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ANKETA HUDOBN~HO ŽIVOTA PRED VIl. ZJAZDOM ZSSk
lldakcla Hadobúbo lhote y abw.tl 1 bUilactm u VU. 1)81·
... ZYhll aloYeD.Ikfcb akladatefOY poltadala Jllekofko popnd·
lfcb 010bnoat1 Dilbo badobafibo llYota o odpoYed aa dn otil·
.,: 1) Co oi!akhate od VIl. •Juda ZY11u aloYeiLikfcb aldadate·
flY; b) Ako hodnotlte obdobie od Vl. 1judu ZSSk 1 hfadJika
rfYiaa aloYea.keJ hadobaej kulttry.
Aaketoa by sme radi priapeU k obohatelliu a rodlrenlu pohfada
úlbo i!itatera na yfyoj a JD.Dohoetrannt akti'Yitu sloYeD.Ikej ba·
•bDeJ kulttry yo detkfcb jeJ d6racb.

Zaslúžilý umelec
PAVOL BAGIN,
skladatel

a) Predpokladám, že VII. zjazd
ttltu slovensk9ch skladatelov
krtttcky zhodnoU uplynulé ob·
doble a vyt 9 čl nové úlohy nielen pre prácu svojich volentch orgánov a aparátu zväzu,
ale že jednoznačne nastali potrebu riešenia ťHoh, ktoré bu·
de treba postupne realizovať v
zmysle tvorlv9ch procesov u
umelcov 1 hudobn9ch teoretl·
kov.
bl Azda možno koruta tovat,
le každá obl'ast hudobnej kul11lry u nás v uplynulom obdobi
uznamenala Isté pozltlva. Vari
aajmarkantnejš le sa to prejafilo v ďa lšom nástupe mlade j
Interpretačnej generácie a v umeleckom l občianskom dozrie·
nn! talentov, ktoré sa prezen•
tovall v predchádzajúcom obdo·
bi. Som presvedčen9, že najmä
koncertné umenie už dosiahlo
naje obdobie "zrelootl", ktortm v9razne pa rticipuje na pozltlvach naše j s ocialistickej kul-

11lry.

IGOR DIBAK,
skladatef

a) Väčšiu zaangažovanosť
ZSSk na profllovant hudobnej
ftlll\ry v SSR. Mysllm sl, fe
ZSSk by Illial byt ak9mst koordln4torom pri zjed.nocovant a
pro(ll6c11 názorov, hradisk, koncepcii a potrieb medzi lnštltd·
Clami ako sd rozhlas, televlzla,
OPUS, Slov-koncert, MK SSR,
•olstvo čl telesá. Väčšiu poIOruost by mal venovat probleaatlke maltch hudobntch fán·
rot, dramaturgii .tnterpret<>v a
ltllae, propagácii slovensk'et
v zahmnlčl a nakoniec
l!)lnlt
z}azdové
wz:nesanla
Gbladne vydávania zväzového
pretože sme jediný
melecký zvllz bez svojho časo·
plsu.

b) V <>bdobt od posledného

zjazdu ZSSk sa zaktivizoval hudobný flv<>t na Slovensku.
Vzrástol počet miest, kde sa ko·
najQ koncerty. Zmnoflll sa il·
spechy našich lnter[>"retov doma l v zahMnlčL Vznikol celý
rad zaujtmav9ch diel, a potešltelný je aj nástup mladeJ
skladatelskej generác:le. Skoda
však, že v centrách ako Koši·
ce, Banská Bys trica čl Zlllna a
Prešov nepOsobt viac skiadatetov, lebo dnes uf je t.am po·
merne dobré Interpretačné zázemie, aj ked bez mlaqých dl·
rtgentov. Okrem týchto aktivit
sme zaregistrovali jeden závaf·
n9 fakt - ~brov ský pokles hudobnej a estetickej v9chovy na
všeobecn9ch školách. Ak by
mala táto situácia pokračovať,
onedlho sa mOfe stat, fe skla·
datella a Interpreti nebudd mat
komu predkladať plody svojeJ
tvorivej práce.

Dr. MARIAN JURIK,

muzikológ

kritike vytváralo, resp. nevy·
tváralo. Dlhotrvajdca a'Qsencla
muzikologlcko-krltlckeJ
revue
má na rom tiež svoj podiel.
Predpokladám, fe nastávatdcl
zjazd objektlvne zhodnoti d.ote·
rajšt vývoj a fe nastolt takt
kurz, ktor9 bude zodpovedať
duchu a Ideám <lnešnet doby.
Zaslťižilý

umelec

MILOS JURKOVIC,

pedagóg a interpret

d.obnej tvorbe nevzniklo nič pozoruhodné, hudobná veda nás
presvedčila o svojeJ nesporne!
sile. Diela, ktoré vyšli tlačou,
napr. Hudobná veda sdoosnostl
od O. Elscheka, Rybarlčov V9·
vot európskeho notoptsu, Kresánkova Tonal!ta, Kllndova Or·
g,anová interpretácia čl Kresákovo Husllarske umenie na Slo·
vensku - to hovori samo za
seba. Tieto klady nemá ale hu·
dobná krltlkia, an! hudobná
pubUclsUka. Je stále v rukách
diletantov a bezradnfch ludl čest vý·n lmkáml Ak pomysltm
na ten fakt, fe napr. Welglov
televtzny prepis Massenetovet
opery Werther, ktorý televlzla
vysielala 16. 11. 1986, nestál slo·
venskel hudobneJ kritike ani za
zmienku, k tomu vart netreba
nič dodat.

Zaslťižllý

umelec

ILJA ZELJENKA,

skladatel

Dr. RICHARD
RYBARIC, CSc.,

muzikológ

a) Reálnu bilanciu všetk9ch
· Ospechov l sklamant, ktoré slo·
venská hudobná kultdra zafl-la
v obdobi od VI. zjazdu ZSSk,
vrátane vytýčenia nov9ch clelov rozvoja v duchu záverov
XVII. zjazdu KSC, a odpovede
na ustaVilčne sa vyvljajdce po·
f!adavky na funkciu hudobného
umenia a v9Ch'Ovy v podmienkach rozvinutej soctallstlcket
spoločnosti .

a) Aby aplikoval do nášho
hudobného života všetko to pozLt!vne čtm !lje naša spoloč 
nost. Aby aj do hudobného fi·
vola vstQpllo kvalltat!vne nové
myslenie, kvalltatlvne nové a
vyššie kritériá na hodnotenie
tvorby, aby sa obnovili dilskusle
a výmeny ná:líorov, aby sa oceňovalo ,
hralo a propagovala
všetko, čo sl zaslúf.l našu celospoločenskú pozornosť, aby
pri trledent hodnOt vždy hrali
rozhoduj'ilcu
dlohu
Ideovoumelecké kl11térlá.
b) Každá v9vlnová etapa má
svoje zákonitosti, sv·o je klady,
problémy l nedostatky. Nesporne po7íltl\"nym faktom te kvalltattvny rast našej hudobnej
tvorby, nové skladatelské mená, mn<>žstvo podujat!, na ktortch je prezentovaná pôvodná
tvorba. Pozlt!vnym faktorom te
aj št9lová a kompozičné dlfe·
renoovanost tvorby, jeJ komunl·
kattvny .rádius. Otvorenou však
zostala otázka hodnotenia, post·oja Zväzu slovenských skladatelov k ozaJstn9m hodnotám
a jeho jednoznačnejšieho postoja k hodnotám problemat1ckým.
PotešujOc! te kvallta.tlvny rut
mlad9ch Interpretov l priestor,
ktorý sa k Ich sebarealizácii
vytvára. Problematická te situácia v oblasti našej hudobneJ
krllllky, ktorá vyplýva z Jet
vlastn9ch problémov, ale aj z
prl96toru, •ktorý vedenie Zväzu

com tlleskajQ v zahranič(
&j 19m najmlad!ltm (Zuzana
Paulechová) - a s napätlm sledujem tvor.bu Ich generačntch
druhov (Godár) .

b) V -sledovanom obdobi slovenská hudobná kult'dra prešla
ďalšou
v9znamnou
etapou
svojho rozvoja. z množstva
~astk<>v9ch aspek·tov chcem vybrat dva, ktoré ma bytostne zaujtmajú: droveň hudobne j výchovy a rozvoj koncertného U·
menia. Prv9 problém, ktorý te
sdčastou
komplexu estetickeJ
výchovy, a to najmä mládele,
zostáva 1 pre dalšie obdobie dlohou, .na ktorej vyriešeni sa
bude muslet podletat tak ZSSk,
akio l vznilkajOca Slovenská hudobná spoločnost. Ovela pote·
šltelnejšla je situácia v rozvo·
ll slovenského koncertného umenia, kde te predovš etk9m treba vyzdv.thnt1t umelecký nástup
našej mladeJ generácie, ktorá
zlskava velk9 ohlas l v medzinárodnom meradle. A •t<> ma na
vtvojl slovenskej hudobnej kultdrry od VI. zjazdu ZSSk teši
najviac.

JAROSLAV MEIER,

skladatel

a l Predovšetkým presadenie
hudobnej vtchovy na školách.
b) Velmi pozlt!vne. Ale s
tfm., le hudobná veda predstih·
la svojou vy19okou drovňou b"udobnd tvorbu. Zatial čo v hu-

a) Od VII. z)az<lu ZSS k oča·
kávam vypracovanie dobréhiO
návrhu projektu ďa l šieho roz·
voja hudobne! kult1iry Slovan·
ska ani nie tak extenztv.neho,
ale predovšetkým ln.tenztvneho,
najmä ozajstnQ lni'Ciat!vu prt
rlelienl tak životne dOlefltých
otázok ako te problematl•ka hu·
dobnej a estetickej výchovy na
všeobecnovzdelávactch
ško·
Já ch ( ~ mimo nich), ktorá te uf
dlhši čas naozaj v krtzov·o m sta·
ve. Nemali by sme zabúdat, fe
hudobná kultúra to nie sd len
vrcholné kompozlcle -.:áfnet
hudby .a špl~kovt Lnterpret1, ale
predovšetk9m postoj a vztah
(pravda, nevyhnutne diferencovaný) na jširšej verejnosti "tudu" k hudobnému umeniu. Na pokon osobne by som bol rád,
keby sl ZSSk naďalej zachoval
svoj v podstate poziUvny vzť ah
k výskumu histórie slovenskej
hudby.
b) Budem konkrétny a obmedztm sa najmä na muzikológiu.
Za posledné roky vzniklo a bolo publlk·o vaných nlekolko verml v9znamných (nielen v domácom k<>ntexte) hudobnovedn9ch diel. Je to predovšetk9m
vynlkajdca kniha Oskára Elscheka Hudobná veda sdčasnos
tl ( 1984) a skvele naptsaná Hudobná kritika a hodnotenie
(1986) Nade Hrčkovej. Sme radl, že OPUS v spolupráci so
SAV a Maďarskou akadémiou
vted vydal edlclu Vletorlsovet
tabulatQry a že sa nám poda·
rllo dokončlt 2. zväzok Dejtn
hud<>bnej kultť\ry na Slovensku.
Velmi očakáva me Kresánkovu
Tektoniku a avizované diela
prekladove j llteratQry (Bukofzer, E!nstrun a !.) . Mám dobr9
pocit z toho, fe našim umel·

a ) Pamätám už nle kofko zjazdov l predzjazdov9ch ank~et . S
odstupom sl opl!t uv edomujem ,
že hlavným bodom plenárok l
zja-zdov a rovna ko l náplňou
práce umeleckých zvlizov, mu·
sl byt tv.orba s amotná v jej vr·
cholnej kva lite. Tá však, žiar,
sa nedá vyt9člt a an! stimulovať jediným rokova ntm. Korene kvalitnej tvorby sO. hlook4
a široko rozkonárené, napáta!.tť
sa na ohromný komplex sdvlslostr, ktoré v s kra ~ke nazývame život. Velmi však závisl od
tvorcu, jeho vJdenla s úvislosti,
jeho etiky, potreby pravdovravnos M, odvahy rlskovat, občian
skej sta točnosti a, samozre!me,
od talentu. V tvorbe sa nedlt
byt neQprlmný, pr eds tiera ť názor, skrývať sa za chrbát autorrt, byt konjunkturálny a tť\
!lt po prlvlléglách. Odmenou
tvorcu je uznanie t9ch, ktorých
oslovuje. Umelecké dielo by
malo byt ltekom-flvotaprebúdzačom pre 19ch, ktort to potrebuj'il a nie analgetlkom, ale·
bo drogou n a zabudnutie. To
nie je nová myšlienka, a le stále pravdivá. Nové mys lenie
proklamova né umeleckými zjazdam! v Sovi etskom zväze znamená obrodu č es tnosti a pravdivosti, bojuje proti frázam, zakrývaniu a s kreslovantu pravdy, proti privilégiám, zalofe·
ných na moci Qradu, a stavia
umenie do služby rozvoja du·
cha, etiky človek a , perspekttvy
rovnake j pravdy a tým zrodu
lnlclatlvy. Ziadny zjazd neurobt zo zl9ch skladatelov lepšieh
a z priemerných géniov. Nlvellzácla je zhubná, lebo glorlfl·
kuje priemernosť. Nech vynlk·
nd najlepši (to sa netýka Iba
hudby, ale l vedy, techniky, v9·
ro by 1 športu) , zvýši sa tým !nl·
clatlva 1 snaha kráčat hore.
Schody na "pamas" sil strmé,
ale nezavádza·tme tam r9chtov9·
tahy pre dýchavičných , lebo t1
sa vyvezd hore ako pryt tt poctivých pešiakov budd .nedpr·osne zhadzovať.
b) Očakáva m , že náš zjazd
bude Inšpirova ný zdravým pr<tldenlm s ovietskych umeleckých
zasadani, fe sa na ňom bude
rokova ť otvorene, diskutovať (l
neprlpravene) a nie Iba črtat
pr.lpravené prtspevky, plné sebauspokojenia. PotrebuJe to
nielen naša kultdra, ale nafmlt
naše národy, ktar9m sldll.

STACCATO

•

• SLAVNOSTNt VECER na poi!esf Me·
d&lúrodnébo roku mieru . aaporiadall
12. decembra m. r . v Hudobnej sieni Bra·
tislavakého hradu Zvllz i!eakoslovenakfch
skladatelov, Zväz i!eskoslovenskfC'h spi·
sovatelov, Zväz slovenských skladatelov,
Zvil& i!eskfcb skladatelov a koncertafch
umelcov a Zvä& slovenakfch splsovate·
lov. Na programe sl6vnostného večera
boU diela F. M. Beyera (Pasaacaglla Fan·
taatica), C. Nurymova (Sláčikové kvarte·
to i!. 2), P. Vasksa (Cantus ad pacem,
pre organ sólo), B. Friedricha ( Rapaódla
pre Lldice), V. Sommera (Pieseň o Hen·
dele z Troch lenských zborov na veria
J. Selferta), P. Ebena (Pleseň o rodneJ
zemi pre barytónové sólo a lenakf zbor
na slová J. Selferta), V. Felixa (Co je to
mier) a E. Suchoňa (Aká al mi kr6sna),
ktoré predniesli Nové bratislavské trlo,
Moyzesovo kvarteto, organista J. Tdma,
ba rytonista V. Koluinlk, Foerstrovo ko·
morJJé spevá cke zdrulenie a dali J umel·
c l. Veri e z tvorby P. Hor ova (Mame) ,
M. Cernlka (Mr tv l a l ivl ), A. Plávku
(Liptovské pastorá le ) a M. Laji!iaka (List
moje j l cne ) predniesli zasl. umelec J.
Sarvd a G. Vránová.
• SLAVNOSTNt KONCERT " Z MOJHO
DOMOVA" pri prllelitosti nedolltfch
80. na rodenln prof. Pavla Tonkovii!a a
60. n.a rodenln PhDr. Ondre ja Demu, CSc.,
umeleckého vedúce ho OĽUN-u , usporia·
dal 14. ja nuára t. r . Ceskoslovenskf rozhlas Br atisla va - Redakcia ~udo vej hud·
by. Na koncerte odz~~li z tvorivej dUtl·
ne oboch jubilantov Viaceré ich sklad·
by lni pirované nallm hudobným folkló·
rom. Úi!lnko val Or chester ludovýcb ná·
s trojov Cs. rozhlas u v Bratislave pod v&denlm Miroslava Dudlka a Stefana Mo·
lotu. S poluúčinkovala dlevi!enaká a mul·
ská spevácka skupina, ako sólisti sa
predstavili speváci zas!. umelkyňa Dari·
n a Laii!ia ková, Milan Ma jeri!lk, Eleonóra
Kapas ová, Bernadetta HrebeňároYá , An·
ton Ga jdoš, Ján Ambróz a Ján Pralunka,
fujarista Jozef Pellko a cimbalistka Eva
Balálová. Konferovali Natala KuUi ková
a Ján Valentlk. Réllu slávnostné ho kon·
certu mal zasl. umelec Vladi mir Rusko.
·• ODBORNt SEMINAR PRE PEDAGO·
GOV. Pedagogický ústav mesta Bratisla·
vy - kabi net hudobnej výchovy a ĽSU
uskutoč nil koncom decembra 1986 odbor·
no-metodický seminár pre pedagógov
klavlrnej hry. V krásnej a útulnej kon·
certnej sieni Ľudovej lkoly umenia v
Petrlalke na Dallborov:om námestl sa
zll ll učit e lia klavlmej hry v nebývalom
počte nleiBJJ z Bratis lavy, ale i z Trna·
vy, Modry a da lllch miest.
Tento nezvyi!ajnf záujem vyvolala pri·
tomn osť pr ofesorky Valentlny Kameni·
kove j z Akadémie múzických umeni v
Prahe, ktorá je známa nielen ako vynl·
kajúca klaviristka l pedagóg, ale l tým,
ako farbisto, pr iam literárne, vtipne, pri·
tom vlak konkrétne vie avoje skúsenos·
li

podávať poslucháčom .

Slroká téma, akou je práca na hudoiJ.
ne j skladbe, bola magnetom pre posla·
c hái!ov. Na prizvaných modeloch llakov
z ĽSU profesorka Kamenlková demon·
l trovala rôzne spôsoby nácviku detailov
na skla dbách , prácu s pedálom, istota
v skokoch, iskrivosť a prav idelnosť stac·
catových pasU!, vedenie melodických
hlasov, adekvátne odpovede v lave j rn·
ke a l. Pod je j vedenlm skladby nado·
búdall plastli!noaf, začali avletiť, hovoriť,
bolo obdivuhodné pozorov ať, ako v nich
nac hádza stále nové a nové krby a mol·
nosti vy ja dren ia.
Profesorka Ka menlková si svojim osob·
n f m ča rom a bez pr ostre dnosťou zlskala
nielen posluc háčov , ale i deti pri kla·
vlrl, s ktorými kontakt a porozumenie
boli . skoro " okaml ité". Pedagogickému
ús ta vu mesta Bratisla vy a s6drulke
Zd enke l vanii!kovej pa tri vďaka za pri·
pravu tohto hodnotného poduja tia. E. V.

