku 1930 mal Orchester Ra.d lojournalu v Bratislave 18 členov . Roku 1932 ho premenovali na Orchester
bratislavskej rozhlasovej s tanice a mal
už 25 č l enov a roku 1938 30 členov. Pravidelnou reláciou orchestra boli predpoludňa jš le a lebo rpopoludň!ajšie koncerty. František Dyk so zborom Zora a só.Jistaml pripra voval s orch estrom a s i dvadsať operetných prenosov v sezóne. Už
.roku 1929 an gažova li ako klaviristu Janka Matuš ku, ktorého neskOr preložili do
Košic. Vzniklo nlekolko komorných sťi 
borov, ktoré účinkovali pravide lne vo vysielani, nap r iklad Sa lónne kvarteto Radl·ojourna lu. Symfonické diela slovenských autorov zaznievali na koncertoch
Bratisla vs kého sym fonického orchestra,
ktoré rozhlas preberal. Slovensko v tom
čase nemalo velké umelecké zázemie.
Prvé d esa ťro čie hudobného vysielania sa
zväč š a s páj a s českými spevákmi a hudobnlkml pôsobiacimi v Bratis lave. Zo
s lovens kých umelcov sa v prvom desať
roč! v rozhla se upl a tntlt : Frico Kafenda.
Janko Blaho, Helena Bartošová, Janko
Matuška , Fraňo Devlnsky, Sylvia Macudztnská , Stefan Hoza , Marg ita Cesán ytová, Fra ntiš ek Kriš tof Veselý a 1nl.
Za č i atkom tr idsiatych rokov
začala v
,·ozhlase výraznejš ie zaz ni evať aj taneč 
ná a zábavná hudba . Bratislava popri
prenosoch cigánskych hudieb z k av tar.nl.
Reduta a Stefánka vysie la la 1 Ľudov\1
hudbu Samka Dud lka , ale aj prenosy
koncertov vojens kej hudby z TrenčDan
s kych Teplfc, z,o š t(td la Jazz- band SND,
Dychovú ba ndu bratislavs kej rozhlasovej s tantce, Savoy jazz-band, O bručovu
kapelu a Iné. P() Nedbalovi sa vedťictm
hudobného oddelenia s tal Mlloš Rupp e ldt. Roku 1932 prišiel z Prahy Josef
Odcházel, ústredie ho poverilo funkciou
ta jom nlka hudobného oddeleni•a , up l atňo 
val sa a j ako dirigent orchestra. Roku
i934 prijali ako dr uhého dirigenta Kor
11ela Sch lmpla a ako klaviri s tu a tnšpl
ctenra Rudo lfa Macud zins kého , ktorý' s
rozh lasom s polupracoval už od roku
1930. Ked sa v septemb ri 1935 v.rátll z
Košic Jank'o Matušk a , zverlll mu zvukov!í réžlu orches trálnych koncertov. l. mája 1937 n a s tťipll a ko hudobný referent

profesor ·Alexander Moyzes, koncom roku 1937 sa po menovanl Miloša Ruppeldta správcom odbočky s ta l predJWStom hudobného oddelenia. Ctnnosf Alexa ndra Moyzesa znamenala všestra né
prehlbovanie profeslonaltty, čo umožnil
aj nás tup nove j generácie s lovens kých
s klada te fov a Interpretov. Profesor Moyzes sl predsavzal dobudovať symfonický
orchester. Roku 1938 založil Detský rozhlasový zbor, ktorý viedla Zdenka BokesovA. Do vysielania pripravil prvý hudobnovzdelávacl cyklus - Ako sa rozvl}ala slovenská hudba. Orchester sa vtac
venoval s kladbám sloven s kých autorov.
Pohostinsky ho v tridsiatych rokoch dlrtgova lt Zden!!k Folprecht, Iša Krajči a
Josef Vlncourek.
Po Mnlchove a okupáclt čes kých krajin boli slovenské a české s tanice nťi
tene oddelené. V marci 1939 väčšina čes
kých hudobn!kov odišla, zostalo 8 č l e·
nov orchest·ra a n iekofko stálych výpomoc!. Nový šéf <Orchestra Kornel Schimpl
musel s druhým dirigentom Františ kom
Babuškom orchester budovať znova. V
obdob( tzv. Slovenské h o š tátu vznlkla
sp oiočnost Slovenský rozh.las, ktorú po·
lltlcky riadil Orad propagandy, technick(! časf prevzalo Ministerstvo dopravy,
ktoré spravov,a lo aj spoje. Plynulosť hudobného programu sa dala zabezpečiť
len zavedenlm záznamovej techniky, ktorá umožňova l a vytvorit rprogramov\1 rezervu. Nahrávalo sa na tzv. mäkké VOS"
· ky, rneskOr na mäkké platne a od roku
1943 a j .IllU fll.m. V hudobnom vyslelanl
vtedy pracovali: Alexander Moyzes - šéf
hudobného odboru; Rudolf Macudzlnskl
- referent pre sólis tov a komornú h_ud-

