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Ernest Spitz, Muzikant 1ulej, 1958)

Prehliadka slovenského
koncertného umenia

ŽILINA '88
V diloch 11. - 16. nprll a t. r. u s kutoč 
nila sn k a ždoroč ne usporadúva né Pre·
.Uadka slo'flnského koncertného umelia ' !Iline. jej porad ie sn, žlaf, ne uvft dza kvôli kedysi prerušenej k ontinuite a
našej špecifick y slovenskej vefkorysosti
1očt tradlcll. Hlavn9m u sporla datefom
podujatia je Slovkoncert, ďa l š lml v po·
radi sú zvaz s loven s kých s kludate lov a
koocertn9ch umelcov, S tátny komorný
orchester Zllina a Dom kultúry ROH 21Hna. Početn! pos lu cháči sa združovali
najma z radov posl uch áčo v žilins kého
konzerva tória, ktor ému za to pa tr! chvá ·
la. Naproti tomu s me s fútostou konšta tovali, že je tu Iba málo Ztllnčanov fi už z tunajšieho Kruhu prlatefov hud by alebo z neevldovnn 9ch mllovn!kov
budby. Hos tla·krltlcl, a le a 1 účustnľcí
Celoslovens ké ho semináru k perspektlllm rozvoju mies tne j kultúr y so zre te loo! na oblusť profesionálneho hudob·
ného ume niu 111.- 14. uprlla t. r. ľ a
Celoslovenského s t retnutiu Kruhov prla telov hudby [ 15.- 16. aprlla t. r.) !Jplňall ted a Ve lkú, no najma Ma lú
satu Domu kultúry ROH namiesto vllč 
lleho počtu domácich - dos pel9ch f uadštkov hudby. Ak už hovor!m o prld r u lm9ch a kciách , zdá sa m l neúnosné
aporad tíva ť a kékofvek tematicky dobre
alenené semináre, a k n evyvoláva jú mi·
!lm6lnu diskusiu. Org anizátori by maH následne ana l yzo v ať seminár k per spektlvam rozvoju miestnej kultúry [ktortbo času s om sa zúča s tnil a ), aby su
jopátra ll, preč o prednáš ky prešl1 bez
llskusnéh o zá ujmu. Hovoril o sa k vect? je leturg la v ni ečom Inom '? Ak áno ,
tko ju pomO c ť od s t rániť? Velkoryso za bezpe če né podujatie nebude ma ( Inak
aysel, uk jeho dopad bude v pros tej
6častl .

Samotná pre hliadku prešla od svo jh o
l!lllku vývojom, k·torý bude po kračova( ,

a k podu ja tie nemá u s trnúť na dosia hnu tých V9s led koch. Mysl!m tu konk rlitnt!
na p rezentác iu umelcov tzv. zrele j VP. kove j ka tegórie, ktor! sú zn raďovanl v
približne troj roč n 9c h od st u poch. V d a ·
n ej e tape v9voja bude dobré porozmý š ·
fa ( o zrušen! "dorasteneckeJ" kategórie
a ráta ť s je j n ajpozoruhodnejšlmt repl·ezen tantm i na PSKU v Ztllne. Mysl!m tu
zv l áš ť n a s pevákov, k rle má me pozoruh odné ta lent y aj pod trldsut rokov a možn o, že vo veku "zre los ti " Ic h už
b udeme márne v o l ať d o 2 11lny, lebo budú s plevut n ebodaj v Lond ýne. Sn ah a p o
kvalite by ma la byt prvorad9m kr lté·
rlom aj v In ých odboroch - l zn cenu,
že sa pozvanie toho-ktorého umelca po
troch rokoch n ezopakuje u jeho omle!l,to
zaujme niekto omladšl, a le lepš!. Pozn á m
dôvody pôvodného rozhodnutiu - Ide u
sn ahu, neprekrýva t sa s PMK U v , Tt·en č ta n s kych Tepliciac h. je to sprá vne . /\le
2 - 3 vekové v9n!mk y nemôžu predsa
naruš!t ciel prehliadky v Zll!ne: prezentáciu ozajstn9ch š pi č iek . Od s trániť
spo ko j nos ť so sl ušným priemerom, bez
znak ov v ýntmočn9ch zážitkov , by ma lo
b y ť vecou a mblcle nielen Slovkoncertu,
ale a j ďa l š i e h s poluus portadatelov.
Prvý koncert PSKU, n a ktorom vys tú·
pil súbor Camerata slovaca (ll . 4. j poll
vedenlm zas!. um. V. M6lka a so sólis ·
tom ). V. Mlchalkolll (orga n 1 - s klu·
m al. Neprinieso l jednozn ač ný umelecký
zážitok. Pri nnal9ze tohto juvu bu de su
treba v súbore zamy s lieť nad v yššlmi
kritériami kva lity v zohra tos ti, prepracovanos ti [napr. v Su ch ot,ových Dvoch
prelúd lá ch v s tarom s lohu z cyklu Ku ·
leldos kop ),
š t9lovej
dlferencovanos tl
[zhodou okolnosti všetky d ie la zneli
a k oby v je dn()m Interpretač n o m názore.
bez odlfšen!a hudobne j št91ovos tt J. a le
aj vo vnútornej zaangažova n osti hrá č ov ,
ktorí by ma il do s vojej muzika nts k e J

Pri prilezitosti 300. výroči a vydania diela Hudobný turecký Eu le nspiegel Danielu
Speera usporiadali Slovenský hudobný fond . Slovenské národné 111úzeum v Bratislave a Park kultúry a oddychu v Prellove výstavu s názvom Putovanie Daniela Speera po Sariši a Zempline. Vernisáž výstavy sa konala 16. 4. 1966 v Prešove v rámci
XXX. ročnlk a Prešovskej budqbnej jari a jej komisárkou bola dr. l!uba Ballová, CSc.
Pozoruhodn' vfstava bude mať putovný charakter, a tak zaujlmavé exponáty i do kumenty, týkajúce sa pôaobenia D. Speera na Slovensku, budú 111ôct' uvidie!' a j niv itevnlci v iných mest6ch.
Sn!mka : M. Ka fa vs k ý
úča s ti

dať vlne e ntuzluzmu. Zápal do
výkonu priniesol už ). V. Mic halko, ktor9 perfektne hral dva ko n certy M. Car re tta a zvláš( v pomalých čas tiach pre ukáza l ( okrem r ytm ickej prec!znos tl] a i
svoj Individu á lny muztknnts k 9 prls tu p,
vrúc nos ť a vnútorn9 dych s kladby, kt orý
nemôže by( vždy tba "stro jovf' . Camcl·ata s lovaca sa najprepracova nejšle p re·
javila v Haydnovej predohre Požiar. Tu
je au tor zrejme blizky menta lite a zamera n iu dirigenta V. Málka - rozh odne
viac, než napr. v Schubertovej 5. s ym ·
f0nll B dur.
Koncert vf(azov Interpreta č nej s(l(ate
SSR '87 [ popol u dn l 12. 4. 1 je jed n ou 1.
výnimie k, k eď na žilins k é koncertn é pód ium m á prfstup 1 ml ados ť v najplnšom
v9zname s lovu . Tentok rát ju reprezento val fa gotlsta Roman Melllna, ktm·ý ooslova "vyšlva" n a robus tnom nás troji.
je perfektný po technic ke j stránke s náď by mal v budúcn osti Iba viac pra ·
covaf na odst ráneni rezonancie zvuku
néstro ja, č o je pravdepodobne vec dy chu . Ale c it! frázu , rytmus, je pres n ý,
dokáže vykres li ť nu fago te rôzn orodé
nálady, čo zv lá šť d emonš trova l n a v yd arenej Sonat!ne od M. Kor!nka . Poza u nista Albert Hrubovč6k hrá s velko u
vnútornou energiou u chu(.o u. Z nás tro ja vyludzuje mäkký, za mu tovo pôsobia·
ci tOn, kto r ý dokáže neuverlte lne dynamicky tvaro v ať. V Ba lade od F. Ma rtina
predvied o l ten to, kvalitn ou technickou
pr!pra vo u disponovan ý muzik ant , ce lú
pa letu ry tmlck9ch delikátnos ti. Tretlm
interpretom bol ., bajanls ta" R6ber t Jurfo , odc hova nec žilins k ého konzervatória .
Ale niele n preto ma t neobyčajný ús pech
u pub lika. Hrll virt uózne. už dnes je

ma js tro m na .,go mbík ovej harmoni ke ·.
a ko sa lud ovo n azýva ten to renesanc iu
prežlvajúcl a kordeó n. Zv l á š ť v Koncer t·
nej skladbe od j . Feld a pred viedol bez c hybnú a h udobn osCou. ba osobn ost ·
ným prfs tupom pozna č enú Interpre tác iu.
čo gradova lo v Zolo ta r tevovej Par tit e pre
ba ja n. Tá je s ice k o m pozične vybave nú
vš etkými výdoby tkami v hre na akordeóne, ale, žllll . nem i'! tie um elecké pu·
r umetre, a ko n apr. Fe ldov opus . V B él ·
c hovom Prel úd tu a fúge P. mol, BWV 5 3:l
R. )urč o potvrdil svoju majs trovs kú d ls·
ponovanos ť pre po lyfónnu hru .
Pekný v eče r pripravilo Bratislavsk é
dychové kvinteto n v druh ej polovici
mezzosoprnnls tka Marta Beňačkové s
k la viris tom Mariánom Pivkom ( 12. 4. ).
V BOK je každ9 hrá č lndtvtd ualltou a sú čas ne je súbor ideá lne vylnde n ý.
výborn e dispon o va n ý, hrá s c huť o u , p i
n ým hudobn ým nnsad enrm. Vysoká pr o·
fe s tonallta hr y su odvlja lu od nie ve l·
mi umelecky predes ttnova nej s kla dby F.
Da nzlho ( za hranej so vše tk ým pOVíl
bom!]. cez S u c hoňovu Serenádu s ideál
n nu in terpre táciou s viežeho ry tmu 1 n os
!a lglckých za mys lení, už po Ligetih o d y·
c hárs k y .,do bre posuden ých" Ses ť baga tel - ~ kla dbl čt ek sviežich, k ompozičn e
novýdl, pú tavý ch pre š iroké publikum .
<• pritom umelecky hod notn ých. Bol to
vý born ý resllva lový výkon ! Marta Be ňač 
ko"' s vojim m trove rtným prejavom, ly·
rlckelš ím hlél!iovým ttmbt•om , zvon iv ým
u č is t ým hlasom p otvrd ila pove s ť ku ltt vovanP.j, hudbu hlboko crttace 1 s peváč k y .
Nezubt1dneme no jej t•úf us ovs k é plesnQ
od L Szeg h yovej, ale a ni mt fr ancú zsk y
repertoár od F. Poulencn a A. Hon egg~ ·
ra, C:: i na roma ntickéh o Liszta. Be ň o~ 
ková vie hla s z jemnlf, ale odra zu ho
1Pokra č ovanie n u 4. s tr. l

Hudobné kalendárium
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17. 5. 1898
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'18. 5. 1978
21. 5. 1923

22. 5. 1813
22. 5. 1928
23. 5. 1883
25. 5. 1888
21. 5. 1938

27. 5. 1888
27. 5. 1898
27. 5. 1863
27. 5. 1928

211. 5. 1958

211. 5. 1883
28. 5. 1923

30. 5. 1833

narodil aa Ivo Váft11-Paota, i!eakf tanei!nik,
pedagóg a choreograf, tvorca baletného rea·
llzmu (zomrel 11. 2. 1952) - 80. vfroi!le
zai!ala vylietať Ceskosloveaská televizla 35. výroi!le
zomrel arménsky hudobnf skladater, dlrl·
gent a peitagóg Aram Chai!aturlaa (narodil sa 6. li. 1903) - 10. vf rol! le
zomrel i!eský vloloni!elista, hudobnf splsovater a pedagóg Bohul Heran (narodil sa
6. 2. 1907). podla jaho mena bola pomenovaná vloloni!alová stíťal v rodisku umel·
ca 01U nad Orlici - 20. vfroi!le
narodil sa turackf hudobnf skladater a
pedQgóg NecH Kazlm Aksas, jeden zo llakov
Alolsa Hábu - 80. vfroi!le
zomrel i!eskf hudobnf skladater a klavir·
ay pedagóg Leopold Koleluh (nar. sa 26. l .
1747) - 170. vfroi!le
narodil IB aemackf hudobnf skladater Johannes Brahma (zomrel 3. 4. 1897) - 155.
vf rol! le
narodila 1a sloveniká hudobná skladatelka
Narcl1a Donátová - BO. vfroi!le
zomrel Samull Mol1ejevli! Majkapar, nskf
klavirista, hudobaf teoretik a skladater,
známy predovletkfm ako autor klavlrnych
skladieb pre dati a mládel (nar. sa 1. 12.
1867) - 50. vf rol! le
narodil sa Bohu1lav Valalťan, slovenskf
dirigent a pedagóg, ktort sa veno"fal aj
zbieraniu a vydávaniu slo"fenskfch fudovýcb plesal (zomrel 17. 12. 1975) - 70. vf·
roi!le
narodil sa lrvlng Berlin, amerlckf aklada·
ter ruského pllvodu, autor muzikálov a fll·
movej hudby - 100. •froi!le
zomrel i!eakf skladatar, klavirista, pedagóg
a organizátor hudobného !Ivota Vladimir
PoU•ka (narodil sa 6. 7. 1891) - 40. vf· .
rol! le
narodil IB fraaceizsky hudobat skladater a
teoretik Charles Bordel, llak Célara Francka, orgaaizAtor koncertov starej chr6movej
hudby a spoluzakladater Alsoclatlon d•
Chaateurs de St. Genals (1894) a Schola
cantorum (1898), zomrel 8. 11. 1909 - 125.
vfroi!le
narodil sa Lars·Erlk Larsson, lvédsky hudobaf skladater a pedagóg - 80. •froi!le
narodil sa Haaul Trnai!ek, i!eskf harfista,
klavirista, dirigent, skladater (zomrel 28. 3.
1914), dlhoroi!af predseda Hudobného od·
boru Umeleckej be1edy a organizátor i!ea·
kého hudobného !Ivota - 130. vfroi!le
narodil sa Woody Herman, amarlckf die·
zový hudobaik, dirigent orchestra, pre ktort
Igor Stravinskij v r. 1945 aapiaal svoje Ebo·
ny Concerto - 75. vfroi!la
narodil sa i!eskf hudobnf skladatar, teore.tlk . a pedagóg Aatoala Modr - 90. vfroi!le
narodila sa "fynlkajdca lvédska aoprenlst·
,ka, predstavltarka aajmi wasneronkfch a
straussovskfch postáv Birgit Niluono"f6 70. vfroi!le
zomrel Václav Dobi61, i!askf hudobaf skladater a pedagóg (narodil sa 22. 9. 1909) 10. výroi!le
aar~ll sa slovenský huslista a pedagóg
Alad6r M61l, dlhoroi!aý prlm6rlus Slovenského kvarteta (zomrel 24. 1. 1983) - 15.
výroi!le
narodil sa nemecký operný skladater Rl·
chard Wagner (zomrel 13. 2. 1883) - 175.
výroi!le
narodil sa svetoznámy amerlckf tenorlata
James King - 60. výroi!le
narodil sa Jlndflch Fald, i!eský skladater
a huslový pedagóg (zomrel 5. 10. 1953) 105. výroi!ie
narodil aa Anatolij Nlkolajevli! Alenndrov,
sovietsky hudobný skladater a pedagóg
(zomrel 16. 4. 1982) - 100. Yýroi!le
narodila IB Terasa Strataao"f6, talianska
sopranistka, ktorá dosiahla z6nata1i umelecktí kariéru, vyniká vo verdlonko• a
pucclnlovskom repertoári - 50. yýroi!la
narodil sa Louis Duray, fraactízsky hudobný skladater, jeden z predstavlterov Paril·
akej l estky - 100. výroi!le
narodil sa Willi Reich, raktísky muzikológ,
o. l. autor monografie o A. Bergovi - 90.
vfroi!le
narodil sa Franz Schalk, raktísky dirigent,
! lak A. Bruckaera a popredný Interpret je·
ho diel - 125. výroi!le
narodil sa Ján Slvái!ek, skladater a dlrl·
gent, známy predstaviter slo"fenskel popu·
láraej hudby (zomrel 11. 12. 1987) - IO.
výroi!le
zomrel Mlkul61 Schnelder·Traavakf, aloven·
aký hudobný skladater a pedagóg, národnf
umelec (narodil sa 24. 5. 1881), na jeho
poi!esť zalol lll v rodisku umelca v Trnave
celolt6tnu spevácku stíťal - 30. vfroi!le
narodil IB i!eský dlrlgeat, a6rodaf umelec
V6clav Talich (zomrel 18. 3. 1981) - 105.
výroi!le
narodil sa Gy6rgy Llgeti, macfarskf hadobn-f skladater a teoretik, propag6tor a autor
elektronickej hudby, spolupracovatk St6dla
elektronickej hudby z6padoaamack6ho rozhlasu ., KoUne - ·&5. •troi!la
zomrel JoiBf Slavik, i!eskf hudobnf vlrtu6z
a skladater l nar. sa 28. 3. 1808) - 155. vf·
rol! le

Suchoňov
Ta k 9IIle prac ovne nazvali r ok 1988, v ktorom sa n6rodaý umelec Eugen Suchoň, jeden z najv9znamnejšlch
pr edstavttero.v č e s koslovenske j hudobne j kult11r y, doži·
va svojic h 80. na rodenln. Názov naznač u je , l e všetky
lnlclativy, prlpomlnajl1ce skladatefov o jubileum, sa r ozpres tr11 p oč as celého roka a budil lst9m odr azov9m mostikom pre spoločnl1 a ktivitu naj dOležltejšlch českosl o
vensk9ch kultl1rnych lnštitl1cH.
Ak9 je ciel tohto člnu ? Cielom je , sOJmozrejme, upo·
Z·o rnenle na ma jstrovu tvorbu a jej neuticha jl1cu ak tuál ·
nosf, a le je to l snaha propagova ( a šlrlf s lovensk(!
hudobnl1 kult11ru ·ako cel ok prostrednlc tvom jej na jl lvšej hodnoty a kvallty, Ide teda o šlrenle hudo!J.no-kultl1rneho povedomia, o jeho upevnenie, a to tak doma ,
a ko l v z a hra nič!. Na v9zvu Slovenského hudobného
fondu v minulom roku a n a podnet slovens ke j hud obnej
rady zareagovall dramaturgovia a ume leck! vedl1cl, a by
progr a·maml, pod ktoré sa podplsujl1, vzdali h old Euge·
novi S ucho ňovl a a by pomohll sl1str edene j ponuke slo·
venskej hudobne j tvor by. Z hladis ka kultl1rnej polltlk y
bola mimoria dne závažnou lnlclativa z vazu čes k os lov en ·
sk9ch skloadatefov, na základe ktore j sa v spolupráci s
odbor om kultl1rnych stykov fed erálneho ministerstva
za h ranlčn9c h veci us kut očnil o 16. 3. t. r. prlatefské
stretnutie pri priležltostl životného jubilea ma jstr a Such oňa v r e prezentačn9ch miestnostiach Cernlnskeho paláca v Pra he. Stretnutia sa z l1čas tn111 kultl1rnl pridelencl dlploma tlck9ch mlsH v Prahe a zástupcovia česk 9 ch
a slove ns k9ch hudobn9ch lnštitl1cll. Z tvor by Eugena Su·
choň a odznela Malá suita s passacagllou pre kla v!r v
poda ni Mariána Lapšamského, Uspáva nk a Ka treny Zlale,
bOle z opery Kr11tň a va , ktorl1 s pieva la só lls tka opery
SND Elena Hollč k ov á s kla vlrnym sprievod om Jána Sa·
Jaya, Sona tina pre husle a klavlr v podani Jlndrtcha Pa zdaru a Ma r iána Lapšanského ; dalej v poda ni Bo humna
Se dl áč k a (flauta), Joze fa Or adnlka (hoboj), Stanis la va
Borša (klarine t). Miroslava Masára (fagot) a Jarosla vu
Jánošku ( lesn9 roh ) zaznela Ser enáda pre dychové kvin te to a na záver to bol zbor Aká s l ml krásna v interpretácii dets ké ho zboru Bambini dl Pr aga.
-Pol-

rok

N6rodnf umelec Eugea

Suchoň

NA . AKTUALNU Tf:MU
Problémov okolo hudobného umenia je mnoho. Naozaj
mnoho - v samotnej tvor be, ktor ej kvallta je znač ne
koUsavá, v Je j šlrenl a sprls tupň o vanl najma formou ll·
v9ch koncertov, pre ktoré sa v naše j soc~a llstlc ke j kultúre ešte neurobilo vše·tko potrebné, a to všetko pria mo
o v p l y v ň uj e názor na n áš sl1čas n 9 k<mcertn9 život. Tak
by sa mohl o pok ra čova ť; v porovnani s česk9 m l krajmi
s me na Slovens ku zaosta li velmi clte fne. Prirodzene, nezávisl to len od fl na n č n 9 ch pros triedkov a lebo technlck9ch m ožnos ti pre usporadl1vanle dalšlch a dalšlch
k.oncertn9ch podujati. Vynára sa 1 sl1v ls l osť s pos l u cháč ·
skym záze-mlm, ktoré je s tá le ma lé, ned osta t oč ne zorientované v počl1va nl ná roč n e j šej hudobne j tvor by a možno aj nedosta točne or ganizované, čl vyspelé, aby sa samo dožadova lo hudobne j produkcie a ko nevyhnutnej súčasti dnešného životného š t9lu. Pr irodzene, ve ra zálež(
na fud och, ktorým sa zveril osud v9stavby miestnej kult11ry prostrednlctvom kultl1rno-osvetov9ch zariadeni,
podllehajl1clch riadeniu a kontrole národn9ch v9bor ov.
Keby sme ta k ma il prlležltosf kontrolova ť , ako sl nár odné v9bor y plnia tie to povinnosti vo sfér e starostlivosti
o miestnu kultl1ru, pravdepodobne by sme musell vo
ve lkej miere zaznam ena ( pramall1 aktivitu. Väčšinou by
s me poznali akl1-takl1 podporu miestnej skupine záu jmovej umeleckej činn osti, podporu (ak vObec) m iestne j
ludove j knižni ci. Pods ta tne menej pozornosti sa však
venu je šlr enlu profesionálneho hudobn é ho umenln. Do·

Snlmku: R. Polák

·l

národné v9bor y, ale nie len apelov ať. Malo by su pozrlet
na t9ch volen9ch l zamestnaných pracovnikov, ktor! sú
za rea lizá ciu t9chto vefk 9ch kultl1rno-polltlc k9ch úloh
zodpovedn!. Objektivne ťaž k os ti sa m usia pr edsa odstrá·
niť a .neschopn9ch jedincov možn o vymeniť.
Zmlen~a o tom, že medzi najlepšie vybudované kul·
t11rne zaria de nia na dedinác h a v menšlc h mes tách pa tria knižnice, je v podsta te pravdivá. Skupina reda ktorov oddelenia kultl1ry redakcie Pravda uroblla pr ed n iC·
kofk 9ml r okmi prieskum miestnej kultl1ry vo vybraných
mestách a dedinách v jedlnotllv9ch krajoch, a práve tento fakt mohla k onš ta t ovať. vačšina knlžnlc je dobril
umiestnená a aj vedená, naj ma v str edls kov9ch obciach,
a pomerne dobre je zásobená krásnou 1 od bornou llte·
ra tl1rou. Možno pr edpoklada ť , že od te j doby su situácia
eš te zlepšila a bolo by n-aozaj mll9m pr ei<~ilpe nim , keby
sa knl~n9 fond r ozšlrll a j o vybrané tituly, vhodné pri
bežn9ch č l tate fo v, z oblasti umenovedy. Rozhodne ne jde o nár očné vedecké publiká cie; skOr -treba myslieť na
knižné vydania monogr am, ktoré prlstupn9m spôsobom
lnfo.Nllujl1 čltate fov o tvorlv9ch osobnostia ch, o skladu ·
teloch, koncertn9ch umelcoch, o n lektor9ch č ias t kových
umelec k9ch dlsclpUnach, nevynlmajl1c ani prácu o ope·
re, operete, balete, a le aj symfonickeJ a komornej tvot··
be, o 11spechoch našich umelcov v.o svete 1 doma. Hla,
ko fko práce by ta kto eš te načaka l o na našich muzlkológov. Lenže ono to má háči k v tom, že tie to kni hy sa

Hudba ako krása i ako probléin
kon ca ani šport - a z neho najma fut bal - sa
nerozv!Ja v ta ke j miere, a by a ktivizoval miestnu mládež
v širšom meradle. K onečné v9sledky štatistiky v celos lovenskom rozsa hu nie sl1 azda ani také zlé, ale mikroštruk t úra pod drobnohladom <Jdha luje ne jeden pretrvá vu jl1cl problém.
)edn9m z nich sl1 kultúrno·osvetové zariadenia. Nn
strán kach Pravdy sa o tom neraz plsalo u svojimi pr ls·
pevkaml do tohto problému načre li aj pracovnlcl, ktor[
sl1 zodpovedn! za v9sledky v kultl1rnoosvetove j činnosti.
Hovoria teda zasvätene a zodpovedne, oplerajl1 sa o
konkrétnu prax ak hovoria, že niet za čo kl1plf kurivo,
nie t prostried kov na zaplatenie služieb, vrátane upratovač ie k ; objavu je sa problém s udržlavanlm zaria denia
v prevádzke , ked je tam jedln9 č l o v e k pla ten9m pracovnlkom a je odkázan9 na spor adlckl1 pomoc dobrovorn9ch pomocnlkov, od ktor9ch sotva možno ča k a ť prevzatie fl n a:nč n e j zodpovednos ti. A tak namiesto každovečerne j kultúrnej aktlvlty sa na j častejšie zaplňajl1
priestory bufetov a pohostinstva. Kedže situácia nie
je pods tatne pr iaznivejšia a ni na sldlls kách v tak9ch
mestách ·a ko Bratisla va, Košice, atd., potom nie je ťažk é
predstavU s l, ako to môže vyzerať v mal9ch mestách
a na dedinách. Tam sl1 potrebné naozaj ešte velké lnvestlcle. Nie je pr edsa možné, aby sa také mesto ako MIchalovce - ktoré má dnes rozvlnut9 priemysel, bohaté
okolle s vys oko mechanlzova n9m a produktivnym pol nohospodárstvom, aktivnu mládež, ktorá sa chce vzdel áva ť a dosahu je v tomto zmysle aj s lušné v9sled ky moh lo bez v9čltle k svedomia uspokojlf s t9m, le nemá
pravldeln9 koncer.tn9 život a le vObec miestnych predstavlte f.ov nemrzl, ked Iné menšie mestá sa mOžu pop9šlť napr. dobrou organizáciou a n ávšte v nos ťou pod u·
jatl v rámci Hudobn9ch jari, čo je Ich miestnemu obyva tels tvu doslovne odQprené. Pre to treba ape l o v a ť na

zvyčajne

do miestnych knll nlc neza ku pujú. F i nančn é
prostriedky n<~ nákup nov9ch knih nie sú velké. Tie
treba rozde ll( tak, aby sn zv9šlll aj na literárnu tvorbu,
na .od bornl1 a poUUckl1 llteratl1ru, lebo je správne. ak
riadiace or gány trvajl1 na tom, aby knižnice disponoval[
Uter atl1rou, ktorl1 potrebujl1 miestni polno hospodár l. Inde ovocinári, na Inom m ieste vlnohrndn!cl, čl pracov·
nlcl v priemysle atd. A hoci závody majú závodné knlž·
nice, neraz Ich pracovnlci vyh fadávajl1 pomoc v mies tnych ludov9ch knižniciac h, ktoré m ajú navyše možnost
v 9požlč1e k aj z ln9c h, vačš lc h l odbotm9ch knlžnlc. My
však hovorime o potrebe publikácii o hudbe. Len vted y,
ked čitate r má možnos ( do knihy nahllnd nuf , azda sa
prejavi. záu jem a j o jej prečlta nl e . A práve m ožno tá
prvá preč lt aná kn)ha by zohra la 11l·ohu a ktivizácie a j vo
vyhfadávan l da lš!ch pu bllkácH z tej to ume lecke j oblasti.
Prirodzene, pr acovnlcl, ba väč š ino u pr acovn l č k y knlžn!c
robia pre .propagáciu IIl.OV9Ch knih besedy s čttate fm l ,
hfada jl1 Iné vhodné cesty Informova nia, čo by su dalo
v hudobne J oblasti krásne doplnlt pre hráv kamt platn!
a lebo dokonca pozvanlm umelcov na besedy. Tieto stre t·
nutla sa v minulos ti vždy tešili ve lkému zá u jmu návštev·
nlk ov knlžnlc.
Momo, že náme t na riešenie nie je správny, a le naše
r ia diace orgány by azda ma il u važova ť o možnosti urč i 
tého a utomaHckého presunu ume novedne j llter a t11ry do
našej knižničnej sie te. Potom by nemuseli v znikať problémy, čl v ydá v a ť alebo nevydáva( monografie o umel·
coch - a ko sn o tom napriklad uvažuje vo vydavatelstve Opus, čl vydá vať a v a kom náklade práce, na kto·
r9ch autori mlňa ll množstvo vofoného času, tvorivej energie, ale ktosi zodpovedn9 nezodpovedne r.ozhodne, že
sl1 to edlcle s tra tové, a preto zanlkn11. Na niektorý druh
lltera tl1ry sa dopláca aj vo vyspelejšfch kultl1rac h, ako
Je naša. A nám by m a lo zá leža (, aby tá naša rástla , a
nie upada la.
MICHAL PALOVCIK
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SLOVENS·KÁ
FILHARMÓNIA
14. a 15. april 1988. W. Lutoslawllú: Ban6tske hry'; W. A.
Mo1art: K·o ncert pre klavfr a orchester C dur KV 503;
L. van Beethoven: 2. symf6Dla D dur op. 31. Slovensk6
lllbal'JII6Dla. Dirigent Bystrfk Relucha. S6llsta Ivan Mo·
rane, klavlr.
Spoločným menovatelom týchto abonentných koncertov bolo uvedenie diel všeobecne známych a vysoko
cenených, napriek tomu menej frekventovaných na na §ich
h pódiách .