Vysunuté pracovisko Slovenského hudobného fondu v Petržalke

Otvorenie kultúrneh str dis a HUD

a

•

Ež

O n edostato č n e j estetickej a hudobnej v~ chove na~e j mládeže sa zväč ~a len hovor!, no menej už rob! ·ni ečo konkrétneho
v prospech zl ep~enl a tohto neute~e n ého stavu. Ráznym kro·
kom od tí.vah a ne k onečn~ c h meditácii n a ttí.to fé mu je pozoruhodný čln Slovenského hudobného fondu v Bratislave, ktorý.
v sna he prisp ieť k este tickému formovaniu na~ej mládeže
a oboh ateniu jej citového 1 ductiovného života zrladU v Bratislave na Synekove j ulici č!slo 23 v na jmla dšom bra tislavskom
obvode Petržalke kultOrne stredis ko pre mladých nazvané
Hudba a mlá dež.
"Stredtsko H udba a mlddež bolo zriadené ako predaJfla
a požil!ov l'la hudobnl n a platni , ale my chceme Jeho funkl!nost podstat ne roz~irlt. Boli by sme radi, keby sa v budllcnosti premenilo na akOsi klub mladOch priatel ov hudby a
ostalnOch ument. Pochopttelne, že tažlsko pr ogramov bude
spol!ivat v poduJatiach hudobného char akteru, teda f onoték ach,
beseddch, v tdeo pr oJekc ldch, l!l tnOch progr amoch zamera nOch
na vdžnu hudbu, ale tie chceme prdve obohattt o hostovanle
mdmyc h ltter dtov, vOtvarni kov l!t hercov. fed nOm slov om, radl by sme m ladOm zduJemcom pr edk ladali umenie v sy ntetlc·
keJ f orme tak , aby pr ostr ednictvom JedneJ umeleckeJ dtsctpllny dokdzall ndJ sť pristup a ldsku k druhe j" - to s O výstižné

Zo alhnoetného otvOI'eDia kult6.rneho strediska Hudba a mli·
del.
Snlmka : P. Mlkulášek

s lová na margo či nnos ti toh to klubu od hudobného sklada teIa a dr amaturga SHF jura ja Ha trlka (Večern lk 2. decembra
1986 ), kUorý sa významnou mierou pod lelal na koncepcu a bu·
dOcej obsahovej náplni tohto zari adenia.
Zámery nové ho kultOrneho strediska sO teda jasné: vytvár ať
široké možnosti preda ja a p ožlč i a van l a h udobného ma teriálu,
ale aj ďa l ~!m l forma mi ziska ( čo na jširš! okruh mládeže pre
počOvani e hudby, vytvá ra ( možnosti pre jej ďalš! es tetický
r ast. Stredislgo Hudba a mládež má ta kto splňat predovšetkým
dve zákl adné funkcie: a ) predáva ( a požičiava ť h udobniny z
produkcie vydava tels tva SHF, pr ičom chce v tomto s mere Ozko
sp o lu pra covať a j s vydavatelstvom Opus , najmä poklal Ide
o hudobniny a knihy o hudbe pre deti a mládež, b) prostre dn!ctvom klubu hudobnej mládeže orientJovaného na vážnu hudbu, pravidelne us por a dOv a ť besedy s hudobn ými umelcami, malé moderované koncer ty a prednášky najmä pre stre doškolskO
mládež, gymnáziá, s tredné priemyselné školy, stredné odborné
u č lll štl a a Iné škol y. Pozornosť sa má venova ť aj spolupráci
s pedagógmi hudobnej výchovy Ľ SU a ZS.
Pre ml·á dež, a le l os ta tnO kultOrnu verejnost bude stredisko
Hudba a mládež otvorené v pondelok v č a se od 11,00- 19,00 h

a v utorok až piatok o d 10,00-18,00 h. V tomto čas e bude
stredisko pristupné l na Individuá lny odposluch sl ove nsk~ch
s kladieb a na štOdlum hudobnej litera túr y.

· V d ňoc h 7.- 8. nove mbra 1986 sa v Dolne j Krupej kon a l se·
mlná·r mladých koncer·tných ume lcov. Pravidelne <raz do roka
sa tu stretáva jú mLad! ďnterpréti, a by riešili niektor é špecific ké
otázky t~ k ajúce s a Ich vlastnej č innos ti. Tento .rok Ostrednou
témou bola problematika vkusu a tnte rpretá cle, ku ktor e j sl
prizvali odbornlkov z vl acer~c h oblast! - pracov n lč ku SAV
v ob1astl umenovedy a estetiky dr. Evu Botta nk ovú, muzlko·
lóga, dlhol'OCného Interpreta-violistu ·a pedagóga Jána Albrech·
ta, odborn!č ku na oblast hud obne j kritiky doc. dr. Nadu Hrč·
kovtí., CSc. z FFUK, popredného č es k é h o hudobné ho esteti ka
prof. dr. ja.roslav.a Zlcha, zná meh o č esk éh o klav.iristu Rado·
slava Kv8iplila, •Skla da tel a Ilja Zeljenku a muzlkológa, pra·
covn!ka Umenovedného ústa vu SAV Milana Adam či aka .
Už Ovodná velmi podnetná prednášk.a o vkuse a ko es tetic·
kej ka tegórii Evy Bottá nkovej navodila atmosfér u s erióznos ti
prlstupu k problematike ·tohto pracovnéh o poduja tia zo s trany
prlt omn~ch . V koncepč ne premy.s lenom p rlspevku poda la na j·
pr v preh l·a d dOlefltých publikácii •k dane j téme, dale j hls to·
rlc ký prier ez vývoja estetickej ka tegórie vkusu, jej ontogené·
zu, až po sllčasn ý s tav teore tlc kéh,o skúmania s vlastným
k rHic kým zh·o dnoten!m. Na ď a Hrč k av á hovortl:a o vkuse a kri·
tlckom hodnote ni, o problémoch t ýka jllclch sa veriflkovatelnostl
est·e tlckého súdu o kráse, o otázka ch senzuáln eh o a lebo r a cio·
ná lneho prlstupu pri hodnoteni atd. Pod•ala krltlku niek to·
rých hls tonlc k ~ ch ná zorov n a vkus (Ka nt, Eggebrech t) a na
praktických u kážkach z kritik, uverejnených v dennej 1 od·
hornej N ači poukáza•la n a neodOvodnenos( .nie ktor ých tvrdenl,
ktoré mnoh okrá t s toja n a prlllš subjekt!vnych základoch.
V tom to zmys le zdôra znila nutnosť sme rova nia k objektivizácii
krltl c k~ch v~rok ov. ja rosl•av Zich predniesol tiež vel mi zau jl·
mavý prls pev·o k na tému preme ny vkusu doby a tch ~ly v
n a dnterpretáclu hudby. Poda l v.lastn ú koncepciu .h ls tor lc k~ c h
p·remlen vkusu, ktor O pod•l ožll ·h u dob n~ml ukážka mi z hlsto·
rlc kých l sú15asných n a b ráv.ok .rovna kých s kla dieb v rôznom
poňa t l. Konze kve ncie boli pozoruhodné, na jmä č o s a týka
uvedomenia sl š!r ky fa·ktorov vp lýV>a júctch na zmenu š týlove j
Interpretácie na pr. nová sp oločens ko-e kon omi c k á formácia,
vývo j a ďa l ši e prlbtí.da nie nás tr ojov, tYIP umelca a t ď. Záv äznos ť
jedného druhu interpre tá cie je spochybnená tým viac, že an i
r en l izá c~a Vll•a s tného diela sklada tel'Om nemusi byt. tá naj·

adekvá tne jš loa. (Pre mnohých pr!tomn~ch však bolo zaráža jO·
ce .zistenie, že 'O v lac er~c h velm i podobných myšlie nka ch, a ut g.
rl zov an~c h ntekym Iným, ·s a doč!tall n a stránkach časop isu
Hudobný ~ivo t, v čls l e , ktoré vyšlo tesne pr ed konanlm k.on·
ferencte - a o prve nstve prof. Ztcha snáď n ikoho n enapadn&
poohybova tl)
Spes trenlm prvého di'la bru živý koncer-t z;osta vený z Vaň ·
h8l·ovej Sonáty tn Es pre kla rinet a kla vlr (P. Dr llč ka, A. Ullc·
ká), Sostakovičových 3 ta nc ov, op. l pre klav1.r ( I. Gajan ).
Sonáty pre trombón a klavlr od a nonyma· (T. Winkler ) a 4
s kladieb od Chick·a Coreu ( 1. Ga jan), kde sl ume lc i zamuzlcf·
rovall len ta k - pre vlastné potešenie.
Druhý deň bol viac "d·iskus iou za gul.a tým st·o lom", ktorO
navodil Ra doslav Kvapli s vojimi Jnšplru jOc lml názormi o prob·
lemattke s ú ča snej Inte rpr etácie. Ako d l hor oč ný s kúsený kla·
vlrts ta (známy aj a ko in terpre t pred nostne ja ná č k ovej .a Ovo·
l'ákovej hu dby) stál naj bližšie k pr oblémom mladých In ter·
pretov. Svojim vystúpen!m nllelen s lovným, a le aj hud ob n ~m
v klavlrnych uk á~kach , kde navodil niektoré predpoklady
sp rávnej i n terpretácie, ~r ozo bral jej ·typy ( d ra m a tic k ~ . lyrický)
a pouká za l na pr lč lny n ie k torých a ktuá lnych o tázo k Inter·
pre ta č né h o umenia . Vyvola l živú výmenu náhladov a osobn~ch
skúsen ost! medzi prltom nýml. Ilja Zelje nka obohatil diskusiu
o pohlad s kladatela k otá zka m v z ťa h u s kla d•a tel·lnterpret, na j·
mä čo sa týka Inšpirujúce j potencie pohrých t nterpretač n ~ ch
výkonov, ktoré mOžu m a ť znač ný vplyv .na a utor a kompoz!cle.
Akceptovo telných možnost! výkladu hudobné ho diela je nie·
kolko •a z tohto .aspe k tu maj ú s kladatel a Interpret spolupra·
oova t a vzá jomne sa ob ohaco va ť. Mila n Adamčia k sa vo svo·
jich úva hác h zamýšlall n ad s tavom Interpre tác ie s Oča sných
s kladie b, o nie ktorých nedos tatkoch ·s OvlsLaC'Ich s malou tvo·
rivou fa ntáziou a nedosta.tkom vedomost!, naj mä pri d.ielaC:: h
vyžadu jtí.clch a ktlvnejšl prls tup Inte rpreta. Naznač il s tav 1 pri·
č l ny niektorých k o mpozi č ný ch p r údov v s óčasn ej hudbe a po
hotovo re agoll'a l na mnohé vyslovené otázky v rámci diskusie.
Celý seminár sa niesol v pria te ls kom ovzduši (nema lO záslu·
·hu ma l na tom ta jomnlk tvorivej komis ie koncertných umel·
oov ZSSk Gejza Va jda, k torý orga n iza č n e celé podu jatie pri·
pravll) a plodnej pracovne j atmosfé r e.
ZUZANA MARTINAKOVÄ

Televízny zápisník
Ak sme vianol!nému hudobnému programu 1985 vyl!!·
cali mnoho reprl z a mdl o premlérovOch programov Vianoce 1986 pri niesli takmer vOl ul!ne premiéry . No nie·
l en tdto sk utol!nost, ale af kvalita hudobnOc h progra·
mov zniesl a vysoké krlt ér id hodnotenia, Bola zreJmé,
'le Hlav nd redakcia hudobného vysiel ania bratislavskeJ
tel evlzie venovala pr ipr ave sviatol!n ých programov mimoriadnu pozarnosf .
Vianol!nd ndlada poznal!i la už Hudobné nokturno
{ 16. 12.}, a to k ol edami zo zbierky AndreJa Kmeťa, k t oré c itlivo a pôvabne stvdrnll f aroslav Meter. Slovenski
madrigallstl so sólistkami Li vlou Aghovou a f ltkou Saparovou spolu s Bratisl avskOm k omornOm or chestrom
pod v edenlm Ladislava H oldska int erpretoval i tent o zauJimavO o pus s muzl kantskOm zanlet enlm.
NedelnO k oncert Hudba z Brat islavy ( 21. 12.} sviatol!ne naladil milovnlk ov umeleck eJ hudby najmli ~tOlo v o
'!Istým, k lasicky umiernenOm podanim HaydnoveJ Sym·
fóni e l!. 104. Pr ecl zne h~aJtíca SF, pozor ne r eaguJllca
na každý pohy b dirigenta, plne uspok oJila. Dr. Ľudovft
Rafter potvr dil svo je vysok é umeleck é kvality a dôver ·
ný v zťah k vi edensk ému k lasicizmu. Vyzdvihnú! treba
výborntí k amer u K ull!ického.
Ozdobou v lanol!nOch programov bol o nlekolko vy st típenl Sl ov enského k omor ného or chestr a s B. Warchalom - hovarif o nich možno l en v superlat i voch, naJmli
v porovnani s podobnOmi zahranil!nOml k omor nými t el esami , ktoré sa v noč nOch hodindch v progr ame tiež obfavili.
Velkú pozornos( vz budili dva pr ogr amy využivaftíce

Stredisko Hudba a mládež odovzdali do užlva nla l . de cem·
bra 1986. Na jeho slávnos tnom otvor en! zO čas tnll i sa vedOct
oddeleni a kultOr y OV KS S Rud.olf jurlk, námestn!k ministra
kultOry tl SR Vla dimir Cer evka, n árodn~ umelec ján Cikker
s ma nže lkou, zas lO:m~ umelec Zden ko Mikula, umelec ký šéf
opery SND dr. Marián jurík a ď a l šie osobnos ti nášho kultOrne·
ho a ve rejného života. Slávnostné otvorenie stredis ka spestr ilo
vysttlpen le troch mlad ých hudobn!klov z ĽS U na Hálkovej ul. ,
ktor! predviedli dve časti - Zam yslen ý a Nezbedný - zo
sklla dby Tance det! od jura ja Ha trika (premiérové uveden lo
celého die la zaznie v Ich pod•a n! v rámci Týždň a nove j slovenskej hudobne j tvorby 1987 ) a na záver predn ies la F llharmo·
ntcké kvarteto jedno z na jnovšfch die l já na Cikke ra - 3. slA·
čik ové kva rteUo, nazvan é Domovina , k toré te leso premiérovo
-aguviedlo na mi nu loroč n e j Pražskej jari.

v zdc ne a zaut lmavé prostr edi e a pri nd~aJllce hudbu,
ktord vianol!ntí atmosf éru umocnila.
K oncer t z Kežmar ku ( 24. 12.} využil unikdt ne vOtvar ·
né rle~e nie a znamentta akustiku dreveného evanjellc·
k ého k ost ol a v K ežmarku, k torý u'l ddvno vol al po k on·
certnom vy užltl, nak olk o nesltíži už c irkev nOm úl!elom .
Zdd sa, že ,,lady sa pohli" a tdto európsk y vOznamnd
ar chltektonickd pamiatka bude sla'lit umeleck Om, naJmä
hudobnOm lll!elom.
Hudba stíbor u Musica aeterna (umel eckO vedtíc t Jdn
Albrecht J a organistu Fer di nanda Klindu v tomto prost redi zvldU u plltala. Or gan v dielach P. Ro~kovsk ého
a f. S. Bacha znel mäkko a pritom zvul!ne, v ~t Olo v ef
regtstr dcl t. Svof podiel tu md l kvalita ndstr oJa, no pr edov~etkO m maJst r ovstvo or ganist u.
Podmienky, aké vytvoril a Sloven.sk d f ilharm ónia pre
prdcu stíboru Musica aet ern a, sa velmi k ladne odra zili
na Jeho umel eckeJ arovnt. Ukdzalo sa to vo výber e zo
Speer ovho Tur eckého Eul enspiegel a. V skladbe ·Caprl corn a sa zask vel Peter Mlkuld~ ozdoba stíbor u ktor ého mäkkO, kultivova nO bas je ako stvorený pr e
tnter pretdcl u stareJ hudby . Umel eck y r astie Ka mila Vy·
sk ol!llovd, k toreJ preJav sa emoclondlne prehlbuJe a pr e·
duchovl'luJe.
Ko ncert z Kežmarku v r~'lli Pavla FUkäa mal po v ~et ·
kOch str dnkach svi atol!nú tírovel'l.
Umel ecké vOk ony SKO nielen ur l!uJú k rtt ér ld hodnotenia nMho tnter pretal!ného umenia, ale sú af l n~ plrd
ci ou pre k omorné muzici r ovanie a vznik novOch sllbor ov
podobného zosk upenia. V t om Je claWq - a nie zanedbat elnd - zdsl uha SKO a fe J umel eckého vedllceho
né1rodného umel ca Bohd ana Warchala. Uvedomili sme
si to pri sl edovani r eldcle nazvaneJ Koncert z Humen·
n~h o { 25. 12. } , letora pr i pravilo k oSic ké ~tlld to v r éžii

S. Po t a~a s kamer ou f. Mészdrosa a v kt oro m tíl!lnkoval.
okr em claB!ch, Ko~ický k omorný orc hester vedenO kon
cer tným majstrom or chestra opery SD v K o ~tcta c h Kor
nelom Gdbarom. Gdbor a to už ddvno tahalo k u k omor·
nef hr e. Pred rokmi ako l!/en k o?;ickeJ Stdtnef f ilharmó·
nte zal ožil k omornO or chester, ktorý dosiahol dobrtí
úrovel'l. Po prec hode do opery založil opä( komorn~ t e
l eso, ktor é velmi skoro zasiahlo do hudobného dtanta
vOchodného Sl ovenska. Stíbor podobného zloženia ako
SKO zd·r u'luJe preva žne mladých hudobni k ov. Zatla/
sa snažt pr edov~etkOm o dosiahnutie zdkladnOch para·
metr ov tnter pretal!neJ kvality: čiste; tntondcle, l!o naJ
perfektneJ~ eJ stíhry a ~tOl ovostl . Na k oľk o v~ak K ornela
Gdbor a poz n ďm e ako dobrého muzikanta, sme presved
l!enl, že Ko~ic ký k omornO or chester m d pr edpoklady
dosiahnut aJ v mu zikantskef spontdnnostl kladné vO
sl edky.
N a Konc er te z Humenného sme pol!ult aJ dobré vý·
k ony sólistov ko ~i ck e J o pery. L. Zubalovd podala v die·
l e A. Ca/daru ( pri k l av iri Ivanovd j ~tOl ov O vOkon . Te
nor lsta E. Mer heim k ultivovane zaspi eval dr tu Rlnalda
z r ovnomennef opery G. F. H ändl a, no ži adalo by sa
viac mäkkosti vo vO~kach, ktor é znefll tr ocha ostro.
Ol!arila M. Adamcovd (m l .J drlou Dl da z PurcelloveJ
opery Dido a Aeneas. TeJ vOkon bol uUachtilO a hlboko
prežilO. S oboma c itlivo spolupr acovala pr / k l avirl
K . Hold.
Akgmst pridavkom, letorO nebol uvedený ani v l!asopl·
se T elevl zta, ani v zdver el!nOch titul k och, bol o vys t ťJ·
pente k omor ného tr ia K . Petróczi (husl e}, P. Puk/
(flauta} a A. Lavil!k ovd. (klavtr j . I ch vOkon by sl zas lťJ·
žil v iac pozornosti.
(Dokončenie

v budlicom č!s le.)
ANNA KOVAIOVA
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- prečo potom nevyu!lvame oba tieto
momenty v praxi? Computerový organ
s Interpretom ov-ládajtlclm nielen nástroj,
ale aj dar reči, umožňujtl preklenl1t ba·
rléry a zlskat kontakt, záujem l publl·
citu. Koncertný um elec, ktorý dokáže
svoj repertoár prlbllžlt l pdtavým odbor·
ným sprievodným slovom je zárukou
viacnásobného Qspechu v prospech
seba, nástroja, organizátora, ale na jmä
posluchá ča. A a k hovorime o organls·
toch, tak preto, že ta kýchto všestranne
pripravených umelcov máme dostatok,
opätovné pozvania z miest, ktoré nav·
štlvlll, nám to Iba potvrdzujQ. Warcha·
lovcov sice nemožno rozmnožlf, ale pro·
strednlotvom
dramaturgie
zameranej
zvllčša na starú hudbu mOžeme umo!nlt
rast aj dalšlm ansámblom a na základe
kva lity dostat Ich do povedomia poslu·
cháča , ktarý o ne Iste v budtlcnosti prejavi záujem. V taktike spočlva t ume·
nie organizátorov, vedieť preortentovat
publikum z "osobnosti" na kvalitný "do·
rastu, pričom už dnes nie je tak rozbo·
d ujtlci vek a meno, a le slla tlčlnnos tl
talentu.
A práve pre mladé publi kum, ktoré
sa snažlme koncertami vyc h ovávať k
es teti ckému clten iu a duc hovne rozvi·
jať , najdOvernejšl vztah l v oblasti ume·
nla vytvoria s generač ným i druhmi. Na·
pokon v tomto smere by mohla by( In·
šplratlvna populárna hudba, kde, žiar,
vo väčši ne pripadov zostáva Iba gene·
račná ko ntinuita s a bsentujt1cou kvall·
tou.
·
Obratom v
dnešnom
názore na
ume n ie Je prechod od teoretizovania ku
konkrétnym tvorivým č lnom. ZdOrazňuje
sa to v s právach zo XVll. zjazdu KSC,
v referáte ministra kulttíry SSR Miro·
sLava Válka 1 generálneho tajomnlka
Ov KSSZ Michaila Gorbačova na Issyk·
kulskom fóre.

