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Nový areál Opusu
Abbey Road Studlos EMI Londtn, BBC Radlo and Televl·
11011 - Londýn., Centre Geor·
181 Pompidou - Paril, Galaxy
Sound Studlos - Hollywood,
JVC Vldeotech - Tokio, Olym·
pla Studlos - Mnlchov, OPUS,
Cs. hudobné vydaovatelstvo Bratislava, Townhouse Studlos
- Londýn a ešte nevera dal·
lieh.
Elitná skupina nahrávaclch
111\dll, kde nahrávatQ autori a
IDteJ.'IIlretl, ktor! výrazne ovplyv·
nlll hudobné ·t endencie za pos·
ledné desaťročia. Ako sa medzi
Heto zázraky záznamoveJ tech·
nlky dostalo naše hudobné vy·
davatelstvo? Ioh • spoločným
menova-telom te vybavenie nat·
dokonaleJšou nahrávacou tech·
nlkou, a to predovšetkým ml·
x6!nyml stolmi Solld State Lo·
ale, často v spolupráci s dlgl·
tálnyml multlstopýml magneto·
f6nm1 . Sony PCM 3324.
Cesta k vybudovaniu ta·k ejto
materiálno-technickeJ základne
bola neuverltelne strmá a krát·
ka. Pred p&tnástlml rokmi zač!·
nal Opus bez vlastného nahrá·
ncleho štt~dla s dvoma-trom!
kusmi deUmltovanet nahráva·
cel techniky muzeálneho cha·
'1'8kteru. Prvé kroky sebauvedo·
movanla ~le!lll !lv.aJčlarsky St.u·
der s malými mlxá!nyml pult·
1111 a v tQm čltSe obdivuhodným
osemstopým
magnetofónom
A-80. Statočne spolu s Inter·
pretml mrzli v nevykQrltelných
provlzórlách .enrplrového zámku
v Hlohovci. Neobyčajne aktlvny
nestor slovenske! populárne!
hudby G. Offermann sa zasadil,
aby sa priamo v Bratislave dn·
lo nahrávať na profesionálne!
Qrovnl. Dlvadlb hudby, k:toré za
nepriaznivého ·počasia preuka·
zovalo aktHakťi návštevnosť, sn
Jednoduchou Qpravou stalo pr·
vtm vlastným na·h rávaclm št11·
dlom Opusu. V tom čase ale sa
tlel uskutočňovali rozsiahle
akustické Qpravy l ná.k upy tech·
nologlckého zariadenia 'J)re štQ·
dio v zámku Vlnárskych závo·
dov v Pezinku. Pán Denis Ty·
Jer, zástupca firmy Neve, ktorá
n&m dQdala výborný a - ako
čas ukázal at neznlčltelný
mlx4my stOl, označil toto štQ·
dio ako najlepšie na svete, le·
bo nikde nele!&ll teho zarlade·
Dia priamo nad vlnnyml p.lvnl·
caml, kde sQ obrO'VSké sudy
ko§tovatelného moku. Toto štQ·
dio sa stalo v priebehu nasle·
dujt\clch rokov zásluhou aj
cfal~leho klQčového vybavenia
16-stopého magnetofónu Studer.
spolu s objavnou prácou našich
zvukových re!lsérov predstavi·
telom na)progreslvne~šlch na·
br4vaclch tendencii a 7NUkO·
vfcb predstáv v populárneJ
hudbe v celoštátnom meradle.
NacfaleJ ostávali problémy s na·
br&vanlm komorneJ a symfonlc·
keJ hudby. Kostoly v dostupnej
bllzkostl umo!ňuJQ nahrávať
len v teplých letných mesia·
cocb, ale aJ s dalšlml fatkos·
lami ako je presluch okoliteJ
dopravy čl operenej fau·ny.
Problém Reduty, koncertneJ sá·
ly SlovenskeJ filharmónie, kto·
reJ okolie sa vyriešilo ako frek·
ventovaný· dopravný uzol pre
električky a autobusy mestskej
a cfalšej nákladneJ do~avy. bol
DlekoJkokrát neQspešne 'J)er·
traktovaný na ovšetkých mól·
nfcb Inštanciách, Napriek sna·
he nahrávaclch Umov a Inter·
pretov z tohto priestoru mOle·
me len nočné nahrávky zara·
dl! do nášho, zlatého fondu. Ná·
/'

stup digitálnej techniky a jeJ
presadzovanie ako Jediného
konkurencJe schopného spOso·
bu nahrávania a následného
predaja na svetov9ch (Jrhooh,
len zvýraznilo potrebu kvalit·
ných n.ahr4'Vaclch štt\dll.
Dia 4, IIOYeabra 1111 bol
.atwaoame atrMllcll:ym a wttd·
aya predata'riteloa a werejao.
U predataweaf lro1Dple:1 dwocll
Hbriyaclch lttdU Y DOYOID Vf·
robao-predddroYOa
anlll

o,.....

Št6dlo l Je určené na na·
hrávanle vá!net hudby preva!·
ne komorného obsadenia, s
mo!nosfou nahrávania al fll·
harmonických telies. Umo!liuje
to pomerne rozsiahly priestor,
slahajQcl cez tri podlalla o
plošn9ch .rozmeroch 16 m x
13,5 m. Pevne .s(i tu zabudova·
né dve kubatQrou rozdielne
zvukovo Izolované bunky pre
sQčasné nahrávanie
akusticky
prlerazných nástrojov. Dozvuk
bol riešený Qmyselne dlhši 2,4 sekundy v celom f·rekvenč·
.ne tpočutelnom spektre. Tieto
parametre umolňujQ nahrávať
aj velké tanečné, estrádne čl
dfezové orchestre, pripadne lu·
dové hudby a zbory. K štt\dlu
Je prtradená ré!la l umiestnená na ·prvom poschodJ s prla·
mym šlrok9m priezorom do štQ·
dia. Na tomto podla!! je v prla·
moro s1,1sedstve ! komplex na·
hrávacleho štQdla a .r é!le 2 ur·
čeneJ v prevdnet miere na na·
hrávanle populárneJ hud·by a
J)'l1padne na play-backy sólistov
na podk.l ady nahraté vo vel·
kom štQdlu. Rozmery štQdla 1
ré!le sQ menšie, ako to vy·
!aduje elektronlflkácla hudob·
ných nást.rotov v populárne!
hudbe. Napriek tomu je a·l v
štQdlu 2 Izolovaný priestor pre
akustické biele nástroje. Obi·
d~e rélle 1 štQdlá mOlu v čias ·
točnet miere spolupracovať a
zámenne nahrávať.
Teraz 911\e sa dostali k mies·
tu, kde treba opisa f, prečo sa
naše štt\dlá radla k skvostom
v nahrávacom svete - k tech·
nologlckému vy·b avenlu.
Obidvom rél14m vládnu naJ·
dokonaleJšie vý.rob'ky v profe·
slonálnej sfére, a lo mlxá!ne
stoly Solld State Loglc. V ré·
!ll l Je SL 4032 E, to zname- .
ná, le Je typu 4000 a má 32
vstupno-výstupných modulov a
SSL Studio Computer. V ré·
ll! 2 je SL 4048 E TR, má teda
48 kanálov a navyše dva počf·
tače, okrem základného aJ Total Recall. Ul nlekolko rokov
sl tieto mlxá!ne stoly obhatuJt\
pozlclu niečoho výnlmočnéhQ ,
o nlekolko tried Iep§leho zarla·
denla ·medzi podobnými výrob·
kam!. Zásluhu na tom má Idea·
vé riešenie, výborné technické
parametre čl.astkových kon·
štrukčných časti 1 kompletnej
a·kusl:lckeJ cesty a Jednoduchá
obsluha.
Mlx4!ny stOl Je riešený systé·
mom In-line, J1ŕt ktorom ka!dý
modul umo!ňuje vstu.p. výstup
1 monitorovanie. Je delen9 na
sedem sekcii. Dve vstupné, dve
výstupné e ostatné vyu!ltelné
v oboch signálnych cestách. Pri
pohlade zhora sQ umiestnené
takto:
- Smerovacia matica umo!·
liuje výstup z modulu.
- Na kanálov9 vstup sa pri·
pája slgn4.l m~krofónovej alebo
linkovej t\rovne s reguláciami
citlivosti.
- Dy~a·mlcká sekcia je stále
ojed1neltm javom vo filozofii
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mlx4!nych stolov. Vlast·nostl
spracovania stgnálu a výkon·
nosf kom~esor-llmltera a ex·
pander-gatu konkuruje najdral1·
šlm a najz.lo!lteJšlm samostat·
n9m prlstrotom. Ich včlenenie
do k·a!dého modulu a mo!nost
variabilného preplnanla tlačld ·
lami do reťazca umo!ňute dale·
ko vyššiu ťíčelnosf, funkčnosť
l praktlckosf pri Ich vyllllvanl.
- Filtre a korek!tary sťí u·
mlestnené priamo pod ·dynamlc·
kou sekciou. Ekvallzéry 'umo!·
ňujQ potlačiť
alebo zdvlhn(lf
signál na štyroch <prekrývajťí·
clch sa frekvenčných pásmach.
- PomQcné výstupy sQ jeden
stereo a štyri mono. Majťí regulátory ·Qrovne, ktoré sQ aj
splnačml a mOlu byf· napájané
z velkého 1 malého tlmiča .
- Monltorové vstupy a dia l·
kové ovol4danla stOp mnohosto·
pého magnetofónu.
- Výstup na hlavné mlxéž·
ne zbernice. Počas nah·r ávania
sa pou!lva na monitorovanie
mnohostopého magnetofónu a
pri mlxáll na zmiešavanie. Vý· .
stup sa dá napáJaf z velkých
slabo malých tlmičov .
SEKCIA 0SftEDN!HO
RIADENIA

Mnohé ~ky sťí samozrej·
mou výbavou mlxá!nych stolov,
a preto nie Je potrebné Ich opi·
sovaf, dalšie sQ samovysvetlo·
vacle a Ich Qčel a čl·nnQs f te
zrejmá. Je tu umiestnený 'hlav·
ný (master) kompresor za rade·
ný pred hlavným tlmičom. Má
vynlkajťíce regulovatelné pa ra·
metre, a preto Je ozajstným po·
mocnlkom zvukára pri finál·
nych prácach. Autofade vo zvolenom čase plynule zatlml na·
hrávku. Výhodná je mo!nosf
volby !·ba tlačidlami troch rOz·
nych monltť>rovaclch sQstav pre
neodmyslltelnQ diskusiu o kva·
lltnom domácom J:!pSiuchu na
hls tarlckých zhrávaclch apara·
tQrach. Oalšlm klenotom pre
zvukového re!lséra je deväf tla·
čldlel ovládajQclch funkcie In·
dlkátorov. S ·tlačenlm tlači dla -In·
dlkátory zo stredneJ hodnoty
preskočla na meranie šplčko·
vej tl.rov.ne, ktoré sa na 'POlia·
danie dalšlm Uačldlom kedy·
kolvek zapamäta j(!, pripadne

zma!Cl. Oalšlm gombfkom sa In·
dilkátory Qorovne zmenia na ste·
reofonlcký tretlnooktávový ana·
lyzátor spektra. Pripadne mo!·
no meraf tí.roveň riadiaceho na·
plltla na všetkých VGA.
SrODIOVf POCITAC SSL

Je to vysoko výkonM 16·b1·
tový počltač , ktorý nie te urče ·
ný ien na pamatanle sl dyna·
mlckých &rovni tlmičov Jed·notllvých krokov mixovania, ale
má §est základných funkcii:
- generuje, uchováva, zob·
razu je .ťíplný zoznam Informácii
o každej nahrávke, ktorá sa
zaznamená:va alebo mixuje;
- riadi vlacstopový magne·
tofón ;
- umo!ňuj e zvukárovi zno·
v.a sl vypočut, •programova ť a
opakovať sekvencie nahrávky ;
- programuje a aktualizuJe
Informácie o tl mičoc h, VCA
skupinách a uzáveroch viacerý·
ml spôsobmi ;
- .p orovnáva, edituj~ a ma·
nlpuolq·J!l s mlxovaclrnl dátami;
- testuje sám seba a paten·
clálne chyby oznamuje obsluhe.
Počltač 'J)ou!lva dvoJité pruž·
né dis ky. Základný program je
wmlastnen9 na lavom disku
druhý, pravý disk s lúŽI na zá:
znam všetkých vložených lnfor·
mácll a stavov. Taxa tlvne vy·
menovanie podstatn9ch molmoslf počltača Je takéto:
- titulkové ťídaje o na.hráv·
ke ;
- zoznam .t itulov na ·páske
s časovými ťíd<ajml ;
- zoznam pomocných sek·
vencu Jednotlivého titulu ;
- zoznam stOp každe! s klad·
by s mofnosfou 1ch koplr ova·
nla;
- ovládanie chodu multlsto·
pého· magnetofónu, vrátane hla·
dania titulov alebo Ich časti ,
prlpad·n e času , cyklovanie pod·
ra fubovť>lného p·r edplsu ;
- programovanie nahrávania
vsuviek s prednosťou · vst.rlhu
a odstrihu 40 ms;
- zoznam <J>Oužltých prldav·
n9ch zarla'denf a Ich nastave·
nie ;
- záznam lnte r a čného postu·
pu mixáže dynamických ťirov·
nl tlmičov v časoveJ z4vls·
lost!.

V tomro čase Qpl.n9m unikát·
nym zai'ladenlm prldávaným k
mixážnym stolom SSL je dalšf
počltač Total Recall. Umo!ňu·
je na f·arebneJ Obra~ovke za·
z n a m enať a z apamätať sl de·
ta ll.né polohy všetkých presta·
vltelných prvkov, teda prepl·
načo v
a potenclometrov na
vstupno-výstupnom
module.
Zmenu polOhy svetelne 1ndlku·
je, ro umo!ňuJe 1 po ťiplnť>m
prestavenl regulátorov za krát·
ku dobu dostať pult do pOvod·
ného stavu. Tak·t o sa napliia
pl'lanle produkcie, aby počas
jedného dňa sa mohlo bez zdr·
flavanla a roztrpčenosti zvuká·
rov nahrávať v Jednom štQdlu
viac. rOznych tltu:tov s rOznyml
orchestrami.
Mlxá!ny stOl nie je ale jed1·
ný a lzolovan9 bOd v akustlc·
kom nahrávacom reťazci. Na·
šou ťílohou bolo odstráni( to,
čo najviac kaz!. kvalitu naše!
práce, a to magnetofónov9 zá·
znam. P.reto u! počiatočnou
ldoou bolo, aby v nových štťí ·
ddách existoval len digitálny z6·
z.nam zvuku. Nikdy sme ne·
predpokladali, s akými prek4.!·
ka m! sa stretneme pri reallz4·
cl! tejto my§llenky. V l}rv_om
rade sme všetkých okolo seba
museli presvedčiť , !e ,.dlgltál"
te po všetkých stránkach to nat·
lepšie. Bala to fažká 'Qloha, le·
bo kaldé takéto záznamové za·
ria denie stoj( v devlzov9ch pla·
tldlách tri al sedemnásobne
vdac ako ten starý známy a tre·
ba povedať, le iile zlý analó·
gť>vý magnetofón. Vývin šiel
ale neobyčajne ·r ýchlo dopredu a hlboký nezáujem zahra·
ničných producentov a vydava·
telov o tradičný záznam nám
otvoril dvere. Pomohlo· aj pre·
sadenie sa digitálneho zázna·
mu v komerčneJ sfére V·O for·
me kompaktnej vlatne, ktorá
na nerozoznanie Interpretuje
štťídlo v ťí nahrávku.
(Dokončenie

na 8. str.)
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DNI KOMORNEJ HUDBY. Mesúkf
airoduf vfbor, Park kult6ry a oddychu
a Kruh priatelov hudby pri PKO v BaD·
akeJ Bystrici uaporiadall v okt6bri minu·
lého roku ul 22. roi!afk featlnlu Dni
komornej hudby. V r6mcl ltyroch koacertoy sa 1 úpechom predata•ili dom6ci
i aahranfi!at umelci, a to Vledeaaké ScbubertMo trio a llalttalta (1. 10. 19111), ka·
b6naky sitariata
Mlqael
Bonacbea
(7. 10.) aallaka ). Zaolaala pribll·
luje a~6ru a ••elcovho koncertu
v priestoroch Stredoalouaaktbo mt·
aa - , alovenskf orsanlata lna Sokol
(11. 10.) a ILlutrae dao Ľudmila Kojauv6 a Pavel Novotat (22. 10.)
• STRETNUTIE KRITIKOV. Ako kaldonM!ae, stretli sa koncom miDaltho roka
(2. a 3. decembra 1111) i!eskf a slovan·
elll budoblll ltrtUci, teatoraa v BraUalave,
aby . . obou6mUi 1 aOYou l!eskoa a alo·
veaakou tvorbou a dlllkutovali o aveda·
afch dielach. rnt n6 bola pnhllallka
alo.aaakfcb akladieb. ZaneU Ueto ko•
poalcie: CaaUcam pro pacem l. H~lm·
akého, Orbfa aenaaaUum pictlll ,V, God6·
1'18, IV. IUHkmt knrteto D. Kardola a
la memoriam Pa.al llalka ). Beaela.
Skladby aYieclla faadovaae, 1 dokonalou
...toafoa parUtu dr. Z. MarUu6kov6.
liv6 cUaklllla sa ujvlac aútredlla aa
God6ro•o dielo, aajml aa problém, i!l
jeho pobyboYé atv6nleale prallkfm at·
borom Laterna Ma&Jka amocallo umeleckt knUty hudby alebo oelabllo celkovt
ti!laok skladby. Vli!IJaa prlto•atch
~a~t6nla druhf lúaor. Dalll deň sa ko·
Dala prebrhka tv.o rby lleakfcb aklada·
telo•, prli!om i!esU hudba alakala di!ll
l!alo•f priestor, a tak kolekcia bo.tl bola bobatlla a 16aroyo roamaaltejlla, l
kecf a alektorfcb skladieb odaaelo l11a
alekolko t.a~tov. Skladby atrleduo ad·
daall dr. J. Ledei! a dr. M. Pokora. Vypo·
i!ull 111111 ll lllela: Souita pre Yioloai!elo
a klavlr O. Jtvlcba, ,Dao ccacertaDte pre
·basie a klavlr L. Kablka, Coacertl • treaodle V. IUedlbaacha, Stari a aOYt re·
aeaui!at tance M. Stfclro6a, Krajiny pat·
•oaké P. Ebeu, CoacerUao pn aa1llc·
kf rob a ko1110rat atltor M. Kopeleata,
Jtlariaatovt hlateto ). ~eln a MHI·
t6cle pre klarinet, klulr a 1Hcie J. lh~
f6i!ka. NaJYii!lia posoraotf vabadill diela IUecllbaacha a Ebena, hoci ú110ry ella·
katujtelch aebolt dcly sbodDé. Ale to
je •privae, lea ytmeaoa a6sorov, obj. .
lovaalm problémov ..,lao d8jaf k objektiYDotU v hodaoteaJ a•elecktbo diela.
•
VfllOCNA PLENAINA SCHODZA
horinj komllie pre ta6ria a kritika
ZSSk sa konala 11. decntbra 1NI Y
Mourto.aj aieal DPV. VIedol ja podpred·
aeda ZSSk doc. dr. Ladialav Burlaa, DrSc.,
ktorf pndaJesol refer6t o bUaacll l!la·
aoatJ TKTK u uplyaalt oltdoble. V prf·
epevka ad8raznU DOYé tlohy masikol6·
Ile ujmi a bladlaka riadeDia hadobaokalttraych proce••· 1 l!lm atvlal aj aové apoloi!eaak6 myalenie, ktori by .. ma·
lo prejaviť v kaldeJ afére laclakej i!ID·
DOlU a kait6rDO·IpDlOi!81l8kého ltYota.
IC .ati!asaéau atava hadobaej kriUky ••
vyjadril •o nojom prlapevku dr. Mari6a
Jarlk, predaeda JWmlale kriUkov prt
ZSSk. Akcentoval preclovletkfm aevy·
hllataoef úkladafcb hodaoUaclch krltt·
• rU v kriUke a krltlckt arsullt8Dt6cia
aelolea.. u Yedeckej eradldl. Prltoaal
•• donedeU a6klada~ ialormAcle o i!ia·
DOlU kreJ•kfch pobol!iak ZSSk • Koil·
.ciach a v Baaakej Bystrici, ako al o i!ia. aoe'ti ·Jtruhu mladfch teoreUkoy a kritl·
koY. V dilklllll u poakbalo aa niekt~
ri akt116lne probUimy· badobaej kritiky,
• o. l. aa pr.etnbajtpl problém aedoata·
toi!aého prleatora aa publlkoyanle v dea·
aej Uai!l, ako aj na morilna sodpoved·
noaf kritika pri formulonal hodnotia·
cJcb .tdov.
• ORCHESTER STATNEJ FILHARMONIE KOSICE uzavrel kaiead6roy rok 1111
atrlou Ylanoi!afch koacertoy (11., 17.,
11. a 21. decembra) , ktori' dlrisonl kon·
cel'tJif majster ;Karol Petr6cli. Odsaell
na aleb •tlui!ne die.l a akladatelov dom6ceho p8voda; a to v dobrej la$erpret6cii.
BoU to: Vlaaoi!Jt6 a6lada 10 IUity Viacwce aa borieb V. Adamca, Milaa pastoral.la ia D od V. ). Kopfiva (lea ae; .
d.6YDO objaveat clielo, a..-eclant v slona-·
•keJ premiére), HarmoaJa· paatoralls ta.F
od t:. Paechu a · Cesk6 Olda viaaoi!at
(Hej, mlltfe) ocl J. J. llylta. Spolati!la·
kovali .a6U.U opery SD v ltollclach
M. Hara6dkov6, C. Zabalod, M. Adamco·
vt ml., J. JCoadar, S. Meralta, a611ata qpe·
.ry ND y P~t~. F. ~lb, l . Sokol (Ol'·
·p.t ~kf IPft~ sbor ·• l!ltafov a
ädr Colii}&I.Uii tacbidcrilm.
.
·md·

