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Vernisái výstavy Nový sluJenský obraz. V pupredl predstavitelia Z~ V U '' Z!>~KU.

13.

ročník

prehliadky

NOVÁ
SLOVENSKA

HUDBA
Nové vedenie ZSSK U, novií dramatur··
glckú komisiu [predseda zas l. um. ll ju
Zeljenka). nový n ázov - to všetko vzbu dzovalo zvedavosť tt o ču kúvnnle, čo no·
vého prinesie prehlludka slo venskej hudobnej tvor by . Nadvl!zujúc na dobré prvky tradicle toht o viac ak o desa ťr oč n é ho
poduja tia, objav ilo sa a j nlekofko no·
vtch, znujlmuvých momentov. Predovšetk9m snaha za inte resovať l osta tné ume lecké zv!lzy, n a jma Zvl!z sl oven ských výtvarných u mel cov a Zv!l z slovenských
splsova terov. Prvému koncertu predchá dzalo otvorenie výstavy Nový slovenakt obraz vo foyer čs. r ozhlasu, ktorú
zorganizoval a bt•atlsl avskú m estská organizáciu ZSVU ( k om lsA r ku Zuzana Bartošová ]. Záber podujat iu bol vskutku
velkorysý prá ce temer 50 autorov,

t:. Kaulu

Jll' l

pri čo m neslu o preferovanie jedn ej tenhrlickcl oblusti čl št ý lu, ule o stwhu
!JI'07.Cntovnr čo na j~ irš ie !:pek trum zastúpeniu tvorb y, viaceré nazoruvé ok ru hy.
ge n e r ač né vrstvy , mnohOVl'Slevné výrnzové pr ostriedky. Zv!lz sl ovensk ých spl sovu tciov a taktie ž vydavatelstvo OPUS
pr·ip r uvlli k jednotlivým kon ce rtom pre·
hliad k y preda jné pu lty - Ide o lni c ia ·
tfvu, ktorá sa zdá b y ť ži vo tasc hopnou
nielen počas NSH. S ú časťo u vernisáže
bolu premiéra skladby Ivana Parlka Quadrofónia pre štyri violončelá. Boh u žia l , v r ám ci skutoč ne n e formál nej atmosféry podu jat ia , dôs ledkom ktorej bol
prill šn ý r u ch . skladba nemohl a pôsobi ·
v o vyznlef.

Medzi da l šie pracovné a s po l očens k é
podujatia NSH pa trilo V . sympóziulll
mladých muzikológov n a tému Anulýza .
Interpretácia a hodnote n ie hudby [so
zretelom n n tradiclu a s ú čas nosť slo·
venskej, resp. českej hudobnej tvorby 1
v Mozurtovej sieni Domu politickej výc hovy, n a ktorom odznelo 17 podnet·
ných prlspevkov. V Klube sk l ad a terov su
k on élla prehrávka z tvorby pofských
skladatefol',
kt orú
uvúdzal u
vedúc a
HIS-u vo Varsave Barbara Zwolsk aStesze wsku u napok on n emožn o nespom enúť
Plenárne
zasadnutie
členov
ZSSKU, k toré sa konal o v Dome ROH .

intc qrretácii Quadruf ónie pre št yri violonl!elá ud l. I'ar1k:o .

Snnu ku: V. Henku
Novin kou pre hl iudk y bola anke ta. výsledk y k tor ej by moh l i v budú cnosti pom ôc ť
celé podu jn tle ešte viuc sk vn Lt...
...:os tať dv pove domia hud obnej
obce, lebo zostáva nepopler ateTn ým faktom . ~e návStevnos ť konce rtov v porov nani s predošl ými ročn f km i bol a evidentne lepši a. 1To vša k n eznmn ená. že
bola uspokojiv;) - 50 čl 150 posl uchá ·
čo v je vzhlad om nu kon ce ntr ova n osť hudobnéh o ži vota v Brutl slu ve, n u počet
študen tov h u dobn ých u č l ll š ť o v neposl edn om
r ode i
na
p oče t
č len ov
ZSSKlJ ( l) ešte sliíle ularmu júca. ]
Ako v l.lu lleti ne preh liadky zdôraznil
pr edsedo rt rammurgl c kej k omisie ZSSKU
zasl. um. l. Zeljenk a, nie všet ko. č9 v
prehllm lk e zozn levH, (e .. velk ým um e·
nim": Al<o tlkaz ujú skúsen os ti z minu lých t·oč n f k ov. ·iua ..pribllžne jed na desa tina tv or by je ..š p lčkovli" . Nóvum dr u·
mél t urgie bol o zarudeni e k oncertu št u·
dentov kompozície l Ate liér mladých ].
ktorý mul byť ,.správou o n a jml ad šíc h
ta l entoch i o sta ve k ompozič n ýc h tried
konzerva tória a VSMU v sú časn osti ".
V cel kovej dramaturgii l.lolu evidentná
snahu o to , aby jednotlivé koncerty tvorili die la \ste j prf buznostl poe tik a prístupov, sam ozrejme v závi slosti na
nie vždy naj prlaznlvejšfch Interpre t ač 
n ých faktoroc h .
-jdI Pok r ačovun le na str. 9)

::. ním k<o : \i. Benko

Dňu 19. februára sa v bratislaukom
Dome ROH konalo vtročné Plenárne za .
sadnutle. Zväzu slovenských skladatelov
a koncertných umelcov, aby p rltomnl členovia jednotlivfch
tvoriv ých sekcii
zväzu (asi 100 rudi z celkového počtu
312!) bilancovali č inno11ť zn uplynulý rok
1987 11 zároveň si vytýčili ciele a perspektívy ďnlšieho snaženia, ktoré má
prispieť k rozvljaniu ntlšej hudobnej kult úry.
Význam po<IU Jil t r.t pcJ(Ii: lill'k l u p rít omnosť n kade mik ir Vi ll 11 m.r Plevzu. ktory
predniesol rozslit ll ly Jll'íspE:vok n<o tému
kultúrne j politik y v s (t či r s n c t et.rpe rozvo ja IH!Boj spo loi:nustl l V)1 1JOr p ods tat n ýc h m y ~ lienok pl'inm;ie me v n as led ujú·
c:om č ís l e H2(. V dr·uhcj č asti ro kovania
vystúpil pt·edsed;l ZSSKU :t.a sl. u m . doc.
L adisl av Burl11s, Dr Sc. , ;dJy prítomnému
č l ens tvu podu l Sp c·flvu o či nn ost i zväzu
za uplynul é obdobie l v ý ber zo správ y
pri nášame n n 2. str.] .
V závereč n ej disk usii, k torCI sn niesla
v duc hu otv orenosti, pr lsne; kritickosti ,
no z(rr oveil snahy u Ľu nnjk o n ~ truktí v ·
n ejšl e riešen ie, bol i prudost r eté mnoh é
p r ol.l lémy u nedosta tk y n ú~ ho hudobného
ži v otu, v niektorýc h pl'fpntloc h v nema·
Jej m ier e súvisia ce s pr·cs~t d zovaor m pre·
stav by 1n;opc·. samo f ina ncova nie ]. postrn ·
dajú clch v:;ak č . t S Ht pr l n cl p .. novéh o
m ysl eniu." V takOill!lt " vetle Sil u kftzal
n apr. pro l.tl ém stor·nov.on r.r n iektor ) ch
,.neu tr ilklf vn yc h" 1t. 1. f i n u n č n e n en fcvratný cll ) ru lw pi s11\
vo vyclnva tel stve
Opus [ M. Pa l ovč ík). i': l Jll'ODi óm zabe?.pe ~e nla kon certne j pn :v;idzky v Zr kadlovej sieni trnavsk ého dl Vil dla. l<torá S il
sa mofinancovaní m l>ivacll.l pre deti a
m l(Jdež stal a JH'O konccl r·tné prod uk ci e
temer nep r ístu pnou (A . KovMovii ) . Uka·
zuje su. ~e je naoza , nr:v yh nu tné vu sfé·
r e ekonomiky '' (ej l'liznych ukazova lo·
rov vymedztt pre olo l;,sť umenia, r esp.
hudby ~ peclfické m iosto. al.ly sa - ob·
ra zne povedané ,.nnmlešu l a hudba s
topánlwml" l zo sklad ovacích dôv od ov
probl ém
~ k u t·tovanl n
ptll't ltúr nnS!ch
~ kl adate l o v vo vydav at el stvo Opus R. l3et·ger, v. Bok es, j . Posplšil ). Proll·
Jema tlku .. prázd n yc h sl ov " u n ezáujem
č l neschopnos! r le~if z;)ver·y na jvy~š ích
stranlck ych or gánov, kril lzovu l vo svo·
jom diskusnom vríspevku R. Zimmer, pričo m pouk ázal na k onkrétne nedos tatky
hudobnej pr evlldzky v o Východoslov en skom kra jl, •·es p. v K o!\i cla ch .
V súvisl os ti s demok ratizác i ou život a
v zv!lze , kt orá je v súllrd e s celospoločen ·
s k ~ ml záujmami a t r·e ndmi, bude nevv hnutné r leslť pt·oblém súv i sia ci s <~ n o ·
nym n ým rozh odovaní m , u to vo v šet ·
kých oblastiach 7.vtlzov et orúce l napr .
lektorovunie posudk ov v SHF. j. Ha tr i k 1.
Nanaj vý ~ akútnou nn rle!len le sa slal<t
tiež sltu(tc ia v redakcii Hudobný živ ot.
ktorú je v súvislo sti s t'OZ~II·e ním č asu ·
pisu n apc·tek s lubom kompetentných
orgánov - ned os tato1:nc person álne zabezp e~e n (J 1j . Lenguvlí ] . Viocer·o podn et n ých m y!:llenok o výchove a uplatnení
m la dých teoretikov n k r i tik ov p r l niesltt
vo svojom di skusnom p r ís pevk u N. Hrek ová ( pr fspevok uvAdw me v plnom
zneni na sl t'. 2 v rubrike Na aktuálnu
t ému ).
N ovú fázu r evolú cie - aku zclô c·aznll
vo svojo m vy stúpení L. Mokrý - treba
naplni( n ov ým obsu h om . 40 rokov od
nas túpenla cesty soc ializm u sa zdá by ť
vhod n ou príl e~ itosť ou 1111 bilancovan ie
do terujšl eho vývoja, dlngnostlkovania zá kladnýc h problém ov ýc h ok r uhov a n avrhnutie projektu nov ých kvalit atívnych
premien n ašej kultúry, aké h osi pendantu Progrumu rozvoja slovenskej hudobne j kullút·ý, s kt ot•y m vyst úpil práve
pred 40 rokmi v TrP. nčlan s k yc h Teplici ach M 1r. um. E. Su ch a r'\ .
Na zlivc r výro č n é h o cel ozvazovéh o plenúrn eh o zusadn u!la M. ju r kovič, pod·
predsed u ZSSKU. sn v m ene p r edsed níct va zvUzu zav iazal, že v~e t ky pr ipomien·
k y a návrhy, ktoré v diskusii odzneli.
budú podnet om pre crn l ~ lu pr ác u zväzu .
-jd-

BILANCIE
A PERSPEKTIVY
Vlíženr členovia ZSSKU, vážené s11drufky
a súdruhovia,
prlchodl ml vyda( počet za činnost
Predsednlctva ÚV nášho zväzu. úvodom
chcem konštatovať, že pre nás nejestvu·
jú v klasickom zmysle letné prázdninové mesiace, pretože aj v lete sme mali
ntekolko závažných podujat!, menovite
Prehliadku ml adých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach a v Kar·
lových Varoch, v lete sme s~ prtpome·
null 50. výročie významného Koncertu
s lovenských husrových sonát v rámci
Hudobného leta v Trenčianskych TepU·
ciach. V letných mesiacoch sa v spolu·
práci s vedenlm GR Slovakoterma zro·
dlla Idea podplsať medzi ZSSKU a Slovakotermou vzájomn11 zmluvu o spoluprá·
cl v oblasti rozvoja koncertnej kult11ry
v slovenských kťipeloch. Rozvojom kon·
certného umenia chceme rtešit nielen
mnohé základné problémy miestnej . kul·
tťiry, ale aj šlrente sťičasnej hudobnej
tvorby, pričom reflektujeme aj na kom·
patentné moderátorské slovo našich od·
bornlkov z oblasti muzikológie.
Ztadúce prepojenie teoretických hladisk s konkrétnymi problémami hodnote·
nia diel sa prejavilo už na skladatelských kolokviách, hodnotiacich XII.
TNSHT v máji r. 1987. Na zasadaniach
zväzových orgánov l v pracovných ko·
misiách sme rozvljall úvahy o charaktere našej skladatelskej tvorby, koncert·
ného umenia, muzikológie a kritiky. Hla·
dali sme netradičné formy práce, ako
napr. bolo stretnutie vedenia muzika·
logickej tvorivej komisie s vedenlm Tvo·
rlvej komisie koncertných umelcov. Vo
veden! koncertných umelcov sa iniclaUvne a rozvážne mapovali problémy sdčasného koncertného umenia i koncertných umelcov. Novťi aktivitu sme pozorovali aj vo vedeni tvorivej komisie muzlkoiógov, ktorá o. 1. usporiadala medzi
svojimi členmi anketu, zameranO. na
zlepšenie a skvalitnenie zväzovej práce.
Vedenie zväzu sa rozhodlo uskutočnlt
obdobnú anketu v celom členstve .
Nášmu zvl!zu bolo uložené tvorivo roz·
pracovávaf problémy teOrie soclallstic~
kého realizmu a socialistickej hudobnej
kulttíry. Vlacerl členovia tak urobili a
Ich myšlienky a výsledky boli zverejne·
né a j na pôde vedeckej konferencie
Umenovedného ústavu SAV, ktorý usporiadal vedeck(! konferenciu Socialistický realizmus a sllčasná umelecká kulIlira.
OV ZSSKU schválll Ideové a koncepč
né zámery práce na päťročné funkčné

obdobie, v ktorých sa akcentuje potrebn
orga nického prepojenia teoretickej prá·
ce s praxou, zvýšený kontakt orgánov
zväzu s členskou základňou 1 potreba
zverejňovať zámery a výsledky práce
pred členskou základňou i pred širšou
verejnosťou. Program práce zvl!zu sme
uverejnlll v bulletine ZSSKU a SHF
Informácie. VIaceré články - ako ref·
lexla na sťičasnO. problematiku práce
zvl!zu - boli zverejnené v dennej a od·
hornej tlači.
K 70. výročiu VOSR využll zväz v
. spolupráci so SHF koordinačné mofnostl
a okrem vlastných koncertných podujati sa postaral o zverejnenie lnformaUvneho projektu podujat( k 70. výročiu
VOSR v rámci slovenskej hudobnej kul·
tO.ry. Zväz bol tief spoluusporladatelom
vedeckej
konferencie
uskutočnenej
26. ll. 1987 v Martine nu tému Hudba
a revoh1cta, kde odznelo od členov náš·
ho zväzu 12 referátov. ZSSKU mal mof·
nosť prerokovať dramaturgické plány fll·
haNnonlckých orchestrov u Ich ďalšieh
zložiek, hudobných stlborov a agent11ry
Slovkoncert a poskytnťiť svoje stanovls·
ko MK SSR.
Nové formy kontaktov s členskou základňou sa prejavU! vo zvýšenej 11čast1
na výročných plenárnych schôdzach jednotlivých tvorivých komlsU l v ochote
členov zväzu prispieť k rozvoju miestnej
kultO.ry preberanlm _patronátov nad nlektorý<mi sdborml ZUC, dčasťou na kultdr·
nom dlani jednotlivých miest. Na každý
podnet z radov členstva sa snažl vedenie Zväzu reagovať a tak rozširovať
prtnclpy socialistickej demokracie v prácl zväzu.
Pod patronátom Zväzu slovenských
skladatelov a koncertných umelcov
vznikla na ustanovujdcej konferencii
Slovenská hudobná spoločnosť. ZSSKU
vldl v Slovenskej hudobnej spoločnosti
významný článok pi!epojenla profesionál·
nej základne so šlršlm · spoločens!<ým zá·
z&mim.
Clenská komisia Zväzu slovenských
skladatelov prijala v r. 1987 14 nových členov a čo je potešltelné, časf z
nich patri do krajských pobočiek, čim
sa zlepši proporcia medzi členskou základňou v Bratislave a v krajských pobočkách. Zvl!z venuje zvýšentl pozornosť práci s mladou umeleckou generáciou. rozširuje kruhy mladých umelcov ( skladatelov, koncertných umelcov,
muzlkolOgov a kritikov) a utvára pre
nich prlmerand aktlvlzačnd platformu. V
novembri 1987 sa uskutočnllo stretnutla spojené s prehrávkaml diel a disku·
stou medz! sovietskymi a českosloven
skými mladými skludatelml.
Zásada otvorenosti zväzu voči hudobným tnštltdclám su prejavila v obdobi

Na aktuálnu tému
ESTE RAZ Otastroflstov
MLADfCH
tvrdlm, že má soUdne mevýchovy a možnosti mladých

Témo
muzlkolOgov a kritikov zdá sa už oš11chaná. Hovorime o nich, Investujeme do
nich , vytvárame Im v mnohom dobré
podmienky. A predsa by sa žiadalo viac
pochopenia dozrievaniu mladého člove
ka, jeho včleneniu sa do tých · štruktdr
našej hudobnej kultťior, kde by mohol
byť ozaj platný. Velmi vera sa hovori najm!! ak čast v hudobnej kultO.re škripe - o tom, že k tomu a k tomu nevychovávame. Stratili sme napriklad [čl
s kôr sme ešte nenadobudli?) zmysel pre
to, ako clelavedome sprostredkovať
( .,promotovať", ako nazývajd velmi jemne Angličania výrazovo l v praxi tvrdšie
.,menedžovunte" J. naše hudobné umenie.
Skola vychovaj!, zarad d alšie predmety!, absolvent, vyrieš naše problémy!
Nechcem tu vyrattlvať množstvo podla
mň a vtac než neadekvátnych predstáv
o tom, že z vysokej školy možno ako
na bežiacom páse vyfabrikovať špecialistov - rlešltelov na to všetko, čo sa desaťročia buduje, čo by malo mat jasné zameranie, ciele, kritériá, Inštitucionálne fungujúcu základňu. Ak toto všetko, čoho absencia je dnes viac ako zretelná, nechceme reflektovať, podrobiť
serióznej analýze, eUminovat elementárne nedostatky a ak nám nenapadne nič
lepšte, len n11tlť vysokd školu aby menila donekonečna učebné plány [pod
vplyvom magicky znejO.ctch ,.aktuálnych
požiadaviek praxeu, takže dnes mladý
človek sed! vo vysokoškolských
lav!. ciach už pomaly celý deň), potom bud
nevldlme skutočnost, alebo ju nechceme vidiet.
Chcem uprlamlt pozornosť aspoň na
to, čo st tiež uvedomuj&me inálo, ale čo
je predsa, podla mňa , už dnes v našteh
rukách a často v rukách tých ludl, ktorr o katastrofálnom stave výchovy mladých muzlkolOgov, teoretikov, kritikov,
dramaturgov, atd. hovoria a plšu. Mladý
človek je absolventom, neraz vysoko špecializovaným. Napriek predstavám ka-

todologické 1 muterálové základy i nejaké, neraz tiež dosf vysoké kritériá
hodnOt. Tak to azda aj má byt. Kde však
je ten most, po ktorom by mohol prejsť
do praxe, ktorá by ho mula formovať
a pre ktord je mladý človek aj uspôsobený? Roky a roky sledujem uplatnenie absolventov hudobnej vedy. Kolko
historikov z povolania robi 11radnlkov,
kolka "manaférovM z povolania robi vedu (sie!), kolka vedcov a krltlkov z povolania robi organizátorov a kolka dramaturgov dnes plše kritiky! To tiež napr.
okrem Iného aj preto, že absencia adekvátnych štruktdr a Ich vzťahov v hudob·
nej kultdre nd ti kritiku (alebo tá sl to
rada dala vndtiU) do dlahy propagátora, stráca sa videnie hodnOt, nielen
,kQpnej sllyu umenia, jeho perspektlvy,
1nielen momentálneho ohlasu. Ktorý mladý kritik z povolania má v tejto situácii šancu?
Nazdávam sa, že toto sa nedá zmenlf
nijakými admlnlstratlvnyml opatreniami,
nijakou novou študijnou špecializáciou,
vyrábanlm nových a špeclálnej!llch študijných predmetov! Niečo zásadné sa musl zmenlf v našej optike. Musrme jednoducho začať nazerať Inými očami, očami
väčšieho pochopenia l situácie mladého človeka 1 potrieb našej kultQry. Ak
uroblme - a roblme - z mladých absolventov len pomocný personál (nemysUm tu Iba na administráciu, ktorá stlha
nás všetkých), ktorý prlskočl, kde je
potrebné niečo zaplátať, čo dnes škrlpe
v prevádzke lnštlt11cU, alebo do}<onca v
duchovných sférach hudobnej kultdry,
ak sa nezbavlme su,bjektlvtzmu a nevšlmneme sl, že aj ten mladý človek je už
osobnosť, má schopnosti, náhlady, ktoré
stoja za pozornosť (a ak ho často práve
preto k ničomu ne pustime? l), potom sotva dOjde ·k nejakej radikálnej premene
v tom, po čom tolko platonicky voláme:
v uplatneni mladých a omladenl názorovej kUmy vObec. Pretože to závisl, ako

po VII. zjazde t~m. fe vedenie zväzu
nadviazalo kontakty s vedenrm Cs. umeleckej agent11ry Slovkoncert, s vedenlm
Cs. televrzte, Hlavnou redakciou hudobného vysielania Cs. rozhlasu na Slovensku a snaž! sa novým spôsobom využi·
vať jestvujdce zmluvy o spolupráci. Vo
viacerých prlpadoch sa členovia zväzu
stali členmi novoustanovených umeleckých poradných zborov (Cs. televlzta,
Slovkoncert) a s11 členmi umeleckej rady Vysokej !:koly mdztckých umeni. Ešte
v r. 1987 vznikol štatdt pripravovaného
československého hudobného
festivalu,
ktorý sa má uskutočnlt v r. 1990 a na
ktorom majtl odznlef najlep!lle diela z
tvorby posledných rokov s čo možno
najlepšlm Interpretačným výkonom.
Osobltnd pozornosť sl zasluhuje čln·
nost federálneho Zväzu českosloven
ských skladatelov a koncertných umelcov. Treba vyzdvlhnO.ť svedomlt\1 a zod povedntl prácu celého federálneho zvä·
zu, čo . sa prejavuje v preclzne pripravených podkladových materiáloch a v premyslených koncepčných návrhoch na
činnost zväzu. V decembri r . 1987 schválllo Predsednlctvo ZCSSKU Výhladový
plán hlavných 11loh zvl!zu na obdobie
do IV. zjazdu, teda na roky 1988-1992.
V ňom sa v žladdcej miere odrážajd zámery, ktoré na toto funkčné obdobie
vypracovalo Predsednlctvo ZSSKU a
schválil OV ZSSKU ..Je potešltelné, že
český zväz 1 federálny zvl!z na prvé
miesto v poradi ťiloh kladd prehlbovanie česko-slovenských hudobných vzťa
hov. Problémy práce s mladou umeleckou generáciou, starostlivosť o rozvoj
hudobnej výchovy a odborného hudobného školstva, základné dohody s prostriedkam! masovej Informácie a propagandy sa totiž dajO. riešiť len na celoštátnej platfoJ:~me. Je pote!lltelné, že za
krátky čas od zjazdu sa vykryštalizovali
názory na potrebu lepšieho zastdpenla
v medzinárodných nevládnych organizáCiách a tak sme medzi prvými krokmi
obnovlll členstvo v Medzinárodnej spoločnosti pre sO.časnd hudbu (ISCM) a
evidujeme naše zastdpenle v rade Iných
medzinárodných organlzácH, sledujeme
aktivitu v oblasti Interpretačných l skladatelských stlfafl a hladáme nové kontakty s našimi Kult11rnyml Informačnými
strediskami v zahranlčl.
OsobltQ zmienku st zasluhuje spolupráca ZSSKU so Slovenským hudobným
fondom a jeho zariadeniami. SHF a jeho výbor sa plne stotožnil s vytýčenými
11lohaml Zväzu slovenských skladatelov
a koncertných umelcov a utvára podmienky aj pre nové formy spolupráce,
najmll pri vzniku spoločenských objed návok nových diel, lektoráte nových
skladieb, výrobe notových materiálov,

pri rea lizácii s emlná ľ ov , konferencii n
pod.
Našou úlohou je posllnlt verejn ý cha ·
rakter zväzovej práce u chceme v ne !
dôsledne uplatiíova( prlnclpy soclallstlckej demokracie. Pravda, pojem demo·
kracla znamená nielen priestor pre seba·
prejavenie, ale sl vyžaduje aj sebad!S·
clpllnu. Nejde o to, nie č o, ako s a h'o·
vor! ,.rozvttatu a potom od toho odisť
s vedomlm osobnej smelosti, ale byt pri
tom a presadzovať rle!lenle lepšie, kon·
zekventnejšle a spo loč ensky u ž itočnej šie .
Ak sa majú obnov!t diskusie o základ·
ných teoretických a pra ktických problé·
moch tvorby, koncertného umenia, kri·
tiky , teórie a muzikológie, muslme trv a ť
na tom, že sa výmenu názorov bude
uskutočňovať s triktne nn pôd e plat!oJ:~m y
soclullstlckej kultúry a kultúrne j polltl·
ky. Kritiku treba vidiet s pojenú aj s po·
trebou sebakritiky. Nechceme dopusti(,
aby su zneužlvall funk cie na presadzo·
vanie osobných záujmov, alebo na pre·
sadzovanle záujmov skupin. Potrebuje·
me ovzdušie, v ktorom neprlpustlme po·
stlh kritiku za vyslovený ná zor. To však
vyžaduje zvýšen(! morálnu zodpovednost
a odborn\1 pripravenost funkcionárov l
členov 11častni kov diskusie a zdá sa,
že týchto vzácnych vlastnosti nikdy ne·
bude dosť, tak ako neprestan\1 vždy a
celkom osobné názory, pohlad videný
cez prizmu ,.svojho" sveta.
V tomto roku oslávime 70. v9ročla
vzniku čs . štátnosti. Je to prlležltosť, pri
ktorej sl pripomenieme svetlé stránky
česko-slovenskej
spolupráce v oblast1
hudobnej kultl1ry. 40. výročie Februára
nás zasa vyzýva, aby sme obrátil! po·
hla d na štyri dekády vývoja oošej hu·
dobnej kultdry v podmienkach socialistickej spoločnosti. Tento rok a j 20. vý·
ročlm od vyhlásenia zákona o čs. fe ·
derác!l, zákona, ktorý priniesol do na·
šlch vm1troštátnych vzť ahov podstatné
kvality, nn ktorých sa môže vyvljať aj
nový česko-slovenský kultúrny kontext.
Ako vidno, zákon s ám osebe nič ne2lmô·
že, ak nevyužljeme potenciá lne m ožnosti,
ktoré poskytuje. V tomto smere máme
ešte mnohé nesplnené lllohy. Niet po·
chybnostr o tom, že všetky tri výra·
čia majťi pre rozvoj našej kultťiry podstatný význam. Vedomi sl svojej minu losti stojlme pred n á ro č nými tllohaml
prestavby vytýčenej XVII. zjazdom KSC
a zjazdom KSS. Praje-m nám v!letkým,
aby sme v tomto procese obrody neboli
len objektom, ale 1 subjektom, aby sme
aj my prispel! k dynamickému rozvojll
našej kultl1ry a spoločnosti .
Zo sprhy predsedu ZSSKU doc. L.
Burlasa, DrSc. na vfročnej plen6rnej sch6dzl ZSSKU

