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VII. ZJAZD ZVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
LADISLAV MOKRÝ,
novozvolený podpredseda ZSSKU

ZAMYSLENIE PO ZJAZDE
Siedmy zjazd Zväzu slovenských skladaterov a koncel'ltnýth umel cov už je históriou,
Mvé orgány zväzu začali fungcva! a život sa vracia do každodennej činno s ti. Na druhej
strane máme zjazd ešte natol"ko v pamäti, že môžeme spoIahllvo hladať odpoved na otázku, čl a čim Inšpiroval dalšie
osudy vrcholnej organizácie
našej hudobnej kultfiry. Ba čo
viac, môžeme a muslme sl položlt otázku. do akeľ mtery
prispel k tomu, aby sa aj táto
oblas ť nAšho umen1a dostala
do prfidu nových progreslvnych
spoločenských
pohybov,
do
procesu akcelerácie sociálnoekonomického
1 kultúrneho
rozvoja
našej
socia listickej
spoloč no sti
po XVII. zjazd.e
KSC. Spoiahllvú odpoved na
túto otázku dá až čas, vldl
sn ml však , že VII. zjazd pri
v ~ etke j opatrnosti a skromnos11 mo~no hodnotiť ako výraz
vôl•! a ktlvne, a lebo prlna jmene j n niečo akttvnejšte než doteraz byť pri tom. O tomto pozltlvnom trende, žlai, svedč!la
skôr zj azdová diskusia než
hlavný referát, pr!llš poplatný
snahe vyhnúť sa riziku a zauj!manlu kritic kých stanovisk. To
hlavné a určujúce pTavda v dlskus!l odznelo nie z ús t členo.v
zväzu, a le vo velmi záv.až;nom,
lnšplrflltl vnom vystúpeni vedúceho stranlckej a štátnej delegácie, ministra kultúry SSR MIroslava Válka. Preto sa o myšlienky v ňom obsiahnuté bude treba opierať pri f·o rmulovanl základných programových
clelov ZSSKU v súčasnom obdobi. Rád by som z nich pripomenul .aspoľl. dve: nutnosť
skoncovať s nekr1t1ckým nlve·
l!zujúcim prlstupom k výsledkom n aše j tvorivej činnosti a
potrebu zvýšenia aktivity zv!:ll.U pri rie ~enl základných koncepčných otáz·o k nášho hudobného umenia. Ml'rosla v Vá·l ek,
nadväzujfic na svoje vystťip~le
na XVII. zjazde, na našu adresu presne a výstižne obnaž!l
ako jeden zo zá·kladných problémov neprlncl·plálne vyhýbanie sa triedeniu hodnôt, nezáujem či neschopnosť diferencovať podla náročných ldeovoQ~tetlckých kritéri! to, čo je
skuto~nou hodnotou a to, čo
sa Jen tvá.rl ako umelecké dielo čl tvorivý čln.
Minister Válek vyzval ZSSKU ,
aby sa sta l pa rtnemm riadiacej sféry pri riešen! centrálnych problémov rozvcta na šej
hudobnej kultúry. Vldlm v tom
nielen prejav dôvery a zvýšenie kompetencie zväzu , ale ai
apel na jeh·O spoločenskú aktivizáciu. Tento aspekt !Ivor! .POdla môjho názoru jeden z hlavnych problémov, ktoré VII.
zjazd obnažil a správne pomenoval, no rlešlt ho bude možné len v kaf.dodennej práci nlel~n zväzu ako celku, ·a le aj
každého z Jeho členov . Nie je
totiž neznáme, že velká časf
tvorivých pracovnikov v oblast! hudby si .navykla očaká
vať od Iných riešenie
súčas
n9ch l perspektlvnych problémov našej hudobnej kultúry.
Zllú len svojtml prlvámymi
probléma mi a svoju "sQlendid
lsolatlon" považujú nie le n za

prljenmý, a le aj potTebný ·s tav.
Situácia nášho hudobného umenia vša k vonkoncom ta kllto
izoláciu nedovoluje a nemOže
tolerovať. Nik z nás sl nemOže dovoliť len komponovať čl
:hrat, ·k•a ždý mus! prijat svoj podiel n a riešeni spoločných
problémov, ktorých už dnes je
nemálo a bude ešte viac tak,
ak·o sa meni a diferencuje posta venie hudby (skoro by sa

ml chcelo povedať hudieb, lebo evidentne v spoločnosti nefunguje ·hudba ako taká, ale
boha·to r.o zvrstvené a neraz na
sebe dosť nezávislé hudobné
prejavy) v súčasnej spoločnos

u.

Aktivizácia
člensk.ej
bázy
ZSSKU pri riešeni spoločných
problémov predpokladá výraznú demokra tizáci u činnosti tejto organizácie, čo výrazme akcentoval na jmä diskusný prls·
pevok Ilju Zeljenku. Dôležitým
krokom v tomto smere boli opa trenia, prijaté VII. zjazdom
p.re zrovnoprávnenie k·o ncertného umenia ako ozajstného
partnera sklada·telskej tvorby
na pôde zväzu. Zmena názvu je
z tohto hladiska viac formá·lnym než faktickým pr!nOISOm,
skutočné dôsledky tohto zrovnoprávnenia sa prejavia až v
práci zväzu po VII. zjazde. Treba však konštatovať aj to, že
v tomto smere zostal VIL zjazd
len na polceste, ked dalšie dve
tvorivé .oblasti, komisia zábavnej hudby a muzlkológov a klrltlkov neboli do v šetkých dôsledkov postavené - na roveň
skladatelov
a
koncertných
umelcov. O ·to viac bude treba v novom funkčnom obdobi
presadzovať prlnclp rovnakých
možnosti 1 povinnosti každej
tvorivej sféry l každého jednotlivca , p.mvda, z11 predpo.kladu, že o činnosť zväzu .prejavl náležitý záujem. Nie je totiž taj omstvom, že zväz má veIa - ·pr!llš vef.a - matrlkových členov, čo sa od.razllo
a j na predzjazdových aktlvoch
tvorivých komisii l na zjazde
samotnom, no takmer kaMO>denne sa prejavuje v malom
záujme o zväzovú činnost. Aj
preto sa budú musieť novozvolené orgány zaoberať otázkou
účinnej aktivizácie člens kej zá·
kla dne 1 prlpadnej previerky
oprávnenosti členstva vo zväze u chronicky paslvnych a od
živoM org.a nlzácle odtrhnutých
členov.

Zdôraznenie významu a prinosu slovenského koncel'tllléh o
umenia pre našu hudobnú kultúru na VIl. zjazde pa tri k je-

ho základným prtnosom, no
ani tu by sme nem a li upadnúť
do nemlestnej eufórie a nekritického pohladu na stav nášho
koncertného ume nia a ko celku.
Nie všetko v ňom je totiž Ideálne, nie všade sme "svetov!".
Máme nesporne vynikajúcu vokálnu školu, ale aj tu problémy , ako napr. správne rozvijať a uplatňovať ta lenty, pri·
chádzajúce takmer bez us ta nla
z odborného školstva. Je evidentné , že na·pr. v práci našich spevoherných divadiel s
mladými s pevákmi je kopa
problé mov a nedostatkov, ktoré
n evyriešime t~m. že sl vymyslime vinnlkov mimo vlastn~
rámec. Mi estami až zlovestnokomlc ké rea kcie v tejto súvislosti - pravda viac na zjazde
Zväzu d•rama tick ých umelcov
než na našom zj azde - vyvolalo 1laloženle súboru Komornej opery, zatratenej a osočo
vanej prv, než sa vôbec mohla prezentovat. Vôbec sa pritom nehovorilo, prečo nevznikla tam, kde pôvodne mala, n a
pôde SND, preč o i u hudobná
kultúra ta kej (trov ne ako je naša nielen môže ma ť , ale nevyhnutne potrebuje, prečo sa
v nej vldl dôvod ·pre odchody
talentovaných spevákov z vidieckych div-a diel, hoci to je
nielen prirodzený prejav, ale
aj dôsledok evidentne slabej. a
po r.o}<y podceňovanej práce
vedeni vidieckych s úborov.
VIl. z jazd velmi výrazne a
oprávnene akcentoval problémy výchovy nových kádrov na
našich odborných umeleckých
školách, najmä vo vzta hu ·k
mla dým s kla da telom, dirigentom a zbormajstrom. R iešiť tleto problémy nemôžeme len v
rámci rezortu kultúry, ale s jeho pomocou n a pôde školskej
správy, s ktorou musi ZSSKU
čo najskôr vs túpiť do vecného
a
konš truktlvneho
dialógu.
Ešte väč š m i to pla ti o sfére
výchovy hudbou a k hudbe v
systéme v~eobecného
celom
školstva. Tu treba, žlai, konštatovať, že na rozdiel od MS
CSR, ktoré nielen konkrétne
re11guje na rozvinutú celospoločensk(t
diskusiu a pr!jlma
praktické čiast k ov é opatrenia
•pre okamžitú ná·pravu kritickej situácie, naše ministerstvo
školstva sa zahal1lo do mlča
nia - dúfajme, že len dočas 
ne a že v 11om ná jdeme rovnako a ktlvneho pa l'tneora a ko
náš sesterský český zväz v MS
CSR.
Problémy hudobnej výchovy
sa na VIL zjazde pripomenuli
via ckrát, aj ked nie s takým
dOrazom a tak fundovane a ko
na zjazde Zväzu český c h skla ·
datelov a koncertných umelcov. To najpozltlvnejšle, čo náš
zjazd v tejto sG.vlslostt zaznamena l, hoci to urobil mene j
dôrazne, než by bolo bývalo
potrebné,
je konšti tuova nie
Slovenskej hudobne j spoloč
nosti. Od tejto novej spoločen
skej
organizácie očakávame
velmi vera najmä pri korukrétnej realizácii programu oelo·
spoločenskej esteltlckej výchO>-•
vy, ktorý po dlhoročnýc h pôrodných bolestiach má koneč
ne uzrieť svetlo sveta. Od nej
vša k chceme aj organizátors k(t pomoc pri z.apájanl profesioná lneho hud obné ho umenia
oo rozvoja miestne j kultúry, to
všetko však len za predpokladu, že celý zväz sa aktlvne bude z(l čustl\ovaC n11 bud ovani
toh to nesmierne významného

~

Pri pr!lelitosti konania VII. zjazdu ZSSk usporia dalo vyd avate ľstvo
OPUS v priestoroch Domu ROH v Bratislave výstavu hudobnin ,
knih o hudbe a gramoplatnl. Na snlmke CSTK národnl umelci Ladislav Slovák a Tibor Freio pri prehliadke 1propagač ne j výstavky
OPUS-u.
č lán Js u naše j rozvinutej hudobnej kultúry a že každý č l en
zväzu bude aj a ktlvnym spolupra covnlkom SHS.
Aktiv izácia celého zväzu sn
pra vda nedá riešiť apel aJtlvne
čl admlnlstratlvne. Treba, aby
sa ňou zaoberali všetky novozvolené orgány a funkčné zložky. Lebo problémov je vera a
nie s ú vonkoncom Jednoduché.
Mus!me sa napr. n a učiť v praxl uplatňov a ť prlnctpy socialistickej demokracie a Ich prehlbov/Qnla, pre sadzovať náročné
zásady kritic kého hodnotenia
práce každého z nás, likvidácie pohodlného s klonu k llbera lls tlckému rovnostárstvu. Musime sa však naučiť aL diskutova ť a a rgument·o vat. Sebalepšie zámery a názory n emožno
pres adzova ť nes právnymi a rgumentmi , tobôž nemožno autc-rttatfvne presa dzov a ť názory,
ktoré sú v rozpore so spoločenským .pokrokom. Je napr.
bezpochyby s právne a•kcentova t
zodpovednosť dirigenta za umelecký výsledok práce ko lekltlvneho telesa, no z toho nemožno odvodzovať ako normu to,
že napr. v hudobných div adlách mus! by_ť šéfom dirigent.
Sfi časná prax vo svete jednoznačne ukazuje, že takéto riešenie .nielenže nie je nutné, a le
je skôr výnimkou. Ledaže by
s me svoj názor považoval! z.a
lepš!, než pDax v moskovs kom
Velkom divadle, v bud•a peš tl anskej, berl!nskej, viedenskej čl
drážďa nskej Státnej opere, v
operných divadlách v Parlžl ,
Londýne, New Yorku a lebo
Bruseli. V tejto súvislosti nie
.te náhodné, že novým šéfom
opery ND v Prahe bude skl adater ešte mladšl, ne.ž nedávno Inšta lovaný šéf budapeštlanGke j opery. Ani prlnclp časo
vo o hr.a nl čené ho a ngažmá šéfdirigentov nie je v rozpore s

celosve tovou s kúsenosť ou. Inak
by k nemu práve v p rocese
pr estavby ako k zásad e nepri·
stupovali a j v ZSSR, kde sa
rovnako ako u oás sys tém do·
životných šé fov os v ed čil lťi<n
celkom výn i močne.
Muslme sa teda u či! dis kutoval vecne a bez poci tu. že
musfme ma t pruvdtl vždy a za
každú cenu, s vedom lm rizika
omylu a n ázorových konfliktov,
bez ktorých sn nové pozna nie.
vedomie hod nôt a čo a 1 čl n st·
kových právd nemôže zrodif.
Muslme sa však o takúto dls
kusl u s n až iť nie len vo vnútr ozväzovo m živote. ale vša de tam,
kde Ide o záujmy nášho hu·
dobné ho umenia a ko dll ležltého S·.DO l očenské h o fa ktora. Preto by ma li nov é zvazové orgány vs túpif čo na jskór do dia·
16gu nap r. s našimi masovými
kom unik ač n ými
pros triedkami,
ktoré rozhodn e môžu a mus ia
pre rozvoj hudby uro bi ť viac
najmä i hl adiska v kusoveJ výchovy u nárokov široké ho okru·
hu poslu cháčov. Velmi rýchl o
a účinne mus!me tiež zasiah nu t do organizácie nášh o koncertnéh o živ ota, kde tera jšia
čin nost vedenia
Slov koncertu
sme ru je k likvidácii toho, čo
su za desat 1·očlét sfo rmovnlo a
k vážnemu ohrozeniu existe nč 
nej pod s ta ty nášho koncert ného ume nia .
Nové f unkčné obdobie zvazu
s lovens ký ch
s kla da't elov
a
koncer tn ~c h
umelcov celkom
Isto n ebud e jednoduché a neproble matické, p ričom mnohé
problémy, ktoré sa nepochybne vy nor ia, dnes a n i nepozná·
me. Novozvolené •o rgá ny preto
prevzali na seba zod pov e dn osť.
ale aj nemalý kapitá l dôvery.
Verme, že ho využijú v pros·
pech všestra nného rozvoju nášho hud obnéh o umenia v nove!
etape, ktorá chce byť e tapou
kva l!ta tlvneh o kroku \l'l)red.

Z DISKUSNEJ TRIBÚNY
Zaslúžilý umelec ILJA
ZELJENKA, umelec v slobodnom povolaní
AKO 0 ALEJ?
Prehovoriť , to prináša vždy
Isté riziká a a ko protiváha tomut-o riziku stoj! vi era, že to
má zmysel, 1 potreba h ovorlt
pravdu, l ked je trpká a neprldáva( ju ako cukor ku káv e
(to bol citá t z Válkovh o Slova] . 1\aučiLI sme sa ml čať. kry-

ti a libizmom, že naša vec je
plsa t noty .
Sklndatei nie je Iba robotní·
kom hudby, mal by byť l mysli terom a občanom, to znamená byť č love k om po!lt lckým.
To sa týka rovna ko stranlkov
1 nest ranlkov. )a. a ko slovens ký s kladater a obč.an CSSR ,
rov nako a ko mnoh! -sl ed1,1 jem
a posudzu jem vei kú rev l' l učnCI
prestavbu v Sovietskom zväze.
Pri znám sa, že ma Inšpiruje k
( Pokračov an ie na 1. s t r.)

Staccato
• UDELENIE VYZNAMENANIA. Vysoké iltétne 11Y·
znamena·l lie Za vynikaj6cu prácu udelili zaslú!ilé·
mu umelcovi doc. dr. Ladislavovi BurlasOVi, DrSc.
pri prHe!itosti jeho 60-tych .narodeniu. Pri tej Istej
prlle!itosti mu Predsednlctvo SAV udelilo Striebornd
plaketu SAV.
• KOMORN'f KONCERT v predvečer VII. zjazdu
Zväzu slovenských skladaterov usporiadal ZSSk
1. aprfla 1987 v Moyzes11vej siem v Bra·tislave. Na
pl'ograme koncertu boli diela nérodných umeJccnr:
Klavlrna sonéta "Z·v ony", op. 44 (výber) Andreja
Očeniiila, V jeseni, cyklus piesni na slová J. Kostru,
op. 56 Alexa ndra Moyzesa, Sonatinn pre husle a
klavlr, op. l l Eugena Suchoňa, Variécle na slovenská JudGv'Ú pieseň Jéna Cikkera a Koncert pre kvinteto fúkeclch né,strojov, op. 47 Deziderr Kardo!ia.
Účinkovali S. Cépov6-VIzváryovli (Očoná!i], H. Stol·
fová-Bandová a Ľ. Marcinger ( Moyzcs ), E. Danel a
D. Rus6ovä (Suchoň), l. Cernecká (Cikker ) a Bratislavské dychové kviDJteto (Kardo!l).
•
SLAVNOSTN'f KONCERT 7. tvorby zaslťí.lilého
umelca Tibilra Andrašovana pri prlle!itosti jeho 70tych na;rodenln uskutočnil 8. aprilii 1987 v Koncerf·.
nej sieni Cs. rozhlasu Orchester lud:ových nástrojov
Cs. rozhliasu v Bratislave. Pod vedentm M. Dudlka,
štefana Mol11tu a za dirigovania T. Andraiiovana
uviedol orchester výlučne diela jubilanta. Ako sólisti
vystúpili J. Palko, zasl. umelkyňa O. Lailčiaková ,
A. Kúrňava, S. Beňačka, M. Skyvové a S. Hudec.
Spoluúčinkovala dievčeDJSká speväcka skupina.
• CELOSOBOROV'f PROGRAM venovaný tivutnému
jubileu zasl. umelca Tibora Andrailovan~t uviedol
9. aprfla 1987 v Dome kultúry .Rufinov v Bratislave
Slcnrenský Judový umelecký kolekttv. Pod dirigent·
skou takt1lVkou zasl. umelca T. Andrailovana a. h.,
). Matusa, zasl. umelca d~. S. Klimu a M. IVacha
v choreografii a ré!ii zasl. umelca ). Kubénka pred·
viedli sólisti .a členovia speväckeho zboru, tanečného
súboru a orchestra SĽUK-u fubilantove diela Rod·n C
zem, Na večarlroch, Bačovské ntlty, Malovanl zbiljnloi, 2diarska vidia, Jánske piesne, Vlacbiko, Priil
dá!ď, koilielka :mi mokne, Nôty z rkrlla a Podpoliansk.a mlad'.
• RúBERT STANKOVSK'f, posluchäč VSMU v Bratislave , !iak närodného umelca Ladislava Sloväka,
zvlťazil v celoiltätnom kole iitudentskej umeleckej
odbornej činnosti v odbore orchesträlneho dirigovania. V celoiitätnom kole, ktoré sa uskutočnilo 4. aprtla t. r. v Hradci Kräluvé, zvlťazill posluchäči vietkých troch vysokých umeleckých ·ilklll - AMU, JAMU
a VŠMU .
(opodla CSTK]
• KONCEkT CESK'tCH UMELCOV uskut11čnil 24. 3.
1987 ba-n skobystrický PKO v spolupráci s Kruhom
priaterov hudby. IProfesork.a AMU v Prahe JarmUa
Vrcholová-Pätová predniesla ukä!ky z vokálnej tvorby .K. A. Koc~a (Štyri piesne na slovA lulicko-srbských básnikov], ). B. F.oerstra (výber z plesňovej
tvorby] a B. Martinu (Piesne na slovä moravskej
Judovej poézie. ~Uoslav Buček z Brna hral na organe diela reprezentantov anglickej organovej lkoly ). Travel'SIB (Capriccio), S. Wesley a ( Alr) a J. Bennetto (AHegro), ako i dielo J. K. :Kuohafa (Fan,täz.ia g mol). Spolu s českými interpretmi sa predstavili aj flautistka Margita Gromová a >Org8111ista
Milan Hric v Sonáte h mol J. S. Bacha, pričom
M. Hric s úspechom interpretovel aj skladbu NAmety od V. Gajdoila. Koncert mal u početného publika velký 'Úspech.
( -T-)
•
POSLUCHACI HF VŠMU V DRAZOANOCH.
V dňoch 16.-23. marca t. r. sa niekolkl posl-uchäči
HF VŠMU tzúčastnili dru!obného zájazdu do DrUd'an,
kde boli hosťami 1Hochschule Ilir Musik.
Tamojiiiemu publiku sa predstavili dvoma koncert·
mi, na ktorých uviedli ok;rem skladieb iltandardného
repertoáru aj kompoztcie slovenskej proveniencie
( Schneidm-Trnanký, Očenáil, Sixta).
Posluchäči
D. Livorovä, L. Strátovská (spev), l. Fábera. (hoboj),
J. Uhliar (klarinet), M. Biigelbauerová (klavlr) a
I. Tvrdlk (v.iolončelo) podali solldne Interpretačné
výkony, čim dôstojne · reprezentovali predoviletkým
samých seba a, samozrejme, af VšMU v Bratislave.
Mimoria-dne citlivým klavlrnym sprievodom podporila umelecké :sna!enie bratislavských iitudentov odb.
as. V. Doubková. Treba zdôrazniť, le s najväčiilm'
ohlasom sa stretla u publika jemu 'd osial neznäma
Piano Sonáta J. Sixtu ( dräld'anská premiéra), ktorej technický l výrazovo näročný part bravdrne
zvládla M. BUgelbauerová.
Týldenný pobyt v Dráld'an•o ch ma•l okrem spomt·
naného reprezentačného aspektu aj iltud!jný význam
- hospitáciami na jednotlivých oddeleniach Hochschule fiir Musik mali iltudenti molnosť aspoň čias
točne spozn·ať niekto•r é prvky pedagogických koncepcii jednotlivých iltud.ijných odborov tejto lkoly.
(·DM·)
·• F. X. ·SALDA 1A HUDBA. Ústav pre českú a sve·
tovú llte.ratúru CSAV a Zväz českých spiso.va1elov
usporiadali v dňoch 1. a 2. aprtla t. r. v Prahe me·
dzinärodnú ,vedecká .konferenciu pri prllelltosti 120.
výročia narodenia a 50. výi"'Oia úmrtia F. X. Salduzakladatela českej vedeckej literárnej a umeleckej
kritiky. Počas dvoch dni odznelo 40 referätov nalieh popredných vedeckých pracovnikov a bohenús·
tov zo ZSSR, P.olska a Velkej Británie. V hlavnom
referäte Z'hodnotila riaditelka usporiadajúceho tistavu CSAV Hana Hrzalová 'osobnosť a d.ielo F. X. Šal·
du, pričom za pozltlvum jeho näzurov označila zrov·
noprävnenie kritiky a umenia, &pojenie kritiky s vedeckým poznantm a jej postavenie na metod'o logicki
droveň filozofie.
Vzťah F. X. Saldu k hudbe podrobnejiile sk6mal
brnenský ~nuzlkológ Rudolf Pečman. Prlpomen·u l, le
Salda sice nebol hudobnlk a •hudba nestála v centre
jehil pozornosti, no v nielrolkých svojich glosách sa
k nej vyjadril. Plsal predoviletkým o hudbe českej
a najväčiil z·äujem: preja.voval >o B. Smetanu (snád' aj
pod vplyvom Hostinského prednäiiok, ktoré DJlVItevoval). V tvorbe Smetanu videl •Š alda rýdzo č'eské umenie, spájaj6ce när.odrté a svetové. Na záver Pečman
zhodnotil Sald•ov podnemý vplyv na generácie po
Helfertovi, ktorý sa prejavil napr. u Josefa Bartoia
v presadzovani po!iadavky umeleckosti hudobnej kri·
tiky.
(-JP·)

