
O hudobnej 
výchove 
v ZSSR 

V procese pres tavby sovietskeho kul· 
rOrneho života sa do centra pozornosti 
dostali problémy celospoločenskej este· 
llcke) výchovy. Soviets ky kultúrny front 
vldl hlavnú prlčlnu nedostatkov v lírov· 
nl vkusu a estetických potrieb spoloč· 
nosu a najm!! mladého pokolenia vo váž· 
nom zaostávanl estetickej výchovy v ško· 
lAch. Najviac týmto otázkam venujlí po· 
zornos t predstavitelia hudobného ume· 
nla, ktor! najlntclatlvnejšte presadzujlí 
nutnosť radiká lne) 'zmeny v celospolo
čenskeJ hudobne) výchove. jednou z ta· 
kýchlo významných lntctatlv bolo nedáv· 
ne spoločné zasadnutie vedenia Zväzu 
skladatelov ZSSR a VšezväzoveJ hudob
nej spoločnosti, na ktorom predstavite· 
lin oboch organizácii, teoretici l praktlcl 
posl1d lll stav a bezprostredné lílohy v 
oblasti h udobnej výchovy. Výsled kom 
obsiahlej diskusie boli velmi konkrétne, 
aJ ked nie vždy ok'amžlt& reallzovatelné 
závery. Okrem parciálnych požiadaviek 
dospelo zasadnutie k poznatku, že je ne
vyhnutné vypracovať novl1 koncepciu ce
lospoločenske j hudobnej výchovy, sku
točne masové ho hudobného vzdelávania. 
l!Jed lnelou lnlctatlvou zasadnutia je aJ 
prehlásenie, v ktorom hudobnlct vyzýva· 
jll všetky umelecké zväzy ZSSR spoloč· 
ne prlstl1plf k riešeniu celospoločenskej 
estetiky výchovy. V prehlásenl sa o. l. 
hovori, že účastnlct zasadnutia dospeli 
k záveru, že "dnes dospievajúce poko· 
lenia naliehavo potrebuje neodkladnú 
energickú pomoc vietkých a ka!dého, 
fo usvätil svoj fivot umeniu. Nemof no 
aa viac zmierovať s bezduchosťou znač· 
aej !!asti dospieva júcej generácie, prvé 
prlznaky ktorej sa prejavujú ul v i kol· 
1kých laviciach. Vyliečiť človeka od tejto 
hroznej choroby, znamená vykoreniť Ja· 
bostajnosť, aktivizovať tvorivú iniciat~u. 
•ytvorií nevyhnutnú duchovnú klfmu, v 
ktorej môže a musf žiť a pracovať nái 
16i!asnfk .. . Sme rozhodnuti priniesť svo j 
11uzikantský vkla d pre radikálne zlep
lenie estetickej výchovy dospievajúceho 
pokolenia a vyzývame viietky tvorivé :nl· 
IJ zjednotiť sa s nami v tomto uilachti· 
lom diele, majúcom obrovský vtznam 
pre budúcnosť nallej vlasti." 
Spoločné zasadnutie vedenia Zväzu 

sklnda te lov ZSSR a Všezväzovej hudob· 
ne) spoločnost\ prlzvukovalo povinnost 
všetkých č lenov oboch organizácii aktlv
ne spolupracovať pri riešeni pr oblémov 
hudobnej výchovy, o. l. fol.'\mou patroná· 
rov nad všeobecnovzdelávacfml školami, 
strednými školami a kolektlvml záu jmo
ve) umeleckej činnosti . Osobitne sa zdO
raznlla nutnosť výrazne zvýšiť sta rostil· 
vost o estetickú výchovu deti' - sirôt a 
z neúplných rodin. Dalšl okruh záverov 
sa dotýka tvorby pre deti a mládež, pre 
Ich hudobnú výchovu, ktorá sa v spolu
prác\ s Ministerstvom kultúry ZSSR a 
republikovými ministerstvami má zubez· 
pečovat a i formou tvorivých objedná· 
vo k. 

Zasadnutie pr ija lo návrh, aby obe or· 
ganlzácle začali spoločne vydávať vše
zväzové "Hudobné noviny" a aby pri Ra· 
de ministrov ZSSR ustanovil\ Radu pre 
estetickú výchovu. Rade ministrov ZSSR 
zasadnutie adresovu lo komplex návrhov 
a požladuvlek, týkajúcich sa centr álnyc l1 
orgánov Sovietskeho zv!lzu. Od štá tne! 
plánovacej komisie ZSSR ( Gosplan l sa 
napr. požaduje, aby o. \. zabezpečilo zá· 
kladné a st redné školstvo kvalitnými hu· 
dobnýml nástrojmi, posl'ldlla možnost vy· 
tvori! spolu so zahraničnými fl rmuml 
závody na výrobu hudobných nástro jov, 
zabezpečit materiálne prostriedky pre 
vybavenie škôl modernými záznamový· 
ml a reprodukčnými aparatúram i. Gos· 
plan má dalej zabezpečit, a by sa s ob· 
jektml hudo bných š kôl, resp. škôl ume
nia záväzne rátalo pri komplexne) l)y
rovej výstavbe a aby tieto školy boli úče· 
!ovo pro jektované. 

(Pokračovanie na 2. str . l 

Mestský dom kultt1ry a osvety v Bra· 
tls lave pr ipravil aj v tomto roku šlrok11 
pale tu podujat! v rám ci KULTÚRNEHO 
LETA 1988. Okrem divadelných predsta· 
venl a literárno-hudobných pásiem na 
nádvorl Divadelne j fakulty VSMU to bu· 
dú už tradičné Dni gitarovej hudby na 
Barokovom nádvorl Univerzitnej knlžnl· 
ce, kda sa okrem zahraničných hos ti 
(M. a j. Rostove! z NDR, A. Kannect z 
Turecka, P. Poluchln zo ZSSR, Ch. Savvo
poulos z Cypru a j. Cardoso z Argentlny 1 
predstavi M. Matoušek (Praha l a poslu· 
cháčt VSMU a Konzerva tória v Brati
slave). V r ámc\ Dol organovej ·hudby 
budú zo zahraničných host! účinkovať 
S. Cacor ln zo ZSSR, I. R. Frledrlchová 
a F. Fr iedrich z NDR, M. Hannula z Ffn · 
ska, M. Czalka z PI:R a L. Krä mer z NSR 
okrem toho tohtoročnú dram aturgiu obo: 

Kultúrne leto '88 
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hati spoločné vystlípenle j. Kalfusa a 
P. Horáčeka (spev l a za sl. um. I. Sokola 
a M. Lapšanského. Na Letnfch komnr· 
ných koncertoch budú pre zmenu do· 
m\novať našl In ter preti - SKO, Musi· 
ca da camera Praga a Moyzesovo kvar 
teto. Zo zahraničia sa na Bar okovom 
n&clvor! Univerzitnej knižnice budú pre· 
zentovať Capella Bydgostlensls z PI:R 
a So!ljské dychové kvinteto. Za vrcholné 
podujatie Le tných komorných koncertov 
možno označlt koncert venovaný 80. na· 
rodenlnám nár. um. E. Suchoňa, na kto
rom budú účinkovať našl poprednl Inter · 
pre ti (nár. um. P. Dvorský, E. BJahová, 
nár . um. O. Ma lachovský, M. La pšanský, 
zas l. um. r:. Marclnger a }. Pazdera) a 
Spevácky zbor mesta Bratislavy. Kon· 

Záber z ot·váracleho koncertu: laure6tka X. roi!nlka Celolit6tnej speváckej •Mate 
M. Schneidra-Tr navského B. Berkyov6 (sopr6n} . a M. Starosta ( klavlr ). 

cert - na rozdiel od predošlých podu
jat( - sa bude konať v Moyzesovej sie· 
nl Slovenskej filharmónie. ľlalš!m hudob
ným podujat!m, ktoré MDKO v spoluprá· 
c t so SHF pripravil na leto, sú Pon· 
delky v Klarisk6ch. Táto séria komor
ných koncer tov je venovaná st1borom 1 
sólistickým vysh1penlam, a tak sa po
pri súboroch V ent (Bra tislava), Ar
c haeus (Rumunsko), Ferro kvar te! zo 
Svédska a Chorea antiqua ( CSSR) pred
s ta viu B. Rlnne (viola) a O. Vetre (kla
vlrl z NSR, J. Simon (klav!r) , M. Skuta 
( klavlr) a J. Ctžrnarovlč (husle l a šti
pendisti SHF D. Ltvorová, I. Wah ba a 

Ľudová hudba vo filme 
-hladanie výsledného tvaru 

Ft1m a videozáznam sú technické mé
diá, ktor é sa už mnoho rokov úspešne 
využivajú v etnomuzlkologlckom výsku· 
me. Dokážu nielen verne uchovať hudob· 
ný pre jav a obraz o jeho noslteJovl, tvor 
covi, ale l zazna menáva ( súvislosti, v 
ktorých tento prejav vzniká, a tmosféru, 
väzbu na poslucháčov, mies to a funk ciu 
v obrade čl Ine j spoločenskej s ituácii , 
spä tosť hudby a tanca a pod., teda širš! 
etnografický kontext. Táto okolnosť je 
osobitne dôležitá práve v Judovej hudob· 
nej kultlíre, kde sú mtmoestetlcké väzby 
mnohokrát podnecujúcejš!m stimulom 
vzniku hudobného prejavu a tvoria dô· 
ležlte jšle sociálne funkcie, než je samot
ná estetická funkcia hudobného prejavu 
diela. Velmi teda zálež! na zornom uhle. 
ktorý sa urč! kamere - čo má zachylá· 
vat a čo teda bude predmetom vedecke! 
Informácie. Metodika tvorby filmov a vl· 
deozáznamov v etnomuzikologickom vt
skume je preto v9zna mnou súčasťou lei· 

Pohfad na 11častn lko v kolokvia. 

to práce a stala sa predmetom rokovH· 
nla vedeckého kolokvia, ktoré sa usku· 
točnllo' 18.-22. mája 1988 v Dolnej Kru
pej v rámci iHnóostt. Medzinárodnej ra
dy pre tradii!nd hudbu UNESCO. Uspo
riadal\ ho Umenovedný ústav SAV, Zväz 
s lovenských skladateJov a koncertných 
umelcov, Slovenský hudobný fond, Slo· 
venský filmový lístav a Slovenská hu· 
dobná spoločnost. Hostia z Maďarska, 
Rakúska, Sv a jčlarska, NSR, Velkej Brltá· 
nie a domác\ vedecki pracovnlcl a tvor
covia z Umenovedného Qstavu SAV, Ná· 
rodoplsného ťistavu SAV, Slovenského fU
mu a Cs. telev!zte Bra tis lava sa preds ta
vili svojou produkc iou filmov a video· 
záznamov a predostreli svo je názor y. 
Vznikla diskusia, ktorá potvrdila ne~d
notnosť náhJadov na m e todiku tejto prá· 
ce. 

Prehliadka filmov a videozáznamov u
kázala totiž mnohorakosť prlstupov k 
muzlko loglckým Javom. Objavili su tu 

~ním ku: 'J' . ~Zit l>ó 

E. Shaker z Egypta. Obohatenlm tohto· 
ročne1 letnej koncer tne j ponuky sú zbo· 
rové koncerty, ktoré usporiadal MDKO 
v spolupráci s Cs. rozhlasom pri pr!· 
ležltostt Medzinárodného st retnutia det

. s kých rozhlasových zborov OIRT, ktoré 
sa koná tohto roku v Bratisla ve. V rám· 
cl vystlípen! v Koncertnej stent Klarisiek 
sa tak mal možnost okrem detských r-oz· 
blasových zborov z Bratislavy, Bukurešt i. 

. Budapešti, Prahy a Sofie prezen tovať 1 
BDZ pri MDKO. 

Podrobnejšie recenzie jednotllv9ch po· 
dujatl pr inesieme v niektorom z budú· 
clr.h člslel. -JD-

snlmky dokumentárne, populá r no-ve dec
ké, publicistické l čisto vedecké zázna
my podobné zá plsnlku. V každom pr!pa· 
de bol východiskom u rčitý hudobný pre · 
jav, ale hlbka záberu a ciel výpovede 
boli rozmanité. Rovnako rozmanité bolo 
kultúrne prostredie, v ktorom sa hudob· 
ný prejav s ledova l. Prevažujúca orlen· 
tácla na pr!r odné národy, afri cké kme· 
ňové spoločenstvá a ázl j$ké národy zod· 
povedá e tnologickému záberu pracovisk 
západn ých krajin. Vedecké pra coviská 
soctallsttckých krajin sa prldtžajú kul · 
túry vlastného etnika. Existencia tradič
nej hudby v súčasnosti je s line determl· 
novaná vplyvmi •masovej kultúry, takže 
sa neustá le naráža na problém autenllc· 
kosti, vernosti tradične) predlohe, vyžu
dujO sa autorské zása hy už pr\ pr!pra · 
ve Interpre tov, Inter pretácia a takisto 
prostredie sa očisťuje od nových kultOr· 
nych nánosov. Mnohé formy je potrebné 
oživovať, evokova ť situácie, súčasne od· 
s traňovuť štylizácie, ktoré sú vo vedec· 
kej dokumentácii nežladlíce. Oalšou sku· 
točnosťou, ktorá značne diferencuje vý · 
sledný tvar zhotovenej snlmky, je je j 
určenie. úplne r ozdielne sú sn!m ky, ur· 
čené na verejnú produkciu od tých, kto· 
r é sO zhotovené pre arch!vnu dokumen· 
táclu ak.o študijný prameň a tých, ktoré 
sú podkladom k vedeckeJ analýze .' Teda 
pestrá žánrová skladba snlmok a vlace· 
ro okolnO§tl, ktoré sprevádzajú vedeckú 
dokumentačnú prácu prostrednlc tvorri 
filmu a videozáznamu, vyvola l\ živO dls · 
k ust u. 

je nepochybné, že filmársky l divácky 
najlíčlnnejšle sú dokumentárne sn!mky, 
ktoré nezostávajú len pri samotnom hu· 
dobno-folkl6rnom jave, a le všfmajú sl l 
človeka, jeho osobnostné črty alebo život· 
nú realitu. Téma takýchto snlmok sa 
obvykle dotýka niektorého etického ule
bo sociálneho fenoménu, ktorý vyplynie 
uko súhrnná výpoveď autora o človeku. 
Takým bol mm Johna Bailyho z Velke j 
Británie. ,.Amtr - hudobn!k z Pešava· 
ru". K postave muzikanta sa viazali reá· 
Ile z jeho rodinného života a životu 
v spoločenstve so silným emotlvnym: nie 
však sentimentálnym líč lnkom, v prlro· 
dzene) realistickeJ polohe. Zauj!mavé bo· 
lo ·pria me účinkovanie autora vo filme 
ako prostredn!ka medzi divákom a (ll. 
movým prostredlm, čo zvyšovalo hodno· 
v?.rnost pohladu, jeho bezprostrednosť. 

(Pokračovanie na 7. s tr. l 



Správy z činnosti SHS 

• 
• EXKURZIA 
NA zAKLAD· 
NEJ SKOLE V 
NCR. Stredo· 
slovenská od· 
bočka SHS U· 
skutol!nna 20. 
mája 1988 ex

kurziu na základn11 školu s roz· 
š!reným vyul!ovan!m hudobnej vý· 
chovy v Egrt pre vybratých l!Je
nov Slovenskej hudobnej spoloč· 
nosu z celého Slovenska. 

Ol!astn!cl exkurzie hospitova-
li na dvoch hodinách hudobnej 
výchovy. Na besede s pedagógmi 
školy st vymen111 názory o spOso
be vyul!ovanla hudobnej výchovy. 
Hoci to bol prvý, pomerne krátky 
pobyt v sesterskej škole, priniesol 
vela poznatkov a podnetov pre 
prácu pedagógov na základných 
školách a I:SU. 

• SEMINAR O VYU!IvANI TE· 
LEVIZNYCH PROGRAMOV PRE DE· 
TI. Západoslovenská odbočka SHS 
uskJ,Itol!nlla 3. J11na 1988 v stre
disku Hudba a mláde! SHF celo· 
denný seminár na tému "Využltle 
telev!znych hudobných programov 
pre deti vo výchovnovzdelávacom 
procese". 

Seminár bol url!ený predovšet
kým pracovnlkom klubov mládeže 
a hudobných knlžn!c, pedagogic
kým pracovnlkom v školských dru· 
žlnách a kluboch. Z11l!astn1ll sa na 
ňom aj pedagógovia základných 
škOl a ĽSU, redaktorky Cs. televl~ 
zle a zástupcovia VOP. 

úvodný referát predniesla G. 
Vyskol!llová. Pr!tomných obozná
mlla so základnými trendmi a žán· 
rami televlzneJ hudobneJ tvorby 
pre deti a mládež. Dr. V. Trubl
ntová sa zamerala na oblasť pred
školskeJ hudobneJ výchovy, dr. Il. 
Koplnová na základné školy. J. Hat
r!k sa zaoberal využlvan!m tele· 
vlznych hudobných tvarov na ml· 
metlcké hry, A. Janll!!ková predlo· 
žila námety na Inováciu foriem 
a žánrov televlznych programov 
pre deti a mládež. 

• KOMISIA ZBOROViHO SPEVU 
PRI SHS. Predseda Slovenskej hu
dobnej spolol!nostt, zasl11žtlý ume
lec prof. Mlloš Jurkovll! Informo
val ústredný výbor SHS na za
sadnut! 12. mtja 1988, že Kruh 
zborových dirigentov, ktorý pra
coval pri ZSSKU, prešiel do pOsob
nostt Slovenskej hudobnej spolol!
nostl ako Komisia zborového spe
vu. 

Predsedom komisie je naďale) 
zashížllý umelec dr. Stefan KUmo. 
Vo veden! komisie sd zástupcovia 
centrálnych lnštlt11cU, ako MK SSR 
a Osvetový 11stav, zás tupca skla· 
daterske1 oblasti zasl. um. prof. I. 
Hrušovský, za zbormajstrov doc. P. 
Hradil a L. Holásek, zástupca ma· 
darských zborových teUes I . Jaň
da, zástupca Východoslovenského 
kraja E. Zacharová, za Stredoslo
venský kraJ hudobný skladater A. 
Zemanovský a za Západosloven
ský kraJ J. Potol!ár a M. Gergelo
vá. 

Ostredný výbor SHS priJal ná
vrh predsedn!ctva, aby dr. S. KU
mo bol kooptovaný za l!lena OV 
SHS. 