to ja vtdlm, na 50 percent nie od nich,
ale aj od nás. Zladna škola a žiadny
talent nie je dostatočnou zárukou, ak nie
je preň v clelavedomých procesoch ,.samoregulácteM hudobnej kulttlry relevantné, zmysluplné miesto.
Hovori sa, že mladi nechctl plsať krltl·
ky. Tvrdlm, že to nie je pravda. A spytujem sa, pustime Ich k tomu, ba ešte
viac, staráme sa o svojich nástupcov
v redakciách, na stránkach tlače, necrtlme sa tu nenahradltelnl? Vychovávame
sl mladého kritika aj prostrednlctvom
toho, čo my sami plšeme, aké odborné
1 mravné postoje zaujlmame? Dnes opäť,
ul po kolký raz, počQvame o tom, fe
škola nevychováva kritikov-špecialistov.
Ale načrime hlbšie do svojho vndtra u
povedzme sl rovno, že v skutočnosti mladému absolventovi aj tak neverlme, nepovažujeme ho za spOsobllého a seberovného práve preto, že nemá tu "prefllaskanosť" všetkými smeNnl, pre ktord sme sa mý sami dostali do závozu,
nad ktorou sl ťažká kritik po vyše dvadsaťročnej praxi a žiada; aby sdbory alebo všelikto Iný urobll sebakritiku, lebo
Inak nevymlznd z kritik eufemistické
tirády? Aktl odvahu dodáme takýmito
postojmi mladým talentom, aké perspektrvy Im ukazujeme, aké nepochopenie
podstaty kritickej práce a statočnosti
mu servlrujeme - a ak ho zároveň podceňujeme, ak st myslime, že na takdto
"krltlkuM bude mať chuti Najmä ak od
neho požadujeme vvsok11 špeclallzovanost a sami plšeme všade a o všetkom.
Tu je jeden priklad za mnohé. Nedávno sa konalo Sympózium mlad~ch muzlvelkoryso
dotované
kolOgov, Inak
ZSSKU a ZCSSKU [ 15. a 16. 2. - pozn.
red.) , kde sa názorne ukázalo, kolka
podnetov mOžu mladi poskytndt nielen
"čistou vedeckým (to je tiež jedna strašlaca predstava, že "hudobný vedecM robi niečo, čo je vzdialené životu), ale a 1
celkom aktuálnym, ak nie priamo pálčivým otázkam s(lčasnej hudobnej kult11ry. Skoda, že sme tu nevideli nikoho
z t§ch - a to aj mladšlch -, čo plšu
o absencii výsledkov mladej hudobnej
vedy, pretože sa mohli, prepáčte mt, že
to poviem takto rovno, z prlspevkov mlaných muzlkolOgov nemálo hodnotného

a aktuálneho dozvedieť l pou či ť. Boli
to všetko starostlivo pripravené prispevky, svedčiace o zodpovednom prlstupe
k tomu, čo verbullzujeme č as to len no
základe povrchných dojmov. Mysllm, že
na sympóziu sn z vyše dvadsia tich prls·
pevkov neocitol taký ani jeden. A nielen
to. Mladi ukázali, že dok ážu n a zerať na
otázky vedy, umenia, tvorby, Interpretácie [a som presved~ená, že aj na otáz·
ky prevádzky, v ktorej tvorln ča s to len
výplňové koliesko) tak konc e pčne, až to
neraz zaráža. Ukázal! tiež, že muzlkológovla, a na jm!! hudobná his tória a este~
tika, ktoré považu jeme čas to l dnes za
nepotrebné relikvie, dokážu - l pri rle·
šenl zdanlivo odťažitých a detailných
problémov - lnšplrovnf až do súčasnos ·
tt, do konkrétnej praxe. Napr. akého
starostllvého, zdanlivo málo utraktrvne ·
ho archlvneho bádania l bádania prameňov v l a tinčine čl francúzštine, ktorá tu
zaznievala ako milé ex otlkum, a s aký·
ml zaujlmavýml výsledkami sme tu boli
svedkami. Výsledkami, ktoré boli zvä čša
celkom konkrétnymi, operatlvnymt podnetmi pre prax, pre drnmaturglu o Inter·
pretáclu, najmä starej hudby. Nehovo·
rlac o rovnako neskalenom a zasvätenom prlstupe k problematike sl1časne j
hudby a hudby 20. storoči a vObec, ktorý
su, našťastie, u mladých teoretikov, ah!
aj skladatelov a Interpretov, ešte ne·
riadi zdeformovaným! ekonomickými, ale
pravými kultl1rnyml záujmami. Sympózium mladých muzikológov sa stalo v
širšom zmysle 1 poukazom na to, že be?.
starostlivej, detailne j vedecke j ana lýzy,
ktorá má chtiac-nechtiac v našom pove·
dom! stále prlznak akademickosti, bez hl a ·
su odborn!ka a odborne j expertlzy sotvn
vystačime v st1ču snej praxi, v dr a matu ľ ·
gll, 1 v tej zdanlivo .,čis to" praxeologic·
kej kritike a Ind e.
Som za to, aby s me presta li •mladých
mentorovať, aby sme Ich pre!l·tnli vlniť
za veci, za ktoré nemôžu, nby sme oo
nich nežiadali vyriešiť to, čo nedokáže ·
me sami. Začnime, naopak , načťivať hla·
su mladých, Inšpirovať sa z neho. A predovšetkým, omladme naše vl astné mys·
l enie.
NAOA HRCKOV Ä
(D.skusnt prlspevok na vfr. plen6rnej schl»dzl ZSSKU)
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SLOVENS·K A

FILHARMÓNIA
Vystdpenln SKO v r ám clnbonentn9ch koncertov SF pat tradič n e m edzi vyhlndávané a h o jne na všte vované
podujatia . Hned na začiat ku však musím e k o n š ta t o vať,
že tentokrát (18. 2. ) nestač il o r en omé SKO pr ltiahnu (
dos tatočné množstvo pu blika a tak s me sa a k osi p r e.kva·
pene zah ladell do poloprázdne ] koncer tnej sten e. Paralelne s týmto februárovým cyklom tot iž pr ebieh al
rad ďa l šie h význam ných akcii v našom meste a tak tu
môžeme hladat odpoved u vysvetlenie. Dr uhým p r ekvo
penlm bola d r amaturgic ká ná pl ň kon cer tu. VynikajúCe\
r e prezentačná pr vá časť dosiahla kul minač n ý bod diela ml J. Cikkera a ). S. Bacha. Očakávaná finálna R,radácln
záver ečnej časti programu sa však akosi vytratila. Pr!·
člno u nebola Interpr etácia, nle málo pre svedčivé dielo
- 11. symfónia f mol, sláčiková F. Mend elssohna-Ba r·
tholdyho, ktor ú warchalovcl zaradili do s vojho koncert ·
ného repertoáru. Zdlhavé, málo originálne. skôr ep!·
gónske dielo mladého skladatela s výntm:wu 3. č a sti
Adagio, v ktorej clt l t osobnostnú črtu budúceho r omantika, môže byt zau jlmavým študi jným materiálom
v clbrenl virtuóznej techniky ansám blu , avšak pre súčasného poslucháča nie najvh odne jšlm stimulom. Dominantu tvorili pret o len spomenuté die la v prvej polovici pr ogramu. Velmi pôsobivo vyzn e li Spomienky
op. 25 pre sláč ikový or chester a pä ť dychových nástroJov z r . 1947 Jána Cikkera. Kontrastn é čas ti die la našli v
SKO adekvá tnych Inter pretov. Nár . u m. Bohdan War chal podmanivo dirigova l Cikk erov o die lo, ktoré n adobudlo nád!herné o brysy v íížasn e pr epr acovanej zvu kovej, dyna mic kej a r ytmick e j zložke . Kým v p rvej časti
Andantina pr evažovala lyr ická k antiléna, s u btllne dychové ha rmónie, 2. čus ť zau jala logickou v ýsta vbou tro jdielneho myšlienkové ho celku s p r evládajú cim t aneč
ným, rytmicky hravým pôdor ysom. S geniá lnou súhrou
vyznela tretia časť Adagio, Molto v lvo ako rozsiah la
gradácia na podklade ostln á tneho r ytmické h o prvku
evokujúceho rýchlu, n espútan ú jazdu nádhern ou pr ir odou. Skladba v Interpretácii warchalovcov a dychovej
sekcie sk u točne očarila. Krásnym u mele c kým zážitkom
pre posl ucháčov bol l nasledujúci Koncert pre husle,
sl6i!lky a basso continuo a mol BWV 1041 J. S. Bacha.
Clenka súboru, huslist ka An drea Sestá ková d ostala pr lle žltosť prezentova( svoje kvality l a ko sólis tka. Ba r okový koncertantný prln clp nado budol v podani SKO
a A. Sestákovej dok onalé pre pojenie, čomu na po m áhala
jed inečná s ú hra, súlad a k once nt ro v a nosť. V Inter pretácii sme zaznamenali jasné f r ázovan le, dokonalú tec h niku e. výborný vkus pre bar okový štýl.
BOZENA DLHÄŇOVA

ria už

Daniela Rusó

Snlmka: Z.

Mináčová

zn e l potom výk on Daniely J3usó n a tomto pod u jati, tým
hodn otnejším sa jav( je j p r íst up k zostaveniu vel ké h o
koncertnéh o v e čera. Pr vú polovicu k oncer tu otvorila
Polonéza es mol op. 26 č. 2, dielo, ktor é d ok onale vy h ovu je f unk cii a kejsi brila ntne j Intr oduk cie chop ln ov·
s k ého v eče ra, a k je na vyše Inter pr etovan é s takou eleganciou a d ynamizmom, a ko v pripade D. Rusó. U~
v r ámci Polon ézy sa pr ejavila neobyčaj ne vyvinutá
schopnosť klaviristky sús t rediť sa na prácu s detailom
a na jeho logické vč l eneni e do širšieho tektonického
kon textu . Daniela Rusó rozhodne nechcela ohúriť bezpredmet ným h r áčskym exh lblcionlzm Dm , no napriek tomu ohúrila v tom na jpoziUvnejšom zmysle slova. 3 mazurky op. 59 (a m ol, As dur, rts mol) znam enali pre
všetkých n ávštevnik ov k oncer tnej siene prienik do Iného
sveta, do sve ta p oetick ých m lniatúr, krehkých a s u bUlnych, dyn am icky a far e bne pestr ých, no vzácne vyvážen ých . Ak bola v súvislosti s úvodnou Polonézou reč
o sch opnosti Dan iely Rusó narábať s detailom, v mazurkách sa jej di spono v anosť v tomto smer e pr e jav ila
eš te vypuk lejšie a plastickejšie. Prekrásny tón, e legantne k oncipované dynamick é o blúk y, l ahkosť choplnovskýc h fi orltúr, funkčn é použ!vanle pedálu - to všetko
vyžarovalo z v ýk onu D. Rusó ako absolútna samozr ejm osť. Po lyrlck ých m azurkách nasledovala v pr ogr am e
velko le pá Balada f mol, op. 52. O je j realizácii plati
vše tko to, čo p la tilo o rea lizácii predc hádzajú cich kom pozicl!, to zn am en á , že ju m ožn o označiť zn dokon a lú
po technickej a j výrazove j s trán ke. jediným problematickejšlrm m omentom bol va r i len záver Balady, dramatická kóda, v ktorej nasadila D. Rusó tempo zasahujúce
až k hranic iam hrate lnostl a prehladnostl štruktúry.
Ani tento krok však n ebol volený samoúče l ne a jeho
funkciou bolo umocn enie tohto úseku na skutočnú kulmináciu závažnej kompoz!cie. Efektný záver prvej časti
program u vytvor ila Polonéza-Fantázia As dur, op. 61. jej
efektnosť však opäť ne sp očiva la výluč n e v h r áčsko m
perfekcionizme, no s kô r v dokonalom vystlhnutl označe n ia diela s lovom " fantázia". Hudobný proces sn vyvl·
jal bez na jmenšieh o zavá hania, s n eochvejnou Istotou,
opleraj úcou sa o sch opnosti vy ť ažlt z notového zápisu
maximum výrazovosti. Dan iela Rusó neostávalo na povrchu h udobnej št r uktúr y; opäť sa us ilovala up ozo rn iť na
detaily, na skry tú polyfónlu hudobného p r údu, na funkč
nosť ko n trastu .
Dr uhá polo vica ko n certu pokračova l a v n aznače ných
Intenciách. Otvorila ju Sonáta b mo~ op. 35 In ter pr eta ·
vaná s obdivuhodným Inte r p r etačný m nad hladom a samozrejmos ť ou . Son á ta vyzn ela ako vysoko In tegro-van ý
celok, z ktorej v žiadnom p r ípade "netrča la" prázdna
hráčska br avúra. Akou si esenciou koncepcie D. Rusó
bolo záverečné finá le, u nisonový "vietor nad priepasťou", chápané skôr a ko dramatická zvukomal ba, ako
jedno lia ta zvuková škvrna ovládaná nevýslovným vn ú·
torným napätlm. Po dramatickej Sonáte b mol pôsobila
Mazurka a mol op. 17 č . 4 ako lyrlcké Intermezzo a
ako lahôdka na jvyššej kvality. Oficiálny program uzavrelo Scherzo h mol op. 20, ktoré celkom .ha!'monlcky
zapadlo do kontextu celého kon cer tného vystúpeniu
a k torého Interpretácia každého návštevn ika ubezpečila,
že za nástr ojom sed! u m e lkyňa m imoriadnych kvalit.
Za zaslúžený aplauz sa D. Rusó odvďačila p u bliku Etudou g is mol, op. 25 č. 6 a ter ciovou Mazurkou c mol,
op . 41 i!. 2.
-vl-

25. a 2&. februára. Peter Ulič Cajkovsklj: 2. koncert pre
klavlr a orches ter G dur, op. 44: Juraj Ha trik: 2. symf6nla - Victor (vokálna) pre vefký orchester, mielianý
zbor a tenorové s61o na texty Victora Jaru - preml6ra.
Slovenská fllh a rm6nla. Dirigent: Bystrlk Režucha. Sólisti: Zuzana Paulechová - klavlr, Vladimir Doležal tenor. Zborma jster Pavol Procházka.
Projekcia vel kého symfonického diela je odpradávn a
považovaná za jeden z vrch olov kreativity produktlvneho
subjektu, jeho následná realizácia zasa za udalost m imoriadneho spoločenského významu. Slovenská sym fonická literatúra rozhodne net rpl nedostatkom opusov
ani nedos t atočnou rôznorodosťou dr u h ov a žánrov . Mnohl zo slovenských s kladatelov dokon ca jed noznačne pr efer ujú sym fon ickú tvor bu, považujúc ju za dok on alý spôsob komunikácie závažných Ideových posolstiev. Juraj
Hetrik však patr! skôr k typu autor ov po h ybu júcich sa
v prevažnej väčš in e svojich diel na poll komorn e j tvorby, schopnej plastickejšie zhm o tn iť k ažd~ deli kátny de taB tvor ivého úmyslu. U ). Hatríka je tent o ú m ysel
takmer bez výn imk y zásadne p ozn amen an ý lite r árnymi
Inšpirácia mi alebo priamo tex tom. Velm i sv ojrázne poalma séman tickú f unkč n osť s lova v kontexte hudobn ého
diela; nejde m u ani ta k vel mi o slov o vo význame a u tosémantickej štru ktúry, ako skôr o prepo jenie dvoch rovnocenných rovin - jazykovej a ,hudobnej. Ha trlk nikdy
nevidí slovo vytrhnuté z kontextu, chápe h o ako prostriedok permanentnej významovej a Ideovej evolúcie
textu. Speclflka zvolených východls'k výrazne pa r ticipu je
na spôsobe selekcie hudobnovyjadrovacích prostriedkov
a Ich aktivizácii. Ani vo svojej monumentálne j 2. sy111·
f6nil - Victor sa j. Hatrlk n espr eneveril svojim neoblomným zásadám. Slovenská tvorba zlskala ozajstný
symfonický "kolos" čo do použitých prostriedkov aj celkového myšlienkového vyznenia. Stoj í vša k za ú vahu ,
čl v rámci obrovskej mahlerovskej sym fo n icke j ploch y
prišiel k slovu p r áve Hatri kov p r íznačný zm ysel pre
literárny a hudobn ý detail, čl mon umen tu lita for m y
čiastočne neeliminuje ideové posolstvo tex tu a h udobných sym bolov. Avšak v tom to p r ípade id e o o tázk y
presahujúce rámec p ú hej recenzie konce1·tného poduPoslucháčs k y vďač n ý koncer t odznel 26. Janu ára v
jatia.
Moyzesovej sien i SF, n a k torom vystúpilo Pražské d yPremiéra Hatrlkovej 2. sym fó ni e zazn e la v druh ej polovici progra m u. V prve j časti vys tú pila ml adá s lovenchové kvinteto. Súbo r, kt orého členo v !U sú zároveň vyská pianist ka Zuzana Paulech ové v en ormne ob tiažnom
nikajúcim i sólistami , pat r i k popr edným te lesám s ume:
2. klavlrnom koncerte P. l . Ca jkovské ho. Z. Paulechová
lecky vyhraneným prejavom, čo nakoniec po tvrdil a l
má tento koncert v r epertoári už d iMI čas, čo sa presam otn ý výkon. Dram aturgicky bol program zameraný
javilo v sdstredenom clze lovanl výrazov ých n uáns v
na tvorbu k lasicizmu (Haydn, Sta111ic), v d r uhej časti
koncertu odzn eli diela autor ov 20. storočia (Milbaud ,
priebehu celej skladby. Naprie k štvrtkovém u "čiernemu
dňu", kedy sa z. Paulechovej mnohé úseky vymk li z rúk ,
S uchoň, Ibert) . Interpretácia Divertimenta J. Haydna
v piatok podala sympatický výkon a ohúrila schopnos- • strhla výrazným muzikálnym prejavom a štýlovou čisto
ťo u tvarovať ex trémne náročnú, h ustú sadzbu sólového
tou. jednotne prepracovaná melodická fráza a vzá jomná
•partu vnášanlm dynamických, agoglckých a metrorytvyváženosť nást rojov vytvárala zvukovo homogénny cemlckých kon trastov. Hra Zuzany Paulec hovej s trhla, čo
lok.
výkonu bola zrejm á nielen vzájomná inšplrat lvho pr iamym dôkazom bol d lhotrva júci aplau z solidne
nosť, zmysel pre per fe kcionizmus, ale aj výrazová ~
zaplnenej Reduty.
IGOR JAVORSKÍ
k oncepčná zla d enosť. Dokonalú súhru a pocit krásne 1
harmónie" m oh ol poslucháč detailne vnlmať zvlášť v
pomalej časti. Podobne v superlativoch by sme mohli
hod notiť Interpre t ačné stvárnenie Kvarteta Es d ul'
K. Sta-mien.
Aj d r uhé časť p rogramu , zam e r aná na s~ladby št ýlovo bllzke, potvrdil a vynikajú ce lnter p r etacné kva lity
Cyklus komorn ých kon cer tov, organizovaných Mest·
te lesa. v s uite p r e dycpové kvinte to D. Mllhnuda Krb
ským domom kultú r y a osve ty v Bra tislave, po kr ačov al
k rá l a Ren é vyn ikol pas telový zvu k a dynamic k y vycl19. januára v Moyzesovej sie ni Sloven s ke j filh a r mónie
zelovaná melodik a só lis tick ejšle p onlmaných h lasov hopozoru hodne koncipova n ým klavírnym rec itá lom Daniely
boja a fagotu. Ume lecký pr e jav v tejto l ďalšieh sklud Rusó. Umelkyl1a zasvätila celé s voje vys tú pen ie tvorbe
bách ( Serenlida pre dy ch ové kvinte to op. 5 E. Suchoi'\a,
velikána klavlrnej literatúr y Frederyka Chopina, čo priTrols pleces breves j. I ber ta l prezentoval štýlovd vydalo koncertu na atraktlvnostl a lá ka vosti. " Monoautrlbenosť a 7Jmysel p r e d etailné výrazové prepracovanie.
torsky" zostavená dramat urgia koncertného vystúpen ia
·
O ĽGA DUCHOVA
prináša pred Interpreta nejeden problém, v yplývajúci z
ohraničenosti štýlového záberu a tým Implicitne aj ohraUmeleckú ces tu organis tu Vla d im lr a Rusóa sledujem
niče nosti možnosti dokumentova! vlacdime nzlonálnosť
od študents kých čias na VSM U. úprimne ma za u jal jeho
svojho Interpretačného profilu. O to fascinujúcejšie vy·

z
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vývoj, úspechy, umelecký rozlet v súlade s filozofic kými transformáciami a rudským dozrlevanfm človekr..
te Inteligentným, vzdelaným hudobnlkom, ktorého Interpretačný názor modifikuje tvorivý nepokoj, na dväzuje
na progreslvne trendy súčasného svetového lnter p re·
lačného smer ovania. Do over ených Istôt m inulosti vná~n
vlastné tvorivé am b lc le organlstu-skladatel a . Pr eto kazdá jeho In te rpretácia nesie č r ty momentálneho l nšpi rač ·
n ého a m bitu , je neopakovate lná vo svo je j koncepcii vypovedaného.
joha nn Sebastian Bach vždy bol a dodnes zosta l stá·
llcou , Istotou r e per toá r u V. Rusóa. Možno pr áve jeho
nadčasov é u melecké Istoty väčšmi p r ovok ujú f antáziu
o r ganis tu, podporen ú teor e tickými vedom osťa mi , k n o·
vým vyjadrova clm tran spozlclám . Dnes u~ n epr istu pu je
k Bac h ovej ve lk osti v pie tnej oddanosti a pokore, ale
pris pôsobuje Ich fllozoflcko-spoloče nskómu postoj u člo
veka k onca 20. storoči a. Nu jednej strane mu !de o Is tú
syn tézu v ýrazových postulátov, na strane druhej o uvolnenost [rozpad l technicko-racionálneho mon olitu. Pri·
kladom bola Toccata a ftiga d mol " Dorlc ká" BWV 538,
ktorá stála oddávna u Rusóa na piedestá le kompozlčne í
neopakovatelnostl, ako stálica. Rád sa rokmi k nej vra·
ca!, cizeloval ju, tvoril, prispôsoboval zrejúcemu nad·
h ladu organistu, nevynlmnjúc využitie na jnovších poznatkov zo sveta. Dnes mu u~ nejde o technickú pre ·
clznosť, tá s toji dosť v úzadl ; v popredi s toj! Rusó autor a jeho snaha, ako nanovo dtelo postav iť , čim
za u jať. Nech ce p r esvedčiť, s kô r provokovať k zamysleniu sa ... a to sa mu v plnej mier e p odarilo .. . Netýka
sa to len Istôt Bach ových diel. Zrej me Ide o postoj orga n istu Rusóa globálne k lnterpretácll ako takej. Francko·
va Fantázia A dur, Cantablle, Plé ce h érolque boli z rov nakého rodu - stried m osť v r egistrácii 1 v o výraze.
preexponovan é tempá, unáhlenosť, názor suve r én a. Z
posledné ho recitá lu (1. ll. v SFi sa u Rusóa vytr at il a
nevyh nutná ú cta Interpretovanému majstrovi, kt or ú pre·
k lenul nepok o j t vo r ivo -I n t e r p r etačné h o ozvlášt ne nla .
Najvyrovnanejšle sa počllval Chorál a mol C. Francka,
l keď so z načne osobitým názorov ým ambitom, In terpretačne však zau jal. Dra maturgickou novin kou z n ovoobjavených Bachových diel boli kratučké chorály 1
Neumelster Collection. Vyžadujú bohaté registrova n ie ,
preto sú vhodne jšie na nahrávku, aby sa nestratila kon ·
tlnuita. Sú to pr skavky n ie vel mi presvedč l vého Ba chovského r ukopisu.
Vladimir Rusó sa r o kmi stal všestranným hudobnl kom (um elecký vedúci súboru Musa antiqua sloven lae).
vzdelaným teoretikom, ta k na oblast gotickej h udby,
ako l n a p r oble m a tiku súčas ne j Inter p retácie vôbec. Pt•!
o r gan e sa však p r!llš zaober á exper lmentova nlm s mer om k a k tualizačný m tren dom vo svete, ktoré naviac
oz vl áštňu j e vlastným tvorivým prepracovnnlm. Z jeh o
hry sa vytráca pokoj, dialóg s autorom syntetizuje do
monológu " o Interpr etačnej prvo tnosti". Sú to u mele c ké k on fron t ácie na v last ne j I nterp r etač nej ces te orga·
n lstu Rusóa .
ETELA CARSKA

,

Mikuláš Škuta

Sn lmkn: Z.

