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ZJAZDY AKO POH[ADY DOPREDU
v t9chto dňoch sa, pochoplterne, vera hovori o zjazdoch. Predstavy sú rôzne. Jedni by sa chceli d:o zvedtet
viac o svojej tvorbe, tni by sl r.a dl prečltali kr.ttlckejšl
pohlad na náš umelecký vývoj, a sú 1 tak!, ktor! ča·
kajú rôzne stanoviská, vrlpadne prehodnotenie urči
tých postojov. Ťažko poveda(, čo všetko zjazdy obsiahnu , panuj e však dostatok vôle využit Ich konštruktlvne,
a pred·s a len uspokojit podstatnú čast členstva. Osobne
som presvedčen9, že zjazdy neprinesú vera prevratného,
1 keď nie je vylúčené, že sa určité veci domyslia a vytvoria sa ~ nové odrazové mostlky na hodnotenie našej
tvorby.
Ceskoslovenská hudobná vzdelall!osf sa pomerne dob·
re rozbehla. Nápadné kvality má najmä •o blast koncertného života a dnterpretačného umenia a nera·z sme vy·
užili možnost porovnať v tomto zmysle našu úroveň
so svetom. Ukllzal sa l nový jav: väčši p•r iklon k našej
prlt•o mnosti a viac úsilia uvádzat doma l vo svete našu
s účasnú hudbu. V t9chto 'trend.och pokračujeme a posil·
ňu j eme každú takú ·snahu.
v oblasti tvorby nemáme zatial zmapované všetky
nové č i ny. Niečo sa vydarilo, niečo zatial Ide životom
bez odbomého zhodnotenia. Nie je to dobrá situácia, ale vyplýva zo skutočnosti, že vzniká pomerne vera
skladieb a niektoré z nich prichádzajú do života tak
rýchlo, že Ich ·o dbornlcl stačia len postrehnút, ale nie
zhodnotiť. Upozorňujem na túto vec vždy, pričom tažko
môžem povedať, či je situácia lepšia v Cec•h ách alebo
na Slovensku.
V súvislosti s t9mrlto otázkami vystupuje do popredia
funkcia hudobnej kritiky. Plše viac ludi ako v minulosti, niektoré súdy sú· záva-žné. Celá täto práca je však
zatial d·o·s t rozptýlená a doposlal nemáme závažnejšie
pohlady na väčtte časové celky, generácie alebo národné kultúry. Nie je to len chyba kritikov, pretože

1de o mimoriadne ná.ročnú prácu, ktorej problémy
sa ukazujíi vo všetk9ch ume1111ach.
Podmienky pre prácu našich členov síi dobré. Hud.obné f•ondy rozvijajú svoju činnost v tesnom kontakte
so zväzmi a systém vzájomnej kooperácie sa stále zdokona.f uje. Tu nebude nikdy úpLná spokojnosť. Niektor!
členovia sa preceňujíi, stále sa porovnávajú s Inými
a nemajú dostatočné vedomosti o našej ekonomickej
politike. Väčšina však chápe fondy ako íičeln9 nástroj
finančnej pomoci, majíicl na zreteli talenty, a rozumne
súv.lsiaci s celou kultúrnou politikou.
Pomerne širšie ako v minulosti sa organtzoV'all rôzne
tvorivé besedy, semináre a hodnotiace stretnutia. Nie
všetky splnili svoju íilohu, jedno je však Isté, že sa
s nim! reálne počlta a niektoré Ich myšlienky možno
vyu:b!t ~ v budíicnostl. Podobn9ch seminárov sa dnes už
zúč.astňujíi takmer všetc! mladi •t eoretici, pričom bo·
lestne pôsobi absencia staršej generácie, ktorá nám vypadla z hry rlešenlm záv•ažn9ch spoločensk9ch a estetických otázok.
V našom zväzovom živote permanentne sa rozvlja sna·
ha •o lepšie p·repojenle českej a slovenskej hudby. Každý
sice cit!, že síi tu rôzne reálne úsilia, avšak zatial sa
111ikto neodhodlal rtúto situáciu vedecky zhodnotiť a
predlo~l( na§lm zvä7!om fundov-ané poučenie. Môžeme
k·o nštatovat, že sa posunul l v9voj slovenského koncertného umenia a najmä po osobnej linke sa prehlbill
kontakty jednotllv9ch skladatelov. Bohatý Rok českej
hudby sme dostatočne využil! 1 na Slovensku a bd·lančné
správy dokladajú, s člm všetk9m :sme sa stretli a moh·
li sa pripadne poučlt.
V popredi z·o stáva problém hudobnej a estetickej výchovy. Vlečie sa dlho .a stále sa nev·l e presadiť rozhodujúce slovo. V tomto ohlade nadväzujeme na viaceré

pozl'tivne myšLienky a sme presvedčeni, že nie Je ďa
leloo doba, kedy sa &Spoň niektoré otázky vyriešia.
Zlo!ttost p·roblemalllky narastá, keď sl uvedamlme takCl
fakty ako nedostatok kvaHflk!ovan9ch učltelov hudobnej
v9chovy a rozleptante sta·rej siete prlpravy hudobn9ch
odbornlkov.
Zväzom pribudli mnohé nové povinnosti. VIac sa nu
nás obracajíi špičkové telov9chovné org.anlzácte a naj·
mä spa.rtakdády dávajú viaceré nové šance našim čle
nom. P.rehlblll sa l kontakty s mláderou, jej predstavi·
tella premyslel! formy spolupráce, čo Iste v mnohom
tvor1vo podnieti naMch skladatelov.
Silnou stránkou zväzovej práce je ·rozpracovanie me·
dzlnárod.ných kontaktov - čl už v.o forme rôznych dohOd, ale predovšetkým m.ožnost! nových činnosti. Ne·
zostali sme v týohto otázkach na pol cesty. Staré dohody sa znovu preveril!, pripadne rozšlrtll, nové najmä s Af.rlkou a Azlou - sa začali zakladať. T9mto
.otázkam sa venovalo vera sn a prlnlesl! už prv9 kultúrny osoh. Zvlášť lntenzlvne sa pracovalo na prehlbenl
dohôd so soclallst11ckým! štátmi, kde však v·laceré otáz·
ky treba ešte vylepš!( a trvat na Ich prehlbeni.
V mlnul•om funkčnom obd'Obl zostával čas 1 na dom9šlanle estetických otázok. V popredi stáli otázky štýlovej varlablllty našej hudby a niektoré otázky vhodného estetického kánonu prltornnostl.
Umelecké zväzy rleMa mruohé ď.aHHe organizačné otáz·
ky. Ide o to, aby sme mali kontakty s lJOlygraHou a
najmä s organizáciami, ktoré sa starajú o propagáciu
našej hudby, Osvedčila sa spolupráca s rozhlasom a t&levlxlou, hoci ~ tu pretrvávajú určité problémy.
Celá minulá etapa sa uskutočňovala v úplnej zhode
s politikou KSC. ~od;robne sme ana·lyzovall závery
XVII. zjazdu KSC najmä z hladiska, čo by mali zväzy
roblt, 111by sa ešte v-Iac preh)b!la funkčnosť našej hud·
by, pripadne aby sa posUnU soclalistlck9 charakter celej hudobnej oblast!. Aplikácie, kt-oré sme prijali, dávajll
členom velké možnosti a som presvedčený, že !ch prinos sa prejav! v n.ajbllžälch rokoch.
ZDENKO NOV l CEK

XII. TÝŽDEŇ NOVEJ SLOVENS EJ HUDOBNEJ TVORBY
ÚVAHY
NAD UPLYNULÝM TNSHT
v ctnoch 9.-14. februára 1987 sa konal už po dvanásty raz Tfldéň novej
slovenskej hudobnej tvorby, ktorého
usportadatelsk9m garantom boli Zväz
slovensk9ch skladaterov, Slovensk9 hu·
dobn9 fond a Mestský dom kultúry a
osvety v Bratislave. V rámci l l koncer·
to v (z toho 3 orchestrálne, 4 komorné,
2 zboróvé, l koncert populárnej hudby
a 1 koncert z tvorby pre det! a mládež
CSU ) s a predstavllo jedným 1 vlacer9ml
dielam! 38 skladaterov tzv. vážnej hud·
Symfo.nický orchuter Cs. rozhlasu na otviraoom ko~erte TNSHT.
lly. 5 českých skladateľov a 15 autorov
Snlmka: K. Belický
populárnej hudby. Z uvedených koncer·
tav dva odZ~neli v Košiciach, a to orchestrálny a zborov9 koncert. VIaceré
podstatná čast je venovaná tejto dôležl·
zaslúž! ďalšie uvedellile, ďalšie prenikdiela mali na TNSHT premiéru, iné tej akci! týkajúcej Síl noviniek sloven·
nutia do kultúrneho povedomia verejktorých umelecká hodnot.a sa už v bliZskej hudobnej tvorby. Ako sa zdôrazľíuje
nosu, alebo dielo, ktoré je sice novln·
sej 1 vzdialenejsej minulosti overlla v íivodnom slove centrálneho bulletinu
kou, no jeho umelecká hodnota je spor·
zazneli v reprlze. Súčasťou prehliadkaTNSHT. budeme resp. stali sme sa .,svedná. Keď načrieme do hudobn9ch fon·
vej ponuky bol aj koncert z tvorby čes·
kami úsilia našich skladateľov vyrovná·
l1Dv minulých storoči, zistime, že aj vtek9ch sidadaterov [je zahrnutý do celva( sa so spoločensk9ml potrebami, tvody vznikalo množstvo priemerných diel,
kového počtu l l koncertných podujati) .
rlv9m! pož.iadavkaml, osob'hostnýml pomno?.stvo hudby .,na každodenný konktorého myš lienka prezentovať novinky
stojmi a úsllim o zbllženle sa s adresázum", lenže táto sl nenárokovala nH
s ú č asnej čes ke j hudby sa po prv9krát
tom tvorby". Táto skutočnosť n.aznaču·
dlhú životnost, na "nesmrtelnost". Jej
realizovala
pred štyrmi rokmi na
je, že slovenská tvorba je v súčasnosti
o-sudom bolo vznlkníiť a zanlknút, keďže
IX. TNSHT. Podobne ako minulého roku
vlacvrstevná, a to nielen generačne, a po kr&tkom čase ju odlo:blll ako nepousporiadatelia aj tentoraz zahrnuli llo
a ko sa to už konštatovalo - nasmero·
trebnú vec. Sk•ladater súčasnosti má však
dramaturgického plánu premiéru oper·
\·aná na trend polyštýlovostl. Tento jav
pred sebou in9 zámer - a ten treba
nej nov inky ; šlo o hudobnodramatickú
v konečnom dôsledku -reflektujú aj re·
rešpektovať. V tejto súvislosti by mož·
prácu j. Cikkera Zo života hmyzu, jej
cenzle, ktoré k jednotllv9m podujatiam
no stálo za íivahu vytvorit ako pra·
premiéra sa však posunula ·O t9ždeň
TNSHT prinášame.
covnú akciu ZSSk pravidelný cyklus
l prvý premlérov9 večer 21. februára vy ·
Pľlstavme sa však ešte pri staronovom
lst9ch k0111certných poduj.atl, napriklad
sielala priamym prenosom aj telev!zla ).
probléme, ktorý bol kedysi ·a k9msl gorzväzov9ch pondelkov s mesačnou perla·
Treba tiež vyzdvihnúť lniclatlvu Sloven·
dickým ,.uzlom sváru"; Ide o to, čl podlcitou. Tieto by saturov.all potrebu pra·
ského hudobného fondu, kt·o rý v rámci
važovať TNSHT za
pracovné alebo za
covného f6ra a navyše v rámci streda]·
TNSHT pi'ipravil prehrávky zo súčasnej
reprezentačné podujatie. V9ber skladieb
šlctt fondových stretnuti by sa potom
tvorby seversk9ch· skladateľov. T9ždeň
na T~SHT, ako sa na tento fakt už pomohlo - povedzme kvartálne - o t9chnovej slovenskej hudobne·] tvorby je záukázalo, v súčasnosti limitujú ďalšie skuto dielach aj diskutovať. Pretože čl c.hcerove!\ dokumentom súčinnosti skladatertočnost!, medzi ktoré napriklad patri čo 
me alebo nie, ak ide o tý!dňovú preského a lntepretač~ého zázemia; na pred·raz častejšie uvádzanie premléTov9ch no·
hliadku čl festival, tento samotný fakt
vedeni diel sa podielali .naše prominentvlniek slovensk9ch skladatelov v rámc!
nesie v sebe lst9 pocit slávnostnosti, re·
né symfonické telesá, d!rlgentt, komor·
abonentných cyklov Slovenskej f.llhrnr m6·
prezentatlvnosti, niečoho nev·š edného. Z
né súbory l s611stl.
nie, festivalu BHS, abonentn9ch cyklov
tohto uhla poh!.adu aj Wždeň novej slo·
Prehliadka súčasnej ~lovenskej tvorby
Státnej fllharm6lllle Košice a · pod. Tieto
venske1 hudobnej tvorby inkl!nuje k re·
sa uskutočnila nlekolko t~ldňov pred
skutočnost.l by mali skôr oopomáhaf oveprezenta.Uvnej prehlladke, navyše, ak sú
najvýznamnejšou tohtoročnou zväzovou
rovaniu 1 selektovanlu hodnôt sloven·
naň prlzýv.anl aj zahraničn! pozorovate·
udalosťou VIl. zjazdom Zvl!zu sroven·
skej na·jnovšej tvorby. A ta·k stoj!me
liH. Ak u! hovorime o TNSHT globálne,
ských skladaterov, . ktorý sa' - zhodou ' pred otázkou, čl uprednostni( vo výbeje nutné zmientt sa aj o centrálnom bul·
okolnosti - koná práve v týždni, keily
re na TNSHT dielo, ktoré už zaznelo,
tetine prehliadky, ktorý veru nesplňal
vychádza 6. č!slo nášho časopi.su a jeho
a.le svojim Ideovo-estetickým vyznenlm si
vysok~ ~rltér.lá; okrem až prlltš popula-

rizili:n9ch textov, orlentujíiaich sa často
n~ staršie predlohy, chýbal údaj o prenJ!órovan1 diela (treba mať na zretell,
že TNSHT je určen9 tak pre špe~allstov
na hudbu 20. storočia a ešte u!šle na
slovens·kíi tvorbu, ako .aj pre širšiu verejnosť).
Aj keď

je zrejmé, že nie každ9 rok
môže byf mimoriadna úroda a osobité.
!atva tvoriv9ch plodov na poll hudobného umenia, to ešte neznamená, že sa
treba uspokojiť s dosiahnutou úrovňou
kompozičnej zručnosti a nehladat vyššie
méty.
JANA LENGOVA

SYMFONICKÉ
KONCERTY
Hneď

na íivudnom

koncerte TNSHT

(9. februára), zostavenom z orchestrál·

nych diel, sme mali momost zaznamevzá·jomne odlišné kompozlčno-este·
tické postoje jednotliv9ch skLadatelov.
Kamenná zá·hrada pre cimbal, basov6
gitaru a aléi!ikový orchester [ 1986) od
mladého autora Ivana Burlasa [nar.
1959) je po stránke št9lovej bllzka urč!·
t9m smerom súčasnej hudby, vystupujú·
clm ako opozlcia voči avantga·rdnej hud ·
be serlálnych a postseriálnych prúdov.
V skladbe Ide o zužitkovanie niektorých
prostriedkov minima! music, džezrocko·
vých a folkov9ch prvkov. Má .,kl·asický"
3-dlelny symetrlck9 pôdorys, so stred·
ným rubatovým dielom, kvázi s kadenč·
n9m charakteristlck9m sólov9m nástro·
jom, a oknajov9ml, proporčne dlhšlml
dielmi [druhý je pozmenenou re.prlzou) ,
s akcentom na metrorytmlckej dlferen·
clácH. Autor (aj z praktickej skúsenosti)
pozná oblast tzv. "nonartiflclálnej" ( termln velmi vágny) ·hudby a okrem spomlnan9ch vplyvov je to samotné nástro·
jové obsadenie, ktoré v.o vlacer9ch sklad·
bách obsahuje l ďalšiu verzt.u p·re syntezátor. Napriek absencii [zatial) vyhra·
nenejšleho vlastného kompozičného P're·
javu, rysuje sa zaujlmavý pohla-ď
na
mo!nosti skladobnej práce smerom k
hladanlu .,strednej cesty" medzi tzv. u. a
E-Mus!k ( t. j. zábavil!ou a vážnou hudbou].
[Pokračovanie na 2. str. l
nať

XII. TÝŽDEŇ NOVEJ SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY
SYMFONICKÉ
KONCERTY
(Pokračovanie

z l . str. )
Dl•ertlmento i!. IV per arch! od )6·
Uusa Kowals~ého (nar. 1912) odráža bohaté praktické sktlsenostl nadobudnuté
nlélen v oblasti kompozlcle, ale aj pada·
goglckej a Interpre tač nej činnosti. )eho
.,dvojité skladatelské školenie" ( tradlč·
né u R. Karla a "experimen tálne" u
A. Hábu) nezos t.alo bez vplyvu na jeho
kompozlčntl metódu v os tatnej tvorivej
fáze, kde spája volntl dodekafOnlu s to·
nalltou. U pred nostňuje viac praktický
ťíčel s kla dby, odhliadnuc od Iných fun k·
eu, ktoré hudba mOže obsa h ovať (napr.
odkrrývanle nepoznanéh o). V tomto sme·
re kompozlcla neodhaluje ani nerieši žia·
den výraznejšl problém.
Juraj Benei (nar. 1940) sa prezentoval
skladbu Hudba pre J. S. Bacha per orchestra ( 1985), ktorá patrila (a l podla
šll'šej mienky) k vrcholom nielen tohto
koncertu, ale aj cele j prehliadky. Dielo
nesie zna ky autorovej vykryštallzovane j
kompozičnej
dikcie (lineárn e vedenie
hlasov, organizácia horizontálnej l vertikálnej zložky s premyslenými lnterva·
lovýml pomermi, prepracovanosť metrorytmiky l ostatných parametrov) ako vý·
razu Benešove! s kla datelskej poetiky, za·
loženej na silných väzbách s tradlclou.
Nejde o návrat, ale o Tozvljanle hlstó·
riou overených prlnclpov, pričom častým
zdrojom Inšpirácie s ťí konkrétne diela
velkých "ma jstrov" hudby mlnulostl. V
hudbe pre ). S. je to Adagio z Bachovej
Sonaty a partlty g mol pre husle sólo,
z ktorého sa najskôr bez hlbšej tematlc·
kej stlvls lostl spra ctlvajťí fragmenty (na
ploche 4 čas ti) a až v pia tej zá verečn ej
č as ti , tvoria cej f,ažlsko skladby, sa objav! citácia témy s tým Istým metrorytmtckým členenlm (l ked v ·Inom zápise)
vo v iolončelá ch, neskOr violách, hus·
Hach, p ri čom os tatné hlasy sa ztlčastňu·
jll na citácii témy (l takt zodpovedá
štyrom taktom u Beneša). Postupne dochádza k rozkladu témy tak, že v kon·
trabasoch znejll už len spodné (basové)
tOny z Adagia a v ostatných hlasoch sa·
mosta tné modely z tema tického ma1erlá·
lu (s oneskorenlm nás tupov o jeden
tOn): Výsledkom je pozvolné stup ňov a
nie napätia a konfliktu, vnťí tornej dyna·
mlckosti až po uvolnenle citáciou zná·
mej hudby, čo má velmi silný psychologloký ťíčlnok (napätie - uvoJnenle,
orientácia dezorientácia ). Postupné
znejasňov a nle témy až po jej rozklad
vyrovnáva obe polarity a navodzuje vzá·
jomné väzby medzi pôvodnou a citova·
nou hudbou, ale aj v šLršom zmysle me·
dzl hudobnou prltomnostou a mlnulos~ou .