• ZASADNUTIE 0STREDNIHO 
VfBORU SHS 12. MAJA 11111. Hlav
ným bodom programu zasadnutia 
ústredného výboru SHS dňa 12. 
mája 1986 okrem bllancle práce 
jednotlivých združen!, sekcU, ko· 
misU a odbol!tek, bola tnfo~mácla 
o materiáli Ministerstva školstva 
CSR a SSR "Hodnotenie estetlck~j 
výchovy na základných a s tred
ných šlrolách" a "Návrh opatreni 
na dalšie skvalitnenie estetickeJ 
výchovy na základných a stred
ných školách". Doc. l. Par!k Infor
moval o porade v Prahe, ktor11 zvo
lali minister stvá školstva za orf· 
tomnostt zástupcov umeleckých 
zväzov a 1\_udobných spolol!nostl. 
Konštat·oval, že na porade sa vo 
výrazneJ väl!štne z11l!astnU1 zástup
covia hudobnej oblasti. Už tento 
samotný fakt dokumentuje, že zvll
zom skladatelov a hudobným spo
lol!nosttam velmi zále!l na tom, 
aké postavenie bude mať hudobná 
výchova na základných a stred
ných školách. Doc. I. Par!k s11l!as
ne predniesol stanovisko zväzov 
skladatelov a hudobných spolol!
nosU k uvedenému materiálu, kto· 
ré Ov SHS s uznanlm priJal a 
schválil. -IM-

Absolventské koncerty žiakov Konzervatória v Bratislave 
Umeleckým zavtšenlm štddla na konzer

vatóriu je absolventský koncert, ktorý s na
plltrm ol!ak4vaj11 nielen ped,o&(Jgovla a !la· 
cl školy, ale aj kulttlrna verejnosf, najmll 
hudobn!cl-lnterprett, -skladatelia, pedagógo
via a !!act VSMU. 

V mesiacoch april a máj 1988 odohrali 
svoj absolventský koncert 70 žiaci llleste
ho · rol!nlka, dve žlal!ky, ktoré kontrahovali 
S. a 6. rol!nlk denného llt11dla a. lltyrla žiaci 
!ltddla popri zamestnani. Koncertný maratón 
sa vn11torne rozl!lenu na laterat abaolweat
akt koacerty, ktoré sa konall v koncertnej 
sieni llkoly, werejat abaolweatalct koacerty, 
ktol'é sa uskutol!nlll v Moyzesovej sieni SF 
abaolweatakt recltlly • koncertnej sieni kon: 
zervatórla a allowe •fkDDJ a Ko•orafal or· 
cheati'OIIl koazenat6rla pod vedenlm prof. 
Jána Praganta v Moyzesovej sieni SF a a6· 
lowt •tkoay ao Symfoatcktm orchestru. 
konnnat6rla pod vedenrm prof. Adolfa 
Vykydala v koncertnej sieni SF v Redute. 

Výnlmol!n11 11roveň dosiahla MartlDa Laa· 
116 (prof. D. Sebestová-Zsapková) a Vla
dimir Sirota (prof. K. Flllpovll!). Obom žia
kom udelila Umelecká rada konzervatória 
titul Najlepllf absolvent roka. M. Lesn6 ab
solvovala v hre na flaute v Moyzesovej 
sieni SF. Už pol!as št11dla 9Dle ju obdivova· 
ll pre systematický lnterpretal!ný rozvoj, 
ktorý dokumentovala na verejných koncer
toch llkoly, na pol!etných koncertných vy
st11penlach v Bratislave 1 v zahranll!l. Bla
hoželali sme jej k l. cene v S11ťažl slo
venských konzervatórU v I . kategórii v ro· 
ku 1984, k l. cene v tej Istej s11ťažl v 
II. kategórii roku 1988, k 3. cene s11fa!e 
Concertino Praga, k 11spellnému konkurzu 
do Mahlerovho «chestra, v roku 1987 k 
11spe!lnému konkurzu do s11boru Musica ae
terna po s"konl!enr 4. rol!nfka konzervatória, 
ku krásnym kritikám, ktoré ·o jej výkone 
nap!saU na l. európskom festivale mládež 
v Mnlchove roku 1985 a na koncertnom 
turné v NSR roku 1987. 

Koncertný výkon Martiny Lesnej sa vy· 
z;nal!oval vntltornou Istotou prejavu, ktorá 
vyplýva z technickej pripravenosti a zo 111· 
roktho muz1k4lneho poznania štýlového 
prejavu ako aj vn11torných zákonitosti hu
tlobn6ho výrazu. Zahrala Sonátu h mol 
S. Bacha (l!embalo M. Doblállová), Elégiu 
P. Slmala pre spev. (E. Gazdlková), vlolon· 
eelo (L. Szatmáryj, flautu a klavlr (prof. 
Gabriela Hamarová), a Suitu a mol G. Ph . 
ľelemanna ako sólistka so s11borom Musica 

O·hudobnej 
výchove · · · 
v ZSSR 

Goskomtrud (St6tna komlsla práce) a MI
nisterstvo ftnancU maj11 zabezpel!U platy 
ul!ltelov hudby na vlleobecnovzdelávac!ch 
llkolách a na stredných llkolách zaviesť 
funkciu umeleckého (hudobného) ved11ceho. 
Zal!lenlt mlmollkolsk11 s11stavu hudobneJ vý
chovy na 11roveň škOl vlleobecnovzdeláva· 
clch 'a zrulllť obmedzenia pri estetickej, 
resp. hudobnej výchove externlst80ll a dO· 
chodcami. 

Ministerstvo kult11ry ZSSR má zabezpe• 
l!lt zvtllen11 produkciu platni a mg-kaziet s 
nahrávkami skladieb pre deti a mláde!, 
ako aj prUohy v podobe platn! a kaziet 
k hudobnopedagoglckým notovým publlká· 
clám. 

Najnárol!nejllle návrhy a požiadavky sa 
týkaj11 Státneho výboru ZSSR pre Iudové 
vzdelávanie. Tu sa na prvom mieste žiada, 
aby v l. rol!n!ku vlleobecnovzdelávacej llko
ly zaviedli _!rl .hodiny týždenne pre hudob
n11 výchovu, v triedach 5.-10. rol!n!ka po 
dve hodiny týždenne. 'Oalej organizovať na 
každej llkole dobz:ovolný zborový spev a v 
s11vlslostl s tým systematizovať miesto llkol· 
ského zbormajstra a korepeUtora. Na stred
nej llkole sa predmet "Estetická výchova" 
má rozlllrl.( o praktické pestovanie hudby. 
Katalóg návrhov a požiadaviek o. 1. obsa· 
huje '41 myllllenku zabezpel!ovať vlleobecno
estetlckd prlpravu všetkých pedagógov. 

O komplexnosti požiadaviek sovietskych 
hudobnfkov svedl!f napokon aj to, že od 
Ministerstva dopravy požaduj11 prehodnot'U 
repertoár, ktQrý každodenne znie z repro
duktorov vo vlakoch, lietadlách, morských 
a rlefnych ·plavidlách, ale aj na plážach a · 
Iných miestach odpol!lnku, aby sa vykore· 
nllo zamorovanie týchto miest hudobným 
brakom. 

Je evidentné, !e nie vlletky polladavky 
sovietskych hudobn!kov bud11 prijaté bez 
diskusie a okamžite, no možno ol!akávať, 

že Ich s11stredené 11sllle prinesie reálne a 
spolol!ensky prospellné výsledky. 

LADISLAV MOKRt 

aeterna. Absolventský výkon Martiny Les
nej sa vyzn!ll!oval najmll d~rou priprave
nosťou pre ·Interpretáciu hudby baroka. 

V. Sirota absolvoval v koncertnej sieni 
~koly recitálom. AJ on prezentoval svoj u
melecký rast už pol!as llt11dla - v Sdťažl 
slovenských konzervatórU sa umiestnil v 
I. kategórii v roku 1984 ako druhý a v 
ll. kategórii v roku 1986 zfskal tlež 2. ce
nu. Absolvoval Sonátami pre vtolonl!elo a 
klavlr M. Vlleca a W. de Fescha, Sonátou 
B dur pre violončelo a klavlr F. Mandel· 
ssohna-Bartholdyho a na záver zahra l 
Scherzo op. 12 l!. 2 D. van Goensa. 

Prof. Karolovi Flllpovll!ovl sa podarilo 
vypracovať u žiaka schopnosť tvoriť krásny 
tón, ktorý~ dokázaJ vybudovať nlela.n jed
notlivé l!astl skladby, ale aj dramatický 
a dynamický celok sonáty. Sirota je hudob· 
nik, ktorý nedisponuje výbullnosťou l!! ro· 
bustnosťou, zau}me vllak jemnosťou a zrej
m9m chápanrm obsahu a výstavby diela. Je· 
ho výkon je kvalltaUvne starostlivo vypra · 
covaný, každý detall frázovania je vybr11-
sený do P.resvedl!lvej podoby, prll!om Siro
ta pracuje nielen s dynamikou, ale velmi 
umne l s farbami, takže od prvého do pos
ledného tónu zaujme posluchál!a. Technic
ká prlpravenps.L mu vytvorila predpoklady 
pre emoUvno-výrazové zvládnutie lnterpre· 
tovaných diel , l!o dokázal na pozoruhodneJ 
11rovnl. 

Vrcholnou koncertnou udalosťou Konzer
vatória v Bratislave bol koncert absolven
tov a6Uatow ao Sy•foalckt• orchestrom 
lkoly pod .adeafm prof. Adolfa Vykydala 
• Ratude, kde 11l!lnkovala Hana Hamarov6 
(prof. I. Cernecká J, MariAn Turner ( pr.ot. 
.V. Vavro), Jana Krempod (prof. E. Pappo· 
vá) a Vladimir Stuteckt (prof. E. Bomba· 
ra). Sóllstl sa mohli oprieť o dobre vede
ný orchester a podall prvotriedne výkony, 
ktoré boli výrazovo presvedl!lvé a štýlovo 
pOsoblvé. E. Hamarová zahrala Koncert 
A dur pre klav!r a orchester W. A. Mozarta, 
M. Turner Koncert D dur pre flautu a or· 
chester W. A. Mozarta, J. Krempová Kon
cert f mol op. 21 F. Chopina, V. Stvrteck~ 
Koncert f mol l!. l pre klarinet a orchester 
C. M. von Webera. 

NadprlemernQ llkolsk(l 11roveň moll aJ 
polorecltály spevál!ok Zdeny Furmani!okoveJ 
(prof. z. Llvorová) a Allbety Drenko.aj 
(prof. zas!. umelkyňa M. Fldlerová-Soplro
vá). Drenková up11tala velmi pekným muzi
kálnym prejavom, technickou pripravenos-

ťou u výrazovým dlferencovanlm prednese.: 
ns;ch árU. Zaspieva lo bohatý program, ktort. 
obsahoval plesne R. Straussa, P. I . Cajkov· 
ského, D. Kardolla, árie z opier Mozarta, 
Belliniho, Pucciniho a áriu z operety J, 
Straussa. Furmanl!okovej polorecltál zaujal 
dramaturgiou, lltýlovou diferenciáciou. Za· 
spievala árie z oratórir Händla, Mendelssoh· 
na-Bartholdyho, plesne Faureho, Poulenca 
a Brlttena, prll!om na jpOsobtvejšle vyznela 
ária pani Fluth z opery O. Nlcolata Veselé 
panll!ky z Wlndsoru. 

K poooruhodným absolventským výkonom 
p<ttrllu aj Ballada alla una Fantasla z Pot· 
ttckej suity A. Moyzesa v polorecltáll hus· 
Ustky Moalky Grulyowej (prof. M. Karlfko
vá J; Toccata e mol J. S. Bacha a Prvá kla· 
vlrna sonáta S. Prokofieva klaviristky K•· 

· tarfny Cialrlkovej (prof. B. Starostov á J; nál 
rol!n9_ plesňový cyklus Jaro pacholátko f, 
Kl'lčku Katarfay Drobaej (prof. K. Flguro· 
vá); ária Mimi z tretieho dejstva Pucciniho 
opery Bohéma NatAlie Gallovej (prof. R. 
IJlenbergerová J ; Polonéza-fantasta op. 61, 
Etuda a mol, op. 25 F. Chopina a Hry vody 
M. Ravela klaviristky MArie Kezeso.aj (prof. 
B. Starostov á l ; VIedenské falllangy op. 26 
R. Schumanna klaviristky Katarfny Fejeio
vej (prof. J. Malltnda ); Prvá sonáta B. Marl 
Unťl pre flautu a ktavlr v podan! Jany For-o 
manekonj (prof. D. Sebestová-Zsapková); 
spevácky výkon Igora Rymarenku (prof. R. 
Szťlcs). Organistka Jana Boudod (prof. L 
Skuhrová) dokázala vo svojom recitáli, kdt 
odzneli Pleces d'orgue F. Couperlna, Trlov• 
sonáta c mol BWV 526 a Prel11d1um a fdgl 
h mol BWV 544 J. S. Bacha, Chorál a mol 
c. Francka, I. a III. Meditácia z L'ascenslon 
O. Messiaena, že sl osvojlla schopnosť vel· 
ml dobre uplatňovať registre a vyjadroval 
štýlový charakter diela. 

Zaujfmavým experimentom absolvovali po 
prvýkrát v dejinách školy žiaci oddelenia 
hry na bicfch nástrojoch, ktor! hrali dpra· 
vu barokového sólového koncertu na IJ· 
lofóne a vibrafóne. Peter Krbafa takto za. 
hral so sprievodom Komorného orchestra 
konzervatória pod vedenlm prof. Jána Pra~ 
ganta Koncert pre husle a orchester a mol 
Antonia VIvaldiho. 

Všetky koncertné výkony zodpovedali In· 
terpretačno-technlckej Qrovnl absolventov 
konzervatória a vyjadrovalt nielen dostab· 
nutý ll'melecký stupeň žiaka, ale aJ pedago· 
glcké majstrovstvo ul!ltela . -ur-

-Eniky,. be iky 
Klavír 

.• OPUS DEŤOM. Hudobné vydavatebtvo ·OPUS obohatllo oblasť ini truktlvnej norlly 
pre dell dvoma dallfml publlkáciaml. Prvou z nich ad riekanky a peaol.čky pre naj· 
menlfch klaviristov - ENIKY, BENIKY, ktoré zostavlll a pre klavfr upravili V. LlchH· 
rovA at. a v. Llchnerov6. Snahou zoata.vovatellek tohto zbornfka je na slovenskej lu• 
dowej plesni oaui!U dieťa apozn6nť hudobn6 rei! a vypestovať v iiom llkladné poby· 
bové nbyky klavfrnej hry. Riekanky a pesničky ad teda uri!ené na zal!latok vyučonala 
klav!roej hry a neak6r Ich molno poullť prl ltvorručnej hre (dprna J. ZlmJHr, 
B. Mlllč, V. Llchnerow6 a l. Dibák) a hre 1 Uatl!, Pesničky s6 navyle vkusne llustrov81• 
B. Auguatlnovou. 

Druhou publlk6clou je ronlahlejll SLABIKAR ZAC1NAJ0CEHO SPEVACIKA Bianky 
Chlldkovej (preklad I:. Sfkorov6, dpravy Jud. plesni P. Blatný, ). Snl!kov6 a D. Spilka). 
Ako vyplýva 1 dwodu, 3·dlelny llablk6r je určený na vyul!ovanle zoi!latkov hlaaowtl 
výchovy pre skupinku sedem al deaaťroi!ných detr a zoznamuje ich ao z6kladnflll 
technickými 61ohaml 1 učebných osnov 1.-3. ročnlka CSU. Ako l t6dlfný materiAl u 
wyutlll ludové a umelé plesne a hudobné hry, ktoré boli vybrané tak, aby rleiUI 
jednolllv6 technick6 prvky. Slablk6r mA vzbudzovať hudobnd predstavu ďeU, ronljaf 
Ich wleobecn(l hudobnoaf (vlastné rytmické sprievody, vytvárenie druhého hlasu k da· 
aej mel6dll, worenle mel6dle k danému teJttu, doplllanle chýbajdcej časti mel6dle ale• 
horenie vlastnfch teztow k mel6dll), vlteplf Im z6kladné apev6cke obyky a prlpn· 
wlf Ich po technickej atrlnke na dallie apeY6cke lkolenle. V oblasti lntonai!nej, rytmlc· 
kej, teoretickej a v tvorlvfch l!lnnostlach nadvHzuJe na vedomosti a 1rui!nostl, ktori 
dell zlakaU v prfprnnom hudobnom vyučovani a na hudobneJ výchove v dkladDtl 
lkole. Kald6 kapitola okrem i!aatl 'pre deti, v ktorej ad uvedené hry a pesnll!ky s ú· 
vodom, ako s nimi pracovať, obsahuje i metodické pokyny pre pedag6gov a rodll!oY. 
Podobne ako prv6 publlk6cla je aj ŠlablkAr zal!fnajdceho apev6člka vkusne llustrovaaf 
(E. Vogelov6). - JO-
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XI. Ziliňský- festival k~morných orchestrov 
TrucHčnýím VY'Y.rcbo'lenlm ka!dej koo· 

cert•nej sezóny S·tá:lineho komorného or
chestr<! v Zil1ne je májový testLval ko· 
morn9ch orchestrov, ·ktorý sa tentiONle 
usl<uto.čnll • Dome kulteiry ROH y !JU
H Y l!lae od 11. do 31. m6ja a prdalle· 
sol sedem za·ujlma>vý·Oh orohestrálnyoh 
koncertov. 

2111nský fest.tval vslol~p1'1 do nov6ho 
clesatr.očl.a svojej exi'Stencle. Za uplynu· 
lé roky oo z podujatia zrodeného zo 
spol.Uiprá·ce Státneho komomého orches
tra a Mestského národné-ho výboru st>al 
v9znnmný medzinárodný testwal, ojedi
nelý svojou drama~urgldkou šttukHlrou 
nielen v rá·mc.l repwblol1ky, ale 1 v celo
európskom meNlldle. Hlavným zámer001 
festivalu hned od Jeho venl:k.u bolo obo· 
hatlt ~oncer.tný Uvot Zllmy, z ktorej 
medzitým vyrástlo vý:znamné hudobné 
centrum a po.skytnťit .pub!:l~u čo najplas
tlckejš! obraz o tvorbe a l!nter.pNtácdd v 
oblast,[ komornej hudby u nás 1 v .za. 
hranič!. Pre Stá·tny lromomý orchester 
It festival dOle!ltý z hladtiSika obohate
nia .vlastnej doomarbur.gle, nalkallko hlav. 
ne zahil'la.nl·čné sťibory za-radujťi do svo
~ch programov d.lela u nás toa•k·IIM!r ne
známych sta·rýc.h l sťičasnýoh autorov, 
dalej z hla diska V}'lt:vorelle!J u!lltočnej 
umeleckeJ konfr,ontáole a nadvtaru~n1Ja 
llont<alk.tov s Lným•l orchestrami, ktoré 
vyOstm do rec~pročného v~~ťilpenLa SKO 
v CSR l v zahranl'čf. V posledných ro. 
koch už nie je festival vyslovene !Hlin· 
uou zále!ltosfou, ale rozšlril sa aj do 
dal!!ch miest sbred•o.sl1avenského kraja, 
ktorý,m ŠKO ~onťi:ka testl!Valové koncer
ty v r~mcl laká lnych cyklov Hudobnej 
jar l. 