Zčinnosti Kruhu priaterov hudby vNitre
. Temer tridsať rokov v Nitre .6speine ·pracuje Krab priatelov hudby.
V spoluprAci s PKO v Nitre a Slovkoncertom pripravuje kaldoročne celý rad hudobných podujati, .z ktorých najväčlej obrube sa tella cykly jarných a jesenných koncertov. O práci KPH sme sa poroz.prbali s jeho
predsedom PhDr. Petrom Kurucom.
Cinnosť

.Kruhu

prlaterov hudby v
Nitre mä ul d-lhoročná tradlciu a zaplsala sa do povedomia névitevnlkov
koncertov. Aké vlak bilU jeho začiat
ky?
- Kru·h pr!ater.ov hudby v Nitre
v·z n!k·ol v roku 1960 na jednom literárno-hudobnom večere. Má naozaj
mnohoročnú tra díciu; o dv.a •roky budeme oslavovať tridsiate v9roč!e je·
ho trvania. Prv9 názov Kruhu bo!
KPU - Kruh pr!aterov umenia a tre·
ba povedať, že v prv9ch rokoch po
založeni rozvlja l činnosť aj na literárnom a v9tvarnom poli. Ť.i! ž!skom
práce bola však organizácia koncert·
ného života v meste. Predstavova li
ho cykly 5-6 koncertov pod ná~v a ·
mi Nitrianska hudobná jar a Nitrianska hudobná jeseň. Kitra bola prv9m
mestom na Slovensku, kde Kruh priatelov umenia vznik-o l. Až potom vznikal! KPU aj v ln9ch slovensk9ch mestách, dnes s pozmenen9m názvom
Kruh ·pr!atelov hudby, pretože dominantou v našej činnost! je poTiadat
koncerty našich 1 zahraničn9ch umelcov a š!r!ť tak hudobné umen ia me·
dz! ludom. T9ch 28 r.okov činnost!
KPH zohralo velmi pozitívnu úl-ohu
pr! organizovan! koncertného života
v Nitre, 1 keď treba povedať, že bolo
aj slabšie obdobie. Ide o roky 1971-,
75. Dnes môžeme smelo povedať, že
tradícia k·oncertnej činnosti má solldne zézemte, vošla dostatočne do
povedomia poslucháčov ·vážnej hudby
a n:ašlrn želanlm je, aby nám to aspoň
takto vydržalo aj v budúclc<h rokoch .
Zo spolupráce so Slovkoncertom
vyplýva l dramatuTgický výber jednotUvých koncertov. Ako täto spoluprAca napomäha vailej préci a v čom
vldUe elte rezervy?
Slovkoncert v Bratisl.a:ve nám
ponókne drama turglck9 plán pre jednotlivé cykly, ktor9 preroku,je náš
11-členn9 výbor spolu so zástupcami
PKO. Naše pripomienky a poži·a davky
doteraz spMvidla Slovkoncert v ~dy
akceptoval (ide zvyčajne o v9menu
1-2 k-oncertov, pripadne zmenu termínu). Táto skúsenosť a dobr9 vzťah
medzi nami a Slovkoncertom pretr·
váva už viac rokov a podla ukazovaterov náv§tevnostl môžeme povedať, že pripravujeme koncerty dobre.
V našich jarn9ch a jesenn9ch cykloch [Nitrianska hudobná jar a Nitrians ka hudobná jeseň] máme už
ustA!en9 počet siedmich koncertov.
Rezervy máma v usporadúva.nl ko ncertov bez sprostredkovania Slovkon·
certu, resp. po skončeni cyklov. Pred
VIanocami sme p.ri-pravili ·pre našich
poslucháčov vlanočn9 koncert. . Pro·
gram vyplntla Stá-tna filharmónia z
Koš!c. Koncert mal dobrý ohlas a
vhodn9m1 skladbami, ktoré na i\om
odznelt, zanechal velmi pekné doj·
my.
Vzhladom na to, le hov-orime o nlt·
rianskom KPH je azda na mieste
otázka, ktoré o.rganizäcie v Nitre, a
do akej miery, sa anga!uj6 pri rozvljanl koncertného tivota v meste?
- V jesennom obdob! v9r azne.jš!m
koncertn9rn podujatiam okrem nami
organizovan9ch koncertov bol cyklus
gitarov9ch koncertov, ktor9 pod názvom Ct~ha ra aedtcul.ae zorganizova-

členovia

divadla Divá hus pri Klube ml.ad9ch PKO v Nt•tre v spollupráct
s Oblastn9m nitrianskym múzeum. V
prie·be·hu t9ždňa tu odznelo 5 koncertov. Pekn9 koncert ·p ripravil v minulom roku OV ZCSSP v NJ!t:r·e, ktor9
pozval umelcov z Kyjeva.
Z domácich zdro}ov každ9m rokom
prispieva jedn9m koncertom Spevácky zbor učltero v z Nitry a Sláčikové
kvartet'O učtter ov ĽS U.
ll

PhDr. Peter Kuruc, predseda KPH v
Nitre.
Akousi predohrou otvorenia jarné·
ho cyklu je sdbor· koncertov pod näzvom Nitrianske hudobné predjarie ..
- Alno, Nitrianske hudobné pred·
jarie je akousi prípravou .na Nitriansku hudobnú jar. Je to súbor 3-4
koncertov, ktorými chceme vyplniť
medzeru medzi jesenn9m a jarn9m
cyklom a pripravit nirnt poslu cháčov
na jarn9 cykl·us , ktor9 začlna v druhej 'polovici marca . "Predjarie" existu je asi jedenásť rokov, ale a j na ·
priek dobrej agitácii a úč asti zná·
mych našich i zah·raničn9ch umelcov
nepreni-klo tak do povedomia poslucháčov, ako spornLnané dva cykly.
Mysl!rn t9m na odraz v návštevnosti , ktorá je podstatne nižšia. Ak budeme C'hcieť preni es ť do vedomia socialisttckého človeka pôsobenie vážnej hu,dby s jej estetick9rn i etiok9rn
dopad.om, bude ·potrebné vyvinúť ešte
nemálo l1s!ll.a.
Co by ste molili povedať k problematike náviltevnostl vami USpcH'adti·
van:fch koncertov a na margo hudobnej vyspelosti náviltevnlkov?
- Otázk a návš tevnosti je ci1l1v9rn
barometrom hudobne j vys·p elosti návštevnfk.o v na šich koncertov. Je zák ladn9m a ústredn9m ·pr oblémom
každého KPH. Id e nám o to, aby srne
mali čo najväčšiu návštevnost O to
sa spolu s PKO snažtme 1 -rozsiahl-ou
propa gáciou rôznymi ma sovokomunikačn9mi prostriedkami, akými
sú
plagáty, pl1tače , články v miestnych
časopisoch ( Ziv.ot a kultl1ra mesta
Nitry, N11·rlansky hlas], miestnym
rozhlasom, zostavovan!rn a ro:z,posie·
lanlrn pr.of1lov9ch letáčikov členom
KPH 1 nečlenom pravidelne navštevujúc!ch koncerty a mikonlec i osobnou propagáciou členmi v9boru 1 na·
šlmi dôverníkmi v závodoch, ipodnikoch, školách a rôznych inštltl1ciácli.
I napriek tomu ovelakrát odozva v
návštevnosti nie je adekvátna nášmu
ú-s !l! u. Je však vera poslucháčov' ktor( chodia pravidelne .na k·oncerty.
To sú zrejme ti, ktorl idú za kultl1·
rou, kultórnym vyži tlm •s a a -tiež aby
s ledoval! vývin nášho hudobno-Inte r -

GENERÁLKA PRED ZÁJAZDOM DO BELGICKA

Koncert žiakov [ŠU Miloša Ruppeldta
v Bratislave

Hudba je ich zárubou , nie profesiou.
Samozrejme, vyskytli sa i chyby , ·o bčas ušiel tón, pošmykol sa s lák, ale
mysl!rn st, že to nie je dOležité. P().dV reprezentat!v·nef Moyzesovej sieni SF sa 8. apr!la t. r. uskutočnil
statné je, že hudba tu nerozdefuje
slávnostn9 verejn9 koncert žiakov
profesionálnych interpretov ·o d laicĽS U M. Ruppeldta.
kého a uditória, že inter-pret·! .hra li s
úvodné minúty patrili speváckemu , .radosťou - a ·to bolo na ich výkozbor ·u ipcxl vedenlm Ľubice Halov ej ,
ne c!tU.
ktor9 dvojhlasne Interpretoval nieDobrou školou pre upevnenie a zokolko ludov9ch piesni, Kánon Ilju
súladenie členov orchestra sú diela
Hurn!ka ·a F-úzaČikov Šlpás Teodora
autorov réllného klasicizmu. Všetky,
Hirnera.
ktoré odzneli na -k oncerte, mal1 orgaŤažiskom koncertu však bola prenizáciu čast! rov.nakú: rýchl-o·pomazentácia Sláčikového orchestra š koly.
ly·r9chlo. Napriek zdanlivej jedno·
duchostl sl1 takéto skladby o t·o náNie je lahké pracovať so skupinou
profesionálnyc-h hudobnl-kov, ešte ťaž
ročnejšie na súhru nástrojov . frázo .
šie však s amatérmi. Zjednotiť tch
vanie, v9raz.
predst-avy a spôsoby myslenia, názory
Ján Kľtltel Vaňhal bol autorom p'l··
a záujmy do jednotného celku st vyvej skiadby - Koncer.t u D pre konžaduje stlnó osobnost. I\a takúto úlotrabas a orchester. Sólo na kontrahu sa podujal dirigent a umelecký . base hNil Dalibor Tkadlč!k , študent
VŠMU, kt·o r9 vystúpil .a ko hosť pro·
vedl1c1 Ľudovlt Kv.a snica. Sláčlkov9
gramu. Sólista, ži.a f, pod vplyvom
orchester tvoria mlad! ludia, sl1čas
velkej trémy, ma·l intonačné i rytmicní, ale i b9val! žiaci tejto ĽSU, ktor!
ké problémy, sólo v 2. časti bolo
poväčšine dnes študujú na školách
trochu ť ažkopád n e , rozt ri e~ t e n é , v
l1plne Iného smeru a ko hudobného.

pretačného umenia, aby spoznali nov9ch umelcov , najmä spomedzi mlad·
šej generácie, jednoducho aby Im·
neunlkla ani jedna pr!ležttosf stykti
so žtvou hudbou. To je to jadro, o
ktorom možno hovorU ako o vyspe·
lom.

Je mAme, le kaldf človek očakba
od jednotlivých koncertov niečo in6
- kaldý sl voli ten či onen koncer1
z rôznych dtlvodov. Ktorý faktor, podla väs, zohräva pri vfbere najdôlelitefliu 6.lohu?
- Isteže, každého zauj!ma čosi tné.
Aby sme vyhovell členom näšho ~PH
i ďalš!rn poslucháčom, v našom pláne prevláda komorná hud'ba, o kt.onS
je u absolútnej väčšiny poslucháč.ov
najväčši záujem. Ro2'lhoduje však ai
umelec, jeho meno, napr. v minulom
roku s me tu v Nitre '{l·riovltali Svia·
toslava Richtera. Návšteva bola re·
kordná, skutoč.ne nevldaná . . . Ale 1
naši umelci strednej generácie, Id
znárnejšl z dlhšieho umeleckého pôsobenia, priťahujú viac ako mlad!.
No l hudobn9 nástroj je jedn9rn z
rozhodujúotch fa.ktorov. Najvt.ac pri·
ta huje organ. Na organovom koncerte je sála plná, vypreoaná. Tak'
Isto s velk9rn l1spechorn sa stretáva
. u nás Slovensk9 komorn9 orchester
pod vedenlrn B. Warchala, Slovenská filh.arrnónla, zahraničné orches~rálne telesá .a pod.
Ako hodnotlte čin,nosť nitrianskeho
KPH z hladiska zvyf.ovania 6rovne
vyspelosti hudobného publika.?
-- Jednoznačne kla,dne, lebo záujem o koncerty vá·ž nej h udoy v Nit·
re je a možno povedať, že nafmä
posledné dva roky sn záu jem zv9 ši l.
V jesennom cykle srne ma li prieme r·
nl1 návštevnost 295 poslu cháro:v a to
je slušn9 počet, a j k eď je Nltra už
dosť velká. Ak sa nám po dari aj v
budúcnosti udržať st túto návštev·
nosť,
p•rlpadne ju zv9šiť. budeme
môcť hovoriť o d·o brej l1rovnl, a VY·
spelostt ná šho hudobného publtka.
Potreba rozvlfania esteticke·j výcho·
vy ako jednej zo zlotiek kom.unisti.ckej výc·hovy sa st6le viac zdôrazňuj3
na rôznych kultcirno-politlckých fórach. Ak·o vplýva činnosť KPH na
hudobno-este Uckd orientáciu iltud·uié·
cej mlädele u ako napoméba jej hudubnému rastu?
Kruh priaterov hudby sa snaž!
o to, a1by na koncer toch bo.l a hotne
zastúpená aj študufl1ca mládež ak o
základ bud úceho hudob né ho publ'lka,
a preto uvolntl na každ9 cy klus 100
abonentiek v ·c ene pr!stu pnej i študentom. Aj t9mto spôsobom chceme
mládeži otvoriť dvere a ziska( rnl•a ·
d9ch lud! na koncerty íl P·ľOSt·red 
nlctovom hudobnéh.o umenia pôsobiť
na formovanie !ch cha rakteru. Za tial najviac abonentiek prevzala Pedagogická ťa kul•ta v Ntt re a časť
Gymná-zium Eugena Gudernu. Gymnázium na Párovskej ulici zakupuje
kaMoročne pre všetk9ch svoj1ch š tudentov vstupenky aspoii llla jeden
,koncert. Do ostatn9ch škôl sa nám
nepodarilo pren1knl1t
Na záver by som chcel povedať , že
perspektlvy rozvoja hudobného ž.tvota v Nitre sú reálne, ma fú stúpajú·
eu tendenciu, ~retož e uvedomelý
poslu c háč pochopil, že živo pestova ·
ná hudba nestrati svoju op.o dstatnenosf, naopa k, živé ko nfrontov run l ~;
hudby s posluchá čmi si postupne vy
tvori živnú ·pOdu pre dynamick9 koncertn9 život, ktorému živel nos ť a Iné
neduhy postupne ustúpia.
Pripravila: ZUZANA KUKLOV Ä
r9chlych tempách sa sólista "nezhode!" s orchestrom. Je ho nervozita sa
sčas ti p reniesla aj na spoluhráčov ,
kt.orí sebaistotu našli znovu v Sy.m
fó nii A Jána Mate j oviča . Budovaniu
dynarnick9ch oblúkov a f·rázovanlo
typ•lcké pre skladby tohto obdobia
naznačujú , že o rches ter vie, ak9 v ~ ·
raz chce dosia hnut a ciel avedome
na tom pracu}e.
Prekvapen!m bol v9kon kla viristky
úujzy Markovej, žiačky II. cyklu u
Alžbety Brezovej, v Koncerte Es pre
kl·a vlr, 2 husle a vi·olončelo Johanna
Christiana Bacha . Spolupráca s óllst·
ky s orchest rom bola v9borná. Je j
dynamicky vyvážená hra v sólov9ch
partiách vys túpila z hladiny zvuku
orchestra a naopak ostal.a v poza·
dl, ked bolo treba podporiť far.bu
sláčikov bez prednostného a kcentovania klávesovéh·o ná st·roja. Mannheimská Si nfoniu G jana Václava Sta·
mica zaznela na záver koncertu. Ani
v interpretácii tohto d iela sme nepo·
strádali
entuziazmus, ktor9 dáva
svoj skú pečat a zvláštny v9raz každému predvede~lu. Orchester st pred
chy stan9m zájazd·orn do Belgicka ove·
t'il svoje sily a možnosti, ktoré napriek čisto amatérskem u obsadeniu
sú nemalé.
KATARlNA LAKOTOVA