2. symfónia pre velkf orchester, venovaná 65. výroč i u KSC ( 1986 l od La·
dlslava Burlasa (nar. 1927) bola premlé·
rovo uvedená v rámci abonentných kon·
certov SF v ml.nulom •roku. Navodzuje
viaceré problémy tý k ajťíce ·s a vztahu hiS·
tOrte a prltomnosti, stupňa prekonávania
" tra dičný c h" tektonických princ! pov alebo návratu k nim a l autor sa k tomu
vyjadruje (aj z aspek tu muzlkolOga) v
programovom bulleUne SF: "Na plsat v
sťíčasnos U symfóniu, je problémom vys poriadať sa s historizmom a ko kultťír
nohodnotovým javom , ale je aj problé·
mom Inovácie toh·to hudobného druhu .. .
C!m v!lčšl bol rozchod s tradlclou v ml·
nulých desaťroč iac h , o to viac pocltu]cme potrebu preskťímat možnosti a
šance tradlcle v s llča snej hudbe. Beriem
na seba riziko ,hlstortzu jťíceho konfor·
mlzmu', aby som preň n ašiel legJ.tlmttu
pre sllčasnos t a IdeovO aktuálnosť ...
S u rčitým nadhladom s om sl predstavil
,husi ra ď štýlov a postojov od akade·
mlzmu k a vantgardlzmu (vlastne a j n a·
opak}, ktorý som temer za štyri desať·
ror.ta pozoroval. Vývojová hodnota nikdy
n evytl a člla význam tnvenčnostl a zvlád·
nutia skladatelskej techniky . . ." Skladba má autobiografické čr t y a po tematickej stránke sťí evJ.dentné analógie s
Burlasovou ranou tvorbou (Svadobné
spevy z Horehronia, Banlc ka kantáta,
Symfonický triptych, Epitaf a !.). ale
a j s hudbou domácej l európskej hu·
dobnej moderny. Ako celok ( 4-častový
pOdory s) pO sobi výrazovo dost rôznorodo, čo však bol pravdepodobne autorov
zámer. Otvoreným zos táva IJlroblém, do
akej miery možno stupň ovať mleTu pri·
buznostl s minulými, už známymi kompozlčno-výrazovýmt prostriedkami.
Rozmanitost kompozičných odentácU
uvedených autorov (zhodou okolnosti generačne rozdielnych zasttlpenl) už na
p.rvom koncerte navodila ttl situáciu v
s lovenskej hudobnej tvorbe, pre ktor(! je
chaTaktertstlcká pluralita štýlov utvárajťlca sa a.ko logický vývojový dôsledok.
Ulterpretačné
stvárnenie uvedených
skladieb Symfonlckfm orchestrom CH·
kollonnakého ro1hlaw v BraUslaye s
dirigentom M. Vacbom treba prijat s
uznanlm. SóllstJ. skladby l. Burlasa I:. Dad6kod, cimbal a J. Grlgl6k, basová

gitara, presvedčili o svojich hráčskych
kvalitách 1 "muztkants kom" cltenl.
ZUZANA MARTINAKOVA
Na symfonickom koncerte v Košiciach
v rámci TNSHT ( 12. februára l zazneli
tieto diela: predohra Moja rodn6 Deli·
dara Kardola, Fant61la pre •loloni!elo
a orchester Vlfuoalava Kubli!ku, Medi·
t6cla pre basie, 11l6i!lkovf orcbeater a
tympany Vladlmlra God6ra a symfonJcU
freska pre orchester Hudba k Vhu:ento•l
Hlolnlkovl Inna Hrulonkébo.
Pre uvedené symfonické skladby (s
v9ntmkou Kardošovej predohry Moja rod·
ná) bola prlznačná medltatlvnost, l'OZ·
vljajťíca sa v troch myšlienkových rov!·
nách rôznymi vyjadrov.aclml prostriedkami a skladobnými postupmi. Najvýraz·
nejšle sa v tomto kontexte vynlmala a
aj poslucháčsky presadila Meditácia V.
Godára, v ktorej sa objavovali náznaky
sonátovej formy. Základný trojtónov9
motlv beethovenovského významu je vý·
chodlskovým hudobnomyšllenkovým ma·
tertálom melodických modelov, ktaré
skladater p osťí v a v čase l priestore tak,
že zvukovo využ!va Ich melodický a dy·
namlcký nárast, rozchod v disonancii
a opätovné str etnutie v konsonancii, ba
1 v čiastočnom hudobnomyšlienkovom
zmiereni v konsonancii unisono. NajdO·
ležltejšlu ťílohu vo výstavbe zohráva so·
norlckost , neťístupčlvá dynamická mono·
tOnnost, ktorá na dlhých p'lochách ,.za.
stavuje" čas, wcholl a prevall sa však
vo výraznom rozplnavom dynamlcko-zvukovom efek te. Dlho oča kávan ý záblesk
zjasnenla sa zjavi nakrátko až v závere
reprlzy. Sólové husle. koncipoval V. Go·
dér v zmysle dialógu s orchestrom oproti vzostupnej melodike hus.U des·
cendentná melodika orchestra a naopak.
Drobné kadencie sólových husll stl ele·
mentom usllujOclm o východlskovťí odpo·
ved na myšUenkové l kompozičné postupy skladby. Vo výrazovo s trhujťícej
Interpretácii predviedol sólový part hus·
llsta P. Hamar, part tympanov zverili
M. AntoloYl.
V Kublčkovej Fantázii pre v tolončelo
a orchester sa sólový nástroj pcmlma na rozdiel od Godárovej Meditácie ako stlčast orchestrálneho toku, s mal9·
ml kadenčnýml výstupmi lyrického zázemia. Skladbu výrazne ovláda melodl·
ka ako prlznačný k ompoz ič ný postup.
Kontrasty v jednotnej ploche skladatel
dosahuJe štylizovanými t a nečnými plOš·
kam! ( v a lčlk) . Malé modálne vyboč enia
(napr. v ploche dychov9ch nástrojov v
hre unisono) len potvrdzujtl tonálnost
skladby. Komorne a kcentovan9 part vlo·
lončela vo vyrovnanej lrrterpretácll predniesol M. Cenen6k.
V Hudbe k Vincentovi Hložnlkovl od
I. Hrušovského boll v myšlienkovom pO·
doryse zaujlmavé najmä fragmentárne
vstupy dychových nástrojov, vynlmaj ťlce
sa ako farebné plochy, rasttlce z ponurého š era ťívodu. Autor v skladbe využll
rozsiahly melodický ambltus, slahajOcl
od hlbln kontrabasov až k prenikavým
diskantom fláut a pikoly. Spoloč ným me·
novatelom všetkých t.roch skladieb bola
vážnosť hlbavost, u Godára a Hrušovského navyše sonorlckost.
Naštudovanie jednotlivých skladieb v
podani orchestra St6tnej fllbarm6nie Kollce a dirigenta R. Zimmera bolo vzorné
a starostlivo pripravené, čo mimoriadne
kladne ovplyvnilo výsledný ko nclzny, vyrovnaný výkon.
DITA MARENCINOVA
Na závereč nom koncerte TNSHT (14.
februára) v Koncertnej s1enl SF zazneli
v podani orchestra Slonnskej fllharmó·
nle a jej šéfdirigenta B. Reluchu tieto
skladby: VIl. koncert pre kla•lr a orchester op. 106 od J6na Zimmera s pod·
titulo m Metamorf61v n.a kl&Yimu son6tu
8 dur op. 106 L. nn Beethoyena (k la·
vlr - autor) , Koncert pre Ylolooi!elo a
orchester op. 33 od Igora Dlb6ka (Ľ. Kan·
ta - violončelo) , Rapa6dla pre orches·
ter od Jo•efa Krea6nka a Nelnostl, kant6ta pre tenor, mlelanf zbor a orches·
ter na bAsne J. Smreka od MUana• No•6·
ka (J. Kundl6k - tenor , Slovenskf fU.
barmonlckf 1bor). Umelecká realizácia
dosahovala želMelnťí ťíroveň , čo nie je
.najmä pri interpretácii najnovšej tvorby
vždy pravidlom. Zvlášť treba ocenlt výkon sólistu v Dlbákovom v lo lonč e l ovom
koncerte Ľ. Kantu, ktorý v stlčasnostl
právom pa tri medzi špič k ových koncert·
ných umelcov u nás (mimochodom, svoj
part hral spamäti, čo tlel! na prehllad·
kach tohto druhu nebýva zvykom ).
)án Zimmer (nar. 1926) sa vo svojom
opuse 106 nechal lnšplrovat rovna k~m
Beethovenovým opusom Sonátou B dur
pre klavlr ( ,.FUr das Hammerklavler" ).
V tlvode zaznie citácia hlavnej tematlc·
kej oblasti v lnštlrumentácll pre velký
orchester a kolavlr a na ploche asi 40
mlntlt (zjavná je l ana'iógla v dramatur·
gil dsekov jednotlivých tempových a výrazov9ch označeni) sa spracováva jtl
fragmenty materiálu v rôznych varlo·
vaných podobách. O kompoz ičnej profesionalite autora (bohatá varia čná práca,

dobrá klavlrna štylistika, spOsob tekton iky) pri sledovani diela nik n ezapo·
chybuje ; aký je však zmysel takéhoto
druhu kompozlcle, o čo sa skladatel usl·
!uje - nie je ml jasné. A tak llstu jťl c
partltťíru (už ·neviem po kolký raz). hla·
dám náznak podobného zvýznamnenla cl·
tácle a ko napr. u Brahmsa vo var iáciách
na ťému Haydna čl Pagan lnlho, u Regera
vo Variáciách a fťíge na tému J. A. Hllle·
r a čl Mozarta [menujťíc as p oň niektoré) .
Koncert pre violončelo a orchester Igo·
ra Dibáka (nar. 1947) vznikol v roku
1985 na podnet SJovenskej filha rmónie a
autor ho venoval XVII. zjazdu KSC. Zd·
ročuje v ňom prácu predchádzajllcJch
kompozlcll (Concertina pre 2 husll a
or~hester, Fantázie pre violu a orchester, Altajs kého nokturna pre anglický
roh, sláčiky a biele). ktoré prezrádzall
schopnost tvorcu vyťažlt z technicko-vý·
razových danosti zvolených sólových ná·
strojov. VIolončelový koncert treba ak·
ceptovat ako vydarené dielo, ktoré ur·
čile znamená prlnos v oblasti domácej
konce11tantnej 1Lteratt1ry (aj ked mo!no
ma t výhrady voči spôsobu použitia ,.tradičných" kompozičných prostriedkov a
st upňu Ich prekonania) a v tomto smere
sa pravdepodobn e s tane sdčasto u reper·
toáru viacerých koncertných umelcov.
Premiéry Rapsódie pre orchester 's a J.ozef Kresánek (1913-1986). tento v9znam·
ný muzikológ, pedagóg a skladatel, žlal,
už nedožil. Jeho skladatelský odkaz nie
je rozsiahly, ale vytvára dOležltý článok
z hladiska formovania a vývoja našej
národnej hudby. Estetlcko-názorové po·
stoje muzlkológa sa odrážall v jeho tvorbe - v nelahkých začl.atkoch uvedomovania sl svojbytnej kultllry - v podobe
Inkarnácia slovens kého hudobného folk·
lóru ako nevyhnutn ej podmienky utvá·
rania národného štýlu. Kresánkova s kla ·
dobná orien tácia sa pritom viaže na št~·
lotvorné obdobie zrodu slovenskej hu·
dobnej moderny (v medZivojnovom ob·
dobi). vo s vojom prejave vyrastajťícej z
postlmpreslonlstlckého štádia so spoloč
nými znakmi zužitkovania ludových
zdrojov na báze modality a rozšlrenel
tonallty. Rapsódia zaujme poslucháča
temer nevyč erpatelnou sviežosťou nápa·
dov (pre Kresánka tak l!yplckou). muzJ·

Vloloni!ell.ata I:udo•lt Kanta a lktaidatal
Igor DlbAk.
Snlmka: J, Luky
kantskou spontaneltou, ale aj zmyslom
pre proparč nd vyváženosť.
Jedným z tých skladatelov, ktorf nes toja na č ele domácej vývojovej avantgardy, je MLlan Novák (nar. 1927). Jeho hudba neprináša ll'lešen1e koncepl!ných čl niektorých kompozičných problé·
mov, skOr stavia na hotových, overených
postupoch. Novákov rukopis sa vša.k vyznačuje znalosťou povahy ,.materiálu"
a ko základného predpokladu tvorby. Kantáta Nežnosti zaujme predovšetkým
vrťícnostou výpovede a hlbkou vfrazu
lyrtckých plOch. Najmä l . čast Largbetto
dolclsslm<> pre miešaný zbor, husle sólo
a orc-hester upťítala svojou subtllnou atmosférou.
Záver ečný koncer.t sa na rozdiel od
predcbádzajťí c lch koncertov (at vzhla·
dom na zastťípenle autorov) pohyboval
skOr na jednotnej .,štýlovej platformew
v zmysle pevnfch väzieb na nedávnu l
staršiu hudobnťl minulost. Mo!no to po·
vedat aj Lnak (a vyznieva to do určUet
miery prekvapujtlco) , tvoria .,tu a teraz",
a koby sa Ich problematika vfvoja sdčasnej hudby posledných dekád osobn'&
nedotýkala .
ZUZANA MAilTINAKOVA

JAn Zimmer ako sólista nojbo VIl. konc811t11 pre kla•lr a orchester op. 101. Dlrl·
guje Bystrlk Relucba, br6 SloYensk6 Wbarm6Dia.
Sn!mka: P. Procházka

KOMORNÉ
KONCERTY
Na prvom komornom koncerte toh to·
novej slovenskeJ hudob·
n ej tv,o rby, ktorý sa usk u točnil ll. feb·
ruára v Moyzesovej sieni n a Vajanské·
ho nábrežl, prlvltala nás vynovená, tltul·
ná sála, ktorej jedinou .,chybou" je, že
by rada prlvltala ovela väčši počet zá·
ujemcov o sťíčasnll tvorbu, ako - a nie
je to v posledných rokoch ojedinelé Ich v Bratislave máme. Ct snáď te v tom
Istý háčik?
Na ťlvod .odznelo Sedem prel4dlf pre
klBYir od P&Yla Kriku v serióznom naštudovanl Jyana Gajana. Tvorbu tohto
sklada tela nemáme možnost poč uť veJml čas to, preto je ťažké hladat kont!·
nuttu vo vývoji jeho skladatel ského eu·
koplsu. V prelťídlách nachádzam tvarovťí
vy váženos ť a zaujlmav.os( výrazu jednot·
llvýcht plôch, čo sme obdivovali už v
Pocte Mtchelangelovl pre sláčiky a dychové kvinteto spred nlekolkých rokov ;
autor sa tiež vyhol určitej nesťírodostl
ma teriálu, ktorá sa objavila vo vlace·
·rých 'P'l'edchádzaj ťlclcb komJ)()zlc1ách.
Prelťid lá s ťí pOsoblvýmJ mtnlattlraml, z
ktorých každé je uzavretým celkom s
charakteristickou atmosférou a technicko·
výrazovým arzenálom. Mysllm sl, že má
šance (ako celok 1 v menšlch komple·
xoch J š iroko sa uplatntt n.ajmä u mla·
d9Ch Interpretov. Humoresky pre fiautu,
yloloni!elo a i!embalo od MUo.lava Ko·
flnka (Interpreti V. Vano, E. Cermano·
d·Hrabonk6, Z. Poulod J vyvolali nn
tvárech poslucháčov ťlsmev, a le, žlal,
nie v slllade so skladatelovým zámérom.
Korlnkovu skladbu možno pr.ljat a ko
ročného Týždňa

štťídle rôznych výrazových polOh, ale nl&
ako umelecký tvar. S citom pre poetickos ť výrazu, tvarovo zaujlmavo a s mu·
zlkantskou Is krou vyznela l . čas t Adagio
z dv-ojčastovej kompozlcle Adagio a Al·
legro pre Yloloni!elo s6lo od Juraja Taadlera (Interpretka E. Cermanod-Hrabo•·
sk6 ). V druhej časti, kde autor chcel
necha ť priestor n a preukázanie technlc·
kej zda tnosti Interpreta, už s klzol do
schema tickosti a uvravenosti ; cft!La som
·t u pr.oblém, !(!torý sa v tvorbe tohto skla·
datela objavuje často: nedokáže (aleb<>
nechce ? l porušlt pravidlá, konvenciu, a
preto nenechá volný priebeh fantázii,
k torou by svoju p0vodnt1 predstavu do·
viedol k aktlvnemu vrcholu. Z potenciál·
ne kvalitného umeleckého diela sa tak
stáva priemerné. Skoda.
Pohladom sťlčasnlka na tvorbu velké·
ho ma jstra možno nazva ť Moment mUl·
( Pokračovanie n a 3. str. ]

Skladater Pavol Krlkia (•prno) d'akuje
klavlrlstovl l•ano•l GajaDoYl (Ylavo) 1a
predtedeaie lebo SiedmJcb prel6dlf pre
kla•lr.
Sn1mka: J. Luky

XII. TÝŽDEŇ NOVEJ SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY
KO ORNÉ
KONCERTY
(Pokračovanie z 2. s tr. J
cai avec J. S. Bach, koma rnO. kantátu pre
soprán, flautu, husle, lesný roh, kontrabas a klavlr od Juraja Hatrlka (Interpreti K. Vyakoi!Uov6, M. Brunner, P. Zajll!ek, J. Bud16k, V. Kov6ca, V. KeUyoY6).
Vlastným dotvorenlm Bachovho chorá·
lu, citlivou lnštrumentáclou a na jmä
adekvátnym vsadenlm spevného partu do
skladobného celku autor dosiahol silný
emocionálny Qčlnok, ku ktorému by sa
snád ani s ám velký majster neobrátll
chrbtom. Skoda len, že sólistke K. Vy·
skočllovej chýbala Istota, plný, uvolnený
prejav, takže miestami "unikala" z dramatických vrcholov. Nedotvorenlm zo

Skladatelka lria S1eghyov6
strany Interpretov utrpeli l Poetické itadie pre huale, vlolonl!elo a kl8't·lr od
lria S~eghyovej, a to do takej miery, že
sl nedovolujem zaujať hodnotiace stanovisko k samotnému dielu. Ťažko posudzovať hudbu, ktorá aspoi'l predpokladám - by mala znieť O.plne Inak., nehovoriac o absencll vztahov v službe sl1·
držnosll celku. Ci snád autorka naplsala
..nehraterno." hudbu? Po predchádzajl1·
com líspechu, ktx>rý zožala svojim Sláči
kovým kva rtetom v minulom roku ( k·toré napriek znač nej technickej nároč·
nosti vynlkajQco naštudovala české Ku·
blnovo kvarteto ). to nepredpokladám,
ale je možné, že technické nároky, vyplýva jO.ce z potreby adekvátneho vyjadrenia autorkinho poetického zámer.u. stí
prehnané. Preto l tak! kvalltnl Interpreti ako P. Bogac1, P. Baran a D. Rua6
by potrebovali na stopercentné zvládnutie diela ovela viac času .
Poslednou s kladbou v ečera bola Malá
serenáda pre hoboj, gitaru a fagot od
Zdeoka Mikulu. Autor s kladbu zrejme
skomponoval na podnet sl1boru MyaU·
nl!kovo trio, v ktorého poda ni odznela
na tomto koncerte. Int erpretač né majstrovstvo členov tria Iste zapôsobilo na
skladatela velmi lntenzlvne a s c huť ou
sa pustil do práce. Vyznieva to rt a k z
1. časti skladby, kde autor dáva v yznie ť
jednotlivým nástrojom v sugestlvnych
melodických llnlá~h a Ich vzájomným
pOsobenlm prebQdza poslucháčov záujem.
Skoda však, že v tejto polohe "zotrvá"
priebeh diela v podstate až do konca,
čim vzniká určitý stereotyp.
EVA CUNDERLIKOVA
Posluc háč sky dojem z druhého komorného koncer tu ( 13. februára). venovaného slovenskej tvorbe, zodpoveda l pracovno-didaktickému cha.rakteru Týždňa,
odvodeného z dramaturgického zámeru
p os kytnO.ť realizačný priestor čo najvllč·
šlemu množs·tv u skladieb autorov všet·
kých generačnýc h vrstiev. V tomto priaznivom "polyštýlovom" zázeml vegetovali
prlatelsky vedla seba stabilné orlentá·
cle, rozpačité a skr.o mné projekty 1 pokusy o štýlový posun, pri čom sme evidovali viac pohfad do sveta vnútorných
autorských subjektlvlt než závažnejšt a
adresnejšl tvorivý hlas.
Vladimir Bokea zostáva aj v 4. kla·
Ylruej aon6te verný racionálne motlv.o.
vaným východiskám, ktorých základ tvori serlálna organizácia tOnových výšok,
dOraz na drshO. zv uk ovos ť a premenlivosť hustoty faktOry. V tomto štruktu·
rálnom okruhu us kutocňuje skladatel
prieskum možnosti uv.olňovanla systémovej striktnosti projekclou "tradlčnej
§lch", ucelenejšlch a orlen~ačne opor·
ných tvarov. Bokesovl nemožno u prie ť
oprávneno s ť zvolenej, pre posluch náročneJ tvorivej metódy, hoci problema·
~lckým n aďa l ej zostáva s klada.telovo stotožňova nie serlallzmu so sQčasným hu·
dobným jazykom. Pointu diela presved·
člvo tlmočila D. Rua6.
Ak v 3. al61!lkovom kvartete Juraja
Poaplilla ettU zretelnQ lnšpl rov ano s ť komorným dielom L. Ja náčka ( ostlnátne
((gOry "sčasovk y", kvartosekundová mo·
llvtcká hlavica, pozornos ť hlasu violy),
nie je to náhodné, veď a utor neraz v detailoch u·pozorňoval na náklonnosť k
tvorbe tohto majstra. Uvolnenosf od siTo-

