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Medzinárodný festival populárnej piesne

BRATISLAVSKÁ LÝRA 1987
Ako každá Iná oblasť um elec kého ra
kult11rneho života má aj moderná popu14rna hudba svoje vrcholové podujatia.
Najv9znamnejš!m z nich je u n ás n epochybne Med zinárodn ý festival popul árnej
plesne Bratisl avské Jýra, ktorého 22, roč ·
llk sa uskutnčn ll v dňoch 27. -29. máji 1987. Od člos vzniku Bratislavskej
19ry je hlavn9m festlv.al ov9m poslan!m
aktuálna .prezentácia tvorlv9ch a !IJlteT·
pretačn9ch v~ledkov l s.n.aženl pred·
stavltelov českej a slovenskej modernej
populárnej hudby v
československej
plesňovej súťaži. Ona však nie je vždy
odzrkadlenfm skutoč néh o stav u 11rov.ne
našej populárnej hudby, pričom z .roka
oa rok Jwlfše stupeň reprezentatfvnostl
1.1stl1penLa šplčkov9ch domácich Interpretov v sOťažnej časti. OoterajšÍch 22
ročn!kov festivalu bolo mpžno povedať v9znamnou prohlladkou osobnosU našej populámej hudby a !esttval.o'é pódium uviedlo do života množstvo
plesni, patriacich k základn9m pilierom
v oblasti plesňovej tvorby. F.reto napriek
rOznym Inováciám a zmenám festivalovej
koncepcie zostáva česk·osl oven.sk á plesoová s ú ťaž najdOlež!tejšou 19.rovou sl1časťou " hlavn9m m enu" Bratislavskej
!fry, kt·oréh o korenlm sa v posledných
dvoch rokoch stalo verejn é hlasovanie
poroty.
Z6žen!e výberu deviatich piesn! do flllálového koncertného večera podmlelú·
la v tomto roku nedostatoč n á úroveň,
ale a] n ebývalo nfzky počet 84 pr!spevkov zaslaných do súťaže. Na rozdiel od mlmulého roka, kde odmente deviatich plesni vo fánále viedlo k zvýš&nlu kval1ty domáce] sútaže. bol t eda
tohtoroč n 9 postup Istou nevyhnutnosf<>u.
Predovšet kým sa to odxrkadlllo v nevyrovnanej úč asti českých skupin a spe14kov, ktor! výraznejšie n ezabodov ali u
poroty (predseda zaslOžllý umelec Václav Zahradnfk) an! u prftomného pub llka. A tak sl tentoraz v še~ky tri l ýTy od·
niesli a utori 11 ·Int erpreti zo Sl ovenska.
l'riumf sl ávilo kompozičné a aran:lér·
me majstrovstvo d.nes poprednej osob·
nosti slovenske] populárnej hudby Vaia
Patejdla v plesni Umenie lit s priUe-

• •f m textovým posolstvom Ľubob Ze ·
aaa.a. AJ v podobe tohtoročnej zlateJ
BratislavskeJ 19ry zúročil Vašo Patejdl
svoje bohaté skladateTské skúsenosti, a
tak prldal k svojej striebornej lýrovef
medaile
z
roku
1965
Ul
pleseň
Chlapčenský llsm ev aj métu najvyššiu.
lobo Grigorov a Kamil Peteraj nedosiahli plesňou Espresso Orient presvedllvosť minuloročného stltažnóho prlspevku Valčlk pre Európu. Aj ta1k sl však
odniesli pred.ovšetkým zásluhou cxpres!vnef oa 'J)ôsobtvef l n terpretáale Roba
Grigorova - striebornO BratislavskO lýru. VV Systém Vlada Valovll!a sa 'Pľe
zentu je rozsiahlou hud obnou akt!vHou.
Spojenie so spevákom a autorom hudby
lertolomejom Baloghom bolo obojstrll11·
111 6speiné ; znamenolo brOnz za pie·
111li MIUon ár (text Daniel Mlkletil!), .ktor4 mala charak ter funky s pop-džezolýml p.rvkam1. Oalšf predstavltel hlavné-

ho plesňového pr1idu rock ových sku·
pln - súbor Team - s6faill a piesňOu
Júliusa Ki nčeka a Pavla }u.nu Ktsok
pr avdy. Jef štúdiová nahráv.k a má sice
zrel šl tvar a ko nie n.afvydarenejšla i n ·
terpre tač ná podoba lýt'OVého debu tanta,
nevymyká sa v šak výraznejšou Lruv.en c!ou
z;o štandardného repertoáru mladej martinsk ej skupiny, ktorej 'PľVÝ úspe~ý
štart plesňou Beh a koby s vojim modelom pozMmenal jej celO ďa l ši u tv orbu.
Náročnejšiu •plesňovú kantilénovú pol'Ohu prezentovaLa Eva Hurycbov6 v plesni
Mit d d a I U (hudba Pavel Drel er, text
Karel Ho flce) - na hranici svoJlch súčasných
výrazových možnost!. Rom1lntickfm duetom Maestro, maestro s vfreznou m el od ickou llnlou plesne bal a·
dlck ého c hara kt eru sa predstavila Heidi
Jankti so spevákom a autorom Leikom
Wronskfm a skupinou Ivo PavUlta (text
Zdeni!k Borovec ) . Vkusu publLka nadbleha•]úca Pflsni! soukŕom6 IICi-fl Jlndf lcha
Parm u a Pavla Cmfrala v sJ.adk o plynúcom toku neosoblte f speváckej 1 ta neč
nej prezentácie Petra Kotvalda 10 skupinou Trik sa nevyhla priemern osti. Podobne n emoh l a dostai'Očne zau ]af ani
skupi na Balet s priehladný.m 'POSOlstvom
Viem bra tislavským dfvk6m dv<>oh skú·
sených etablovaných a u ~orov - skl adatela Petra Hejduka a textára Zd e ňka Ry·
Ufa. A t&k najvýraznejšou l ked
vlastne n a pódiu v Dome ROH nepovšlm·
nutou - hodnotou z oblasti česke j J»"'"
venien cle bolo spest renie súťažného koktailu fol k ovo ladeným Co.rpe diem Ivo
Vlktorina a Vladl m l r a RedLa v lnterpretácli gottwaldov sk eJ skupiny AG Flek.
Pozoruh odné textové metafory, ktoré
v eTml dobre korešpondoval! s hudbou
výstižne tlmočl noou atmosférou verbálneho oboohu rozložen ým! plochami gitarových a klávesových postupov, m aj ú šan·
eu zapOsoblt •nalleh.avosťou v ýpovede až
po viacn ásobnom vypočut! sl plesne, do
xnačnef miery sa vymy k·a júcej typlcké·
mu festivalovém u stereotypu.
Aj toohtoročná čes kos l•ovenská plesňo
vá sOtaž svojim zastúpenlm ,.potvl'dll18"
t.ažkosti so zfskavanfm a 2l8pojenlm našej špičkovej speváokeJ garnitúry do ris·
kantn9ch peripetii sotažnej prehliadky.
Problémom zostáva - nájsf motlv, ktor9
by sa stal stimulom JYre účast .našich
popred n ých umelcov. od mietajúcich pred
zoo.kml vereji\OIStl rlskovaf prfpadný ne11spech. Vyriešenie tejto otázky spolu so
zlepšenlm podmienok zvukového zabezpečenia pomocou použitia polovl čnýoh
pLaybackov by 1.namen.al o, že v budúC·
nosti sa mOže reprezentatfvnefšle k oncipovať prehliadka 11spešných výsledkov
českeJ a s lovenskej plesňovej tvor:by, neza n echávajúc biele miesta na mape našej populárnej hudby, ·ak é napr. v tomto
r:oku spôsobila neúčasť Petra Nagya, Mlr~lava Zblrku, skupiny Elán, M a'r l k y
Gom btwvef a popredných čes ký ch umel ·
cov.
Už tradič n e je zá k ladn ou ~r:t ou medz!·
n árodne! plesňovej sOfaže prevaha plesnl festivalovéh o typu s využltfm orches·
trálnef lnšt.rumantácle. Prináša vyrovnanej šiu úroveň a kvalitné Interpretačné
v9kony, prJčom jef proHIAcl! n apomáh a
umelecká účast porovn atelná s podob·
nýml európskymi festivalovými pod\lljatlaml, čo sa velmi zretelne potvrdilo aj
v tomto roku. Medzinárodná fes tiva lová
porota pod veden!m zaslOžllého umeloa
Pavla Hammela prisúdlla zl ato mlad ej,
výborn11 ifechnlcky vybaveneJ sp ev áčke
Lafme Vajkul eovef zo Sovietskeho zv!!zu,
siíťa!iacef s plesňo u Ver nis61, šansónového chara kteru a mierneho dramatického nap!ltla, <>d známeho festiva l ového
autora Rajm ond a Paulsa a textára Ilj u
Rezníka. Spontánnejšie a bezprostredne]·
šla však vyznela pleseň ďal ši eho os trle1\aného festivalového aut ora Ralpha Siegala, prllnášajúca humánny odkaz textára Bernd:a MeJnungera a vltazky Vel·
kej ceny Eurovfzl e z roku 1982 Nicole
z NSR. Sympatická Nicole zlskal a stri e·
bom4. Bratlslavskií lf.ru aj Cenu publ ika

•

Vaio Patejcll

Snln•kn

K
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Nicol e
za Pleseň pre svet, ,ktorá premiérovo od·
znela na bratislavskom festlvalovom pódiu. Bron zové vavrlny al vyspieval svo·
]'ou typickou kantilénou Dalibor Janda
v pi esnl • textGJll Jana Krdtu Kde j si •..
Zánrovú pestrost a modeme]šle hudobné
predstavy prezentoval! Manuel Fran1o z
Venezuely, Vi cki Benckertov6 zo Svéd·
ska. Mik e Spit er i z Malty 1 da l ~l zahNt·
nlčnl Interpret! sedemnástich prlspevkov
tohtoročnej medzlnárod.nef sútaže.
P.rehlladkové vystúpenia ~aš1ch a zaumelcov sú
.každoročn e
atraktlvn ou sOčasťou Bnatlsil8vske] J9,r y.
Z našich p<>pulárn ych interpr etov sa preh ltadkových čas ti festivalu zťíčas rnlli Dalibar Janda so skupi nou Prototyp, Marie
Rottrov4 ao skupinou Plam eň6ci, Peter
Nagy a Indi go a dramaturgick ým osvieženlm boLo vyst0pen1e našeJ džezovej
spevácke j jednotky - 2l8Sl0Wého um elca P.et r a Li pu so svoji m Combom 11 súOO.
rom T + R Band. Pre ipTlaznl vcov dlsco
bol na,jatraktlvnefšlm magnetom tohtoročnej Bratislavskej lýry Thom as Anders
ao skupinou M odem Talk:ing z NSR, k tJo.
rá beznádejn e zaplnila Amfiteáter SNP
publikom a bola vrcholom prvého lýro·
vého k on certu v Dome ROH. Očoast populárnych t.all.ansk ych umelcov má na BratLsl avskef l ýre už svoju bohatO tradfclu
(spomeňme llo!lpr. mená ako Toto Cutugno, Pup.<>, Umberro Tozzl čl Al Bano a
Romlna Fow erová) . V tomto roku .reprezentova la typlckll j užanskťí kantilénu
ta Uanska skup Lna Mi lk and Coffee, ktorá
n apriek svojej účasti v medzinárodnej
piesňovej s úťaž i v.lac upútala divákov
svo jim p.reh11adkovým vystúpen!m. Po
prloožllvých koncertných momenroch ko·
merčne Ospešných západných s kupin zaujala angažowmá r ocková tv or ba populárnej sovietsk ej skuplny Avtograf , k torá
v s k ladbách Byt samým sebou, Potrebu
jeme mier , Svet vnOtrl vyjadrova la tls1·
Ile viacerých sOčasnýc h skupin a spe·
vákov sverov ej p~pulámej hudby tlmočlf
všeobecne pla tné fud ské a ž1W>tné hodhranlčMch

noty. Af ich vysttípen!e bolo dôkazom
schopnosti rock.ovef hudby zau]af s tanovisk o k základným existenčným otázk81Ill
s účasného človeka. V tomto roku sa nepodarJio realizovať J edineč nú k ódu, a kou
bol m i nulor očný .koncert Manfreda Manna z Velkej BrHánle v Sportove] oole
na Poo!enkoch deň po s končen! Bnat1·
slavskej lýry '86. Termin ]11nového európskeho turné rockového veterána Phl·
La Collinsa so skupinou Genesis sa n e.zhodo v.al priaznivo s term1nom tohto·
ročnej Bratislavskej l9'ry . ..
Speclflk.om Bratislavskej lýry Sťi fei
pridr užené podujatia: Poetická lý.ra, dá·
v ajúoa 'Priestor menšinovým žánrom mo·
dernef populärnef hudby, a Koncert
mladých,
adresovaný
predovšetkým
priazni vcom rocku. V tomto roku Poetická l ýTa v Stúdiu S prl.n!csla pásmo zhu·
dobnenef p oézie, fol k ové plesne J ša nsón
v ,podan! H any Hogorov of, skupiny AG
Fl ek , Zu zan y Homolovef, }ona Buriana a
Daniela Fikejza, alo aj svet súčasnet
plesňovej poel!ky v tvorbe Petra Nagylll
a recitál sovlotskeho pesničkál'!l Alexandra Dolsk ého. Dramaturgickú. -ponuku
Koncertu mladých v Amfiteátri SNP, k.de
nechýbali skupiny Výbor čl Avtograf a
daJšle rockové sl1bory, doplnil už spomlnanf samostatný koncert Thomasa An·
dersa so skupinou M odern T.alklng o
deň neskôr.
V medzinárodnej plesňovej sOfažl sme
sa aj v tomto roku dočkali viacerých
prljemných prekvapenf. Našim spoloc·
ným prlan!m j e, aby sme v budúcn OSoti
na Bratisl avskej lýre zaž!ll eo ~ajvlac
podobn ých prekvapen!, a to predovšet·
kým n11 základe kvalitn ého autorskéh'O
a lnterpretačného vkladu na§lch špi čko
vých umeloov v českosl ovenskej plesňo·
vej sO ť ažl, ktorá naďa l ej zostáva hlaov·
nou devl:wu festivalu, zabexpečwj úcou
Bratlslovskef lýre prior itné postavenie
vrcholového podujatia na ~ef modernej·
populárneJ hudby.
BRANISLAV SLYSKD

Staccato
• YfZNAMN! OCENENIE MARil POTEMROVEJ.
HudobU blstorička a mw:lkologlčka Ing. M6ria
Pntomrov6 na otv6racom ceremoni6li XXXII. kollckej hudobnej jari dňa l. m6ja 1987 preuala
v historickej s6le Domu kollckého vládneho prosrama najvyllle rezortné vyznamenanie Zas1Uil6
pracovnlčka kultťiry, ktoré jej udeUI minister kul·
t(ary SSR Mlroalav V6lek za významný prinos v
oblasti rOHoja slovenskej muzikológie.
(-md·)
• PREMI~lA MADAME BUTTERFLY. St6tne divadlo v Kollclach uviedlo dňa 24. aprlla 1987
operu G. Pucciniho Madame Butte.rfly s devllťroč·
nfm odstupom od jej ostatnej premiéry (19. 5.
1978). Bolo to lleste uvedenie tejto opery na ko·
liekom opernom javisku. Na obnovenej insceúcll
spolupracoval temer rovnaký tlm realizttorov ako
v r. 1978, a to: relisérka D. Barg6rov6, zbormaj·
starka J. R6czov6, scénický výtvarnlk J. Han6k,
choreograf S. Remar. Zo sólistov E. Pappov6
(Butterfly) , M. Adamcová (Suzuki), zasl. umelec
J. Konder a J. Rager (Pinkerton •• K. Merellov6
(Ka te Plnkertonová) , F. Balťin (SharpleM), L. Pačaj (Goro), G. Szakál (Yamadorl), J. Somorjai a
G. Spll6k (Bonzo) a K. Mareček (Komls6r). Novými umeleckými spolupracovnlkmi boli B. Velat
(dirigent) , Ľ. Purkyňová a. h. (návrhárka kostf·
mov) , E. Csemyov6 (Butterfly). A. Adamcov6 ml.
(Suzuki), E. Mtrheim (Pinkertoni. Ľ. Zubalov6
(Kate P.) , J. Havasi (Sharpless), M. Vargovčlk
(Goro) , dr. P. B6rd (Yamadorl) a F. Malatlnec
(Komlw) .
(· md)
• OPERNt MAJ '87 V BANSKEJ BYSTRICI. Opera Divadla J. G. Tajovské ho v Banskej Bystrici
pripravila v dňoch 29. 5. - 2. &. 1987 I. ročnlk
Internej prehliadky operných l.nscen6cll pod n6·
1vom Operný m6j '87. Prvými predstaveniami 29.
a 30. m6Ja bola premiéra nového nal tudovania
opery G. Pucciniho Bohéma. V r6mcl prehlJadky
síabor daleJ uviedol opery Ch. Gounoda Lek6rom
proti nojeJ vôli a G. Verdiho Nabucco, v kt01r01D
nkrem dolriclch umelcov Cíčlnkovali hosfujCícl
sČillstl Jlfl Olejnll!ek 1 Brna (lzmael, 1. 1.) a Sa-.
bin Markov (Nabucco) a Jdlla Radunova (Abl·
gall, 2.' &.) 1 Bniharska. Vletkých päť predstavem
dirigoval zaal. um. Miroslav Smld. SCíl!asťou Oper·
ného m6Ja bol aj semJn6r na tému Verdi a Puccl·
Dl na operných )av1sk6ch, na ktorom dr. Jar,QIJav
Blaho predniesol lnlplraUvny prlspevok o mol·
nostiach a sp&oboch prlstupu k Verdiho a Pucciniho dielam, čo dokumentoval viacerými priklad·
mt zo slovenských, l!eských a lahr.a nil!ných operných scén. Doc. dr. Eva Mlchalov6, CSc., zhod·
notlla lnscedcle opier oboch majstrov v podani
ballllkobyetnckého adboru od lesťdelriatych rokov
po s61!esnosf. Skoda, le pre nedostatofnd pn~pa·
g6clu st Ich slov6 vypohlo m6lo 6častnlkov.
O tom, le I. ročnlk Operného Dl6ja v Banskej
Bystrici nallel nojho adres6ta, svedčil at velkf
z6u·Jem n6vltevnlkov o jednotlivé predstavenia.
Pre opemf s6bor bol z6ro'feň velkou previerkou
lllll&leckaj pr6ce, all 1 dJscipllny a molno pove·
dať, le noje amblcle naplnil. Uvid:r:anle najl~
lloh 1Dicen6cil banskobystrickej opery v priebahu
niekolkfch dni, pozývanie host'ufCícich umelcov,
prfpedne aj súborov, seminir s aktu6lnou tematl·
kou alebo lfallle formy (napr. be~N~dy s hosťami ,
pracovné zasadnutia o dborných komisii) J!OUty·
tujd zaujlmavé molnostl pre ni vltevnlkov nielen
z BanakeJ Bystrice, ale aJ 1 Iných mJest, mlllu
sa stať vhodným priestorom pre konfront6clu vf·
sledkov činnosti a n6zorov a v konečnom dôsled·
ku prispieť k nylovanlu 6rovne IIDleleckej práce.
- AR•
ZAHRANICNA PREMIBRA DIELA DUSANA
MARTINCEKA. V r6mci Dr611fanskfch hudobných
ai6....,_U Gdznela v dňm:h &.- 7. Júna 1987 pre·
m.iéra diela Anlmetlolll pre 35 sl6čikových nútrotov od pl"8ddtavitela strednej skladatelskel ge·
nericle Dulana Martinl!eka. Dielo, ktol'é pri no·
Jom prvom 1ahranil!nom uvedenl zolalo velkf
ohlaa, uvleclla Dr611fansk6 filharmónia pod vede·
nim českého dirigenta Frantllka Vajnara. Po oba
večery koncert zo slávnostnej s6ly Kulturpalastu
pren61all televlzia i rozhlas.
• ZOMRELA MARIE TARANTOVA. Dňa 24. aprl·
la 1987 zomrela vo veku nedotitých 93 rokov
Marie Tarantov6, zaslúlllá pracovnlčka kultťiry.
Plleňak4 rodáčka (nar. 29. októbra 1894) pochá·
diala z hudobnickej rodiny; hru na klavlri l tu·
dovala u V. Nováka a zároveň bola jednou z pr·
'tých poslucháčok prednálok Z. Nejedlého na Katedre hudobnej vedy UK v Prahe. Marie Tare.ntov4 priniesla rad nových pohlado.v na llvot a
tvorbu popredných predstavlterov českého hudobného klasicizmu a raného romantizmu . Aj ked
bola llačkou Nejedlého, jej základnf pohlad na
problematiku sk6maného obdobia viac korelpon·
doval s východiskami brnenskej muzikologickej
lkoly V. Helferta. M. Taran1ov6 bola typom hu·
dobného historika dôsledne vycb6dzaj6ceho s pra·
menného b6danla a uplatňujúceho pozitivistickt
a komJI!8ratJstlck6 met6dn v hudobnohlstorickOIII
b6dani:-'Ved1a J. V. Stamica, J. Kf. Vaňhala, J. B.
Klttla , J. L. Duslka sa stal Jej celofivotrwu lúkou
a predmetom tnt811zlvneho b6dania predovletkfm
V. J. Tom6Jek, o ~orom naplsala jednu z prvtch
monografii ·a celý rad časopiseckých ltťidJI. Venovala sa aj problematike hudby na SLovensku v
18. a 19. storol!l. V sCívlslosti s pbbytom Fr. Pa·
lackého v Bratislave sk'Últlala aj bratislavské hudobné salóny na zal!iatku 19. storočia. Nejednu
aa.vHten1í ltúdlu venovala bratislavskému rod6·
kori J. N. Hummelovi.
MILOS LAV BLAHYNKA
• DNI INFORMACII Z OBLASTI HUDBY opäť
DIQ)Oriadalo Hudobné stredisko Univerzitnej Imll·
n.ice v Bratisla.v e v dňoch 29.- 30. jún11· 1987. Ul
pra'ridelne v r6mct n6plne programu figuruje obo·
m6menle z4ujemcov s novlnJcami gramafónových
platnf, ako af vfatavka gramofónových platnf. v
prvf deft sa uskutočnil aj uk61kový konA:ert z
vystavanfch noviniek. Toto podnetné podujatie
vcfalc'a svojeJ pravidelnosti dba mol'nosť slslcať
prehlad o novfch nahrávkach, l!o priaznivci hudby radi oceňnji .