Min áč ovfl

Náročný
a dramaturgicky pestrý program odznel
9. februára v Moyzesovej sieni SF v l'ámcl ce l oveče r né 
ho recitálu nášho popr edn ého klaviristu Mlkulália škutu. Prvá časť Sonáty Es dus op. 27 č. 1 L. v. Beethovena,
k torá ako celok zaujala nekonvenčným I nterpretačným
poňatl-m, dala cltlf Istú koncepčnú a typovú vyhranenosť. Pôsobivosf a ušlacht ll ý zvuk An dante úči nn e zvS··
r aznll dynam ick ý kon trast a gradačná s iln vnútorné ho
Allegra. Vynika júce technické d ispozlcle ume lca um ožň u jú v rýchlych častiach výívárať zvukovo-fare bne d ife rencované ploch y p r e dnesené ,.železným r yt m om", kt orý
v tomt o pr!pade u rčoval dynam ický ť ah formy. Zá vereč
né pasáže hrané až metron omicko u pr esnosťou ochudobnili pos l ucháča o m ožnos ť vyc hu tnaniu brila n tnosti
hry. Char akter Adagia [ k tor ého nástup vyžad ova l vl! č šf
časový od s tu p), zámerne sa v yhýbajú ci preexpon ovnnlu
m e lod ickej llnle a obm edzovanfm pedá lu z hladiska
volenej koncepcie, mal svoje opodstatne n ie.
V d uchu vir tuozity a brllancle vyznela Sonáta h mol
op. 58 F. Chopina. Zvládnutie formy In terpret prezentova l najmä v Scherze a záverečnom Presta non tanto ,
v k.tor om dynamické vlnenie plôch, tempové u tematické kontrasty zvýraznené dyna mickými zmena.ml z hladiska finálneho charakteru hudby pôsobili funkčne .
Agoglcky ponlmané lyrlcké pasáže vo vzťa h u k rytmicky
pregnantným virtuóznym úsekom v pr vej č a sti boli na
úkor jednoliatosti celku. Inte r pr etačný zámer v pomalých častiach Chopinove] a Prokoflevovej 2. sonáty op. 14
Ink linoval v iac k výrazove j striedmosti, než emot!vnem u úč i n ku . Bohatá dynam ická a farebná šká la tónu.
vystihnutie náladového m omen tu h udby bolo p r!znač né
pre s tvár nenie Suchoňových Metamorfóz ( 1-3), k tor ých
sugest lvnosť výrazu podčiark l o dynamick é cltenle formy.
Kreácia s po m lnanej sonáty S. Pr okofieva ( hyper trofiou
zvu kove j Intenzity a tónovo uš l achtilých k an tabiln ých
plôch l nadviazala .nn Int e r pretačnú Un! u Chopinove) sonáty. M ozaikovitosť s a kcen tom na farebn e-dynUJn lckú
zložku vyznela pôsobivo n ajmU v prvej časti. Allegro
marcato, Inte r pretačne ťažiace z pregnantnej r ytmi ky
a zvukovej razantnosti, presvedčilo kompR ktnosťou celku podobne ako Vivace, v ktorom ostro akcentované
tóny sledoval! via c prvok metro-rytmický než tvarovanie
melodi c kej lmie .
O ĽGA DUCHOVA

Hovoríme s dirigentom Pavlom Baxom na tému

Stále živá stará hudba
Pavol Baxa, 37-ročný dirigent, je v sfíumeleckým vedúcim profesionálneho telesa Slovenskej fllharmónle Musica aeterna. Toto teleso, ktoré sa profiluje vlastne nf 15 rokov pod vedenlm
Jána Albrechta (momentálne je dramaturgom ansamblu) ako združenie nadlencov, poslucháčov hudobných učllliť v
Bratislave, sa rokmi systematickej pr6ce
dostalo do centra pozornosti mllovnlkov
starlej hudby. Za pomerne krátke obdobie profesionálnej činnosti sa vytvorili podmienky na stistredenú prácu 15členného kolektlvu, v ktorom sti okrem
sláčlkárov l hráči na flautu (sám Pavol
Baxa často vystupuje v úlohe hráča na
zobcové flauty), fogotista, čemballstka
hrajúca l na portatlv, lutnlsta a vok,lnl
sólisti. Koncertným majstrom stiboru Musica aeterna je Peter Zajli!ek.
časnostl

Vo vašej osobnosti sa kumuluje nlekolko hudobných profesii - aj ked majú detky k sebe velmi bllxko. Mohli by
ste v krátkosti načrtnúť prlpravu, ktor'
vb viedla k dnelnej pr,ci?
-

Na Konzervatóriu v Bratislave som
klavlr, organ, kompoziclu a dlt•lgovanle. Cielom tohto štúdia bola priprava na trochu širši hudobný záber , k
čomu ma vied lo už l domáce prostredie
- otec je nielen organista, ale l organlír. Na VšMU som už svoje záujmy ,.zúžil" na dirigovanie u prof. J. Ha luzlcké'h o, Ľ. Rajtera a základy spevu u prof. J.
Strelca. Ale pomerne krátko po začati
~ túdl a na VŠMU ma začala lákať Praha
- s jej rušným hudobným životom, ktorý umožňuje širšie otvor!t zmysly všetkým podnetom. A tak som sa od r. 1972
stal pos lucháčom AMU. Tu som absolvoval zborové dirigovanie u J. Veselku,
orchestrálne u A. Kltmu, symfonické u
v. Neumanna a operné u B. Lišku.
Okrem toho som študoval aj sólový spev
u prof. T. Srubal'a.
~t ud ov a l

Ako speváka-tenoristu sme vb často
počull aj pri vystúpeniach s6boru Musica aeterna.
- Naš tudoval som spev preto, aby
som s a stal profesionálnym spevákom,
ale aby som ovládal zákonit osti vok álnej techniky. Keď sa však vyskytla potreba, aby som pomohol pri Interpretácii partov stare j hudby, rá d som sl
svoju spevácku prfpr avu overil. Cltlm
sa však predovšetkým dirigentom a v
tejto úlohe som pôsobil vo viacerých
telesách
čl už v Prahe alebo v Bratislave.
Momentálne ste umeleckým vedticlm
dvoch súborov: Muslky aeterny a xn,meho telesa Pražskl madrlgallstl, ktorý založil prof. Miroslav Venhoda. Nie je určite lahké prevziať v Bratislave štafetu
od skúseného hudobnlka a bádatela 1'na Albrechta a v Prahe od dnes už, !lal,
nebohého prof. Venhodu.
K prevzatiu funkcie od Jána Albrechta prišlo po vzá jomnej dohode a
na ď alej trvá naša vzájomná spolupráca,
pretože J. Albrecht je nielen zaklada-

telom, ale 1 dušou telesa, zostaveného
z ludf, ktor! roky nachádzali v jeho dome prostredie na tvortvó rozvfjanle svojich hráčskych a j Intelektuálnych schopnosU. Práca s Pražským! m adrlgallstaml je pre mi~a určite zodpovedná v rovnakej miere, aj ked náročná cestovanlm
a s tým spojenými komplikáciami v konta kto so súborom. Ak sa Mus ica aeterna
špeclallzuje skôr na stredný barok, Pražski madrlgallstl orientujú svoj program ·
vlastne od hudby gotiky, cez baroko až
po stíčasnost.
Prečo
sa v sdbore Musica aeterna
orientujete na tzv. stredný barok a jeho
hudobn:f odk11z?

prl lntorpretácll starej hudby . Ale fnktom je, že hudba minulosti sa lepšie
hrá na starších alebo upravených nástrojoch. Teraz vytvár ame skôr Ilúziu
š týlového hrania - týka sa to napriklad dynamickej hl adiny. Ale dobové
nástro je čl Ich kópie nevyžadu jú podobné 11sllle lluzlvnostl - samé sa ,.poddávajú." partltú.ram minul osti . . . Je to šIrš la, zďa leka nle jednoduchá problematika, chcel som však aspoň naznačiť jej
zlož itosť.

Repertoár, ktorf v dramaturgii pontikate, sa orientuje na skladby xahranič
nfch, pomerne m'lo zn,mych, ale aj dom,clch autorov. Najmll tá druh' str,nko
smerovania Je velmi sympatlck' ...
- I na februárovom koncerte v Moyzesovej s ieni SF, sme zaratllll dleln eu-

v Eisenstad ta. V minulom roku sme
zasa vo Vlllachu-Osslachu s mies tnym
zborom uvledll Bacchantské nešpory od
P. Roškovského... Máme na programe
s kl adbič ky Johanesa Spergera, F. X. Tos·
ta, Augustina šmehl!ka, Jána Matejovi·
ča, Jlína Ignáca Danlka , už spominaného
Pantaleóna ·Roškovského, v spolupráci s
muzlk ológom Lad is la vom K a člcom pripravujeme na záver roka 1988 Mlssu
pastoralls od Petra Pe ť ka - sú.ča snfka
lnóho známeho autora, ktorý pôsobil v
obdobi baroka na Slovensku
E.
Paschu. Je to jeden z posledných objavov našej hudobnej historiografie. V
objavovani, šfrenr a nahrávanl s tare j
hud by na Slovensku, V · prlbllžovanl hodnôt minulosti z Iných európskych regiónov, v porovnávanf domáceho s cudzím
vldime velkil šan cu na zlskavanie pozna tkov a estetických zážitkov ,m edzi
našimi priaznivcami. Sme - i v če sko
slovenskom kontexte - jediným s\1bor om starej hudby, ktorý je profesionálne

- V oblasti vrcholného baroka spravil velkú prácu Slovenský komorný orchester na čele s B. Wa rcha lom. Mysl!m
sl - po viacerých rokoch hladanla že práve spomlnané š týlové hudobné obdobie je u nás málo známe a zmapované, a j smerom k domácim pamiatkam.
Neznamená to však, že sporadicky nebudeme hrať aj hudbu štýlovo posunutťi
smerom vpred. Podstatné je, že by sme
r adi náš r epertoár orlentovall 1 vzhladom na inštrumentár, aký máme - a
chceme mat.
Ste sn•cr nespokojnl s hrou na stil!asnfch n•strojoch a mienite vyulfvať lnitrumenty dobové?
- Originálne inštrumenty nle sil v našiCh podmienkach možné a ani na nich
netrváme. vera. sme o týchto otázkach.
ktoré sa dotýkajú samotnej estetiky hry,
diskutovali, vera srne sa naučlll počťi
vanlm r ôznych zahraničných sllborov,
resp. Ich nahrávok l z kontaktov s pražským sťiborom Musica antiqua, ktorý
vedie mladý teoretik a hudobnlk Pavel
Klikar. Mimoriadne cenné poznatky v
ostatnom čase poskytol - nielen nám,
ale prostrednlctvom besedy v Slovenskom hudobnom fonde (publikovanej v
Hudobnom živote č. 3/88 l aj širokej verejnosti - anglický dlrlgent a znalec
historickej Interpretácie sta rej hudby
Andrew Parrott. Svojim hlasom do diskusie o lnterpretácll. starej hudby vniesol mnohé overené te oretické momenty.
Dotýkajú. sa napr. a j hry na kópiách
starých nástrojov, Interpretácie polyfónnej hudby v obdobi baroka, využitia hlasu a š týlove j Interpretácie, ladenia, výslovnos ti najmä la tinč iny, použitia
contlnua a jeho interpretá cie. Prostrednfctvom nášho lutnls tu Jura ja Struhárlka
sme zlskall pr fs lub chebského nástrojAra Josefa Kublu, ktorý nám "postavi"
lutnu, chltarone, teorbu . . . Nemienime
hrať tba na kópiách star ých nástrojov,
ale faktom je, že sil k autentickosti potrebné, že pomáhajú. prlblfžlt sa k zvukovému Ideá lu hudby, ktortí hráme, a to
nehovorfm o sláči ko vých pástrojoch stíčasnosti a minulosti, ktoré svojou stavbou nie stí diametrálne odllšné, ale vytvára j(). pri hranf problémy, ktoré zvládnuť nle je jednoduché, ak túžime "vyladiť" sllbor do Istého zvukového Ideálu.
Nechceme r oblt z hudby to, čom u sa
h ovori ,.konzerva" - je to Istý extrém

KONCERTY
ŠKO
ZILIN A
Tr adične velká ná všteva aktlvneho žilinského publika sledovala priebeh slávnostného koncertu (10, 2.), ktorý bol venovaný 40. výr oč iu Vltazného februára. V progra me boli zastúpené tieto diela : Splevajtice srdce op. 4 - Sonáta pre sláčikové seztato L. Burlasa, Nox et aolltudo - 5 plesni
pre mezzosoprán a komornt orchester E.
Suchoňa n Symfónia č . 4 B dur L. van
Beethovena. Sólis tkou k oncertu bola xasl.
umelkyňa Magdaléna Blahui lakov,, dirigoval Jan Valta.
ú vodné dielo koncertu (Interpretované
celou sek ciou s l&čikových nástrojov ŠKO],
možno za ra diť no za č ia tok druhého tvorivého obdobiu Burlasovho k o mpozlčného vývinu. S výnimk ou tí vodnej časti (Allegretto
inquleto l má vcelku optimis tický ráz, l keď
preta vený do krehkejšej, lyrickej podoby.
Intimita s ub jektlvnych autorových výpovedf
sa mieša s ná ladami a názvukml na s lovens kú Yudovtí melodiku, niekde až taneč 
ného chara kter u. Dir igent Jan Valta vo
svo je j koncepci! da l dielu jednotný, cells tvý cha ra kter, dôsledne rozllšll dvojtrojvrs t evnosť ná ladovostl s kla dby. Cts tota hry
s l áč ik o v umožnila plasticky s l e dova ť vývin, náv!.i z n os ť a napojenlé jednotllvých tém
a skladote fových nápadov.

Musica aeterna. P. Baxa (platy sprava) hr' na zobcovej flaute.
Snlmka : K.
róps kych majs trov st redného baroka, no
l skladby českýc h a s lovenských, č l na
Slovens ku pOsoblaclch skladatelov minulosti. Samozrejme, domáce diela často
vyžadujú tzv. spartovanle, 11pravu. V
tomto ohlade spolupracujeme v posled nom č a se čo r az častej š ie s histori kmi
pracovnlkml Slovenske j akadémie
vled, ale 1 so skladatelml, ktor! majú
záujem a vedomosti či citlivý prlstup k
tejto hudbe. Napr. s V. Godárom a V. Kubičk om. Velkú prác u na tomto poll spravlll Ján Albrecht, muzlkológovla dr. Ľu
ba BoJlová, dr. Richard Rybarlč, Ladislav Kač l c , atd. Veru sl sr ubu jeme od
Združenia pt·e s t arťl hudbu pri Slovenskej hudobnej spoločnosti, ktorá by
mohl a vera sprav!t pri propagác ll, výskume a šlrenl povedomia o hud obných
pokladoch našej minulosti, a tak sa spolupodie lať na vytváran( národného kultúrneho povedomia. Viackrát sme uvádzall diela Speera, Roškovského, hudbu
tereziánske j doby na Slovensku, s ktorou sme ma il 11spech - napriklad l v
rak\1skom Halbturne a v marci t. t' . podobntl zostavu programu uvedieme zasa

Nox et sol!tudo nár. um. E. Su c hoňa na
poéziu I. Krasku vzniklo na poč iatku jeho
profesionálnej skladatels kej dráhy (1932 l
ako prvý opus s využltfm textu a možnosti
Iudského hlasu. Z nála dy diela vanie sllná
s kepsa, sm11tok, clivota, opus tenosť až pesimizmus, len niekde prežlarené veselšlml
tónmi (Stará romanca). Such oň kládol n ajväč š( dôraz na loglckO. výstavbu melodiky
splevaného slova. V hudbe orchestrálne!.
zložky dominuje horizontálne myslenie autora nad vertiká lnym, čim je naznačený začiatok
50- ročného
vývinu skladatel ovho
kompozlčného myslenia a formovania jeho
hudobnej r eči. Sólis tka večera M. Blahušiaková podala perfektný výkon. Adekvá tne
vyjadrila pesimizmus, smdtok, ale aj dramatický pod tón diela, pričom okrem skvele j
hlas ovej techniky, nádhernej farby, upťl
tala pozornosť jej člra a jadrná v ýslovnosť,
s a kou sa, žia!, stretávame len s poradicky. Naštudovanie diela, sp ätos ť sólls tky, or ches tra a dirigenta bolo ukážkové a nad·prlemerné.
v rade symfónii L. va n Beethovena má
š tvrtá zvláštne postavenie v tom, že ako
jedna z mála (s výnimkou chm\1rneho O.vodul má vý sos tne optimistický, radostný
charakter. Akoby večne s "osudom" zápasiaci skladater aspoň na okamih ch cel vychutnať krás y, štedrosť, nehu a rados~. pozemského živ ota - tak ako.. "spieva vo
svižnom Allegre, prekrás nom Adagiu, ale
aj v bohato rytmicky č lenenom a pulzujťl
com Finá le. Výkon SKO v 4. Beethovenove j
s ymfónii kulminoval. Bol ťlspec hom pozorného, ale aj tvorivého naštudovania, pričom dlrlgent volil vhodné tempá, dbal na
čistotu a presnosť podania (s výnimkou
nie kolkýc h chýb v úvQde diela), zvýraznll
dynamic ky a agoglcky charakteristiku jednotlivých č asti diel a.
IGOR TVRDOJil

Vyskočil

"zaštítený" po každej s tránke. Vážime
sl to a budeme sa snažlt tťito dôveru
naplni( skutkami umeleckej hodnoty.
Za pomerne krátky čas od profeslonall:&,clu telesa ste absolvovali nlekolko zahraničných z6fazdov. Ktoré by ste
radi pripomenuli - a čo v's v tomto
smere i!ak' ?·
- Už som spomlna l kontakty s bl!zkym R a kťls kom , kde nás spája nielen
blf zkosť terltórlf, ale i časť hudobnej
histórie. Bol! sme v Mexiku, máme za
sebou cestu do vzdialeného Alžlra (v
závere
minulého
roka ). Na jeseň
máme na hráva ť v Rakúsku na kompaktnú p l at ňu Haydnove omše. No a potom
s ú tu vystú.penla v rámci domácich povinnosti na pôde SF č l v slovenských
mestách. Práce te dosť - a zaujfmavej.
K spoluprá ci sme oslovili I. Hrušovského, P. Cóna, V. K ubl čk u a V. Godára,
takže naša práca bude smerova ť l k
spojeni u: minulost - súčas n ost.
Pripravila: TER!ZIA URSINYOVA

BORDE.AUX TLIE.SKALQ
SFZ
Slovenský filh armonick ý z/Jor {zbor ndle sa zo spleti hlasov zboru odulmajster Pavol Procl!dzkaj po prvý
jal k r dsny so prdn He/en Donathoue;.
raz hosfoua / u Bor deaux na hudob- I keď Beethovenova .,Dev iata" je populdrnej§le dielo, st úpajúcu obrtí.benom festival e Mat Musica / 1986 u
rdmct roku Franza Liszta, kde s
nos( 2. Mahleroue; u cel osvetovom
mer adl e potvrdil i mohutný aplauz
miestnym Sy mfonick ý m or chestrom
predviedol jeho or atórium Legenda
publik a tohto koncertu.
Treti k oncert { 10. 2.J dlrigoual Lam o su. Alžbete. Koncert dirigoval Roberto Benz/. Ospech, ktor ý vtedy zoberto GARDELLI, uelký znal ec Veržal , neostal bez ohlasu. Zač iatk om
dlho diela. Suuer{jn, k torý suojl m gesfebrudr a t. r . sa zr odilo opiJtoun{j pot om uyuoldua re§ pekt. Gardelllho muzlclrouanle je obdtuuhodn{j a mnohozuanie s uelkol epý m pr ogramom. K oncer t y sa k onali u Spor touom palttct,
tudrn e. Pret ože ule, čo chce, ute aj
ktorý rov nako dobre slúži §portu i
ako to dosiahnu(. Int erpret a čný apaum eniu.
r dt je ndst ro;om jeho k oncertu . A u
Prvý koncer t {2. 2./, na ktor om odBordeaux mal pred sebou skúsených
znel a IX. symfónia L. u. Beethovena,
hrdčou i speudk ou, preto siahol po
najuy§§ej i nterpretačn ej m{jte. Sóllsdirigoval Moshe ATZMON, §{jfdi rlgent
Metro politan-Orchestra u Tokiu. Sóti Ter esa Zylis-Gara, Jelena Oblistick {j kvart et o tuorill Helena Dor azcououd, Pietr o Bal/o a John Tomnathoud, Jane Rhodesoutl, T homas Molinson dopli!ovali lesk, ale zbor a or·
ser a Robert Hol/. Nad§ený potlesk
chester tvorili bdzu jeho poi!atla die ·
la.
3000 posluchdčou bol primera ným
Orchester Bordeaux Aqultaine, kt oocenentm účink ujúcich .
K olostllnu mozaiku melodických,
r{jho muztctrouanie je pl n~ v itality,
far ebných a dy namických odtter1ou
uetmi poddajne r eagoval na požiana druhom k oncer te {6. 2.J u 2. Mahdauky di r i gentov a u dok onalej súhre so zborom sa podstat ne podtel al
l er ouej symfónii uytuorll francúzsky
dirige nt Jaques DELACOTE . . Veľký
na úspechoch k oncertov. Napok on
r ozmer skladby dokonal e preveril jenie je n eza nedba t eľný f akt, že pobyt
ho pr emy slenú k oncepci u, k t orú poSFZ u Bordeaux bol aj prei! ojedistihla aj k ritik a. Do dialógu s or nel ý a pouč ný .,sem/ndr", overujúc/
jeho ulastn{j in t erpretač n~ schopnoschestro m velmi citlivo ustúptla Jelena
Obrazcououd, ktortl suojtm §armom a . ti, k de mu nanovo uysloull i obdlp aj
skvel ý m podantm partu vynika júco '1 tak{j dirtgentsk{j osobnosti , ak ým i nepodpor ila zdmer dir igenta a obsah
spor ne stí M. Atzmon, J. De/acote a
skladby .
L. Garde/l l .
Ponad masu zvuk u úchvatného fi JOZEF DANIŠOVSKf

Ho1J
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A opäf

Rigoletto
S anoa laiCeaiclou Verdiho
IIJolette sa 14. a 15. Jaaaira
L r. pNdltaYil operaf 16bor
pnbttho N6roda6ho dludla
aa IC6a1 S•etaamho dludla.
Recenzované je druhé premlé·
rové predstavenie.
OIIVI( dnes partltdru Rlgolet·
ta znamená, nazdávam sa, ro·
bU moderné hudobné divadlo,
ktoré vie zfskaf svojho poslu·
ch6ča. Rigoletto vskutku nie je
nejaký pietne historický oper·
ný .,kus" (na rozdiel oo mno·
hfch, často hraných opier 19.
storočia) a nie je ani dielom,
ktoré zaujme
predovšetk9m
.,krásnou hudbou", takže pri
jaho scénlckQID a režijnom
stv6rnenr nemožno vysta~lt s
konvenčnými vzorcami. Roblt
dnes Rigoletta znamená na jmll
priniesť vlastný, ,ozajstn9 a ži·
votný názor na dielo, ktorý ho
Interpretuje z pozlcll sdčas
nostl a zároveň vystihuje nadl!asovosf jeho myšlienkového
posolstva. V poslednej dobe
sme svedkami, že toto azda
najbranejšle dielo opernej ll·
teratdry 19. storočia sa stáva
podnetom pre najrozličnejšie
11perlmenty, často aj nezdO·
vodnené. Mnohý ~ návštevnf·
kov opery by dal J2rednosf a pravom - tradičnejšej, his·
torlzujdcej réžii - uslluj\lcej
sa o výklad diela - pred samodčelným experimentom. No
na druhej strane Oprlmné hla·
dačstvo aj napr. s niektorými
diskusnými čl spornými riešeniami je sympatickejšie, než
konvenciou zaťažený prfstup,
ldtlcl len po vonkajšfch mo·
mentoch prfbehu. Pražskf In·
scenátorl poňall Rigoletta tra·
dlčnej~le, vychádzaj\lc z hlav·
ného dejového rámca. Réžia
1111. ua. Karla Jeraeka zdO·
razňuje prfl>E!hqyosf deja a scé·

nickt1 výpravnosť. Jernek sa
držf viac konvenčnej š!c h, zuužfvaných postupov, o ktorých
sl pri celkovom zhodnoteni ne trt1fnem tvrdlt, že by neumožňovali určité
posunutie myšlienkového sveta diela do nového svetla a že by zároveň
nebol! schopné dynnmlck9m
spôsobom odhalovaťvzfnhy medzi jednotlivými hudobnodrumatlcký.ml postavami. Jernek sa
snažil jednotlivé scény koncipovať so značnou epickou šfr·
kou, no výsledkom bol v danej
situácii divácky pocit, že by
predstavenie predsa len mohlo
maf vllčšr spád. Prfkladne sa
podarilo rozohrať najmä 3. dejstvo, ktorému nechýbalo po·
trebné dynamické napätie.
Hosfuj\lcl Zbyalk Kol" pri·
pravll prostú, historicky štyll·
zo•Jan\1 scénu, ktorá potencionálne nechala pomerne dosť
mies ta pre rozvinutie hereckej
akcie. Dominantou scény bol
symbol vrchnej časU portálu s
maskami, čiastočne navodzujú·
clml atmosféru divadla. Z toho
možno usudzova ť, že režisér
poňal Rigoletta nielen a ko sku·
točn ý prfbeh, ale vedra toho
chcel zdôraznlt a j jeho divadelnosť. Funkčne bol tento mo·
tiv portálu využitý najmä v 2.
dejstve, kedy jeho hrozivé na·
klonenle symbolizovalo pred·
zvesť budtlcej katastrofy. Dob·
rým spôsobom korešpond ovalu
scéna v závere opery s hudob·
nodramatlckým zámerom, ked
zt1žený priestor okolo Spara·
fuclleho krčmy vyvolával po·
cit naplltia, stiesnenosti. S cel·
kovým poňatrm scény vhodne
k<>rešpondovall aj kvázi rene·
snnčné kostýmy hosfujt1cej Ol·
lY FJilpl.
Z hladiska hudobného nemožno povedať , že by naš tudo-

Rigoletto -

scéaa Z. Kol6fa

vanie jednoznačne zažiarilo. Od
dirigenta Josefa Chaloupka bu·
de treba v budúcnosti žladaf
viac koncepčnos ti aj celkové
zjemnenie a zkultlvovanle orchestrálneho zvuku. Najmll dy·
chová zložka sa mies tami pre·
javovala značne robustne. Passtavu Rigoletta kreoval Pavel
Cervlnka sýtym a dobrou technikou vybaveným hlasom, s výbornou zrozumltelnosfou spte·
vaného s lova. Tragickosť postavy šaša však pôsobila v uchopen! protagonistu nevlerohod·
ne, pretože prehnane patetlc·
ké gestá strácal! na pravdivos·
ti a neumožňova li dosta točne
plastické u presvedčivé vykreslenie duševných s ta vov hrdinu,

Snlmku: O. Pernicu
motivácii k činom a pod. Bofana Effenberková ako Gllda
podala s ús tredený výkon. jej
lyrick9 s oprán , zne19 a dobre
pohyblivý, z ne j rob! predsta·
vlteJku t11ohy na štandardnej
(!rovni. }an Markvart ako Voj·
voda má určité r ezervy tak v
hereckej práci, ako aj v tech·
niekom zvládnuti svojho Ináč
lahodne zafarbeného hlas u. Prí·
jemným pre kvapením bol v9·
kon hosťujúceho Jlf lho Kalen·
dovského,
k torý
naš tudoval
postavu Sparafucll a. Vládne
nosným hlasovým fondom a ne·
chýbala mu potrebná dávka hu·
dobnovýrazovej aj
hereckej
presvedčlvos ti.
Aj ho s ťujúca
Yvona Škvárov6 sa ukázala pre

postavu Mnddnleny ako výbor·
ný typ. Pre úplno s ť zozname·
najme vysoký šta ndard prL
s tvárnenr ďal š !ch hudobnodra·
matlckých postáv, ktorého do·
siahli Pavel Horál!ek (grOf Cer·
pano). Anaa Bortlová (grófka
Cerpano),
Eva
Zikmandov6
(Gi ovanna) , Miloslav Podskalský (gróf Monterone). Vratl·
alav Kfll a Alfréd Hampel
(dvora nia ) a VAra Novákovi
(Páža).
Nepochybujem o tom, že rep·
t•fzovnnfm má pražský Rigoletto šancu dospieť k celkovej
vlič šej vyrovnanos ti Inscenácie,
k jej výraznejšej dynamickej
a dramatickej presvedčlvosti.
MILOSLAV BLAHYNKA