VII. ZJAZD ZVÄZU SLOVENSKYCH SKLADATEĽOV

Z DISKUSNEJ TRIBÚNY
(Dokončenie z l. str.)
mnohým ťívahám l k tomu, fe
ich chcem predniesť.
Co bráni novému mysleniu
nás všetkých? Je pandox, fe
sme sa naučili byť o to vLac
apolltlck!, o čo viac času trt!-

vtme na školeni ach. Stali sme
sa mál•o samostatn!, boj(me sa
pýt ať sa, odpovedať l konať.
Prečo? Cakáme na prlka.zy a ko
vlaky na zelemí. Ale ludla sa
nemôžu pohybovať iba po kolajntclach ako v riadenej doprave, l ked kolajnice vedťí k
vytýčenému
clelu. Nechcem
hlásať anarchiu, Iba vzdať poctu Individuali te ludského du·
cha. Ale je mof.ný akýkolvek
pokrok bez omylu? Právo n a
omyl je ga.ranclou lniclatlvy a
tvorivosti vedeckej l umeleckej.
To, čo ma boli a čoho 'sa obávam ako hrozby v našej societe, je stagnácia ducha z obavv
z nespi:avneho kroku. Bez lntenzlvneho pocitu spoluúčasti
na "res publlcae" je náprava
nemysllte!ná. Nemožno prežiť
život na predplsanom priestore,
ktorý bol prlskr.o mne odhadnutý ludskému duchu, a byf
pritom tvorivým. Vzniká tak
"sldllskové" pohodlie so šta:n·
dardným komfortom, ale s
ohrozenlm ludských vzťah ov.
Hrozi stres, nechuť sa prejavit. s kepsa alebo agresivita.
Ale prečo o tom hovor!rn na
zjazde skladaterov? Pretože sl
mysHm, že naša tvorba je vermi úzko zvlaza.ná s našim každodenným životom a problémy
spoločnosti sa premietajú l do
zväzovej práce. Tá mala v uplynulom obdobi okrem pozltlv 1 svoje zápory. Jeden z kladov , ktorý však sťíčasne sugeruje l komplex pochybnosti, je
neod škr!epltelná snaha zvl!zu
o rozš!renle priestoru pre tvorbu a znenie slovenských skladieb. Komponuje sa, hrá sa 1
vysi ela sa. Treba sa však spýtať : čo sa skladá, hrá a komu? Nevytvorili sme sl tak
trocha Interný a "začarov·aný"
kruh? "Malé akademické divadlo" pre ťí 2lky okruh hudob·
nej obce, a tá, ako sa ml
zdá, je uf ~rochu unavená stereotypom k aždo ročných prehliadok s prevahou kvantity
nad kvalitou. Slabú náv§tevnosf .na zväzových koncertoch
počas roku nemožno ospravedlniť Iba nedostatoč.nou profesia·
nálnou etikou členstva alebo
kumuláciou kultúrnych podujati. Korene sú hlbšie a zrejme
stlvlsta s tavom, ktorý by som
metaforicky nazval "s!dl!.Skovou paslvlton, stupňujúcou sa
až do Izolácie", nechuť pr!jl·
mat nové v predtuche, že nové bude Iba akademlc·k ým preftlvanlm starého sťísta. Nazdávam sa, že tento p-roblém rozrieš! Iba celkom nový prlstup
v "r·o zdelovanl hodnOt" na koncertné pódiá s ťíctou ku ·kvalite. Zaslúži sl zlá skladba, aby
bola hraná? Nech sa radšej
kvalltné dielo hrá dva r azy.
Počul som
vera nepodarkov
nielen na týždni našej tvorby,
ale l v televlzil, rozhlase, na
bežných koncertoch a na gramoplatnlach OPUS-u. Potom je
naporťídzl otázka: ako sl to
vie nlekt.o zar!adlfi Demokraciu sme sl zamenili s roVIIlostárstvom. Ak·oby sme sa nevedeli zmieriť s tým, že niekto
vytvára rádovo vyššie hodnoty
ako !nl. Spoliehame sa vari
na to, že niet dostačujl1c!ch
kritéri! na meranie kva lity,
oplerajťíc sa o rôznosť názorov? t\azdávam sa, že také
kritériá ex ist u jú, l ked nie sťí
dostatočne definované. V hodnoten! kumštu sa nedá opierať
o návod. Poc.t t kvality nosíme

v sebe ako výsledok vlasmých
tvorivých procesov, porovnávanl, štQdla llteratl1ry, ťívah a talentu rozoznávať krásu a tQf!ť
po nej. Nie všetc! sl1 taklto vyzbrojenl, ba zdá sa, fe ani nie
všetci profesionáli, pritom mnohl, plšuc kriticky, predstierajl1
hodnotenia. Cltal som uf tolko
chvál na nepodarky, že sa hanbim, ak ten ·Ist~ kritik pozltlvne hodnoti dobré dielo. Vera
nejasnosU vzniká pri hodnotenl diel, venovaných významným štátnym a stranlckym výl'OČ·lam. Ako by 1šlo o tabu ·pre
kritiku! Mysllm sl, že takéto
diela by sa mali posudzovať
vrcholne náročne, lebo tu hrozi nielen fiasko autora , ale profanácla Idei. Nie je to prehra,
ak takáto skladba nest:rhne
pubHkum, ale dosiahneme !ba
zdvorUostný af zdržanlivý 'POtlesk? A kolka slabých diel
tohto druhu malo v~borné kritiky - ·a ko by sa nehodnotll
výsledok, ale ťímyse!J P·odkladom k návrhom na vyznamenan1a a tituly je často tento
druh tvorby. V očiach verejnosti s a potom štátne a zväzové
ocenenia devalvujťí , ak vy}adrujQ vďaku za Qmysel, a nie
za na jvyššiu hodnotu. Ozaj
dobre
polltlcky angažované
diela vždy s trhli publikum
(Sostakovič, Brltten) . Hovor!m
o t.om preto, lebo funkciu zvä·
zu vldlm najmä v tom, aby vytváral podmienky a stimuly k
vzniku najlepšieh diel, lebo Iba
t.fe majú šancu rozšll"'ť sa do
povedomia národa a môžu
zušlachťovať a skultl1rňovať jeho duch. Znova opakujem,
zmysel by nemal byť v kvantite na základe rovnostárstva.
Zväz nemOže byť zaopat·r ovaclm ťístavom pre všetkých, čo
plšu noty.
Ako teda dalej? Co robiť,
ako sa pýtal Lenin! Zredukovať burlnné skladby a nie rok
čo rok podpor ova ť Ich pl'odukc!u. Máme Ich uf dosť , viac
·a ko. zlá fabrika nepodarkov. Je
Istou absurditou našej doby, fe
každý chce nové a dalšie d.tela, nech sťí 1 opakovanou nadvýrobou. Normou je splnenie
plánu, 1 ked ide ·o ležiaky v
skladoch. Hovorlm proti nám
1 sebe. My, skladatelia, sl vlastne žijeme! V konjunktfire dopytu, z peňazl spoločnosti!
Uspokojen! priemerom prešlapujeme v našom nevelkom okruhu, kryti nevysok~ml, povedal by som až okresnými kritériami. Export nás nezaujlmal
Mysllm sl však, že trend budQcnostl mus! byť kvalita, sťí
meratelná so svetovou špičkou ,
a na to treba vytvorit podmienky.
Po vera r okov, čo sledujem
slovenskťí
tvorbu, vzniklo l
mnoho význail)ných diel :na
medzinárodnej Urovni. Prosim,
urobme rekognoskáciu hodnOt,
vráťme sa a seriózne zistime,
čo je čo a kto je kto! Mnohé
kvality sa v honbe za zdanlm
nového opomlnajll, mnohé dobré diela odznel! Iba raz-dva
razy. I rozhlasové vysielanie.
ktoré Ináč robi pre prienik slovenskej hudby do povedoml•a
národa najviac, má svoj opakujúci sa okruh diel. Urobme sl
prehlad kvalit minulosti 1 stíčasnosti a venujme Im koncerty. Takáto konfrontilcla by
mohla byť poučná l podnetná.
Možno nájdeme v minulosti
chyby tam, kde sme Ich Vltedy
nevideli, a cez takéto odhale·
nie uv!dlme zrete!nejšie 1 súčasnost. To sa, samozrejme, týka l pozltlv. V tejto sťívlslost:l
sa zamyslime l nad budúcnosťou týždň.a novej tvorby. Možno by .nemal byť všechuťou toho, čo rok dal, pr!ležltosťou k
tomu, aby sa každý vypočul.
Mohol by sa azda stat l festivalom hodnOt starých l nových, doplnený koncertom naj·
lepšieh diel svetovej hudby.
Napokon by som s a rád dotkol otázky nestranlkov. Ich podielu na spoločnej veci. Som
nestranlk a mám ·niekedy dojem, že nemôžem zásadne hovorlf k záv.a žným veciam zväzu, a tým aj k otázkam slovenskej hudobnej kultl1ry. Mys !Im
sl, fe medzi nestranlkml sa
nájde vera politicky vyspelýcli
a občiansky zodpovedných ru-

Vypočut sl Ich hlas nezna·
oslablt vedťícu lllohu strany, naopak, názor vedenia by
sa mohol oprieť o širšie zázemie.
Záverom dovolte, a.by som
ako kód k mOjmu prlspevku použil citát z článku O vzťahu
medzi profeslonallzmom a · humanizmom, ktorý svedč! o šlrke .tejto problematiky - je totiž z Casopisu lékaro česk~ch :
"Svedomie sa utvorilo a tvori zvnútornenlm noriem spoločnosti. Ako proces sebazhodnocovanla, sebaobvlňovania a
pripadn-e l sebatrestanla prebieha neustále. P.rostrednlctvom
svedomia zlskavame pocit zodpovednosti a stávame sa zodpovednými pripadne 1 vtedy, ked
nie sme k zodpovednosti voLanl
spoločnosťou, pretože pociťuje
me zodpovednosť pred sebou
samým. Svedomie s pocitom
zodpovednosti
jednotHvých
osOb sa l spätne podlela na
vytvára ni mravných noriem,
·ktoré sl1 medzi ludmi záväzné,
na Ich žladťíclch premenách.
Zodpovednosťo u jednotlivcov sťí
korigované l normy odbol"né,
záväzné pre pr.acovn!kov v oblas ti určitej profesie. Mt1drost
a ludskosť jednotllvca pomilha odh ali ť pr!padnt1 samoťíčel
nosf, jednostrannosť, spochybniť
prevládajúce metódy a
obecne uznávané teórie. Mťíd
rost, ludskosf sl1
sťíčasne
·Istým stupňom osobnostného a
spol·očenskéh'O vývoja."

dl.

čl

IGOR BÁZLIK, umelec v

slobodnom povolanf

Pokúsim sa vo svojom prlspevku povedať niečo o pálčl 
v~ch problémoch, ktoré
fa!la
sféru
slovenskej populárne j
hudby.
Hned na ťívod chcem povedať, že mnohé z problémov ne·
vznikli v tejto sfére, a le boU
do .nej umelo zanesené: pO'väčšlne tam, kde do nej zasahovali diletanti. Je typicky
slovenským paradoxom, fe vari
na}vlac problémov má naša populárna hudba v obdobi, ked
kulminuje jef prirodzená, autentická popularita, ktorá dosahuje ta ké parametre a ko
nikdy dopostar. Je prlznačné
pre mnohých pracovnikov slovensk~ch kultúrnych lnštltťícH,
že na.intesto toho, aby mali pocit hrdosti a pomáhali jej, ro·
bla všetko možné. aby tťíto popularitu
zlikvidovali. Nikdy
sme nemali tolko populárnych
Interpretov a autorov: mená
ako Marika Gombttová, Miroslav Zblrka, )án a Ju·raj Lehotsk~ . skupina Elán, Peter Nagy ,
Róbert Grigorov, Pavol Hammel, Marián V:arga, Václav Patejdl , čl mená našich špičko
vých textárov ako Kamil Peteraj , Boris Fila n, Ľubo š Zem'8n,
ale aj vera dalš!ch, znamenajú
dnes vera v československom
kontexte a prezentujú populárnu hudbu niekedy n a vyššej
ťírov.nl ako Ich česk! k·o legovla. Samozrejme, nemáme t.aký
široký diapazón žánrov ( na1pr.
v džeze okrem P. Lipu a ok·ruhu okolo VV systému je situácia trochu horšia l , no ·n apriek
tomu sa môžeme s hrdosťou
prezentovať slovenskou pOvodnou tvorbou. Prináša to zák1lnlte l niektoré negatfv.a. Z.a ča 
la sa strácať pestrosť vyjadnovac!ch prostriedkov. V ·telev!zl!
a v rozhlase, neh•o vorlac o vydavatefstve Opus, sa v dramaturgii začala stále viac obtavovať jednostrannosť v s kladbe
hudobno-zábavných programov.
Svojim expanz!vnym ·pOsobenlm
sa zača U v ytr ácať sóJ.Istl bez
hudo bných skupfn. Renomova nl autor! sa dostal! na 'J)&rlférlu záujmu prij!materov zábav-

nej hudby. Tento }av citU, žiar.
stále. a tak hlasy vo nestrost!l, kvalite, proti diletantizmu
a amaterizmu majťí svoje odO·
vodnenle. V postave Interpreta
sa začal kumulovať skladater,
textár a neraz l manager. Managerlzmus v zábavnej hudbe
je však prirodzeným odrazom
slabej práce l:nštltťícll, ktoré sa
o tento hudobný žáner majt1
starať. V extrémnych pr!padoch
uf ani nejde o hudbu, ale len
o vzťahy , ktoré manager má
vybudované v sieti masovokomunikačných prostriedkov, vydavatelstiev a agentťír. Da'Mllo
voláme po jednotnej kultťírnef
polltlke všetkých zainteresovaných.
Teraz pá.r slov o postaveni
našej zábavnej hudby ; :najvýrečnejšie o tom hovori tento ·
fakt: máme tu skladatera, umelca, ktorého plesne autentlc.ky
znárodneli, spievajú sl Ich n a jmenej 3 generácie a vari nikde
necltlte tak silne pozttlvny
slovenský sentiment ako v jeho
diele - je to Gejza DUJSik. Neviem, čim šetrime, ked mu odopierame to, čo mu už dávno
'))atrl - titul národného umelcai Priznávam sa, fe ked ho
stretnem, ·nemám voôl tomuto
skladatelovi slovenskej populárnej plesne par excellence
čisté svedomie. Dnes, aj kvôli
svojmu čistému svedomiu, sa
tu obraciam na vás, všetkých
rrrltomných, s tým, aby sme
pomohli napraviť tú~o kultúrnu
anomáliu, ktorá nás, Slovákov,
absolťítne nectl. Nie je t1l po
prvý raz, čo sa takto chováme
k niekomu, kto pre národnú
kultúru urobil viac a•k o do s ť.
Faktom, že Gejza Duslk :nie je
národným umelcom, akoby sa
symbolizovalo aj nlz.ke oceňo
vanie s lovenskej populilrnej
hudby. Od Olas ocenenia práce
skladatelov a zábavnej hudby
ako takej - zaslúžilých umelcov Gejzu Dusl.ka a Karola Elberta - žlal, zo zväzových .návrhov na tento titul za viac
ako desa ťročie sa nerealizovali
ani jeden. Tak málo zasll1fllých umelcov, ako máme v tomto žánri, nema fú v soclallstic·k ých krajinách vari nikde.
Poktar nechceme byť "hlťíp.l
Janov la", mali by sme sa k popúlá!'nej hudbe stavať predovšetk~m ako k žánru, ktoréh'O
ťílohou nie je •rozčulovať, ale
bav i ť. 1\-iektoré plesne sa nám
nemusia páčlf , budme ale tolerantn! a predpokladajme, fe
sa mOžu páčiť niekomu Inému.
Ešte stále nám chý)>a kvalitná
konfrontácia s vývojom a dlan~m vo svete. Obmedzené alebo nulové mo~nostl kvalitných
nástrojov a aparatllr často vedťí k pokťítnym a nelegálnym
spôsobom Ich nadoblldanla zo
za·hranl čla. Kv all tná a.1>ara tťíra
a nástroje (ved dnes uf bez
nlekoJkých syntezátorov, sequenzerov,
počltačov ,
teda
elektroniky, s t vystťípenle a nahrávanie populá.rnej hudby nevieme ani predstav lf) stí
neodmyslltelnou s11časťou kvalitnej reprodukcie. Sl1hlaslm s
jedným: hovori sa - v zábavnej čl populárnej hudbe je veJa diletantov. Neviem, čd Ich
je až tolk·o, no plsat plesne, čl
hudbu sa pokťíša vera ludl. Tak
Isto .a ko texty. So symfóniami
to bude asi Iné, aj ked beda,
ak by mali prlsť časy, že by
každý treti Slovák komponoval symfóniu! Nebudeme Sil tu
dokazovať , čl je Ich počet velký čl malý: sú tu. To však nie
je otázka populárnej hudby,
ale dramaturgov, Tedaktorov a
najmä odborného pohladu. Má me tu široké amatérske hnutie a ja ho chcem z tejto tribOny vyzdvihnúť. Nadšencov,
k.torl pestujt1 najm!! ok·rajové
žánre a ud·ržujl1 akúsi hygienu v populárnej hudbe. A potom tu máme zdravý a nezdravý profesionalizmus. Poviem
pravdu, fe viac a ko amatérov
sa môžeme bilť práve onoho nezdra vého rutinovaného pro!eslonallzmu. Vo vážnej hudbe
je diletantizmus a pl'lor! vylú·
čený. Ale ruku na srdce, nenájde sa a j tam ? Našou spoločnou tílohou je bojovať '))rou umeleckej plesni, rutine, pohodlnlctvu. K~m s kladateJ vážnej hudby má šancu, fe sa dožije oficiálneho uznania, skladater populá·rnej hudby, ktorý
usiluje o osob Ltosť, neustáme

niekomu kole oči . Naoko ži jeme v tomto doma dvoch hu·
dobn~ch žánrov dobre, ale v.
skutočnosti je to Inak. Mysl!m,
fe je tu dosť veci, ktoré mus!me vo vzťahu k populárne&
hudbe a v·o vztahu vážnej hudby k ·populárnej zmentf.
K zábavnej hudbe mus!me
zmenlt najmä postoje: ona •s ama nie je to zlo, za a ké ho
radi vydávajú ll, ktorým sa v.
Inom hudobnom žánr i trebárs
menej dar!. A p_oklul Ide o zn!·
!ovanie vkusu, vedel by ,gom
uv iesť mnoho prikla dov aj z:
iných umeleckých oblasti, ktoré ho kazia vl.ac ak'o populár·
na hudba. Preto tr~ba populát·nej hudbe rovna ko ako vážnej, úžitkovej hudbe k filmom,
ale aj hudbe vyššieho populilru
pomilhať, pretože pomoc zna·
mená v našom prlpade aj fPO•
sun smerom ku kvalite. Pr'lro·
dzene, v tejto oblasti pracuje
aj vera neodbornlkov. Mohli by
sme sa opýtať: a v Iných sfé·
·r ach umeleckej čin nosti čl lnš titťíciách pracujú s kutočn! odbornlcl? Je vždy .a bsolutórium
prlslušnej školy tou správnou
zárukou?
A pritom v našej oblastl zá·
bavnej hudby máme n!ekolko
desiatok vynikajúcich odbornlkov, ktor! by Iste boli sch1lp·
nl plnlt úlohy možno a 1 v ria
dlacej sfére hudobnej kultúry
Práve necitlivé riadenie, podceň.ovanle odbornosti nu všet·
kých úrovniach deformuje ·populárnu Ol zábavnú hudbu, kt.orá sa produkuje deň. čo dei~
a za rôznych podmienok.
Alebo sl vezmim e všet•ky tia
koncepcie Bra.tlslavskef lýry a
Iných festivalov! Neboli niektoré rozhodnutia unáhl ené? Ci
tí&pechom je to, čo sa od populárnej hudby nežiada? Casto
sa jej vyčlta to, čo ona sama
nezavlľluje. Niekedy to vyze.rl!
tak, že za naše rozkopané
mesto čl špinavé chodnlky mô·
že populárna hudba. A tak by
sme sa mal! s poločne zamyslieť , ale nielen wmys l~ ef , ale
konečne zač a ť aj konať v tom
zmysle, ako možno všetky anomillle odstrániť. Napriklad dosial nevyrlešen.ým problémom tu, na pôde nášho zväzu,
je svojim spôsobom až nedôs·
tojne malé zastt1penle s kLada·
telov zábavnej hudby vo vrcholn~ch orgánoch. A t-o sa tý·
ka aj Iných in§tl tťícll: .a koby tu
boli dva pohlady, jeden oficiálny, vznešený, ktorý je už
svojou podstatou dobrý a dru ·hý - a priori n eprljatelný. V
Ov ZSSk sú dosia! iba traja.
členovia TKZH, v predsednlctve
- ani jeden! Podobne je to 1
v SOZA, SHF a Iných komisiách.
Mysllm st
a nie som
sám - , že fAner, kt·orý hýbe
doslova miliónmi Ind!, ktorý
n avyše prináša nášmu štátu
nezanedbatelný
ekonom~cký
prlnos, sl zaslúži, aby sa pre·
hodnotil vzťah k nemu vo všetkých Inštitúc iách a v prvom
rade v našom zväze.
Po·pulár.na hu.d ba , opakujem
to z tohto miesta, mil vplyv
na mládež l dalšie vrstvy obyvatelstva. Dožadujeme sa toho .
aby sme úmer ne k tomuto v,ply·
vu mohli do niektorých vec!
vážnejšie hovoriť o spoluroz.
hodovať. Inak hrozi, fe ZSSk
bude postupom času stále viac
a viac strácať svoj význam a
stane sa uzav·retou paslvnou organizáciou. V zábavnej hudbe,
hudobných Inštitúciách. robi<t
väčšinou preverenl a skúsen f
ludl·a , úspešn! často aj na ino m
poll ; preto by bolo vhodné za.
čať sa k tej to oblas ti s tavut
tak, ako sl to zaslúž!. V bu·
dúcnosti bude potrebné, abv
sme starostlivo zvažovali svoje
názory na populárnu hudbu v
zväzovej práci, aby sme sa ne·
dostali do Izolácie od toho, č o
v tejto oblasti prJnáša život. On
sám •prostrednlctvom publika
rreveru je živ otaschopnos ť ples·
n! a Iných druhov zábavne j
hudby, ale v širšom '!mysle slo·
va .al Iných veci. čl sa nám
to páči alebo nie. Ak su nechceme roz!sť s publikom, so
zdravým úsudkom, s tým , č o
vldlme a vnlmame okolo seba,
je našou povinnosťou nelgno·
rovať vkus !ud!, ale hladať v
ňom
to pozltlvne; vždy, ked
sa to hudbe darilo, rezonova ·
la l Ci vážna , čl zábavná!