Absolventské koncerty spevákov na VŠMU
V tomto študijnom roku uk onč ili
šttldlum na Katedre operného a kon·
certného spevu HF VSMU vere}ným
koncertným vys tt1penfm šiesti vokal.isti. PJ.aU študovali ria-dne, jedna štu·
dentka poprl zamestnani (Lukirécla
BUková).
Na prvom .koncerte (21. aprUa t. r.
v Divadelnom šttldiu VSMU - Redu·
ta) sa predstavUa M6na ToDUUI10'f6 z
triedy zas!. um. N. Hazuohovej. Je to
sopranistka s jasným ly.rlckým hlasovým materiálom a smelo tvorenýml, dobre znejt1clml výškami. Vzhladom na t.o sl zvolila repertoár s vyš·
šou testtt1rou. Vďaka týmto kvaHtám
by sa .azda mohla venova ť aj kolOM·
tCtrnemu spevu, keby sa navyše mob·
la pochváliť aj nevyhnul'llou dnštrumentámou vyrovnanosťou, pohyblivosfou a preclznosfou. Nedostatky
tohto druhu IS8 najvypuklejšie pre}a·
viU v štýlovo nároňnej .hudbe sta'ľých
majstrov (Cest!, ROsler). Romantická
hudba ( Rachmaninov) je jej rozhodne bl1~šla , hoci ani tu ešte nedospeLa t·a k dll'leko, aby sa vedela zmocniť aj JX>etlckého .obsahu skladby a
za tým clel<>m upla·tnlt potrebné štý·
lové prvky. NajlePšie sa jej vart vy·
ctarUa uspávanka z GershwLnovej opery ,P orgy a Bess, kde - na rozdJel
od predchádzajlíclch čfs1el .pro~amu
vynikli jej ,kLady, Ihravo toMZ
zvládla také miesta, s ktorými In! zá·
pasia. Toto vce~ku pl:a:tl aj pre dalšie prednesené skladby - pre Oče·
nášov cyklus Plesne 'lla ludovO. P'Oé·
xtu, pre áriu Mlcaely z Blzetovej Carmen a pre áriu Barče zo Smetanovej
Hubičky. AJ ked IDám dlplomantka z
hladiska požiadaviek vokálnej estetiky ostala ešte niečo dlžná , svoj p.ro·
gram predniesla bez pamäťových ka·
zov a vedela sl zlskaf <>becenstvo.
26. aprUa mail spo l očný recitál v
koncertnej sien! BratlS•avského hra·
hu dvaja absolventi. Eva Kri!m6rilw·
v6 z triedy doc. v. StracenskeJ zis·
kala pred dvoma rokmi cenu v st1fa!l
M. Schneldra·Trnavs kého. An! tento·
raz nes·klama la: ukázala krás ne sfat"·
be ný, technicky dobre vedený mezzosoprán s nenásHne tvoreným t6n()IIl
a prirodzenou výslovnosťou. Vytkntl.f
l1y sme jej mohH Iba urč.ltt1 rezervo·
vanos f vo vý<raze, ktorá jej bránlla
p.rejav1f !lvos f a !temperament tam,
k<le by sa to bolo žiadalo ( PalslelLova Zlngarella, Dvofákova pleseň Dejte klec jestfábu a Habanera z BI·
zetovej Carmen). Naopak - skladby
clivého obsahu boli v jej podani presvedčivé. Najväčšmi sa jej vydarila
Rachmanlno\IIOV<l pleseň O ne gl'usU,
kde dosiahla dramatický výraz a vytvorila pôsobivO. gradéclu. Velmi vý·
stlžne predniesla aj Moyzesov cyklus

Ranná rosa. Na ál'il J«>slny z Rosslnillo opery Barbier zo Sevilly, k·~
rou svoj program ukončila, ukázala,
že sa vie dobre vyrovnať aj s kolo·
ratt1rou.
Tenorista Mlra.ln Dvunkf z t:rtedy zaslťižllej učitelky I. čemeckej
to veru nemá l a h·ké vzhl·acrom na to,
že ·ho ka~dý JX>rovnáva s jeho slávnym ·staršlm bratom. V te jto kon·frontáoU na sv<>jom diplomovom recitáli
však obstál viac ako čestne. Má tot!!
nielen hlas velmi peknej farby a vrodené hudobné cltanle, ale aj zmysel
pre š týl a estetl·ku vokálneho preja·
vu. Spieva nenásllne a jeho dikcia je
uv.olnená a absoltl.tne zrozumttelná.
l\avyše treba oceniť , že vo svojom
recttáll neoblš1el :nl}aké tl.skalle te·
norového repertoáru a že Jeho nárol!ný program mal vzostupntl. t enden·
clu. V s kla dbách od Scarlattlho a
Stradellu ukázal, že ovláda technlc·
ké aj štýlové prostriedky pre pred·
nes s tarej hudby, v Beethovenovej
AdeLaide presvedčil o svojom vzťa
hu k hudbe klasicizmu. Dobre predniesol aj obe romance oo Cajkovské·
ho, natmä nelahkO. Serenádu (O dl·
fa). jeho poko)ný t{m oa pr.troclzená
výslovnosť v nemalej miere prispeli
k tomu, že Suchoňov cyklus Pohl.a<l
do neznáma v jeho podani vyznel ne·
obyčajne pôsobivo. Zmy.sel ~re talian·
sky vo.kálny štýl napokon prejav11 M.
Dvorský v dvoch taUanskych operných áriách - v ·romanci Femanda
z Donizettiho Favoritky a v ártl Ru·
dolfa z Pucciniho Bohémy.
28. aprHa mala v Divadelnom štt1·
dlu VSMU diplomový Tecltál Dagmar
Llvol'O'f6 z triedy odb . .aslst. V. Hu·
decovej. Imponujtl.cl hlasový materiál
predurčuje ttl.to speváčku pre odbor
dramatického sopránu. Stáva sa však ,
že velké hlasy, akokolvek schopné,
nemajt1 v.f dy dosť trpezlivosti n a to,
aby sa zaoberali technickými, štýlo·
výml a prednesovýml frLnesam1. D. Li·
vor.ová sice dobre zvládLa napr. kolo·
rattl.ru vo Vivaldiho árii, no možnosti
barokového štýlu celkom nenružlla.
Beethovenova koncertmé ária pre ňu
po hudobne j stránke nebola ·n iJakým
problémom, ·a k .neberieme do t1vahy
náročnosť
nemeckeJ dikcie, ~torej
ostala čosi dlžná. Francťízsk.a vokál·
na tvorba je dOrazom na text a
.,espTitw spriaznená so šansón()IIl a
práve preto je - prfsne vzaté - pre
š tudentov problémam. Ani D. Llvorová neprekonala v piesňach G. Fa uré·
ho študentský štandard, 1ktorý sa
uspokoJI s .,prečrtanlm" notového zápisu v nevyclbreneJ fra.ncO.zšttne. V
kafdom ohlade overa bllžšle JeJ boU
Ca.jkovs kého .roman(:e. FlesňovO. čast
svojho progra·mu zavtšlla Tromi .p les·
ňaml na poéziu }anka Jesenského od

G. Auera, ktoré uviedla ako premt"
ru. Nakoniec predniesla ešte dve val·
mt náročné talianske opemé árie 11
Pucciniho Ma'll'On Lescaut a PonchleJ.
Uh o Glm:ondy), ktoré stl. známe z mhrávok svetovýcli majs~rov vokálnebo
umenia. B-olo by nadsadené, keby sme
tvrdili , že dlplomantka v porovnallf
s nimi obstála bez výhrad - tým
skOr , že s l ani presne IIlezaftxovala
taliansky text.
19. mája v .konce!'tnej sieni Brat!·
slavského bradu predniesla sv.oj dlpo
l-omový program Zuana Vaaelum,
l.aureátka v.laňajšej sťifaže A. Dvof6·
k.a (Karlove Vary). z triedy zas!. ui!l·
telky I. Cemec kej. Jej tma všf, no pri·
tom zvonivý soprán doslova zažlartl
v priaznivej a kustike velkého priestoru, ktorý na druhej strane spev6tke dosť ubra l zo zrozumlteYnosll
slova. z. Vaseková má Ideálne voln6
hrdlo a mäkko tv.orený tón, •ktorf
dynamicky dobre ovláda. Neš kodllo
by však, keby tieto ikvallty privled·
1a do stl.ladu s väčšou pregnantn~
tou dikcie. Je dobrá hudobnfčka 1
vie pri prednese každej skladby VJ·
tvoriť potrebm1 a tmosféru. V Bachovot árii (Mel nem Hlrten) uplatnlle
romantickejšie poňatie, Mozart.ovu
áriu ( z.o serenády ll .re pasbore, lktoraj obligátny husl<>vý part zahrall
Z. Benková) pre dniesla v dosť živom
tempe a bez obvyklých appoglattlr,
JeJ naturelu vyhovuje romantika, &l
uká:r;ala na •t roch piesňach S. Racb·
manlnova. O s voJom vzťahu k súčas
ne j tvorbe presvedč·lla pOsoblvýll
stvámenim cyklu Cervaný mak od
I. Hrušovského. Na záver predniesli
eš te dve opemé árie - .náročnt1 áriu
z Charpe ntlerovej Loulsy (vo fran·
ctl.zslrom ol'lglnáll) a .,šperkov t1" ária
Margaréty ,z Gounodovej opery Falllll
a Margaréta (v slovenskom prekla·
de ).
Klavfrnymt partnermi dipl'OlllantOI
boli - D. Stanloovský (M. Toma:nov6,
E. Krčmátli kov á, D. Llvorová). t.
Marctnger ~M. Dvorský) a K. Dlbá.ková (Z. Vaseková). Recitály M. Toma·
nove j, D. lilvorovej a Z. Vasekov&l
boli doplnené Inštrumentálnymi č!J.
lami, ktoré predniesli štuctentl vlolončelovej triedy. Také čtsla ~a oby·
čajn e zaradia do pr.ogramu v posled·
net chviU. Len tak možno vysv·etllt,
prečo a ni mená čelistov, ani názvy
s kladieb, ktoré hral!, neboli uved•
né v programoch. Horšte je, že 111
oza j reprezentač.nom koncerte dvojice Krčmárlková - Dvorský neboli t
dlSpozlcll vObec nijaké l)rogramy a
že do programov osta~ných absolvBDtov sa dostali nepresnosti, chybul
O.daje a dokonca aj pravoplsné chy·
by.
LJUBA MAKOVICI!

KONZERVATORISTI
V OTTOBEURENE
Ul 15 rokov Dadvlzuje bratislavské kouerrat6rium kDo·
takty s umeleckfm !ivotom malého bavoraJU!ho meetM!ka
Ottobeuren. Je tlo prlk,load s tálej spolupráce, na ktorej sa
podlelajtl. viaceré š kolské telesá a viaceré ·bratlslavské
osobll'OStl. Tieto styky sa htten:r:fvne apevniU tčlnk()ftlljm
Komorného orchestra kouenat6rla v tomto meste v jtl.nt
tohto ro:,u.
Brotlslavskf l<:oMervator.ls tl boli pozvani na dva koncerty, jeden sa konal v Katedrále a druhý v Cisárskej stenl.
Už vlastná archltektt1ra Ottobeurenu je impozantná. Nad
celým me'Stom vytnleva bazilika, ktorá sa členi do nlekol·
kých 'kláštorných <>b.jektov. Katedrála Je dokonale Teštau·
rovaná, rovnako alko celý komplex kláštorov. Jednotlivé
pt•iestory ožlvu jt1 kuLtúrne dianie, sO. u pra vené na·jmä ako Snlmka zac.h ycuje časť KomOI'Ilébo orchestre bratislavskébe
galérie, historické mlest:nostň a :koncertné stene.
koaservatória na vysd,penl v Ottobeurene,
dlriga~
Nápadný zážltO:k majt1 návš tevnfcl v hlavnej lodi centrál- prof. J6a Pragant
nej bazlllky. Bohatá baroková výzdoba umooňuje všetky
akcie a posilňuje kul'tt1rny význam mesta. Návštevníc i prt- je hlboko zak!or.enená v našej tra.dlc~i a •P l'lnáša hmatatel·
chádza.jtl. do celého objektu a zvlá šť .navštevujtl. k·o ncerty né výsledky.
v hlavnej lulted'ľále. Konzervatoristi vyst~plM tednak v hlav·
Jeden d eň venoval1 konzervatoris ti návšteve Mnlchova.
nom objekte, jednak v Cisárskej s ieni. Všade je dokonalá NavšttY.ill tu novovystavané konzervatórium a rtlharmOIIIIc·
alkus tlka, ktort1 s tavitelia dlhši čas vyvá!ovall. Pozoruhodný kťi koncertnt1 sieň. 320 miliónov západonemeckých mariek
je hlavný organ, ktorý stavltel Karl Joseph R4epl) prlvJe· inves tovala vláda do tohto moderného objektu, ktorý ml
čol tk nesmiernej dokonalost-I. Tento maJster vystaval v spo- jP.dnak a typloké parametre a jedn!lk obsahuje nlekolko
mlnane j oblasti desiatky orga.oov a dodnes sa táto oblasť samostatných sien! a experJmentálnych š ttl.dlf. Odborný vf·
Bavorsk·a pýši jeho prácami.
klad ulaMil konzervatoris tom ojedinelý zážitok a ukázal
Konzerva tol'lstl hTali v uvedenej katedrále a •Ich vynl- kde až dospela moderná a rcblte.kttl.ra nášho storočia . MohH
kajtl.ct výkon ešte umocnila miestna a kustika a vhodnost s me sa zoznámiť s dokonalou výzdobou jednotllvýcb. člast·
repertoáru.
kov9ch objektov a opýtať sa na všetko, čo nás za.ujlmakl.
Nevšedne v.el.ká návštevnos t koncertu sa s tretla s vetlkým Práve s kt1šal dirigent Claudlo Abbado, talkže ~e zážitky
porozwnen!m a diela Purcella, HändLa, Resp.lghlho zane- ztskall vera pozorovantm teho dirigentskej práce.
Celý materiál J<amplexu !konzervatória a fllharmonickej
. hal~ v tamto mestečku značný ohlas. P.rofesorka Inna
Skuhrová sa v priebehu tk'ľátk eho oosu zoznámiLa s týmto koncertne j siene je pálená tehla a drevo. Táto lwmblnácla
organom a <podala výko~. ktorý možno hodnotiť najvyššlrru vytvára doko.nalé a kustické paramet-re, ktoré navyše znáse>
kritériam!. Miestni odbarnlcl s uznanlm hovortli o výlrone bujt1 rOzne techlllické vymoženos ti. Stavite lia tejto sta.vby
konzervatorlálneh-o ťelesa .a neč udo , že aj druhý · Jwncert vysvetlili rozmanité tecllnlcké r iešenia oa prlt:omnf študenti
v prekrásnej Cisárs keJ sieni sa stal -obr.o vsk9m ~pechom. mohU ozaj pozna(, s čim kalkulu je moderná koncertná vt·
F rof. Ján P.ragant, dokonale oboznámený so s vojim telesom sta vba. Dozvedell sme sa t.l ež, že podobných objektov je
o tnšpLrova.ný prajný.m prostredfm ottobeu-renských .rezi- v NSR viac a mladi oarchlte krl vynlka jtl.. nápaditosf!Ou a
dencii, odviedlO! tu tl..plne profeslonálnu prAcu a dlela množstvom atypických videni problémov.
Účastnlcl zájazdu dostaJU mapku, na základe .ktorej sa
Bocch ermlho, Mozanta, Zámečn!ka 18 mnohých ďa l šieh vyvolali ve lmi kla dný o hlas. Seststo návš tevnHc.ov Ol.sárskej mohl1 Lnformova.f o niektorých ďa l šieh historických objek·
siene sl vynťitllo viacero prfdavkov a večer sa zmenil toch. Celkový dojem z tejro návštevy bol- ojedinelý a kon·
certy ko:nzerva~orJst ov da l eko prekonali bežn1l .lronvenciu.
v pravé ovácie.
Po oboch koncertoch diskutova li prltomnf odbornlc.l o V súčasnom s ve to na stáva rozmach .k.omorných teUes. I my
úrovni mladých členov telesa a znovu sa objavJll návrhy. sa máme člm popýšiť. O naše komorné telesá je záuJem
a by komorné teleso o dva roky prišlo na tento le tný fes· a .nelll'OŽoo sa divJf, !e p.r!chádza jtl. dalšie pozVIIUl>la a je
ZDENKO NOVACEI
tlval. Clovek sl uvedomuje, že prác-a prof. Jána Pr-aganta lstota, že nesklameme.

z výsledkov

tvorivého hradania _
televíznych tvorcov
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Technický pokr-o k nášho storo~la pri·
niesol mnohé zmeny aJ v percepcll hudby. Rozhlas, gramofónová pla tňa, tele·
v!zna obrazo.v·ka, magnetofónový pás, vldeoplatne a d alšie vymofenostl technického rozvoja natolko ovplyvntll náš ži.
vot , že dnešný ~lovek sa u! bez týchto
prostrledk<>v ťažk<> orientuJe v akejlrol·
vek oblasti Juds keJ ~lnnostl. T<> plat! aJ
o hudbe.
Telev!zla sa v posledných dvoch-troch
desatro~lach natol ko presadila, že treba s týmto lnforma~ným prootrledlrom
ráta( 'll! prl výchove ~loveka k hu$1be.
Hlasy tých, ktor! telev!zlu lgno.ru j\1 aJro
médium, ·ktoré ~1-ov eka 'Spohodlňuje, sd
v dnešneJ dobe u! lba <>Jedlnelé.
V Frahe sa tohto rolru v Jllnl uskuto~
nll u! 24. rol!n!k Mecbln6rodnébo telct•llnebo festivalu Zlat6 Praha. Vďaka bo·
hate! trad!ctl sa vytvorila rpevná š tru.kitllra tohto podu Jatia a hudolmé programy
sa stal1 od počia tku 70. rok<>v samostatnou nedelltelnou ~as tou .
Co pove da ť na margo pr!spevkov s.
hudobnou tematikou tentokrát? Ur~ltá
stagnácia z prelomu 70. a 80. rokov bola prerušená v lanskom ro~nllru, ked
sme videli nle·kolko - do JsteJ miery aJ prlekopn!ckych 'I}rogoomov. Tooto 'roku však spom!na·né ťts l11e bolo málo výrazné.
V hudobneJ kategórJl ·napr!ldad chý·
ball obsahovo zauj!mavé dokumenty, prtbllfuJOce diel<> významných zja vov s0llasnost1, ak<> aJ telev!zne spNlcovanle
koncertných s kladieb. Vä ~šlna progmmov t<>htoro~el prehllad.ky ·s a obmedz.lla -na be!nll [niekedy a! komer~ne
prlemernOI ) llroveň, o a vantga•r dnom
pr!stupe už .an! :nehov.o rtac. Korene toh·
to javu spo~!vaJO v zleJ.dramatu.rgll fes·
tlva lu, alebo takáto produkcia skutoč·
oe vo s vete chýba? Takl1ro otázku 'Sme
tentora z po~ull u.! .ntelen 'V .kul<>ároch,
ale a J v otJclálnyoh hodnotellilach. A od·
poved .a!koby bola v nedohladne . . .
T.reba však povedať, !e na tohto~·
neJ preh.Jiadke odznel at Jediný pr!spe·
rok z oblasti hudobno-telev!znych do ku·
mentov, naZ'Vaný Maea&ro. Bol to porlrtt
ál!unébo skladatera Hansa Wernera
Benubo, •toh tOI'očné ho šestdeslatnllro. K
jeho flvotnému Jubileu západonemec.ká
telev!zna spo l očnos t ARO uviedla hodi·
nový medailón, ktorý mal za Olohu prlbll!lf tllt<>t kedysi a vantgardnO osolmoot
111&19111 a.ko s kladatela , ale a j a.k.o pedagóga .a ~loveka . Nazdá:vam sa, že na.J·
lepšie dopadLa Henzeho tretia chaNlkterlsUka v med~llóne, zatial ~o ,po.rtrét
lldadBJtela prLbllroval niekoikto skla.dJeb
10 zrelšleho <>bdobla, prl~om hladačské
6sllle autora zo 60. rokov sa v J$o
telev!znom ·proftle ta,kmer vytrat11o. Mu·
eell sme sa uspokojiť s v ýňatkam i z diel:
Odyseov náv.ra t, opier Král j eleňom a
Allgllcká IDI8~ka, 7. s ymfónie a vokálnolll!trumentálneJ k·ompoz!cle z prelomu
!l a 60. TOkov Zajatec. N~rprotl tomu 98.
llldby~e
prlpomtnal.a
jubllantova
flunost pedagogická ; scenár uvádzal at
rcelku nevkusnll a eklektlckll ukážku z

osťovanie

operneJ produkcie Jeho ! lakov. Musfme
teda skonšta tova ť, fa námet pr!spevku
bol s!ce atrakt!vny a obsahovo zauJ(ma·
vý, formou spracovania zo.stal na pOl·
ceste uf samotným scenárom.
K forme dokumentu sa bl!žll heLsinský
pr!spevok pod názvom Verkt eat6uky
nlatok. Reportážnym! zábermi s ledoval
dva juhoestónske sdbory v lch pr!pNlve
n a tl'adl~ný zborový festival v Ta llne,
prlbllfuJOc aJ a tmosféru tohto mlmortad·
ne významného estónskeho podujatia
zborového spevu. Zauf!mavý námet sa'
opl1t minul OBnkom .pre nedOsledne prepooc-ovaný scenár a povrchnl1 Teallzáctu,
kedfe šlo viac-menej o Otr!kovltd a
chaotlckll .reportáf. Iba <>bsahovo tnšpl·
rat!vne myšllenky Jedného zo zaklada·
~eiO'V festivalu, skloadatefa Gustava Ern&saksa sa s tall výraznejš!m bodom <tejto
rovnako premár.nenej prfle!ltostl.
Obsahovo cenný bol pr!s pevok grécke!
telev!zle. Jeho autori sa zaoberali terna·
Ulrou HadiNt v starom GJ'éokn. Všestr.an ·

prvýkrát spracovaná telev!zne. Vlaňajšia
LUDWIG VAN BEETHOVEN: SYMF0NIA7
ooallzácla velmi progres!vne, nápadito a
l F DUR, OP. 111, PASTORALNA
funkčne využtl.a námet, ktorý je pr e teSLOVENSKA FILHARMONIA
lev!zne stvárnenie ako s tvorený. Mofrro
DIIUGENT: BYSTRIK RE!UCHA
povedať, že výkony všetkých hl.avných
@ OPUS Stereo 9110 1111
preds ta vltelov [spevá ci: A. Svorc, J.
Souček, I. Kusnjer, M. Kopp, A. Hampel,
Sd diela, ktoré zapOsobla l v prtememel
S. Vrágová-Bajs COOl'Ová, J. Jonášová a K.
lnterpretácll svojou elementárnou s llou, ll!ljl
PrOša ; herci: J. Adam!Nl, J. Bartoška, P.
prehovorl.a naplno lba prl maximálnom Osi·
Zedn!~ek , J. Prelssová, H. Mactuchová,
l! lnterprerov. MedZI tle druhé zaiste patr(
L. Lipský a in!) boU kvalltné po lnterBeethovenO'Va .,Pastorálnaw. Vyšla a ko da lšl
preta ~n el s tránke a zodpovedali a j š petitul zo série digitálnych nahrávok OPUS-u,
clfickostl, kt<>rO s l ,táto bufózna kompovznlka jdclch v s polupráci so zá·padonemec·
z!cla vyžaduje. To Isté pla t! o vhodne
kou firmou Audlophon, GmbH v Mn!chove.
spraoovanom telev!:z.n.om scenArl, o :réfll,
Nemom o povedať , fe by práve Pastor álna
scénogoofll a da lš!ch elementoch :reall·
bola tým dielom, po akom dlrlgentl slahell1
zácte. Je zau j!mavé, fe n a tohtoročnom
MTF ro bola Jediná operná lnscenáola y • So zvláštnym nadšen!m. Nle Je totiž l.ahké
dat vynlknOt všetkým tel s k rytým ,kTásnm.
klasickom poňatl. Hoci vlastne neiiWila
RozsLa hle plochy 1., 2. a 5. ~asti s1 vy·
žiadnu konkurenciu, možno pov9da ť , fe
žadujO maximálne koncentrovaný vý ~on orrežisér Jan Bonaventura predstavU za.
ches tra, d etaUnll prácu a premyslen\1 kon•
hranl~ným hos ťom lnscenácJu vysokých
cepclu dirigenta, aby nepOsoblU jednotvát'·
kval!t a s poocovantl tak, aby dlvá.kov
ne, a by sa nevy tratllo potrebné napl1tlle. Sta·
naozaJ zaujala.
čl z voli ť o odtieň .pomalšie tempo 'll. u! sli
Prevaha baletných programov na fes·
s ymfón1a rozdrob(, 'S ta~! nedotia hnu ť dyM:·
Uvale s ignalizova la ·r enesanciu t ohto
mlcké parametr e a v momente za~ne byt
umenia, aJ ked z 13 pr!spevkov zdalelro
jednotvá rna.
nle všetky splň a ll krJtérlá h odné medzi·
Bystr!kovl Refucliovl sa poda:rllo spl:nťt
n á.rodne! sO.fafe. V!ťamt program z pro·
najmä tO prv\1 požiadavku: tempo Je vo
všetkých ~stla ch prJrodzené a oplynulé. Dy·
namlka , najmä v oblasti pia nissima rue je
' realizovaná vždy najdOsledne jšle. O rch este~
Slovens ke! fll harmón!e tu odondáva svo!
dobrý štanda.rd, chvflamt sa však poslucháll
[najmä ak s l velmi podrobne vš imne sOhru
s lá~l kov) nevyhne doJmu trochu r utinérskeh-o výkonu.
Zvukové kvallty nah rávky [ zodpovecťnt
Alfred Scholz, Uwe Walter-Rott a Gus táv
šora l l s il dobré, vkusná obálka [design Peter Danay) vyu.!!va opä ť Jeden z d alš!cll
portrét>Ov LudwJga va n Beeth ovena.

e.