hos ti racionálneho myslenia smerom k
bezpros trednej muztkall te, ktorá pozna·
mena la už Posplšllovo predchádza jlíce
kvarteto sa v premlérovanom di ele plne
zoročlla . Lyrično s ť dominuje, výrazovo
rovn ocenne naplňa vlletky štyri času die·
la, zanietene Interpr etovaného Moyze.
aovfm kvartetom.
Nebezpečie rýchlej premeny antlkonvencle v mOdu , ktoré sprevádzalo .,minimalistické" tvorivé východiská Martl·
na Burlasa sa v Decreacende pre hoboj,
vlolonl!elo, fagot a čembalo (klavlr) člas t·
točne paralyzuje. Autor sa v ňom toUž zrieka predtým ta k preferovanej re·
pellllvnostl málo diferencovaných detal·
lov a formovej otvorenosti a nahradzuje
ich prlnclpom kontrastu. Nevzdáva sa
pritom rafinovaného manipulovania s
poslucháčskou
percepciou
(začiatok
skladby prekvapuje vzť ahom prostej melodickej floskuly a nasledovnej patetlc·
kej odpovede, zdôraznenej Merom viol o nčelist u do pripraveného bubna ), navodzuje určité ocakávanle, vzrušenie a
opadávanle napätia. Hoci myšlienka ná·
vra.tu k tradičnej procesov os ti ( prlnctp
rttornelu a epizód) je ešte spojená s
vonka jškovo motivovaným gestom, tvor!
možno počiatok novej štýlovej pozlcle
skladatela. Zo skladby by Iste vyť až il a
zisk menej rozpačitá Interpretácia [siÍ.·
bor H&rmonla antiqua) .
Oalšle skladby koncertu upozornili na
seba menej. Dlal6gy pre flautu a gitaru
Zdenka Mikulu trpeli mozalkovosťou,
formovou roztrteštenostou, s trledanlm
nesporne Invenčných nápadov, z ktorých sa len sporadicky rozvinul ucele·
nejš! hudobný proces. Tento ha ndicap
nepreklenula a ni spolahlivá muzikalita
dua D. Zlapkov6 - J. Zsapka. Sklada·
telov lnteres o širš! register vyjadrovaclch prostriedkov, nesporne sympatický , sa prlllehavejšle zOročll na pOde
vokálnych kompozlclt.
Skoda, že Stanlalav Hochel, s kladatel
nemálo obdarený muzlkalltou, njlvle prekročiť vlastný tlei'l prlvetkej sRromnos·
ti, opa trnosti, lnštrukt!vnej nenápadnos tl,
čo
spôsobuj e, že sa jeh o
tvorba
zretelnejš!e nezap!sa la do povedomia.
AJ Dial6gy pre violu a violončelo boli
poznam ena né pome rne Ozkym, s tried·
mym využ!tlm jednoduchých prvkov. DOvera v melodický tvar, prostý !mltač ·
ný kontrapunkt dvoch hlasov, pevný tonálny rámec v mnohom od kazoval! na
BartOkov cyklus 44 huslov9ch duet. Die·
lu poškodila aj nedostatoč n á prlprav&. nosť Interpretov (F. Magyar, J. Slávik).
Ak 'lvorlvé zámery najmladšej skladatelskej generácie sa v záujme osvieženia niekedy prfllš serióznej dikcie slovenskeJ hudby obrátili k Inšpiráciám z
džezovej hudby, výsledky býval! rozpa·
člté. Norbert Bodnár upla tnil v Dle1dl·
vertimente pre dychové kvinteto viac
k ompak tnosť , zmysel pre farebnosť harmOnie než rytmický pulz, zvukovú raft·
nov anosť
a výrazovO. spon t ánnosť, u
s kl adatela prevláda Octlvosť pr!st upu
nad trO.falos ťou štylizovať a pretvárať.
Skladba st zasldžlla prec!znejš! In terpretačný výklad (J. Klein, G. HUbnerová,
M. HUbner, V. Klein , P. Haberland) .
Za programové nedopatrenle možno
pov ažov-ať zaradenie ple sňového cyklu
Od milej Jozefa Valoucha (Interpreti E.
Antolll!ov6, M. Ivan ). Ostentat!vna bez·
problémo vosť , línlková sentimentálna ly·
rlka, málo Individuálnej snahy vym a niť
sa zo stereotypov romantickej ptesňo
vostl sa autorom (v bulletine) deklaruje a ko reminiscencia na študentské roky, čo je prekvapivé, keď uvážime, že
jeho spolužiakmi boli na prelome 50. a
60. rokov pr!slušnfcl dnes silnej, štýlo·
vo vyhranene j strednej generácie.
ĽUBOMIR CHALUPKA

ZBOROVÉ
KONCERTY
V Košiciach v rámci XII. t ýždňa novej
slovenskej hudobne j tvorby odznel! dva
ko ncerty - zborový a orchestrálny. Na
zborovom koncerte ( 10. februára J uviedli z pOvodne plánovaných jedenástich
skladieb (podla bulletinu ) Iba deväť , ktoré bud\1 predmetom našich lívah v nasle·
dujOcom texte.
Hudobne najln venčnej šle, najzaujlmavejšle l farebne najdlferencovanejšle bo·
ll A cappella zbory lria S1eghyove j, najmil Hra pre detakf zbor. Skladba vo
svojom charaktere zoh ladňuje prlrodzenťi dets kO. hravos ť, vy jadrenťi hudobnou
h rou so slovami, prevzatýml 1 z detských
riekaniek a v yčttanlek, no 1 hudobnou
hrou vokálov, výkrikov , šepotu. Spe váčl
kovla preiovského Detakého zboru pri
ODPM, rozdelen! do dvoch zborov, vyttvára jO.c ~ak stereofOnny efekt, mali zJa vnd rados ť z Lnter>pretácle ry.tmlcky žive j a zvukovo objavneJ skladby, ktorej
cantus flrm us tvoril štylizovaný popevok Zlatá 11rána. I v cykle ženských
zborov Vy1nanla pracovala I. Szeghyová
so slovami a vokálmi len v Ich zvukovej
funkcii, totálne potláča jll c Ich významovotvornl1 funkciu. Obidva zb.o ry dýchali

originalitou, zvukov,ou neopocO.va n osťou ,
hudobným vtipom.
Skladba Jo1efa Valoucha Podme deti
Yon pre detakf 1bor a klavlr nep<rerástla
be~nl1 zborovo. produkciu. Rytmicky kon·
trastné úseky ovládala prevažne Jednohlasná sadz ba. DetskO zboro v ťi produk·
clu obohatil Milan Novák malou kantátou pre detakf 1bor ~ malf orchester
na slová Jána Strassera Styri tváre roka,
čo zodpovedalo štyrom častiam. V niektorých úsekoch 2. času pre pomerne
nlzku polohu dets.ké hlasy dobre neznel!,
čim sa tiež vytratila melodická J!nla.
Styri času diela - to boli šty.rt lyrlcké
náladové obrázky, s pestrené lnštrumen·
tátnou zložkou. Obe skladby Interpretoval Detskf zbor pri DK VS! Koiice,
dlrlgovalq O. Varlnaka, pri klavlrl bola
A. Kai!m6rod. Voká.lnemu prejavu det!
chýbala dynamická razant nosť a výraznosť, viac-menej ho brzdilo dlrtgentklno
gesto. Orcheater Konzervatória v Koii·
ciach pod veden!m B. Burála citlivo prispôsobil detskému spevu zvukovl1 lnten·
z!tu nástrojovej zložky.
Cyklua pre de tskf zbor a klavlr M6jo·
vé ráno od Ondreja Franciaciho je z radu lyrlckých obrázkov, kontrastných len
v rámc! lyrickej ná lady, rY'Imlc ky živá
je 3. časť, svižná, so synk opova nýml
úsekmi 7. a 8. ča s f. Dielo Interpretoval
- a ko a j Szeghyovej zbor Hra - Detskt zbor pri ODPM v Prel ove s dirigentkou E. Zacharovou, pri klav!rl bola
K. Ga nzerov6. Prešovský detský zbor odviedol naj lepši, najvyrovna nejšt výkon l
spomedzi dospelých zborov. Prejav deti
bol výrazovo prlebojný, hlasovo vyrovna·
ný a svietivý vo všetkých polohách . Vycibrený prednes a celková kreácia odrážali jasn(! koncepčnO. prácu dirigentky.
!enakf zbor T61ba od Stanialava Hochela bol hudobne málo zaujlmavý, vo
výbere výrazových pros~rledkov bez lnv e nčnej šlc h nápadov , čo nenapravila ani
hlasovo una vená a nevyrovnané Interpretácia Komorného lenakého zboru pri
KOS v Koi iclach pod vedenlm dirigentky
J. Rác1ovej ; v Ich podani Interpretačne
presvedčiv e j š ie vyznel už spomlna ný Sze·
ghyove j zbor Vyznania.
Zalostné peoll!ky pre lenskt 1bor ,
tympany, huale, angllckt roh a clmbal
na ludoYd poibiu od Vladlmlra Godára
sťi v nálade pospájané ~rl1chllvou melan·
chOllou, kontrastne vypolntovanou komornou Inštrumentáciou jednotlivých nástrojov. Vo vllčšlne plesni vytvára sprievod vždy jeden nástroj (cimbal - zbor
v prvej, hus le - zbor v druhej, angUcký roh - zbor vo štvrtej plesni). Kompletné nástrojové obsadenie so zborom
použil a ut or v závere cyklu. Zbor Nea
lkovran pleaeň Tibor Andraiovan skom·
panoval v tradičneJ, harmonicky nená·
ročnej sadzbe.
V Dvoch madrigaloch
Jozefa Podprockého bol! zvukovo zau jtmavé h armonické vertikály, vytvorené z
postupn9ch lineárnych vstupov jednotlivých hlasov miešaného zboru. Z takoto
vzniknutého harmonického uzla s k·ladatel postupne odvlja l polyfOnnu Unlu , ktorl1 opať ukončil harmonickým u:z;lom. Výkon miešaného zboru Csermel (dirigoval
J. Havasy J v oboch zboroch ( Andrašovan, Podprocký J bol Inton ač n e rozpačl ·
tý, poznamenaný hlasovým nepomerom
mužs kej a ženskej zložky zboru.
DITA MARENCJNOVA
Po odznenl popoludňajšieho zborového
koncertu v rámci TNSHT '87 (13. februá ra l som st pomyslela, že ver u nema jťi
pravdu ti, čo tvrdla, že s lovenská zborová tvorba prežfva akOsi krlzu. Koncert
potvrdil, že vysoká Int erpretačná úroveň
našich zborových telies - profesionálny ch, poloprofeslonálnych l amatérskych
- Inšpiruje skladatelov k tejto tvorbe ;
ved všetko, čo naptšu a ako naplšu, sO
zbory schopné Int erpret ovať. A s kladatella to a j znamenite vyu~rv aj\1.
Kým v minulosti - dávnejšeJ a j me·
nej dávne j - zborovl1 tvorbu reprezen·
tovall dielo slávnostné a Ideovo najzá važnej šie, tento koncer t - až na dve

výn imky prezen tova l práve opačne
tvorbu nad la h čenl1, viac-menej radostnO , vtlpn\1. je to známka optim izmu ale·
bo s naha po (mi ku? Ťažko povedať , napokon aj odlahčente nezaškodl, treba
tba vedieť kedy a poklal - a čo je hlavn é, nezlovovať z nárokov no umeleckú lírovei'l. A to sa na tomto koncert&
ani v jedinom prlpade nestalo.
Janko Polienko, scénická hra pre ko·
mornf lenakf zbor, detlkf 1bor, dvoch
doapelfch s6llatov a recitátora na mo·

Skladatef Ivan Hrulovský a dirigent Pe·
ter Hradil po od1nenl 1boru Glocoso ll.
tfyy rozprávky M. Ourll!kovej, od Juraja
Hatrlka Je pôvabná kompozlcla a pre
výchovu, deti k dobreJ hudbe prepotrebné. Koncertne nevyznelo tak pôsobivo,
a ko by to bolo možné n.a scéne, no naj·
mil v 'lelev!zll. Tam by táto "malá dets ká opera" mohla priam zažl&rlt. Z hudobného hladiska stí tu prekrásne miesta, napr. uspávanka v unisone mezzo·
soprá.nu a basu .a dalšie partie, najmä
v detskom zbore. Zdalo sa ml však, že
rozdelenie textu medzi ženský a detský
zbor nebolo-·.ddy domys lené. Pri scéniC·
kom predvedenl Iste dôjde k niektorým
lípravám.' Na realizácii diela sa podielali
S. Vir6gov6, P. Mlkul61, r ecitátor Ľ. Barák, komorný žensk9 zbor SFZ a Detskf.
zbor Ca. rozhlaau. Skladbu - a takých
by sa zišlo l viac! - svedomite d.lrtgov&la J. Rychl6.
K zboru Primo ve re na ·text zo zbierky Carmina bura n a, ktorý mal 11spech
doma J v zahranlčt, prlkomponoval autor
Peter C6n dalšie dva zbory : Amor a la
aolemnl. Oba zbory pôsobivo využ!vajti
tradičné l nové kompozičné postupy, maJO dobrO. zborovQ textOru s premyslenýmt kontrastm1 - Ibaže sa ml zdali byť
pridlhé. A ešte pripomienka: ne bolo ml
jasné, čl šlo o zámer v nekulttvovanom
tvorenl tOnu najmä u sopránov, alebo
čl je to trvalý problém Akademického
zdrulenia pri PKO, ktoré P. COn vedie.
Majstrovs ky sO. urobené oba zbory UJ•
Zeljenku - Zborohra a La mentoao. v
oboch sa autor vzdáva textu. Prvý je veselý až rozma rný, a kcentuje nápadité
konbra&ty v tempe, melodike a harmOnll.
Nazdávam so, že tento zbor Zelj enka
.,c!tll" vlastne dnš trumentálne a ktorý·
kolvek hlas - ta k a ko kedysi v ml·
nulostl - by moh ol byť nahradený ná strojom. Ale to neubralo na h odnote tohto rozkošného dielka. Lamentoso svojou
formou l melodikou silne rprlpomlna de·
dlns ké ,.plačky" nad nebožttkom. Sttle·
dajl1 sa tu lamentácie s recltatlvnym!
dielmi. Je tu krásna ka n tilé na s dojlmavou me.lodlkou , hádam a j s filozofi ckým podtextom.
Krátke, prosté Lapotadl6 Pavla Bagina
budl1 výborným prldavkovým č!slom, na j·
ml! v za hra nič!.
S kutočným zážitkom pre Interpretov
l posl ucháčov bol zbor Ivana Hrul ov·
akého Glosoco ll (Ej, studloa1 ... ). Hru šovs ký má znamenitý ci t pre zborovťi
textl1ru, ktorá Je napriek všetke j zloži-tosti p.rlrodzená a osobitá - po prvých
taktoch poznáte autora.
(Pokračova ni e na 4. &tr. l

Ilja Zeljenka vyjadruje vď a ku za nai tudovanie zboru Lamentoeo dirigenton Ladislavovi Hol.úkovl, umeleckému vecl6cemu Speváckeho zboru JD81te Bratislavy.
Všetky snfmky: J. Luky

SLOVENSKÁ FILHARMONIA
19. e 20. februára 1987. I. Parfk: Muaica paatoralla pre ver.. kf orclieater ; R. Schumann: Koncert pre klavlr a orchester
a mol, op. 54 ; C. Orff: Carmina burana pre a6la, a bory a orchester. Slovenská fllharm6nla. Slovenský fllharmonlckt abor.
Chlapčenský filharmonický abor. Dirigent
Byatrlk Relucha.
Zbormajstri Pavol Proch6aka, Margita Gergelov6. S6Uati: Ida
Cerneck6, klavlr ; Magdaléna Haj6asyová,
soprán ;
Alfred
Hampel, tenor; Ivan Kuanjer, baryt6n.

Prvé, čo som zaeVIIdova l v s ú·
vts los ti s recenzovanou dvo llcou abonentn9ch ko ncertov SF,
l>olo prina jmenšom odvážne rlošenle dra ma turgickej konš telá·
cle lnterpretovan9ch kompoz!cll
St9lov9m, M nrov9m, v9razov9m
kontr astom medzi prvou časťo u
programu (Parlk, Schumann) a
jeho monumentálnym vyvrcholenlm (Orff ) mohlo celé podu·
jatie v y v o l a ť u nejedného náv·
§tevnlka koncertu pocit zážlt·
kove) disha rmónie. Opätovné u·
vedenie Carmlny burany treba
jedn oz nač ne
p rlv lta ť,
pretože
táto epochálna skladba sa už
n eraz osv e dčil a a ko v 9 n l m oč n e
11člnn9 prostriedok vo sfére s timulácie p osl u c háčov mladšej
vek ovej kategórie smer om k
rozširovaniu Ich kultQrneho povedomia. No zaiste by sa k
Orffove j s kladbe našli vhodneJ·
š! "par tneri ", než tomu bolo v
tomto pr!pade. Hoci koncert
ako celok vyznel problematicky, jeho jednotlivé č l á nk y pri·
n iesl1 mnoho pozlt!vneho a pozoruhodného. ú vodná Musica
pastoralis I. Pa rlka pa tri k vr·
cholom slovenske j symfonlcke l
tvorby posledn9ch rokov. Zaujme dokonalou prepracova nos·
ť ou v z ťa hu
mlkroš trukt11ry a
makroš trukt11ry, deliká tnou zvuk o v osť ou a v9razovou jednotou.
V repertoári Slovens keJ fll har·
mónle a jej šéfdirigenta B. Režuchu fig uru je Musica past'OraUs bezmála tri r>Qky, čo sa odrazilo na spolahllvom v9kone
orchestra .
Skladba Ivana Par!ka vytvorila Ideálnu atmosféru pr e uvá·
dente Schumannovho Klav!rneho koncert u. Sólistka Ida Cer·
nec ká sa prezentova la v mimoriadne priaznivom svetle. Jel
Int erpreta čném u
na turelu te
Schumannova poetik a obzv l ášť
bllzka a zrozumltelná, čo do·
kumentovala cl tllv9m diferencovanlm
"eus eblovsk9ch" a
"florestan ovsk9ch " čtt skladat ~ovej hudobnej v9povede. Z
hry umelkyne vyžarovala koncepč n á Is tota a neomylnos ť vo
volba prostr iedkov ; v9raz.ov9

dia pazón siahal od krehkosti
a subt!lnosti až po dramatickú
vyh roten ost. Nádherne prepracovaná agogika, umná pedall·
zá cla, technická bravl1ra - ro
všetko pa rticipovalo na vynl kallícom v9kone l. Cernecke j.
Prlstup B. Režuchu akoby re·
prezent-oval schumannovského
"ma js tra Rara", n o nezaškodilo
by troška velkorysost1 vo v9raze, pozna menanom vari až
predlmenzovanou s tri k t nosťo u .
To Isté s a dá p oved a ť na margo predvedenia Carmlny buranv. Orff ova kantáta nebola v
Režuchovom poňa l!
natolk o
pres9ten á kantras tn osfou plOch,
prud kými tempov9ml čl dynamlck9ml zvratmi, na aké sme
zvyknutl. Di rigent sa zameriaval skOr n a vnútorné tls tro jen·
stvo partlt11ry. na nezvy ča jne
bohatl1 a fa rbistú. vertikálu.
ľodartlo s a mu teda odhallf ten
rozmer kan táty, ktor9 ostáva
zväč ša nepovš lmnut9. no čias
t oč ne 19m
utrpela pr!zn a č ná
e fektnos ť orffovského kontras·
tu v ä č ši eh tektonlck9ch 11sekov. Zo sólistov na tv.9 razn ejšle
zapôsobil sólis ta ND v Prah e
I. Kus njer. jeho mäkk9 barytón
disponu Je takmer až tenorovo
zneJ11ctml v9š kaml a basovo
s farben9m spodn9m regis trom,
čo n ašlo v Inter pretácii extrém·
ne nároč n ého par tu s vote plné
upla tnenie. M. Ha Jóssyová predvied la s opránov9 part I n to n ač 
ne bezchybne, no v9razovo trochu s tereotypne. A. Hampel
(ND Praha ) sa s áriou pečen ej
labute, odsplevanou fa lzetom,
ta kisto nevyrovnal bez zvyšku.
Najproblema tlckeJš!m sa však
u káza lo naštudovanie zboroveJ
zložky I nt e rpretačn ého !IPBrá·
tu. U SFZ ruš ila nev yváže nos ť
hlasov9ch skup!n, rytmická labilita (napr. v č asti St puer
cum pueHula ), rem eselnosť a
akási n ezal nteres ova n osť na
v9slednom tv.are. C hl apčens k 9
zbor bol sice I n tonač ne bez·
chybný, n o ch9bala práve detská spontaneita a bezp.rostred·
nos ť prejavu.