Hovorime so zaslúžilou

SLOVENSKA
FILHARMONIA

O NAŠU

HUDBU SA TREBA

2. ,a 3. aprlla 1987. L. van Beethoven: 1. sy-of6nia C ldur,
op. 21 ; W. A. Mozart: Koncert pre klavlr a orchester
d mol, KV 466; P. J. Korn: 2alm .o odvahe, kantáta 1P!'8
barytón . zbor a orchester na slová L. Feuchtwangera,
op. 75. Slovenská filharmónia, dirigent Bystrlk Reiucha.
Slovenský filharmonický zbor, :r;bormajster Pavol Prochlí7.ka. Sólisti: Michael Ponti (USA), klavfr, Ludwig
Ba u mann (NSR) , barytón.
Pt'<>filuj úci m fa kt orom te jto dvojice koncertov bo'l predovšetkým výkon americ kého klavi11Lstu M. Pontiho v
Moza rtovom klavl·rnom koncerte, no pozornos ť publlka
sa sús bredJla truklsto na českos lovenskú premiéru kantáty P. ]. Kornn. V be7!prostrednom partnei1Stve so s pomenutým i dvoma člsl•ami progoomu vyznela úvodná Bee·
otlhovenov•a l. symfónia ako čosi druhoradé, menej in§plrrujúce. Pra vdu ·povediac, orcheste r SF mal s Beethovenovou mludlckou pu11tJ1tú.rou plné ruky práce a natmä
vo Fi nále viazla súhl-a v sekctl sláčikových násllrojov.
Prls tup Byst rJk.a Režuchu bazlrrova·J na ma:lQmálnej štýlovej korektnosti, klasicistickom gracioze a dynamJckej
vyrov na nosti , no výsledný efekt posunul symfóniu na
pozlci u a·kéhos t nezáv!lzného vs tupného prelúd1n. Tento
dojem vša·k vznik ol viac-mene j ex post, po vy,počutl
Moza rt ovho Klavlrneho koncertu d mol v podani MIchaela Pon llh o. Bol to Mozart pr ovokujúcl, plný oprek·vapenl a neko nv enčný c h ·postu;pov v ·o blasti riešenia tektonic kých konfl.ilttov m.a.krošbruktúry koncertu. M. P.o ntl
doslova ellmlnoval romantlzujúce postupy pri lnterpre·
tácli; celý kon cert odznel v sv l~nom tempe a pooktlcky
bez jedinej ugoglc kej vlny. S podobll'ou, ta kmer až computerovou pr es nos ť o u som sa na koncertnom pódiu varl ešte nestretol. Ponti preferoval hutný tón, napriek
t omu k·a ntiléna Roma nce mala ·s voju kreh•k ost a opOvab.
KLa v ~r i sta pozoruhodným spôsobom fors lroval basový
regis ter, či m s pochyblllil vše obecne M užlvaný, rýdzo
homofónny spOsob inte rpretácie diel W. A. Mozarta a
poukáza l na mnohé zv láš tnosti hudobnej štru•ktúry vy·
ľas t ajúce z pTlnclpov polyfónl e, resp. •pseudopolyfónle
(n 6.d h er.nre vyzneli imltn čné nástuopy v kadencii 1. čas
ll ). je pochopitelné, že Ponltiho Mozallt vyvolal proti·
chod né názory. rozhodne ho však nemo~no neakce;pto·
~>at. Bol tot iž podložený a bsolút ne vyhraneným muz!·
kruntským ná1J01rom na vec, vyklry šMLLzova nou lnteropTe·
tučn o u k-oncepciou, opiera l sn o teohnlcký perfekcioni zmus a, čo je na;pods tatnejšle, odkryl pred pos·luchá·
čom nové aspe kty, nové hodnoty zašifrované v Mozartovom notov{)m zápise. Na ma rgo Mozar tovho koncelltu
e§te va ri tolko , že B. Režucha su vynikajúoo priSlpOsobll
eám e rom sól istu a svojou koncepciou ho dokonale pod·
pori·!.
Kantáta Zn!Jn o odvah e P. ). Ko rna je 'J)rejavom pro·
g·ramového e kl ekti ci zmu využitého v záujme výJraznoj
sp o l očens• k ej a ngažovan osti. Kornova hudobná vý.poved
sa opiera o fil ozofickú hlbavost, svojsky chApaný pate·
tizmus u kom•poz ičný konšbrukUvlzmus. Využlva širokO
š kálu hudobnovyjadroVIBclch prostriedkov siahajúcich od
tonálno-fu.n.k č n ej harmónie až po náznaky aleatorické·
ho orga nizova nia hudobného procesu. V traktovanl VQ·
káln ych pa.rt<ov ide o pt·lsnu dekl1amáclu germá nsk eho
typu. Osobl tme treba vylJdvlhnút vynika júci vý·kon barytonis tu L. Bauma nna, ktorý zau)nl mäkkým tónom vu
všetkých regl s~roch, širokým roz.sahom a dokonalou speváckou technikou. Takisto orchester SF a SFZ podal!
sympa ti ck9 výk on ; B. Režuch a po~vl'dll, že aj velké vo·
káhno-inš trumentlilne projekty dok ona·le vyhovujú jeho
umeleckému na·turelu.

9. a 10. aprlla 1987. A. Dvofák: Selma ISediAk, predohra,

op. 37 ; F. Liszt: Danse lmacabre pre klavlr

~

orchester;

l. Zeljelllka: 5. symfónia (premiéra). Slo•enská filhar·

m6nia, dirigent Libor Poliek. S6llsta: Peter Toperczer,
klavlr.
Drama tu rgia te jto dvo jice koncel'tov posúva la svoje
tažlsko jecl n o·z.nač n e do druh e j polovice poduja tia, sme·
rom k premiére Zelje nkovej symfónLe. Se!ma sedlák
a Danse m;:w nbre nepntri·a totiž k t9m tvorivým člnom
skl•adat elOIV, ktoré by sn da li ozn a čiť lJa klúčové . V Dvofálkove j predohra sa m iláčik bratis lavs kého publika
L. Pešek op!l t prezentova l vo vynlk·ajúcom svetle, čo
p·latl aj o výkorne P. Toperc2lera v Llsztovej exhlblclo·
nl·s tickej komopozlcll. Bo.J perfektný a podmai'lujúcl, zároveň vša k postavený do ne:rlešlte lnej dil emy vyvle·
ra júcej z h od noty interpretovamej s kladby.
Na.pri ek vynikajúcim výkonom L. Pe§kia a P. Toperczera v prvej č a s t i progra mu bolo evidentné, že hlavný
dra ma turgic ký akcent s poč lv n nn uveden! 5. symfónie
I. Zeljenku . Tá sp lnila všetky oča·káwmla a potvrdila
j ed in ečn os t okamihu je j vzniku
a prvého uvedenia.
O životnosti symfónie ako druhu 2lakoreneného hllm ko
v minul osti sa už vera povravelo. l. Zeljenka dáva svojou 5. sy mfón:Íi()u n e kompromisnú od•poveď všetkým poc hyb ov ačo m, vyvra cia každú skepsu. Majstrovským S1JÔ·
sobom dokazuje, čo dokáže prepojenie koncentrova nosti
š truktúry so zrozum ltefnos tou obsahu. Symfóniu buduje
na tektonic kom skelete v mnohom evokujúcom duallsti ck9 prlncl•p sonát ovostl. C.itlivo diferencuje e xpozLčný
a evoluč n ý typ hudby a nrupä tl e I<'Uimulované v pTi·e behu
s klacLby rješl neq;vy ča rn e účinnou katar.zlou závereooých
t a ktov. Skladatel .s vojou 5. symfóniou predkla dá dlel'o
s mimarlad ne silným emotl'lnym vy:zm:enlm, poslu o'háč
vša k v 111ej nená•jde .mrno·ho zeljenkovského humoru. P.r!tom ale z ka:lidého truk•tu s·ršl nena·pod·o bltelná Lnvencla
tvorcu, z javná vo formulovani zákla dného motivického
mater iá lu a lebo v ln§trumentáctl. P.oclt zodpovednosti
ml nedovoluje h odnoti ť takú záv.&žnú komrpozlciu bez
podrobnejšieho oboznámenia sa s notovým zápisom. Isté
všaJk je, že slovenská s ymfo•nl cká tovorba je oboha.tená
o dielo reprezentatlvnych kv a l~t. dleto, ktoré sl určite
la hko Jlájde cestu do koncel'tnej siene a j mimo Týždňa
novej tvorby. Vďaka lJa uved enie Zel jenkovej 5. symfónie p a tri L. Peško..,i, na dšenému propagátorov! s lovens kej hudby. Velmi pelmý a .preclmy výkon ·podal orchester SF, ta•kže premlél'a nove j slovenskej symfónie
bola s kut oč ným zážltl<'om a čl nom .nevšedného významu.
l
IGOR JAVORSKf

umelkyňou

r\r.býva zvykom bilancovať koncertmi sezónu v jej polovici. Ak
tnk aspoit ?:lastoC::nq roblme, vedie
nás k tomu 5nah1 nazrieť hoci
torzovite do vsedného, vo svojom
vyzncnl vša k vt:lmi často sviatoč
ného dňa zaslúžilej umelkyne
KLARY HAVLIKOVEJ. I svoje minuloročné životné jubileum oslávila predovšetkým prácou, vz.ác·
nou angažova nosťo u pri presa<LzoV·anl a predvátlzanl hudby , ktorá
je najbližšia jej srdcu. Od začiat
ku sezóny absolvovala 15 vystúpen! v zahranič!, z toho šesť koncertov s orchestrom ; navyše má
za sebou tri desiatky vystúpeni
na domácich koncertných 1)Ódlách
(wátane Pra·hy) . Z celo!Lvomej
angažovanosti za slovenskú hudbu
logicky vyplýva, že v programe
týchto vys túpeni hrali domlna:ntnQ
úlonu diela , patriace k jej zlatému fcndu.
Mohli by ste vymenovať vale
doterajllo :r;ahranJi!né vyst6penla •
tejto st~:r:6ne?
- Do novej sezóny som vs túpila nahrávkou IV. klavlrneho koncertu B. MartinO pre OPUS. Je to
moja prvá gramofónová nahrávka
diela tohto velkého českého skla-

KlArou Havlfkovou

ZASADZOVAŤ

datela, hoci som naštudovala a
hrala s rozličnými orchestooml už
tri jeho koncerty. Mám za sebou
zájazd do NDR, ktorý som absolvovala v dvoch častiach. Najskôr
som hrala Suohoňovu RaopsodlckQ suitu pre klaviT a orchester
v Relchenbachu a absolvovala som
recttál v Berli-ne. V d·ruhej časti
turné som s dvoma symfonickými
orchestrami predviedla koncerty
B. Martlnl1 a J. K. Vaňhala (spolu trikrát) . Navyše som koocertovala na medziná·rodnom festiv ale Berliner Fest~age. MOj recitál
sa k0111al na zámku Frledrlchsfeld.
O trl dni po záverečnom koncerte zájazdu som mala koncert v
Bruseli. Bol to recitál, ·ktaréh.o
dramaturgiu určil usporladatel, a
to z tých skladieb môjho reper·
toáru, ktoré sQ v Belgicku menej
známe (J. V. Tomášek, V. Novák
a E. Suchoň). Tento ·recitál priamym prenosom vysie lal bruselskt
rozhlas. V Belgicku som mala dalšie štyri koncerty, a ~to v Antverpách, Gente a dva v Bruseli. Záver zájazdu tvoril recltá~ na zámku Wlltz v Luxemburgu.
Kvôli úplnosti treba dodať, že
v tomto obdobi som vystupovala
aj v rakQskom OberschUtzene.
Začla•tkom februára som odcestovala do Polska, k,de som na d·v och
koncertoch s Krakovskou fHharm6nlou hrala Suchoňovu RapsodlckQ suitu.
Ako sa vám dan presadzo.vať
slonnskf klavlrny koncert do
programu zabranii!nfcb symfoD:ickfcb orchestrov?
- Myslrm sl, že potrebné je poredovšetkým chcieť. Ved kit o má našu skvelú tvorbu v prvom rade
hrať, al< nie slovensk! klaviristi?
Co sa týka Relchenbachu, tu podnet vyšiel zo stretnutia d-r amaturgov pri prlležltostl Bratislavských
hudobnfch slávnosti. V K•rakove
však žiadali viac diel, no vždy som
v ponuke na prvé miesto umiestnila Suchoňa . Mimochodom, Korakovs ká filharmónia bola· dvadsla·
tym •piatym symfonickým orchestrom, s ktorým som uviedla tento
náš koncert (z toho slovenské boll tri orchestre) a počet mojlch
reprlz sa blržl k stovke.

St to skutoi!ne pozoruhodné i!fl·
Ia. Aké vlak mAte skllaenostt •
prijlmanlm naiej hudby • lll8hranJi!l7
- Mohla by som vám ukázaf
listy z Belgicka, v ktorých ml polucháčl dakujQ za zoznámenie so
Suchoňovou
hudbou. Zaujlmavú
skúsenost mám z Berlina, kde bezprostredne po mojom recLt áll usporla.dali Improvizovanú besedu.
Al tu sa najviac zaujlmall o novú
Suchoňovu tvorbu. Už na koncer·
te totiž búrlivo tlieskali po Meditácii a tanci, ale aj po Iných čas
tl.ach Kaleidoskopu.
Ako Yleme, celt Kaleidoskop
mAte ustavli!ne v rerpertoári . . .
-

Ano, ale vzhla dom na dané
lnte.rpretujem z neh o Iba
jednotlivé časti v rozličnej kombl·nácll, a to najmä z klavlrnej
verzie. No aj tak sl v sezóne
aspoň raz niečo z Kaleidoskopu
zahrám aj s orchestrom.
mo~nostl

Ako posudzujete ro:r:voj koncertného livota u nás a v oom vldlte
jeho hlnné s6i!aané problémy?
Základné podmienky sú, vytvára Ich postupná urbanizácia a
pozoruhodný rast našich miest.
Závažným faktorom je všeobecný
rast vzdelanostnej llrovne obyvatelstva, s ktorou, žlal, prlkr o kontrastuje temer úp~ná absencia estetickej výchovy. Máme však vnlmavých , pre umenie zapálených ludl, ktor! potrebujú živý kOIIltakt
s umel eckými hodnotami.
Z môjho pohladu pokladám za
zvlášť dOležité posllnenle usporlada·telsktoh zložiek. Súčasne sa žiada výra zne odbyrokratizov a ť túto
sféru od dola až hore. Pokladám
za zvlášť d0le:l!lt:9' aktlvny p·rlstup
umelcov ku kruhom prla telov hudby a najm!!. k mládeži. V mladých luďoch máme velmi vďačné
a vnlmavé publikum. Potvrdzujú
to každoročne destatky besied, pozor uhodných už množstvom bys·
trých otázok. Na tieto otázky t·reoa odpovedať. No ešte väčšiu váhu a ko slová maj(! dnes člny.
-r-

o hudbe, ktorá nemá ustlané na ružiach,
alebo

MAME NA SLOVENSKU DžEZOVÝ DORAST?
Túto otázku by sl ma.JI polo~lt predovšetkým Inštitúc ie, zodpovedné za hla da:nle a rast našich džezových
hudobnlkov. Veď je známe, že ani o profesionálov v
tejto oblasti n ie je pos tara né tak, ako by malo by(
[napríkla d v parovnanl so skupinami S>tredného ·prúdu). Z tohto hladiska doslova progreslvne sa k nej
postavili v Zlllne, kde od slov nebolo ďaleko a•n.i k či
nom. Iv111n Kôhler, vedúci džezovéh.o k>lubu Jazz coľle
glum v 21Une dokázal presvedčiť prlslušných pracovnikov Domu kultúry ROH v Z.mne, aby sa ·v Ich mesta
konal Slovenský ja:r;:r;ový festival, n.a kt{)rom by sa mohJ.I
pr,e zentovat svojou tvorbou amaté11Ske súbory hrajQce
džezovú ·hudbu.
Dobrá myšllenk'a 1JOmocou nie práve malej dáv.ky
tvrdohlavosti sa pt•emenia na skutočnost, a ta~ vlaňajšl
,J11ultý" ro·č nlk Slovenského j·a zzového festivalu v ZUIne bol už akýmsi "za!hrievaclm .kolom" pre všet•k y štartujQce súbory. Zároveň mal ov·e rlt, či je taktto festl'lal
životaschopný, resp. čl bude mat vôbec kto súta21ť.
!\a velké prekvarpenle USrporladatelov sa sQtažlaclch prlblásllo dokonca viacej , ako mohlo sútažU, a tak vlani
vystúpilo počas dvoch dni jedenást (l) Mlnku'jQclch.
2.-3. aprlla t. r. sa kona l l . ročnlk v rovna•k ých
priestoroch ako vlani [Dom kultúry ROH v ZIline).
V amatérskej časti vystÚ'pl!o Iba šesť súborov, teda podstatne menej , a•ko sa očaká'l·alo.
K eďže počet účlnl<'ujúcl-ch bol nlJíšl ako vlani, odborná porota sn rozhodla 7JlúčU ·pôvodne 2 koiiJtegórle (tradičného a modemé.ho džezu) do jednej. Tretie miesto
obsadili dva súbory. !ilinský dixieland, ktorý vznllkol
na podnet vlaňa j šieho O. ročnlkla (jeho vedúci, k1al1netllsta Pavot Kurhajec, ziska! C~tné uooanle za sólistický
vý,k on vo s voj ej s kupine) a Komárňanský dlxielandl, ktorý - posilnený vlai'lajšlm vlta.zstvom - ·s a sice tváril
rutinovane, ale v hJre jeho členov boli viaceré nepresnosti (najmä v dychovej sakcLI). Druhé žlllns'ké teleso,
k'toré vzniklo ako odka.z vlaň ajši eho ročnfka, bol Big
Band Domu lrult6ry ROH. Pod vedenlm tenorsaxofonlstu Arnošta Coufala súbor zaihral skladby klasického
swingové-ho repertoáru a obsadH druhé miesto. K výraznejšiemu prejavu a mo~no l kvalite Big Bandu by
nepochybne prospel s pevák. Ina k sk·Iadby boli zahraté
s chuťou a "odpichom". Úalšl sútažlacl - Big Band
Konzervatória v Bratislave, obsadil prvé mle.S'to, a tak
obhá jil vl aňajši e viťazstvo v kategórii moderného džezu.
Studenti •pod vedenlm S'V'()Ijho profesora a dklgellJta Bohumila Trnei!ku predviedli nadšený vS'kon, hod týždeň
pred poduj'atlm na 4. českloslovenskom jaa.zovom festivale v Ka rlových Varoch Im tretie miesto uniklo vari
Iba nedopa trenlm. NapTiek tomu, že repertoár ·k~er
'Jatorls tov bol z dvoch tretllll rovnaký ako vlani, bolo

opäť

prljemné počuť tie !.sté skladby spolu s novýmJI
(autori Matúš )a•kabčl c a Rloh' Biľd SarkOzy) . DO!eiHé
je, že s kol·a dby sl plšu sarml členovia zoskupenia, sami
sl Ich aj aranžuj(! a dokonca A!llton P opovič, a utor
dvooh ,komrpozlcll, sl Ich aj sám dirigoval. Vyučav a nle
džezovej a populá'rnej 'h udby a aJranwvanle, kompozlcla
a lnte!1pTetácla týcbto hudobných žánrov, ktoré sa na
podnet rladHela konzervatória dr. Zdenk·a Nováčka začalo pred siedmimi rokmJ, už teda prináša svoje ovocle. Z radov členov tohto súboru vyšiel aj najlepši sóblsta festiVIalu - ·a ltsaxofonlsta Peter PolAček, ktorý exceloval na jmä v sk·badbe Moji priatelia od Anton.a Popoviča.

Výkon bratislavských kolliZerv!llt·orlstov zároveň potvrdil, že ·k dosiahnutiu výsledkov na pl'ofesloná-Inej ÚTovni je nevyhnutné l kva!Uné pedagogloké vedenie. Z toh·
to pohladu potom nie je mo~né v s U(perllatl.v-och bovori(
o žlltnslrom súbore Hefaistos, ktorý sa prezentov.a l 10&stovou sklad•bou svotho vedúceho Pavla Urbana - Five o'Clock. Vzhladom na to, že autor má Iba osem:nás(
rokov, Išlo o ťl.ctyhodn:9' výkon. Ale v širšom meradle
rpOsobllo vystťíipenle tohto telesa až prlliš školácky a
jednoducho.
Oalšlm sQtažlacLm bol sťlbor, kitarý však nemožno zaradiť do žladn.ej škatulky bratislavský Ospalý pohyb,
ktarý vedrle 6k'lada;tel a gitarista Martin BuTlas. Moder·
ná vážna ·hudba, mlnima.!'l7.mus a prvky džezovej hudby
okorenené dávikou recesJe - taká je hudba Ospalého
pohybu, Martin Burlaa ziSka! Cestné uznanie oo kompozloo:9' prlnos v repertoári s kupiny . Po vystúpeni Ospa·lého opohybu sa ozvali klrltloké hlasy, čl n a džezový
festival vôbec sk uop ina lla:kéhoto za mel'anla pa br!. Sme
však toho názoru , že treba dať •priestor aj nad;žá.nrov9m
telesám, kitoré p rinášajú do atmosféry džezových koncertov určité o~lvenle .
Prvý ročnlk Slovens.kého }azzovéh•o festivalu pa tril a f
vy.stQpenlam profesionálnych hosti. ?rvý večer to bol
Jeufonický orchester Pra·h a, s džezovou hudbou z dva·
dsl:atyoh a trld.s~8ilych lľokov a Interja:r;:r; kvinteto, s vý-borným vibrafonlstom Wolfgangom Lackerschmidtom
z NSR a amerlakým trúlxkárom Lee Harperom. Zvyšok
tv.orill naši - bubenlk Jozef Soloka, kontrabaslista Miroslav Honzák a ·k'iaMirrlsta Milan Svoboda. Druhý veče r
vystupoW!ll Formace Ja:r;:r; Q Ceskt Ti!lln s modenným
malnstrenmom a závar fesUva-lu patril T + R Bandu so
~evákom Petrom Lipom, ktor! sa post.a rali o prljemné
a dôstojné ukončenie žilinského festivalu.
Na záver nezostá;va Iné, než vysloviť presvedčeni e ,
že .o rok, na 2. !'očnl ku Slovenského jazzového fes•tlvn'iu
v Zlline, sa apät stretnú všetci ti, ktor! majú chuť prezentovať svoje schopnosti, ll!adšenle a lásku k hudbe,
ktorá nemá na ru~adh ustlané.
PETER ORTH

K životnému iubileu zaslúžilei umelkyne

GRAM ORECENZIA

ZITY FREŠO VEJ·HUDCOVEJ

PODPOĽANIE.