LUDWIG VAN BEE'l110VEN: <SYMFONJA C. 7,
A DUR, OP. 92
SLOVENSKA FILHARMONA
DIRIGENT: LIBOR PESBK
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Uber prlblllute vffamt program MTF ne tkvalltný a objavný výkl.ad doplňali
zauJ(mavé vizuálne ukáfky pamJatok sta·
rovekeJ kultOry. Belgický program M·
proti tomu na ploche viac a ko 7P mmllt
oboznamov-al s hud>Obnou rprodukc.Lou 15,
a 16. st oročia. Al ked tento n~ad sám
osebe je velmi podnetný a ·tvorcO'VI.e. sa
snaflll moderným! telev!znyml prostr1ed·
kam1 p rogram of lvJt, ·predsa len vznikol
časovo a J obsahovo pr!llš ná.roč ný pr!·
spevok, ur~ený lba menšiemu okruhu dl·
vákov. Napriek latfm ythrad6m belglc:
kf prfapevok Pillyfoulsti afakal oena m
nafleplle dielo a badobuou tematikou,
preto že na festivale n emal Vllast:n.e vá!·
nej šlu kookurenclu.
Cukoalovensk6 tal8Yillla aa predsta'ri·
la celcwel!eraoa telnfmoa. lnscen.6clou
opery. Sklada tel I ša KraJ~! [ 1904- 1968).
výrazný predstavltel českéh o hudobného
neokla.stclzmu, nap!sal s voJu operu, buffu
Po1d~lleal v Efesu v rokoch 1939-41.
Libreto podla Shakespearove j Komédie
plneJ omylov spracoval Josef BachtLk,
)avJsková premJé.ra sa usk u točnlla na
konci 1r0ka 1946. Roku 1958 bola orpera·

sovietskeho orchestra

V r4mcl zájazdu po Slovensku, «tort
IUledoval bezp11ost.redne po hostovan!
ll PražskeJ ja.rl, prW!taLa Bratd.slava
14. !Ona 1987) v KoncertneJ sien! SF
l!MPONICKt ORCHESTER STATNEJ PIL·
IAIMONJE LITOVSKEJ SSR pod ta.ktov·
~ ná.rodného umelca ZSSR JUOZASA
DOMARKASA [vedte orchester od r.
1964).
Domarkas je typom vitáLneh-o d.l.l'Jgen•
ta, ktor9 v hJerarcMl svo Jho umelecké·
~ Qsllla kladie dôraz na celkový výlledný tl~lno.k. Jeho plnokrvný temperalent ·a VJ'Ilcna cltovo.st vyl1stuJI1 do záluby v kontrasroch, neraz stavan ých a!
prlkro tprotl sebe. V t8IIodenci1 k sý.t el 111raz pre náš v.ku.s a! ;prl.hb.u~neJ• &YUJrovoosiJ sa prejavuje istá črta národ·
• l ú luby v pateticke J monumentalita,
tlor4 tlak výrazne domt.nuje .n a záv.e roch
114vnost! zbOl'ovéhlo spevu v pobaltských'
Npubllkáoh [spojM é zbory v počte illielolk9ch' s toviek 11~Lnkujl1c1ch) .
Z6klad .každého orch'estra - slá~ lková
ltuptoo - zau jme v tomro telese s.kOr
metlvýml, prlerazne j§!ml ootleňaml. Po'·
lobnou chiar akter!stlkou moho OpllillOO·
• l l plechové dyc hové nálJtroje, ktoré
.mnovall prinajmeneJ d.mponuJI1co. Po·
1111 sme a J .rad k.rásnych s ól, vydarellfeh barmónU v s9kcll drevených dy·
cbov9ch nástrojov. -Ooo..bttn\1 zm.tenlru s1
asl\1!1 aJ skupina b1c!oh [JliB!mä temperamantn9 tympanJsta). ktorá bola bo.ha·
m zastOpená predovšetkým v prvej poIDrlcJ programu.
Zesvätenď z o.rtentov8!00sť v k'ompozll!·
atch technikách sl1časnej hudby prezenl.
tDtala 5. s ymfón.1a domáceho autor a Ata• Reka šlu.sa [nar. 1928). TroJoosfový,
!Iac ako 20-mJnlltový Opus zauljme prelovšetkým tým, fa v ka!dej ~asti pre116da iný p8.Nlmeter, samozrejme, za:

Gramorecenzie

tl~as tl

ostatn9ch pa.rametrov hudobnéh'O
mysl6llla. V prveJ Oastl, stavane j na rytme, dominovali biele [v komb.lnácJl s
čLnelml na spOsob kapiel tanečnej hudby) v spojen! s k0111trabasom a el e k~r<lc·
kým zosllň<>varom. Farebný parameter v
lromblnácll 5 dynamickým bol v poprad!
druheJ ~asti . 'l'retla čast bola vystav8illá
na pr1nc!pe dynamlokého naNIStanl.a 8i
uvolňovanta Ako kontrast zaznel tu e j
llse.k, prlpomtMJOcl ludovtl tntanáclu v
JemneJ, meditat!vnej polohe.
Ako só11stu v Prokoflevovom Konce.rlte pre huslEí a orchester ~. l, D dur,
sme prlv!tal1 nár. umelca LltO'Vsk'el SSR
Rajmauda KaUrnsa. Reprez6lltat!vny OO.·
chovanec sovietskeJ huslovej školy upl1·
tal 'Suverénnym zvJádnut!m virtuózneJ
s tránky tohto opusu. Z bl.adtska lndlvJduálnaho vkla du zaujal predovšetkým v
cLtovo n aliehavých .polohách, ,meneJ u! v
kludnejšej lyrickeJ medit6ctl. Stlhre sólis tu a dirigenta bola vzájomne •k<>.re~
ponduJtlca a lnšplrujllca.
Diel>O, akým Je Cajkov.ského Symf6nta
6, h mol, Patet1ckA, b9va vfdy najlepšlm prostredri!kom pre dokreslenie
charak.te.ru Mk dlrigentla ako th os ťuj l1c e
ho telesa. Dornarkas stava l jednotlivé
llseky ako velké s ymfonické k·olos y na ·
bité vzruchom a zvukovou expanzivitou.
P.rl .takomto prls tupe gN!clOznejšeJ 2. ~ as·
ti chýbala potrebná lahkost. V lyrtcl.cych
polohách . Domarkas n esklzavad do ;prl·
Llšnej s entlmenta ll ty ; v pop·r ed! jeho zámeru stála .pochmO.rna tragi ka opretrans·
ponovaná do roviny Istého vzdoru.
Po odm.en! CaJk<>vs kého sl obeceru>tvo
vy:nlltllo dva brllantné .p r!da.vky - predohru Rus lan a I!udmlla od M. I. G:IJ!n·
ku a pr edohru Tannhlluser k opere R.
Wagnera.
VLADJMJR ClliK
~.

Dieťa a l!:ary.
dakcie bolandakel apol.ol!noaU NOS (ala·
kial n.afvyUle oceaen!e - Zlat6. Prahu)
podla Ravelovet kompo1lcle Dieťa a l!ary
sa s tal vámym favoritom - p rn oinn!
ocenJil mJmorlad.ne kval,ltné choreogra·
flcké stvárnenie, vyso.k\1 teohnlckll kvaUtu zdznamu a dokonalO hudobnl1 lnterpretáclu, pod ktorO sa podp !sal dirigent
Lorin Maazel. Holandský baletný stl.bor
Nederloods Dans Theater rpod vedenJm
Jll'!ho Kyllána poz.náme už z minulých
roko.v nielen na MTF, a le at z živého
výkonu v pražskom Smeta novom dlva d·
le. Kto ~ a kal lch zv y~Jné choreograf·loké prvky, bol prekvapený, lebo Kyllán
v sOla de s hudobným podkladom vytvo·
rll ~arovnO. fantáziu, kde spo}!! .klaslc·
ký ba let so flvou pantomlmou. Person!·
fLkácla Jednot'llvých momentov prebiehala v Týchlorn s lede v·tlpn~ch se.kvencl!,
mo ~no povedať majstrovských per ll~ le.k,
vytvára jl1clch výsledný dojem. Nebol to
iba efektný zámer, bola to premysleM
a prep racovaná š t11dJa modem ého poby·
bového ~tvámen! a hudby.
Rovnako aovletakl trorcovla baJebUiho
filmu na mot!vy DoatojevU.b'o romAn•
Idiot preklenuU doterafll úu klesick6·
bo balata: vynlka jllce sovietske baletné
umenie umocntll čl enO'Vla Státneho dl·
WldLa. sOčasnéh o balletu moderný:ml vrv·
Jcaml. TOto s yntézu vytvor!U •n a podkl.&d e hudby Caj.kovského šiestej s ymlOme.
Okrem Ceny Interv!zle ziska! prfspevok
aJ Cenu za najlepšie telev1zne s tvárnente
hud obnodrama tického diela.
Tr etlm favoritom, !tal , nalronl.ec bez
oflcJálneho ocenen1a, bol dánsky dvoJ·
program z choreograflckel dielne svetovo uznávaného ~ernošského choreogNI·
m Alvtn a AHeyho. Námet cesty <od otroc·
tv,a k s lobode pod názvom Vflaik 8' Zla·
venle stvárnil ~ernošský baletný sObor
so s ugest!vnostou najvyššieh sO~a5ných'
kv.al!t. Oduševnelo.st a kultl1ra pohybu
oobre korešpondovaJI.l IS námetOVOU ipOo
lohou. Cerno§ské s pJrltuály vyznievali v
tomto .kontexte p.rclr odzene, umelecky na.
vysokeJ tlrovnl.
O ostatných pr!spev,lroch s preferenciou 'J)'ohybového umenia by 'Sa mohl.td
hO'Vorlt s!ce obš!rne, ale s kr:itlc kýml
p rlpomJenkaml. To Jsté plat! a J o madar·
skom, vlac <ako 70-mJndtovom fllme Je111, ayn floveka. Zau j!ma vo sa v n.om
prel!nala •h udba Liszta, Xen.aklsa a Sostalrov l~a s moderným' výra zovým t ancom.
Fr!llrná dl!ka sa s tala hlavným problé·
mom celkovej slldr!nostl tohto progra·
mu, námetom zau j!mavého, podnetného
a human!stlcky za cJeleného.
Ta kmer tr! desia tky .pr!·spevkov 5 ·h udobnou tematlkou slubovall tohto II'oku
zauj!mavll konlrontácJu , 18Však s koro dve
tret iny z nich m al! tba -chaNlkt8l" prlemeroostl. Táto s kutocnoof Iste nie Je p re
medzLnárodný festiva l dobrou vizitkou .
Zel8i}me sJ <teda, aby budtlcl jubilejný
25. ročnlk nehla del na množstvo, ale
skôr na kvalitu. Ved tohto roku s kla·
mali a J ta'ké renomova né telev!zne spoLOOn.os tl , a ko Je anglická a k,a n.adská.
A to u! te dOvod na zamyslenie . ..
TOMJ.š HEJZťAJt

ZO sérte dlgltá.lnyc h nahrávok koprodu k·
cle OFUS-u a !Irmy Audiophon GmbH Mn!·
chov máme m~os t po.slldit zatial tr! z
~eeth ovenových s ymfó n!!. SymfónJu ~. 1,
A du.r reallzoval orchester Slovenskej fU·
harmónie na ~ela s U borom Pešk<>m kla sicky, v prJememých tempách a O.memeJ,
ne preexponovaneJ dynamJckeJ hladine. V,
Scher ze posluchá~a zaM'Zf prvý návrat
scherzového dielu [ takt 260, 285, 304 atd.).
kde Beetho ven vys lovene predplsufe plano
č l ,plan1ssJmo a >Orches ter hrá r ovnako a ko
precLtým vo f ort!sslme. Nle sme purJst! oBi
prlpdštame zoetuše y beethovenovských par·
tltOrach, avšak takýto zásah oo sklad.atelo veJ pa.rtltOry sJ za tial n edovolil ani jeden z najvýz.namnejš!ch s vetových dirlgen.
tov - a dodajme, že zAsah llplne zbytočný',
ved UkvJdu je autorovu snahu po dyn.ami c·
kom kon tTas te. An! sa nám n echce vertt Ze
táto .,!nová cla w bola nápadom d!'l'!ge~ta.
skOr podo.zrlevame zvuká rov, fe n esprávn a
postrlhal1 pás! No aJ ked odhlladneme od
tohto .tvrdého zásahu, zdá sa, f e Sc harm
je ušité borlloou lh lo u ; zareglstru·jeme tu
zopár nepresnost! y sOhre sl á~Lkov. 'Ostatne
l vo Ftl.nále sa vyskytne rad miest, kde s1
hLavnO. tému so šestnás tinami štafetovlto
podáva jO rozl!l ~né s kupiny slá~ikov a tla sO.
často n evyvá!ené ; mot!v-.ky v blbšlch' tp olo.
hách celkom .zanlkaJO. A!lil artlik ulácla'
šestlnás tlno vého mot!vu hned v úvode Fl·
nále n ie Je d<>sta točne zretelná. Celk:'>Ove tu
chýba podrobnetšJa prepra covanosť detal·
lov, akO poznáme z Iných nll'h rávok. Na:
prot! tomu dobre vychádza lO gNldácle maj\1 !pOtrebný .,fahw.
Nahrávka Je pripra vená na.JmoderneJšou
technll«>u a jeJ zvukové paN!metre so. tomu- zod povedajllce, šum 'I}ľaktlck y n ejestvu·
Je [za zvu.k zodpovedalO Alfr ed Sch<>lz, Urs
Me tzger a Gustáv Soral ). Obal pla tne vy.
užíva zn ámy port·r ét Beethovena od W. A.
Mählera z ro.ku 1815.
LUDWIG VAN BEETHOVEN: ~YMFONIA C. 3
ES DUR, OP. 55, EROJCA
SLOVENSKA FILHARMONIA
DIRIGENT: ZDENEK KO!;LER
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V po.roWJ.an! s na hrávko u 7. s ymfónie to·
ho !stého autora· y podan! SF a úl.bora pe§,
ka ·Je Erolca v predveden! Zdeňka Košlera
prepracovanejšla, detaily vychádzajll velmi
dobre, tematický materiAl - l pokial s a
vyskytuje v stredných a hlbokých ,h lasoch
- sa upla tň uJe zretelne. Výstavba najchď
losllve jšeJ l . častJ symf6nle Je uéelená, tem·
pá rue st\ nikde pr eexponované ant tpOddl·
menzované. Zvukársky Um [Ma rtin Buorlas,
Uwe Walter-Rott, Gustá'V Sora l, Urs Motz·
ger ) odviedol dobrll prácu. Na' obálk'e na·
chádzame .opä ť Beethoven ov· 1>01't'rét od
Mahlera - tentokrát z m ladš!ch T.Okov mats tra.
Otáznik kl.adleme n!ektorým tvroentam
dr. V. Re! ucho vej v s prievodnom texte: p.res vl ed ~ a čtt a te ra, že BeethO'Ven v Erolce za•
v1edol do orchestra nové nástroJe [ktorA
as!? l a upla tn!! nové technické s pOsobv.
h ry - napr. pizzicato [ l l . l\ u!, Beeth oven
bol nová taromt, ale p tzzlca:to sa pouf!v.al.1l
u.! st átio~la pred nfm.
ROMAN SKI.EPEK

K jubileu zaslúžilého umelca

MILOŠA J·URKOVICA
R·ozv-oj slovenského hudobného živote
je tesne spojený so zrodom a rastom
nových lnterpretov - . lrnštrulD611.tal1stov,
spevákov, ako aj rô7lnych komorných
z osku pan!. Ic h zásluhou sa .k oncertný rep ertoá-r značne roz.š!rll •a poskytol obecenstvu pohlaď do nových oblast! hudobnej kulttíry tak Slovenska, ako 1 zahr~nlčl a . Vďak a nim zaznel1 mnohé uuj!mavé diela, ktoré rnašlm posluchá:
čom donedávna n ebol1 prtstupné a máme.
K výrazným posta vám v obli8Sti illl.ter·
umenia '{latr! zasltltlf um.elec prof. MILOS JURKOVIC, všestraiillllá
osobnost nášho hudobného života, umel ec, kto rý ša stístavne venuje lnterpretáctl sólovej 1 komornej flautove.j Uteratl'lry.
Mll'Oš Jockovič študoval najp.r v kla.v!r
na I. hudobn ej š~ol e v Bratislave u J.
Hudco vej a po mBiturlte na gymnáziu
pokračova l· v hudobných šttídiách v od·
bore hry na flaute n a braUslavskom
konzervatóriu a Vysokej škole mtíztckých umeni - na oboch ústavoch p.od
veden!m Vladlm!ra Brunnera st., popred·
ného znalca a pedagóga toh!Jo n ástroja.
V rokoch 1961-65 pôsobil M. Ju•rkovlč v
SOCR-1 a od roku 1965 sa stat pedagógom Vysokej školy mtízlckých umení.
kde sa po nlekolkých :rok.och ha'b ilttoval
prácou ,.Akustické prlnc!Jpy priečne!
f ilauty dnešného typu". Ako vysokoškolský pedagogický praoovntk prešiel ·r ad'Om funkci!, bol o. 1. vedúcim ka-ledTV
orchestrálnych nástrojov, prodekanom,
.p rorektorom, v stíč asnosH ako ·r ektor
stoj! na če le VSMU. Za jelro umelecké
1 pedagogické zásluhy mu •pred časom
udelili profesúru. ·
pretač ného

Prof. Jurkovič svojou pozoruhodnou
aktrlvltou zasahuje 1 do dalš!oh oblast!
spo ločenske j a organ1.z.átol"S'kej práce: je
podpredsedom Ov Zv!lz.u slovensk.ý.ch
skla'daterov a koncertných
umelcov,
predsedom štipendijnej koiDIIsle SHF,
predsedom štátnej výberovej komisie pre
medzlnár~drné sút.áže, podp'ľedsedom prlp'ľavného výboru Slovenskej
hudobne!
spo loč.nostl.
·

Sntmka: arrchlv Slovkoncertu
P.oklísme sa však načrtntíf stručný
prrofll prof. MHoša Jurkoviča ako umelca. Už a ko študent začal spo!up1.1acovaf
s rôzny.m l orchestrll!llll a súbor.mt doma
1 v zabranlč!. Ako líčastnlk Svetového
festivalu v Helsinkách z.fskal roku 1962
zlatli medailu. Ako sóL1sta a k·omomý
hráč -absolvoval rad korncer:tných turné
(NDR, PĽR, SFRJ, Zépadný Berlin, Svédsko, Spanlalsko, NSR, ZSSR, Ra•k líslro
atd.) .
.
Hodnotné a záslužné slí 1 nah·r ávky,
k.toré Jurkov:lč reaUzoval bud ako só·
lista s orchestrom alebo ak'O komOI'Jlý
h:rAč s klavfrom čl glt81l'OU prlČOIIl
vystupoval, prirodzene, -aj v ·rámci Iných
k omornS•ch zoskupenl. Počet jeho nahrá·
v·ok je lmpoza.ntný. Ak už aj neuvedleme
počet rozhlasových a televlznych nahrrávok, len gramafónových nah-rávok jed'Ovedilla dv adsať, a to tak v .real1zácll prre
domáce firmy OFUS a SupraJphon, ako a~
pre ich mhra.nlčných partnerov VICTOR
(Japonsko). Redlffuston/Royale (Velké
Br itáni a) , RCA, Schwann (NSR). MHS
(USA), SPI (Franctízsk.o) . Dr~a hwgic-