KNIŽNICA VPROCESE HUDOBNEJ VÝCHOVY
Ciele hudobnej v9chovy sd mnoho·
str81Jlné a rozsiahle. Aktlvna hudobná
v9chova vedie k určitému stupňu ovlá·
dania nástroja, čl vlastného hlasu, per·
cepUvna hudobná v9ch ova k schopnosti
vn!mat počuté dielo, hudobná náuka ku
komplexnému poznaniu základov hudby
a jej dej!n, oo Je vlastne predpokladom
pre kvalifikované počdvanie a lnťerpr e
tovanle. V9chova "k hudbe" vedie k tO·
mu, aby človek zapoJll hudbu do svojho
každodenného života a dokázal sa ňou
obohacovať, v9chova "hudbou" zasa rozv!ja estetické zložky života, citovosť, p()o
máha vntmat svet a Jeho hodnoty z
aspektu, k tor9 nle Je zanedbateln9 v ~ro·
cese kultivovania jednotlivca 1 spoloč·
nosti. Samostatn9m prddom je v9chova
profesionálnych hudobnlkov ( Interpretov , tvorcov, teoretikov 1 pedagógov l,
ktOTI prlsplevaJt1 k plneniu spomlnan9Ch
ciel ov.
Škola, poč!najt1c materskou a končiac
vysokou, plni tieto dlohy len v krát·
kom časovom Qseku a v nepatrnom roz·
sahu. V matersk9ch školách sa bud()b·
nej v9chove venuje 20-30 mint1t (l l t9ž·
denne, učltelka, ktorá sama rada spte·
va, zaradi n ejakt1 pesničku aj do IneJ
čin nosti. Na základneJ škole je tento
predmet 1 h odinu t9ždenne (prl ,.odpa·
dávanl" h odin z rozllčn9cb prlčtn počet
spravidla nepresahuje 30 hodin za rok).
VIac škola !lakovl neposkytuje. Započl·
tajme do toho nekvallflkovanost (odbor·
nd alebo pedagoglckt1) mnoh9cb učlte
lov (niektor! sd dokonca postrachom
pre !lakov l) , a to aj absolventov pada·
gogtck9cb učlUšt.
Kde sa mlad9 človek najlntenzlvnejšle
stretáva s hudbou? Na d.lskotékacb (pes·
tujt1 najmä pozitlvny vzťa h k hluku) , v
rozh1lase (velká čas( jeho programov
supluje duševnt1 činnos( poslucháča), na
mnob9ch vereJn9ch koncertoch, ktoré
mladého poslucháča o znalca nespočet·
n9cb skupin psychicky dopuJt1 a utvr·
dzujl1 v názore, že vážna hudba Je nud·
ná. Tento názor, mlmoohodom, podporu·
111 v deťoch aJ mnoh! učltella, ktorl tch
sprevádzaJ(! na v9chovné koncerty a bud
tam ostentatlvne čltaJd noviny, alebo
hlu čne okrlkujt1 a zabrlakuJt1 tle deti,
ktoré živo •reoguJt1 na hudbu. Hoci sa
deti 11a v9ch ovné koncerty organizované
Slovkoncertom dostant1 raz-dva razy v
živote (mnohé ant roz), počuté sa teda
n emOže anl zafixovať, ant rcn:vlja(, tak·
mer v žiadneJ škole sa učttei budobnel
v9cb ovy ku koncertu nevráti na hodine,
aby sa so !lakmi pozhová ral o s klad·
bách s klada teloch alebo Interpretoch.
Ctárka v školskom v9kaie splnen9ch t1·
Job, dobrá stopa v detskom vedomi za·
vla ta pleskom banálnost1.
Nedostatky sd všeot>ecne známe, Ich
odstraňovanie spravidla vecou osobneJ
tnlclatlvy, viac tolerovaneJ ne! podpo·
rovaneJ. Ba odznell už aj početné d.lsku·
ste, aj na kval1!1kovan9ch fórach. O
problémoch je ovela lah šte hovOTlt, n e!
tch rteštt.
Cs. s kupina Medzinárodného združenia
hudobnfch knl!n!c (IAML) sa problé·
mom hudobnej vtchovy podrobne zaoberala na zasadani, ktoré sa konalo v ok·
tóbrt 1986 v StátneJ vedeckeJ knl!ntcl
v BanskeJ Bystrici ( nle po prvfkr4t:
prtorltnt1 pozornosť mu venujd ka!doroč·
né porady pracovnej skupiny knt!inlc hu·
dobn9cb vysok9cb §kOl a archlvov kon·
zervatórll konané v OstredneJ knl!nlcl
VŠMU). Referát (dr. E. Michalová, CSc.,
Pedagogická fakulta Banská Bystrica),
koreferát (dr. ]. Alner, VŠMU) l roz·
stahle diskusné pr!spevky (d r. J. Htllek,
Státnl knlhovna CSR Praha, dr. B. Baná·
ry, MS Martin, dr. O. Podgorn9, HIS ~HF
Pmba, Z. Samlluk, Okresnl knthovna PI·
se k a Iru) analyzovalt situáciu a hla·
dall reálne, konkrétne v9chod1ská.
Jadro čiastkového rlešenla problému
vld!m v HtllkoveJ formulácH : "aj laaibOY·
aik je úatroju. vfcbonltho proceaa" ;

zdanllvo samozrejm9 faJkt, na ktorf sa
však v komplexe v9chovy často zabt1da.
Ped-agoglck4 en cyklopédia Slovenska
definuje knižnice ako "vzdelávacie a
vedecko-Informačné
ustooovtzne"
(l,
414). V povedoml verejnosti, a to 1 od·
bornej, sa v uplynul9ch desaťroč-Iach zakorenlia predstava, že s\1 tba požičovňa·
mt a knlbovnlk je nl!šle kvallflkovan9,
spo ločensky málo produkUvny zamestna·
n ec (na rozdiel od dávnej, vari osvietenskej minulosti, ale aj od st1časnos t1
vo vllčšlne tn9ch krajin), ktor9 sed! za
pultom, člta sl romány a ak pride zá·
kaznlk a vyberte sl knižku, vyberie mu
Ju z regála a po splneni určlt9Ch byro·
krattck9ch formallt požičia. Táto pred·
stava sa vyv!Jala v čase, ked sa neraz
1 násllne preskupovall spoločenské bod·
noty, devalvovall a ntvellzovall nejed·
ny kultdme poč i ny. To viedlo spätne
1 k skutočnému zn!žentu drovne mnoh9cb pracovisk, čo je v!ak dôsledok fa·
Iošného nazerania, nte prlčlna. Neviedol
snáď tento trend k Zllll!entu náročnosti
a kvallty 1 v ln9cb profes14ch a rezor·
toch? Opakujem: teraz Ide o to, aby sa
chyby napr4val1.
Učttella !kOI, kde sa hudobná v9ch()o
va vyučuje, majd finanč ne 1 admtnlstratlvne všetky pred1Joklady vybudova ť st
pomerne bobatd prlručn\1 knižnicu 1 dls·
kotéku. Rtadttella t9cbto !kOI musia so
všetk9m dOrazom dbať, aby sa najmä
v9chovná zlo!ka tohto predmettJ reall·
zovala v plnom rozsahu a dôsledne. Ve·
dante ttchto škOl, ale aj škOl, kde bu·
dobná v9cbova (resp. estetická vtcbova
vObec) nte Je v učebnfch plánoch, má
morálnu povinnost (o ktord by sa ma U
zaujlma t 1 nadriadené orgány) rozvi Jať
v tejto oblasti záujmovd l mtmo!kolsk\1
činnosť (napr. v rámci krt1žkov, ale .aJ
ln9m1 formami), a to l v sdčtnnosU s
miestnymi zariadeniami osvety, verejnf·
mt, pr!p. l špectaUzovanfml knlfJn.l.ca·
mt ( ludov9m1, vedeck9m1, muzeálnymi,
atd.). V celej repalll.lke sa rouutajt ba·
clobat pracotisk6 kailafc, tch pracovnlcl
sd ochotnl. a zväčša a j k'Vallflkovan! p()o
mOct učtterom a veddclm krd!kov ra·
daml, materiálom, ba 1 organlzovanlm
dohodnut9cb programov. Mnohl s t9m
majd bohaté skdsenostt, preto!e u! vyšil
s. vlastnou tntcla tlvou ( exlstujt1 už rea·
llzované projekty v9chovnfch aJ z4bävntch programov, ktoré sa zaujlmavo pre-
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ĽSU

len talenty?

Nedostatok povinnej hudobnej v9cbovy
v základn9cb školách nepocUuJd len učl·
tella tohto predmetu, ale aj I'Odtčta . V
snahe dať svoJim deťom dplneJ!:Ie bu·
dobné vzdelanie volia formu ltddta na
Iudov9cb školách umenia. Pritom mno·
h9m rodičom nejde ani tak o to, aby
sa Ich dteta hudbou zaoberalo profesl()o
nálne, ale o to, aby sa naučllo IK'af na
hudobnom nástroji, aby sa hudbou ZA·
oberalo amatérsky, aby sa stala jeho
životnou potrebou, a·by v neJ našlo zálu·
bu a po.t ešenle.
·
No a ako sa k tomuto stavaJ\1 mn()o
hé tSU? Casta hlavn9 zmysel svojeJ hu·
dobnov9chovnej práce vldta v rozviJanl
v9razn9ch hudobn9ch .t alentov, ktoré maId predpoklady študovať na strednfcb
umeleck~ch školách. Ztaol ·s prlemernt·
mt a slabš lml hudobn9mt vlohami v tSU
len živoria a doslova sa trápia. Nte sd
vbodni n a st1fde, na dalšie hudobné
št1ldlum, a ta•k sa často s tane, l!e sd len
na perlférll hudobnov9chovnej práce
cSu. V9sledok Je tak9, le poktar z pr·
v9ch roi!nlkov základnej školy navlte·
vuje Iudovd školu umenta 15 percent
!lakov, z Osmycb ročntkov Je to ant nte
tretina. Mysllm, le Jednou z prlčtn ta·
kéboto stavu sd metódy a formy pr4ce
s prtemern9mt a slab§lmt !lakmi, kto·

TELEVIZNY ZAPISNIK
Rok ~Jo r ok prlprauu/ťt pracormlcl Ceskoslouenske/ teleulzle
u obdobi sviatkov poko/a, mieru a §tedrostl pestrtí paletu pro·
gramov, ur~Jenťt §lrok~mu uekoo~mu spektru konzumentov.
Pre mnohgch z ntfs te teleutzne vysielanie nepostré1datelnou
ntfplffou uorngch chutl, uytvtfra zdro/ pou~Jenta a utbauy. No
vari natuillJ§Iu rado~ z pekn~ho programu ma/Ct tt 'natmen§t
teleulznl dlutfcl. Nu'l a prdve Im pripravila Hlaund redakcia
hudobn~ho vysielania Slovenske/ teleutzle Bratislava hodnotng
ulano~Jnfí darček u podobe sedemdielneho teleutzneho serltflu
CHROBÁCIKY, tentoraz u netradične/ - baletnet verzii.
Rozprtfukoutí knihu Jana Karafldta Broučct netreba Istotne
obwltf§t predstavoval. Detťtrence tu pozna/Ct nielen u tel p(j·
uodnet lttertfrnet pdt!obe, no takisto prostredntctvom mnohOch - aj teleutznych - spracouaJll. JednOm z posledngch
te pliuodnO balet ndrodMho umelca 'IIB.ORA FRESU Narodil sa
Chrobtfčlk uuedeng na/prv Divadlom Zdeffka NetedMho v Ostrave r oku 1982) a po troch rokoch at u Slovenskom ntfrodnom
divadle u Bratislave ( 16. 2. 1985 ) . Prtbehy Svätotanka prtltf·
kall do dtuadeln~ho hladiska mno'lstvo malOch dludkou a mo'l·
no povedal, 'le zaznamenali Jednoznačng ťtspech .
Tento vgznamng fakt st Isto uueďomlla dramaturgička Cs.
teleulzte GABRI ELA VYSKOCILOVA a poduJala sa na lJin hod·
ng. chudly a 'uznania. V spoluprdcl s re'lls~rom (a ztfrouet!
at · libretistom baletu BORISOM SLOVAKOM a choreografom
· 'LIBOROM VACULlKOM preutedla na teleufzne obrazovky nat·
nou'§lu verziu chobtfčlkousk~ho prtbehu - baletng serlctl. Ide
o prepis Fre§ovho baletu prlsp()sobeng zdmeru vytvorit cyklus
krdt§tch eplz6d vyčlenenfích z uy§e duoJhodtnov~ho sc~ntc·
k~ho Cttvaru. Napriek tomu, 'le tvorcovia teleutznet verzie ~Jias -

l!najd a čas to poskytujd deťom viac nef
škola). Na driadené orgány škOl 1 kntžnlc
sd povinné takéto akt·lvlty podporovať
morálne l ekonomicky. DOležité je, aby
ta kéto akcie n eosta'il ojedinelé ( zanietenosť osamelého knihovni ka), ale aby b()o
11 zahrnuté do širokého plánu v9chov·
neJ činnosti.
V lkol6ch, kde hudba je 16i!astoa alebo beaprostredu.fm cielom vfaky (najma
konzervatóriá, ped-agogické a ftlcn:o!lcké
fakulty, VŠMU), Je kallalca aepoatr6da·
telafm medsii!l6Dkom yyai!ovacleho pro·
cuu. Potrebujt1 ju rovnako všetci učlte·
lla, ako aj všetci študenM. Je neodmysU·
te Inou st1častou v9cbovy, v9uky, vedec·
kej 1 umeleckej činnosti . Kto v tejto
sdvlslostt podceňuje kntmlcu, podceňu·
je aj funkcie, ktoré plni. Casto pozoru·
jeme rozpor medzi verbálnym a konkrét·
nym postojom vedenia škOl: proklamatlv·
ne vyzdvihovanie dOležltostt knUntce,
pochvaly, ale neporozumenia pre nevyh·
nutné vytváranie pracovn9ch podmlen()k.
To, čo zväčša funguje najhoršie, Je
kontakt, tok Informácii. Peda·g ógovla 1
študenti sa neraz začudovane pozerajd:
.,AJ to máte? - AJ to roblte? - hoci
to knižnica má a robi ul! roky, ba aj na
rôznych fórach propaguje. Začlenenie
~ntlntce a jeJ precovnlkov do štruktdry
školy musi byt také, aby sa stala organickou st1častou celého dlanta. Horizon·
·t álne l vertikálne: od rladttela, čt rek·
tora a jeho poradné orgány a! po jed·
notllvé katedry a Iné pracoviská, s kto·
r9mt je nevyhnutn9 pravldeln9. systema·
tlck9 kontakt, a nte sporadlckf, prllel!ltostn9. Ved knlžntca je 1 arcblvom, ln·
formačn9m a š tudijným pracov.tskom, p()o
S'kytuje konzultácie, najmä blbl1ograflc·
ké, ale aj Iné. Mnoh! učit elia po!aduJtl
rOzne st1plsy, prlrastkové zoZIIlamy, rešer·
še; zväčša ICh mOžu dostat, no nevedia
kde. Mnobl pedagógovia, poslucháči, vf·
konnl umelci, ba 1 teoretici majt1 z&klad·
né nedostatky v Informatike, ale to ul
Je téma Iného pr!spevku.
Na záver: nikto z ttch, čo pOsobta
v širokom procese hudobnej v9chovy,, nemOže ul! dnes pracovať nekvallfl.kovane,
ale ant Izolovane - bez šlwké-bo záze·
mia ak tivit školsk9ch, verejn9ch a od·
born9cb knl!nlc. Hudobná v9cbova je aj
etickou vfchovou a musi nám zále!at
na tom, ako vychováme mladd generá·
clu, ale aJ ako vychováme t9C·h, čo budd
vychovávať dalej , l t9cb , čo sa stan1l
nosltelmt a tvorcami ttchto nezanedba·
telnfch hodnOt.
JUilAJ ALNEil
r9ch Je v každeJ tšU väčšina . Pre t9ch·
to !lakov by sa mala nájs ť ·t aká fonna
lltlld.la, ktorá by rozv!jala predovšetk9m
Ich všeobecnd hudobnosť. Ak hudba m6
byť pre nich potešenlm, Je potrebné od·
str4nlt techntckf drU, ktor9 tm hudbu
neprlbllžuJe, ale znechucuje. Mali by sa
zaoberať skladbami pre nich technicky
zvl4dnutelnfm1, no pritom umelecky bod·
notnfmi.
Je samozrejmé, !e tSU vychovávajd
budt1ctch budobn9ch profesionálov, kto·
r9m venu)tl maxtm4lnu starostllvosf. Ved
kto laf m4 prllJravovat !lakov na kon·
zervatórlá, ak nle tSU. Ale IUl čo nám
budt1 dobr! skladatelia, vtbornl Interpreti, ak nebudeme mat štrokd základňu
hudobného publlka. Hudobn\1 kultdru
tvori aj hudobné publlkum, nadšen! budobnl amatGrl. Preto nemo!no v hudobnov9chovneJ pt'4cl v tSU tt1to skutoČ'nost
podcel\ovat alebo obch4dzaf.
Ukazuje sa, le základné školy zane·
ch4vajt1 v hudobnom v9vojl dieťaťa len
nQpatrn\1 stopu, čo je spôsobené hlavne
obmedzen9ml mol!nost amt, ktoré tteto
škaly maJQ, P.reto by bolo !tadt1ce, aby
tSU okrem vtchovy budt1ctcb profeslo·
nálov (i!o je v ka!deJ tSU malé percento) svoju hudobnov9cbovnd prácu vtac
zamerali na Vfchovu hudobn9cb aiiii8•té·
rov, konzumentov umelecky hodnotnet
hudby, pre ktortch by hudba bola ozajst·
nou potreb'ou a zdrojom bohatfch umeleck9ch zážitkov.
)OZEP BARAN

t~ne zasiahli do .partltťtry, hudba nestratila na p()uabe, ele·
gancll a zrozumttelnostl. Naopak, technika retrospekttuy dme'lttet!tch momentov na .zalJtatku ka'ld~ho dielu l§la u ťtstrety
komunlkabtltte a prehladnostt samotn~ho prtbehu, no at hu·
dobngch sttudctl. V serltfll Chrobttčlky stí vtipne pou'ltt~ tele·
ulzne triky, ktor~ zatraktluffu/ťt a dynaml zutťt vgsledng tvar
a ugrazne t~ktlulzuJťt detskťt pozornos( .a sťtstrede nust. Tt!lculz·
ne SPl'acooanle baletu prlnd§a at tn~ ughody u pen ovnan1
s p(juodnou divadelnou ver ziou - mo'lnostl detailu, uyplch·
nutla klťtčougch sc~n čl pohybov, spomfnantí retrospektluu, sugesttune realizovanie snouOch utdln, atd.
K físpeS n~mu uyznenlu Chrobdčlkou prispeli u podstate u§et·
ct ztíčastnenf tvorcovia, ugtvarnlcl a u neposlednom rade tn·
terpretl, predov§etk9m SuetlfíStk IGORA HOLOV ACA. Av§ak
spomenťtt treba at Mldku Betu§ku ZUZANY BARTKOVEJ, Lien.
ku Marlenku NORY MARTINKOV6J, IJI Ltenka Marienka Ll·
BORA 'VACU LlKA. Posledne menooang umelec uycltddzal uo
uypracooant choreografie z vlastnosti hudobnet predlohy a
pretavtl sa ako tvortud osobnost, ktore/ te bll%ka at oblast
tvorby pre detsk~ho percipienta. Umeleckd tíro'uet! · chrobtf·
čtkovsk~ho serlctlu 'te na po'ladouanet uQJke. C.o st u§ak treba
utf'ltt natvtac te cl elauedomost a rozhodnost realtzačn~ho ttmu,
ktorO od sl ov o nutnosti zdokonalovat syst~m estetlcke/ ufí·
chovy pre§lel konečne ku konlcr~tnemu lJinu at na poll fwdobn~ho umenia.
Teleuf zny serttfl Chrobd~Jtkouta uyu!ttua zrozumltelnost ta·
nečn~ho umenia a neod§krlepttelnťt lcrtisu uyplOuatťtcu zo spo·
tenla hudby s pohybom. Suotfm zttmerom at pou'lttgml pros·
trtedkamt predstauute nóvum u oblasti d.etskgch televtznych
programov, te odutf'lnym a vysoko tíčlnnOm krokom vpred.