Koncert z hladiska sólistov o bo hatilo pohostinské vy•
s tllpenle basis tu Ladislava Neshybu !. zaskočil za P. MIkuláša ) v Blberovej Serenáde In C a J6na VIadimlra
Michalku v organovom pa rte Corretteho koncertov.
Neshyba sa v krá tkej árli snažil skomornlf svoj bohatý
hlasový fond a štýlovo vyhovieť požiadavkám, ktoré sl
sl1bor vytýčiL V Corretteho Koncertoch pre organ
(C dur, d mol) bolo zvlášť za uj!ma vé porovnávať spolu·
prácu sóllstu s týmto s úborom oproti nedávnemu vystúpeniu na prehliadke v Zillne, kde hral s Cameratou
slovacou. Hoci ani v Bra tislave sl1hra partnerov nebola
11plne vyvážená , predsa však zo s trany súboru l sólistu
bola neodvola telne jasná snaha náj sť spolo č ný názor (v
tomto prlpade sl1bor sa prlspOsobll sólistovi, a nie opač
ne a ko v 2111ne ). Tým sa zvýšilo tempo, výraz z! ska l
na esprite a brilantnosti, celok vyznel disciplinovane a
výsledok pria znivo. Michalkovi sa da ri l v takýchto ml·
nlatťirach, akoby vytvárajúcich kontrapunkt k velkýl1l
llnlá m jeho Interpretácie romantických a sl1časných par·
tltl1r, ktoré predsa len zostávajťi prvotné v jeho repertoári l naturele.
Poklal sa wa roha lovcom prisudzovala vždy radostné
muzlclrovanle na pódiu, zaj! č kovcl tento dar tvorivého
zanietenia prevza li. Pomáha Im pre konávať problémy,
zlskavať priazeň v zápase o nový tva r, najmä nový zvuk.
P o kraču jl1 úspeš ne ; tento koncert ukázal hmatatelné výsledky novej cesty. Stall sa tak skutočne prvým s lovens kým s llborom, ktorämu sa dari novl1 teóriu v praxi
ozaj a plikova f.
ETELA CARSKA

Z KONCERTNÉHO PÓDIA
BARDEJOVSKÝCH
KÚPE[OV

Witold

Lutoslawskl

Naštudovanie Benátskych hier Witolda Lutosla wského.
treba považovať za významný dramaturgický počin, a to
z hladiska výberu a utora , ako l konkrétneho diela.
Skladba, v ktorej tento svetoznámy polský s kla dater
po prvý raz použil prvky aleatorlky, kladie na hráčov
mimoriadne nároky . Striedanie rozslahlejšlch rytmlck"y
a fa rebne kontrastných plOch, vmltorne členených do
zložitých mlkrorytmických ťitvarov, kombinácie tra dlč·
ných k o mpozič nýc h postupov a a leatorlky - to všetko
vyžaduje výborne ·pripravených hudobn!kov, sc hopných
nielen reprodukova ť, ale a j tvorivo dotvára ť výsledný
zvukový tvar. V š tvorčasfovej skl adbe sa s triedavo exponujťi partie dychov, s láčik o v, harfy, klávesových a bi·
clch nástrojov. Každý jednotlivý hrá č je tu tvorivou lndivldualttou, a to bolo v Interpretácii SF naoza j c!t!C.
Pod lnšplrat!vnym veden!m Bystr!ka Režuchu hráči orchestra podali s kutočne obdivuhodný výkon a pripravili
poslucháčom nekaždodenný ume lecký zážitok.
Mozartov Klav!rny koncert C dur KV 503 patri sice
k jeho vrcholným koncertantným sklad bám, nie však
k najhranejš!m. Toto radostne ladené dielo zrelého s kladatera predstavil skťisený Iva n Moravec v dramatickej,
dravo energickej podobe, plnej prekvapujťiclch kon·
trastov. Bol to Mozart temperamentný, robus tného zvu·
ku, pot)atý skOr v rovine beet hovenovske j. Umelcovej
predstave sa prispôsobil aj orchester, avšak miestami
sa pred sa len žiadal redukovanéjšl zvukový objem a kul·
tlvovanejšle tvorenie tónu.
Neprávom opomlna ná Beethovenova 2. symfónia D dur
op. 36 obsahuje mnohé pods ta tné atr lbťity neskorš!ch
skladaterových symfonických opusov. V Režuchovej koncepcii dominoval väčšm i racionálny, klasicls ticky striedmy Inte rpretačný pr!stup, s vyváženým grad ova n!m tempových a dynamických kontrastov - avša k miestami s
náznakmi heroizmu a majes tátnostl Er olcy, Osudovej čl
Deviatej. Celkov ý výkon orche stra bol však vlne-menej
priemerný a nedos iahol 11rovne, a kú preukázal v úvod·
ne j Lutos lawského skladbe.
MARTINA HANZELOVA

...

Najčerstv ejš ie

vyst11penle s ťiboru Musica aeterna v
Slovenske j filh ar mónie
rámci abonentného cyklu
22. aprlla t. r . v yvola lo jednoznačne priaznivý dojem.
Bol dôsledkom viacerých aspektov, predovšetkým však
jedine čne j konce pčne j dramaturgie, zameranej na me·
nej známe diela a zohladň'ljúcej dlspoz!cle celého sú·
boru 1 sólistov, ale a j rados ti z hry, uvorneného odušev·
neného muzlclrovanla . I ked nerv s l1boru určuje predo·
všetkým koncertný majster Peter Zajfi!ek, ktorý priam
zaparuje nadšenie a dodáva Is totu, ostatn! č le no via s
rovnakým zau jat!m, disciplinou, snahou zlskaf hlbšie
Interpretačné zna losti (v oblasti, ktorá je Ich doménou l
koncent rujťi s a na čo najlepši výkon. Oproti poslednému
bratislavskému vy stl1penlu (pred Vianocami) te nto
llprlmný záu jem bo l cltelný. V sl1bore Mus ica aeterna,
v snahe prepracova ť zafixovaný štý l v duchu novýc h
trendov Interpretácie starej hudby, sa kladie dOraz na
Individuálne štl1dlum, na preorlentovanle sa v technike
1 vo výraze. Zvlášť n áročno u sa stáva práca so sláčikom
!smyky, frézovanie, rovný tón ). ktorá je neodmys llte l ným kompone ntom .,nové'ho m yslenia" v svetových Interpreta čnýc h reláciách. Ae ternlstl hrajťi na sl1čas ných
nástrojoch, no podarilo sa Im na podobnlt zvukové l vý·
razové kvality sta rých Inš trumentov. V pod s ta te celé
vyst11penle bolo zamerané väčšm i na sólistov, no a ni
Inštrumentálna čas f nevyznlevala ako sprievod, ale a ko
adekvátny partnerský dialóg. Só lis tk y Kamila Zajli!kovl
!soprán) a Marta Beňai!kov6 !alt) zosúladujú svoj vo·
kálny prejav so š týlovými požia d avkami sl1boru. Neforsi·
rujO., ale s komorňujll hlas, k torý tým zlskava na fa reb·
ných a výra zových nuansách. S poločne sl zamllzlclro·
vaH vo v ý ň a tku z Purcellovej opery Oldo a Aeneas, v
Amor tuus In nos od S. Caprlcorna a ka žd á sa mostatne
zaspievala moteto zo SchUtzovýc h Symphonla e sacre.

Dominantné postavenie v hudobnom živote východného Slovenska patri Košiciam. V poč te usporiada ných
koncer tov druhé miesto prislúcha Bardejovským Kdpe·
lom, kde sa v rámci koncertnej sezóny každý týždeň
realizujl1 jeden až dv·a koncerty. K tomuto počtu treba
e šte prlpočltaf koncerty v rámci Medzinárodného hudobného leta, ktoré sa pr avidelne u s kutočňujl1 v mesiacoch jl11 až a ug us t. Prvá polovica koncertnej sezóny
1987·88 priniesla 20 večerný ch koncertov, z toho 10 re·
cltálov a 10 komorných koncertov.
Z desiatich recitálov bolo sedem klavlrnyc'h. Nie vždy
sa podari vypo č uť sl v krá tkom časovom slede špič ko
vých s lovens kých Interpretov . Neopakovatelný zážitok
pripravil Mariá n Lapšansk ý uvedenlm diel Bacha, Ravela, Petersona , Liszta a Ra.c hmanlnova v poda ni, ktoré
charakterizovala brllancla, virtuozita a vnlltorná gradačná sila . Kl•avlrne duo Peter Toperczer a Marián Lapša nský za uja li pacientov výberom z Dvoi'ákových Sla·
va nskýc h ta ncov a Brahmsových Uhorských tancov podčlarknutlm osobitého koloritu jednotlivých s kladieb.
Po prvýkrát bol koncert spojený s predajom platni a
autogramiádou. Dominantou kl·a vlrneho recitálu Kláry
Havllkovej bola tvorba Eugena Suc hoňa .
štvorručný kl avlr bol zastl1pen9 ešte, na dvoch kon·
cert och. Ľudmila Kojanová a Pavel Novotný venovali
s voje vystúpenie velikánovi romantickej klavlrnej tvor·
by Fra nz ovl Schubertovl pri prlležltostl 190. výročia jeho narodenia. Ich Schubert zauja l e leganciou, nástrojovou vyvá ženos ťou a schubertovsko u romantikou. Pozornos ť po s lu c h áčov upťitalo aj klavlrne duo z MĽR Tibor Déval a la jos Devényl.
Taliansk y klavirista Francesco Gloammarco sl zvolil
dielu rôznych š týlových obdob!, ktoré prežlurll mladlc ·
kym muzlkants kým svitom, avša k bez lacného efektu.
Prvýkrát sa na koncertnom pódiu predstavila klaviristka Tatia na Fra i\ová. V druhej čas ti koncertu spol uúčln
kova l jozef Gurval (fla uta ), ktorého prednes zaujal pi·
nosfou tónu a vyváženými dynamickými obl11kml.
V Ba rdej ovs kých Kúpeloch nie je lnštalovan9 organ.
Tiet o koncerty 1podobne ako je t.o vlastne na celom
Slo vensku) sú závis lé od pres unu digitálneho nás troja,
ktorý na tento 11č e l za kúpil pred ča som Sl·ovkoncert.
Vďaka tejto možnosti organové koncerty zaznieva jú už
aj v Bardejovských Kúpeloch. Pa cienti sl vypočuli dva
organové recitály, na ktorých sa preds tavili Zlatica Suchánková spolu s trllbkárom Ladisla vom Speši\akom a
popredná osobnos t organovej š koly na Slove nsku, Irmu
Skuh rová. Obidve umelkyne prednies li náročný repertoár, zložený zo skladieb rôznyc h štýlových obdob!.
Umelecká výpoveď Irmy Skuhrove j je preverené desa fro·
č ln mi pedagogicke j l koncertne j a ktivity. Inte rpret ka sa
vyhýba lacným efektom, jej registrácia je striedma,
a preto um ožň uj e vyniknú( ucelene jšej podobe skladieb
od bar.oku po s úča s nos t.
BHS sú celoslovensk ým fes tivalom. je to uj záslu•h ou
pr eberanlu festivalových koncertov do jednotlivých
miest. Prvýkrát sa ta k ýto koncert us kut očnil u j v Bardejovských Kúpeloch - za klav!rneho sprievodu Te·
rézle Szabóovej su predstavil flautista jános Bá llnth
l MĽR). úča s tnlk MTMI UNESCO.

z

V rámci Dni kultCtry NDR v CssR su preds tl.tvllo Erbe·
novo s láčikové kvarteto Nemeckej š tátnej opery v Ber·
Hne , ktoré uviedlo kval'tetá ). Haydna, L. v. Beethovena
a A. Dvoi'áka, avšak v pomerne rozpačitej podobe. Vr·
cholný zážitok pripravilo Trávnlčk·ovo kvarteto uvede·
nim diel L. v. Beethovena, F. Schuberta a B. Smetanu poslucháč mohol v Ich podani naplno vychutnáva ť do·
kona ll1 s llhru a krásu harmónie.
Poslucháčsky vďač ný koncert pripravilo Dychové trlo
z Košic, ktoré •Opäť potvrdilo svoju tnterpret ač nO. zrelos ť. S láčikové trlo SF Košice bolo milým pre kvapen!m,
zmena v obsadenl bude pravdepodobne prls lubom kva·
lltne jš lch výkonov.
Vokálne koncerty sa u pacientov vždy tešla velkej po·
pula rlte. Sóllstl operného súboru SD v Košiciach František Bal11n, Mária Adamcová ml., jozef Kováč s
klav!rnym sprievodom Kvetoslavy Holej pripravlll pasiu·
cháčom dva hodnotné večerné koncerty. Na druhom
vokálnom koncerte s polul1člnkoval1 }Ctil us Klein ( klarinet) a Pa vol Novotný (klavlr) .
Náš pohlad na koncertný život v Ba rdejovs kých Kú·
loch v uplynulom polroku by nebol úplný, keby sme
nespomenuli literárno-hudobné pásmo (MUka Došeková
a Ján Kollbárlk - recitácia, Tibor Rácz - akordeón.
Peter Drllčka - klarinet), k.omorný koncert bratislav·
s kých umelcov (Eva Bla hová - soprán, jlndl'lch Pazde·
ra - husle, Miloslav Starosta a Milan Ivan - klavfrne
sprievody) a umelcov z PĽR .
Koncerty sú jednou zo sl1častl kultllrneho života, kto·
r9 v Bardejovských Kllperoch starostlivo pripravuje kul·
túrne , oddelenie týcht.o kllpelov. jeho kvalita je však v
rukách Interpretov samých. S radosťou môžeme • kon·
štatovaf, že všetci umelci l telesá sl tllto dlahu zodpovedne plnili, preto sme neboli svedkami len "odohra·
t ých koncertov~. Nástojčlvým problémom v sl1čas nostl
je priprava 34. ročn!ka Medzinárodného hudobného letu
v Bardejovských Kťipeloch . Od zodpovedného prlstupu
vše tkých zainteresovaných bude v značnej miere závlslef
jeho umelecká 11roveň .
SILVIA FECSKOVA

"PREDOHRA"
K NITRIANSKEJ
HUDOBNEJ JARI
V mesiaci ma r ci t. r . bol kultllrnohudobný život Nitry
obohatený o cyklus koncerto v Nitrianske predjarle, kto·
ré už tradične uspor adúva Kruh priatelov hudby pri
Parku kultllry a oddychu v Nitre.
Dramaturgická koncepcia celého cyklu vyhovela ten·
toraz predovšetkým mllovnlkom vo kálneho umenia obsahovala dva vokálne a jeden vokálno-inštrumentálny
koncert.
Podujatia Nitrianskeho predja rla otvoril koncert sta·
rej hudby (l. 3. ), na ktorom sa predstavu pod taktov·
kou P. Baxu súbor Musica aeterna so sólistkami Ka·
milou Zaj lčkovou a Ma rtou Beňač kovou. Z prednesených
diel zauja la predovšetkým interpretácia .,Melodlárla~
od anonymného autoM v realizácii Vladlmfra Godára,
sklada tels ký rukopis ktorého a ktua lizoval uvedené die·
lo do s účas nosti a urobil ho a tra kt!vnym a j pre hudby·
mllovného laika .
Koncert stare j hud by vystrieda la .,lahkonohá mllza"
( 15. 3. ). Na podujati pod názvom Od plesril k operete
sl priaznivci t·Ohto žánru vypočuli árie a scény z diel
G. Duslka, K. Elberta, D. Pálku, M. Vargu a P. Ha mmela.
Najpočetnejšie
bol navštlvený z áverečn ý koncert
( 22. 3. ). Na rozdiel od predchádzaj ťiclch dvoch podujati
sa na ňom prezentovali .,domáci" Interpreti - pedagógovia K•a tedry •hudobnej výchovy Peda gogickej fakulty
v Nitre a Dievčenský spevácky zbor Ponltran pri Peda·
goglckej fa kulte. V prvej polovic i večera sa so známou
plesňo vou a opernou tvorbou s vetových a utorov preds tavil tenorista Peter Koppal s klavlrnym sprievodom
odb. a sls. Evy Strelko vej. ú spech u nitrians keho pub·
Ilk a mala v je ho p9danl predovšetkým ária vojvodu z
l. dejstva opery Rigoletto G. Verdiho ; v nej sa výrazne prejavili Koppalove skúsenosti nlekolkoročného sólistu opery DJGT v Ba ns kej Bystrici. V druhej polovici
koncertu st priaznivci zborového umenia ma il mofnost
vypočut s pevác ky zbor Ponitran, ktorý pod vedenlm skú ·
seného dirigenta jozefa Potočára prezentoval v nároč ·
ných zborových die lach vysokl1 hlasovl1 kultl1ru l zmysel pre štý!.ovl1 Interpre táciu. Koncert bol tak zároveň
prezentáciou ce lej ume lecke j a este tlcko-výc hovnej čln ·
nosti Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fa kult y
v Nitre.
Pred jarle bolo - a ko l po Iné roky - vstupom k po·
četne j š lm podujatiam Nitrians kej hudobnej jari, ktor.í
je zná ma aj u širšej hudobnej verejnosti u každoročne
obohacuje kultťi rny život v tomto me ste.
LEA PAVLOVICOVt\

vystúpenia speY6ckeho zboru Ponltran pod vedenlm Jozefa PotoUra.

Snlmka :

Ľ.

Horvát h

Niekolko otázok

Eugenovi
Indjičovi
V marci to hto roku vystfípil v Bratislave po druhý
raz EUGEN INDJIC, vyn i kajfíci klavirista slovanského
pôvodu {otec Srb, matka Ruska}, žljfícl u1. niekolko
rokov v Part~ll. V sfíl!asnej k o njunktfíre klaviristov, keď
"v§etci flrajfí dobre ", tento sympatický umelec zaujme
originéllnym hudobným myslentm, svo-jským prtstupom
ku ka1.dej skladbe i skladatelovi. Jeho tvorivc1 hra nemusl vyvola( jednoznal!ný stíhl as, no vždy zostane i n§pl rujtícim podnetom na premý§lanie . . . Pred dvoma rok·
ml pri príle1.itosti aspe§ného koncertu na BHS pri§iel Eugen lndjil! medzi §tudentov a pedagógov
VS MU. V improvizovane/ besede ztskal sympatie sv·ojou
bezprostrednostou, srdel!nostou a skromnostou l!o
ma priviedlo na my§lienku pribltži( v rozhovore Jeho
osobnost aj tým, ktor! nemali možnost bll1.§1e ho spo zna(.

Pri i!ltanl propagačných fl.otoplaov mám pocit, fe sa
navzájom af prUli podobaj6. V základnfch 6dajoch sa
atrledaj6 mená pedagógov a nbvy "a6ťafných vlťaa
atlev". Na vaiolll umeleckom yývojl sa podielali okrem
pedagóga Alekaandra Borovského, ktorého uvádzate, l
také vfznamné oaobno.ti ako Artur Rublnateln, Nadja
Boulangerod, Witold Malcuzy6akl ...
- Ma l som 16 rokov, ked ma predstav111 A. Rubin·
stelnovl. Jeho prvá veta znela: "Vari sa nechcete učiť
d-o š tyridsiatky?! - Klaviris ta by m al pracovať sám u!
od š trnás tich rokov!" Napriek tvrdeniu Rubtnsteina mys·
!Im, že je to predsa len privčas. No A. Rublnstein nebol
klaslck9m typom pedagóga. Absolvoval som u neho nie·
kolko súkromn9ch hodin, ktoré prebiehali formou vzájomného pre hráva nla skladieb a rozhovorov o hudbe
a Interpretácii. Ideálom A. Rublnsteina bol krásny zvuk .
On sám nim naplnil aj obrovské sály. Jeho pianissimo
bolo jasné a poču telné z každého miesta. Podl a Ru·
blnstelna je dOležité, aby každ9 klavirista našiel svoj
vlastn9 charakter zvuku, poč úv a l sa nielen pri kla vlrl,
ale sledoval zvuk ta k, ako sa nesie v sále. Vo vztahu
k textu - napriklad Choplnovmu prlpťlšfal určité dynamické zmeny. " Chopin plsal na tomto 'm ieste pianissimo, ked mal 22 rokov. Ja sa vo svojej osemdesiatke
cltlm predsa len zre lš! a s k(lsenejšl, snáď sl môžem do·
volit malé dynamické l1pravy. Dnes v sálach pre trltlslc
rudi mus!m hrať Inak, než sa hrávalo volakedy na s\1·
kromn9ch večierkoch." Nedávno vyšla kniha, v ktore j
Chopinovi žiaci spom!na j\1 hru svojho učltela. P!šu o
tom, ako on sám často nuansy menil. Spomeniem ešte
jeden známy pr!pad: Clar a Schumannová s lst9m spevákom pri predvedenl Brahmsov9ch plesni upravili nu
mnoh9ch miestach dynamiku. Nadšen9 Brahms údajne
zmeny nespozoroval. Alebo to bola Iba vďačnosť s kla datela k Interpre tom, uvádzajúcim jeho die lo?
Vzťah interpreta k notovému zápisu je zlolltou a i!aato diskutovanou otázkou ...

Eugen lndjli!
Sn!mk u: urch!v H7.
- Podla môj ho názoru pri štúdiu skladby, najm!! v
počiatočnom Stádiu, treba vychádzať z textu. N. Boulan·
gerová, u ktorej som študoval kompozlclu, vravievala,
že originalitu treba hlada t v skladbe, a nie v sebe.
Interpretácia musi byt predovšetk9m logická a prlro·
dzená. Epocha romantizmu vniesla do umenia slln9 sub·
jektlvny emocioná lny prvok. Tu sl dovol!m v záu jme
vlastného vyjadrenia určité dynamické nuansy prlspO·
so bit, no napriklad v sklad be Beethovena by som to
nikdy neurobil.
Vo vaiej koncepcii Schumannovho koncertu ate sa
vyhýbali prlllinfm tempovodynamlckfm kontrastom.
Schumannova hudba plynula volne, v kvalitnej základ·
nej dynamickej rovine, v pevne zomknutej forme. Slrokf
záber a monumentálny fab evokovali dojem výborného
interpreta Brahmaovej hudby.
- Velmi bllzky vzťah ma viaže k Bruhmsovmu Kla·
v!rnemu koncertu B dur, málokedy mám však mo žno sť
ho predviesť. V Schumannovej tvorbe s\1 ml bližšie niektoré klavlrne cyk ly, napriklad Davlds bilndlertl!nze a lebo
Krelslerlana . Obsahov o bohatšie poskytu jú viac v9razov9ch možnost! a ko jeho koncert, ktor9, zdá sa ml,
je jedn9m z najnáročnejšlch v klavlrnej koncertantnej
literatúre. Kontr ast ako velk9 efekt v umeni r9chlo
upúta p osluc háč a. Niekedy sa však Inter pretácia stane
púhym s trledanlm kontrastov a pôsobi jednotvárne. Dokázali by ste dlho počúvať recitátora, ktor9 Iba šepká
a krlčl ? Každ9 Interpret má "s vo j" c ha rakter zvuku,
,;svoju" základnú dyna mickú rovinu, prirodzenú reč, z
ktorej vychádza. Snažlm sa pri každej s kladbe voliť tie
prostriedk y, ktoré by aj pri uplatneni sub jektlvneho
poh ladu zodpovedali jej obsahu a fo rme.
Debussyho Ohňostroj, ktorf ate prldball, prezrádzal
vU zmysel pre drobnokresbu.