•
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VIII. REFLEXIE O SLOVENSKOM KONCERTNOM UMENI
Umenie má nezastupltelné miesto v sCl·
easneJ spoločnosti. v rámci neustále na·
rastajtlceho vedeckotechnického pokroku
a rozvoja velmi dOiežllý Je Judský fak·
tor. osobnost - tvorca, ktorý je Istým
llorelátorom pohybu. Na druhej stra ne
tvorivá činnost č loveka v oblasti kulttl·
ry a umenia plni a zastáva významné
poslanie .,akcelerátoraw všetkých oblasti
!Ivota. Preto sa umelec právom označuje
za stimulátora medzi vedeckotechnickým
pokrokom a udrflavanlm kultQrnostl ,
duchovného rozvoja spoločnosti. Preto v
allvlslostl s mnohostrannosťou záujmov
dneln9ch ludl v oblasti ekonomiky, tech·
nlky musi Ich saturovať aj sféra du·
chovná, čiže tvorba umelecká. Tá je pre
spoločnost nezastupltelná a pre človeka
llenabradltelná. Dnešný umelec tvorivým
pretavenlm , rázovltet domácej tradlcle
dokázal svoje dávne kultťírne korene povf~lt na prvky svetovosti. Vyu!lva
k to·
mu moderné výrazové prostriedky ume·
nla, zhodné so svetovtm trendom. Hud·
be patri z umeleckeJ sféry najzáva!·
nej~le postavenie. Vďaka svojmu unlve r·
z6lnemu charakteru dokáže zanechať l v
nadnárodných sQvlslostlach výrazm1 sto·
pu o kultQrnostl národa, ktorého je tl·
močnlkom. Možno povedať, že najmä v
posledných desiatich rokoch naše hu·
dobné umenie dozrieva šlrkou poznania,
llvalltou transponovania, ale predovšet·
k9m možnosťami konfrontácie v prospech zlskanla zahraničného partnerstva.
Ak sa to dotýka hudobnej oblasti vše·
obecne, predsa najmarkantnej šie sa prssadilo slovenské koncertné zázemie. Je
všeobecne známou s kutočnosťou, že slo·
nnské Interpretačné umenie stoJI v sú·
časnosti na najvyššieh priečkach repre·
zentatlvnostl slovenského kultQrneho · a
teda l hudobného "života. Mnohé sl ovan·
ské mená známe na svetových operných
ecénach a koncertných pód·l ách vlace·
rtch kontinentov svedčia o vyspeleJ hu·
dobnej ťlrovnl našej krajiny.
Ozveny zo sveta sťl vizitkou domova,
výsledkom školy, vyspelosti a všestran·
nosti spoločnosti, ktorá utvára podmlen·
ky na rozvoj, vzdelanie, konfrontáciu. I
ked tieto podmienky s(l v podstate jed·
notne stanovené pre celé hudobné um&nle, predsa v dOsledku Istých špec lflč·
nosti - nadvl!zujtlclch na tradlciu či ná·
rodnQ originalitu - vyrástll oobory, kto·
rtch kvalltatlvna tlroveň znesie p.aramet·
re medzln6rodneJ ťlrovne. K sJlnej pod·
eli klavlra a sláčikov pribudli v posled·
n9ch rokoch spev, organ, gitara, a·kordeón, komorné muzlclrovanle - od tria ,
kvarteta, kvinteta, starých Inštrumentov
al ku ansámblom, ktorých úroveň urču ·
Je a neskOr provokuje už samotné posta·
venle toho-ktorého nástroja na škole.
Z6vafntm stimulom k takejto tvorivej In·
terpretačnej reallzácll je podnet, vychá·
dzajťlcl uf od pedagóga, najmä ak Ide
stlčasne o a ktlvneho koncertného umel·
ca, ktort vychováva už nielen tlaka, ale
svojho pal'tnera. Pretože v podstate kat·
dému pedagógovi by malo Isť o to, aby
It vydobyl ·kvalitného konkurenta. Ved
vzhladom na dialektiku vývoja s kvall·
tou jedného prlamotlmerne vzrastá tlroveň druhého. A po absolvovanl školy
tieto skutočnostt je potrebné brat l na·
dalej do tlvahy ako stimul pre vzrast
vlastného tvorivého potenciálu. je po·
učné čltať v zahraničných časopisoch
recenzie na takťlto O.zku spoluprácu a
provokujtlce napredova nie pedagóga v
slllade s napredova nlm !laka. Poklal vie·
me, naše koncertné pódium sporadicky
zaznamenáva taktlto "spolutvorbuw pedagOg·flak predovšetkým v oblasti vokál·
neho umenia a pri spolupráci warchalov·
cov . . . Spoločné produkcie zasa umo!·
llujd sledovat vlastné schopnosti mladé·
ho adepta v ·konfrontácU s názorom svoj·
bo učltela. Narastá snaha po sebavy·

jadrenl, pretože pres táva vs tupov a ť do
"deja" ako Interpret - realizátor-hráč, a le
začlna odhalovat svoj vlastný tvorivý
potenciál. Nesmie však sklznut do Iac·
ného exhibicionizmu, a le musi sa sna·
tlf o tvorivý zámer podložený názorom,
v ktorom Interpret c hce hovorlf za seba,
a nie cez seba za učltefa , čl skladatela.
Jeho hra stlčasne odhaluje prvky urči·
tého typu osobnos ti, čo je kftlčom k
objavnej a vždy vzrušu júcej lnterpretá·
eli. Takéto sebavyjadrenle je hfadanlm
vlastného miesta vo svete hudby, ktoré
by mal priJirqaf ako svoju šancu v celel
jeho totali te. Ale to sa dá l zneužlva t
zamenenlm miery hodnOt vo vla stný prospech, vnucovaním vlast nej hierarchie,
čl neobjekllvnej "predajnosti". A preto
podobne a ko v živote al v i nterpreta č·
nom umeni musi plat il zmysel pre mieru. a by to vlastné bolo v s úla de so zá·
ujmami poslucháčov , spoločno sti, v zho·
de s kvalitou.

~

Jeden z Dajväi!ilcb JDOdemfcb organov
v nalej vlasti aa nach6daa v ka1ollck0111
kostole v šaiUnakycb Str61och.
"Jazyk umenia je jazykom Judského
srdca. Hovorime nim, aby sme uverili v
človeka a jeho budťícnost ... "
Ak d nes konštatujeme, že medzi všet·
kými druhmi umenia stoji Interpretačné
na na jvyššieh p.rlečkach, potom je nut·
né z neho vychádza(, opierať sa o jeho
hodnoty, formovat nim myslenie, cha·
r akter ludl. Naše umenie čoraz časteJ·
š le spoznáva a hodnoti zahraničie. Ml·
morladny ohlas zlskalo vokálne umenie
svojou kvalitou, pričom jeho perspektlvy
upla tnenia sQ naďaleJ vonku aktuálne l
pre neustály dopyt po dobrom umeni aj
z popredných scén. Klaviristi, napriek
nepredstavltelnej konkurencii vo svete,
obsadzujd čestné miesta n a stltažlach l
festivaloch, warchalovci svojim osobitým
naturelom v stllade s požadovanou kva ·
lltou, sl už dobyli svet; .našimi organista·
ml sa c hváli Európa l Amerika ; náš
huslista dobýJa koncertné pódiá l peda·
goglcké posty . . . no .napriek všetkým
skut očnostiam neraz na domácej pOde
sa ešte stále kladú otázniky, dotýkajdce
sa kva lity, priestoru, záujmu, možnos·
ti . .. Zvlášt je to markantné u niekto·
rých n ástrojov napriek adekvátnej kvaUta Ich Interp retačného zázemia. Istý
sociologický výskum ( pl'avdlvo realizova·
ný) by v tomto smere mal tiež svoje
opodstatnenie. Napriklad, ak dnes p atľ[
organ medzi najfladanejšie nástroje a k
najžladanejšlm Interpretom warchalovcl

OZVENY
Tradlcle zborového spevu na Sloven·
!ku rozvl}ajtl desiatky speváckych zboro·
v9ch kolektlvov rOznych kategórii, zlolenia i rozmanitej kvality. Jedno z popredn9ch miest v kontexte sl-ovenského
~;barového umenia pafrl jubllujtlcemu ko·
lektlvu - Spedckemu aboru aloven·
lllfeb alllteUek-Oneu. Toto teleso s
celoslovenskou pOsobnosťou oslávilo v
noYembrl minulého roku (30. 11. } kon·
certom v Koncertnej sieni Slovenskej fll·
bllrmónle dvojité jubileum. Spedcky
sllor Ozvena sl pripomenul nielen 15. vý·
I'Ol!le vlastného umeleckého pOsobenla,
ale aj 40 rokov lenského zborového spe·
vu na Slovensku. Kontinuitou svojho
nnlku nadviazala Ozvena na umelecké
pOsobenle svojeJ predchodkyne - Spa·
v6ckebo zboru bratislavských učiteli ek,
1ttw9 sa sformoval v ·roku 1946. Na čele
jebo umeleckého vedenia sa v prvých
t*ocb exllltencle telesa vystriedalo nl&lrolko hudobne erudovaných dirigentov,
alrfml boli J, Weber, dr. V. Fedor a doc.

B. Val•a štan. Zvláš( vý:z.11amnou etapou
v hlstóru zboru bola umelecká spolu·
práca s dirigentom doc. Bohuslavom Va·
laštanom, pod ved enlm ktorého s a teleso
v priebehu dvanástich rok'Ov vypracova·
lo na kvalltatlvne vyso kO. lrnterpT etačnd
úroveň. Desiatky a stovky vystt1penl, vý·
chovných koncertov, a le aj účlnkovanl
na sl1tažlach a prehliadkach doma, ako
aj v zahranič!, priniesli zboru ocenenia
v podobe štátne ho vyznamenania Za vy·
nlk·ajúcu prácu a udelenie titulu Kolek·
trv XII. zjazdu KSC .
POvod ne bratis lavské žens ké z borové
teleso sa po roku 1971, kedy do~lo k re<Organlzácil zboru v s úvislosti s problé·
mami ·organiza čného a ma teriálneho
charakteru, prebudovalo a d-oplnllo 6len·
kaml z rôznych miest Slovenska. Kolek·
Uv zbaru sa napokon prlč lenll k Domovu Speváckeh o zbor u slovens kých uč l
oterov v Trentlanskych Tepllclach a raz·
š(rll svoju pOsobnosC na územie cel6ho
Slovenska. Už pud z meneným 1\á:tvor:u,

Kedže hudobné umenie plni §pacific·
ké, nikým a nlč lm nenahradltelné spo·
ločenské funkcie, bude Iste našou sna·
h ou v stlčasnosll Ich zosťlladlf s potre·
bam! doby a premletnut tieto výsledky
do ps ychiky č loveka, do jeho správa·
nla, etiky, medzHudských vztahov. Hud·
ba hovorLaca prostrednlctvom výpovedi
tvorcov-Interpretov plni - ako sme už
konštatovali - Qlohu Informátora, uči·
tela l reprezentanta našej kultQry. Kat·
dý opravdivý umelec hovoriaci z hlbky
srdca vyjadru je svoje závažné myšllen·
ky vlastnou výpo v eďou. Pretože v hud·
be, podobne ako v Iných odvetviach,
každá kraJina má svoje špecifiká, záko·
nltostl, r ozdielnosti, ktoré odhallme naj·
lepšie porovnávanlm. A práve tieto šp&clflcké rozdielnosti je potrebné využif
exportom kvality , čim zlskame nové hod·
noty pre dalšie duchovné obohacovanie
a rozvljanle. Prt takýchto cestách nášho
lnrterpretač ného umenia do zahraničia
ešte nie Je doriešený problém propagá·
cle vlastnej národnej tvorby. Ved slovan·
ské hudobné umenie vlas tni dieLa pre·
sahujúce rámec domáceho etnika. Týka
sa ·to všetkých žánrových oblasti vážnej
hudby. Bude však predovšetkým c ťou
pre samotných lnteiTpretov, a by dokázali
presvedčlf managerov ·o tejto kvalite a
prostrednfctvom vlastnej zaangažovanos·
ti spropagovať 1 našu kompozlčntl tvor·
bu, tak, ako sa to už podarilo viacerým
jednotlivcom. Najmä pre umelec~ zvuč
né ho mena je priam povlnnostou o ta·
klíto národnO. poctu bojovat. Samozrej·
me, výber autorov l diel musi byt adek·
vátny nárokom zahraničnej .reprezentá·
cle a za ujlmavým rázovltostou slovan·
ského etnika v špecltlckom -r ukopise je·
ho autorov. V ka ždej žánrovej oblasti
nie Je o ta kéto skladby ntldza. Ved In·
terpret práve na domácej tvorbe mOže
najvýstižne jšie a najkomplexnejšia repre·
zentov a ť seba, l kulttlru svojho národa.
"Iba národná kulttlra mOže byf pre
kultúru a ko taktl podnetná. Logicky ob·
sahuje v sebe, čo génius ludu vytvoril,
to, čo ta lent národa mOže ludstvu odo·
vzdať
prostrednlctvom tvorcov ume·
n ia .. . u (M. Válek).

ETELA CARSKA
uko Spevácky zbor slovenských učlte·
liek-Ozvena, pfsalo nové stránky svojej
his tórie, ktoré s l1vlsell s menom novej
umeleckej vedtlcej a dirigentky Eleny
Sárayovej·Kováčovej . Táto energická a
talentovaná umelkyňa , prvá <Bbsolvent·
ka·žena odboru zborového dirigovania na
VSMU v BTatlslave, viedla kolektlv Ozveny pä tnást rokov k ďalšiemu rastu In·
terpre ta čnej úrovne, k ciela vedomej, sys·
tematicke J a náročneJ umeleckej práci.
S výsledkami tvorivého 11sllla sa Ozvena
prezentovala na celoslovenských a celoš tátnyc h festiV<aloch zborového s pevu do·
ma, a le aj na za h raničných pódiách.
K jedným z p oslednýc h pre2l8ntácll
zboru v uplynulom roku patril aj sláv·
nostný koncert Ozveny, venovaný 40. vý·
r.oč lu zborového spevu učit eliek na Slovens ku\. pod vedenlm doterajšeJ dirigent·
ky E. s6rayoveJ-Kov6i!ovej. Dra mat urgiu
A cappe ll a koncertu tvoril i s kladby kme~~ ového repe11toáru zboru jedna k z
pera s love nských a čes k ých s kla datelov
(l. Hllmlk, P. Eben., J. Slviček, ŠL N6·
metb,Samorfnaky),
jednak ukážky z
tvorby ďalšieh na šich s kladutefov a 0.·
pravy fudových piesni. Ko ncentrov a nosť
výkonu, .pOsobl vá zvuková homogénnosť

Prehliadka
krátkych filmov
6. januára t. r. usporiadalo vedeni~>
Slovens kého filmu - v spoluprác.l sa
Slove nským hudobným fondom a Slov·
koncer.tom - prehliadku domácej krát·
kometrážnej filmovej tvorby s hudobnou
tematikou.
Najlepšlm - l najdlhšlm (pätdeslatml·
ndtovým) - tumom z pont1knutej kolekcie bol film režisérky Evy Stefanko·
vlč ovej Spev6k Peter Dvonkf, Je to uf
treti profil nášho najmladšieho národné·
ho umelca - zatial určite najvydareneJ·
št. Sám Dvorský v ňom - velmi vecne
a triezvo - hovo.rl, no najmä spieva:
na scéne opery SND, vo VIedenskej a
Mnfchovs kej štátnej opere, v miláns keJ
La Scale. . . Vynlkajt1ce sQ pohlad y do
Interiérov l extertérov týchto opernýcli
domov , no najm!! do zákulisia [zvlášt
na s kťl šky), rozhovory so svetoznámymi
Dvorského partnermi na javisku - ba
1 s rladltelom milánskej La Scaly.
Na druhé miesto zaradujem film cežl·
séra Juraja Lexma nna Hudoba6 talenty.
Bol to koncepčne nesporne najnároč net·
ši film prehliadky s výborným! sonda mt
do priestorov hudobných oddelen! cSu l
koncertných sieni. Množstvo rozhovorov
s hudobne talentovanými deťmi l Ich p&dagógml, uká!ky z vyučov-aclc h hodin l
koncertných vysttlpenl - to vše tk o VY·
tlsfuje v plastický obraz ne l ah kéh o ži·
vota perspektlvnych k<Oncertných umel·
cov (prlp. pedagógov hudobného škol·
stva) : sCl spravidla ochudobnen! o mnof·
stvo času a tým aj hier a roz.ptýlenf
svoJich rovesnlkov.
Bohdan Warchal, profil zakladatelo a
umeleckého vedtlcelro Slovenského ko·
morného orchestra, Je dielom lgoro Lem·
bovlča. Ide o monológ titulnej postn•
vy (s prestrlhml do koncertných 1 sku·
šobných priestorov) - pričom v hudob·
ných ukážkach dominuje Musica Slovaca
Ilju Zeljenku. Warchal na maleJ plocha
dokázal povedať velmi vela o svojeJ ž i·
votnej umeleckeJ ceste, o Slovenskom
komornom orchestri - aj o hudbe vO·
bec.
Sloveuk6 filbarm6Dia v Japonsku. (ré·
fia Ernll Fornay) je prlfažllvým doku·
mentom, plným vntltornej dynumlky pohlad na mesačný zájazd nášho reprezenta tlvneho symfonického telesa v ml·
nulom roku. (Vyznačoval sa množstvom
presunov a nemalých Clspechovi 1 Film
obsa huje podarené sondy do všednýcll
l sviatočných chvll nášho - dnes ul!
svetoznámeho - symfonické ho telesa na
pozadl krajiny vychádzajQceho slnka.
Slovensk! filharmonici (.réžia EmU
Fornay) s ú dobre koncipovaným doku·
mentom o Slovenskej filharmón ii - je
pozoruhodný uzavretou formou (začlna.
sa a konči sk.t1škou s jej šéfdlrlgentom
Bystrlkom Režuchom). Na pomerne ma·
lej ploche prlpomlna významných dom4·
clch l za hraničných Interpretov, ktor! s:
jej orchestrom spolupracova-U - a dáva
možnost nazrlet do p11acovného režimu
l ďalšieh telies Slovenskej filharmónie
(Slovenský filharmonický zbor, chlapčen·
ský zbor) l na t<,oncertné vystt\penla doma i v zahranič!.
Bratlalavak6 lfra 'll (Sonda č . 8/86,
réžia Martin Valent) je prierezom za·
tlal jeJ posledného ročnlka s efektnou
kamerou a nlekolkýml ucelenejšlml frag·
menta ml programu.
SĽUK (réžia Emil Fornay) je prlfužll
vým - v podstate propagač ným - fi!
mom o SI:U K·u v peknýc h (zväč ša exteriérových l priestoroch, pozoruhodný ľa ·
rebnou paletou.
Skoda, že pre nedostatok času nebol o
možné premletnut film ·režlséNt Ma rtina
Sullka Staccato. Lež l tak treba ocenlt
s vďakou vydarentl kolekciu a dúfaf, že:
aspoň v Bratislave v dohla dnej dobe bu
dú sa l širokej verejnosti ·prem ietal
krátke filmy (aspo1~ cez vlkend).
IGOR. VAJDA
a emotlvnosť pod·a n la zaujala v stvllrnenl
ludových piesn! v s pracovani s lo venských a českých skladaterov nlekolkýcn
generácll (H. Oomanakf: Ej, dzeže ši ml
mill; P. Zagar: Ved je to pekná novina).
Skladbám L. Blll'laaa (Vyletel vták), A.
Moyaeaa (Uspávanka, T,rávnlce), B. Mar·
tind (Z čes kých l'lkadel) vtisol jubllujll~
cl kolektlv P'iastlcltu výlrazu l svležost
prejavu. Nat>rJek dobrému, vyváženému
výk-onu , dynamicky diferencovanému u
muzikálnemu prejavu, znelo teleso na j·
presvedčivejšie v stredných
polohách,
Určité rezervy zostávajtl v krajných dynamických polohách a miestam! v mála
zretelneJ a·rtlkulácll.
JubUeJný koncert celoslovenského zOO.
rového telesa Ozvena presvedčil o Jeho
kvalitách, dosiahnutej tnteiTpretačnef ll·
rovni, ktoré by neboli možné bez odda·
ného vztahu a obetavého prlstupu ko·
lektlvu zboru k ·u meleckej činnosti na·
plň a jdcej a obohacujtlcej život každeJ je
ho členky. Výkon Speváckeho zboru slovenských učiteliek bol výsledkom nekom
l>l'Omlsnej umelecky náročneJ práce, zanietenosti a lásky k zborovému spevu.
ELEONQU KYSELOVJ'

SlOVENSKÁ
FILHARMÓNIA

·Hovorime s Komornou speváňkou NDR, zaslúžilou
MAGDAL~NOU HAJOSSYOVOU

Primadona. ktorá sa dobre cíti len v kolek ·ive
jednorJucho v ústrety bez zbytoč·
ných komplexov a aby sme brali
lud! l seba t-akých, a k{ sme. Ide
o to, náj sť cestu jeden k d ruhé·
mu a ro biť to, čo spolu roblme,
čo najlepšie, aby sa to prejavilo
a j VlO výslednom -t vare našej prá·
ce. U každého, kto je schopný braf
nové podnety, sa to vždy zOročf.
Sú to nezabudnutelné zážitky a
človek mus1 maf schopn ost pred
nimi sa neuzatvárat , a·l e vedlef
podnety aj prljlma f, hod notiť Ich
a v primeranej podobe aj zOro-