ROZHOVOR S BRUNOM SEBASTIANOM
Ne plagátoch svetových operafch metropol sa l!oraz l!astej·
Ile obJavuJe meno taUansk6ho teaorlstu Bruna Sebastlaaa. V
Metropolltaa Opere v New Yorku, vo vledeaskej Státael open, ' Teatro Coloa v Bueaos Aires, v New York City Opere,
v Barcelone, Madride, Helslak6ch čl Budapeltl. V prvých
diloch aodho roku 1988 IKN(oval teato ambiciózny umelec v
Cnko•lovea•ka po prvý ra:&. Pre OPUS nahrával na platňa
so •asl61lloa umelkyilou MaJdaléaou Blahuilakovou, Symfoalc·
ktm orche1trom Cesko1loveaského rozhla1u v Bratislave a Je·
bo léfdlrlgentom zasl61llým umelcom Ondrejom Len6rdo•
iesf operaých duet z diel Verdiho, Pacclaiho a MascaJnlho.
Popri týchto povinnostiach 6spelao laterpertoval dlohu Gab·
rieleho Adoraa (Simoae Boccaaegra) v braenskej opere a s
tou Istou 6lohou za•kol!ll •l v bratislavskej opere. Pri tejto
prllelltostl som ho polladal o rozhovor

Mllf Bruao, viem, le tvojé
•••o sa elte dnes neaach6dzll
' lladaoa opernom lexlkoae.
Preeo sl aal!al medzln6roda6
llari6ru relatrvae tak aesko·
ro? Zd6 sa ml, le ti k nej po·
110bol aejml debut v 6lohe
Otelia vo francdz1kom Dljoae
' raka 1985?
- Stalo sn to, že ked som
začal §tudovaf spev u Mariu
Del Monaca; ako vieš, treba sa
vedieť naučlf existovať na tom·
to 'neustálom bojis ku, pretože
dnes fakticky spieva každý, kto
len chce, kto má aspoň trochu
vytrvalosti v s tálom štt1dlu. Za
tfcb 12- 13 rokov s pievania
som mal dosf Qspechov. No nie
tak9ch, ako v posledných 3- 4
rokoch a nie v ta kej miere. De·
but v Otellovl ma vyniesol, tak·
povediac, z toho množs tva spe·
v6kov do ,.vltrfny". A tam sl
fa obecenstvo začne viacej všf·
111af, tvoje prednos ti no l nedostatky. To ml dali možnost
pocltlf obrovské masy najmä
amerického obecenstva , no l
opern9ch fanúškov v Argent!·
ne, Francdzsku, juhoslávii čl
Budapešti. Zodpovednos ť mať
tlspech práve v tejto úlohe mt
dáva neustálu možnos t v š tt1dlu, neustále úlohu zdokonalovať. Počdvanle každého tohto
predstavenia je pre ml'la a le
určtt9m utrpenrm, pretože s d
elle miesta, ktoré nevyjdt1 vždy
tak presne, ako by som chceL
Ale počtlvanfm a zdokonarovanfm sl o~erujem, že sa vždy
upoň niečo zlepšilo. A a j publikum vo svete sl ma obh1bllo,

chce ma a praje ml s koro vždy
Iba to najlepšie.
No hovori 1a, že teaorlsta,
ktort splava Otelia, by ul ae·
mal viacej spievať aaprlklad
Vojvodu v Rlgolettovl. Co sl o
tom mysUi ty? Zd6 1a ml, le
pr6ve Del Moaaco bol jediný,
ktorý tieto lyrlck6 a splato tiloby spieval z6roveft.
- Ano, Del Monaco spieval
Rigoletta, a le nie tak často. A
ja som sa dosta l technicky t a k
daleko, že som st trt1fol postavU sa zočl·vočt tejto úlohe. Ma l
som vša k predtým to obrovs ké šťas tie, s tretnút výborného
maestra s pevu v Trles te, s taršieho bnrytonlstu Maria Sartlho, velmi milého a Inteligentného pána , ktorý ml naoza j pomohol objasnlf určité funkcie
ludského tela, dOležité pre
s pev. Naučil ma , že správny
hlas vzniká a je výsled kom
s právnej rezonancie, tvorenia
zvuku v Juds kom te le. Zdoko nalovanrm a ctbrenrm techniky s om dos pel k podobným výsledkom aj v Iných operách.
Práca na koncentrácii zvuku,
ktorú som st vypracoval pri
Otellovl, frézovanie a jemné tóny ná jdem aj v Iných operách.
Nie ako sa hovor!, že kto s pte va Otella strat!, a le bo zlom! s i
hlas; ten mOj sa us tálil , up res·
nll a ta k teraz s pievam aj Bohému lepšie ako pred d esiati mt rokmi, aj Rigoletta . A robf
mt t·o potešenie.
No nlektorl v publiku si ne vedia nykntiť, le Otelia a Ru·
dolfa spieva ten Istý spev6k .. .

- Podla mňa hudobný zápis
Bohémy je Iný. Poloha, rozsah
u vzdia len osť tónov je Iná ako
v Otellovl a hlas s tou Istou
koncentráciou zvuku v Bohéme
je omnoho lepš!, brllnntnejš!,
zv učnej š f a krajš! ako v OtellovL Pozfcla hud obného zápisu
Otelia je centrálnejšia. Genia·
l! tu Verdiho a Pucciniho - vtd!m
v tom, že Ich diela sú napfsa·
né pres ne a ko podla u rčitého
kfúča, s určitou zakódovanou
churakterlstlkou, ktorá je vel ·
ml výstižná. Hudobný nástroj
luds ký hlas (Inak vôbec
najvzácnejš! medzi všetkými
os tatnými)
mus ! Iba náj s ť
s právny klt1č k rozlúšteniu
týchto vzdia le nost! tónov, chcených autormi. Iba Ile d a jt1 pra vú a tmos féru n spevnosť die lu.
Viem, le na umeleckom kon·
te m61 aj nlekolko nahrávok.
Donizettiho Luciu di Lammer·
moor 1 primadonou Adelaide
Negriovou, pre a6s prakticky
neznámu operu Verdiho roves a lka - Taliana Petrellu 1 ná·
zvom )one, alebo posledný deň
PompeJI, rovnako so sopranlst·
kou Nt!grlovou .. .
- Ano a predávajt1 sn velmi
dobre, obj avil som Ich v kaž·
dom americkom obchode. AJ
ked jone je opera pra kticky
neznáma, je nádherná. Málo ju
hrajú, lebo divadlám prináša
počnt1c dľwm premiéry tba neš ťa s ti e. AJ pri tom na šom sl
posledný d e ň ma estro Edoardo
Mllller zlomil ruku. A tak ve ·
denla divadiel ju Iba preto obc hádzajtl u pri jej m e ne sa
chytujt1 za hlavu ...
Aké spomienky v tebe zaae·
chalo nahrávanie duet -. Brati·
slove?
- Velmi sa mt páčil orches·
te r s krásnym zvukom, jeho ve ·
denle bolo nn t1rovni, Magda
Blahušiak ová je vynika jl1ca a
tvorivá kolegyl'la a nahrávac ta
sieň je ohro mujúca. K a m e ň vydáva k rásny zvuk . Dt1ta m, že
to ta k vyjde a j nn pla tni. Bola
to obrovská náma ha . Pracovali
sme plných 10 dn!, s v9nlmkou
dní, ke dy bol o predsta venie
nocca negru v Brne a Bratis la·

8. Sebastlano v úlohe Otelia

Snlmka : nrch!v autora

ve. Bol t o doslova zápas, po
ktorom musfm ml čať a s poň týž·
dei1, aby som mohol sp ievať
dohodnutú Bohému v Madride .
Bola to pre •mľw nová s kt1senos ť a dt1fam, že všetko dobre
vyjde.
V Ceskoslovensku vieme lll6·
lo o tvojich triumfoch v MET.
Spieval sl tam Radamesa, Ca·
varadosslho, Otella, teraz Man·
rica; si partnerom Grace Bumbryovej, Aprlle Millo, Martiny
Arroyovej, Shirley Verrettovej,
Piera Cappuccllllho a
d'al·
i fch . ..
- S Ed itou Grúberovou mám
za sebou vyše tucet Lucu vo
VIedni a a j v Barcelone, Aidy
v Zllrichu, Verdiho Requiem so
Santlm v Helsinkách, Bohému
s Beňač ko vo u v Mníchove, Otel·
In v Drá žďan oc h a v Budapeš·
ti, Truba dt1ra s Tomowou a
Maš karný bál s Chlnrou v Chi·

cagu. Trubadt1r mu zasa v Inom
obsadenr ( Mitchellová , Cossot·
tová, Nuccl, Gelmettl ) ča ká v
MET v nprfll, Turandot na zájazde MET po USA s dlrigen·
tom Rudelom, výročná produk·
eta Otella v Teatro Llceo
v
Barcelone, Bohéma v Las Pa!·
mas u mnoho ďalšieh povinnos·

tr.

Záverom by ma zaujfmalo,
ako sl vyberAl tilohy?
- Ta k ako ml ponuky s prf·
s tupňu j(! agenti. Pred Otellom
nemôžem robiť jeden deň Rigo·
Jetta, a le potrebujem čas pri·
pra vlť sa. Po Bohéme potrebu·
jem 15 dnf práce, aby som
skontroloval mechaniku práce
s vojho te la a pripravll sl hlas
na požadovanú tessltllru dalšei
úlohy.
ALEXANDE HANUSKA
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MAŠKARNÝ
BÁL
Giuaeppe Verdi: Maikarnf bál. Leontyne Priceov6 (Amélia), Carlo Bergonzi
(Riccardo), Robert Merrill (Renato),
Shirley Varrattov6 (Uirlca), Rarl Grlatov6 (Oscar). Ezlo Flagallo (Samuel), Ferrucclo Mazzoli (Tom) , Piero De Palma
(Sudca), Fernando Jacopuccl (Sluha).
Mario Baal ola ml. (Sil vano). Orcheater
a zbor RCA Jtallana diriguje Erich Lelnadorf. Licencia RCA OPUS 91Ui 1591-93.
V hlstórit kompletn9c h nahrávok Verdlho Maškar.ného bálu medzinárodné
gramokatalógy registrujú celkove l l rôz·
nych verzii. Okrem toho je známych
ešte aspoň raz tolko ,.pirátskych" nahrávok živých predstaven! uvedených Iba
v špeciálnych katalógoch. Počas uplynulých troch desaťročl som mal možnosť
z regulárnych nahrávok - okrem jednotlivých árii a scén na rôznych profilových platniach - pozbierať celkom
päť kompletov, z ktorých každý má svoje klady. Samozrejme Ich podrobné porovnanie sl vyžaduje priestorove nároč·
nú analýzu, a ta k uvediem iba ntekofko subjektlvnych poznámok na ma rgo
jednotlivých kompletov, ktoré boli vyprovokované poslednou nahrávkou, ktorá
sa objavila na našich pul.toch ešte v minu lom· r oku.
V chronologickom porad! nahratla na čele môjho registru - stoj! štandardná nahrávka, pochádzajúca z roku
1943, v ktorej pod taktovkou Tullla Sa·
raflna hlavné party spieva slávna štvorica - a to Benjamlno Glgli, Maria Ca·
nlgllaov6, Glno Bechi, Fedora Berble·
rlov6, ku ktorým sa v úlohe Samuela
pridružuje nemenej slávny Tancredi Pa·
aero. Je to teda predovšetk9m spevácka
Interpretácia, v ktore j ale rovnováha
medzi tlmočen!m orchestrálneho tkaniva
a speváckych partov je skoro vyvážená,
no napriek tomu jej hodnotu predsa len
puncujú speváci, a to predovšetk9m vo
vrch olnej forme spievajúci 53 -r očný Glgll a Marta Canlgllaová s pr!značnou str·
hujúcou dramatičnos ťou .
Z roku 1954 pochádza posledná operná nahrávka Artura Toacaniniho, ktorli
svojim celkovým charakterom jasne odzrklidluje častú amblvalenclu Toscaniniho operných nahrávok. Toscaniniho In-terpretácia je pravým opakom predchá·
dzajúceho pr e tlmočenla. O tejto vzru·
š ujúcej hudobnej dráme, v ktorej
so
strhujú cou dramati čno s ťou , vnútorn9m
napi!Um a Intenzitou pulzuje orchestrálny part, sa možn o zmi e n iť Iba v superla trvoch. Súčasne však speváci - )aa
Peerce, Herva Nelllov6, Robert Merrill postrádajú tú dramatickú s ugestivitu,
ktorá tak jednozn ačne chara kterizuje
Toscaniniho, a predstavujú Iba korektne odsptevaný slušný priemer.
Zhodou okolnosti dalš! môf komple t
pochádza taktiež z roku 1954 a realizova l ho v Taliansku Angelo Queata. V
tomto pripade už nie je rozdiel medzi
dirigents kým a speváckym výkonom ; bohužial, rovnováha sice nastala, a le Ibu
na málo diferencovanej jednotvárnej
úrovni. Výnimku tvor! Ricca rdo Feruccio
Tagllavlniho, ktorý hla vne na čel e slávneho kvintetu v druhom obraze spieva
s úžasným šarmom, l a hk os ťou a prirodzenou veselos ťou a ta ktiež dramatická
Ulrlca Piy Ta11lnarlovej. Táto nahrávka
- vdaka firme Eterna - bola u nás
prvým dostupným kompletom tohto diela, ktoré Massimo Mila (1910) tak vý stižne nazval Verdiho Trlstanom.

Po týchto mono nahrávkach po vel kom čas ovom odst upe nasleduje ponúka ný titul z Opusu, ktorý bol na če l e
s Erichom Leinsdorfom realizovaný v ro·
ku 1911. Z hladis ka celkovej koncepcie
je to vyslovene ~nverzla Toscaniniho na hrávky, lebo jej pozlt[vne čr t y spočivajú
práve vo vokálnych produkciách. Lelns·
dorr je totiž nesporne š lkovn9m dirigentom svetového mena, a le v jeho pri·
stupe s ilne citlf každodennú rutinu oper·
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nej prevádzky, u tak orchestrálny pa l't
je Iba neprepl'ucovaným al fresco naneseným podkladom spievaných partU. Več·
ná škoda tejto nerovnováhy, lebo vdaka šťast nému obsadeniu spevácke výko·
ny predstavu jú vrchol belcantového spievania. Leontyne Priceov6, ktorá sa prá·
ve v januári lúčila v MET s opernou
scénou, svoju nežnú, lyrlckú a trápiacu
sa Améllu spieva na vrchole svojich vy·
nlkajúclch speváckych schopnosti hl a·
som bohatým na emociálne odtiene. Rovnocenný partner, vrúcne nežný tenor
Carla Bergonziho, s Ideálnou prlrodzenostou stvárňu j e ušfachtilos f svo je j postavy. Ich posledné stretnutie a lú čen i e
sa, to bolestivé ,.ľ ultima volta addlo ! ~
je klenotom krásneho spievania. Do lyr icko-dramatickej nálady Ideálne zapadá
Shirley Verrettov6. jej uš1achtllý zama tový hlas, obalený tajuplnou mystici tou lnvokuje akúsi novodobú noblesnú
postavu delftsk.í_ch veš tiarni. Z troch
prominentných černošiek tá tretia Rerl Grlatov6 ma presvedčila najmenej,
lebo jej Oscar je jednostranne vážny,
čim postava stráca na svojom drama.
turglckom kontrapunkte. Robert Merrill
- veterán medzi spevákmi - 12 rokov
po spolupráci s Toscanlnlm tu spieva
SVQjho mužne markantného Renata vo
vrcholnej hlasovej dispozicii.
Na záver to na jlepšie. Deutsche Gr a ·
mofon • roku 1981, teda v poslednej
chvf~l pred revolúciou digitálnej nahrávacej techniky, realizoval nahrávku, ktor6 je vyslovenou syntézou vrcholných výkonov. Na jeseii 1984 Hungaroton prevzal túto nahrávku Claudia Abbada, kto·
rý svojou dramatičnosťou a neodolatelným "brlom" je .priamym pokračovate
fom Toscaniniho koncepcie, pričom jeho
je
orches ter - Teatro Alla Scala · Ideálne prepracovaný,. plastický, pestro·
farebný a úžasne vláčny. Prikladná symbióza strhu júce j dramatičnosti a nežnej
lyriky! je priam zážitkom po rovna ť hoci
len predohru v tlmočeni Abbada a
Lelnsdorfal Sólisti te jto nah rávky sú bez
výnimky prvotriednym! spevákmi-hercaml, a tak sú schopn! s vojim hlasom vyjadrlf a j zložitejšie city predstavovaných
hrdinov. Placido Domingo je tu s kut oč ne
na samom vrchole. Jeho vá šnivý a pritom
nežný Riccardo je neprekona telný. Katla Rlcciarelllov6 s umar-Izuje dra matič
nos ť Canlglluovej a lyrlckú krásu Pri·
ceovej. Renato Bruaon je arlstokra tic·
ky uš fachtllým Renatom, )elená Obrazcovov6 vášnivou - démonickou Ulrlcou,
zatial čo Edita GrCíberov6 svojou povestnou la hkosťo u, šarmom a bezstarostnou
prlrodzenosfou je prototypom svojej ·postavy. Spomed zi dvoch sprisahancov som
spomenul zatial Iba Tancreda Peserl·hO,
preto nech teraz uzavrie v ý počet
,.hviezd " jemu rovn9 Ruggiero Raimondi.
,.Kópia " Hungarotonu je vo zvukových
parametroch na takej vysokej úrovni a ko
originá l. Zial, o .,kópii" Opusu to nemožno tvrdif. Matný zvuk bez lesku u
licenčných nahrávok je už priam zákonitý. Cenným prínosom však je sprievodný bulle tin, obsahujúci l pôvodný ta liansky text.
JOZEF VARGA

GERSHWIN

v

OPUSE
George • Gershwin: Koncert F dur pre
klavfr a orchester.
Richard Addinaell: Varlavaký koncert.
Klavfr: Alezander Cattarino, Slovenak6
fllharm6nla, dirigent: Byatrfk Re:lucha.
OPUS 9310 1314. Digital recordlng.
Mllovnicl Gershwina Iste ocenia túto
gramonahrá vku. )ej dramaturgia i Interpretačná kvalita uspokoja nielen ' diskomov, ale 1 ďa l šie h záujemcov, ktori dáva jú prednosť vyššiemu populáru (Ad ·
dlnsell, nur. 1904] .
Stý! G. Gershwina predstavuj e úspešnú syntézu prvkov džezu s je ho rytmic kým pulzovan!m, harmóniami, ale l náh·
lyml zmenuml nálad s vyjadrovac!ml
prostried ka mi a form ami tzv. vážneJ. hudby. Vys tihnúť u vyvážene dávko vať tieto
zložky nie je práve na jlahšle. Od Inter preta sa vyžad uje popri zmysle pre pri·
rodzený džezový rytmus jeho osobité a kcentovanie [tak odlišné od bežnej klasiky] a sc h opnosť vy s t ihnúť množstvo me niacic h sa náludových hludln, byf aj zna·
menltým virtuózom s cit om pre dyna ·
mlcké finesy kl avírneho zvuku. Ca tta ·
rl no tak ým kluvlrls tom je ; azda a 1 preto
ho, a ko známeho čemb a li s tu u warcha ·
lovcov, lá ka lo popasovať sa práve s Kla ·
virnym koncertom G. Gershwina.
Z hladis ka In terpretačnej problematiky je Varšavský koncert overa jednoduchš!. Pr!llšným romantizovanlm, zdôrazilovanlm virtuóznej brllancle moho l

,.Systém je velmi spr ávne koncipovan ý
ako otvorený s možnosťo u doda t očného
vloženia dalšich Infor mácii podla problémového zamerania použivatela. Vyso·
ko treba hodnotlf snahu o čo najkompletne jšle uch openie spracovaného materiálu, ktoré nie je jedn ostr anné a ne·
obmedzuje sa Iba na vybrané problémy.
Prv ý experiment sa poda r il a mnohé
zámery sa poda ril o zdarne rea lizovať.
Celkove ho treba hodnotlf vysoko pozi·
tivne."
Môžeme teda kon š t ato v a ť , že exper!·
ment sa vydaril! Pätn ás ť registrov zis·
kaných z dobre spracovanej dokumentácie každe j plesne, ktor á predstavuje 48
údajov, presvedči o tom každého pochy·
bovača. A pritom neboli ani zďale ka vyu~ité vše tk y možnosti da lšlch rešerš!.
. Ktoré požadované registr e počltač vytlačil ?

l. Reg is ter

by však utrplef, no Cattarlno úspešne
preklenul aj toto možné úskalie. To uve·
domelé, umelecké, súčas ne aj muzikant ské, značne prekračuje bežnú profeslo·
nálnu rutinu.
Isté r ezervy - najm!! u Gershwina clt!me v partnerstve orchestra. Na roz·
diel od pochopenia sólistu, prevláda tu
zd ôrazňovanie symfonlzmu pr ed džezovou Inšpiráciou autora. Po sl u c háč vnima však hudbu ako celok a kedže vo
výraze dominuje klav!r, ocitá sa toto
konštatovanie na periférii posluchá čov
ho vnimanla. Co do remeselného zvlád•
nutia parametrov sú hry a vypracovania
dynamiky, vykazuje výkon SF a dlrl·
genta B. Režuchu viac než uspokojivé
parametre.
VLADIMIR CI!JK

[UDOVÁ
PIESEŇ

A

POČÍTAČ

O možnostiac h s trojového spracovania
ludových plesni ·sa uvažuje už dlhši č as,
a to dokonca l pomocou takého nástroja modernej vedy, akým je sa mo člnn~
počftač. Na pôde Ceskoslovenska vyšlo
k tej to problema tike prvá š túdia na str án·
kac h časopis u Opus Musicum v roku
1970. Od tej doby sa u skutočnil celý
rad seminárov, bol! ,Publikované č lán
ky, zborníky l knižné práce. [Základnú
literatúru zhriiuje I:. Ballová v knižke
Tot ož nosť a podobnosť melódii. Prispevak k aplikácii matematických metód v
muzlkologlckom výskume.
Bratislava
1982, s. 1~5- 1 99 .] Avšak projekty, ktoré
boli doposia ! vypr acované a sča s ti l ove·
r ované č i overené, s k o n čili spr avidla z
rôznych dôvod ov Iba ako úvodné.
Pr acovnicl Matice slovenskej ale po·
stupovali tak, aby sa Ich projekt neskonč ll Iba pri dobrých predsavzatiach a úva·
hách, ale aby bol aj s kut očne reallzo·
van9. Vývoj Ich č innosti sme mohli od
roku 1981 s ledova ť nielen na odbornýc h
seminároch, a le predovšetkým na s trán·
kach Hudobného archivu [Z born!ku hu ·
dobnohlstorlckých prác, p r ameňov a do·
kumentov vydávaný ~a tlcou sloven·
s kou ]. Ta m vyšla v roku 1982 (č . 6 l
r ozsiah lo a obsažná úvodná štúdia Ema nuela Muntága Projekt atrojového apracovania hudobných pamiatok [ústavná
výskumná úloha realizovaná v Matici
slovenskej v rokoch 1976-19801. V roku 1985 (č . 8 l potom pokračova l E. Mun·
tág na danú tému dvoma prácami: l. Priprava a realizácia experimentu atrojového apracovania hudobnfch rukopiaov
a tlači, 2. Projekt atrojového apracovania z6plaov ludovfch pieanl a v archive
hudobných rukoplaov Matice alovenskej.
- Pretože tieto materiály sú bežne dos tupné, netreba sa nimi bližšie zaoberať a radšej poukážeme na to, čo je
zatia l verejnost i známe mene j.
Ema nuel Muntág v upr!ll roku 1987
(a ko vedúci kolektlvu, v ktorom sú za·
s túpenl dalši pracovnici Matice - Ľ u ·
blca Moncmanová, Viera Sed lá ková, )á n
Mlšlk a Katari na Farbakyová l pred loži!
k oponentúr e over ovaciu sériu plesni
zo zbierky Andreja Halašu a jaroslava
M ič u pod názvom Experimentálne spra·
covanie z6piaov ludových pleanl v ýpoč 
tovou technikou 1 použitim programového syatému MIPS.
,.Projekt Emanuela Muntága" - na plsa lo jedna z oponentle k, Olga Hraba·
lová z Brna, - "a jeh o .experimentálne
overenie vychádza zo s účasnej úrovne
odboru a zároveň využlva aj súčasné
technické možnosti. O jeho oprávnenosti a vedeckej t spo ločenske j potrebe ne·
možno poc h ybovať." A druhá oponentka
- Eva Krekovlčová z Bratislavy - sa
o ňom vyjadrila rovnako pochva lne :

normallzovan ých lnclpltov
textov
2. Regis ter lokalit
3. Register druhovotematlcký
4. Register zberate1ov
5. Register zostavovate lov, zaplsovatefov a zhotovova telov zvukov9ch záznamov
6. Register Informátorov
7. Regis ter pôvodných lncl pltov tex tov
8. Register mel odických inclpltov
9. Register ambitov melódii
10. Regis ter rytmlcko-met rlckých mode·
lov
12. Regis ter veršových útvarov
13. Register textových mot!vov
14. Register kadencii
15. Register kódov grafického znázornenia melodlcko-rytmlckých pr lebehov
lnclpltov melódii
Všetky tieto t ďa l š ie rešerše sú však
Ibn začia tkom. Zámerom pracovnikov
Matice je vytvorenie tzv. súpisových radov: ,.Záznamy o plesMch ta m budú
v základne j zostave radené podla loka·
l!ty zápisu a zostava bude doplnená 8
registra mi. )eden zošit bude obsa hova(
3250 záznamov (asi 200 strán l a 100
strA n r egistrov."
Všeobecne sa vie , že reá lne možnosti
poč ft ačoVe j techniky sú predovšetk ým v
naj r ozllčnejš ej organizácii dát. Možno
ich redukova ť a možn o vybe r a ť jednotlivé sústavy podstatných a kl účových
elementov, odllšu júclch sa od elementov
nepodstatných. Sledované vztahy môžu
zahrnM tofk o premenných vellčln a v
to fk9Ch· dimenziách, o äl<ých nemôže
uvažovať nielen jedinec, a le dok onca
ani celý tlm pracovnikov. Uveden é
sc hopnosti sam oč innému p oč lt ač u umožňujú , aby sa podie fal na riešeni problémov taxonómie [ t. j. systematické tr iedenie a opis javov urč itej špecifickej
oblasti), alebo mapovanim priestorových
a fasových tendencii. Poč!tač však mechanizuje aj dalšie r utinné úlohy a operácie. Ku kvalltatlvnym pr!nosom použitla samočinného počitača pa tri automatické zostavovanie frekvenčných charak ·
te rlstlk. Dá ta zlskun~ šta tistickou analý·
zou (na ktoré bežnými ,.r uč nými me tó·
dam!" nezostáva čas, ulebo sa nikomu
do nich nech ce, č i dokonca Ich nevieme ziska() sa môžu s ta f v9chodlskom
ku kvalltatlvne novým záverom a hypotézam.
Oa lší m kvallt atlvnym prlnosom samo·
či nných počitačov je naprik lad testova·
nie mode lov, kde počltač vlastne vyko:
náva časť dôležite j ak tlvnej bádatefske J
práce. A k o n eč n e počltač vybavený heu rls tlckýml progra mami 'môže sám nie ktoré báda tefské postupy si mul o v a ť alebo Ich dokonca hl oda ť ; napriklad je v
jeho možnostiach zostaviť ďa l šie programy, môže vyh fadáva ( niektoré klaslfl·
kačné kritériá, môže dop!Mf alebo predvida{ dalšie možné variácie melódie,
at ď. - v tom všetkom sa neukazujú Ibn
možnost i pre zmnoženie a urýchleni"
dotera jších postupov, a le môže tu isť u
postupy kva li tatrvne odlišné - v pri•·
vom zmysle slova postupy vyššieh o po
riad ku , vyšše j organizácie. A tieto mož ·
nosti sa stanú čoraz reálne jšiml s ďa lšim
vývojom počitačo v ej techniky.
Význa m realizovaného experimentu
neznižujú ani niektoré oprávnené prlpo·
mienky oboch spominuných oponentlek,
napr. k druhovej tematickej klaslflkllcll
plesni. Ved práve tieto t~ rvé sondy a
diskusie oko lo nich môžu vie s ť k vytr lbenlu a zjednoteniu jednotlivých či ast 
kových pohladov. Napokon, ako už bolo naznačené, Ide o projekt od samého
začia tku budovaný ako otvorený systém,
takže po ziskaných skúsenos tiach budú
možné nielen prlpadné korekcie, ale aj
rôzne doplnky.
K dobre započa t.ej práci, v kt orej so
nezabúda ani na medz llnštlt uclonálne a
medzinárodné konta kty, je teda kolektívu treba Iba nielen úprimne za blahoželať a le bolo by naviac potrebné tento
koiektlv všestranne podporiť a trúfam
sl po v edať , že 1 postupne roz šlriť, aby
spra~_Qv anle ta k vysokého počt u ples·
nl v "'Matici slovenskej - temer 100 000
záznamov
,m ohlo pokl'ačovať ešte
rýchlejšie ako doteraz.
DUŠAN HOL'f