Prehliadka slovenského koncertného umenia

ŽILINA '88
z l . s tr.)
velk9m a útočn 9 m . Jediná rezerva s(l užšie v9šky . . . (l . pieseň od Pbulenca). Oba polorecltá ly v tento večer charakterizovala o. l. výborná,
vysoko umelecká dramaturgia, zodpoved·
ne vybraná k zameraniu a reprezentatlvnos tl prehliadky.
MlkulU Skuta bol druhou v9nlmkou
na PSKU - v zmysle mladosti. Zúčas t 
nil sa jej a ko nosltel Ceny kritiky za
najlepši v9kon na PMKU '87 v Trenčian 
skych Tepliciach. Nakoniec "zachránil"
aj polovicu následného koncertu (po·
poludnl 13. 4.), kde hned po svojom
plánova nom polorecitáll odohral daH:i
repertoár - na žiados ť organizá torov
preh liadky. Spravil to so samozrejm osťou, kt orá je obdivuhodná pre poho·
tovos ť u pripravenost umelca. Ak sme
v Trenč. Tepliciach obdivova l! zvláš ť
In trovertnos ť jeho hry, v ZIline (až na
Bacha) demonštroval najm!! svoj prlrv·
dzený mladlstv9 sklon k technickej br!·
lancll a virtuozite. Pritom hral na priam
neregulárne vybitom nástroji, ktor9 by
nemal čo robiť na a kcii podobného v9 znamu. Klavlr v Dome kult(lry ROH má
čemb a lov 9 zvuk, neprljemn9 zvlášť v
diskante. je citllv9 najm!! na väčšie použitie pedálu, čo Skula vždy neodhadot
Napriek tomut o handicapu (postihol na·
pokon všetk9ch kla viris tov! ) vyznel jeho v9kon pozoruhodne, niekedy priam
špičkovo : napriklad v Bachovom Prelúdlu a fúge es mol z l. zväzku Tempe·
r ovaného klavlra, v Prokoflevovej Sonáte
d mol , č l pri druhom predveden! (večer
zopakova nom ) Usztovej Etudy. Es dur .
Skuta hrá navonok pokojne, bez efek·
tov, ale v jeho hre je vnl1torná energia
a verva. Menej využil eleglcko· bala dlcké
prvky napr. v troch častiac h zo Suc hoňov9c h Meta morfóz. Väč ši u uvážlivosť bud e m usieť venova ť dávkovaniu
pedálu - najm!! na nástrojoch, ktoré
ma jú " kva lity" podobné tomu zo Zlllny.
Napriek pripomienkam je M. Skuta pianistom ve lkej budúcnosti a širokého re·
glstra repertoáru.
Sopr a nlst ka Eva Blah od ( 13. 4. ) sl vy·
brala náročn9 a reprezentatlvny program z diela F. Sc huberta, M. SchneidraTrnavské ho, C. De bússyho a E. Sa tleho.
Jej hlas sa pomerne vzpiera l komorn ostl
(Dokončen i e

roz~lriC , spra viť

a dominoval zvl ášť vo valkom dynamlc·
kom r ozmachu. Na jprljemne jšle za p0sob111 v jej podani 2 piesne od E. Satleho,
dielka a koby ovla teho seceslou. Interpretka vystihla Ich la hkosf a synkopovan\1 sviežosť (v l. prlpade), a ko aj val·
čf kov(l pohybllvosf (v 2. prípade). gterlc kejšl, od lahčenejšl pr ejav sa však
žiada l v Debussyho Troch piesňac h.
Silvia Cápov6 na polorecltáll ( 13. 1. )
nevdojak nl1tlla k porovnávaniu s pred·
chádzajúclm v9konom M. Skutu. Ale je
taká osobitá, že recenzent sa napokon
vzdal vedenia a k9chlovek paralel. Jej
sila je v brllancll, absol(ltne suverén ·
nej technickej pripr avenosti, ktorá tieto
zložky dáva do popredia pri počúvanl
hry. Prizná m sa, že som ešte nep o~ ul a
tak fenomenálne zahra~ Cik ke rovu e tudu Potok a b(lrka z Tatransk9ch poto·
kov! Pri vhodnom v9bere repertoáru ,
ktor9 kladie dOraz na priam r omantlck9
rozmach Cápovej hry , sl táto obdlvuh od·
ná pianistka naš la svoje osobité miesto
v ga lérii poče t n9ch slovensk9c h klavirls ·
tov. Pritom by som nerada uza tvárala
svoje budl1ce zážitky o Cápovej - umel ·
kynl, ktorá možno zdôrazni aj druh(l,
lntrospektlvnu polohu svojho ta le ntu.
vera z toho demonš trovala v obrovitom
a náramne ť až k om Franckovom Pre lúdlu ,
chorále u fúge čl v Debussy ho Pour le
plano - zvlá šť v Prélude a Tocca te
(menej v Sarabande].
TER2ZIA URSINY OV A
Po dvojročnej pres távke som a ko re·
cenzent znova s ledoval žilinskú Prehllad·
ku slovenského koncertného umenia '88
- tentoraz jej druhú polovicu. Účinko
vanie umelcov na podu jati má približne trojroč n (l periodicitu; str e tol som su
s nlektor9ml - v rovnakom prostred! opätovne a neodolal "pokušeniu " retros pektlvnych porovnávanl. Môžem s radosťou konštatovať v9razn9 vzostup v poeti·
vos tl umeleckej prlpravy, v stavbe dra·
maturgle 1 v jedn otllv9ch výkonoch. Do
popredia vystúpila aj dalšia v9razná
črta: vysok á Ja tka náročnosti, ktorú s l
pred seba kladú vš etci - a j t! n ajmla d·
šf! Druhú čas f tohto postrehu mOžem
dok11mentova ť dvoma v9konml klavlrlstoy - vyššie hodnoteného M. Skutu l
D. Saturyovej-Sašlnovej, ktorá v posled·
nej chv!ll zastúpila Indisponovaného M.
Lapšanského. Obidvaja mladi umelci hrall svoj súťažn9 program v kvalitnej Interpretácii. Tento fa kt dokladá a j jednu
zo súčasn 9c h tendenclf v9voja slovan·..

- Mám velmi rád skladby mal9ch fo riem, na priklad
Chop inove mazurky, v komornej tvorbe Schubertova u
Schumannove plesne. S\1 to pravé hudobné skvosty. V
Ich lntfmnostl vyznievajú 1 tie najjemnejšie nuansy ná ·
ladového a farebného spektra.
·
Spolupracovali ate a nlekolkými gramof6novfml fir·
mami a rozhlasovými apoloi!noafami. Aké aCi vale dofmJ
z práce v nahrávacom ittidiu?
- Zatial uprednostňujem živú koncer tn\1 produkciu.
Pri nahrávan! som mal lepši pocit zo skladieb 20. storočia. No Chopin, Schumann a Iní r omantici potrebujú
moment Inšpirácie - a ten sa v štúdiovej práci ťažk o
zachyt!. To je však Individuálne. S\1 umelci, ktorí sa
dokážu psychicky uvolniť a In špirovať práve v nahrá·
vacom štúdiu a koncertná sieň v nich vyvoláva pocit
stla hnutostl. Práve som zača l spolupracovať so š va j·
č larskou flr.mou Cla ves, ktorá je známa t9m, že poskyt·
ne umelcovi dostatok času na nahrávanie a vo v9slednom tvare vychádza z jeho názoru. (Niektoré firmy sa
s nažia v na jkratšom čase nahra ť čo najviac hudby, na·
kolko prenájom štúdii je drah9. J Pre firmu Claves chystám všetky Chopinove mazurky. D(lfa m, že za t9chto
podmienok sa mOj vzťah k nahrávaniu zmeni.
Z váiho životopisu sa dozvedáme, le ate laureáto•
troch vfznamnfcb klavlrnych a6ťall (Varina, Chopiao·
va a6fal - 4. cena ; Leeds - 3. cena ; Tel Aviv, Rubla·
steinova atifal - 2. cena).
- Mo ja mienka o sl1fažlach? O Ich objektívnosti?
Bol som už nlekolkokrát čtenom poroty, o tom radše j
nehovorme. 2tar, súťaže s(l potrebné. Naj le pšou devízou
pre koncertn9 život stále zostáva zisk l . ceny alebo
škandál ... DOležité je mat šťastie. Sú Interpreti, ktor!
ani nie s\1 laureátmi, ale jednoducho "vedia robiť k.arléruu, no je aj vera hodnotn9c h klaviristov, o k tor9ch
sa nevie, nemaj(l v9znamnejšle prlležltostl. MOJ subjek·
tlvny postreh - väčšina s 6ť~ž! sa vyhráva l. kolom,
tento na jdO!ežlte jšf v9stup je vša k spravidla na jkratši.
Senzltlvnejšle t ypy potrebuj\1 dlhši čas na prekonanie
stla hnut.os ti, často v pr vom kole neuspejú a stratia šan·
eu na úspech.
Zatial sme da počuli v d't'och koncertoch (Chopia,
Schumaan). Inklinujete aoácf predovietkfm k hudobiM·
mu romantizmu?
- V obdobi štúdi! som hrával mimoria dne vera Ba.·
chov9ch s kladieb. (Ako 13·ročn9 hra l Ind jič Bachove
Goldbergove variácie - pozn. aut.) Tera z s\1 ml na j·
bllžš! romantici, Impresionisti a klasici 20. storoč ia Prokofiev, StravinskiJ, Bartók. Zo z ačiat ku som hráva l
pr!llš r0znorod9 repertoár a prispôsoboval ho požiadavkám usporladatelov. Dnes ml Ide skOr o kva litu než
kvantitu. Každ9 koncert je u rčlt9m vypät!m, vyžaduje
dokona lú prlpravu. Zauj!ma ma aj pedagogická činnos t
NepOsoblm s ice v žiadnej Inštitúcii - r ozvlnut9 koncertn9 život by ml bránil v systematickom vyučovacom
procese. Mám však nlekolko súkromn9ch žia kov, kto·
r9m sa venujem s velk9m záujmom.
S Eugenom lndjli!om sme rozoberali ei te niektoré JHI·
dagoglcké problémy, rozdiely v prlatupoch jednotllvtch
i kôl. D6fajme, le o nejakt i!as ho opllf v Bratislave
počujeme, i!l uf • Brahmaovom Koncerte B dur (mimochodom u nás tlef zriedka uddzanom) alebo v sólovom recitáli (ktort podla vlastného vyjadrenia hrán
radiel ako koncert a orchestrom).
IDA CERNECKA

s kého Interpretačného umenia - že to·
ti! mladi umelci, ktor! sa chcú na Slo·
vensku presadlt koncertne, m Ožu to dos ia hnu ť Iba vysokou úrovľ\ou dosa hovan9ch pódlov9ch v9konov. Som rád, že
obidva ja túto sk utočnosť ta k jednoznač 
ne potvrdili.
jedno z podujat! prehliadky vyplnili
v9chodoslovenskl umelci. O tom, že ~me
akordeónová velmoc, presvedčil aj pro·
fesor košického konzerva tória Vladimir
Cuchran. Nie som mllovn!kom transkrlp·
eli klav lrnych s klad ie b pre a kordeón,
ale v Sonáte h mol od D. Scarlattiho
preukáza l Cuchran m uzlkant sk(l pohotov os ť, technickú vyspelosť u do značnej
miery aj št91ové cftenle. Tvorlv9 temperament , šírku Interpretačne j fantázie demonš troval aj v ďa lšieh opusoch ( E. G.ra ·
nadosa, I. Albentza, J. Samu a na jm!!
vo Var iačnom monológu J, Hatríka].
Prfjemn9m prekvapenlm bolo vystúpenie známeho košického klavirneho duu
Pavol Novotný (plano prim o] a Ludmila
Ko janová (pla no second o ), kto rl namiesto hry na dvoch klavíroch museli su
uch911t k š tvor r učném u repertoáru. Poc·
tlvú prlpravu ume lci z(lročlll vo svojom
výkone: Ich hra bola priezrač n é, nástuPY tém zretel né, frázy formované muzikálne a plasticky, velkolepá v9stavbu
širšieh Hnil zoh ladňovala jednotlivosti
celku. TI, čo vždy radi ni ečo vytknú, by
asi využili prlležltosf pripomienkou o
kvalite a zvrásnenl vrch olov. Velk9 podiel na tejto chybe krásy mal r ozladen9, mene j kvalltn9 nást roj, znejúci vo
fo rte plechovo. Túto - čo do profesionality - vysoko kva lltn(l Interpretáciu zv9razi\ova l aj citlivo diferencovaný
š t91ov9 prlstup k Mozartov!, Schuberto·
vl l Poulencovl.
Stipendlstka Dana Saturyová opätovne
pres v edčila o svojom blfzkQm vztahu
k tvorbe J. S. Bacha (pripra vuje sa na
medzinárodnú súť-až v Lipsku, nes(lcu
meno tohto velikána). Približne pred t9ždňom uviedla oproti Zlllne ro.zslahlejšl
program v rámci nonstopkonce rtu Stúdia
mlad9ch v Bratislave, kde až na jedno
pa mäťové zakolfsanle, z ktorého sa vša k
dokázala lmponu júco "vysekať", podala
prlkladn9 v9kon. Z bra tislavského vystl1penla zopakovala Prelúdium a f(lgu
g mol z 2. zväzku TK, Angl\ck\1 . suitu
A dur so vzorne odl!šen9ml nála dami
jednotllv9ch tancov a prida la Chroma tickú fa ntáziu (s v9borne načrtnutou
koncepciou v9sta vby) a fl1gu d mol. Vo
f(lge by sa žiadalo lepšie udrža ť tem·
povú tetivu a lepš ie s l rozvrhnl1t prle·
beh tak agogiky a ko dynamickej gradá ·
cle. To s(l však maxima lis tické požiadav ky, jej hra vždy dokáže za uj a ť postu·

c háča

Intenzitou tvorlvého,...».kladu, ktorý
je s ohladom na jej vek vta c než Im·
ponujúcl.
SkOr na hl bku v9razu ako na demon štráciu technlck9ch dispozicii zamerun9 v9kon flautist u zas!. umelca Mllola
Jurkovii!a ( R. Schuma nn: • Dve romance,
l. Hrušovsk9: Nocturno a lla ballata u
C. Debussy : Blllt1s - 7 obrazov l tvoril i
tri náladovo 1 št91ovo odlišné priesto·
ry, ktoré Inter pret s v9bornou lsomor·
nou partnerkou (H. Gáfforovou) dokázal
naplnlt pulzuj(lcou a precftenou hudbou.
Po tomto (ve černom] koncerte sa ko911·
la beseda úč inku júcic h a obecenstva,
ktor(l pohotovo viedla nestárn\1ca , obdivuhodne zápalistá Anna Kov6fod.
Velmi pekn9 v9kon podal aj St6tay
komornf orchester Zillna na čele so šéf·
dirigentom Janom Valtom. Toto teleso
zápasiace s kádrov9m dobudovanim de·
monštrovalo v9razný umeleck9 a technlck9 vzostup. Dramaturgia predostrela
v9 lučne tvorbu nášho stor očia, v rámc!
ktorej Ravelov Kla vlrny koncert G dur
vyznel najmene j moderne! Slovenskú
tvorbu reprezentoval opus ). Beneša In
memoriam P. Raška. Na záver zaradili
Symfó ni u č. 4 "Rados ti bazilejské" A. Honeggera. Valta má nema lú zásluhu nu
v9raznom pokroku v umeleckej úrovni
telesa, na koncepcii l znamenitom v9slednom tvare všetk9ch s kladieb. Zlllnská
klavirist ka Marta Slngerod odviedla v
Ra velov! spolahllv9 v9kon, v ktorom dominovala hr avosť , francúzska eleganciu
a esprit pred brlla nclou a zvukovou prle·
bojnosfou.
Na závereč n om podu jati prehliadky sa
predstavila Státna fllharm6nla Koilce
pod taktovkou .moravského dirigenta
Otakara Trhllka. Aj na v9kone tohto
telesa sa prejavila s dstavná dôkladné
práca - najm!! v clbrenl detailov, s\1·
hry, Intonácie, šírky dynamlcko-fare b·
nej palety ktorou formuj e svoj orc hester šéfdirigent R. Zlm·mer (na prehliadke sa ako dirigent neprezentoval 1.
Rovnako K ošiča nia venovali pozornos!
slovenskej symfonicke j ty orbe ( prskav·
kovlté Allegro festivo P. Bagana), ale
na rozdiel od Zlllnčanov a j vledenske l
klasicke j symfónii (D dur, č. 104 1 od
J. Haydna ). O v9raznom ume leckom na·
predovanl pre svedčil a l sólista Jlndflch
Pazdera v Huslovom koncerte D dur op.
77 J. Brahmsa. Zvládol ho s preňho pri·
značn9m elánom, zdatn9m technickým
fondom a sugestlvnym cltov9m dotvára·
nim. Podal v9kon, ktor9 rozochve je struny stdc tak posluc h áčov , na dchne odbornlkov a m ysllm, že vnútorne uspoko·
jl aj Slmotného Interpreta. A to nie je
má lo!
VLADIMIR CIZIK

HUDOBNF: .DIVADLO * HUDOBNÉ DIVADLO * HUDOBNE DIVADLO
hudobné naštudovanie diela zaslťížllfím umelcom Ondre·
;om Lendrdom i réžia Miroslava Fischera. Spon tánne

OPERA SND
NA DŇOCH KULTÚRY ČSSR
VZSSR AV Č[R

ovácie Moskovčanov s v~krikml "Bravo!" po áriách.
duetách, ansámbloch a v závere predstavenia nemali
konca. S rovnako velk9m Qspechom s a Maškarn~ búl
stretol aj vo Vtrňuse, kde v Qlohe Riccarda hosťoval
člen mosklovskej opery Vladimir Sčerbakov. úlohy spri·
sahancov v opere ~plevali zasltížilt umel ci Juraj Hruban ľ
a Ondr ej Ma/achovsk!J, Oscara Jana Val(L~kovd, Ulriku
f ltka Zerhauovd, Silvana Róbert Szíícs a l.
Vo všetk~ch šiestich opern9ch predstaveniach v ZSSR
zohral významna ťllohu aj balet SND na čele s Karolam.

l

Tradičné

Dni kultary Ceskoslovenska v Sovietskom

zvllze sa tohto roku konali v rámci dlhodobej dobody o

kultO.rnej spolupráci pod záštitou Ministerstva kultťlry
SSR v spolupráci najmä s česk~ml a slovenským~tvorl
vfrnl zväzmi od 24. februára do 4. aprUa 1988. Operné
Interpretačné umenie našej vlasti v ZSSR reprezentoval
trlstočlen.n~ sQbor Slovensk~ho nd'rodn~ho divadla, ktorý,
- podla vyjadrenia námestnlka ministra kult11ry Pavla
Koyša - očaril sovietske publikum. Na slávnostnom
otváracom predsl!aven! Dni kultQry v Moskve sa zO.častnl
la ·~es koslovenská s tranlcka a vládna delegácia vedená
podpredsedom vlády CSSR Matejom LO.čanom a viacer!
sovietski l českloslovenskl kulto.rnopolitick! predstavite·
lia. Po 11vodn9ch prejavoch ministra kultQry ZSSR a veddceho delegácie CSSR javisko legendárneho moskOiV·
ského Velkého divadla patrilo našej Inscenácii opery
~ätopluk od ndrodn~ho umelca Eugena Suchotfa, v hudobnom na~tudovant zasl(JžiMho umelca Ond-r efa Lendl'da
a v režlfnom potfatl zaslťížiMho umelca Branislava KrUku. Predstaveni e opery Svätopluk snlmala sovietska te-

levlzla v priamom prenose.
Sdbor opery SND sa predstavil na dvoch sovietskych
scénach - v Mos kve a vo Vdlňuse. Pre hosťovanie boli
vybrané tri operné tituly profllujQce bratislavský stlbor;
Ich ,'prijatie n ašlo u obecenstva priaznivý, nadšený, ba
a! burácajtlcl ohlas. Ťarchu umeleckej zodpovednosti na
tomto zájazde niesli najmä spolahUvé opory a v9znamné
osobnosti slovenskébo operného Interpretačného umenia.
Y Moskve excelovali v pbstave Svätopluka zaslťížilfí umelec Ondrej Malachovsk!J a n(Lrodntf umelkytfa Elena Kitt·
narovd ako neopakovate lná Ľutom!ra. Vo VH-ňuse s
rovnak9m O.spechom v t~chto postavách O.člnkovali zas·
ltlfllt umelci Peter MikulcU a MagdaMna

Blahu~iakovd.

Mojmlra a ml adšieho Svätopluka v oboch predstaveniach vynlkajťlco stivárnlll Frantl~ek Caban a Milan Kopačka. Pôsobivo vyznela po oba razy postava Záboja v
uiiachtilom podani f ozefa Kundldka. Krásny• hlas Anny
Cziikovej znel na oboch scénach v postave Mileny. V

Tóthom a apern!J zbor vedenO Ladislavom H ol(Lsk om.ObecenstvQ zvlášť ocenila v!Jk ony or chest ra SND a obom

Blolšom teallrl stvámll špána Dragomlra zasUížll!í umelec furaj Martvotf, v Litve s rovnakým šarmom zaslťížilý_
umelec Juraf Hrubant. Na doskách Velkého. divadla mola svoju výbornťi osobnQ premiéru v postave prose bnič
ky Blagoty Ida Klrtl ovd. V ťilohe 2reca sa vystriedali
a Zll!pôsoblll Jdn Galla a zasl(Jžtlý umelec Jozef Spaček.
Vražeca v oboch mestách pekne s pieval Ľudovlt Ludha,
BIOgata v Moskve stvárnil Stanislav Betfačka, vo Vllňuse
Rastislav Uhl(Lr. Tretieho Svätoplukovho syna ·P redslava
na oboch scénach spieval Miroslav Dvorskfí, Nltrabora
Gustdv Papp a Arnold fudt, Turo ň a Róbert Sztícs a Ste·
fan Hudec a ďalši,
Zvýšený záujem o dielo Le o~a fandčka v hudobnom
svete sa prejavil aj v ZSSR a vydarená bratislavská
Inscenácia opery Jef pastorkytfa naplnila očakávaniu
pozorn9ch a vďačný,ch moskovsk9ch aj vllňusk9Ch pos·
lucháčov. v hudobnom naštudovani hos.ťujO.ceho dlrl·
genta ndrodn~h o umelca Franti~ka / Ilka a v réžii zaslťí·
'l.ll~ho umelca BTIIlnlslava Krl~ku sa v titulnej postave
v oboch predstaveniach zaskv ela Elena Hollčkovd. Nosltelkou dramatického náboja v tejto opere je Kostol·
nička aj v ZSSR ju vynlkajQco stvárnili obe naše
predstavltelky Marta Nitr anovd v Moskve a ndrodriá
umelkytla Elena Klttnar ovd vo Vlfňuse. f ozef Abel na
oboch sovietsk ych scénach potvrdil , že umelecká kreácla Stevu patri k jeho životným Qlohám, rovnako a ka
postava Lacu v podani Milana Kopačku (ktorý v ZSSR
odviedol až štyri vypäté spevácke v9kony) doslova s trh·
ne sugestivitou spevácko-hereckého prejavu.
Moskovčania neskr9val! radosť z pr!chodu ndrodn'~ho
umelca Petra Dvorsk~ho. V!tall ho v postave Rlccarda vo
Verdiho Ma~karnom Mle ako svojho miláčika. V preplnenom Velkom divadle spieval vo vynlkajO.cej forme a
v dobre :llahranom a umelecky vyrovnanom ansámbli svo·
jich kolegov, ktorý tvorili Ľubica Rybdrska, Pavo l Mau-/
r~ry,

dirigentom tiež venovalo svo·je "Bravo!". Na tomto mieste treba spomenať aj zásluhy mlmoumeleckej opernej
sféry, najmä opernej techni k y, na čele s Brunom Fol·
t.om a Llborom Slovdkom, ktorá a j v sť ažených zájazdových podmlen·k ach podáva vždy spolahliv9 v~k on.·
Opera SND teda naozaj očaril a· publikum v ZSSR a hoci
mnoh! zahraničn[ hostia možno ani presne nevedeli,
kde sa Bratislava nachádza, o jej opere sa vyjadrovali
s prekvapen[m', nadšenfm a v superl ativoch. Umelci oper y SND zasa potvrdili s.voj dobr9 chýr a plne obhájllL
umeleck9 štit Slovensk ého národného divadla l celej
svojej vlasti.
42-.čl enná skupina umelco-v o·perného sQboru SND pod'
vedenlm PhDr. Tatjany Okapcovej z MK SSR priamo.
zo ZSSR odletela na Dni kulttíry CSSR v Ctnskej ludove;,
republike. Počas dv oj týždľ\ov é h o turn é v Pekingu a vo.
vzdialeniOm Wuhane uv1edll operné koncerty z diel Ros·
sin lho, Verdiho a Mozarta pod taktovkou šéfdirigenta
opery SND Olivera Dohndnyho. Tento - pre C!ňana\r
nevšedn~ typ hudby v podani zaslažil!Jch umelcov

Magdalény Blahu~lakovej, Ondreja Mala chovsk~ho a furaja OniUenka; d a lej I dy Kirilove j , Ľubice Ryb,drske; ,
fany Valdškove;, Jozefa Kundldk a a Jdna Gallu sa t ešil

pri aznivej r eakcii vnlmavého publ1ka. Naš l umelci sa
stali stredobodom pozornosti a bolo im milé, keď pri.
prezerani č inskych kultúrnych pamiatok sa Im prihovorll mlad9 niLvštevnfk koncertu, ba poznal Ich po menách. Cahko si vraj napriklad zapamätal meno Galla.
čo zdvojené v činštlne znamená zákaz fajčiť.
Slo venská operná scéna oboznámila č!nsk e publikum
s európskou hudobnou kultl1rou l so svojim lnter pre~ač·
n9m majstrovs tvom a sQčasne oplatil a nedávnu návštevu
člnskych umelcov v Ceskoslovensku s Ich exoticky znejO.cou ,,operou" - pozostatkom vyspelej ku ltťir y staro·
by lej Ciny.
ALlA KRISTA VARKONDOVA

fdn Galla, zaslťížilý umelec Peter MikulcU, Eva Je·

nisovd- Antoličovd, Ida Kirilovd, Stefan Hudec

a ďalš[.
Um elecké vyznenie opernéh'o tvaru profílovalo k valitné

....

Eleoa Hollčkovi (Jeniifa) . a Milaa
opere JeJ pastorkyňa Leola Janička.