IGOR JAVORSKt
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Zaslúžilý umelec

JOZEF KONDER
ZaslQ!Ilý
umelec
JOZEF
XONDE&, sólista opery Státnebo divadla v K~lclach, svojim
UJilelecktm spev4ck~hereckým
umentm reprezentuje v sQI!asnosti v odbore brdtnského tenoru ako Ideálna stálica nielen
svoJu seneráclu (narodil sa 13.
ho umeleckého rastu sa v prseptembra 1926), ale tie! slovej etape jeho pOsobenla v opevenské vokálne umeate. Rodák
re SD v Ko!llcl'llch telili najml
1 Medzibrod u (okres Banská
diváci
hudobnoz4bavn4ho dl·
Bystrtca l zatfnal dlvadelnlcku
dráhu medzi ochotnlkml. Po u- vadia. HQ!evnatou a usilovnou
prácou sa vypracoval na jedl·
konl!en1 dvojrol!nej sta\!ebneJ
priemyselnej !!koly a po návrhu nel!ného a neopakovatelného
ktorého Ko§lclam
J. Borod61!a a A. Bagara, ktor! mladokomlka,
mohlo závidieť hociktoré divadal v!llmLl jeho talent na Jednom
lo. Po valkom Qspechu v pos·
J predstaveaf ochotnlckeho ditave Broňa v PolskeJ krvi (revadla v Martine, nastQpll drá!lroval K. Sma!lk, dirigoval R.
hu profesionálneho herca v Ko§lelach. Vo vtedy Národnom F. Spl§lak, 13. 3. 1955) nasle·
divadle v Ko§lclach zal!lnal v dovala nezabudnutelná a pamatná kreácia Célestina v ope·
sezóne 1947-46 ako elév, no aj
re te ~am'zelle Nltouche ( 29. 9.
budovatel hudobného divadla v
1955 l. Obe stvárnenia spel! a tlU
oslobodenom meste. E. Mannl,
na dlhé roky partnerstvo vzo·
hlasovt pedagóg pre operu, l.
rove) mladokomlckeJ dvojice v
Godjn, vtedy sólista opery v KoKo§lclach - ). Kondera a 8.
!llctach e dirigent R. F. SplHanákovej. Nasledovali dal!lle
!lek objavlll u Kondera hlasooperetné postavy a v nich pri·
vé di'Spozlcle, ktoré boU sille!ltosť
dokázať
obrov·
ným argumentom, !e ). Konder napokon nenastQpll do 1!1- ' ský talent, svedomitO prlpra·
vu a neustály umelecký rast:
nobry, ale dQ opery. Sťistavná
Plmplnelll
(Paganini, 1956 l ;
práca herca-spevá'ka na sebe,
FlOriš Stacho (H~člarsky bál,
potom absolvovanie dvojrol!neJ
1956). ktorého bol Konder pr·
dramatickeJ !!koly, ktora dol!asvým predstavltelom v celoštát·
ne v Ko!ltclaoh, na pomoc zal!lneJ premiere a Interpretoval ho
najdclm hercom,· v.tedy prasaasi 340-krát; Falsacappa (Ban·
dU ). Borodál!, ale' aj starostlidlti, 1957) ; Franjo Svel!ák (Vl·
vosť dirigenta R. F. Spl!llaka o
nobranle, 1958) ; Mujko (Gill
mladé talenty priniesli prvé l1Baba·, 1958); Sobakln (Biely
5pechy.
agát, 1959) a dalšie. l v dru·
heJ etape svojho pOsobenla v
Vá!nej!lou umeleckou skd!lKošiciach (od sezóny 1969·70),
kou bola hlavná dloha v opeked sa sem vrátil z BanskeJ
rete V. DoHdzeho Keto a Kote
(premiéra 30. 4. 1953). Pred- Bystrice ako vyhranent hrdln·
ch4dz.al1 JeJ men!lte dlohy, kto- skt tenor, sa vMy velmi rád
vracal a vracia k velk~m ope·
ré ). Konder stvárňoval u! predretným postavám. Vynlkajdcl
tým , v operetách, ale aJ v opebol jeho ModrofQz v ré!ll F.
rách (Zobravý !ltudent, SneVokálka r. 1972 v ooerete J.
hulienka, Boris Godunov a l.).
Offenbacha Siesta !ena Modro·
fQza , )Oži (Cigánska láska,
Z Konderovho talentu a rýchle·

1976), Paganini ( 1981), Zedlau
(VIedenská krv, 1982). čl Elsen·
stein ( Netopler, 1985).
). Konder v sezóne 1959·60
odišiel z Ko!llc do vtedy sa
kon!ltltujdcej opery DJGT v
Banskej Bystrici. Tu ~tál u!
druhý raz pri budovani profe·
stonálneJ slovenskeJ opernej
scény a oplf sa sdstredll s
jemu prlznal!nou energiou a zanletenlm na stvárnenie naJmll
operných dloh. jeho talent do·
zrel, základy spevu, zlskané v
Košiciach u hlasového porad·
eu ). Bohál!ka a zveladené v
B. Bystrici u LongaueroveJ, sa
rozvinuli neobyčajne dynamicky. Výrazová škála Jeho dovte·
daJšleho speváckeho umenia sa
obohacovala o nové farby, odtiene, hlbku pre!ltla a drn·
matlclru štrku. V B. Bystrici sa
výrazne uviedol Qlohou OndreJa v KrQtňave, potom nasle·
dovall hlavné álohy v operách
Beg Ba}azld, Komedianti, Ma!lkarnt bál, Faust a Ma<l'garéta,
TrubadCir, v operete Netopler a
dal!lle.
Návrat do opery SD v Košiciach znamenal pre jozefa Kon·
dera prlle!ltosf stvárnlf rad
najvlll!šlch a krásnych Qloh v
operách domácich a svetových
a pre ko!llckd operu bol jeho
prlchod rozhodne umeleckým
prfnosom.
Za takmer 40 rokov umeleckého !Ivota, ktoré J. Konder
strávil na javisku, vytvoril oko·
lo 40 skvostných postáv v ope·
rách a okolo 20 nemenej \1spe§ných postáv v operetách.
Nezabudnutelný je Konderov
OndreJ v KrQtňave, ktorého ok·
rem B. Bystrl.ce stvárnil aj v
Košiciach. Jeho Ondret sa zaslQ!ene radi k vrcholným a historickým kreáciám v slovenskeJ
vokálneJ Interpretačnej škole.
). Konder neostal umelecky dllnt !ladnej stvárnenej postave.
Hlasové sfarbenie 1 hlasové dls·
pozfcle, .ktoré ho predurl!lll na
hrdinské tenorové Qlohy, vedel
neuverltelne noblesne vvu!lť vo
velkých dramatických, ale aj
lyrlckejšle stavaných postavách. Stvárnil n1ekolko velkých
a náročných postáv vo Verdiho
operách: Otelia, dona Carlosa,
Radamesa. Manrlca (Trubaddr).
Gabriela ( S~mone Boccanegra),

Alfréda. V Pucciniho operách:
Maria Cavaradossiho, Rudolfa,
Plnkerrona. Skoda, !e z Wagne·
rových opier mal mo!nosť zatial naštudovať len Lohengrl·
na a Heinricha v Tannhlus.-rovl. V dynamicky stvárnenej postave dona josého oslávil svoje
flvotné jubileum (predstavenie
ca.r men pri prfle!ltostl jeho !1votného Jubilea sa konalo 15.
októbra 1986). Pamltné sQ jeho postavy Samsona, Lacu 1 Borisa Grtgartevll!a v )anál!kových
operách )enlka, jura Jánošika,
André Chénlera, Turlddq, Canla, Florestana, Fausta, Dalibora, Hermana, Princa a dalšie.
V rokoch 1975·78 umelec viackrát hosťoval v BudapMtl (Er·
kel Szfnház) v postavách Otel·
la a Samsona. V postavách
Otelia, dona Josého a Maria
Cava.radoslho !al ťlspechy v So·
vletslrom zvllze (Odesa, Kyjev,
Frunze). Jeho výbornému Otellovl tlieskalo obecenstvo v Bukurešti, Jeho Maria ocenila So·
fia a Stara Zagora 1 Osljek v
Juhoslávii. CastQ hosťoval v
Bratislave &ko Canlo, Lohengrln, Radames, v Ostrave ako
Laca a Manrlco. V roku 1983
spieval s operou SD v NSR a
Holandsku nemecky Paganlnlho
1 grófa Balduln·a Zedlau (VIe·
denská krv).
Jozef Konder ovláda neoby·
l!ajne ~lroké spektrum výrazových prostriedkov. Vo svojich
postavách vtdy presvedl!ll Ich
pravdlvým pre!ltlm, vysokou
speváckou kultllrou. znásob&
nou mlmorl.a.dnyml hereckými
vfkonml. Postavy, ktoré vytvo·
rll, updtall vnlltornou silou, ce·
llstvosťou, plnosťou. Nikdy sa
nestráca! v jednotlivostiach, l
ked nikdy nechýbalo detailné
vybrtlsenle
spevácko-hereckej
prlpravy. jozef Konder - mia·
dt šesťdesiatnik je stále v ze·
nite tvorivého rozletu a umeleckých sn.
V roku 1968 ho odmenili vy·
znamenanlm Za vynlkajllcu prácu a v roku 1978 mu udel!ll ti·
tul zaslo.!llý umelec. Pri prfle!ltostl mlnulorol!ného !lvotného
jubilea mu odovzdali plaketu
Za zásluhy o rozvoj mesta Ko·
!Ile a plaketu Za zásluhy o rozvoj Východoslovenského kraja.
DITA M.UENCINOVA

Koncert
Speváckeho zboru
mesta
Bratislavy
Program vystQpenla Spade·
kebo abon
BraUalavy
( 10. 12. 1986 l prt prlle!ltostl
15. výrol!la Jeho vzniku bol
sh'e!IJlutlm mllovnfkov zborového spevu a zároveň kontrontá·
clou pOvodne! slovenske:! zboro·
veJ tvorby š odkazom európskeho duchó\'ného dedll!stva l s
hudbou ná!lho storol!la. Dramaturgické UISporladaole nebolo
zámerne zosklltlené do rebrlč·
ka chronologických následnostf, ale rozhodené neraz do prekvaplvých, pritom však vopred
dobre premyslených konfTontácU. Mysllm sl, že sa ani ne·
treba podrobnejšie zapodieva(
jednotlivými dtelaml; a to nielen preto, !e sd všeobecne známe, !e vstllplll do nášho kul·
tdrneho povedomia, ale snád
l preto, !e z hladiska Ich lnterpretal!ného zmocnenia sa
mo!no vysloviť len slová oce·
nenla a umanta.
Ved l!o povedať na margo
K·a rdo§ovho miešaného zboru
Zem moja rodná. Dirigent Lalllalu RoiMek dobre vie, !e
vll!!lt.m akcentovanlm expresivity by sa pátos a monumentalita
rozrástli do neadekvátnych roz·
merov. Ani v Brilhmsovl 1!1
Sllllnt-Sallnsovl L. Holásek ne·
preforsfroval romantlckll stru·
nu, ale s velmi vyvá!eným vtra·z ovtm dávkovanfm modeloval
tieto diela. lntel'!Pretačne sa ml
pál! ll l Palestrlna (Hodte Chris·
tus nat\l'S est) 1 Slmbrackt
( Omnes Gentes Plaudlte). ala
predsa len z celeJ prvej polo·
vice najväl!šml
zarezonoval
Llszt (Stabat mater 9peclosa).
Nlelen!e ho zbor znamenite In·
·t erpretoval (spolu s organistom
). Malik om 1. ale dielo bolo
Qchvatné u! kompozll!ne. Emplrov' pompéznosť sa tu stretla
s Tomantlckou sakrálnosťou, citovosť s dekoratlvnyml Unlaml

••ta

(Pokral!ovanle na 7. str.)
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KONFRONTACIE
VII. O dramaturgU opery SND
trochou hlst6rie a ltatistiky

1

Robiť opernd dramaturgiu na
Slovensku rozhodne nie Je Jed·
ooduché. Neexistencia šlr!lleho
diváckeho zázemia 1 nadobudo·
vanosť
Jednotlivých umelec·
lltch zlo!lek stlborov sd 'o kol·
oosťaml, ktoré mOžeme chápať,
DO z historického odstupu sa
na ne zabudne a budQ sa hod·
DotU len výsledky.
S vedomlm týchto sdvlslostl
sa chceme zamys~leť nad dra·
maturglou opery SND za obdo·
ble, ktoré vymedzujeme od ro·
ku 1972 (zal!atle prevádzky v
zrenovovaneJ budove) po sdl!asnosť.
Budeme vychádzať zo
skladby premiérových titulov
obdobia a z JeJ porovnflnla s
repertoárom obdobi predošlých,
prlfom sl uvedomujeme potrebu zohladnlť popri kvantltatlv·
Dam hladl11ku aj !lpeclflckd vá· •
bu jednOHlvých titulov . pre re·
pertoár ako celok, ale aj cel·
kova skladbu
repertoároveJ
prevádzky (da nd rOznou reprlzovosťou titulov).
Najprv fakty. Zo 63 premiér
Yymedzeného obdobia 41 perc.
pripadá na operu dvadsiateho
storofla (kam nerátame Pucciniho), zvy§ok na operu tradll!·
Dl\, klaslckl1. Celá polovica z
moderných opier pripadá na
p6vodnl1 slovenskO tvorbu, ktortl zastdpenle Je aJ pri zohlad·
111111 národnej proveniencie ti·
tulov spolu s talianskou ·operou
Dajvlfšle (21 perc.). Na operu
11811leckl1, vrátane Mozartových
talianskych opier, prloadá 19
perc. premiér', na česká l l ·
perc., ruskO a sovietsku 8 perc.,
frtDC6zsku 7 perc., atd. )e to
allladba vyvá!ená, s pomerne
odvUnym zastQpenlm operneJ
moderny.
Niektoré tendencie v dramaturBU ad z)avnej§ie pri porovnani 1 obdobiami predchádza11\clml, , ktort sme vvmedzlll

rokmi 1945·60 a 1961·71. Také·
to !!lenenie je. skOr l!asovo-formálne; keby sme mali vychá·
dzať vyslovene z hladiska dramaturgického, museli by sme
pracovať s Inými obdobiami, a
to: 1945·55 - zjavná orientácia na slovanský repertoár (61
perc. premiér). 1961·62 - mo·
dernlstlcká orientácia (50 perc.
premiér 1 a 1963·68 - ťa!lsko v
talianskeJ opere (31 perc.}. Ak
však operujeme s vyššie uve·
denýml !llršlml l!asovýml obdo·
biaml, potom pre roky 1972·88
je typická tendencia zvyšovať
zástoj moderných opier (ná·
rast v percentách: 28 - 34 41) a špeciálne l slovenských
opier (8 - 17 - 21). Oproti
prvému, povo)novému obdobiu
je zjavný Qbytok počtu opier
l!eských, vtedy suplujdclch uj
tvorbu národn ll ( 25 perc. - l l
perc.). ruskej a sovietskej ( 16
perc. - 8 perc.) a Istý prlras·
tok titulov nemeckeJ ooery, po
vojne Istý čas pochopltelne o·
pomlnanej. Pri porovnani s
rokmi 1961·71 znamená posled·
ná · etapa zasa Istý dbytok Utu·
lov talianskych (28 perc. - 21
perc.) a nemeckých (25 perc.
- 19 perc.), pr.l miernom ná·
raste titulov opier pOvodných
a moderných. Tolko rei! člsel a
teraz rekapitulácia. Ak sa kon·
com 60-tych rokov vytýkalo
opere SND, !e v!ac ne! národ·
ným divadlom Je .,talianskou
staglonou M, v nasledujdcom ob·
dobi to u! neplat!. V sezónach
70/71, 71/72, 77/78, 80/81, 81/82
a 82/83 sice nepremlérovala nll&kd slovensktl operu, čo však
treba vidieť v sdvlslosti s mo!·
nosťaml
uvádzania moderneJ
opery vObec.
Tak ako takmer všade vo sve·
te aJ u nás sa publikum ešte
nez!llo s modernou operou. Na
rozdiel od českeJ operneJ kultOry sl SND plni národno-repre-

zentatlvnu dlohu nie na poll
klasiky, ale moderny. Ak sa
dramaturgia nechce dostať do
ostrého rozporu s rozlo!enlm
diváckych záujmov, musi v
rámci Istej kvóty modernej opery divákom uvá!llvo .,porc-lovaťM najlepšie domáce l sveto·
vé diela. Statistlka l)Otvrdzuje,
h slovenské dielo sa nedostalo do programu SND bud v se·
zónach s mimoriadne nlzkym
počtoin premié-r alebo v sez6·
nach, kedy SND uviedlo dielo
svetoveJ moderny. A to plati aj
obrátene. Odobriť treba or.len·
táclu dr~ma.turgle SND na dnes
u! ozaj klasické d.lel•a dvadsla·
teho storol!la. ~ravda, táto ll·
nla nie je v SND nová, v pod·
state bola nast6pená (ak nerátame obdobie K. Nedbala) u!
koncom SO·tych rokov uvede·
nim Egkovho Revlzora, no v na·
ml hodnotenom obdobi sa po·
maly dostala a! na prah spia·
tenla dLhu voci velikánom mo·
dernej opery. Z diel prvej kategórie zostali neuvedené u!
vari len Lulu, Peter Grlmes a
podaktoré zo špll!kových d.lel
Prokofieva.
Komplikovanejšie vldfme sl·
tuáclu v oblasti tradll!ného re·
pertoáru. Tu sa od roku 1972
začala raziť tendencia uvádza·
nla základných diel svetového
klasického repertoáru. Ospra·
vedlňovala Ju skutol!nosť, !e sQ·
bor V'St~pll do zrenovovaneJ budovy kvantltatlvne s mlnlmál·
nym repertoárom a musel ho
vlastne budovať od nultého bo·
du. Druhým dOvodom bola zrejme snaha vyjsť oo najviac v
Qst·r ety divákovi , podvedome posilňované spomienkou na ne·
dávno prekonand n~vštevnlcku
krlzu. A tak sme sa do konca
70-tych rokov v SND dol!kall
z rranollzskel opery len Car·
men a Fausta, z ruskej len Onegina a Bortsa, z Pucciniho len
-t rojicu nafznámejšfch diel, ba
tendencia ~ť po overených
hodnotách neobl!lla ani českO
operu. Istým vybočenlm boli
len ·rýdzo komorné diela (Pim·
plnone a Palslellov Barbier),
preva!ne v produkcii tzv. komorného súboru. Zvolena ten·

denclu elite utvrdzovali raz
Qplne nové, raz len v hudob·
nej zlalke vynovené naštudovania cMe!, realizované s minimálnym l!asovtm odstupom od
posledných reprlz predchádzaJdcej Inscenácie (dvakrát v pripada Fldelloa, raz v prlpade
KT1ltňavy, One8fna a naJnovšie
Tosky). Kráčanie za Istotami
tot!! pretrváva v podstate dodnes.
AJ ked pOvodný zámer dramaturgie bol v podslla.te správny, prtll!l konzek-ventné Upnutie
na tejto koncepcii muselo zá·
konlte viesť k ~tému x:eperJo4rovému stereotypu. )e zaujlmavé, le u! od !lesťdeslatych rokov mimobratislavské divadlá
na poll opernej k-lasiky prlch4·
dzal1 s "neošdchanýmiM diela·
ml vča!l!lle než bratislavská
dramaturgia. Pla-t! to napr. o
kťlšJckých uvedeniach Nabucca,
Tu-randot, Lucie, Lohengrlna,
M8111on, Boccanegru, nehovoriac
o tom, že napriek u!štemu dl·
váckemu zázemiu sl v opere SD
trl1fl1 Vel'dlho LuJzu Mlllerovd
a teraz p'J'Ipravu.JQ Dvoch Foscarlov, spolu s banskobystrlc·
kou operou uviedli aJ Pucclnl·
ho wester-n, daleJ poskytli šancu svoJim mezzosopránom v
Samsonovi a Dallle, basistom v
Donovi Quijotovi. V Bystrici zasa uviedli u n4s nahrávané ope·
ry Poncblalllho a Clleu. Ne·
chceme tvooU, !e toto v!letko
sa muselo hrať aj v SND, len
konštatujeme, !e popri llnll
diel zákltadných a osvedl!ených
v Bratislave takmer dplne ab·
sentovoala llnla .,objavnejšia M.
Totlto Jednostrannosť utv·rdzova·
la aJ prevádzka, v ktoreJ sa
niektoré diela (Traviata, Butter-.
fly, dodnes Nabucco) opakovali
d·o omrzenia, kým Iné svoJ ja·
vllskovt !tvot ukoni!UI predl!ast
ne (NI!Ina, Manon).
Ak sa nemala druhá tenden·
cla presadiť na ~kor prveJ, zo·
stávalo Jedltné riešenie: zvýšiť
pol!et premiér. A to Je problém,
s ktorým sl zatJal nevie nik ra·
dy. Opllť pár l!lsel. Počet pre;
mlér posledného • obdobllll je
neobyčajne nlzll:y (4,2 premiéry
na rok), oo znesie porovnanie

len s rokmi, kedy opera dočasne htráva-la v priestoroch DIvadl-a POH ( 4,0). Všetky ostatné obdobia preukazujd podstatne prlazntvej§le výsledky : 194549 (6,4). 1956·60 (5,6), 1961·62
(5,5) a 1963·68 (6,4). Minimálny pol!et plť premiér v sezóne,
ktorý umožňuje uplatniť v repertoári viacero tendencii (s lo·
venská l svetová moderna, kla&lka osvedtená 1 neobohratá)
sa dosahOYal do sezóny 1978·79
(aJ to vdaka komornému sd·
boru) a potom u! len v sez6·
ne 1983·84. Z hladiska hladanlu.
Oasových rezerv by sa !ladalo
prehodnotiť zájazdová činnosť
sQboru, ktoreJ sa niekedy obetuJe prlvela času a sn (napr.
prMtudovávanle mozar.toxských
t.n scenácll do originálu, l!o Je
riskantné aJ z hladiska d.lvác·
keho záuJmu v domácich pomeroch).
Isto nie hlavným, no J9dllfm
z dOle!Ltých krltérlil pri z~ta
voVIIIJ\1 dramaturgického plánu
sQ · ~c.at>aclty umeleckého sQbo·
ru. Toto kritérium sa zatial v
SND upltatnllo skOr v negatlv·
nom smere (nehrať to, na l!o
nemáme sily). Pre naTu§eru&
repertoárového stereotypu by
sa v SND nemuse4l vyMbať ani
obi!asnfm koncertantným uve·
denlam (mnohé hudobne kvalitné d.le)a maJO dskalla v Ja·
vl skoveJ Ql!lnnostl), ba dokonca 1 koncertom sólistov. v ktorých by mohli odznieť cenné
f'Nlgmenty z diel, ktoré u! ako
celok v repertoári neobstoja.
Hoci ctnes repertoárŕ. opery
SND vyzerá o l!osl lepšie nel
pred pár rokmi rvtedv v ftom
dplne Chýbam francllzska ope·
ra, Janáček), Je v ňom čo zlep·
šovat Prttom sQpls uvádzaných
opier vyznieva elite lepšie ne!.
befnt mesal!ný plán divadla.
OtáZky be!neJ prevádzky, výhod l nevýhod tzv. blokového
systému, otázky optimálnej !1votnostt tnscenááe tvoria u!
za&a iný kompl"x problémov,
ktorý by sl zasluhOVt&l osobltnCI ávahu.
VLADIMil. BLARD

SLOVENSKA FILHARMONIA
_____

__.

12. XII. 1986. P. J. Vejvanovskf: Sonata paschaUa; G. B. Pergolesi:
Nel chiuso centro ; V. Kubička: Koncert pre čembalo a komornt or·
chester (premiéra) ; E. Pascha: Harmonia pastoraUs - Vianotná om·
la F dur. Musica aeterna, Spevácky zbor Konzervat6ria Bratislava,
členovia Chlapčenského filharmonického zboru. Dirigent: Pavol Ba·
xa. Zbormajster: Dul an Bill. S6llsti: Mária DobiUová, čembalo;
Kamila Zaj fčkovli_, soprán ; Marta Beňačkov6, alt, Peter Oswald, te·
nor; Ondrej Malacbovskf, bas.