Clánky k prvému okrúhlemu jubileu umeleckej osobnosti sa plšu la ihšie, než k tým ďalšlm výr·o Nam, kedy sa umelecká dráha jubilanta už
zavtšlla, jeho prl.nos aspoň predbežne zhodnotil a keď zároveň jeho živé inter-pret>almé umenie pomaly začlna blednú ť v našej pamäti. Napriek
tomu nemôžeme oblst terajšie, 75ročné
životné jubileum zaslúžllej
umelkyne Zity Frešovej-Hudcovej a
nep ripomenúť si jej prlnos pre opernú Interpretáciu n a Slovensku. 1'\echceme však zostať len pri .o bligátnych slovách uznania, a le nárokujeme st aspoň v náznaku ·vyzdvihnúť
tie momenty z umeleckého odkazu
opernej speváčky, ktoré môžu slúžiť
ako vzoT pre prl<t-omnost.
Naša úloha je o to ťažšia, že z 28·
ročného umeleckého pôsobenia speváčky v súbore opery SND sme mati
možnost priamo sledov.at · len štyTI
posledné roky. Takže sl spomlname
na jej Milku z Jánošika, Marku z
Krútňavy, Ľutomlru zo Svätopluka a
na Pucciniho Co-č.o-sa:n, no už nie
na jej profllovú postavu Neddy z Ko·
median.tov, Mimi z Bohémy, Liu z
Turandot, Margarétu z Fausta, Dvotákovu Terinku a Rusalku, Smetanovu Marienku, Jitku, K·a.rol·ku, Vendulku a Ba·rču, Ja náčkovu Jemifu a
Varvaru, ani na postavy mozartovské
[Zuzanku, grófku, Pamlnu, Zerllnu)
a na mnohé ďalšie z takmer stovky
postáv, ktoré na }avlsku opery SND
vytvor.ila. A preto, opierajúc sa o tvrdenia povolaných historikov opery
konštatujeme, že jej lyrický soprá n
,.bo l mäkký a vláčny", jej tón ,..hladký až flautový", jej timbre ,krlštá lový" a na ľ!epšie jej vyhovova li postavy nežné, prosté, nekompllkované.
V čom môže byt dnes vzorom? Napriklad v udržani hl asovej sviežosti,

za kto-rú vďačila svojej hlasovej hygiene. Hoci bola žiačkou povestného
prof. I- Egema, ktorý vychova l celú
vtedajšiu prvú garnitúru našich operných spevákov, počas celej umeleckej dráhy pociťovala potrebu sústavnej hlasovej kontroly. Za ňu vď ač!
[ako mnoh! inl) .najmä prof. A. Ko·
rlnskej. Frešovej h\asová hyg.tena
však spočlvala nielen v hlasov.om do·
zore, a le aj vo velmi uvážlivom pristupe k výberu úloh. Po úvodnom
náročnom Lišiakovi z Llšky Byst•r ouš ky, ktorým vstúpila na scénu Slovenského národného divadla, nasled ovalo aj d·o st menšlch, začlnajúcej
umelkyni adekvátnych úloh. Základným pravidlom pre Zitu Frešovú však
vždy zostávalo neprekročiť hranice
v~astného hlasového odboru, ne~má·
sll!xov·a f prirodzené da·nostl, nepreceňovat schopnoSJti. A dodržanie týchto
pravldJel spolu s dobrou technickou
pr!pravou bolo aj základom jej umeleckých úspechov. V Istom ~o-zhovo
re pri prlležltosti jej 25-ročnej umeleckej činnosti Frešová - už vtedy
pôsobila pedagogicky
oz n ačila
snahu po prlrýchlom úspechu a preptnanle .s chopnosti za jedno z najväčšieh nebe zpečl pre vtedy nastupujúcu generáciu absolventov VSMU. Ak
táto mimoriadne silná generácia spevákov naplnila nádeje do nej vkladané v mnohých prlpadoch J-en v prvom desatročl jej nástupu, ukazujú
sa dnes jef vtedajšie varovné slová
ako oprávnené.
D-ruhou <>blastou, kde Zita Frešová
môže slúžlt ak-o sve tlý vzor pre dnešných spevákov, bol jef vzťah k národnej kultúre. Neprejavoval sa Jen
tým , že v premiére uviedla plesňové
cykly viacerých slovenských sklada·
tel ov [ Frešu, Macudzinského, Kardoša, A. Moyzesa ) a plesne ďalšieh s ús-

Dvorákova Armida v ND v Prahe

Celkový pohlad nn scénu Dvofák.ovej premiérovanej opery Armida.
Snlmka: O. Pernica
Armida je posledným openným dielom Antonlna DvoMka. Komponoval
ju v ro-koch 1902-1903; premiéru mala 25. marca 1904 v pratskom Národnom divadle. Po poeticko-lyrickom
svete Rusalky siahol Dvo i'á k za romanticko-historickým námetom, ktor ý
svojim bojom medzi zmyslovo opojnou láskou a povinnosťou je podobn9 myšlienko-vému svetu W.agnerovho
Tannh!iusera. Armida nie je iba la·
butou piesňou svoj ho tvorcu, ale zárovl:lfl org-anlcl_{ým a logickým vyústen!m Dvoi'ákovho hudobnodramUitickf!ho odkazu, aj keď je .na-pr. v po-rovnan! s Rusalkou overa zriedkavejšie
Inscenovaná. Dvoi'ák sa tu •piľe-javll
ako dôsledný zástanca tých hu<lo·bnodramatických princ!pov, ktoré mu jeho odporcovia nechceli priznať ani
dlho po smrti. Pokl'ačuje v symf onickom poiíatl orchestra, d·o sahujúc tak
novú, miestami takmer <lmrp resiontzmus antlCI'Pujúcu farebnosť, vyahádza z deklamačného prlnclpu, primač-né motlvy uplatt1uje v 'POdstate
wagnerovským spôsobom, snažiac sa
o odtienenie psychologic kej charakter-istiky postáv. Tvorivá na·dvllmost
na Wagnerov odkaz je -teda v tejt-o
opere zrejmá. Na uvedených kvali·
tách Dvoi'ák·ovef kompozične-j práce
nič nemenl ani skutočnost, že llbTe·
to Jaroslava Vrchlického podla básne Torquata Tassa Oslobodený Jeruzalem nedosahuje takú úroveň, rukú
by sme od -toh~o básnik-a očakávali.
Prell1Iiéru Armldy uviedol operný
s(tbor ND y Prahe dňa 2. aprlla 1987
[druhá premiéra sa kona la 6. aprlla
1987; recenzovaná je prvá premiéra). No·vé naštudovanie Armidy je
bezpochyby významný dramaturgický
počin, ktorý pre mnohých dnešných
operných návš tevnfkov odk:ryl nový
rozmer Dvoi'á.k.ovej opernej tvorby.

Režisér Ladislav Štros sa vo svojej
koncepcii usilov al o zosúladenie dramatický ch a Jyrických polôh, o zosúladenie hrdinského pátosu, romaln tickc-s li a hi stor.i ckos ti. Armidu .pocho·
pil predovšetkým ako typický romanti c ko-his torický prlbeh, pričom viac
ako na o-kázalú a vernú historickosť
po ložil dôraz na osudovú drámu lásky a na od tienenie metamorfóz lú·
bostného citu medzi Armldou a Rinaldom. Základný režl}ný prlstu;p bol
viac-menej tradičný. z hereckých výrazových p•rostrledkov Stros zdôraznil najm!! romantizujúce gesto a vefkooper.ný spôsob 'h ereckého vyjadrenia. Niektoré statické miesta .sa snažil oživiť baletnými vstupmi, pripadne štyllz·o vanýml pohybmi členov z.boru a lebo niektorých hlavných prot-a gonistov. Tieto miesta choreograficky
pripravil när. um. Jli'l Nimeček. Balet na jednej strane dobre dynamizoval a ozvlášt11oval statické miesta,
no na druhej strane v niekto·rých úsekoch vystupoval už prlllš auto·
nómne [v 2. a 3. dejstve) a odvád·z al tak čiastočne pozornosť od hudobnodramatickej situácie [napr. v
scéne zničenia čal'ovného paláca na
konci 3. dejstva). Hlavným problémom ·režijného stvárnenia A·rmldy je
vyváženie stall!ckých a dynamlokých
miest. Zati-al čo z hladiska "čisto"
hudobného Armld-a sta•t ické miesta v
podstate nemá , o librete tento výrok
n ep la t!. DvofAk sl tieto nedostatky
libreta velmi dobre uvedomoval a
snažil sa Ich -preklenúť "krásou" hud·
by - melodickou invenčnostou, lnštrumentačným
majstrovstvom atď .
Tým však celý problém ešte nevyriešil. Zálež! teda vždy znovu a znovu na 'r ežtsérovom nápade a na jeho
celkovej koncepcH, ilkO sa s tými-to
úsekmi vyrovná. Stt·os z tohto ,h fadis-

Panoráma ľudovej hudobnej
kultúry
·
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Podlpolanlm .sa dostáva k poslucháčovi a čltatelo·
ďalši cenný hudobný materiál, dokumentujúc! je·
dinečnost jednej z ,.najsvojráznejšlch folklórnych o-blasti na Slovensku" - ako ju charakterizuje v úvode textovej prllohy Oskár Elschek. Pod•polante je
skuto-čne región s neobyčajne bohatou tradlc·tou ná·
strojovej hudby a spevu. Preto pozorujeme už od
minulého storočia exponovaný záujem fol·klorlstov
o tento jedinečný fenomén. Je len prirodzené, ža
z tejto oblasti sa nahromadilo najviac záznamovýcli
dokumentov. Len z oblasti nástrojovej hud:by sa nachádza v UmenCJIVednom ústave SAV okolo 1600 nahrávok; v p·revažnej miere čakajú na transkribovanle
a vedeck·ú analýzu.
O. Elschak uzná;va a vyzdvihuje jedlnelmo.st fol-k·
lóru Podpo-lani-a, a ko jeho dlho trad•ovanú vlastnost,
zároveň však poodh-aluje zá'Voj a prepúšťa lúče svetla reálnych znalosti o oolom hudobnom fol.klóre Pod·
por-a nia. Podčiarkujeme názor, že vývoj hud·o·bného
folklóru tohto regiónu treba chápať v jeho celist1 vosti ako "zvláštnu symbiózu horského valasko-pastiersko--zl>ojnlckeho štýlu s novodobými prejavmi čar
1 dášo-V<l·verbunkového
novouhorského štýlu". To je
1 p-re mnohých, ale najmä konzervatlvnych zna-lcov a
milovnlko'V podipollans,k eho hudobnéh o folk lóru až
novátorský pohlad na jeho súčasnú podobu. Plne
sa staviame za takýto druh ,.rehabll'ltácie", lebo akék:olvek násl.lné oddelovanie "ztn od plevelu" je p!ľe
život folklóru cudzlm elementom. Dnes mohl o kon·
štatovať, že v prlpade pod·polianského hudobného
folklóru ide o novú kvalitu, ktorá prerástla z polyštýlovosti a prežlvania paralelne vedra se·ba sa vyvljajúclch a staršlch rpreživ.ajúclch piesi'lovýoh druhov do monoštýlu súčasného tvaru , čim vydá,va o sebe novšie znaky životnosti a dynamického vývoja.
Estetické normy Interpretov sú v tomto pri-pa.de na
vyššcan stupni vývoja , ako požiadav ky prljlmatel•ov
a názory niektorých teoretikov. Úloha fo~klor!stu pri
korlgovanl tejto disproporcie sa jav! preto velmi
dôležHá. O. EltSchek svojimi .progreslvnyml náz·orml
, vlastne "kodifikuje" súčasný .stav •h ud obného folklóru
l Pod!polanla za novú podO"b_u nonmy, súcej na rešpek·
' tovanle. Aj keď je potrebné nad-a le·j vyzdv ih ov11f naj mä· vzácne a·rchaloké tvary, ·výv o-j nám pon(~ka ďal·
šle nové kva·l'ity, ktoré bude treba re§pektov af, le·bo
sl nárokujú na koexistenciu s Inými, už uznáva·nýml
hod·noitamt.
Napriek homogenite hudobného folklóru Podpola·
nla možno- hovoriť o menšlch '!O"kálnych odlišnostiach
v o-blúbenostl určitého d.ruhu repertoáru, plesňových
druhov a ich hudobno-ná,rečových vlastnost!. Za centrum reg-Iónu sa už trad·!čne po-važuje okoli e Detvy
a Hrh1ovej s archaickou a l reč itou laznlcko-u hud·o<bnou kultú-rou. Základom diferenciácie podpoJiarnské·
ho hudobného folklóru je vnútorná mlkroreg!onálna
a lokálna interpretácia mlgrujúceho základnéh·o .repertoáru. V konkrétnej podobe má preto repertoár
každej obce svoje zvláš'lnostl. Rapsodickost pastlersko-zbojnlckych, h1bosbných, Jyrických a svadobných'
plesni je v prevah1e obolúbenosti na juh od Zvolena,
kým S•lati'nská dolina [ záp,a dná čast) vykazuje silný
vplyv novšlch čardášových a novouhorských plesnl. Východná čast Tegiónu je bohatá n a ustálený repertoár pastiersko-z.bojn!ckeho charakteru.
Všetko sa to vyvljalo- po- s tároči a . Piesne l hudba.
vychádzajú 110 spôso·bu života tunajšieho obyvaterstva. K charakteristickým črtám patri lamlcky s-pôsob života., sociálna determinovanosť, spôsob nadobúdanla živobytia a prlr.o dné podmienky, dalej nezanedbatelné sú spoJočenské pomery, v ktorých lud1a
~l·}ú a podobne. V minulosti t·o bol n ajmä hromadný
útek do hôr ,p red vykor1sf.o vanlm a tureckou ex·p anzlou. Tu sa fol'moval zvláštny druh myslenia nabádajúceho k nebojácnostl a aktlv.nemu konaniu za
zmenu spoločen&kých pom erov. Piesne z to'hto obdobia sú pl·né nebojácneho vzdoru, hrdosti a nepoddalnosti. K vysnlvaným stavom patri tú!ba po sloboda
konania a myslenia. Foliklór Podpolania je silne In·
dividualizovaný. Co ilnter-pret, to Iný variant v speve,
tanci aj hre na hud obné nás~roje. Ľudová hudba je
sice homogenným celkom, ale aj tu sa u-plati1uje
silný Individualizmus. Na čele hudby sú dvaja hráči
vedúc! dve melodické Unie jedného nápevu, no v
Individualizme sa ·priamo pretekajú. V rozk azovač 
kách pred muzikou vldlme túto výnlmoČlne ind~vl
dualtzova-nú podobu naph1anla túžby po slobode, vornos ti a slobodnom myslenl spevákov a ostatných
účinkujúcich. V t<>mto prúde vzájomného pretekanla
sa dostávame k ludovej piesni ako ik východiskovému materiálu na základe ktorej vzni•kajú v Individuálnom prednese jej nové improvizované podoby.
Pop.rl rozkazovač kách p.red muzLkou oblubujú lntoc·
preti aj prete·karnle sa v tanečných i!IIIPTOvlzáclách.
Muž! dokazujú svoju š!koVinost, vytrv-alosť a fyzickú
kondlciu v hajdúskych tancoch, odzemkoch a podobne. Tento druh lnterpl.'etácie vyžaduje vytvoreni e dialógu so silnou väz.bou medzi hudo-bnlkmi a spevákom, alebo hudobnlkml a tanečntkm l. Je to hra na
žela11!1e a najčastejšl•e s prlsnym výberom repert-oáru.
Dobrý muzl.kant musi poznať oblúbené piesne a -t8Jil·
ce viacerých rudi v dedine, hoC'! •prichádza k dialógu
medzi nimi vo svtatočných chv!lach raz, alebo tba
nlekolkoklrát roiSne. Osobitnú pozornosť by si zaslu·
hovall hráči na sólové lud.o vé hudobné nástwje ako
sú fujara a rôzne druhy pastierskyCh pišťal, ~toré
sa stali a?Jda najvýznamnejšlmi štýtlotvornýml a nosným! faktormi v Podpolanl. Ich ·s pôsob -h ry často n•a-,
podobňujú aj sláč-likové hudby, nehovoriac o Ich
Viplyve na s pevácky repertoár. Už Karol Pl-icka u.pozornll na tieto silné väzby medzi hudobným ná·
strojom a spevným repertoárom v niektorých fo-lik·
lórnych oblastiach.
Záujemcovia o gramoalbum z Pod•polanla .sa obo·
znárnla s nahrávkami ludových plesni a tarncov v
spevnom a inštrumentálnom predvedenl 280 účlnlku
júcich zo 44 obci. Ide o reprezentačný výber tO'hO
najlepšieho, čo sa v o·koll Zvolena dnes spieva a
hrá z folklórneho boha·t-st'V.a špecifického regiónu
Podpolanla. I-ntel"pľeti sú vo svojej funkcii nenahradltelnl, v čom je jedinečnost tohto ~rarnoalburnu.
ALEXANDER MOZI
vl

So zaslú!ilfm umelcom Stefanom Hozom v Smetanovej Hubičke (SND
1952).
tavne interpretovala na k<>ncertných
pódiách i v rozhlase, popri množstve
postáv z pôvodnej tvorby na opernom javis-ku. V spomienkach na niekorkomesačný študijný pobyt u slávneho barytonistu Ricarda St!'>acctarl·
ho v Rfme Frešová žartovne uvJedla, že ku koncu pobytu ·sl maestro
pospevoval árie Mimi, Neddy a Butterfly v slovenčine. Dnes, kedy už
patri k bo-ntónu a niekde aj .k normálnej umeleckej praxi študov ať svetový operný repertoár v jazyku originálu, môže n ám s,Peváčklno stanovisko pripadať dobou podmienené a
už prekonané. Frešová však vedela,
že bude slúž-It domácemu publiku,
slovenskému divadlu a Im - hoci
okúsiLa chuť potlesku na .nlekorkých
európskych scénach - zostala vemá
po celý svoj um elecký život.
S. ALTAN
ka zostal Iba na pol cesty, aj keď
treba povedať, že jeh·o snahu o vý·
raznejšie rozoh-r atie brzdilo napr. aj
celkové stvárnenie scény, ktO>rú navrhol Vladimir NSŕvlt. Nývlt vytvoril vzdušnú, prostú až asketickú scénu. Jej dominantným prvkom bo-lo
schodište šikmo pretlnajúce scénloký
priestor. Jednotlivé prostredia deja
sa v podstate odll§ovall len -r ôznym
osvetlenlm scény. No pre niektoré
scény [napr. pre úvodnú scénu 4. dej,
stva, ktorá sa odohráva na púšti) oola neustále prl•tomnost schodišta nevhodná. Scén ické poňatie sa tak,
žiar, zrieklo vý-r aznejšej akcieschopnosti, a tak 1 spolupôsobenia na zdynamizovanl deja opery. V porovnani
s tým overa viac dynamiky dodall
ope:-e kÓstýmy Josefa Jellnka. Boli
čiastočne historické a zároveň čJas
točne rozp-rávkové. Vynikali výpravnosťo u a dobre
pomáhali vy}adrlt
charakteristiku hlavných postáv. Medzi scénickým a kostýmovým stvárnenlm diela tak vznikol značný nesúlad. Oproti sebe tu stáli kostýmy charakterlzu júce vý.pravnost a a-s ketická,
niekedy nič nehovor.iaca scéna.
Opera zaujala pred-ovšetkým ·hudobným naštudov.a nlm. NeobyčajnO'U
technlc.kou perfekciou aj dokonalým
výrazovým zvládnutlm zažiaril orchester, ktorý dirigoval zasl. um.
Frantiiek Vajnar. [Treba spomenú ť
pomerne exponovanú dych-ovú zložku,
krorá svoj zástoj zvládla bez akéhokolvek zakollsani·a .) Starostlivo bol
pripravený aj zbor zasl. um. Milanom
MaiSŕm. Z hlavných protagonistov vynikla Armida Zory Jehličkovej. Herecky dobre akcent-o vala polohy zmyselnosti a vášnivosti. Osciluje medzi
Jyrlckým a mladodramatlckým sopráno-m, má prljemný, vo všetkých polohách nosný hlas a d·obrú, spola-h ·
llvú techniku. Jej prejavu by prospela
iba lepšia zrorzumltelnost splevanéiho
sl•ova. Postavu čarodeja lsmena naštud oval nár. um . Antonin Svorc. V
Armlde zúžitkoval svoje skúsenosti
wagnerovského speváka a postave
prepožičal potrebnú dávku démonickosti a drama.Uckostl. Ako Rytle·r Rl·
nald sa predsta'VIl zasl. um. MirosJ.a.v
Svejda. Výrazovo bol trocha jedn<>stranný, nepodarilo sa mu vždy . dostatočne odtienlt lyrlcké a hrdlnsko·
drama<tlcké polohy, plnohodnotmý výkon podaJ až v 4. dejstlve. Karel Petr
kreoval postavu krála Hydraota so
zmyslom pre vznešenosť a dôstojnost.
Na dobrej speváckej úrovni naštudo·
val postavu Bohumlra z BouiJlonu
Jarosla:v Souček . Výborným typom
pre postavu mnlcha Petera bol zasl.
um. Dalibor Jedlička. Spofahl ivé výkony odviedli Vitalij Bfma, Stefan
Margita, Zdenik Havränek, Jan Markvart a Alfréd Hampel ako rytieri
križlac.kej výpravy, zasl. um. Jindflch
Jindrák ako Muezln, Olga Orollnová
ako Siréna a Bohuslav Marifk ako
Hlása<ter.
MILOSLAV BLAHYNKA
1