V priebehu upl}mulý-ch deslattoh roč· 
n!kov sa uSkutoOnlLo v rámol Zl!1lnského 
!est!val•u kom.orný{>h orchest.rov ~oLu !il 
koncertov, na kt·orých yysttlplll postup· 
118 v!etky slovenské sábo:ry, 14 českých 
a 17 zahrenlčnýoh sllbor.ov. V .tejto ma· 
ltj rekapitulácii sl pl'~pomeňme aspoň 
nlel«oré z host-u.j1lclch sťi.borov - z do
m6c!ch Slovens.ký ·iromomý orchester, 
D6msky komorný orchester, Východočes
kf lt~tny komomý orchester PardubLoe, 
Juhočeský štátny orchester CeSiké Budi!· 
joYlce, Prao!s'ký komor.ný ordhester bez 
dirigenta, Suk·ov lk·omu 11ný .orchester, Ko
momý orchester B. Martlnll, Komorný 
orchester Leoša Janáčka a 1., za zahra
nlónfch to boli Welmankl komoml só
listi, Berlf,nsk·l sólisti, Mosk.ovskl vlir.tuó
zl, Das Ullis8ll1ler Ool'leglum z NSR, Mu
.11cu VItae zo švédska, Komol'lný orches-

certov .sa preastavtlilo oo p6diu VeNleJ 
~ly Domu kulot11Ty RQH v Ztlline §esf 
orc.he9ti'OV - d0im6cl SKo Zllkla, spo
ml:nan4 VledEmsk6 fllih.aNDOOta a Ensem
ble Spmk, Výcbodoče:ský §tá.my komomý 
«chester z Pat'dublc, C&pelLa Craoovlen· 
st.s z Pľ,R a Slovenský lromomý orches
ter. 

Na O.YIOidnom koncerte testl!Valu dňa 
11. •6ja vysttl.ptl h09Utelský St6tay ko
moraf orchester so svoJI·m šéfdlirl·geo
tom Jaaom Valtom a sóJ.I.sraml - vllo-
1-ančellstom Richardom Vudro• a ma
rlmblst<mi ltobertoa wu Slceom z Bel
giCika. Orchester podal uf v prvej sklad. 
be - Seru6de pre komomt orcheater 
od BohaalaYa MarUDA bNlantný, technic
ký 1 výra~o preSIVedčLvý výlkon. Do
m'llniO!Vala v ňom vnolltamá zaanga!ova
nosf a vyruka~tlcl výlkoo hráčov dycho
vej se.kcle, z kltor9'ch vllč§Lna sa prezen· 
tuje počas sezóny 1 sóllstlcky, čo však 
ne.vadl výslednému vyrovnanému zvuku 
a lntOillllälej Istote celej ~y. Vý·koo 
SKO v sk1adbe Mar.ttnll zre)me p0901bll 
velmi 11n~lilluj11oo aJ na obLdvoch s611S· 
wv. Rlc.hoaro Voodra. Je !lllnSkému pub· 
lllku dOveme mámy, nak,aJilco p0sob11 v 
r.o.koch 1985-86 vo tun:kdl k()(lce.rmého 
ma,j8tra vlolonč.lel v SKO a prezentoval 
sa .v Zmne vlackrét só11!9tLoky l a·ko ko
momý htrát. Ti!llltdlcrát predniesol dve 
prlle!Lbostné DYOI'6kO.e aldadby Roado 
a KUd 1... pre rioloai!elo a koaonaf 
orcheater, v ktarý'Oh mal dosť prlestor.u 
na vy.u!l.tie svolj-ho šlrlllkéoho arzenálu vý
taaJOIVýOh prostrtedikov l na vyjadrenie 
bllzkeho vztahu k hud.be ~omant~kov. 

NespO!Nlým v·rch.olam večera bolo vy
st·tl,penle mla.d6ho belglokéllo marlmbls
tu, ktOil'ý vo svojich 27 .rd«lCh je me
len sk!Velým linotel'\l)'l'e'tom na t·omro málo 
známam n6sl'rojl, ale asj yy,h-Jadá.vaným 
pedagógom v hre na bicích nást,rojoctl 
(ved.ie kura:y na z&mk.u S.p.ont1n v Bel
gloku a je stálym ex.temým pedagógom 
koozervat6l-U v A•msterdlame a Madride l . 
Bez aké.hOtkolvek nadsadenla - Robert 
vam. Sice je famózny ilnterpret s tec.hnl· 
. keru vzlmt:l011j1lcou 11ctu, bohatou dym:a
mLckou §kálťlu a neobyčajným osobnost· 
ným čarom a šalrmom. P.red.nlesol jemu 
venovant Koacart pra marlmbu a all
i!lky od angLidcéh& skladoalteJa Petra 
Klauowa ( 1945 1, kltarý sa vyznačuje 
hla.v·ne ~c.hnloklolu obtlatnostou nielen v 
marlmbe, ale aj v pal'ttoch s61avých hus
ll a violy. V dl'u'hej ča'Sitl pl'Ogll'amu SKO 
odznela v §týl•ovo vyhľléiiilenej tnterpre· 
tácll HaydDOn Symf6ala Ea dur i!. 103, 

Capella CracoyleDala, Pta 

ml zverencami diela rO:Dnych ~týlových 
obdobi. Program bol s!ce d•ramat·urglc
tcy zaujfmaNý (du haalOY6 koacerty 
trutak6ho rod6ka Fruceaca ADtoula 
BODportlho z p.rel om.u 17. a 18. storoč.i<t , 
Smeit~D6 hudba pre yiolu a al6i!iky P. 
Hlademltha, Rlcercare od súčasného ta· 
ILa!nSkeho autora Luciaaa Challlyho <l 
Koacert pre al6i!Uty od známeho aurora 
t l1movej hud by Nina Rotu), ale na1ko ntec 
vyznel velmi Jed·no~Vál\ne. Anl vl<OHsttl 
Gluaeppe Calllarl nepren~kol do vootm 
.talk hlbdkého a 1ntrove11tného diela a1ko 
je Sm\1točná hudba P. Hlindeml'tha. 

Nev!ed.ný zálUo.k p.rlipra>v.ll 19. m6Ja 
f11Lnsikým posluoháč·om d'ruž.ohný putsk9 
orohester Capella Craco•lealia, ktorý su 
do kronLky fesHvalu za·p!sal u! t;retl-krát 
(SKO Zt!Lna 1lčlnokuje v rámci druf.by 
zasa na resu.vale Hudba v starom Kra
kove). Caa>ella Crru::ovlensis má r.oV'nlllké 
obsll!denle a:ko SKO Zmna (ma lý symfo· 
nloký orohester mOZ8illtOIVSkého l fipul 
obdtba'tené o 12 madrigallstov, čo um.o!
ň\llje štToký repretoár.ový záber. Koncert 
:oosta!Vený z diel G. F. HllDdla, W, A. 
·MOzarta, M. Karlowlcza a G. Roaalalho 
bol u'ká!.kou dokonalosti v sťi'hre, tech· 
nio'kej dls.po:n<MmOStl hráčov a )ednot· 
nosti vo V~['loílZe. U! meno samotného 
dlrtgeDta Stanlalava Galoaakeho, ktorý 
pa'trl k naj.vllčšlm pol•ským odbo·rnikom 
n a ·k omor.nll hucLbu, slubov·alo sil<ný ume 
lecký zážL~ak. Všetky diela zazneli v 
podobe, ktorá musela stor.hnťiť raz výru· 
zovou vrdcnosfou (Koarl owlcz:ova sere . 
náda l, inOikedy braJv\1.r.nou v•r·ťicnos~ou 
( Ross.Lnlho predohra Ho:dvábny rebr!<k l 
a rte! nadčasovým posols~vom, kt·oré dl· 
t'lgent vdýdhol st>arým dielam ( Hllndlov 
3. hobo:JO'Vý k·oncel'tt a M00al'ltova Sym
fónia g mol KV 550 ). Rozhodne možno 
teJl!tiO orchester zaradi( medzi špl·čkové 
telesá v euró.pSikom meradle. Koncer .t 
odznel aj 18. má1ja v P.\1chONe. 

Murlmblsta R. YBD Sice ·(Belgicko) a SKO !lllaa a .dlr. J . . valtom 

Veolml dobre sa prezento.val 2!1. m6Ja 
na festlvoale aj pa·r.dubiCiký Vfchodoi!ea
kf lt6tDy komorat orcheater, k.torý dl· 
rl;gOVIa'l jeho s.tAly hcisf ZJIIl. umelec Jo· 
aef Vlach, špooliallsta na sláč.ilky a. dlho
ročný vediťlcl Suk·avho komorného or· 
chestra. V pooovmml s SKO Zlllna, s 
·klliOirým má UUJV'l"e.t·\1 u! dl:hé roky d:o· 
bodu o vzájornne.j spo~uprácl , má tento 
orchester vel.kJ11 v~hodu v stabilnom ob· 
sadenl všetký-oh nástrojavých skup!'ll, 
kým SKO zápa.s! s nedosmtílrom hráčo.v 
v s.ku.plne husU a d1hot-nv.ajťico.u a bse·n· 
clou konce;r.tflého majstM vlo lončlel. Za
Natl čo u SKO Zll.lnla moono vysoko hod· 
notlf hlavne výkon bráčov dychovej sek. 
ole, v Par.du bicl:ach sa mO~u pochváliť 
lkompak,tnou, :DV<Uik01vo jed,nolla.tou S!k•u;pi · 
nau k'YaHtných hrAčov na slá,čUk·ových 
nAstro}och, čo noakonlec 1 skvele demon. 
§brovoali v SukoveJ Serea6de Es dur u 
Vlnldlho Styroch roi!Dtch obdobiach. 
Sóli.Stlcou v tomto d·lele bola vy.n!•ka júcu 
sov~etska· husl!l,sVka, národná umelkyňa 
Gru:z!nskej SSR Marine )ahlll, ktorá ,pr i . 
šla na žl!.lnský festival po vystú.pen! na 
Pra!slkej taxi. ObdLvuhodná technl.ku, 
zmysel pre frézovanie ba'Nltkove'j hud.by 
a i1wsný tempeooment, k1torý sa naplno 
prejavU v pr!dav,ku od sťiča.sného g.t'U· 
ztns.keho éliUitOINI - to sl1 hla;yoé dev!zy 
jej hry, kt orá o:d prvých toa:k~o,v oča•rilu . 
Celý orchester sa pred.stavH len v P.ro
koflavoveJ KlasickeJ ay.mf6nli, kt·ará je 
previerkou .Lntenpret.a:čnýCth m o!nost l <k•až. 
déJlo komorného orchestra a tu O'PIIť 

ter Lotyšskej fdlharmónle, A.nk·arský ko· 
morn9 orchester, lihe Loodon Stnf.oolet· 
ta, Capella Var.sov.lensls, C~~;peHa Craco
vlensls, Zágrebsk! sóllsM, Pro Musica 
AntlqU'a z MCR. V tom~o rokou pribudli 
do kronl~y restJvalu dalšie d'Va - VIe
denská komorná fli'harmónla a Ensemble 
Splrk z Talléiiilska. 

Xl. 2illnský res:ttvoal komornýllh or· 
chest~ov, k•torl ot.vorl'll sláovnostnýml F\114'1. 
!érami a lin:trádamt m ladého slovenské· 
ho skladatela Pa.vla Ka-§ku poslucháči 
!Ilinského ·kon~el'WI·tórl:a, sa niesol v 
znamen! 43. vf.!'očla oslobodenia CSR 
a bl!žiaceho sa 70. !Výll1očl·a voznlku CSR, 
čo bolo z·ohladnené a1j v pr·ogramoc.h 
jednot!Lvých koncertov, kde po,prl die· 
Iach mmulých storoči zazneli 1 výz.noam
né diela kla•slkov 20. storo~ta a sťičas· 
n9ch sk l'8'dateluv. 

V rámci siedmich festiva1ových kon-

8, koncert cy:klu pre sťičasnú hudbu 
• 123, má ja ), na kl~o:l'lom sa J)ľezentovalo 

Kvarteto Ollvlera MealiaeDa (Michael 
Arrlgnon kla•rmet, AlalD Moglla husle, 
René Benedettl vtoi'Oilče'lo, JeaD-Claude 
Henri ot klav!r). patril k VII'IChoOllllým uda
lostiam domácich k·oncert,ný.oh p.o:d.uja"t !, 
venovaných lnte.rpretác!i diel 20. sttol'lo
čla. 

Upútal už zauj!méiiVý prog,ram - Rap-
16dla pre klarlaet a klavir od C .• Debua
•yho, Trlo pre klavir, huale a vloloni!e
lo a mol od M. Ravela. Quatour pour 
la fln du temps Ôd O. Meaalaeaa - ale 
najmll v}mllkajťica úl'oveň umeleckej ·rea
lizácie, k·rorťi vo všeobecnosti chamkte. 

'Snlmka: O. Clintuln 

ktorá pa~( ku kmeňovému repertoáru 
toMo telesa. ~a;m mal predpremiéru 
10. mája v PrlevJidzl a v Z111ne odznel 
aj 12. má·)a. 

:Dl'Uhý fes.tlva1ový konoeN dňa 11. m6. 
Ja pr1prav11 mnolbým pOISl.uc.há.čom skla· 
ma.nle, prebo!e Eaaeable Splrk 1 Ta
Uanaka, ktor9 prl!iddhád2:all skvelé re
ferencie ro s~rany zahraničného pal'lt.ne· 
ra, !ij>lňal k.rltérlá 181p!Ueh:o amatérske
ho sdbol'U. 15-členný sláč4lk:ový sllbor, 
ktorý . bol vyčleoený pre z6)a'zd do SSR 
z väčšieho tele'sa (25 hráčov) so sldlom 
v T~ente, ll\'tor111 mladi a:bso.Lverutl hudob
ných učlllšt s chutou do mllZlclrovarnla, 
ale so značnými ned<liS.ta.tlremL v t.nto
nácll, .vo frázovanl, .toohrúlke hry a oel· 
:kovej sťihre. I polcl:al tde o koncepciu 
diel, veddca sťi.booo - husl1stka MaorgLt 
Spl:r:kGvá - zosta!Ja k:dest na pov.rchu 
a rOV!Il&ký.m spOsdbom zaJwa)1a so SV·QJi· 

SLOVENSKA FILHARMÓNIA 
rtzovala PQII)rl vysokom stupni dls,pono· 
·vanla teclml:clko-výTazovýml 11110!nosfami 
.ná-stroja ,predovšebkým ,poe~lčnosť u 
scbo.pnosť jemnej dynam·loko-foarebnej di
ferenciácie v p.rocese zvýrulamňovaalla 
hudobného ~~tu uvedených diel. Tent-o 
Tys vysttlipll tým vLac do popredia v 
skload·báoh, reprezentu:t"Oclch domlnootné 
llnle f•ran01lzskej hudby 20. storočia -
hudobný impreslonlzmus a hla>vne Mes
slaenov modálny systém so zvláš-tnou 

,.sonorlstikou", v·znl:ka·júcou a·ko rezultát 
mnQihotvárnych postu;pON u k·omblnácif 
v oblast! me~rory.tml.ky , hor izontálno· 
vert~ká Inej orga11>1izácll tóno. v, inšpi r ova· 
ných hudobno~usttokýml ]aiV·ml prlro· 
dy, 1resp. hudby tzv . . p.rlrodnýoh nár.odov. 

Qua1t.or Ol1'Yle.r Messl,ae.n uviedol Mes
sbaenov Qua•tor .pour la fin du ~m.ps 
( Kval'teto na koniec ča-su ). sk•ompono· 
vané v r. 1940 v za jateckom tábore v 
Gôrlltzi pre svojich spoluvllzňo,v, spô 

snrmka: O. Cmtula 

obstál pa,rdubio.k9 orchester velmi dob
re, l ked tempo poslednej časti bolo už 
na hranici únosnosti, kedy sa drobn~m 
nedos(etkom nevY'h:ne •ta.kmer žiaden 
šp·~ôk·ový ooche-ste<r. Aj .teoto k:oncent mal 
reprlzu miano Ztllny - 26. mája v Du b
nic! nad VAhom. 

Koncert VledeDakej komornej filhar· 
m6nle dňa 28. mája sfubova t podla po· 
ve-stl, ktorá te.111to orches.te:r p!"edchád·Zll · 
Ja, silný hud.obný zá!Ltok. VIedenská k'O
mor.ná lllha·rmónla je sláčll!ovf súbor. 
k'torý u ložil v roku 1985 w študentov 
a absol,vent.ov Vysokej hudobneľ školy 
a Konzerv<lltória mest<a VIedne m ladý di. 
.rl,gent Claudlua lrauafellner a za krát
ky čas z neho vybudoval teleso schop
né pravidelne so zúčas~i\o.va t vie.denS'ké· 
ho k oncel'ltiilého Uvota 1 .reprezentťWat 
v za'hiranlč( (o. L tu~né v japonsku r . 
1986). Nechcem W.OOit, že to nebol VÝ'· 
kon na sl u~ne'j ťíirovni , ale rozhodne 
všetci očalkávoaH ovela vL.a.c. Ved mož . 
nosf ťičillllrova f pr é11V1delne v abonent· 
nýoh cylklooh Vleden!Siký•ch filhar.monLkov 
v Mus.!il<vereLne dosM·ne len pár vyvole· 
ných, talk prečo právoe tento, sfoe sym
patloký, ale z hla.dL:Ska naj.vyššlch kri 
téri( velmi prlememý orchester? 