8. a 9. januára 1987. Joseph Haydn: R~n6 obdobia
(oratórium pre sóla, zbor a orchester, Hob. XX1:3). Slo·

venaká filharmónia, Slovenakf fllharmonlckf zbor, dlri·
aent: Byatrlk Relucha, zbormajster: Pavol Prochúka.
Sólisti: Maadaléna Hajóssyová (soprán), Jozef Kandl6k
(tenor) , Peter Mlkulál (bea) .
Haydnovo oratórium Ročné obdobia n a slová Gottfrle·
da van Swietena podla literárnej predlohy š kótskeho
básnika jamesa Thomsona je predovšetkým velkou a po·
teó2lou vztahu čl oveka a prlrody. Haydn v tomto diele
neopakovatelným tvorivým spôsobom nadväzuje na od·
k az Georga Friedricha Händla v oblasti s vet'Ského ora·
<tória a zárove11 tu zužitkováva svoje vlastné komp ozlč·
né skúsenosti. ktoré nadobudol najm!!. pri tvorbe. om~!.
Aj ked tu Haydn vychádza z obvyklého čle~enla oratór·
nej skladby n a recltatlvy, árie, zbory a orchestrálne
časti, dielo má n eobyčajne silný jednotiaci moment, kto·
rý spočíva hl avne v celkovom symfonlck·o m uchopenl
hudobného materiálu. R<1čné obdobia maj ft svoju jasne
a 7Jretelne vybudovanú a rchi tektonic kú klenbu. Zdá sa,
že práve z tohto aspektu treba vychádzať pri lnterpre·
tačnom uchopení diela.
Dirigent Bystrlk Režucha pristupoval k dielu z hla·
diska štýlovej vernosti a zámerne pou!ll redukovaný
o rchester aj zbor, no v dram aticky n ajeJQPOnovanejších
častiach da l zaznieť orch estrálne1 aj zborovej zložke v
plnej sil e.
Vynikajúce výkony odviedli sóllstl M. Hajóssyová,
/. Kundlák a P. Mikuláš. Všetci ~I'a ja sa Interpretácii
oratórnych s peváckych part·ov venujú s llstavne vedra
svojh o hlavného pôsobenia v opere. Magdaléna Hajós·
syová zaujala v parte Hany velkou speváckou brllan·
ciou. Peter Mikuláš v hudobnom stvárnenl Simona vý·
borne zvládol pomerne bohatO výraoovO paletu, ktorá
za hrňuje vedl a polôh rozprávačs k ýc h a medltatlvnych
aj polohy výsostne dramatické alebo Osmevne žartovné.
Aj Jozef Kund-lák •s a predstavil v 'Par te Lukasa ako spa·
vák, ktorý je schopný zvládnuť oratórny part práve na
takej vysokej Inte rpretačnej úrovni, -akú prav!delne re·
prezentuje na javisku SND. U sólistov treba ocenlf tiež
dokonalú zrozumltelnosf spievanébo slova a vedia to·
to vel mi 'la hodný celkový timbrový t\'lar, ktor ý mal svoj
podiel na estetic ky hodnotnom a š týlovom vyznen1 kom·
pozície.
S maximá lnou umeleckou zod-povednosťou prlshlpll k
•naštudovan iu oratória SFZ, vedený Pavlom Pa-ocházkom.
Presná a spolahllvá Intonácia, vyrovnanosť hlasových
s kupin, neustále zdokonalovanie technickej stránky pre·
javu a vedra toho zdravá miera chuti muzlc1rovaf rt o sú v súčasnos t i prednosti to hto telesa, na základe
ktorých sa odvlja l aj zák'ladný Interpretačný ·p r1stup
k Haydn ovmu oratóriu. SFZ v poslednom obdob1 sa pre·
javuj e v špič kovej forme, jedným s lovom - v Haydno·
vi doslova · zažtarll.
·
Dl>rigent Bystrlk Režucha dal dielu jednotný ť ah. Dob·
re tleňov.al ~yric ké a pastoa-álno-bukollcké miesta a neobyčaj ne Očlooe vybudova l drámatlckú gradáciu. Hayd·
n ovu hudobnú reč chápal viac evoluč n e, výsledkom čo·
h o bol účinný a strhu júci výsledný tv.ar. Snáď Iba u rč i·
té doplnenie kvali ty v orchest·rl [najmä v kontrapunktiC·
kej textúre v častiach Jar a Leto) a jeho väčšia kon·
cen trovanosf chýbali k tomu, aby predvedenie Ročných
obdobi sph1arl o najvyššie um elecké parametre.
Koncert bOli dôstojným a traprezentatlvnym zavtšenfm
Jubilejného -r oka Slovenskéh o fJlharmonlc kého zb01ru. ·
15. a 1&. januára 1987. Ludwls van Beethoven: Corlo·
Ian, predoh-ra op. 62 ; Symfónia ll. 4, B dur op. &O; Kon·
cert pre husle a orchester D dur op. &1. Sloveuská fll.
harmónia, dirisent Bystrlk Rtlucba. S6Usta: Gldon Kre·
mer (ZSSR), husle.

Beethovenovský koncert Slovenskej f!lhMmónle so
svetoznámym hus listom Gldro nom Kramerom svojim dra·
ma tu rglckým záberom predstavil tvorbu vei·kého génia
z rokov 1806·7. Zazneli tu diela, ktoré vzn ikli v tesnej
časovej bllzkos tl.
Zatial čo vo š tvrtok prejavil orchester v predohra
Coriolan menšiu sústre denosť, n a piat kovom vys túpen(
wznela tát·o kompozlcla na pomerne vysokej štandard·
nej ú.rovnl. Dirigent Bystrlk Režucha sa usHoval ucho·
pi( dielo v jeho dy.namlcko-evolu čnom tvarre a kládol
dôraz najmä n a dynamicky stvá rnené základné kont ťíry.
Al ked Beeth-ovenova 4. symfónia sa v porovnani s
ostatnými symfóniami tohto tv orcu hrá '}lomerne menej
často, nedá sa povedať, že by bola dielom ,.neznámym"
a " nevys kúšaným". Režucha sa nepokúšal o novátor·
s ký výklad. Svoje Interpretačné poňatie za ložil na pr ehladnom tvarovan!, na výraznom odtienen1 motlvicko·
temallcké·ho materiálu a na dostatočnom umelec kom
naclhf·a de, kt-orý mu. bezpečne zaruču j e podchytenie zá·
kladných formových a š trukturálnych -súvislost1. Dodd!ll
pred.plsané tempá , predvedenlu vtisol pečat prlerazného
a presvedčlvého dynamického modelovania. V Režucho·
vej koncepcii je s ila výrazu za·ložená na hudobn1ckom
zážitku, ktorý je úzko !'pätý s vnútornou d isciplinou,
a z toh to základu pristupuje k vystlhnutlu špeclflčnos·tl
hud ubného myslenia i celkovej čistoty Interpretácie.
I nter pretačným vrcholom večera
bolo predvedeni e
Beethovenovho husl·ového koncertu v podan1 Gidona Kre·
mera ako sólis tu. Tento Tytler svojh o nástroja sa v Bra·
tlslave zaskvel v dokonalej technickej a umeleckej for·
me. Vládne •sbrhujOcou technickou brllanclou, ba možno
povedať, že aj naj náročnejšie technické problémy podá
so spon t á nn os ťou a samozrejmos ťou velkého umelca,
pl·ičom z jeho h ry ceJ.k:om jasne a bezpečne vys tupuje
vyhranený interpretačný názor, ktorý predovšetkým -preferuje štýlovťí čis t otu . Kremer má neobyčaj ne nosný a
krásny .tón, dodávajúc! taktiež jeho Interpre tačným ka-eá·
clám neopakovatefné čaro. Jeho poňatie Beethovena pre·
svediS'llo už po prvých ·t a ktoch a bolo ·potešen1m sla·
dova( kolké nové a nebýva,lé výrazové roviny postupne
v diele od krýval, bez toho však, že by sa akokolvek od·
chýlil od štý'lového základu BeethovenoveJ hudobn ej re·
č l. Jeho vystúpenie bolo dokonaLou homeostázou dra·
mati ckostl, lyrlckostl, medltat1vnostl, elegancie a j tY'PIC·
ky beethovenovského sváru, bolo j edineč né tak z hla·
diska uchopenia hudobného detablu, ako· aj makroštruktúz·y . . .
MILOSLAV BLAHYNKA

umelkyňou

čova f.

Je to aj o tázka ná tury a akll·
predpokladov 11 asi sl
to vyžad uje aj Istý "cvik" na no·
vé tvlir e, n ové p-ostupy 1 reakcie.
A to sa - mysllm sl - dá vy·
pestovať , len človek mus1 chcieť.
Kolekt1vy, s ktorými pracujem,
sa často menia a Individuality v
nich býva lO velmi výrazné, no jed·
nako možno aj tu nájsť spoločnll
reč. Náš berllnsky ln·tendant ne·
dávnro povedal, že mám stmeluj11·
cl vplyv na kolekt!v - asi volačo
na wm bude, i ked sl to priamo
neuvedomu jem. Prlmadonské typy
sl l zámerne pestujO svoju prezen·
táciu - ja som nie ta ký typ a v
nedávnom rozhovore so mnou,
pred premiérou Euryanthy p!sall
o mne, že som primadona, ktorá
sa dobre c!ti len v kolek tlve.
V ned6vnom Inom rozhovore,
publikovanom a nú, ate povedali,
le "spevák by mal vedlef, kde a
ako dávkovať dramatické vrcholy
nielen na základe lntulcle, ale l
rPclon6lnej a6vahy a ak6aenoaU;
je to ot6zka vkusu a, nepochybne,
aj profesionality". Ako ste aa vo
svojej prazi k tomuto mimorlad·
ne vfraznéma a vfatlln6mu náhla·
dn prepracovali?
ma tlz ačnýc h

Sd osobnosti, ktoré na to, aby
sme sl Ich hned spr1tomnll1, ne·
potrebujO nijaké tituly - stač1 ich
men o a hned vieme, s kým máme
tú čes f. V n ašom kultftrnom a hu·
dol>nom živote patr1 k takýmto
Hajós·
osobnostiam
Magdaléna
syová. Vieme o nej všetko, čo sa
svedč!
o ta kýchto umeleckých
osobnostiach vedlet. Len pre osvie·
ženie pamäti zaznamenávame, že
ako sóllstka·sopranls tka nastOplla
dro angažmán v o-pere SND v sezó·
n e 1970·71 a odlia l prešla do a n·
gažmán Státnej opery v Berl!ne v
sezóne 1977·78. V jednom l v dru·
horn s úbore vytv'o rlla dosial po
sedemnást kl tlčovýc h kreácii, pri·
čom prenikla l do najvä čších oper·
ných domov, hosť u júc zväčša v
operný-ch (llohách a lebo koncert·
n ých čís lach na jzávažnejšieho cha·
ra kteru. Po celý čas svojho zah ra·
ničného angažmán nestratila kon·
tak ty nielen s Bratislavou, -a le a ni
s Prahou, býv.a 1u l tam čas t ým
a v1taným hosťom a prlzdobuje
svojim speváckym umenfm progra·
my, v ktorých vystu-puje. A 1 to
um ožňuje, aby s me ju mali "zrna·
povanú" , aby sme m oh li s l edo v a ť
jej umeleckú cestu a byt hrd1 na
všetky jej 11spechy. Patr1 k tým
slovenským speváč kam a spevá·
kom, o ktorých svet vie, uznáva
Ich, doceňuje a pozýva . A n a našu
velkú radost sa Ich počet z roka
nn rok rozrastá.
Berllnsku Státnu operu po r e·
otvorm
kon!ltrukcll slávnostne
15. novembra m. r. premiérou Eu·
ryanthy od C. M. von Webera. Ope·
r u naštudovan11 k 200. výročiu
sklad.atelovho na·rodenla uviedli v
réžii Ch. POppelreitera, pod tak·
tovkou prof. S. Kul'tza a v tltu'ine j
11lohe s M. Hajóssyovou. jej výk on
bol dalš1m triumfom oošej um el·
kyno.
V Slovenskej fil harmónii spte·
vala koncom novembra m. r. a to·
to jej vystOpenle sme využili na
tak t ~ochu profllový .rozhovor:
S olfivakymi začiatkami ate ab·
aolvovaU osem sezón • Bratislave,
• berlluskej Státnej opere spieva·
te deviata sezóna. Vál opernf l
koncortnf reperto6r je mlmorlad·
ne kvaUtaf, ataroaWvo koncipova·
nf a v llrokom rozplitl. Okrem
velkfch európskych acéa ate aple·
vall aj v Japonsku, Mexiku a Spo·
jenfch ltátoch. Zlakavall ate skt·
aenostl, spoznávali netovfch diri·
santov, reliaérov, partnerov i
partnerky, publikum. Tieto kon·
takty 1 opernfm a koncertnfm
svetom 11 iste vyladujli obronk6
vypitie a jeho nládnu«e popri
mimoriadnom talente chce aj pre·
cfzna priprava a adrtiavanle at6·
lej kondfcle. Ako ste si deto pred·
poklady vypestovali a kuldvova·
U?
- Stála, čl častá zmena partne·
rov sl vyžaduje aj z mojej strany
Istú vnOtomO po hyblivosť a pri·
spOsoblvosf požiadavkám lud1, s
ktorými pracujem. Predovšetkým
!de o schopnos ť nadväzova ť kon·
tak.ty. Ked som bola malá, bola
som nesmierne plachá, a čo len
recitácia básnič ky bola u mňa vždy
spojená s velkou trémou. Nevedela
wm s l predstavi ť, že by som sa
mala s hocikým o hocičom zhová·
raf, nie to verejn e vystupovať pred
tls1ckaml n eznámych ludl. To sú
také velké premeny, ktoré sa mu·
sla r.okml ustállf a tá moja metamorfóza je daná mojou profesiou,
možno v inej by som s l .to n ebola
vypestova la.
Na druhej strane nenamýšl am
sl, Iba kon§tatujem, že s prevažne
vll čšinou ludf z divadla vychádzam
velmi dobre, nevyh ladávam kon·
l'liktn6 s ituácie a mysllm sl, že
sporné veci sa da jú vy rieš iť po·
kojne a bez zlosti. Je však dôle·
žlté, a by aj atm'OSféra na skúš·
kach bola prfjemná, aby sme s1
vzájomne vy chádzali otvorene a

- Vyžaduje s i to prax a pozo.
rovanle Iných v predstaven.lach, čl
na koncertoch, alebo v telev1zll.
Byva jú to aJ n egat1Wle zážitky,
ktoré ml ukázali h ranicu, ktorá
sa nemá prekročiť. Každý spevák
má vlastné možnosti hlasu l jeho
fa ľhy a umeleckého naturelu
a
ked z akej korv ek p r fčlny sa sna·
ž! dostat do In ej polohy, Ide to
velmi často n a ťí.k or jeh.o vlastné·
ho umeleckéh o ,.ja".
Cas to som sa zamýšlala nad tým,
prečo sa dajú speváci zvlesf do
Inej polohy, prečo robia Iné, n ež
na čo maj11. Je to azda často bez·
myšlienrkovltosf, zvedavosť , dôvera
v šéfa, č l dirigenta, ktor1 z n aJ·
rôznejš1ch dôvodov ž!adajú Isté
Ostupky z poz1cl1, na ktorých sa
spevák momentálne nachádza a
k·tiOré v tej chv!li môžu spevákovi
väčšm i uš kodlt a ko prospieť. A
takýto postup, preskakovaf indlvl·
duá·lny vývoJ jednotlivca, je n ebez·
pečný predovštekým pre neho sa·
méh o, lebo hlasivky to niekedy
nem us ia vydr!af. A n apokon mO·
že pr1sf a j k tragickému precho·
du na meneJ náročný spev, pripadne sa ho celkom zrieknuť. Na dru·
hej s trane mal by mat spevák
vlastnO zdrav11 sebakritlčnos f a
velmi citlivo zvažovať z vlastn ého
hladiska čl mu dáva 111-oha mož·
nosf presv edči ť poslucháčov l dl·
vákov, resp. či sa jeJ nemá vo
vlastnom záujme zrieknuť. Aj ked
dakedy p-ráve na toto treba veJ·
ml vera sUI
M6ta vo nojom repertoári diela
~laslcké , romandck6 1 moderné,
skladby aveto&n6me, neraz l nod
p6vodné. late lluto sama sebe ro·
bite dramatarslllku, viete llo dl·
ia hlasa vyhovuje a llo by na6
mohlo prfpadne pftsoblt l nevhnd·
ne. Ako ste o tom prbe hovorili.
Pmne sl atr61tte svoj a61lamf hla·
aoyt post?
- To, na čo sa ma pýtate, by sa
ma l každý spevák spytovať seba.
A z tohto momentu poznanda sa·
mého S!l'ba, svojho hlasovélto ma·
terlálu, umeleckých sklonov, by
mal každý vychád za ť. Hoci často
nemá na výber repertoáru nijaký
vplyv, mali by z toho !&tého aspek·
tu vychádza ť aJ ume leck! šéfovia
operných divadiel, dirigenti a re~sérl pri vlastnom obsadzovan!.
Lebo napokon je záujlllJOm každé·
ho operného !!Oboru, aby správnym
obsadzovaním bol maximálne vy·
užitý umelecký potenciá·! jeho čle·
nov.
A pokia! Ide o mňa, negatívne
zážitky z bratislavského pd's obenla .
z opier. dro ktorých ma j:Jredčas ·
ne obs adzovali, ma ntltlll zamýšlaf
s a, v č om je moja d·oména, moje
najvlas tne jšle "ja". A ked sa ml
to poda ri lo. overn fnhšte som sf
vyh fadlivala svo j piesi'l ový reper·

toáľ

a Išla za Is tým ciel om aj v
prlj{man1 oper n ého repertoáru. To
pokla dám za velmi mOd re u v ko·
nečn om efekte aj pro operné dl·
vadlo prepotrebné, aby spe'{.ák mo·
hol tHohu aj odmietnuť, ked cftl,
že sa hlasova, alebo typove na to
nehodf. A to je v berHnskej Stát·
nej opere uvedené aj v zmluve, že
s Qloham! nemusi spevák sOblaslf.
A tak som l ja po velmi vážneJ
11vahe a hodnot·e nl samej seba od·
riekla ntekolko 11loh, ked som ne·
bola presvedčená, že by som sa s
n imi stotožnila. Lebo vntltorná
osobnos t je predsa len poznatefná
a ·ke d jej niet , k11ltlcký divák ráz·
po~ná, čl som sa s tou lmaglné·
clou stotožnila, alebo Ju len od1o·
hrala l
Ked aa tak a nadhlada aplitne
dfvate na svoje cesty netom, aa
noje koacertn6 l operné vysttpe.
ala, i!o ate aa kde naalltll a kto,
pripadne llo, najvfraznejlle oboh&·
covalo akiaenosU prepotrebné pre
vala spev6cku profesia?
- Odpoved Je nelahká. V kd·
dom obdobi vývoja som mala šfas·
tie na kolektfvy Inscenátorov, čo
mali vysoké požiadavky, s ktorý·
mt som sa ch cela čo na jväčšmi
stotožni ť.