HZ..
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• NA MARGO KONFRONTACIE - Xl. Mlmohudobaé
,...aleaky umeleck6ho vfkoau 1 prlhUadautha na vfcbodaé Slonaako, ktor6 ame publlkoYBll v minulom
e. 4/1111 Hl. Autorke čl6Dku, dr. Lfdla Urbaačlkov6,
ndekiOrka Ca. rozhlasu v Koiiclach, chyat6 v priebehu
roka v r6mcl rel6cll Hudobné ozveny, ktoré prlpravu·
ll ytchodoaloYIDik6 krajské vyalelaale, sondu do Jad·
aotUytch okresov Vfchodoalovaaakého kraja, člm chce
prllplef ku ko111pl111aému pohladu aa vtvoj hudo~aJ
kuMtry Da vtchodaom Slovensku za uplyaulfch 40 ro·
kov. Vfaledky tohto pohladu po ukončeni 14-dlelaeho
cyklu nerajatme v aaio111 časopisa v dveračaom hodno·
tlacoa prfapevku.
-red-

KOMORNÝ KONCERT NA POCESŤ
40. VÝROČIA VIŤAZNÉHO FEBRUÁRA
MDKO v Bratislave usporiadal 23. 2. v Mozartove/ sieni
DPV Komornfí koncert, na ktorom
tlčlnkovalt
pedagógovia
bratlslavskfích ĽSU. Komornfí
sldčikovfí orchester v nove/ zos·
taue mladfích lnenov fonnute
popri stdlom dirigentovi J. Kowalskom mladfí pedagóg, huslista Jdn Lukdč . P.od teho taktovkou zazneli Myrt komorné
diela: K . Dletrtcha, T. Bairda, s.
Prokofieva a D. Sostakovlča.
Klaviristky A. Vlrdgovd a R.
Ndvotovd
popri
osvedčene{
skladbe z Ich kmetfového repertodru pre štvorručng klavfr fT.
B. Foerster: Stopy v snehu)
tlspe§ne predviedli novona§tudovana, zvukovo exponovanú
Toccatu Jaroslava Smolku. Tó novou kultivovanosťou, intonač
nou čistotou a presnou stlhrou
sa pretavlll flaut istky K . Bretkovd, H. Kopsovd J. Ptlčlkovd a
A. Farka§ovd v interpretdcii
kvarteta A. Alabteva. Dvofspev

Veruny a Lidunky z opery
V studni V. Blodeka v podani
M. Rakovskef a H. Répassyove;
( klavfr - Peter Hrlcdk J vyznel
osobite na{mä v dr amatickfích
polohdch v part e Veruny. Na
zduer Komorného koncertu premiérovo zaznel a Fantdzia pre
4 flau ty, 4 - ručnfí klavtr a sldčiky Jtlllusa Kowalského. Collegium musicum Posoniense dirigoval autor. Popri expresfunom
ufírazovom prvku - pregnantne rytmicky osc/lujú éich mott vou, kontrastu;úcim momentom
skladby sa stdua idylický pr vok
vo form e ndladove{ kantilény
- u r ovine zvukovo zastretej
melancholistickef atmosféry. Vo
fan tdzii
plne;
dramatických
zvratov skladat eľ uprednosttfu{e
Ist ú decent nosf, zvukovú subtfl nosf. Skladba v predvedenl
Collegia vyznela konclzne a
presvedčiv o.

). Xowalaki

Snimka: K.

Vyskoč il

BOZENA DLHÁŇOVA

Sviatok spevu vo Vranove nad Topfou
Zborový spev je jedn9m z umelecky najnáa le l na jkrajšic h žánrov záujmovo-umeleckej činno s ti.
K myšlienke u s kutočniť Festiva l mestských
speváckych zborov podnietila orga nizátorov Mestsk9 národný v9bor a Mestské kultúrne
s tredisko - hlavne potreba aktivi zovať zbo r ový s pev všetkýc h ve kov9c h s ku pin v našom mes te.
I. festival mests kých speváckych zborov, ktorý sa konal d ň a 22. l. 1988 v Dome kultúry ,
bol zárove11 dôs tojným prispevkom k oslavám
43. v9ro č l a oslobodenia mesta u okresu Vranov.
Už prvý zbor - dell z vra novs kých ma terských škôl - sl svojim hrav9m a nenúten9m vystúpenim okamžit e ziska! s rdcia pri ·
tomných divákov. A potom sa už na javisku
striedali dets ké škols ké zbory s mimoškolskýml, cez učltel s ký spevá cky zbor a ž po vynikajúci hosť ujú CI zbor úSMEV z Prievidze. Na res·
tlvale su zúč as tnil o sede m domácich spevác·
kych zborov a jeden hos ťujúci. Slávnostnú a tmosféru ešte umocnilo p r!t omnosť host! festiva lu - hudobného s kladate ra Al fréda Zemanovského, doc. Tibora Sedllckého z Pedagogickej fakulty v Banskej Bystric i, Evy Zacharovej
- dirigentky Prešovského speváckeho zboru
a dal!llch slovensk9ch dirigentov.
.
Zúčastnené spevá c ke zbory sa
predstavili
zborovými skladbami počnú c starou polyrónou, cez kl aslc k ťí zborovú tvorbu, upravené
rudové plesne až po sú č a snú angažovanú ples eň . Za najlepš iu interpretáciu diel slovenského hudobného skladat e rn I. Hrušovského obdržal zbor ÚSMEV vecnú cen u, venovanú Slovenskou hudobnou s po l oč nos ťou s poboč kou
v Ko~lclach.
Dvojhodinový maratón zborov9ch plesni bol
dl:lstojne ukončený skladbou "Aká s l ml krásna" v podaní Speváckeho zboru učltelov Vranovského okresu, Detského spevácke ho zboru
OSMEV z Prlevldzll a Dievčenského spevác keho zboru OZVENA pri MsKS Vranov.
Po festivale s a konalo vyhodnotenie a semi nár dirigentov zúča s tnený c h zborov s prltom n9ml .slovens k9ml odbornlkml na zborový spev.
Ver1me, že tento svia tok s pevu sl nájde u
nás dlhoro č nú tra dlclu a pris peje v širokej
miere k ~ lr e nlu estetlck9c h hodnOt do r adov
našic h spoluob ča n o v a mládeže.
VILMA KRAUSPEOVA
ročnejš i c h,

l OTVARAC!M PREDSTAVEN!M súčasnej operne j s e·
zóny milánskej La Scaly bola oper a Wolfganga Ama dea
Mozarta Don Giova.n nl. Slávne operné divadlo sl tým
pripomenulo dvesté v9ročle pražskej premiéry tejto oblQbenej Mozartovej opery. Hudobné na!ltudovanle diela
zverllb svojmu !léfdlrlgentovl R!ccardovl Mutlmu a o
retljné predvedenie sa postaral Giorgio Stre hler. v ti tulnej úlohe sa predstavil angllck9 barytonista Thomas
Allen. Okrem neho sa úspe!lne prezentovali: Edita Grú·
berová (Dona Anna J. Francisco Aral za (Don Otta vlo J.
Ann Murrayová (Dona Elvira). Claudia Desderl (Lepo·
rello), Natale de Car olls [Masetto) a Susanne Menfzerov6 (Zerllna) . V Qlohe komtúra sa predstavil sólista opery SND Sergej K opčá k .
Anna Podolak6 - Mll6no
Foto: Le lll a Massotti, archiv La Scaly
•

OPRAVA. V H! 3/88 na str. 9 prfapavku "Fragmen·

ty 17/11 aa VSMU" bolo neaprbae uvedea4!, le relleé-

ro• RoaalaJho Zmenky na manželstvo Ital Marl6a SaoUk. Predstavenie režfroval Pavol Smolfk. Za myln6 ID·
-rfom6clu sa ospravedlňujeme.

l NOVINKA Z PANTONU. V minulom r oku vy!lla v
Pantone kniha Jlndrlcha Pravečeka Dechov9 orchestr dlrlgovánl, lnstrumentace ln!ltruktivna publikácia,
určena predov!letk9m dirigentom a matérskych dychových orchestrov, a le tiež skladate lom a lnštrumentátorom, študujúcim a všetk9m aktfvnym prlatefom dychovej hudby. V popredi stoji dychový orchester bežne sa
vyskytu júci v CSSR, svetovou orga nizáciou CISM zara dený do prvého z troch typov - Harmonie-orchester.
O dal!lloh 2 typoch - Brass j3and a Fanfa re-orchester
sa publikácia zmieňuje Iba s tručne. Kniha obsahuje porovnávacie tabul ky odlišných nás trojových obsadeni a
rOznych notácl! orchestrov použlvaných v Európe.
-r-

KONKURZY
Rledltelltvo Konzervatória v Koi lclach vypisuJe konkan na obsadenia volnfch učltalskfch miest na tJeto
odbory:
- 2 miesta na vyučovanie spevu,
- 2 miesta na vyučovanie hereckej vtchovy a prlradeafch predmetov,
- 1 miesto na koncertnťí korepetfclu.
Vyladuje aa abaolutórium vysokej ikoly prlalui aého
odboru. !Iadosti dolofané dotazafkom a životopisom po·
lUte aa rladltelltvo i koly do 15. aprlla 1988. Uch6dzačl
bud6 ponaaf na konkurz pfsomna.
Riaditel Novej scény ~ Bratislave vypisuje konkur z

•o- spevoherného
súboru na tieto miesta:
aóllata spevohry - tenor, barytón,

- aóllatka apev6ckeho zboru - vi etky hlaaod aku ·
play,
- i!leo orchestra - hráč na tympany (xylofón, nonkobra, vibrafón J.
- člen orchestra - hr6i! na l. leant roh,
- l!lea baletného zboru [muli aj ženy).
Prlhl6iky 1 krátkym ! lvotopiaom, 1 uvedeafm ndela·
ale a praxe zasielaJte na adresu: NovA adna, !tvaosteau6 1, 112 14 Bratlalava. Termin konkurzu ozn6mlme
ech6daačom pfaomae. CeatoYné hradfme len prljatfm
ucb6dnčom.

Sloveaakt hudobnt fond Bratislava z poverenia Ml·
alatentva kult6ry SSR vypisuje konkurz na tvorld l tlpeadlum pre absolventov hudobafch i klll (skladatelia,
koacertnf umelci, 111uzlkológovia). u6taae akladatelov
a illterpretov z oblasti džezu.
Prlhlálky na konkurz sa podávaj6 na predpfsanom
tlai!ln v Slovenskom hudobnom fonde, Fučfkova ul. 29,
111 02 Bratislava, do 30. aprfla 1988.
Rladltefatvo Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bys·
trlcl vypisuJe konkur z na
- dirigenta opery.
Prlhlálky posielajte na adresu Divadlo J. G. Tajovského, ubralie Duklianskych hrdinov 3, 974 73 Banská
Bystrica. Ter111ln konkurzu oznámime z6ujemcom pfaom H.

Dlevčeaakt

apev6cky zbor OZVENA

JUBILANTI
8 Nedávno sa

v ýznamn ~ho životného jubilea dožllu
v s úča sno sti lektorka a dra maturgič ka

Alica Paatorod,
baletu SND. A. Pastorová je absolventkou teórie tanca .
c.lramaturgle a kritiky a odboru tanečnej pedagogik y
na V~MU. Po prvom angažmán v olomouckom dlvad l ~
sa stala č l en k ou a sólistk ou nášho baletu. Medzi jej na jlepšie kreácie sa radi Proko!levova Popoluška a júlia
(Rómeo a júlia J. Máše nka v Cajkovského Lu s káčikovi ,
Nuna v Chača turl anovej Gaja né a Iné. A. Pastorová je
čtnná aj pedagogicky a publicisticky.
Päťdesiate narodeniny sl v tomto mes ia ci prlpoml·
na sólista opery SND Arnold )udt. Po absolvovanl bra tislavského Státneho konzervatória {1'. Tessler a M. Med vecká l pôsobil vo Vu S-e, od klal prešiel do SND. Po ča s
18 rokov sólis tic kého pôsobenia vytvoril 35 opern9ch
postáv, z ktor9ch kritika najvyššie hodnoti Svätopluka
mladšieho v rovnomenne j Inscenácii, Janlka v Preda nej
neveste, Ismaella v Nabuccovl, Gora v Madame Butter ·
fly, Pedra v Nfžlne, Grófa Lermu v Donovi Ca rlosovi
!!l Turlddu v Sedliackej cti. V m .. r. s úspec hom ú č in ·
koval (spolu s Inými sólistami opery SND J na ope rnom fes tivale v Sa lzburgu.
80 rokov sa dožlva klaviris ta, zaal. um. Micha l Ka ·
rla, nestor slovenského profesionálneho Interpret ač n é
ho umenia. Absolvent Mests kej hudobnej školy v Bra ·
tisla ve {j. Groer ), Hudobnej a dramatickej akadé mie
(F. Ka renda J pôsobil ako sólista ostravského Radlojournalu, po štúdiu na majstrovskej škole vo Vie dni
( R. Ba ss l ako korepetltor v opere SND a nes kOr ako
sólis tu v bra tis lavskom r ozhlase . Zas lúžil sa o vytvore·
nie Bra tis lavs kého komorného združenia, v r . 1953 bol
menova ný sólis tom a nes kôr č lenom Klavlrneho tria SF.
Karin bol prvým Interpre tom mnohých diel n ašich s kla·
da terov a neúnavným propagát orom slovenske j tvorby.
Bol pedagogicky činný na VSMU v obl asti komom e t
hry a klavlrnf! j Inte rpretá cie.

·e

e

8 31. 3. 1933 sa na rodila Olga ()dzganoY6. Od ukon -

čenia š túdia hudobnej výchovy na Pedagoglcke j fa kulte

v Bra tis lave pracuje od roku 1957 ako redaktorka v Cs.
r ozhlase. Vo svojej činnos ti preš la cez problematiku
hudobnej výchovy de ti, prácu s Detským speváckym
zborom Cs. rozhlas u až po hud obnú publicis tiku v tom na iširšom zmysle slova.
8 65 rokov sa dožlva Ľudovft Stasael, popredn9 pred ·
s tavlte l modernej taneč nej hudby na Slovens ku. Bol
za kla da telom amatérskeho tan eč ného orches tra v Martine, kd e pra cova l a ko r edaktor hudobn9ch edlcll ma r tins kého vyd ava telstva Osveta, neskôr sa s tal vedúcim
redak torom hudobných edlc lf Slovenského vyd ava tef ·
s tva krásnej litera túry (dnešný Ta tra n). odkla l prešie l
pra co v a ť do odde lenia zá bavn 9ch progr amov Slovkon certu. Okrem tane č n ýc h skl adieb komponoval šans óny,
orc hestrálne s kla dby , te levlzne l ja viskové muziká ly, filmovú hudbu a pôsobil 1 a ko textár.
Pred 55 rokmi sa v Hur bunove na rod il hudobný
s kla da tcl )Mef Malovec. Po čas gymnaziálnych štúdii
súkromne š tudova l teoretické predmety u J. Zimmera .
Kompozíciu š tudova l na VSMU (A. Moyzes ) a na AM U
{J. ~Idky a VJ. Sommer) . Po štúdiách pra cova l a ko r eda ktor dra ma turgie a l ekťbr v HRHV Cs. rozhlasu. Je
jedn9m zo za kl adate rov Experimentá lne ho - dnes Elektroakustického štúdia Cs. r ozhlasu, ku ktorému sa vla ·
žu jeho ele ktroakustické kompoz lcle: Ortoge nezls , Pun·
ct um a lfa , Tmel, Ta bu, Theorému, B-A-C· H, Záhrada ra dos ti. Z komorných diel treba s pom e nú ť Dve čas ti pre
komom ý orchester, Ma lú komornú hudbu, Kryptogr a m 1., Baga tely pre s l á č ik o vé kvart eto, Dive rtimento
pre dy chové kvinte to, Canzone pre fl autu a gita ru. K
najlepšim Mal ovcov9m dielam sa r ad i Poéma pre hus le
sólo in memoria m D. S os t a k o vl č a Hudba pre bas a
kom orný orches ter, č l Komorná symfónia z r. 1980.
" Pre celú Ma lovcovu tv or bu je charakter isti cká pa ra doxná symbióza emocioná lnej motivácie k nalie havos ti
v9razu a motivácie lndivld uá lno-kreat!vne j" {J. Ha trik} .

e
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Genrich

Gustavovič

Nejgauz · inšpirujúca

osobnosť

Spomienky, úvahy, korešpondencia
Genrich Gustavovlč Nejgauz
bol obdaren9 mimoriadnym literárnym nodanlm. jeho "Poetiku klavíra" môže čitať nielen
klaviri sta, a le každ9" kto má
·zmysel pre umen ie, tvorivosť.
fantáziu. Najmä v posledn9ch
rokoch plsal Ne jgauz autoblografi cl<é a au topsychografické
zápis ky, pr is pieval odborn9ml
č l á nk a mi do mnoh9ch časopi 
s ov, <~ktivne komen toval v tlačl v9znamn é udnlosti koncert ·
u ého životn. J. l. Milšteln zozbieral jeho dovtedy uverejneué l neuverejnen é práce a vy·
dal ich v roku 1975 pod názvom: G. G. Nejgnuz - úvahy;
- s pomienky; - vybroné čllin
ky; - listy rodičom. Ak nás
Poetika klavlrn oboznámi s
prácou hudobn!.kn, klaviristu a
pedagógn, po prečltanl druhej
knihy sa pred nami vytvára obraz samotného Nejgauzn - silne j um eleckej osobnosti s pevne vyhranen9nt vkusom. Svoje
názory vyjndruje smel o, típrlmllll a priamo.
Vyrnstajtíc v obdobi legen dárnych klavlrnych virtuózov,
nebál sa poukázať na prlorltntí
požladavkn um eleckej zložky v
Interpre táci i. Vo svojich člán
lwch n pamätiach venoval vern
pozornosti F. Busonlmu, ktor 9
mu bol v mladosti určl t 9m vzorom. Podla vyjadrenia niektor9ch súčnsnlkov spočiatku hral
Busonl technicky dokonale, neobyča jne objektlvne, po zvukovej stránke jedn'()tvárne. Stístnvnc všnk na sebe pracoval,
až sa postupne sta l t9m "čaro 
dejníkom-virtuózom" a "farebn9m lnštrumentátorom", ak9m
vošiel do dejln klavlrnej Interpretácie. Takto "pretv orlť ", čl
vlastne "dotvorlt" vlastn? ln terpretačn9
typ predpoklndá
úžasntí hlbku hudobného myslenia a scbapoznanln. ,.Keď som
ho prvýkrdt a potom niekolkokrdt po~ul" - plše Nejgauz ,.mo;e nad!lenie bolo obrovsk~.
N ajvä~!ll dojem urobil na mila
v Lisztových Fantdzidch,
v
Brahmsových Varidcidch na t~
mu Hlindla a Paganiniho, v Sondte op. 106 Beethovena". Ur-

popredn9ch domácich i svetov9ch klavi ristov. Tieto - skôr
portréty ako kritiky - ukazujtí
vysoktí profesionálnu znalosť
problematiky, dobroprajn9 pristup, snahu pochopU pre!.lovšetk9m umeleck? naturel interpreta. ,.Niet nič raMie, ako skritiz ovať
hociktor~ho
umelca.
Sta~í ho hodnotiť z hladiska
diametrdlne od/Bn~ho estetick~h o ndzoru, akoby vopred za-

vrhnú( jeho vlastnú prirodzenos(, osobnost. Tak z hladiska
Mozarta mo'l.no pova'l.ovaf Beetlwvena za hrub~ho, bez lah ·
kosti a grdcie, z hladiska Beethovenovej architektoniky odsúdiť Chopina ako skladatela
neovládajúceho velkú
formu.
Zial, niektor! kritici použtva;ú
túto lahkú metódu - nezmier ia sa s tým, 'le na dube rastú
žalude a nie Jablkd; a na jabl oni zasa nekvitnú ru'l.e .. ."

V. Sofronlcklj, známy kla.vlrlsta, bol povestn9 vefk9ml v9kyvml v kvalite svojich koncertov. Nejgauz Ich považuje za
"zákonité pre spontánny lmprovizačn9
typ
koncertného
umelca". ,.Sofronicklj Je poeG. NeJgauz a S. Richter
člté

v9hrady vzniesol Nejgauz
proti jeho chápaniu Chopina a
Schumanna, n!ektor9ch Beethovenov?ch sonát. "Busonimu
chýbala
bezprostrednos(
a
spontdnnost. V jeho interpretdclt prevlddal niekedy prtm intelektudlny vzfah k hudbe."
Pričom

skromne poznamenáva:

,.Ta'l.ko mo'l.no hovor i( o Buson/m takým tónom. Je to prtlt§
uelký ~lovek, genldlny virtuóz.
Strka jeho vedomostl, jeho ill.telekt, vysokd kultúra, jemný,
kraJne lntelektudlny kompozi~ 
II{Í talent to v!letko zostdva
nezabudnutelným ".

S tíctou sa vyslovuje Nejgauz
o A. Cortotovl. "Cortot vychddza ďaleko za hranice ~/st~ho
p/anizmu. Md rdd tempo ruba to - čo ho predur~uje pre romantickú interpretdciu. Poetlcf,:ýtn obsahom pred~l l takých
majstrov, ako Godowský, Petri ..."
Stíťaže

v rôznych oblastiach
ruusltej činnosti majú už svoju
históriu. V t9ch umeleck9ch sa
dodnes nenašli spoločné objektlvne kritériá. V9sledky s tí čas
to náhodné, ovplyvnené Individuálnym vkusom jednotllv9ch
členov
komisii. I ked t9ch

.,najlepšieh" a "najslabšlch"
adept'Ov sa väčšinou vytipovať
podari, existu je celá plejáda
"porotcovsk9ch om ylov". Už na
prvej s11ťaž l A. Rubinstelna r.
1690 ziska! I. cenu klavirista:
úplne bezv9znamn9 a slávny,
F. Busoni bol odmenen9 iba
ako skladater. Na tej Istej stíťaži r . 1910 ztíčastnll sa l Arthur Rublnsteln
neuspel
však. Prvtí cenu ziska! opäť v
h istórii bezv9znamn9 klavirista.
Počet stítažl ( t9m aj lnureátov
a "s11tážn9ch omylov")
po
dnešné časy narástol do temer
nesledrovatefn9ch
rozmerov.
Stále sl udržlavaj11 popularitu
ako často jedln9 možn9 spôsob
preniknutia na svetové koncertné pódiá. V sovietskom hudobnom školstve s11ťaže sline preferujtí. Vzťah Nejgauza ku klavirnym stítažlam je napriek tomu zdržanllv9. ,.Kto te lep~t alebo Mozart; Pu~kin,
alebo Goethe; Rembrandt
Tlzian? Tu rozhoduje ovkus. A doh odnúť sa na
spoločnom vkuse je temer nemožnl!."

Bach
Datne
alebo
sobný

Nejgauz - sám aktlvny klavirista a pedagóg - v9stlžne
reago.val v tlači na koncerty

tom, viac romantikom ako klasikom. v Jeho hre Je viac lyriky a zasnenla, než monumentallty a bravúry. Je v'tdy origindlny a neopakovatelný."

Taliansky klavirista A. Benedetti-Michelangell, diametrálne
odllšn9 typ, vzbudl Nejgauzovo
obrovské nadšenie. ,.Pred ov !letkým mustm spomen(á jeho neslýchanú dokonalos(, nepripú~
faJúcu žiadne ndhodilosti. Dokonalosť a har mónia vlddnu v
celkovej koncepcii, v technike,
zvukovosti, u najmen!ltch detai ·
Iach aJ v celku." U nás pozná-

me Interpretačné majstrovstvo
tohto geniálneho klaviristu väč
šinou Iba z nahrávok. V tej to
súvislosti sa ml žiada citovať
dalšie Nejgauzove slová: ,.Hla,
klavirista, ktorq vie udr'l.at klaulrny zvuk od jeho zrodu až
po fortissimo v hranlcicah vkusn~ho a prekrdsnehot Pri po~ú
vanl Jeho hry mdte pocit, 'le sa
zú~astilujete priamo pri akte
hudobn~ho
myslenia.
Zdklad
hudby - ~as a zvuk - je v jeho lnterpretdcii vyu'l.ltý a vypracovaný maximdlne."
G. G. Nejgauz dokázal sa vo

svojich kritikách n a dchnúť každ9m skutočn9m umenlm. OdhaIII napriklad genialitu vtedy
ešte
málo známeho Glenn

STRETNUTIE DIVADELNÍKOV V MINSKU
Pru~ho a'!. trindsteho decembra 1987
sa pod zd!ltilou Ministerstva kultúry SSR,
MK Bieloruskej SSR, Zväzu divadelných
umelcov ZSSR, 4väzu divadelných umelcov ZSSR, v spoluprdc/ so Zväzom skla·
datelov ZSSR, uskuto~nil v Minsku,
hlavnom meste Bieloruskej sovietskeJ socialistickeJ r epubliky, Prvý v!lezväzový
festival spevoherných a baletnfích divadelných súborov. Udalost z kultúrnopolitick~ho hladiska pre sú~asnú sovietsku
divadelnú kultúru mimoriadne dôle'l.ltd.
Organizdtori venovali festiv al 70. výro~iu VOSR.
Mi ns ký festival nebol jediným vše zvä ·
zovým stretnutlm divadelnlkov v minulom r oku. Za~iatkom roka sa uskuto~nil
v Kaunase l. všezväzový festival divadel·
ných štúdií, divadiel malých /aviskových
foriem a divadla jedn~ho herca. Ndsledne v Jerevane I. všezväzový festival sú~asne ; sovietskej dramatickej tvorby, potom v 1'a!lkente l. v!lezväzový festival
divadiel pre deti a mldde'l.. 1'ý'l.deil po
ukonl!enl festivalu v Minsku, za~al v
Moskve všezväzový festival tvorby a inscendcil, venovaných 70. výro~iu VOSR.