P.rogram k oncel"tu bol prlfa!l~ov9 -
o~re.m Bachovho Koncertu pre dvoje 
huaU zazneli di ela p redsMvi te rov hudO:b. 
n6ho r omaonJtlzmu (Roasini: Sonáta pre 
al6l!lky G dur a Grieg: Suita z Holber
gayakých i!laal a mladého •r<llkťiskeh-o 
sklaidaJtela Robert·a Stieglera (Partita pre 
al6l!lkový orcheater). Prek•v.a.plvý ús,pech 
u obecenstva 7!0!a la p.ráve p.o.sledná spo
tm(Jn,a.ná skladba - pO,va:bné, ~radlčne l a. 
dené dieLkO; s radom :Daujlmav~C'h kom
p.ozlčný.ch ná.pad•o·v a majstrovSikýrn vy· 
uUtlan zvuk·ov·o-ra.rebných možnosti stli · 
člkov. Dielo bol:o zrejme svojim nature
lom. bl!zke mlad9m hudobnPko m a jeho 
Lnter,pretácla vy.znela na.jpresvedčtvejšle. 
Celkove bolo vo výlk·one VIedenskej ko· 
mor.nej (ilharmónl e bada.t vl,ac mt.ad·Lst· 
vého elánu a .radosti z mu.zlcfrovaJn.ia.<liko 
preclznej a deta'fl:nej práce, a<Vša:k spon· 
tánne muzikantstv.o na:konlec strhlo pub. 
llkum, čo sa r-o-zhodne nedá poveda( o 
výk<o:ne vyššie u•vedené<ho taH.ans:keho 
Ensemble St))ir\k, hoci su to dalo očalká · 
va t práve od tempel'<1mentn~ch Tal lenov. 

Záver XL ročnLkta Zllirlského festLvalu 
komorn~ch orchestrov di~a 31. mája pat. 
rl! jeho t'l'rudllíném:u hosťov-i - Sloven 
akému komornému orchestru s umelec
kým vedúcim nár. umelcom Bohdanom 
Warchalom. Na tento koncert sa ž111n· 
ské publ1.kum vždy dl·ho teši a vstupen
ky naň sú bezná.dejne vypredané. Wor
chalovc l ani teoo.z nesklamali .a pril)>l.él · 
vlll ZIILnčanom nevšedný večer. Mysl!rn . 
že nie je ·pot rebné .podrobne sa o tomto 
koncel1te rozpisova ť, nakolko SKO je na. 
šej hudobnej verejnosti dOver.ne znám y. 
v Zmne splnil •v.še~ky oča1káw.anla ná!'oč
ného publ~ka, vrAtatne výbornej dramn
turgle, ktorá dk·rem diel stoa r~ch maj
strov F. X. Richtera, K. Kohouta a A. 
Vivaldiho nezabudl'a ani na autoQrov 20. 
st•o·ro:čla . V skvel ej tnter;pretácll, z kt o
rej bol zr.ejm9 ve f,k~ naclhlad, odznelo 
Sexteto pre sláčiky Bohuslava Martinu 
a Suita pre sláčikový orchester Leoša 
)an6i!ka, ktorého 60. výročie úmrt ia si 
W.arch.aloiVcl pri,pomenul l symbolicky na 
zá·v·er jak nerá,t.am tri pr!clawiky l Zmn 
ského tesi'Lva lu k•omonných orchestr·ov 
'68. ELENA BO'OOVA 

sobom, zasll\lhujúclm si zvtáš~ne uznanie. 
Pr lb!Lžne 50,mLnťi·~OVý 8-ča·S(oOY9 Cflklus 
bol mte.r,prell!lčne sklbenf pod jeťl en ob· 
lťik ( ču nebýva samozrejmos ťou - napr. 
v uveden! tohto diela slovenskými in· 
t el1J)retrn•l 3. 12. 1966 su v rámci tohtn 
cy:kl•u obj·avl ll. rezervy práve v tomto 
smere l, pr:ičo.m zost.a la zachovaná š pe 
clfldkost vzá.jomne výrazne kontrastných 
časU, m ajúcich programov9 podtex•t 
Qpäf sa najm!! v tom.~o diele žlacta zdô 
ra.:Dnlt !Jndllvlduálny Ylk'lad jednotliiVých 
umelcov, z ktor~ch predovšetik~m klal"l 
netlsta vy.nlk<l l nevšedným! kva!i tan1i 
1 s;pôsob tvorenia tónu. dychová technl 
ka a tď.). - ren-'-



Sláčikové dni v Banskej Bystrici 
Hudobná jur v .Banskej Bystrici slá

vila toho roku už svoj XX·VIII. ročnlk, 
v rámci k torého sa po prv9 raz v jej 
hlstórll kona ll SLACIKOV~ DNI - ná
pud hodn9 pochvaly a umanLa jej tvor
com a r ea l1zátom m. Hned po premiére 
podu ja·tta možno povedať, re je to myš
lienka aktuálna, žl vota.schQpná a tlspeš
.nll, s velko u per spetk<tlvou do budllcnos
t1. pos.kytiJjťícou bohillté moŽ:nos.tl d·ra<ma. 
tu•·gLakého smer·ov.anla ďa lšieh ročnlkov 
Slá;Člkov9ch dni. Toto .konšrot()vanle sice 
nemožno oprl:et o počet tnávštevnl.~ov 
jedn ot11v9ch k oncertov - čo napokon 
pokladám za f o.l'mál•ne kritérium, ale o 
o!h las, k tar ý táto premiéra vyvo lala. Ve
.r l m, že budOce roč•nl·ky Sláč1kových dni 
sl postupne zlska·jll a vychova jll svojich 
stálych prla.znLvcov 1 z rodov mládeže. 
Veď v dnešnej dobe nám musi záleža ť 
n•• w m, a by sme vytvá•ranlm lepšieh 
podmienotk a hladanlm rôznych nových 
foriem hu<lobn9.ch poduja ti (teda 1 kon
centov vážnej lludlby) akt1vne prispieva
li .a .napomáhali realtzácll nároôného 
programu celospoliOČCns.keJ estetickej v9. 
chovy. 

IM z obdo.bl.a vleden:sikého kla>slc17Míu a 
dalite d:ve z romanti.7Jmu, pr~dne ne
skor~~ho obdo.bia (.n.a:pr. impresioo.trz
mu). P.ráve Lnte-tlpretácia !fi<laJdby kLasi<C
'kébo obdobl.a (Hayd.n, MOZl8~t. Beetho
ven) poskytla vyn~klajúou možnost 9ta
novenl.a určitého jednotJného kritéria pre 
poravnévanle a hodnotenie výkonav 
troch zúčastne-nýoh súbo.rov : Moyzesov-

a Jabikost. Všetky tieto k~allty znásobo
V18l vnútom9 nábo.j mladlckeho elánu a 
vyvolal dokonalú bannóniu QIDelee4tého 
zážlltlku. 

.Aik by som mala hodnotU a poroWlaf 
lnterpretádu klasickej sk!OOby u všet 
kých zúča&men9ch te'Ues, najlvyššie oce
nenie pa.tr( výllronu Moyzesovho kva·r te
ta . 

znelo Scherzo u záNerečné Allegro, naj. 
mil v artlkulácll. Trávničkovo kvarteto 
v§aok vyn!tclo - akt'em i.néoho - nes
miernou hlbkou a zrelosťou emocloott
ne~- tl~la obsa.hu, kto~ sa prejl· 
vuje preňho chara-k.'*'l.Stlokým m!kk911, 
a! v.rúcnym tónom, -Tieto i<vaUty spolu s 
pla'Sit:Ldkostou a š(ftkou dy.n.amfd(ej šk6· 
ly sa ~plno rozvinuli pri inter:p~kll 
Smet.a.novho k·val.'lte'l:a ·v' ooS'tl Largo sos
ten.uto a v záver eOnom Vivace. 

O Trávnlčkovom kv.artete je vieobec· 
ne máme, Žie ntekro.ré Skla:dby hrá nas
pamät, predo.v§etk9m skladby Leoša )l· 
náčka, čoho s.ved!kom bolo prltomoé pub-

• !Lkum Jeho koncertu v rálmct Sláčiko
vých dni. Priazeň " svojho" pUJbll'ka'Tr"· 
nlč•ko:vct usa>okojlll prl<danlm Pizzicato 
poliky a Valčl:kom A dur č. 1 A. O.YO· 
fá'ka. 

Na poslednom koncerte Sláčl.kovýcb 
dni sa · 2. Júna prad"Stavllo Stamicovo 
kvar t eto z Prahy, k·tor é v no vom zl<*· 
nl ( s vio lis tom 1. P!!ru~kom l pôsobi od 
lľok•U 1985. 

Z ponuky piatich koncertov Sl6elko
vých dni sa uskutoenlll len tri, nakofko 
svoju účast odrieklo teleso Auryn kvar
tet z NSR a Slovenský komomt orches
ter pod vedenlm n6r. um. BOhdana War
chala. AJ pôvodný zámer - realizova ť 
k·o.n<Cei·ty v prljemno m a estetic kom pro
stredi záhrady Stá-tnej vedeckej knižni
ce oa LazoVlne j ullcl znn;arllo nepriazni
vé počasie a koncerty sa museli k·cmat 
druu, v priestore v&bUipnej haly. Napriek 
vynal oženému lls!Uu vy•tViO!rlt prl•jemné 
prostredie tak pre úč1lllkujťlcich, Blko aj 
pr e obecenstvo sa usporla da.tella v d-a
n ej s~tuác!1 nevyil1l1 xmšLv9m ne.gatl.vam, 
a:ko oo! hu.kot generá tora pre svetelný 
zd"ro j , priestorové u~poria·danle a rušivá 
n ástenná v 9.zdoba. Opr ávnené staž:nosti 
sa t t kall absen cie 7lVere}nenla prog!'a
-mu jednotavých koncer~OIV . Návštev.nlk 
sa progm m dozvedel až pr iamo na kon
certe, pr.1čom sa ešte aj ten v priebehu 
večera zmenil! 

Moy1e1ovo ltnrteto Snfmka: j. Sviio k 

V jeho podani o.d?Jnelo Sl6člkové knr
teto B dur, op. 71, e. 1 J. Haydna, SU· 
l!lkové kvarteto e mOl G. Verdiho a Sla 
člkové kvarteto Es dur, op. 51 "SlOni· 
ské" A. Dvoféka. Hodnotenie tnter,pret6. 
cle klasickej sk ladby vyznte.va oonoollo 
n epriaznivejšie .v po.ro.vnanl s predch6· 
dw .júcimi dvoma ·telesami. Výtkon Staml
covho kva rteta sa .niesol v du·chu "rlltl· 
nérstva ", bez väčšieho citového vzp lanu. 
t.ta a murzlkan tskej drav osti, skôr aka. 
demloky. Pri tnter,pretáoll Dvofák:a • 
dOikonca vyskytH a j tn.tonačné kazy, nt· 
d•01kona !-ost v l:adenl, frárovan( a nedo· 
sta tdk výrazu, dynamického ľ!OZpätta a 
emocionálneho za:nletenl.a. Ako pridwok 
w.znelo Largo zo Slá'č Lkového kvartete 
,.Z mého žl\'o ta" od B. Smetanu. 

ho kvar·teta, ToNl.vn!Okovho k<Vartetu a 
Stamicavho kvaneta. 

Na druhom ·koncerte ( 1. j6na) sa pred . 
sf!aNIIo Tr6vnlčkovo kvarteto. V jeho po. 
dani odzneli skla dby: S16člkovl! kvarteto 
c mol, op. 18, č. 4 L. van Beethovena, 
Sl6člkové kvarteto e mol ,.Z mého llvo
ta" B. Smetanu a Sláčikové kvarteto 
Listy diivirné L. Jan6i!.ka. Pri hodnoteni 
lll!er.pretácle klasiokej sklad•by v poda 
nl tohto telesa treba vyzdvllhnút noob
vy.klú tónovú vyorov.nJa4lo.sf, lnto.načnú 

'čistotu , frázovanle a dynambk<U pr~o
v§et.kým v oostt.ach Alle,gro ma non tan-

V závere znovu vysl ovujem nádej, tt 
premiéra Sláčlk.ovýc.h dni v Ban skej Bys. 
brlcl nezosoone Jen p:rl .prem'lére, ale bu
de mat pok.r<l čovanle v da lšlc·h ročn!· 
•k·och Hudobne j jarl, v účasti ďalšieh In· 
terpretačných telies a pr ftomnost1 dob· 
rélllO publika. V pr ng.rame každého zo z,ťlčas.tnených 

k·omornýC'h te lies od?Jnell 3 skladby: Jed-

Na. l)l'IV·om ~t,onceŕte Sláčik911ých dni 
sa dňa 31. mája predtstllw1lo Moyzesovo 
kvarteto. V jeho lnte~tácll odznelo 
Sláčikové kvarteto B dur, KV 5119 W. 
A. MOIBl'ta, jednočastové Sl6i!lkové kvar. 
teto G. Pucciniho a Sl6elkové kvarteto 
g mol, op. 10 C. Debunyho. V9kon t•oh
tto telesa bol perfektný: ddkonalá sú
hra, t.ntona·č.ná čistota a tônová sýtosť , 
bohiél:tá farebnosť vo v9rarze, dynaml·ka, 
zv-Uiková vy·rovnanost a technická Isto ta t o a Menuetto, menej pres\'edčlvo vy- ANNA DOBROTKOVA 

Koncert poslucháčov 
HF VŠMU 

V utorok 24. 5. sa o 19. h v Moy1esovej slelli SF 
predstavili mladi adepti skladby a lnterpret6cle 1 HF 
VSMU v Bratislave. Ntek.t.arl prvý.kTát, a le väčšmu z 
ni ch sm e už mail mio.žnost vidiet a po.ču·t na posled
,nej pre.hllad:ke. Novej slovenskej hudby čl na nedáv. 
nom k oncer.te n CJIVIOvambk-nutého sťí'bOl'U VENI. Je S!8!lllO· 
zre jmé predčasné zovšeobecňovať a hla.dtat v uvede
nýc'h sk lad bách odraz vyhirunenýoh sklad81telských poe
tlk . S·ko lské ,práce zväčša dQka'Zu'jú autoro.\"u technlckt1 
zručnosť zvládnutfm l.nštrumentácte č! štýlu a hoci je 
doo f p.rl,padav a•J úspešne apačn9oh, velalkrá!t P"i!PDIDI· 
na jfl skôr učite la ne ž žia1ka . Na-p.rlek tomu, hla.vn41 prl 
s·klad élJ te loC'h, k tor! sa už ver e.j.nosH predstléi/Vill, mo.žno 
hovoriť as,poň o všeobeon9ch, a j ked a'Zda náhodných 
indtv.!ctuálnych tendenciách. 

Miroslav Kroupa ( 1967, z br tedy j. Slxru) sa. pred
st<~Jvll sklad bou FCL 4 pre flautu ( Maol.'ltlm!kavlčo:vá ), 
ll vo je hus ll l Košll<, Satu'ryová ), v iolu ( Vr·bl.nčlk), vl o. 
l ončelo ( Kováč ) a cimbal (Bakytt a), ~to.rou sa mani 
festačne a nielen "ludovým !nštTumentát'om", ale aj 
šty!Lzova,nou melod ~kou a ry.tmom prl·hlásil k odkazu 
tzv. sl oven Sike·J hudo bnej m oderny. Po dobne Trlo pre 
flautu [Martl nkovlč.ová ) , violu (Ondráš) a basklariuet 
! Sebest·a ) od Mllo!la Betku (1964, V. Bokes ) n arprlek 
pe.vcnej 11a·clovej vý.sta<Vbe výra~oon nezaprelo svo j ,.fol•k
lol'l•sttdký" ná,z·ov - Bystré dolina. Jednočasto'Vé Sl6čl· 
ko vé trlo Petra Sidllka ( 1965, J. Six·ta ) koocetllt.ro,vaným 
m onotem a•tl:z;morn , pok oj-nou -&-tmosiérou a pôsobivou zá
vereOnou gradáci ou opät uspozo.rnllo na sklada.tel·oVIu 
scho,pnost m aximál ne j tema1tlckej sústredeno~tl a hudob
nej výst<J vby skoro bez tematicke j variácie (hu-sle -
Berenlk, viola - Ondr áš, violonoolo - Slírota) . Orlen
ti\Chl Kristlana Sei dm ana ( 1967, I. Parllk), na t·vorbu 
pre kl~vlrr potv.r dill Tri prelúdi6 pra klavlr, Ostináto
·Gradácia-Toccata ( KebuS".:ek) . Z ponú·knutých možnos
tr nástroja vy fa'Žil z.aujlmavé farebné a dynamick é 
spek·t l'um zdr.amUitizované pOsob.tvým, a k.oby " koncer 
tanrtnýlm " vzáj-omným pro tlpootaven!m. "Neoklaslck6 
Suita pre i tyri dycnové nástroje ('hoboj - Fábera, kla
r i net - Cst•ba, horna - Mater , fagot - Blcák) od 
Ondreja Morolla ( 1964, I. Hrušovský) krá.(1(yml časťam! 
s hra.vým objek<tlvistio.kým výrazom a hráčsky vďačným, 
·P'I'Iam dže:wvým lmltačným "od•pichom" ·pr~jemne prek 
vaplla svojou tnvepčnost® a tec-hnlc-kau suverenitou. 
Nepo<C.hybne naj z.aJUjlmave)šlm čls!om rlronc e11tu bola 
sk lad ba Daniela Mateja ( 1963, I. P<!r~k) s poetlck9m 
náZ\'·Om - - A tak ti davam vietok av-oj sm6~ok - pre 
dva k!a;v!re (Ma:te j , Za.ga•r) a syntezá.tor (M. BurLas ). 
Medttativ,nu a~mo.sľeru vy·voianú sugestlvnou farrbou syn. 
tezáto·oo p1·eru~ov·all v:o vzáJjamn9ch o.clipov·ediach ,.zvont
vl!" klavlrne aHordy, kto.ré po raza,n.tnom nasadenl po
s.tlLpne dec•·escenclom, r ozl·oženým ryt,miokým ostl!nMom 
,.usmpov.a11 ·· , čim vytváral! z.a.ujlma•vý .prtesto.rov9 efek t 
u moznosť spontánnej hráC'Ske j z.a·ln te·resova:noot!. Sklad 
ba SV·O!jou bezpr ostrednou a·pelaUv-nos t ou a presvedčl
v9m vý1x1.zom ne.náslln e podlkopa la prisne hiranlce m e
dzi tlZv . artl ficlálnou a .nonar.tJfici á1nou huct.bou • ta•k, 
Hle UI'ČHlB nie len kvôli t omu, zoža la ZII!Sl•úžený aplauz. 

7. cel<ko.vé>ho poh·l·adu je sy.m.paNoká šlro•ká št9lov á 
rozman itost predvedených skla dieb, čó Je v každom 
p1•!pade nielen pozl't(Jvnym <Výsl~dk·om aktLvlty skla<la-

l efsk9oh trled HF VSMU, ale hlavne slu·l>nou per~ek 
t l vou v9'voja ce lej sl ovenske j hudobne j kult·ú·ry. 