Už n a samom zač1a tku sa to
štastie prejavilo v tom, že som v
SND pracovala s vtedajš1m šéfdl·
rtgentom Z. Košiarom, ~torý ml po·
tvrdli, že perfektná muzlkantská
priprava rozpracovaná do najmen·
š1ch detailov je základný k ameň,
o ktorý sa opiera hudobné dlvad·
Jo. Ide predovšetkým o poctivosť
te j hudolmej prlpravy, k torá u!
potom spevá kovi mus! ostať. Nikdy
n esmie !sf cestou la hšleho odporu,
to sa možno dá v živote, ale v
umeni nie. Každá povrchnosť s111
na javisku vypomst!. A ďalš( ume·
lee, čo ma nasmeroval v javis ko·
vom prejave, bol režisér B. Kr.Jška,
ktorý ma viedol .a ukázal ml ako
sa mOže doplňa f stránka spevác·
ka s hereckým prejavom. Spolu·
práca s nimi pr,! Cikkerovej Hre
o láske a smr ti ma;Ja pre mňa ce·
nu "vysokej školy hereckého t
speváckeho kumštu".
Takisto stretnutia s J. Kromb·
holcom, V. Kašllkom a kolegyňami
a kolegami v opere pražského Ná·
rodného div-a d la ma výrazne obo·
hatili a ukáza li mi l druhO strán·
ku h ereckeJ a speváckej pľofesle.
A prirodzene, potom to už po·
krač ov alo s dalš1ml dirigentmi a
režisérmi v Berline a všade Inde,
kde som hosťovala a presviedčala
sa, že poctivá práca na pevnom
základe je najspola hllvejšt·a cesta
k 11spechu.
Na svojej doterajšej umeleckej
ceste som· sa stretla s mnohými
velkýml ta.l entml a krásnymi hlas·
ml, ktor{ napriek týmtiO danostiam
neboli schopn1 svoJ talent dopes·
tova f a stra tlli sa z javiska, alebo
aspoň na ňom ust0pll1 do poza·
dia.
Nepochybne l nale nllasn6 alo·
venak6 hadobn6 smerovanie, a to
tak autorská ako i lnterpretalln6,
aa zaraduje do eur6pakeho kon·
textu • miere dosial nevldanej.
PreSYledllame aa o tom a iste aj vy
takmer v dennej praxi. V i!om by
ste toto konltatova.nie doplnili , l!i
zdftvodnili, • llom altorlsovaU, ked
dobre vieme, le si no-je kontakty
a domovom a jeho hudobnfm d hl·
nfm starostlivo atrállte a pestu·
jete?
- Teš!m sa z toho, te tie! pn t·
rim ku generácii slovenských s pe
vákov a spe váčok, čo študovali v
Bratislave a čo š!na dobré menc.
slovenskej speváckej ~koly v sú·
čas n osti po celom svete. V Prah•
na besede v Dome s lo vens kej kt:J·
tftry (uvlidzaJa dr. T. Ursfnyová )
sa ma pýtali, či Je tu nejaká pedagogická nadväznost a boli prekvapen1, ked som Im povedala, l!s
n epochádzame zo spoločného speváckeho rodokmeňa. A ked prišla
otázka·, kde sa stá,l e bea-O nové a
nové slovenské talenty hlasova
mimoriadne zauj!mavé, ako aj her ecké operné lnd!Vilduallty a prečo je taký rozdiel medzi spevác·
k·ou situáciou na Slovensku a v
Cechách, snažll1 s me sa v odpovediach pr1sf na ko reň tejto zaujf·
mavej a p:re nás nesmierne pote·
ši te ineJ s kutočnosti. F·aktom je, !e
mo ja gen erácia nemá a ani sme
nemali spoločných pedagógov, a
tak sme vysľovlll domnienku, že
azda to bude v tom, že slovenskl
pedagógovia
ncehávajú svojich
adeptov rás t a ko indiv!duá 11
1PoKnzčovanle na 5. str.!'

GRAMORECENZIE

l
V rámci abonentn9ch cyklov (A,
B. C - septe mber a!t december
1986) 16. sezOny Státnej lllharmó·
nie v Košicia ch odznelo 12 orches-

tr4lnych koncertov, z ktor9ch dva
patrili hostu jtíclm telesám - StAt·
nemu orchestru USSR pod ta ktov·
kou Fedora H lu š č e nk a ( 12. ok.tób·
ra) a Státnemu komornému or·
chestru zo Zlltny ( 23. októbra ).
Dramaturgia zohla dnUa v9znamné
tohtoroč né v 9ročla a jubile á skla·
datelov D. Sosta kov t ča , A. Moyze·
sa, F. Liszta, C. M. von Weber a,
R. Schuma n.na , G. Resplghlho a
W. A. Mozarta.
Otvárac! koncert sezóny 1966·67
ZS. 18ptembra pa tr il orchestra SF
a ~éfdlrlge n tov l Richardo.i Zla·
..rowi (O. Ferenc1y: Symlonlckf
prolOg ; C. SalDt-Salns: Koncert pre
•lolonl!elo a orchnter 1!. 1 a mol,
op. 33 ; l . StravinskiJ: Salta 1 ba·
leta Petralka). Sólistom bol 24·
rocn9 madarsk9 vlo l~nčellsta Otto
ltrté11. Uptíta l I n ter pr e t ačno u kul·
t6rou, kultivo va ne kont11rova n9ml
tónmi, znásobenými l zvukovou
prlera z nos'ťo u kvall ~ného nás troja.
Predn os ťou jeho hry bola prlez rač ·
ná Intonácia a preclzne vypra cova·
né technické pasáže. Interpretácia
suity Petruška , ktortí dirigova l R.
Zimmer s pamä ti, bola konclzna , v
detailoch
plas tic ky
kontrastná.
Koncerta n tné sólové nástroje, z
ktor9ch sl zasltížeri9 prim odniesol
najm!! v9kon klaviristu Zdeňka Jll·
ka z Pr.a hy, boli pre R. Zimmera
lnšplrujtíclm s igná lom k vytvore·
nlu zážitkovo plného zvukového
obrazu.
23. okt6bra (O. RnplghJ: Bottl·
ctlllou kf triptych ; F. Ll11t: Coa·
certo pathétlque pre lc1avlr a ortbn ter ; F. Mendelllohn-Bartholdy:
SJ•f6nla 1!. 4 A dar, Talianska),
Stitny komornf orchester !Ilina.
Dirigent Jan Valia spola hllvo o·
vplyvnll vzd u šn os ť l lahkost, kto·
rou d9cha la záver e č n á klaslclzujú·
ca Mendelssohnova symfónia a reš·
paktova l aj Impreslontstlc ko·n e o·
klaslck9 kol~r l t Resplgh lho trlpty·
chu. V roku Llsztov9ch v 9roč l , ked
sa op!llovne prehodnocovala Inter·
pretácla, ale a j vyšši zmysel s kla·
datelovho diela, bol prlstup ta lia n·
skeho klaviris tu Claudia Crismani·
lto k lnterpretácll Pa tetic ké ho kon·
certu priam škoisk9m pr!kla dom
•onka jš kovej, prázdne j hry. Jed·
notllvé časti Crlsmanl templc ky
nevyvam , poma lé ča s ti, ešte l v
ramcl zvoleného, velmi va lného
tempa netímerne r etardoval. K
technlck9m l frázovaclm problé·
mom klaviristu sa prldr užUI l
problémy pam äťové . Náh oda chce·
la, že Llsz tova Pa ra fráza na Rigo·
ella, kto rú Cr lsma nt hral a ko prl·
davok, vntítorne vel mi n epokojne
a s mimoriadn e skreslen9m frázo·
vanlm, zaznela ešte raz - tiež a ko
prldavok, no tentoraz vo fen ome·
n6lnel Jlsztovske j ukážkove j In ter·
pretácll M. Lapšans ké ho ( ll. de·
cembra).
30. okt6bra (V. Ka1andl iev: Hr·
.WU predohra ; J. Brahma: Kon·
ctrt pre husle a orchester O dur,
op. 77; J. Haydn: Symf6nJa 1!. 92
G dll, Hob. J/92, OdordaU).
Hudobn9 nadhla d 1 t ónová kva·
tla charakterizovala h ru s ólistu
erandra Jablokova. Po ma lom
pama(ovom zaváha n( v ·tívode pr·
•et časti Brahmsovho kon certu bol
ho V9kon technic ky vybr úsen9,
•nOtorne vygradovan9. Skvel9ch
umeleck9ch par tnerov n ašiel v dl·
rlgentovl a mchestrl ·SF. Mla dý
lrlgent R6bert Stankovskf prekvapli tým, s ak<>u er u dovanos ťou
dok6zal p racov a ť s partlttírou
Haydnovej symfónie, ktorá pod je·
o gestami žiarila prl e z račnos t o u .
udobnou či s t ot ou, a j žiad anou de·
lfrAclou chara kteristic kého ha yd·
ovského hudobné h<> humoru.

p(

l . novembra (R. Scbamana: Pre·
dobra Manfred, op. 115 ; W. A. Mo·
aart: Koncert pre klavlr a on:b...
ter d .ao&, KV 411 ; S. Prokofiev:
Syml6nJa e. 7 cla mol, op. 131 ).

Koncert vyvrcholil Prokoflevom.
Dirigent Mario Klemens prlkdadne
zv 9~a zn11 toto posledné orchestrálne dielo &kla da tela . Cha rakte rlstlc·
ké polohy diela (lyri ku, nostalgiu,
ta nečnosť, humor)
a neopa kova·
teln9 rukopis sklada tela realizoval
!lt9lovo dplne s amozrejme. Inter·
pre tácla klavlrneho koncertu sovietskou klavtrtstkou a ped agoglč·
kou Veroa Gornostajevovoa na·
prlek ve lkej hudobne-J erudlcll l

Macfankf vloloni!eu.ta Ott6 Ker-

tt-a

umeleckej osobnosti nepresvedl!l·
la v základnej š t9love} o rientác ii
a obsah ovej koncepcii. U melkyňa
cltlla r ytmlcktl pulzá clu diela s ub·
jekUvne, čo spOsobllo nesdla d s
doprevádzajdclm orch estr om hlav·
ne v rytmicky volne chápa nej dru·
h e j čas ti , ale aj v rytmic ky málo
pregna ntne] tretej čas ti.
13. novembra (C. M. v.oa Weber:
Predohra k opere Ceroatnlec;
W. A.. M011art: Koncert pre barla,
flauta a orchester C dar, KV 211;
P. I. CajkovlklJ: Syml6nla 1!. •
r mol, op. 35).
Sovie tsky dirigent Viktor Fedo·
tov zvolil pre predoh ru a kademlc·
ky klaslclzu jllcl tvar, a to af n a
tlkor je j romantickej podsta ty. Ro·
mantlckost poto m v plnej miere
upla tnil v Cajkovs kého symfónii, v
ktore j sa zameral na vy pracova nie
cha rakte risticky vypllt9ch .me lodlck9ch oblťí k ov , v rámc i kt'or9ch
preclzova l l motlvy, sk.ryté v par·
toch je dnot llv9ch nástrojov. Or·
chester SF podal vel mi dobr9 V9·
ko n, znásoben9 Individuálnymi vý·
konml h rá č ov , z kt-or9ch dominova la najmä h ra prvé ho hobojistu
Petra Heberlanda, ktorého s óla sú
ozdobou vObec ka!dého koncertu.
Zvukovtí kontinuitu rnardšalo len
tónové zlyh á va nie v s kupine les·
n9ch rohov. Orchester bol a j pri·
sp0s oblv9m doprevá dzajdclm člán·
kom v Mozar tovom dvo jkoncerte,
v ~torom sa s ólisticky prLrodzenej·
šle upla tnil fl autista Milan Bran·
nar s o zdrav9m, ·SVIeflm tónom nef
ha-rfistka Soňa Jabaod. Ich vyrov·
na nému pal\tners tvu bránila zvu·
lrová lllepr1ebojnost harfy, ale a j
naopa k, zvuková neprlspOs obUosť
fla uty a z tohto pra meniace od·
ch9lky v št9love j ,koncepcii.
20. novembra (M. P. Ma.argsldj:
Noc n a Lysej bore ; M. Slavlckf:
Koncert-ro1prbka pre husle, dy·
chové a biele nbtroje, l!eleatu a
harfa ; L. van Beetbov81l: Symf6·
Dia l!. 7 A dur, op. 92).
V9kon orchestra SF pod ta ktovkou Ollvera Dobnúylbo bol nle·
le n mimor iadne p lastlck9, dyna·
mtc ky poddajn9, a le l v rámci
recenzovan9c h koncertov patril k
na jle pšlm. Po tívodnom, farebne

" sa dobre

(Do končeni e zo 4. st r.)
nevtesnávajll Ich do dávno osve dten9ch l!nll, ktoré
nemusia každému vyhovova ť a uf tým vzniká pred·
poklad pre zrod kultivova nej speváckej l h ereckej
osobnosti, podla jej Individuálnych predpokla<iov.

Zbai'OID n61bo rozhovoru nas a Iste aJ nallcb
lltatalov 18ujlma, ako vyaera v61 termlnovf kal81l·
Mr ' prvej polovici roku 1987?

- Prv9 d eň nové ho roku oslávila Státna open
' Berline koncertom k 750. v 9ročlu za lof enda svojho
mesta. Bola to prvá a kcia v ra de mnoh9,ch slávlliOst·
ntch poduja ti, ·ktoré sa k tomuto jublle u chystajtl.
V Berline ma do konca tejto s ezóny č a ká ešte jedna
premiéra - Gluc kova lflgénla v Aullde, ktoru hu·
dobne na študu je Pe ter Schreter a refljne opllf
Ch. POppelr9lter. Z mOjho súčasného repe rtoát'u ma
fa kajll predstavenia Mozartov9ch opier Carovná flau·

diferencovanom symfonickom ob·
r aze Musorgského bol zvuk<>v9m l
obsah ov9m oboha tenlm koncert M.
Sla vlckého, ktor9 vznikol v r oku
1978. Sólo na husliach hral Jlff
Toaalek. V j edn očas tov ej s kla dbe
so zna kmi sonátovostl upozornil
s kla da te l na dynamické 1 far e bné
možnosti za u jlmavého nástrojové·
ho obsa denia , ktoré hráči SF, só·
lista 1 dirigent náležite r ešpekto·
vali a Interpre tač ne rozvinuli. V
Beethovenovej symfónii vyprovo·
kova l dirigent orchester k dravé·
mu a plookrvnému v9konu, k tor9
sa odzrka dlil v rovine s ugestlv·
nych tompových kon tras tov je dnot·
llv9ch čas ti, ale a j v rovine Ich
vlas mého te mplckého priebehu,
nk9m bolo aj ry~l c ky 1 dynamlc·
ky s trhujtlce finá le.
27. oovembra (O. Kardol: Mie·
rod ka ntata ; E. Suchoň: Symloniotta rastlca ; F. Llnt: Koncert
pre klavlr a orchester l!. 1 Es du;
o. Rnplghl ; Rlmlke foatby).
Kardooova Mierová kantá ta za·
znela so sympa tlck9m sólom Fran·
tJikli Bal6na a za spo lu tíčlnk ov d·
nla zboru Collegium tecbnlcum. Dl·
rlgen ta Richarda Zimmera viac
uptíta li partHtlry Su ch oň a a Res·
plghlh o než s prievod k Llsztovmu
k oncertu. K9m tieto diela mali , 1
ked nie bezv9hra dné Int erpre t ačné
fl uid um, v s prievode nezáflvná
hra orchestra s ma tn~m zvukom
skOr brzdila než Inšpirova la s ó·
listu Petra Mátého, ktoréh o h ra vy·
žarovala technickú vita litu 1 zdra·
v9 hudobn9 základ. Bola to vybrtí·
sená, v9razovo zafl1á lnterpre tá·
cla.
4. decembra (A.. Moyaea: Janoltkovl chlapci, op. 21 ; O. Sostako·
vil!: Koncert pre violončelo a orchester 1!. 1 Es dur, op. 107 ; W. A.
Mo1art: Syml6nla g mol, KV 550).
Vynlkajtícl v9kon orchestra SF
bol v9s led kom dirigents kej vlia li·
ty Petra Vronského, jeho živého,
hudbou naplneného gesta a bez·
prostredné ho kontak tu, a k9 s or·
chestrom nadviazal. Už Ovodná
pred ohra predpoveda la tvor lvtí at·
mos!éru, k tortl potvrdil aj v9kon
sólistu Milana Cenenaka v Sos ta·
kov lčov om ko ncerte za ve lmi dob·
ru j spolupráce orchestra. Hudobný
priebe h tohto koncertu nielen kla·
die, ale svojou rozpln avou formou
l hlbok9m obs a hom zvyšu je ume·
lee ké nároky na s óllstovu h ru ; M.
Cervenák Im nezos ta l v ničom dlf ·
n9. Jedine č ná bola Inter pretácia.
Mozartove j symfónie. Vrons k9 v
rámci základnéh o metrorytmlc ké·
ho priebehu vys ta va l krl štálovo
čis t il for mu , ktorá bola rámcom
odvljan la obsažne závažn 9ch dra·
ma tlck9ch h udobn9ch myšli enok.
Obdlvuhodn9 bol dirigentov ne·
omyJ n9 cit pre kol'llt ra.stnos t č asti ,
ale ul vn t1torn9ch š tru ~tt1.rnyc h
prvkov.
11. decembra (G. Roulnl: Pre·
dobra .k opere VIliam Teli ; S. Pro·
kofiev: Koncert pre klavlr a or·
chester 1!. 3 C dar, op. 21 ; L. van
Beethoven: Symf6nJa l!. 1 C dar,
op. 21).
Vďaka sólisto vi Mariá novi La planskému, ktor9 odviedol jede n z
n.ajv9ruznej šlch s6Jistlck9ch v9ko·
n ov recenzované ho bloku vObec,
vyvrcholil ten to koncert SF ešte
pred záver om. Lapšanského Proko·
flev bol v9razovo s t rhujtlc l, obs ahovo objavn9, so z reteln 9m pre·
ctzovanlm typlck9c h zna kov s kl a·
da tel ove j hudobn ej r e č i. Beethove·
n ovu s ymfóniu poznačili drobne j·
šle kaz y l n tonačného l rytmické ho
cha ra kteru a cel kové mu h ud obné·
mu obrazu ch9ba la v koncepcii dl·
rlgenta Radomila Elll ku tá prnvll
tvorivá Iskra.
DITA MARENCINOVA

i ve
ta, Don Giovanni, Cost fan tutte a FigarovA sva dba .
ktorll teraz pre§tudlt1vame do ta ll an č Lny , z We bera ·
v9ch opier C&rostrelec a Eu ryan tha , z Wagne rov9ch
Ma jstri speváct nortmberskl a Lohengrln, Händ lova
Alclna a Bizetova Ca:rmen. Z h os fovanl s pomeniem
as poň vysttlpenla v Mozartovom Donovi Glova nntm
v Stuttgarte, a to v ntekolkých p,redsta venlach.
Tešlm sa na da lšie svoje vysWpenla v Slovenske j
filharmón ii v januári, februári , marci a máji. So
Z. Košiarom budeme doma nahTáva f so SF Dvol'áko·
vo Rekviem pre Opus, s M. Lapšans k9m ma čaká na·
hrávka p4esn1 G. Ma hlera a H. Wolfa. So šéfom "Opery
SND s me u va!ova ll o moZnosti hos ť ova nia do koncn
sezóny aj na scéne SND.
·
V P.ra he s dlrtgentom G. Ro!destvens k9m chystá
me Moza11tovu kantátu Oslobodená Be tu !la (La Be·
tulla Uberala ).
PripravU: Martin Gro•
Snfmka : a rchlv

EUGEN SUCIIOR: SVÄTOPLUK. HlldobD6 dri. . v troor:;
deJ-tv6ch. Libreto spracovali lvaD Stodol•, Enaea Sa·
choft, Jela Krl!méry. Splevaj6 Oaclrej Malacbonkf (Svl·
toplak) , Frantilek Caban (MoJIIlfr) , Frantllek Livora
(Svitoplak JDJadll) , JuraJ Martvoň (Dragotnlr) , Peter
OYorakf (Z6boJ), Anna Czakod (Mileaa), Peter Mikalal
(!rec:), Jozef Abel (Vrafec:) , Elea. HoUI!ko.a, Jitka Zerhauo.a (kňalky Moreny) a cfalll. Sloveukf fllhanaonJc.
kf 1bor (dJrlg81lt dr. Stefan Klimo) a Syafouickf Ol'·
chester Ceska.iov81llkébo roahlaaa v Bratislave cUripje
OndreJ Lenard.
Opa Stereo 91111191·93.
Recenzova ná nah't'ávka vznikla roku 1983 v bretlslav·
s koro r ozh lase na počesť 75. narodenín p rof. E. S~.t
ch oňa . Tvor! podstatntí čast reprezentač ného alba, ktoré
obsahuje l znsvlltentí štddlu profesora Kresánka a llbre~o diela. Základn ý i nforma.tlvny ·text l šttídla s tí pre·
lofené do nemči n y a anglič tiny .
Ide už o druhtí nah rávku S uch oňovho ope rnéh-o epo·
su. Prvll r ealizova l v roku svetove j premiéry opery
(1960) Zdenl!k Chala ba la s ansámblom opery ND v Pra·
he (Supra phon DV 5766·90) . Dnes je už rer ltou - a
preto nová nahrávka pr l.§la v .prav9 čas. Súdiac podla
ohlasu posledného naštudovan ia Svä topluka v opere
SND ( 1985 ) priaznivcov te jto velkolepej opernej drámy
n ie je málo.
Nahrávka a naš tud ovanie v opere SND navzájom sd·
vls la : Nahrávka má funk cie určitej predš ttldle - nl}
mlegtaml l vzorového modelu (zvláš ť v zvládnuti tílo hy
Záboja a zborového partu) . Lenárd sl vybra l sólistov,
ktor l spievali l v jeho naštudova nl Svlltopluka na ja·
vlsku SND - Ibaže .pM priprava posledného dram atlc·
kéh o stvár nenia boli všetky tílo hy a lternova né. Väčši n a.
só lls~ov nahTávky spieva la na prvej premiére to do·
kazu je Ich nesporn9 kvallta tlvny primá t. Skoda však.
fa nemohol na nej l1čl nk ova t Peter DvoTSk9 pre
svoje zahra n ič né záväzky ; jeho kreácia je vrcholn9m
umele c k9m v9k<>nom nahrávky. Lež l osta tnr sólis ti spte·
vajtí na vysokej tírovnl - zv lá šť ti, ktor9ch mená som
uviedol v záhlav l rtejto recenzie. Vel mi dobr9 v9 kon
podáva tlef zborové teleso.
Lenárdova koncepcia je mimoriadne dramaticky strhu·
jtlca, pritom však n echáva vyznie ť lyrlc ké tlseky v plnej
š ~r k e a Intenzite. Ob ja vné je dlrlgentovo
ponlma nle
obradnä ho Il. dejstva - jeho vášnivá dynamic ká pulzá·
cla skve le s prltomňuje starodávnu kul to vll eufór iu. Pa r ·
tlttíra zaznieva ta kmer komp letná - okrem nlektor9ch
c ltllv9c h š kr tov.
Farebné dla pozltlvy Ka mila Vy s k oč ila sprl.tomňuj tí a t·
mosféru scénickej podoby diela v opere SND.
Technic ká úro v eň nah rávky je dobrá. Hlasy spevák ov
a Inšt rume ntálne lfnle ma jtí správny vzájomn9 pomer ;
zrozumltelnos f je v9borná, miesta orches trá.lneho pléna
s o son órne, neraz af razantné. a le n ikdy nie s urové .