Medzinárodné tvorivé dielne· Poľsko 1987

Na náviteve múzea v Chojniciach. Zlava doprava: D. DobiU, Z. Malý, tlmočnlčka,
W. Parzynski, riadltelka mtí:llea, podpredseda chojnického NV, A. Jastrze~ec-Koz
lowski & J. Kováf.
S názvom Funka sa stretol asi málo~to. Je to náz,o v komf•o rtného odborárskeho r·ekreačného zariadenia ~v nádhernom pomorskom prostr·e di lesov a jazier. Geograficky pa·t.ri do severozápadnej oblasti Polska, ad.mLn!st·r atlvne do
k•a•tastru okresnéh·o mestečka Choj.nice
v bydgoscskom vojvodstve. V letných
mesi·a coch je tu vď a ka domácim l zahraničným rekreantom rušno, a le začiatkom
ja·rl pôsobi krajtna pokojne, až melancholicky. Túto atmosféru nenarúšajú ani
rybári posedávajúcl na brehoc·h zamrznutých jazier a čakajúci pri otvoroch
vysekaných do ladu (asi tiež len symbol!loky?) na úlovok. V posledných necelých dvoc h marcových týždi\.och vniesli
do Funky pomerne rušný spoločenský
život skl·a datella a textá,r i populár.ne.j
hudby zo socialistických štá.tov, pretože
sa tu konali - ak·o uvádzali početné
t•r>a.nspa•r enty a plagáty vo Funke i okolitých mestách MIEDZYNARODOWE
WARSZTATY TWÚRCZE, čiže Medzlnárod.
né tvorivé die!.ne.
Hlav.ný usporiadatel a garant ZAKR
[Zväz skl adatelov a umelcov zábaV'nej
hudby PĽR) vyzv·al skladatefské zväzy
sociaHst!c.kých, štátov, aby na základe vý.
beru delegovali na ~ot·o podujatie po
t11och tvorcoch. 19. marca sa nás vo
Vadave spolu stretJ.o 18 autorov. Pretože išlo o vôbec prvé podujatie tohto
druhu v oblasti populárnej hudby, nik
z nás spočiatku nemal jasnú predstavu
o jeho charaktere a clefoch. Po počia
točnom vzájomnom zoznarnovanl,
prehliadke Varšavy a po dlhej ceste do dejiska tvorivých dielni na severe Pof,s ka,
sme už boli Lnformova.nejšl. Naozaj, nepôjde iba o zdvoril-ostné a·l ebo foormálne
diskusie, ale predovšetkým o tvorivú
medzinárodnú spoluprácu, kborej rezu!-

tAtom mali byt hotové diel•a, či už piesne a.Jebo ~nštrumentálne skladby. Výtv().
ry medzl.národných tlmov (napr. poJský
text na slovenskú hudbu, ruský text na
bul.ha·rskú a pod.), budú ako reprezentatlvne výsledky medzlná·rodinej spolupráce prezenrov.~né v čo najši.r šej sfére
od festivalov a sútažl, cez rozhlasové
a t·e levl.z ne vyslela.nie až po každodenné
živé koncerty spevákov čl skupin. Z "úrli>dy" tvorivých d~elnl bude zostavený aj
samost.abný televlzny pro&'l"arn a gramofónový album.
K dosiahnutiu týchto ciefov vytvorill
naši polskl hostite!La aj adekvátne, naoz·a j vy.nlk·a júce pr.a covné podmienky,
ktoré zároveň každého tvorcu zaväzovali
k r·oVIna•kej osobnej a tvorivej serióznosti.
Každý jeden skladatel ma•l k dlspCYLfcll
dvojizbový apartmán so všet·kým potrebným vybavenim, s pfsaclm stolom a najmlí s elektrickým klavlrom, ku ktorému
nechýbali ani slúchadlá, ta.kže tvorlt bolo
mož,né vl.asbne "nonstop", v ktorúkofvek
dennú, čl nočnú hodinu bez toho, aby
sme sa navzájom rušili. Komponovali
sme buď na nové texty textárov z iných
krajin alebo tito otextovávali naše nové
piesne. Ku vzájomnému porovnáva.ntú · ·
vzmkinutých nov.l.nlek, ku kolektfvnym
diskusiám a konfrontácii nepretržite sh1.
žHa klubovňa , rovnako dobre vybavená
hud·obnýml nástrojmi. Tu pre.biehali aj
~mpr.ov1zované "domáce" ~oncerty . z novovznlkmutých skladieb, ktoré neraz
spontánne prešli do spoloč111ého jam sesslon, t.rvajúceho do nes~orých (čl skôr
skorých?) hodtn. Tu sme diskutovali o
hudbe, textoch, · o podmienkach, ktoré
má dnes populár.na hudba v jednotlivých
k.o ojlnách. Na týchto stretnuU.ach nechýbali ani pr.acoVIn!cl pofskéh·o rozhlasu a
telev!zle a navštfvil1 nás aj zásturpcovla
st·ranlokych a štátnych orgánov.

švédska hudobná jar

derná a účelná sála v budove niekdajšej sladovne neď.alekého morského pobrežia, preto ju aj nevieme hmeď nájsť.
Dnes patri Spoločnosti pre moderné umenie, l výtvarné, fi.lmové a divadelné.
To cltlt v ~ntermedlálnych, audiovizuálnych snahách súčasnej švédskej elektroakust.l ckej hudby, voči kt.orej mož-no mat
estetické výhrady (nie som schopná strávit sluchom viac ako pol koncertu), ale
inak vzbud2uje rešpekt.
SUipermoderný kultúrny dom (Kulturhu set) chce byt pendantom parl.žskeho
Centre de Pompidou. V nekonvenčnej kon.
certnej "hale" predvádza vynlikajúce mladé kvarteto trombónov ,.Lamina" hudbu
m;tnulej l dnešnej š védskej avantgardy,
k·torá sl už v 60. rokoch zis kala v osobe
Bo N.Ussona svojho klasika - Iste preto
jeJ bolo na f·e stlvale ne·úrekom. Ciastoč.ne
je tu prezentov·aná aj ako ,.archlv", poučenie pre poslucháča o prvých lnovač
ný<:h európskych snaženiach švédskej
hudby. No je to 1 výz~a súčasným sertallstom a postserialostom z rôznych gener>a•Činých vrst·i ev. Co nové prt.nášajú
dnes, skoro po 30 r.ok·o ch? Z ,.archl>vu"
zauj me aj koncert ďa·lšieho skvelého súboru, Epoca moderna, v tr.ad~ooej velkej
sále Konz·e rthusetu. Sú tu všetky známe ,.rekvizity", prv-k y h·uďolmo-,prlestor.o
vého d~vadl.a, v zatemnenej sá.l e rotuje
po bal·k6ne zvuk 4 dychových nástrojov (Bo NUsson), hud·oa ticha, až akýsi
PS'JOhobalzam (K. E. Welin), zábavná hra
s džezom od Folka Rabeho, s I. BIU\korn
1 spoluautora zábavného h appeningu šty.
roc'h personlfikova.ných ~romb6nov, ktor é sa naháňali a doberali na vzájom i s
publd!k·om.
Našinca, odchovaného na európskom
hudobnom myslenl, zaujmú najmä snahy
tých švédskych skladatelov, ktor! nie sú
am ,.St.am4camt serla.Uzmu" - lebo č!m
Iným už dnes môžu v tej.~o sfére byti
- ani nechápu hudbu čisto iba ako
prost.riedok sebavý.razu švédskej náT·o dnej pova·hy, s jej ne~onečnou zasnlvanostou, a na druhej strane akousi prud~ou,
neznámou, ba až rudimentárnou
ex·presiv.tto·u. Hoci domáce publikum priJima Meto zvláštne výtvory, zaJ.ožené na
dlhých pohyblivých bUl'dónoch, poobkrúoaných zvukov.ou ext.ablckou heter()fónlou, verm1 spontánne. Takýmito zvláštnymi, až ,,mlmohudobnýml" udalosťami

Švédska hudobná jar ( Svensk Musik var) bol•a tohto r oku na začiatku aprlla
temer jediným priznakom jari v mrazivom a oproti iným velkomestám priam
fudopr ázd nom St·okholme. Už od prvého
kioncertu poc!ti návštevnik mladistvý rozlet podujatia, ktoré sa všemožne usiluje
byt udal•ostou, v.plsat sa do domáceho
1 šLr šieh·o p.ovedomia. Sú tu .pCYLorovateHa
z 12 krajin, podiel•a júce sa inštitúcie
vá·S podchviiou po koncerte pozývajú na
"buf•e t", raz dokonca i na obed na r.a dllllcl. To je ciefavedomé vyt.váranie urči
tých spo ločenských f.oriem okolo hudob.
ných podujati. Bulletin fe-st.! va l u (stoji iba
tof·ko, čo jedna cesta metr.om) poskytne
podrobné a p!'esné lnf.ormácie o skl•a dateloch a diel•a ch. A nie je Ich málo z·a 10 dni 73 skladieb od 53 autorov.
Niektor! z nestorov moderne j švédskej
piesne pre detské a mieiant1 zbory, ako
než.ljú, !nf, napr. star uč.ký 1:1odák z Vied.
ne Hans Holewa sa dož!·va premiéry diela z roku 19621 švédi sl velmi zavč•asu
založili v·l astnú kompozi čn ú školu a sv·oJich uč.ttel ov si vážia a uct:levajú. I keď
Ich hudba, remeselne poctivá (prevažne
v duchu rozš!renej tona lHy), je pre našinca podiv.ne bezkontrastná a monot6n.
na. Sú to stopy nejakej neznámej tradiele, vo fa.ntázH pracuje Bergmann a
LagerHlfová, nekoneč.né švédske samoty
a spllny, meditatlvnost, duch rozprá·vok
a ság. Prekvapuje i sústredená posludháčsk.a "ponoren osť" a ak sa nebo.d·a j
zav.rHte, č! bnak prejavfte svoj názor, hneď
sa ozýva rozčúlené "p~šSt".
A tak vás švédska hudobná jar vtahuje
postupne d•o svojich osidlel. O opaku zasnooostd Plllam hor.účkov~tej činorodosti
- svedči vzrušujúca turlsti·ka zo sály
do sály (za týždeň ich absolvujem 9),
pr.tčom kaMá má Iný ráz. Od supermodei1ných projektov až po úzk.o stllvo opatro\'laný svojráz, ktorý vša.k nechátra. K·o n.
cert v sále Hudobnej akadémie má všetky potrebné tech<nlcké parametre, hoci
stal'lobylý "•k aštlef" sp!'ed 200 rokov je
v ret<onšt.r ukcll. Tu je centrum pre výskum
mtnulej l súčasnej švédskej hudobnej
kul.túry, pamiatky, archiválie - akási
švédska Matloa. Nemenej prekvapi mo-

Konkrétnym výsledkom t-vorivfch diel.
nl je 40 nových skladieb určených pre
štrenie v medzinárodnom meradle. Po.
skytU z ároveň aj zaujlmavú konfrontáciu o štýlovej orientácii a trendoch v
jednotJ!vfch národných kultú·rach. Na'Prlklad Bulhari (najmä vša1k Mária Ganeva, známa u nás ako sút.až118ca autorka
na Bratislavskej lýre 1983) sa vo srojej
~vorbe orientujú na moderné rockové
trendy. Naiproti tomu Poll·a cl And·rzej
Marglclok Marko alebo Ad'llm Zulkoš
tnkll•n ujú skôr k funky a k harmonicky
bohaltej hudbe americkej proveniencie.
Mimoriadne podne~ná bola tvoroa Waldema·r.a Pa:rzyflského, dlhOl"'ČČIlého vedúceho známych Nov! Singers, ktorý vychá<lza skOr z podnerov vámej hud.by
a šansónu. Hen.ryk Alber-Serafinowlcz je
zase lyrikom, ktorého orientácia na španielsku a laUnsko...amerlck<tl me~odlku
(neraz zaujlmavo sklbenú s pofskou mazurkou) je pochopltefná, pretože sám pô.
sobi ako gitarový virtuóz. Jeho strhujúci
prej•a:v na našlc•h "domácich" koncertoch,
kde nám okrem klasického repertoáru
(V·b~la-Lobos,
Granados) predviedol aj
džezovo alebo folklórne ladooé skladby,
ne71ostal bez odozvy. Sám som pre neho
priamo vo FWlke skomponoval sólov.ú gi.
ta~ovú skladbu a osta.tnl účastnlcl mu
sroje prfspevky prish1blll. Mimori-adne
silné zastťíipenle ma.J.a na tomto podujati sov.let.sk·a populár.n a hudba. Skladatel Marek Minkov (mimochodom autor
šest<lesiatlch filmových hudieb) potvrdil
vo svojej tvorbe džezovú orientáciu, no
zároveň sa preukázal aj ako tvorca m().
del'!nej, vskutku st\časnej populárnej plesne. Spolu s Maximom Dunajevským (synom sl~neho !saka) dokázaU tnšplratlvlllost sovietskej populárnej hudby aj pre
našu tvorbu, ak chce zachovať krok so
svetom a využlv·at prl.tom aj národné
špeciflká.
Podl.a všeobecnej od-CYLvy mož·o o usúže so ctou obstála na Medzinárodnýoh dielňach aj naša delegácia. Delegát českého skladatef.skéh<l zvazu Daniel
Dobiáš a ja (ako delegá·t slovenského
skladatefského zväzu) sme nap!sald po
troch skl.adbách (na texty Poliakov Andr.
zeja Ja·s trzebleoa-Kozlowskéh.o, Jacka Bu.
kowského .a sovietskeho básnika ztnovleva). T·retf člen našej delegácie Zbyšek
M'lllý otex·toval dokonca 6 piesni polskýc'h, sovietskych a . bulharských autorov.
diť,

Záverom len krát~o. Medzinár.o dné tvo.
rlvé dieLne boU prvým podujatlm tohto
druhu, vlastne experimentom. Všetci sme
vš~k mali pocit, že sa mimoriadne vyd.a·ri>l a lúčili sme sa so vzájomným ubezpečenlm a presvedčenlm, že naša medzLnárodná t\'lorlvá spolupráca sa tu Iba
obvorila a v budúcnosti v nej chceme
pokračovať, aby sme podnetnú myšllenk.u polského organlzát·ora na·pJ.nil1 aj v
každodenne j praxi.
JÄN KOVAR
sú najmä dve. Vystúpenie už vôbec unikátneho mnohopočetného sú:b.oru hráčov
na dychové nástroje, z väčšej časti čle
nov býVIalých vojenských hudieb, no aj
cel1~om mladých hudobnl·k·ov. (Z autorov
je to J. W. Mortenson, J. Karkoff, A.
Mellnás) . Typicky švédska je 1 opera
Biely zámok skJ.ada.tef.a stl,'·e dnej generácie Sven-Davida Sandstrôma (inak autooo dost ojedinelej zborovej skladby,
kde vtiahol zaujlmavo dnešné konzekvencie z Purcella). O.pät IIlllloho "exotickej" výlr.azovostl a za.pl~tenej symboliky,
zrej·me všll!k aktuallz·ova.nej, pretože na
7Jložlté vztahy kráfovských ·rodičov a detr,
~de nechýbajú konf.Jlkty až na smrt,
búrltvo rea•g uje preplnené hladlsko. Nedhý·ba plač, 1 hvizdy nadšených fanúšikov, hoci hudba je celý čas iba prekomponovaná, v duc.hu raných monódU
det.aHne lple na texte a trvá vyše dvoch
hod~n. Pravda, ·scénické efekty sú bohaté,
brav.fume a umožňujú spevá·kovl venovat
sa len spevu .a výrazu.
Sympatickým a najmä čltatefným sna.
hám o syntézu európskeho a švédskeho
óuc.ha sa v LndiVIlduálnych osobnostných
štý-loch venujú vlacerl autori strednej ge.
nerá.c te l mladi. Znamená to určHý nadhle'd, autonómnosť a prehfadnost hudobného procesu, formovo,t~tonlcký kontr.a·s t, č·tže umelecké objekUvdmvanle kultÚil'nych a výrazových kiontextov, ktoré
sa 19m stá~ajú komuntkatlv.nejšle aj pre
nás. Spomeňme M. Ma·r osa, jeho neortodox·né a predsa prekvapivé, rytmicky
kontrastné Plchlettaro pre biele. Hráči
súboru Kroumata predvádzajú doslo\18 tn.
ter:preta~nú .,·a lchýmiu". A~:ttkui·ovan!, l
keď výraoov.o ex.aJ.tovanejšf sú 1 v.iacerl
ďalš! autoľ>i, vášnivý A. E<Li.asson, "barbMskejš!" J. Slllndstrôm, preducbovnelý
L. J. Werle ... Napokon v kontexte fest!.
valu sa obj'avuje 1 ojedinelý zmysel pre
prevý illltelektuálny humor, iróniu a paradox vo vti•pne nustra·tlvnych WienerHeder Svena H~sona. Iste aj vďaka
tex·tom - Rakúšania A. RUhm a E. J~ndl
za•s la·hll vfra2lne d·o poézie 20. storočia.
Keď odchádzam, zostáva ešte 8 koncerrov, ďelšie za·Ujlmavé súbory 1 nekOIIl.venčné podujatia a iste aj autori.
O to je táto rýchla diagnóza torrovHej ši·a .. .
NADA HRCKOVA

ZO ZAHRANIČIA
V edlcll Lufthansa (vydavatelstvo Fink.
Klimmerly+Frey) vylla reprezentatfv,na
publikácia s pútavým titulom pre viet·
kých mllovnlkov hudby - Die grossen
Opern. und Ko111erthäuser der Welt. Kniha, do ktorej autorsky prispelo 18 hudobných publicistov, na 360 stranách pri.
n41a viac než 500 farebných fotografii
80 divadiel a 50 kulttírnych svetovfch
centier.
Rozhovory o ManuelOivi de Falla ta·kf názov nieslo podujatie zorganizované v Madride pri prlleflt08ti spomienky na 40. vfročle smrti skladatera. Ztí·
častniU sa ho promlnentni kulttírrú či
nitelia, ako Isabel Garcia Lorca (vdova
po znAmom ipanlelskom básnikovi) a spi.
sovater Rafael Alberti.
Na 1. festivale bedufnskeho folklóru v
Egypte v El-Arish sa zúčastnili stíbory
rolllčnfch ob svetovfch ptíilt~, ako napr.
zo Slnajského pol08trova a územia okolo Cerveného mora.
Laureátom hudobnej ceny mesta Bern
za rok 1987 sa stal maďarský skladatel
SAndor Veress. Studoval u Kodálya a
Bartóka, vyučova·l na buda.peiltianskom
konzervatóriu a od roku 1947 je profesorom na Univerzite a Konzervatóriu v
Berne.
Pri prUafitosti výročia 100. narodanrn
Artura Rublnstaina gramofónová firma
RCA pripravila na kompaktných diskoch
reediclu jeho najcharakteristlckajlfch
lnt8JlPretácU, zrekonitruovaných pomocou
dlgit6lneJ techniky. DudCí medzi nimi
Brahmsov6 a Beethovenova klavirne kon.
certy, Symfonické vari4cie C. Franca,
cHeia Chopina, da Fallu, Schumanna, Ra.
vala a lnfch.
Rubinstetnovi venuj6. velkú po:zornosť
aj vo Francúzsku. l(oncom minulého roku
uviedla francúzska televlzia cyklus koncertov vanovan:fch jeho pamiatke. Ich
záznam bal súčasne v stereofonickej verzii vysielaný v rozhlasovom programe
Fraoce-Mulique.
Medzinárodná hudobná rada Unesco sa
rozhodla rok 1987 venovať pamiatke brazllakeho skladatera Heitora Villu-Lobosa,
ktol'f by sa v marci t. r. dožil 100 ro.
kov. Jubllejnf rok bol otvorený slbnosmtm koncertom v Riu de Janeiro,
ktorý dirigoval Lorin Maazel.
Vo Washingtone uviedli novú operu
Gian Carla Menottiho - Goya, ktorú napfsal lpeciálne so zretelom na vokálne
umenie Placida Dominga. Libreto opery
je postavené na vzťahu maliara k vojvodkyni 1 Alby. V hlavných úlohách vyst6.plli Victoria Vergare a Placido Domingo.
V zrenovovanom d·OID8 Mozartovcov v
Salzbur.g u naprojektovali lesť Izieb pre
lltuden\ov vysokej hudobnej lkoly. Nekonvenčnosť celého projektu je umocnená tým, že itudentl budtí platiť za ubytovanie koncertmi.
Od leta je plánovaná rekonitrukcia a
rozllrenle Velkého divadla v Moskve
ktoré bolo vybudované v roku 1776 ak~
prvé ruské hudobné divadlo. Po po.žlari
~o v rokoch 1821-24 znovu vystavané
't' klaliciltlckom itýle. V roku 1853 znovu
vyhorelo a od ukončenia opTavy v roku
1856 je v nepretr.žitej prevádzke až do.
dnes.
··,
Z podnetu 50. výročia smrti Maurica
R:aveia bola v parl.žslcom Grand Palals
otvorená velk6 výstava .pripomfnajtíca fivot a dielo tohto velkého skladatera.
V Sofii bol po 14. raz usporiadaný cyk.
Ius koncertov Nová bulharská hudba. Pri
tejto prlležltostl bolo uvedených 20 sym.
fonlckfch a 60 diel komornej hud,by, dve
hudobno-scénické kompozfcie, m·nohé
plesne pre detské a · mleilané zbory, ako
aj folklórne a po!1tlcké piesne. Spolu
lllo o viac ako 200 diel od 90 sklada.
terov.
Umelecké združenie .,Hudobnicl za nukle6JJD8 odzbrojenie" pokračovalo v tradf.
cll mlerovfch koncer.tov. Na iltyroch koncertoch usporladanfch vo Washlngt·one
odzneli kla•v irne diela W. A. Mozarta.
Spanlelsky najstari( a najzná.mejiif gitarista - 94-rOčnf Andres Segovia sa
pripravuje na nové zahraničné turné. Od
roku 1910, ked·y začal cestovať po svete, zlskal pol!etné cen·y a vyznamenania.
Je členom viacerých umeleckých akadémii vo svete.
Tohtoročný festival Richarda Wagnera
v Bayreuthe bude prebiehať od• 25. júla
do 28. augusta. Svetom6my cyklus letnfch predstavenl poz08táva z uceleného
diela skladater.a. Znovu budtí uvedená
predstavenia Pa·rslfala, Trlstana, Tannhäu.
sera a Majstrov spevákov norlmberských
a nov6 Inscenácia Lohengrina v naitudovanf rumového re!lséra Wernera Her·
zoga • dirigenta Petra Schneidera. V titulnej partU tohto diela sa predstavi
americký spevák Paul Frey. Parslfala
spieva Siegfried Jerusalem, Tristana Peter Hof•m ann, obe diela bude dirigovať
Daniel Barenbolm, v Tannhäuserovi bude
za dirlgentsktm pultom stáť Giuseppe
Sino.poll. V Majstroch spevákoch sa pred·.
atavia Reiner Gold,b erg ako Stolzing a
Bernard Weikl ako Sac.hs.