Recenzujeme
MUSICOLOG ICA SLOVACA X, BRATISLAVA
1985, ZOSTAVOVATEĽ OSKAR ELSCHEK

ký záber nahrávok sla·ha od d.lel baro·
kovýoh majstrov až ·p o stí1S81snost, pričom tu proflluj\1 tak mená známych autorov, ako mená a Utu:ly diel, kltarých
výber možno povarovať za o bjavný
(1. Pleyel, A. Rej cha, J. Ibert a d . ). Nemožno nespomenlíf štýlovtí stránku in·
terpretácle, Mor\1 charakterizuje lísll1e
daf
linterpretova.ným
d·l elam
nielen
adekvá•t.nu, a:le aj sugestlvrnu podobu.
Miloš Jurkovič je totiž lnterprelx>m,
ktO'ľý Je schopný triezvo, objek.tlvne a
krLtlcky an.alyz.ovaf vlastný výkon. Tento ~v sa naprlkila.d odz.rkadJuje .n a dynamizme jeho lnterp;r.etaôných k'ľ'eácU,
ktoré neustáLe prechMz.a.J.fi do nových
výrazavých dimenzii, 1prekonáWIJjlíc už
dosiahnuté horizonty. Je v JurkoV11Savej
umeleck e j povahe hla.daf stále nové
prostriedky a momenty, ktorým:! chce
dotvá.r af n aštudované dieLa o nové, zat Lal ešte nedotknuté .momenty.
Možno povedať, že sonáty ~ for:mové
títvary Iného d:ruhu ·p re fLautu a kLavlll'
tvoria najzáJ<iadnejšle východisko vo vývojovej tvorivej Unll umelca. V sklladbách , ktoré uviedol s ·k lavf.rom m u v!lč·
šl.nou bola vynlkajtíclm partnerom Helena Gáftorová; ponfmal Ich vždy ~·ko kJo.
momé duo, v ktorom bez zretera na profllova nosf jedného nástroja prevaf.uje
prlncfp stí.h ry a . zjednotenie &poločnej
koncepcie, čo je nutne výsledkom 'hlba·
vej a .p rfpravnej práce muztkarnta.
Zvlá štnu zmienku sl zasluhuje Jurklo:vl·
čova umelecká .spoluprác.a s gitaristom
Jozefom ZSapkom. Bola to šťastná volba, a to najmä z dvoch dôvodov. Zoskupenie flauta - · gitara posky.tovalo v p·r vom rade h l&torlcky v ernejšiu r ealizáciu
n!ekrorých ·b arokových skladieb, kedže
glbaPa ako •nástroj je schopná vyhovt.et
požlad·avkám n a funkciu sprievodu 111ko
oont1nua (tzn. · je schopná tak akord1ck ej výplne podla návodu čfslovaného
basu, a ko aj občasného zvýraznenia me·
lodlcke j llnie basového hlasu). Zffi'oveň
sa zvu·ková charakterlstlk:a. gitary dobre
pri bližu}e predstavá.m barokových malstrov. Duo flauta gLtara dalo možnost Interpretovať nielen barokovlí tvorbu, al e aj niektoré w:Acne výnilD očné
diela staršej pob111rolwvej a Č·l dokonc{\
modernej llteNJ.ttí!ry. P-ristupuje ,k tomu
1 fa.k t, že lnterpretaooé výkony dua Jurkov.tč Zsapka 1nšp1Toval1 1 n:a.šlch
sklada terov k napfs anlu lrompozlcU p;re
toto zoskupenie.
V posledných .r okoch Miloš Jurkovič
začal intenzfvnejšle spolupra cova ť
so

hronakého IDOVca. Zhtňa výsledky doterajšfch výsku·
•m ov a p;r1náša bohatý fillk.togNJ.flcký materiál, ktorý
sa tý,ka illa.jmä významných výrobcov a interpretov
vJace'l'ých generáci!. Výskum v tejto oblasti pokNJ.čuje
v stíčasnostl l naďalej.

Už dAmejšle sa ulkázal<O, Ze štúdium výramých
osobnosti folk1óru môže byt v mnohom' podnetné. P.réoa Jdlle Kodi!cnej Pozoruhodn6 noaitelka pleafto-vej
tradlcie v oblalti Treui!ln11 prlná§.a zaujlmavý obNJ.z
o ojedt.nelom speváckom zjave, llliOS!,t etke repertoá·ru,
•rozsahom daleko pr ekračujlíceho bef.ný apevácky priemer. Osdbnosf MA:rle Zajacovej oo Záblatia je zachytená posturpne v _flvotoplooých OOajoch, životných postojoch ·a vkusovej or1entácll, spôsoboch ·OSVO)ov'atn1.a. nového ~8p 8'ľtoáru a najmä v pohlade .na jeho šl.ro~lí
žánrov\1 s.kla'Citb u. Obsahuje p.lesne, patr181Ce do lokálnehro č1 reg!JOnálneho r epertoáru, -roVIJlaioo a l p.iesne
menej f rekventované, čl ta;ké, ktaré už vo svojom
pôvodnom prostrredl nefungujlí. Autorka §tlídie upozorňuje, že v tomto prlpade sa mOže Individuálny trepertoár s tat vihodným východiskom pre št·O.dlum ·plesňov ej kulttí.Ty d.ainej lokali(Jty čl Te~6nu, navyše a j
Istého plesňového žánru'. Výsledky psychodiagnostických merani, tk;toré doltresluJú prof.ll Iudovej speváč.ky ,
uk-azujú na užitoimosf aplLkácie napriklad poznatk<OV
psychológie osobnosti vo výtskume nosltelov folklóru.
Vda.ka vy.nlk.ajtícej pa.m!IU a ·slíbaru d.al ~!ch schopnost!
patr! M. Zajacová k typu uchovávatelov oplesňovej ·M-adiele. V tejto stívlstosti sa <ponúka možnost pol10Vil\8·
nla s d18l šou pozoruhodnou spevá~kou čll8stočne od·
~1šné.lro typu, Mál11ou M ez:ovskou z. Uptovskel Tepllč.ky
(Eva Krel<'ov11Sová Tvolrlvá spevácka osobnost a
'POObl emaťltka IIlOVej tvorby, Slovenský národools 1964).
k~orá sa n8JPrlek spoločnej vyn!Jk.ajtícej mtmwretačnel
schopnosbl prej.aVI\Ioje odlišne akio mlimorloadne aktlv.ny
tvori vý typ a vy.n~ká rue šf.rkou repertoáru, n eprevyšujúceh<o priemer, aiJl'i nie výlnl<m~nou .p amll.f.ou, al«>
skOr r ozsia•h lou Vllia'Stnou p.iesňovou ·tv<O:rbou. Zdá sa,
že •a ž šttídLum v.Lacerých typov osobnosti mOže poďat
pl'lllohodinotný obraz o živote p1esrne vo svojom pros- .
V •!)rác~ Heligónka - ~troj e ludový hudobný ·r e- tredl.
pertoár sa Lfdia Uk:ropcov6 zaoberá .p ôvodom a ikirát·
Práoa Michaely Selcovej Plai!ky na Slovensku je
k ou •h istóriou nást11oja, lij)ojeného so stredisk·om 'VÝ'ľ'O
by v Hol'ovlcLach od posledne} ·tretiny 19. stt<močl·a. .p rtspev,k.om k plesňovým žán'rom. PlaOky (v Uterattíre
Heligónka sa roz.šlrovaLa rpostup!Ile v Cecháoh a ma sa vys kytujlí aj termf.n:y pohrebné ll'llirlekanle, vyk:ll8Si ovimsku z mestského do vidieckeho pl'ostredla, k.cle da.nile, 'Pla.č; rplačloou sa v lllilektorých prfpadoch OoZill8·
pranlkala jednak do ludových muz.Lk., jed.n.a.k ako só· č uje Jm.terpretka) pa.IT:I-a k cenným a·rcha'ickým prel ový nástl1o j , vdaJka s vo)lm technickým možnostlila.m javom obra.dovej kultÚ!ľy , s krorýml sa možno stre!inlíf
často .schopný nahra dit h r u ·celej tkapely. ZAb!Bivná u ž len v ýnllmočn e . N a zákLade odborml>1 11teratlíry
fun:keia ovply vňovaLa aj jej zálkJ-a.dný ~epertoár, oMen· (rnajm!l A. a O. Elschekovcl a S. Burl!ls~vá), archlv· ·
tovaný na tanečné nápev9. Po mčlanenl -do tradlcde nych čl pubU.kov.a.ných záznamov p-n1náša šttídia strruč
nesi e stopy treg~oná ).neho .p re}avu, na d·r uhej strr-ane le ntí charakt91'1Sťbkiu tohto ples ňového žánru. Osobitý
v šttídll naznačený .niveUzujG.ci v.plyv na ludovlí ple- lnterpretačný pre}av, tk:torý sa s nim spála, je zachyteakusU.akých .m eraseň Kankré!lne !Pri klady, vybrané podla oblasti .r ozšl- ný ·p omocou exaktných metód renl•a nástroja, stava jlí oo konh1ontác11 'Piesne a Jel clch technik ,( spektrálna 'llllalýza, .meLog.ratl.a), ziska:·
1n§brumentá ~nej podoby, hll8.dajtíc osobltoslll nástr.ojo- n ým úda·tom však chý'ba šll'Ma hudobnovedná. Intarvéhio prejavu .v náz.na~h :&1 z. hl·adi:Sk.a ·lndi·V~d ua l Lty prretácla,
tnterpreta. Fráca prináša dynamtcký pohlaď na začle
Z hladiska využ1t1a výpočtoveJ techniky v etnomu711tnenle nástroja d•o t radfcle - 18k !heligónka pravdepokológ1.1 je !pOdnetný pr!spev:Ok JAna ~Umeia Pl'lprava
dobne spolupôsobila rpr1 postUJpnom vytláčam gá·ld a
hudby pro llpracorinl na počitai!i a automatill'ovan'
sama b ol a neskôr za tlačená aJk-orde6nom, v slíčasnostl
kreslenl notového z6llnamu. Ok.rem slíhTnu p~žLad.av:lek
prež!va lsttí ·renesanciu ako nástToJ. :!lijlícl rv pôvodnom
iilla vhodiný tralllskrlpčný •kód a z~kladných jnformácll
pl"ostrred! 1 v rMn.cl druhotných for.iem existencie fol·k o niektorých t·ra n sk.l11pčných .kódoch z:o zahraničnej
lóru.
m eratlíry predkladá v lastný .p rogram, ·týkajl1c1 sa fázy
O význam.nom centxe výrdby gá.jd a ga-jdošs.kej 'hry, spätného vytvárflllllia notavéhlo záznamu z. tra.nskr.I'PCie
objavenom pred vyše 'desiatimi ·r okmi, ~·ormuje IPM· u!.o1enej y počf ttači !8Jk.o dôkia.z technickej rtešltelnotstl
spevok Lfdie Blah'o vej Vfabun ga1doiOY v oblaati Po- tohto ' problému.
HANA U.RBANCOVA.

MonotemaUaky ZB!Illarané č!s1o je venuvané etnomuZikológU - slovensk ej ludiovej LnštrumentéJ:nej hudbe
a s lovenským ludovým ,piesňam.
V ,p oslednom obclo.bl sa a kosi žiada venovať stále
viac poz.orlJIOSU nástrojovej hud.be, ktorá slce stí.visf
s plesňovou .ku1h1T·Ou, stíčasne má vša!k vlastnll, svoJ·
·bytrnú tMdlcLu. ÚVIodná štlídioa Oakira Eucheka Stf·
lové vntvy a ltflové · typy aloveoakej ludovej n.útzo.
jovej hudby má z tohto !hladiska základný . význam a
.p redstavuje .metodologické východisko p.re dalšie p.ráce. Upozorňuje .na otázku jej :n.osltelov a sp.olutvO'ľ
oov, pochádz.ajtícich z rôz.nych sociálnych vrstiev a
pl'osbredf, IIlia vz.AjoJ'I1IW vplyv lud·ovej ·a umelej hu<lby,
.ktorý bol stéla ·p rltomný, no lll'eprejaVIoval sa <Vždy
novookou dnit6Il!Z1tou, n a otá2lku pocLielu lndlvLduálneho
a tk.olekt!vneho v nás fro)ovej tFadlcll v porovnani s
plesňlovou. Od zAkladných def!llllcU ( f·unkčná väzba,
kultúlUla tradfcLa, estetická !llorma, ludavý nástrotový
štýl) prechádza k vy č i'enen1u dru'h ov nástrojov ej hudby a k typológii n ástroj ových prej avov. Doplnené s tí
k·onkrétnyml ana l ýz.a.mi, ·ktoré tvorla· jadro celej 'P'!'áce. Inštrumentálne p'ľejavy (predovšetkým sólové; sp !lté s JpastLersk.ou 18 zbojnfckiou kultúrou) stí zach ytené
VIO
väzbách .medzi funkciou, Blkustlcko-techn.lckýmtl
Vl~astnost.a.ml a nápevo.m, 'Odhllil!Ujúc vztahy medzi plesňou a jej !Jlš trumantálinou verziou, čisto lnšt.rume.ntálne tvary čl ojedinelý vplyv nástroja n a vokálnu
l·ntel'p.ľetáciu. AIIlsámbl ovej th.re sa štl1dia vzhlad'Om
na šf·r:ku problematiky mohla venova ť len v názna·
koch, upozorňuj O.c na potrebu d·a'lšfch výskumGv. Ľu 
dová náslirojová hudba tvori dodnes žlv\1 stíčasf tl1adfoie, prejavuje tSa v rozmanitých podobách a právom
sl :Daslúžl sl1stredený záujem.

Slovenským komorným orchestrom ; ~~~
dy tejto spolu~ráce možno Sledovať aj
na viacerých n:ah<rávtkach . Charakterlzu·
je ich ta·k brllanc1a zvukového tvaru,
ako aj tísllie prenllmtíf do podsta1ty hU·
dobného diela, pričom väč šinu z n:lcb
tvoria koncertantné skladby (Telema1111,
TarU.ni, Pergolesl, Vlvaldl, J. Ch. Bacil,
C. Ph. E. Bach . .. ). Treba snáď vyzdvlh·
ntíf zásadný Jur.kovlčov prlstup k Inter·
pretovaným dielam, č o plati v principe
pre v šetky zoskupenia, sO.oory ~ !nštru·
men ta Listov, s k !'Or ý ml spo lu tíčLnkovai :
umelec sl vždy voJlLI líčelntí stratégiu vo
vedeni a kontras~ovanf priebehu hudobného rprocesu, kde detail nepdhlcuja a
nenartíša celok , 81l e ho um ocňuj e. Pre
úplnosť treba sa zmlenlf a j o nahrávke
6 sanAt J)'ľe f!Jautu 18 čemba l o ( cont-Lnuo),
BWV 1<030-35, od J. S. Bacha, ktorá vznik·
la v S))Qiupráci so zasl. um. Zuzanou
ROž!Okovou a čel Ls tom Jura·jom Alexan·
d.!'lom.
Miloš Ju<rkovlč má výrazný podiel aj
na uvádzan! novej ·slov.enskej hudobne!
tvonby (A. Moyzes, A. Očená š, M. K·ofl·
n ek, M. Novák, I. Pa·r fk a 1. ) ; d·otaraz
uv1edol dvadsať premiér n ovLnlek sloven·
sk al f Lautovej lite!'la<ttíry, z tk~orých vla·
ceré mu autor1 aj .ded1k-ovall.
N~ záver by sme r adi J)'ľlpomenull. fa
prof. Miloš Jurkovič bol a · je pedagO.
gom, ktorý práve na základe svojho 1n·
telektu,
rozhladenosti a analytickej
scho pnosti je zvlášť spôsobilý vyznačU
cestu v ť ažko pr!stup.nom teréne ume·
l eck ých a technických p roblém'Ov, k ror6
z.aručujlí tíspešné z.vládnutle ln.terpreltač·
ných tískali. Oaišfm t yplcktm znakom
jeho pedagogickej práce j e d!ferencova·
n ý prfstup k adeptom flautovej hry. l'$y.
chologl cký jemnocit a •p oznante ·konkTét·
nych a · j edinečných taten tových a cha·
rakterových vlastn ost! zverencov mu
umožňuje vych ovávať Ich správ:nYim smerom, vyd·olovaf z nich tie najskry tejšle
rezervy.
Cena F~l ca Kafendu ( 1970 l. tHul z.a5·
ltížllý umelec ( 1965) a čerstv é vyzname·
nanle pri prfležltostl živ otnéh o jubilea
Za vynikajúcu prrácu (1967 ) - sl1 spol~>
čeiiiSkým l umeleckým uzna.nlm zásluf·
n ých výsledkov bohate! a ču l e ( čl nnostl
prof. Mi loša Jurkoviča. Jubllan toV'I žel6·
me vera d18l š1ch umeleck ých , sp:oločen·
ských l pedagogických tíspeohov a j na
ornom vyS'Okom poste, z ktoréh o dnes ria·
dl zodpoved-nG., al e aj náročntí výchovu
našich mladých adeptov umenia.
JÄN ALBRECHT

Prví gratulanti

•

Tadetl Satva sa za.radl medzi pll.fdestatn:l.kov až 22. ok·
tohto íľ"oku . Už 27. arpnLa však dostal k svojmu 11·
vetnému jubileu prvú g'ľatuláciu. Bola od Kionzer<vatórla
v 2111.ne, ktoré v .spolupráci so Zv!lzum slo venských skJa.
datelov a k.oncertných umelcov a Slovenským hudobným
fondom usp.or.ladalo vo Velkej scéne Domu kultťíxy ROH
v Z!llne, v sldle ~ll:nskéhx> S.tátnebo •k omorného orchestra.
koncert zo Salvovho hudobného diela. Salva bal fňa,kom
tejto šk.oly 'V ro'lcoch 1953-1956, študova l tu hru na vio·
lončele, k1avl.l1l. a. na akordeóne. Zll:lnské konzervat6rJum
má 'trad•lčne dobrý v zťah k svojLm a bsolventom a a·l skl&
da:telská tvooba Tadeáša Salvu j e tu vftaná a pestovarn.
ZUina napriklad upoz.ortniLa na s kla datelov rpozoruhodnt
a umelecky hodnotný projekt vYcho vy mJa·dého huslistu
od z.ačjatkov p.rednesovej hry až · po náročné koncertné
produkcie, výchovy opretej o slovensklí ludovtí rpleseň a
ludový lnštrum·entá.Lny pre~v - Rozprávky o zázračných
hu slll čkách-samoh.rajkách . Trojdlel<ny ?I'Ofekt vm1k.ol v ro·
ku 1979, :nollový matel11ál Je tk dlspozlc.Li v Slovensk·om hu·
dobnom fonde, ale nevedno,
nedOIStatočná propa.gácLa,
čl slabý z4uj91Il .peda.gógov o nové zaprlčln111 , že sa dielo
dotera z nedostaLo do povedomia oa praxe. P·r vé dva diely
.. Husličiek" n aštudov·al a so ~Lakmi ž!Linské·hio k onzervató·
rLa na Týždňoch illovej sLovenskej hud obnej tvorby v .roku
1984 a 1967 s velmi pozltfvnym 'Ohlasom 'Predstavtl prof. Be>
humU Urban. Druhý diel - s ·čas ť ami Fefo z.ahNJ.l V18nde,
Ma:l1 mUJZLimllt1• h:NJ.jlí Jánošlkov·l a R•ozpráv.k~ o zázrač ných
muz.lk:a.ntoch v podan! h uslistov Zuzany KáJl<ayovej a
lgOľill Chomču, 'V'lolončellstu Martina Prl evalského, •kl a.vl·
rls tky Evy Stplá.ko vej a Radka 'l'W'dého (zvončeky) otváral
a j salvovský jubiLejný koncert. Konc9l't , dramaturgickou
sk1adblou štýlovo člstý a podnetný. Uzatvárala ·ho Sl ovenSká
rapsódia pre f·!Jautu a sláč.i kový orchester z. roku 1972.
ktorá po prvý .raz zaznela v pol:sk om meste Bydgoscz v roku 1986 v r&mcd vysttípanLa Ko mo rnéh·o urchestra Konzer·
vatól11a v ZH!llle, ')>Od ·t·akllov,k ou Bohumila Urbana a so só·
l istom Cyrl1om Stkulom. Okrem . týc Mo dvoch rámcujl1clch
sklad.leb a Ba~a<dy pre sólové violončel-o, ktarel Lntel"Pretá·
clu tal81litovan9 Eugen Prochác vyalzeloval počas ~vojLch
domácich 1 zahraničných prezentácii diela do zrel ej, v9·
razoVIo IStrJtujlícej podoby, osta tné 'Skladby n.a koncerte od·
znell po prvý .raz. Sonat!nu ·p re kla.v!r, op. 32 [z roku
1973) naštudoval a .p remiérova! Aleš Soláirlk, plesne pre
alt a kltavfr pod názvoml T:anOOWl.1a by som uvdedla Ja;na
Skrl.pelrová v pa.r merstve s kla.vlrlstkou Zuzanou P.riečJ.n.
skou, Remlntscencle na témy sonáty ,. Mes81Čného svitu" od
L. van Beethovena (Sal"lova kompozlcla z. tr·ok u 1980) premlérovull Ján FLgura iflauN1 ). Ján Labant (gtta.r a) a Libor
Cabejšek (tympan) a o mlmorLadne l'lspešné prrljatle Sl ovenského .p astorále pre basbarytórn, floautu a ·klavfr sa
zasltížlll ba.nsk.oby.strrlck! umelci Mlk.ulá š O.oboš (bas·
barytón). Ma rgttta Gromová (fLauta ) a Da'rtn a Twrň:cwá
( klavl'r ). Sty l'll p.r.amléry v rámci jednéh o •autO'ľského klon·
certu, starostVIvá pr~prava .programu a jeho angažavaná
d velmi hodnotná real1zácla ta.k mLadými adeptmi k on·
certného umenia ako už etablovanými profesi'Onálml, gra·
tulácle od zá'Stwpcov uspor ladatel ov k.oncerru, skutočnos t,
že úlohu slávnostného rečnfka a prezerntátora Sa•lvu-skla·
datela a jeho d:).el ·p rJjal -dr. Oskár Elschek - neformálne,
velmi o.b&ažne a múd.r o dlagnostl kwjtícl a pmbLlžwjl1cl !ubi·
lanta, početné pubUlmm zložené prevažne z mltBdých,
vďačne l výda tne aplaudujtíce prftomnému a uto.rovl •a jeho s\dad.b ám
•bo všetko muselo Ta deáša Sal vu ·p otešil
a presvedči ť o zm'yosle a spoločens kej 'POtrebnosti jeho
práce.
ZUZANA MARCZELLOV.Ä
tóbr~
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P cciniho Bohéma
JG Bans á Bys rica
Na záver tohtoročneJ sez6ny
uviedol opernt sábor Divadla
J. G. Tajovské ho v Banskej Bystrlcl v diloch 29. a 30. mája
Hl87 nové n aštudovanie opery
G. Pucciniho Boh éma v preklade jely Krčméry-Vrtef.oval a
Alexandry Braxato111soveJ (predt9m 30. 10. 1971). Slávnostné
predstavenia zároveň .otvorHI
1. r.očnl k InterneJ prehliad ky
opern9ch Lnscenácl! pod názvom Opern9 má•J. Uveden ie
tohto tnterpretačne náročného
diela po nedávneJ 'Premiére
verdiho Nabucca dokumentuje
šnahu sdboru vrátiť sa k pOvodne j drama turglc.kel koncepeli po dvojroč nom 11člnkovani
s me nej typický-ml opern9m1 Mtulml , ale aj 11sllle za•k•t lv1zova f
umelecké slly a v záujme dal·
šleho napredova nia dôsledne a
otvorene odkryť vlastné illedostatky a rezervy. Ctn iste od·
vážny. a le čestn9. A Bohéma
Ich s kutCJčne odkryla, hlavne
u s611stov a v zbore,
Operu hudobne n aštudov.a l
8 dlriJZoval zasl. umelec Miroalav Smld (asistent )al'O$lav
Krátk9, zbormals terk·a Darina
Turňovä ). M. Smld sa ottllvo
prls pOsobll Pucciniho majstrovskel dramaturglokel vý-stavbe