~VAN HRONEC 

2. slovenský iazzový festival žilina 1988 
Zhruba ,pred rokom som sa n a tomto m!41ste ~pýtal, 

či máme na Sl•ovensku dž~ový dorast. P.o l . I"'Čiilfok·u 
Slo.venSkého jauotvéhia fest~valu v Zllllne bola ,táto otáz. 
ka na mle:ste, pretož41 .na stlfa~l sa ztlčasotllUG tba §est 
súborov, v porov.n.a.nl s a'kýmst overovaclm o. ročntkom, 
kde stlta!llo súMrov jedenást. A teraz, po skončeni 
2. ročnl>kla tej.to vrcholnej amatél'ISkej stlta~ v džezo
vej hu·dbe (vlastne je to nn SlovenSku jediná súťaž 
a prehlliaciMa zá-rowňl l môžem s radosťou konštatova ť, 
fe o d~eoový dOil'&lt má.me posrorané. Poollara:né v tom 
zmysle, že 'j.e lt·u chuf a vOia .pracovat v ·tejto oblas ti, ale tre
ba a j ,pod{poru prlslOOnýeh truUttloH - ZSSKU, Sľovenské 
ho hudolmého foo.d.u, SJ-oven.skej hudobnej spolOČIII09ti 
a·td., kt•Oil"é budú podporovať a r<nNi ja f a.matérske dre
zové hn·U'tle. 

2. roč.nltk Slo.ven$kého jaz.zového fest.l va lu sa konal 
10. a 11. jdua v Dome kult6ry v !lHae. Koooel'ty ama
térov ooll vždy o 15. hodline a sála zlvala prázdnotou, 
kedže pu1bl~kum tv:orili Iba d<al•šl amatéri, vystupujúci 
v Lnom termine. Ale večerné koocerty, profesionálov 
už boli VYipreda.né. Zdá sa, !e o amaJtérsky džez m ajú 
záujem Iba m šUtúcle, ktoré ho !>prostredkťilvajO. a po
slucháči ma jú vy.hradený záujem o známe tváre a me
ná. 

Odba.rná porota "trtedllia" sútaž·Lac1ch do dvoch ka
teg6rU - tradli!ného a mOdernéllo dle1u. Piť s6borov 
1 dvan6st1ch lrOio orlen&ovauých na tradlčDf dlez, kto
rý nemá na Slovensku t&<ú ti'adl·cl.u a~ko• v Cec·hác.h. 
Tretie miesto v tejto kateg6rll zfskal Kom6rňanský di
xieland, k:torý neohýbal na testtvale ani v ml.nulostl. 
Od PQSledného žUI!nského vysttlpenia urobil kus pocti
vej práce, potlačil ~veLnoot v prejave. Druhé miesto 
por~ta prlsúdlla BB Bandu z Banskej Bysk'lce, kotorý 
znOIVu po 25 rolkooh obja'VU lásku k diX'ie la.ndu a už 
od prv9c h tOnov ašpiroval na ocenenie, čo vyclt l l o a j 

A'Lontu - vlťaz v kategór ii moderného dzezu 

publikum. Prvé mleato zasl6lene zlskal dom6ci Bil 
Band !Ilina, ktor ý od posledtného ročnika t<JJlc1sto uro· 
bil kva!Uatlvny skOik v,pred. K.apelnl·kovl_/1•I'll•nštov1 Cq\1· 
fa lovi sa podat'llo dol«male sklbLt hudolmllirov nadh· 
ných pre swingovO. hudbu. 

V kategórii mOderného dlhu tretie miesto zlskal BI 
Swing z BanskeJ Bystl'ice, druhé BB Quartet z toho 
Istého .mesta (·hl'llll vlastné 1 prevroté kCJmiPOZicle fu· 
ston music) . Pné miesto sl odn61a do Bratislavy A 'CGI. 
to, k·t'Oiré využlva dra1vl1 f•\mlky rytmiku a moderne aran
žované dychy. Tá·bo sk~pllrul pra c·u1je systematicky uf 
t·rl rOlky a dú~t.a.jme, že po posleclinej perscmá1ne·J zmeot 
začne zberať plody svnjeJ pocU•vej ,práce, ktorá vyvr
choll vlastným ~oncer.tným programom. 

z .neocenených sa pá.čUI ešte song 1 Bratlalny vla81-
n ý<ml skl<lldbami Borka Such6nlui (cena za kompOII&f 
prlnos) splevanýml Zuzanou Suchánkovou (cena 11 .,.. 

v6cky prejav) a študentom mecllcmy zo Zlm:ba•bwe Dl· 
xom Clgandom, Plelťanskf db:leland (čestná urlllllf 
Objav lestlvalu l s priemooným vek om h.réčo.v pf1tn61t 
r ok ov čl Vok6lne quarteto Blues ll Bratislavy. Amatfr. 
sky džez sa sice hráva na S!Qvensku možn() všade, d 
do Zlliny prl•šli s\1blory tba z BraNslavy, Plešt&n, S. 
skej BystrJoe, Zmny a Humenného. Hostaml prvb 
večera boli : Jana Koubkov6 a gitarista Sl6vek J .... 
v programe Panta Rhel, Juz Quartet Ruse ao IJIIIM
kou Zuzanou Erovou z Bulharska a VV Systém ao IJI
v6kom 8ercom Balog.hom. V d1nU1hý večer vystúpil JID 
Qulatet Dulana H6iie&vu, apav6čka Adriena Bartololt 
a Seat a cyklom orlent61nych plesni, Dobrý vei!er Q. 
tet Praha a na zá.ver 2. slovensk ého jazzového fesUvalt 
sme poč uli Jan All Stara: Phill Wilsona z USA (1r~· 
bó.n) , Tlmnu Brauerov6 ll Rakúska (.spev l a našu ryt· 
m t.k u Vlklický-Uhllf-~oiioka. 

PETER 01!1 

Snlmk.t : a u1 u r Clánku 
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LÍŠKA BYST OUŠKA V 
L. Janii!ek: Prlhody Lliky Byatroulky. 
Opera 'Y troch dejat'Yich. Libret~: akla
dater pcH!la poviedky R. Thnohlldka. Di
rigent: Richard Zimmer. Rélia: Marilo 
Chudonkf. Scéna: )An Hanik. Koatfmy: 
Danica Hané'k~vi. Choreografia: Staoia
lav Remar, a. h. tZbormajaterka: )6lia 
R6czov6. Uviedla opera SD ~ Koliclech 
dňa 3. a 4. j1ína 1988. 
' Dramaturgliok9m prlilliOSom a prlspev
k·om opery SD :k 60. v91ročliu (Jmr.tla L. 
)anáôk-a bola ·Opera Llš:ka Bystrou~a. 
inscenovaná v Košl:clach vôbec pľ'V9 ooz. 
Jnscenovat janáčka mamená ešte aj dnes 
zvládnuť a OSV·Ollf sL niektoré problémy, 
rktoré nielen z hladiska InScenačnej pra
xe, ale aj z hladli9ioo ~vákOIV a OO'· 

chestra J7r1náša' janáČikovo huťlobné di
v-adlo. Mož-no sl dostatočne ani .neuve
domujeme, že ja.ná~ek patri stále k ori
ginálnym tvorcom hudobného divadla 
20. storočia. jeho hudobnod:ramatWkt 
št91 je nena.podoblteln9. Svojimi hudob· 
nod,ramatick9ml dielami urkáz.al jednu z 
možn9ch ciest ďalšieho v9.voja 01pery. To, 
na čo nlek·t,o.rl skladateliia ·potrebujt\ ärle 
čl vel.ké .lJiudOibné pl·ochy, .Janáook bol 
sdho_pn9 vyjadriť v skrat.ke, nlekof.ktm1 
tónmi, čo zároveň ,podmieňuje dO!ež!Jtosť 
a nez.ast·u.pltelnosť ka:ždého jedmotllvého 
tónu. 

K zásadn9m a zálkladn9m lrlllteJ.1Preta-č
n9m problémom Olpery Liška Byst·rouška 
patri Jej sy.mfonloká podstalia. V hudbe 
orchestra je zakMOVIéllll9 cel9 svet Ja
náOkovej f1lozof1e v nesentimentálnom 
vztahu k prlrode, v •teJto opere najoso
bltejšl. Hudba je nosltel•kou Janáčkovej 
myšlienky o večnom •kolobehu života v 
;prirode, v kt·orej smrt jedinca je Jen 
epizódou. Postavenie orc.hestrra v opere 
má autorl.zovant\ vtn1močnosť a hudba 
.musi byť pre posJrucháča zdrrojom hu
dobn9oh zážltko·v. Tento fa.k.t pot'om :v 
komplexe tnscenavaného diela mOže vy· 
st11•plt alebo sa mOže ja•vl•t a.ko problém 
hud.obne·J llliterpretácle Jllltlálčika. V 11nsce. 
nácll Lišky Byst.rou§ky v Košlclach sa 
tento problém preja.vll Ln:ter~pretačne -
v hre orchestra, ktor9 d1r~g·oval Richard 
Zimmer - ako ešte ned0rľlešen9. Hlav
ne na prve;j premiére sa žiadala ohyb
nejšia a dUerencavanejšLa -ctynamLkra l 
vllčllla p!astlc~ta motfrvav, n~v.kov. Na 
druhej premiére sa si tuácia zlepšila. 
Zv.U'k·ov9 komplex ustA1!p11 do pozadia, 
huda.bné plochy boli čltatelnejš1e, 1 keď 
detaily ešte stále IJ!l:Lkall. 

Sóllstl sa poctwo vyrovnálvali na jmä 
s deklamačn9m ~t9lom l llšeňsk9m ná
reč!m, v k.to·rom bola QI>Bra naštudava-

ná. VS'sledok všaik nebol vždy a rovna
ko jednoz.načn9. ~r!kladlnou deklamáciou 
sa vyznačoval oojmä Ll~lalk Zlatohl'bl
tek zasl6žllého u-melca jo:Mlfa Kondera, 
Ll&ka Bystrouška Jany Havranovej z dru
hého obsardenla a Hlélora·š.t<t Flľantlška Ba· 
lťílna. Lnscenácla z!skala na pôvabe a 
roztomllastt na.jmä d.ruh9m obsaden!m 
(4 . .jtlna); ktoré bOlO VOOObeCne VO Vý· 
.koooe'h ·koncentro.vaooj~le a v drobno
kresbe zrozumLtelne}šle. V9fkony sólis
tov to)lto obsaldenla boli vzájomne n.ad
väznejšle - akoby sl na }aovlsk•u spolu 
viac rozumeli. V9fkon mladuČikej )any 
Ha-yraaO'Yej v Utu!Mj roly bol pozo.ru
hodn9 vo ·V9.ra.ooro zaž1<tom prejarve a v 
dobre zvládnwtom type deklamačného 
spevu s dobrou zr07JUmltelnosfou. LlšLa·k 
Zlatohl'bltek, .k1tor~ho stvácnll zaal61llf 
umelec Jozef Konder, bol na prvej pre
miére v9rbolrln9, no na druhej premiére 
ešte vy.rás.tol v drobnostiach. ]. Konder 
opäť do.kázal svo.je spevácko.Jtereoké 
maj.st,rovstNo, ovlátlanle a.j t9ch najomen
šlch odtlenikorv vo v9raze a presvedč1-
V·ost1 svojiC·h postiLv, ku ikotor9m teraz 
pribudol jeho "d·on:jul!llnovsk9" LLšlalk. 
Llškru ByStl'OUškru v pľ'Vom obsaden! 
kreovala Allbeta Mrélod. V jej Inter· 
pretácli bola pos·to~~~va 'technicky zvlád
·nutá, chtbala všalk hlbšia cbtavá spätosť 
s podstat-ou postavy. 

jednu z klt\čov9ch pootálv opery -
Rev1rnllka - obdalľiU obalja predstavtre. 
!La Juraj Somor)al l Jozef Hanal n1elen 
pr!mnačn9ml ludsktml vlrasmosťaml, ale 
zvýramll1 aj ~j IudQYost. Plejádu drob
n1ch, no v zástoji v Qpere velmi dOle
žktých 6to.h Lnlte'l'pretQval1 so ZjaNnou 
cburou, ozvláštniac Ich aj vlaostnou filo
zofiou v aLternáciách ). Regec a L. Pa
l!aj ( Rech·tor a komár), Ľ. Kodca a G. 
Spllik (Farár a j<l!2lVec), F. Bal6n a P. 
BArd ( Ha:oo~ta l, M. Klelaod (Pani Pás· 
ková a datel l - nev9Nl7JilOU alternant· 
kou tejt·o tllohy bola ) . BarolovA, dalej 
V . HronskA (Pani Rev!imliková a sova), 
E. Merhelm a G. SzakAI (!Pes Lapárkl, I. 
MatyAIO'YA a. h. (Kohtlt a sOijkla ) a K. 
MereiiOY6 (.sll~ka Chochol.ka). Zbor v 
dobrom na~tudovarni J1ílle RAczonj bol 
žLvou stlčasťou Jesntch vtjaMOV. Skoda, 
že detské rhláSI<y členov Detakého zboru 
DK ROH VS!, krtor9 vedie zboNIII8tst~r
ka Olga Varfnaka, nevedeli a a.nt snáď 
nemoihll prekleoClť ·aat·u-s.tloké dlspozlcle 
divadelnej sály DK ROH, v k·torom SD 
našlo svoj doča'Sil9 domov. 

Réfla bola stm&lu:jťlclm článkom In· 
soenácte. Režisér MariAn Chudonkf spo· 
Iu aj s výltJV.amllkom scény )Anom Ha-

ŠIC lACH PRVÝKRÁT 

Na anfmke- O. Bereiía )aaa Havraaov6 (Liika Bystroulka) .a Jozef JCoader (LIIIak 
ZlatohfbÍtek l 

nAkom velmi zauj!m&\llO prLpomenuU dl· 
válklov:l, že pr!rocllt, k·torej janáček vzdal 
svQj'Ou hudbou nesentlmentálny ho ld 
mestského č!o.veka 20. storočia, je po
ma.čená človek·om nra.jmä dnes, 65 rokav 
od vz.nLk·u ~ry. Tento zmysel zosobňo
vaH pneurmatLky, roZibLI9 kočla1rlk, ha.rra· 
burd1e z.abU'd.nruté v Jese, aj dymiace ko. 
mlny na •lllilllova:n9ch paneloch v pazaJdi 
jarVlska. V réžii sa j'asne odrážali para
Jely z.vleracej a lrať!skej riše, zvSiu'azne
né 81j kost9maml Danlce Hanákovej. Nle
ikrtOiľé z Ich stlčast! muU l l1 lohu zna
rku - u Kohl1.ta napr. bič, rev•ol•ver a 
pod Zna:km~ boH o,j nlerk•toré rekvlzl:ty: 
bra:ble a motytky u sllepo.k, vychádZka· 
vá palica u Rechtora u komára, Kolo
vrát-ok vo .,va lč!rku" Komára a Iné. Re
žisér v spoLupráci s v9t·Vl8 rnl č kou kos· 
t9mGv dal dosta10čný- priestor dlv(lkQVi, 
uplrB.Jtnenlu jeho voln9ch rmy~llen·kovtch 
asociácii 1 doWorenLu Jen naznačeného. 
Okam.l•hom, ked v závere tnscenácle re
vlrnl!k skutočne zomiera (a nielen za· 
spá.va). chcel rež-Isér myšlienkou pred · 

l oby postlhrnúf cel9 žLvot - teda l fud
sk9. O,pera pot-om logiC'ky vrcholl Zálv&· 
rečnou scénou, ( ,.zviera tiká a vtáCI" sú 
luďml a deťmi v cLvllin9ch ša<! ách), kto· 
rá akQby bola hym.nlok9m spevom né! 
rudi a o lucl.och. 

jän Haná.k a Dool'oa H.aná1ko.vá spolu
pracOivall s M. Chud·CW!Sk9m javiskovo 
velmi (Jčelne. j. Ha•ná·k n:ruvrhol ako ú· 
stredn9 bod scény panely, pomaJované 
štyll~Oivan9m rastl1m~bvom, aj reral1stLc· 
k9mt obr á21kaml lesn?ch Zlv.lera.t a vtl\· 
kOiv . V pozad ! jnvlsJ<.a boli zasa panely 
sldllrs:k.a a .ctymlac!Cth komf·norv. Panely 
varLabLlne r ozdelova ll prednlú plochu ja. 
v-lska n slúžili 1 k zmenám 9. 01braaov. 
V9a:namoro bola scéna poe.tloká. V kom· 
plexe bnscenácte t•vorll l teda najsilnej 
šie ohnivko režliSér - sólis~i - v9tvar· 
ni k scény a v9tva.rnlčoka kost9mov. 

Choreogra.floa Stanislava Remara a. h. 
·bola ta.nečnou fanttárlnu, no nie vžd y 
vo vztahu ok podne~am janáčkovej hud· 
by. 

DITA MARENCINOV A 

ZA VER OPERNEJ SEZóNY V UDAPESTI 
vlastne pripravil hudobný materidl Si 
monouout. fažko vymedziť Ich osobný 
podiel . na Interpretovanej podobe, je 
u§ak Ist~, že prdve orchestrdlna zložka 
Je naJsilneJ§ou strdnkou k rdsneho pred · 
stavenia. Z hladiska spevdckych kredcil 
md predstavenie vyslovene pikantnú pri 
chu(. lsoldu tot/Z spieva Zsuzsa Mtsuro 
vd, k torú som predneddvnom počul po 
boku Piera Cappuccllltho vo Verdiho 
Trubadúrov/ ako ufíbornú Leonoru. Misu 
roud teda disponuJe krdsne nosnfím, 
suetlojarebným dramatickým soprdnom. 
tdedlnym pre herolny talianskej prove
niencie. Typlck fí deklamačný §týl neko· 
nečnýcll me/6dlt Richarda Wagnera Je 
pre ňu do url!/tej miery nezuyklfí, a tak 
Wagnerovu reč hovort akousi "cudzou 
vgslounosfouM. čo te skôr zauttmavfím 
ako ru§tufím momentom. lndč bol Je j 
výkon úctyhodne vyrovnaný . 

Posledn~ nov~ produkcie na dvoch sc~
nach budape§tlanskeJ StdtneJ opery ma
Ili spoločn~ho menovateľa v tom, že obi
dve sú dielami reprezentutúce skvosty 
svetovej operneJ llteratary a skladby Ich 
autorov stdll vždy na poprednom mieste 
v histórii madarsk~ho opern~ho života. 