Mllol ltappeldt v 30-tych rokoch·.
bu, zároveň zástuoca šéfa; Tibor F·rešo,
Judita Frešová, Andrej Očená š, Simon Ju·
rovský - r eferenti pre reproduk·o van\1
hudbu; Michal Knechtsberger a František Alvin - refere.rutl pre zábavn\1 a tanečnťi hudbu ; Ernest Zavarský referent pre hudobnovzdelávacle relácie. Za
n ahrávanie orchestra v rokoch 1941-45
zodpovedal ako vedďct oddelenia reprodukovanej !hudby Kornel Schimpl. Po kr ize v orches tri s a koncom roku 1941
s tal šéfom orchestra Fra n tišek Babušek.
Roku 1943 ho z funkcie odvolali, lebo
schvarova l š trajk rozhlasového orch estra, za čo ho spolu s o.rch estrom OSB
aj uväznila. V rokoch 1943-46 bol šéfdirigentom K·reš tm!r Baranovič. Už roku
1942 zača l rozhl as u sporad úv a ť pravidel-

Rozhlasový orchester

!l

znamová technika umožnila n ahráva·n ie
folklóru priamo v teréne, na čom mwll
ve fklí zásluhu Janko Matuš ka a Emil
Rusko. Okupanti prt ústupe zntč111 všetky vysiel~če. Oslobodená Bratislava obnovtla vysiela nie až 17. Júla 1945.
Sérom hudobného vysielania po roku
1945 v Bratislave bo:l Alexander Moyzes,
jeho zástupcom Stm.on Jurovský. Po roku 1::145 v hudobnom programe Bratislavy prac.ovali: Frant.! šek Prášil , prednosta
oddelenia zábavnej hudby ; Andrej Oč e
náš, prednosta oddelenia re produk.ovanej
hudby ; Janko Matuš ka, ktorý sa po krátkom pobyte v Košiciach vrát~! do Bratislav}•, mal na starosti folklórne relácie,
neskOr po I'Oku 1948 a ko prednosta oddcienla pre fudovťi pleseň. Roku 1946
poverllt funkciou šéfdi rigenta dr. Ľud·o
vlta Rajtera. Orchester pokračoval vo
verejných koncertoch 1 pod taktovkou
hos t! - K. Ančer la, B. Bakalu, V. Smetáč ka. Roku 1946 vznikol n ajprv a ko externé teleso Miešaný zbor Cs. rozhlasu
v Bratislave, vled·ol ho vtedajš! hudobný
režisér Ladislav Slovák. Významnou s úča s tou produkcii orchestra bolt s ymfonické spracovania ludových plesni a výňatky z opier a operiet, kde bol potreimý zbor. Pod taktovkou · Ľ. Rajtera a
F. Babuška sa OTchester zdokonar.o v al
ako perspektlvn'e sy mfonické teleso. Ro·
ku 1949 prešlo dvadsať n a jlepš ieh hráčov l s dr. Ľ. R<a jterom Elo novozalo~enej Sloven s kej filharmónie. Orchester
bratislavs kého rozhlasu znova prežlva l
kr!zu, ktortl umocnil o 1 vážne ochorenie
F. Babu~ka. 15. novembra 1949 prijali
za dirigenta Richarda Tý ns k eh o. Rozhlasový .orchester m u sel načas upustiť
od verejných koncertov, plntl predovšetkým funkciu rozh lasového prevádzkového •telesa a o jeho personálne dobudovanie sa zaslťižill F. Babušek a R. Wns ky.
Vznik Slove nskéh o fudového umeleckého kolektlvu , ktorý zak,J adalt rozhlasov! prucovnlcl Emil Rusko a Pavol Tonkovič, je vyjadrenlm n ového vztahu k
ruuovému umeniu. Tento postoj ma J významnú odozvu 1 v hudobnom vysielani.
V rokoch 1948·51 bol šéf.o m hudobného
oddelenia Stmon Jurovský, ktorý spolu
s Dcztderom Kardošom, predtým vedt1ctm hudobného vysielania v Prešove a
Košiciach , novo formulov a l možnosti
uplatneni a fudového umenia v hudobnom vysielani. Po osloboden! ešte pretrváva li organizačné a koncepčné š truktťiry z čias Radtojourna lu. Vysiel a nie Cs.
rozhl asu malo vlastne regton á.lny charakter, jed no tlivé s ta nice boli samostat·
nýml celkami so s vo')lm vysielačom, len
vyb ran é programy sa po Itnkách preberal! z Pra hy. Dňa 4. februára 1952 vznikol s lovenský Národný okruh Bra tisla va
a 10. marca 1952 český Národný o kruh'
Prah e, tieto doplňal spoločný český a
s lovens ký program Ceskoslovens ko, vys ielaný na dlhej vln e. Z Košic sa sta la
krn jská s tanica , ktorá väčšinu programov preberala z Bratislavy. Základn!í
zmenu vo vysielani spOsobtlo zaznamenáva nie zvuku n a magnetofónový pás, v
p!lfdesiatych rokoch sa vl!čštna P'r ogramov vysielala zo zázn amu, priamy pren os bol len zriedkavou výnimkou.
Zači a tkom pl!tdeslatych rokov začali
pracovať v programe Vlastimil Horák
Ján Hrk, Jaroslav Meter, Michal Palov~
člk, Vlddimlr Sl ujka. Roku 1953 sa zruš tl sys tém referátov a zriadili sa Hlavné
reda kcie s jednotlivými žánrov ými redukciami. Námcs tn!kml rladlte ra pre hn ·