21. a 27. februára 1987. A. Stradella: Serenáda A dur (tranakrJpcla G. F. Mall piero) ; G. B. Pergoloal: Concerto Es dur ;
A. Vlvaldl: Concerto gro110 d mol, op. 3, i!. 11 1 L'Eatro ar·
monlco ; o. Sot~takovli! : 1. koncert pre klavlr a orchester ( 10
_.lovou tr6bkou) c mol, op. 35 ; B. Bart6k: Rumunské tance
(6prava pre slái!lkovf orchester A. Wlllnera). Slovenakf ko·
morný orchester , umelecký ved6cl a dirigent Bohdan War·
chal. S6Us ti: JuriJ .Roaum, klavlr, Karol Lulpal, tr6bka.

.·

Vyst6penle SKO v rámci
dv<>ch abonentn9ch koncertov
(cyklus M a B) bolo j edi neč 
ným prlk la dom kon certu doko·
na lého po každej s tránke. Z
hladiska drama turgie l z h Jadiska predvedených v9konov
možno tie to vyst l1penl a ·ozna·
č1f za oza Js tn(l la hôdku prve t
akos ti. Pr vá časť programu su
niesla v zna men! hudby s tarých
ma jstrov , pr ičo m z drama tur gického hladiska bolo zau tlmavé sled ova ť konfron táciu pred·
s tavltelov Jednotllv9ch v9vlno·
v9ch fáz h udobného baroka. Serenáda A dur A. Stradellu typovo preds tavuJe s tredn9 ba·
r ok. Co ncerto grosso A. VIvaldiho je zhmotnen!m Ideálov to·
llanskeh o vrch olného baroko,
nuž a pôvabné Pergoleslh o dielko anticipu Je galantn9 štýl. K
v9konu SKO v Jednotllv9ch
s kladbách prakticky niet komentára, bol strhuJ11cl č o do
technickeJ ftrovne predvedenia
1 čo do v9razov·o stl, td6cet v
llstrety talianskemu s tlie espresslvo. Charakterls tlck9m1 čr ·
ta m! tu boli zvuková vyvá:l!enos ť , šťa vna tos ť , plasticita Jednotllv9ch melod1ck9ch llnlf č l
pásiem. Pritom však ani mo·
!JlBnt š týlového odl!šenla lntcrpretovan9ch kompozlcll neos tal
nepovštmnut9 - každé preds ta·
vovalo tva.r sui generts, r ešpektujl1cl zvukový Ideál ro·h o-ktorého obdobia (napr. kreh kos ť

Pergoleslho kontra mas!vne jš!
zvuk vo Vlvaldlm ). Lahodným
do jmom n a mňa zapôsobila h ra
con certina vo Vlva ldtm - B.
Warchal, P. Hamar a J. Ale·
xander bravúrnym spôsobom
muzlc!rovall v dokona leJ· stlhre
s rlplenom.
V Intenciách pravet nefalšovaneJ dokonalos ti po k račova l a
aj druh á polovica programu , venovaná tvorbe klasikov hudby
20. s toročia. Ťažko sa dá op!·
sa f vyznenie Sostak ovlčovho
Klav!rneho koncertu. Suverén·
n eJšl v9kon, než a k9 podal J.
Rozum sl vari nemožno pred·
stavlf. Technická Istota , ry tmická pr egna ntn osť , neo by ča Jne vyvinutý zmysel pre dynamické ,
me trorytmlcké
a
výrazové
nua nsy s kl adatel ovho kompoz lč néh o š t9'lu boli pre klaviristu 11plnou sa-mozre jmos ťou . V
s (lčlnnos tl so sol!dnym v9kon om K. Lušpala a perfektn9m
SKO odznel ozaJ brllantn9 Sostakov l č, akého publikum vždy
ra do prlv!ta. Na v9kone SKO sa
nič nezmenilo a ni pri lnterpre·
tácll Bartókov9ch Rumunských
tancov, takže rr! prld.avky postupne uvedené tri (!asti Dl·
vertlmen~a W. A. Mozarta (bol
som svedk·om š tvr tkového vy.
s tOpenia ) - boli adekvá tnym
vyjad·renlm n adšenia prltomného publika.
IGOR JAVORSKt

XII. TÝŽDEŇ NOVEJ SLOVENSKE
HUDOBNEJ TVORBY

ZBOROVÉ
KONCERTY

t t' O~MC ova n le z :i. str. l
Tentoraz po dlhšom čase pri·
chádza s veselou témou, hudobne spracovanou s vtipom a
ša rmom. Skladba má spád, dy·
namlc ké kontrasty, l nt onač né
skoky - Interpretov n ešetril
Ná•roč n 9 zbor Hrušovského a
Zeljenko vu Zbarohru v9l>orne
In terpretova l zbor L6i!nlce ve·
den9 P. HradUom ; Baglnov a
druhý Ze!Jenkov zbor - rovnako skvele - predniesol Spevácky zbor mesta Bratislavy so
zborma Jst rom L. Holálkom.
V pr ogramovom bulletine sa
Il Ja ZelJenka priznaJ,· že n erád
plše na texty, aby nebol .,vla·
zaný z<> dpov ed nos ť ou " ... P !sa ť
na texty, naJmä a k Ide o texty
zaoberajúce sa závažnými prob·
lémaml života s poloč n os ti, te
velká zodpovednost. Umenie sa
Im však nemOže v y h9 b a ť , a k
má byt odra zom života v jeho
pinet š!rke o problémoch a
ukazovateJom cesty vpred. Dve
diela s tak9mlto amblclaml od·
zneli v druhe j časti k0111certu.
Interpretoval Ich v dobreJ umeleckej forme a s plnou vážnosťou
Slovenský fllharmonlckf
zbor pod vedenlm P. Proch61·
kn.
Tri ;zbory pod názvom List
s6i!asnlkom od Ladislava Barlasa sa dot9 ka jl1 závažneJ a aktuálnej témy našeJ sl1časnostl
- medz!luds kfch vz ťa hov. TraJa autori bás ni - T. Róžewtcz,
J. Jevtušenko a J. Stacho p rinášajú ·tento problém v rôzny ch podobách a
št9loch.
N á j s ť adekvátny hudobn9 ja·
zyk k t9mto textom nie je 11lo·
ha lahk á, lebo l ked vytvára J(l
"myšlienko v9 celok", sl1 svojim
pr!stupom r ozdielne. Burlas v
hudobnom s pracovani zdOrazn il tematickft Jednotu a vytvor il ucelen9 cyklus - harmonický p0soblv9, v9razovo vá!ny, r ešpektuJI1cl krásu l uds ké·
ho hlasu. Má na to a ko a utor
právo, 1 ked naJmll. prvý text
Je Jasne sa tl rlck9 a pátos hudobného spracovan ia mu nie
velmi sv e dč!. No napriek te Jto
poznámke Je Bur lasov cyklus
pr!nosom v slovenske J zborovej
tvorbe.
Vokálnej skladbe pre mlelanf abor, recitátora, flautu, malý bubienok a 2 činely na text
v. Mih6Uka dal skladatel Ml·
lo.alav Koflnek názov Strane.
Dielo vzniklo na počes ť XVII.
zjazdu a 65. v9roč1a KSC. Táto
skladba, no l da lšie diela toh·
to autora, ktoré odzneli na
TNSHT, vyvolali vo mne u rč i ·
té rozpa ky. Kof!nka poznám
ako autora plného života, opli·
mlzmu a prirodzeneJ hudobnet
reč i. V súčas n os ti a koby pre·
budovával svoJe hudobné mys·
lente a h Jada l nové vyjadrovacle pros triedky, ktoré mu zatia l nie sl1 vlastné. Verlm, :l!e
autor jeho ta lentu a tvoriveJ
sily ná jde svotu syntézu.
ANNA KOVAJlOVA

ORGANOVÝ
KONCERT
V posledn9ch rokoch sa dosta l organ do vll. č še j pozornosti
naštch s kla datelov. Lá·ka nielen
svojimi zvukovými, farebn ými
dlspozlclaml, ale provoku je a t
kva lltn9m Int erpreta č ným zázemlm s lovenskeJ organoveJ školy. Skladatelia sa v ne jednom
prlpade obraca jl1 priamo na urč ité typy Interpretov , aby sa
stali tak poved iac s polutvorcaml Ich kompozične J preds tavy
(v lepšom pr!pade konzultuJI1
možnos ti Ich zvukov<;v9razové·
h o transponovania do organ o·
veJ fa ktl1ry ). Inl autori, vychá·
dzaj(lc z vlastných predstáv,
stava jl1 organis tov často pr ed
n erlešltelné situácie - ako klR·
vlrneJ faktftre vdýchnuť ducha
Preto:l!e
organove j podstaty.
väčši na z nich použlva organ
s kOr a ko kladlv·kový n ástr oJ,
transpozlcle
zvukovo-farebné
zostáva jl1 na báze klavlrneJ
školy a JeJ techniky.

Skladater Josef Malovec a organtata Ivan Sokol.
V r ámci toht or oč n é ho TNSHT
dramaturgia apät venova la organoveJ tvor be cel oveč erný
program, a to z diel Juraja
Tandlera, Jozefa Ma lovca, Pav·
la Bagina, Miloslava Koflnka a
Jozefa Grešáka v podani n ašich
excelentn9ch organlstov Ivana
Sokola, Imricha Sza bóa a Irmy
Skuhrove j. Aký bol výsledok?
Int erpret ačne
maxlmali:,;tlck9,
každ9 z Interpretov pomáhal
organové vyznenie
dotvori f
skladby, no nebolo možné "do·
k ompon ova ť " nenaplsané.
S pr ls lo v eč nou dOs l ed nos ť ou
pr is tupovala
k Interpretácii
diel J. Tand.lera Tri prel6dlá
pre organ a M. Koflnka Cantu• ad laudatlonem pre organ
a6lo l. Skuhrov6. Obe s klad by
jej poskytli možn ost na prezentáciu vynlkajl1ceJ techniky, hry
farieb, dynamickej 1 výr azove j
roviny nástroja. Zlat, sft to Iba
prvky, ktoré sll1žla na realizá·
c.iu n apls aneJ partltl1.ry. A tu
už no vys tačl Interpret, ale Ich
p r vo tnos ť musi zaručiť s kladatel. Oba Ja autori sa pokl1slll o
prv9 dotyk s organom, no obe
skladby možno nazva ť s kOr
š túdiami pre ·tent-o - s kJadate·
lovl -neo rga nl~tovl . ť a! ko zvlád·
nuteln9 - n4stroj. Bolo to Iba
overova nie s l u rčlt 9c h prostriedkov (farby, zvuku, v9razu,
diferenciácie plOch) , vhodný
pre budl1cl ko nc!znejšl komp<;
zl čný model,
vychádza Jftcl z
charakteristiky rukopisu autora. Poklal Tandler volil cestu overovAnia sl pôsobivosti
zvukove J kontrastnostl a polarituostl, Koflnek s a zameral na
zvukomalebné perlenie krát·
kych mot!vov, tnšplrut l1c sa
messlaenovs kou h rou farieb v
zmysle refl ektovan la prlrodne j
rlše.
U Pavla Bagina je velmi sympatická u rč itá bázeň a skromnosť, s c1kou pristupuje k n<;
vému žAnru, tvaru, forme.
Sk ro m n osť
nielen v zmysle
s truč nos ti, ale 1 kompozl č néh o
nas tolenia materiálu, ktor9 ur·
č u j e jeho v9razová rovina. Bagin sa zv äč š a upriamu Je na
pos lucháča , ktor9 ho navlguJe
k .>právnemu dávkovaniu psych ologic kéh o ča s u . I Tri lntw·
16dl6 už svoJim názvom konštatujl1 tl1to autorovu prv o t no sť
l zámer vzh ladom na Interpreta , ktorému dávaJI1 volnosf
vlastneJ realizácie. l . Saab6
s ku toč ne preukázal 1 na m·aleJ ploche Osmich mlnl1t zru č·
n os ť ,
fa ntáziu 1 stavltelslrO.
preds tavu Interpreta, perfekt·
ne ovládaJúceho nástro J i!l už
v zmysle muzlkallty alebo tech·
n tky , ktoré urč uJ I1 každý Jeho
zámer. Ta kouto oboJstrannou
korešpondenciou autora a Interpreta sta la sa Baglnova
skla dba komunlkat!vne zretel·
nou a platnou.
I. Sokol sa pre skladatelov
stáva Istotou, priamym kompozlčn9m par tnerom, umocňova
telom hudby, Inšpirá torom kvality. Pre J. Grelfta sa už stal
"dvorným organistom". Je ID·
terpretom a spolutvorcom všet·
kých jeho organov9ch skladieb.
Grešák mu venoval aJ rozsiahlu zbierku drobných organových Impresii s názvom Dri•·
nové kniha pra Inna SokoiL
Z neJ sl zvolil v programe
TNSHT š tyr! časti, zv&i!ša pozn ačené meneJ vý.razným Gr a~á kov9m rukopisom, ale ešte
stdle pulzufl1ce originalitou feho
kompozli!Dého
princlpu

skratkovitosti a dôslednej zna·
lost! organoveJ fakt(lry. Z poznan ia nás rro ja sa odvfla la 1
dalšia o rganové kompoz!cla Malovcovo Prel6dlum a anJgmatlck6 fantázia pre velkf or·
gBII a61o. Podobne a ko Grešák
venova l Ju I. Sokolovi, ktorý
Sd vo velke J miere podlela l na
jej adekvátneJ posl u cháčskej a
umclecke.J vroovedl. Výhodou
J. Malovca - rovnako ako u
J. Grešáka - je ovládanie organove j fa ktOry, čo poskytu je
organistovi adekvá tnejšiu pr á·
eu s predlo!en9m materiálom.
Prell1dlum a enlgmatlcká fa ntázia je d alšou z radu Malovcov9ch organov9ch kompozlcl!
lnšplrovan9ch komplikovanos·
ťo u a vl acrozmernos ťou tohto
nároč n é ho
"Inštr umentálneho
organizmu ". V motivlcko·tematickeJ práci a utor postupuje
ana lyticky, s meruj Qc k urč ité
mu stmeleniu hudobne·! malé·
rie, akoby 19m dokazoval vlast·
né l obJektlvne možn osti kompozičného prehodnotenia a s tavltelského umocnenla. je to

Skladatel Pavol Bagin
Snfmky: J. Luky
náročná práca p·re plochu 27
mlnl1t. V duchu svoJho posled·
ného "monotema tickéh o obdo·
bla~ Malovec rozvr stvuj e dr ob·
né moUvy, dôslednou prácou v
m1kroštruktl1re (v · Prel(ldlu s
dOrazom na ká non lcké , sekven·
covlté l kontrapunktlcké po·
s tupy l , aby napokon dospel
vlastnou syntézou vypovedané·
h o k Istotám prvotnosti - ku
kanta blllte, ktorá bola vždy určujftclm v9chodls kom , neskOr
prostr iedkom ku gra(Jač n9m
vrcholom i!l "šokujftcou 11 č ln
n osfou"J eho hudobného myslenia. Z minulosti v te Jto stl·
vislostt zostali n ezabudnut elné
Poéma pre husle sólo, Medlta·
Ilone notturne e coda, Záh rada radosti a td., ktoré takouto
o jedinelou o dvah ou v pravý
čas na pravom mieste priam
šokovali - krásou melódie, čo
zazvonila a vyprovo kovala mimoriadnu ft č lnnos ť diela práve
v zmysle spôsobu a mo!n'OstJ
využitia jednoduchéh o, a le In·
veni!ného nápadu. V Enlgmatlc·
kej fantdzll zažiarila opäť
:skrlvá hra vos ť a lnve nč n06 ť
hudobnlka Ma lovca. Jeho Isto·
tou bola melódia, tentoraz ctt4cla · ludoveJ plesne, ktorá
svojou podstatou odpl1tava od
k omblnač ného
experimentovania a InšpiruJe k 11pTimneJ au·
torove j v9povedl. Dielo ta k vo
vz6 jomne J tvorive j prepojenostl autora }ozefa Ma lovca a In·
terpreta Ivan a Sokola vi edlo k
OprlmneJ pos luc h áčs ke J odozve.
BTELA ClKSKA.

XII. TÝŽDEŇ NOVEJ Sl~OVENSKEJ HUDOBNEJ
Svetové premiéra deviatej Cikkerovej opery
PRVOTRIEDNY INTERPRETACNf CIN
J6D Cikker: Zo llYota hmysu, Opera • troch dej11Y6cb 1 prol6aom a epU6som. Libreto podla roTDomennej hry bratoy CapkoYCOY DBplaal lkladatel. Dl·
Jiseat Viktor MOek. Rell16r BraaiiiBY Krllka. Zbol"'Da,..er LadliiBY Ho161ek.
Ka.tfmy Heleaa Bestkod. Pohybod· spolupriu Mln»>BY Staader. Aalsteat dlrl·
seata SYBCIDÁr S~r. KorepeUtorl Josef Malik, Peter Rebro. Pomocat rell16r rt·
bor Belo. Aliat81lt r61le Richard Albrecht VedClcl technickej prn6dsky Bruno
Folta. VedClcl 1tayby Libor SloY6k. SYBtl6 EmU Ral!ko. ZYUk Alezaader Jaatl!ek.
Celolt6tDe premléry Y opere SND 21. a 23. februára 1987.
Opery J6aa Cikkera tvoria neodmysll·
telnd sdčasf dramaturglck9ch plánov
opery SIOYeaskébo národného dlndla.
Pat z nich malo svoje prvé uvedenie na
tejto slovenskej reprezentačnej hudobno·
dramatickej scéne: iuro Jánošlk (1954),
Beg Bajazld ( 1957) Rozsudok (1979).
Obliehanie Bystrice (1983) a nedávno
deviata, zatial posledná z nich - Zo
liYota hmyliD ( 1987).
Posledné tri •tituly ·realizoval rovnaký
lnscenačn9 Um: reflsér BraDi.aBY Krll·
ka, v9tvarnlk LadiaiBY Vychodil, navrhovateika kostýmov Helena Bes6kod. Ku
k.a!dej z nich našli adekvátny umeleckoreallzačn9 prlstll'p. V opere Zo !Ivota
hmyzu akcentovali prlnclp neskrývane!
divadelnosti (podobne ako predt9m v
Rozsudku l Obllehanl Bystrice).
Nav11hovatel scény LadiSlav Vychodil
odhalil javJskov9 priestor - s v9nltn·
kou zadného javiska. Poufll Iba niekoi·
ko kulls; pomerne často vyufll točnu.
K stab1ln9m prvkom v9tvarného riešenia
patri trávnat9 kopček - centrum Tulá·

kov9ch hereck9ch akcii, resp. pobytu na
scéne - a polkruhovlto .,vykrajovaná"
biela plachta (plátno) na čiastke laveJ
a zadnej strany javiska. Sld!! ako premletacla plocha p.re mnofstvo velmi pekn9ch projekcii, zväčša z prostredia leso,
a preto s dominujúcimi odtieňmi zelenej farby. V 3. dejstve pristupuJe d0le!it9 objekt: reflektormi z rôznych strán
nasvecovan9, a t9m mnobtvo tieňov vrhajde! strojov9 mechanizmus ozuben9ch
kolies, ·s ymbollzujdcl odludšten9 pracovn9 proces. S prenosn9m .,stanovištom"
slepco"J)oháňača
do práce dokresluje
prost·redle zmecharuzovanej práce, kde
sa robotnici menia v roboty a neskOr
vo sfanatlzovan9ch vojakov - analógie
s fašizmom sd očlv.ldné.
Kost9my - a neraz l masky - navrh·
nuté Helenou Bezákovou tvoria dOleflté
charakterizačné zlo!ky celkoyej koncepcle. V l. dejstve prevládajd svetlé kolary, ako sa na charakteristiku mot9lov
patrl. V 2. dejstve sa pouflva velmi ši·
roká farebná paleta, ale štylizácia v du·