Od svojej profesionalizácie sa
stíbor Musica aete rna v SF uvle·
dol už ntekoikokrát. Preto hned
na tívod treba póved a f, že jeho
decembrové vystúpenie pod vede·
nfm dirigenta Pavla Baxu a n e·
sporne l zásluhou Jána Albrechta
patrilo k tým výkonom, ktoré po·
tvrdtll kvallta tlvny ras t jeho In·
terpretačného majstrovstva. Ten sa
prejavil nielen vo v!lčšej technlc·
kej zručnosti a vyspelosti, v sú·
hre a vyclbrenos ti najm!! prvých
troch skladieb v ečera, ale a j vo
väčšej i nt erpreta č nej Istote, vyhra·
nenejšej zvu kovej podobe. Pravda,
spomlnané atribúty ešte Musica
aeterna nedotiahla do vrcholných
podôb. Má však jasne načrtnutt1
cestu a ciel, ktorým sa uberá, teda
devlzy najcennejšie, ktoré je tr e·
ba starostlivo pestovať a systema·
tlcky, clefavedome na·pl ňa t na kaž·
dej sktíške, na každom verejnom
vyst\1penl.
Sonatu paschalls, krátke tnštru·
mentálne dielo P. J. Vejva novské·
ho uviedol súbor bez dirigenta.
Interpretácia sa vyznačovala Ja·h ·
kosťou, svi ežosťou, hravosťou, svlž·
ným tempom a profesionálnou ll·
rovňou. Aru G. B. Pergolesiho Nel
chtuso centro z kantáty Orfeo ne·
chýbal dramatický prv ok, najmä
naštudovanlu orch estrálneho partu.
Po strá nk e technickej l výrazovej
boli vyvážené tíseky recltat!vne a
arlósne. Sólistka K. Zajlč k o vá , disponujúca pomerne velkým hlasovým fondom, vša k mdhia vn ies ť do
Interpre tá cie vedra technicke j ná·
r očnostl, akou part zvládla, aj viac
citového zaniete nia , výraznejšiu
deklamáciu v prospech barokové·
ho pátosu a dramatickosti. Je j hla·
su chýba la n ajm!! vo vyšš!ch po·
lohách v!lčšia lntonačná Istota a
kultlvova nej šf prejav, ktoré by na·
plno nechali vyznieť celej hudob·
nej kráse Pergoleslho kantáty, die·
Ja Ina k nároč néh o najmä na štý·
lovú preclzttu a technickú zda t·
nosf.
Prljemným prekvapenlm bola
premiéra Koncertu pre čembalo Vf·
ť azos l a v a Kublčku. Komorne lade·
né koncertantné dielo s jemne

nuansovaným orchestrálnym a só·
lovým partom vyrastá ako jeden
monolitický celok, ktorého základ·
ný motlv je mnohos tranne obmieňa n ý harmonicky, výrazovo l ryt·
mlcky. Ovad a záver jednočasto
vého diela , vnútorne však člene·
ného na nlekoi ko úsekov, dhranl·
ču j e vtolončelové sólo. Orchestrál·
ny a sólový part sa strieda jú a na·
vzájom prellnajú v priebehu celé·
ho jeho trvania. Nad kompozlč ·
n ou štrukttlrou sa jasne črtá skla·
datefova hudobná Invencia, ktore j
výsledkom je miestami hra vá, živá
a miestami medltat!vna melodika.
Sólistka M. Doblášová 1 orchester,
ktorý dirigoval P. Baxa , p:r.lpravlll
premiéru velmi zodpovedne. Na
margo Ich koncepcie snáď len tol·
ko: výraznejšia farebná a dy-n a·
ml c ká regLstrác!a by ešte viac zvý·
raznlll pOvab a originalitu diela.
Harmonla pastoraUs - V.tanoč·
ná omša F dur E. Paschu tvorila
záver koncertu. Okrem orchestra
sa na jeho ln1erP'retácll podielali
sólisti K. Zajlčková , M. Beňač ko·
vá, P. Oswald, O. Ma lachovský.
Sp oluúčlnkovall členovia CHFZ a
Spevácky zbor bratislavského kon·
zervatórta (zbormajster D. Bill l.
Všetci Interpreti ·podali poctivý, ,l
ked celkovo nie vždy vyrovnaný
umelecký výkon. Najvyrovn an ejšle
pôsobil zborový part v podani kon·
zerva torlálneho zboru, zatial čo
chlapčenský zbor mohol byt vzhladom na vl!čšlu Interpretačnú Istotu
rozšlrený o viac členov. Zo spe·
vác keho kvarteta štýlovo aj lnten·
zltou trochu vyčnieval bas O. Ma·
tachovského. Nová típrava a rea·
llzácla tohto populárneho diela
slovenského barokového skladateJa, ktorej a utormi sil J, Albrecl\t
a P. Baxa, vyzdvihuje pros totu a
jeho Iudové korene. Je menej pom·
pé:bna a azda autentickejšia než
podoba, v ktorej Vl a n OČ'Ilá omša
E. Paschu doteraz zaznievala. Bo·
la preto nielen vhodným ožlven!m
koncertn ej sezóny SF, a le aj diskusným P'flspevkom k problema·
tike štýlovej Interpretácie a ožlve·
nla našich hudobných prameňov
a pamiatok.

18. XII. 1981. B. Brittan: Vojnové rekviem, op. ll pre s6la, zbor,
chlaptenskf zbor, komornf orchester a velkf orchester. Slovensk6
fllbarm6nla, Chlapčenskf filharmonickf 1bor. Dirigent: John Hopkins
(AustráHa). Zbormajstel': Pavol Procházka, Magdaléna RoYňákod,
Margita Gergelová. S6Ustl: Eva AndoroYá, soprú (MI:Rl, Attila FII·
liSp, tenor (MI:Rl , Fernand KHnig, barytón (Luxembursko) .

Nebolo vari vhodnejš ieho a dOs·
ta jne jšieho záveru roka 1986 v Slo·
vens kej fllharmóntt a•k o uvedenie
monumentá lneho, obsahovo l umelecky tak závažného diela, a kým
je Vojnové rekviem B. Brtttena. Zo
strany SF bolo je ho zaradeni e na
záver Medzinárodnéh o roka mieru
závažným dramaturgickým počl·
no.m, zo strn ny i!llt et·pretov silným
umelec k9m zážitkom vďaka všet·
kým zl ožkám , ktoré sa na ·jeho
realizácii podiela li, na čel e s dl·
rlgentom ). Hopklns om. Svoju kon·
cepctu diela ]. Hopk ins postavil
na rovnocennom zastúpeni všet·
kýc h Interpret ačnýc h zložiek. Mo·
hol ju vša k real!zovat len za spl·
nenl a predpokladu , že všetci zú·
ča s tne n l pristúpili v študijnom pro·
cese k dielu nanajvýš zodpovedne
o dôkla dne. Vojnové rekviem B.
Br lttena znel o pod jeho taktovk ou nie a i<O éterická, mystická zá·
d ušná omša , ale ako Jud-skou tra·
gédtou poprepletané umelecká vý·
poved, dr áma , v podhub! ktorej
rastie a bujnie vzdor a protest
proti vojne a jej nezmyselnoS111.
Nosným činlte f om hudobnej formy
rekviem je vel!(ý miešaný zbor,
spievajúci latinské texty spolu so
sopránovým sólom. Intimitu poé·
zle anglického básnl·ka W. Owena,
ktorý sa v I. svetovej vojne sám
s taJ jej ob eťou, tlmočia sólové m už·
ské hlasy. Chlapčenský zbor a organ tvoria kon~rast né prvky , zvý·
razňujú ce miesta lyrlcké a me di·
tat!vne. Orchester v tomto vel ko·
lepom diele je nosLteJom Brlttenových hudobnýoh n myšlienka·
vých postojov. Svojim moderným

komp ozičný m

jazykom je aktuall·
zač-ný m člnitelom, nosltefom aj v
súčasnosti ta k pálčivého problé·
mu, akým je stále a ktuálna otáz·
k<a vojny a mieru v živote Jud·
skel spoločnosti . Dra ma tloké na·
p!ltte, ktoré v priebehu 80 minút
trvania diela posluc há ča ani na
chv!lu neopust!, je teda výsled·
kom vše tkých týchto komp'O'Ilen·
tov. Nebolo teda jed-n oduché J.
Hopk!nsovl udržať obrovský Interp retač ný apará t ta k, aby vhodne
reagova l a naplnil jeho Ideu. Po·
pri vynlkajtlcom výkone SFZ,
vresne reagujúcom na všetky dlrl·
gentove pokyny a nástupy (l vda·
ka
vynikajúcemu naštudovanlu
zborma jstra P. Procházku l sa n a
úspešnom vyznenl diela nemalou
mierou podleial aj orchester SF,
ktorý hral na najvýš dlsctpllnova·
ne a sústredene. CHFZ naštudoval
svoj part tiež na požadovanej pro·
restoná lnej úrovni bez vä čšie h ryt·
mlckých a illltonačných výkyvov.
Vokálne kvar te to podalo velmi vyrovna ný výkO'Il. Dramaticky sfarbenému sopránu E. Ándorovej
vhodne kontrastoval v9razný te·
nor A. FUlllpa a barytón F. Kll·
nlga. Kým tenorlstov hlas mal ko·
vovejš ie zafarbenie, F. Kllnlg rea·
lizoval svoj part m!lkšle, lyrickej·
šla. Predsa sa však žiada na zá· l
ver vyzdvihnúť výkon E. Andoravej, ktorá vlastne v záskoku za
Ľ. Rybársku (ktorá ochorela), do·
kázala za výnimoč ne krá•t ky čas
p ripravit svoj exponova ný par t na
vysokej umeleckej úrovni.
MARTA FOLDESOVA

Hovorime s hudobným· historikom ·
PhDr. Richardom Rybaričom, CSc., vedeckým pracovníkom SAV

OHUDOBNEJ HISTÓRII-A NIELEN ONEJ
Poprednf slovenskt hudobnf
historik PhDr. RICHARD RYBA·
RIC, CSc., vedeckt pracovnfk
hudobného oddelenia Umeno·
vedného 6stavu Slovenskej akadémie vied, je ilrlej verejnosti
znémy ako autor celého radu
lttidil a knih najmä o starlej
slovenskej hudbe. Napfsal mo·
nografie o J. Slmbrackom, S.
Capricornovl, lt6dle o hadbe
Velkej Moruy l o hudobnej
kult6re feudalizmu. Svoje b6·
datelské vfsledky najnovlle au·
marlzoval • prvom nlzka De·
jln hudobnej kulttiry na Slo·
vena ku I (Opus 1984) a • oje·
dinelej práci nojho drahu • alo·
ve.nakej hudolmondaej spilbe,
vo Vfvojl eilr6pakeho aotoplsu
(Opus 1982). A to sme, umo·
zrejme, spomeallll lea tie aaj·
1ha1Dejlie pr6ce a okruhy z6·
ujmoy dr. RybarU!a. .Mnoborol!·
at Wdatelakt akt1Yitu hadolt·
ného •edca a historika oeealU
miDulého roka adelealm dYoch
Yyznameaul, a to Ceaoa ZSSk
a VfročDOa eeaoa Yyduawrstn Opu.
Hoci maohf• M hadolla6
hlat6rla 1d6 byť predoYietkfa
auchopú'Dou ndoa, y akuto«!·
noatt ide, resp. aalo by la( ako nykDete sdOrallouť - o
syaté1a racloa61aeho a e*»tfY·
Hbo amaeata .•.
- Rád by som pripomenul,
že bez emotlvnej za!nteresova·
nosti sa veda robiť n1ldá. Hoci·
ja ko racionálne zva!utťicl bá·
datel, ak mu chýba to muz!·
kantské, ostane s táť na pol cas·
te. Všetci velkl muzlkolOgovla
boli zároveň a j velmi lntenzlv·
ne a hlboko muziká•l ne cftlacl·
ml hudobnlkml, ta kými boli
Asaflev, HeUert, Rlemann .. .
Odborná erudfcla, zna losť re·
~esla, rozhlad po problematl·
ke, kulttíre, hu<lbe, filozofii, u·
mBill, Uteratllre a podobne to je jedna stránka, a le dru·
hll rovnako dOležlttl predsta·
vuje muzikalita. Pre mňa bol
v tomto zmysle velkým vzorom
ne bohý prof. Kresánek , ktorý
každý vedecký problém riešil
v jednote muzlkantského a ve·
deckého.
Spomlaan6 mu1ikallta je za·
iste dlleli~ aj pri ,.trledeal
bodnGt", aby blatorlk dokiaal
rot:llllť priemerné od yyalka·
jticeho a naopak. Rada by 10m
sa vlak opttala, v čom apočl·
va podla da úkladné poslanie
hudobnej ndy?
- Prvoradou úlohou vedy je
výskum , to znamená študovanie
ma te-r iálu, čl už v archlvoch
alebo v knižniciach, ob-javova·
nie nových fa ktov, podstatných
súvislosti, form ulovanie zákon!·
tostl, ale aj prehodnocovanie a
revidovanie poznatkov, ku kto·
rým sme dospeli. Veda má však
aj určité spoločenské posla nie;
spol oč nost Investuje
vela do
vedeckého bádania a morálnou
povinnos ťou vedy by malo byt
vynaložené lnves tlc le nejakým
spôsobom vracať. A tu je pre
slovenskú hudobnú historlogra·
flu velmi dôležité N>, čomu sa
hovor! "pomoc praxi", samo·
zrejme, nie v ne ja kom pejora·
tlvnom slova _zmysle. Ako vieme, len tá hudba , ktorá znie,
je tou pravou hudbou, pretavujúcou sa aj do k·o lektlvneh o
kultúrneho povedomia. Hudob·
ná veda spoluvytvára slovan·
s kd hudobnú kultúru, a preto
spomlnaná "pomoc praxi" by
sa mala prejavU konk-rétne v
tom, že h istorik "vracia" hud·
bu z "lnoby tta " v arch!voch Jej
au tentickej podstate do znejú·
cej podoby, s táva-júc sa tak pr·
vým článkom v procese ožlv o·
vanta sta rej hudby, a rôznymi
formami popularizuje výsledky
svo jho bádania.
Úlohou historika je teda hlada nie a objavovanie podstat·
nfch stivlsloatl javov, poveda·
né vaAlml slovami, ale tiel ob·
javovanie diela pre jeho reaU·
záciu a znovuollviiiiLle v praxi.
Napriek tomu, le umelecky hod·
notnfch d.iel z hudobneJ minulosti na Slovensku poz~éme
dos ť a záujem hudobne j vere jnOISU je velkf - ako o tom
svedčia rozpredané platae edi·
cle Mua.ica antiqua slovaca, ale
aj jeďnotliv é tituly, ako naprl·

Maalltol61 dr. Richard Rybull!, CSc, 'VO IYOjej pncoYni.

Snlmka:
klad Z. . .kal, .l111er, hadba
klaslolaaa -, sd6 aa, le u
lea po-.Jy Yyplňaje IMdzera
tfkajtca .. -yydbaala aomla
l p-amoplatlll. V i!om Yldlte prf·
etaa toltto sta't'll?
- Treba sl uvedomiť, fe ne·
mO!eme a an1 nechceme o!lvlf
všetko, čo sa zachovalo, ale predovšetk9m ozajstné umelecké
hodnoty. Hoci mofno povrch·
nému pozorovatelovl by sa
mOhlo zdať, fe sa v tetto zlo!·
ke podniká akosi málo, nie je
to proces jednorazovt, ale dl·
hodobý, preto!e "cestaM hudob·
nej skladby z archlvu po kon·
cer,t né pódium je nesmierne
:z1lofltá a dlhá. Mo!no by sa
dalo urobtt al viac, keby bolo
viac hudobných hiStorikov, ale
nie je dobré umelo tento vý·
voj urýchlovat, lebo by to moh·
lo Ist na tlkor kvality. K roza·
bratým titulom starej hudby na
gramoplatn!ach asi tolko: Na
Jednej s tran e je táto sk utoč
nosť pozltlvna 1 potešuj6ca zá·
roveň, pretože nasvedčuje, fe
sa nám dari 'Prezentovať · ume·
lecké hodnoty dávne! hudby na
Slovensku; na druhe! s trane
však treba, aby sa prlslušnf
pNlcovnfct obchodu zamysleli
a pružnejšie pristupovali k ree dlclám týchto titulov. Oplatl·
'lo by sa to zrejme aj flnant'!ne,
a to nehovorlm o kulttírno·polltlckom aspekte . ..
DGiallté a ae-yylmutDé pre
ltaldého Yedca je poanaf a pre·
ltadovaf IDIIOiatvo od-bonaej l·
teratúy. Je ll DM doatatok ·od·
boraej Uterat6ry prekladoYého
typu?
- Mysllm sl, fe dosta-tok od·
bornej lltera ttlry nebude nikdy.
Vo svete je tot!! obrovská ex·
plózla nových knih, nových ti·
tulov, všetko p.reložlt nemof·
n o, a to a ni n ie je cielom. Preto t-reba, aby našl bádatelia ovlAdali svetové reči, aby mohli
sve tovú llter atťiru štud ova ť v
orlgl.háli. Pre našu odborn-ll ve·
re}nost treba p.rekladaf n a jm!!
základné práce, naprik-l ad t a ké,
a kou je Bu.kofzerova práca o
hudobnom baroku, Einsteinova
práca o hudobnom romantizme
a podobne. Opus v tomto smere
rob! prvé kroky, no podstatné
je, čo bude dalej. VIe sa o tom·
to probléme a zdá sa, že sa
postupne aj r lešt.
Molnosti
medzinérodnfch
kontaktov si pre mu1ikol6ga
nielen poučné, ale aJ nepostrá·
daterné ...
- V súvislosti s histor ickým
bádanfm oblast zahra nič ných
styko·v predstavuje dosť vážny
probiém. Konkrétne. Koná sa
napriklad nejaká k-onferencia,
kde maď ars ká delegácia pozos·
táva z desiatich č leno v , kým
československá Jen z dvoch, z
toho teden na pozvanie a ďalši
n:a turistický pas, t. . j. kvázi
súkTomne. Týmto sa dostáva me
do nevýhodného postavenia.
Oa lš! problém tvoria študijné
cesty a študijné pobyty v za·
h ranič!. Všeobecne sa vie; že
vera slovenského materiálu z
minulosti sa nachádza v zahra·
nlčných
a rchlvoch a knlžnl·
cl~ ch v Maďar sku, Rumunsku ,
R a k ťisku aj v Iných krajinách.
Prax je ta ká, že bádatelia SAV

r:.

Stacho

stl naprfkla'd vysielani - hovorime o Maďarsku - prlbllf·
ne raz za dva·tri roky na 14·
denné pobyty, čo te prakticky
varmi málo. Spomlnaný prob·
lém sa uf pomaly stal chronlc·
k9m a hoci sa naň tlel poukazoyalo, zatial nevidno zlep·
šenle fi nápravu.
Vylpeclflkonll ate aa predo·
detkfla- aa hialortka·medJeYB·
JUta, rap. historika, ktorf aa
on.a1o't'BI aa obiHf hadby u
Sloveaalta Velkoa Mon•oa pol·

•te al po problemauka hiHI·
by prlbUJae do poJoylc:e 11. sto·
rot!la. .V poaledaom i!ue noj
ltidatelakf úajea rol:lirajeta
aj aa hdltu 11. .tonM!la a do·
koaca ata aa pokt.IU teoretic·
ko-Mtetlcky poetlha•f alektorf
otúky úrodJwatl • aoYiej bud·
be ( 1 koakretiz6cloa a a )JrH·
11naetlku aa S&ovBDSka). eoma
..tao Yclačlť ·u po•OI'D08f to·
llhlflo okl'Dha ·otúok?
- Slovenská hudabná kulttl·
ra je stlčasfou európskeho h\1·
dobnohlstorlckého a hudobno·
kultt1rneho kontextu, ako to
zvyknem zdOra~ov at K s pomlnanému bádatelskému p roblému ma viedli tri okruhy otá·
zok, ktoré vždy nejakým spO·
sobom stívlsell s hodnotovým
a hodnotiacim a9pektom. Chcel
som poukázať na to, že v umenf by na prvom m-Ieste mala
byť umeleckosť a kvalit-a diela
a až potom d alšie a tdbtíty, Pr·
vým momentom bola Istá fe·
Ušlzácia folklóru, ved pojem
národnosti v hudbe je overa šlr·
ši ako púha štylizá cia ludovfch
p rvkov. Priklonil by: som sa k
názoru prof. Z. Llsset l doc.
J, Jiránka, ktor ! hovoria, !e ab·
sol utl zova ť určitý druh hudby
a ko večne platný model nie te
možné. Oalšfm momentom bol
vývo jový aspekt hudby, teda
vývojovost Dnes by nás asi ne·
uspokojovalo chápanie národ·
nosti tak, ako ju podávali v
svojich teoretických názoroch
Laclak, Fajnor, Bel'l a, ·tak ako
generácia povedzme o sto rokov neskOr nebude p ovažovať
za ~deálny ten "model" národ·
neJ -h udby, ako plati dnes. Tre·
ti moment predstavovala otáz·
ka dife r encovanosti hudobnet
kultt1ry, a teda ·a t národne!
hudby. Nikdy tot!! nemO!e
dO js ť k unifikácii vkusu, preto
hu<lobná kulttlra nielen našej
doby, ale aj za komunizmu bu·
de diferencovaná. a to podla
potrieb, záiub č l vkusu perc!·
p1entov.
Slovenská hudobná historiografia, Jlliolao poved'Bf, je mia·
dfm vedafm odborom. Jej
vlaatnt vfYOj sa odohrával za
Diekolko deaatok rokov ko·
mec-koncov al v 20. atorol!f.
Aké s6 preto tie aktuAine otú·
ky a problémy, ktorfm by ze
mala veaiJ'Vaf maxlmAlna posol'noaf?
- Budem hovorU len za se·
ba a o svojich ďalšieh chysta·
ných prácach. Predsa však rád
spomeniem, že druhý diel De·
j!n hudobne j kultllry na Slovan·
s ku, dielo vlacarých autorov,
je už v rukopise pNlktlcky hotový, hoci asi trojnásobne ob·
jemnejši ako prvý diel ; dtlfam,
(Pok·rat'!ovante n a 7. str.)