SLAVNE HLASY SLOVENSKEJ OPERY. Margita Cuanyiov6, Hele na Bertolov6, Anna Hrulovská, Mária Ha·
bov6, Fra njo Hvastlja, Illlrich )akabek, Janko Blaho. Hr6
Symfonlckf orchnter Ceslroalovenakébo romlasu v Bra·
dalave, dlrigujt Jarej VIliam Scbllffer a Ladblav Holoubek.
OPUS Stereo 9112 1582.
TAto p latňa je pozaruhodn9m ed lčn9m čl nom. Prezen·
tu je - na spOsob sondy - popredn9ch reprezen tan tov
za kla da telskej generácie sóll ~ov opery SND (s v9Jtlm·
kou Im ric ha Ja kubka - ten je prlslušnlkom nasledujll·
cej generácie, a le rozhodne patril medzi šp ič k ové zjavy
slovenského operného neba a preto má na tejto platni
právom čes tn é miesto - hoci v opere SND pôsobil len
posledn9ch šest rokov svojho p redčasne uk ončen ého
života ). Snlmky sd prevzaté z archlvu Ceskos lovenské·
ho rozhlasu v Bra tislave - stí dalšlm dokumentom
zás lužne j práce pra covnikov hudobného vystelanla tej·
to lnštlttícle: svojou mravčou prácou zaznamenáva jd uf
desia tky rokov mnohé v9znamné činy s lovenského hu·
dobného života, ba Ich neraz a j podnecujd a spoluvytvárajtí.
Všetci prezent·oWtnl ume lci predsta vu Itl v histórii s la·
venskej o perne j In te rpre tácie parame tre vynika jtícej kva·
llty. Vä čš ina z nich sa uplatnila v mimoria dne širokom
reper toári, pr loom nlektorl z n ich na svojom umelec
kom Vtrchole .p rekra čov a ll hr a nice hlasov9ch odborov
(Ba rtošová , BLaho ). I ked dvaja z n ich nie stl pôvodom
Slováci (Ba rtošová, Hvastlja 1, našli na Slovens ku svoj
dom<>v a preto Ic h právom pokla dáme za "svojich". Hru·
šovská zač lna la svoju kariér u na r aktískych opern9ch
scénach (viedenská Volksope r, Graz), Jakube k pOsobll
najprv v Prešove, Košiciach a Brne, osta tnl za čl n a l l
v SND a vä čšin u života tam ·a j tíč lnk ov all, h oc i Mária
Klš oňová-Hubová po Il. svetovej vojne bola zača s č l en·
kou Velke j opery v Pra he a dos ta)a aj láka vú p onuku
zo zah ra nič i a (La Scala) .
Naj v äčš iu prl'lefl~os t na pre ukázanie svo jich kva lit nu
tejto platni dosta11 B81l' toš ová a B~a h o. Rozsia hla scéna
Santuzzy a Turlddu z Mascagnlh<> Sedliackej c ti doku·
mentu je fa r ebnos ť Ic h hlas ov, eminentné drama tické cr
tenie a ve lkú muzikali tu. Tie Isté kva lity preukazuj O
svojim špeclflc k9m spOs obom i Cesánytová a Hvas tlja
v zá v ereč ne j scéne Ca jkovs kého Eugena Onegina pričom u Cesányi'Ove j (našej vari najv äč šej opern ej
umelkyn e ) treba u(>(Xtornl ť l na zvláš tnu expreslvnost
jej nádherného tma vého kovového fo ndu. Aria Don a
Alvlllľa z Verdiho Sily os udu pripomlna pre krásny bel
cantov9 tenor Ja kubko v - l jeho vzorovtl a;rtlkuláclu.
Kult1vov.an9 lyrlc k9 fond A11ny Hrušovskej zamleva v
4rll pa ni Fluthove j z Nlcola love j opery Veselé windsor·
ské panič ky . Slroda Jen , fe krás ny hlas Márie Kl šoňo·
vej-Hu bovej poč u ( na s nlmke Iba v krátke j árU Blod·
chen z Il. de js tva Moza rtovh o O.nosu zo se ra ilu .
Bolo by dobre, keby táto p la tň a 11e zostala ojedinelá,
a le stala sa prv9m č l ánkom &diele s r ovnak9m názvom.
V nej by sa mohli objavlt ukážky z nah rávok tých umel·
cov, ktorl na tejto platni n emajO d o statočn9 priestor
(Hubová ), a lebo sa prezentujú v 91uč ne v due tách (Cesá·
nylová, Bartošová, Blaho), ne hovoriac o ďa l ši e h, ktorl
tie! pa triU k zakla da te ls ke j generác ii opery SND (Zita
Frešová·Hudcová, Dita Gabajová, Janka Kamasová-Gat>rová, Arnold F.lOgl, Stef-an Hoza a ď a lši) . Nemožno tiež
zabud ntíť na vrcholné z ja vy ďa l šieh generáci! l na dneš·
nťí m lo dťl gene rác iu. ktorfi uf za člna prenl·k at do sveta l
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Predlženie dohody o spolu·
práci med.z i Zvllzom finsky ch
skladatelov a Zvbom českoslo·
ven.skfch skladaterov je v~
znamná udal·osf. Dotera jš ie s ty·
ky boli sice dobré, ale nevy·
vinuli sa v systém, a ta k obe
strany pocih>Vali určité n edostatky. Nová zmluva, podplsa ná
14. ja nuára 1987 v He lsinkách,
zohladňuj e
všetky
zésadné
možnosti spolupréce, stanovuje
počet v~m enn~ch névštev, hovo·
rl o systéme v~meny notovln a
nechéva vofné mies ta pre ďal 
š ie a ktivity v t~cMo kontak·
toch .
Flnska strana zorgan izova In
pri n ašej n ávšteve rad akcii,
predovšetk~m név števu Flnsket
Janáčkov ej spoloč nosti, stretnu·
tie s preds tavltelmi Fl nsko-čes ·
·koslovenskej s p oloč nos ti a predovšetk~m névštevy koncertov
a Sibeliovej a kadémie. Všetky
tieto akcie sprevádzali besedy
a zvléšť s~retnutle s flnskymi
,.janáč k ovcami" boli zaujlmavé.
Poznajťí dobre jeh o um el ec k~
odkaz, zhromažď uj ú partitťíry a
pla tne, tešla sa z každej n ovej
In formácie a vďačne pri jali náš
v~kl a d Janáčka a náš obdiv k
tejto osobnosti. Na akadémii
nás pri jala rektorka Elien Ur·
ho , ktorá dobre pozná Cesko·
slovens ko, zau jlma sa o našu
hud bu a navrhuje rozšlren ie
priamych konta ktov českosl o·
v ens k~ ch umeleckých škOl so
Sibellovou akadémiou. Dozvedali sme sa o niektorých úspe·
choch tejto školy a nle k·torých
metodických zásadách vyučova·
nia. Zdá sa, že jej podnety bu·
dťí u nás pri jaté.

Prediv ená dohoda
V Helsinkách majú š tyri sym·
fonlcké orchestre, z ktorých
sme počuli jeden s o zautlma·
vým programom [Cop la nd , Sa·
lnt-Sa!!ns, Mozart) . Obecenstvo
je vďačné, p rep áči a 1 drobné

architektonicky ojedinelý pro·
jekt. Koncert sme tu sice nepočuli, a le zato v e lkťí prehráv·
ku z organovej tvorby, ktorá
tu znela zaujlmavo a mala
zvláštne a kustické d imenzie.

Pd podpise dohody v Helsink6cb. Vlavo predseda Zväzu flnskycb
skladaterov U. Mlirilelnen, vpravo predseda Zväzu i!eskosloYeaskfch skladaterov dr. Z. Nov6ček, CSc.
nedostatky a vlastenecky sa te·
ši z ťíspec hov svojho telesa.
Zvláštny význam mala n aša
návšteva ,.katedrály v ska lách" ,
kde okrem eva njelick~ch boho·
s lužieb sa ·konajťí koncerty. Je
'to nezvyčajná stavba, ktorá vy·
užila prlrodné podmienky v
predm estí Helslnk a doovorila

Teatro Colón v Buenos Aires uviedlo

Na jzáva žnejšie boU pracovné
s tretnutia s predstavltel ml fin·
skeho s kladatelského zväzu.
Osobilone cenné boli stretnutia
s pod!predsedom Jarmo Sermilom.
Tiež hla vná sekretárka zväzu
Ma arlt Anderzén je zrejme žena na mieste, nesmierne roz·
hladená, s mimoriadnymi o rga·

Janáčkovu

nlza čnýml

schopnosťam!. Dva·
krát nás prijal a j p.redseda
zväzu Usko Mllrilelne n, poprad·
ná skladatels ká osobnosť fin·
skej hudby. Venuje sa len tvor·
be a vykonáva funkciu predse·
du. Na pora de, ktorej sa zťi·
častnilo prlbllžne 10-12 fin·
s kych predstavltelov, sme sa ve·
n ovall predovšetkým otázkam
lepšieho pochopenia našich hu·
dieb a nie ktorým organizačným
otázkam pr! p:r.ehl-~ a nl konta ktov. Fin! zdOrazňovall, le
majťí záujem poznať viac z na·
še j tvorby.
v~znam
ma il
Mimoriadny
str etnutia s predstavltelml Zvä·
zu kultťírnyc.h pracovnikov Fin·
ska. Venoval sa nám tu pod·
predseda tejto organizácie Kat
Chydenlus a t ajomn!čka Tula
LynnslO. Tiež majú záujem o
spoluprácu l ked Ich a kčn~ rá·
dtus je obmedzený finančnými
možnosťami.
Zaujlmavé lnfor·
mácle sme dostal! o takzva ne j
Demokraticke j alternative, zdru·
žen! pokrokových flnsky ch U·
melcov. Al s nlml chceme nad·
viaza( konta kty.
Flnskl hudobnl umelci sa o
nás ozaj dobre staral!, ukáza li
vela zo svojej 'lláTodnej hudob·
nej vzdela nosti a naznačovali
svo j velký záujem o českoslo·
venskťí
hudbu. Vytvor111 sa
predpoklady p r:e r ozštrenle od·
borných a spoloč ensk~ch kon·
ta ktov. P.o návšteve som presvedčen~ . že velká záruka v
prehlbenl vzájomných kontak·
rov je v úprimnosti ·o boch part·
ne rov.
ZDENKO NOVACEK

operu Vec Makropulos

Skvelý úspech Eleny Kittnarovej v Argentíne
Sólistka opery Slovenského n6rodného dl·
vadia národná umelkyňa Elena Klttn~trov6
s velkfm ispecbom hosťovala v postave
Emme Marty v opere Vec Makropolus od
Leoia Janéčka na svetoznémej operne j scé·
ne Teatro Colón v hlavnom meste ArgenU·
ny Buenos Aires v dňoch 25. novembra l . decembra 198&.
Naštudovanie J a náč k oveJ opery Vec Ma k·
ropulos v Slovenskom národnom d!Widle
v april! r·oku 1973 [ Košler-Krlška-Vycho·
dU) sa s ta lo mimoriad nym um elec kým čl·
nom. Nezabudnutelná Inscenácia tejto ope·
r y, a ko a j je j divácky úspech, by však boll
sotva mysli.telné bez vyni kajúcej kreácie
ústredne j postavy národnou umelkyň o u Ele·
nou Klttnarovou. Slovenské n árodné dlvad ·
lo hosťova lo s operou Vec Makropulos v
Berline , Sofii, Moskve, B·russell, Antver·
pách ... a ch ýr o vynlk aj ťí cej predstavltel·
ke Emilie Marty alias Ellny Makropulos
sa dos tal do povedomia s vetovej opernej
verejnosti. Nasledovali štyri Toky h osťova·
nia Eleny Klttnarovej v postave Em!lle Mar·
ty , preštudova net do nemecke j rečl , v opere v Lips ku. S lipskou operou sa v tejto
postave predstavila aj divákom vo Wles·
badene. Neskôr ju trlkirá t s pievala v Hannoveri.
V októbri 1986 Elene K!ttnarovej po nťíkl a
viedenská agentúra prostrednlctvom Slov·
koncertu možnosť s polupodielať sa na na·
š tudovanl J a náč k ovej opery Vec Maktropu·
los v origi ná lnom zne ni na sveto7Jilámet
opernej scéne Teatro Colón v deväťmi116 ·
novom Buenos Air es.
Casopis Cla rln Espectáculos vychádzatťícl
v Bue nos Aires, dňa 27. 11. 1986 pod nad·
pisom Divadlo Colón uviedlo Vec Makropu·
los (a utor Pompeyo Cemps ) naplsal: .,Dl·
vadilo Colón práve uviedlo la tlns ko-americ·
kú premléru opery Vec Makropulos od čes ·
kého skladatera Leoša Ja ná čk·a, operu s t r·
valým posolstvom týka júcim sa nepotreb·
nosti večnéh o fyzického života . Naštudo·

vaná bola v českom jazyku kvôli z·a chova·
nlu technických a estetických prln c!pov .. .
Preds tavenie sa pravdepodobne zaradi me·
dz! najpozoruhodn ejšie v tejto sezóne . . .
Speváci podali nezabudnutelné vý.kony .. .
n ajmä Elena Klttnarová vytvo.rlla postavu
vy še tri s toročnej spevá č ky s osobitou dra·
matic kou pečaťou."
Po návrate z Argentlny požiadali sme ná·
rodnú u mel kyňu Elenu K!ttnarovťí o rozho·
vor, aby sa tak mohla s č btatelmi Hudobné·
ho života pod e liť o svoje dojmy z latinsko·
a meric kej premiéry Veci Ma kropulos.
Boli ste jedinfm hosťom v te jto inscená·
cll Janáčkovej opery n a javisku Teatro Co·
Ión?
- Hos ťov a l! tam so mnou aj ďalš! dva ja
čes koslovensk! umelci pražs ký tenorista
Ja n Markvart (Albe.rt Gregor ) a brnenský
basista Rich ard Novák [Doktor Kolena tý).
Spolu sme záro v eň rob111 rečov ~ch pora d·
cov a školitelov ostatných . Oa lšlm hosť om
Inscenácie bol fra ncúzsky dirigent Jorge
La velll. Osta·tnl ťíč lnkujú ct n a čele s dlrl·
genrom Antonlom Taurt ellom a scénickým
1 kos týmovým v~tvarnlkom Claudia Sego·
vtom boli domáci.
Ak6 bola vala spolupr6ca s rellsérom?
- Jeho poňatie posta vy sa mierne odll·
šovalo od môjho. Chápal tu v mysterióznej·
šej podobe, ja v rea listic kejšom duchu. Na·
koniec kapituloval a v tre ť om dejstve ab·
s ol ťítne a kceptoval moju koncepciu Ellny.
Ako dlho trvalo naitudovanie opery?
- Tvrdé s kúš ky trval! trt týždne. S k ťí ša 
lo sa denne okrem pondelka, nie kedy až
do polnoci. S kťí ša lo sa a j vtedy , keď sme
svoje pa l'ty všetc! už dokonale o vládali.
Vere jná generálna s kúška opery Vec Mak·
ropulos bola poznačená nervozitou zo stra·
ny domácich, krort sa obév all a ko ju pub·
llkum prijm e.
A ako pl'ijalo operné obecenstvo v Due·
nos Aires )anéčka?
- Obavy boli z byt-očné. Aj k e ď s me uvádzali celťí operu bez pauzy, po ka ždom de j·
stve zneli bohaté apla uzy, čo 2ln amenalo, že

Maohl popredni klaviristi stčasnosti s obJubou hraji na klavlrocb zn. Biísendorfer. Na
mfmke rak6skl klav~risti Paul Ba d u.ra·Skoda, Alexander )enno.r a Jorg Demus pri h.re
Jl.a troch lclavirocb :m. Biísendorfer lplperial na ko ncel'te v Palazo del Congressl v Bologni.

Zo

zahraničia

Listy M. P. Musorgského 'fY·
dal Y Llpaku Dieter Lehmaa.
Je to zatial najuceleaejii vfber
z Musorgskébo listov. Molao ..,
a.ich a6jat zaujimavf pobfad aa
Masorgského tvorbu a celkoyfi
osobnosť skladatela.
Welleszovu monografiu o Al·
aoldoYl SchiJabergovl vydbajt
'f DOY8J Yerzil YO Wilhelmsha·
feae. Carl Dablhaus naplni do·
sloY, kde zhrnul htstorickf pd·
nos SchiJnberga a podčiarkol
niektoré praktick.~! poznatky.
O s6časaom stll'fe b6daala o
Fraazoyi Scbubertoyl Yo Viedol
referuje 11. miaulonM!nli člslo
čuopisu Oesterrelchlsche Ma·
slk Zeltschrift. Prist6pllo sa k
reyfzll detkfch v61aych livot·
afch dokumentov skladatera,
ako 1 stiplsu jeho skladieb od
Otta Ericha D011tscha. Komisia
aktima desJatky spisoY, sprby
s policaJafch materiálov a ao·
Yli materiály ao zemského a r ·
Cb!YU.
Vo VIedni zvolili aod Yedeale Rak6skeho zvllzu skladate·
Joy a na jeho čelo postavlU 11
a6s dobre zn6meho Heinricha
Gattenaeyera. Novi! vedenie sa
má stara( o rozvoJ s6časnet
rak6skeJ hudby ; počlta pritom
s podporou politickfch strán a
dostatočafm flaančnfm zabez·
pečealm.

Medzla6rodné hudoba~! cen·
trum osl6vilo vo Viedni 25-roč ·
aé jubileum. Star6 sa· najmli o
opemt tvorbu, pozfva pracoY·
alko., médU a udeluje v Sala·
bargu Cenu telOYizie.
V Amsterdame otvorili budo·
novej opery, ktoreJ hladlsko
má kapacitu 11110 sedadiel. V
aajblllieJ dobe tu maj6 uviest
Musorgskliho Borisa Godunon
" rlilll Harryho Kupfera.
'fU

Rak6ska sopranistka Leoale
Rysaaekov6 oslávila svoje iesf·
deslatlay. Presl6vila sa ako
wagaerovsk6 speváčka., no oča ·
rlla publikum aj ako Janáčkova
JeaGfa. Ul 20 rokov je aosl·
telkou titulu Komorná spev6č·
ka.
Vo Viedni vzniklo M6zeum
Richarda Wagnera. Vel·
kf aemeckf skladater aaviUvil
Viedeň ako 19·roi!Df a ul nikdy
nestratil s ňou kontakty.
vzťahov

Friedrichovl Cerhovl udelili
velk6 St6tnu c011u Rak6ska ako
odmenu sa vfrazali uplatnenie
jeho oso!laoati. Jubilant rodlril
doterajiiu ,typol6giu raktiskyeh
umelcov a pri8pel k novému
ch6paniu ameleckfcb tl'adicU.
Né.rodaá um.elltyňa E. Klttnarov6 ako Emi·
lia Marty v bu8DOI8ireskeJ lascea6cll opery
Vec Makropule».
vyspelému opernému obecenstvu Janáček
nebol neznámy.
A samotné predstavenie?
Na všetkých piatich predstaveniach
vo vždy vypredanom 4000-m!estnom d!vad·
le obecenstvo burácalo, výkrtkml BNivol vy·
ja drovalo svoje nadšenie a po každom pred·
s taven! ma opernl fa nťíšl kovl a dlho oblle·
haLL Pri ne konečn ých autogramiádach som
dos tala mnoh o upomienkových darč&kov.
Na scénu sa tam kvety nezvyknti poslelat,
no ša,tňu som ma la nimi zapla v enťi a na
ostatnom predstavenl ma diváci priam zasypali na javisku kvetmi z 'lóži.