Kopačka

LEHÁROVA
ZEM
ÚSMEVOV
Frana Lehir: Zem tismevo..-. Libreto k

eperete podla V. Léona napiAll L. Hera F. LBhner. Preklad: Miro Procházka. Premiéra operety ..- Stttnom di..-ad·
le ' Koiiciach dňa 25. marca 19811.
111'

'
Takmer

dvadsať rokov, od roku 1959,
opereta Franza Lehára Zem tísmeJOf na svoje opätovné uvedenie v opere
9t6tueho dl't'adla ..- Koi iclach, čo v s ťl·
časnosti zna mená jej tretia naštudovanie
na .tejto scéne. Nlekolko zá ludnosti, ktoré opereta povahou stvárnenia dejovej
osnovy v sebe s kr~va, neobišlo ani jej
sQčasnťi javlskova podobu. Spôsobuje to
na}lna komorn9, až 1ntlmny charakter
operety, ktorý vzhladom na slabšie 11·
ter6rne a umelecké kvality libreta, na·
vyše nie v najšfastnejšom pr eklade M.
Prechúku (l v textoch k pies ňam). vyčakala

(Laca) ..-

V popredi Ondrej Malachovský (kniefa Sviltopluk) v
ro..-nomeaneJ opere Eugena Suchoňa .

žaduje od Inscenátorov tvorivú sQstredenos ť s merujQcu k tomu, aby prlbeh
dosta l na javis ku triezvo reálnu, ale pri·
tom ludsky citova polohu, zbavenO. sen timentu a falošného pátosu. Per cepčnťí.
reálnost, .ktora v sO.č nsnostl kladie hu·
dobno-zábavné divad lo Inscenátorom ako
prvú požiadavku, mOže tejto operete
spros tredk ovať hlavne dOraz na reálnost
v nás lednom vývoji vzta hu Su-Conga a
Llzy, ktorá logicky smeruje až k Ich
trpkému rozchodu. Tento akcent by nemal chýbať v režijnom aj hernom pláne lnscenova.ného diela.
V košickej Inscenácii sa z tohto hla·
diska ukáza li ako pr oblematické - a
preto aj sp ochybňujťlce prav divos ť clto·
v~ c h vzťahov a Ich skut očný v9vln hovorené časti a dialógy preds tavltelov
h lavn9ch postáv L!zy, Su-Conga (1 nle·
ktor 9ch ďalšieh), stvárnené Ellikou Pappovou a Jozefom Konderom.
Inscenácia sa v réžii Milana Bobulu
rozpadla d'O dvoch polOh : v jednej polohe bol spev, u E. Pappove j a J. Kondern dram atický, klenut9, vyžarujťlcl citovO. pravdivos ť , v druhej, odlišne j polohe bol prednes prózy, u obidvoch vn'Ú·
torne nezažlt9, prehnane patetlc k ~. A tu
kdesi sa zrodil paradox rozdvo jenej In·
scenáct-e, ktor 9 neus trážll ani režisér.
Zo štvorice sólistov podal v zmysle
jednotného videnia postavy najvyváženejši výkon Ladisln Pačaj v ó.lohe Gus-

Eva Antoličuv á- J enill0v6 l Oscar l. Pavol Mauréry l Re ·
nato l a Peter Dvorskf (Riccardo l v opere Maikarnf b61
Giuseppe Verdiho.
Snfmky: J. Vavro
svojich úlohách aj v naštudovanl diela
z roku 1959. Jana HavranovA ako Mi
[azda ešte z nedostatku javiskových s kú·
senostl) ner ezonova la s výborným hi ·
reck9m partnerstvom, aké je j v mlado·
komickej dvojici ponQkal L. Pačaj. Spof a hliv ~ ml v9k.onml v kontexte operet·
ného prlbehu sa v dia lógoch prezentovn·
ll K. Mareček (Gr óf Fe r d~na n d). G. Spi·
š6k (Cang) i B. Han6kov6 [ Kňažná Hardeggová) .
Choreografic ky sa na operete zQča stn ll
Juraj Goga. v avode 2. dejstva bolo Vi·
ra tancov, čo vzhladom na vnút ornt1 dra maturgiu operety l dejový k.on text na ·
s tolilo o tázku o zmys le tej to choreogra·
flc kej koncepcie, ktorá na koniec len
umelo predlžovala Inscenáciu.

Eliika Pappová (Llza) a LadlllaY Pal!af
(grif Gustu) v Leh6ro..-ej Zemi tísmeI'O't'.
Sn(mkn: O. Béreš
tava. On u Jtilius Regec (spieval v 2.
obsadeni Su-Conga ) sa prezentova il vo

K najlepšim člálnkom inscenácie patri·
lo hudobné naštudovanie a scénografie·
k9 návrh. Na če le velmi dobre hrajú·
ceho a znejúceho orchestru stál dirigent
Stefan Gajdoi. Scéna, ktort1 navrhol J.a.
dialav Vychodil a. h. [autorkou kostýmov bola Stanislava Vanlčkov6 a. h.}
je Impozantná, vizuá lne pôsobivá. )e j
rámcom je mapa s veta, uprostred s ová.·
lom prichodového priestor u, ak-oby sym·
bollcky n aznačovala ( čo nie je celkom
jasné zo vzfahov9ch relácii protagonistov jedn otllv9ch postáv 1 priepasť med z!
kultúrami dvoch svetov - Ázie a Európy.
DITA MARENCINOVA

....

ROZHLAS

OPUSPOPULARNE
Snaha popularlzovat vážnu hudbu, ale
aj motlvovat záujem poslucháčov o· váž·
nu hudbu má rôzne formy, siaha od .,lú·
blvých" Inštrumentálny ch úprav cez
aranžérsky novo spracované známe mo·
tlvy skladieb (vo výslednom tvare s dô·
razom na rytmickú pulzáclu, čl prejavy
džezu, disco a pod.) až po výbery tých
ťažiskových časti v pOvodne l zvukovej
podobe, ktoré vlastne robia skladbu po·
pulárnou. A tu majl1 aj hudobné vyda·
vatelstvá - z hladiska editorského pri·
stupu
~ lr ok é pole možnosti.

la . .. ) - Tieto úvahy rozvi jame len ako
marglnáUe, podstatnejšie je, s a kým pris tupom a výsledkom umelecko-Interpretačnej
11rovne predkladáme verejnosti
hudobné produkty, o ktoré je záujem.
Interpreti spomlnaného titulu - Cappella Istropolitana s hostujl1clm dirigentom Richardom Edlingerom - sa tejto
úl ohy choplll zodpovedne. Cas ti spomlnaných skladieb interpretovali na dob·
rej technicko-umeleckej 11rovnl, čim spi·
nll l kritériá kladené n a kvalltnl1 Interpretáciu. Edtiorka titulu - a súčasne autorka textu na obale gramoplatne - Vieru Chalupková vyrlešlla tentoraz .,probiém" rozsahových možnosti textu šlršim
a dOkladnejšim predstavenlm lnterpre·
tov.
Gramoplatňu
vznikla v koprodukcii
OPUS-u a firmy PacU!c Music Co. Ltd.,
Hongkong, nahraná bola v Koncertnej sienl Slovenskej filharmónie v marci ·1986
v hudobnej réžii Leoša Komárka, reallzovaná majstrom zvuku Jozefom Hanákom.
Podobné zámery - sprostredk ovať záujemcom populárnejšie skladby z oblasti
tzv. vážnej hudby - sme vytušlll aj v
ďalšom titule OPUS-u (9310 1845 dlgl·
tálna nahrávka), ktorým Armando Ghi-

G rumoplutňu Skvosty barokovej hudby
(OPUS
Stereo,
Digital
Recordlng
9310 1900) zohladňuje treti spomlnaný
pristup. Z pokladnice barokovej tvorby
ponúka časti z jedenástich skladie b (or·
chestrálnych l koncertantných J. ktoré
naozaj patria ku skvostom tohto obdobia .
Ide o výber z tvorby J. S. Bacha (Ba·
dlnerla z Orchestrálnej suity č. 2 h mol,
BWV 1067, La rgo ma non tanto z Dvoj·
koncertu pre dvoje husll a sláčikov ý or·
chester d mol, BWV 1043, Air z Orches·
trálnej suity č. 3 D dur, BWV 1068),
A. Marcella (Adagio z Ho bojového koncertu). G. F. Händla (La RéjoulssanceAllegro z Hudby k ohňostroju, Largo z
opery Xerxes, Allegro z Concerto grossa
h mol op. 6 č. 12), ďalej T. Albinoniho,
A. Corelllho, A. Viva ldiho, G. Ph. Telemanna ... Teda l l časU skladieb, ktoré
mOžu byt zároveň pozvánkou počúvat celé kompozlcle - ale oj vyhladávat n
spoznávať ďalšie diela bez ohradu nu
~ t ýlové zaradenie.
·
Zaiste by bolo zauj[mnvé u sku t očniť
psychologicko-sociologický výskum na
tému, ako populárne časti skladieb pri·
spievajú práve k aktlvlzácll abonentov
tzv. vážnej hudby, resp. nakolko k obrube !s tých časti napomáhajú verejné hudobné produkcie (koncerty). Za ujimavé
by tiež bol! poznatky o tom, nakolko
sprostredkuje záujem o hudobné diela
scénická hudba k hrám a lebo k televlznym Inscenáciám. (Práve prostrednictvom tallanskeho fllmu Benátsky a nonym
sme za znamenal! totiž zvýšený záujem o
Hobojový koncert Alessandra Marcel-

talla u Cappella Istropolitana a SlovenskA fllharm6nia pod vedením Williama
Perry ho (amerického sklada tela a dirl·
genta) prezentuje trllbkové koncerty
Oscara BOhmeho (nemeckého skladatera
z prelomu 19. a 20. stor.), Johanna Melchlora Moltera (plodného nemeckého
sklada tela 18. stor . ). Amllcare Ponchlelllho (tallanskeho skladatela 19. stor.) a
Wllllama Perryho (v prezentovanom diele z roku 1966 autor v nemalej miere
využlva rôzne prvky americ kej populárnej hudby). Aj táto gramoplatňu je pri- •
nosom - najm!! v sl1vlslostl s ,poznanim
zástoja trl1bky v koncertantných sklad·
bách skladaterov viacerých storoč[.
Koncizny sprievodný text napisalo
dr. Olga španková, zároveň editorka ti·
tulu. Hudobným režisérom nahrávky bol
Peter Breiner, majstrom zvuku Gustáv
šora!. Reprodukciu jednej z výtvarných
kreácii Kvet y Fullerovej na obale gru·
moplatne vhodne použll Igor Imro. Nahrávka vzniklo v roku 1986 - v spo·
luprácl OPUSu- a Trlobrland Mus ic Company, Inc., U.S.A.
VIERA REZUCHOV A

Z NOVINIEK PANTONU

GLOSA

IGOR STRAVINSKIJ : Koncert an tni tance ; ALEXEJ PRI ED: Gotickf koncert pro ko ·
morni orchestr, Kasace pro komornl orche1tr: Prabkf komornl orchestr, umiileckf
vedoucl Oldl'ich Vlček .
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s travinského Koncertantné tunce patria svojim zámerom, štruktúrou, _ale l kompo ·

zlčn ými znakm! k neokla slclstl ckému. obdobiu svojho autora a dopli\u ju obraz_ o je·

ho tvorbe v jej origina lite aj svojráznos ti. Skvelá Inštrumentácia, vtip, _;;tava jucl no
dialógu svet ov a štýl ov, sa tu , realizuje v tej zaujimavej podobe, na a ku sme zvyknuti v šp ičkových dielac h 1. Stravinského. Jasná Interpretácia a transparentno sť
~ truktúry diel a nesenA farbistými ll.nlaml Inštrumentácie dávajl1 s kladbe to, čo jej
prislúcha . Alexej Fr!ed, soviets ky a utor, nurodený v r.o ku 1922, je u nás len spora ·
dlcky známy. jeho tvorbo so vyz načuje velkým skla date lským rozhl ndom a schopnos ťou synte tlzovu( odlišné štýlové zna ky vážnej hudby a džezu. K tomu pristupuje
dobrá Interpretácia Pražského komorného .orches tra pod vedenim Oldl'lcha Vlčka .
Mllovnicl hudby !ste prlvitajú túto plnt ľiu ako vrtnný doplnok repertoáru gramofó·
nových nahrávok .

KARL AMADEUS HARTMANN : Smútečal hudba pro s6lové housle a smyčcovf or·
chestr : WERNER EGK: Hudba pro housle a orchestr ; Symfonlckt orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Mil oli Konvalinka: s6llsta Ceniik Pavllk.
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s vojim výrazom 1 cha r a kterom extrémne kontrastujúce huslové koncerty K. A.
Hartmanna a w. Egka s ú cenným oboha teni-ro dra ma turgie platňovej edicle. l ked
autor! sú známymi re prezenta ntmi nemeckej hu_d obnej .moderny, patria u nás pred·
sa len k málo fre kventova ným a ut orom , n to neprávom. Ich diela tvoria nie nevý ·
znamnú súčas( tak nemeckej, a ko l európskej hudobne j kultúry. Táto pla ti\a však
nespli\a len cie l Informa tívny. Kval!Lná Interpretácia, a ko a j výkon hus lis tu totiž
~a ru č ujú i hodnotný zá žitok. Dobre pudne človeku orientovať sa hlbšie l v .,peri·
férll " modern ého hud obné ho umenlo . Is te pr! tom zisti, že mnohé osobnosti a Ich
diela sú ne právom zabudnuté , predstavujú originálny s vet zá žitkov, ktorý pritom
nie je závislý na velkých vzoroch , registrovaných u vynášaných historiografiou typu
He ldengeschlchte". Táto s kuto čnosť pluti •l pre autorov súčasnosti u netýka sa len
~ajstrov his tórie. Obvykle sa ukáže, že po obsolvova ni .,frekvento~a ných" autorov
(čl už to je Bartók, Hlnde mith , Mllhaud), sa č l ovek rád zorientu je aJ v sfére .,klein-.
melstr ov". zis tiac, že úroveň č l kvallta tivna v z dialenos ť me dz! š p i čk a mi a meneJ
známymi ma jstrami nie je až taká velká , a by sme mohl! a mali právo na nich
úplne za budnúť. Precizna a anga žovaná hru Pav.llka za ručuje , aby prljim ater akcep·
toval spominané hus!ov é koncerty a ko s kutočn e živé, hod notné die la.
)AN ALBRECHT

"Maratón .~laviristov"
Hlavná redakcia hudobného vysielania
Cs. rozhlasu a Zvllz slovenských skladatelov a koncertných umelcov v sO.vlslostt s 11častou mladých slovenských klaviristov na medzinárodných kolbištiach
organizač ne
zabezpečlll
v rámc! už

osvedčenej reldcle Sttídlo m.ladgch ( 7.
a pr tla 1988 J verejntí pl'ehrdvku novou
formou tzv. nonstopkoncertu zostaven~ho
z opusov stítažn~ho repertodru. Na podu-

jati vyst11plll štyria mladi adept!. Výber
zvukových záznamov od-znelých výkonov
vysielal Cs. rozhlas dň a 25. aprlla 1988.
Redaktorka rozhlasu dr. Viera Režuchavá, tajornnlčka Tvorivej komisie kon·certných umelcov ZSSKU Eva Kamrlová
a dalšl pracovníc! aparátu (dr . Zuzana
Krajčlová) urobil! formou pozvánok nábor obecenstva, kroré mohlo podla záujmu a času voJne prichádzať a odchádzať, zostavU! časový harmonogram, ktorý sn s Istou toleranciou a j dodržiaval,
určili termln a miesto nahrávania (Koncertné štlldlo II. na Mýtnej ullcl v Bratislave) a akcia sa mohla uskutočniť.
Náš prlspevok sl nekladie za 11lohu r ecen z ovať jednotl!vé výkony. Cielom podujatia bolo umožnlt mladým adeptom
klavlrneho umenia over!t sl psychtckl1
odolnos t, tak prepotrebnl1 pre slltažné
výkony a na základe nahrávky, ktorl1
majl1 k dispozicii, pripadne korigovať
niektoré detally, celkovl1 koncepciu, tleňovanie dynamického spektra, schopnos(
drža( tempovl1 tetivu a pod.
V rámc! nonstopkoncertu sa predstavil! traja úč ast nicl, prlpravujllcl sa na
nastávajúcu 40. medzinárodn(! lnterpret ačnl1 slltaž Pr ažská jar poslucháčka
VSMU Mdria Blegelbauerovd, študent
Konzervatória v Z!llne Peter Pažtckfí a
absolvent VSMU Mlkuld§ Skuta. .Oalšou
11častnlčkou prehrávky ( vyst11plla v porad( tretia) bola Dana Saturyovd (štipendistka SHF, škol!tel M. Lapšanský),
ktorá sa má pop"a sovat na 8. medzinárodnej sút u~ 1 J. S. Bacha v Lipsku. Vychádzajúc z výkonov mohl! sme dos pie ť
k uzáveru, že všetc! sa na slltaž dOkladne a poctivo prlpravuj!l. Velkým prekvapenlm bol 1 8-ročný Z!ll n čan P. Pažlcký
vďaka preclznej hre a na svoj vek pozoruhodne zrelej Interpretácii l náročných
opusov. Hoci medz! výkonmi i v ramcl
jedného vystllpenla bol! Isté rozdiely,
všetc! klavlrlstl preukázal! oprávnenosť
rozhodnutia ist sl "zmerat slly na sllt af.
Nakoniec prakticky všetci už doteraz
ziskall laureátske tituly prinajmenšom

na domácich, ale aj na zahraničných sú(škuta, Saturyová) . Medz! vý·
kon ml bol! kratšie pauzy (aj kvôli v9·
mene fluktujl1ceho obecenstva) a každé·
ho zo slltažlaclch uvádzal moderátor
s tručným profilom, so životopisnými údajmi, . vymenovanlm ziskaných cien a
charakteristikou čl citátom recenzll. V
prlpade profllu M. Skutu došlo k menšej
neinformovanosti, pretože na Smetanovej sl1tažl sl vybojoval vo vyššej kategóri! prv11, a nie druhl1 cenu! V jednom
zo vstupov hovoreného slova predniesla
presvedčivo a s dávkou pre ňu prlznač
ného šannu E. Kamrlová retrospektlvnlf
úvahy o ziskanl laureátske ho titulu spo·
jeného s 3. cenou na sl1fd l Pražskej
jar! v r. 1969.
Jediná naša pripomienka sa týka poslednej hodiny klavlrlstického maratónu ,
keď po odžnenl 45
až 50-mlnO.tových
blokov sa na záver predstavlll s jednou
skladbou ešte raz všetci O.člnkujl1cl. Je
sice pravda, že zákonitá 11nava, ktorá
sa dostavuje po každ-om výkone, mohla
vyplavlt na povrch prlpadné nedotiahnulost!, ktoré sl umele! mohl! docvi čiť, no
na druheJ strane oslabená koncentrácia
pozornosti a z nej vyplývajllce prlpadné
poklznutla mOžu do istej miery znižlt
sebavedomie budť\ceho sO.tažlaceho. Preoo sl dovolujem na záver tohto prlspevku vyslov!t uznanie l poďakovanie organizátorom tejto akcie, Ich zámeru a
výsledkom udeliť absolutórium, ale SC1
želanim, aby sa posledná hodina v budO.coostl už viac nereprizovala. Nakoniec rozhlas nie je jedinou lnštltllclou, ktorá mOže napomáhať 11spešnej reprezentácl! nalllch talentov. Nazdávame sa, že keby
sa Slovkoncert ešte viac zaangažoval v
tomto smere, prinieslo by to Iste v budO.cnostl bohaté 11roky. Presvedčili sme
sa o tom napr. aj na Prehlladke slovenského koncertného umenia v Zlllne, kde
dvaja z týchto 11člnkujl1clch dostal! pri·
ležltosf vyst11plt a hral! ešte lepšie ako
v Bratislave v rámci Stl1dla mladých.
Nasledujme priklad ZSSR, kde sitom
prisne preoslatl 11častnlcl sl1taži m·aj!l
možnost zahrať s l svoj repertoár af niekolka desiatok ráz, ba člslo !ch predslltažných koncertných výkonov prevyšuje niekedy dve stovky. Som presvedčený, že naši mlad[ by sl radi zahral!
pred publlkom aj zadarmo! Trebu
Im to len um ožni ť a organizačne pri·
prav! ti
VLADIMIR CIZIK
ťažiach

TELEVIZIA
Málokedy márnu možnost vidiet na te·
leviznych obrazovkách samostatné relácie, týka jtíce sa aktudlnych probMmov
hudobnej kulttíry

východn~h o

Slovenska.

O to cennejšia je preto akti!)lta CeskoslOVf!nskej tel evlzte Ko§tce, ktorá v tomto r.o ku prlpravlla a odvysielala ( 13. 3.
1966, 2. progr am, 16,50, F) hudobno-slov ný program, venovaný prdve tomuto kraju.
Konc e pčn e
bola relácia vybudovaná
ako mozaika hudobných aktivit krajskej
pobočky ZSSKU v
Košiciach a novovzniknutej SHS. Jej autor! sa pokúsil! na r elatlvne male j ploche 1/2 hodiny predstavi( širokej verejnos ti tvorbu a In ·
terpretačné umenie východoslovenských
hudobnlkov o k mikrofónu sl prizvali
aj ·odbornlkov k zhodnoteniu dosiahnu·
tý ch 11s pechov pri rozvoj! hudobnej kul tC.ry a k an a lýze pričln nie ktorých jej
aktuálnych problémov.

v úvode mal! televiznl diváci možnost
zoznámlt sa s aktlvloou hudobných skladaterov, ktorl1 zhodnotll riaditel šF Koš ice Jozef Podprocký. Vyjadril sa najm!!
k pálčivému problému nedostatku
skladaterov vo ,Východoslovenskom kraj!. Porovnal podmienky, ktoré poskytujú
Bratislava a Košice pre tvorbu a život
skladaterov (ume le ckú klimu, možniOSti
konfrontácie a pozn a nia a tď . ) . V takomto porovna ni samozrejme vyhráva B~a 
tlslava, a preto niet divu, že záujem
mla dých skladatefov vrátiť sa alebo usa·
dlt sa a pracovať na vý chodnom Slovensku je mal ý. V sO.časnost l eviduje
krajská zväzová pobočka len dvoch s.klada telov. Z Ich tvorby vybrali autori scenára aj ukážky pre televiznych divákov.
Dve skladby Norberta Bodná ra ( In Blue
a Rock a nd Roll) zahralo Košické d y·
chové kvinteto a Košický komorný orchester uviedol Suitu In D z levočs k éh o
Pestrého zbornika v 11prave Jozefa Podprockého. Z tvorby s taršej s klada telske j
gen erácie sl mohl! diváci vypoliaf 11ryvok z Organ ovej knihy jozefa' 6rešáka
v poda ni zas!. umelca Ivana Sokola. Interpretač nO a ktivita tohtu organis tu je
priam symbolicky zviazaná s východným
Slove ns kom. Preto st aj jeho pozvali
tvorcovia re lácie na krátke lntervle.w.
Ivan Sokol prlbližll divákom s voju prácu,
z boh a tý ch plodov ktore j s p omeňme
as p oň organový festival na vý chodnom
Slovens ku. Z výkonných hudobnlkov s a
preds tav ili a j M!lan o Irena Ce rvenú·
kovci, v šost<J k ovlčov e j Sonáte pre vlo·

lončelo a klavlr. Celkove je situácia v
oblast! Interpretačnej omnoho prla:Ullvejšla ako v skladatelskej. Výkonn( umele! majl1 pomerne šlrokťí možnost
uplatpenla sa. l keď tu sa zas vynára
problém ,.centrallzácle " v Košiciach, kde
väčši na z nich pOsobl, čo sa prejavilo
aj v zastl1penl umelcov v relácll.
Pohlad na činnost muzikologickej sekcle krajskej zväzovej p obočky prlbllžll
te levlznym divákom odb. asistent Katedry hudobnej výchovy PF UPJŠ v Prešove František Matl1š. Nezameral sa len
na pozltiva, ktoré dooslahla muzl.kológia
vo výskume hudobných tradlcll východného Slovenska, ale analyzoval aj pri·
člny pretrvávajllc!ch problémov v zaostávani niektorých disclplln (hudobnej sociológie, estetiky, etnomuzlkológle .. . ).
Za jednu zo základných pričln o znač il
nedostato čnú
!nštltuc lonálnu základň u
muzikológie v kraj!, s č im súvis! aj s la·
bý pris un kvalifikovaných kádrov.
Tvorcovia relácie nezabudli a n! na sfé·
ru neprofesionálnych hudobn ých aktivit.
K mikrofónu sl pozval! rladltera košic·
kého konzervatória Mateja Lengyela,
ktorý zhodnotil prvé kroky SHS pri zlskavani záu jemcov o hodn otn(! hudbu z
radov verejnosti. Na záve r re lácie s a
preds tavlf Jeden z najs lubne jšich reprezentantov sféry amatérskeho pestovania
hudby s pe,vácky zbor Collegium Technl cum pri VšT Košice , ktorého výkon
patril k Interpretačným vrcholom celého
programu.
Výs ledný dojem zo scen árl{itlcky · zuujimavo s pracovanej re lácie (štefan Po·
tuš) narO.šali len nlo ktoré rea li začné mome nty. PrU!š velká vlazanost na určujú
cu 11lohu moderátora (program uvádzal
Pavol Fábry) vyl1stlla na nie ktorých
miesta ch do statl čnostl v obraze a rezervy v lnvenčnostl sa prejavlll aj v prá·
c l so s trihom, kamerou a r éžiou. Naproti tomu výtvarné riešenie scény (nakr!lcalo sa na javis ku Domu umenia v Koši·
ciach) plne zodpoveda lo požiadavkám
fa1·eb ného filmu.