Premiéra slovenskei novinky na scéne košickej opery

TIBOR ANDRAŠOVAN - NA ZEMPLÍNE
Tibor Aatlralona: Na Zempllne (MedO't'Dik luboonúk) . .Ľudo'l'6 opera (lpe·
•obra) 'l' lrocll dept'1'6ch: Libreto: JIU'aj Kr6Uk. Dlrlseat: Stefan Gajdol. R61la:
Mil• BoiMIL Sriaa: Mlro.la'l' Matejka. Koatfay: So6a Kaaaod a. h. Cboreosra·
fia: Janj Gol•· ·Z iiloawaJit•lla: J6Ua R6czod. 01!1Dkaj6 a6Uati, 11bor, ulet a ol'cheatar OJHiry ID " ltollclacb.
Cal.olt6taa preal6ra 14. DO'I'embra 1111, 2. preml6ra 11. no•embl'a 1981 " opere
Stitaebo dlwadla y Kollclacb.

V krátkom časovom odstupe, po ostal·
nej premiére opery Prestávka M. Nováka
v závere predchádzajllcej sezóny uviedla
opera St6tnebo dt'I'Bdla " Kollclacb dal·
§lu slovenskú novinku z oblasti hudobno·
dramatic kého !ánru. ZnslQ!Ilý umelec
Tibor Aad.ralo'I'Bn svoj na jnovšl opus s
názvom Na Zempllne označil za !áner
ludovej opery, resp. spevohry. Scénický
tltvar Nn Zempllne nie je však mo!né
označ iť klasickým pojmom opera, an! Iu·
dová nie. Za výstl!nejšle pova!ujem ur·
čenle: spievaná ludová veseloQhra. T. An·
drašovan umne vkomponoval a vo svo·
jom hudobnodra matickom diele vyu!ll
východoslovenský folklór, a to v podobe
variačnej a upravenej pre scénické pred·
vádzanle. Skladatelský vklad sa preja·
vil hlavne v citlivej harmonlzácLI. In·
ltrumentácla je pre velký orchester, čo
pOsobl :~:vukovo ako farebné nóvum, ak
máme na mysli typické obsadenie výcho·
doslovenskej ludovej Inštrumentálnej mu·
zlky. Spievaná Iudová veseloh'l'a Na Zem·
pilne je v zásade kvalltatlvnym posu·
nom scénlcky predvádzaných folklorlzu·
jQclch obrázkov s dejovou osnovou do
vyššej oblasti štylizácie v unysle časo·
vého prelnutta a de}ového s tmelenia
(trvá skoro dve a pol hodiny) . T. Andra!ovan vyberal Iudové plesne tak, aby
vyjadri li svoj zmysel a j v kontexte dejovej llnle, a ko n a pr. v l. dejs tve ple·
aeň " Idze verbunk hore KoštcamtM , čl v.
2. dejstve Helenklne vstupy s citáciou
začia tku .rtesne .,Sarena ml bula, !e ml
ce lublla , ale aj dalšie ako "Odam še,
neodamM, "Valar.t, valal!M a Iné. Výber
známych východoslovenských a zemplln·
skych Iudových plesni bol z hladiska
Ich spracovania a pou!ltla v dejovo ne·

náročnom konte xte dômyselne trefný. Z
hladlka dejovej nadvltznos tl a sóvlslos·
ti a j libretista tlr. )araJ Krillk v tomto
zmys le upra vil texty niek torých plesni.
J. Krállk, rodék z Košic, v llllrete zu·
!ltkoval svoje znalost! zempllnskeho re·
glónu zo š tudent5kých čias, strávených
v Michalovciach, l z dôkladného štOdla
·historických záznamov zempllnskeho ná·
rečln . Libreto je teda ojedine lým zuf!t·
kova nlm východos lovens ké h o nárečia z
hladiska celostného celovečerného hu·
dobnodramatlckého ja viskového diela.
Skoda, ! e súčas ťou bulletinu nle je aj
malý s lo vn!č e k s vysvetlivkami najza uj!·
mave jš!ch a menej frekventovaných vý·
razov , ked!e - povedané s lovami ilbre·
tlstu v bulletine k spevohre - Ide o
,.zemplluka a6rei!le pawodd, sacbowaa6
Y blatorickfcb dokameatocb".
T. And rašovan rezervoval velké miesto
pre zbory. Hudobne pôsobivé sú kon·
tras tné plochy lyrlcké, vyznač u jóce sa
melodickou bohatosťou l citovým zázemlm vých odoslovenskej Iudovej plesne,
a temperamentné taneč né plochy. Z ta·
nečných foriem s kla datel vyu! ll ka rlč·
ky, čardá še, ostro!kový a j šarlšskll pol·
ku v scéne pr!chodu parobkov zo Sar!ša
na michalovský jarmok (2. dejstvo) a
Iné.
Tanečné formy našli svoje obsahové
vyjadrenie vo velmi dobrej c hor eografii
)araja Gosa. Nechýbal jej švih l pestrá
paleta nápadltých štylizovanýc h tan eč·
ných prvkov. Sóllstl aj členovia baletu
SD boU homogénnou sllčastou celku, ta·
neč ne a rytmicky však predsa len o nie·
čo pregna ntnejš! na 2. premiére.
Zaslll!llý umelec Milu Bolnlla odzr·
kadlll, ale aj typizoval svojou ré!lou nle-

Z pOY'OdDef premiflr.y fll.tcwej lplenaej ltrJ T. Aadralowana Na ZemtUae 'l' kollcke~
open, V lrti'He Gej1a SpiHk álo Milo Corba, ricbt6r obce Kalala (Kalula).
Sn!mka : O. Béreš
ktoré znaky výc hodoslovenskej dediny a
noslterov jej ·tradlcl! v 20·tych r okoch
náš ho s toročia. V ré!ll dominova l (tsmevný humor, vygradovaný do veselých
scén, rozobratých sólis tami aj zborom.
Výkony sóllstov oboch premiér · boll
vyrovnané a niesLI sa v duchu atmosféry,
prýštlacej z budby, libreta 1 ré!le. Ich
rubom bola nie v!dy zro-zumltelná dekla·
mácla niektorých sóll'stov, ale aj zboru
v naštudovanl J6Ue R6c:IOY8j a T. AD·
dralowaaa.
2ivé, chara>kterlzačne výstlfné a plno·
krvné výkony poda'il na jmll. Fz:aatilek Ba·
IAn (Ander Ondovčik) a Gejlla Spil6k
(Ml!o Corba ). Obaja - predovšetkým
vša.k F. Balún - vzorne deklamovali
zempl!mke náre čie. Volba výrazových
prostriedkov u ďalšieh sólistov bola
(!merná stvárňova ným typom. M6ria
Adamc0'1'6 aj Viera Hrouk6 boU tem'Pe·
ramentnýml Hančam l , Cadmlla Zubalo'l'6
zasa šiba ls kou Helenkou. Jej alterna ntka

K naštudovaniu MY FAIR LADY na No.vei scéne v Bratislave

PO KANKÁNE- KROK DOZADU ...?
Po Qspešnom
Porterovom
Kankáne, poslednej velmi vy·
da-renej premiére apewoberntbo
úbora Nowe) ac6ay 'l' Bratiala·
" · sme s nádejami oč a kávali
prvQ premiéru sezóny 1986·87.
Napokon, u! samotný výber ti·
tulu bol viac ne! sfu.bujúcl: MY
FAil LADY autorov F. Loewe·
ho a A. ). Leraera podl.a Sh a·
wovej divadelnej predlohy, o
ktorom popremlérová americká
kr~tlka p!sala ako o " jednom
z na jlepšieh muzikálov storočiaM . Na bratislavskom javisku
Novej scény mal muzikál pre·
mléru v r. 1965 a za'P!sal sa
do !H yrldsatročnej his tórie sQ-

predchádzajQclch. Ked!e s ms
sa \1 pr!pade Kankánu presve.r:J,
člll, !e celý sCil,>or Novej scény
(aj orchester 1 vie muzikál ro·
bU velmi dobre, hfada jme pri·
Olnu 1~_>hto spätné ho kv.alltnt!v·
neho kroku jeho umelecke j prá·
ce. Nevldlm ju v st a!ených pod·
mienkach náhJ.'IIIdných priesto·
rov - s tým! sa u! sllbor me·
dzlčasom vyrovnal ( nedlvadel·
né javis ko Domu ROH sa "vyplnlfw dá - Kankán, a~e a j My
Fair Lady to potvrdili ; spev o·
hercom sa "vypomohloM malý·
ml, nle v!dy bezchybne fungu·
jllclml o vhodne zmlxovan9ml
mikrofónmi). Nazdávam sa, !e

pod.), logické a takpovediac
,.akurátneM - a predsa tomu
všetkému čosi chýbalo. Bola to
"lskra M, "nadstavbový momentM
- chýbal prvok tvorenia, spo·
luvytvárnjllcl j edinečnosť zážlt·
ku . . . Miesto neho sme sa
stretll s pr!llšnou prec!znos·
tou a chladom, ktoré miestami
alroby dogmaticky stáli v ceste
na pr. somostamým hereckým
vkladom alebo vyjadreniu sr·
d ečného , ale aj trad!clou za·
ta!ené ho angllckého prostredľa
(presne toho oča káv a néh o l ud·
ského tepla, v ktoré autor! mu·
zlkálu pretav111 "Sha wov lnte·
lektuálny cynizmus" l .
Zrejme v súlade s re!lséro·
vou konce_polou rlešll zas!. umelec Otto Sajaa scénu - nápa·
dl tú, l lied tle! ·trochu cMa dnQ.
Celý javiskový priestor, členený
vo verti kále schodmi, sa sna!ll
vyplnlf n anajvýš funkčne. Ako
de kora t!vne prvky upla tnll rek·
vizity (štyr! a rchaické gramofó·
ny) a koláž (ktore j bolo na
závesných plagátoch azda aj
prlvela).
Plagáty
vy p lň all
priestor nad javiskom a v sú·
'l ade s meniacimi sa výstupmi
za k.rýva ll, resp. od krývali po·
trebné rekvizity. Nenarušlla. sa
tým pl y nulo sť de j-a, čo povn!u·
jem za poztt!vum, rov·nalto ako
opätovné vyu!ltle mlmojavlsko·
výoh pr!stupových ciest pre
Qčlnku jQclc h .

Boleoa Pol6nyio•6 (EUza) a )ollef lleaedlk (IU8JID•I 'l' bratillaY·
lkaJ lnacea6cU My Fair Lady.
Snlmka : I. Teluch

boru oako divácky na júspešnej·
ši titul. Jeho nová premiéra sa
usku t očnlla 15. a 18. n ovembra
1986 ; tre tie predstavenie - 19.

novembra (s a.JtemujQcou M.
Schwelghoferovou v dlahe Eli·
zy 1 oficiálne sa za p remiéru
neuvádzal o.
O čo vll.č š l e s\1 oča káva nia ,
o to vll.čšle je s klamanie z Ich
Premiéru
My
nesplnenLa . . .
Fair Lady hodnot!m ako nle
práve na jvydarenejšlu: po pl'·
vom predstavenl zostal rozpa·
fltý, po druhom !Tochu nepr!·
jemný pOCit (najmll. vďaka nervOmemu prejavu dvoch hlav·
n9ch p.rotagontstov l a len t-retie
(predovšetkým zásluh1>u
Ellzy M. SchwelghoferO'I'eJ) na·
prnvllo ta k tTochu reput6clu

na celkovom pl"iemer nom vý·
sledku Inscenačného tvaru mu·
zlkálu sa rozhodujllcou mierou
podielali tieto tri sk utočnosti :
re!ljná koncepcLa, hudobné na·
š tudovanie a výber hlavných
predstJavl1elov.
S koncepciou hosťujúceho re·
!!séra Welfsaasa Walta z Metropol Theater 'Berlin môžeme
l nemuslme S11hlaslt. Isté je
však jedno: nedá sa mu vy·
tknll( !laden vll.čšl nedostatok.
Všetko bolo preclzne premyslené a rozpracované do detailov
(nlekitoré nápady boli naozaj
Invenčné, napr. poufltle ruchov
ullce na zv9'Mznenle prostre·
dta ; ansámblová herecká a kcia
s d.alekoh!adml e zvukom kon·
s kých kopýt na dostihoch a

Z kostýmov StanlllB'I'y Va·
all!kowej zauj&lo elegantné, fa·
rebne decentne ladené spola·
čens ké
oblečenie. Zvýraznenie
jeho cellrových Un!! dosia hla
výtvam!č ka zaujlmavým s tl"iho·
vým rlešenlm a nápad itým po·
u!lt!m doplnkov (na jefektnejšie pôsobila bl elo-krémovo-čler·
nn kostýmová kreácia na dostl·
h och). Vypracovanie, resp. po·
užitie materiálov však ubralo
kos týmom na celkovom vyzne·
nl - miestami pOsobllt l)rlvel·
ml "lacnow.
Choreografia
hosfujOce_bo
Lotbat'a HaDila ('Pôsobiaceho
tle! v Metropol11heater Berlln)
nepriniesla vera nového: vo
valč!ku na velvyslaneckom bále
sa napr. !Lada•lo lepšte čl Inak
vyu!l( velké rozmery javiska a j
scoopnosM ta neOO!kov. Choreo·.
gr.aflcky najpO'!loblve jšle vyšla
Doollttlova predsv.adolmá roz·
1L1č ka s trhovn!kml s populár·

SnUaaa Tomod pres vedčlla lyrlckým
prejavom a pekným divadelným zjavom.
Oiohu Ourlho stvárnll Eall M•hel•.
Hudobné naštud ovanie mal na staros·
ti ~telu Gajdol. V orchestré:lqej Inter·
p retácld boli tempové zmeny voč! seb8'
prLmeran e kontrastné, ry tmic ké precho·
dy plynulé. Dyn ami ka, Inštrumentačne l
ta k ve lmi prehusteného orchestrálneho
partu, nebola plastická, v lnterpret4c11
sn nevyužlll jej krajné možnosti pod
mezzoforte, čo neraz spOsobllo prekrytie
vokálnej zložky.
Au tor scény Mlro.lu Matejka upozor·
nll diváka n a dejovú loknllzáclu niekto·
r ým! konvenčným ! znakm! - na pr. plot·
ml z pleteného pr6tla, dominantou kos·
taJných ve!! na h orizonte v 2. dejstve,
čl Interiérom chalupy v 3. dejStve. Na
scéne sa svle!o vyn!mall štylizované kroje Soae ltaanonj a. h.
DITA MAIENCINOVl

n ou plesňo u "Ja ISa dnes dopo·
ludnla !en!m M (l ked sa pred·
sa natlska otázk.a, čl je práve
kankán pohybovým 'l'eprezen·
tant.om stvárňovanej wstvy Ion·
dýnskeho predmestia).
Hudobné naštudovanie muz!·
kálu My Fair Lady (dirigoval
zas!. umelec Zdeako Macb61!ek )
považujem za n euspokotlvé: z
hladlska štýlového. ale aj cel·
kovou kvalitou hudobnej produk cie. Muziká l totiž nle je ope·
retn - vy!aduje Iné f.rá zovnnle,
zvládnutie prech odov, správne
dodrtlavanl e a kcentov, synkop
a pod. V pr!pade Kankánu som
orchester chválila - škoda, !e
dnes mus!m znova .,oprašova tM
všetky jeho sta ré chyby: zlll
dlscLpl!nu, nepresné nástupy,
p rlvelké dlstonácle (najmll. v
plechových dych ových nástro·
joch ),
slabú za n ietenos ť a
vklad jednotlivých h'l'áčov .. .
"k ameňom
t11'18 zuy
Tret!m
hodnoteného muzikálu bolo ob·
sadenie dvoch titulných postáv
- Hlgglnsa a Ellzy. VIdeli sme
dve kreácie vel mi rozdielnyc h
Hlgglnsov, ta k ako s ú typovo
rozdielni sólisti, ktor! Ich s tvár·
ňova ll : )o11er Beaedlk a Ladi·
•In Mllko•li!. Podla mňa vša k
an! jed•nému postava "nesadla
takpovediac n a teloM, an4 jed·
nému z nich sa n epodarllo vy·
stlhnOt jej podstatu: roztržité·
h o profesora foneti ky, ang Ile·
kého s tarého mládenca, navo·
nok fllegma tlckého a egocen·
trlc kéh o, a.Ie vo vm1trl cltllvého a elegantné ho aj v komlc·
kých situáciách. Benedlkovl eleganciu sice nemo!no u prie ť, ale
tá viac pristan e jeho "mllov·
nlc kym" úlohám ; miestami bol
prlvelml chladný a nez účast ne
ný, vý.razovo jednotvárnejšf.
Mlškovlč herecky rozohral vla·
cero polOh, bol pahybllvejšl, ale
aj mrrvóznejšl. Na otázku, kto
by as! zo sólistov súboru "zvlá·
doiM postavu tohto anglického
gentlemana, od·povedám: mo!no
Ivo Heller (o ktorom neviem,
č l sa uvnfovnlo bol spevác·
ky "nevyu!ltýw v t1lohe plukQV·
nika Plckerlngn, ktorá tle! viac
konvenova la a lter nujQcemu Ja·
roalanm lonfQJowi).
Ellzu Doollttlovll na premlé·
rach s tvérňovall : zas!. umelkyňa
Boleaa Pol6nylod a EUika Ma·
ch61!kod. 2ta r, a ni jednej z
nich sa nepodn rllo d ostat očne
sa stoto!nlf s charakterom pos·
tavy, výsti.!.D.e vyjadriť "prerod•
Ellzy z l)rostej kvetlná.rky na
dámu, zobrazU plynule dve roz·
dielne výrazové roviny. Nebolo
uspokojivo vys tihnuté (i ked to

z deja logicky vyplývalo ), !e
Ide o tO lstQ dievčinu , ktorá
napriek zmenenému zov ň ajšku,
rocovým prejavom a spôsobom
má rovnakO dušu: cltllvti, hlbavó, lnteUgentnó. Lebo aj v pros·
tote je intellgencla - nie zby·
točná
vul gárnosť,
n aivita čl
ktč. Na'Pokon, presvedčila nás
o <tom na tre tom preds taven!
M6ria Schweighoferow6 (napr.
v lntclatlvne r ozobra tej "etud·
keM s v•r ec lrovkou a ešte na
mn'Ohých Iných miestach 1; jej
Eliza bola umelecky zrelá, ale
aj mLadistvo pôva bná. Na tom·
to mieste sa !lada polo!U otvorenQ otázku: prečo umelecké
vedenie Spevotrry NS neobsa·
dllo do titulnej postavy Ellzy
Grétu švercelovó? l Po nleko!·
koročnom sledova n! práce toh·
to s llboru sl dovolujem tvrdlt,
!e by postavu zvládla ·zo všetkých jeho sóll'stlek typovo l
s c h opnos ťa m! najlepšie.
V Doollttlovl sme vldell sta·
r o-nového,
svojského
zas!.
umelca ). ltacb6ra, s trochu
prefol'!S!rovaným hlasovým pre·
javom a K. C611ka - pohyblivejšieho, s vll. čš!m i mprovlzač·
ným
vkladom. JCoutaatybo
F.reddy E. Hill bol výr aznejš!
spevácky , Simego• zasa pohy·
bovo prepracovanejš!. Z cele\
Inscenácie kvall tatlvne n ajvy·
rovnnnejšle pOsobm výkony
vedlajš!ch postáv: zau jal osol>nostný vklad t . Facka a A. Ba161a v lll'Ohách Doollttlových
kamarátov, prepra covaná he·
recká kreácia N. z..aaont
a ko Hopklnsovej ; lntonačné
Istota trhovn!kov (Graf, Cai ao,
Poldauf, Klallll!ka) a št91ové cl·
tenie slu!obn!c tva (Here1od,
Kataaod, Daako, lmaaal!lk) v
kva rte tách.
Na záver malé porovnanie.
VQčl banskobystrickeJ lnscená·
elf My Fair Lady, naštudova·
n ej pred nle kol·kýml mesiacmi,
mofno mat tle! nále!!té výhra·
dy, a le Br a ti s lav ča nia Im mO!u
závid ie ť tro jic u hlavných pred·
s tavltel ov : vynikajúceho S. Tur:
ňu v Hlgglnsovl (pr esne ta ké·
h o, aký má byť) , vyvá!enl1 a
presvedčivó Ellzu J. Vašlcovel
a "ozajstnéhoM Doollttla zas!.
um. S. Ba bjaka . Co keby ume·
lecké vedenie spevohry NS po·
zvalo hos ť ov a ť t(tto "provlnč ·
nOM troj icu, porovn&lo - a tro·
chu sa zamyslelo nad nevyu!l·
tou šanc ou titulu MY FAIR I;A·
DY .. . ?
EVA HOLUBANSKA