V poradl prvou preml~rou bolo uvede
nie Pucciniho Tosky na sc~ne Erkelov
ho divadla, ktord Je od prv~ho uvedenia 
v roku 1903 JednOm z naJpopuldrnet§lch 
diel repertodru divadla, a tak nečudo, že 
sa nezadržateľne bllžl k 800. predstave
niu. ZauJlmavostou predchddzaJtíceJ Ja
viskoveJ podoby bolo, že sc~na vernd 
rlmskemu prostrediu bola dielom Gusztd
va Oldha z roku 1933 l l) a tvorila pro
stredie §tyrom dal§lm na§tudovantam. 
Teraz, ked toho pamätn~ a častg,. o&dl 
vovan~ sc~nlck~ rle§enle zmizlo z javis
ka, nemôžem sl nespomentíf na tri spe
vdcko-hereck~ kredcle, ktor~ v spotltostl 
s touto sc~nou tvoria - podla mila -
modelovO a vysnlvanO tdedl uvddzanta 
tejto Pucciniho drdmy. V titulneJ tílohe 
je to Ratna KabaJvanskd "So svotou zre
lou ženskostou a bolestiVou vrtícnou 
"Vtssl d'arte e ďamor •• . ", Carlo Ber
goznl - na Jeho " . . . o dolet manl . • . • 
určite nikdy nezabudnem prdve tak, ako 
na mraz/v~ slovd do kostola sttíptv§teho 
poltcajn~ho ministra - "Un tal bacca
no In chtesal" v podant Thea Adama. 

Napriek kladom star§tch lnscendcil 
môžem kon§tatovaf, že som videl hod
notn~ a pekn~ predstavenie, v ktorom 
triumfovala prevažne mladd generdcta. 
Sc~na Tamdsa Vayera a kostOmy Nelly 
Vdg6ovej sú slce pekn~ a tíčeln~, ale 
tndtferentn~ a bez atmosf~ry prostredia. 
R~žia je diplomovou prdcou 1 l] VIktora 
Nagya. Dej Tosky nie te vhodnO pre re
Zis~rske extravagantnosti, čo sl mladO 
adept r~žie plne uvedomil a zameral sa 
na plynul~ odvttanta sc~ntckej akcie. 
Pozornos( st zasluhuje ndpad na konci 
druMho deJstva, ked tosca po vražde 
odchddza z pracovne Scarptu a otvorí 
dvere; v oproti stojacom mohut nom zr 
kadle zazrie vraha, samu seba . .. 

Na čele orchestra stdl GeJza Tarok . 
Ked som .počúval Jeho plasttckO a vy· 
rovnane znettícl orchester, ktorO v§ak 

e§te postrdda profllovanet§te ndladov~ 
odtiene, musel som mysltet aJ na prdcu 
nd§ho OndreJa Lendrda, ktorO toto dielo 
vlastne v Budape§tl na§tudova1, ale pre 
chorobu už premMru dirlgovat nemohol. 

Na predstavent - t§lo asi o ôsmu rep
rtzu - som spoznal kompletntí "druhťt" 
garntttíru troch hlavnOch predstaviteľov. 
Tltulntí postavu - v alterndctt s Ilonou 
Tokodyovou - vytvdra Kataltn Szend· 
r~nytovd. Mladd spevdčka, dtsponuttíca 
krdsnym, vyslovene dramatickOm soprd· 
nom, te stíčasne §tlpendlstkou v Mlldne 
u maestra Sllvestrlho a Glullettl Stmlo
natovet. Napriek tomu, že Szendr~nytovd 
už ntekolkokrdt spievala Santuzzu, Tos
ca Je teJ prvou velkou prllefttostou pred 
domdctm obecenstvom - obstdla vObor
ne a Je nddetnou Toscou budtícnosti. 
Prekvapil ma teJ partner, J6zsef Csdk, 

JCatalln Szendrénylov6 ako toac11 

- v priebehu jedn~ho roka po hlasovet 
i vOrazoveJ strdnke zaznamenal úctyhod
nO pokrok. fe stce pravda, že dramattc· 
ký vObuch Cavaradossiho - V1ttorta, 
vittoria - nie Je'·1Jyslovene určenO pre 
Jeho skôr lyrlck{j ako splnto tenor, no 
vcelku odviedol peknfí výkon. Vyslove
M sklamanie mi ale pripravil fdnos 
T6th v úlohe Scarplu. Pred týmto tba 
brutdlne agrestvnym Scarplom, z ktor~
ho nevyžaruJe osobnost v§emocn~ho pd· 
na pa/dea Farnese, by sa veru netriasol 
celý Rtm. 

x x x 

Na sc~nu materskej budovy sa koneč · 
ne vrdtll "wagnerldnmt" túžobne očaká · 
vaný 1'rlstan. Tr/stan a l solda ako pos 
ledn~ z Wagnerových diel muselo čaka( 
na svoJe budape§tlanske uvedenie až do 
roku 1901. Odvtedy v§ak bolo dielo už 
dvakrdt preml~rouan~, a to v roku 1930 
Sergto Fal/onlm a v roku 1959 f dnosom 
Ferencsl kom a zažilo doter az 220 pred· 
stavenf. Wagnerove diela boli a stí. i v 
súčasnosti v Budape§tt veľm/ popu/drne, 
ale v dôsledku §tuorročnej generdlnej 
opravy a modernlzdc/e paldca Mlk/6sa 
Ybla, boli od~unuM stranou. K tejto nú· 
teneJ prestdvke pribudli aj generačn~ 
probl~my a tak, popri Majstroch speud
koch Norimberských a Parsifaloul, tba 
teraz sa vytvorili opttmdlne podmienk y. 
aby sa Tr/stan a Iso/da vrdt lll na jav/s· 
ko. 

Za rež/s~ra novej podoby diela bol po. 
zvaný uzndvaný činoherný rež/s~r !6 -
zsef Ruszt - bez svoJskfích vfímyslou 
l- vid Tristana Rut Burghausovej v 
Hamburgu) - vnútornou koncentrdctou 
Inscenoval extat ickú ldsku hrdinov a u 
pinet miere dal prtmdt WagneroveJ hud
be. S touto Introvertnou r~žiJnou kon· 
cepctou plne kore§pondovala v §t{jle " no
v~ho Bayreuthu" peknd sc~na P~tera Ma
ka/ho, k tord bola vermt U[ÍStlžne dop/ne
nd svetelnOml efektmi. Kostfímy spra· 
vtdla vynlkaJtícej fudlty Schllfferove; stí. 
slce pekn~. ale akoby mdlo tn~p/rouan~. 

Dielo na§tudoval a prv~ tri predsta · 
uenla dirigoval ntekdaj§l ~~/dirigent mos 
kovsk~ho Velk~ho dl/Jad/a fur iJ Simonov. 
Recenzovan~ pr edstavenia ale po prvý 
raz dirigoval už fdnos Knodcs. k torý 

fet partneri sú už osuedl!ení wagne· 
rouskt spevdcl - Andrds Molndr po Lo
hengrinoul, Stolz/ngovi a Parsifa lovt sa 
podla očakdvania vfíborne zhostil O/ 
Tr/stana. Vrcholnfí výkon podal najmä 
11 sc~ne na pocl1marnom Kareole, kde 
uyužll §trokú §kd/u ufírazougch prostrled · 
kou pre stvtírnenie utztt bltízntaceho u 
umieraJIJceho Tr/stana. Kata/In Kaszao
ud noblesnou jednoduchosťou uytudra 
postavu Brang~ne, škoda v§ak , že z dô 
vodou r~ž/jn~ho r te§enla spieva krdsny 
monológ .,Einsam wachend In der 
Nacht . . . • u hlbke Javiska, Nm strdca 
na svoJom jedinečnom úl!lnku. Ldszl6 
Polgdr je majestdtnym a velmi smutnfím 
krdlom Markem. Peknfí a oô temnfí bary 
t6n Pd/a Kovdcsa sa vfíborne uplatnil u 
úlohe mladistv~ho Kurwenala. 

Ked oznaNme Vatdovho Marta a kú-
zelnlka prdue s f dnosom Tóthom ako Je· 
dlnečným Clpollom za natväč§te prekva
penie uydarenet sez6ny, tak Tr lstan ;e 
potom Jej na jkraj§lm zdžltkom. 

Popri týchto dvoch opern{jch večeroch 
bol, ako vždy, pruotrlednfím zdWkom 
koncert Lamberta Gardelltho, ktorfí na 
čele Stdtneho symjonlck~ho orchestra 
dirigoval diela Bizeta, Mendelssohna a 
CaJkovsk~ho s mladlstvfím eldnom, §ar 
mam a idedlnou štfílovou čistotou. P~· 
ter Nagy - meno, ktor~ sl t reba za
pamäta(/ - hral s6lovg part Mendel
ssohnovho klavlrneho koncl!rtu g mol 
op. 25 osllw/tícim spósobom. 

jOZEF VARGA 
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Profll:o.vá platňa zaslúžilého umelca Pet1·a Mi.kuláša 
zo série ,.Laureáti medzlnArodl!lých siÍfnžl" prináša ozaj 
reprezentačný výber 01pemých ArH z talianskeho, rus · 
kého, českého a slovenského r~pertoáru. Trikrát je tu 
oos.túpený V erd•! (Walter z Luisy Miller, zaccarla z Na
bucca, Fiesco zo Swona Boccanegru) a dvakrát Doni · 
žet.U (Dulcamara z Nápoja l ásky, Raimondo z Lucie dl 
Lammermoor). kým ostlatnf aut·O.r·i sa objavujú Iba raz: 
Mozart (Ba.rtolo z Figa.rovej svad·by), Gllnka (Ivan Su
sanln), Ca·j•kovskij (René z )olan{y), Dvofák (V'Odnf,k 
z Rusalky) a Suchoň (Sv!lt.o.plu,k). Výber čfslel pred
sta.vuje P.Mlikuláša ako všesvranného umelca, ktorý sa 
rovnako lls,pešne u.plati\uje v buffóznych aj sexlóznych 
úlohách, belcantovýoh a.j dramatických. Výra.zná muzl
kall!ta, vokálna k.u lttLvovanosf vrétane max.1má1nej Zl"O· 
zumLrel.nost-1 textu a schopnosť vcf·t!t sa do ch-arakteru 

.P~d·stavovoél.nej posro.vy sú kWJUty, ktorými umelec n.a
-po•kon ziska! lau~Mstvo vo viacerých medzLnárodntch 
súťažiach. Ve·l•ký h lasorvý ro.z·sa.h mu umožňuje splevaf 
nielen čiJ51to basové ("but! o" aj ,.cantante"). ale aj 
basbarytónové IÍlohy. 

Nazdávam sa, že na obale pla:tne by mala byf za 
menom umeloo z,mie.nk.a o t>Om, že 1de o bas (<dočl · 
tame sa t o až nie.kde uprostred biograHckých IÍd•ajoY 
z pera dr. )&'loslava Blahu); t.reba totiž rátaf aj s ta· 
lt ýml záu.j&moaml, ktor! umelca a ba-scwý repertoár 
ešte nepoznajO. 

Na nahrávtke sa zllčasbnll Symfonický Olľchester Cs. 
roz.hlasu v Bratlsla.ve pod !ij>Ol a.hllvým vedenlm dnes 
už nebohého· nár. umelca TLbor.a Freš·a. Záľtutkou kYalHy 
1e aj spC>luťlč.asf Slovenského fil'h·armoniakého zboru 
( zborm(lljster Pavol Procházka). Na•hráv.ka je kval'i'bná, 
bez Iro.z.ov; vytknúť jej mo~no vari len to, že sólistov 
hlas nie je exponovaný všade v rovnakej zvu.kovej sl
le, ale pri člslach, kde SiPOlul1člnku·je zbor, je vždy o 
poznanie slabšl, ako keby s,pevák zr·azu odišiel spie.vaf 
do susednej miestnosti ( je to ná·padné na1pr. pri čfs. 
lt1ch 2, 7 a 9). 

Obal plat1ne zdob! jednaduahá, no výs·~lroá pontrétna 
fotografia umelca od Kamila V~skočlla, program a ži· 
votopi·s s11 uvedené okrem slovenčiny a j v nemec.kom 
a amgllckom preklade. Z IÍdajov sa tu o. l. doz.vedáme, 
že P. M~kuláš je absolventom doc. V. Str<Jcenskej (bol 

jej prvým žiakom na VSMU ) . NeoVdOija.k sa nám na.Uska 
otázka, a>ko je molžné, že teJto významne.j slovenskej 
umel.kyni dodnes nevyšla prolU<>vá pla«ňa . . . 

Zacharlas Zerewultus 
Magniflcants and M·otets. 

LJUBA MAKOVICKA 

Budapest 1987 (•ed. R. A. Murá·nyi v sérl.i MUSICALIA 
DANUB~AN~ 8.). 

Naša .hudObná verejnosť, z.aujfmajl1oa sa o sta. 
r11 .hudbu, už poz,ná Muslcallu Danubianu, pra
menniÍ edlclu H:udobnovedlnáho ťísta.v·u Mada.rskej aka
démie vied. V rámc-i doter.ft!Z prlstu,pnýoh 8 zvii2Jkcw 
tejto e<dfc~e d.va v.znDkH v mada.orsk·o-sJovenslkej Sipolu· 
prá"Ci - hned úv·o.dný tllt.ut Mlssale Notat \lllll Strlgoolen
se ( 1341) v :roku 1982 a potom VlerolľiSIOIVa tabula~Ui·re 
v roltu 1986. KurAtorl Mu-slca'lle Dan.ubillny vytýčlU alko 
hlavnl1 11ldhu ~!stupni( rukqplsné hudob'niny jednak z 
\Ízemla dlne§néllo Ma.dai'Slka, alko aj z nie.kidÁjšieho his· 
torlokého .Uhorska, v záujme ·pre.dsta.venta rOmych :v~ply· 
vov a podneto.v, ·krtoré v mLniUlosM formovali· hudobnli 
kuLtwnu tOih•t<> 11.zemla. Zároveň sl wve<l.omill, ~ malé 
národy - PQI>rl velikých edilčulých čLnoch a plá.nooh 
reaL!rw'V'IIInýoh už od 19. storočia prie~e na pOde 
európskeho hudoobno-hlstorlokého vý'Sk'\lmu, - mOiu 
uverejnenfm pa!Ill1atok retprezent.ujiÍclch domácu hUdOib. 
TIIÍ ~ood!Ctu na M>z'l.amejšle U:ptO'ZOI'nJ.t med·ZLnáTodniÍ Ve· 
rej.n.osť na ich ho:dnoty. Docieli- sa tým šil"šla paleta 
pozna.t.~orv k lepšiemu poaho,p&nlu zl~ttého a viacvrst· 
vového obrazu st·redoeuró,pskyoh dej(n hudrobnej ku!JtiÍ· 
ry o<d stredove.ku až do 19. storočia. Tec.hnlok·IÍ pr.Lpra
vu talkýchto titulov a sérii zvy.ča')ne zabezpečujiÍ hudob
né vydavate!stvá. V prlpa<le Musicalle Danu.bl.all1y t11to 
funkciu prebralo vyšš.le spoonlnané vedecké praOOIV.i:s.k'O, 
čim sa sleduje na:}mll pohotové prepojenie vedecko·výs· 
kuomných výsledkov hiudobnýc,h hllsto<r~ko.v s ,praxou. Tá· 
to lnlclaJtwa má svoje nespol'l!lé 'klady a stimuly a u
rýohl,u.je cestu smerom k ožtvenlru starej hudby. 

Vo y,~ta1lu k našej h·udobnej minulosti je po.zor.Uthoo· 
ný ·n&jnaV.šf, Osmy tlltul, prLnáša•jťíci skladby Zachariáša 
Z&rev.utta (•p.oužlv.am· OI"togra!Lu mena podla. slovenskej 
odbol'nej ll·teratúry), ba:rdej;OIVSkého organLstu zo 17. 
storočia. Zásluhou vyda.Yatelswa OPUS už je známa 
l:asť domácej hudobnej tvorby zo 17. stol'IOIČla - 51Piš· 
skýoh organistov J. S!mbrac.kého, S. M81rc>k•felnefa, v Bra. 
tiiSlave pOsoblaoeho S. Ca,prJ.o.orna. V ,prlopade Z. Zaxe· 
vutla naša odbomá Uteratll1-oo (R. Ryba•rlč, F. Ma.111š) 
referovala zatial o žLvOite, šíll"ke a o 11rov:ni skla<lavsf · 
skej činnosti tohto šart§slké.ho muz1.kanta .a postorádali 
sme možnosť obOZiilámLť sa s jeho t'lor.bou v podobe 
reedfcie jeho d1el. Sú.vl.sf t o so sk'Utočnosf.ou, že jeho 
skladby sa zaclhovali v rámci Bardejovs-ke.j z.blerky hu· 
dobnln, kitorá po ,Qdkll.penf v roku 1916 bola prenesená 
do StAtnej knižnice Széchény1ho do Buťl~peštl. Tento 
obsiahly hudobný fond, pozost!Wa}úcl z hudobných t la· 
čl a r.ukQpisov z d·ruhej po.l'orvlce 16. a zo 17. storočia, 
prvý•k.rát SfP(sa.l a odbOiNtl1 verejnosť o ňom informorval 
O. Gombos.l, pra1cov.nltk tej.t•o l.nšttt11cle. Záro.veň bol au 
torom pt'Véh·o zhrňu.}úceho čláilliku o Z. ZareYuUovl na 
stránkach Magyar Da1 ( 46, 1941, č. 7, s. 8-10; č. 10. 
s. 7-8). Plo Gombosfm starosmvosť o bardejovské hu· 
dobnlny prebral ďalši pracovn!k R. A. Mu·rányl, ·k·torý 
sk-a.ta!Qgizcwal celý fond (verejnosti v súčasnost•! prf 
stupný') a tlakltle·ž sa zaslllžll o pokračov.an~e výsk.umu 
o z. Zarevutlo.vi. P.rl!Pravil na základe tabulatúrnych 
pa!'ltl.túr zachy.tených tzw. nemeckou organo·vou tabula· 
tiÍmou notác~ou prepis d&v!atlC.h ·kollliPiebných sk ladieb 
Z. Zarev·Uitla ~ol.u s kr~tlckými poznámkami a v do· 
datku pubUkácle uverejňuje a j lnc~ltový katalóg jeho 
Íl'a.gmentálillych diel, n achá:d7J!IjiÍcLch sa v r ámci Bar· 
det~skej z.bie.liky hud01bnm. Edičný tlrtu l venovaný Z. 
Zare.vu~lorvl org.anLc.ky doplňa súč·asný sta·v bádania v 
domáce,j ll.terat.Qre a v?.lhladorn na obmedzené možnosti 
naš.l.oh hudobných histor~o·v pracovať v lillhranlčných 
knižniciach a archi>Voch, môžeme s radosťou uvlta f tú· 
to l.nlci·wtf>Vu madarských kolegov. 