Nemecké noviny vychádzajúce v Buenos
Aires pod n adpisom Glänzende Janacek·Pre·
mlere a m Teatro Colón [zn. MM) konšta·
tovall : ..... úlohu Emilie Marty, ktorá žila
pod mnohýml menami, no vždy s týmt Istý·
mt Iniciá lkami, u robila zrozumtte lnou čes·
koslovenská s opranistka El ena Klttnarové
svojim s trhujúc1m herec k ~m podan!m ... Je
to herecky a spevá cky enonnne namáhavé
úlo.ha, v ktorej hlas v jedinom ·takte je ve·
de ný cez dve o k,távy. Pani Klttnarová zvlád ·
la svoju úlo'hu s priam n esk u točnou Isto·
tou a nuan sova nlm. Na šla nekoneč ne rafl·
nované gesto, 'Práve ta k a ko .I mpozantné
maniere prlma dony. Ut•r aflla sHuáclu hrôzy
•a j ked už z vyttižen e1 s mrti práve ta k pre·
clzne, ako register vlr.tózne naznačova neJ
op ilosti a pritom mala ešte hlasové rezervy
pre n áročný zá verečný akt. Ct soprán Eleny
Klttnarove j zodpov-edá konvenčnému
Ideálu krásy je bezvýzna mné prt sk utoč·
nosti, že z ne t vyžaru je žeravá krása ume·
l ecket 'Pravdy."
ALlA KRISTA VARKONDOVA

Dňa 15. aoyembra m. r . somrei ., Parili YO veku 89 rokov
Aleksander Tanaman, poprednf
polskf skladater, dirigent a
klavirista, lijtici od roku 1911
v sabraaičl. Ako klavirista a
dirlgeut vystupoval y celej Eu·
rópe l USA. Je autorom 7 symfónii, 2 klavimych koncertov,
opier, baletov, komorných skla·
dieb, l knihy o Igorovi Stravin·
skom. Bol čestnfm členom Zvll·
zu polskfch skladatelov.

Poprednf americkf dirigent
Lorin Maazel praveJme l . septembra 1988 funkciu
budobalibo riadltela symfoaic·
klibo orchestra v Pittsburghu
(Pensylvánia), v ktorom vola·
kedy pllsobll ako huslista. Al
do nástupu funkcie bude tu p6·
sobi( ako poradca l ako hosfu.
jtici dirigent.
s6čU11ostl

Brittaaova JMlsledaá opera
v Benátkach mala svofo
pofsk6 premiliru 17. janu6ra
1987 na llcéne Velklibo dindla
S. Monluszka v Poznani.
Smrť

Za vfsnamn6 udalos( hudob·
nlibo llYota Talianska označili
kritici predvedenie 9. symfónie
Lud~ga Yan
BeethoYeaa 'fo
Florencii pod taktovkou popredaliho dirigenta s6l!asaostl
Georga Soltiho, ktorý ., p08led·
nom čase len velmi zriedka VY·
stupaje pred publikom. SoUl
naoval predYedeale Beetbove·
novej symf6ale pamiatke ta·
llaaskebo neoreaHsticUho spi·
sovatera Italo ·c al'l'ina.

zkomor

e

one

Mllovnlcl komornej hudby sl mali mol·
DOl! vypoču( 25. n ovembra 1986 dva po·
loreclt6ly. Prv9 s flautistom V. Samcom
a Jlllvlrlatom K. Toperczerom a druh9
1 llarflatkou K. Nov6kovou. Prirodzene,
le v tak9chto prfpadoch nejde len o kon·
front6clu diel z rozmanlt9ch št91ov9ch
obdobi, ale aj o konfrontáciu lnterpre·
taenfch osobnost! - a to je vec rov·
lllllo zaujlmavá. Tak napriklad ušlachll·
lf tOn V. Samca nijako n ekorešpondoval
a tvrdým, prlebojn9m tónom klavlra.
K. Toperczer zrejme nedisponuje velk9m
bohatstvom farebn9ch r egistrácii. Azda
len v Rouaelovom diele Joueun de flu·
ti, ep. Z7 dokázal tak trochu n ačrieť .do
tvojej nevelkej zásobárne Ctderovej fa·
rebnostl. A to bola azda l naHepšlra in·
terpretácln. Skoda, že našl pedagógovia
a našl Interpreti sa zatia l tak málo do·
tazall po u či( napriklad zo sovietskej kla·
Y!rnej školy, v ktorej práv e tvorenie tó·
DU by stálo za povšimnutie. V komornej
bra je taká to požiadavka rovna ko nutná
ako v sólovej. Povedzme, že v Hummelovom diele Grand Rondeau (pre flautu
a klnlr) je klav!rny par t oveJa výraznejšie exponovaný ako flautový. To však
neznamená, že by , sa [l auto mala sto(
sprevádzaj6clm nástrojom. A, žla l. v tom·
to prlpade tomu tak bolo. Miestami ju
nebolo ani počul. Zato klavfr burácal a
jednoznačne p6ta l na seba pozornosť.
O čo vtipne jšie by bolo vyhrať perlivé
prstové pasáže v jemn9ch kontúrach a
lepšie sa započ6vat do spevných par tii
nauty. Ešte problematlckejšla bola s náď
ViYalcllho Sonáta g mol pre flautu a kla·
Ylr. Ale vo výpočte výh rad nebudem už
dalej pokračov ať. pretože s(! ovela hlb·
lej povahy a presahujú rámec jedného
mterpretnčného polorecltál u. Našťastie
druhá polovica programu bola presved·
elvejšla a pritom harfa je nástrojom
s ovale menšou sóllstlckou tradfclou ako
Deuta. U Novákovej mohol poslucháč ob·
dlvovat predovšetkým jej sa.mozrejmt1
muzikalitu, uvoJnenost, r adost z hry. Bo·
la to Interpretácia kreovaná s pOžltkom
a ten sa okamžite preniesol l n o poslu·
cbáča. Mysllm sl, že z jej pestrého polo·
reclt6lového programu je ť ažké vyzdvlh·
n6! jednotlivé dielo. Iste, čoro Prokoflembo PreiOdla C dur je n enapodobiteY·
116, ale napriklad rovnako tak sa pá·
eua l Son6ta c mol J. L. Duslka, čl Mor·
tarlbo Sonatlna prodlglo, alebo závereč·
o6 S.6ta pre harfu M. Nováka. V tak
pestrom a boha tom polorecltáli z ač!na
t8fml nápadne vystupova( do popredia
celkovt charakter nástroja, jeho výrazové a technické možnos ti, ktoré sú neaalá. Nováková Ich ozvláštnila svojou
hrou, v ktorej nezabudla na to, že hudbu
treba tv oriť. A tak aristokratic ká vzneše·
oosf tohto nástrojo up6tola všetkých
poslucháčov. A dovollm sl poveda ť , že
by som vydrfal poč(Jv af l cel ovečer ný
barfovt recitál - prepojený nwprfkl od
l dal ~lml sOllstlckýml nástrojmi. Prlro·
dzene, v takej lnterpretácll, akt1 sme
počuli no tomto koncerte.
IGOR BERGER
9. decembra 1986 so predstavila v Zrudlovej sieni Primaciálneho paláca po·
predné reprezentantka najmladšej gene·
r6cle slovenských klaviristov Zuzana
fulechod, t. č. štipendistka SHF. S propamom recitálu, ktorý prl·p ravila, smu
a u! čiastočne stretli na niektorých jej
predch6dzajúclch vyst6penlach (Bratisla·
ta, Trenčianske Teplice l . Máme tok dostatočné z6zemle na to, aby sme so moh·
ll vysloviť k jeJ s6časnému umelecké·
mu napredovaniu. Paulechová je viac než
mimoriadny talent. V oblast! techniky
um6 v podstate nijakých nedostatkov ,
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V speváckom zbore Lúčnice došlo pred
t101111 rokmi ku generač n ej výmene vo
tedenf l v prevažnej časti členstva. S no·
tfm umeleck9m vedúcim a dirigentom
htro• Hradllom sme toto teleso mohll
pctuf zatial len v rámc! menš!ch prfle·
lltoetl. No aj tieto naznačlll jeho Inter·
pretačné smerovanie. Celkový obraz o
irovnf sl však možno vyt v ori ť ·až po pre·
DDt6cll no širšej dramaturgickej ploch e.
lou sa stal celovečerný Vlanoont kon_.. Ul!lllce, u skutočnený 17. decembra
11188 v Moyzesovej sieni SF a reprl7;ovaat 18., 20. a 21. decembra, kedy so zbor
predstavil bratislavskej verejnosti po pr·
tf raz od svo jho vynovenia.
Dramaturgicky šlo o pestrií zostavu,
111 ktord mOžu byt rOzne názory. Za·
chovala sl však .aJ z hladiska posluchá·
peychologlcky d0ležlt1í k ont rastnos ť a
e aj t6to sku točnosť vplývalo na poDSf obecenstva, ktoré sa na k.až·
koncerte lt1čllo s rozosplevanou Lt1č·
Ideou neutlchajdclm potleskom oj po
b prfdavkoch (Mikula : Lt1č n e hry,
eda Vstávajte pastieri o S uchoň: Aká
ll lDI krásna 1.
Pnd hsf koncertu tVorili zväčša SkladDaltudované pre (!spešne absolvo·
d mlnuloročn(J medzlnárodnií súť a! v
lckom Mlddlesbrough (A. LotU, J.
et, O. Glbbons, R. Thomson, I. Stro·

ea

disponuje veJkfml gradačným! sr.h opno-;
fam! a aj v oblasti výrazu ln ttmzlvne
c!tl, dotVllra. Navyše je veJml pracovitá,
umelecky poctivá, nikdy nie je spokot·
ná s dosiahnutými výsledkami, .a navyše
s kromná, čo je zárukou ďalšie ho t1speš·
ného vývoja.
úvodnú Chor61ov6 predohru ,.Nun
komm der Helden" J. S. Bacha v úprave F. Busonlho zahrala s mimoriadnym
kontemplatlvnym nábojom, no jeJ vek
ozaJ o bdivuhodným. Je otázne, čl možno
h ra ť Bacho, aJ ked v romantlzujúcom
zvukovom ša te Busonlho, až natoJko
emocionálne, čl niekedy mene j nebýva
vlacl V každom prlpnde vša k posluchá·
ča upOtala a presvedčila. Neviem, čl by
niekto z jej generácie sa dokázal tak
hlboko vc!tlf do podstaty tejto hudby.
Výrazný pokrok zazn amenala umelky·
ňa v podan! Sonáty els mol, op. 27, č. 2
.,Meaačný svit" L. v. Beethovena. Ellml·
novaJa tu svo je predchádzoj6ce snahy
o originalitu (v Allegrette). ukfudnlla
prejav, upevnila tetivu temJljl. V snahe
h rať štýlovo, nech ala sa pr!llš sp6 taf ob·
ručami dlsclplfny. Možno h ra la tt1to časf
prlllš strojovo, ole s prihliadnutim n a
vek t1ctyhodn el V Adagiu sostenute našla
správny pomer medzi citovým ponorom,
kult6rou tónu o správnym agoglckým
vl nenfm.
.
Popri už obohraných Llsztových etu·.
dách Sumenie lesa o Tanec lkrlatkov,
kpe by s me sl miestami vedeli predsta·
vlf aj trochu zdržanllvejšle tempo, ale
v koncepcii už ustálenejšfch, premysleneJš!ch, pribudlo aj ll lamento - Lluto·
va Etuda As dur postavená na kantabllnej téme prechádzaj(Jcej viacerými ná·
ladovýml polohami. Poulechová má vy·
nlkajúcl zmysel pre vedenie romanticke j
kantilény, dosta tok prostriedkov n a je j
vyzdvihovanie, preplletanle l oprladanle
girlandam i llsztovských pasáž!. Táto menej frekventovaná s kladba (poklal vieme
nefiguruje u n ikoho z našich klaviristov
na repertoári) niesla peč a ť uvedomele
vystavan eJ l citovo prežiarenej koncep·
cle.
Nema lé tvorivé schopn osti preukázala
Paulechová pri stvári\ov.anf ltyroch (č. 3,
5, & a 1 l z 12 prelOdil pre klavlr od
Dulana Martlnčeka . Grad ač né sch op·
nosti, živosť, brlsknos f podania, vtip a
šarm z nich doslova vyžarovali.
Hoc! najväčš! úspech zožala za inter·
pretáclu záve r ečnýc h Symfonickfch etud,
op. 13 Roberta Schumanna, ktoré z hJadiska techniky zvládlo oza j suverénne ,
domnievame sa, že je to opus, nad kto·
rým mus! ešte z hladiska agogi ky, udrža·
n lo tempového napätia najviac pracov ať.
Velké, prakticky neobmedzené technlc·
ké možnosti ju zvádzajú niekedy k preháňiLillu tempo, k prlllš nému poddanlu
sa Mrllvému toku tejto hudby (naj mä
v rytmicky výrazných flg6roch žiadalo
by sa viac sos tenuto a presnejšleh o do·
držlavanla hodnOt l .
Ak s me pri hodnoten! výkonu mladej
klaviristky nasadili prfliš prfs ne kl'lltérlá
a skOr zamerali svoje hodnotenie na to,
v čom nie je ešte Ideálna, neznamená
to, že by sme sl úroveň je j cľecltál u dos·
t o toč ne nevážili. Bol to výsledok viac
než lmponuj6cl, v mnohom čo do s uveren ity prejavu až omrač uj6 c l , a čo je
hla vné - podmaňujt1cl. Aj v Schumannovl, najmä v poetl.ckých t1sekoch, bolo
množstvo zasnených, prekrásnych .a zrelých miest. Naše pripomienky sO mysle·
né ako dobrá rada so zámerom usme rniť
ešte viac tv orivý temperament mlade j
umelkyne, ktorý, ako u každého veJkého
talentu, ju ženie prfliš dopredu. Má však
dostatok predpokladov na to, aby ho
ešte
lntenzfvnejšle a uvedomeleJšie
u smer ňova la .
VLADIMIR Ct!IK
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vlnsklj, I. Zeljenka l. Tento blok dopi ·
nlll diela J. H. Gallusa, A. Brucknera,
spiri tuály v úprave černošského sklada·
tela H. T. Burlelgh a a zborová premiéra
diela G. Frescobaldlho Peoché spess'a ve·
der.
Od nasadenia prvého tónu prvej s klad·
by (Gallus: Heroes J bolo zrejmé, že zbor
Lúčnice za tr! roky práce hlasovo dozrel. Pos tupne pre sviedča l, a ko každý
spevák ovláda s voj nástroj o dáva ho do
s lužieb plnokrvne muzlcfruj6ceho dlrl·
genta, a to aj v komorných zostavách.
Ukázalo sa, že Ide (až na drobné sporadické výnimky v sopráne o tenore) o ho·
mogénne zosplevan é ·teleso s vyrovnaným!, farebne pOsoblvýml hlasovými s ku·
plnaml.
Uspokojlll volené tempá, dynamická
tvárnosť l citlivý pr!stup k požiadavkám
štýlových odlišnos ti. Tóny l tej ·na jmenšej rytmickej hodnoty žlll, zneli. C!sto
a presne sa perili! v ta nečnos tl s tarej
polyfónle, radostne spievali ( Bennet: All
creatures now), dojfmall mäkkým n.asadenlm ( Frescobo ldl) . Ťažko povedať , kto·
rá skladba vlne zapOsobllo. Predsa však
výrazom a atmosférou domlnoval Brucknar (Locus Iste] o Lottl (·C ruclflxus).
Zochovávaj6c tr.adlclu, zbor Lt1čnlce
vystúpil v druhej polovici koncertu v
krojoch a Inter pretoval na jmä Judové

Za Voitechom Schrenkelom

čo aom o Tebe na atr6nkacb tohto
časoplau napl18l pred lteatiml rokmi:

to,

.,Z postavičiek a flg6rok Vojtecha
Schrenkela sála radqsť z hry, radoať
z pretváraola aa. Pok61a aa ddy prl·
niesť čot~l charakteriatick6 a· aeopakovatelné aj do nlekolkosekundovébo
,vfl lapu', neboj! sa by( komlckfJD.
Pritom je to tenorista bez Yok61.Dycb
problémov, a hladkfm tónom schop·
ntm kantilény, bezpečnou mu.ákaU·
toa a zmyalom pre ltfl diela. Velkf
rouah nmoliiuje mu aplen( yysoko
pololené charekteroYé tenorové par·
ty na koacertaom p6dlu ·l na javia·
ku." Povfltl al u nts buffoyf a cha·
rakterovt odbor na ptDohodDotD6 ka·
tegórlu. Lebo pre Teba neboU tieto
prllellta.U yfchodlskom z ntdze,
kompenúclon aedot~tatka lafch dla·
pozlcll, ale plnfa uplatneDim naJ·
vlastnejllcb a lpeclflckfch čft 'l'toj·
ho umeleckého rukopisu. Potvrdzujt
to aj dte Yelk6 JJCMIUlYJ poalednfch
sezón - Herodes Y BeDelonj Hot~dne
a Hauptmann Y Bergoyom Wos.ecko·
Yl. Nimi at - bes aadsúky - prellel
Je to Ylac nel ltvrťstoročle, čo sme
do alonn.skej operaej histórie. Ako
aa deDDe atretbaU Y triedach, na
auverénne, vkusne, Y sOiade s drama·
chodb6ch a paYiačoch nalej .,atarej,
tickfm charakterom pohybonl sa
dobrej" Alma mater na Sttrotej ullcl.
Tvoj Hauptmaan y nenormálne espo·
!Ivot bol pred Tebou a avet - gom- novanej, falzetonj teatttre parta!
bička . S akfm dpalom si na lkol·
Ako divadelne yuulujtco osc:liOYal
akom javisku v Redute Yytvárel Py·
medzt smleinou karikatOI'0\1 a oblud·
lada v Gluckovej lflg6nil na Tauride,
nfJD ~ etvoroml
Ladislava v Oatrčllovej jednoaktovke
Divadlu, l n6m oatatnfJD, ~ mtme
P6pä, Belmonteho Y Onose zo Seralldivadlo radi, badel chfbať. Bude a6m
lu, VIliama v Mignon, ale aj epizód·
chfbať aj 'l'toj oaobltf maysel pre
ku atrálnlka v Hubička, ktori pred·
lart, optJmlzmua, dobN slo-.o k dra·
značovala Tvoju neakorlla umeleck6
hému. Na javisku n6m bude chfba(
doménu! S diplomom sl odlllel do
Tvoja typlcka poataYlčka , 'l'toj s6pal,
Kollc, potom do NDR a ked sl sa na
rodnt vfchod vrátil, stal sl aa v ne- s akým al aa Ykladal do eplz6dok,
ktorfml lnl pohfdaj6. Tvoje charakte·
rozlučnej dvojici s !Jel ul nebohým
rlzai!al'! umenie. Bude n6m chfba(
Mikim Cablii6kom darcom uvoliiuj6·
ceho smiechu mnohfch kollckých Tvoja origln6lna m6dros(, prfltlaca
opernfch nal tudovanl. Vall neopa·
zo zdravého, vlt61neho po1toja k ll·
kovatelnl, rozosmlevaj6cl a sami sa
'tiOtu, dobrickeho ardea l ndelaaost·
bavtacl Jerolka a Skula v Knlelatl
Igorovi, záhradnlcl v TOibe, Doolltleo- n6ho z6zemla. V kostýme Monostata
počas predstavenia Carovnej flauty
vi kumptnl v My fair Lady . . . V ro·
ku 1972 atal al sa sólistom opery
(30. decembra minulého roku) sl do·
SND.
hral avoju llvotn6 6lohu. Pokojnf sp6·
Talko sa hladajt alov6 pri takfch- aok, Berclnko.
JAROSLAV BLAHO
to prllelltostiach, a tak iba odcitujem
piesne v rôznej š tylizácii. Vo vyváženom
s triedani nálad strhával k nadšeniu ale·
bo citovému rozpoloženiu rytmicky ná·
r oč ným KupoJokupoleJo A. B. Bražlnska·
sa, Uspávankou M. Schneidra-Trnavského
(sopránové sólo by s me sl vedeli pred·
IStavH aj gulatejšle, mäkšie), zborom Vy·
bl!hla bi'!za A. DvoM ko ( koJko detailov
tu bolo vysplevanýchl ) . Počuli sme dávno nepočuté koledy v úprave J. Cikkera
( Nlnnj , nlnajJ a A. Moyzesa (Vstávajte
pastieri a Búvaj, bt1voj) a už viac ráz
Interpretované Cervenle jablt1čko H. Do·
manského. Po prvýkrát som prijala tOto
moderne prekomponov.an(J Judovú pleseň bez výhrad predovšetkým preto, že
spád 1 rýchle tempo odstránili predtým
dosť samo6čelne pOsoblace mlmohudob·
né prostriedky. Po známych vydarených'
spracovaniach plesni Ked la pôjdem (dl·
rlgent volil varnejšie tempo oproti Iným
koncepciám J o Teč i e voda l. Hrušovs ké·
h o zaznela vždy pôsobivá Mlkulecká de·
dlna O. Halmu a TancuJ, tancuJ v málo
7.nllmej (!prava M. Smida [v úvode vynlk·