diela bez zvyšku na pl.IIIIl Jal
optimálny tvar v širokom v9Mzovom vo)umene. 1:\atJ.epšau
zložkou hudobnébo Da§tudovanl a, ako v posled.n9ch lnscen áclách temer vždy, bol orch es·
ter, a J ked mal neraz f.a·ž k\1 lll oh u v prispôsobovani sa 11člnkuJI1clm n a ~avlsku. Ve lmi dobre s prevádzal, Jeho zvuk oo]
lookl9. farebne .a dyn·a m1cky
bohato odt1eňov9. Zvláš( pOsoblvé bold krehké ly:rické paséže. V h lavn9ch J)OStavách dostalo svoju pr lležlbosf viacero
mlad9ch s 6llstov. Problematlckou sa zdá by ( aHer.nácla šty·
roch s6tlstlek v 11loh e Mimi .na
jediného domáceho tenora ,,.
na Zemko a dvoch hosfu jdclch
u melcov v 11lohe Rudolfa. Al
napriek tomu, že na nlek.torý-ch
s kdškaoh ho spevácky <>chobne
zas t ťi p ll Peter Schneider, na
premiérach , hlavne v 4. dejstve
a vo vysok9ch polohách bolo
uň ho bada( pochop1telnl1 h lasovťi únavu. Hooi postava bAsn ika Rudolfa n epa.tri medzi tie,
kt.aré by J. Zemkovi typovo VV·
hovovall, vyrovnal sa s ňou s
pochopenim a maximá lnou zodpovednosfou. V 11lohe Mimi sa
predstavlll Bolena Freuerové
s v9bornou speváckou -technl-

kou, a le v9razovou mon ot6nnos fou a Alena Stopkod, kt<>rá prekvapi la prfjemnou fa rbou
t6nu a v porovo.nt s predchádza jl1c1ml v9lronm.l a j s tab!Uzovanou i ntonácloll a tprdme ran9m hereck9m pre j'8vom. Na
t reť om predstaveni (6. 6.1 spieva la v postave Mlrnl Aleaa
Dvorsk6-Gallod, ·k ~orá uved<>mele us m erňovala SVl()lj o bjemný- hla50V9 fond a h lavne v posledn9ch dvoch d ejstvách ho
kreovala vel"'Ill pôsobivo. Rozporuplntl
postavu
MuseMy
)ai.'IIDUa
Valiccn6,
stvárnili
vkusne, spevácky l h erecky presvedči v o a Viera Krpatcn6. V
úlohe maliara Marcela sa prv9krát predstav.U nov9 č l en sO.·
horu MaTtin Babjak s v9born9m hlasov9m mate rJálom, muzlkálnosf.au a nevšecLn9m hereck9m nadanim, k to r9 svoje j
postave vdý-chol s v iežos ť a 11votnosf. Miku161 Doboi a ko
skladatel Schaunard vniesol na
ja v.l sk·o plnokrv.n"Ost v h ereck"Om prejave a sý-ty farebn ý- t6n.
kt or9 by však mal vo vý-raze
v1a c form ov a ť. F1lozofa Collin s
cltltv·o a prll1eha vo Interpretoval Stefan Turňa . Andrej Bystran ( Benot.t ) a Ladislav Longauer ( Alclnd.or ) stvámtLl svoje posta v ič ky spol ahllv.a a s
vtllpom.
Inscenáciu režlrova l
sa.t.
umelec Karel )emek a . h . ( asistent Stefan Turňa). Nepokťíša l
sa ex peri m ent ova ť alebo násilne aktualizovať. Volil t radičn~
spOsob 11nscenovan1a. prlrom
vysUhol charakter života pa-

rižskeJ bohémy, s ociálny podt6n v pozad! a predstleNiillé
lah W<árstvo a pov rchnosť v popredi, bolestný- prlbeh lásky l
skutočné l uds ké pl'latelstvo a
obetavosť. V J.nscenácll uplatnil vera nápadlt9ch prvkov a
vytvoril dramaticky 11čl!nn9 celok. Na n1ektor9ch miestach
však n evychádzal dôsledne z
partUO.ry - nevyužitá mož n osť
herecke j gradácie 'Pl'l duette
Mlm1 a Rudolfa v l. dejstve.
prlvel rnl žlv9 pohyb zboru a s61Jsrov po javlsku v 2. dejstve,
čo viedlo
k rytmickým koHzlám, nedorlešen9 v9znam<>vý
posun v 4. de jstve. k tor9 vznd-

stavltelml. Navyše by ro prospelo aj
vyfažen<>stl toh ro poprednéh o
sólistu s ťi b or u 1:\S, n &kolko na druh ej
premiére sme u n eho tpOStrehll čiastoč 
nO. dnavu z nár očného v9konu.
Suppého opereta sa doslova hm9>rl
posta vami n a.jrOzneJšleoo natuTelu - od
koketn9ch Florenfa n lek, cez študentov,
knl.hkupca až po klaman9ch DlWlŽelov.
Kva lLtatlvne rôznorodé bol"O a j Ich stvá r ňova nia ; potešltelnou však zostáva s kutoônosf, že s me mali moftnosf s led ova ť
popri sta·bllnel l slubne sa •rozvljajl1ou
najmla dšiu gener áciu novoscénlck9ch s61ls tov.
V s t'Vámeru F,Lametty trochu k.o ntrastovelo zrelé spevoherné majstrovstvo
Gréty Svercelovel so spevácky prljaterný-m, a v§ak herecky stm ulejšim prejavom a Hernantky pOvabnéh o v9zoru )lilly Sm.~llcneJ . Ku distingvova nej <preff.kanostl P-etronelly bola tVyn tkajťiclm a lternu jl1clm protlp6lom M6rll SchweighoferoyeJ
sugestlvna, lronlck<>-zmyselná
kreácia Zu:uua.y Macfarovej. M6ria Andral ovanov6 alro Bea~r.l ce bola prlfafllvo
tenská, Eva PlBinlkod zau jala aJ lstooou speváckeho podan1a. Dolan Jarja~k
zjavom, javlskov9m pohybom, gestlkuláznačne!

PO MIÉRE
SUPPÉHO
BOCCACCIA
Sú predstavenia, premiéry, naštudovania, ktoró aJ po čase zostávajťi zaplsané
pozltlvne v pamäti k.rltlka. Sú také, .kto·
ré sa zaplsal.t opačne a sťi aj tle, ku
ktor9m nemožno ma ( väč §le v9hrady a predsa tm č osi chý-ba ... V s ledovan i
ciest Spevoherného sáboru Novej scén,'
, Bratlslave Zi8 nle kolko posledný-ch 11'0kov patria na pr. k t9m prv9m tituly Zo
fivota hmyzu a Kankán, k t9m druh9m
- Brzdy a My Fair Lady a k t9m tretlm
aj posledná pre miéra divadelnej sez6ny
1988-87 - BOCCACCIO od FRANZA VON
SUPP2HO (uvedená 22. a 23. mála t. r.) .
Obfafnosf tejto trojdejstvovej .aperety,
označova neJ l za komt ck\1 .aperu, .kládla
1v9šené nároky na celý- reallzačn9 Um,
najmä však na s pevohercov, orchester
a zbor sO.boru. V9sledn9 Inscenačný- tvar
bohatého, všestranne hudolme l vtrawvo nároč ného Suppého diela do znač
nej miery o vplyvnili aj mlmoumelecké
faktory: a kusticky nevyhovujúca velká
sála Domu kultO.ry v Ružinove, 'Ilko al
Jel priestorové obmedzenia poznačlll n aj·
ml! jeho hudobné vyznenie. Vzn!:kol 19m
dojem, že znač ná oos f 11sllla realizátorov
l fičlnkujú c l ch vyšla nazmar . ..
Suppého Boccacclo má byf zábavou,
prlnéšajúcou mravné ponaučenia. Má byť
realls tlc k9m odrazom životnej sily a radosti, ale aj k·rltlkou renesa n č neJ s~
ločnostl. Tento obooz Je podfarben9 •h umorom , dôvtipom, tr6ntou, satirou 1 pikantériami. Vše tko toto sme videli zaktuallzované hned dvakrát: prv9,kTát vyše
storoč nou hudbou tvorcu viedenskej operety, druh9 raz Qpravou režiséra B. K ľ'lš
ku a prekladatela J. S~assera ( prekla:d
spoločne !: vll čš ln:ou textov plesni povalujem za velmi dobr9l.
l ked sa del odohráva vo Florencii
r. 1331, libretisti F. Zell a Richard Gellée verne pospáJall nlekolko prlbeh ov z
Boccacclovho Dekameronu. pr1č·om sa:nolného •r enesančnéh o myslltera posta•lll do t1Johy spoluúčlnkujťiceho - mož110 ho teda vhodn9m s pôsobom a ktua llwva ť. O to predovšetký-m sa sna1lll sv<>\OU skúsenou rukou h osfujťict režisér
ul. umelec Branisla v Krilka a možno
poveda ť , že vyt9 čený- ciel .,spoJiť tri
S'lety a pritom néjsf spoloč nO. •reč so
!4časn9m divákom~ sa mu podmll. Jeho
loncepcla, preferu]dca oprehladnosf dea, st ah ajťica pritom čast.o po n1ekollro)16novom ri ešeni, bola vystavená od celku až do t9ch naj menšlch detailov l&nyselne využlva(Qc a·l symbolické ná·
maky. Na v9konodh ťičlnkujl1 c lch bolo
11'8terne cHI( prácu relllséoo , prltom však
JQikytoval p.rlestor vlastnej tvorlv&j linIIIICII. Možno poveda(. že ., u drža l ~ tlak·
1er všetky zložky vo svojich lntenclá.ch ,
1 ked napr. choreogoofla h osť u júceh o
lnla T6tha - sice fun kčná, ale nevylllvajOca dosta toč ne možnosti nlektolftb hudobn9ch čisel - Vl\čš1 nou len
*romne, Hustratlvne d.oplň.av ala rrežljnO.
lllllcepclu.

Záber 1 2. de)atva Pucciniho opery Bohéma v DJGT v Banske! Bystrici, vlavo Jarmila Valicov6 (Musetta ) a Martin Babjak (Marcel).
Snlmka : P. Danko

)ana Somoiiov6 ako Fiametta a Josef
Benedik ako Boccacclo.
Snimka: I. Teluch
Kost9•mové ·riešenie Stanislavy V•anli!kovej zv9Mu'\ovalo charak!tarlstlku postáv v doboveJ atmosfére a v<hodn9m voJen lm farieb l daplnkov korešpond'OVal.a
so scénou zasl. umelca Ottu Sujana. P.redlžen1e, resp. vysunutie )avlska až za
orchestrlšte umožnilo 11 člnkuj ťiclm l ep~i
konta kt s divák om, ale v kontakte. s dl·
rlgentom t9m neboli v závideniahod ne j
pozlcll.
Dirigen t Rudolf Ge ri, zjavne nadchnut9 tnterpretovan9m tltul<>m, viedol ustlovn e orcheste r l spev•ohercov k čo najo.ptlmálnefšlemu v9sledku. Ten sa mu
darJI so str1edav9m úspechom - aJ napriek nlektor9m uspolrojlvo zah rat9m !pasážam, post rehli sme občasné lntonačn é
1 rytmické n epresnosti (speváci l zboristi zo svoJich postov nlekoUrokrát dos (
problema ticky reagovaU na jeho velké
gestá z h lboko situovaného orchestr1šfal. Už spomenuté a.kustlcké nedostatky
prlestoru znemožňovali n OSJl{)S( orchestrálneho a miestami l vo ká lneho zvuku
k poslucháčov i. A aJ napriek snahe všetk9ch l zohladnen lu sk u točnosH, že Išlo
o prezen táciu novonaštudov1111éh o ti tulu,
nemožno sa vy h nú ť kon§tatovanlu, že orchestru ch 9bala práve tá ·vlelenská lahoo, čo !ľObl
kosf, ele8'81Ilcla a šv.th Suppého hudbu chara kterlstlclrou.
V klťič ovej ťlloh e operety sme v poslia·
ve renesanč ného mys!Hela Boccaccla vldel'! a poč uli zasl. umelca Josefa Beuedika, a to v charakterovo rozman1<t9ch ,
nál10Čných polohách : stvárňo.val s plevaJťiceho r.o zprávaoo, galantného dvorttera
1 mllovnlka, slepého žobráka, h l ťipeho
blázna, dlvadelnlka . . . Prezentoval sa
naozaj velmi dobre - Isto a uvolnene ,
herecky 1 tpOhybovo prepracovane a opli(
potvrdil af svoje s pevácke kvality. Nazdáva m sa, že Boccacclo bol jednou z
jeho 'IUijlepšlch k:reácll !na poll dotera l·
šej umeleckeJ cesty. Je vša k na §kodu.
že J. Benedik nemal v Jnscenácll alternujťice ho
partnera. Bolo by n espome
zaujimavé poro vnávať herecké l spevác·
ke naštud~va nle posta.vy d·voma jej pred·

Na margo ll.

ročn'íka

kol presunutlm Mlmlnel smrt1
za MusettLnu modlitbu.
Scéna Kvi!toslava Bubenlka
a. h . k.ambtnovala súčasne linterJér s exteriérom, f.arelme l
tvarovo vytvárala prlmeran\1
atmosféru v súlade s charra.kterom deja. Kost9my Olgy Fillpi a. h. korešpondovali s ob·
sahom Inscenácie, podsta tou
p ostáv a s o scénou.
Nai>Tiek viacerým problémom
je to pekná a živá .Inscenácia,
~t orá a á predp.Qklady za u jať
návštavni•kov. Potvrdzu je to at
st ťipa j\1ca umelecká úroveň <Loterajšich predstavenl.
MARIANNA BÄRDIOVA

clou l adekvátn e odsplevaný-m spevn9m
partom v9stlžne charakterlzowl postav:u
Scalzu. Lambertucta s tvár.nll opäť šarmantne lmpr ovlzujl1c1 Karol Cátik, Lo·terlinghl.ho kva lltatlvne rovnocenne Ladislav Milkovlč a Anton BalU. lzabel<La
Jaroslavy Hittnerovej a 1 Silvie Vir6gove t
bola spevácky menej v9razn á, u Vlrág<>veJ sa navyše žiadala väč šLa herecká expresivita v9mzu. Princ PletTo tY'POV·o
zodpovedal schopnostiam Jeho stvárňo
vatera )ina Konstantyho - až na menšie rytrnlcké nepresnosti. Za zmienku
sboll a J mladis tvá kreácia Augustina Gráfa a Igora Rymarenka v tllohe š tudent'8
Leonetta a náde jného Petra Poldaufa v
postave knlhkupoa.
, F.ra nz von Suppé poskytol v Boccacclovl značn9 prlesto.r ansámblov9m scénam,
v ktor9ch sa velmi dobre prezentova l
zbor NS, doplne n9 nlek!olk 9ml členml
L4čnice. Zbonmajs ter Peter Ni ň aJ st dal
zá l ežať .pri naštudovani nielen na lnt:onácU , sťih r e, ale aJ na zrozumltelnostl
splev.aného textu. Spoloč ne s baletom
a spo luťičmk ujťicou skupinou šermiarov
(dobre pripravenou chol'tlog.raflcky l pO·
soblll dynamicky a p.resvedčlvo.
EVA HOLUBÄ.NSKA

hudobného festivalu

LEHÁROVO KOMÁRNO
Koméroo - . mesto s dlhoročnou tradictou d"Obrej; pôsobive J hudby, s počet
nou vrstv.o u priaznivcov labke] ml1zy sa
atalo ul po druhtlu6t bostitelom hudobného feattvalu 1 medzln6rodnou 4časťou .
Rodisko slávneho Franza Lehára sa na
nielrolko dni o p äť stalo miestom u žitoč
ného pou čenia a dobreJ zábavy.
Toh taročn9 fes tiva l (28. a<prlla ll.
má ja ) bol venovan9 80. v 9ročl u n ar<>denla hudobnáho sk}adatela zasl<l1žllého
umelca Gejzu Duslka, s menom ktorého
Je neodde llte lne spätá celá slovenská
p·o puláma h udba, n o natmll o pereta. V
zn8tllleni t.ah to v9znamného v 9.ročla zaznela v podooi umelcov Novej s c.ény Bra·
tlslava jeho spevohra nrnčlarSky bál.
Predstavenie svojou umeleckou drov ňou
v plneJ miere uspokoJilo návštevnlk:ov a
vytvortlo ťivod nú ~l á vnostntl atmosféTu
festivalu.
Druh9m podu jatlm bol koncert SlovenskeJ fllharm6nle pod •n ázvom Klenoty
klasickej operety. Rakťisk y dlrlgent Alfred Eschwe vJedoJ o.rchester }8sn9m
ges tom k dlsclpltnovanému v91ronu . Odzneli diela J. St raussa, F. Lehára, C. M.
Zleh rera a J. La.nnera. Z . dv.ojlce s6Jistov Gyl!zl! Leblanc (Ma dars ko l a ElfTI&de Mohrenbergerová ( R akťisk'ol · je ten<>r1sta LQblanc známy k omá rňans k ému
obecenstvu n ielen z vl aň.aijšleho k.ancertu Slovenske.! f1l harm6n le, a le a•j z vLa·
cer9ch svoJich koncertn9ch vystdperu v
priebehu ~oka v Komá me a v Jeho okoH. El1.rJede Mohrenbergerová, majúca
vel.k9 cit pre h rav\1 kantilénu .aperetn 9ch mel6d11, bola svojim sopránom Leblancovl pri.na~manšom rovnocennou pa·11t:
nerkou.
.
Pri te jto pr lležltost1 je potrebné spomenúť problém 11člnkov anla
orchestra
SlovenskeJ fll harm6nle lTl!lmo Bratislavy
vo väč šie h kult11rnych centtách. PrinaJmenšom nle Je demok.ratlcké, aby orchester takého zvu čnéh o mana mohlo
poču f
publlkcum Iba n.lekotk9oh rnlest

na Slovensku. Problémy s vysok9.ml fi·
nančn9m1 n ákladmi na koncert by mali
by( riešené Inak a nie takmer ťipl nou
absenciou rt9ch to podujati mimo Bratl5lavy.
Organizátori sl ešte pri tvorbe štatútu
festivalu da li úlohu propagovať umelcov z K.omárna a jeho okolia. T8'k9ch,
čo sa tu narodili a lebo tu <pOsoblll : Ján
Paszmá.r, a bsolvent Konzerva t6ria v Bratislave, pOs.obla cl a ko pedag6g na r.Su
v Komárne predniesol na treťom koncer te festiva l u, ktor9 sa konal v sále
ObLas tnéh o poduna jského inťizea, ťí.ryv 
ky z operety F. Lehára Frasqulta a z
Loeweho m uzl.k álu My f11tlr Lady. Jeho
až zamatovo sfarban9 tenor bol pre mn<>h9ch pr1je mn9m prekvapenim. I ked mu
zatl.al ch9bala lahkosf a šanmantnosf,
k t.orá sa dá zisk.ať tba čas t9m vys tupovanim pod vede ntm odbornlk'ov operet·
n ého a muzikálového žánru, svojim v9·
kon.om naznačil, že by moho·! byt p·a rspektlvnym kádrom l pre niektorú spevoh e rnťi scénu ,n:a Slovensku. Jeho vystťipenie doplnili umelci SND <11 Novej
scény B.ratlsl'llva - Elena Hollč k ová, JAn
K•a nstanty, Du§an jarjabek a zasl. umelec Zdeni!k Mac há ček , ktorr pred nlesl1
v9ber operetn9ch mel6dll F. Lehára, E.
Kálmána, G. Duslka a J. Straussa.
Elena Hollčková a JAn Konslanty vyn ik'!! dokonal9m zvládnutlm hudobného
ma teriálu a perfektn9ml speváckymi v9konml. Duo Konstanty- jarjabek, zohr.até už zo spoločn9ch vysttlpanl na pOde
Novej scény, predvLedlo u kážku spojenia
s peváckeho v9konu s pohybom. Velk9
obdiv sl vy sl ťižll Zdeni!k Macháček , koor9 všenky klavirne sprlevody zahral
spamäti s vel k9m d tom pre sťihru, pMčom sa dokonale prtspOsobll spevákom.
l\a prog.ram huslové ho recitálu zas!.
umelca Petra Mlchallcu boli diela G. B.
Pergolesiho, P. Breinera, G. Donizettiho,
G. Fa urého a pomerne má lo známe Kon( Pokračo v anie na 7. s tr. l

l
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In memoriam EUGEN JOCHUM
Opiť odllla Jedna z welkfch
OMJbnosU neloY6bo tnterpre·
tačn6bo amaala, ktorA n
tall!
vfrezne podlelala na Ymrovom
acbovbant .eur6pakeho budob·
D6ho dedičstwa.
EUGEN JOCHUM 1a narodil
v malom bavonkom m81tiM!ku
Babenhausene v r . 1902. V Ite.
Uch rokoch ul hral na klavtri l Ol'gane, klasické hudobné
vzdelanie · ztskal ua konzena·
t6riu v Augsburgu, )lde sa l•·
bo hudobnf Intelekt fOl'JDOYal
predodetkfm pod vplyvom BachoveJ a WagneroveJ hudby.
Spočiatku bolo Jochumovo it6·
dlam zamerané na dr6hu orga.
alltu, no Slegmund v011 HaDMseger, ktorf bol jeho učltalom
aa HudobneJ akadémU v Mnf·
chove (1922·25), objavil v Aom
a vychoval nevledne talentov&·
aébo dirigenta. Po skoni!en.t
lt6dlt, ked' zai!al pllsoblť v Mnf·
chove Gladbacbu ako kore·
petftor, bol ponanf po pnf
raz 1a dlrigentlkf pult Mnf·
cbonkej fllbarm6nle. Jeho In·
terpretAcla diel Beethovena a
Brucknera bo priam symboUc·
ky ul na zai!latku dtrlgen-tskel
kariéry usmernila k jedlnei!net
lnterpret6cll tfcbto
velkfcb
skladaterov.
Jocbumova dtl"lgeotsk6 cata
sa vvvtjala rýchlo. priamočia
ro. Cspech mn1cbovskébo dirigentského debutu mu prln61a
miesto drubébo dirigenta ope·
ry v KJell (1921·29). Po svojiiiiD
opernom debute, StraiiUOVOIIl
Gavalierovi 1 rulou je menova·
nf za pnébo dirigenta. V r.
1930 odcb6dza Jocbum z Klala
do mannbelmskej opery, z ktorej po kr6tkom phobent preber6 miesto pnébo dirigenta
v Duisburgu a r. 1930 je ved6·
clm dirigentom Symfonického
orchestra berltnskeho roshlan
a bosfnj6cim dirigentom BerUnsket fllharm6nle. O rok ne-

skGr ue pltnt.ť rokov -raojt
IYOj llvot 1 bamburskoa opa·
rou, kde bol D6etupc0111 takfcb
OIObDOitl, .ako IKIU C. Mack a
K. BDbm.