Program Hudba dneška podal vere jnos t! stručn9, ale premyslene vybran ý
prierez zo širokého óbrazu hudobnokultťírnych javov východného Slovenska a
bolo by potešlte lné, keby CST Košice po·
kr a č o..,la v budO.cnos tl monotematickými reláciami , hlbšie su venu j11clml jednotlivým hudobným a ktivitám.
JANA PETOCZOVA

Z ČINNOSTI
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Pri prUelltoati tohtorcH!nliho IIYotDého jubilea n6rodn6ho
uaalca Zdeňka Kollera, dirigenta netoYého formitu, udellla
SlovenskA fllharm6nla dňa 17. marca t. r. umelco'fi .TallchOYu
medailu - 1a jaho 1bluhy o ronoj lnterpretai!ného umenia
aa Sloyenaku.
Sdbor St6tnaho divadla Kollce hosťoval v dňoch 8. a
9. aprlla t. r. v bratislavskom PKO. Predstavil aa dielom brnan·
tkfch autoroY b6anlka L. Kunderu a akladatela M. Stiidroňa
' preklade l!. Feldeka a J. Straaaera - a nAnom Chamele6n
(premiéra v Kollclach - november 19871. Hudobnodramatick:f
tfar, vychAd1ajtici 1 poetiky mal:fch foriem, a preto netyplckf
pra kollckti opernti a apevohernti scénu, nalial vhodn:fch
protagonistov, ktorf v:fborne ro1ohrali aktuall1ai!nti oanoYu
deja v llo!ke apeY6ckej, deklamai!nej l pohyboYej. PrlkladnA
bola Umov6 spoluprAca lnacenitoroY (dirigent J. Drletomak:f,
rallalirka D. Barg6rov6, ac6nograf M. Matejka, koatymArka
1!. Purkyňov6 a. h., choreograf J. Hartmann a. h.l . Skoda len,
le hoat'ovanle Kolli!anoY nebolo Yili!lml apropagoYanli, 1alate
by t6to lnveni!n6 hudobnA satira pril6kala alte Yli!ll poi!et
publika.
V rámci edičnej rady vydavatelstva Panton Proflly hu·
debnlch osobnosti vyšla v minulom roku 1ltla knižOčka z pera
)ana Smolfka, venovaná životu a dielu Lubomfra Zelezného
(1925-1979 l a doplnená o stručnll biografiu, zoznam sklacHeb a obrazovll prllohu. Malá monografia - ako znie podtitul
knihy - sl nekladie za ciel vyčerpávajllco zhod.noti( dielo
Zelezného, skladatela, hudobné·ho_ organizátora, ale na struč 
nej ploche 97 strán načrtáva populárno-náučným perom základný proru tvorcu, čo jej zaručuje dobrú čftavost popri ele·
mentárnom ln!ormatfvnom zameranr. Podobná edičná rada by
sa zišla na Slovensku viac ako sol.
·• Dňa 14. 4. 1988 aa v Talkenta uakutoi!nil koncert, na kto·
rom 1a1nell diela nalej a sovietskej hudby. Podujatie pripravil
Z'flz ulbeckfch akladatelov a komornt orchester Uzbeckl a6llttl pod vedenlm Muchand!ana Turdljeva. Na koncerte zaaaela Balada pre vlolonl!elo a al6i!lky Amlnbaja Sapajen v
aatoroYom podani. Ja to lyrlcké dielo, lniplrované tradli!nou
llbackou hudbou makomom. nalllm dielom, vych6dsajticlm li
podobn:fch lnlplratlvnych 1drojoY, bol.o ,.Tanova" pre klaYfr a
tl6i!lky od A. Nabljeva, Yynikaj6co lntarpretovan6 klnlrlatkou
Merinou Sultanovou. Potom priila na rad hudba Igora DlbAka.
Z jeho tvorby za1nali Monument• mualcaus: pre husle, Yiolon·
l!alo a klaYlr, ktoré Jntarpretovall Adyl Ali1ov, Amlnbaj Sapajl'f a Marina Sultanod. Ich laterprat6cla bola technicky dokonalA, vystihli a vypointovali humoristickú atmosféru sklad·
by. v cfallom diala l. Dlb6ka - Divertimente pre al6i!lkoy:f
orchester aa pradatnlll ul apominanl U1backl a61iati. Dialo In-.
terpratovall ao 1aujaUm. Orchester m6 technicky Yyaoko dia·
poaovan:fch hr6i!ov, mlkk:f nuk, typlck:f pre sovietsku lkolu.
Dirigent M. Turdejav m6 Yelk:f 1my1al pre farebnosť orcheatr6laeho nuku a vyťali! 1 partitúry madmum. Vlatky diela
•• •tratil u publlka a Yalk:fm ohlasom. U1backl priatelia preJnlll záujem o nalu hudbu, ktorA podla Ich aloY m6 bUzko
k Ich naturelu nojou jadrnosťou, baladickosťou, melodikou
a rytmom.
-RI• Dňa 13. júna 1988 priceatujá do CSSR Ylťa11 madlin6rocÍaaj rozhlasovej s6ťale mlad:fch hudobnlkov Concertino Prasa 1987 1 Velkej Brit6nie, Clny, Flnaka, NDR a ZSSR, aby no·
je ylta11tvo <obh6jlll a preuk6zall Yyapelod svojho lnterpratai!aého majatrontYa na koncerte v sobotu 18. j6na 1911 Y
Do111e umelcov y Prahe. Koncert bude vyliala( priamym preDOlom rozhlas. Po prabkom koncarCe odcestujú mladi umelci
aa jubllajn:f 20. roi!nlk Juhol!eakého featinlu Concertino Prasa ., Caak:fch Budiijovlclach (20.-30. i . 19881, na ktorom
budú ái!lnkoYBt' cfalll mladi hudobnlcl, ako aj profealonAine
plltoblacl hudobnl umelci. Juhoi!eak:f festival je madlin6rodatm stretnuti najmladlej umeleckej gener6cle. Tohto roku aa
DB ňom zúi!aatnl 39 mlad:fch hudobnfkov (11 komorntch ati·
boro'f od dua po kYintato l zo 7 krajin neta, prii!om vekovt'
priemer je 14-18 rokoY.
Sl·o venská hudobná spo ločnost spolu s ďalšfml spoluusporladatelml vypisuje Skladatelskú súťaž Alexandra Moyzesa,
ktorá sl o. 1. kladie za ciel vytvorit priestor pre uplatnenie
tvorivých výsledkov mladých skladatelov a podporiť akt!vny
prlstup k celoživotnému dielu významného slovenského hudobného tvorcu. Uzávierka slltaže, o ktorej sme podrobnejšie
lnformovall v č. 7/ 1988 HZ, je 30. júna 1988.
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Združenia
Mikuláša Schneidra-Trnavského
pri SHS
v piatok 8. aprna t. r. sa v
priestoroch Slovenskej hudobnej
spoločnosti v Bratislave po druhý
raz stretli členovia výboru Zdrulenla Mlkul6ia Schneldra-TrnaY·
akého. Ul na prvom zasadnutf
l . 12. m. r., kde bol prlpomlenko·
vaný a schvalovaný ná.vrh plánu činnosti, sa rozvinula bohatá
diskusia, svedčiaca o záujme o
osobnost nášho prvého národného umelca a uvedomeni sl našich
podllnosU v_očl nemu. Plán činnos·
ti vytýčll v prvej časti dlhodobé
koncepčné 1llohy, o. 1. prfpravu
kritickej a vedeckej edfcle skladatelovho diela, sledovanie generálnej opravy Pamätného domu, vy·
hotovenle pomnlka pre mesto Trnava, sledovanie skvalltňovanla
Celoštátnej speváckej slltaže a zabezpečenie koncertu
jej vltazov
počas Bratislavských
hudobných
slávnosti. Do konkrétnych úloh na
tento rok patri systematická pro·
pagácla osobnosti Schneidra-Tr·
navského l jeho diela (k dispozicii
je audiovizuálny program, ktorý
prlpravllo Západoslovenské múzeum), usporiadanie muzlkologlckého seminára v spolupráci so
Zväzom slovenských skladaterov a
koncertných umelcov o hudobne j
reglonallstlke v novembri v Trna·
ve a mnohé ďalšie.
Seriózny záujem viacerých čle·
nov výboru Združenia M. Schneidra-Trnavského - na čele s čast·
nou predsednfčkou nár. umelkyňou Máriou Klšoňovou-Hubovou a
výkonnou predsednfč kou Annou
Kováfovou - sa prejavil opäť v
obsažnej dlskusll k jednotlivým
bodom, ba ako sa ukázalo l problémom. V centre pozornosti bol
blfžlacl sa jubllejný 10. ročnlk Ce·
loštátnej speváckej slltaže, na ktorý je prihlásených už 53 sú ťažia ·
clch. Propagácii sútaže, ktorá voš·
la do povedomia aj českej vokálnej školy, by prospelo zaradenie
koncertu vltazov na festiva l BHS,
čo sa zatial na tento rok nepodarilo presadlt vzhladom na uzatvo·
rený dramaturgický plán. Celoš tátnej speváckej slltaže sa r ov·
nako týkala požiadavka zalntere·s ovat do jej prlpravy Združenie
M. Schneidra-Trnavského, aby tak
celej akcli mohol byt stanovený
presnejšie kontúrovaný program s
prepojenfm na hudobný a kultúr·
n y život mesta a jeho tradlcll.
Výbor bol zároveň informovaný
o výsledkoch doterajšej činnosti:
priprava koncertu k 30. vý ročiu
1limrtia M. Schneldra·Trnavského
dňa 16. mája t. r. v Trnave (novodobé premiéra kvinteta Dumka
a tanec v podani )anáčkovho kvarteta a Mariána Lapšanského l,
sprlstupnenle fotodokumentačnet
výstavy o hudobnom živote mesta

vo !oyer Divadla pre deti a mládež od 16. do 29. mája.
Progra m rokovania dopln111 dal·
šle návrhy : pripra vit na vydanie
výber sólových plesni z operety
Bellarosa prostrednfctvom Slovenského hudobného fondu, pravidelne Informova ť verejnost o činnosti
združenia a požadova ť užšie pre·
pojenle spolupráce s predsednfc·
tvom l1stredného výboru Slovenskej hudobnej spoločnosti.

,.Prayers of Kterkegaard", dielo kantdtov~ho charakteru pre mle~ang zbor, uelkJÍ orchester, soprdn, alt a
tenor s6lo bolo fednJÍm z najntkočnej~lch, na ak~ sa
Lal!nlca u poslednJÍch r o{coch podujala. Preverilo ~lenuv
zboru po u~et'kJÍch strdnkach: ich intonačn~ schopnosti,
rytmlck~ a dynamick~ cttenle, hlasoutl techniku {sklad ba Je velmi exponouand vo UJÍ~kach} i expreslunosf a
emoclondlnosf predvedenia.
Samuel Barber {1910-1981 }, u nds mdlo zndmy, u
Amerike u~ak populdrny a často uuddzanJÍ autor, sdm
url!ltg /!as dokonca koncertnJÍ speudk, takto hovori o
svojom vztahu k uokdlnej hudbe: "Keď pl~em hudbu na
slov4, pohrtlžlm sa do tých slov a nechdm samtl hudbu
z nich plyntlf." Jeho hudba skutočne prenikd k na;hlb§lm ugznamom llterdrnej predlohy S. Kierkegaarda,
odrtHa u~etky jej odtiene. Poddva suojsktl interpretdciu
podstaty a zmyslu ludskej existencie, ludsk~ho mysle·
nla v priereze std.rol!t, ndrodov a vierouyznanl. Svote
miesto majú ·V skladbe mužskJÍ jednohlas u ~tJÍle gregortdnskeho chordlu, polyfónia, romantlckd homofónia,
dodekaf6nla i protestantskJÍ chordl. Nad u~etkJÍm sa
uznttla silnJÍ emoclondlny ndboj. Emocionalita aj ostat ·
ngch jeho skladieb, uernost klaslckJÍm jarmovým prln·
clpom a tonallte {modern~ skladatelsk~ techniky použi·
1112 len zriedka / prispeli k tomu, ~e ho muzikológouia
považujtl za reprezentanta neoromantlzmu.

EDITA BUGALOVA·

Pracovňa

MlkuiAia Schneidra-Trna'flkého pDYodne lnitalo'fBnA ., jeho
trna'fllwm dome, ktort zatial atAla ,.i!ak6" na rekonitrukclu. Es:pozlclu
pracoYna a pDYodntm zariadenlm mo!ao Y atii!asnoatl uvidieť ., hlnDBj
budove Upadoelovenakého mtizea ., Trnave.
Snlmka: a rchlv HZ

STRETNUTIE
PUBLICISTOV

Dffa 19. aprfla t. r. sa u Klube
priamo v ich redakcii nie je odnoutndrou konala ugročnd členskd
borntk z tejto oblasti. Diskusia sa
schtJdza Klubu teleutznych recen ·
rozvinula okolo probMmu uäč~at.
zentou Slouensk~ho zväzu nou/ndaktivity členov KTR {zo 60 bolo
r ov. Po tlvodnej sprdue o činnosti
na sch(Jdzl prftomngch 151 J, lepKTR {I . LISJÍ} zhodnotil aktivitu
~ej i nformovanosti o priprauouateleutznych kritikou a recenzent ov • nJÍch teleutznych pr ogramoch, čias 
za rok 1987 I. Jerdbek. { Pôvodne
t očne
o ~peciflckost l teleufzne;
pldnouang prtspeuok M. Smatldka
kritiky a prdce teleulzneho kriti o tlrounl teleutznej kritiky odznie
ka, no predov~etkJÍm o potrebe
na niektorom z ctaHtch stretnuti./
vytvorenia spoločn~ho fór a na praI . Jerdbek kon§tatoual nasmerovideln~ stretnutia
odborntkov z
uante teleutznej kritiky a recenoblasti televtznej tvorby a nouind·
zlstlky väč~mi k dludkom ako k
rov. V centre pozornosti schôdze
tvorcom. B~te stdle cftif nedosta{tak ako v centre pozornosti te
tok tnformouangch a odborne zaleutznej kritiky vôbec J stdl a pro·
suätengch pohladou na teleulznu
duke/a lilerdrno-dramatickej reprodukciu. Pripomenul nutnosť lndakcie Cs. televtzte. Bolo by pod·_
tenzlvnej~le uyužluaf tie publikač
netn~ {a po trebn~ J roz ~lri f zdber
n~ možnosti, ktor~ stl k dispozicii
a súčasne vyprovokoval väč~l zd·
- jednak u podobe vytvorenia stdutem aj o produkciu ďaWch re lej teleutznej rubr iky najmä u nadakcii, hudobnet urdtane. Tu by
~lch den'ntkoch, jednak sformovaiste pomohp l a; väl!~l zdujem hunim okruhu stdlych externJÍch spodobngch kritikov a recenz.entov o
lupracovntkov
pertodtk, poklal
prdcu "svoje/" redakcie. -URB-

LÚČNICA V LINCI
SPEVACKY ZBOR SOBORU LOCNICA s dirigentom
doc . . PETROM HRADILOM dosiahol ďaBt VJÍZnamn.tí
aspech u zahraničl, tentokrdt u Rqktlsku. V preslduenom
Brucknerhause v Linci sa 14. februdra t. r. prezentoval dielom americk~ho skladatela Samuela Barbera
,,Prayers of Klerkegaard", u umelecke/ spoluprďci s
miestnym Brucknerougm orchest·rom, hosfujtlclm americkOm dirigentom Johnom Mlne.r om a sopranistkou Melanie Holldayovou.

Záslužná práca výboru Združil··
n la M. Schneidra -Trna vského by
sa •mala viac oprlet o jeho člen·
skú základňu, ktortí te potrebné
neustále roz širovať. Zelajme sl.
aby sa žiara prvých plamienkov
zapálených na cestu za šlachet·
ným cielom rozhorela do cele j
vatry osvetlujúcej hodnoty našeJ
kultúrnej minulost!.

Zbor Ltlčnlce dostal partitúru skladby do rtlk u decembri minulého roku. Po mnohJÍch llodlndch ndcvlku
u~ak čakala ďalSia ndročná tíloha e~te u Linci - dosta(
sa do stlladu s nezndmym dirigentom a orchestrom.
Zahranie sa s orchestrom trvalo len pol hodiny večer
pred koncertom, pričom si bolo treba zvykntlt na osobitng ~tJÍl dirigovania Johna Minera.
Na programe koncertn~ho večera boli diela amer ickJÍCh skladatelou 20. storol!la - okrem skladby Samuela Barbera aj Symfo,nick~ tance z West Side Story
od Leonarda Bernsteina, Klavtrny koncert l mol GeCN'gea Gershwina a symfon·l ckd skladba El Salón Mexico
od Aarona Coplanda. Keď speudcl Ltlčnlce nastupovali
na pódium, na ktorom sa za 14 r okov od otvorenia
Brucknerhausu vystriedali sndď u~etky vgznamn~ svetov~ hudobn~ telesd, sólisti a dirigenti, vy~e tlstc ďlud
kou u hladtsku vrele aplaudovalo. Vstupn!J jednohlas
u podani mužskej zložky zboru navodil atmosf~ru, ktord držala sdlu u napätf až do konca. V romantickej
homofónne/ pasdžl, podporovanej len krdtkymi akordaml orchesf!ra, zbor naplno ukdzal svoje umenie. V exponouangch častiach sa priam prekonduall soprdny. AJ
za prttomnostl uelk~ho orchestra bol zvuk zboru uzdc ne
uyrounanJÍ. Po zaznent posledn~ho akordu vypuklo obecenstvo u nad~eng potlesk. Ltlčnica zvlddta fažk!J koncert na profestondlnej tlrovni. Prduom jej patrilo pocta·
kovanie usporladatelov i sympat ie amerlck~ho dirigenta.
Lúčničiari optlstalt krdsnu, moderntl koncertntl halu,
ktord si v raktlskej tlači uysltl!ila označenie "symfónia
z ocele a zo skla , s pocitom dobre zulddnut~ho diela
a s nddejou, že to nebolo poslednJÍ raz, čo tu hosť ovali.
Lúčnica u~ak nezabtlda ani na domdce obecenstvo.
V roku 40. VJÍročia založenia stlboru pripravuje t zbor
novJÍ program, ktorJÍ bude mat preml~ru 5. a 10. jtlna v
Bratislave.
-KP-

SLOVENSKÁ UMELKYŇA
ABSOLVOVALA JA U
Dňa 18. marca t. r. sa kona l v Brne absolventsk ý_
koncert Bianky )uhaňákovej-P lhal ovej , pedagogičky bra·
tislavského konzervatória, ktorá sl na JAMU po úspeš·
nom absolvovanl štúdia klavlrnej hry rozširovala hudobné vzdelanie o dirigovanie zboru. Studovala u Jozefa
Pančlka, popredného českého zborového dirigenta, kto·
rý jej k absolventskému výkonu ,.požičal svo jich" Br·
nenských madrlgalistov.
Blanka Juhaň6kov6-Pihalov6 sl pre svo je absolventské
vystúpenie zvolila náročný repertoár, v ktorom kládla
dOraz predovšetkým na hudbu renesančnll (O. dl Lasso.
J. G. Hand! ) a súčasnll ( B. MartinO, P. Eben, P. Reznl·
ček). No nechýba l ani hudobný romantizmus zastúpený
A. Brucknerom.
Mladá dirigentka je - a to mOžem povedať bez a ke j·
kolvek nadsádzky - ozajstnou umeleckou a tvorivou
osobnost.ou. Svoj názor na dielo sa snaž[ reallzovat do
najmlnuclóznejšfch podrobnosti, avšak nikdy nestráca
zo zretela architektoniku celku. )ej muzlkallte nechýba
ani zdravá dávka temperamentu a energickosti. Dirigentka tieto danosti vie výborne využit v prospech tohoktorého diela a najmä je-ho štýlovej podstaty. Interpretačný prfstup k dielu odvlja z vlastného, zaangažované·
ho názoru a za ujme najmä dOrazom na tektonlckll snu
diela, avšak pri plnom a adekvátnom uchopenf jemnosti.
rýdzosti a krásy subštruktúry celku. Renesa nčné sklad·
by kreovala s pochopenfm ich krehkého myšllenkového
posolstva, štýlovo presvedčivo. Ťažko sl je možné pred·
stavU strhujúcejšl dynamický oblllk alebo mohutnejšiu
a otrlasajllcejšlu snu fortisslma, čl jemnejšie a nežne jšla pianissimá než aké podal zbor pod vedenfm Juhaňákovej-Plhalovej v Brucknerovom Motete. Zmysel J?re
oddl!erencovanle na jrOznejšlch výrazových odtieňov
uplatn11a aj pri kompozfclách z nedávnej minulosti.
Preclznost a vzlet charakterizujú tvorivý typ mlade j
umelkyne, ktore j - dovolujem sl - predpovedať krásnu budúcnost.
MILOSLAV BLAHYNK~

'

Gramoplatňa - storočná

Hl1torlcký gramofón 1 lleviko·
vfm rezon6torom.
Snlmka: F. Ne!tz
V minulom roku uplynulo ul
•to rokov od vyn,lezu Emila
B•rllnera - vyn,lezcu gramo·
platn•. Dejiny
gramoplatne,
ktorá predstavuje pre nás vlastne primárny dokument o znejtícej hudbe, nie sú neza ujlmavé. Za ich počiatkom napriek dátumu 1887 - sa mu·
slme vybrať •temer až do staro·
veku. Úsilie fudstva zostrojovať nástroje ovládatefné
bez
podmienky hudobného vzdelania čl zručnosti, úzko totiž stí·
vtsr. so snaženrm zostrojiť automaty, pohybujúce sa samočin
ne. Pohyblivé sošky, ktoré spočiatku slúžlll náboženským úče·
lom, sa postupne premleňall na
mechanické hr ačky doplňané
akustickým zarladenrm. Rene·
sancla povýšila mechaniku dokonca na umenie · a v súvislosti s alchýmiou sa do popredia
dostala 1 s naha zostrojiť me·
chanlckého človeka - andreida. V tom čase boli bežné aj
zvonkové hry vo vežiach chrámov a radnic, za ložené tiež na
principe mechanických hraclch
nástrojov.
Rozmach týchto hraclch mechanizmov - a utcm a tofónov bol v ďalšom obdobi priamo
úmerný zvyšujúcemu sa záujmu
o hudbu a umenie vôbec.
Srachta ži júca v prepychu a
nádhere sa obklopovala rôznyml ume leckými predmetmi, ob·
lubu ktorých zvyšovali hracie
stroje a automatofóny v nich
zabudované. Umeleckú hodnotu
hraclch mecha nizmov zvýšil záujem n a hrávať konkrétne hudobné diela [často l známych
sklada te lov) ,
komponované
priamo pre automatofóny. Zachovali sa skladby napriklad
G. F. Händla, H. L. Hasslera,
.J S. Bacha, J. Haydna, M. Haydna, C. Ph. E. Bacha, L. Mozarta, W. A. Moza rta, L. Beethovena. Popularita a utomotofónov rástla a v mlnu! Qom s toroči
v súvislosti so sociálnymi pre-

menami spoločnosti sa rozširlll
i do meštianskych domácnosti.
Populárne verkl!ky, kolovrátky
čl Uašlnety sa čoraz častejšie
stávali nástrojmi vojnových Invalidov a žobrákov; polyfóny a
orchestrióny s mohutným zvukovým registrom postupne zaplňali hudbou sály zábavných
podnikov.
Neúnavnú snahu fudstva o
zakonzervovanie
konkrétneho
zvuku neuspokojila nežlvá, me·
chanlcká reprodukcia tónov.
Vynálezcovia neustále hladall
spôsob ako zachytiť hlas. V roku 1865 Franctíz Leóh Scottzostrojll na principe širenia zvukových vln pristroj na grafic·
ké zaznamenávanie zvuku
fonoautograf. O dvadsať rokov
neskôr, v roku 1877, Charles
Cross predložil Akadémii vted v
Parlži návrh na vyhotovenie zariadenia; ktoré zvuk nielen za·
kresli, ale aj zreprodukuje. V
tom Istom roku, 12. augusta
1877, však svet s l1divom prijal správu o fonografe Th. A.
Edlsona. Do dejln vynálezov sa
na trvalo zaprsall prvé slová, vyryté do staniólovej fólie valca
a znejtíce zo zvukového lievika: .,Mary had a little l amb".
Tel)to tížasný vynález však
stroskotal na nemožnosti vyhotoviť kópie fonovalcov. Edlso.novl sa sice podarilo na
principe hodinového stroja natlahnuttm pera fonograf samočinne ovládať, využltim vosku
a neskOr prirodnej živice ....
šelaku - docieliť možno sť viacnásobného prehrávania jednej
nahrávky, nevyriešil však možnosti koplrovanla valcov. Každý
zvukový záznam sa musel samostatne nahráv a ť; fonovatce
stí vlastne všetky vzácnymi originálmi. Napriek tomu sa fonograf rýchlo rozšlrll a ziska!
velký počet priaznivcov. Ale
Iba do určitého času.
Hlavný stimul pokroku - nespokojnosť človeka s dosia hnu·
tým - priniesol pre Judstvo
ďalšiu novinku, vynález
gra moplatne. Mladý H annoverčan
EmU Berliner sa prihlásil o
slovo v roku 1887, desať rokov
po Edlsonovom ronogra fe. Tak
ako prvý fonograf 1 prvý gramofón bol ovláda ný ručnou
klukou, ihla sa však pohybo·
vala vodorovne a zvuk bol sni·
maný z vos kom pottahnutého
kotllča s priemerom 13 centimetrov. Európa videla prvý gramofón v roku 1890 na výstave

Reportá ž
Hudba odddvna zbližuje ludl, ba aj cel~ ndrody. Je akýmsi čarovným most om

spdjajúcim na§e srdcia. Dnes už o tom
nezapochybuje nikto z nds, ktort sme sa
18. a 19. marca zúčastnili na Dtfoch sl ovenskej a česke j Hudobnej mlddeže. 'len to r ok úlohu hostiteľky prijala Bratislava. A treba povedať, hostitelky milej, pozornej a sta r ostlivej. Cakal na nds mimoriadne bohatý a zaujtmavý program.
Už prvý večer bol prlsľubom, že sa
mdme na čo t ešiť. V otváracom koncerte klaviristi Zuzana Paulechovd a Maridn Lap~anský dokdzali, že dobrfích ludl sa v§ade vera zmesti; a k eď sl prtslo ·
vie prispôsoblme naše j situdcil al
dvaja klaviri sti dokd žu naraz zahrat na
jednom k lavtri bez toho, aby si prekdža ll. Klavlr mal byť v progr ame vy striedaný M oyzesovým kvartet om, avšak
na pódium vyšl a Musica aeterna so sólistkami Kamil ou Zajíčkovou a M artou
Betf ačkovo u . Monteverdim, Ve jva novským
niel enže pohotovo zastúpila r epe-rtotrr
sldčik ov~ho kvareta , ale sa postarala aj
o nddherný zdžitok . Tak sme úspe§ne
zulddli ndš prvý večer.
A už j e tu sobota. farn~ slniečko, §tekliace rozospatli oknd budov, sľubu je krds-.
ny de1t Foyer Moyzesovej siene, čosi po
desiat eJ: ,. . .. čau ! . .. ty sl sa ale zmenila, v tom novom účese som ta ani nespoznal... Piešťany '86, u ž sl spomtnaš? . . . Nezoznd mi.š nds? . . . nebol si
ndhodou minulý rok na stretnuti v Prahe? ... no jasM, si to t y . .. c hystd§ sa
aj tent o rok do Piešťan ? ..." Nebyt prlsneho hlasu zvončeka, ktorý dal svetu
na známos ť , že koncert sa začlna, ,.tr k o·ceme" t am možno doter az. Poslu§ne, ako
žiaci v škole, sme sa usadili a netrpezl i vo očakdvali súbor Chorea antiqua. "Al e
veď to predsa nemôže by ť violončelo,
Je aklisi prima/li," vŕt a mi hlavou. ,.To j e
viola da gamba," zakrdtko poddva vy ·.
svet/enie dr. fdn H olička . .,Vedla ne j vi díte violu da braccio .. ." H op, a už sme
Vi etorisova tabulatúra,
u ren esancii Levočskli tabulatúry.