Minský festival poskyt-ol priestor pre
k onfrontdciu l prezent dciu reprezentatlv ·
nym vzorkdm ;ednotlivých ndrodných
sc~n v oblasti operne; , operetne/ i baletne; sú~asne; inscena~nej tvorby. Zú~ast 
nilo sa ho celkove 12 divadelných súbor ov, ktor~ predviedli 17 operných, operetných, balet ných l komorných operných lnscendcil. Okrem domdclch účast·
ntkov členov zú~astnených súborov,
pracov nikov fednotlivých pracovtsk So·
vletskej akad~mie vied, kritikov, novi ndrov, publicistov a zväzových funk cio·
ndrou, sa zú~astnlli na festivale aj zahrani~nl pozorovatelia - celkove sedem delegdcll zo socialist ic kých i nesoclalis tickýclz !lldtov (z CSSR dvaJa } . Denný
· program bol bohatý: 10.-14. h v Dome
umenia hodnotenia inscendcil z pr edosMho d11a, 15.-17. h komorn~ opern~
pre dstavenie, 19.-21,30 h večernfí program vo ,.Velkom divadle", 22.-24. h
projekcie, pripadne pokra~ovanie diskusie z. dopolw'íajSieho hodnotiaceho semi-

Prof. M. l kt u -

riaditel istanbulskeJ opery ( prvý sprava 1

ponorom do problematiky l nscendcil rle!llli napr. probl~m štýlovosti ,.prokoftevovsk~ho" vokdlneho prejavu, samozrejme, otdzky súvisiace s estetickým /ded lom sú~asne; opernej lnscendcle, mieru
mo'l.nostl syntetick~ho uplatilovania divadelnýcl}. výrazových prostriedkov, no·
v~ metodiky v prtprave herca atp. Okrem týchto semindrov, ktor~ boli riaden~
funkciondrmi Zväzu dramatických
umelcov, sa v rdmci festivalu uskutoč
nilo na pôde blelorusk~ho zväzu skladatetou aj dvoJdllov~ pracovn~ zasadnutie
v!lezväzov~ho ústredn~ho výboru a pl~
na zväzu skladatelov. Zasadnutie prerokovalo otd zky zdvat.ne aktudlne aJ pre
našu sú~asnú divadelna kultúru: úskalia pôvodnet operne; tvorby v celel §trke problematiky, otdzky estetick~ho
idedlu sú~asneJ operne; lnscendcte a
probll!my kritiky . ..
Fest iva l otvoril domdci operný súbor
Bielorusk~ho ndrodn~ho divadla lnscendciou opery S. Prokofieva Vojna a mier.
Druhý de1l patr/l taktie'!. domdcemu súboru a prezentoval sa opät Prokoflevovým dielom Oh1lový anjel. lnscena~ne
neboli predveden~ diela bez probl~m ov.
Súbor v nich ušak preuk6zal obrouslc~

~asn~ho
r~ž li a

baletu v tretl deii festivalu. V
choreografii umeleck~ho vedúceho G. Ejchmana, predviedol súbor dve
inscendcie: Legendu, na hudbu T. Kogana a Majstra a Margar~tu na hudbu
A. Petrova. Petrovova hudba sama osebe
fascinovala zauJimavým snúbenlm zvuku
orchestra s hudobnými ndstrojmi novej,
elektroakustickeJ generdcle. IJale; sme
uvideli dosf problematickú lnscendciu
Sebalinove; oper y Skrotenie zlej 'teny_, v
interpretdcii SaratovskeJ opery l. G. Cernyševsk~ho. Skoda, 'le v inscendcii vok4lne perfektne pripraveneJ, nemalo
mo'l.nosf uvidie( publikum ani ndznak
divadelne; metafory. Tiet. za problema l lc kú mus tm pokladať rea/izdciu balet n~ho triptychu Monológy, Lú~enie, Zena
a Krik a ticho, v podani Akademick~ho
divadla Estónla, v choreografii a r~žii
M. Murdmaa. Siesty dei! festiValu bol
opäť sviatkom . Stdtne akademlck~ divadlo opery a baletu Gruzlnske; SSR E. Pa·
lia~villho, predvledlo na!ltudovanie formou viac oratoridlnej, ako operne; pred ·
lohy G. Kan~eltho Hudbu pre živých. V re'l.iJnom na!ltudovant R. Sturou
a pod dirigentským vedenlm D. Kachi dzeho. VSetci traja spominant umelc i sa

nó.ra. Aj pre poz.orouatelou boli hodno-

úsilie

sa s nie jednoduchou

preukó.zali hodným titulou nórodný ume·

tenia inscendci1 mimoriadne zau;tmav~.
Na veľk e j ~asovej pl oche u s neu!ied ným

partitúrou. Sviatkom pre v!letkých bolo
vystúpenie Leningradsk~ho saboru SÚ ·

lee ZSSR. Baletný súbor domdceho, Bie ·
l orusk ~ho ndrodn~h o divadla sa prezen ·

uyspor ladať

Goulda, jeho orlgln tilny spôsob·
tvorenia tónu , priam metrono.
mlckS• rytmus, diabolské prsty,
úplne ojedlnel9 spôsob tlmočeJ_l i n hudby. ,./Md /Jy som mal
doma cel~ho Bacha,
Gouldom ."

nahran~h o

Predsa však existoval pre
Ne jgnuza k lavirista "najle pši",
"prv9 medzi prv9ml" - Svlatoslav Richter. Tu sa Nejgauz
stáva subje ktlvnym, necháva
pln9 priechod nadšeniu. ,.S/la
Jeho hudobn~ho intelektu, ne ·
ohrani~en~ technickl! možnosti ,
hlbka preniknutia do samej
podstaty
umenia,
vá!lnivosf
temperamentu a citová ~Isto ·
ta vytvdra jú u Richtera pôsO·
bivú harmóniU, ktorej sa nemo'l.no ubrdnit." Nejgauz napi-

sal mnoho člán kov o Rich terov!. Podrobne rozobera l jeho Interpretácie Beethovenov?ch so·
nát, Prokofieva, Chopina, Sebumanna. ,.Keď hrd Richter rôznych skladateľov, zdd sa ml,
'le
po~ u;em nielen r ôzne ndstroje, rozmanitý zvuk, r ôznu
expreslvnosf, no i r ôznych k laviristov. Richter je vždy Iný!
Je to nielen spôsob majstrovstva, ale aj vy!l!lla schopnost
tvorlv~ho objektivizmu."
Vzťah Richt er Nejgauz bof
prlkladom tézy: učiť žiakov
znamená ni e kedy u č iť sa aj od
nich.
v era krásnych a vzácnych
myšlienok naplsal Nejgauz o
Interpretácii Chop inove] hudby, k torá napriek popularite a
prlstupnostl pt·eds tav uje špecl·
flck9 lnterpretačn9 problém.
Ojedinelé spojen ie pofského
ducha s vysokou franctízskou
kultúrou, silná autobiograflč 
nosť jeho tvorby, vtesnan le bohatej emotivnosti do klasických noriem a foriem - to
všetko vyžaduje nie len vysokú
profesionálnu úroveľl, al e a j
zvláštnu schopnost lásky , pri
ktorej človek dokáže pre nikn úť
do citového sveta n iekoho Iného.
V pisomnom prejave z.ostdva
Ne jgauz
rovnako lnšpiru jtícl
nko pri klavirl. jeho hlboké
"pravdy" o hudbe a hudobnlkoch sú v pravom s lova zmysle nadčasové, aktuálne v kn ž·
dej dobe a spoločnost i.
IDA CERNECKA
(V č ís l ach 4, 5, 6 HŽ sme
priniesli na pokrač ov anie
tívahy o osobnosti a v?znnme G. G. Nejgauza. l

toval vokólno-chore ografick ou r eali záciou diela C. Orll a Carmina Buran a, Bo·
lerom M. Ravela a Sviltením jari l. St r avi nsk~ho. Obzvld!lt Sviitenie ;ar i možno
pokladal za lnscendciu vysoko nadprie
mernú vo všetkých ;ej zložkác h. V dr u·
hej ~asti festivalu sa ďale; predstavili:
Sverdlovsk~ akademi c k~ divadlo s Ollen
bachovýml H ollmanový.ml poviedkami a
Kobeklnovým operným triptychom Pro·
r ok, Odesskl! akadem/ck~ divadlo so zau;tmavou inscendciou Gubarenkove; opery Výr a Len/ngr adskl! mal ~ divadlo
opery a baletu s nadov!letko zaujímavý ·
ml inscendciami baletov f. Slmakina Je ·
leilov syn D'tambuch, J,egenda o utdkovc
a Meckbethom S. Kallo ša. Z r odu operetných diel sme videli napr. nie na;vydarenejsiu inscendciu gruzínskeh o súboru
,.Barbale", autorskej dvojice Dol id ze Kach/dze. Samostatnú a veľm i zaujímavú
kapitolu festiva lu tvorili komorn ~ opern~ inscendcie uvádzan~ na mal om javis·
ku Domu umenia, v'l.dy so sprievodom
klavlra. Preukdzal a sa u nich neoby~ aJ
nd invencia najmladsej sovietskej rež i ·
s~rskej generdc/e - vo veľkej miere odchovancov re'l.ls~ra P o kr ovsk~ho . [V samot nom Minsku pôsobia dua;a mladí od
chovanci Pokrovskl!ho !ltúdia.J lnscená
cle boli a'l. udivufúce úspornosťou v po·
ut.tvant divadelnej technológie, o t o v!lak
bolo viac cttif hlbku zvnatornen ia hereck~ho prejavu, hereck~ majstrovstvo
a'!. činohernej preclzity, samozrejm e, s
vynikajúcim vokdlnym výkonom.

s

Skon~il sa festival veľkl!fw výz namu,
neoby~ajne srde~nou atmosf~rou , opti-

mistický, vysok o profesiondlne kr itick ý,
naplnený ideami významných premien
sú~asnej sovietskej spolo~n ostl. Ai per estro;ka ~i experiment patr ili do slovnlku ,
ktorý sa na semindroch a stretnutiach
pou'l.lval. Stali sa temer spo l o~ným me
novatelom diskusií . Av!iak boli ui vysloven~ uvd'tene, možnosti Ich aplikdcie
v každodennom fivote divadelne; pre
vddzky sa posudzovali triezvo.
Za skončený by sme v~ak mali poklada( Minský festiv al iba z pohľqdu
odtekajúceho ~asu v kalendári. Verlm ,
t.e ;e za~iatkom verk~h o dialógu o sa
~asne; opern eJ ~i muzikdlovej tvorbe, o
inscendc/dch týchto diel a o kr itikoch,
ktor! by tiet o snaženia mali pochopi(.
uedief 'tfh pomenouaf a 2.nradtt do spráunych súvislost!.

JOZEF REVALLO

dárom, môžeme povedať , že u Godiiw
Ide o syntézu väčšiu a overa hlbšiu. v
Laurettl j , Fllasa vld!me osobLtý prln.os
Vl!ac v prehodnotení v~razu ako v materiálovom predložen!. UrčHe je to ale
Sklad·ba, ktorá na prehliadke zau·j<ala.
j. F'lla s chce ,.vytvor.tf CoNilu, prostred·
nlctvom ktorej by dokázal t·lmočl! komunika•tlvny ludsk9 obsa.h , vyt<~orH hudobné krásno po svojom a aktuálne".
Hoci mám rada experlmen·t a ole vždy
ml prekáža eklektlclz.mus 1Get'mot) in·
tult!vne c!Um, že správnejš·la je cesta
syntézy.
JOLIA ,HAMRANOVA

utorok 16. 2.

SOCR v Bratislave s dir. M. Vachom a hobojistom E. Hargalom
IPolcrai!onnie z 1. str.)

ned ela 14. 2.
Sna,h a po určitej. št9lovostt

jed<no.tJ.i-

v9ch koncertov v zost.a•ve programu či

už z hladiska generačné·ho alebo z
hladiska kompozičn9ch postUJpov, bola
marka'lltlllá najm!! na otvá·r acom ·k oncerte z tvorby staršej generácie. (I keď .tu
mo o vekové rozpätie 20 rokov!) Sty.r ia
skladatel!a Jllllus Kowa lsk·l , Zdenko
Mf,kuda, Ján Zimmer a Pav·ol Bagin ma j!\ rpM jasnej osobitosti na,turelu a poetiky čosi spoločn6ho: kompoolčnl1 ·p roresional!tu a potrebu vyjadriť hud·b ou

13.

ročník

prehliadky

NOVÁ
SLOVENSKÁ

HUDBA
svoj vzťa h k svetu, životu a rudom ta·k,
aby im bolo rozumené. A t·o je práve v
tejto etape vý.voja našej spoločnosti verml potrebné.
Jdl!ua Kowalski sa prezentoval premiérou tro jčas fovej skladby naz!Vanej Frea·ky, čo na2mač uje, že ide o symfoolc·k é
obrazy, teda hudbu viac-menej progra movll. Sám autor to v bulletine poWlrdzuje. Dedlk·ova l ju 70. v9.roč.i u VOSR .
l bez tohto komentá.tora je v hudbe
všet-ko zreterne vyjadrené, najm!! v pr·v9ch dvoch častiach. Hned v 11vode prvej klarlnetové sólo navodilo atmosféru
akeJsi tllžby; nasledujlloe motlvy v sláčl_
.kooh rozvinuli tll to myšlienku a vyllstm
,v beznádej , v gradácii v nepoikoj zahus!ovan!m zvuku až k prudkému zlomu,
,po k·torom doznela táto čas f v chvejivom
smOotku a bolesN.
Druhá čas f vynikla premyslenou inštrumentáciou. Ťa žisko myšlienky Je v
sláčikoch, ku ktorým sa velmi pôsobivo
pr~pojLl klat'!net a d•revená dyohová skupina - až v závere t.rllbky a dalšie plechové nástroje. Skladater tak docielil napätie a očakávanie dalš!ch postupov.