Nemecká štátna opera v Berline znova v plnom lesku
de v4gne, najmll ak sa narulta In·
venčným! tvorcami dneJiul. Euryantha
zaujala ako zaujlmavý taviskov9 tvar
- aj ked v detailoch re:l!ls6rovej pr4·
ce bolo mo!no prll!l verké mno!stvo
symboliky, ktorá mala zastrlef mystebato aplaanjtclcb 810ftUireJ (l)
.,.Yti!ke, l 9 to• je . .aaJ. ""..... rióznosť Iného druhu, nastolená u!
..., ... aa, pocbOpell&a vattoratbo .,• . ll·krAt prepracovan9m libretom dQ·
ta' bocl ae•ackeJ romaatlckeJ Ut.ra· boveJ poetky nie prvého v9znamu .. .
Ani to však nemenl nič na skutočnos·
ttry, Ue •• d
N. HaJ6•yov6
ti, le Earyaacho• aa otlbellla blltlta
noje niké alalty - DII b. .lty kra·
htr Webera, aal ja poaatae lbe 10
ka, al po Wa1aara a Straaaea. Haj6S·
syová však vie vyu!l( aj •rtaavt n· . waltatlta Jadovtbo -e.,_tnlca. A tak
ll•tra svojho hlasu, ktort snád naj· reflektormi nasvtetená budova Nemeckej štátnej opery v Berlfne nielen
výs tl:l!nejšle saaat prirovaaala k ...
néJaa, prealltnt•• natla. Nie n4ho· otvorila brány vynoveného stánku
ooery a baletu, nielen začala Dni Ca·r·
dou po premiére naplsal kritik H.
la Mariu von Webera v NDR, ale poSchaefer v Neuea Deutscbtaad o. i.
mohla 1 sprls tupnl( m41o hrané opertieto slová: "Na•tbn6 yfiky a falltt
kolorattry tltlllaeJ partie atdraJla N.
né dielo "klasika" nemecke! roman·
Haj6aayoY6 sdaaUYO rabllo, rowaako
ticket opery v ak·t u4loom a podnes
ako l•palafyay, aaerJickf, •laata.U
al oatrt nako•t prajn. Varltolepf sa prihov4rajťl com myšlienkovom po·
solstve.
Yfkoat" A v aerllaar Ze1ta111 N .
Scbabert - bezprostredne po premié·
TUIZIA UlSINYOVA

"Auftakt" weberovských osláv
V ročenke Deutsche Staatsoper Ber·
lin 1986/87 je prloovor Intendanta
tejto prvoradej nemeckej opernej a
baletnej scény - GUnthera Rlmkusa.
Oceňuje o. l. tempo prác, ktoré sa
poča s desiatich mesiacov realizov-ali
pri náročnej obnove Interiéru Nemec·
kej š tátne j opery (vonka jšok budovy
prešiel generálkou u:! predtým). Dňa
15. novembra 1986 bola klaslclstlcko·
rokoková budova, k.torťí pOvod ne pre
Fridricha ll. navrhol jeho dvorný sta·
vtter Knobelsdorff a v 50·tych rokoch
vojnou zn ič ené divadlo do facto opät
obnovil architekt Paullck, vysvietená,
roz:l!la.re.ná stov kami svetiel a desiat·
kam! reflektorov. Bol to slávnostný
v ečer pre nemeckťí hudobnťí a vôbec
kultťírnu verejnos t. Mo:l!no o to viac,
:l!e vedenie divadla naoosovalo znovu·
otvorenie svojej národnej scény k
oslavám 200. yfročla aarodeala ro·
•aatick6bo akladatera, horca aemec·
keJ a6rodaej opery Carla Maria yoa
Weben. GUnther Rlmkus v spomlna·
nom prlhovore výstiž-ne nazval pred·
stavenie Weberovej Euryanthy ,.auf·
ta ktom" Dni Carla Martu von Weberd
v NDR (15.-22. ll. 1986). Premiéra
tejto Inscenácie otvorila teda brány
Llndenoper, ako dôverne nazýva j ťi
Berllnčanla svoju
Nemeckťí
š t&tnu
operu. Do detailov obnovené maliar·
ske, štukatér.s ke a stavltefs ké prvky,
vrátane l1pravy st·rapu nad orches·
trlskom (do pôvod ného ,.predvojnové·
ho" stavu budovy) - čo neobyčajne
pomohlo akustike divadla - udlvuj\1
a vyvolávajú slávnostný pocit. Podob·
ne je to l v drá:l!dans kej Semperovej
opere, kde okrem 'Preclzlty vyvoláva
v náv števnlk ovl obdiv aj vedomie hts·
tortclty a kontinuity otej vefk el nemec·
kej kultl1ry, ktorá slťíž.lla Ideám hu·
mantzmu a fudskosth Weber celfm
nojlm odkasom alUil uaeieatm
lde6m rnolačaébo romaatisma, kto·
rt kl6dol do popredia to UDelené, i!o
priYledla na net Franc6saka nYolt·
cla. Hnutie mlade j demokratickej spoločnosti našlo v tomto umelcovi na·
plnenie preds táv o hudbe rudove j, ná·
rodnej, vych ádza júcej z domácich
zdrojov. Bez amblcle roblf h lboké
analýzy Weberovej tvorby, rada by
15om refeoova la o ohlase premiér y Eu·
ryanthy d ň a 15. novembra 1986 v
Berline najmä preto, :l!e tttulnO :!en·
skťí úlohu vytvorila slovenská sop·ra·
nlstka Magdaléna Haj6aayod, s ólist·
ka Nemeckej štátnej opery, Komorná
speváčk a NDR a nosltefk a viacerých
tunaj šlch š tátnych l umeleckých oce·
nenl. ZaiS!. um elkyň a M. Hajóssyová
je však predovšet kým naša s<peváčka ,
ktorá sa všade hrdo hlás i k slovan·
skému pôvodu , školeniu, zázemiu, k
tomu, :l!e je sólistkou takej význam·
nej hud·o bnej usta:novlzne, akou je
Slovenská fil harmónia. Je však zaujl·
mavé sledovať - tak, ako a j u Iných
popredných slovenských hudobných
umelcov - ohl·a s na je j I nterpre t a čné
kvality práve na zahranič nom pódiu.
o to viac, :l!e u nás, v Cesk<Os lovefi·
s ku, s a M. Hajóssyová prezentuje väč ·
šlnou ako koncertná um elky ňa , čo je
nie najsp-rávnej šie. O c hudobľ\ujeme sa
tak o jednu stránku jej um e l ec~ého
rozmeru, o kva lity operne j dramatic·
kej umelkyne, do k'torých zrelá spe·
váčka vyrástla napriek uch ovaniu ča ·
r.a skvostne lahodného, čis tého , rokál·
ne perfektne zvládnutéh o sopránu,
neustále schopného hla dkej a bez·
problémove j kolor ahlry. Úloha Eu·
rya·nthy jej pos kytuje vo viacerých ob·
razoch hudobne skvostného operného
diela prlle:l!ltost na preukázanie s po·
mlnaných kvalit, ale a j na jel široké
výrazové schopnosti. Na jmä 3. a 6.
obraz ( cel•k ove s a v nove j drama tur·
'glckej úprave dielo č leni na 8 obra·
zav v troch dejstvách). ako aj záve·
rečná scéna opery s ťí umelecky vy·
stavané na pOs oblv<ostl Hajóssyove j
lyricky vystavanej ťílohy hrdinky.
Krásnu, romantickú hudbu, op retťí o
šl roko kl enutťí
melodiku umocňu(e
apn6čklao amelrie dokODalébo oYI6d·
nutla ltfl• messa yoce, TJiperkoYa·
aého Ylnenlm čarOYDe ptaoblaclch
plu. V l . obrne - .a le aj Y clalilch
scénach - Je ylak preseatonaé Die·
laD majstrontvo dynamickeJ mlnlati·
ry, ale aJ achopaoaf nadhradu Dad it·
rokoa klenbou roliafae kompoaoya.
Dfch weberonkfch partoY. Zall.
amelkyňa M. Haj6nyov6 l • partaer·
ml, kCori matt aeopakoYatefat tetu k
deklam6cll a artlkal6cll, clok61a ap6·
Jať zdanllyo nazlačltefaé pnky la&Y·
ka a hudby do prlrodzeaej 16hry. Jel
jamko•t prejn - v kostýme, ktorý
nie vl!dy priaznivo dopl ňa fantastlc·
ká čel enka - Je prlrod.&anf, be• h6·
&l dramatického p6tosa, YO yfatilaoaU
tlachaYúbo neta romaaticktch hr·
iúdek, je pri... idaatlckf • pocitom
a pondollllm taaajllch diYikOY, bo·
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zahraničia

WaparovakJ b6datalla Jolaa Qeatblhl,., Nartla
Gecll a Ese- Voaa priprnlU po t:"f na Yllteo
ba•obafcb ~el alobal'ft Wapera a leJa.
.,-..aaov Wqaer-Werk-Val'Riabalee IWWV),
lttortbo YJ.daaJa obl6sUo nduateretYO Sollott aa
tleca•ber •lalll6bo roka. Zoau• Waperoytu
l&lel oltaabaje al openHi UbreN, •tort ..".atlllkf .,...tar • • yYhoril, n6tau tfcb, Jrtort ••
abadoltall. Diela at 10.,...a6 elrroaolottcky a ••·
brlaJl 113 -.uovtcb i!lael. WWV obaallaJe ala·
lea Yfpoi!et a popla b;lawafcb pr. . .lov, ale aj
atbor taltfr:h prame60Y, ako at altlce, ú!rty, ••·
teri6ly aa latarpnt6c1a a pOll. WWV •
•
atrta a
at6f 241 .a,.•oae.aecltfcb ~.nn.

110&...
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JCoacoa aowa•ltra IDJaaltbo roka .,.....

ft

••k• 77 roko• popr•••t . .ntaucltf
•tilllwl6t ..
Hany Ooldacbaidt, p6wodoa
lauilaja, lljtet M
1

NDR. Maoboatraaa6 aktiYtta tobtD
•rodaii:UY•bo ..Witoi6Ja, Ya. .jtcebo ae JirOblf.
IDOla flloloJickfm, aetattcltf• a badollaolllatorlc·
kf•, • . . .erlanla ••·J •I aa oltluf b. .lty ll.
a ll. atoroaia. MauJ ltho atkl. . .f ,raoe patria
k.alby o Sobabertovl ( 11'811& Scballert - ela La·
tt-bu•) • Baetbovaaori l ..etboyq - . sm•tea).
roka 1151

'Y

NetiAao objariU y USA lto.,aatat i!t.tGpú •o·

tana tpbut aea4mebo .Uela Araolja Sctllaltarl•
MaJlled, ttart aa,-J aa ltle_d

J. w. Ooetbebo.

SIJiama. . '11lalltert 11112-1171), ..... l aaJ·
obdiYcrnaejilch lt1Mirti1Cll yJrtu6~ ll. etoročla ,
aa •raelbll o. l. nta,.. ...,_,.. atlloJo• w
bra u klnlri • F. IJNto•. V jaaaArl t. r . aply·
Dalo 175 roko• DII urotlaala tobto raktakeho ltla·
Ylriata, ktorf lhuloYal hr1a U ltlnlri YO Vi. .at
• J. N. H.._ela a lto•poalola a koatra~tllta
S. Seclltara. Dua lea
lllat6l'ie aa'-e
S. TbelberJa, lttorf ltol aJ altladater~. Je Ylak
ay•ltolo• tacbllielty perfelttaeJ ltlavtneJ llry a
rirtaoalty.

a

•••o

' otforlle
. Teatro eo.tuMia Y taUaukOII Juove
tohtoroi!at aa6aa 23. Jaaúra t. r. opar011 A. ao&·
~ Meflatorel• Y rtlll aataabo a eatravaaaac1011
bfriacabo fDmodbo relllatra Kna R....Ua, u..a.
at tlobu ahtraU Paata 81l'I'Olnrlaue. Tobtorol·
af dre. .taralckf piAa Jaaonkel opery dalej , .
átka aalhuloYula tfcbtio a,ler: Olaeltota Alnet.
( 1 Kat loa aJccJarellloYoa ako hlna.,. pntapalat·
ltoa), aoalalbo 'l'llrlca y 'faltuah, N..orplt,bo
I.Ua, Jadčlton Vflaty púa aroaelta, ab •J
VanlJho alJolatta la Leo. Nacoim) a fnvtata
(a FlamJDOa luo ď~co).
Hfadiako Nemeckej lt61aej opery Y aerllae po rekonltrakcll.
S.nlmka: prevzllté z časopisu Ol?emwelt

Bollaak6 opera prlprayUa aa Sl. Jnatra t. r .
premléna BersCJY.ho Woaecka v badoltao• ..atD·
tlonal SlasfrJeda Kuna a Y réiH Juaa·CI••••
lllbera.

'

re - plše : "Pre a6llatoy Ja dJalo nf·
ml falké - pre yYalonae Ylrta6ue
n6roky aa ltrariraa 6rle a au6•·
lilly . . . O to yJac treba ocnlf Yylli·
kajtce apedcko-heracké Ytkoay pra•·
atanllia. TltulaeJ poatan dala M. Ha·
j6uyod aeamlerau llariYt alla noJ·
ho tlramatic;k6ho (l) .opdaa a odtle·
neDf tampera•aat hereckého pnJa·
n . . . jej apn mal beschylmt a la·
tea&IYDe Yylarajtcu alla." (Pozn. aut.
- obe krlltlky sú z 18. 11. 1986. )
M. Hajoosyová ma~a j edinečný ch part·
nerov v SleJfriedoYJ vo,elovJ (Ľudo·
vit VI.). Eberhardoyl BicbaaroYl
(Adolar). JirJeaoyJ Frelaroyl (Ly·
sla.rt ) a v Huu LlaowakeJ ( Eglan·
tina ), obda rov.a n9ch neobyčajne ná·
r očnými drama-tickými partml, ča s to
p res tupujťíctm! h lasové odbory ( zvlášt
v ťíloh e Adolara a Eglantlny).
Weberova Euryantha , dielo .k edysi
mŕ tve kvôli nie najvyda renejšie·
mu libretu, če rpajúcemu dej z čia s
rytiers kej romantiky 12. storočia dos talo v berllns kom naštudovan! no·
vú, z ás a dnťí dramaturgtcko-refJ.jn\1
Opravu. Mn:dhé nelogickosti odstránil
u:! Maafred Haedler, šéfdrama turg
Nemeckej štátnej opery, Iné dejové
zápletky sa dostali do nám bli:l!š!ch
polOh vďaka Invenčne) ré:l!ll Chriatia·
na PiSppelreJtera. Al ked finále deja
.nie je vyriešené - v s úvislosti s We·
berovou hudbou - najlepšie (obaja
hrdlnov~a zom t era jťí, hoci hudba má
cel !<.om Iný chara kter). detailnejšie
zásahy do libreta Helmlay yoa Che&y
(dobove j poetky) s ú :cdOvodnltelné.
Dnešnému divákovi je bllzky a j •t·
IYarnt a6sor IMceattorcn, ktor( stredovekú záplet ku p r edstavili ako ko·
IU doboYfch, ale aj atčaaaejllch prt·
koy - všetko vo výsostne divadelne
štylizovanom tvare, Iles a"a taraijiUc·
kfch detailoY. A tak zost4va prleatm
pre dldcke domflraltle, ~ričom apel
Da fadakoa( zostáv.a lmperatlvom sťl·
časných Inscenátorov berllnskej Eu·
rya nthy. Pr edstaveniu dominuje alAe·
Jé hudobaé ulhulonale S!elfrieda ,
ICarsa, ktod vynieslo doo popredia ne·
obyčajnú lnvimčntl pestrost tohto We·
berovho diela, v mnohom antlclpujl1·
ceho vývoj nemeckej opery - najmll
v odkaze raného Wagnera (zvlá!lf v
Tannhlluserovll ). Legendy, ktoré do:l!lvaj(l okolo niektorých opern9ch diel
(pretitost libriet, Inscenačných pos tupov) sa ukázali a j v tomto .prlpa·

Lisztova klavírna sútaž
V MĽR sl jubileá ( 175. výročie njlrodenla
a 100. výročia Qmrt.ta) vefkého rod~ ka ucti·
ll radom kultl1rnych podujati. V celej kra·
jine sa konali llsztovské festivaly, všelikde
bol! vystavené Llsa:tove portréty (napr. aJ
nad oltárom v ostrihomskej bazlllkeJ. rôzne
lnštltOcte usporaddvall vedecké konferen·
cle alebo výstavy a v pôvodnej budove
konzerva-t ória v Budapešti zriadili Ltsztovo
mťizeum. Všetky tieto podujatia vyvrcholili
24. . . .úaúodaoa badobaop at(aloa, nao·
yaaoa horlte Fanaca Llasta. Sl1taf sa ko·
nala v dňloch 8.- 24. septembra 1986 vo
velkolepej koncertnej sieni Hudobnej a ka·
dém!e ~- Liszta v Budapešti a jej cterom
bolo obrátlt pozornosť hudobnej verejnosti
na Llsztov význam v oblasti klavlrnej tvor·
by a pedagogiky. Prvá llsztovská sQta:l! sa
v Budapešti kona la u! r . 1933.
Celý sl1 ťa:l!n9 program 'Predstavovala vý·
hradne Llsztova klavlrna tvorba z rOmych
obdob! jeho :l!lvota. Koncepcia p·redplsanébo
repertoáru dáva la adeptom mo!nost poreuk4·
zat ,p!anistlck(l aj hudobno-umeleck\1 vyspe·
lost v rozmant.tých :l!ánroch vrcholného vý·
vlnového štádia romantickej klavfrnej llte·
rartl1ry. Sťíta:l! bola štvorkolová, pričom dru·
bé kolo pozostávalo z dvoch vystťlpen!.
Vzhfadom na povolené trvanie jednotlivých
vystl1penl to znamenalo, :l!e ka:l!d9 adept
sl musel pripravit asi 1roj1loolnov9 llsztov·
ský repertoár. V l. kole :l!tadall tri kon·
certné etudy (z nich šumenie lesa a Pa·
ganintovská etuda E dur boli povinné, kým
z Transcendentálnych ehld bolo mo!né sl
jednu vy bra ť), transkripciu Bachovej orga·
novej skladby a niektoré z 22 navrhnutých
predn esovýcb čl siel (medzi nimi bolo napr.
a j nlekolko uhorsk9ch rapsódii a H!storlc·
ké maďarské rporti'éty) . P.re prvé vy stťípe·
nie 2. kola si mohol ka!dý. zvolit lubovoln6
pôvodné Llsztovo dielo, pre druhé -vystťlpe
nle dve transkripcie (jednu z Wagnera a
druh\1 zo Schubertovej a lebo Schumannovej
plesňovej tvorby) a jednu parafrázu talian·
skej opery. V 3. kole (semifinále) museli
všetci br a ť Son4tu h mol a vo 4. kole (fi·
nále ) jeden z klav!rnych koncertov s or·
chestrom.
Na st1fa:l! sa prihlásilo dovedna 62 adep·
tav, no dostavilo sa Iba 42 (12 Madarov,
6 Francl1zov, · 5 Japoncov, po 3 w ZSSR
a NDR, po 2 z USA, NSR a Kuby a po jed·
nom z Talianska, Austrálie, K6rey, Juhoslá·
vie, Bulharska, Vefkef Británie a Polska).
0<1 nás tam nebol nikto. Najmlád šl Qčastn!k
mal 18 rokov, najstarši 34 (s dta!lacl nesmel pr ekročiť vek 35 •r okov). Zten bolo Iba