fonografov v Berlllne. Oba vynálezy boli totiž patentované
v Amerike. Prednosťou Berllnerovho vynálezu bola schopnosť
kopirovat platne a z jednej
matrice sa dal vyroblf vefký
počet duplikátov. I tak gramo·
fón len velmi pomaly vytláčal
fonograf a temer desaťročie tr·
valo, kým sl ziska! priazeň odberatelov. Llevlkové rezonátory
gramofónov okrem technickej
funkcie nadobudli l funkciu es·
tetlckú, Ich roz,mery sa neustále zväčšovali, až okolo roku
1906 dosiahli vrcholu (130 cm
dlžky a 70 cm priemeru).
Oa!šou etapou vo vývoji zvukového záznamu bol patent Ma·
ďara Rudolfa Presztera, udelený v roku 1907 v Parižl. Gramofón bol bez llevikového re·
zonátora, s ozvučnlcou zabudovanou priamo v skrinke. Clá·
nok uverejnený v májovom čis·
le Fonografického časopisu z
roku 1908 (vydávaného v Ber·
Une), ktorý tl1to novinku propagoval, zabezpečil Preszterovl
celosvetový tíspech a o výrob·
ky novej maďarske j firmy Eufon sa začali zau ji.mať temer
všetky velké spoločnosti.
V tom obdobi už gramoplat·
ňa, vyrábaná zo šelaku, bola
obojstranná. Nahrať bolo možné až 4 mindty hudby s rýchlosťou 78 otáčok za minútu.
Nepokojný duch Th. A. Edisona však nezahálal a ochabujúci záujem o fonograf chcel
ožlvlf ď á lšlm vynálezom. V roku 1910 prihlásil na patentovanie nový typ gramofónu,
technicky
velmi
dômyselný
[ prenoska sa sptíšťala ovláda·
nim zvláštneho zariadenia, bo·
la prispôsobená zmenám 1lrovne plochy platne). Nahrávka
bola snrmaná kolmo postavenou Ihlou. Edlsonov gramofón
však neohrozil už rozširentí vý robu Berllnerovho typu, snáď l
preto, že potreboval Iný druh
gramoplatnr.
Prvé na hrávky, čl už na fo novalce alebo na gramoplatne,
boli snrma né presne takou cestou a ko boli reprodukované cez lievikový r_!!zonátor, kým sa
v dvadsiatych rokoch neobjavila' novinka - elektrické sni·
manle zvuku cestou mikrofónu .
Na prvých platniach takto nahraných sa objavovalo na etikete upozornenie, že Ide o elektrickú nahrá vku. Postupne sa
e lektrina začala využlvaf l

opačným
smerom. Mecha nick é
gramofóny vymieňali elektrické. Dovtedy použlvané obyčaj 
né kovové Ihly sa pri elektrických gramofónoch museli vymieňa( po každe j platni, pre·
tože hmotnosť elektromagnetickej prenosky bola až okolo 100
gramov. Až neskôr boli ťažké
magnety nahradené použitim
kryštalky v prenoske, po nej
zatrrovou alebo diamantovou
Ihlou, ktorá bola schopná snimat viac ako sto ráz bez vý·
meny.
Vývin platne pokračoval ruka v ruke s vývojom gramoprfstrojov. Selakové boli postupne
nahrádza né
vtnyJovýmL
Na
konci štyridsiatych rokov sa začal použfvať nový termoplastlcký materiál, na zákla de čoho

su ustálil po č et otá čo k na 33
za minútu. Začiatko m päfdesta·
tych rok ov su u nás už predá·
vall platne s koloptsom .,Ceskoslovenská dlouh ohraj[cl des·
ka", na ktorých maJ pos l u cháč
k dispozicii temer 24 minút
hudby.
Súčasný vývoj a pokrok technlky a elektroniky neustá le
zdokonaluje výsledky a výrobky gramofónového priemyslu l
u nás. Presvedčiť nás môfll o
tom nielen kvalita digitálnych
nahrávok, ale l najnovši hlt kompaktná pla·tňa, malý neopotrebovatefný striebrolesklý kot(lč so zásobou šesťdesiatich '
minút hudby. Vývoj sa zastavlt
nedá. Ako bude vyzerať a bu·
de vôbec existovať ešte gra·
moplatňa o ďalšieh 100 rokov?
EDITA BUGALDVl

Gra111ofónový koncert v Beethovenovej 1ile. Utopicki malba z rok11
1pr1tomňuje doslovný oiial, ktorý vyvolal vyailez gramoplatae
a gramofónu vo svojej dobe.
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STRETNUTIE SKAMARÁTKOU HUDBOU
Dni slovenskei a ňeskei Hudobnai mládeže
Bratislava, 18.-19. marca 1988
Ako múdri žiaci už vieme, že po r enesancii prichddzal bar ok, s ntm Rudol f II.
a s Rudolfom II. aj mimor iadne priazniv{! obdobie pre rozv o j vedy i umenia.
Preto aj to lko krdsnej hudby. Za v§et kých aspotí hudobný pozdrav od Majstra Va l ~ria Otta, ktorý v tom čase hrdva l na or gane v c hrlime sv. Jaku ba. K
tom u j edna kuriozita: H enri ch V I li. a
skladba Bez nezhody v harmónii. Mal
teda nielen šesť žien a bol a j vyn i k ajúci ekonóm, al e svojmu dvoru sa predstavil aj ako skladateľ.
f e ča s obeda, čas o päť sa vrdtit do
r eality. Ale ži adne strachy, s históri ou
sa n elúčim e nadlho, l ebo 13. hodina a
15. m inúta je časom ndvr atu dO nej.
Stači prisf pred Ganymedovu f ontdnu.
Opr oti ndm pri chddza usmievav~ stvor enie menom Patricia Sinkovd. Bez dlh ýc h úvodov začala: "Starým zvykom
Bratislavča n ov je vftaf prichddza júcich
hosti hudbou, a tak ani ja nepor uštm
túto tradtclu." Z igelitovej ta§ky vytiahla zobcovú flautu a už sme sa ocitli Na
renesa nčnom pl ese (tak sa nazqval a aj
skladbička). Patricia sa vo svojom výklade upriamila na perličky z h!tdobn~
ho života Bratislavy. Dozvedeli sme sa
naprik l ad, Ze v hoteli Carlto n - v last ne
v hoteli , ktorý stdl na mieste dne§nliho
- býval Jo hannes Brahms 1 Carla Schumannovd, že mestskl trubači mali §pecid/ne signdly, ktorými odmoval i dobrú
sprdvu od oznamu o wýSenl dani, že
hudobn~ oddelenie Univerzitnej k nižnice
.vlastni 13 ODO gr amopl atnl . . .
Hovori sa, že to najlep§le pr ide nakoniec. Vo chvili , ako sme prekročili prah
múzea brati sla.vs.k~h o roddka Johanna
Nepomuka H ummela, snažili sme sa
zl skaf sl· u pdna sprievodcu tú najv ctč§lu
dôveru. Tako uto rstou sa j eden z nds poslu c hdč
pražsk ého ko n zervatória dostal už k in§trumentu sa m ~h o maes-

tra. So zatajeným dyc hom sme pozoro vali V ojta ako po hlddza kldvesy a zrastd so staručkým ndstrojom. Čo to hrd?
Len to, čo sem patri - jeden zo skladatelových k lavlrnych koncertov.
Cas letl a my sa s H ummelovým dom čekom muslme rozlúčiť. Ndš maratón
vša k e§te n ek o nčl. P oďme sa pozri eť ,
ako si spolu naZivajú panel y , hudba a
mlddež. Od domdceho pdna, hudobn~lw
sk ladatel a fura j a Hat rlka sa dozvedd
me, že hlavnou amblciou strediska SHF
,.Hudba a mlddež" je ods trdniť to nešfastn~ " a" , M j st cestu, akou sa z hud by stane potrava, vitamin, bez ktor~ho
nebudeme môct žlf. Na teho slovd nad viazal aj film Bratislava mest o hudby,
zachytdva júci ddvne hudo bn ~ t radl c ie
mesta. O úplne Inej funkcii hudby hovorila snlmka TieM výkriky. Kto mal
možnost vidief tento prlbeh o pustených
deti, čo našli kúsok tepla a rudsk~h o
porozumenia v detskom mes t ečku v Zla ·
t ovctach, odniesol si ničlm nezmazatel ný dojem na celý život. Zby t očnli by
boli ďalšie slovd . ..
S nach yfu júcim sa obzorom obrdfm e
1 my posledný list. Oficid lnym vyvrcho·
lenlm Dni slovenske j a českej Hudobnej
mlddeže bol večerný koncert , opil(. v
M oyzesoveJ sieni. Mladý trúbkdr furaj
Barta§ s klaviristkou Mdriou Mirek ovou
ndm prl§li odovzdať ešte j eden pozdr av
od f. N. H ummela - Koncert pre trúb ·
ku a orchester Es dur . Piestlovú tvorbu u
Bratislave pôsobiacich skladatelov 19.20. storočia fT. Thiard-Lafo r est, A . Al brecht, I. Parlk) prlbltžila mezzosopra nistka VIktóri a Stracenskd a klavirista
Milo§ Starosta . f ažko sa lúčia dobrl
priatelia, a tak sme sa eSte raz stretli
s maestrom H u mmelom ; tentor az v Sondte pre k lavlr a flautu D dur v podani
zasl úml!ho umelca Mllosa furkoviča a
Hel en y Gd.lfor ovej.

Vozne/i posledn~ akordy. My vsak bu•
deme spomtnaf na nových pri atel ov, na
prechádzky Bratislavou, na krdsnu hud·
bu, čo nds po dva dni sprevdd zal a. A
tak, a k o keď odchddzame z prt;emnei
a vydarene; ndvštevy, kde sme sa dobre
ellili, i ter az poďa kujem e hostilelom, našim " anjelom strdžnym": Mdr ii Ružička·
vef , Andrei Starostovef a Ing. Sylvii Fe·
rla ncovef. Za t o, že ndm na každom kroku sprl jeml)ovali stretnutia s ča r ov n ou
k anrar á(i.:ou f1u douu.
NOKA l'AR IKOVÁ:

Trúbkár !ural Barloš

REVUE HZ
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SLOVO

MA PAVOL BAGIN

sa nad problémami duel·
Zamýifame
nej doby, nad nailm apoloi!euakfm
nladenlm 't' advlaloatl

1

jeho 't'f't'lDO't'f·

Ili tendenciami, fungoYanlm, itruktdroa,

upodle't'Bme sa ot6z.kou bytia a nebytia,
ndomla a poznania, at61e viac zameatubajd naiu pozornosť ot6zky knlt6ry
1 ltultdrnoatl, skrAtka n6i pohfad sa upriamuje na vietko to, i!o n6a n4ti lat
at6le vpred a neupadat do it6dla Istého
~ebauapokojenla,
atagn6cle. V oblasti
boapod6rlkeho mechanbmu sa zamfirama nad prlnclpml a apGaobom preataYby
1 varime, !e jej myillenky bud4 priaz·
Dlwo motivovať l vývoj Y oblasti kult4ry,
Do nebud6 automaticky, i!l mechanicky
Dl tdto aféru aplikované. M6me prlle·
lltoať pozrieť 18 na naia problémy z Ylacarfch hfadlak. Tento moment ma iaiplro't'Bl pozvať al na rozhovor taj011·
Dlka Zväzu i!elkoalo't'anských akladate·
row a koncertných umelcoY, zaaldlllého
umelca PAVLA BAGINA. Z6roveň tak do.
atal alowo akladater, publicista a dlhoroi!nf riadiaci pracoYalk 't' oblasti kult6ry, ktort patri k popredntm i!inltefom
alowenlkého hudobného !ivota.
Ako 18 't' a6i!aanoati - 1 iatfm odatupom od valej predch6dzaj6cej i!lnuostl a z nadhfadu, ktort Y6m umolňufe
pllaobenie 't'O feder6lnom :nliae akladatafoy - pozer6te na aloveuakd hudobad kultdru 't' kontexte 1 Jel partnerskou
i!alkou kult6rou, a to napriklad 't' ot6zke tYorby i!i usporiadania hudobného
tiYOta?
- Azda môžeme na úvod konštatovať,
že eXI.stu·jú hodnotové konštanty ma júce
oobjekttvlzova.ný charakter. K takým patri
skutočnost , že obdobie po 2. svetOIVej
vojne znamená pre Slovensko možn<>S(
realizácie nových proje kt ov hospodár skeho a k·ui'túrnehil r o:llvoja v nových
spoločens kých
podmienkach,
pričom
dnes môžeme usúdlt, že z hlaolsk.a histórie sa podarilo Slovensku za pome rne
krátky čas nájs( sl svoje miesto medzi
vyspelými kultúrnymi európskymi kr.ajlnamt Dynamika rýchleho rozv oja pramenila a prallU!nl nesporne v prla2lnlvom kultúrno-politickom a ideovom využiti tv·orlvého potenciálu, v hudo1bnej
oblasti navyše v praznlvom využHI t·radlcl[ predchád:r;ajúceho vývoja. V tomto
celokove úspešno m vý-voji zohra l pozlttvn.u st·ránku koncepčný a ucelený prlstu.p k lnšUtuclonallzácH hudobného života,
·
S.pomlnané obdobie charakterizuje .prehlbenle spoločenského dosahu hudobnej
k·uHťlry u nás , rozvoj hudobne j tvorby,
koncertného (najmä v posledných rokoch vokálneho l umenia a hudobnej
teórie. A nepopleru-telnou je skuto č n os t,
že je stále väč~ml bada.te lný r as·túcl
význam s lovenskej hud·obnej kultúry a.ko
oelku v nár-odnej kultúre, v re lác iách
celoštátnych a súvislostiach medzinárodných .. . Potlal je teda s umarizovanie od
minulého k sú časnému nanajvýš sympatické ...
A predsa sl dovollm vyjadriť názor,
že nie všetk y atribúty, najmä v konfrontácii s česk o u hudo bnou kultúrou,
sd pre nás prla znl.vé . .. Veď otázka kult1lrneho povedomia, a le aj povedo.mla
n6rodného, vlastenect•va, objektlvneho
vz(a1hu k hadnotovýlm k r itériám u nás
do značne j miery absentuje. Navyše niektoré tendencie ' Izo lacionizmu .a seba·
uspoko}ovanla L
a nemys Hm tým
len hudobnú s féru , a le aj hudobn1l sféru, by mohli zna m e na ť retudačné prv.ky v ďal šom vývoji. . . Ne·
prlchodl 1ml hlada ( rece.pt na riešenie
tejt·o dis kontinuit y, no vari s kr omnos ť
a uved om<JiVanle s l pozltiv , dlsclpllna
a zdokooal<wanle sa v kul1-úmos tl a sna .
ha o neustále sebavzdelávanie sú jedlnou šancou a ko úspešne na dväzova ť na
dosiahnuté, ako postu pne prek.račova (
vlastný tieň, a ko s l nájs( a ud rža ( po·
zlcle v kontexte čes k·os lov•el\Sk ej a európske.j vzde lanost.!. . .
·
MoiDo nai!rtnúť z618daú Unlu, smeroYIDia kulttímo-politlckej pr6ce Z't'bu
&lkoaloYeuskfch lkladatefoy a koucertnfch umelcoY Y oblasti zahranl~nfch
koDtaktoy l' V i!om apotiYa nadYbaoať
11 pr6cu spred ostatného zjazdu Z't'lzll
i!takoalonnakých akladaterov a aké s6
clela do bud6cnoatl?
- Necelý 'l'Ok od III. zjazdu Zväzu
československých sklada•telo.v a koncerc~
ntch umelcov je ešte prlllš k·rátke obdobie na a kék-ol·vek sum arizácie, pokla l
by ném Išlo o objektlvne posúdenie plnenia jeho záverov. Možno vša k konttatova t, že práve na zá.klade diskusie
a \Wlesenl III. zjazd u vyvd!nul náš zv!lz,
v 1lzkej spolupráci s obld·vom a národn9.ml zv!lz.ml zvýšenú akUvltu -s perspekUvnou gesciou zväzu v medzinárodnýc h
v Medzl nevl6dnyoh organizáciách n6rodnej hudobnej rade a Medzlmárod·
nej spoločnosti pre súoosnú hudbu a ;predložil rad kon:krétllly·c h námetiW
v sllvJslostl s činnosťou českoslOIV en 
ských Kultúrnych a lnfol'maooých stredisk v zalh:ranlčl. Za hra ničná komisia
nUho zväzu na odporú čanie pr-edsed-

., '

Zaslú! llf umelec Pavol Bagiu
Sn lmk11: urchlv SHF
nlctva prehodnotila doteraj šie zmluv né
zltv!lzky s 22 p a r~nel'ml v soclnlistlckých
krajmách, krajinác h tretieho sveta l zli padného spoloče n s tva. Dospeli s me k nliwru, že je potrebné dos iahnuť n ovýc h
zvl12lkov na jmä s pa rtnermi - 'hudobnými bnš tltúciaml - v kultúrne, h os,podáorsky a spoločensky vyspe lý ch kr.a jl·
nách, s partnermi, k·t orl sú schopn ! byf
spolupraoovnlkml, ale 1 kore látol'ml n nšej činnosti. . . Myslime sl, že je to v
súlade s novými myšlienka mi sú čas nej
doby l v duchu demokr.a:tl z·ač ných ten·
dencll náš ho sp oločenstov.n. V rt omto z my s.
Je podni·káme ta ké opatrenia , aby budúci
zjazd českoslove n ských huťl obn ých umelcov m ohol pozltlvne hodnoti( uplynulú
eta1pu svojej č i nnosti.
Ste koi lckfm rod6kom, odchovancom
bratlalBYikfch hudobných ui!llllť - konzervat6ria a Vysokej i koly múzlckfch
umeni; pôsobili ate 12 rokov vo Vojen ·
akom umeleckom súbore kpt. )6na N6 ·
lepku • Bratislave, d va roky ate boli
rladlterom Sprhy umenia Miniateratva
kulteíry SSR; v rokoch 1971-83 ate boli
hlavnfm dramaturgom a šéfom opery
SND v Bratislave, i!o pre nai u prv6 dra matlck6 scénu znamenalo vysokii repre ·
zentai!n4 6roYeň a predtfm, ako ste •lani prenali funkciu vo ZYize i!eakoalovenských akladatefo• a koncertufch
umelco't' y Prahe, ate pracovali vo fun -

keli léfredaktora OPUS-u v Bratislave.
Ako dirigent ate aa predatavlli YO Ylacerých eur6pakych i t6toch a YeDoYali
ste mnoho 6allia nai tudo't'BDiu slo't'aDskej hudobnej tvorby; od za~latku sedemdesiatych roko't' sa venujete sklada·
tefakej pr6cl. Výpočet by nebol 6plnf
bez zmienky o Yaiej publlciatickej ak·
tivite, o organlz6torakej pr6ci - apomeňme aspoň akutoi!noať, le ate Y rokoch 1973 - 87 at6ll na i!ele Výboru
Slovenského hudobného fondu. Z oceneni pripomelime tltal zaal61ilf umelec.
Tento mealac sa do!IYate 55. narodenia,
i!o je late podnetom na ujasnenie al osob·
ných pl6nov, amblcll, tvorivej aktiYlty,
i!i u't'edomenla li, kam asi umiestniť latku n6roi!nostl 't'Oi!l aebe samému.. .
- Hudba má svoje magické dimenzie ... Aj pri pros to m vnlmanl jej krás
s l vša k mus lme u vedomovať JľeáUe súč.asného sv·eta, k t oré, povedané s básnl·k·om, sú povzbud zu júce i deprimu júce
záro ve i~. Taoká je diale k tika spo l oče n ·
ského vývoja; máme však právo sa domniev a ť, že napriek tý mto reáliAm, ale
dnes aj Istým nádejám ludstva, bude
hlas ume nl·a, hlas hudby pOč u( čor.a z zre.
te lne jšle a n ástojčivejš ie. Ved práve tu
mii hudba svoje magické d·i-menzle . ..
Bol som, so m a ostanem vyznavačom
demokratických prlnclpov v rea l1zácll
tv or by, ale 1 v yznavačom jej demookra -

)dllua Koller, Ot6nlk l kombinované technika 1.

tlc kého posud.zovanla . . . Hudba má svoje magické dimenzie v celej svojej šlrke, nielen v jednotlivostiach, v predestlnácll žánNW, §týlov, modalH a 8/kUvH.
Veď
práve predesUnác1a jednotll'VosU
môže viest až k u konzumnému ponlmanlu IIIJielec.kej tvorby, ale hrozi vytvärat
nega<t.lvlstlcký vzťah k esotetlokým hodno tám. Ak by srne chceli vyjadriť td~bu,
aby sa "srdcia ludl otv6rall husrov~
kl·účomw, musi by( v tomto pojme obrovské mn~.vo umenia, zručnos ti, a le
i tolerancie a skromnosti. Pritom tv.orca má prá.vo cez prizmu svojho poznania
a svojej viery v hodnoty hovorU k druhým, pravda v.ted y, ak si u~domuje
svo tu morá·lnu •Zoópovednost. . .
Som štastný, že v dobe svojho, ta kpo-vediac záverečného a ktlvneho pôsobenia m ám vhodnejši časový priestor &ko
dQPOSia l na to, aby som vo svojej worbe mohol dokumentovať svoj postoj k
súčasnému žl:votu . . . Talk a·ko katdý mOj
rovesnl•k , ma l som mo:!nos( popa:80Va(
sa so všetkým, čo doterez v tvorbe prinieso l vývoj budolmej kultúry. PrltOIIl
som ale vždy bol zá'9tancom názoru vo
w:tahu tvor·by k percipientovi, že je mocálnou potrebou hladaf cestu k posluch6čovl. Mysllm sl, f.e 20. stol'OCia potvrdilo, že opačne to asi nepOjde a výhovorky na absenciu výchovy sd len
atomizovaným prvkom (l keď nesporne
dôležitým) v tomto zložitom procese.
Možno, že celosvetové "neow a "rre• v
umeni pre niektorých znamená zradu na
Istých ideáloch; osobne si však čoraz
väč~ml uvedomu jem, že otáZika
tvorby
v jej m Grálnych a·!Tibťíotoch musi byt
c hápaná ako spoločens ký produk•t , exls.
tujllcl v danom čase a priestore, v daných spo l očenských podmienkach a Ich
potre·bách .. .
Dlhé roky som ma l možnos t, skoro
denne, poz náva ť kOIJliplex slovens-kej hudobne j :tvorby. Obd-Ivuhodná je nielen
jej generačná, a.le l pol y funlkčná rOznorodost. Pozoruhodná je jej profesionalita. Mys llm sl však, že potrebuje vlč 
šlu a nároooetšlu kritičnosť na st.rane
}ednej a zas tolerantlllos( k profesii, a1k·o
výsledku prod·uk•t•u umu čJ.OIVeka .. .
Vo yaiom llYote nastala doať po....t·
ni zmaaa 't' a4Yllloatl a no't'fm .......
alm a jaho obaahoYfm aaaereufm. Alli
a6 Yfhody a H't'fhody riadiaceho ....
coYnlka z oblasti ldaonl, koanpbej
price, ktor6 u tfka hudobaal kalt6ry
ako celku, oproti pricl riadiaceho , .• .
coY.alka z oblasti celkom konkr61aaj . ..
dobaolaltltuclonilaal praze?
- Výhody a Čl nevýhody? - V mojej
pr áci vo VUS-a a v opere SND počas
dlhých rokov pôsobenia pla{IJ katdodenný Jmperatlv - o sied-mej večer musl Is ( ,.opona borew .. . OPUS zase Y'/ ·
ža dov.a l nekompromisné dodržiavanie plllliniQvacej dlsclpllny . .. A tak moje s6ča~
n é pôsobenie spája čosi z oboch p~~
ohádzajúclch, no má a kési vý,hody 't' ča
sov9ch dlmen'Ziách. Má však aj nevyhodu, . umo žň uJe s-kOr poobhlladnu( sa,
porovn a ť, viac; pozna ť a konštatoVIBt. . .
A to s ú reá11e, ktoré ma ~ t-rochu z. od stupu a brochu (prosim, aby to nebolo
vysveUované negatlvlstlcky ) z nabfada
- naplňa-j ú istou nostalgiOu nad ttlli.
a1ko s l Slova č to, čo sl v dejnmom l ne.
dávnomin ulom 'Zápase vlasllllou p.r6cou
vydobyla, a kou si vlastnou malosťou ma r l. .. Is te nie je priestor na rozvádzanie
týchto ,,nosta lgic kýc hw postreh-ov a kon.
štai'OVanl, no zdá sa mt, !e vajatanie
P'l'etrváva , ba narastá vo vzťahoch l udl,
.ako by ozaj skok zo " salašaw do centra
spoločenského diania bol prlvelokým s Osto m pre ma lý národ. A č l závis(, ohovára nie, neV>ra!l•v ost, vef.koh u1bos ť, zastiera nie vlastných •komplexov egoizmom
a cyonlz.mom te prejavom novej doby?
A č l osobné záu}my nad zäu}maml celospo loče nskými, a to dokonca 1 vo vztahu
•nštlt·úcll, sú preja vo m velkosti a čl malosti nášho ná·roda? A čl za ka!dll cenu
s l treba všetko , hla va-'!lehla!Va, vydobtja( a nár okova ť a Jen málo, velmi mál o
dáva ť ? Nuž vera ta kýchto otázook vyvs táva v obdobi, ktor é by malo •p rináša( nové kvality, a le vari nielen vo
v ýrobe, ekonomike, elektrotech.nLke a
e le k.tro nike, ale a j v celom spôsobe 11vota, v uvedomeni sl pot•r eby svojho vysokého kultúrneho povedomia . ..
Ná'rodný ume lec Vlado Mináč wavl,
že dejiny Slo vá:kov nie sú dej1Daml krá·
rov, c isárov, vojV'Odcov a knie!aot, vltezných expedlc ll a podmaňovanla, ale !e
s ú dej inami neustálej tvorivej pr6ce "Yytrvale j, Uchej a predsa vzdorujtlcej slJy,u že Slováci nl·kdy nfkomu nevládli,
boH oobjek.tom a nie su bje4(-tom dejln.
Z toho je možné vyded·ukovaf poučenia ,
no vM l na jdôležltejšfm pomlélnlm je to,
že sd t·u . ..
Vet'lm, že s ila, kttorá tlslcročie p<li'Oby
do ká zala vydrža(, dá opätovne schopnost nájs ( sa, aby národ - a v ňom
1 jeho hudobná kultúra mail pevné miesto, zodpovedajllce jeho skutočným danostiam a schopnostiam...
Za roaho't'or dakuje l
VIERA POLAICOVICOVA