z koncertov MDKO v Bratislave
Velmi pekný a hodnotný um elec ký zážito k priprnvlla 24. februáJ'a t. r. návštevnlkorn Moyzesovej siene Slovenskej
fllharrnónie klavirist ka Silvia C6pov6Vbv6ryoY6. Predstavila sa k1avlrnyrn recitálom zostaveným výluč-ne z diel romantických majstrov, pričom v progr ame
koncertu figurovali vedl.a seba traja najväčši a najvýznamnejši tvorCQVIa plnnizrnu
19. storočia - Robert Schurnann, Fryderyk Chopin a Fra nz L!szt. Konšteláciu
tvol'Cov a diel účinne dotvárali Prelúdium, Chorá l a Fúga Césa·ra Franc ka.
Vznik la tak h omogénna a vzácne vyvážená dr.a rnaturg!a, prvý prec!Jpoklad úspeš.
ného vy s~~p enla .
Vý ko n S. Cápovej -Vizváryovej sa vyznaumelec kým nadhladorn , technickou
brllanclou a sc h op nosťou citlivo diferencovať špecifiká kompoz1čnéh o štýlu, čl
•p oetiky jednotlivých skladatelov. Umelecké arnblcle a kvality Interpretky sa
na•plno pre}avlll v úvodnom člsle programu, vo Fanta:djnfch kuaoch, op. 12
R. Schnmanna. Celý cyklus koncipovala
viac-mene j monolitne. Výr.azová vla.cd!m enzloná lnosť tvorby R. Schuma-nna nebola až natolko for slrovaná. Je j prlstup
odk·r ýval skôr tie č rty, kt<Or é v umeleckorn a J!terárnom proflle Schurnanna stelesň uje majster Raro typ triezvo uvažujúceho umelca, oplerajúce-ho sa o syntézu romanticke j zasnenosti s klaslc!zulúcou stri ktn os ťou. Pritom v prednese S.
Cápovej -VIzváryovej nechýbala typická
konfliktnost schurna nnovského poetizmu
a dramatických akcentov. To Isté plati
o Interpretáci! kompozlcll F. Chopina.
· V Nocturne Es dur, op. 55, č. 2 sa dostala ku slovu výr mzová subtllnosf a
lwehk·osť umocnená bravúme prepracovanou dynamikou, prekrásnym legátom
a účin n ou agogikou. Avšak a j v prlpade
predvedenLa Choplnovho Nooturna som
sl neustále uvedomoval. m oment r ach>nálnej sebll!kontroly a konc epčnej Istoty ,
kroré permanentne fungovali pr! modelovani každej fr ázy, každého kompone ntu
mlikroštruktúry te jto "miniatúry". Balada
f. l , g mol, op. 23 oboh·a tlla výrazový
diapazón recitálu S. Cápovej-VIzváryovej
o nové, výsos tne dra ma t ické dimenzie.
Obd1vova l som rnaslvnosť a hutnosť z·vukovej výsledn ice, nek•ornpromiSiliÚ dra"IOSť
llud·obného procesu, no na druhej strane
rov.nark o grac iózno sť chopl•novských flo raú•r . Napriek nlekof.kýrn "počutelnýrn"
technlc·kýrn kazom vyzne.la
Chopln ova
Balada suverénne a presvedči vo. Za vrchol celého pod ujatia považujem vša'k
a!" F·r anckovo Prelddlum, Choril a F6gá,
ktoré otvorilo dru hd' · časť pro~ra rnu. Mť
mo;rladne ma zau jala zvuková a výrazová
k om.pak.tnosť , ak ú dosla,hta ume lky ňa pr!
lnte11pretácll to hto genlá'lneh.o die la. Z
jej prlstupu bol o evide nt<n é, že je dokona.l e obozná me ná a zžltá s k.ornpllkiovanýrn vnútomým ústrojenstv om Franck<Ovej korn.pozlcle. Len tak totiž m ohol
vz-nlknťíť adekvátne silný interpretačný
účLnok. V dokona le j symbióze sa tu s tretll fra•ncúzsky šarm a eleg.a,n cla s majstrovs kou polyfónlou ge1·mánskeh o r!IQ!enla - Išlo vskutku o vy.nH<ajúcl, štýlovo
či st ý prej.a•v i Ani Lisztove skladby
Coosolation E dur a Mefistov vali!tk čoval

napriek ohurujúcej technickej bl'Hancil
nedokázali prekonať do jem z predvedenia Franckovej s kladby . Udrža.Ji však
velmi vysoký kvalltatlvny š t·a ndard, ktorý bol prezentný počas celého r ecitá lu.
Na záver sa nadšenému publiku Sllvla
Cápová-VIzváryová odv dačll.a ChoplnoYfm
VaU!ikom Gn dur, op. 70, i!. l .
IGOR JAVORSKt

xxx
Vačšl.na ~nt erpretov

- rnl•a dých absolventov škOl po prlchode do praxe začlna
sa osamo statňovať, hladať vlastný názor
a umelecký rukopis. ?.reto ner.az pri prvýcll samostatných vysttlpenlach mladých koncertných urneloeO"I vznika jú rozpaky z toho, čo v Ich hre zostalo z pedagóga, a čo je prejavom predstavy samostatného Interpreta. Na dr uhej strane
u vý·r.azných mla dých talen~ov s jasným
tvorLvýrn potenciálom prichádza k sltuáclém, kedy maxlmallta slobody vlas~nej
reallzácle spôsobuje Isté prehái'lanle srne.
rom k osobnost! a orlglnallte za každtl
cenu.
Dodnes vo mne rezonuje nezabud nutel·n9 absolventský recitál organistky Katarlay Hanselovej spred dvoch rokov:
suvwénny, takmer pro!esionál·ny výkon
okorenený vyclzelova-nou farebnou a výra zovou rafl:nova.nostou najmä pri podani
fll'a·noúzskej tvorby, osobi>tne kompozič 
n e priemernej Son6ty A. Reubkeho, rktorú vlastnou lnterpretáctou povýšlla do
poslucháčsky z.a ujlmavej až prlťažl.lvej
zvukiOvej podoby. Z každej s kl<adby vyžarovala Istota a suverenita stojaca až
na hranici preexponov.anosU.
Prvý samos\latný recitá l (v rámci koncertov MDKO 2. marca t. r.) však predstavil Kata,rl.nu H anz el ovťi v inom svetle. Jej rukopis hladil roWlováhu medzi
muz·~kaUtou, racionalitou a perfektnou
technikou. ~redovšetkým upustlla od blýs~vej vd-rtuozlty a začlna ju viac zaujlmať pods\lata hra nej hudby. To však
súvisi akoby s celkovým preorlentovanlm sa jej Interpretačného názoru, pri
ktorom Iba Istá technická suverenita z<Ostala 1 naď.al e j neodmyslitelným zá'kladom k ďalšej hudobnej nads\lavbe, a to
tak prt predvedenr autorov predbachovske J doby (Frucobaldi, BUJ:tebnde), samenného J. S. Bacha (Son6ta G dur, Pnlťidlum a fťiga Es dar), a'ko aj diel autorO"! nášho st oroč ta , najmä Francdzov
- Allalna a Langlaisa. K výraznejšej
or~antácll na obl&sť francťizskej hudby
jej v nemalej miere dopomohlo štúdi um
v Parlžl l účasť na in terpretoač·nýc h kurzoch u Gastona Lltalzeho.
U Katarl•ny Hanzelovej čoraz zretelnej š!e badať, že podnety prebraté zvonku
sa snaž! preho dnotl ť a zťiroč!ť prost redntotvom v.J.astného umeleckého vyz·nani·a .
Ako štlpendl.st·ke SHF jej k tomu za bezpečuje 'O.plne volný priestor aj spolupráca s profesorom Ivanom Sokolom. Ambiciózna a tVIOrlvá akt~vlta mladej Ol'ganlst>ky je sympatická, svedč i o jej Inteligencii a rozhladenostl podporenej osobHým naturelom riadeným ôl korigovaným najnovšlrnl svetovými trendmi, kt<Oré vša,k nadväzujú na domácu ~nterpre
tačnd š kol·U a tr.adlciu.
ETELA eARSKA

Koncert elektroakustickej hudby
Dňa 14. ap r lla t. r. sn v Est rádnom štúdiu Cs. roZihla.su v Br.atls lave uslru'točnll
druhý z radu koncertov elektr.oa.kus tlakej hud by, org·a nlzova nýah Ele kt-roakustickým
štúdiom Cs. rozhlasu v Bra tLsllllve, za pote§Ltelnej 'O.čns tl mladého poslucháčskeho
zázernJa. Pok·lal dra ma twrgloká koncepcia predcháOO:!lltľtceh o koncertu vychá.d2l8la
z prezentác ie slovens ký ch e~ek h·oa kustl ak ýelh hudobných diel ln§pl.rovaných fol,k16rnymi rnotlvml, d rama turgia tohto koncertu sa znrnenala na konf·rontáolu korn·pozlč no- es t e tl ck ých postojov ·a tvorl"lých prlstu.pov sk~adla t el o v Tôznej proveniencie
k fenoménu eleMroa kusNckej hudby.
úvodnou skla dbou v ečera bola novinka z tvorivej dlelme mladého bm~kého
skladl8 tel n .Micha la K o š u ta - Dom6ca hudba. Domáca hudba, a ko evoku je samotný názov diela, nevznikla v la.boraJt6mych pod.m.lenkaah elektr-oakustických štúdii,
ale vychádzala z možnosti prlstm}ov zvukovej teC'lmLky, •k toré mal autor k dl-spoziel\ - k omerč ný ISyntezátor, .k•aze~ový rnag111etafón, gltarrové eoh'O a k-ruhov~ modulátor d•omácej vý·roby. Napriek tej~o skutočnosti nasle <llelo nlel·a n znll!ky a ut'Or.ovej
vyk'ryštallzovnej cHkcle ( k omP"!llktnos ť použlrtýoh zvukových objektov a. hudobnýr.h
prostriedkov, log.lc ké .odrvlja.nle hud·o bného .toku, 'Vnú torný dynamizmus), a1e .poUika·
zuje l na jeho urne leC'ko-reaHzá.torské sch opn09t1.
ALois S l man dl - Pi ň o s , jeden z hlavných Inšpirátorov experimentáLn•e j tvorby
v Sme, sa na koncerte predstavil svojou sbadou elektro!l'kootlok<OU k.ompozlc lou Speleof6nin, .kto rej Inšpiračným momentom oola refleX'ia na d prácou &peleológov.
V9chod lskovýrn mate riálom, .okol<O ktoréh o sa sm;tred.ilo celé kompozičné dianie,
sa sta li konkrétne zvukové objekty nahrrávané v j askY'nl Macocha. Dôvera vo výr azovú nosn os ť konkrét nych 2lvuk>ov, Iba st:l'ledme využme elektroa!kus tlc·kých h udobných p rostrlec:!Jk.ov s dOrazom na modulácie zvul<iov a evolurný &pôsob tv&rov81Illa
hudobného procesu bez výraznej š!Oh kontrastnýoh momentov &pôso b!l1, že celkové
vyznenie dl·e la nad"Obudlo s tereoty;pný oh ar.a:kter.
Hudobne ln v enč nejšou, zaujlrnavejšou . a ,predovšebkým fa,relme diferen cova nejšou
11 boh a tšou bola el e k~roakust! cká kompozlcla maď 81!1S kéh o s k1a da tel a Zol táina P o ng r ác z a - Moriphonia. Aut or v nej Z"lýraznll a umocnil aJkustic.ké, via cvýznamové

Riaditelatvo Divadla f0ll6ia Záborského v Preiove vypisuje !konkura na l>baadenie
alest v dbore spevohry:
1. do spev6ckeho !zboru, muli u Ieny do JO rokov ;
Z. do :ba'letu, muli ia l ·e ny 1do 25 tl'Okov ;
3. do o rchestra !Pre hr6čov na hudobn.foh ústroJoch:
- hoboj,
-

súčasnej

Treti koncert cyklu pre súčasntl hudbu, ktorý sa konal v Moyzesovej sieni
18. februára, bol ozajstným umeleckým
zážitkom pre rnllovnlkov hudby 20. stor očia, ale aj súčasn ého interpretačného
umenia. Prezentova l! sa na ňom našl
špič k ov! koncertn! umelci huslista
Ewald Danel, vlolončellsta Ľudovlt Kanta
a klav·i r·IStta MariAn Laplanllkf, ktorých
výk·o ny zneSll l tie najprlsnejšle kritériá
hodnotenlra. Vo výbere skladieb sa v
dr.amaturglt ko ncertu neuprednostnill nov!lnky z oblasti hudobnej produkcie súčasnostd, ale naopak, známe, často uvád7Ja,né die la, ktoré z aspektu l:nterpretácle tým Ylac zavazujtí k zodpovednej
reaUzáclt. Táto skutočnost sa vzťahuje
aj na 3. klavlr.nu soná'tu od Il ju Zeljenku
z r. 1985, ktorá (l narprlek k·rátkej dobe
eXistencie ) už viackrát zaznela na koncel'mých pódiách.
Son6ta pre husle a yloloočelo ( 1922)
od Maurice RaYela, jedného z prtelropnlkov nových orlentácU v hudbe 20. storočia , pl'iam provokuje poslucháča k znovuuvedomenlu sl sllného vplyvu lmpreslonlzmu na nasledujdcl vývoj hudby.
Dielo, ktoré prezrádza sllné väzby s trad!ctou a zároveň odvá~e proklamo vaillle
ldeélov doby, je tn§plruj'O.ce aj z hladl·s ka uber.anla sa ·vývojových ciest bud.
by dneš ka. Interpreti dokázal! navyše
podčllarlk.nuť jej sonoristlcké bohatstvo
(napr. druhá časť Trés vif - nát'ocná
v swledanl nás trojovej hry a artlkuláole).
Tvorivé intencie Ilju Zeljeaku st1 ú.zko
späté so sdčasnosťou. Konšt·a tovanle, ktoré mO!& vyznieť ako fráza, ak sa nehla dil jeho opodstatnenie v samotnej
tvorbe. Nemof.no pokladať za néhodu, ak
umen.Je naohádz.a odOZ"Iu u prljirnatela
a zár.oveň sa nevyhýba otázkam progresu.
Aj z m!JnuJ.ostl sa dozvedáme, že prl.pady urne.lcov, ktorl "krátaU s dobou" a
zároveň bol! pochopeni, nle stí tak časté.
3. klaYima 1011'ta nle je však len jednou zo skladieb autorovho tíspešného
obdobla, ale a j navodenlm "pálč ivých"
problémov s'O.časných orientácii v urnenl. M. Lapšanský nesporne prispel k jej
značnej odozve u publ!ka.
Klay.l me trlo e mol, op. 17 od DmitriJa S01t.korii!a patri k jeho najvýznamnejšlm kom·orným dielam. C·a sto tvori
sťičas ť repertoáru ansámblov
takéhoto
tdového zloženia, ktaré u nás 'Zatial nepôsobi v sttabilnej zostave. Patil'l k zásluhe uvedených koncertných umelcov, že
sa podujali na stvárnenie tohto neobyčatne pOsoblvého, a le aj nm-očného dl&la. V ich l·nterpretácll Kla.vtme trlo e
mol z·a znelo' ,presvedčivo nielen z aspektu
štýlovej !Jlterpretácle Sosta1kovlčO"Iej hudby, ale 1 vla stného tvorivého vkladu umeJ.cov k významovej zložke diela. Vzhladom na š lrku pozoruhodnej klavtrno-triovej llteMITW'y by mOOJilo stálo za uváženie vytvorenie s táoleho S1íboru tohto
druhu.
-rd-

xxx
V Pl'Vd marcovú stredu ( 4. 3.) sa v
Moyzesovej siene Slovens ke j filh armónie
uskutoonil v poradi už štvr tý koncert
venovaný k-omornej tvorbe nášho storo.
Člla. Pozoruhodne :z;ostavená dramaturgia
vy.ra.st,a la v tomto prlpade z konlrontá-

trťibk.a,

DII

kA;dl'. .a person6lne odd ., Divadto

hudby

cle tooch výrazných odUšnýah skladatelsk~ch poetlk, čim nepriamo poukázala
na moment polyštýlovostt v hudobnej
tvorbe našej pr!tomnostl, čl nedávnej
mlinulostl. IID ~m v~znamným č lánkom dramaturgického konceptu podujatia bolo
premiérové uvedenie Intermezza č. 2
pre 12 vlolončlel Juraja Benela, skladby,
ktorá svojským spôsobom opať rozšlrlla
dr.uhový a výrarový rozpty~ S11časnej slovenskeJ trorby.
V prvej polovici (>l'Ogramu od2;.nelo
K"'oteto pre klaylr, dvoje hasli, ylolu
a 'riolooi!elo 1 mol, o.p. 57 D.mltrlja Sa.takovlča. V úlohe interpreta sa solldiile
ZIIIPinenému auditóriu lroncertnej siene
prezentoval s6bor rnimoriaänych kvalit
- klavlr!sta Marlú Laplaaekf a č leoo
vta Moyanoyho kyarteta: Stanlaln Mucha, FrantlJek TDrilk, Ale&&Dder Lakatoi
a Jú Slblk. Bxilootné a predsa také
Mboké dielo klasika hudby 20. storočia
odz·nel·o v adekvátne brllantillejlnter:pretá<:ll, na ktorej sme obdivovali predrovšetk9m zvukov'O. a výrarov'O. vycibrenosť
a lvoncepčn'O. istotu. Pre lillt6I"pretačný
prof.lJ Moyzesovho kvar.teta je prlznač·ná
maximálna sdstredenosť na profilovanie
zákxmltosU hudobne j štruk.tCn-y, obdivuhodná .pr e pracovanosť každeJ frázy, každého dseku. V prtpade J.nterpretácle klavlroeho kv!Jlteta D. Sostakovlča sa jeho
č.tooovla navyše neoha l1 tnš.plrovať sllou
muzt.kantskej osobnosti M. Lapšanského, či m vznikol skutočne vyvážený sÚJbor
muzlctr.ujdolch umelcov.
Druhé člslo programu pa.trllo už spomenutej premiére lrompozlcle J. Beneša.
Intermuao No. 2 per 12 yloloncelll vzniklo podla slov aurora z pocitu bezprost·rednej pot·reby vyu~ť mof.oosH violončelového ,,komorného orchestra". Sro jej
premiéry sa dočkalo .po dl·h:orn, 8- ŕ očnom
čaikaiDI od roku vrolku ( 1979 ), a to vd aka
oovozaloženému sdboru FUharmonlckfch
i!elistov a dirigenta Llbora Peilca. V kompozloti skladatel maj strO"I·s ky využlva
všetlky zvukové, technické a výrazové
možnosti v.lolonč ela okrem vari jedine j
- možnosti široko klenute j melodickej
frázy. K<aždý menši názna•k kantilény je
nekompromisne negov!llný zvuko vo u mo.
zalkou tvarových fragrnentO"I. Inter mezzo
No. 2 m o!no z tohto asp!'Jkt·U pova žovať
za ozajst.né Intermezzo v tvorbe sklada tela, ktorému prlnctp ka ntilény ( dokonca taltanskehro bel can ta ) vObec nie je
cudzi, nepova!uje ho ra tabu Z hladiska Lnter.pretácle !de o neobyča j ne náročný opus vyžadu j'O.cl d:oklooalé ma jstl"'Vstvo jednotlivých č l enov sťí boru 1
dokonaltd stlhru. Nepochy.bujeme o kvalitách dvanástich čle110"1 SF, no napriek
tomu sme pri premiére m al! dojem nedokonč enosl11, ba až lmpl'o vlzác.le
( čo
roobodne nepris pela vyznenlu s kladby 1.
Prog·NUD koncertu uzatvo rll<O dielo Heltora Vlllu-Lobosa: Bachl&JUl Braallelra
i!. 5 pre soprú a l yloloačlel. Sopráo.ovt
p&rt predniesla zaslú!llá umel k yňa Masdaltoa Haj6uyo.,, v spolupráci s čle nmi
violončelO"Iého súboru SF a dirigentom
L. Pešk.om. Speváčka, hOCi lnd!sponova.ná,
odv:ledla prectzny výkon a vy·st1hla pOsobtv.d subt11nosf tejto pozoruhodnej hudby, predovšetkým jej tntona6 né a rytmické špecifiká.
-lj-