šest - z nich do finále sa d1>8tala Iba
jedna Japonka .
Výsledky tejto náročnej sl1ta!e boli prek·
vupujl1ce. Jedenásfčlenn4 porota, gcn:ost4·
vajQca z popred·n ých osobnosti ·umeleckého
sveta - kritikov, výkonn9ch umelcov a pedagógov (medzi nimi boli o. 1. H. C. SchOn·
berg, F. Clldatov4, H. Czerny-Stefanska, Z.
Kocsls, G. SebOk, L. Vlasenka o t.J -, sa
rozhodla l . cenu neudelif. . Dr~\1 cen~ dos·
tal 23 · ročn9 Madar K4roly Mocs4rt, ktor9
š tudoval v Budapešti a vo Filadelfii. V prle·
behu n4šho dvojdenného z4ja-zdu do Buda·
pešti sme mali št astie ho počuf (ll spolu
s nim ešte dvoch dal šfch finalistov) v 1. ko·
le. Kritika vysoko hodnotila jeho technlc·
kd virtuozitu, vyvá:l!en\1 hudobnou lntell·
genclou, originalitou a odvahou, jeho fas·
cl.nujťíct prednes SanA-ty h mol v 2. kole a
najmll jeho dokonalQ súhru s orchestrom
pri prednese Koncertu Es dur (dirigent
A. L!getl). VIťazstvo v sl1ta:l!t vynieslo
Mocsárimu nielen finanč ný zisk ( 150 000 ft
a 1000 amerických dolárov, ako aj dar
madarských aerollnll - sp !atočnQ lete.nku
do ktorébokofvek mesta v Európe), ale a ~
prlslub vystl1penl s maďarskou N4rodnou
fllhal'm6nlou, v madarskej telev!zll a roz·
hlase a mno!stvo pozvani na koncerty ·a
festivaly doma aj v zabranltl (o. l. aj od
Hudobnej mláde:l!e v CSSR) . Tretiu cenu
dostal 32-.ročný Dmitrij Racer zo ZSSR, k;torý upl1tal najmll dramatickým prednesom,
prezrádzajťíclm bohatťl fant4zlu, a schop·
nosťou vyfa:l!lť z nástroJa priam organový
zvuk. StvrtQ cenu rozdelili medzi dvoch
ťíča s tnlkov: prvý z nich bol 21·ročn9 Csaba
Király (MtR) , druh9 - 32· ročný Vladimir
Sak!n (ZSSR), vy značujQct sa mimoriadnymi
fyzickými danosťami a technickfml schop·
nostaml. Zvláštne ceny dostali: 20·ročnt
Alexander Strukov (ZSSR) za na!le~l pred·
nes UhorskeJ rll'PSódle, 26·ročnt Gábor Csa·
log ( wtR) za najlepši prednes wagnerov·
skej transkripcie (zboru 'prladok z BlQdla·
cebo Holanďana) a 27·ročn9 YYes Heory
( Francťlmko) za najlep!:f prednes transkrlp·
c ie va lčlka z GouRodovef opery Faust a
Margar éta.
Všetky sl1ta!né vystťlpenla boli pr!stul)né
verejnosti - vrátane dvOC'h predtt4§ok., kto·
ré sa v priebehu súta:l!e konali v budove
Hudobnej akadémie F. Llstza. Vyst11pll na
nich popredný americký hudobn9 k-ritik a
hudpbný splsovater Harold C. SchOnberg
(člen poroty), ktorý h ovoril na témy Tra·
diele 19. storočia v llsztovskej lnteľ'[)ret4cll
a Sltllsaoostl hudobného ltrHika.
LJUU. NAKOVJCK.\

jubiluiúci redaktor ONDREJ DEMO
)ubtlant PhDr. ONDRBT DBMO, CSc.,
1a 14. januára 1987 do!ll les(dellatlch rokov, patrf k známym a popu16mym redaktorom Ceskoslovenského
rozhlasu.
Zbieranie ludovfch plesni, zvykov a
~dby urW!ovalo pre O. Damu trvalf
tcntakt 1 folklórnym terénom. Bola to
ddy velká pozornos( zo strany redaktora, ak zavftal priamo do prlbytku ludovtch spevákov, rozprávačov a muzikantov. Natrvalo sa potom zaplsal do
Ich pamatl, ked mohll svoje prekrásne
ludové plesne počdva( v rozhlase. Redaktor OndreJ Demo zostával vidy prl
spracovani reláclf velmi pozornf k svoJim Informátorom; nezabudol na Ich meDO, srdel!nos( a pohostinnos(, akeJ sa
liU dostalo prl nahrávanl, a odborné
postrehy o vysielanom materiáll. Ak sa
dnes vedome snaflme o predl!enle !ltata ludovej plesne medzi nami, tak je
toto dsllle rozhodne naJdčlnnejlfm cez
masovokomunikačné
prostriedky, konu6tne rozhlas. Rozhlas dnes splňa
funkciu verného sprostredkovatela a
propagátora vekom overenfch, esteticky
hodnotnfch malfch hudobnfch klenotov,
akfml sd slovenské ludové plesne. Nenahradltelnd dlohu rozhlasového vysielania nemO!u v tomto procese zastGplf
ani folklórne sGbory, kde program vzniká Jeho osvojenfm cez upravovatela,
skladatefa a elte nacvloovatefa, dirigenta, 1!1 pedagóga. Ak sa redakCia Cs.
rozhlasu v Bratislave rozhodla dávnejlle
(1966) reallzova( dnes u! vefml známy
programovf cyklus relácii autentického
hudobného folklóru Klenotnica fudovej
hudby, O. Demo mal lfastnd ruku prl
záchrane a cfallom oftvenl klenotov rudovej tvorby. Po čase Jeho starostlivá
práca vydala nové plody. Z tfchto rozblasovfch reláCII vznikU gramoplatne a
zbierka Z klenotnice slovensktch fudovfch plesni (Opus; Bratislava 1981). Popularita rozhlasovfch relácU O. Demu
Klenotnica fudoveJ hudby tkvie v aktivizácii a zapoJeni čo najvačlleho počtu
ludl do striedaveJ funkcie dl!lnkujdclch
a poslucháčov. Hlavntm člnitelom' tejto
Interakcie zostáva aktfvny a zanletenf
hudobnf redaktor.
Je zaujfmavé pozorovaf, ako vzniká a
vyvlja sa vzťah rudi k fudovej plesni
a kultQrnym hodnotám vObec. Na začiat
ku tohtlo vfsostne estetického vztahu,
osobného kontaktu človeka s produktom
svojho prostredia, stoja záfltky z detstva.
OndreJ Demo o tom hovori: ,;ram, na
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vidieku sa vJetko, aJ cela kulttíra odohrdvala pod holOm nebom, na uliciach,
nddvorlach. Ľudia v obet sa vzdJomne
dobre poznali .. . Za vôtfou domdclch koldl'ov, domdceho chleba, ale aJ materinet dtíJky, agdtov a lfp sa velmi rdd vraciam k rodll'om, k rodnOm do Branova.
Ka!ldd cesta domov sa spdta so spomienkami na detstvo •.. To boli chvfle, keď
sa ludla uctievali teplOm slovom, prtpttkom a plestfou." Podobné hrejivé slová

spomienky na prvé kontakty s fudovou
plesňou v rodnom prostredi by sme objavili u mnohtch folkloristov, skladatefov, čl vttvarnfch umelcov alebo splsovate fov. Ľudová pleseň sa stala pre mnohfch z nás ručičkou kompasu, ktorf nás
vedie po dráhe profesionálneho zamerania. Oallle silné Impulzy pre svoju buddcu profesiu dostal Ondrej Demo v lkole. "V rokoch detstva som mal len ttl!lbu po vzdelanf. Uchvacovala ma predovJetkOm hudba. Zatial l'o sl chlapci v
mottch detskOch rokoch z prvgch tíspor
poktíplli hodinky a ln4 m6dne veci, ta
som sl ktlptl husle • . . Ako chlapéc som
rdd spieval, hldsok bol peknO, zvonlvg.
Ul'ttel ZmeJkal (~vodom z Moravy} st
ho v§lmol a l'oJkoro ma zal!lentl do dlvadelngch hl,r, kde !om nielen hral,
ale aJ spieval. NdJho ul!ttela 'Sme mali

radi, lebo ndm hral na hu!lll!kdch a my
sme podla Jeho hry spievali. Ple!ne vidy
vzorne napl!al na tabulu. Tte huslll!ky
mali vtedy l!arovntl moc. Ohromne !a mt
pdl!lll • • . A!l po rokoch sa mt !Plnil Jen,
keď !Om s huslll!kaml pod pazuchou putoval do Ul!ltel!ket akad4mte natprv do
Levie, potom do Bratislavy.•

Po krát~om učltelskom pOsobenf na
2ttnom Qstrove pokračuje Ondrej Demo
v ltddlu hudobnej vfchovy na Vysokej
lkole pedagogickej a nArodoplsu na FIlozofickej fakulte UK v Br.a tlsla9e. UsadU sa vo Vajnoroch a venoval sa zble·
ranlu folklórnych tradfcU, Ked v roku
1978 vydal kolektfv autorov obsiahlu monografiu Vajnor, dOlefltG kapitolu v nej
naplsal o fudovtch plesftach, zvykoch a
dychovej hudbe Ondrej Demo. Tetto prácl predchádzala publikácia vydaná v spolupráci s brnenskou folklorlstkou Olgou
Hrabalovou. Ide o 2atevné a do!lnkové
plesne (SAV, Bratislava 1969). K najnov§ej publikačnej akttvlte O. Demu patrf
kapitola o ludovej hudbe a plesftach z
Myjavy y monogram Myjava (Obzor, Bratislava 1986). Okrem toho má mno!stvo
článkov v časopise Rytmus, kde zaplňo
val pravldelnd rubriku prlnálajdcu ztptsy plesni z jednotllvfch oblastí Slovan·
ska (dolné Pofltavle, Zemplfn, Kysuce,
Záhorie, Vajnqry, Liptov, Pdchovská ooHna, Myjava a Iné) .
V poslednom obdobi dosiahol O. Demo
najvylllu kvallflkáclu· pre svoju prácu
zlskanlm titulu kandidáta vied obháfe·
nim dizertačneJ práce venujdcej sa vf·
znamu hudobného folklóru v rozhlase od
zalofenla tejto ln!ltltdcle a! po sdčas
nosf.
Novfm spOsobom zufltkoval O. Demo
svoje skdsenostl folklorl.stu 1l redaktora,
ked zalofll v r . 1976 Orchester ludovfcb
nástrojov Cs. rozhlasu, ktorf nadviazal
na činnos( Orchestra ĽUT. Stal sa umeleckfm veddclm telesa, vtisol mu základnd dramaturglcka orientáciu a nadviazal spoluprácu s nlekolkfml hudobnfml skladatelml. Ako autor prlbllfne
pa(deslatlch dprav fudovfch plesni a
laoncertantnfch skladieb vyufll v nich
regionálnu zvukovosť vybrantch vzorovfch ludovfch hudieb a autenttckos(
prejavu fudovtch spevákov. Ondrej Demo stál tlel pri kolfske medzinárodneJ
s~lta!e Prix de muslque folklorlque de
radlo Bratislava, zalofenej v roku 1970.
Za svoju doterajšiu plodnd prácu dostal
tituly Zasld!llf pracovnlk kultdry a nosltef Zlatého mikrofónu - ako najvyllle
ocenenie na poll rozhlasovfch pracovnikov.
ALBXANDia MOll

Koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
(Dokončenie

z 3. str.)
·h armonicky bohato zdobenfml. Mo!no
to bola v9nlmočná rezonanCia s hudbou
F. Liszta, ktord naplno pravdepodobne
pochopi al dalšie storočie. V druhom
,.polčase" sme sa na chvflu započdvall
do čes keJ zborovej tvorby (Dvol'ák, Mar·
tlnfl, Janáček) , ktora tak dOverne pozná·
me - spozniva jQc v nej stále ~hodnoty
nadčasové. Malou sondou do sovietskeJ
zborovej tvorby bol Svlrldovov mle!lan9
zbor Strekotunja beloboka a Sostako·
vlčovo rozsahom nevetké zborové dielo
Kak mel\a mladu - mladu!lenku. Pdta·
vost Svlrldovovho diela nle je len v tvo·
rlvom prepojeni s folklórnym bohatstvom
ruskeJ ludove) plesne, ale predov!letk9m
v schopnosti Jedinečnej kompozičneJ
práce s ludskfm hlasom. S.trldov je nesmierne flvf, rozosmiaty a hravf; Sr!ll
z neho riava népadov - Jedooduchfch,
~lnnfch a pOsoblvfcll.
·

Vtlpnfm .pr1spevkom do pokladnice
slovenskej zborovej tvorby sd l Bagtnove
Lapotadlá (ktoré mali práve na tomto
koncerte svoju premiéru). Je v nich za·
budovaná dčlrulá akcelerácia pohybu. Je
to 4Jelo roztancované, ~oztopalné a pri·
ťa!Uvé.

V záverečnej časti koncertu odznela
Suita de Lorca od Elnojuhani Rautavaa·
ru a Hru.lovského Ma·l á improvizácia a
Okolo Jáoskyoh ohňov. ROznorodf a bo·
hatt program, preclzne vypracovant, na!ltudol!anf a loterpretovanf, mMe ~en
zdobl( členov Speváckeho zboru mesta
Bratl.slavy, ktorf spolu so svoJW ume·
leckfm veddclm e tUrtgentom Ladislavom
Holáskom rrapl.n.IU uplynultch plltnás(
rokov činorodou tvorivou prácou. Slávnostnt koncert bol toho !lvfm dOkazom.
IGOR BBRGBR

e SLAVNOSTNf VBCBR pri prlle!ltostt 15. vgrol!ta zalo!enla Klubu prtatelov dl'u!ob·

nlho TTUI!ta KyJev sa :Uskut~nll v Dome CSSP Damlca na HerlianskeJ ul. v Bratt·
!lau• dffa 29. nooembra 1986. Clenovta dwadelnlho stíboru T. Seul'enka v programe
prtprcwlll uvedenie duoch '1-de/!tvovOch opier, a to Nocturno od ·M. Lysenka a Vcl!ornyct od P. NtJl!ynsklho.

K životnému iubileu Zuzany Marczellovej
Značka ZM pod prfspevkom v rubrike
kf vzfab. Ct n4s D8Chcela. et i!o, dbee
opernej kritiky v Slot8D8kej hudbe 'l ul to neboli, naopak, Je 1 tobo klad.. o.tal
lesfdeslatych mkoch a v Hudobnom ll· D.ám lllkfel ltudentlskf komple~ tUba u
vote v sedemdealatycb, to bola Zuaaa celf llvot prlblfllf sa svojmu i)reclJDetu.
Man..UnA. Alebo alte skromnej!lle zm. Prlblfllf sa mu po svojom. A odPor ~
Tak sa podpisovala pod postrehy a Vf· !lablOne. Pamltám sa na dávne vtteerJ
roky, ktorf la dlbo citovali a cltujd. spoločne vo vyd-avatet.ltve, ktod n61 pra·
Preto!a nte podpisy a Ich dllka, ako vldelne stfball ešte v redakeDfch mteat•
vieme, zaručujd názory, plati opai!né po- nostlach: praYda, stra!lne radi sme ll
radle. Zoa~ka ZM rozumeLa svojmu pred· sptevaU opery 1 partltdr, no vli!llDOU
metu a vedela, o i!om hovori. K jeJ prvej to boU hodiny v debatách s autormi, a
charakteristike Petra a LuCie Miroslava redakčnfml radcami, s prtatefml. HovoBázlika málol!o presneJ!Ile sa dalo dorllo sa - o i!om Inom - o pohybe v
da(, l k premiére Clkkero.bo Rozsudku, budobnom flvote a v tvorbe, začlnall sa
Urbancovho Tanca nad plai!om, Aadra§o. Yydávaf skladby a n41:ory generácie; a
vanoveJ sctntokej tvorby. K cbarakterls· to bol problém. PnpravOYall sa na vydatlke aforisticky stručneJ. spojenej. vidy ole Slovenské spevy, nepredstavltelnf
s vtipom a kultivovanosťou. So spOso- zádrhel. Roz.blehall sa edlcle staceJ slobom myslenia, ktor9 by sa fa!ko dal
venskej hudby, na tle sma sl precka n•
nazvať mdlf; k.rltlck9 duch u Zuzany
zarobllll IJsty s vysvetrovanfm., dokazo- ·.
Marczellovej vyjadroval aj vyjadruje JeJ
vanlm, prosbaml a proti ntm hradba ne!lvotnt postoJ, vná!lala ·h o do· v!letkého, pochopenia a schém. Aj v tom bolo za·
l!o robl}a. Po absolutóriu hudobnej vedy
kllatych vera tvorlv9ch sfl Zuzany Mar·
na fllozoflckeJ fakul-te zal!ala na lektor· czeHovej.
sirom poste v opere DJGT v Banskej BysNo pritom z ntch, aJ pri jej mladej
trdcl, no hned potom sa uplsala redak· pll(des1atike, akoal neubdda. Dnes Zuza•
tor9tvu: najprv v Stft:nom hudobnom vy- na Marczellová - a nech jaj osud k
davatelstvo 1!1 neskOr v Supraphoo.e, v tomu znoyu praJe dobeych prlatel09 a
závere ako veddca jeho umeleckého dse- dobré par.tltdry - so zaujatfm a s vl•
ku (za jeJ patronátu nabrala sa naprl· rou v to, čo robi, l v ludf, s ktortml roklad Paschova Vtanol!ná oml&), napobi, vcl(uJe sa do otázok na inom pracokon ako redaktorka ná!lho fOra, l!asopl· visku, je nfm Hudobné Informačné stredisko SHF. Znovu sa teda zaoberá Itl·
su Hudobn9 !ivot.
Ale ešte jedna črta Je v jej práci, mol- l!asnou l starou hudbou, pravda, i!o sl
budeme zastiera(, !nf obraz je to. Dnea· ·
no, le romantická. No td náJn dala lka- sa u! ne!lada tolko oromanttzmu. No nie
la, alrokofvell: to mte naopak, lkola na· · je to vLastne "!lk.oda? Korenil v <!l)rav41·
šlch l!las mala k nám d.osf neromantlc· vostl.
NAnA FOLDVAIIOVI

OHUDOBNEJ HISTORII·A NIELEN ONEJ
(Dokončenie zo 4. str.)
!e bo u! v prvom !ltvr(roku budeme
mOc( .odovzdaf vydavatelstvu Opus. 0800,ne mlentm ·tfaleJ poluačovaf vo v9sku·
me deJin slovenskeJ hudby. Lákajd ma
dve t6Jny. Prvou Je obdobie asJ od roku
1670 do zai!latku ltlaslclzmu, teóa asl
do roku 1740-60; ·t oto obdobie je Mtla1
pomerne málo prebádan6. Druhtm ,Prob·
lémom Jé obdobia zal!latku národn6ho
obrodenia a tu ma zaujlmajQ také otáz·
ky, ako je vz(ab bemolákovcov k hudbe, vzťah ltdrovcov k hudbe a podobne.
Naia vere)nosf by aa lste potešila, keby
sa konečne dottllhla u! dlh!llu dobu plá·
no\'llná publikácia Dejiny slovenskej bud-

by v obrazoch, pretole m6me k dlspozf·
eu krásny, ba priam unikátny lkonogra·
flckf ma.terlál od st:redoveku al po sd·
l!asnost. V stlčasnostt oluem meolfcb
!lttklU pracujem na knthe Hudobná hlstol'lografla - teOrie, metOdy, problémy.
Som vlastne ampk'lckf.m historikom, no
nadl!llel ul l!as, ked sa treba zaob8raf
aj teoretiCk()ometodologlckfml ot6:Maml.
A oo ešte traba robiť? Stále tu' zoat4-fa
základná a trval4 Qloha v sj)vts!Oatt •
hudbou mtnuloatl na Slovaneku: - hrať
Ju, o!lvova( Ju, uvádzať do p·r áxe, propagova( doma l v zab:ranll!f.
Prtpnwtla: JANA tSNGOVi

Hlavn6 redakcia pre ml6del a vzdelballle
rozhlasu v Bratlalan

c..

VYPISUJE

AUTORSKO SOfAZ
na pOvodné cykly hudobnt,ch ralácU vyslelan9ch pre deti:
a) v materskfch !!kolách,
b) v 1.-4. ročnf.ku základnfeb !lkOl,
c) vo veku 10-15 rokov, ktoré počtl.vaJd rozhlas lndlvlduálne.
Estetlckovfchovnf, vzdelávaci zámer relácii a Ich obsll!h. musi by( v sGlada s Ufebnfml · osnovami, prlmeranf veku poslucháča , reallzo~nf prť(afllvou rozhla~vou
formou.

·---lty ..,...:

l . Sdfal je v8l'8jná, neanonymná.
2. Na sdfafl sa mo!no ztlčastn!( tba prácam!, ktoré e!lte neboli publikované.
3. Sďfafn6 práca pozostáva z námetu cyklu, ktor9 mOle ma( 5 alebo 10 čaetf a p"ej
času spracovaneJ v rcnJSahu: 5- 7 strojom plsantch strán v kategórii a), b); 7-fl

4.

5.
6.
7.
8.

9.

sllrán v kateg6rll c). NAmet cyklu obsahuje: Názov cyklu, jeho ldeovf z6mer,
názvy a obsah Jednotllvfch časti.
Sdťa!né práce treba p~lsať , uviesť p.rem\1 adresu autora a · poslať v troch
exemplároah do 15. 3. 1987 na aärasu: Ceskosloven.9kf rodllas, Hlavná redakcia
pre mlAda! a vzdelávanie, t.t}tna l, 812 90 BratiSlava.
·
Práce bude hodnotiť porota, zlo!en.á zo zástupcov Cs. rozhlasu a zvazu slovan·
skfch skladlltefov.
Vfsledky safafe zverejnime do 30. máta 1987.
Ak sllfa!né texty nebudd ma( l'deovd a obsahovd droveň prt·m erand veku p081U·
ch4ča, vy.plsovater sd(ale s l vyhi'adzuje právo niaktaro C&llll neudell(, prtpadne
rozdeliť.
·
l
Odmenené a priJaté práce buldO honorované podla platn6bo sadzobnlka Cs. rozhlasu.
Neocenené rukopisy vrátime autorom v dYoch exi!IIDJl}ároch.

Ceny · a odmeny sd stanovené takto:
1. ceoa
2. cena
3. cena

4000,- Kla
3000,- Kb
2000,- K&

Prémia za najlepšiu popularizáciu sačasnaj hudlby
Odmeny vo vf!ke

2000,- Kb
2000,- Kle

..,_y

HUDOBN! U\'ot - dr«*_,.,.. v,dna 0.... .....dtlll
a dl·
v.Salllel dc*IDIIIIttala ft» ~_...,. 08%01. L p.. ·aL &. --'dr !S,
111515 BNtllalaN. Ved6d NIIM'tar. flaDr. ZdiiiiDo No..:Aiek, CSc.. sUtupca teddclbo t~ aDr. Al. . . Oebaau. I'N ľartla: ftDI'.
Jua L8DIOY6, t ........ ndllllw. . . . Zem6allo9&. .edtlllllú N·
da: aaL WHiec PeMl ...... ...,.._ m.bo. IIIDr. VJ..S.-r CD, tatf:'"
D61a. PbDr. Alotz Lulaltr. ........, Mller, 1811. ~ec 14....., Mllulla,
PbDr. T&.,_. Ollllpcov6. I'ILDr. lllcUI Nori!IE. Cle.. 1 ' - tlrllec:M6,
NI:Dr. T_.... UralDyorA. .wr- NA.:
U/VL, 111515 ........... tli.:
330 245. AdmtntstTAcla: Vydavatelstvo OBZOR, D. p., ul. Cs. armády 35,
1115 115 BraualaN. r...-t add..
GadlAo UNI.. Ul liS k tt 1--. Tlae•: Ni1lriaai*e t~e. a. p., Nl 01 NilrL 1 75111111• ....,, DC~~Hoowa
elulba, Gbledntny Plilhaa llald& pola a dol'ui5DMIIef. ~ do u -

_.e:

Ocllll•

braDI&l •JNnte PNS - o.tredú "11M'C11a1a a . , _ a.l!e. Ocliltwdd0110
DúL ll, 1113111 BratfiBIMa. C.. ledúbo ~ 2 a.. N..,...._. nalcai*Y • n8YNCatG.
Rqkl l!llf &lo: 101'1 1110

blem6 l!lllo: 492 15.