REVUE HZ
.,kompozič·ná §kola" je neodmysl!teln9 od .proP oje.m
resloná1lnej, vyspelej tnštLtuclonálnej úrovne pri -

s l-u šnej hudobnej ku•l·túry. Kompozlčná škola je spojená
s vedúcim! ·r v.o:riv9m! oso·bnost.aml, kto.ré sústavne proflluj•ú jej oh<llraikter a smerovani-e, čim postupne vy.tvá ratú uceletliÚ tradlc!u, •podmieň-ovanú rôz.nyml . š,p ectrli<ami prostredi a, v ktorom prislušná kompozičné škola
vzniká. Každá umelecká, teda aj kompozičné škola buduje IW profesional!te 'l.lčltelov l žiakov, hoci môže vy.
r asta t z predošlej a mtl'térskej základne, .resp. a j z dobro.volného zdru:tovania nadšencov, amatérskych hud·obni'kov. Tot-o čiastočné vymedzenie po.jmu ,.k·ompozič ná
Š'koq,a" je n'll'tné pre dal šie l"OIZVtnutie témy vo vztahu
k slovenskej hudobnej kultťl. re a jej tTaťllcil.
Zúženie .témy na oblas ť slovenskej ná·r odnej hud·by
- teda nie na šl'rokú obla•st hudby na Slovensku s jej
neodmys1Heln9m hlstorl.ok 9m aspekt>arn p ova.žujem
a.J z vývojového hladisk a za odôvodnenejšie. Nie som
historl·ko m a podrobné hudobnohlostori~ké skúmanie,
1<1oré by eve n tuálne mohl.o z hla diska témy osvetliť nejednu zau,J imavos ť v h.udobn9ch dej<inách a !ch osobnosti, pôsobiacich na tomto územi, je mi v tomto smere
d·o Lstej miery vzd!•a lené. Som ·toho názoTu - možno
že nespráV>neho a diskutabiLného -, že po-jem k OmíPO·
z!čnej školy je modern9m ,p ojmom, ktor9 sa v\.aže na
posledné d~e storoči a , a'k už nie práve len na 20.
s tor očie svojim pra.v9m z.mysJ.om a podsta tou. Ako som
už spomenul, pri kompozičnej škole je svojim spôsobom
dOležité aj hla di sko lokality: že tu !de o škol skú v9chovu, viazanú na !nšt!túoiu, ťl.stav (hudobná škola ,
ko nzer vatórtum, akadémia, vysoká škola a pod.), kde
prebieha profesionálne vyučova nie jednotliv9c-h hudobnoteoreUc k9-c h d!scLplln, základov kompoz!c!e alebo už
a j na.j,vyšš!ch oblasti kompo z ičnej činnost! - s,pe•k t,r 'llm
rozv,rstveTIJ!a je t·u značne široké.
Mysllm, že nemusim zvlášť zdôraz ňovať, :te v pľiVej,
obrodenskej fáze v9voja slovenskej národnej hudby
v m bnulom sto ro č i n-em ožno ešte hovol"lť o nijakej kompozičnej šk-ole. Hudobnl nadšenci, ktor! sa form<>V-a l!
väčšinou z radov učLte l-ov, organistov, kňazov , m ali
prlvera sta rosti s vla~ n9m osvojocvan!m zá.kla dov hudobného v.zdelanla, než by mohli pedagogicky odovzdávať svoje vedomost·! da<lšej generácld v Támcl nejakej
§k oly. DlletantS'ké prostredie nlekol.k9ch centier náirodnoobrodens'k ého hnutia, absencia profesionálne š.kolen9ch hud'Obnl•k-ov, zaos talosť škOl l neprtpravenosť p.ln!'ť
nár-oč-né ťl.lohy v t-o m čase už v Európe vyspelého hudobného umen~a zohrávaL! svoj u úlohu. Pedagogická
č~nnost v hudbe sa obmedzovala na súkromné v yučova
nie nástroja alebo spevu (najčastej šie klavlra, menej
už husll, V'!-olontela , organu) , s.p-r evlidza ného t eoTetlc kou e.Iementár-k ou. O sústa vne j v9choove v kompozlc!!
sa ešte vôbec nedá hovoriť, a t o dokanca ani tam, kde
sa už objavoval! p•r vé zna•k y te j to čLnnost!.
Oj<edlnell talentovanl hudobnl cl, ktor9m bolo toto ,prostredie pr!úzke, odchádzal! do zahronič!a zlskat už
skutočn9 profesionálny zá klad. Dobré školy nebol! ďa
le ko od Slovenska - Pra.ha, Budapešt, Viedeň či L!:ps·ko posky-t oval! v druhej pol'OV!c! mi nulého storočia
čl na rozhranl storoči, v9borné podmienk y k osvojo-

Národný umelec Alexander Moyxes.
·k am - centrom nového slovenského hudobného pohybu, v9chod'iskom celej re.laU.vne uoelenej genel."ác!e, krtorú Burlas v9s t!ž.ne nazval slovenskou hudobnou modernou. Je to neodškr!epd-telná his torická skutočnost, s ktorou by sa maH vyrovnať aj t!, ktor( nemajú k novákovskej ško le ž!a·dny vzťa h, re~p. popie-r ajú jej gene•tlck9 v9znam ,p re nova. slovenskú hudbu.
V tejto prednáš·k e sa nemôžem zaobera ť podrobnosťam-I nová'kovsJI:ej š·k oly, t. J. hlavným! zásadam! a metódam! U'č!te ra a jeho slovaook9ch žla.k-ov. Plsalo sa o
n!oh až neťl.nosne vera, .p ra•k t!cky v každej knihe, do.
t91ka ji1ce1j . sa te~ to generácie, existujú o nich úvahy.
Touto témou som sa podrobne z.aobera1 a j Ja, predovšet-k9m v úvahe "VH~zslaJV Noválk a slovenská hudba ",
uverejnenej v zbornlku Ceská hudba svätu, svät české
hud-bä z r. 1974. Dnes mullim konš tatovať, fe n!ek<toré
z názorov, ktoré som vtedy zastával, som už vniítorne
prekonal.
Dnes sa tak!'Sto môžeme str&tnťl.ť s normálne posunu.
t9m názorom m lad9ch generácii, k-tor9m nie Je VH~z 
slav Noválk bli?Jky a k-t-o rl otvorene prešli k jeho k'r lttke. PJ>v9m hlasom, k·tor9 sa vai"ovne a k~Ltlcky ozval
prot! novákovskému kultu, bol r . 1946 hla's mladého
dr. Ferenc.z y,h o - bol však osamoten9 u:pr.ostred p9t hlok9ch 6d. Dne& sa už môžeme pozera ť na vec! t-r!ez-

z.aujlmavosti odrazilo v Istom stagnovanl slovenskej
hudby v 50. rOikoch.
5. Kritika v 30. 50. rokoch (Strelec, Haluzlckf,
Bokesová a !nl) Interpretovala slovenska. hudobnO modemu (teda Novékových ž!ark-ov) ako ·kom:pozlčne, štt·
!ovo a názorove jednotnú generáciu. Tento názor som
člastOČille zastá-val a j ja. Spomenut9 postoj má dost
ja-sný a na;po.k on aj ,p ochQptteln9 nac!onal!st!ck9 nádych,
ale tl'lezva Slkutoooost je trochu Lná. S.kladatelom, ktort
n:ajkonzekventnejš!e udržiaval lln!u Nová·k ovej školy
a rozvi)al ju dalej, bol Alexander Moyzes, predov§tk9m v prvej generácii svojich ž!&kov ( Holou·bek, Kardoš, Očenáš, Jurovsk9, Frešo). Napriek tomu ni ektor!
z n i c:h hned po &končenl štl1ddl sa od nej zač!najll
odkláňa ť (napr. Frešo, Holoubek} . U Suchoňa šttídlum
u Nová,ka bol o už doplňulťlce, nie určujťlce, bol to vy.
hranen9 typ a Išiel samostatnou cestou. Cikker, ako
najm!lšl Nováko.v ž!·a.k, bol er-u ptivny, nekludn9 umelec
a hned po štťl.dlách hladal 1 nachádzal !né vzory, ale
bez toho, že by sa spreneveroval základnému kánonu
novákovskeJ šk oly - slovenskej etnickej vyhranenosti.
K·resánek sa od'kláňal k moderne}šej kanoopc!t fo1kl6rnej inšq>brácle, než bola Nováikova - k Ba•r.tókovL
Pil'Oif. Alexander Mo yzes vytvor!J počas svojej bohatej
a dllhodobej ped:agoglckej činnost! n!ekolk-ogeneračn~
kompozlčnl1 škol.u, ked učH postupne na ~roc h školách
Hudobnej a dramatiCkej akadémii, Konzervatóriu
a Vysokej škole mQztc.k9oh umeni. Jeho škola má osobitné šq>ec!fd'k á, lťt oré cha•ra.ktel'izujl1 Moyzesa ako velml skiíseného, Bt"Udo.vaného .p edagóga, ~le už s menej
roz·v!lllutou pedagog!okou fantáziou. Moyzesova metóda
spočlívala na dôslednom a d·okonalom osvojO>Van! s! tradiele od baroka cez klas!cko-romantlck9 št91, v najrôznejš!c.h fomtáoh a súvislostiach. Moyzes bol pr!sny,
strllkm9, .ž!a-k ·OCVI nedovoloval vera volnosti - o ex-per.! mentova-nl už vôbec nehavo!'lac - , často mu zasuhoval do hudobného text·u a prerváral ho podla svojich
predstáv. Nesnaž!l sa velmi v žiakov! nájsť a podnecova ť jeho osob!.tost!, lncUV1dual1tu Invencie a pon!man!a diela. Bola to typ!oky objekt-~v!zujúca metóda, ktorej práve ch9;bala pružnosť vzájomnej adaptab!Uty uči
tela a žiaka. Napriek tomu mala Moyzesova metóda
vera prednosti, z n·! ch azda naj-cennejšie bolo vypestoVaJ111e presného zmyslu pre formu, te-ktoniku d!eJa l
u:t.vrd.z.ovan!e vztalhu k fol.klórnym prameň om v cele j
mys!Ltel:ne.j š!r'ke, nielen k h-ud,obnej zlož.ke.
Druhou, ,.konkurenčnou" kornpo?Jl'čnou školou, tvoria.
oou v!itan9 protipól k Moyzesovej, bola škola prof. Já.na
Ciklkera. CI-kk-er začal uč !t kom;pozicl·u neskOr ako Moy·
-z.es, najprv na konzervatóriu, neskOr u ž mal vlastné
ikompo?Jičné oddelenie na Vysokej škole múzlCik9ch umeni. Clklkeroova vyučovacia metóda bola do Istej miery
opa.čn1á ako Mo y~es-ova . Nezasahoval velmi do prác svo·
jich žiakov, skOr radi!! a predostleral optimálnejšie
var-Ianty a mož!llost! t-oh'O~kltorého postupu. Bola to škp.
la vll·čšej vol-nosti a hlaV'ne dialógu. Uč!tel všpk tak!·sto požadoval dobré ko~pozičné ov-lád81Il1e trad!čn9ch
foriem a postupov, aj ked nie v takej st·r~kt-nej forme.
Cilkkerova škola mal a vša!k a j svoju t!enístťl. stráonku:
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Viacrozmernosť
ETELA CARSKA

N ovlnárska koláž, xe.portáž

čt feéHUN! dr. Juraja .n ošu
o Rozhlasovej hudobnej žatve v Hud·obnom Uvote
č. 5/1988 ma podnietila k Istým Qvahám nie <> Jel
posla nf, ťílohách (tie urču,je spoločensko-umelecký a tdeovqpolltlcký vývoj čl potenciál rozhlasovej tvor1vostl ), ale
o tom, do ake·J miery s11 rozhlasp.vé š,p eciU·ká u.rčuj11alml
ukazavatelml pre umeleckťí oblast Tvorivé možnosti
týcbt·o špeclf!k sa stávajQ nezastupltelnýml, základnými
kritériami audlt!Wlost.l.

AVIZUALNOSŤ

ROZHLASOVEJ TVORBY

Avdzuálnosť rozhlasu preorlentovala SV<>j!m :princf!Pom
do oblasti zvuku obrazovú fantáziu l'lOZhlasových pracovnikov. Zrodilo sa a dodnes sa rozvl;a alkustlcké mys.
kmle, odvfjaj11ce sa v priestore a v čase. Rozhlasová
tvorba je teda časopriestorovým. životom zvuku. Prvotným umeleck ým potenciálom sa stáva sluch. Je·h o boba.
tý vnlltor.ný život provok.u je fantáziu ·r oz-hlasových tvor ..
~v • .r.ozvfja Invenčnosť Ich rozhlasového myslenia, čo
Vp!Ý'\fa dodatočne na koncepciu r.()(l;hlasového tvaru.
MtustJickou jedl•oočnostou ro7lpracovä.va svoj jazyk do
nových ·kontext.ov, objavuje dalšie výmamové väz.by a
otvára možnosti šlr š!m dLmenzlám r.()(l;hlasovej krea.tlvlty. A'k ustický svet rozhlasového diela je autonómnym
priestorom zvukov, hudby a ich kontextuálnych vllzleb,
vyd)lývaj·11clch z bohatého vnQtomého ž.l:vo.ta sluchu.

Už jeden z prvých teoretikov rozhlasového v.n!mania
Franc11z Carlos La,rronde (v prvej polovici nášho storočia) vo svojich estetlakých 11vahách dospel k nAzoru,
fe ".posluchá-čom t-reba poskytovať v~<>. čo sl sluch
- ten.t<> subt!lny a par excellence vnútooný zmysel mOže prisvojiť z lyriky, z vyba·venla sl spomienok, myš.
lienok ... " Bezprostredný konta'kt so sf érou cl·t()vou smeruje
s oblasť<>u emocionálnej psychLky člO'Veka do vn11torného sveta. V ňom spočrva jQ možnosti výrazového diferencovania rozhlasového média. Prerastacnle
do sluchovej bohatosti ponúka tvorcom bohaté mož.oosti
na pôde umeleckej. Rozhlasová umeleoká vý•poved od·búrava vizuálne zna.ky umenia, čfm preniká hlbš·l e k
podstate, samotnému jad.ru prol11ému a z!Sik'ava na vnťí
tornej pulzácll, dynamizme. A:k je rozhlasová tvorlvá
práca 7Jalože.ná na lntroverl!nostl, zvýr.azňujťic tak po city najbližšie človeku, potom priamo Qmerne pôsob! na
citový, zážLtkový svet človeka prostred:nlctvom sluchoV9Ch receptorov.
, Sluch sa vlaž.e s vnút·o·r ným žl·votom človl!!ka - fantáziou, predstavivosťou, Introvertným p:režf;van!m. Dlel·o
"sluchové" (.rozhlasové ) vytvára na]'bezprOoStredne-jš! kon•talk t s človekom. Zotiera odstup t·lačeného slova , d~va
demej reči, vizuálnej predstavy v koncer.tne.j sieni alebo
v kine, preni-ká priamo do psychiky člove.ka a plne sa
r&aUzu.je v jeho vnútri. l slovo je v roz-hlase využfvané
ako materiAl na 11rov.nl zvukových a·kUJSrlc.kých k·omponeDtov (hlasy) a hudby. Psychológ Leopold Blausteln
oopr!k.Jad u znal, že "hlasy sú overa oLti!Nej~le ako slovo, s11· poznilllllenané a zdOrainené fyziologickými dlspoz!claml Iudského organl~mu a Ich psychickým \LIDQC·
nenlm. Vyi'Váraj11 a flxujQ sa pre tie sféry poetické-ho
l hudobného diela, ktoré zostávajú l po eLimlnovan!
vOIIIka<Jš! ch u.kazovateiov." Crty extrovertnOoStl vonkajškovostl nachádzame u všetkých Iných dl.'uhov
umenia (divadlo, film, obraz, hudba). Napriek tomu , že
l reprodukčná sféra hud·by sa ku nim Nldf, predsa Jen
hudba vo svojej pod'State je umen!.m maximálne Lntr·Overtným, založeným na psychike č loveka, na jeho sfére
emocionálnej.

ZVUKOVÁ PRVOTNOST ROZHLASU
Zv.u'k
kedysi použlvaný ako llUSt•raJtf'Vny ptWOik
sa dnes stáva faktorom, k·borý ooohacuje, zvýznamňuje
p~lsova<nQ skutočno st a spolu s hud.oou, slovom tvor!
v rozhlasových programoch, najmll umeleckého cha'l'a.kteru ( featuroch, k•Offilpoz!clách, inscenáciách ) zlo.žttý
mnohovrstevný sémantický systé-m. Ako zá.kJa.d.ný vy ja.drovac! pr osbrledok má podiel na vytváran! čas.opr.lesto
rového kontinua. Zvuky s11 v rozhlasovej kompozfcll rOz.
ne štl'ukt11r<>vané, deformované, hleraTchlzované. Maj11
ry.tmtcký a hudobný charak ter, s11 polyfunkčné, pr.tospl eva}Q ku kompoz!cll diela, zvyšujú napätie, m<ltlvujQ
k fantázii atd. Zvuková pod<>ba rozhlas ového diela je
daná jeho štýi ()m, zvukovým plánom, vn11tornou organizáci ou. Jej realizácia je vedená konce.pčlne, v znamen!
vyšliej mtegrácle, usporLadanostl do programovéh o cel ku. Pri jeho koncepčnos ti sa stá·vaj·d neodmys Uteinýml
~ln1telml rytmus, dy.namlka, kont·ras t.
Sémantika ry tm u je v rozhlasovej práci za.Jožená
prevažne na a k'Ustlke, práve preto nachád'Za ryt•m us v
rozhlasovej tvorbe také univerzálne využdUe. Rytmus
má snahu vtiahnuť do sféry' svojej pôsobnosti l dalšie
zložky rozhl asového procesu. Je schopný vytvárať pr1es.
tor, je výsostným dynamickým č·lnlteiom, má podstatný
vplyv na volbu rozhl111sových vyjad'l'ovac!c·h prostriedkov, na tch usporiadanie, hle-ra.rchlzáclu l na výber
jaz}"kových prostl\ledk·ov.
V každom rozhlasovom diele je dôležitá k·valLtná prá-

ca s dy.n.a.mlokou. Pri :líladnom textovom okruhu, zvukO'Vej

ll!

selrvencM nemomo zotrvávať prH1š dlho, preto.ž.e poslucháč<>va percepcia je nas ýtené skOr a.ko vlzuálny Wle.tn.
P.reto rozhlasový tvorca mus! posl'Ucháčov záu jem' neustále .obnovovať , neustále ho strhávať pružnou dyna •.
mlc'kO'Sfou·. Ku kaMému rozhlasovému programu je potNlbné nájsť sl vlastný prfstup. Klúč k rea!Lzáct.l t<lho·.ktorého okru'h u probl ematltky. Dynamlz·u.)'Qcl prLncfp v
podstate podporil určLtQ rozhlasovú jedlnečnoof aj v ·! lom,
te pl'l pou žltr Qsporných výrezových prostriedkov sa
mOžu dosLahnuf maximálne výrazové efekty - pomocou
najmll myšlienk ových a reallzačmých skN~.tiek, z čoho
vml>ká suge.st!vny k<lncentrát. v ňom nahrádza malý
zvukový efekt neraz širš( slovný opis. Vďaka predpo·
kladom expresrv.nostl obsLahnutých vo zvuku, nezvyklej
sugestrvnostl Lntrovel'tnostl, rozh las môž.e oreag-ovaf n a
všetky preja·vy reality. V tom vlastne spoč!vaj11 neohra ničené mo~nos tl a a;tu'alttrvnosf rozhlasu ako tv.orcu.
Napriek !.stej k omorriostl, vychádza}Qcej z pr.lnctpu roz.
hlasovej št·r uktQry a jej časových mofnosU, rozhlasové
programy s11 dielami plného výrazu, bohatého vn'l\tor.

rozhlas: vého diela

ného. života, pret~ už sa.motná práca s koatraatom
ako prostriedkom expresf·vnostl u vý·r azovostl ,podpOl'u)e
vnťíto.rný náboj diela.

HUDBA
Hudba má nenadarmo v r .ozhlasovom vy>slelanr prevažntl 11čast (na Slovensku vyše 60 % vysielacieho ča
su). Je partlllerkou, určovateii<ou e~Nokého vkusu l
na)pružnejšfm mat&riálom pre roZ'hlasových tvorcov.
Existuje predovšetkým vo SV()jej klasicky čistej zvlltkovej
podobe, ktoN!j podmienkou Je perfektná ~ntell\Pretácla,
alebo sa využlva v širšfch dimenziáCh práce s hud-obným mate.rlálom a jej účLnnost zvyšuj11 jedlnečné technické možnosti rozhlasových šttld.U. Pôvodné diela realizované v elektroa-kustickom štúdiu rovnako a•ko rôzne
hudobné koláže, montáže, kompozfcle prlnášaj1í nové
hodnoty, zasahuj11ce d<1 viacrozmernost-I zvukovej rozhlasovej tvorby.

ZVUKOVt A HUDOBNt FORMY
Inšpirácie hudbou v audlálnom rozhlasovom diele
obohacujQ tvorivosť. Ich pok-rv.nost so zvukom a.ktlvtZ'Ilje
koncentráciu, hladá prlesečn~ky · Ich spoločného rodu.
Niekedy sa h·r anlce 11plne zo!olera.jQ a hudba so zvukom
splýlvajQ, vytváraj11 monollt·n ý audlálny celok (ele«-tro·
akustická tvorba) . Tvorca audlálneho diela je tvorcom
aj jeho formy.
Z vlaorlndÍlern.ostl rozhlasového média vychád~a i roz.
hlasovA kolU. ChaNlk•terlzu)e ju sfé.ra séman·tlcká, výr~e predz.namenaná drama turgickou lfniou. Je to simultánna. zostava rômych zvukových prvikov s dôležltý.m drama•turglcko-výrazovým stimulátorom. Zrozumlteinost jednotlivý-c-h prvkov koonpozl č ného pradlva je
závažným stavebným materjálom celku.
Hudoba6 kol61 je pretavenrm J6dnatli'Vých prVJkov kom.
pozfcle do nového hudobno..rozhlaosové·h-o tva.r.u. Vychádza z prlncfpov kom;pozfcle, kont·N lstu, sonorl.stlky, dynamtky a rytmu. Jej !Lnlu vy-tvára nielen zvukovo-séma.ntloká rovina istej dramaturgickej koncepcie, ale o
nové dtmenzle ju obohacuj11 Improvizač né prlradovanla
časU na základe skQsenostr a Invenčne] fantázie rozhlasových tvorcov. I takéto tn~p lrácle, charakterlstllcké
pre "rozhlasov11 hudbu" dokážu sa zužitkovať a na zá klade experimentov čl hud,obno-tecbniokých objavov,
vllzleb, prepojených s praxou viest k novým rozhlasovým metódam, čo priamo Qmerne provokuje vzn~k nových rozhlaso·v ých foriem. Napriklad montáž sa obo•h acu·je o n11hudobné prvky, citácie hotových diel a td.
Tieto rôznorodé prvky možno v rámci "ot.vorenoslil formy" rozširovať "ad llbi1tum". Uvedený ,pr1111cf,p zohladňu
je pojem "nové počQvame", ktorý za.v!edol v 70. OOikoch
Jan Tuszewskl. Jeho zálkla.dným východisk·oon sa stala
"·k oláž" , realizovaná za mlxovac!m pultom (a•k o hlavným in§plrátorom a k<lreláto.rom audlál.nej fa·n tázle a
preds tavy) z rôznych realit života: z rozh ovorov, sta ·
rých relácii, monológ-o v, šumov, zvukov, ruch()V, hudby
- z nich vytvoril zvukový podkilad pre rozhlasový prog.
ram (.kompozlclu) . Zvuk bol originálny, neoz.vláš-t.nený
elek-troa·k ustlokýml možnosťa mi. Je to do Istej miery
návrat k tradičnej forme, avšak kon-ce,pčne pre.pracova nejšej, br-Ilantnej šej, tvoriacej nový stavebný prvok verk ých rozhlasových kompozfcll.
Podobnými experimentmi sa zaoberali v šesMeslatych
rokoch rozhlasov! pracov.n!cl v NSR (Maur!Cilo Kagel).
Snažili sa za.radlť konkrétny, autentický zvuk do nových vzťahov. Rozhlasová k ompoz!cla sa ma1la zmenlt,
na,p.riklad v mscenácil na ak-ustické " thea.trum mundl".
Chceli, ako hovor! PeteJ> Handike, "poslucháčovi ponQi<nuť viac životných kva lft, ozvl~tnH všedné ZV•Uiky, s ktorými sa v bežnom živote stretá·v amei a ná·jst ·v nich rytmus, pôvodný význam, z,myse l atd.' Sťí to relácie zostavené z a kust-!Cikého materiálu realizovaného 'p riamo
v štQdlu. Využfva}11 sa prl.tom max.lmálne teclmlcké možn oslii rozhlasového média. Z týchto experlment()V sa ú,plne vyt.r atll subjektrvny č l spo ločenský člnltel a tdeo.vo·umelecké poslanie. Bol to skôr experiment pre experlment.

TVORIVÁ FTl KCI.A R(l71-lL.'\.SU
- obsahuje tak poeUku ·r ozhlasového média, a.ko aj ume.
leckQ expresiu. Práca v umenr, zač!najQca hladanlm, sa
v ~vorLvom rozhlasov()m procese odvl ja v protirečenlach,
.konfl.Lkt<>ch, ale 1 v hia'<ia.nr haNIIónle, čo podnetne v.p l 9va na fantázi'U tvorcu. Myšlienka mus! vychádzať zo životnej podsta ty, no ne.ra.z aj detail, zvukové gesto sa
s tá.va určujťicLm východ·l skom, ou ktorého sa dalej od·
v!ja dej. Niekedy rozhlasové dtlel o sku.t~očne začrna n.e·
podstatným, ale akusticky prrtažllvým pl'V.kom. Invencia
tv.orcu v s111ade s rozhlasov ými špeclflkam~ do.káže ten.
to .p.rvok r.ozvln11f a postav.U za zálklad koncepcie. To ký.to prvok sa mOže stat snne j š!m ak o my~llenka , evo.kuje t()t.iž citové vzrušenie, ktoré sa nrm dá do pohybu
a spria da do celku komponenty, prov()kuj11ce ideu my§lien·k u. Ked sa vnútorný n&.po·k o j tvorcu zl11čl s my~
llenkou, dejom, vzn!.ká rel ácia. Ako vravLa sochári, netre.b a modelovať pery, ale· všet-k o, čo je okol o. "Zobrazenie" však mus! byt na ta·k om stupni "jednoduchosti",
aby sfce vzbudilo záujem, a le sQčasne nechalo mdes.to
pre posl•ucháčovu fantáziu (predstav~vost) . DOie~ité je
prttom vystihnúť proporciu medzi akus.tlckou pN~ds ta 
v<>u, ·h ud·oou a zvukom pri vzájomn()m k <>lfsanl leb prvotnostl. Avšak mus! byť zachova.ný prlnc~p umenia,
lk.torý sa Uši od vedy. Aby veda mala zmyse.! , žiada o.pakovanle; v umenl mus! 7J8Sa vrtazlť neopakova ternos t.
Iba vtedy sa t vorca stá va orlglnálnym a jedinečným .