kvality •h lasového prejavu pri súčasnom vyu!itl s}'!Iiteticky generovan ých zvukiOv.
Elektroakustická ·kOIIIIPOzfcla Marlphonia je nielen ,pr vou kom:poztclou za hrenlčného
au,tore, 'k torA bola reallzovooá na pôdie Elektroa kust-Ického §ttld.la Os. rozhlasu, ale
je tiež dielom., k·toré zfskalo vysoké ocenenie na rnedmná'l'Odnej súťaži v Bourghes
a nd lo sl svoje miesto l na ~a rnofónovýoh pJ.atn1aah madl8l'.skej spoločnos ti Hun·
ga roton.
Zau jlmavýrn dr arna tur.gick~rn počmorn bolo ·kancertlné uvedenie kvad•r ofonlc kej verzie s kl'a dby Sonata kan.on pre vloloačelo a mg. pAs slovenskéh o s kladMel a Iva n a
P a r l ·k 'a . Tva·roVIanle 'hudobného P'rocesu (pTáca s motlvorn, tematické rozvlja,n!e,
sonátový f·o rmový ·pôdorys ) l ,komorná" sadzba naplňa ll ústrednú Ideu kornpozl·
cle - I-deu vzájomnéhro dialógu a komunikácie tnštrurnentálneho zvuku a jeho
e lektroakustlckýoh tr ansformácii. Cit pre s11hr u dvoch sa.rno.stal!mých zvukových·
W'Stlev doku-mentoval a pointu diela presvedčivo •ltrnoč ll vlolončeUsta Jozef Sl:kora,
·ktorý s kladbu koncertne uviedol už v raku 1971.
Koncert elek·troa.kustlc kej hudlby uzatvorila p!rVá a u tonómna elektroakustic ká kompoztcla na Slovensku - Orthogeneals Jozefa M a l o v c a , ktorej uvedenie bolo kulml:oočným bodom celého koncer tu, 1 krátkou rernind'Scenclo u n a počta.tky forrnovarn.la
elek·troa·kustlckej kompozlc le na Sloven'Sku. Or thogenesls zaurjrne posluc h~č a mu-.
zlkants•k.ou sponta neltou, zmyslom pre prOIPorčnú vyváženos ť, svl ežos ť·ou n &pll!dov
ln§p.~ro vaných množ!Jlou zvuk ových rnoinoot1 elek·tr ogénneho zvuku 1 dokonalým
využltlrn hudobné.ho priestoru. Tá to sklad•ba, ktorej vznik datujeme rokom 1967, je
dôkazom, fe ani natkvallltmejšle a •techntaky naj'Vy&pelejšle P'rfstroje nie s'O. ešte zárukou estetickej 'hod·n oty diela a že rozhodu jdclrn člm.ltelorn naďalej zostáva sktadatelova invencia, myšli8Dika , krt<Orej rea'Uzác.la závi'S l na jeho tvorivej f.antázll a sú·
hre celéh o re a lizačného kolek-tlvu. Na tomto mieste by som ohceLa ešte podotkrnťíť ,
že posled né šty r'.! komipozlcle ·vznLk11 v El~ktroa.ku:stlakrarn štúdiu Cs. rozhlasu v ·tv.orivej spoluP'rácl s Ing. P9tlrom fan~ko'rn a Jánom BaOkstuberom.
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KONKURZ

- viola,
- violončelo - tuttl,
- vlolo ni!elo - koncertnf majster.
Prlhléiky 1 uvedenlm l ivotopisu zasiela jte
fouiia Z6bonkého, ~reiov, PSC 081 ll.

SF- Koncerty

Hudba klasicizmu vBanskej štiavnici

Banská StiavDica, pohlad na mesto. Kolorovaná perokresba ocl Jendrassiho, 1822.
S n Lm~: a.rchfv HO SNM
Hudobné dejiny Kremnice poznáme
dôkladne zásluhou vynikajúcej monogra·
fle Ernesta Zavarského ( Beiträge zur
MUJSikgeschichte der Sta dt Kremnitz-Slo·
wa kei l. ktorá vyš lo v z a hranič! (In: Mu·
slk des Ostens 2-4,7 Kassel 1963, 1965,
1967, 1975 l a potom aj v zborn!ku Matice slovenskej ( Hud obn9 arch!v č. 2
fi 3. Mu r tin 1977 a 19811. Nie za nedbate ľn ú hudo bnú nunulosť Ba nskej Bystri·
ce na č r t ol vo svo je j práci Hudba v Ba nsk e J Bystrici do 19. s toroč i a (Liptovsk9
Miku láš 1941 l Konš tantfn Hudec. Iba o
hudo bných dejinách tretieho z v9znamn9ch stredoslovensk9ch bansk9ch miest
Ba ns kej St iavnice - ch 9ba nielen
a k9kol vek monogralick9 profil, a le do·
sial nikto neve nova l pozornosť ant len
základnému m·chlvne mu v9skumu tejto
problem atiky. Ma lého v9seku hudobne j
his tórie Banskej Stia vnice v 18. storoč!
sa letmo dotkol Emanuel Muntág. jemu
vďačím e tiež za spracovanie a zverejnenie oclborn9ch Inventárov troch čas
lf notov ej zble1·ky š tiavnického r!mskokatol!ckeho farské ho (nemeckého) kostola (Martin 1969 , 1972) ; štvrtá čast ča 
ká na publikovanie.
Obr.az l'ozvinute j hudobne j minulos ti
Banskej Stiavnice evokujú nielen zvere jnené súpisy štlavnlck9ch notov9ch pram eňov a náhodné Izolované Informácie
z hudobných dej!n tohto mesta ; dá sa
predpokladu t a naJlógla hudobného v Stv o·
ja Banskej St!avn lce s oko!it9ml lokall·
tam i, ktoré sa úl'ovi'lou (napr. Krem ntca l a rozsahom hudobného života vy·
rovnali obdobn9m hudobným strediskám
v za hran ič!. Predpoklad vysokej úrovne
štiavnického hudobného diani a v dobe
klasicizmu si priam vynucuje aj poz!cia tohto mesta ako znám eho dobového
centra ban!ctva , banského šl,wlstva a
výskumu, a ako jedného z najlepšie
vybavených bansk9·c h stredisk nielen v
Európe, .a le 1 v celosvetovom meradle.
Ved práve v sledovanom obdob! 18. storočia bola v Banskej St!avnici ako prvá v Uhorsku za ložená banská škola
( 1735). ktorú pov S' šili v roku 1763 na
Bam~kú akadémiu. Táto v Európe prvá
vysoká škola svojho druhu školila od·
born!kov nielen z európskych krajin, ale
1 zo zámoria. Vďaka nej s.a mesto v tom
čase stalo 1 strediskom vedeckého v9·
skumu v odbore ban!ctva a hutnlctva
s celoeuróps kym významom a v r oku
1786 tu dokonca založili takto orientovanú p rvú medzinárodnú spoločnost.
Prosperita banlctva podporila rozvoj
remeselnej výr oby l kultúry. Mesto sa
stalo prltažllv9m , čoho dôkazom je l nár ast obyvatels tva. Banská Sttavnica bola v r oku 1782..s 23 192 obyva telmi drultvm ii!IJVIH:~lm mestom Slovenska a tret!Ín najludnatejš!m mestom (po Bra t!·

/"

stave n Debrec!ne) v Uhorsku. Z li te·
ratúry je známe, že kultúrne tažtsko
Hontu bolo z uvedených dôvodov práve
v Bans kej Suavnicl.
Z velmi s kromných znalost! vývoja
hud by klasicizmu v Banskej Stiavnlcl za.
ttar poznáme tri skladatef.ské osobnosti,
ktoré
svojou činnosťou vý·raznejšle
usmeri'lovali hudobný život mesta.
Prvý z týchto hudobn!kov, ján jozef
R lc h t e r ( •!724? l bol pôv·odne kan·
tOtl'om v Kremnici. Do Banskej Sti>avntce,
kde pri jal miesto ·regenschorih-o a organistu r!msko· katolfckeho farského [nemeckého l kostola, pres!dlil s.a v 50. rokoch. Zatt.ar najstarši d·o klad Richterovho prispev.ku k bans koštiavnickému hu·
dobnému životu p-redstavujú venovania
dvoch vlastných kompoz!cil farskému
chrámu z roku 1753: Lltántae De Sanctlssima Trinltate C dur a Litanie De SS.
Nomine )esu A dur.
Na rozsah umeleckej a •o rganizátorske j či nnosti J. j. Richtera moŽino pred·
be·ž ne usudzovať prostrednlctvom zachovaných notov9ch pamiatok, ktoré ako
vedúci chóru buď signoval, alebo sám
odpis ova l pre potreby svojich hudo bnl·
kov. Rekonštruova terná č a st v teda jšle·
h o repe rtoáru, ktorá tvor! súbor vta c ak o
!JO skladieb, prezrádza pohotovosť regensc horlho pri z!skavanl hudobných
diel. Z tvorby dobových európskych sklad a teľ o v evidentne uprednosti'wval komp:níci e českých n moravských autorov
( F. X. Br ix i, }. Lohellus, D. Br.osmann,
''· Mašát a 1.) a diela vývojove nos·
ných skla dutefov viedensko-rakús keho
kln sicizmu [ L. Hoffma nn, j. Haydn, V.
Plch!. M. Ha ydn , J. Krottendo rffer a d alš!). Inš trumentáln e obsadenia skladie b
Rlchterovho repe rtoáru poukazujú na jeho zárubu v plnom a sýtom zvuku. Zdá
sa, že mal vysoké nároky na inte rpretačnú úrove1'1 nlm pr edvádz·uných chrá·
mových diel.
Zo sk'J adate!s kého odkazu J. j. Richte·
ra sú známe iba 4 s kl adby : dve á rie a
dvoje litánie. je to nepochy bne len čas t
jeho tvorby , v ktorej ešte zna čn e inkli·
nova! k prlnclpom baroka.
Za tial nepoznáme meno regenschorlh o
farského kostola , ktor9 nastúpil po j. J.
Richterov!. Arch!vne dokumenty dok la·
da jú iba mená niekolkých iných hudobnfkov, napriklad Václ.av Kaschke (1797).
Ján Mach ovits (1799), ján Hartl [1811 )
a !nf.

Zau j!mavou a svojim s pôsobom výniskla.datelskou os obn os ťou bol
ďa l ši banskoštiavnický hudobn!k Fra ntišek H r d i n a. Ako r adca ba nskéh o súdu v Banskej Stia vnlci je zatia ľ jediným
dnes známym hudobn!kom Slove nska v
obdob! klasicizmu, ktorý bol existenčne
!1 zrejme l um elecky nezávislý od clr ·
kevných alebo š!nchtick9ch chlebodar ·
c ov. Tento fakt u is te a j vyspe lý hudobný život mesta pod nie tili F. Hrdinu a j

močnou

k hudo·bno-scénic ke j tvorbe. Udalos~ou
pre mesto bola dňa 7. decembra 1788
premiéra Hrdinovej komickej opery Der
Bettelstudent s podtitulom "Die Dorf
MUhle oder Der Teufel In der Meh1kUste~. Predviedla ju divadelná spoločnost
Ignáca jozefa Heydera , ktorý bol súčas
ne libretistom diela . Zlomkovitosť zachovaného pramei'la nedovoluje dostatočne posúdiť kvality
tohto jediného
svetského hudobno-dramatického diela
vtdlec ke.ho sk ladatera na Slovensku v
obdob! klasicizmu. S v9nimkou na jväč
šlch hudobných centier neboli t:otlž u
nás podmienky pre existenciu hudobné·
ho divadla, preto sa hudobno-scénické
žánre v tvorbe vidieckych komponistov
Sl<Ovenska takmer nevyskytovali.
Ako u väčši ny súdobých hudobníkov
aj u Františka Hrdinu bolo ťažisko sk,Ja·
datr:fskej a ktivity .na sakrálnej tvorbe,
ktorá sa stala stá·lou súčas ťou dobového
repl:lr toáru štiavnického farského kostola. V notovom .archive chó.r.u sa zach o·
vall prevažne autografy troch omši, sedemnástich graduale a troch ofertórl!.
Podla doterajšieh výskumov je však
F.rantišek H1·dtna autorom na jmenej 25
chrámov9ch kompoz!clf, ku ktorým patrl aj dueto a moteto. Tieto diela sa e§te
za života skladatela rozš1rlli aj za hra·
nice stredoslovenského regiónu.
Okrem omšovStch diel najhodn<>tnejšta je Hrdinova graduálová tvorba. Zaujme v nej predovšetkým melodicko-harmonlcká. zložka hudobne j reči. Kým bohatá Invenčnosť Hrdinovej melodiky
svedč! o ta lente skladatela, spOsob harmonického vyjadrovania a tonálny p-Ián
jeho diel sú pr!kladom prerastanie har·
monlckého s lovn!ka tzv. ty•povej tvorby
ranej fázy klasic izmu na Slovensku do

Banská štiavnica, pohfa d na námestie. Litografia A. Slowikovského z polovice
19. storočia.
Snfmka: aTch!v HO SNM
hudobných zv1·atov jeho vrcholného ob·
dobia.
Tretím zo za tia l známych hudobn!kov,
k~or! v kl-asicizme hudobne profilovaLi
Banskú Stiavnlcu, bol Anton Július HIr a y, v prameňoch uvádzaný al ako He·
ray (asi 1770-1842 ). Ztvotné osudy tohto r odáka z Novej Bane boli do roku
1820 späté s Banskou Bystricou, kde sa
ako chlapec vyučil t rubačskému remeslu.
Ku konc u 18. st or oč ia sa stal najprv
! r uba čsk ým ma jstrom a v rokoch 18001820 zastával úrad organistu banskobystr ického kostola. Po·hnútky, ktoré vled'li
A. J. Hiraya k tomu , že ako 51-ročný
opustil Banskú Bys tricu a presťah o val
sa do Banskej Sttavnlce, kde v r oku 1842
a j zomre l, nie s ú známe. Jeho ú č inko
vanie
ako
banskoštiavnického
regenschoriho, ktoré trva.lo 21 •·okov
( 1820- 1841 l. sa v y značoval o aktlvitpu
a ro z hladen os ť o u . Aj p očet mes tom pla ·
tenýc h hudobn!kov c hóru, s ktorými Hi ra y a ko vedúc i chóru spolupracova l, bol
znač ný. Podla zis teni E. Muntága za znamena li kánonické vizitá c le kostola z ro·
ku 1829 mená dva nástich spevákov a
inštrum en ta'list ov : organis tu nemeckého
kos toln Pe tra Sobot ku z Mstlch ovlc p ri
Olomouci. kantora Jána Ploteneh o z Iva·

·~·

.10dltl.r lu f "'1.
)t'r/ .1/lú/,·lt .

'\. ll

•

tr

e,;"

----- -

.---

Dt)tŕ

!" . ..

.~...

~ --- :-::-·:.--=-

l l l'

.í. en,.,,/:._

,!1/, {,J..,..~ f,
'\. jJir l

Titulný list opery F. Hrdinu Der Bettelstudent.
Sn!mka : archfv autor ky

Titulnt list

tanečných

novic pri Brne, organistu kostola sv.
Katar!ny Adama Hlatkého z Dubnice. Oa·
let diskanttstu Františka Kna'Ppa, a'ltistu
jvzefa Navrátlla a tenoristu Karola Vy·
masalu, všetkých troch z lvanovtc pr!
Br ne. Správcom banskoštiavnických vežových tr ubačov bol Ján Peiler z 1'\ového
Mesta nad Vá•h om a jeho pomoonfkml
boli Adalbert Plzeditzio (?l od Chrudl·
mi, Adalbert Palma z okolia Brna, Jozef
Halbedinst z Kremnice, Ignác Flooa z neďalekej Vindšachty a Istý jozef Cajda.
Kánonické vlzltácle sú tak súčasne cen·
n9m ~okladom účasti českých a hlavne
moravských výkonných hudobn!kov na
hudobnom dian! Banskej St!avnlce.
Obraz o tom, ak9 repertoár v Banskej
Suavnlcl predvádzal A. J. Hiray so svojimi hudobn!krni, pos kytuje tret!.a č!I'St
Zbierky
hudobnfn r!msko-katollckeho
farského (nemeckého) lrostola z Banskej
S tla vn lee (Martin 1972), ktorá je ul o·
žená V·o fondoch Matice slovenskej v
Martine. Notové materiály uvede.nel
zbierky dokumentujú presun ťažiska hu·
dobného repertoáru z diel barokov9ch
taliansky ch a ranoklaslc!stickýeh čes·
k9ch a moravských skladatelov na tvor·
bu vrcholného viedenského kla·stclzmu.
Cast Hirayovho repertoáru sa nachádn
a.j v tm. Schosztha.Jovom notovom arch!·
ve, teda v hudobnej zbierke Hirayovh'O
nástupcu vo fu nkcii regenschoriho Eduarda Schoszthala. Táto časť hudob·
n!n v rozsahu viac ako 250 hudobn9cli
tlač!, vyda n9ch prevažne vo Viedni, Lip·
sku, Augsburgu a v Prahe, ostala ako
majetok cirkv'! v mieste s·v ojho vznl.ku.
Okrem Graduale, ktoré vznik sa dá·
va do súvislost! s chórom banskoštlav·
nlckého kostola a ktoré Iste nebolo je·
diným sakrálnym dielom A. J. Hlraya , a
okrem známeho pochodu "Civltatls Neo·
soli ens is Mil !tare MaTs c h~ , k torý vzni·
kol ešte počas autorovho pobytu v Ban·
s kej Bystric! ( 1798 l, poznáme z tvorby
tohto skladatera zattal vyše 150 svet·

skladieb A. J. Hiraya.

Snfmk a: archlv uut ork y

ských tanečný c h skladieb (menuety,
triá, Jändlery, oolonézy, nemecké ·tance).
Nie je znl'ime, čl Ich k<>mponova.nie, Mo·
ré bolo pOvodne podmienené vla'Stnou
potrebou Hiraya a ko aranžéra plesov v
Banskej Bystrici, pokračovalo a j v jeho
novom pOsobl,s ku.
Oče l , pre ktorý ta nečn é kompoztcie
vznikali, sta novil a 1 ich inštrumentálne
obsadenie. Sk'ladby sú plsané pre sólo·
vé nástroje (klavl r , hus ;e, flauta), pre
s láčikové tr io, a le l pre rôzne varlova·
né orchestrálne zoskupe nia ( sláčikové
nástroje, glauty , klarine ty, ·h oboje, fa·
got, lesné rohy, klariny ). Via ceré z týchto kompozfci!, Iúblvé radom dobr9ch
me lodických nápadov, patria k vydaren St m opusom sk ladatela. Celk·ove však
možno poveda ť, že Hira yove t anečné die·
la spôsobom hudobnéh o stvárnenia nl·
č!m nevybočujú z rámca dobových no·
rlem svo jho druhu a vcelku n edoslllhujt1
í1 r o veň ume lec ky
hodnotných diel st'l·
dobe j európs kej t a nečn ej produkcie.
Nepreskúman é ostáva hudobné dianie
šhavnických eva n jell kov, pre kos tol kto·
r'ých post·a vll v roku 1797 organ trna.v·
sk9 organár Va lent!n Arnold , čien V9·
zna mne j m ohuč s kej rodiny organárov.
Od roku 1820 z a ča li evan jelici v Ban·
ske j Stinv n tt:l ško liť svo jich kantorov
K tomu istému ro ku sa viaže tiež údaj·
né založenie hud obnej školy, ktorej reál·
nu exis tenciu a pôsobenie bude po treb·
né po dr o b i ť a rch!vne mu výskumu. Pred·
pokla dá me, že v Bans kej Sttavnict za·
znieva la hud bu aj v rámci jezuttsk9oh
škols kých diva de ln ých hier a na za čiat·
ku 19. s tor očia v produkc iách divadelného krúžku štud entov lýcea. Je možné,
že l v mes te h o s ť u júce divadelné spol oč n os t i , najp rv nemec ké (Barbara Gôt·
tersdorfová. 1788 ; Nanette Gutschová.
1820-1821 ; K nr! u Ellse Hi!mer, 18261827 ). po tom m nďa 1· s ké (istván Balogh,
1826 : já nos FU !Op, 1829 ), vč l e n ili do
s vojho repert oáru aj hudobno-scénické
žánre. Pred pokl adáme tiež, že ta k a ko
vša de ind e nusln hudba svoje uplatne·
nie i v sa lónoc h ~ ti a vn l ck ý c h meš ť an ov .
DARINA MÚDRA