;

l napriek toma, le poi!latky
Jochumovej dlrtgeatsltej kariéry aa sp6jaJ6 1 operufml divad·
lami, jeho doménou • stala ne·
meck6 klaack6 a l'OIIlBDUcU
symfonlck6 llterattra, reprezentovau6 menami Bach, Mo~
zart, Beethoven, Braluu, Scbabert,
Wagner, R.
StriUIU,
Bruckner, z aovleJ llterat6ry
to boU C. Orff a W. Egk, ktc.rfcb diela · l!asto a r6d interpretoval.
V r . 1949 bol Jocham pov•
rent 11.01tavlť godla notlcb
umeleckfcb predst6v a kritérU Symfoalckf orcbelter bavor&kébo rozhlasu v Mntcbove.
Osobne vybral jednotllvfcb hričov a v prlebeba nlelrofkfcb
rokov yYcboval Jeden z najlep.
lieh nemeckfcb orcbestroY.
Postupne 1a Jocbum stAva 'VJ•
hfadbanou osobuoaťoa pre na l·
leplle orcb81tre, holťale u
vfsnamnfcb 11ar6pňym ba·
dobnfcb l81Uvalocb, nabrin
cenné gramof6DOvé platne. S
Beruardom Haltlnkom boU IJIO'lupracuttclml dlrlg&Dtmt Colllcert-Gebouw Orcb81tra v Am·
..entame, kde spolu pestovall
kult Bracknerovet badby a iD·
terpretAcle. S týmto orcbeatrolll
Jochaa sl6vll vefkt trhwnfy v
SeverneJ Amerike, Japoaaka,
Eur6pe. leb spoloi!D6 gramof6·
nové uahr6vky s6 duea &kutol!·
nfml umeleckfmt unlk6tmJ a
hodootaml. Rovnako · Uel Jo·
cbumove gramof6nové uabrh·
ky Beethovenovfcb symf6nU
alebo Bachových Mat61ovfcb a
J6novfcb pallf čl Vtanol!Dého
orat6rla (s rokov 1970·72) patria k tomu najlepllema, oo Eo·
gen Jocbum saaecbal ua ara·
mof6uovfch platniach a ~ .luJ
saracl'uje medlll najvll!lie diri·
geutaké oaobnosU 20. ..oroota.
MARIAN JURl·K

svetov9c.h
oopern9ch
sc(mach Zldlla·
rU a:ko meltoor
baS gruztmkeho
speväka
Paatu Bu'ri!ala-

d&eho,

Jgtor9

Isto pokoračuje
V tradlcl1 SVO·
Uch
velk9cb
predchodcov ·a.k mAme meno·
va t, spomeňme
aspoň
legendámeho F. Salaplrul. oa
J.
Nesterenka,
stojaceho dnes
na vrchole svojej
•k al'léry.
P.a.ata Burčula
dze, s óHsta Tb1·
tiského akademického dlvad·
1a opery a ba·
letu, sa stal v
roku 1986 Jau.reátom
ceny
gréckej sopranistky
Mar-le
v
CaUasovet
Mnlchove. Ako
všeobeone konštlltuje krtttka, m1ad9 umelec up(ťtava neuverttelnou s ugestlvnostou svojho hLasu a jeho silou, vysok9m stupňom mllljstrovstva a
pro!eslonaltty. S velk9.m úspechom blostoval v mnoh9ch k·rajlonáoh
Európy a ·s pleva•l ·pod vedenlm d.irtgentov takého mena, ako sťl
Herbert von K.arajan, LW1I.n Maa~el, Claudlo Abbado, čo je - podla
iVlastn9ch slov spevá.ka - jed·lnečná škola. V9NI.Zllé u.znanile sl
Paalla Burčuladze vydobyl počas srojho hosťovani a v USA, !kde ViO
PhUade lphU mlad9 32,ročn9 umelec stvám11 hlavnú postavu v o,pe.re M. P. Musaorgs:kého Boris Godunov. Oloh!a Bonisa Godunova je jednaou z korunn9ch postáv v tVl(}rivej bl.ografJI spevákoa .. .
Vráťme sa však k spomlnanému americkému mestu, kto ré zna.
mena·lo dalšl vav.rln na , ceste z.a úspechmi: mlnuoléhoo roku .tu toll!
P. BurčuJ.adzemu udeliLi cenu t tlltu.l l a11reáta v súta~l. ktorú zalo·
!ll vynLkajúc·l taliansky tenorista Luciano Pavarotti. ( ·P·r'lpom eňme
,Jen, fe cenu a titul Lau reáta s1 z Favoarottlho ph1loa delphs kel sútaže
•odn1esol .r~u 1985 a j náš tenor.lsta Jozef Kundlák, s ólista o pery
SND.)
Gruzl:nsky ·b asista Fa.ata Burčuladze, na·prlek svojmu mladému
veku., má u! •t aktl popularitu, že vo Viedni založi:!~ 1klub, nesúol
jeho meoo. Cleoovta kolubu sa pozorne Zlll Ujl majťí o život l umelecké 'OSUdy svotho oblťíbeného speváka. zblera·jťí jeho g ramofónové
cabrávky, ba vydall o ňom l konihu. Na jaor tohto roku klub obdllvovatelov wnenla P.aatu Burčuladzeho vyslal· 30 čl enov do 'Db!Ll.sl,
oaby s1 umelca mohli vy poč ut v opernej kTeácU Fill?a z opery
G. Verdiho Don Carlt>S. Na snlmke TASS/ APN Pa a lla Burčuladze alko
Boris Godunov.
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štrumentálnej tvorby a v9oklady genézy a ·histórie nemeckej l neNemožno povedať, fe by tzv. ,,manonhelmská otázka", nastal.en.á
skorSej Ceskej melodrámy. Paleta tém, s ktor9m1 vystťíplla hosti·
H. Rlemannom a jeho oponentmi zač<latk-om nášho storočia, 1 natel!Sk.á stra.noa, bolia a.kost •pestrejšia a na·}m!l boh a t ~ia na výklady
dalej h9bala muzlkologick9m svetom. V9kJ·ady mannhelmskej školy
nových pramenn9ch Qb.~vov. Nehov·m~ac o slávnos tnej lnaugurač·
(r02.umej: št9lov9Ch, ku klaslalzmu smerujúcich pri'JlOSOY omann•
helmskej ku'ľf lrstskej k·apely po rok.u 1740) vsttlpll1 v podobe št>an· .nej preán.áSke L. F.loniSChera IIIo8. tému .,D.on Giovanni 1987", ktorá
pr.lipomenulllll •n iektoré (l Prahy sa dot9,kajúce). záhady z dejfi!. redardn9ch ikap!Jt.Dl do bežn9Ch uč ebnfc a prfručlek. hudobného decepcie whto jubllujllceho Mozartovho veldiela, nl!-pr1kLad mladučk9
jepisu, vcelku beme sa tlef prtpťíšta, fe podobn9ch movačn9ch
j . .Keu·tter zna.menite analyzoval Rlchterovu cb.rámovťí tvOI"Ibu z čes
centier bolo v 18. sto~! Yllac. Tu a tam sa o b)avl lepšia alebo
horšl·a hud.obnoanalyUcká práca venovaná lnš~rumentálnej tvonbe ok9cn zbierok (a v d1skusU nezvratne dokázal autorov oolešovsk9
pOv·o dJ. H. Jung ·novo osvetl1J vzťah teórie abbé Vogleoo. k tradloU
J. V. Stamtca a nlelmor9ch jeho ,d,ruhov čl polrrarovatelov, ob~
sa vysky tne drobná šalrvátka o v9klad pOvodu toho čl onoho mann'- mannnalmskej ~koly, K. Hortsooansk.y .ob)asnU sémantickťí stráorlku
hel.mského .,symfonl.kla". Vď aka tak9mto šarvátk.aliil na~. česk! mu- .ra.n9ch slinfon11, H. Unverrtcht a S. Qscbmannová riešili otázku, čo
malllo v kontexte •r ecepcie 18. stoooč.La znieť ako česk9 tón,
z11rológov11a pred r~l dokázali, fe u Stamtca bol'O ~esk9oo rysov
M. H. Schmid sledovan!.m dejLn orescenda nazna čil, kboré ·I mpulzy
vtac, ako sa predt9m predpdkladalD, zato sme však daf1n1'tlvne
,bol:i z Taltanoska do Maonlnhelmu trensportované cez české 'I>l'QStr.eprl§l~ o FHsa, u ktorého sa jednoznaČolle d.okázal bavorsk9 pOvod.
die oa !ktoré nle, W. Ru•f a J. Veit prehlb.lit! v9klady o počliat:klooh
NajnOvšie bol spochybnen9 ·a j hole§ovsk9 ·pOvod F. X. Richtera,
nemeckej melodrámy, M. SchuLer demonštroval novo oojavenťí Mysako jeho momé .r.od.lsko sa začaLa. udávať hOI"nádska o blast SlOt11več.kovu ( 1) mel;od.rámu .,Theoderich und ElliSa" a Ch.·H. Maohllin&
ven.ska.. Jednou z posledn9ch medzl.náoodJn9ch rekapitulácii mann·
d'Ok.ázal, !e P. Vran1ok9 zara'dil BWldovu meLodrámu .,Medea a )a·
helm.skej otázky bola .diskusia, ktorá sa 'OdohTala :na bm.eiiiSikom
son" do svojej pa.roolstlc.kej v1ede.nskej fra šky .,Medea". Rozvá•k olokviu 1970: pr.otokol tejto a.kcle vy<lan9 v ·roku 1972 je v zahradzať jed,notllvé .prtnosy by bolo nadbyoočné, prerože usporladatelloa
nločl dobre známy a hodne sa cl·tuje.
pl'lsltlb1L1 skmé vydlan.le protokolu. Radšej •s a siručne zamyslLme
Až s odstupom dvanástich rokov po Bme sa problematik& znavu
nad n16k·tor9ml ch.ar.ak-terisUckýmt .pr[nosml a!kcie.
vynortla v samotnom Mannhelme, kde niekolko zápa<donemeck9ch.,
P·r.edovšetk9m tu šlio o p.rvé č~'O-nemecké .,bilaterálne" za&ad·
rakťísikych a angLosask9ch vedcov rakovaoo na tému .,MIIlllllhe1m
nul'le toho dorubu: redustn9 je faklt, že nikde nebolo lél:llo1 stlopy
a TaJ.lans ko" (marec 1982, z.bornlk vyšiel 1984) . Stacy prottr1e- ·po n:lalul:ajšlch 1Ulclollo8ll'lst1ck9ch -rekl8'máclách }avov pre ttl čl onú
IDIIIIUlOVsk9 argwnent, fe ~ot!.! ·vllčšlna mannhetmsk9ch novmt.ek
ltu'btúru a !e soa pohload všetk9ch uprel na štúd·l um sociálne deexistovala uf pred lt'okom 1740 v tal.l.a.nskel hudbe, tu . opanoval
termlinovan9ch vzťiah.ov9ch sieti, kt!Oré umožňova)! tra nsport hu·
pole, aj ked aJirosl v pozmenenej podobe: ukazuje sa. t.otU, fe v
d'Obn9ch impu-lzov. Vztahy •por9nskej a faLokej kw1túry k českému '
samotnom Ma nnhelme bola talianska tvorba zd.rojom mnoh9ch
prost1"8dl!u sa ·PodarHo ,r.ozkryt ·hlboko do 17.. storočLa. U.kázalo sa,
po<Ln.etov pre .ro:zv.oj ·l .nštrumentálnej hudby, na~mll opernej. Na cele niektoré .por9IJske ·kapely ( Viľátane .mannhelms kej kapely ) m:al1
lej akcU ·bolo pozoruhodné 1 to, fe ·j ej usporiadatelia a gestor.l
v sClvislostl s dob:ov9m1 ·polltlok9m1 dejinami pootl:reformác4e svoje
(mohuč.ská univerzita, MozaTtova 'Spoloč nos t •v MaJIIIlhel.me a spov9chi0dtská v SHezsku pred roJrom 1700, fe niek~oré Lmpulzy sa
lok ATbet.t:sgemelnsc·h.aft fUr mLtotell\he.mtsche MU'SI•k.g eschlchte v
bleskuorychlo ~t·rtll niekedy až 'PO tlslcekhlOOletrový.ch ·trasách (na·
Mohuč1.) tu n em·o hll počltlll( s tallansky.ml partnerun.l a fakticky
priklad do AngLl.Coka) zdan'llvo udtvujl1c1ml okJu.kam'l, takže neskorsa pri riešeni typicky .,bilaterálnej" témy .muse~! op.lerat o vlastoné
šie pr6nllkanl.e stredoeurópskych podnetov do M8lliillhe1mu a o.dt1al
sHy. Jedn9m z d0le~lt9oh záver.ov konferencie bola :1 požladav·kla
d·&lej na západ bo1o dávno :pripravené, fe v 'autonomtmvanej 81ľl!1noa dalšie podobné ~~~Jk cle. Budtlce podu)atle malo osvetliť vzflah
flc16lnej lonšt·rumentáLnej hudbe sa 'l'Ome, čas~o uf Rlema,n nom
,.Mwnnhelm - FrancOzsko", v9hladovo sa počltalo 1 s rokovo111111m
prlpomlnané .,manler·y" ujlmah špec1folck9ch sémoantlck9ch fWllkCU
o vztahu .k ·h udotme j ikultfi.re če5lk9ch lkrajln.
(!anfáll"ov.Ué motlvy voo ·ful!Jkcll alkéhosol. poukazu .,ter~z bude nasleAk sa lronJa1o v d.ňoch 26.-29. marca toh!IO rok·u v Maaabelme
doWlf vá~ tematická práca!" a pod. ), že žáner melodTámy m·
lroloblam' nanané ,.Nemecko-i!e.ké hudobné nťllby v 2. polo- obchádzal vo v.rchioln9ch (na.pr. Bendov9ch) dielach s hudbou
. viC'l 111. storočia a v l . polovict 19. atoroi!la", mtLal čo .,f'l'ancdz· . skoro talk alro dne§n9 m m, že velklost dvors kej kultúry podmieňo
ska" akal.e. bola odLožená až na sklonok 80. rokov, bolo ro IM"9-: vala IDIO!nost hudby odpťítat sa od zvykiov9ch fUIIlkcll a jecLI.ne
dťlvšetk9m z toho dOvodu, fe česk! muztkológovia dokázal~ · velm.l
velké mestá na O.r-ovnf Parlfo!i č! VIedne mohli dospieť k produ•k cll
ope11at1vne pontliknut .relaUvne ucelen9 !koncept podobného blloatea recepclo1 zas!Uhujtlcej Sl prez9vku ,.masová" , atd., >atd.
·
ráloneho •rdkiovanta (stalo sa tak uf ·r. 1984 v P·rahe na med?.iná·
Hlavn9 záver však vyznel v tom zmy.s le, fe· podobné a kcie , ktoré
.ood.n~ konferencii o hudalmam lklaslclzme). Pod dosť §!roko rozby sa systema.tloky zamertavald na sledovanie vztahov9ch o táook,
prestren9m ·~raJDSparentom sa sice .nakoniec skrýval\ dva ,.košeM
stl dnes pot·rebné llllro sol, a k sa má h!JStor.lcko..osoclologlc.k'9 1 teoproblémaov, t-otiž väzba mannh.et.mskej kulttlry na hudohn9 život
·ret1ck9 hudobn9 ·v9skum člastkQY9Ch prostredi potmťít vtrame dočesk9ch krajtn o& zr.od mellOdrámy, tie vša:k bezpečne fUII8oval1
p1"8du. Oz9v.aJ.o sa teda volame poo obdobn9ch kQnferenclách maaiOO ;pars pro toto, pretože práve na nich bolio možné monogra·
pu.Jtlalch ·postupne ·jed.niotllvé cellky č l tr.asy (mimwia dny záujem
f.lcky azrej·!Diif typ dobov9ch vzťahov oboch :ku.ltotlrnych ceHrov.
ptítajťí práve .,prechod.ové" o blasti typu SlleZISkla., Poo<lUlllajska, alpObec ~esk9oh ·h udobn9ch hlstor~lrov zastupovali: }. Vyslou!ll, J. Fu·
skéh() č1 karpats-kého prlestoru a pod.) , česká delegácie p.onťík1a
kač, . I( Pečmlllll, L. Pl'Lbylová, z. Vodák (zástupca Bendovho J«>.
usporiadať niekedy v bl!Zlkej budťícnostl •konferenciu, <
k torá by pDmamého orchestra z Osu nad Labem•, t. j. teles.a horlivo tpSStu.}ťl
dolm9m spôsobom analy:rovala nlektoxé dalšie závaždlé a viacerým
ceho ~eskťí hudbu 18. storočia a presl6veného dnes v oboch nekulttí-ram spOiocné problémy. Mys llm, fe ·t·lllkejto .,suseds kej" spomeck9ch štátooh), Z. PlLková', F. VIt a M. H!ÍIVJová (p;oslednf traja
lupráci. by sme ·mali v enovať vo Vla stnom záupn e ma xl!málnu IPOako špeolallstl na probl9IDJ8tlku melodrámy). Vcal!k!u ~eski reprewrnost, tak., a ko sa to napriklad stalo už pred rokllll1 d-obrou
zentanti pontlikU globáLny Obra!Z českej hudobnej ·kul'ttl.ry sledbva·
tradlctou v Pol-sku. Stane sa Ma.n.Mlelm 1987 v9chod•l-skom op.re na·
ného obdobJ.a, načntnuUe typológie vztahaov ·medzi ~es.k9m1 .klra}lllo8'·
šu českosl:ovensktl t.niclatlvu?
Jill FUKAC
ml a P.orýnlm, analytolcké 90n:dy d'O dťlmácej 1 .,em1g·rollllltskej'' 111»-

Zo zahraničia
Zber tohtoročneJ lstaubJI.
sket koncertuej a dlvadellll
ses6ny nesnamenel Jel vyvrclllo
leale, to pride určite lkllr •
15.
latanbulskom
f811tlnll
(15. li. - 31. 7: 19117). Upow
nili na seba predo'VIetkfm dft
s6llstky •m edlin6rodoého vtsmu: husllatka Suaa KIIIOII
(Turkyňa, phoblaca v s6e.
nosti v USA, sn6ma l v CSSI),
ktor6 celkom vfnlmol!nfm splo
sobom sahrala so St6tnym syJI.
fonlckfm orchestrom Brat.
sov Koncert pre husle D d•,
a cl'alila dom6ca umelkyňa V•·
da Ermanov6, ktor6 excelonll
v s6lovom parte Chop!DOYIII
l. klavtmeho koncertu e 18111.
Prvf koncert dirigoval rUJII8o
skf hosť Emanuel Elen•ca 1
uvied.o l
eite
Beethov11110n
4. aymf6nlu a Wagnerovu Jlft'
dohru k Tannhlluserovl, a ll
dosť
rozpačito.
Na drubow
koncerte neriU taktovku dtm6cemu dirigentovi Hlkmelllll
Slmsekovl (predviedol BeeU.
venova 8. symf6niu a fln6le 1
2. symf6nle turecktho skiD
tela U. C. Erldna, ktorej necbfba originalita
aul
typlckf
orlent6lny kolorit) . Z turecbl
tworby sme sa alte 1ozn61111J
1 posorubodnfm vloloni!elOYfll
koncertom Nevfda Kodallllll
(nfml dobrý s6llsta All Jla.
gan). Zvylok koncertu pallll
Gershwlnovfm dielam: Rha~
dy In blue (so s6llstkou Judll
Ulugovou, Amerli!ankou, 1116cou v Turecku) a Amerli!a11011
v Partii. Tieto skladby neaalll
tentokr6t v osobe dirigeDII
lonescu Galatiho najideáliiiJIleho tlmol!nfka a vymeli dell
falkopádne. ZberiM!nf kOllCIII
ses6ny bol darček·om pre mlldé publikum, ktoré tu tY1IIt
mai!nt percento koncertnfdi
n6vltevntkov. Hrali sa snrg reeny v Cípran pre velkf orchester a dirigent Erol Entl•
1a tu predstavil at ako brtlaa•
nf 41esovf pianista.
K 200. vfroi!la pnébo pl'li
vedenia Mosartovho Dona GI•
vaDDlbo pripravila lltanbubli
opera Jel nov'6 lnzcen6clu. ·a.
cl ulektoré temp6 boli asda
prtUI opatrut, patrilo hudollaf
naltudovaale Roberta Wagn. .
(bral l i!embalovf sprievod '
recltatfvoch l k nafnetlejlm
sWn.kam predstavenia. Sc6al
nebola riel8116 najltutneJiie 1
v rt!IU (Yekta Kara) je rM
hluchfch miest. V hlavných
loh6ch u sympaticky uviedli
A. Baran a S. (btoprak (obaja
v '6lohe Dona Giovanniho). Gil
Sabarov6 ( Zerlina) a na tmil 'f'J·
n.lkaJCíci Suat Arikan (L~·
lo). Koncom máta sa pred~~~.
vil
'obecenstvu
IstanbulUf
madrlgálovf sCíbor. Teato aro.
~ert bol potelltefn.f m diUca10a
toho, le sa t1Dii811t hudobnf ll·
vot utelene rodlruje al o DOvé 16n.re.
ROMA!'\ SK!tEPEK

*'

Pri prtlellto81tl 50. vfroi!U
Címrtia vf&namného pollkébe
sklaclatere 20. atoroi!ia Karola
Ssymanowskébo
( somrel 21.
marca 1937) odbalili pamll
tabulu vo Viedni na dome, kde
kedysi skladater tli. PoduJatie
pripravili pof&ko-ralcbka Say·
manowského spoločnost a Spo.
loi!nOs( prJatefov Viedne. Nl
s6ver spomienkových
oaltt
predniesol hlavn6 slhnoatM
predn6lku v barokovet 1611
stareJ radníce doc. dr. Tbeopbti
Antoalcek.

ta'

Bonntké vydavatefmo Bow·
rier-Verlag Herbert GRindllliUI
vydalo pred dvoma rokmi kal·
bu Hen-ryho A. Lea 1 Utu1011
.,Gustav Mahler. Mau on tba
Margln". Kniha, ktor6 m6 15'1
strAn,
viac
popularl&uj6cbl
•pôaobom prlblllute llvot 1
dielo tohto nlktlw twarcu.
K mahlero.v&ket llterat6n
patria Uel publik6cie, ir>tort li
venovmé Mahlerovet maDiel·
ke; k nim JDIOIDo uradiť aj
kniha Karen MoUODOvej ,.Al•
Mahler-Werfel. Die uabelllh•
bare Mnse", ktoH vyiJ'a Uel
pNd d'VOJD8 rokmi v m'ntcbm·
akom vydavatefstwe Wllbebl
Hayne. Knihy A. Mablerove~
Werfelovej ako ...
. ~:f
an GDitav Mahler" čl .,Mm.
Leben" 16 elte aj d!nee sanJI·
mavfmi dobovfml nedectvamt;
K. Monsonov6 vo • svojej .3112·
str6nkmeJ pr6cl lti!J, nleleo bo·
hatf llvot tejto oso6na.ti, ale
konfrontuje al Jel vfpóvede 10
Slcu~DOI(OD.