BardejoYakt rukopis s podpisom autora 

R. A. Murá:nyi v ~olupráci s I. Ferencz!Qvou, s11čas· 
ne vedeak·OIU redak!torkou tohito zvliU.u, sa zas!Cížl'll a1 
o fundovanú IÍ·vodnú ~Uid.liu, vyčer,páva]Oco zrhi'ňujúcu 
najnOIVIŠle pOiZ'Ilatt.ky. Pozostáva zo štyroch podik.apLtol -
Hol'nouhorské hudobné. centrá v 17. storoč! (Feren~l), 
BaNlejOIV a Ballldejo.v·ská zble.r.ka hudobnln ( MurAnyl), 
Zacharias Zarew.uUus Organista Bart>phae ( Ferenezl, 
Murányl ), Za.rewut.lus aiko skla•da•ter (Ferencz! ). Bohat~ 
poznámkový a.pa.rát a zoznam l1tera.tllry poslúžia kaf· 
dérn'\1, Mo má vá.žny zárujem o pr<>blemattku hudobne! 
kul·t·úry v 17. storoči na na~om úz.emf. Viacjazyčná mu· 
tácla teXitovej časti ( 'maďarsky, anglicky, nemecky) a 
rotodoklumentácia zabezpeču·)l1 p.rfstupnosť pre šlrakd 
domácu l zahraničnú muzlikologickú obec. 

Aoké skladby sa dosta-n.ťl do ·r ·ú1< tnte.rpretom? Co SJ 

týka obsaden1a, z deviatich u·ver ejnený.ch sklta d1eb 7 je 
dvo•jzbororvýc·h, jedna s priplsaným bassom con tlnuom 
a jedna s dvoma dycho.výml hlasmi, 6 hlasným zborom 
a bas.som contlnuom. Ferenczio.vá upozorňuje na sku· 
tačnosť, že tabulatúrne partLtiÍry nie sG deflnltf>vnym 
tv.a;rom pre k'On.kre.tlzáclu Interpretačného apa·rátu. Od· 
por.ťíča preto použit basso contlinuo pri vše.tkých dV()j· 
zborovýclh skladbá·ch a v zhode s dobovými zvy:k losfamt 
prlbraf aj dycho,vé nástr o,je na zosilnenie voká·lrnycb 
partov. V uvedených sk ladbách dominuje hom ofónia, 
sylabické a syry.tmické vedenie hlasov nad nle.k.torýml 
prejavmi polytónle ( lmltačné nástupy hlasov ). Tvorba Z. 
z.arevutla vy.rastá z poznania skladieb ranobarokových 
nemeckých k om,ponisto.v ( Ha·ssler. Vutptus, M. Praeto· 
rius a naJjm!l SchUtz, Scheid t, Scheln), k.t.o.rých tvorba 
bola ce!1kove na IÍzeml Slovenska v 17. sto·ročl velmi 
rozšlrená vďaka čulým kont.aJktom našich miest s ne· 
meckým kultúrnym okruhom ako aj rozšf~nlm protes· 
tanttzmu. 

Jednotlivé zväzoky pr.amen.nej edicle Muslcalla Danu· 
b1ana zlskavajiÍ z,a5l•11žem1 pozornosť a obf.ubu. Obaha· 
cujú re1pert·oár sllborov pre starú hudbu, kltorých p()čet 
nara.stá i u ná.s. Uspok·ojujú oča•ká.vartla l hudobno-his 
~orlckej odbornej verejnosu .náročnou a vysokou ve· 
deckou úrovňou a V'Zbudzu jú úctu vočJ hudobne j ml· 
nulostl malých národov. 

MARTA tHULKOVA 

-----:------------------------------ so·blvé ilustrácie Má.rle ZelLbskej, ktoré tioke·j výchovy bezmocne pok·rl.vkáva za 
Inými obla.s(.aml výohovno-vzdelávacleho 
pr-ocesu. kedy Orffov Schulwer,k v ma· 
terských š'kolách nahrádza jú počitače, 
kedy - sy.mbollcky povedané - dell 
za.búdajiÍ na uspávank y svol!ch stll:l'ých 
matiek, v tejto si~uácll treba <~•k tlvllu 
všet.ký.ch zúčasmených hodnoti( vysoko 
pozltfvne <l trP.ba ,.drža( pulce", aby v 
ne j zotrvali. \ IGOR JAVORSICf 

TELEVIZNY 
sa nleko~ko.krá t objavili nn obrazovke 
aj ·v detailných prestrLhoch. Nie je však 
d0ležl1é pQPlsovaf deta.lly odvysielané· 
ho .programu. Ovefa dO~ežLtejšle je kon
štalt•ovať, že praoovnl·cl H lavnej reda k . 

ZAPISNIK 
cle ·programov pre deti 1.1 mládež su 
Qplif ta:k.povedl.ac pochlapili a ~e z Ich 
tvorivej di:elne vy.šlel ďalši ·kvaU.tný ll· 
tu!. V dnešnej dobe, kedy systém este· 

Z pestrej ponuky programo-v, ktorými 
nás obda.r11va Cesk·os lovenská televfzla 
v BroUsla•ve, by som sa rád vrrátil k 
jed•nému z nic.h, ktorý bol určený na j. 
menšfm telervl~nym dJ;vá•kom a bol od· 
vysiel81Ilý počas vel'lkonočných sviatk·cw 
- 4. aprlla v dopol'udňajšlch hodinách 
na I. televfznom programe. Názov prog. 
ramu znel Maličk6 som. . . a podplsala 
sa tpod neho Hlavn6 redakcia programov 
pre deti a ml6dei. Aby som bol ešte 
pre.snejšl a k-onkrét-nejšl, musl m uviesť 
meno dramaturgičky HRPDM Gabriely 
Vyskočllovej, ktorá už nera.z do:kázala, 
že so s11stéW'nou a clefavedo:mou estetic· 
kou výcho-vou cez .obrazoVIku to myslf 
celkom vážne. V .spolu,práci s reiisérom 
Jozefom Novanom prlpratVlla def.om ,pro.g. 
ram, zasv!l>tený jedna•k významnému žl · 
vobnému jubileu ná,rodného· umelca Eu· 
gena Suchoňa, no, ~ je vari najpod
statnejšie, program, kto.rého k-valita a 
spoločenský dopad siaha da.le'ko za bež· 
ný šta.nd8Jrd. 

V bra.tlslDI\\Sk·om tele.vlzmom štúdiu 5a 
pri nak.rúcarnl progra·mu Mallčlk á som ... 
zišli žiaci troch ludmých škOl umenia 
- na H6lkovej ulici, ĽSU na Diebrovom 
n6mestl a tanečnf odbor ĽSU na ulici 
Obrancov mieru. )ednotll:vé školy neuvá. 
dzam samol1čelne; rád by s om touto 
cestou vyslo vil Ich ped.a-g·oglc.kému zbo· 
ru slová uznania a vyso•kého ooeneni.a 
zu pen.zum práce, k·toTé bolo nevyhn ul 
né vynaloži ť pri prl.prave tlnálneho na-

krúcania. Vynaloženému Ctslllu vša•k pi · 
ne wd.povedá výsledný <tvar programu, 
pozostávajllcl z dvoch väčšieh bJ,ok•ov -
Malrčká som a Ked sa vlci zišli. Pra
covnlci televfzie cLtl!Jvým spôsobom pre· 
tavili suges.tf'V'!le Su·c'hoňove predlohy do 
sled·u obTOILový.ch sekvencii zast1h<ujl1 · 
cioh deti v priamej a bezprost·rednej 
muzllkantskej tllltmostére, noasý!tenej pek
ným! hu<lobn!akymi a ta.nečný<mi vý.kon· 
mi, no takisto v atmosfére, lľtorá v nl· 
čom nepoQplerala moment ra·d·ostl z hry, 
det·skej rozšafnosti, spontá.Dn·ostl. Vďaka 
Ntžtsérovl a ·kameramanovi sa na rele· 
vlznej obrazOIVIke prezellltov.all usmiate 
a ent·uzlias.tlcké tváre deti pozbavené 
arke']kofvek ne!"Vozl,ty ale-bo nofl{plltla. Det! 
prosto· muzicf·l'lovall. Nemá vý.znam hod· 
notU jednotl~vé vt.k·ony mladých hudob· 
nl:k.ov - lli2lnanle pa·trf všetkým, aj tým 
na')rnan:šlm, ktor! .solwa dosla:tlll zo sto· 
llčiky k pedálom klav!Jra, ale už aj ostrie. 
ranému sléčl:k'OIVému .~vamet·u z r.Su na 
Dleb.l'<Wom ná·mestf. V}'lnlrloo}úcim spOso. 
bom oelý .prog1l'am dutovorll Ivan Kraji· 
eek, k.torý vo svojom r.o7;právanl maj
strovsky diferencoval jednotlivé polohy 
textu - dida>k:tlokl11 a roz;prá.vačs.k11, či 
skOr oozprávk·ovl1. S takou ,profeslonali· 
tou sa .veru v stlv!.sloastl s mo<derovanlm 
detských (.no talkisto všebkS'ch ostatných ) 
telev[z.nych programov nestretlivame čas. 
to. l1ným podstrut.ný<m ·kompO!nentom výs· 
led<ného do.jmu z programu bolo výtvar· 
né r iešenie scény, opierajllce sa o pô- Záber z inacenácle 



"· Ceny ministra kultúry 
SSR 

Dfta 7. jála t. r. udelil llllnlater kulhiry SSR Mlroalay Vllak aa 
tvorivll prioosy v oblaatl kultáry kaldoroi!n4i Ceny mlnlatra kaltt• 
ry. Slhnoatoého odovzdania cien ., Sloyeaekom hudobnom fonde aa 
z6i!astnll Jaroslav Kardol, pracOYDfk odd. kalt6ry OV KSS, almut• 
-aik ministra kultáry PaYOI Koyl a dali( pradstawltella DB• 

laf kultúry. Ceny za rok 19118 siakali: 

1. KOMORNA OPERA SLOVENSKEJ FILHARMONIE 
,.Za lnveni!n6 Inscenovanie komornfch diel l'fetoYel operaej 
tvorby"'. 

2. ln&. JAROSLAV CEJKA, bliDlk a publicista, 16fredaktor tfldeD· 
nika Tvorba "Za prlkladnf podiel aa prehlbowanl l!uko·alo· 

venskej kult6rnej uljomnostl". 

3. Tvorlvf Um - Ias. arch. VIKTORIA CVENGROSOVA a lDI. arch. 
VlRGIL DROPPA 
.,Za sá bor archltektonlcko·umaleckfcb rleleal stBYieb kalttiry" •. 

4. Hudobnl skupina ELAN 
,.Za zlsluhy o ron oj sloveaakel popullraej hudby". (Jla Ba· 
IU, Jozef Rll, Martin Karwal, Gabriel S1ab6 ). 

itaceatt 
• INTERPRETACNt SEMI· 

NKR AltORDEONISTOV. Krajakl 
pobočka Slovenskej hudobaej 
apoloi!nosti v Banikaj Bystrici 
' apoluprlcl s rladllelom KoD· 
11nat6rla v !Ulae uskutoi!· 
Ilia 9. jdaa v koncertnej úle 
11Unsk6ho konzervat6rla lnter
pretai!nf seminár pre ui!ltelov 
alcorde6noveJ hry na ĽSU • 
Stredoslovenskom kraji. 

Obsahovfm zamerania sami· 
a6ra bolo poskytn6t ui!ltalom 
bry na akorda6ne metodickO. 
pomoc pre prácu s talentov&· 
afml deťmi. tallakom aemlnl· 
ra boli praktlckll ukálky nlcwl
ka a lntarpret6cle lnltruktlw· 
uJ, polyf6nnej a prednesoYe) 
Ularat6ry pre !lakov ĽSU, ale 
del oavojanle- si metodlck6ho 
besu, machová artikulácia, ·IID· 
provlzácla, komorná hre a 
adapt6cla organovej, i!ambalo· 
fll a klavlrnel llteratíary pre 
slcorda6n. Svoja naJnovlle pe· 
uaogick6 poznatky damonltro· 
flll profesori Konzarvat6rla Y 
!lUne a ui!ltelia !!SU - Jln 
Pralanlca a Daniela Bablnco· 

''· Na semln6ri sa z6i!astnllo 72 
sl!ltalov. Oi!astnlcl sa o akcii 
tyjadrill velmi pochYalne, po· 
alllvne hodnotili Jal obsahovti 
6rovell, organillclu a prfnos 
pre pedagogická prácu. 

-OH-

t DNI KOMORNEJ HUDBY 
'll. V dňoch 11. a 17. mlia 
t. r. usporiadal Mestskf dom 
kull6ry a osvety v Bratislave. 
dalllu s6taln6 prehliadku ko· 
aorufch sáborov a orchestrov. 
Vletky a6bory boli pozoruhod· 
11 prlpravan6, sátallll v troch 
alcuplu6ch: mládalnlcke, ne· 
profesionálne a profesionálne. 

Bolo zaujimav6, ako hálevna· 
to a lntanzlvne sa naprofeslo· 
úlna sábory pripravovali na 
tyat6penia. Oi!iakovanle v rDz· 
aycb programoch l na r6znych 
podujatiach bolo nakoniec· 
hlavnou mylllankou vzniku ne~ 
profesionálnych s6borov. Bolo 
~ ovlam potrebnl1, aby sa vo 
tfbera skladieb prlbllllll k sO.· 
eunet hudba a v *ásade boli 
1llc zorganizovani, i!o by ne· 
pochybne prinieslo ovocie • 
I'OIVOji hudobného života Y na· 
lolll meste. 

Vedra týchto s6borov úi!ln· 
kDIBII sice neprofesionálna, ale 
llcolené komorn6 s6bory, ktorA 
addzall hlavne baroková hud
lla. Prvt raz vyst6pilo aJ Jed· 
ao tok6lne teleso. Vletel di!ln· 
kaJ6cl podali pozoruhodn~! vf· 
llaay. V buddcnostl bude ovlem 
patrebué prlnáiiat aJ viac hud• 
lly 1 Iného obdobia. 

Uvarom všetky sábory obdr· 
rbll diplomy a niektoré na a6· 
nb odbornej poroty aj ceny. 

-JK-
l ZVÄZOV2 IWNCERTY. 

ZSSKU · v spolupráci s oboma 
a6rodnf•l zvllzml - ZSSKU a 
zCSKU usporiadal koncerty 
(oba v Bratislave i v Prahe), 
prostrednictvom ktorfch aspoň 
lhstl prlbllžll poslucbái!om 
t•orbu inonárodnfch hudob· 

nfch lkGI. 21. aprlla to bol Ko· 
mornt koncert • t'forby ralt61· 
kych skladateloY, na ktorom 
odznela Son6ta pra husle a kla· 
vlr M. Llchtfusa, Plesne o llvo· 
te a smrti pra soprla a klavlr 
H. Gattermeyera, LeiJaoda o ml· 
lom AususUnoYl pre dychové 
kYlnteto M. Rota, Soalta pre 
Ylolonl!elo a klBYir O. Scher· 
manna a na pok oa SOnlta pre · 
piatich C. Bru1ena. Skladby 
Interpretovali N. NoYotal . (bu
le), J. R6111!kovl (klavfr.), M. 
Bohti!ovl (aoprln), J. Bolela 
(klaYir), Ceskt dychovt kYlD· 
tato, J. Holelt (Ylolonl!elo)' a 
Harm6nla profesorov prallk4i· 
ho konaervat6rla. · 

Diela lfnskyeh lkladatelov 
odzneli .... aa komornom kon• 
certe v ltratlslavskel Mourto· ' 
veJ slenl l. JO.na. S61!asnt fia· 
sku hudbu reprezeatovalo Sil· 
i!lkov6 kvarteto 1!. 3 1. J. Rau· 
tavaara (MoyzuoYO kvarteto), 
Notturoo dl llordo pre llau· 
tu a harfu M. HelniBIHJ (V. AD· 
talod a J. Jar61koYl), Quattro 
per quattro pre hoboj, husle, 

· Yloloni!elo a l!embalo od A. Sal• 
llnena (F. Rar1Jal, V. Shal!la
ko a P. Sochman) a na 1lver 
Slli!lkov6 kvarteto 1!. 1 T. J. 
Kylllinena ( Fllharmoalck6 kvar· 
teto) . -jd-

esHF y spoluprAci IO ZSSKU 
usporiadali v dlioch !1.-7. Jtla 
v Domove slovenskfch sklada· 
telov v Dolnej KrupeJ l. SKLA· 
DATEĽSKt SEMINÄR, ktorf 
viedol poprednf repre1entant 
s6i!asnej sovietskej hudby, ll'll• 
zlnsky skladater G. A. Kaai!ell 
(na snfmke). 

Toto podujatie, ktor6 u ml 
uskutol!alt kaldorol!ne, Je za-

merané na prezentAciu tvorby 
vfznamnfch skladatalskfch 
OSObDOStl dDalka a VZájomné 
konfroatlclu pohladov na ak· 
tullne probl6my sái!asaej bud· 
by. Sái!astou tohtoroi!n6bo pro· 
gramu bola al proJekcia Yldeo· 
záznamov opier G. A. Kaai!eli· 
ho a nall skladatelia mali mol· 
aost konzultonf vlastnil skla· 
datelsk6 vfchodlskl formou ve• 
rejnaj odbornej diskusie. 

Podrobná lnformlciu o akcU 
· prinesieme v najbllllom l!isle 
Hf. -Id-

·Ľudová hudba vo filme 
-hladanie výsledného tvaru 

(Dokončenie z 1. str.) 
PodobnQ snlmku predviedol 

krátky film Bratislava ;,sanltrá· 
rovcl" autorov D. Ursinyho a 
M. Urbana, ktort sa zaoberal 
osoblttml ludsktml profllml 
dvoch bratov - fujaristu a rez
bára. Rovnako je ladená aj leb 
druhá snlmka "Gajdoš Antalfk". 
Pri filmoch tohto typu sa však 
ukázalo, !e zámer vystavať u
celenQ tllmovQ vtpoved nevy
hnutne potláča samotný hudob· 
nt prejav, ktorý prestáva byt 
centrálnym objektom a stáva sa 
sprle.vodným, estatlzuj6clm prv· 
kom. 