dirigentom Frantiikom Dyknm roku 1935.

né s ymfonic ké koncerty v piatok vo
Vládne j budove , ich trad lc ta nes kOr pokračo.vala v koncertoch Slovenskej fll .
ha rmónie. P.odlel s loven s k9ch s kla date·
rov a lnterpreoov na prog ramoch orchestr <J sa výrazne zv !lč šll. Roku 1943 mal
Orchester Slovenského rozhlasu 38 č l e
nllv a · 10 stá ly ch výpomoci. Pod vedenim Kirešim.lra Baranoviča na dobťid al
ch arakter s ymfoni ckého t elesu . Zábavnú
a tane č mí hudbu v Bratis lave realtzov ol
od roku 1943 Malý rozhlas ový orc h esteT
angažovaný cez Hudobnú komor u. Zá

dobné vysielanie boli
Jozef Simák
( 1953-57 J a AndreJ Očenáš ( 1957-62 l ,
hle vnými r·eda ktor mr ja ros luv Beneš
(1953-57 1 " jlln Hrk ( i958· 61 ). Roku
l!l56 p r l ~ lel <l ko vedú ci s ymfonickej u
opernej red a kcie dr. Zdenko Nováček .
Ar.dre( 0 tenll š podporoval s nahy znovu
n ájs ť priamy kon til kl s posl u c háčom , tak
vzniklo Stúdiu mladých l koncepcia ob
no.venla verejn9ch koncertov SOC R-u. Už
ro ku 195J angažova li ako Int erné teleso
Miešaný .~:b or Cs. rozhlasu, k torý pre·
š 1el v janu Ar r 195?: do S lo~ ens kej ľll h ar-.

mónle, Jeho prvým zbormajstrom bol La ·
dtslav Slovák, v rokoch 1955-61 šéf 1e
ltes a šéfdi rigent , dobudoval rozhlasov ý
orchester na symfonické teleso. Ako šél ·
dirigent krátk o pôsobil Václav Jlrá ček
(1961-62), po ň om do roku 1968 dr. Ota·
kar Trhllk a ako dirigent Bys trlk Režu··
cha ( 1959-68 l . V rokoch 1969-17 bol