Ja krása basov! l- Radostným výrazom a
brlla n tnosťou sa zaskveli na záver lt1č ~
čia r!
l klavirista Róbert Stankovský
(asistent dirigenta J Smetanovým Proč bychoro se netešlll.
VIanočné koncerty .spe váckehťl zboru
Lúčnice s dirigentom Petrom Hradllom
za nechali výrazný dojem , v mnohom doslova nadchli , a le a j prekvaplll. Meno
Petra Hrodlla v slovenskom hudobn om
živote sa objavuje už rad rokov. Stál na
čele viacerých telies. v s6časnos tl vedie
aj Spevácky zbor slovenských uč ltelov .
Dá sa vša k povedať, že až teraz so zbo·
rom Lt1 č nlce odhalil v plnej hlbke a
šfrke svoje muzi kantské názory, schopnosti. Pre t1plnosf ln fonnácle je však treba vy sl oviť uzna nie aj hlasovej pedagogičke O. Stmavej za nie malý podleJ na
vokálnom 6spechu (domnievame sa, !e
by aJ jej men o malo figurova ť v bullett. ne). A -tak s t1prlmnou z vedavos ťou bu·
deme sledova ť dalšie umelecké k ro~y
tohto teleso.
MARCELLAMESAROSOVA

KON URl
Riaditel Novej scény v Bratialave yyplsuje konkUI'Z do speYohemého a6boru
na mleata:

- koncertného majatra l . huall,
- sólistov a s6llatJek spevohry tletkfch hlasovfch skupin,
- členo v a členiek speváckeho zbora vletkých hlaaovtch skupia,
- tanečnlkov a tanečnlc do baletného dboru.
Podmienkou je abeolutórium VSMU, kODSenat6rla, resp. HTS. Vekov6 hraal·
ca u členov baletné ho a spedckeho zboru je 25 rokov. Prihl61ky • k:ritltym ll· ·
votoplsom zasielajte na adr•u: NS, !ivnO.ten.ska 2, 111214 Bratislava. TermiD
konkurzu bude uch6dzačom om6ment plaomne. Cestovné uhredlme leu prijatým uch6dzačoa.
Riadltelstvo Konze"atória v !ill.ne vypisuje konkUI'a aa obsad8Die mleet iD·
ternfch pedagógov pre lkol rok 19117/ 1988 a n6atupoa od 1. 9. 1987:
- 1 pedagóga hry na koutrabu,
- 1 pedagóga hry na flautu,
- 1 pedagóga korepetlcle.
21adostl dololené a krttkym llvutoptsom zaiUte na rladltelstvo Kousenat6rla
Y !Iline do 28. febru6ra 1987. Byt poakytntť nemOieme. CestoYné aa hradl lea.
prijatým uchád začom.
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Slovenské hudobné umenie vpražskom Dome slovenskej kultúry
bo sa ešte v Prahe nepre ds tav!ll. Záro-·
veň s ruml chceme predstav·o vat aj slovensk11 hudbu a t9m pomOcť jej propagácll.
Jedným z typov programov je Miesto
pre hosťa, kde sme prtvlta ll n árodného
umelca Bohdana Wa rcha la a členov Slovenského komorného orches~ra. V rámct veče ra, ktorý v9borne moderoval Ju1'8j Ha trlk, sa predsta vila i Brigita Sulcová, profesorka pražského konzervatória a odznel a hudba E. Suchoňa, L Zeljenku a J. Ha trlka . Oa lšlmi hosť ami tohto programu bola zaslt1žllá umel•kyňa
Magdalé na Hajóssyová, ktorá pri moderovanl d r. Terézie Urslnyovej sa ukázala ako neobyč aj ne vtipná rozprávačka.
Pri kla vll'l ju sprevádzal národný umel ec Ja n Panenka. Tento večer obidvoch
šarmantných
žien
zanechal
velký
ohlas u návš tevnlkov. Oalšl moderovan ý večer, tentokrát dr. V. Pol a kovičovou,
bol so spevákom Jánom Gallorn, z repertoáru kto rého zaznela 1 ária zo Suchoňovej Krútňavy. Jura j Hatrlk a d•r. V.
Pola kovi čová dal! podnet k zaujlmavérnu veče ru, n a ktorom skladby mladých
slovenských skladatelov I. Szeghyovej ,
V. Godára a V. Kubičku .l n·terpretova ll
česk! ume le! Jana Nácovs ká, Miroslav
Pe tráš, Vl!ra Langerová a Kublnovo kvarte to. Prltom.n9Ch s kladatelov uviedol Juraj Hatrlk, ktorý pribllžll publiku tťíto
skla da tel skt1 generáciu. Program bude v
lete r eprlzova ný v Bratislave v Kla riskách .
Pozornosť .návš tevnlko v zlskall 1 m ezaslúžUých ume l·
Kláry Havllkovej,
venované štt1rovskej poézH a prvému vydaniu Hviezdos lavovej HájnLkovej ženy,
o d ktorého uplynulo vlani sto rokov. Oba
literárne v ečery boli doplnené Sucho·
ňov ou hudbou. Kolára Havllková hrala l
na ver·nisážl výstavy slovenského hudobného vydavatelstva OPUS, ktoré pri prlležltostl 15. v ýročia svo jet existencie
predstavUo v priestoroch Domu s lovens kej kultúry svoQju doteraj šiu edl č n t1 čin
nost. Pri literárnom vel!er e na počesť
60. naroden!n národného umelca Vojtech a Mi·hállka. prlbllžlla jeh o zhud·obnenú tvorbu zaslt1žllá umelkyi\a Magdalé·
na Bla hušiaková. Svoj samosta tný vocer
ma l 1 zaslúžilý umelec Vojtech Kocián
z pražského Národného divadla, ktorý sl
a ko hos ťa prlzvaJ. národiného ume lca Václava Zltka.

vuje me na kon.lec marca k 160. v9ročlu
úmrtia Ludvtga van Beethovena .
Na pôde Domu slovenskej kultúry vy·
s túpili so samos tatn9rnt ko ncertmi Fii·
harmon.lc ké a Moyzesovo kvarteto. Obi·
dve telesá mali v repertoári aj pOvodnO
tvorbu. Moyzesovo kvarteto uviedlo 3. s lá·
č lkov é kvarteto Ladislava Burlasa a FII·
harrnorucké S l áči kov é kvarteto č. 3 Domovina Jána Cikke ra. Cikk erovo kvarteto
ma li v repertoári 1 Trávnlčkovcl, ktor!
sa tu pre dstavili tento rok v ja nuári.
Zaslúžll9 ume lec PetBr Toperczer bol
prvým slovens kým Interpretom v Dome
slovenskej kultťíry , le·bo hra l pri jeho
s lávnos tnom otvoren!. Opäť s rne ho pri·
vltali spolu s Mariánom Lapšans kým pri
predvedenl
Dvorákov9ch Slova nsk9ch
!lancov a B.ra h'ms ovho kvinte ta s Fllhar·
monlckým kvartetom. Marián Lapšansk9
sa predstavil v Schubertovom kvintete
Pstruh s Pa nochovým kvartetom.
Vlolončelov9 recitál mal ľ.udovlt Kan·
ta, kto r9 okrem Iného j)'ľed.nlesol Sonátu
pre violončelo sólo ľ.udovlta Rajtera.
Prlvltal! srne 1 pražské teleso Ars Cameralls, ktoré predstavilo s tredovektl
hudbu zo Spiša a v prltornnosti s klada·
tel a premiérovalo Dve árie na texty
fudovej poézie Tadeáša Salvu.

rá'ľn o- hudobné ve čery
kýň Evy Krl~ tlnovej a

Pohfad na Dom slovenskej kulUíry v Prahe
Pred rokom, v januári 1986, vzn1kla v
Prahe nová kultúrna lnštlt11cla - Dom
slovens ke j kultúry, dôstojné a moderné
stredisko, ktorého cielom je dokumentova t rozvoj kultúrneho, spolo čenského a
politického života Slovenskej sociallst.lckej republiky, upevňov ať a prehlbovať
českos lovenskú v zájom n osť, vy tvárať pod·
mienky vzájomného poznávania kultúr
oboch bra tsk9ch národov, úspechov do.s iahnut9ch vo vede, technike, pri budova ni socialistic ke j e konomi k y a l'OZVOjl
životne j úrovne. Jeho činnost nadv~azala
na dev!! tročnú či nnost Klubu slovenskej
kultúry v rámci Pražského kultúrneho
strediska a pred t9m na sedemročnú čin
nost Miestneho odboru Matice s love nskej
v Prahe.
Mal9 barokový palác na Purkyňovej
ulici, v bllzkostl obchodného domu Máj,
má dlhš iu his tóriu. Na jeho mieste bol
pOvodne žldovsk9 ctntorln, ktor9 král
Vladislav ll. dal v roku 1478 rozparce·
lova t. S n aj väč šou pravdepodobnosťo u
stav ebnlkorn paláca bol po roku 1701
Arnošt von Blsslngen. Budova, posta ve ná
a ko trojkrldlov9 objekt, prešla v priebe·
hu rokov mnohými zmena mi. Dnes je
t!1ojposchodová s át-riom v tv are podk<>vy. Predn9 tra kt do Purkyňovej ulice má
typickú barokovú dlspozlciu s centrálnym podjazdom. Fasáda bola upravená
v obdobi kl·as.l clzrnu, l avé dvorné krldlo
bolo postavené asi v roku 1895, záhradný altán v zadn e j časti átria, v n ovobaro kovom š týle je z roku 1920. V med zivojnovom obdobi s ldlllo v budove vý-

Recenzujeme
ORIENTE

ANGELI : PRV2

STRETNUTIE

S HUDBOU
Z talianskeho originálu prelolila, upra-

vila a doplnila Jela Krčméry-Vrtelová.
Mladé letá, Bratislava 198&.
Koncom minulé ho roku obohatilo vydava telstvo Mladé letá knižný trh publikác iou ta lians kého a utora Ortente Angellho Prvé stretnutie s hudbou, ktorá vyšla v preklade Jely Krčrnéry -V1rte lovej.
Napriek tomu, že kniha je oficiálne určená ,.či ta telom od l l rokov" , zaslúži sl
pozornosť 1 zo s trany dospel9ch. Ved
n ie je žiadnym tajomstvom, že ozajstné
prvé stretnutie s hudbou nie je spojené
s určitou vekovou hrantoou, tobôž nie s
11 rokmi: v lepšom prlpade k nemu dochádza v neobmedzenom obdobi života
a v horšom - bohužial 1 častej šom k nemu nedochádza vO·bec. Toto konšta tovanie vša k hraniči s problema tikou
bujnej11ceho hudobného analfabetizm u,
riešenie ktorého nespadá do našej kompetencie , preto sa .radšej bližšie pozrime
na o bsah (v tom n a jšl·ršom zmysle s lova) noQvej k nih y. Napadne nás pr'! tom
množstvo myšlienok st1vlsiaclch s poslanim publikácie a z toho vyplýva jt1cou
adekv á tnos ťou čl neadekvá tnostou jeho
spracovania. Do popredia sa ·ta k dostá·
vajú m eradlá hodnoty diela, ktoré v zásade vychádzaj(! bud z aspektu muzlkolog lckého, alebo na druhej stTane st1 determinova né pos tojom "latka", a ta k v
kon ečnoon dOs ledku mOžu byt značne od lišné. Autor recenzie sa preto vybral po
., osve d čen ej zlate j s trednej ceste" [ten-

znam.né na kladater s~vo dr. O. StorchaMarlena - Aventllnum.
Pri výstavbe t rasy me tra B bolo rozhodnuté, že po dokončenl eskalátorového tunela s tanice metra Ná.rodnl bude
objekt uvorn en ý a využitý pre kultúrRe
t1čely. Investorom bol Dopravný podnik
hl. m. Prahy, generálnym proje.kta ntom
Metroprojekt, generálnym dodávatelom
Pamlatkostav Zl!ina a na úpravách Interiérov sa podlela!Jo ústredie umeleckých
remesiel Bratislava a Okresný priemyseln ý podnik Modl'a. Realizácia podla
pr.o jek tu Ing. arch. D. B o h áča e. Ing.
arch . I. Sla rn eňa dostala v roku 1986
Výročnú cenu Zväzu slovensk ých architektov. Obsahová náplň Domu sloven·
skej kultúry má okrem Iného priblil!iova.t a popula;rlzovat s lovenskú národnO kultúru v hlavnom meste Prahe pri
využlvanl po.krokového odkazu II!Iinulostl,
umelec ke j tv orivosti a súčasnej slovens kej tvorby z oblasti literatúry, hud•by,
divadelného, filmového a výtva rnéh o
urnen.la so zarneranlm na up e vňov an.l e
spo lo č n ej čes·k oslov enskej kultt1rne j spolupráce.
Pražský kuHt1rny život je prepestrý a
pa leta výberu n eobyča jne široká. Je veIa s lovens kých ume lcov, ktor! hosťujú
v DvoM kovej sieni Domu umelcov, alebo v Smeta novej sieni Obecného domu.
Tito majú svojich návštevnlkov, tešla sa
obfube. V spolupráci so Slovkoncertom
a Slovens kým hudobným f·ondom oo snaž~rne pred staviť ďal š ieh umelcov, ktor!
ešte v pražskom oovedornl nie st1, a l eto pojem však nechápe ako synonymum
slova kompromis ). pričom sl za sprievodcu zobral na jvlastnejšl zmysel knihy
- byt prvým stretnutlm s hudbou. A ta k
sa nevd ojak kniha ako zda·nllvo ko m·
paktný celok zrazu pred jeho očami rozpadá na nle kolko samostatn ých rovin
čl časti. "V skutoonosti má vlastnO. hudbu celý náil okolitý svet, teda aj prlroda. A to bola najstariia ,hudobná forma•,
s ktorou sa človek stretol a na ktor1í
nadväzoval." (st r. 17) Tento citát háda m
najv ýstižnejšie charakterizuje prvt1 ro·
vlnu, ktorá Prvé s tre tnutie s hudbou vytt ha z celej plejády knih typu .,čo s hudbou ? ". Táto čas t knihy je totiž prlkladom toho, .a ko možno dospievajúce dieta (a nie len jeho! l primeranou formo u
vtiahnuť do oblasti fLlozofle a estetiky
a ta k mu čiastočne pomOcť zorien t ova ť
sa v prlrode, v umeni 1 v sebe samom.
Pre Angeliho je č l ove k pevnou s t1čas tou
totality a harmónie vesmlru - toto po·
znanle však neponlžuje a ni nedeprimuje, naopa k - povznáša č l oveka na nov9
s tupeň poznania , kde sa oQbraz o svete
stáva plastlckejšlm a pravdlvejšlm. Toto
po·z na nle nesie v sebe zárov eň mimor·i adne t1derný humanistický podtón - utvrdzu je nás v presv edčeni (v s11časnostl
!lak zrledk.avom). že každý z nás mOže
"rozmnoliť krásu sveta". T.reba pod ot·
knťít, že uveden 9 .,duch" vanie z prvých
štyroch kapitol, s ktorými t1zko korešponduj e i Slov.o tým , čo chcú hudbe rozumie ť , t. j. úvod knihy z pera soviet·
s keho muzi ko lóga doc. Jona sa Bruverlsa.
Dôlelité je, aby "viletci v sebe mali t61bu
a scho,Pnosť vnlmať, objavovať krásu umenia. Vtedy bude krása livá, pln6 s il,
len vtedy splni svoje poslanie. A tým
sa naplni k rásou aj človek. " (str. 13-14)

Dom slovens·kej kultúry k ucteniu p!!tdeslateho výročia úmrtia nášho najväč 
šieho s klada tera 19. s t()ročia Jána Levoslava Bellu usporia da l s lávnostný v ečer,
na ktorom po úvodnom prejave dr. Anny
KováN>vej vystúpilo FllhaTmonlc ké a
Moyzesovo kvarteto, Livia Aghová a zaslúžilý umelec ľ.udovlt Marcinger. Bellovu ~lavlr.nu Sonátu b mol predniesla
Da na Rusóová, ktorá prJ inej pTI!ežltosti sa predstavt.la sa mostatným recitálom.
Z na. jmladšej generácie svoje klav!rne
recitá ly mal! Peter Máté a Zuzana Pau·
!echová, ktorá v yst Oplla v rámc! Pražského kultúrneho le ta. Obaja spomlnanl
mladi umelci vystúpili ešte na koncerte ve novanom pamiatke Franza Liszta.
Večer pod názvom Llszt , Praha a Bra tislava uvádza l Bohumil Plevka, a utor knihy Llszt a Praha, ku ktorej bola hne d
1 a utogramiáda. Podobný v ečer pr1pra-

Prebal knihy Pné stretnutie s hudbou.
Pomyselná druhá časť knihy a teda zádruhá rovina , v ktorej sa a utor
pohybuje, už, bohužial. nevybočuje r:
viac-menej zaužlvaného spôsobu podáva nia či predávania "náukových" lnformá·
eli o hudbe. Budúci mllovnlk hudby tak
dostáva základy hudobného pravopisu a
g·ramaHky , zoznamuj e sa s hudobnými
nástrojmi , so základ nými Inš trumentálny ·
ml formami a vo·kálnymi druhmi, s de·
roveň

Violončelista Ľudovlt Kanta pri svojom
vyst6penf v pralakom DSK.

Sólisti Novej scény Gréta Svercelová a
jozef Benedik za klavl r.nel. sprievodu
Nadiny Varlnskej a za sprievodného slo·
va Milana Herénylho a j!llroslava Maceka
v ystt1plll v programe slovenskfch operiet
a muzi ká lov Ta k n e kon eč ne krásna, vie·
denskej operety Dnes večer · konč Ime v
Orfeu a svetových muzikálov Po tanci
túžim len.
V Dome slovens kej kultúry ve nujeme
pozorn()sf 1 hud be populárnej a fo lklóru,
a le o tom hádam až na buC:<ice.
Návštevnost nu ~ich progr ..!Il(J v je roz·
dlelna. O spevácke v ečery ,e vel ký zé·
u jem, o lnštrurnentállne menej. Prlč ln je
viac. Jednou z n Lch je tá, že Praha po·
núka velké množstvo lwalltných a re·
nomovaných umelcov, a meno 'l"Obl vera.
Urč itá rezerva je 1 v našej propagácii.
Dom slovenske j kultt1ry je a le prlležl·
tos tou .ku každodennej ponuke kvalit·
ných kultúrnych prog ramov rôzne ho žán·
ru. A túto prlležltost tre ba využit. Pre
mnohých Interpretov cesta do Iných
pražských koncertných sieni povedie cez
Dom slovenskej kultúry. Rád by som
ocen11 záuj em, podporu a pomoc Slov·
koncertu a Slov enského hudobného fon·
• du pri realizova ni na šich snatenl predstavov a ť kva litnt1 slovenskO hudob·
nl1 kultt1r u v našom hlavnom meste.
VOJTECH CELKO
jLnami starove ke j hudby 1 n a jvýznamnej·
šlml postavami dejln európskej hudby
od renesancie ( Palest·rlna l temer až po
st1čas n os t (Stravinskij) . Daný spOsob in·
for mácie nap_riek mnohým nedosta tkom
môžeme akceptovať za predpoklad u, že
slúži a ko .,ency klopédia" , to znamená, ! e
kniha sa po prvom preč lta nl n eocltne
ad ac ta, ale znovu a znovu slt1ži ako
zdroj poučenia . Poslednú čas t knihy tvo·
ria kapito ly venované sovietskej hudbe
( J. Bruverls) a slovens ke j a čes k ej hudbe
(L. Mokrý l . Ich za•radenle na záver An·
gellho publikácie je znač ne dis kutabll·
né, a to 1 napriek tomu, že napr. prvé
z nich doslova rozblja la lc kt1 predstavu
o kompaktnosti sovietske j hu dby, a prezentuje ju a ko bohatú paletu rozmani·
tých farieb a odtieňov . Pozornosť sl za.
s luhuje aj mlrnor1adne prltažllvá graflc·
ká a v ýtva11ná úprava, llustrujt1ca a
umocňujt1ca obsah knihy. MOže byt teda
P.rvé stlretnutle s hudbou oza j prv9m
s tret'llu t1m s hudbou? Nepochybne môže.
Ide teda o titul, k torý má čc povedal
nie le n č ltatelom od l l rokov a "všet·
kým, čo chct1 rozum i eť hudbe," ale l
muzlkológom , pedagógom v najširšom
zmysle slova a všetkým praoovnlkom v
oblasti kultt1ry . Pre jed ných bude zdro- ,
jom poučenia a pre tých ostatných ho·
ctenou rukavtc.ou. V oboch prlpadoch
však mOže pr i nies ť len úžitok.
JU;' ~J DOSA