PREHRÁVKY ZO SúčASNEJ
SEVERSKEJ HUDBY

oblasbl a !.). O!lvenlm bol videozáznam
z prostredia Loulslany (Museum of Modern Art) so zábermi známeho amerlc·
kého ansámblu CanUlena, ktor9 Interpretoval Klavlrne kvarteto op. 114 od
Hermana D. Koppela (nar. 1908). V z6·
vare filmu tento jedl·n9 fljdcl !lak C. A.
Nlelsena (najv9znamnejšl zjav dánskej
národneJ §koly z konca minulého a začiatku tohto storočia) hral skladbu svoj·
ho učlteia - Claconnu pre klavlir.
Flnsku hudbu zastupovalo sedem u•k á·
!ok z tvorby skladatelov štyroch generačných vrsttev; najviac ma updtlal Ka·
levi Aho (na·r. 1949) Sláčikovým kvar.t etom č. 3, Erik Bergman (nar. 1911) dielom Hathor Suite op. 70 pre soprán, ba·
rytOn, mlešan9 zbor, angllck9 roh, harfu a b1cle a Usko Merlllllnen (nar.1930)
kompozlclou Summer 90unds for !lute
and grasshoppers (kobylky) pre flautu
a mg·pás.
Islandské hudba sa formovala za špe·
clflckých v9vlnov9ch podmienok. Podla
slov skladatela Hjalmara H. Ragnarssona ,,Jslandskl skladatelia vo veikom poč·
te odchádzali za vzdelanlm do zahranl·
čia (do hudobne rozvJnut9ch európskych
krajin ·l do USA), čo malo vplyv na št9·
lov·d dtvergentnosf v 20. storoči. Napriek
tomu, fe mnoh! sklad·a tella sa Inšpiruj!\
·Islandskou domácou hudobnou ·t radlclou,
•n evytvoril sa univerzá-lny národn9 št91,
lotor9 by bolo mofné povafov.af za špecificky lslandsk9". Z uveden9ch Osmich
ukáfok bolo cltlf prevahu vplyvov kompozlčn9ch
prostr.iedkov avantgardnej
hudby 50-tych a 60-tycb rokov, tie! nie·
ktoré smery americkej hudby, pritom nemofno prehliladnuf ani špecifické Into·
načné a .metrorytmlcké rysy. Bohatstvom
ná)ad sa vyznačovalo Sláčikové kv.arteto
Atl! Heim! ra Svelnssona (nar. 1948), ktoré podla slov autora Je ,.hudbou .repetl·
tlvnou bez ltoho, fe by bola minJmal
music, Je rytmickou bez dfezov9ch vplyvov, jednoduchou, ale dramatickou". V
pestret palete riešeni bola prekvapuJdca
po stránke sonorlstlckej Sonata-Fantasla
pre ma-rlmbu sOlo od AskeHa Massona
(nar. 1953).
Mnoho pozoruhodn9ch pohladov na
mo!nostl komp02llčnej prá'Ce prl:niesll
prehrávky nórskej a švédskej hudby. Z
NOrov zaujal najma Magnar Aem (nar.
1952) dielom Study on a Norwegian
Hymn pre sláčlkov9 orchester a spôso·
bom spracovania pôvodnej piesne, ale
-aj Lasse Thoressen (nar. 1950). Aase
Hedst~m. Olav Anton Thomessen, Nlls
Henrik Ashelm a l. Zo švédskej hudob·
nej tvorby treba uviesť skladbu Aricara - Meta-Music pre sláčikové kva:rte·
to od Jana W. Mol'thensona, so zaujl·
mavým vyuf~tlm balkánskych foľklOr
nych prvkov, z dalšlch diel Drums pre
kvinteto blclch od Sven-Davida SandstrOma, Ombra pra klarinet a sláčikové
kvameto od Andersa Ellassona, Lacrymosa pre organ od Daniela BOrtza, Basta pre trambOn sOlo od Folka Rabeho
a 4.; tieto uptítall svojou zvukovou v9·
raznosťou a prienikom do nástrojov9ch
špeclftk.
Prehrávky tvorby seversk9ch skladatefov poukázali na mnohé zaujlmavé v9·
vojové dOsledky sl1časnej hudby a prispeli k šlr§temu kantextuálnemu videniu,
ako aj k uvedomeniu sl nutnosti rozširovania obzoru mimo domáci rámec.
ZUZANA MAR'!'INAKOVA

Počas

XII. TNSHT sa po prv9krát uskuzaujlmavé a z hladiska uvedo·
movanla sl širšieh kontextov9ch sdvls·
lost! našej a eurOpskeJ hudobne! kultd·
ry velmi d0lefl1é podujatie - prehrh·
kÝ ll najnoYieJ ITorby seyerakfoh alda·
dataloy (12. a 13, februára). Hlavná zá·
sluha no realizácii tejto B·k cle, ktoreJ
usporladatelom bol Slovenský hudobný
fond , pat·rtla veddcej Hudobného lnfor·
mačného stredJska PhDr. VIere Polako·
vlčovej, CSc. Obetav9m. vy90keJ odbor·
nej l spoločenskej drovnl zodpovedaj!\·
clm prlstupom (treba oceniť aj výborné
jazykové znalosti) sa nielen zasld!lla o
t1spešn9 reprezentatlvny priebeh, ale aj
o upevnenie vzájomných stykov 1 prehlbenle fo111em spolupráce. Hudobné ukáf·
ky uvádzali veddcl hudobn9ch Informač
ných stredisk - Knud KeMing (Dán·
sko). Matti-Jussi .Pollarl (Finsko), Bergl·
Jlot Jonstoslrová (Island). Josteln Simble
(NOrsko) a Roland Sandberg (Svédsko).
Medzi pozorovatelml okrem domácich
skladatelov a muzlkolOgov boli aJ zahTa·
nlčnl hostia. Prehrávka, vzhladom ·M
časové vymedzeiJ!e a priestorové mofD'OStl, pozostávala z uká!ok z oblasti komornej tvorby, čo, !lai, na druhej strane ochudobnilo celkov9 pohlad na hu·
dobntl tvorbu uveden9ch krajin. Ich zA·
stupcovla však v Hudobnom lnformač·
nom stredisku zanechali obsiahly propa·
gal!.n9 materiál, partltdry, gramoplatne
a kazetové pásy s nahrávkami lámavo
rozltčn9ch skladieb sdčasn9ch (aj na
prehrávkach nezastdpen9ch) autorov, čo
zároveň zaväzuje k hlbšiemu preniknu·
tlu do problematiky, prlpadne k vypracovaiJ!u dôkladnej štddle. Zladalo by sa
zorganizovať dalšie prehrávky a syste·
matlckejšle pokračovať v prehlbovanl
znalosti o Inonárodnom hudobnom umenl.
Vzhladom na uvedené skutočnosti bu·
dtl mať nasledujdce riadky viac lnformatlvny charakter. Počas dvoch dni zaznelo spolu 40 uká!ok, čo samo osebe svedči o vynalofenl značnej námahy na sds·
tredené počdvanie (navyše pri if9!dňo
vej ka!dovečernej frekvencL1 koncertov
TNSHT). Obmedzlm .s a preto na v9počet
nlekoik9Ch skladieb, ktoré sa ml v da·
n9ch stlvlslostlach J podmienkach javili
ako najzaujlmavejšle.
Prehrávka z dánskej tvorby priniesla
nlekolko pozoruhodn9ch koncepcii; z
mlad9ch autorov·trld91atnikov to bol predovšetk9m Steen Pade, jeho Sláčikové
kvarteto č. 3 ho cha-raktei11zuje ako zrelého skladatera s vyhranen9m umeleckým prejavom (evidentná fa snaha po
eyméze v9dobytkov z oblasti avantgard·
oej hudby, mlnlmal music l folklOru).
Zo strednej generácie sme mali mofnosf
počuť uk6fky diel popredných reprezentantov dánskej hudby: Acbtlles and the
Tortolse pre klavlr od Per Norgarda a
Sláčikové kvarteto č. 7 od Pelle Gudmundsena-Hol~greena. U Norgarda sQ v
oblasti metodológie práce zjavné analO·
gle s tvorivými pr.incťpm1 V. Bokesa
(bladanie nového _"ton6lneh0" systé-m u,
tvorenie tzv. nekonečných sérii; vyuflt1e
prlnclpu zlatého rezu v metrorytmlckej
točnilo

JuraJ Hrubant v poataye Tul6ka.
Snlmka: A. Sládek
chu chrobákov (zvlášť akcentovaná v
kost9movom v9zore Lumka a Svrčkov l
sa st.rleda s neskr9van9ml naráfkaml na
svet ludl (Chrobáci, Parazit, tranustor
na krku Larvlčky) . V 3. dejstve sil kost9my slvo-červeno·člerne, resp. !lto-čier
ne (červeni, resp. !lti mravci). v ep !lO·
gu sa vo v9stupe vidiečanov pouflvaJťi
jednoduché plátené oblečenia zjavne sla·
vansk.o-slovenskej proveniencie - 1 s
našsky typlck9ml pokr9vkaml hlavy a
obuvou - klobdkml, šatkami a krpcami.
Krlškova réfla sa vyznačuje premys·
lenosfou a nápaditosťou , podla potreby
testu a hudby zd ô razňuje poetickosť l
dramll'tlckt\ ra-zantnosť. V l. dejstve čas
to vyu!lva .,mot9lle pohyby" (Imitácie
trepotarua, mávanie krldlel), aby ta k
zdOreznll Iudsktí erotlckd prelletavosf,
vynachádzavo aran!uje početné dlalOgy
o skvelo pointuje záverečn9 slovn9 sd·
boj Clytle a lrts, ktorému sekunduje nechápav9 Féllz. (Symbióza .,hmyzleho-r a
.,Judského" je v celej opere velmi vyda·
rené.) V 2. ,.chrobáčom" dejstve re!lsér
diferencuje mnofstvo flgtlr, aby zv9raz·
nil ludsktl baflvosf po ob!lve a majet·
ku - lakomd mon!elskd dvojicu Chrobákov, zákerného Lumka a Parazita
( kafdého Ln9m spôsobom), rozmaznon1l
Larvlčku s jej afektovan9m prejavom.
Určitou v9n1mkou v tejto hmyzej galé·
·rJI je naivná dvojica bezbrann9ch Svrč·
kov-muZikantov, ale tla! sebecky zlomysein9ch. V 3. dejstve Kriška rozohráva
pOsoblvd pohyboVil metaforu mechanlc·
kej práce, neskOr frontového nástupu
a bojového priebehu s eplzOdou sprle·
vodu ranen9ch; v9razne exponuje slepého 'POháňača do práce a s nzanclou
formuje dvojicu lnflnlerov, ktorá sa menl ·na veddcu dlktátorsko-generálsku

Komorný koncert z tvorby
súčasných českých :skladat J
U! po niekolko ~okov je n a T9fdnl
novej slovenskej hudobnej tvorby jeden
koncert venovnn9 novej českej tvorbe.
Ukazuje 58, le nejde len o zdvorilostn9
akt, ale le tAto konf.rontácla dvoch bllz·
kych národn9ch hudobn9ch kultdr je
ufltočná, zaujlmavá a pre našu prehliadku prlnosná. I ked Ide o v9ber z v9beru,
koncert predsa len podáva lst9 obraz
o tom, čo sa v českej hudbe deje, aké
sd trendy - navyše a·j v befnej dramaturgi-I symfonlck9ch telies, komorn9ch
sdborov .1 sOUstov sa sdčasná česká tvorba objavuje, a to rozhodne viac -ako s lovenská na česk9ch koncertn9ch pOdlách.
V prog:rame tohtoročného koncertu
( 10. februá.ra) sa prezentovala tvorba
mladšej, strednej l staršej generácie sú·
časných česk9ch skladatelov. Azda to
bola náhoda, ale spoločného menovateIa všetk9ch diel momo nájsť v lnšplrovanJ sa vysokou tírovňou lnterpretač·
ného umenia, čl u! šlo o diela pre naj·
vyšši stupeň lnterp.retačn9ch sl1fafl ( Sll·
máček, Rled.Ioouch) alebo o priame venovanie •I nterpretom (Luck9, Teml). Konečne, táto spätná vazoo sa velmi sllne
prejavuje aj v stloosnej slovenskej tvorbe.
DiY81'111Daato pre flautu a kiBYfr Jan
SU1116i!ek vytvoril pre chomutovsktí s\1faf v hre na dychov9ch nástrojoch, čo
poznačtlo aj št91 dielo. Flautov9 part je
vkrtuOznejšl, k9m dramatlckejšl náboJ pre formu divertimenta miestami 'llf pri·
dTsn9 - autor určil klavlru, ktor9 je
rov.nocenn9m partnerom v komornom
dlolOgu, čo pova!ujem za klad skladby.
Divertimento velmi dobre Interpretovali
J. a.ledlbauoh (flauta) a M. Neoflttduod
(klavlr).
V6ciBY RJedlbaacb patri medzi dspeš·
n9ch česk9ch skladatelov. Vzbudil po·
zarnosf na ostatnom s~retnutl česk9ch a
slovensk9ch kritikov svojou skladbou
Concert! e trenodle. Skoda, fe pre ocho·
rente interpretov neodznela pOvodne programovaná skladba Allegrl e pastoroll.
NlthradJla ju premiéra kompozlcJe pre
klav(r a fagot, nazvaná VfjBY, ktora autor naplsal taktie! pre chomutovskd stí-

vo

dvojicu. V epllOgu zaujme najprv zaujl·
mav·o prebiehajúci Tulákov monológ, potom eplzOdo s Efemérou a jej drufkaml
(kontrapunkt detského bo letu je velmi
mll9) o napokon záver s postavami všetk9ch generačn9ch vrstiev: prejasnená
svetelná paleta a rozmiestnenie účlnku
jl1clch pomal9m pohybom vytvárajú pre·
krásny scénlck9 obraz. (Kriška v ňom
pridal k libretu nlekoiko viet z člna
h ernej predlohy.)
DOleflt9m Krlškov9m spolupracovnl·
kom bol choreograf Miro1lay Stauder. Je
spolutvorcom pohybovej koncepcie mnoh9ch v9javov - na jmä v 3. dejstve a
epi!Ogu. Obmedzil sa na prehlodn9 po·
čet základn9ch prvkov, dosiahol však
nim! dobr9 výsledok. Zvlášť treba vyz dvihnú ť jeho prepracovanie vojnového
defilé pred bojom v 3. dejstve. Popri
balete SND ťičlnkujll v predstavenl aJ
liaci Hudobnej a tanečnej lkoly, prlná·
šajúcl na javisko poéziu detstva.
Nelah.kl1 úlohu oflvlf nár oč nd portltl1·
ru zvládol orebester opery SND na vy·
sokel úrovni. Hlavnd zásluhu má na tom
ciirlgent VIktor M6lek. Jeho povestná
preclznosf priniesla plody najmä v pre·
mysleneJ volba temp a citlivej dynamlc·
kej prepracovanosti - hlasy spevákov
vfdy dominovali. Spolahllvo spieval
zbor, naštudovan9 Lad islavom Hol61·
kom.
Hlavná postava Tuláka je. v podani
Juraja Hrubaata V}"'llkajúcou kreáciou.
Je to persOna primárne lyrická, s boha19m registrom v9razov9ch odtieňov v
hereckom l hlasovom prejave. ZneSile porovnanie s koncepciami popredn9ch či
nohercov Ladislava Peška a Vlad.lmlra
MUllera. J6n GaUa kladie dOraz na spevné vyjadrenie Tulákovho duchovného
sveta, ale l jeho herecké stvárnenie je
presv edčivé.

PleJádu postáv a postavičiek s tel esňu
je mno!stvo hercov v dvoch olterná·
clách, pričom nejeden z nich strieda·
vo vytvára dve (Pavol Gábor dokonca
tr-l ) postavy. U všetk9ch treba ocenlf
zvládnutie náročných speváckych partov
a dobrú hereckťi kultú.ru. Niektoré v9·
kony sil zvlášť Yydarené - Ide o Payla
G6bora (Pedant). Sld6n1u GajdoloYt,
Martu Nltrenoyt (Il'! s), Jitku SaWd'Q'Yt a
Jitku Zerbauoyt ( Clytla), Petra Oawalda
a MiroalBYa DYorakéhe (Félix ; M. Dvorsk9 prvotriedne stvárnil l Svrčka). Stefaaa Hudeca a lt6btrrta Sslcea (Otak-ar).
Josefa Spuka a Ratlalan Ubl!ra ( Chro·
bák). orsu Haa6kOYt a Allbehl Mlcb61·
koyt (Chrob6kov6). Inu Oh6ta (Lumok) . Alma CsakOYt a ADIHl KlakoYi
(Svrčkov á), StaJtlslan Beftal!ku a Borila
Slmaaonkfbo (Parazit) a dr. Gut6n
Pappa (prv9 ln!lnler·dlktátor) .
IGOit VAJDA
fa!. I ked skladba nesie znaky svojho
prekvapila bohatá melodickosť
hned v dvodnom fagotovom sOle, ku
ktorému so zvukovo nel!ne pripojil kla·
vlr o len postupne sa dostávalo dielo
do typicky .,rledlbauchovskejM vzrušenej
dramatickosti, z ktorej sa V'racalo k ptít-avej melodlckostl a vy11stilo do nástrojovo vdočného a efektného záveru. Ta k
zlskalo noplltle a spád a zaujalo od začiatku do konca pozarnosf poslucháča.
Skladbu v9borne Interpretoval! L. Vanlk
(fagot) a J. Htla (klavtr).
Jlft Teml svoje ICaUsramy, sedem skladieb pre barlu, venoval .koocertnej umelkyni M. Sp!Jtzerovej. Je to n6strojovo
vďačná skl'!ldba, zvláštna tým, fe varlač
ne spraclíva motlvy husltského chorálu,
čo je vzhladom na romantickosť zvuku
tohto nástroj.a dosf odvá!ne. Podarilo
sa mu však na principe kontrastu VY·
tvorU z tohto hudobného materiálu ná·
strojovo vďačné dielo, ktoré - pri nie
valkom počte tvorby pre harfu - nájde
svoje uplatnenie. K dspechu prispela aj
Interpretácia L. HeaychoYBj.
Duo concertaute per YioUno e piaao·
forte LadlllaYa Kublka ma uptítalo u!
na spomlnonom stretnuti česk9c h o slovensk9ch kritikov poc tivou komp ozič nou
prácou a adekvátnosťou hudobného materJálu vzhla.dom na vyufltle pôsobivosti
zvolen9ch nástrotov. V znameniteJ Interpretácii J. TomUb (husle) a J. R61il!ku
( klovlr) vyznelo toto dJelo v svoj ej plnej
kráse.
Vrcholn9m záZitkom koncertu zo sdčasnej českej hudby bolo jednočasfové
SI61HkoYé kYarteto Stlp6na Luck6hD,
2l1Ulmenlte lnterpretov·ané KYartetom Bo·
hualBYa Martla4 (pOvodne autor dielo
venoval Tallchovmu kvartetu). Jednoča s·
fová foMlla sklrýva v sebe tri dJely kon·
tr81Stnej tempovej l obsahovej náplne s
pôsoblv9m záverom. Forma spontánne
vyplynula z bohatého obsahu, ktor9 u
poslucháča rezonoval mnoh9ml osoclá·
clami. Je ta sUn.á v9poved človeka-umel
ca, ktor9 sl svoj kladný postoj k flvotu
vyd'Obyl tr9zňou o utrpenlm, k9m dospel
a prebojoval sa k čistej radosti a poznal prav9 zmysel flvot.o. V diele je pi·
no hudobnej klrásy, ktorlí zvýraznila In·
terpretáC!a. Kvarteto zanechalo v poslucháčoch hlbok9 dojem ; škoda , fe nezaznelo na závar koncertu.
ANNA ICOVAIOVA
tíč elu,

clullu v.o Verone dva dnil A
a k to pre m ňa ni e je nova úlo·
ha, v Eu rópe sa muslm uspo·
koJiť moxlmálne s dvom a t9l!d.ňa ml prlpravy. V Am erike sa
kladie dOra z na dokonalos(. K
teJ dokonalos ti sn mOl!ete pri·
bll žlť
povedzme po mesiaci
s kOšok, kedy sa vlastne znova
n auč lt e ťl lohu , ktoro ste spievali predt9m možno a j stokrá t.
Potom sa nemuslm s tra c h o.v a ť
o réžiu ani o presné nás tu·
py, lti& to aj so za žmúren9ml

NAS ZAHRANICNf Host
neris, Eboll, Carmen, Octavi6n,
Sopranistka
Orleo . ..