Za Miroslavom Venhodom
V aedelu 10. mája r6no o 7. bodine
aAhle a nečakane llOIDrel v aedemdellatom druhom roku llvota (nar. 14. a.
1915 v Moravakfch Budljoviclach) MI·
IOSLAV VENHODA. Odlllel mnoatrannf,
aaobyčajue udelanf a kreatfvny hudob·
lik - llak H. Dolellla a J. B. Foer·
llera -, ktort aa do vedomia (nielea
dlho, t. j. československého, ale - dá
11 povedať 1 eur6pakeho, ba netoYého l zap1sal predovletkfm ako zakla·
•atel a dlhoročnf vedAcl sAboru Pralakf
11adrlgallst1 ( pOvodnf n6:1:ov sAboru: No·
Yl plvci madrlga14 a komorni hudby).
o·uea, lial, elte nemáme k dlapozlcll
prfstupnf prehlad vletkého, ňo Miroslav
Venhoda pre nalu hudobnA kulttru VJ·
koual ; nemáme bibliografiu jeho teoretlckfch čl publiclstickfch prejavov (vie·
ae vlak, le r. 1946 vydal knihu Úvod
•o studia gregor16nského chorálu - naldbam sa, le nepr6vom zabndnutt) , VJ·
lttpenl na rozlii!nfch konferenciách,
1J1Dp6zlách, kurzoch čl lkolen..lach, ani
- llal gramonahrávok. Ak by sa
Yletka aktivita mala apoňltaf, Istotne
~ vylial lmpozantnf komplez titnlOY.
v.cr len gramoplatnl, nedclch jeho me·
10, poznáme n..lekolko desiatok. Vzn..lka·
U olelen v Ceakoalovensku, ale aj inde,
' rozllčnfch krajinách, kde Prallkl madllgallstl za apoluAčastl Miroslava Vanbodu llrlll slávu českej - ale aj alonnskej - hudby. Zial, nie sme scho.pnl
presne určit Ich mnolatvo ani vymeno·
nf vletky ceny, plakety, medaily, cUp·
lomy, ktoré Pralskl madrlgallatl s Ven~odom zolall: vďaka Venhodovi •• tento s6bor vypraco.val medzi elitu, vlado
un6vanA a relpektovanti lplňku. Mirodn Venhoda bal elegantntm a aobles.lfm vehyalancom nalej hudby.
Repertoár hudby, spadajticej do záujIDYej sféry dirigenta Venhodu, bol vel·
li llrokf, no vari sa nnmfHme, ak konltatnjeme, l e Venboda bol predovletijm válnivfm mllovnlkiom toho, čomu
ues hovorime ,.stará hudba". A aj v
IDIIto ztilenl bol register jeho záujmov
110 byčajne mnohoatrannf a diferenco11Df. Zahrňoval najvlič lie mená a diela
~telovej hudby od povedzme - anlllckej polyf6nle 13. storočia, cez Macbauta, Okeghema, Joaquina al po Lasll, Geaualda da Venoaa a Monteverdiho
1 hudby českej , z ktorej by som predo·
lletkfm chcel apomenAf nezabudnutelne
JIOIItlckA nahrávku vianočnej a velko·
IOČDej hudby Adama Mlchnu z Otrado·
Ile.

Miroslav Venhoda mal vzácny dar urollf 1 tn. starej hudby hudbu liri, prť·
,.modernt". V staronovom spoll o tzv. autentická Interpretáciu, teda
1 spore, ktorý neustále nadobAda iné
1 ln6 akcenty a podoby, aedflal Ven·
lloda kr6se. Chcel, pravdale, aby "atart budba" zaznela pribUine tak, ako v

margo ll.

ročníka

Sn!mka : R. Polák
dobe svojho vmlku, ale celou váhou
osobnosti aa usadzoval, aby aa hrala
a spievala profealonélne dokonale. Ne·
s6hlasil s ttm, aby sa 1 hudby stredo·
veku, reneaancle a baroka pod z6mlen·
kon tzv. ltflovoatl lnterpretécle robUa
relikvia a muzeálny ezpon6t, ale naopak
usiloval aa predovletkfm o to, aby al
ono nalla ceatu k dnelnému človeka,
k modernému prijlmatelovl hudby. Ne·
bol pAhym čitatelom nOt ; cllela, ktoré
hodlal naltudovaf, domfllal a dotvl·
raJ. Jeho Laaso je meclltatlmy, ale 1 JWO•
fetlcky burácajtcl, Monteverdi zasa usnene lyrlckf l ezprealmo·drematlckf.
VIdy a vlado hladal - a vlčllnou aJ
nachádzal - to, čo je v hudbe podstabMi
a večné. Aj kecf aa dakedy zdá, le romantizuje
a prlvelmi stavia na kulte
zvuku.
Osobitnou kapitolou je Venhodova apo·
lupr6ca pri realizácii nahrávok starej
alovenakej hudby, ktorá vyvrchoUla dvoma gramoplatňami Musica Antiqua SIDvaca, a najml Vianočnou omlon Edmunda Paschu, ktorá v lnterp:retécll Pl'ŠI·
· skfch madrlgallatov tapelne zamela v
mnohých krajinách.
Miroslav Venhoda bol aktlvny al do
poslednej chvlle nojho dynamiekého It·
vota, o. l. najmll v Spoločnosti pra atarA hudbu pri Ceskef hudobnej spoloč
nos ti. Ne ustále čosi plánoval, Ndil, pomáhal, organi&O"fal - akrétka, 111 v ba·
dAcnoati. Bol ozajatnfm mulom člna,
mal vlak mozog vedca a ~ce umelca.
Prlvetivfm vyatupovanlm, 16akavoafoa a
ochotou rozdávať skúenoltl al zlakaval
prlatelov. Aj u nás na Slovensku . . .
RICHARD RYBARIC

hudobného festivalu

EHÁROVO KOMÁRNO
(D ok on čen ie z 5. str. )
pre husle a klavlr od Foom a
k toré Peter Micha lica objavil pc>ho p obytu v Spo jenfch š tátoch.
vzm•klo pr avdepodobne počas
fch štúdi! v Pra he a jeh o mezač!n.a už byt typic ky lehá rovs ká,
Technicky nároč n ej ši e miesta
Interpret s l ahkosfou. Súhru s
• '"'""'' a...•u Elenou , ,ktorá ho spr evád za'la
rl , vnlmame už a ko samoorej• trva lf a tribút ln t erpret ačn ého umedvojice.
slávn ostným predstav&!estlvalu boLa Lehárova Zem Ctsmev podani pražského Hudobné h o di·
v Ka.rllne. Zden!!k Matouš a ko SuVl 9ľa Kallvodová ako Liza, R>a.d -J

torov, v koo.rfc h sa lroncerty konal!. Sálu Oblastného poduna jského mťí z ea interpre ti už d-obre poznajú a vyhla dá vajli
n a jmä pre je j vyn!.ka jOcu a kustLku. Nová budova Mestského kultlírneho s tr&d iska , ktorO odovzdali do ul!lvan!a vo
feb.ruárl toh to rok u, prekonala lirov ňou
lnter!érou oča káva nia a j tých na jnároč
nejšlch n ávš tev:n!kov. Osvedč111 sa pa tr.onáty podnikov a d ružstiev nad koncertml. V praxi sa pre}avll1 Očas fo u jedno tllvfch vedeni a pracovniko v na tpodu jatlach, v ztska van! nových poslu c h áč ov.
Zauj.alla atmos f6ra kon certov. To, že
niektor! umelci (J. Konstanty, P. Mlch ald- ·
ca) aj sami uvád zal! svoje k·once11ty,
zmenšilo hrani cu med zi umelcom a o be·
c enstvom, doš lo k vzájomne j zhode, a

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
- KONCERTY SÚČASNEJ HUDBY
Nanajvfš atraktlvnym a pou č nf m podujalfm v r4mcl cyklu lron certov sťíčas
nej h udby, organlzova nfch Slovenskou
filharmóniou, bolo vystOpenle SAboru blclch nástrojov z Gylira, pôsobiaceho pod
vede nlm skúseného hudobnlka a pedagóga László Véraya. Ich vystOpenle priláka lo do Moyzesove j sl.e né SF ( 22. a p-rlla 1987) predovšetkfm množstvo mia·
dfc h p os luc há čov , prlvrl!enoov ,hud·o bné·
ho prOdu m!nima l-mus lc. Lákadlo m .najzása dne jšie ho vf znamu bo lo uvedenie
dvoch ko mpozlcll a meric kéh o p rlekopnlka re petltlvne j hudby Steva Relcha Mnsic f·o r Plecea of Wood a Drumming
- Part l . TI, k tor! ul! prišli do užšie- ·
ho konta k tu s hudbou S. Relcha, n eball
ds ootne prekva pe nl predvedenfmi skla dbam!. Skla dater v každ om s vojom d iele
neOs t upčlvfm spôsobom razl cestu novému prOdu v h udobno m myslenl, Jeho
ko m po z ičnf jazyk je naplno vy.kryštaHzovunf a len velmi fal!ko napodi>bltel·
nf . Rytmická " polyfónia", kont rast syn ·
c h rónnQStl a asynchrónnosti, svo jrázna
Inš trumentác ia, plne zodpov e dii j ťíca zá ·
konitos tlam da n ej hudobnej š t rulctťíry to všetko a va ri a j čosi viac je ukry·
té v Reh:h ove j vf povedl. Reich sa opiera vfl učne o kont rast v r ámci na jmen·
šlch deta ilov mlkroštrukt6ry komp.oo:lcte ,
preto percepcia jeho d iel vy l!aťiuje maximálnu koncentráciu n.a p rofllovanle jedme trorytm1ckfch
modeLov,
no tllvfch
fra gmentov širšie ponlmane j plochy.
Pred-stavltel mla dej generácie madar·
skfch sklad a terov - István M6rtha roz·
vlja osobltf m spôsobom Impulzy m inimal-muste. V porovnani s Relchom Má rtba a koby sa člasroč ne vzdal pr1sneho
štrukturalizmu v kanclpovanl tektoniky
diela. Jeho skla d ba Prlbeh a doma pre
bábiky t ati! priniesla čosi, čo v Relchovfch skla dbách a koby chfbalo. Pr&dovšet kf m ro bol momen t dynamic kého
kontrastu, lmpulzlvnostl, ba až a kéhool
zvuko vého barbarlzmu, vyvlera júceho zo
zákla dnej !ll.ozoflcke j premisy te jto ko mpozlcle, vyznač u jOce j -sa neodškl'!epltel·
nou dáVlko u Oprlmnej ludskej angažova·
nosti. Momen t kontrastu sa teda n eobmedzoval na sfér u mikrošt ruktúry, ale
naplno o vlád al aj vztahy medzi v äčši·
ml te kto n1ckfml plocha mi. Na jedl.neč ·
nom vyznenl Márthove j sllne j kompozlcl e sa ve lko u mierou podiel ali č lenov ia
s Oboru z GyOru. Svojim prlstu pom povf·
š ili Prlbeh z domu pre bábiky na k ul·
r:t lnuč ný bod celého programu, •n a vy·
vrcho len1e večer a (<napriek tomu . l!e n ezazne l na záver programu - a čl práve preto). Nemohol som sa zbavlt dojmu, l!e Relchove skladby sú pr e mla dfch muzikantov le n a kfm lsl prlpravn f ml et uda mi a l!e Jeh amblc le smerujťí
p ráve k umocn eniu možnosti minima!·
music pomocou Implantova nia závažl\el
obsah ove j roviny do š truk tťíry skladby.
Pritom Már th ovo d iel o prlnáša extTémne
Interpretač né pr oblémy, ktoré však v ·rukách odbornlkov, a kfml sú ·h.ráč l gyOr·
skeho s Oboru, prestáva jl1 byf problémo·
ml. V dramaturgickom pa rtnerstve so
skladbami Relch a a Márthu vyzneli osta tné "a trakcie" len .ako nezáväzné zá bavka . T<a·kou sa javila al ú prava Airu zo
Suity D dar J. S. Bacha, virtuózna vibra-

f6nov6 etuda (men o autoTa mt unlk·
lo , nakolko ho vedúc! sOboru L. Váray
vyslovll neoča.kávane). ako uj pôsobivá
zmes
latinsko-amerických poullčnfcb
tancov. Za zmienku vša k stoji jeden z
mnohfch p.Tfdav k,o v - úpravy troch sta•
rfch maďankfch tancov, k toré n avod.lll
ne definova te rno a·tmosféru prlromn ú všade ta m . kde Ide o ozajstnf zážitok z
perfektnéh o výkOf\)1.
IGOR JAVORSKf

Sies te podu }atle cyklu súčasn~! hudby
(v minule j s ezóne patrilo k na jzauj[ma·
vejšlm d ramat urglckfm čl nom hudobn é·
ho života Bratislavy) ma lo za svoje dejisko Diva de lné š tl1d lo VŠMU atHas
ma!Ct sálu Reduty. V jeh o priestoroch
hosťova l opernf sObor Vysoke j hudobnej
o divadelJHtj lkoly z Viedne s operoa
Hansa Wernera Henzeho (nar. 1926 ) Elé·
gia pre mladfch milencov, ktorá vznik·
la r oku 1961 n a libr eto z opera Wys ta•
na Hugha Audena a Ch es tera Kallmana
(i>. l. tvor cov textového podkladu Osu.du
zhfralca Igora St ravinského) .
Henzeh o Tozsiahle s kladatel s ké d1elo
je u nás známe len f r.agmentál\ne zvä čša zo zahranlč nf ch na h rávok, vysielani a J)'renosov. Z množstva jeho ·o pier
nebola na slovenske J scén e za tial uved&ná a ni jedna, a ta k recenzova né pred·
sta venie je vla s tne prvou la stovič kou
svojho druh u - 'l ked Ptnvdepodo bne
o jedinelou.
Na Henzeho Elégii p.re mla df c;.h mllen·
cov (27. mája t. r . v Bratislave) naJ IIII.ac
zauja lo JeJ h udobn é naštudova nie. Ná·
ročné spevácke a Lnštrumentálne party
boli zvládnuté na pozoruhodnej, n e raz
velmL vysokej úrov ni ( č o podáva vysve dč enie o celkovom niveau viedens keJ •h udoQbneJ a divadelne j školy! ). Absolutór ium sl zasluhuje komornf orchester pod
vedenlm Petra Lacovicha (s virtuózn e
tra ktova nýml nástro jm!, n aJmä blclml)
a v äčšina só lis tov. Naj n áročnej šiu úlohu
Hildy Mackovej obdivuhodne stelesnlla
Antonia Llnová ( p,r ávom dostala l n aj·
v äčši a"J)Iauzl ). Hud obne dielo perfektne
naštudoval Walter Velgl.
Ré~la Gerharda Werdekera a vf prava
Edgara Toprltzhofera za technickeJ spolupráce Waltera von Hoessllna prezentovali Henzeho Elégiu v d uchu !luzlvneho r e alizmu. Scén!cky najza u jlmave jšle
bol! miesta s ozvl á š tňujú clm použ1t1m
r eflek torov (osvetlenie bolo vfsledkom
spoluprác e Ger harda Fischera a Emila
Račku ) .

Pria znivci operného žánru naplnili Dl·
vadelné št Odlo VŠMU v ho jnom počte
a boli ur č it e vd' ačn! usparla dateram
(ume lecké mu vedeniu Slovenske j fllha.rmónle a Jel dramat urgii) l úč lnkujCtcJm
za prvé živé pred vedenie Henzeh o hud obnodiva delného opusu na slovenskom
javisku - l ked Eiégta pre mladfch mi·
lencov má (n ad.väzu júc na tra-dielu n &meckého m edzlvDjn ovéh o h udobného expresionizmu) najzau jhn.avejšle vokálno·
Lnš trumentálne úseky vLac ch.ar.aMeru
konce.r t.anťnéh"o než v poavom zmysle
dramatic ké.
IGOR VAJDA

pečovanl d ra mat~Jorglc ké ho

vltelta <najvyššieh -stran!ckych a štátnych
orgánov vrátane č lenov vlád y SSR a
predsta vltel ov Ministerstva kultúry SSR.
Osobne sem zavltal dr. Zdenko Nováček , CSc., koorý slávnostne festival o tyo·
r.!l. Medz! hosfa ml nechýbali ani dr. La·
dlslav Burlas, CSc., <nový predseda
2iSSKU.

zá meru venona jmene J jeden program občanom
madarskej národnost!. 'llohtoročné mu fes·
tlvalu .možn o vy.tknOt azda sk u točnost ,
že ch fba l o "J)odufatle pre dospievaj úcu
mládež. V rámci budCtceho ročnlka s a
pr.lpravuje s pevác ka sCtf>až, zame raná n a
Lnterpretáclu operiet a muziká lov.

Organizá tor! festiva lu Leháirovo Kc>márno sl postavlll la tku n á rOČlliOSU p.rim er a ne vysoko. MaJCt vy pracovanú koncepciu na n asledujúce roky. V budúcich
ročntkoch budO Iste Ctspešne jš! v zabez-

Festival s vojou umeleckou a 'spoločen·
skou Orovňou opäf .p otv rd il potrebnost
ta kéhoro poduja tia v na~ om hudobnom
živ ote.
RUDOLF HARMA'JI

vať

OZNAM
Rladltelatvo ĽSU v Tntenej so athlasom ONV - odboru i kolstva v Dolnom
Kubina prijme v lk. r . 1987·88 dvoch učitelov na vyučovanie klavlrn eJ hry.
Byt pri néatupe k dlapcnlcU. Ziadoatl saslelajte na ONV - odbor l kolstva Dolnf
Kubfn.