Alexander Moyzes v 30-tych rokoch.
šéfdirigentom dr. Ľudovít Rajter, dnes
je nim Ondrej Lenárd . SOCR absolvoval
početné ťispešné za hra ničné zájazdy do
T.all.aruka , NSR , NDR, Dánsk·a , Bulhar<sk:a, juhos lávie, Velkej Brt•tá n1e, Francúzska, ZSSR, Spantelska. Za dramaturgiu orchestra zodpovedali a .real1zovall
ju vedúci symfonic kej redakcie: Vlasti mil Horák [1953-56), dr. Zdenko Nováček
( 1956·62 ), Marián Juri k ( 1962-64), Lubomlr Clžek ( 1964-67 ). Ľudovlt M. Vaj-·
dtčka ( 1967-75). Hanuš Doman s ký ( 197580). v sťičoasnost1 hlavný dramaturg Ondrej Suhajda.
Roku 1964 vzniklo Experimentálne štú dio Cs. rozhlas u, ktoré viedli j ozef Malovec a Vltazoslav Kubička . Vytvortlo
zaujlmavé hodnoty najprv v scénických
hudbách, n eskOr 1 \t autonómn ych kompozlctác h. Aby rozhlas zis ka! mladého
pos luchá ča, venovala sa sústredená pozornosť realizácii populárnej hudby, na
čom malt účast Miros lav Brož, Karol Elbert, Zdenko Cón, Pavol Zelenay, n eskOr
Iva n Horváth , A'll Brezovský a Luboš Zeman, ako aj dirigenti TOCR-u Vleroslav.
Ma tuš lk a Vladimir Valovič a hudobnl
režiséri Leoš Komárek, František Poul ,
Igor Bázllk a tni. v druhej polovic-l šes ť 
desiatych rokov sa ·rozšlrlll realizačné
možn osti rozhlasu a vďaka k on cepcii šéfa hudobného vysielania Zdenka Mlkulu
sa venovala sťis tredená pozornosť 1 'medzinárodnej v ýmen e programov v rámci
medzinárodných rozh lasových organizácii OIRT a EBU, o realtzáclu tohto zám eru sa význ amn e zaslťižll vedťict oddelenia zahraničnej hudby Tibor GrUner.
ZahMničnl partner! prejavujú trvalý zá·
ujem n ajmä o BHS a MTMI. VýznB<J'nným
medzinárodným :podujatlm sa sta.Ia 1
Prix folklorique de radlo Bratis lava. Na
koncepcii tohto podujatla malt podiel
šéfredaktori Zdenko Mikula, Lubomlr Cl·
žek 1 Igor Dibák , <t~k·o a j vedťi cl redaktor Vladimir Slujka. V tomto roku sme
st pripomenuli desiate výročie vzniku
Orchestra ludových nástrojov Cs. rozhlasu v Bratis lave, jeho ume leckým vedl1clm le Ondrej Demo a drama turgom
Iva n Dubecký. Medzinárodné úspechy
symfonickej redakcie zo začtat.ku sedem·
desiatych rokov n o Skladatelskej tribúne
UNESCO v Parlžl sa neskôr rozšlrtli o
ceny n a medzinárodnej Prix Brno. Od
roku 1975 vedie redakciu Hanuš Domans ký. Symfonick\1 a komornú hudbu ,realizovali n a jmä režiséri František Prášll ,
Eugen Szljj artó, Leoš Komárek a ved\1c1
režisér Ľudov!t M. Vajdtčka. Od roku
1982 je uméleckým šéfom umeleckej hudobnej realizácie VJasttmtl Horák.
Dnešný vývpj hudobného rozhlasu vo
svete charakterizuje vznik funkčne e
žánrovo odllšených okruhov. Roku 1970
sa zrodil druhý národný okruh Devin
a celoštátn e š lrený okruh Hviezda , ktO'
ré s ú výrazn e žánrovo diferencovan é . V
tomto roku zača l pre Bratis la vu, Brno
a Prahu vys i e lať nový ·o kruh Melódia,
kde zaznievajú len nesptevané populárne
a zábavné s kladby. S ·hudobným vystelanlm rozh lasu sťi dnes tvorivo s pojenf
n ajvýznamnejš i s lovensk! autori a Inter ·
pret!. Hudobné vys ielanie už d esa ťroči a
s leduje aj oblas ti záujmovej umelecke j
činnosti, v š!ma s t folklórne festiva ly V9 chodná, Detva , Myjava a iné. Rovnako
rezn amenáva a vysiela 1 festivaly populárne j ·hudby - Fes tiva l politickej plel> ·
n e v Martine, Bratislavskú lýru. Broh
s lavs ké džezové dni a Iné. Podporu p ri
š tarte dáva začlnajúclm autorom u mterp retom v S túd lách ml a'Ciých a vys 1elanťm
výberu z Prehltadky mladých koncert
nýoh umeJ.cov v Trenčianskych TeP'li·
ciach. Rozhlas tak odzrkadluJe bohatý
hudobný živ ot naše J súčasnos t i.
I!UDOVIT M. VAJOICKA