OLIVIA
STAPPOVÁ
Meno americkeJ sopranistky
OLIVIE STAPPOVEJ sa v pOl·
lednfch rokoch stále pravldel·
nejlle obJavuje na plagátoch
tfch nafväi!llcb opernfcb dl·
vadlel neta
newyonkej
MET, milánskej La Scaly, Ion·
dfnskej Covent Garden. Odborn6 kritika sa preteká v superlatlvoch pri hodnoteni Jel kre6·
eli 6loh Turandot, Lady Macbeth a Ablgall. N61 rolhovor sa
uskutoi!nll pri prflelltosU jej
vyst6penia vo veronskej Aréne
v Pucciniho Dlevi!ati 10 ZAJN'·
du. Po debute vo verone .,. roku 1980 ako Alda a v roku 19111
ako Ablgail 18 trluml6lna na
t6to scénu vr6tlla v 6lohe Min·
nie.
Val e meno dnes alte neatt·
deme v lladnom opernom lell·
kóne. Mohli by ste 'preto preuadlf a1poň i!o·to 1 v61ho ume·
leckého llvotoplsu?
- Som r odená Američanka,
aJ ked v súčasnosti žijem nie·
len v Kalifornii, ale aj v talian·
s koro Janove. Hudbe som sa venovaJa od dets tva. Na opernO a
hudobnú dráhu som nepom9šrala, mojim snom bolo stať sa
raz splsovntelko u. No spev sa
ml s tal osudn9m. Studovala som
v Eu rópe v Mantove u maestra
Campogalllanlho a v Nemecku
u Jearrnlne Reysovej.
Sttdlum ste ukoni!IU ako
1De1101opranlstka a spievali 1te
nlekolko rokov tloby ako AJD.

- Ano. MOj oficiálny debut
sa u skutoč nil na scéne v New
? ork City Opera v roku 1973
v postave Carmen. V tomto dl·
vadle a na územ i USA a Ka·
na dy s om spieva la do roku
~79·80 mezzosop ránové úlohy.
t.es kOr som prešla na soprán.
T6to 1menu odboru u ds VY·
vulal uri!ltf vokálny vtvoj, ale·
bo to bola i!lra D6boda?
- Bolo to úp.ne náhodou. V
City Opera som po nlekolko rokov spievala v produkcii Doni·
ze:;iho Anny Bolenovej po bo·
ku Beverly Slllsovej úlohu Glovanny Seym.>urovej. Postupom
času som zis tila. že exponovana úloha, kto1·á mi ni•kdy nerobila problém, ma začala pro·
vokovaf. A ked ma jedného dňa
požiada li v Taliansku spieva ť
titulnú úlohu, s Ohlaslla som.
Ved Bolenová spieva väčšinu
nOt totofn9ch s polohou Sey·
mourovej (obdobne ako Norma
a Adalglsa 1. A pokus sa vydarl! · Potom to U "• bola vec -"
•..,.
- •ckého drilu Tak
·hody a tech ""
·
•
že dnes predstavujem typ vysopr"nu so
sokodrama '' lck"ho
"
a
Zarner ~ntm na úlohy typu Tu
" Tosky, AblgaU, Lady·
rand<>t,
Macbeth, Medey, Odabelly, Saiome a Elektry.
Ked teraa stotlte na tnlska
.,. kostfme Aidy, necnle sa da
niekedy la 6loboa Amneris?
- Ani nie. z mezzosopráne·
vého odboru som sa neroz!Očlla
ll::a s Olohou Carmen, ktorá ma
vždy fascinova la aj ako posta·
va 8 ktort1 dodnes m1lujem
s tvárňovať na jn'll lsku.
Dlb4! roky ste boU i!lenkoa
New York City ·opera. Kedy ste
debatovali • netfaleko ncllale·
nej badon MET?

oča mi.

- Bolo to v roku 1981 vo
Verdiho Macbethovl s Lulsom
Qulllcom a Sh erlllom Mllnesom,
ktor! sa strieda li v titulnej úlo·
he pod taktovkou Jamesa Levi·
na. NeskOr to bola Pucciniho
ľosca s Domingom a Slnopo!Im. V minulej sezóne som mala spievať v MET Jent\fu v Ja·
náčkovej Pastorkyni , no nepáčl! o sa ml hudobné naštudova·
nie, a tak som od projektu odstúpila. Spieva la som aj s mnoh9ml prlemern67 ml a podprlemern9ml dirigentmi, ale v prlJ>Bde Sa lome, Elektry a P.astorkyne trvám na preclznom hudobnom naštud<>vanl. Nejde o
prlmadonstvo. Naučila ma to
vlastná skúsenosť so Salome,
ktorO som spievala pod vedenim Lovra von M atačlča. A tleto opery bez ozatstného umel·
ca - dirigenta nemožno spievaf. Tosku, Butterfly a Verdiho
áno.
Hovorite o precl1no.tl aalta·
clo·vaala. Splenll ste prakticky
aa celom nete. Vldfte aejak6
1Darkaabl4! rozdiely • hadobaet
priprava?
- Velké. Tosku s Domingom
sme v MET skOšall mesiac, Fan-

Aké povinnosti d1 i!akald .,.
najbllllom obdobl?
- V Japons ku a C!ne spievam so súborom Covent Garden
ľu c c l nlho Turando t s Fra ncom
Bonbv!h m pod tak tovkou Col!l·
nn Davl9n, v ZCrlchu Lady Macbeth, v:> Vancouvrl Tosku, <tú
Is tú úlohu a Salome v Nice, v
Au~ trá!il Turandot a Elektru v
USA. Tušlm sa na Tosku v Nlce, v ktore j sn str etnem s Nlcolalom Geddom ako Cavaradosslm'
Dosiahli ste vletko, i!o sl ml·
le OP!IrDt umelkyňa len priať.
Méte alte neJaké nuplnené le·
laDia?
- Velmi tt1žlm po Leonore
vo Fldellovl, ktorO som ešte neskOsila. Taktie! po Káti Kaba·
novoveJ a VIolette Valéryovej.
Ci by ml "sede!IM, neviem, to
by ukáza la realita. Tak ako som
nedávno skOsila Madame Butterfly, a kedže som nebola s
v9sledkom spokojná (a j ked
som ma la v9borné kritiky a tl·
lohu ml pontlkaJO znovu) , rozhodla som sa ju naspievať. Ca.s
na štúdium nelutujem nLkdy,
priniesol ml tot·lž nové skOsenostl, pocity, postavil ma pred
nové vokálno-techniCké Osllla,
ktoré som musela zvládnuť. A
tak ma zasa o niečo obohaJ!I·
la. A to Je pri neustálom vývo·
tt speváka to najdO!ežltejšlel
ALEXANDER HANUSKA

~----~~~~--------------~~-------------

Hudobné školstvo v Turecku

'

Pri posudzovani tureckého
V roku 1936 pozval Ata tllrk
hudobného života muslme nut- do Tur ecka P. Hlndemttha a pone vyc há dza ť z f.a,ktu, že s eu· ver il ho or ganizáciou turecké·
·rópskou hudbou sa Turcť dosta- ho hudobného škols tva. Na Hlnll do kontaktu velmi neskoro.
demlthov n~vrh sem patom pri·
Až v 19. storoči vlastne začala
~lel rad nemecktch pedagógov
do Turecka p renikať - aspoň ako Ebert, Zuckmayer, Praet.opo kvapkách - európska hud·
rius (ale aj architekti Hol:zmelba aj to len v st1vlslost1 s rester a HLrsch l a vletel Uto sa
organizáciou tureckej al'lllády,
J;t<>dlelall na zalo!eol univerzity
čo prinieslo o. l. po!ladavku
a konzervatória. V roku 1937
reorganlzov.anla vojenskeJ hud·
potom oficiálne založili Konzer·
by, ktorá bola v9lučne Jedn1>vatórlum v Ankare. T.reba dak
blasná - ako nanokon celá tu- pozn-amenať, že u! od roku 1922
recká ludová hudba - a po·
pOsobUa v Istanbule sOk.romná
trebám ar mády presta la už vy- umelecká škola pre rO:me od·
hovov a ť.
Pre O plnťí absenciu
bory (vrátane hudby) - Da·lll
vlastn9ch odborn ltkov PDZ9vall
El kan.
komponovať
tOt o hud·bu a
Ankarsk9 P.rez.ldent sk9 štátvie sť vojenské dychovky sklany o rchester sa podlelal aJ na
da telo v a kapelnlkov z ~urópy . pripr ava o pern9ch a baletn9ch
Ta k sa sem dostal medzi ln9·
preds tavenl, a to až do vzniku
ml napr. aj G. Donlzettl, ktor9 samos tatného operného dlva d·
bol lst9 čas aJ dvorn9m kala. V rámol (9chto predstavenl
pe!nlkom (naz9vall ho tu Donl- čoraz ča steJ šie Očlnkovall aj
?:ettl-paša l .
novi absolventi
an.karského
V 19. s t or oč i založUI a J sym· konzervatória.
ronlck9 orchester v lns tanbulPo vzniku anka•r ského konskom seraUI Dolmabahce. Po- zervatória založll1 ne5k0r dalzos táva l prevažne z cudzincov. šie tri hudobné Os tavy tohto
no hralo v ňo m už nlekolko
typu, a to Mestské konzervató·
Tur kov. S úč as ne sa, samozrej· rium v Is tanbule v r oku 1948
me, usilovne pestovala tra dičná
(funguje doteraz na ázi jskeJ
fu dová hudba, ktorej centrom strane mesta), Státne konzerbola Anatólia. Ten to s tav prevatórium v Izmire v roku 1956
trval až do zán iku Osmanske j a dalšie Státne konzervatórium
rlše. Po Jej páde a odchode
v Istanbule v roku 1971.
sulténa do elt'llu vyhlásll1 rOlku
Na >turecké konzervatórium
1923 republi ku a je l prv9m prezid en tom sa sta l Mustafa Ke· prljlmajO žiakov po ukončen!
základnej š ko ly (v 12-13 romal, zvan9 AtatUnk, ktor9 sa
.kultúrne plne o rientova l na Eu- koch), 18 to aj bez predchádzarópu. V súvislosti s hudbou na· jOceJ hudobneJ prlpravy, n a
odbory: sláč ikové nástroJe, dy·
priklad prehlásil, že t radiČ'Illá
jednohlasná hudba nemOže po- chové nás troje, klavlr, gitara,
harfa , tanec a biele nástroje.
s tačiť na reprezentáciu Turecka
Speváci a herci mMu začat š tú·
v za h ranič ! a vzápä tl podnikol
dlum po a bsolvovanl 19cea, tzn.
rázne kroky na čo na jväčši e
rozšlrenle a udomácnenie eu- vo veku 18-20 rokov. Skla·
rópske j hudby v Turecku. Sui· datelov prljlmaJú po ukonč e
tá nov palácov9 orchester roz- ni stredneJ školy. Nevyuču,J e sa
pus til, jeho · č lenov premiestnil akordeón (ako nástroj Oplne
bezperspektlvny), uvažuje 518 o
do Ankary, kde sa s tali základ·
v9uke hry na organe a od bun9m kádrom dnešného Prez!·
dents kého š tátneho orchestra. dOce t sezóny sa počlta aJ so
V1acer9ch talentovan9ch hudob- št Odlom dirigovania ( táťo In·
nlkov - zväč ša skla datelov, formácia s a t9ka len Istanbul~
poslal š tudovať do zah.ranil!la ského konzervatória ).
- A. Sayguna a K. c. Erldna
V roku 1982 priradiL! organido Parlža, H. F. Alna ra a N. K.
začn e všetky t·urecké konzervaAksesa do VIedne. Táto sklada· ·t órlá k univerzitám, čo má oktel ská š tvorica mala neskOr v9- rem lepšieho materiálneho za·
znamn9 podle! na vzniku t urec· bezpečenla aj rad ďalšieh v9·
keJ národnej hudby a vykonala bod.
aj velk9 kus peda gogicke j práTurecké školstvo má takOto
ce. Z Inštrumen talistov to boli
štr uktOru:
o. l. súrodenci Ata kove l (husle
základná škola (od 7 do 12
a klavlr ), ale vysla ni boli aj
r okov) ,
mnoht v9tvarntcl a prlslul:nlct
stredná š kola (od 12 do 15
rokov) ,
tn9ch kultúrnych oblastr.

19ceum (od 15 do 18 rokov l,
vysoká škola (nad 18 rokov) .
Na konzervatóriu teda, č-o te
dosť unikátne, š tudujO žiaci vo
vekoveJ kategórii strednej školy a 19cea, no na teJ Istej škole mOžu potom š tud ova ť da lej
na stupni vysokeJ školy 4 r oky
(pre skladatelov je to 5, pre
spevákov 6 rokov) . Po zlskanl
vysokoškolského diplomu mO!e
poslucháč navštevovať 2 roky
majstrovskO triedu, pripadne
dalšlnú dvoma rokmi !ltOdla zis·
kať do~torát , ktorý dáva kva·
Uttkáctu vysokoškolského uči·
tela. Toto všetko sa uskutoč·
duje na Jednej !lkole; čim od·
padalO problémy s prillmaclml
skt1škaml, atd.
Zákou č. 1416 umožňuJe ab·
solventom ko.nzervaotOria aj štťí
dlum v zahranič! (na štátne
trovy) a mnoh! ttOto mo!nost
využlvajO. Podmienkou Je Iba
to, že po návrat e dvo jnásobok
času , ktor9 I)OSlucháč strávil
nu zahr81Jllčnom !ltOdlu, musi
p() !>oblť v štátneJ ln!ltltt1c11. [Toto, pravda, neplatl ·Iba pre hu·
do!mlkov, ale pre všetky univerzity.)
Konzervatóriá v Ankare a
Izmire maJú <tiež Internátny systém, umo!ňujOc l !itOdlum a j
žiakom z vidieka.
Ako som už spomenul, pre
vstup na konzervatórium sa nevyžaduje hudobná priprava (ak
ju kandidát má, Je, samozreJ·
me, v.o v9bode) , a dept 5111 však
musi podrobi( 2·stupňovej pri·
jhnacej skOške, kde sa zisťuje
jeho cetkov9 hud·obn9 talent.
r esp. fyzické dlspozlcle p re tenktor9 nástr oj. Komisia odporuč a žia kovi nástroj vhodn9 pre
teho danosti (v prlpade, a k na
žiadny ešte nehrá) , a to má a 1
tt1 v9hodu, že možno podla potreby regulovať prllev žiakov
na ten-ktorý odbor. Uplatnenie
absolventov v praxi Je podobné
·a ko u nás.
Učiteli a. pre v9uku hudby na
všeobecn9ch stredn9ch školách
zlskavaJO aprobáotu na unlverz.lt ách, ktor9ch je v Turecku 27
a každá z nich má hudobné
oddelenie.
V Istanbule pOsobl okrem toho aj konzervatórium pre tra·
dll!nO ludovO hudbu ( študuJO
sa rozličné ludové nástroJe a
spev), prlpravuJOce profesionál·
nych hudobntkov pre folklórne sObory, rozhlasové, televlz.n e nahrávky a pod.
Konzervatóriá plne podporujO
sóllstlckt1, resp. komornt1 umeleckO člnn'OS( pedagógov. Ex-

terne tu

vyuč uJO aJ niektor!
opery a štát neho sym·
tonického orchestra, ako a j za·
hraničnl pedagógovia (v Anka·
re Mada·r l a FrancOzl, v Istanbule zatial Jeden pedagóg z
CSSR - plsatel t9chto riadkov).
Všetky turecké konzervatóriá
sa podlelaJO na práci Stredomorského mláde!nlckeho orchestra (obdoba Európskeho
mládežnlckeho orchestra)
a
každ9 rok doň vysielaJú 12-16
študentov. Orchester má sldlo
vo Fram.Ozs ku a v st1časnostl
ho vedie francOzsky dirigent
Michel Tabachnik. 0..-chester
mesiac lntenzlvne študu Je na
pracovoom sOs tredenl .a potom
absolvu je velké turné po stred'Omorsk9ch ki'aJI•n ách. Uvažuje
sa aJ o zalo!enl Ciernomm-ského mláde!nlckeho orchestra, v
ktorom by pracovali š tudenti z
kraJin susediacich s Ciernym
morom.
Podobne •ako u nás konalO sa
ka!d9 rok 1 v Turecku ·stlťaže
konzerva1oris tov, a to vždy v
Inom odbore. Prvá sťíťa ž sn U·
skutočnlla roku 1981 v huslovom odbore pri prlležltostl 100.
v9ročla
nar.o denla Ata tUrka ;
husle boli <totiž Atattlrlrov9m
obltlben9m nástroJom. Tohtoročn9 7. ročn! k sOtaže bude venovan9 d'rev.en9m dychov9m nástrojom. SOťaž Je dotova ná slušn9m1 flnančn9m1 odmenami.
V spolupráci s lstanbulsk9m
medzlnár odn9m letn9m hudob·
n9m festl~alom sa tu kafdoročne usporadOvajťí letné lnterpreta i!né kurzy. VedO 1ch reno·
movanl umelci, napr. O. Kagan,
V. Splva kov, V. Brumberg a 1.
Sa základe konkurzu sa usku·
tol!ňuJe rozdelenie Oč astn lko v
na aktlvnych a paslvnych.
Na každom tureckom konzervatór iu pracuje orchester (na
Istanbulskom toho roku navyše
aj k'Omom9J. Tlero <telesá čas
to vystupuJO na verejl\0911 a
reallzujt1 rad televlznych a rozhlasov9ch nahrávok. Istanbul·
sk9 školsk9 orchester sa v r.
1985 zOča stntl aJ na prehliadke
mláde!nlckych orchestrov v
Mnfchove .a Západnom Berline.
Dodajme, že na k·o nzervató·
rlách funguje a j muzlkologlck9
odbor; š tuduje sa na stupni 19·
cea a vysokeJ školy.
V sOč asnostl sa v Turecku začlna budova ť aJ základné hu·
dobné š kolstvo, podobné našim
tSU, čim sa odstráni - podla
mOjho názoru - Jeden zo základných' nedostatkov tureckého hudobného školstva.
I.OMAN SICIEPEIC
členovia

Zo

zahraničia

Za č i a tkom tohto roku sl ne·
lovA hudobné verejnosť prlpo·
monula 75. vfroiHe narodenia
"tznomntibo 1ovietskeho oper·
ného relll.!ra Borila Alezandro·
vli!a Pokrovského. V leflo dvls·
lostl lri!ba poukbať aj na la·
lol enle mo1kovského Komorné·
bo hudobného divadla v roku
1972, leda pred pätnbtiml rok·
ml, ktoré nnlklo 1 podnetu
tohto významného operného de·
jatela. B. A. Pokrov1kll po l t6·
dl6ch rélle v Moskve a po pli·
1obení v Gorkom 1tal 1a roku
1943 iéfrel lsérom moskonkého
Velkébo divadla, ako aj peda·
g6gom. Osobitná po10rnost ve·
noval uv6d1anlu diel ru1kej a
sovlet1kel kla1iky, v ktorej osobité postavenie .t vydobyli In·
scen6cle opier D. Sostakovli!a a
S. Prokofieva. B. Pokronklf po·
hos.t1011ky rellroval at • 18braali:l.

Db 31. okt6~ra 1!1111 sa ltonalo sltYIIG8tn6 oclbalen.le ••·
hrnbn6bo pa•ltalka Flodora
blilplaa (aa tlaiiDite), •• No•odevti!o• cintorine v Mosk'Ye,
ktor4!bo sa 1ti!astDiU olue• olldlvovatelo• lalapfnmbo •••·
ala •l vynlkajtci i!lnltella IO·
vletlkel kalttry, o. i. narodnl
amelcl ZSSR I. ArcbJpovovA, T.
Cbrennlkn, I. K01lonltll, J.
Syetlann, ako al syn spevtka
F. !arapla, ktorf Ilie v TaUanska. Ako je 1n6me, Flodor Sa.
rapiD IOIDrei v roka 1!1311 v Parili a ta bo at pocbowall. Na
prlbovor ao"Ylatlkel vl6dy boli
• roka 1114 praauen4! Salaplnon telen4! po-tatky, resp.
prach, do Mo.k'Yy a znova po·
cbowaaf
Da
Novodevli!oa
clatorine. Skalpttra, ktorej aa·
toriDI st sochtr A. Jelecldl a
arcbJtekt J. Vo.krnensklj, je
sy•boUckfm udaal• tety vel·
k4!•a rask4!aaa rod6kow1 a
strovJ voUlnebo amellia.