HZ Ľ. Kanta

Zálverečná časť tvoí'lla prudký kon trest k dvom predc.h ádzajllclm a vo svojej, tak •t>I"ochu násilnej veselosti, pôsobila hádam neorganlcky. BoU tu velmi
zau.j!mavé rytmy, no ich stále str.i edanle
p·r ls.pelo k pocitu rozdrobenosti. Tátto
výhrada · vša~ nič neuberá na závažnosti
tohto diela.
Zdenko Mikula sl svotou premlér.ovou skladbou .,Si krAana' uctil žlvotlllé
jubileum vel.kého tvmcu slaven9kej národnej hudby, Eugena Suchoňa. Základom hudobného procesu a 11st·r ednou témou je majstrova hy.mnl·cká pleseň Aká
sl m·l krásna, ktorej dvodné taJ<.ty sa vo
vel1kej rondovej forme vraoajd, a·by v závere zaznela v celej svojej mohutnosti.
Sdčasne au•tor v kompoz!cll pracuje s hudobnými myšllenkam t svojich predchádzajúcic-h skla-dieb, najmä zo skoršieho
obdobia. Váhala som, čl Ide o medltáctu
- alko znie podtitul skloadby, alebo skOr
o ran.tázlu, no po uvážen! celého hudfrb_
ného procesu som dospela k zá.v eru, že
je t,o hlbOiké meditovanie hádam l
~r,ocha nostalgické .nad vše.tkým tým
krásnym 1 menej krásn ym, ale dobrým
a správnym, č!m sme žili u pre čo sme
~~~~. Je to dobré dielo.
Allegro festivo Pavla Bagina už po
prv9ch tak toch "dvlha zo stoličky". Ohňostroj tónov, rytmov a potom .k'l'áSna, sk utočne slovenská stredná časf s
hor.novÝ'm sólom a opli( návra•t k prlvalu optlmfst.fckej hudby to je ·to, po
čom dr<llmaturgov!a symfonlckýc.h tel~es
tllžlll, a•by nemuseli donek·oneflna zaradovať len Jánošlkových chla•p cov a Vesell()heml1 predohru. Vďaka!
Dvojčas tová 12. aymfónia JAna Zimmera je myšlienkovo závažným dielom,
t'iešlacim ak.tuálny problém vojny a mieru. Zvukovo je zauj!muvo riešená - vy_
užlva velký symfonický aparát a raprodukovaný zvuk mg. pásu. To t.vorl zvukový kontrast akýsi rozhovor živej
a reprodu:kovanej hudby. Perfektná kom•pozl•čná .p ráca a sugestlvna a·pelatlvnosf
d!el•a, vrchollaceho zborom, ooývajúc1m
sa z reproduktorov s vý.zvou pacem in
terrls - hád<a1m iba postráda vrllcnejšle ,
medHatlvne 11seky. Ale t·o už je vecou
autora, asi t·o tak mu ~el o by!.
Záverom treba vyzdvlhnllf v9bor.nl1 in·terpretáclu všetkých uvedených sklad.feb
StAtnou filharmóniou Koilce, svedom.tte
pripravenou
šéfdklgentom Richardom
Zimmerom, v ktorom nám rastie zasvätený Interpret slloosnej hudby.
ANNA KOVAIOVA

K . Petróczi

Snfmka: P. St mon čík

pondelok 15. 2.
SO.ča sná česká tvorba nie je na Slovensku pr!llš známa, a tak sa orga.nizá.
,t ort koncertu s6i!asnej tvorby českých
akladaterov snažili predstavi! z českej
školy to najlepšie. Skoda, že z koncertu
vy,pad~a (bez náhrady) Sonáta pre husl e
a klavlr M. Pelikána.
Tri i!aati pre saxofónové kvarteto Old.
flcha semerAka l 1932 ) sil plsané na objednávku Pražského saxo!ônového kvarteta. Hoci programový bulletin hovor!
o autorovi, že má ,.zmysel pre f arebnosť
pop·r l netradičných zloženiach komorných súboro.Y", z vypo č utých Troch čas
ti akceptujeme snáď zmysel pre net·r adlčné zloženie, ale nie zmysel pre rarebnos!. Zdá sa ml tot.fž, že kompozfcla
mOže byt tak isto nap!saná pre dychové
kvarteto. Skladater nevyužil v plnej m tere ná strojové a ni výrazové možnosti zoskupenia. Inštrumentácl.1 je chudobná a
nadl u.hče ná veselosť nie je 'p rejavom hlbokej vnútornej výpovede , skOr Iba výpoveďou bez spomenutého epltet.a.
Reprez,entantom najmladšej českej generácie je Jlfl Germot ( 1957) . jeho SonAtu pre klavlr i!. 2 l jednoča-s!ovl1) pred_
m esol M. Langer. Podla Germotových
slov Ide v Sonáte o ,.vlastný pr!spevok
k vytvoreniu sy·ntézy". v sklad be sa daj ll
rozozna! skOr autori, z ktorých syntéza
pochádza, nie však Get'mot. Poslucháčovi
v sklad.be ch9ba čas! osobité, svojské,
pritom určite rozpozná prvky džezu, Debussyho, Musorgskéhu č l Lných skladaterov. Snaha o syntézu ur čite svedči o
lint&llgencll mladého autora s nárokom
na hlad anle seba sa mého.
Sezónne mad11igaly 1jarn9. Letný, jesenný, VIanočný) pre komorný z-bor a
Inštrumentálnu skupinu na autorove tex.
ty - Ilju Hurnlka, boli nielen krásnym
vyjadren!m atmosféry roč.n9ch obdobi,
ate 1 dôka zom, že aj v trad.l č.nom spOsobe komponovania možno objav!! orlglnálnu cest u. V jemnej marbe nálady
sil Sezónne madriga ly pokračovanlm tra.
d!cle janáčka a MartinO .
Juraj Filaa ( 1955) Je skladaterom hlásl ac.fm sa k tradlclám a smeru, označo 
vanom a·ko ,.neo ... ". V prlpa.de je:ho
diela pr,e komorný zbor n Inštrumentál ·
nu s.k uplnu Laurettl. Altre canzone amorose na verie F. Petrarcu, Ide o neore.nesa nčn9 smer. Ak porovnáme Fllasa
s našim podobne Ol'lentowmým V. Go-

Pr4 p.r!ležltosti prehliad ky Nová slovenská hudba odznel aj koncert Orchestra ludových nbtrojov Ceskoslovenského
rozhlasu v Bratislave 1dramaturg O. De.
mo, umeleck ý vedllcl M. Dudlkj. Zar.adenle tohto koncertu napriek velkej .koncentrovanosti programov do jedného týždňa bolo vhodné, čo potvrd il o početné
publ!ku·m, k•toré si prišlo koncert vy,po·
č uť a ktoré prod ukciu zl1častne.ne prij ímalo. Isteže to súvis! aj s tým, že Ide
o kategóriu zábavnej hudby, avšak vo
vnút-ri štrukitúrovan(l do rôznych stupňov náročn osti na poslucháča. Nie za ·
ned.ba1telný je tiež f akt, že k slovenskej
ludovej hudbe, ako k rodnému hudo·b né.
mu jazyku, má väč šina rudi dobrý, alebo
až vrelý vzťa h .
Na koncerte zaznela prevažne plno·
krvná hudba, s kt orou vnlmavý poslucháč okamžite rezonu je. K,om,pozlčný pri_
stup bol odstupňovaný od úprav lud o·
výoh piesni a ~n št rum e nt álnyoh melódii
cez rozllč.né zostavy a šty!l2ácie až po
.p·rekomponovanle lud ových predlôh. Strie.
dali sa Inš-trumentáLne blo•ky, sólový
spev a sólový nástroj so sprievodom orchest.oo, aj Interpretácia žens·k ej a mužskej speváckej sk upiny so sprievodom
orchestra. Sdbor predstoav.f! t·vorbu rem>movaných a utorov toh to žánru, ale aj
au•torov novš!ch, ktor! velmi zd.a·rne roz.
šl r ujú jeho repertoár. Ťažisko umeleckého 11·čin.ku bolo v skl adbách, vedených
M. Dudlkom .a S. Molotom, v ktorých
di()JminC>vala spontaneita, l keď aj medzi
nimi bol kvalltatfvny rozptyl. NajpOsobtvejšla z nich bol.a k ompozlcla O. Demu
,.Svadobné z Branova", ktorá vyťažilo
maximum z kontrastu vyboon9ch plesni.
Zúročil sa tu zrejme Demov nielen ume.
lecký, ale aj odborný vzťah k rudovému
!hudobnému marer,fálu. Zo skladie b dlrigovaný~h M. Vachom · naj lepšie vyznela
,.Chtelnlcká selanka" I. Dlbá.ka. Interpretácia skla-dieb bola na št nnda.r dne dobrej llrovn!, do lst·ej miery I'UšWo pOso·
·bila iba preexponované v9t•azo·vos! spe·
v~k ov v sk l ad be J. Malovca a H. Do manského, v ktor9ch by bol zdržan!lvejšl prednes pôsobil dramatickejšie ' '
št91ovejšl;e.
Vzhladom na ce lk ový vývin úprav ru dového hud·obného mat-eriálu a kompozlcll na motlvy slovenskej lud ovej hud ·
by je známe, že určit é štýlové v9bo je
a Inovácie sa reallzu jll hla•vne v skl.ad ·
bách predstavovaných na sll!ažl Prix de
muslque ro~klorlque de r adlo Bratdsl av.a ,
k de sa stávajll spolutvorca mi sn!mk ov
aj technické prostriedky. Sklad by gloso.
.Yaného koncertu sa niesli viac,menej v
duchu potvrdenia profilových prlstupov
jednotlivých autoro.v. K aždoročná prehliadk a nových kompoz!cll by však moll _
l·a stlmuiOY·ať možnos! pr!s! aj v tomto
žánri s nejakým nov átor.ským č.lnom.
SOi\lA BURLASOVÄ

xxx
Komorné koncer ty patria pravidelne
k najatraktlvnejš!m podujatiam každoročnej prehliadky novej sl ovenskej hudobnej tvorby. Druhy a žánre k omornej
hudby velmi citllv·o reagujd na aké.k ol vek tvorf.v é impulzy, dokážu m imoriadne plasticky dokument.ovnf aj tie najmenej nápadné premeny vo sfére poetiPokračovanie na 10. str.

I. Zeljenka a M. Telecký

Snlmky : V. Benku
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NOV Á SLOVENSKA HUDBA'
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Pokral!ovanle z 9. atr.
·tač ných čl este tick ých výc·hoolsk jednotlivých tvorcov. Preto deOsť nemilo prekva pil k oncert v Moyzesovej s ieni Slovenskej filharmónie, ktorý nielenže ne·
priniesol mno.ho podne~ného pre hJ.adan!e n ových polôh , nových t·várl slovens ke j hudobnej kultú.ry, skôr naGpak bol poznamenaný nejedným zásadným
rooporom, drama tu-rg lcko u nevyváženosl·ou a čl<lstoč ne aj pocitom 110Zčarov.anla,
u to l napriek tomu, že Išlo o prog.ram
náhradný, prLpravený v krá ~kom časo
vom predstihu.
P.rogra m Gtvorlll dva cykly Igora Dlbéka. Tri capriccia pre huale a kla'fir
op. 34, a·ko a j Humoreaky pre hoboj,
klarinet a fagot op. 39 v podstll>te v ničom ne v ybočil! zo známych neo'klasldstických tendencii ch&r-a•ktenlstlckých pre
velkú časť tvorby l. Dibáka. Remeselná
zručnosť, e legancia a myšlienková od·
J ahčenos ť, to všetko sú črty , kt oré nachád za jú s vo je up la~nenie v D!bá·kove j
hud be. Obidve premiérové skladby teda
a•ni nes kla ma li, no an•! neprekvaJ>!l! hJada·čs-kým úsllím. Treba vari ešte dod a ť,
že komorné duo Jlndflch Pazdera Milan Ivan v prvom diele a Bratlala'fiJd!
dychové trlo ( Joze! Ourinda - hoboj,
Gabriel Končer - klarinet , Jozef RoHe·r
- fago t) v Humoresk ách podali soUdne
výkony a napriek technickej obtiažnosti
kompozícii vyžarovala z Ich bry pohoda
a uvolnenos t. Otázne vša-k ostáva zaradenie dvoch s kladieb toho Istého a utora
bezp110s tred.ne za se•bou; orgaJnlzátort pre.
hl.ladky by mal! k tv-orbe dramaturgických koncept<J.v prlstu:pova•ť s väčšou cH.
Jlvosťou uvádzané diela by tým !stat·
ne len zfskal! na úč innosti.

J. Malovec

Snímka : R. Polá.k

2. auita pre vloloni!elo sólo od Ľudovita Rajtera predst-avoval'll ďalšie premiérové d ie lo. Prezrádzala a uto rov hlboký vzfa h k odkazu ma jstrov prelomu 19.
a 20 . s toročia , ako aj jeho boh até s:k(l senos tl vo využiti možnos ti vtolončel•a
a k o sólovéh.o nás tro ja. s enormne ná·ročnou kompozfclou sa Ľudoy(t Kanta
vyrovnal úplne perfek·tl!le a svojim výkonom s trhol na seba pozo.rnoof naplne_
.nej koncertnej siene. Na záver prvej čas
ti programu z.a zneU Kácanské pjesne z,o
zbierky nár<Xiného ume lca dr. Jank-a Sla.
hu od národného umelca Eugena Suchoňa. Pravd u povediac, ťaž·ko poch oplf,
preč<J . us poriadatelia festivalu s ia.hll práve po tomto diele, kt oré naozaj nemož no pova~Qva t za reprezent.a tlvnu ukážku
tvorby majs tra Suchoňa . Pooas znenia
~test4ch úprav fu dOVý{!h plesni ZO Záhor.
ského regiónu zavládla v .k wwertnej s ienl ctte lná roz,pačitos ť a údiv. Cyklus tnter.prero.vali Eva Bla hovA soprá-n a
Milos lav Starosta - klav,r.
IlJa Zeljenka prem!érov.o prezentoval
na komornom koncerte svo•je Tri kusy
pre violu sólo v podan! vynikajúceho
Mila na Teleckého. Skladba zauja la typicky zeljenkavs kým zmyslom pre prácu
s detailom, pre k·onštruov'llnle a nás ledn é rozvlj1llnle hudobnej matérie. Sklad·a tel pozoruhodným spôsobom podchyt.ll
technloké a výra zové možnosti V'!oly a
V}"t•vorll dielo, ktoré v rukách kva!Hného [,IlJterpreta zaujme .po každej strá.nke .
Zeljenk•OV·a s kla dba bola nespoMe v.r((bOlom celého večera, hoci v kontexte skla.
date rovej tvorby Istotne · nepredst'li'Vuje
nič mimoriadne záva~né. Pozlttvne treba
hodnotiť fa k t, že l. Ze ljenka vhodným
a maj s trovs kým spôsobom obohatil ne velm.t rozsiahlu vto!Dv·ú Hteratúru v naš ich podmie nkach.
Pos ledným čf s lom večera bol nesmierne rozpačitý cyklus Jur.llja Hatrlka Hladanie piesne pre husle a klnlr, dielo, v rámci ktoré ho bolo m~né zaevidovať .nana jvýš sline forslr·o.vaný sent iment a retrospektlvu. Exkurz.la J. H a~cl 
l<a do terénu dtatoniky- a tonálne-fu.nk čného haľlm onic k é ho
systému v tom.to
prl,pade nevyznela nnj šoťa-smejšle a n ajpres vedčlve•j š l e . Je to Š!koda , konšta tov a ť
čo s i podobné v s úvis los ti s o s klad·a te l om
typu jura ja Hatrl.kn...
·BI·
.!..

štvrtok 18. 2.

Trhnlčkovo

kvarteto

streda 17. 2.
Je už ntekioJkoročnou tradlclou prehliadky novej t·vorby, že jeden koncert
je venovaný lnštruk.tlvnej Uteratt1re. 1
tohto ro·ku sa skladate1ba predsta vili s v o.
jtnH skla dbami pre deti a mládež, š koda, fs premiér bolo pomenej. Na koncerte vys ttípll! de tt z booHslavských 1 mlmabl'at lsla vs kých r:Su - Stu,pava, Senec.
Koncert z tvorby pre dett a mládež bol
dôkazom, že peda gógovia r:su ve nult1
slovenske j lnštruktrvnej tvol"be náležHt1
pozornos! a ma il muzU<.antt }u hr-ajú dobre a s ch·ufou. Je potešlreJná s kutočnos ť,
že ved Ja osvedčených sklada teJov tejto
tvorby, z kto.rých ·poda'k.torf stí 1 pedagógmi (Kowa lskl, Burl.as, Korl.nek, M. No .
vAk, Hatrlk , Dibák, Hochel a loni ]. sa
~vorbou pre deti zaoberajt1 aj mladi sklada ·te l-! a ( Cón, Kubička , Godár a tn l]. Zta.
cl I:Su, ktor! b y mali byť budt1ctml wtlma•teJm! ·h-udobnýc h hodnôt, predovšetkým st1časných , sa t!likto postupne zbHžu.jú s novým hudobným myslentm, ktoré - zdá sa - je Im celkom pochopitaJné. Veď mnoh! hral•! s kladbičk y spa ·
mätt, p erfe,lotne, bez a 'kých.k•o Jvek f ažkostl. Mys llm, že táto tv orba je pre skladatelov velmi dobrou tnvestlctou.
Koncert ukáza l l ďalšiu potešlreJnt1
sku toč nos ť, že sa na na~tch r:Su rozširuje záujem o dychové nástroje a tiež
sólový spev, že sa pestuje koml)rná hudba. Kom<Jrná hudba je podnecovaná aj
tvorbou skladareJov (Kowa!Sikt, Dibák,
Cón, Godár a !nl ), čo pod;poruje u deti
radosť z muzlclrovanla.
Skla-date!.ta sa sn ažia p rJs.pOsoblt svoje kompootčné po&tupy motnostta-m detskej vnlmavostl a dari sa to. Niekedy s tí
nároky vy.š šle ( Dibák ove plesne, Kublč 
ko·v e klavkne skladby ], a le mali muzl.kantt to zvládnu. Je to velký prlslub do
budúcnosti.
Treba dúfať, že tento repertoár sa neštuduje na r.Su tba pre každoročný k oncert cez prehliadku, ale je samozrejmou
súčasťou osnov. Zdá sa, že je to tak,
lebo počas koncertu vys ta•voval a predával OPUS l SHF notový ma·terlál z tej.
to tvorby a obecenst;VO, skladajúce sa
.prevame z i"Odlčov tíčt.nkujt1c·1Ch deti,
.prejavilo oň velký záujem. V týchto predajných výstavkách treba po kračova ť ,
aby sa, nebodaj, tieto prepotrebné noty
n-apokon nedostall do š r otu!
•Do bu d.(l{!nostt ešte malú pripomienku:
koncert bol pridlhý. Bolo by bývalo lepšie, keby premiéru Domanského vydarených Voká.lok ( 3. a 5. čas ť) bol pre,d nle .
sol prlpravný detský zbor - určlti! by
to bol zvládol - a tým by bol tento
radostný a vydarený ko.noert s.končtl v
pl'tmeranom časovom ro.zpä·tl. Pre Dets ký
spevácky zbor Cs. rozhlas u plšu skl-ada·
tella zbory na vysokej u me leckej (!rovnl, s tnšt·r uktlvnou tvorbou to nemá n.tč
spoločné ho . Sú to takmer profesionáLI,
pa•t rlact do samostatného k·oncertu zborovej tvorby, ktorý sa na t·oh t oročnej
pre'hlladke neus kutoonl! a velmi mt chý_
bal.
ANNA KOVAlOVA
x x x
Stredajšl koncert z komornej a symfo nickej tvorby patril na pre•hllad•ke k
{ý.m lepšlm. Mal zau jfmavú, ko.ntrastntí
dramaturgiu: Kol'ln&k, Godár, Bokes, Pos .plšll. Aj tnter.pretácia bola zväčša velmi
solldna (M. Vach) .
Godár a Bokes majtí zdanU.vo najme nej spo ločného . V s kutočno s t.! Ich vzá ·
jomne, 1 s ďalšl·ml dielami a a utormi [ aj
keď čo do poeti k odlišnými l zbllžuje

Snímka : v. nenko
apel na základné h od•noty umeleckej etiky, presvedčenia, zmyslu a podstaty umenia a :uvo.ta.
O ' tom s\1 l God á rove Styri •Une spe"Y pre nl1ky hlas a komornf orchester
( sólistka H. Stolfová-Bandová) na texty
Hugollna Gav lovtča a Daniela StnaJpla
( ZLvot lldský ne jednaký spt1sob v s vi!te
ledaja ký, )a k s t·rom padá, kam vie vts l,
Jako labuť cnosti nabuď, Smrt] . Godár
t u pokračuje v svojej n ove·j ( sertálnej)
rekonštru·kcll starých rech.nlk a štý lov,
prlvolávajdc tentoraz až asketického du ch a s t-redoveku. Kra~nou jednoduchosť o u prostriedkov prtpomlnajú Sty·rl s.pevy stredoveké proceslové plesne. Hud ba
monotónne kr áča, bez najmenšieho skoku v sólovom parte, syiľy tml cky, krúžiac
v úzkom lnte.rvalovom ambite , senza es.
presslvo, akoby prešJapávala na mfe.s te.
Dlatontcko-chromnttcké tntervalové zhlu.
ky sl áčikov (spevný paru, premietnu tý
do vertikály ) vytvára jd pohyblivý burdón k prostej plesni. .,V.rypy" klavlra a
blclch medzi veršami by m o hli prtpomlnat r ovna-k o š J-ahy k orbáča ako hrudy,
dopadaj(lce na rakvu, čt nejaký Iný symbol, vyzváňanie na poplach, výkrlool.ky.
V duchu tejto poetl<ky, bez exp,reste,
Cl)n so·rdtno, vážne až pochmt1rne vyzne l·a a j tnter-pretácla. Viac než svo jrázny
humor te~tov a a ktuáln·u cllra-vos ť vy.Menta podčlarkJ.l motto z .programu: "Bez
pohybu plával! horemačky vo v.rstvách
vOd a v tvári m ali výra.z za•budnutých
·bytosti. . . " (G. G. Má.rquez: More st,r.a t&ného času).
Kým Godár s ugeruje okamžite prlbeh,
asociácie, a fek-t, Hudba pre dychy a organ od V. Bokesa je gest•loká . Je to gesto drsné, tvrdé až drásavé. Sled ver-tik á ! trinástich dychov a "hučiaceho" organu ( k torý sa tu chálpe tiež a ko jeden
z ntoh, nie ako koncerta ntný] je ako
prlboj, ktorý akoby sa -trlešUI o skaliská. Toto neustále "doráža•nle" • ver tiká!
ho zbližuje s Godárom, podobne ako jednoduchá, prlehladná, usporiadan á a vyvážená fak>túra a výstaVba celku, ktorá
by, prt dôraznejšej tnter,pretácll, nema l·a
postrádat l svojskt1 tragiku l pá tos. Bo.kesova tvorba je, ako sám priznáva, v
posledných rokoch ,.odrazom zložitých
žl!Votných pocitov. Skladba vz.nt.kla pod
dojmom s mrti mladého s.kladatela Tomá.
ša Schnltzera, ktorý vo veku 21 rokov
podl aho l zákernej chorobe."
V krajných č !slaoh koncertu sa z.hodou okolnosti stretli diela dvoch popredn ých
pedagó&OiV
'konzervatória.
Mlloi Kofinek opat, a ·ko už minulý rok
s gHsandamt, prišie l a j v Koncerte pre
hoboj a orchester, v rámci svojej prlslovečnej "prlsnej sadzby", so zaujlmavým l novt'l'llkaml ; v harmónii, v zvukovom
obohateni partu nást•roja (!lažole.ty, trojzvuk y). Vynlkajt1c1m .partnerom mu bol
Emil Hacgaš. Koflnek sa, ako jeden z
mála vo svojej generácU, nebrlml omladzovaniu svojej hudby. Iste aj pod v,plyvom práce v KTuhu mladýc h s.k-!ada-te l oY.
Naproti tomu u známeho odboml•ka
na dodekafóntu na Sloven&k'U Jur aJa Pospliila možno v posledných r·okoch badať nos talgické čr ty v komponovanl, náv·raty k vla stným frtedlam, k-toré sú niekde u Leoša Janáč ka . Obja1vu jt1 sa tonallzujt1ce tendencie, znov-u sa zjavu je stoa.
rá dDbrá d.tatonlka, poovda to všet>k o už
poznačené serializmom , le bo tona!Ha v
pôvodnom zmys le je už nemožná. Svo')u
5. Symfóniu op. 82 chá•pe tiež v je j tl'a dlčnom zmysle: ako v ý.po:veď o veciac.h
na j-vážnejšlch.
NAOA HRCKOVA

V rámci 13. ročn!ka pl·ehlladky NovA
s lovenská hudba odznel 1 komorný .k on cert z tvorby poslucháčov Konzerv.atór i·a
a Vysokej školy múzickýc h umeni v Bra
tlslave - Ateliér mladých.
·
Mlthuna P. M., skladba pre 2 lesné
rohy, tri trtibky in C, jednu basov(! trúb.
ku in 8 , dva trombóny, Jedno eufónium.
Jednu tubu o bicie (xylofón, Yibrafón a
člnske bloky) Roberta Rudolfa, posluch&·
ča 4. ročnlka k om poz!cte na VSMU, od·
zne la v presvedčivej ·l nterpr.e-táct.t Komor ného súboru Státneho divadlu v Brne. K
jej in terpretačnému dotvoreni u prispela
l spolupráca s realiwčný m tfmo.m elek·
t r oakustlckého štú d iu Ceskos lovenského
,r ozhla su v Bra t islave, najm!! v ob lasti
zvuk ového zrovnopr ávnenia hl as ov9oh i
nást.rojových skupin. Expresívne, jednot.
ne pôsobiace a zo m knuté dielo svedčia ·
ce o autorovom odbonnom NJste. zazne lo na výbornej In t erpretačnej úrovni.
Miloi Belko, po sluchl'lč 2. r očnf k a kom -·
po!Zlcte na VSMU, sa na k oncerte pred ·
stavll suitou GEDA pre husle a klavlr.
Silne Inštrument álne cltené d.ielo, vyznu ·
č ujúce sa jednoducho s ťou a preh l.a dnostou, využUim výrazových a te chnických
nástrojových možnos ti, možno ch arakte.
rtzovaf s n ahou o komuni·kutfvnost, rea lizovanú dobrými výkonmi p o s lucháčov
VSMU - huslistu Petr.a Spišskéh o a kl a .
V·l rlstu Kristiána Seld m.ana.
Klavirist ka Eleonóra Sla·ni č·ko.vá, poslu.
cháčka VSMU , sa podlel.ala ako zaujatá
lntenpretka na rea lizácii e lek tr.oa kust.tc·
k ej
kompozlcle
Alexandra
Mihallča .
Skladba pre klavlr a mag netofónový pás.
s u pravenou zvu·k ovou podobou k lavlr·
neho partu, postavll.a do novej polohy
zvukové .a výrazové možn osti hudby . Tradičný orchester, s Inte-rpretmi ako subjektom! rB'IIHrz;u júclm i zvukové znenie diela, na hradil a utor zaujlmavým orc he strom uprave ných zvu•ko v JudSkej reči.
Elégia pre flautu , husle a violončelo
poslucháča kom.pozfcte na VSMU Daniela
Mateja je zaujlmavá s kladba oblúkovej
fonmy. Jej výsledný zvukový chaook.ter
je poznačený baroktzujúcou te-ndenciou.
Interpreti - flautt st.k.a Viera An.talová.
h uslista Peter Spišský a violončeLista
Peter Mlchoni!k sa výma mne podiel-ali
n.a výslednom znen! diela , zameraného
na zv uk ovosť, lyrizmus l dynamtck ost
prostr,e dnfctvom využitia Is tých nástrojových charakteristík.
D'f8 plesne na slová M. Vélka (leseoná láska, Už kolkti noc) Kristiá na Seid.
mana zazneli v tnterpretácli poslucháč·
ky konzerva-tó ria Marianny Benčekovej
a autora l klavlrny sp rievod ). Nál·a dovil
lyrlcké plesne poukazujú n a džezom
ov1p lyvnený hudobný jazy·k skla datel,a.
Ondrej Moroz, poslucháč VSMU sa
predsta.vH Kontrastmi pre slái!lkové trlo.
v Lnterpretáclt huslistu Petra Spišskéh-o.
violistu Tibora OndrMia a vi o l ončeltstu
Romana Harvana s me si mali možnost
vy-počuť trojčas tovú ,k ompozfcl u, v k.tu rej autor , prostrednlctvo m známy ch f or m ových postupov, tNldlčných s pOso'bov
nástrojovej hry a rôznych komp ozitných
technl'k objavuje a overu je m u·i. nostl.
Moré mu poskytuje hud ba.
Monotematické reflexia pre hOboj, kla rinet, a fag ot Petra Sidllka, pos lucháca
3. ročnl·ka kom pozlcte na VSMU, zazne lu
v interpretác!J hobojistu Igora Fáber.u.
klar.tnet!s tu Petra Cslbu a fagot!stu Sta·
nLslava Btcá·ka, ktor! majú toto dielo už
dáv:nejš.le vo svojom reper.toár,f, čo su
prejavilo 1 na Ich Interpretačnom vý k·o·
ne. Skladba zaujme dynamicko s ťou for ·
my 1 zmyslom pre lyrl-umus.
Gabriela Vodákové, pos lucháčka kom ·
pozlcie na Konzerva tóriu v Bru tlsla.ve.
sa v Triu pre husle, viol onč e lo a klarinet prejavila ako autork a ma júca zmy ·
sei pre d.ramatick osť , schopná tvorivéh o
priSt\liPU k hudobné mu materiálu u vy·
užlva')úca technické a výra zové možnos·
tt, vy.t·várajúce vh odný zákl ad ďa lšieho
dynamického rozvl)<1nl a. Dielo odzne lo
v tnter.pretáclt hus lts tu Pet ra Spišského,
violonč e li s tu Romana Hm·vann a klarlne .
tlstu Ronalda Sebes tu.
MILADA GODÄNYOVA
x x x
Dramaturgická
s kla dba
komorného
konce r tu 18. 2. bola priam ukážkové.
Sty·ri s.kladby ve lmi v9stižne a neomy ln e podal! svedectv o o svoj.l ch t·vorcoch,
f{!h sfiča sný oll orientáciách a e s tetických
zástojoch. Koncert v premlét·ových uvedeniach reprezentoval tvorbu )uroja Beneša , Jozefa Malavca, Iva na Hrušovského a Tadeáša salvu.
Benei si Sonátou pre sólové violončelo vytýčil nel.ahko dosi'l!hnutelný cie l
- prehovoriť cez formu sonáty l a .nielen to ... ) . Po,z náme Bilneš ove kompoztč.
né nároky, jeho nároky voč i sebe, voč\
posluchá čovi. Hladá - nie samoúčel~e:
vždy programovo a uvážlivo ove-ruJe.
s kúša - a to d odáva je ho s klad bá m aký •
si neus tály kinetický ~ ozmer .
V lo~nčelová sonáta te ntoraz ve lmi úspešne zO..roč lla s naženi a s vojho autor11
- pe·v nou rukou na črtnutý oblúk dos lo.
Pokračovanie na ll. str.
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Pokral!onaie z 10. str.
vo pohltil pozornosť poslucháča, vynúut
sl maximálnu sQstredenosť na vnútor.ny
dej skladby, na ci:relov.anle štruilturál ·
nych Jednotiek a Ich tr<~~n9ponovanle v
mnofstve neopočQvanýc·h pozlcH. Form<J
sondty v skvelej psychplógH dramatur·
glc11ého rozvrstvenia a dynamických
hladln v Benešovom poňatf je priam mo·
delovou ukážkou aktualizOIVa•né-ho, vý·
sostne moderného a osobitého riešenia
fdas_ickej formy. Vynikajiloim spolutvorcom sklad·by bol jozef P.od•horanský jeho Interpretačný vklad bol doslova kon geniálny.
Trév.n!čkovo kvarte~o nás hudbou 3.
altelkového knrteta Jozefa Malovca O!Jä(
bezpečne priviedlo do sveta skladatelo·
v9ch ,.lyrlzovilných próz" ( re.prezentcwa
ných huslovou Poémou, l . sláč ~kový.ni
kvartetom, Canto di sperem:a.. ) . 2'mooa
je tu v časopriestorových zdtsc~plinova.
nejšlch kontilrach, v Intenciách svojho
,.looaUzovaného sertalizm u" a oddáva sa
prlslovečnej zálube v hre; sponoténny,
vedený V'niltornou silou ~nvencle. MalovCOVII hudba velakrát prl.vedle poslucháča
na ostrie hranic pochopenia a zavrhnu·
Na. Rád ho provokuje, zablildlac do lil·
blvých romantlzujQcich melodických zá·
Wll, aby vzápätl nadla hčeným trcmlzuj(lclm gestom spochyb.nll vážnosť svojej
volby ... Tieto Ma lovcove pochody sú už
ldlomatic·ké n navyše - od•v ljajú sa na
.pozad! spofahllvého zá•kladu; tým je čls 1é, ne-komplikované muzlk'ants tvo.
Hruionkého Septetlno pre flautu, kla.
rlnet, fagot, lesnt roh, husle, violu a
vlolonl!elo je podla slov autora .,malou
prlležltostnou skladbou ... je viac-menej
oddychovým dielom bez ná.r oku na hlb·
§la myšlienkové pozadie ... " S def.l·nf·
clou možno plne s(lh laslf. Celok je um ·
ne profesionálne skoncl·povalllý, Jogloký,
klasicky jasný a čp nioe je zaned.batelné,
naplnený hudbou, ktorá konlec-konc()v
nemusi vždy a za každú cenu byť vy·
stufená filozof iou ...
A napokon Salva a je•h o Balada pre
12 al6i!ikov:fch nbtrojov (SKO 21lLna,
s dirigentom janom Va ltom). Opäť jed·
na z .r odu balád, ktoré vystihu jú sklad·a telovu tvorbu v tých najvlastnejšlc•h
charakoterlstlkách. v tejtQ zóne je Sa l<Va
najviac sá m sebo u, je pre9vedčlvý a ne~pakovatelný. V nej sa mu pod aril o vy·
tvoriť obraz novej slovenskosti, nov ej
špecifickej kvality. K tomu sa hlás! pre·
mlérová skladba, ktorá je sice jednou
z desiatok balád, ale skutočne pa.tri do
tej na·~vyššej hodnotovej h.ran·l ce z ~ru
hu a utorovýc h InštrumentáLnych s·kla ·
d.!eb. Sláčiková Balada zalnt,pťl.nuje n.telen zomknutosťou n prestúpenos ťou štrll'k·
turálnych hodnôt . jednoduchým, ~M·
tánnym muzlcirova nlm v priebehu radu
v.okál·ne klenutých epizód, ale l zvlášt·
nym ča r o m zvukcwos ti a farebnej šfr.ky,
~torá t·kvle v názvukoc ll na ar.U.kuláclu
ludovej hud by v kombtnácii s kompakt ·
ným barcH<lzujúclm prvkom.
LfDIA DOHNALOVA

k1~m~· lahko zvádz ~j ú, pričom č erpa l t
z domácej tra diele [ ryt•mlcko"!lletrlcká
hra s mikroštruk·túra ml, pOihybllvosf ng\lr, vrtošivá premenuv.osť tempa pl'llpomfna niektoré skladby l. Zelj enku). v
zhode s názvom zveril .a·utor sO I!st.ke M.
DoblUovej primárnu Cll•o hu, jej skvele
zvládnutý part vš<}.k neoslňuje samoúčel .
nou v.Lrtuozl tou, a le je zasadený do .ba·
ro'kového ty·pu koncertal!lbného muz!cfr.o .
van!<J s ro·vnocenným vzťahom medzi só.
lovým nástrojom a sláčikovým tuW (cit·
li•Vé spoluúčinkovanie Mualky aeteray
pod vedenLm P. BBJ:u), ožtvcwa.né.h o k·a·
denčný.mi vsuvkami čemba la. jednočas·
ťovosť a komorné proporcie, ktorými si
Kubička už dlhšie tektonicky a zvukovo
korigoval vlas~n(l fantazljn(l a rozl,hranú
Lnveonclu, sa v uvedenej skladbe uplatnllt
s priJ.ieha.vou žánrovou a štýiOIVou fun.k·
čnos ťou.

Exodua lloma:ta Bersera, posledná čast
pripra·vovanej tet.ralógl~ organových s kladieb [plánovaný na TSNHT už pred dvo·

po tun• krucrl;J mJ ;>t'l< vyucr prezen! CJV:•
ne1 hudby sa st áVaJú kategórie sloven ·
&ké a nové. Pozo rný posl uchá č s l určltli
všimol, že do rámca festivalu bol.! za·
radené aj koncerty Judovaj a džezovej
hudby, ktoré sa vymyka l·! z celk ového
charakteru podujatia orientovaného nu
oblast a'ľlnflclál nej hudby. V tejto recen
zli sa nechcem zaober-ať vyst(lpenlm
OCUN·u a polemizovat o jeho t.lgurovanl
na NSH, ale r ada by som sl všimla v
týchto súvislostiach koncert dfexovej
hudby.
P·retože pod po·jmom s lovenské [ná1\0dné?) sa s krýva zlof!tá problemati<k<J
nielen v samotnom d!eze, ale v hudbe
vObec. v jeJ celkovom žánrovom vyme·
dzenl, ponechala by som rozv!'idza nle v
týchto Intenciách trochu bokom. Nové
v džeze sa rozprestiera v t•r och rovinách
- nová skladba alebo téma, so šancou
s tať sa súčasťou š tandardného dže:z;ové·
ho repertoáru, nová lmprcwlzácla na
staršiu tému alebo tillž nový štýl, smer,

piatok 19. 2.
Proti plánovanému programu reduko ·
vuný rozsa h koncertu (p re ochorenie in·
terpretov odpadla Canzonoa j. Beneša)
priniesol zaujfmav(l k·onfrontáC·Iu troch
rozmanitých tvorivých poetfk, z k.torýoh
každá čfmsl zaujala , presvedčll·a vyhra·
nenosť•ou [ die lu určené organu). čl cle l a.
vedomou kryštalizáciou spontánnej In·
vencle [koncertanbná skl adba ) a v nemalej miere pozlt!vne rezonovala aj vď a 
ka kvaHtnému výkonu lnter.pretov.
PoeUck6 hudba pre organ Ladislava
Burlasa, napfs aná pred 5 rokmi, ktorá
odznela už v transkripcii pre dychové
kvin teto s (lspešným ohlasom na TNSHT
v r. 1984, je podla autorových slov v
bulletine počiatočným opusom jeho "ret.
rospe·ktfvnej" orlentá~le. POvod,né znenie
- l vda·ku fa rebne ná.padHej tnterpre·
tác ll Emflie Dzemjanovej - pres·vedčuje
o tvorivej kontinuite, sk l·ad ba nereprezent uje náhly zlom v Bu.rlasovom vývoji,
ale zámerné prehodnocovanie Jy.rloko·medltatfvnej vrs tvy, dôležitej konštanty
jeho predchádzajilctch skla dieb tónmi
pokoju , reflexie, he donickej zvukovoott
Azda vi·ac než na svet Ma•hlera poUika zuje Poetická hudbu na ma tel'lálové a vý.
razové zázemie gen erácie "slovenSikej hu·
dobnej moderny" [najm!! dOrazom na
melodlc'ko·harmonlcký element, invenčnosť .prostriedkov
rozšfrenej t onality,
ville volný sultový než konfUkttný soná·
tový pôdorys, Id yllcké zafarbenie), ·kto·
rej tvorbu Burlas dôverne pozná a cltl
potrebu 1 kompozične pouk azovať na jej
!Ivil lnšplratfv.nost.
Koncert pre čembalo a komornt or·
cheater Vfťazoslava Kubli!·k u je svojou
·rytmickou nápadit osťo u, preh l ad nos ť ou
a zvu'k ovou s viežosťou au'tOtportrétom
tvori!Ve j pohody .a spontänneho nature lu ,
ktorý nezaprie náklonnosť k neobaro-kovej dl'kcll StravLnského čl MartinO. Vda .
' ka svojej rnuzlka lite sa K u bič·k a vy.hol
nebezpečiu extrovertnej a aka.demlcky
chladnej š tylizácii, ku ktorej neoba ro-

H1.

E. Dzemjanová
m a rokmi), kt orý zaznel v presvedčive j
a zanietenej Lnterpretácl! J. V. Michalku,
je výpo·vedou sumujilcou a utorove tvori vé zápasy s materiálom a Ideou, pod·
čla·rk.ujCtcou niekedy až sl.zyfovs ké úsilie
nachádzať v cnaotlck·o m vfre silčasnej
"polyštýlovostl" cestu k poriadku a d1s·
ctpl!ne. Berger obracia posl ucháčsk u po.
zornosť k silstredenému ·procesu r()(l!Vf·
janla a scel ovanla Jedn,o d uchých p.rVJkov
.o zároveň Ic h ro z ll wbova:n~a. spochy b·
ňovanla a uv ádzan.ia do .nových s(lvlslosti, k toré poznáme napr. z jeho klav!rnych sonát, orchestrá lnyc h Transofor·
mácll, Mementa či zvukovo asketických
Konvergencii. Oproti spomtna ným sklať!·
Mm, kde hudobná symbolika evoiCtcie a
kompenzácie, viery a úcty v tra.dlčné
kompozičné konštanty bola Vtlac zaši·f r ovaná a pos luchovo ťažšie kódova.telná,
zdôraz ňuje
Exodus tva,rovil z reteJnosť.
(napr. frapantný mc.u., m orzeovky volania .,sos" na vrchole Jednej z gra dácii, r~peto v anle t.ného modelu tes ne
pred zárver.o.m) i podč!ar.kuje kon.trast·
nosf asymetrick y zvrásneného dy.namlckého fa hu s klad by [k óda po predch á·
dzajilcom priebehu plnom v.niltomého
napll1·1a vyznieva a ko medHatlvna katar·
zla, dojlmavá svojou harmonickou pros·
totou a polnt·OU čistCJty ). Kva lity sk lad·
by orlentujil zá ujem o budúc.! ,.cel ave če.rný" a utorov cyklický projekt, kt.orý
by mal byt - súdiac podla nen!'ihod.ného názvu - akýmsi umeleckým testumen tom.
ĽUBOMIR CHALUPKA
A-k som sp rávne pochopila ciele a zámery prehliad ky Nová slovenská hu·dba.

Sní mka : V. Bullor
pr!padne zmena or ientácie (štýlová l u
hudol>nl.kov. Skúsme ·teda, na základe
týchto krltérH, posúdiť vystúpenie účin ·
ku}ilclc·h na NSH.
Duo kla ·vlrlst u Ladislava Gerhardta a
gLtaristu Karola OndreJlčku predvledlo
s kladby &ad, prav6, Vojensk6 svadba
[L. Gerhardt, 1987) a Balada In D (K.
Ondrejlči<a, 1988) . V rytmick ých ná pa·
doch č e r.paj(l zo soul džezu, v me lódii
o v lm:provlzácll sa pre javuje dlhodobe jšla maLnstreamovli orientácia hudobni·
kov. Skladby s(l Invenčné a poskytu jil
dost možnos ti pre Improvizáciu, v kto·
rej však t.nterpretl mle9tam1 sklzali do
sentimentálneho vedenia lin U (najm!! v
Balade l a nepreukáza 11 na vystúpen! .ani
dostatočn(l zručnos! . Bolo to spôsobené
nie na,jlepšou spoluprácou !nš trument·a ·
listov - napriklad v gradujilclc h úse·
·koch gitarista nepo dporil snahu klavi r istu, u ktorého sa w~e prejavm nedo·
statky v technl·ke hry [prlčlnou mOže
byť i málo prlležl.tc.s tf pre vystúpenie) .
Na koncerte najviac prekvapil a a.j vo
svetle horeuvedených krbtérll na jlepšie
obstál )an Quintet Duiana H6ii!avu. V
skladbách Sax relax ( 1987). Skrytý pra·
meň (1987) saxofoni&t u D. Hilščavu cltiť
moderný džezový výl'az. Skrytý prameň
svojou baladlckosfou, ktoré a le nie je
Introvertnou, poukazuje na plľlb uZfn.osť
s č e skou š k·olou ( Stlvln) . Skladby sil
,fiod.notné a J Im provizačne a D. HCtšča ·
va sa v nich prez11ntova l a.ko s01i5ta
zdôrazň ujú c! význam každej noty. Hoci
sa Mat6iovi Jekabelcovi v lmprQIV12á·
clách až ta k nedarilo ( neskoncentrova l
svoj vý•k·o n a ani napa d, nevystaval sO ·

lu l, Jo: ll o kompo:dc.J Blues na Davisov
1p6sob ( 1987 l .,zasvietila" v te.nto val:le r
.a ukázala, že svojou ext.at·lckos ť ou a ď a l .
š!mJ m ož nosťami o~ Jbltého s,pracovan ia
má šancu sta f sa štanll al'do m.
Spevák Peter Lipa s klavdr·lsto.m Pel ·
rom Breinerom sa prezent·ovall v du u.
Ak sl čltate l pa m!ltli ešte na Ich spoloč .
ný progr.a.m P + P = Jazz v Stildlu S, v
p01•ovnani s nim bolo vyst·i lpenle na NSH
posunuti! do Inej výr.uzovej ro viny smiech až Irónia, vese los ť a zábava.
Plesne boli zhrnutlm hud o:Hlých č lsel z
hry súčasné ho taltanskeho dt'ama•M'ka
Aidu Nlcolaja - Nebola to plata, bola
to deviata, ktorá v silčas nostl figuru j&
no progr a me v Stúlllu S. (Obaja hudob·
nic! v nej účLn.kujú.) Základom skladieb,
k·t.o rých autorom je Peter Bretner, je
soul džez. Rytmický aj melodický niilpad
v jed,notnvých piesň a ch nie je odl!šený
a )e často podobn9 (počuli sme ho u1
" l·ných skladbách autora). Skladby sú
kompon,ované skOr funkčne - pre .mu·
zlkálovú silv lslost s dejom. T·o mu zodipoved ajťí a j vý1borné texty Milana Lasicu.
Vyst(lpenle dua charakterizov ala neopa .
.kovatelná atmosféra , kontakt s publl<kom.
a ký nedocielil fladen účlinkujCtct v ten t-o
večer . E§te by som chcela u pozoJ:tnH.
že miestami preká!Jla ne či stá Intonácia
s peváka.

VV Systfim Vlada Valovli!a sa uvie dol
vo svojej silčasnej podobe - v o.rlentá·
cH na funky. V rytmicky strhuj.(lcej Sklad.
be Pavla Kvassaya - Vei!era 1 prlatelmi
[ 1987 ). s bohatým aranžmán, sa prez&n.
toval velmi dobre technicky disponcwoný a }nvenčný basgitarista juNlj G.rJg·
lák a niidejný hudobnlk na blcie -nástro·
je ján Fnbrlcký. Večera s prlotelml pa:tl'lla med zi naj le pš ie kompoz!cle VV Sys .
tému. Vo funky š týle uv iedol orcheste1·
kom poziclu Pavla Zajačka Erupcia.
Autorom melodických skladieb smerujú·
clch viac k modernej populá·t\llej hudb!i
je Berco Balogh (Vietor od chrbta text AndreJ Turok, 1985, únava - P.
Kvassay, B. Balogh, t. Zeman, 1987, B.
Balog.h - Vydarený deň , 1988 ). Skla da·
te l Je záro.veň spevá kom (viac spev&·
kom a ko s kladatelom ), vie strhnilť, čas 
to ale v scatovaných úsekoch sklzla do
klišé. Bolo by vhodné ponechať v jeho
piesňach v!l čšl priesto! pre Inštrumentalistov. Okrem toho, nie najJe.pšLa prá·
ca zv uk iiNI nedcwo lova la hudobnlkom
.reagovať na vzájomné podnety.
(V r ecenzii som porovnáva la hudobnl'kov a skladby navzáJom. Neustále m n
však prenasleduje myšlienka, že sa v ne j
,. la tka hodnOt" posunula trochu n1žš!e
.a uvažujem, ktor! z účinkujúcich by ob·
s táli n a európskom ter.Uvn le. Snáď Qu•ln·
tet D. Hú šča vu l l
A na zá,v er e šte nie kolko s10ov na margo za radenia koncertu do prehllad,k y
NSH. Vzhladom na to, že je džezu a pr!.
Ježltosti pre džezové vystQpenla na Slo.
vens ku mlilo, je to Jedna z ďal š ieh mož.
nosti na prezentác iu džezových h ud ob·
n!k ov a zá r oveň aj snaha z.o st ra ny or ·
ga nlziitorov podchytiť domáce snaženie
v tejto oblasti. Lepšie by sa ole podob·
nému podujatiu darllc. n a väčšej p la~ 
forme a pod 11 VIastnc.u značkou" Doka ·
zuje to Prehl·l a dka slovenského džezu v
rámci BOD, čl Slovenský džezový re st!·
val v Zillne. Co ke b ~· s me v Br.a tlslave
m a li na.pl·lkl ud džezové dle l.ne ?
YVETA .LABSKA

sobota 20. 2.
Sobotiiajšle matiné bolo venova né mladý m autorom, s prácou kt orých sme sa
už mali možnos ť zoznámiť n a mLnulých
ročnl.koch prehliadok novej tvorby čl na
iných koncertoch v priebehu rOlka. ZOo·
vu sme sa p re svedčil!, že nastupuj(lca
generáciU s lovenských skladatelo·v je
nielen dobre p rofesloná~ne pripraiVenti
na svoju skladatelsk!l dráhu, ale pr•ná·
~~~ nové prvky do vývoja s lovenskej hu rt.
by a rozširuje jej vS razové spektrum.
7.áujem vzbudila hned prvá s klad ba
Dokoni!enle na 12. str.
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s kýml ru·koplsm!, prltDm každý z nich
má vyk~yštallzovaný vlastný spôsob vyjadrovania, v rámci ktorého sa pohybu·
je s Istotou a každý chce niečo iné vy·
povedať.