Dulana Jarjahka, J6na Konstantyho a aul. wn. Zdalikia Machél!ka (v poradi
do lava) splnlU vletky očakbanla komériianakého obecenstva.
Snlmka: R. VeJrga
KuchaJiová. a ko sestrJč.kla Mi a Miloš
ako Gustáve k podali solfdne sp&e. herecké výkiony. Komá.rlno s a
prvým mestom na juhu SJI()o
kde ka rlln'Ska ope r etné scéna
zaovltala.
umeleck ých zážitkov fest!umocň ovall krásn e interiéry pr1es·

tfm 1 .k bllžšlemu emoclonáinemu pO·
sobenlu na posl ucháča .
Vysoká ·b oLa o111J spolocenská Ctrovaň
koncertov. Z!al, zaslúž!lý umelec Gejza
Dus$k sa pre zlf zdr~votnf s tav nemohol
zúlSas llnlf festivalu, oo pozd ravll všet·
k ých ťíčastnt k ov a organ1zá tarov otvoren ým 11soom. Med zi hosťami boU pr edsta-

HUDOBNf !IVOT - dvojtfldennlk. Vydiva Catav umeleckej k ritiky a d l·
vadelaej dokumentácie vo <Vydaviatelatve OBZOR, n. p., ul. es. a r médy .3 5,
815 85 Bratislava. Vedticl redaktor: PhDr. Zdenko No v á č ek, CSc., re da.kcla: PhDr. luraj D 6 l a , PhDr. Jua L ang o v 6, technické l redaktorka:
Eva Zem 6 n k o v á. Redakčná rada: zaal. ,umelec Pavol Bagln, PhDr. Jaroslav Blaho, PhDr. Vladimir Ctllk, Ladislav D61a, PhDr. Alojz Luknár,
Jaroslav ·Mater, zaal. umelec Edenko Mikula, PhDr. Tatiana Okapcová,
PhDr. Michal l'alovčlk, CSc., Hana Urbaacov6, PhDr. Terézia Urafnyová.
Adresa red.: Gorkého 13/VI., 815 85 IBratialava, tel. : 330 245. Admlnlstrécla:
Vydavatelstvo OBZOR, \11. p., ul. Ca. armády 35, 815 85 Bratislava. Inzertné
oddelenie: Gorkého 13/VI., 815 85 Bratislava. ll'lačla : Nitrianske tlačiarne,
n. p., 949 01 Nltra. Rozllruje Poltov6 novinové alulba, objednávky prljfma
kaldé polta a doručovatel. Obtedohky do nhralllčla vybavuje PNS Ustredné ezpadlcla a dovoz tlače, Gottwald ovo Dám. l , 813 81 Bratislava.
Cena jedného vftlačku 2 Jc:ča. Neobjedoaoé rukopisy aa nevracajei,
Indezd 'i!lslo: ·492 15
Reglatraňo6 'i!lalo: SUTI i/10

Hudba t1ko forma s poločenského v edodomia a hudobná kultúra· ako súčasť
ideologickej nadstavby sú detel'Illlnované spôsobom výroby dl!lnej s poločJlJOSti
a regulované ri.adlacimi m echanl:zmami
kultúrneh o sys tému a k'o jeho dôležitá
organick á súčasť. ·Posbav enle osobitne
hudobné.h o umeleck éhQ d1eLa v soolallstlckej s p oloč nost! nepredsbavu·je v llomto
zmysle žiadnu výrumku. Rozmanité so.olálne fun k cie plnlll v dejLn.ách všetky
druhy um en La, vrátane hudby. Odllšn oot
post.avenla hudby vôbec v soota llst·lckej
spoločnosti je daná sociáLn ou ·k valitou
jej spo loč enského systému, ktorý programov·o rozvfja sociálnu emanc1páclu
a rovnoprá vnosť Qbňanov, a preto ZlľOV·
noprávňuje aj Ich prfstup k hudobnému
um eleck ému dlelu a skladbe a k o k duchovnému bohatstvu spoLočn·ostl . Tá tQ
zmena spol očens k ej h odn oty hudby msn f aj kultúrne a ek on omické mechanizm y jej spolročens kéhQ Tt.aden la, umožňu
je · otvorene ich dek Larova ť, wrtlkulova t
požLadavky, kltorým slúžia, a všeobecné ciele, k toré sledu j ťí, pretož.e neobsluhujú záujmy ťíZ'kej •k ult ťírnej eLity vykot-istovatelsk ých t·rled, a le cel ospoločen
ské záujmy, potenciá lne zah·rňu j úce záu jem každého č l ena svol očnostl.
Speclflck ou polohou a zá·kladom spoločens kej účelnosti a potrebnosu hud·
by je jej ludsk á f unkcLa, obsahová VIB·
r~a b l llta a rozpty l. Sociálna f unkcia typo~og l cky
zjednocu je a :DOv šeo becňuj e
základ ný význam osobnej, ludskej f unkč
nosti hudby, potv r dzuje nleletn všeobecnost prltomn ostl hudby v ,n aj.rôznejšfch
sociálnych sys témoch ludských dej!.n.,
aLe predovšetkým výl uč n osť jej viazanosU na človeka, na ~ndlvlduálnu luds k ťí
osobnost ak·o tvorcu a .n osl tera hudby.
Ľud s k ý subj ekt j e zákl<
a dnou referenč
nou skutočnosťou existencie hudby, jej
vzniku, šfrenia, u rče nl<a l celkovej spoločenske j f unk č nosti. Hreto
má práve
ludsk á funkcia hudby dom inantné po·
stavenie v motlvácLl hudobnej tvorby,
zauar čo jej soo!á lna f unkcia sa uplatňuje skôr v jej stlmulácll a regu,l ác11.
S postavenfm j ednotllvoa v s p ol·oč en
skom cel k u sa men! aj forma a miera
zhody l udsk ej a soclál,n ej funkcie hud by

požLadavky na p.roces jeho tvorby. Tento
.,priestor" subjektfmehio určenia hudby
ni e je dnes an! dosta·točne ohr<anlčený
soclolOg.tou 18 psycoolOg!ou hudby, ani
pri pravený hudobnou ped·agogikou pre
rozllšovanle a adekvátne vrumanle ak celeTujťtceho a obsahovo
moliutnejťíceho
prúdu vývlnQvej dynamiky hudobných
hodnôt.
Laická verejnost reagu·je pobom na poruchu v komunlkácll s hudl()bnou ·k ultúrou neporozumen1m, 1gnoráciou prednostne v orlentácll n a hudobné umelec·
ké dielo a regresiu vkusu v orl entác U
na hudbu n<m:a·r tif.lciálneho chaMkteru.
Ak v tejto sltuácll ·h udobná veda s
popul<arizačnou
tendenciou predkla dá
verejillostl heslov:lté ·konštarovanle ,.netreba sa bát. hudby", .,hudba je pre ka~
dého" , musi sa tomu kaž.dý mys liac! člo
v ek vzop rieť ako nlčfm nepoo~nému
aprJortzmu, vyhýbajťícemu sa v skutoč
n osti k·rltlckej <analýze n euspokojivého
stav.u v spoloče ns kom meradle.
Takýto postoj spravidla len provokuje
obvlňov.an le skladat.el·ov z kQ mu:nLkač 
n ej krlzy sťíčasnej hudby. To však zodpovedá skuročnostl l en sčasti. Je j)ravďa,
že ,.obraa;" hudobných diel sa d.nes vo
sv·ojom z.nakovom a význa.moVIO'Ill systéme vyv~j a neobyčajne dynamicky a v sťí·
ča'Sllostl
predstavuje celý. systémový
komplex zložitej štruktfr.ry, l!l to nielen
v hudobnom umeleckom diele. Hudobné
dielo je v sťíčasnostl zLožitým systémom
hudobného materiálu s adekvátnou výrawvou lntencl·onáinostou ; vo svojej dia·
l ekticke j vllzbe sa stáva čoraz komplexn ejšim objektom a pre vnimajúcl subjekt reclplenrov hudobnýc h dlel st4le
menej prehf.adným a chápaniu dostupným
zdrojom estetických :informácii.
Dôsled.kom je deformácia ·komunikácie
medzi subjektmi a hudbou, č.o sa pre}avu je v <11om, !e vere}oos( sťíčasnú a.r ufJclálloo hudbu odmieta a nonaTtH!ciálnu degradovala na zv ukovťí clonu. Tento
stav mlmovorne prtpomina a:ntlc.kťí bájku
o l •fšk e, ktorá označova la h
• rozno za 'kYS·
lé, l ebo ho ·nevedelia dosiahnut, čo by
vecne charekteriwvalo súča'Silťí poziciu
rec•ple.n ta najm!! voč! hudobnému umeleckému dielu. Ospra-vedlňovanie, suma-

Festivalová atmosféra a prlťallivé prostredie zvyiujú umelecké a estetické álit·
ky z koncertov vUnej hudby. Nra srumke záber z koncer.tu Berllnslc!eho symfonic:U
ho orchestra pod vedenfm Clausa Petera Fl'ora v rámci tohtoročného BerllDikeho
bienále v novoreltaarovanom Schau.spie lhause.
tl!l, IM. druhej strii!Ile v šak b.wi ony samotné zbavené predpokladov umeleck ého stvárneru·a tejto kv.allty v duchovnel
sfére. To znamená da le~osiahle n ásledky
t ejto skutoč·nostl až do sťíčasnós tl. F1reto
sa v novodobých dejinách prog·r esivne
slly vždy angažoy,a,lrl za výchovu cel ej
spoločnost!. Tak tomu .bQlo v buTžoázn.odemokM tlckých revolúciách, či Parlž. skeJ komúne, a preto VOSR v Rusku už
c !elavedome vyt y-č uje h eslo: .,Umenie
pllltri lu du". Sootalistlcký 'Program umel eck ej výcho vy ludu znamenal zásadný
zV>rat v kultťírnej politike, ktorý zabezpe čil všet·k ým č.lenom spoločnosti 'OOV!Iloprávny 'i)rfstup k umel eck ým hodnotám.

Socialdstloká

kult ťl.ra

zákonite odhali-

la rozpor medzi st<arým 1ldeovým obsa·
horn U'llleleokých f·ol11em, prevzatých z
predchádzajt1c1clch spolročenských zriadeni, <a novými duch.oV>nÝ'ml potrebami

SOCIÁLNE FUNKCIE HUDBY
V ROZV·OJI
SOCIALISTICKEJ SPO LOČNOSTI
ako faktorov utvárania •tvorivého proc&su k ompqzfcle hudobných umeleok ých
diel a 1ch sémantického obsahu.
Vy tvor,enJe séman tick ých p·r edpokladov sociálnej e u funkčnostl hudQbných
d iel ú2:1ko sťí v lsf tS osobnou ludskou
fu,nkiSnostou tvorivého procesu skLadatela a závisi dnes od zl.ožltej šlch objektlvnych a subjektlvnych faktru-ov a.ko v
mln ul ostl, v:r.hladom n a väčši u zložitosť
soclál'neho sys tému s po l očens kéh'() života, duchovn ej a materiál-nej kultúry. Ak
sa dnes hudba sociá lnou funkciou vLaže
1118 zložitejšie sociá lne prostredie, lud·
skou funkciou sa vLaže na r cnvi nutejšlu osobn ost stíča sného člove k a.
Dejiny hudby dokazujú, že hudba tvorila aktlvnu s účasť života č lov eka v európske j kultúre, čo sa dá sledovať v sukcesivnej vývojovej Hn il zhruba od s tredoveku po kanctízsku rev,ol úc·l u koncom 18. storočia. V tomt o časo vom 'ľOZ.
pät! môžeme hovoriť Q reLativ.nom sťíl a·
de medzi produkciou, reproduk cJ'Ou <a r ecepci.ou hudobného diela a skladby. Až
od ko nca 18. storočia a v 19. storoči
je možné iden tlfdkov<at p.resun v tomto
rela tivnom súlade, a to v prospech primárnosti kultúrnej ellty s p ol oč nosti . Tenno súlad je v sÓčasnostl polarlzovaný na
úroveň elementárneho k ontaktu najširšej verejnosti so sk Ladbou nonartif!aláln eh o ch~a r a kt er.u (pop, beat, ch anson,
dych ová hudba a pod.) a na kra.nú exklu ziv~tu hudobnýoh záujm ov úzkej vrst·
vy ctitel ov a zn.al cov hudobného umel eck ého diela.
Hoc! tento pohlad zach ycu je len extrémne polohy zl ožitej stete vz ťa hov
medz! ludským subjek tom a hudbou vôbec, n o práve svojimi kl'BjnosťaJmi l epšie c hara kterizuje súčas n tí problémovost
vzt ahu spoločnost! a hudby.
Rôz.ne sociálne sub jekty soclallstick·e!
v s úča snos t! autentick ý vztah ·k h.udobnému umeleck ému dielu a ku skladbe ako zdroju ooob·
ne-funkčných
estetick ých
lnformácH,
n ezrued k a dospievajú k zisteniu, že medzi n imi a hudbou j estvuj e priestor vyplnený celou súradnicou pojmov, podmleň ujú cloh pochopenie a fu nk čnosť hudobnej informácie. Rez.onancLe hudby v
subjek'te, O<Zilli8čované a•ko zážUJky čl ako
psychick é emOcle, dojmy, významy, h odnoty <a pQd., sú nesmierne TÔZillorodé a
tvoria neprelron.a telné f a~kosti pri Ldenblfl kádl teli zmyslu a jeho spätnom
transfer.ov·ani na hudobn ý objekt. 'l1o je
jedna vrstva roz-po11u, v 'ktorej sa nachádza spoločenský subjek t, a ko sociál nej
spo l očnosti, hla dajťíce

rlzované v !klišé, ,,nerozumiem" , ,;pre
mňa to nle je" a .podobne, je však ntt·
vecné vzhladom na skutočnost , že každý
jednotlivý sociáLny subjekt je U'rčd<t ým
spôsobom d1sponovllillý pre celé univer·
zum hudby u! aj na základe ontogenet:Lckého výVQja a sociálneho ])'()Stavenia a
tťíto jeho hudobnú dispoziclu možno výchov.ne lľoz vlj a t na aký·kolvek stupeň náročnosti vzťahov. Výchovná kultlvácLa
v.zf.ahu k hud.be j e v každeJ polohe neobyčajne ,JrompHkovanou ťílohou , ked:te
musi vytváTat nielen jeho nové vllzby,
ale aj problematlw vat a .rieši( sta.ré.
Hudobná výchova verejnosti, rOznych
sociálnych a generačných subjektov sa
pritom musi správne or!entov.at ni elen
v obrovskom spektre výv~nového prtídu
hudobných d lel s premenllvými 'k valltatimyml a kva:nutativnymi parametrami,
ale aj citli vo vyhodn:ocovat d1!erencláclu
a zmeny hudobného v.kusu t ýchto sub- ,·
jektov ako recipientov hudby. Z to hto
zornéh o uhla sa ukazuje predovšetkým
vzta h mladých rudi k hudbe <ako nesmierne zlQžitý.
Vo všeobecnosti m"Ožno kQnštatov<at, že
proces vedeck·otechn1ckej revolúcie a využlvanie jej ·r ac!onaUzocných ťíčl·rukov v
soclallstickej spoločnosti bude zvyšovať
kultťirne potreby aj v oblast! hudby lhlro
bezpodmienečnej emocllonALnej protLvá·
h y raclonalizá.cle a lntenzLUkácle života
technickou clvH!záciou a v sťívlslrooti s
t ým zvyšovať aj spoločenskú ná ročnosť
hudobne j
výchovy obyvatelstva ako
pred pokladu optimálneho uplatnen!Bo spoločenskej funkcie hudby v z.rýchlujúcom
sa rozvoj! soclaJllstlckej spoločnost!.
Ak pokl adáme hudbu za socláLnofunkiSne pod.mLenený produkt špec!flckej ludsk e·j či nnosti v h!IStorldky konkrétnej spoločnosti , znamená to, že môže xohrat aktivnu illohu v rozvoji ducho.vného života spoločnos ti l en za lj)iľed 
p oJd adu, že sama hudba a.k o kultúrny
výtvor bude reag ovať oo zmeny podrll'ienok j ej sociáLneho prost redia . ,Dejmný
vývo j spolo čnos ti zákonite dynamizuje
hudbu ako súčasť spoločenského vedť>
mla a spolu s nim p·roblematlzu·je zrne- .
n y s poločens k ej výroby, postav enie hudby v spoločnosti. Urýchlenie spoločen
skéh o vý vi nu a vyostrenie triedn eh o antagonizmu kapitalizmu viedli k postUJpnému v ytlačeniu cel ej spoločenskej .triedy w sfé,r y duchovnej kultťíry. Zapájanie masy pracu júcich d'o priemyslu n a
j ednej strane stimulovali() Ich odpor voč i
vykorlstova.nlu a v .revolučnom boji vytvorilo novťt ·k valitu spoločenského živo-

spoLočnosti .

Kedfe 1lad:na sp.ok>čenská
formácl·a nemO!e radikálne z·rušit svoju
väzbu k 'Pred-chádza júcemu vývinu, je
potrebné
postupné prehodnotenie
a
adaptá.cla dedičstva minulost•! , ktoré sa
netýkajú len clv111za·čnej, ·ale a.j duchovnej štrukttíry sootallstlckej spoločnost!.
$1()cl"'kul túreym pozadfm súčaSIIléoo nesťtladu potl"'eb spoločnosti s vývLnom
hudby a podooou jej sociáLnej prezencie je práve oneskorenie adap tačnéh:o
procesu hudobnej kult(Jry za zmen8JilÚ
prektldkého života spolQčnosM , ktoré vyvolali ťístup záujmu celýoh sociálnych
skupilll r ectpl entov o určité hudobné fwmy, druhy a žánre, súvisiace s prebi&hajúclml zmenam! soclá.lnych fWl.kclt
hudby v sťíčasnej spoloč nosti.

z

toho vyplýv,a.j ú viaceré tnova ~né ú·
lohy pre riadenie celého kultťímaho s ystému SOOlallstlckej spoločm>stl. Ide nielen o j)restavbu stimu Lačnéh o systému
hudobnej ·tvo rby v pol ohe jej ek onomických, morá-lnych a sociálnych podmienok, ale aj o ,r ozširenie Ideového priestoru jej motiv ačných zdrojov ·a kulti váciu soc l á ln o<kultťírneho p rostredia komunikáci e hudby a .nakoniec aj o urýchl enie rozvoja technick ých prostrledkiov
jej reprodukcie v spot•rebnej el ektronike.
Je pr.Lrodzené , že pri ·riešeni p!1obl ematl'ky opUmallzácJe postavenia a úlohy
hudby v socialistickej spo ločnost1 musi
sa aktivnejšle angažov.ll ť celý k omplex
v.led Q hudbe ( akustLk<Ou počntíc cez psyoholOglu, socJulóglu a ekonomiku hudby.
hudobnťí antropolOgLu a etnomuzlkolO·
glu, dejlný hudby a td.]. ktoré musia ·objektfvne orlent.ovat postoje ·kultťí~nej p olltlky v.o vztaltu sp olOCnosti k hudbe.
Socialistická spo ločnos t a kQ ·dynamicky sa vyvijajúcl spoloč enský systém m ôže vyrtešenim týchto ťíloh za-čat proces
rozuzlovanla
organických
problémov.
hudby, J<toré sprevádzal! jej dejl·n ný vývin akio umeleckého druhu az.da najužšie spätého s výlučnos ťo u umeleckých
spoločensko-ekonomlc:kých for.mácl ách.
SoclaUstloká spol očnost akQ sociálna
reallta cJelavedome zdokonalujt1ca sv oj u s po1oče nskťí a ludskú kva litu. potrebuje hudbu nie alko umelecké svedectv·o
mLnulosiJ!, ako k onzervatlvny umelecký
tv,!l!ľ olmledzovan ý v svojom .r.ozvojl kul·
túmym1 tradiolaml m1nulostl, ale prioritne ak o umelecký v ýraz životných problémov človeka , žijúceho v tejto realite,
a motivačný prostriedok .Jeho aktlv.lty,
pl11 lch riešeni v sociáLnom rozvoj~ spoločnos t!. Zrýchlujtíca sa dynamika rle-

šenlla a vznikania n ovýoh problémov sociálneho ž..lvota sú časnU<Iov vyžaduje Qd
hudby - Blk má ona .ak o sťíčas t socla·
lls tlckej kultúry 'plni ť svoju spo.IJoč enskQ
funkciu - , léllby s touto dynamllrou dr·
žala k:rok dynamika jej vlastného tv~
rlvého vývlnu, aby sa ·n ielen modem!·
zovBila, ale l!liby na prel ome storoči a
n a prahu 3. tlsfcročla dokonca anticl·
pačne n aZJrelJa do budúcnosti svojej exis·
tenete v eurOpsk ej kultúre .a zamyslela
sa nad' k·ultťírnyml potreb8JilÚ č loveka,
l«orý s ·ňou bude bu<lovat socLallsMckO
C!lvlllzácJ.u.
Ak nlek.tori .,krltlc!" hladania nových
pro~resfvnych
prostrledklov hudobného
vyjadrov ania vyt ýkKljtí tvorcom rozchod
s trad ičnými k oncepciami, postlhuj ťí llai
iba formáLnu čast prav:dy a opomfnajO
jej oblsahovú strá:n!ku, ktorá podstatne
zvyšu)e sociá lnu f unkolu hudby, teda
s kubočn ost , že hudba clvlllzovanéhlo lud·
stva vznt.ká v sociálnom svete, oo soC!lálnou m otJvácJ·ou a soclá l,nym posla·
nlm. Tenro soclá.lny kontext hudobnej
kultúry determinoval hudbu v mmulos·
ti a determillluje ju a j dnes. Lenže, ako
nás pres vi edča hudobná soclol6gl'a a b
d:obná psyoh ol6gla, determinu je ju •i ným
spôsobom, pretože sa spoločnost ako
soci álne prostredie vzniku a pôsobenia
hud.b y podstatne a v §eobecne zmenua.
2mlenlll sa pQdmlen k y predvádzania hu·
dobných produktov, ktoré zaz.nievajtí v
sál ach a ha lách .obrovských rozmerov,
neho v,ru-iac o zvukových oblakoch llUld
v ýstavnými areálmi, !l,por.t ovýml štadión·
ml, n ad cel ým! mesta.m1 a spTevádzajO
- .reprodukované t echnick ými médiam!
- ·k ažd'Odenný životný cyklus č loveka
na v erejnostJ 1 v súkromi.
Zmenil sa však predovšetkým reci·
pient hudby, poslucháč , jeho vkus a psy·
ohlcké mechanizmy vnlmania a prežl·
vanla hudobných vnemov.
Spoločell9ké
vedoDlll e
socJallst'ickej
sp oločnosti dlsponuje poznávacfml pros·
trledko!liml Qdrazu, analýzy a v erbálnej
~nterpretácie v~v!.n.ov ej zákonitosti spo·
l očenskej skuto1Snostl a dôsledk ov !PN
sub jektfvne súradnice ludskel osobnost!,
lej vnfmanle, prežlva·nla, h od notenie a
jej správanie v zrýchlujúoom sa prúde
s poloče nských zmien, v ktorých sa fior·
muje nový deji'nlný typ· osobnosti - s~
c1allstická osobnost.
Z tejto sociálnej situácie nášho sO·
ča•snfka V}'lpl ývajú nové úlohy nielen pre
životntí aktivitu jednotllvcu, ale aj 'Pre
hudbu ako k ultúrnu f.ormu Qrlentác!e a
stimulácie tejto a k tiv.lty. Pre súčasnO
soclaUstlck,ú spoločnost v procese jej
kvallta.t!Wlej prestavby je neťínosné, aby
v jej duchovn ej kulttíre vznlkall umelec·
ké hudobné diel a s fUIIlkclou uspokojovať prestfžne potreby kultúrnej s.potreby úzk ej sociálnej vrstvy ,.zasväteného
hudobného pubHka". ktoré sl osobuje
právo na Ich' chápani e, alebo sa prinaj·
menšom tak tvári, zatial čo väčšina oby·
va.te.r stva st·r áoa kont111kt s hudobným
umeleck ým di el om a sk la dbou, aleoo ho
vôbec nenadv.l azala a u spo~oju je - ako
v äčšia čast mLadej generácie svoje
hudobn ~ potreby na hrr anlcl·aoh esteHc·
kého m!.n.Lma hud.obnej kvality, vyhra·
dzujt1c sl 'Pritom .modernosf pre seba
a dokazu júce], že práve ona je produkt
súčars ného vkusu,
pret,ože Ill8jlnten:z!v·
nejšle pln! sociá Lne f unk·cle m aso.v ej kul·
túry.
Na ro, aby hudba všeobecn e plnU.a ak·
Uvnu sociálnu funkciu v dynamlzujúcom
rozvoji soclallstlckej spoločnos ti , musi
pôsobiť
v č o najšl·ršom vý:mamQvom
spektre a a.ktlv1zovat vo v lacerýoh rovl·
nách sociáLne subjekty hudobnej produkcie, ale a.j ,rozmanitých polôh ; .ria·
denJe týchto p,rocesov vredstavu je preto
komplexnú úlohu socLallstlckej kultúr·
nej pdllt1ky VQ vztahu k produk cll , ,re·
produkcii a recepcll hudobn ých d1el, od·
ráža•}úc!ch i nováciu hudobného v.kusu. a
potrieb spoločnosti v obdobi v šestranné·
hQ urýchlovanla soolálnych procesov jej
reproduk cie.
INGEBORG SISKOVA
[Dokončenie z pr edchádza jťíceho
člslia
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