••l·

Pred sto rpk·ml 5. marca DB·
rodil sa v Riu de Janeiro 'Vf·
•••••f predltnlter bra11lsket
a6rodnej hadby Heftor Villa·
Lobo1 (1omre1 v roka 1959 tlel
r Ria de Janeiro) . Bol u.obl·
toa a nojrúnou o.obnostoa.
V •Iadosti brtval ako vloloni!e·
Uste v kavlariiach a malfch
orchestroch. Nea.,.,.voval lladae systematické kompozli!n6
udelallie, ak nepoi!ltame ltt·
dia• a Francisca Bragu. Vlast·
nf• lnten1lvnym lttdlom vlak
1po1n6Yal a analy1oval nielea
diela velkfcb klasJckfch maJ·
strov, ale •l dielo J, S. Bacha. ·
So nl611Jlym úujmOIIl sa ve·
noval lttdla gl~ronl lmPTO.
vl16cle D ladovfch brBIIlakych
ID111lkantov, i!o be1pocbyby mu·
selo posnai!lf jeho hudobn4!
ay.laale. V roka 1930 sa stal
rladlteloa AcadeJDJa bra.tlelra
de múlca a v roka 1942 18•
lolll Ntrodn4! kon1enat6rla1D v
l.la de Janeiro. H. VIUa-Loba.
je • nb 1n6my najml ako aa·
tor gltarovfch skladieb, hoci
aaplsal enormn4! Dťnolatvo lnltra•enttlnycb,
ko•omfcb,
koncertaablfcb, orchestr6lnych
l javlskovfcb diel a poi!etn6
ple1ae.
·
Z8rilak6 opera a viedla 27. l•·
aa6ra t. r. pre1Dl4!ra Pacclalbo
opery Madaae Butterfly. Med
rells6ra, dirigenta 1 hlnafch
protegollistov boU únlkou 6·
1palnej reallz6cle ln1c81Mcie.
Kritika (Operawelt 3, 19117) •Y·
1dvlhaje pr6ca rellM!ra )oachl·
•• Hana, ktorf nnostal len
pri lli!enf dojlmadho prtbeha,
ale 'Yflvoril na ja'Ylska skutoi!at japoaskt trag641a. Vynlka·
jtce je badobat aaltadovanle
Sli'Yla Varnn, .,. blaYDfcb tlo·
b6ch sa 1a1k"Yell Yoko Wata.
nabe (Co-i!o·saa) a Fraaclsco
Araba ( Plnkerton J.

KONCERTY ŠKO ŽILINA

. ~-a ďalšom koncerte sezOny sa pred'Stavu Stát•ny komorný orchester s ná·Túčnfm a bohat?m programom. je chvá·
Clenovla SUtDeho komom6ho orcheslyhodné, !e dramaturgicky sa v kon·
tra ., !Iline sa od prvfch dni r. 1987
certoch nezabdda ani n.a sklada.telov,
uprostred 13. koncertnej sezOny prlpra·
ktor! sa u oás len sporadicky uvádzarova U na . svoj tradičn? novoročnf konjd.
V spomlnanom prlpade Ide o diela
cert pod vede.nlm hostuttlceho dirigenta
takfch tvorcov, akfm"l boli Gustav Mah·
Wernera Stlefela z Baden-Badenu (NSR).
Jer a Darlus Mllhaud. Koncert di·r lgoval
Na programe sa objav111 dtela Ch. W.
Glucka, F. A. ROsslera-R·osettlho a J. .ako host lt.lchard Zimmer, šéfdirigent
Státnej filharmónie v Košiciach.
Haydna. Vo všetkfch prlpadoch lšlo o
diela v.rcholného hudobného klasicizmu,
Dobrá sdčlnnost mladého dirigenta
pričom však pôsobili na vypredané hla·
R. Zimmera s orchestrom SKO sa prejadisko rozdielnou komunlkatfvnou silou.
vila uf v dvodnej predohra Egmont,
O zaradeni predohry Iflgénia v Aullde
op. 84 L. v. Beethovena. Z4va!né a hl·
Ch. W. Glucka Iste rozhodol fakt, !e jej
boko ludsky 1 umelecky preclotené dielo
autor má v tomto roku svoje jublleum
G. Mahlera - Piesne o mttvych deťoch
(200. vfročle smrti). Kedysi vzorové dievytvorUo prvf vrchol večera. SKO bezlo vo -svojom fánrl pôsobi dnes svojim
chybne zvládol náročntl partltd.r u - s
patetlzmom 1 traglzmom t-rochu an.achro·jasnf·m agoglckfm odstupňovanlm fialu
nlcky, pr!oom by snáď k umocneniu umea ztl!.a-Istva, ktoré drásajtl city človeka
leckého záfltku dopomohla verzia R.
d za prlpustmt1 medzu, ale aj s ne!nf·
Wagnera. Nebolo by od veci vráti( sa
ml e lyrlckfml mlestaml ako spomien.k ~radlčnej, vyzretejšej kompozlcU k Nokou na chvlle rodinnej pohody. Zasltlvému roku - Styrom ročn?m obdobiam
!114 umelkyňa Llbale M6rod (alt),
A. VIvaldiho. Nemofno povedať, !a vfčlenka Národného divadla v Pr.a•h e, spo·
kon SKO bol umeleckou prehrou, lebo aJ
lu s orchestrom vytvorila Jedln.ečnt1 zhozara<lenie prlleflztostnfch diel do prosrahu n.ajrozma-nltejšlch cl:tovfch stavov a
mov mladých hudobnfch telies má svoje
vášni Judského psychlčna. jej jasná arpozltlva, najmä z aspektu Ich ďalšieho • tikulácia, klrásne vysoké 1 hlboké polo·
rastu.
hy, spOsob, ak?m zvládla exponovanf
Hodnotnejšl umelecký počin vanul zo
sólový part, ju predurčujt1 ·na podobné
sv~efej ltompozlcle českého skiadaotela
t1lohy.
F. A. ROsslera-Rosettlho - z Koncertu
Dvanásť ConceNI gross!, op. 6 G. F.
Es dur č. 5 pre 2 lesné rohy a orchesHänd·la patri nesporne k vrcholom Inter, ktorý sa u nás pomerne málo uváštrumentálnej barokovej Uteratt1ry. Celt
dza.
opus svojou náročnosťou Je ozajstnou
47·ročnf šéfdlr1gent Symfonického orskdškou zrelosti pre mnohé orchestre
chestra v Baden-Badene W. Stlefel má
a Ich dlr1gent·ov. V Concerte 8l'QSSO
vfdy vhodné Interpretačné predstavy, pod mol, op. 6, č. 10 sa neustále obmieňa
klal Ide o dlela hudobného klasicizmu.
Itl kontrapunktlcky r1ešené časti s čas
Je dostatočne energický, s jasným a pre·
ťami komponovanfm1 homofónne. Pn lnmysleným gestom, dbá n.a detailnd prálter.pretácll l. času ( Ouverture) došlo k
cu, frázovania. T.l eto prednosti dokázal
nlekolkfm nepresnfm nástupom orchesv dostatočnej miere vniesť do atmosféry
tra, pričom pregna.ntnf rytmus !tejto čas
večera tak, fť! vfkon ŠKO Išiel rapidne
U vyfaduje maximálnu presnosť a jednonahor. Dvojica s011stov večet>a Stef•
tu pohybov všetkfch hráčov. Ostatné
Ladonkf a J6n' Kelulllf, ISlenovla SKO,
času vyzneli pomerne presvedčivo, 1 ked
podaU solldny výkon, obzvláš( v 2. a
je zreJmé, !e cesta .k perfektnému pred3. eBstl diela, AJ oni by však mali dostat
vedeniu tohto ·diela vedie jedine cez deviac prlleflt-ostl uplatni( sa sólovo najtail.nf nácvik kafdého t1seku skladby.
mil na domác.lch podujatiach; je nesporZáver koncertu SKO bol efelctnf. Konne TozcLiel pOsoblt sOllstlcky alebo v Incel't pre biele nástToje a malf orchestenciách komorného haráča orchestra.
ter franct1zskeho skladatel.a D. Mllhauda
Vrcholom dspešného koncertu bola lnmá všetky atctbťíty jeho tvorby, hoci neterpratácla diela J. Haydna - Symfónie
trvá viac ako 6 minút. Skladatel ooká!e
č, 101, s podtitulom .,HodlnyM, V neJ
zauja( strhwjdclm rytmom, Inokedy biod prvých tOnov zmizla a'ká.kolvek stieszarnosťou zvukovej vfpovede, .ale aj
nenosť, tak!e n'l.lmorladne dlsclpUnovaprostou melodikou. Prim v koncerte má
nf pret.av SKO vrchaolll v l. a 4. časti
ale zlofltf sOllstlckf paN tradičných i
[Presta, VIvace), ktoré sd Interpretačne
zr1edkavfch b.lclch n·4 strojov. Jeho zvlád·
najchdlústlvejšle. Rovnako aj 2. a 3.
nutle vyžaduje velktí pra x a profesionálčast zneli s plnou nobleoou a jasom.
nu zručnosť. Sólista a člen orchestra
Popri výkone diTigenta a orchestra tuttl
SKO Libor CabeJielt je !)&Sporne mimovyzdvihujeme perfektne lnterpr9tované
riadne ·p reclznym a muzikálnym zjavom,
party l. husll a fláut.
lebo näročnf part Interpretova•! s nadMyslime sl, fe sa fillnskému SKO nohladom, bez jedinej nepresnosti.
voroč.nf koncert jednoznačne vyc;Jarll.
Mlad? slovenský dirigent R. Zimmer
Ide o .teleso, ktoré má vypracov.antl jasbol pred koncertom postavený pred nend umelecktl a d.r amaturgtcktl koncevctu
Jahkt1 úlohu zvládnuť nlekolko nálroč
práce. Základ telesa tvoria mladi Inter·
nfch diel rôznych ~tflovfch obdobi. Jepret!, ktor! zďaleka nemajtl svoj ume- ho
spolupráca so !111nskfm SKO, ako
·l eckf zenit za sebou, pričom maJd plnt1
aj priprava niesli znaky dobrého naštupodporu vedenia SKO 1 kompetentných
dovania partlttir, .prtčom sa zdá, fe zastr.anlckych orgánov, aby plným pr1ehrš·
tial hlbši-e prenikol do podstaty diel
Um roznášall vyspeltl soclaUstlckt1 hu·
skladatelov 20. storočia.
dobntl kulott1Tu do všetkfch · ktltov našej
IGOR TVRDOA
vlasti.

SLAVNOSTNÝ KONCERT KMDŽ
Dňa

10. marca 1987 v Koncertnej sieni

A. Moyzesa pod patronátom Slovenskej

fHharmOnle, ústredného ýfboru Sloven9kého zväzu fien, Bulharského kulttirne·ho a Informačného s trediska v Bratislave uskutočni-l sa alhnostnt koae.t Ye·
aoY8af Med&ln6rodnéDra dlla
Pro:
gram poduJatia pozostával z populárnych
opemfch árii ., iaterpreUcil poprecblfcb
lnalhankfch opernfch apey6koY. Na koncerte sa predstaviLi: sopranlska M6rla
Petrovod-PopoyoY6, sOLlstka SofijskeJ
národnej opery, Veaeta Radoeyod (mezzosoprán), sOHstk.a Varrnanskej štátnej
opery, Chrt.to Mlri!n (tenor), sO.l lsta
Státneho hudobného divadla S. Macedónskeho v Sofii a Alesander Mamin
(b819), sóLista Státnej opery v Sta·rel Za·
gore.
Klaslckf repertoár, pretrvávajt1ct na
svetovfch operných scénach, neoQchá·
dzajtl en! bulh·a rskl sOllstl. Svedči o tom
prevahaa obldbanfch árii z opier Macbeth, Don Carlos, Trubadt1r, Maškam?
bál G. Verdiho, ktoré zarad111 bulharskl
speváci do svojh·o vystdpenla. Jasn?m,
v-rtlcnym prejavom zaujala M. PopovQ!á
v ModUtbe Már1e Des~lavy z rovnomennej opery domáceho autora .P. Chadfie-

ll•.

va, tle! v, plesni Prkl milf M. GoleÍnlnov.a. T-emne sfarbenfm mezzosopránom
upt111aia V. Rllldoevová, zvlášť v plesni Ganlne očt G. Spasova, no jej Habaneru z
opery Carmen G. BIZeta a ánu Azuceny
z 'fi'ubadt1ra G. Verdiho po2111ačlla distonác1a. Mladlcke, suverénne vystupovanie
Ch. Ml:rčeva tla! nebolo bez k.azov; prllišné torslrovanie hlasu v exponovanfcli
poLohách zanechalo v árU Cava:radoslho
z Pucciniho Tosky rozpačltf dojem. Naproti tomu lnterpret4c.la plesne Dievča
Grozdana P. Chad!leva a ária Danlla z
operety Veselá vdova F. Lehára vyzneli
.rutinovane a presvedčivo. Sympatie pub·
lika svojim dlstlngvovanfm vystt1peolm
a kultllv.o vanou Interpretáciou sl zlskal
A. Marulev. Postavy Banoa a F-! Upa z
V'91'dlho opier, ako d áriu Ivana Susanlna
z Tovnomennej opery M. l. Gllnku, Monológ Borisa z opery Boris Godunov
M. P. Musol'lgského a 4rlu Dona BasLMa
z opery Barbier zo Sevilly G. Rossiniho
stvárnil sugestlvne ·a strhuJdco, so
zmyslom pre dramat:lcké gradovanie pri·
behu.
S bu'lh.arskfml sólistami počas v.ečera
vymkajtlco spolupracovala kdavlrlstka
Eug.an·l a Slmeonovová. Za pek·n ý kultt1rny večer v mene ústredného vfboru
Slovenského zväzu !len poďakovala bulharským umelcom s. Elena Lltvajová.
·
BO!ENA DLHAROVA

KONKURZ
Dekan Peda11o11lclutj fakulty ., Nitre YJ.Plnje kODkllft na obaadea.ie ttchto miest:
- · 1 odb. a..._ta na yyaeGY.aie sboroYtho apen a Yedall.le atbona, polallonat
Yldelaaie - al~Mlat6ri. . VSMU;
- 1 dDcellla, rap. odb. ulataata aa YJUI!crranAe hadobllfch foriem a rosbom
._..dleb, poladonnf ysdet.Ja .- abeolat6rilllll V!MU alebo hadobaeJ Yedy aa
rruK;
- 1 docenta, resp. odb. aalaWata na YJlláoyanla didaktiky hadobne} yfchoYJ, po•
W.Je sa Yyaokoikolaltt Y:adelanie.
PrihNIIty dololell4i do,t asalkoa, llyotap~m~D. ciÍJIIiladonr o udelaDS prtalaJatbo
. . .1'11 a doterellel pi'Ui ·sa podAnJt do 4 tfldlloY po ayereJaeD.I koak11U8 na od·
delenia k6di'Ott!J . a pel'SODilD:el pdce PadalloaicbJ r.ltalty ., Nitre, LOIDODMOYO·
n 111. 1!. 1, 141.01 Nitra.

PhDr. OĽGA PAVLOVSKÄ-DINDOVA,
nosiJtelka vyznamena~a Vzorná učltel
ka, prednedávnom oslávila vtzn.amné fi·
votné jubl·l eum. Zna bohat? a prácou
naplnenf !Ivot !eny, učltelky, v ktorom
dokonale rozv1nula svoju aktlvHu 1 tvoriv? prlstup pri plneni ped.agoglckfch
dloh. Bola vfbornfm psychológom a s
prlslov~nfim peda'&ogl-ckfm taktom 1
zaujatlm vychovávala mladfch hudob·
nlkov. V spomienkach svojich fiakov
oslávala vzorom, vlastnfm prlkladom
ukazujdc, ako treba učlt druhfch a čo je
nevyhnutné vo vztahu pedagóg - !tak.
úspechy však neprišli samy od seba.
V nelahkých rokoch ranej mladosti bolo treba vynaloflt vera dsllla a námahy na prekona-n ie počiatočných problé·
mov, ktoré !Ivot predkladal do cesty. Jej
mt1torná sUa a odva·ha, htlfev-n atost a
clelavedomost však boU dostatočnou zárukou, !e z bojov vyjde vltazne ... A naozaJ - vfsledky nedali na seba dlho
čak.at; t1spešne ukončila
bratislavské
konz61"Vat0rlum a F'Uozoflckt1 fakultu
Un1verzlty Komenského v odbore hudob·
ná výchova, zlskala červený diplom a neskOr 1 doktorát na FFUK, svoje poznatky
a vedomosti sJ obohatila šttldi om na IJ:i.št.ltt1te Carla Orffa v S-alzburgu, pedagog.!cky pOsobll.a a absolvovala študiJné
pob}'lty v ZSSR, NDR (Berlin, Lipsko,
Drát.dany), v MI:R (Budapešt) , v Rakds·
ku (S-alzburg) a vo Svajčlal'ISku (Delémant, Luzern). Popr1 tom vykonávala
nelahktl prácu učltelky na I. hudobneJ
škole (v sdč.asnostl ĽSU M. Ruppeldta,
Dlbrovovo nám. 4) a viedla Detský spevácky zbor Cs. rozhlasu (pred nástu·
pom zbormajstra O. Franclsalho ľ. V roku
• 1959 nastdpUa na mlesto pedagóga na
bratlsloavskom konzervatóriu, kde pracovala d do roku 1984. Značn? priestor
v.o svo.jej činnosti venovala špeciálno-pedagogickej problematike: popri zamestnani pOsobila ako externá asistentka n.a
Ka•t edre špeciálnej pedagogiky FFUK.
úzko spolupracoval-a s Katedrou psycholOg,le FFUK, s Vfskumn?m dstavom det·
skej psychológie a patopsychológie a s
bývalou Vysokou školou pedagogickou v
Bratislave..
·
V sdvJslostl s .tým absolvovala ako
prednášatelka početné sympóziá (napr.
MedzlnáTodné sympózium detskej neuro·
iOgle v PMhe), školeni-a, kurzy a sem l·
náre so zameranlm na hudobnO. peda·
goglku u nás 1 v zahranič!. Zvláš( treba
ufOr.awt, fe bola to práve dr. Olga
Pavlovská, ktorá ako prvá zoznamovala
učltelov
na Slovensku s pl'llnclpmt
Orffovho ,.schulwerkuM a zabezpečila
vzácnu t1čast sam{)tného rladltela Orffovho 1nštlttltu v Salzburgu prof. Kellera
na celošt6tnom semlnáct učltelov hudob·
net výchovy.
To v§ak nie te všetko: dlhé roky

t1spešne spolupracovala s vydavatelstvom
OPUS a Slovenským pedagoglck?m nakl-ada.tef.stvom, ako aj s rozhlasom a televlztou - nielen ako odborná poradkyňa, ale ej a·ko autorka vlacerfch scenárov.
Z najvfznamnefšlch publikácii sporne·
.n tem aspoň učelmLce hudobnej výchovy
pre I:SU ( 1.-4. roč.), metodické prlrul!·
ky k ttmto učebn.lclam, knihy o hudbe
Mladi muzikanti (česká a slovenská verzla) a zbomlk skladieb k tejto publlká·
eu (v spolupráci s J.. Dostalom a J. Neoralov.o u). učebrnce hudobnej výchovy pre
oS (1.-9. roč.) a metodické prlručky
·k nim, mater1álové zbomlky Hráme doma t v škole I., II. a Hoo n·a lahkoovládatelnfch nástrojoch. Jej zásluhou
v OPUS-e vyšla v ·roku 1976 kniha D. Kabalevského O otroch velrybách' a všel1·
čom l·nom (spolupracovala aj na prekla·
de). V roku 1977 publikovala jednu zo
svo}lch najvýznamnejšlch prác - Hu·
dobnt1 pedagogiku pre konzervntOrHI,
ktoreJ nové doplnené vydanie te práve
v tlači (SPN) . PopTI viacerých pedagoglckfch čltanlach vysoko ocenených v
dstredných kolách, pravidelne prlsplevala do iJ'Oznych odbornfch a pedagogických časopisov i zbomlkov (početné
články, šttidle, recenzie, preklady). Pod·
starou a hlamým zAmerom pu.bltkačnet
činnosti, ale at Yšestranného pôsobenia
Olgy Pavlovskej-Dindov&l bola výchova
mladeJ generAcle.
Svoje O.vahy o jubilantke končlni vfrokom jedného zo flak'ov konzervatória.
kde dr. Olga Pavk>vsKá·Dindová plnýcll
24 ·rokov formovala mladých Judt a dávala Im maximum svojho .,JaM : ..... bola
pedagógom-majstrom, bola, flovekom s
velkým C, hodným nasledovania.M Je ntm
1 naďalej a prajeme Jet. aby nasledujtlce
obdobie jef !Ivota bolo štastné a pokojné, plné z<Jravla a tvorivých sn pre dalšie odovzdávanie celo!tvatnfch skt1senostl a poznatkov.
MAIIA IIKAVSKA:

MeiÍ:Skf dom kaJ,ttry ·a onety ., BratblaY&, ZYII aloYeukfch akledate!oy, SloYenakf
hudobnf fond a OnatDYf tataY ., Brau.taYe
vyplsufCi akladate!aU atťal

ZLATÝ VENifC MESTA .
pre aapyspeleJile apedcke allory doepelfch •

T

pGe•f oalobodeaia Bretlal8YJ So-

Yiaakoa anúdoa.
Podalenky .afale:
1. Sd(af je ne8illonymná, ztičaostnlť sa jej mO!e kaldý občan SSR.
2. St1td sa vypisuJe pre tri ltategOrl& speváckych zborov dospelfcb
pre miešané, p.r& !enské a pre mu!ské zbory.
3. sďta!né skladby musia byt pôvodné, doteraz verejne nepredvedené, naplsané
A cappella, s časovfm rozsahom do 6 mlnt1t.
4. Odborná porota, menovaná SHF a Z.SSk, postldi st1ta!né skl'lldby a rozl.lodne
o udelen! c.len.
5. Vo vše tkých troch kategóriách speváckych zborov sa ocenené skladby odmenia
tfmlto cenami:
A 8000,- Kčs,
1. cena
2. cena
A 7000,- Kčs,
3. ce.na
A 5000,- K6s.
6. Porota má právo .nlektord z cien neudellt, !Iadna z cten sa nemO!e rozdeliť. ,•
1. Vy.hlasovatella stltafe sl vyhl'lldzujd právo d!sponova·ť s ocenenými sklad:baml
(&kladby rozmnoflt, P'ropagovat v kolektlvoch ZUC, bez nároku na honorár).
8. Skladby v autorskej stitdl neoce.nené sl autori mO!u prevziať osobne u spolu·
vyhlasovatela sdta!e - Slovenského hudobného fondu, odd. fondoveJ starQSt·
Uvos ti.
9. z ocenen?ch skladieb bude vybraná pov1nn4 skmdba pre stlta! o Zlat~ veniec
mesta Bratislavy v rámal Slávnosti zborového spevu v r. 1988.
10. Uzávierka sútafe je do 15. 9. 1987. K stlta!nfm sklladb4m je potrebné uvlest
dplntl adresu autora.
11. St1tafné skl!adby (pa rtltt1ru 1 text v l exemplAri) -treba zaslaf na adresu SHF,
odd. fondovej starostiliVIOStl, Fučlkov.a 29, 811 Ol Bratislava a obálku označif
heslom ,.Skladatelská st1faf Zlatf veniec mesta BraUslavyM.
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Zaslúžilý umelec Gejza Dusfk - osemdesiatročný

MAJSTER KRÁSNYCH MELÓDIÍ
"Ak som mal to Uastle, že
moJa skromnd hudba sl na§la
cestu k sr dciam na§lch ludl,
že Im dala zabudnat na star osti, Ze Im uedela prll}arlf
§fastné chutle, potom som prduom py§ng na to, že moJa prdca nebola zbyt ol}nd."