Hudba pre orchester Ilju Zeljenku je
pllf "hrou~ s typicky "zelj81!1kovs.k-ou"
bunkou, ktorej posúva nlm, komi>J'Ilovanlm a vytváranlm stále nových sllwslostl vyrastá jednoliata, no vnútorne diferencovaná hudobná štrukt·úra bahatá
v drobnokresbe a pluá napätia pri bu·
dovanl väi!šlch plôch. Kým v predošlých
autorových dielach domi'llovala jedino!·
nos( nálady, kt!orá sa v ostatnom obdob!
pr}kláňala v~a& k medltatlv.nostl, v Hud be pre orchester sa objavuje prepD}e.nie,
resp. prechod od hravosti ( charakt.eri·
zujtlcej prevažnú väčšLnu staršlch Zel·
jenkových diel 1 k lyrickej expresr.vnosU.
Autor dokázal, že este stále - na.prtek
tomu, že sa pohybuJe stále v tom svojom" svete - pracuje tou Istou 'iech·
nológlou, ktorú st sám pred rokmi vy·
medzll a prlsne ju dodržiava - má stále čo nové vyjadri(, dokáže pr~nlesf no·
vtl -k valitu, ba môže 1 prekva:pif.
8. Režucha po sberei!nej skladbe prehliadky
11. str.
programu, Brass Quintet orl Ivana Bur·
lasa. Tak, a ko a utorove predošlé kom·
pozlcle, l Brass Quintet sa vyznačuje
sviežim hudobným ma teriálom, voleným
v slll ade s daným nástrojovým obsa-denim, s ktorým prac'l.lje zretelne, upredno stňuje hru a radost z nej. Zdá sa ml,
že skla da tels ký rukoJ:;is Ivana Burla sa
smeruje od valnej, fantázlj.nej formy ku
ko nclznejšlemu tvaru a vyváže.nosU, pri.
črun však v žiadnom prlpade nepod!.le·
ha schéme.
Tvorbu Norberta Bodn6ra za tial poznáme velmi málo. Z d'l>sla l uvedených
skla dle·b vyplýva, že je to autor neus tále
hla da jllci svoju t:vár. Ak vlant uvedená
skla dba In blue bola viac experimentom,
Pretúdl6 pre klavlr považujem z.a tvori·
vý ús pech; l ked ide "len" o pä( mmla·
túr, všetky sil Invenč ne svieže, ka ždá
má svojský charakter a ucelenú fQrmu,
pričom d om~nuje h·ra vosf a fantázia vo
z·vuko.vom stvá.rne nt.
Namiesto p rogramcvaného s láčikového
kva rtet a [ Cantus firm us l sme sl vypo·
čuli od Pavla Malovca premiéru skladby
Musica nocturna pre flautu a gitaru.
Op!lf sa tu potvrd il autorDv sklon k in·
tlmnej, lyr!c·kej výpoved1, k preferova•
n\u krásnej, ušla chtllej melod!.ky a zvukovej striedmosti. N.apro.tl tomu Peter
Martinček vo svojej %. son6te pre kla-.lr
využlva plnos ť klavlrnej sadzby, ktorá
s ice ne kDrešponduj e s pôvodným ch·a ·
rakter om Llsztovej lyrickej témy ( 2. čast
Ko ncertu pre klavlr a orchester Es dur),
a le autor odha lll a umocnll potencláJ.ne
výrazové možnosti východi·S'kového ma ·
teriálu a pre dložil ho poslucháčov! vo
vlastnom p oňa tl - l ked nemožno po·
ve da (, že by Peter Martinček mal už
vykryšrta llzovaný os obnostný prejav. Tdež
je eš te v š tádiu hladanla svojho ,.ja".
Nokturnom pre tromb6n a klavlr na·
zva nom Canto trlste sa predsta v!la Iris
Szeghyov6. Zvolila 51 nelahkú lllohu
(t ro mbonis ta Tibor Winkler patri medz!
tých !niclaUvnych, ktÓrl sl skla dby pre
seba pria mo objednáva jú a pre skla<la·
tela - a n.lelen mla dého - t·o znamená
riadne sa p opa sovať s problémam!), lebo
n aplsa( výrazovo pútavú skladbu pra
tento nást.roj a pr itom nesklznuf do ba.
nálnostl, určite nie Je lah.ké. Szeghy.ovej sa to poda rilo, a t.o nielen vda1k·a
svo jej pr.irodzenej muz!kallte a seriózne j

Snlmka : D. Jaku bcová
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8. Refucha a D. Kardoi
práci, ale predovšetltým pre tento nástroj neobvyklou lyrlckou polohou, Morá je daná autorkmým pl"irodzeným .poe.
tlckým naturelom.
Na záver sa predstavil najstarši z mia .
dých -a u.t orov - Martin Burlas. Ak sme
po v la ňaj š ej prehl!ad.k e, kde z.aznel·o je·
ho Decrescendo, konšta toval! posun od
statickosti procesu k evolučnej fol\me,
Slmult6nne knrteto pre syntez6tor, gi·
taru, violončelo, tromb6n a biele tento
trend pDtvrdllo. Skhidba vyra stá z pl'llln·
clpu re:petltlvnej hudby, ale zvukovou
neobvyklosfou, farebnou i materiálovou

Snlmka : D. Jakubcová
pestrosťou

ženosťou

a nakoniec i fol\lllovou vyvá·
pôsobi velmi sugestlvne.
EVA CUNDERLIKOVA

. ..

Dôsto-j ným zavŕšenlm tohtoročnej ,p re·
hlia dky novej slovenskej hudby bol d·
verei!nt orchestr6lny koncert 20. februára v Koncert-nom štúdiu Cs. roo:hlasu.
V podani Slovensk&j fllhal'mónle pod
ta•k tov-.kou Bystrlka Režuchu zazneH dle ·
la Ilju Zeljenku, Mlrd Bázlľka a Dezldera
Kardoša. Predstuv!li sa traja skladatelia
s tromi dia metrálne odli§ným1 skladatel-

Sympózium mladých muzikológov
Ak bola

hudba jednou zo sprlevodnýc·h myšl·l enok
prehlladlky Novej sloven5kej hudby idea o
potrebe !.ntenzlvnejšlch kontaktov medzi jednotUvým.i
druhmi umenia, V. symp6zlum mladtch muzlkol6gov
(15. - 1&. febru6ra ), pracovné poduja tie NSH, sa od.
vlj alo z ana logického východlskDvéh 'l bodu. S postUiPne
rastúcou š pecia llzáciou vedných odborov sa v sllčas ·
nos ti čoraz s!lne j ~ le pocHuje potreba prepojenia jednDt ·
!Lvých vied o umeni a p()SI!nen.la medziodborovej or.len.
tácle. Ako v llvode podujatia zdôrazull Lad·l slav Bu.rlas,
napriek zákonite pOikračujllcej špecia lizácii o s tá1va muziko lógia súčas ťou širšieho celku v1ed o umeni a sil·
časne celého komplexu spol·o č enských vied. Spolupráca
však pred-pOikladá Istú vzájomnú Lnformovanosf o sebe,
o dla ni v prlbuzných čl pomocných vedných d!sc~pll·
nach, a by hudobný, literárny č l d•vd delný vedec neprl.
pomfnali osamelýoh bežcov, ktorých trate sa kružujll
len náhodne . .. Sll"ka záberu 17 prlspevkov, kt.oré na
podujati odzn e!.l, bola skutočne úctyhodná. Preto len
nlekollw p o:~:n á mok.
Sympózium prinies lo základnll informáoLu o obla s·
pa ch, ktor é mladých zauj!majll, rovna ko odrážalo úsl·
Ile hlad<t ť a apl!k ovaf rozmanité metodologické prlst-u·
py. Tému celého podujatia - Analýza, lnterpret6cla a
hodnotenie - bolo možné chápať v tom na jširšom
zmys le, ktorý dovoluje poja ť pomerne rôznorodý súbor
prfspevkov. Tematldký rozptyl zah!·ňa l problematLku
stare j hudby a jej o~lventa (S. Barani!lcov6, ). Kallnayová, z. Czagánylová'}, z čes kej huuby 18. a 19. sto·
ročln zauja li detailné a.nalýzy llprav Moza rtových qpler,
tohtoro č.ne j

doplnené náznakom analýzy Ich fu,:kc.!l (K. H6lov6, v.
18. st•O·
A. Rej·
ohu a E. Suchoňa (K. Grochalov6, L. Pavlo•li!o•6J, zhod notenie estetJckej koncepcie Benede!til Croceho (M. Hla.
hy.nka ). Súčasnt1 slovenskú hudbu zastupov al prlspev,Oik
z oblasu oper.nej tvorby s vymedzenlm zá.kladnej typológie, vytvórenej na rovine nie vonkajšlch, ale pre výskum cennejšlch hlbšlch súvislos ti vo vztahooh: autor
- llbret•o - hudba (P. SmoUk). Využitie med.z!Ddborového prlstupu vy.t vá·ra predpoklady obsia hnuť hudob.
nll problematiku v širšieh súvlslosl\lach. Kombinácia ,pohladu hudobného ve<lca a sociológa dokázala jemnejšie
postlh.ntlt vztahy splltnej väzby poslucháč - dielo na
prlkla de d,voc·h verzii Dvol'ákovho Jakoblna ( M. Bek).
Pohlad muzl-kológa a odboml•ka - latl..nčl.nára v jednej
osobe - pr.tnáša možnosť odhaliť tesnejš ie väzby čJ
paralely slova a hudby (na prlklade svetskej tvorby
Jacoba Handla-Galia ; P. SfkOI'a). Rozmanitosť prlstupov
rozšlrllo vyu~ltle eX61ktných metód akc. čias-tkových v.o
výskume 1-nterpretaôného výkonu (M. God6nyov6, M.
Franik}.
Ok-r em llzko špeciallzOV'aných a medziodborových záberov odznel myšl·i enkovo podnetný nadhlad z pozlole
fllozDflcko-estet.lckého prlst.upu (P. Mlchalo•li!). Ako
úvodný prlspevo'k podujat.la prLnlesol v základných obrysoch me.todolog!C'ké p<>dnety pre umenovedný výskum
vo všeobecnost.!. Pripomenul požl.ada vku prekGnaf pr!lišnll aut.o nómnosf vý·s kumov. Stra ta kcmunlkačných väzieb medzi jednot\lvýml vedami by mala byť prekonaná
Roublček}, výsledky výskumov českeJ rtmlgrácle
rDčia (). DoNtalov6), rozbor teoretických prác

Nebola som sama sklam~á , že sa plánovaná premiéra verzie koncertu pre
vlolonl!elo, orchester a mg. p6s B61ll·
ko• ho Epoch6 neuskutočnlla (patrilo by
sa na to vGpred upozDrnU! ). Mnoh! tútD
skladbu poznáme v komplel!nej verzii z
rozhlasovej nahráv'ky & boli sme v oč a·
ká..,anl velkého zážitku zo živého pred·
veden.la. Je ml to llltc - 1 ked nemôžem
povedať, že z toho, čo zaznelo, som zážltDk nemala. Naopek. Znovu som sa
presvedčila o kvallte tohto ddela , ktoré
v Iných podmien•k ach (majmä akusUc kýc·h - premiéra sa usk·utočntla v K01n·
certnej sieni Cs. rozhlasu, ale l v spO·
sobe Interpretácie) alOdobudlo nGvý rozmer; ustúpila expres lvna dravosť a do
popredia sa dostall pOsobwé detaily, vy.
stu·puJúce z o.rchestrá,neho pozad.la, t•VO·
reného posúvanlm clustrov a Ich postupným preč!stovanlm a zah.mlievanlm.
Na st~hu·jllcom vyznení diela mal nemu·
lú záslu:hu sól!sta )ozef Podhorans ký.
ktorý sa tak dokonale vžil do hudby,
že vtlačil pečať svo)ej osobnosti celému
ans ámblu a priam ho .,strhol " k vynlka jllcemu výkonu.
Zaradenie Kardolovej Symfonletty pre
velký orchester na záver tohto koncertu
nebolo práve najšťastnejšie. Muzikálne,
uučne vysta vané dielo ná!ího popt·edné .
h-o worcu pôsobilo na mňa predsa tan
ako velký krok spät, ako DPIItovné vyslovenie niečoho, čo mnoh! [l sám a l!·
tor) povedal! už neruz predtým a lepšie. Vy.plynulo to nielen z k·ontextu toh·
to k<mcertu čl z kontextu Kardoš ove j
tvorby vôbec, ale i z pbl\ov.nanla so všet.
kým, čo na tohtot·očner prehllad·ke od·
znelo. Sk~adbe však do zna čnej miery
uškDd.Ua vyslovene zlá inter.pretácla nečistá
súhra , nepomer medz.! pDd·
statnými prv.k ami dotvárajllcim orches t.rálnym farebným sprievodom - o staiV·
be celku a zaangažovtmostl prejavu un!
nehovoriac. Preto sa h tejto skla dbe bude treba ešte vrátiť u posúd i( ju v adek.
vátnom na študovanl.
EVA CUNDER·LIKOVA

vytvorenim ln-tegrujt1cej bázy v podobe všeobecnej teó·
rle umenia a1ko súčasti estetiky. Umožňovala by pres·
nejšlu formuláciu problémov umenovedného výskumu
l vzá1omnl1 výmenu poo:natk-ov z užšie špecla l.lzovaných
výskumov.
V rámc! ro!l;!lšenla diVoch typov interpretácie - vedeckej a umelec,k ej - bol ap!Lkova ný pojem modelu
sveta s využitlm podnetov sovietske) umenovedy ( Gu.
revlč, Bachtin a 1. l. (Sk oda, že z tohto hladiska for.
mulovaia O. Spankov6 svoj prlspevok o podnetoch k
metodológi! ana lýzy v sovietskej hud.>bnej vede len vel .
ml stručne . l K01111.plexný pohlad na dielo prJnáša a ž .
kombináciu textovej analýzy s analýzou soc lá~no ~kul·
ttlr.nehD k01111tex,tu, umo.žňujllca de§ifrovanle významov ,
ktoré do diela daná doba prostred'lllctvom modelu sve·
ta (Qbra zu svet.a l VlQžlla. Tento prlstup však pre svoju
náročnost predpokladá lntel'dlsclpllná.rny výskum. Jed .
ným z prlnosov pre .hudobnú vedu je azda clel-a..,edo·
mejšie nastole.nie a upevnenie požiadavky výskumu š ir.
šfch kontextov - záokladom práce muzlkológa ostáv.u
š-t údium kDnkrétneho hudobného materiálu, a•Vša'k brl·
la ntná techn!c.ká a nalýza diela by ma la ostať .prostrled .
kom, nie cielom .. .
Sympózium za účasti študentov a absolventov vyso.
kých škôl z Prahy, Brna a Bratislavy pripravila Tvor.h•á
komisia pre -teóriu a krHl·k u ZSSKU v spoluprác! s K.a·
tedrou estetl'ky a vied o umeni FFUK Zjavná prll'V·a hu
prác zameraných hl9tor1cky však predsa len provokuje
otázku, či bolo najvhodnejšie z.ačlenlť sympózium ôo
rámca prehl!adky novej tv-orby, už aj tak bohatej nn
podujati-a, hoc! vystO.pen!e st1borov z Prahy a Bra•t lsla•VY
s repertoárom sllčasnek tvorby v podobe dvoch moderovaných koncertov (1. kronec, P. Kofroň} bolo určttým
spojivom k Novej slovenskej hudbe.
HANA URBANCOVA
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