NOVE

DIMENZIT~ 1 VORBY

r>alšle možnosti rozvfjanla Invencie otvoril rozhlasov9m
tvorcom nový projekt praoovn!kov BBC, kt or( na Prix
Italia 1960 pr l~ ll - s featurom. Jeho podstatou je syntéza pr.VIkov l yrl ckýc.h a epických. Feature teda zlučuje
a 'prepája literárny text, hud-bu, ZVIU.ky, ro~Zhovory, reportáže. Tieto prV!ky, zdanlivo od séba vzdialené, a predsa spojené "pod jednou strechou", vytvá.ra-jQ rytmus,
tem,po pre dal~le tvor ivé kva lit y roZhlasu. Zvuková Integ-rálna štruitlt11ra nového diela, obsahujQca rôzne roz.

hlasové žánre a prvky, je vytvorená a rozv!janá podJ.u
estetických kritéri! syntetického tMDenla. Tak a:t~:o v ume.
Jeckej tvorbe aj pre rozhlas sa stáva dôležitou persa>ektrvou progre.slvooho myslenia, koncentrovanosti n-Ielen
v zmysle časovom (ten je pre tento prostriedok jedn9m
z určuj11clch ukazovatei ov ), ale predovšelakým pre vlacvrstev.n9, efektrvny záber "t,vorhvosti" na pôde konfrontácie umeleckých dl·sctp! Ln. Spôsob vyt.vorenla •r ozh.lasováho dlellll na zá'k lade tvorivej sy ntézy rôznorodých
p.rvkov v jedinečný celok, provokuje nové o·bzory fantázie rozhlasov ých tvorcov v rámci Umovej sp olupráce.
Autorský tlm je v tomto prfpade ana-logic-ký so subjek·tom s·kJadatela; má k dl.spoz!cll základný zvuk.ový kompozičný materiá.} (hovorené slov·o, hudbu), ktorý môže
do na·}menšich podrobnost! ·formovať a var.lovat, nesmie
však zabudn11f na hlerarcht'U jedno;tllvost! v cel'ku. Rozvlja jeho štrukt11r·u, využ!vajQc p.rltom prostxled:ky 1 možnosti rozhlasovej techniky. Tak<to preze.noované rozhla·
sové umelecké dielo je obohatené o vý:rarzové a sémantické p:rvky, usmerňova né Ideovo-emocionálnymi pred stavami. SQ to predstavy r~allzované na nov om tvor.ivom myslenf, súvisiacom s u·meleckýml m o1mos taml a
ideovo-spoločenskými .požiadavkami rozhlasu.

ROZHLASOVA PARTITÚRA
Audlá.Jne dielo je zafixované na páse, ty.p lckej rozhlaso.vej partitúre ,p re.blehaj11cej v čase. Analógia s h\KI.
bou je tu viac alro ev.!dent.ná. Zápis, spracova nie určitej
1émy na páse je jednou existenciou z viacerých možn<lst! realizácie predlohy. Takto sa auddálne dielo dostáva svojou fo·rm-ou realizácie medzi flxat!vne umenl'll
sta.tlck ého chaTak-teru - maliarstv o, foto8lra fla. AII1a1o· ·
glcká sHuáola vystu.puje v porovnanr s filmom alebo
hudbou, nahratou na páse či gramo.p latni. V zafixova nom r-ozhlasovom diele na páse (rozhlasovej parma.re J
je moment Lnterpxetácle a z nej vyplýlva,júcl moment
sebarealizácie pri každom novom programovanl nlveli·
zovaný. Posledná reaUzácla diela je už programovani!
v samotnom zá.plse. Pás so zálplsom dovoluje zd!ll!lllovo
jedm11, potenciálnu možnost existencie diela v roZhlase
Neraz však nespokojnosť s výsled:kom vyprovokuje ďalši
·tvorivý proces, teda možnosť daJ.š&j reallzácle na danú
•tému. Nie každá tvorivá práca v r ozhlase je podmle·
nená presne určeným zápisom. Vyjadr-Il t<> sovietsky re .
žlsér - a.nLmátor Jurl.j Noršte}n slovami: .,Podsta-tné je,
a by film bol ta jomstvom aj pre samotnéh<> tv-orcu."
St11dlo s Umom zohra1tých tvoriv ých spolwpracovnfkov
(aut<>r, redaktor, zvukový ma jster - v z,mysle domácej
p.raxe l má možnosť pri presnej koncepcii základných
stlmuJ.ujúcich rov lin scenára (textu, hudby) pracova t
na ďalšej audiálnej realizácii. Ta;káto reaUzácla sa za.
kladá - o.krem koncepčn ýc h nevyhnu.tnos1! - vyslovene
na tv.orlvej fantázii Umu (na.jmll
do zvukovo-obsa hovej koncepcie l; Ide o to, čo -a akým spôsobom preniesť z fixného materiálu (scenára) do da!Elleho rozmeru rozhlasových rovtn. Rozhodujúce v tom-to pr·ocese
je Lntegrálne vnimante a myslenie a v rámci neho pre·
transponovanie poet!Jt z Iných umeleckých druhov do
zvukovej, čl vyslovene hudobnej podoby. Kolážové farby z vý.tvaTného umenia, bo·h até •významové reflexie
báSIIllokých text()V a hudba v ši·rokospektxálnom zvukovom ambite vytvárajú viacrozmerné dimenzie projek·to ·
vanéh<> rozhlasovéh o ·diela. St11ťlio sa pre rozhlasovú
kompozlciu stáva tvoriv ou dielňou ty.p u elekt.roa'kustlckého štúdia, žiar, s minimálnymi tec-h nldkýml dlspozf·
cLami st•r ojov. Prvotnou sa stáva tvorivá fantázia kolek .
Uvu nasmerovaného k hudobnosti, jej čistej klaslckej
zvukov-e j podobe a na·vyše využ!vaj11cej špeclfle!kd roz·
hlasovťí zvukovosť v zmysle kompozičných .p rlnclpov
skla dateia. "I ta·k sa rod( dlel·o. Rastie neznáma odklal, neznáma z akých taj()mstlev tdžby . .. "
·Konoe.pclu čl štruk·túru rozhlasového diela možno .porovnať s archlte.k .tonlckým prlncf.p om je k om.pono·
vané z prvk·ov do ce los tnej fol'my. Môže vzn~kat podl a
vopred stanovených k.rHérU fung.ujťícej rozhlaso·vej f·ormy al ebo improvizáciou detailných mlxárž!, navrstve.nr
zvukovo-efektných kolll;ponentov alebo zjednod ušovanhn
Ich zvukovosti. Prlt()m sa zvý.raozňuje k·r l·tér.!um technlcko-u•meleckej dokonalosti pou žltej hudobnej nahrá.vky.
A napokon jeden zo základných, r<wna·k o závažných
kompozičných prvkov ticho. Je ul'ČujQce v z,mysle
generálnej pauzy, momentu udržuj11ceho napll,tle, doznie vanie, akcentovanie myšlienky. "Ticho pred básňou . ti ·
cho po plesni" povedané rečou básnika. Ticho vo
svojom tvorivom ne.pokojl rodiaceho sa.

oo

ľVORBA,TECHNIKA,BUDÚC NOSŤ
Rozhlas ov! tvorcovia na Slovensku v 80. rokoch za .
s novým, prog.res!v.nej šfm, lntegrujťícLm myslenlm.
Potenciál tvorivosti sa posunul k polyš týl()VOStl umelec.
kých žámov 1 druhov, ktorým hla·daj11 s poločnú poetiku. Do I stej miery t11to skutočnost podnecu•je rozvo!Jnu té
fot'lma fea·turu, v nemenšej miere l syntetlzujúce obdobie
konca storočia, ktoré priam vyzýva v kaMom umeni
prLnle s ť prehlad toho n~~zaujima vej š leho, ôo storočie vy .
tvorilo. Rozhlasová forma feature je autonómnym rozhlasovým artefak.t()m, ktorý nie je len zvukovým spro stred.kovateiom textovej a hudobnej predlohy, ale svo j·
ráznym umeleckým dielom svojho druhu s osobLtým1.
Inde neopakovateinýml vyjadrovacfml prost.rled.kaml. Je
teda adekvátnou formou pre nový obsah : špec!Ukum
rozhlasovej tvorby nie je možné Inde napodobniť. Technický pokJ>ok v·rá1ane najmodernejšej technl·kY com,pu·
terov, vo vel.k&j miere p.rovokuje roZhlas a~o audltfv.ne
médium. Avšak techn~ka bez rudského fak·tora je mttvym bodom umeleckého napbnenla. Fa.ntázla č!O'Veka napriek Jeho nedokonalosti - je jed-I ným k·rltérliom tvorby, práve pre sroju k reativitu, cit, zmysel pre krásu,
poetlck·ost Nedok<>OO!os ť č l oveka - nech to znie a:korodi a z.a.ručuje l tvor.lvé méty
·k-oivek paradoxne budQcnostl.
Rozhlas ak-o pomerne mladá l·nštH11cla provokuje ne ustále k hladanlu, p.rLčom vyjadrovacie možnosti rozhlasu sa ne ustále rozšLrujQ. Práve mož.nostl boha~téoo
a rozvinutého ak ustického myslenLa prlnáša:jQ vari den.
ne nové ná,pady, n ové konoepc1e tých Istých al ebo podoooýoh tém. Hladanle rozhla sových špeciff'k doones
me je uzavretou probl ema tikou, ba č rtaj l1 sa dalšie per.
spektlvy, k-toré bud11 závisieť od fantázi e tvorcov budQcnostl.
čall

REVUE H2

z reminiscencií skladatera
K 60.

výročiu

premiéry opery Detvan

l. aprlla 1988 uplynulo 60 rokov od uvedenia
opery Detvan Vlllama Ftgu§a-Bystr~ho na sc~ne Slovensk~ho ndrodn~ho divadla v Bratislave pod taktovkou
jej šéfa, Oskara Nedbala. (Podla námetu rovnomennej

D

ňa

lyricko-epicke j básne Andreja Sládkoviča libreto na základe pokynov skladatela spracoval Emil Boleslav Lukáč.)

Premiéra Detvana s,a stala v slovenskom hudobnom živote udalosťou. Po Bellovom Kováčovi Wielandovi, uvedenom rok predtým, bola nielen ďalšou operou slovenského skladateJa, ale preďovšetkým prvou operou s domácim, národným námetom.
Uvedeniu Detvana predchádzalo mnoho Qs111a, ťaž
kosti a prekážok. Už sám fakt, že 'sa Figuš rozhodol
nap!saf operu, bol smelý a odvážny. Nemal totiž možnosť oprieť sa o domácu trad!ciu. Figuš však bol už od
mladosti inšpirovaný krásou slovenskej pr!rody, vysoko
si cenil osobitosť slovenského folklór.u, najmä podpolianskeho regiónu (počas svojho pôsobenia v Zvolenskej
Slatine sám zbieral a zap!sal mnoho piesn!), obdivoval
poéziu S ládkoviča . Pravdepodobne nosil v sebe dlhši
čas myš lienku pret·aviť tieto silné inšpiračné podnety
do konkrétneho die la. Záner opery však v tom obdob!
neprichádzal do Qvahy. Až po štátnom prevrate sa začali vytvárať podmienky pre plný rozvoj hudobnej kultQry na Slovensku. Založenie Slovenského národného
divadla v roku 1919 prinieslo možnosť budovať nielen
domáce, slovenské Interpretačné zázemie, ale l možnosť
rozv!jať slovenskQ tvorbu. V tom čase sa Flguš rozhodol Sládkovičovho Detvana operne spracovať. Sám o tom
tJiše v č lánku Ako povstala prvd slovenskd opera Detvan
rslovenské pohiady 1926, č. 41. Od začiatku sa stretal
s ťažkos ťami ešte pôsobil ako aktlvny profesor,
vzhladom na ble dne hmotné pomery bol nQtený privyrába( sl sQkromným vyučovan!m, popri tom bol verejne činný , takže mu na tvorivQ prácu nad operou nezvy šovalo vera ča su . Libretista mu posielal text len pos tupne. č a s to však meškal. No predovšetkým Figušovl

h t un·Ý r il-y 4 :Crt-' .
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List Viliama Flguiia-Byatrého Oskarovi Nedbalovl.
chýba l kontakt so živou umeleckou hudbou a ume leckou
praxou. Až začiatk om roku 1924 mu Matica s lovenská
a Minis ter stvo škols tva umožnilo tro jmesa čný pobyt v
Prahe, kde mal mož no sť nielen navšt e vovať koncerty,
divadlá , o bozná miť sa s novšim dian!m v hudobnej tvor IJe , a le a j k o nzulto vať o s voje j' prá ci s viacerými čes
kými hudobn!kmt. To všetko malo pre Figuša ve lký
význam .
N áč r t di ela predniesol šéfovi opery SND, Oskarovi
Nedbalovl, ktorý mu poradil ni ečo pozm e niť , ale Inak

TVORBA
vltAZOSLAV KUBICKA
SONATA PRE ORGAN C. l , DIELO 40
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orga•n prež1va v našom s tove lkú re nes•a nclu, v s loven ske j hudbe je ešte s tále mál o kvaJ.Ltnej
~v.o·rby pre te llJt·o ná~tlroj . Me dz ! a•u torov
pozo!'uho.dn ých org.a.onových s kladieb, ku
ktorým patr! na!pi'Ek,la d Simon Jurovs ký,
Ján Zimmer, A'ndre j Oče ná š, Lad!sla•v
Bur l.as, Ilja Zelje nka , joozer Grešák, sa
jedrwu zo svo jic h novýc·h kompozicl!
ZaJNld ll a j Vlťuoslav Kubli!ka.
r oči

Mladá generác ia
v ~etkým hla dá, a
p oz i č n ýc h sférach.

sklada telov predo to vo v še~k ýc h komJe pochopite lné, že

sa o práci vyslovil uznanlivo s tým, že ju do repertoáru divadla prij!ma.
3. jQla 1925 st Figuš do svojho denn!ka zap!sal: "Dnes
som operu dokončil. Nech ju veretnosf prijme akokolvek,
pero skladdm s pokojným svedomtm, pretože som sa
zo v§etkých stl usiloval vllaf do diela svote natttprtmnet§le city.".

Predohra ešte hotová nebola. Podla denn!kového záznamu začal na nej pracovať až 20. marca 1926, navyše
po konzultáciách s Nedbalom a jeho zástupcom Bedrtchom Holečkom dodatočne urobil na opere niektoré
zmeny a skrátil ju. 2 mája uzavrel s Oskarom Nedbalom zmluvu o uveden! opery v sezóne 1926-27. Z rôznych pr!čln sa však zo strany divadla realizácia prefahovala a tenn!n premiéry bol určený na 28. októbra
1927.
22. februára 1927 bol koncert, na ktorom divadelný
orchester okrem iných diel uviedol aj predohru k Detvanov!. Figuš sl poznačil v denniku: "Mota predohra
bola mohutnel, obecenstvo tlieskalo s nad§entm . S Nedbalom sme sa museli dva razy ukdzaf na pódiu, kde
som za dobrú tnterpretdctu ďakoval. "
Premiéra sa 28. októbra neuskutočnila, bola odložená
až na jar 1928. y marci prišiel Flguš na dlhši čas do

Bratislavy, aby sa zQčastňoval skQšok v divadle. V denniku si poznačil: "Skú§kaml Detvan dozrieva, stdva sa
dokonalet§fm, vfdy krat§tm a krat§tm".
Tri dni pred premiérou, 29. marca, prednášal Figuš

v hudobnom seminár! Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského o svojej opere. Otvárac! pr!hovor predniesol Oskar Nedbal. KonfrontujQc operu Flguša s Bellovým
Kováčom Wlelandom a operami českými aj inonárodnými vys lovil okrem Iného názor, že s a Flguš nechcel
svojim dielom postavU medzi .,velkých nesmrteln!kov".
jeho opera je komponovaná v duchu slovenskej národnej
hudby... a je dielom .,mierne" moderným, ktoré možno
zaradiť skOr medz! opery .,rudové" v dobrom zmysle
slova. Ocenil Figušovu odvahu; to, že začal p!saf operu
v pomerne pokročilom veku a ako jeden z prvých začal
riešlf problém slovenskej národnej opery v praxi.
Po premiére dňa l. aprlla 1928 sl Figuš zap!sal: "Keď
som dnes rdno vstal, zt§lo mt na mysel , N ml tento
deti prineste kvety alebo tf·nle. Nuž, doniesol ml kvety
a ovdcle, až cttlm, že nezas lťtžene. Mote dielo, ako vidno, na§lo st cestu k posluchdčovl. Cftlm a viem o nedostatkoch 1 slabých strdnkach môtho Detvana, predsa
v§ak opera dosiahla úspech, aký som nečakal. Divadlo
bolo preplnen~. Hneď po odznent ouvertúry nastal dlhotrvatttcl bťtrllvý potlesk, takže sa matster Nedbal oplltovne musel obrdttt k obecenstvu a uklonlf sa. Ta som
s trochu stiesneným srdcom sledoval ako ťtčlnku}e skladba na obecenstvo. A bol som prekvapený. Po zakončflnf
obrazu Na sala§t nastal taký potlesk, že som sa at ta
.:musel vtackrdt ukdzaf na tavlsku spolu s matstrom Nedbalom a so sólistami H. Barto§ovou a f. Blahom. Nemohol som od dojatia odola( a na otvorenom ta.vtsku
som obtal matstra Nedbala. Ospech bol zaručený... Nasledoval druhý obraz, Slatinský Jarmok. Ovdcle sa po
tomto obraze e§te stuptiovall. Dostal som mnoho vencov medzi nlml at od spevdčlek Morfovet a Prokopovet.
Na' predstavent bol prltomný minister Hodža, ktorý ma
pozval do svotet lóže a srdečne ml blahoželal. . . A/
Detvianska sc~na s JeJ nočnou ndladou a Zvolenskd
sc~na s baletom boli úspe§n~.. . Sólisti H. Barto§ovd,
f. Blaho 1 G. Fischer a B. Chorovlč spievali vynikatúco.
Výprava bola velmi peknd. Orchester hral temne kde
bolo treba a rdzne na Iných miestach. Oskar Nedbal
sa ukdzal ako skutočný matster. . . Dožil som sa teda
predvedenia opery a som velmi rdd , že som Ju mohol
po č u(. Trottýždtiový pobyt v divadle pred prem i ~rou
md pre mtia ohromný význam, poz nal so m nedostatky
svotho diela, ale súča sne som nadobudol at sebadôveru.
Natmll vydarend tn§trumentdc la ma te§ila. Umienil som
sl v§ak, že cela par titúru znovu napf§em a uplatnfm
v§et ky s k ťts enost l, ktor~ som pri skťt §kach nadobudol.
Tak sa minul t ento - pre mtia a pre dettny sl ovensk ej hudby - vý znamný deti. O hodnote tejto opery
bude Iste hodne diskusi e. Ani sdm Ju v§ak nepovažutem
za epochdlne dielo. Je ale fakt, že odteraz mdme pô·
vodnťt slovensktí operu . Keď som opú§fal Bratislavu,
pripomenul som si, že svotou skromnou prdcou som
predsa len doci elil, aby sa pôvodnd sl ovenskd opera
dostala na javisko. . . Keď som sa vrdtll do Banske/
Bystri ce, čakal ma na stanici celý evantellckfí spevokol , v ktorom pôsobfm ako diri gent, l mnoht mo /1 priat elia. Zvftanie bolo srdečn~ . Po§tou som dostal vela
gratuldctf."
O mesiac si opäť po:mame nal: " Dtia 28. aprfla uspor i adal Evanjelický spolok na motu poč e st večierok, na
ktorom votenskd hudba pod vedentm kapelnlka Vdclava
N ovotn~ho zahrala predohru k opere Detvan. Sťtčasne
sa zod vihla opona a na tavtsku sa ukdzal malebný sala§ s valachmi okolo ohtia a postavy Martina a El eny,
čo bolo pre mtia prekvapenie. Nakoniec mt odovzdali
strieborný veniec."

z týchto snáh nebol vyn ech'Bný a ni organ.
Taok alro vä čšina Inýc h K•u.l11 č kových skladie b a j Sou6te pre orgau i!. l je jed.nočas 
fová. Svojou štruMQrou s!ce na prvý pohla d mOže 'PľLpom!na•f barakovQ toccatu,
no a utor sa p.red ov še~k9m usiluje využlf
nové, dotera z mene j známe, s vieže zvukové polohy nástro ja. Zaujlma vým javom
n a mno hých Kub!Okovýc·h skla dbách je
skutočn o s ť , že a u·t or na k·rá•tkej ploche
využiva pestrQ paletu výrazových podôb
zálkladného ma ter4álu. Ist(i a nalógiu mO .
žeme nAjs ť v prudkos tl, náhlivost! životného tema>a s Qčasnilro . Azda pr áve odlia l prameni autorovo pre svedčenie, že
dn~šnému pos luc háčovi cyklloké formy
p.raNdepodobne u~ vyhovujQ menej. Z hJadlislka zákla dnej fol'IIJlovej sta vby je skla dba ·rozde le ná na dva diely. P.rvý diel
je .k•r atš l, je rie ooný polyfonlcky, dvojhlasne. Tento die l je konci'Pova ný na

Dirlgeut Oskar Nedbal (11174-1930 J.
Poznamenávam, že tento veni ec je uložený v zbierkach Literárneho a hudobného mtízea v Banske j Bystrici.
Na dokreslenie atmosféry uvedi em zaujlmavtí lnfor·
máciu, ktorQ vo svojom diskusnom prispevku na konferenciol usporiadanej pri pr!ležitostl 100. výročia naro·
de ni a skladatera (Banská Bystrtca, 24. april a 1975 l povedali
jeden z očitých svedkov premiéry opery v SND, Ladislav Korbel: .,Ked po prvom dejstve opona spadla, zahučalo hladiska nevldaným vlchrom nadšenia a radostl
nad skutočne slovenskou hudbou. Na javisko sme vyvo·
lávall nielen obJQbeného Oskara Nedbala, ale hlav.ne
autora. Dirigent Nedbal, mohutný chlap, vyšiel na. Ja·
visko bez obligátneho fraku, s vyhrnutýml rukávmi košele a rozopnutým gollerom. A ked za nim prišiel nesmelo akýsi malý človiečik , aby ho objal, obecenstvo
vstávalo, kričalo, tlleskalo l nohami dupkalo vo veJkom
nadšen!. Vtedy Oskar Nedbal zodvihol za lakte svojho
partnera - malého pána F!guša a držiac ho pred sebou
ukazoval na všetky strany burácajQce mu obecenstvu."
O premiére vyšlo v novinách a l!asopisoch viacero
článkov . V niektorých bolo uvedenie opery hodnotené
ako významný a záslužný čln ; pisatelia 1 popr! kritických výhradách uznával! dOstojnos ť diela. Oceňovali
skladaterovo llsllie, Jeho umeleck(i citlivost, dielo charakterizovali ako Invenčne bohaté, hfadajQce národn9
sloh sQčasne s moderným v9razom (Antonin Hol'ejš
v Slovenskom dennlku č . 79, Alois Kol! sek . v Slovensket
politike). ako dielo dobre j ume leckej kv all ty (I. S.
v Slovenskej politike č . 861 . Naproti tomu operu zá·
porne posQdll kritik Ivan Balia (Slovens ké pohJady č .
4 l a Svätopluk StQr ( PrQdy č . 5). hladiac na ňu z hladiska vyšš!ch krltéril.
Na základe vlastne j s kQsenost! aj pod vplyvom kri ·
tiky sa snažil Flguš v nasl edujQc tch rokoch operu vylep šiť, čia stočne ju prepracoval. jej opätovného uvede·
nta s a však už nedožil. Až r ok po jeho smrt!, 28. ok·
tóbra 1938, bol Detvan opäť 1nscenovan9. vtedy a j ohla.
sy kritiky boli prtaznlvej!He.
Od toho ča su až roku 1975 pri pr!l ežltostl 100. v9.
narodenia s kladate la operu naštudovala Divadlo
J. G. Tajovského v Banskej Bystrte!. Nielen z Qcty k jeho
pamiatke, ale aj zo snahy rehabilitovať die lo. Uvedenie
s prthl!adnutlm
bolo starostllvo pripravené a kritika
na okolnosti a dobu vzniku, teda aj na hlstorickQ hodnotu - prijala operu pozl tlvne.
roč!a

Nech povolan! a dobová odborná kritika našl! v opere
nedostatky (sám Figuš sl bol nedokonalosti
diela vedomý). prijatie zo strany verejnost! svedči o
tom, ako v tých č asoc h každý prejav obohacujQcl ná rodnQ kultQru bol vltaný - povzbudzoval a posilňoval
národné povedomie. Aj popri s vojich nedos tatkoch, vy týkanej kompozi č ne j neucelenostl a slabej dramat!ckos·
ti, sa stal De tvan významným článk om vo vývine slovenske j opernej tvorby.
JAROMIR BÁZLIK
značné

s pOsob 8!kéhosi prelQdla. Svojrá:l.ne je tu
riešený osminový pohyb v rôznych metri-akých premenác h. Postupne sa st·rle·
da jQ rozmanité podoby pá meho a .nepAr neho metra , pričom ta ktová čiara je
upl:atnená vä čšmi s ohJa dom na 1.I1Jterpreta, n.a ulahčenle jeho orientácie v
skladbe a zdôra znenie f~ýc h dO.b. V
druhom diel! s.k ladateJ orig!ná.lnym s.pO.
sobom pracuje s tanečno - džezovými prvkam!. Motivicky sa Inšpirácia džezom
prejavuje na jmä v podobe otlla·hčených
s y~kop . Z hla dis ka celku pôsobi jednoča s f.ová f.o rma. SOnáty a ko pestrá mozaika r ôznych k ompozičných nápa.dov, k>to r é s Q k sebe va rne pr!.rado.va né, pričom
tch hla d.ké strieda nie za bez.pel!uje ply nulá melodlcko-ha•rmon!c.ká väzba.
·
Skla dba je za uj1ma vá a j Invenčne.
Dvoj'hlasne riešený polyfónny Qvod v duchu tvorby 17. a 18. s toroč ia prerušujQ
bitonálne š esť zvu•ky , k·t>oré postupne pre.

c hádz.ajQ do tanečno-džezo výoh elemen·
tav. V zá·plave orl.g1nálnych nápadov pú.
ta na seba p ozornos ť sólov9 pedá.l, k'torý má ta·k·lst.o a ko ma nuál osobltQ fun keLu.
Sonáta pre orga·n č. l je prvou sklad .
bou V. Kublčku pre tent{) nástroj. je
venova ná známemu org.IIIOOVému i•n:ter.
pretovl Vla dlmlrovt Micha lkovi, ktor~
s-kLadbu premiérovo uviedol v máji 1987
v sále Slovenskej f1l'ha rm01nle.
Skla:d~arerový•m zámer.om bolo vytvorit
pre l·nterpreta provokujQcu a podnetnú
s kJa.dbu, v k.torej by sa mohli v reg;lstrác lil využit rôzne farebné odtiene.
Sklad•ba je u organ.ls tov obJQbená a bol
o ňu prejavený záujem dokonc:a aj v zahranič i. Azda 1 vďa ka tomu, že Kublč 
kova , hudba je pr! v§etke j "modernost·i"
tN"lS·tu)ná a zr.oz.wn!telná a.J širokému ~
ok·ruhu pos lu cháčov .
MIROSLA V PE)HOVSK!J