Pri prlležltostl osemdeslatln
zas iOžllého umelca Gejzu DDil·
ka (nar. l. aprlla 1907 v Zu·
vare) využlvam na Ovod svoJ·
ho článku slová samot ného
sklada tera. Povedal ml Ich pred
d esa tročlm do rozhovoru pre
noviny. Ra da sa k tS"mto slovám vraciam l preto, že v ruch
niet prehnané sebavedomie oni
fo rmulácia n adnesene! um eleckej poeti ky, a le zato presné vyjadrenie s kladatels kéh o clela
tohto autora a jeho adresátov.
SO nimi Iudla rôzneho sociál·
neho a vzd elanostného zázemia, spojeni a kousi symbolickou svorkou oddychu a potreby relaxácie pri pekneJ melódii. Dusl k ceiS" život bohato rozdávaJ práve z tohto naJbohat·
šleh o prameňa svoJho ta lentu a
stal sa tak akS"ms l novodobS"m
pokračovatelom
klasika slovenskej plesňovej literatll.ry Schneidra-Trnavské·
Mikuláša
ho. Pravda, svoJe hudobné myš·
lienky overa mla dšl GeJza Duslk ,.zaodel" do dobovS"ch tan eč nS" c h rytmov, ale to nič ne·
meni na ·skutočnosti, že z vyše
250 plesni dnes osemdesta troč ·
ného s kladatera sa mnohé stall ozajstnS"ml klenotmi, ktorS"m
ani čas neubral na Ich kráse.
Hovori sa, že takmer 30 Ich
zludovelo, ba mnohé operetné
čls l a natrvalo prešli do ,.plesňového repertoáru", a tým pre·
rástli aj konvenčné Jltiretá 12
Dus lkovS"ch operiet. Význam
zas!. umelca Gejzu Duslka Je
teda v prvom rade v jeho neprebernom množstve tanečných
a operetných plesni, ktoré dnes
už nechápeme a ko Ožltkové artefakty, ale <B ko malé melodické šperky vždy v novom aranžman. Ak sa rokmi presunul a k·
cent v n:ašel tanečneJ (zaužl·
v.anejšle je povedať : populárnej) hudbe na rytmlckO zložku,

nemalo by to p otl ač !t za kladatelskS" význam a umeleckO Invenciu DuslkovS"ch prvS"ch 1 neskoršlch plesni. ObjavuJú sa llll
obrazovkách televlzorov v rozhlasovom vysielani, na gramoplatnlach vždy s mladšlml spevákmi, ale osobne ma na jviac
potešila gromopla·tňa , kd e ok·
rem Iných spevákov lnterpretult1 plesne Gejzu Dus lka aj národn! umele! Gabri ela Bei'lač ko·
vá-Cápová a Peter Dvorský.
Svojim majs trovstvom totiž rueJen podčiarkli hodnoty Duslkových melódii, ale dali na javo,
že tak nadväzujO na tra dlc lu
tridsia tych a štyridsiatych ro-

ktorých mnohé vznikli separátne, Iné a ko sOčas t javisko·
vS"ch - operetných prác. Málokt orý slovensk9 s klada tel bol
v 50-tych až 70-tych rokoch taký žiadaný n a domácom a zahra ničnom gramofónovom trhu
ako práve Gejza Dus lkl Podla
štatistik sa totiž predalo až ml·
llón pla tni s jeho plesňami v
rôznom aranžmán a Interpretácii. Slováci doma - l v zahrani č ! sl sprftomňov a ll ,.Rodný kraj" a ,.Dedinku v t1dolf",
ale a l Iné poetické vyznania
Duslka o d omove a citových
väzbách k týmto naJpevneJšlm
hodnotám života práce c~ je-

kov. kedy operety a skladby G.
Duslka Interpretovali speváci
prve j k.a tegórle: M. Ces ányi<>vá,
M. Klšonová-Hubová. S. Hoza,
Janko Bla ho a 1.
Rodný mOj kra J, Vám Jedine
Jen vám, Ked harmonika Uš ko
znie, Sit'Oká cestička , Dedinka
v Odoll, Dve oči n everné, Tak
s mutno ml je bez teba, S te·
bou pod Ta1Jraml, Ružičky čer
vené, Ma rina, Nech Je š tastný celý svet, Jedlnt1 n a šlrom
svete radost mám, Tak nekoneč ne krásn.a, Jablone, Letelo
vtáča nad nami . .. výpoče t noOplný, nedokonalý v cellstvos11, ale prlpomlnajt1cl ·n a jzná·
mejš le plesne GeJzu Duslka, z

ho melódi e. Sú prosté, lahké
nn zapaml!tanle, tým a j rýchl<>
sa šlriace. Mnohé z n1ch .,spra·
v11l" Interpretov, Iné urobll1 Interpreti. Ku generácll Iba o niečo staršej od Duslkn sa viaže
napriklad osobnosť Františka
Kriš tofa Veselého , najoddaneJšleho a n a jvýstlžne Jšleho speváka mnoh9ch duslkovs kých
evergreenov. Svoj sentiment Interpreta vlial do sklada teloveJ
citovej Oprlmnostl, ba Ju v mno·
horn a j podčiarkol. St1 aj iné,
modernejš-Ie prlstupy k Dus!·
k ovým melódiám zo strany spevákov, a le a j He dávneJšie vera vypovedaltí o vývoJI štýlu
a vkusu v teJto oblasti hudby,

kde sa zákla dy stavali vlastne
na cudzfch vzoroch a bolo treba nájsť svojský rukopis, aby
sa do povedomia národo vtlač111 hodnoty pôvodné.
Spomenula som 12 pôvodných
javls lrových prác: Tisic metrov
lbky (Bratislava, SND, 1935).
Ked rozkvitne mil (Bratislava,
SND, 19381, Modr6 rula (Bra·
tlslava, SND, 1939). Pod cudzou
vlajkou (Bratislava , SND, 1940).
Turecký
tabak
(Bratislava,
SND, 1941), Oandnf vali!lk
(Bratislava , SND, 1943), Tajomnt prsteň ( Bratlsl.ava, SND,
1944 ), Zlat6 rybka (Bratis lava ,
NS , 1954), Hrni!iaraky b61 (Košice, So, 1956), Kameni na
Rio Grande (Košice, SO, 1983),
Dvom6 161a ( Prešov, Divadlo J.
Záborského, 19681 , To by bola
lálka (Bratislava, NS , 19711 ;
k nim treba prtpočltať hudbu
k · progr.amu bývalej Tatra revue z ·r. 1967 pod názvom Ked
jubilant neplai!e, daleJ novO
verziu k operete Modrá ruža TajoJDStvo modrej rule, čťm
pražskl inscenátori dal! te jto
klasickej a najOspešneJšeJ Duslkovej operete novšie dimenzie
(Praha, Divadlo v Nusllch,
1975 l, .,novO." operetu VIno pre
Marfaa z if. 1980, ktorO naštudoval! v prešovskom Divadle
J. Záborského, kde U !sU pralskl Libretisti ako v prlpade TaJomstva modrej rule (K. Tušek
a L. Stere) vytvorlU podklad
pre jav1skové uvedenie Duslko·
vých najznámejšlch šlágrov
(napr. Dve oči neverné, Vám,
Jedine len vám, Snád at ku
mne láska pride, Zvony domova , Marina a 1.1. Getza Duslk
na plsa l však aJ hudbu k rozhl.asoveJ satirickej hTe Odyaseov slhny nbnrt do vlasU ( r.
1:;361 a t1spešná bola aJ hudba
k hre Kald6 kas6reň , ktorú uvi1dzall v štyridsiatych rokoch
oc:hotnlcke st1bory. Stípls Duslkove J tvorby preukazuje ne·
smlernu pracovitosť, lnvenč ·
nosť , priam tryskajtícl inšpirač
ný prameň, ktorý bol de facto
prerušený Iba povojnovýml rokml rozpakov nad budt1clm osudom operety. Gejza Duslk bol
však prvým tvorcom , ktofS" sa
so svojim verným spolupracovnlkom, libretistom dr. Pnlom
Bruatorlsom orlihlásU k Ideám
novej, povojnovej operety, us iJujtícej o obsahovo adekvátneJšie vyjadrenie clelov mladeJ socialistickej spoločnosti. Salónne

S omienka na znamenitého hudobníka a pedagóga

K. Stika, kresba nnn6mebo autora.
v sOvlsLostl s jubileum! niektorých n a!llch hudobnS"ch
umelcov, ktor! š tudovali na niekd aJšom učltels kom ústave v Banskej Bystrici, neraz sa hovorilo a plsa lo, že
woj e hudobné vzdelanie a v z ťah k hudbe zlskall naj·
rnä u profesora KARLA SnKU. Práve teraz, ked od
jeho narodenia 19. febr uára t. r. uplynulo 100 rokov,
nadiš la vhodná prlležlvosf venovať tomuto vzácnemu
č l ov e ku a znamenitém u pedagógovi aspoň krá tku spomienku.
Karel Stl ka pochádzal z Turnova, kde jeho otec pôsobil ako regenschorl a vyučoval aj hru na husliach .
U neho dostal l Karel základné poznat ky z hudby, a to
v hre na klavlrl a na husliach. Nadobudnuté znalosti
s l prehlboval počas s tredoškolských š tOdll v MladeJ
Boles lavi\ kde ho učil CyrU $ychra, potom v Ji člne,
kde ziska! učl t e Js kú aprobáciu. Hudobne sa dalej vzde·
láva! · u u čltef ov hudby Josefa Muziku a Václava Kap·
rála v Brne, okrem toho študova l aj kompozlclu u Vlti!zslava Nováka. Viac rokov pôsobil ako organista a
uč ltef spevu v Chrudim!. Medzitým sl urobil !l t~ ne sk11šJ<y z viacerých hudobných dlsclplfn. V Chrudim! viedol
spevácky zbor Slavoj.
Začia tk om školského roku 1927-28 prlšlel ako učltel
hudby a spevu na u č ltelský (lstav v Banskej Bystrici :

to to miesto prevzal po Viliamovi Flgušov l- ~ystrom , ktorý odi!llel do dôchodku. Bans kobystrický u čHe lský ús tav
dosta·l v ňom vynika júcu pedagogickú silu. Kedže už
V. Flguš·Bystrý svojou horlivou a net1navnou činnosťou
pos kytoval novej učl1t els k ej generácii dobré hudobné
základy, Suka mal na čo nadviazať, okrem toho mu
jeho skúsenosti a mimoriadny rozhlad umožnili da ť sa
!hned do lntenz!vnej a premyslene! práce.
Ba nská Bystrica žila vtedy čulým kultúrnym f.lvotom,
pôsobilo tu nlekolko dobrS"ch hudobných pedagógov i
aktlvnych hudobnlkov, často sa konali hodnotné kon·
certy, prichádzali sem aJ cudz! umelci. Bolo 1u aJ dobré
vokálne teleso spevokol Smetana vedený zbormajstrom
~ečlns kym a kvalitný vojenský orchester s dirigentom
Václavom Novotným.
v tomto prostredi mohol Suka rozvlnt1f svoju člnnosf
a vď a k a jeho sch opnos tia m a usilovnosti sa mu to aJ
darilo.
Jeho pedagogická č innost na u čltels kom t1s tave a čias·
točne a j n a dievčenskom gymnáziu bota velmi Ospešná.
Pop ri vyuč ovani spevu a nás trojovej hudby sa mu podarilo zostavlf dobrý !lacky spevokol, s ktort m nacwčoval postupne aj velmi ná roč né skladby a vystupoval
ni elen v šk,o lskom prostredi, ale aJ n a Iných verejných podujatiach, niekedy l za spol ut1člnkovanla vojen·
skej hudby. Jeho prlčinenlm h os ťov a lo v Banskej Bys tr lol
a j nlekolko umelcov z Ciech a Moravy.
Z vfznamnejšlch koncertnfch poduja t! treba sporne·
nút slávnostný koncert 19. marca 1929 pri pr!le!ltost\
10. v ýročia trvania učlt efs k é ho ústavu, kedy jeho spevokol s vo jensk ým orchestrom a sólistkou M. Kuchyn·
kovou p.rednlesll o. l. Fl blchovu Jarnt1 romancu a Smetanovu Ceskú pleseň. PohronskS" hlásni k priniesol o tomto koncerte recenziu, v ktorej sa h odnoti Karel SUka
ako s kutoč ne na daný a skOsent dlrJgent vBčš! eho formátu, než a kého by sme v malom meste očakávali.
V referáte toho Istého časopisu o koncerte zo 17. novembra 1929 sa plše, že zbory vedené Stlkom boM .,divom školského výcviku".
Na velkom Jw>n certe 2. mája 1931 uviedol Suka po prvý raz s amatérskym telesom - }anáčkov Záplsnlk
zmlzelého, čo vzhladom na povahu veci bol s kutok
velmi odvážny.
Karel Sttka nac v.lčll so svo jim zborom mnoh o tuctových plesni, ktoré aj sám upravoval, a venoval pozor·
nosf 1 slovenským autorom , na jmä J. L. Ballov! , V. FI·
gušovi·Bystrému a M. Schneldrovi·TNlavskému. V Jeho
reper toár~ boli tiež viaceré operné zbory ; so žiakmi pri pra vil viacero operJet, v ktorS"ch s poluúčlnkovalJ nie·
ktor! členovi a mestského divadelného združenia. úspešná bola najmä opereta Parlžanka od Jar oslava Beneša ,
z preds tavenl ktorej sa zisk použil na kultúrny zájazd
š tudentov do Prahy.
Banskobystri ckému obecenstvu sa K. SUka predsta vil
a 1 s vlastnou operetou Dohovorené znamenie.

témy us túpili v práci týchto
n ajvemejšlch st1putnikov (al
ke:t Gejza Dus!k mal aJ Iných
libretistov a textárov - z nich
pl'lpomeňme zvláš ť Ota Kaušlt·
za) náďočnej š lm požiadavkám
na textovt1 stránk u, pričom dOS·
to jným finále tejto s nahy bol
zvl á ~ f Hrnčiarsky bál. Po Modrej ruži s náď najOspešne jš.la lit·
visková práca Gejzu Duslka je
vlastne Iudovou spevohrou, na·
člerajOcou už nie do sve ta meštiakov a Ich hraných lások, čl
do málo prebádaných zdrojov
operetných Inšpi rácii (Zlatá
rybka, Karneval na Rio Grande!. 11le do našej minulos ti , ke·
dy sa formoval nielen národ.
ale 1 jeho povedomie.
Zaslúžilý umelec Gejza Duslk
už nevs tOpll do sveta odvážneJ·
š fch rytmov a nových hudob·
no-zábavn ých
foriem. Zostal
verný operete, spevohre, komédii, ale na jmä krásnej plesni.
ktorá ako šperk ozdobila aj šedlvejšl oblek jeho libriet. Nemožno vyčlt a ť , že plsal na také čl ona ké námety. I to boJ
vývojový stupienok v našom do·
zrlevanl, formova ni vkusu naJ·
širšieh diváckych a poslucháč
skych vrstiev. Mň a vša k osobne
najviac púta to, že Jeho hud·
ba vždy z uš lachťovala postavy,
Ich kona nie, city a resumé pri·
behov. Nadväzujt1c na tradlclu
viedenskej operety, vniesol do
n ej špeci!lckO duslkovskt1 a
slovenskO. melodiku, ktoreJ sa
nespreneveril ani vtedy, ked ju
pr!zdobll ozdôbkami tanga, fox·
trotu, valčfka a Iných módnych
q :tmov svojeJ mladosti. Je jedným z tvorcov tzv. slovenského
tanga - a bol to pojem, ktorS"
ovládol 1 pražské rozhlasové
šttídlá a uchváttH pos luchá čov
typicky klenutou široko kanta·
bilnou melodikou. Národné prvky v Jeho hudbe rozvinuli na
pôde populárno-zábavného žánru estetiku tvorcov tzv. národnej
hudby, aj ked sl to možno G.
Duslk vedome nekládol za ciel.
Vždy ma l Jahkú lľuku a Jasnú
myscr, roma.ntlcktí lswru pri
perUvom ,.prel!evant" svojich
melódii do čaši jednotlivých
majsl'l'ovských opusov. Je pre
nás osobnosťou , ktorá - 1 ked
momentálne uzavrela kolonku
,.má dať" a vptsala pod ňu Jednoznačne ,.c1al" patr! k ob·
dlvuhodným, stále a ktuálnym n
prltomným osobnostiam našeJ
národnej hudby.
TERtZIA URSINYOVA

Svojich f.lakov viedol t9mto Stika k mimoriadneJ kul·
t11rnej a umeleckej aktivite. Usiloval sa Ich pripravit
aj na osvetovovýchovntí prácu v Ich bud11clch pOso·
blskách, aby ako učttelia u svojich žiakov pestovali ume·
lecký cit a lásku k naše} hudbe. Nadaným f.lakom sa
venovali aj m1mo vyučovaclch hodin, a ta k z jeho podnetu a na základe jeho prlkazu zasvätili svoj život hudbe národný umelec Andrej Očenáš , zaslúžili umelci TI·
bor Andra!lovan, ~en.ko Mikula l predč asne zosnulS"
Šimon Jurovsk9, výborný hudobný pedagóg a huslista
Ladislav Hrdina a d alšl.
Počas p0soben1a v Banskej Bystrici nap!9al SUka dve
velmi dobré učebnice spevu pre s tredné školy v sloven·
s koro jazyku a v neskorštch rokoch v Prahe dalšie učeb
nice v českom jazyku.
Z Banske J Bystrice odišiel r oku 1935 do Cáslavl, potom do Prahy, v čase okupácie ho penzionovali, po oslo·
bodenl ho však ·reaktivovali a pracoval ešte n lekolko
r okov na vysokej škole pedagogicke j a ako r edaktor
v Státnom pedagogickom nakladatelstve.
ZomTel· v Prahe 17. J11na 1973. Pochova ný je v Tur·
nove.
.
Takmer do konca s vojho života mal kontakty so Slovenskom a naJmä s tými svojim! bývalými žlakm1, ktorl
JAROMIR BÄZLII
boli umeleČky činn!.

Llat K. SUka A. Oe.Júiovi.