Zrodom progremovo úrod·
nej hudby v · mlnu•lom storoči
vznikol - zvlášť vypuklo na
SloveDI!Iku - aJ velmi záva!nf
a chrGnlck9 problém. Jeho pod·
stata spočlva v otázke "vzťa·
hu k Eur6pew. Nov9 je tu fakt,
!e k9m európske stlvzfoa!nostl
a europeizmus vObec napriklad
v stredoveku, v prlpade tzv.
gregoriánskeho chorálu, neskOr
v prlpade renesančného a ba·
rokového vlachlasu, ár ie, kan·
táty, klasickej symfónie a po·
dobne boli m>mou samozreJ·
masťou , o. L aj v tom zmysle,
!e napriklad n a Slovensku pO·
soblacl s kladoaotel povedzme du·
chovného koncertu alebo se·
renády stál v9vojovo na rovna·
kom stupni ako Jeho nemeck9
čl taliansky kolega, od 19. sto·
·ročla tvorca slovenskej národ·
neJ hudby musi o ttlto tlroveň
tlporne a nie v!dy tlspešne
bojovať. Historik dobre vie pre·
čo: slovensk9 n4rodn9 sklada·
tel bol totl! obyčajne diletant
čl samouk, nemal moZnosť nav·
števovať konzervatórium, kon·
certy,
operné predstavenia,
krll!ky, diskusie. Svoje !fvoby·
tie sl ·obstaráva l ln9m povala·
nim - ilko dedlnsk9 učltel,
kňaz a nanaJv9š ako malomest·
sk9 regenschorl. NedoboJovan9,
zavše prehran9 zápas o ayaté••
národného programu s eurOp•
skym profeslonallzmom zane·
cha l- nezahojené rany, frustrá·
clu. A čo Je ešte bolestnejšie rozdeloval. "Národnlw skladate·
!La uvš e hladell na t9ch ostnt·
n9ch (a to aj na ta·k 9ch, ktor!
o ná!'odnej hudbe mali Iné, tre·
b&l'S lepšie, hlbšie, modernejšie
predstavy) &ko na kozmopoll·
tov, upred&ncov, odrodilcov. A
naopak, odznleva'il obvlnen.ta z
provlnclall~mu,
zápecnlctva,
splatočnfctva, zadubenosti. VIe·
me o spore ). L. Bella - M.
Laclak, M. Schaetder·TraaYakf
- O. Lichard, o v9stupe medzi
). L. Bellolll a A. MoylftODl a O
mnoh9ch !n9ch, ktoré sa s roz·
llčn9m ná~voslovfm a akcen·
tom, ate vždy 1en ako variácia
na ttl lsttl tému tiahli •a ! do
bllzkej minulosti. Dejiny bud·
by stl tak9chto a podobn9ch
k·a nflrktov plné, tragické však
bolo, !e - •p ovedané slovami
Ale~aDdra Matalka - "Je Slovákovi cudzie nie to, čo po·
znal, ale 1l8vrhol, ale to, k čo·
mu ani neprlvoňalw (A. Matuš·
ka, Cesk4 a slovenská llterettl·
ra (1938), In A. Matuška, Pri·
.pom1enky a podlžnosti, Brat!·
slava 1971). KvOli dopi nosti l
spravQidllvostl treba však do~
dať , !e spor medzi "n4rodn9m
a ,.svetov9mw nebol len sporom
hudobnlkov , ale aj básnLkov,
splsovatelov, maliarov, ba bo·
Iestnou, z času na čas rozjatro·
vanou stigmou a dilemou ce·
lej novodobej slovenskej kulttl·
ry. Podstata a zmysel tohto SQO·
ru je však viac-menej flk-tlvna,
Iracionálna, ba z hladiska vec· ·
ného nezmyselná. Net9ka sa u·
menia ako takého, na čo u!
roku 1869 upozornil Otakar
Hoatlaakf v štťídU Um!!nl a ná·
rodnost,
ked
napfsal, !e
.. .. ..pro kráš u um!!leckého dl·
la,. tedy pro Jeho estetickou cenu z0s t4vá v!dy lhostejno, zda·
ll jest národ.nfm čllt nlcw (0.

ÚVAHY ONÁRODNOSTI V HUDBE
IL

Hostlnsk9, Umlnt a úrodnost
(1869), In o. Hostlnsk9, Studia
a kritiky, Praha 1974). Temer
o sto rokov neskOr sa podobne
vyjadril Mllaa Rtfa, k.torému
ďakujeme za tieto kr6sne a hl·
boké slová: "Nemalo by zmyslu
v tomto spore pfskať alebo dr·
fa( palce Jednej čl druheJ stra·
ne . . . Umenie samotné tak9to
rozpor nepozná. Z dosť jedno·
duchého dOvodu. Niet človeka,
ktor9 by bol vo svojom člov~
čenstve .apriOme diskvallflkova·
n9, meneJ zaujfmav9. meneJ
hodnotn9. Ka!d9 človek, prfs·
lušnfk akéhok.olvek etnického
celku, opisuje existenciou lsttl
dráhu !Ivota a smrM s t9ml zá·
k1adn9ml problémami ludského
bytlaw (M. Rtlfus, Domov a U·
mente, In M. RtUus, ... a čo je
báseň, Bratislava 1978).
Nazdávam sa, !e koreňom ce·
lého sporu, k-tor9 sa z v9šln
umenia Sbakupean, Goetbebo,
Beetbon11a mus! javiť ako
smiešna žabomyšia vojna, je
dvojaké nedorozumenie. Prvé a
základné je toto: n4Todnosť
ako taká Je ·htstGI'Ická, polltlc·
ká, spoločenská ltates6rta. Sa·
ma osebe je esteticky lndl!e·
rentn4, Imputovať jej umelec·
ktl relevanciu by bol fatálny
omyl, školácky ·priklad neadek·
'Vátneho a vonkoncom nepres·
ného myslenia. Umeleckou hod·
notou mO!e byť Iba a6roda•
••eDJe, čo znamená o. l. aj to,
!e ntrodnosť sa nedá pou!lť
ako zbraň fa!kého kalibru na
exkomunikáciu z umenia. V me·
ne nár.odnostl nie je možné sd·
dlf a odstldlť umelecké dielo.
Alebo, čo je to Isté: aby sa
umenie mohlo staf umenfm ná·
rodn9m, musi byt najprv umenim. Preto sl myslfm, !e správ·
ne to vysMhol F. X. lalda, ked
v predlná§ke Problém národnos·
ti v um6nf, hlad.ajtlc étos 114·
rodného wnenla, vyhrotil prob·
lém a! na ostrie n.o!a a napi·
sal: ... . . lépe jest na tom ten,
kdo jest vysok9m a krásn9m
zpOsobem beznárodnlm . . . n!!!
kdo je nfzk9m, pr4zdn9m a ja·
lov9m zptisobem národnfm, to
jest !lje v úrod!! tup!! a hmot·
n!!, neuctlvaje !ádn9ch mocnos·
ti a hodnot kulttlrnfch a nepo·
svl!cuje nlčfm svého !Ivota•
tF. X. Saldoa, Problém n4rodnos·
ti v um!!nf, In F. X. Salda, Boje
o zftl'ek, Praha 1973 l.
Oruhé - a podla mňa ešte
vá!nejšle
nedorozumenie
spočfva v nedostato~Q_m uvedomovani 91 syostémového a ty·
pologlckého charakiteru št9lu v
hudbe. Tu Me predovšetk9m o
to, !e treba vychádzať zo sku·
točnostl a považovať za základ·
n1l kategóriu tzv. historick?
š t91, št9·1 epochy čl tzv. dobov9
št91. O Ich názve, charakterls·
ttkách, počte a podobne možno
prirodzene diskutovať. Musfme
sl však uvedomiť , !e tzv. ná·
rodn9 št91 mO!e exl'9tovať Iba v
rámci historického št9lu a !e
n4rodn9 št91 Je len jednou z fo·
rlem a spOsobov exl.s tencte his·

torlckébo št9lu, pričom asi n&
velmi bude zále!at na tom, čl
,.národnosťw št9lu je len lngr~
dlenclou, koloritom alebo smerom čl školou. Kedže Y hlsto·
rtckom št9le mo!no rozoznaf
viac národn9ch št9lov, je po·
jam htostorlckébo št9lu všeobec·
nejšl, nadradene1šl, nArodn9
št91 zvlá§tnejšf, su.bsumovan9.
Al tu však pOsobf určitá dia·
lelatlka: tak ako v rámct hlsto·
rlckého §t9lu mOže koexistovať
viacero národn9ch št9lov, mO·
!e sa národn9 št91 zmeniť n.a
t.nternaotonálny, hlstorlck9 št91,
resp. z vlacer9ctl národn9ch
št9lov mOže vznlkntlť št91 epo·
chy.
Základy ·n4Todn9ch llt9lov
slahajtl velmi bolboko; Ich z4·
rodky stl vari u! v dualizme
tzv. ~arménskeho a románske·
ho chorálneho dialektu. v·13.14. storoči u! mo!no hovorU o
francťizsk~J oa talianskej ars no·
ve, koncom 14. storočia máme
dolo!en9 angllck9 polyfonlckt
št91. Frankoflámsky št91 Je v
Istom zmysle nielen syntézou
francazskeho kontrapunktu, ta·
llaaskej melodlckostl a aagl1c·
kého sonortzmu, ale stáva sa
na viac ne! 150 rokov popri
choráll prv9m velk9m európ·
skym št9lom, z ktorého sa ne·
skOr odvodzujd nár od.né §t9ly,
najmll taliansky (Palestrt. .,
OaiH'lell, št91 priaa prattica) ll
nemeck9 (HM81er, Praetorl•,
Schlb). Mtsla Frankoflámov
konči J. P. Sw"UackODl, v 17.
storoč! vieme okrem baroka ne- .
meckého a talianskeho o baro·
ku anglickom e franctlzskom,
resp. španielskom a stredoeu·
rOpskom. V 17. •a 18. storoč(
vystupuje z prltmla ruská bud·
ba. V 19. storoči hudba ostat·
n9ch slovansk9ch a stredoeu·
rópskych národov. Tento náčrt
je prirodzene velmi hrub9,
zjednodušen9, nepresn9, ale
Isté je, !e a! do začiatku náš·
ho storočia mo!no na•p rlek et·
nlckfm, regionálnym a národ·
n9m odlišnostiam - a stl to
zavše odlišnosti velmi záveZné,
~ectflck6, zauJfmavé bovorlť o slohOYom monizme, t. j.
o spoločnom hu.d oboomyšllen·
kovom základe rozlloo9ch ná·
rodn9ch št9tov. Hudba Vl.aldl·
bo, ). S. a.cba, Plll'Cella, L11lly·
bo je baroková hudba, hudba
GUaka, Scbaberta, S..Ua•,
Scb...alllla a Fraacka te hud·
ba romantická. Stáva sa, !e
staršie št9ly do!fvajtl, !e sa ob·
javuJťi genlál·ne anticipácie, !e
určH9 hlstorlckf št91 má Tozlll!·
né verzie a podobne, ale v rám·
ct toho 1stého historického št9·
lu ta!ko hovoriť o ,.zaostáva·
nfw. Správnejšie je priznať roz·
diel v nadanl, v erudlcll, v mo!·
nosti upla11nlf sa. Paralely Ar·
tul - Moatennll, SaHerl Mo1111'1 by 98 da.U rozmno!lť o
dalšie: Fibich nebol .,zaostaleJ·
šf" ne! Mahler, bDl len ln9,
bezpochyby meneJ ,.schopo9"·
"Zaostalosťw v historickom sla-

hudobnohlstorlckého
poveda·
mia bude mať aj nacl4lej poal·
tfvnu v9chowu1 funkciu. Gtmerácle z konca 20. lttoročla sa
však vonk0111com nemO!u vy.
hnGt historickej povinnosti vy·
tvoriť svoju aa...tlch a aU.
at národnd hudbu, ktorá popri mtnultch tradlclách uchop(
a vyu!lje predov§etk9m tracll·
cle sdčasné, t. J. socLallstlckf
a modarnt. Ak pre slovenslcd
hudbu bolo pred sto rokmi tu.
.,vyrovnávlllll1e sa w s vtedajlllml
európskymi kDmrpozlčnfml tech·
nlkamt ešte nerlešJteln9m problémom, dnes je situácie Iná:
slovenská hudobná kuttara sa
bez toho (čl práve preto l , le
by strácala svoju vlastnil tvár
a fyziognómiu, neustále dola·
• cfuje na európske a svetové stl·
vtelostl. Nedeje sa to dajako
automaticky, t. J. bez remisii
a zádrhelov, ale zd4 sa, !e Ida
o proces trval9, krltlck9, ale
lreverzlblln9. Myšlienka, kitord
v člá.n·ku o Národnosti v hudbe
roku 1911 vyslovll Zdealk N•
Jedlt (Prtldy Il, 1911 č. 8-9),
!e národné umenie nemO!eme
mať Ian pre s&ba sam9ch a !e
žiaden národ nedokáza'i valkA
umenie sám, nestráca nlč na
9VOjeJ aj(tu4lnost1. Muzikológ
nemOže dá-vať skladatelom recepty, ako maltl komponovať,
čl ako by moho) alebo mal vy·
zerať stovensk9 národn9 štýl
povedzme na prelome 2.-3. tl·
slcročta. Pravdepodobne vznlk·
ne viacero par.aleln9ch sloven·
sk9ch národ.n9ch št9lo~. molno,
!e vmlk·ne čosi celkom nov6,
fenomén, ktor9 sa len málo bu·
de podobať tomu, čo sl pod ná·
rodn9m umenfm verejnosť dne&
·predstavuje. Jediná pomoc, ktortl hudobn4 veda tzv. praxi mO·
!e poskytntlf, Je výskum:-P.red·
bežne pOjde as! o tieto probUI·
my:
- problematika \lllohy a vt·
znamu národnosti, národného
vedomia v podmlenk{lch stlčas
ného sveta, aajm! v P.Odmlen·
kach socializmu v ttádlu exls·
tenete svetového <SOCI&llstlckého

va zmysle je, zdá sa, J)ll'lvllé·
glom l hriechom ceikom modem9m, sačasn9m.
V nedostatočnom docenenl
špecifickosti shuácle 20. sto·
ročla
tkvie
pravdepodobne
vla5tn9 problém: ak sa totl!
predt9m dalo hovortť o tednot·
nom historickom št9le (rene·
sančnom, barok-ovom, klas lcls·
tickom, romantickom), v našom
storoči sa o ničom takom uva·
!ovať u! nedá. V9voJ bol a zdá sa - aj Je v9razne dlver·
gentn9: f.ljeme v dobe št9lové- •
ho plu.raltzmu, v storoči št9iov,
ktoré sa len velmi fa!ko dajd
odvodiť na spoločného menova·
tela , pri čom nejde len o kom·
pozlčné techniky, postupy, poetiky, ale o dLamet'l'álne odlišná
estetiky, o názory o podstate
a zmysle umenia a pod. Clvlll·
začn9 v9vm dvadsiateho sroročla, atoh.a hromadn9ch cnnamo·
vaclch a audiovizuálnych pros·
t.rledkov, ktortl ony v dnešnom
svete zohr4vaja, vedd sice na
jednej strane k utvoreniu akej·
sl globálnej, univerzálneJ sve·
tovet hudobnej ·k ultary, na dru·
hej stNlDe však registrujeme
neobyčajnú škálu rozllčn9ch at proUrečlv9ch - tendenclf.
Dejlny hudby 20. !JtoročLa stl
fak>tlcky deJinami kaleidoskopu
škO}., smerov, programov a Ich
zrážok na základe konfliktov,
ktoré majd svoje triedne, naclo·
nálne, terHorlálne a Ideové ko·
rane. Stlvtstosť hudby povedz·
me RJcbanla stra- s hudbou
Iaa.U. X••lúa•, Leola )u61·
ka . s Araoldom Sclllnberpm,
Aat011a Weber11a s Maarlceoa
a podobne - ak vO·
bec o niečom takom mO!e byť
reč je velmi vzdialená. Ná·
rodná hudba v sdbore predstáv,
stereotypov a Ideálov, v ak9oh
sa u nás bežne ·t raduje, t. j.
ako hudba zal~en4 na Tozllč·
nom spOsobe vyu!fvanla tnven·
cle tzv. dedinského folkl6ru, te
bezpochyby dieťaťom minulosti.
Je kvetom národno-romantické·
ho chápania u.menl•a, .resp. jespoločenstva ;
ho novákovsko·lmpreslonlstlc·
- problémy rozllčntch spo.
k6ho modelu. Estetika dotera)·
šej slovenskeJ národnej hudby
sobov riešenia ot6zok národnej
- !fal, teoreticky neformulo·
kulttlry a hudby nielen v Eu·
vaná - te založená na devfze
ll'Ope,
ale aj u ml.moeurOpskycb
citovosti, na}prv bala~llcko·rap·
n4ro.dov,
ktoré sl zvollll neka·
sodlckeJ, potom .,pre!laTenej•
pt.tallstloktl cestu v9vlnu;
čl monumentaltzujtloo-ostavneJ.
- problematika folklóru v
Kedže tá-to .,Unia" dala slovan·
sťičasnom svete, jeho !ivot a
akej kulttlre diela neobyča}ne
premeny v rozllčn9ch spoločen ·
krásne a strhujtlce, nezreduku·
sk9ch skuplnáolt., triedach, 114·
je sa ani vo veku sup81'Sonlc·
rodoch a pod.;
k9ch lietadiel, laserov, mlkroproblematika kulttlrzwch
elekitronlky a génoveJ maatpu·
tradlcU, ·I ch· recepcie, spracolácle na pahe hlstarlkum, ale
varua, premien a zániku;
zachová sl plal'llosf trvalého
problemat,ka vytvtranla
mravného vzoru. Národn4 bud·
celosvetOYej, glob61.oet húdobo
ba vo svojeJ vyššl,e naznačenej
· neJ kultt\ry a jeJ v·plyv na nA·
.,klasickej• verzii vla facU afl·
rody a n4rodnoetl.
nuje ku konttDuUe však
(Dokončenie z predchádzajd·
tolklOr je faktorom stabllllty ceho č hla. l
a v tamto zmysle v9znamnétío
UCILUD anAUC
sačlinltela budobnokultt\meho a
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·Nový areál Opusu
.. (Dokončenie z 1. str. )
Pri avojkanälovej aparatare sme volili
najrozšfrenejšf typ, ana!Ogovo-dlgltálny
·prevodnfk !?ony PCM 1610, ktor9 s ná·
s'ledn9m zariadenfm Sony DAE 1100 ako
:pŕv9 umožňoval dokonal9 strlh dlglt41·
nej nahrávky. Horšie to bolo s multi·
stop9m digitálnym magnetofónoJD, lebo
· v sool.alts·ttck9C1h krajlnách neboli sktl·
· senostl il ešte dnes Je ' náš .sony PCM 3324
' jedJn9 v štátoch RVHP. Zaelatkom tohto
roku d!>5taneme druh9 st·roj toht_o typu,
,1Jreba sa preto o jeho v9nlmočnostl opllť
rozplsilf. Sony PCM 3324 zahrňuje. samozrejme všetky ~9'hady digitálneho zá.
znamu. V krátkosti:
- f·rekvenčn9 prenos ·20 'Hz ~ 20 kHz
+ 0,5(- 1, O <dB ; ..
' : .'· . . .
- dynainlckf odstu'P lepši ako 90 dB ;
- harmon!'<ké skreslenie' men~~ ~ ako
0,05% ;
'
' - llo!IS11llle · nemeratellné j
- ' ~re~! uch medZI . kanál~! lepili ako
80 dB ;
·. . :. .
- prepls na druh9 pás bez znt!enla ·
kVality. .
·
·
·
~ny PCM 33.2'4 Je 28-stop9 magneto·
· fOn, ktOrt má ~~ .P..tiloc;l\ui9ch· dlglt6lnych
stOp, 2 a~a!Ogov.ll; · ľ riadiacu a 1 stopli
pre prlpadn.~ e:i~emé. lľ'Ladenle. Strka pá·
su je pritom
. len
·.. ·.1/~·
. .palJ.ca. Hlavy· sa pri·

rodzene stacionárne, teda DASH (Digital
Audio Statlonary Head) verzia. Má mo!·
nosť
elektrlck6ho strihu, premenliveJ
r9chlostl, synchronizácie, digitálny l ana·
10gov9 vstup, v9stup.
Efektové a echovacte zarladerua v no·
v9ch štťidl4ch boli clelavedom9m náku·
pom zabezpečené u! v priebehu predchá·.
dza jťiclch rokov, talda dlsponujtl sdbo·
rom velmi kval1tn9ch pomocn9oh zarla·
denf. Digitálne echá Lexlcon 224 L, Sony
DRE 2000, Ursa Major 8x32, efekty a de·
laye ako Harmonlzér Eventlde, Lexlcon
Super Prime Time, Lexlcon Prime Time.
Jednotn9 monitorovaci systém pre ré·
!le sme riešili nákupom od jednej fir·
my, ktora má sice najlepši zvuk medzi
odbornfkml, ate •t reba prJznať , !e flnanč·
ne v9hodn4 ponuka dominovala nad všet·
k9ml ln9ml záujmami a prfpadnou disku·
stou. Reprodukčné stlstavy JBL 4435, zo·
sllňovače JBL 6260 a elektronické v9hyb·
ky JBL .5234 sa z4~ladnou zárukou ob·
jektlvneho a kvalitného pos1uchu. Frek·
venč'ne vyrovnan9 posluch vzhladom na
akustiku miestnosti zabezpečuJtl trettnooktávové filtre Klark Teknfk DN 360.
Pripravili s me š Uldlá, ktoré pri najvyššieh nár okooh s plňajtl naše predsta·
vy. Dokonalejšie zariadenia vo svete nie
sa . Stále s l uvedomujeme, ! e toto je len
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Ulbrfyadebo lticl.la 1.

nevyhnutn9 základ. Komponentov, ktoré
budtl určovať tlspech tejto lnvestfcle a
obrovs kej námahy pracovnikov nášho vy·
davatels tva, je ovela viac. Hlavn9m zá·

Snfmk.a: J. Sa kup
merom bolo v!dy rozllrenie slovenskej
hudby a vyntkajdclch slovensk9cb Inter·
pretov do . celého sveta.
IVAN BRADlC