Originálny prlstup · priniesol 
Hugo Zemp zo Svajčlarska. Za· 
meral sa na jOdlovanie, teda 
na jeden jav, ktort spracoval 
v štyroch rozmanitých snlm-

. kach od jeho hudobných cha· 
rakterlsUk a! po rOzne stupne 
uplatnenia tohto tradlčn6bo te· 
noménu ( pOvodné, prlrodzen6 
situácie sQčasn6 podoby 
tolklorlzmul. Pozoruhodná je 
najmä systematickosť, s akou 
autor k problematike pristupo
val, rozoberal jav z rozmanl· 
tých stránok a sQvlslosU. Ne· 
uspokojil sa s jednou sQhrnnou 
výpoveďou, ale podla potreby 
uplatňoval postupne populárno· 
vadeckf,, dokumentárno-analy
tlckt, reportážny l publicistic
ký prlstup. Nevyhol sa však 
talkosttam s rozšlrenfm polOh: 
realita - evokovaná situácia 
-:- rekonštrukcia. 

Int druh reprezentovali zl· 
padonemecké a rakQske snlm· 
ky. G. Kublk pou!ll tllm ako 
"zápi!Jn(k" a zaznamenal hudbu 

a zvyky afrických kmaňnv bez 
komentárov a montáfe, v pri
rodzenej chronolostckaj postup· 
nosu. Tieto zdôrazňované pred· 
nosu však nevyvá!lll chýbajQce 
sprlevodn6 Informácie, bez kto
rých záznam (napr. obrad lnl· 
clácle l stráca zo schopnosti vt· 
pavede a tým l z proklamova
nej vedeckej hodnoty. A. Simon 
sa na prlklade tllmov zo Zá· 
padn6ho Irlanu, robených ako 
"sucht záznam", pokQšal po· 
ukázaf na takQ techniku sni· 
manla v prostred( prlrodného 
kmeňa, aby sa nerušl'la priro
dzenosť situácie a aby sme 
zároveň boli dostato~ne bUz· 
kym pozorovatelom. Pri výrob· 
ných postupoch (výroba drum
ble l je však predsa len potreb· 
ná podrobnost a názornosf; po
hlad kamery z nedalaka nie 
je dostatočne lnštrukUvny. 

Institut tor Volkskunde vie· 
denskej univerzity sa vo tlllJlO· 
vej dokumantácll orientuje na 
domáce prostredie a predstavu 
sa sympatickými ukážkami jed· 
noduchtch záznamov tašlango· 
vtch zvykov a niektorých tan· 
cov, ktoré sQ vyrábané ako me· 
todlck6 archlvne dokumenty. 

Bratlslavsk6 akademické pra· 
coYlská vyullvajQ vldaotechnl· 
ku z vyslovene praktických po
trieb vedeckého výskumu a do· 
kumentácle. Umenovedný. Qstav 
SAV vypracoval metodiku do
kumentácie, v ktorej jednu čast · 
tvoria nezostrlhnuté terénne zá· 
znamy ako archlvne jednotky, 
druhQ tvoria tematicky prlpra· 
vované strihové vedecké doku
·menty. SQstredujtl sa len na 

POZNAMKA 
Mofno Je to zhoda okolnosti, 

.mofno ,,signum temporis", fe 
k dominantnOm udalostiam prd.
ve skončeneJ bratislavskeJ hu
dobne/ sezdny patrtlt stretnu· 
tia s mladgmt umelcami. S'mla
d!}mt hudobntkmt sa mt v uply.
·nul!ích mesiacoch spétJal nielen 
zafttok zo svtefeho, angafova
n~ho ' prtstupu k hudbe, neza
fa!.en~ho stereotypmi a rutinou, 
ale aJ navd, doteraz sk(Jr v!í· 
ntmočnd miera profesiondlneJ 
dokonalosti. Tak!}mlto zdfttka
mi boli koncerty Komorn~ho or
chestra Zdpadoeurópskeho spo
ločenstva pod vedenfm Claudia 
Abbada, koncert Mlddefnfckeho 
orchestra Gustava Mahlera (s 
vgraznou tíčasfou na~tch mla- · 
d!ích hudobnfkov), ale aJ, hoct 
neJde o koncert, ale gramofó· 
novtí nahrdvku, Belliniho ,,Nti· 
mesačnd" so znamenitou pleJd
dou n'!lad!}ch sólistov SND. No 
k t!}mto zdfitkom mO'fno prtrd
tut a; JubtleJn!} koncert spevdc· 
kelw zboru Lúčnice. K 40. v!}
ročiu svoJho súboru pripravili 
dne~nt pokračovatelia skveleJ 
tradtcle ná~ho naJlep~ieho mld
detntckeho zboru 10. Júna vo
kdlny koncert, ktor!} sa stal u
dalosfou sezóny. 

Zbor Ltíčnlce, zalofen!} a vy
~e trt desafročta úspe~ne vede
ný zasl. umelcom dr. Stefanom 
Kl;mom, md v stíčasn·osti, po 
prekonant určiteJ, v dOsledku 
generačneJ zmeny v takomto 
telese takmer nevyhnutneJ krt· 

.zy, tíroveff, porovnaterntí s vr
cholnými momentami svoJeJ bo
hate/ histórie. Zaslúftl sa o to 
nepochybne teraJ~l hlavn!} zbor
matster zboru, doc. Peter Hra
dil, s ktor!}m sa spdta aJ to no
vl, čo sa v JubileJnom koncer
te . Ltíčntce tak plasticky preJa
vilo. 

Navdtorskd a n~očne konci
povand bola predov~etk!}m dra
maturgia koncertu. V troch blo
koch ltíčničiart s rovnak!}m za
ujattm a maJstrovstvom pred· 
niesli tri odll§n~ polohy zbo
rov~ho spevu - prtsny d Cap
pelTu sloh, kde zvolen~ sklad
by kulminovali velmi ndročnou 
"Slovenskou ptesffou" ndr. u
melca Eugena Suchofla a vtr
tuznou skladbou zasl. umelca 
Ivana Hrušovsk~ho. Druh!} pro· 
gramov!} blok otvdrala novdtor
sky v~tpnd "Zborohra" zasl. 
umelca IlJu Zeljenku. Vrcholom 
bola československd premi~ra 
"Ftlgy" Litovca Vytautasa Bar
kauskasa, uktUka tísllla oflvif 
modern!} zborovO št!}l naJmč1 
rytmicky, v!}razlvom popul~net 
hudby. V treteJ časti koncertu 
vymenili ltíčntčtart koncertn~ a 
ctvtln~ odevy predchádzaJtíclch 
častt za slovensk!} kroJ a inter
pretovali skladby, tnšptrovan~ 
folklórom, najmli slovensk!)m. 
Okrem .uf klastck!}ch kompo
ztctt slovensk!}ch autorov, ma
la Ltíčntca šfastntí ruku, ked 
st novtí kompozfclu obJednala 
aJ od ozatstn~ho majstra zbo" 

JUBILANTI 
e Pred 90 rokmi (4. 7. 1898) 

sn vo Vyšnej Radvani narodil 
muzikológ a pedagóg Stefan 
Kantor. Po absolvovani pedago
gickej fakulty Karlovej unlver· 
zlty v Prahe bol ~lnný pedago· 
glcky (na u~ltelskom Qstave l 
a neskOr svoje bohaté skQse• 
nosu zQročil vo Výskumnom 
Qstave padogogickom, kde pra
coval a! do odchodu do dO· 
chodku. V roku 1957 mu bol 
zapožičaný titul Zasldžllý uči· 
tel a v roku 1969 vyznamena• 
nle Za zásluhy o výstavbu. Vf· 
razom jeho bohatej činnosti je 
aj 1. cena, ktorQ zlskal v r. 
1974 v sdfa!i vyhlásene! Os. 
rozhlasom, za pôvodné detské 
plesne so sprievodom Orffo· 
vých nástroJov. 

e 8. 7. oslávil 65. narodeni
ny skladatel a publicista, 

. PhDr. Jla Hrk. Po absolvo
vanf štQdla na FFUK v Bratl· 
slave, ktoré sl doplnil na Filo· 
zoflckej fakulte univerzity ). E. 
Purkyn!! v Brne, začal pracovať 
v oddelen( Iud. hudby hudob· 
nej redakcie v Cs. rozhlase, kde 
sa stal hlavným redaktorom 
hudobného vysielania. NeskOr 
zastával funkciu hlavného sek· 
retárn HRHP Cs. telev(zie. Jeho 
činnost sa spája najmä s orga· 
nlzátorskou stránkou novinár· 
skeho !Ivota - bol predsedom 
sekcie sov zcssp pre propa
gáciu sov. tumu a tajomnlkom 
Klubu telev(znych recenzentov 
pri SZN. J. Hrk je noslteJom 
vyznamenania ZaslQžllý pracov· 

ludovtl hudobno·spevnQ, lnštru• 
mentálnu a tanečnQ oblast; In· 
terpretmi sd sQčasnr nositelia 
tradičných foriem. Dnes u! (at
ko nachádzame prirodzené In• 
terpretačné prile!ltostl, preto 
sa folklórny jav zasadzuje do 
prostredia, ktoré sa prlbllfuje 
pôvodnému kuttdrno-spoločen· 
sk6mu kontextu. Táto metóda 
člst61lo Interpretačného preja· 
vu v znakovom, autentl~nost 
napodobujQcom prostredi m4 
svote prednosti, ale priniesla 1 
otázky, týkaj6ce sa použitého 
stupňa rekonštrukcie. Nie te to 
však jediný spOsob práce, po· 
ullva sn l metOda realistického 
záznamu, analytických snlmok, 
dokumentov. V kontrontácll so 
zahranl~lm nevyšla ·kolekcia 
našich desiatich prlspevkov zle . 

l dalšie nemenovan6 snÍm· 
ky a prHomn( autori prispeli 
svojou troškou do mlyna. Nájsf 
tle správne východiská, j&dnot
nQ metodiku sa nepodarilo. To 
však nebolo cielom kolokvia a 
ani by to nebolo spráyne. Pre· 
tože tak, ako je rozmanitý pred· 
met a metódy bádania, tak rôz
norodé musia byt aj postupy, 
ktoré ho prostredn(ctvom obra· 
zu a zvuku zobrazujQ a spr(· 
stupňujQ. Užitočnost kontron• 
tácle a ujasnenia sl šlt:kY prob
lémov, spojených s vedeckou 
dokumentáCiou pomocou tllmu 
a videozáznamu, potvrdlll zá· 
very kolokvia. lnšplratlvnost 
stretnutia dokladá l zámer za
radU tdto problematiku medzi 
pravidelné kolokviá ~pedzlná· 
rodnej rady ICTM - UNESCO. 

DANIEL LUTHER 

rove/ sadzby, česk~ho sklada· 
tera Zdeflka Lukd~a. Ltíčnlčlari 
vo všctk!}ch polohdch a typoch 
zborov~ho speuu našli adek· 
vd.tny prefav, vo folklórnych
~tyltzdctdch však nezapreli svoj 
stdle ~tv!} vz(ah k tefto fedtneč
nej ndrodnef t.radtctt aJ napriek 
tomu, že dnešn!í zbor tvort inak 
c1ttaca mlada generdcla, než 
boli ter predchodcovia Prfld šty
ridstattmt rokmi. 

VýznamnOm faktorom kvall
tatfvneho rastu zboru Ltíčnlce 
Je systematlckd prdca sktisené
ho vokdlneho pedagóga, dr. or
gy StmaveJ, CSc., takisto ako 
koncertn~ vysttipente zboru v!}
razne oživila a obohatila po
hyoovtt spoluprdca Heleny Tu· 
rasovovet. Tak~to prtstupy stí 
hodn~ nasledovania at v dal
šfch amat~rskych zborov!}ch te
lesdch, o ktor~ v stíčasnostl 
nie te ntídza. Ltíčntca, ktora po· 
čas celet svotet existencie bo
la prvolezcom poktal Ide o no
v~ tnlctattvy a impulzy pre na· 
še zborov~ hnutie, st však za
ltífi uznanie t napodobflovante 
nafml1 vo vzfahu k našet stíčas
nej zborOV!?/ tvorbe. Nie te to· 
tzf taJomstvom, že tdto dost 
stagnuje a to dokdfe prekona( 
sklJr kvalttnd prdca Interpre
tov, ne! rozhodnutia orgttnov 
tvvriv~ho zvlizu čt napomtnante 
kritiky. 

{ubtzetn{J koncert Ltičntce bol 
/ed11oducho povedan~ krdsny a 
radostng. Treba st ho však vt1-
fl( af preto, fe tnšptrute cel4 
naše zborové hnutie {profesia
ndi ov nevyntmattíc J k novOm 
tvorivým člnom. 

LADISLAV MOKRf 

nl k Cs. rozhlasu ( 1960 a 1974), 
Laureát mesta Bratislavy 
(1970), Zasldžllf pracovnlk kul · 
tO. ry ( 1972 l a napokon nosltef 
vyznamenania Za vynikajdcu 
prácu ( 1972 l. 
e 26. 7. 1933 sa v Spišske j 

Novej Vsi narodila muzikolo· 
glčka PhDr. Zdenka Barn6tov6. 
jej činnost hudobného publicis· 
tu je spojená s prácou v Cs. 
rozhlase, kde sa zasldžlla o po· 
pularlzáclu a spr(stupňovanie 
hodnOt domácej a svetovej hu· 
dobnej tvorby. S jef menom sa 
spájajtí hudobno-vzdelávacie 
cykly ako Hudbou do rodin, 
Obrázky z dejln hudby, Ako ži
ll a tvorllf, Tri otázky pre vás. 
Dialógy s hudbou a okrem to· 
ho množstvo ďalšlch samostat· 
ných reiácH. Pri prlležltostl 50. 
výr. vzniku Cs. rozhlasu jej bo· 
la udelená Pamätná medaila, 
okrem toho je nosltefkou vla· 
cerých oceneni v rozhlasových 
s6fa!lach. -JO-



x III. ročník Košickej hudobnej jari 
orne onccrty 

Na tohtoročnej, 
XXXlll. Košickej 

hudobnej jari od 5. 
mája do 7. tana 
bol opäf velký pries
tor vyčlenený pre 
koncerty komorne] 
hudby. 

Festival otvorilo Ko· 
lické dychoyé trlo 
premiérou Remlnls· 
cencll In C mladého 
slovenského sklada· 
tela Norberta Bodn6· 
ra. sa to vlastne tri 
mlnlatllry (Rondo, 
Artetta a Valse-Buf
to) , komponované r n· 

denf-m krátkych, melodicky a rytmicky 
výrazných nápadov. V podtexte skladby 
cltlť autorove snahy o zbližovanie prv
kov nonart1flc14lnej hudby so s6časným1 
kompozičnými technikami hudby art!· 
flclálnej. Pri lnterpretácU Reminiscencii, 
a ko aj Di't'BrUmenta č. 2 skladatela čes· 
kého klasicizmu VojUicha Nudlru sa In· 
terpretl prejavm a ko dobr! lnštrumen· 
ta llstl, no v sllhre s6bor ešte nedosta· 
hol potrebnú zvukov6 vyváženosť. 

)anéi!koYo kvarteto, ktoré kritika r a
d! medzi špičkové svetové komorné en
semble, zostalo tentokrát svojej povesti 
trochu dlžné. Zainteresovaného a výra· 

hry. Svojou interpt'etáclou prispel k 
6spechu skladby u publika. 

Koncerty Slo't'8Dského komorného or
obestra v rámci KHJ sa stali už takmer 
tradíciou. V porov~nf s uvedenými or· 
chestraml malo vystllpenle warchalovcov 
na koncerte 4. jllna najvyššiu 6roveň 
vďaka prrta!llvej dramaturgii l a dekvát· 
nej lnterpretácH diel vrcholného a pozd· 
ného baroka a neskorého romantizmu. 
Po Coacerte groua i!. 2 málo hrávaného 
holandského skladatera Pietra Helien· 
daala sa nám v Concerte groua 1!. 3 
g mol A. VIvaldiho predstavili sO!lstl or· 
chestra - huslisti Bohdan Warchal u 
Andrea Sest6kové a vtolončellsta Juraj 
Alesandar. Ich hru chara kterizoval 
zmysel pre detail a plastické tvaroya nle 
každej frázy. v podanf A. Sestákovej 
sme st vypočuli aj Koncert pra husle, 
sléi!lko•t orchester a basso continuo 
a IDOl BWV 1041 ). S. Bacha. Prl Inter· 
pretácll skladieb sa plne prejavm ume· 
Jecké kvality SKO, predovšetkým dobrá 
sO.hra bez cltelných lntonačných čl ryt
mických kolfzll a plnokrvná, no nte pre· 
dimenzovaná emocionalita, ktorá sa po· 
hybovala v medziach prfsne rešpekte· 
vanej štýlovosti kompozfclf . V predvede· 
nf SukoveJ Seran6dy pra sléčiko•t or· 
chester Es dur, op. & umelecký vedl\cl 
Warchal zdOraznil širšiu výrazovú rov!· 
nu skladby, predovšetkým jej poetickosť, 
lahkosf a pOvab. 

K výrazným dramaturgickým úspechom 

M. Vajmau (husle) aD. )offéové (klavlr) zo ZSSR 

zovo bohatého výkonu sme sa dočkali až 
v druhej polovici koncertu, kde sme sl 
vypočuli Slái!lkovti kvarteto i!. '2 .,Listy 
diivlrné" Laola )aoái!ka, ktoré je zrej· 
me dielom bllzkym naturelu hráčov. 

Na pOdlu košického Domu umenia sme 
v priebehu festivalu privftnlt tri komor
né orchestre. Leopoldlnum z PĽR (25. 
má ja 1 zos tavil svoj program výlučne z 
diel obdobia baroka a klasicizmu (G. F. 
Hllndel, W. A. Moz&rt, A. Corelll a ). 
Haydn). Predstavil sa nám a ko orches· 
(er na dobrej profesionálnej 1lrovnl so 
zmyslom pre št9lov11 Interpretáciu skla· 
dleb. Skoda len, že dirigent Karol 
Teutsch nasadzovnl v rýchlych častiach 
predimenzované tempá, ktoré presahova
li technické možnosti orchestra. SOlový 
part Mozartovho Koncertu pra flautu a 
orchester G dur KZ 313 realizoval Kazl· 
111ierz Moszyňskl ( taktiež z PI!Rl. Na je· 
ho hre najviac upútalo krásne, vo všet
kých polohách vyrovnané plano, plynulé 
lega to melodických oblúkov, zrozumltel
ná artikulácia tých najrýchle jšlch pasáž! 
a vzácna radost z muzlclrovanla. Boli 
by sme prlvltall, keby sa polskl umelci 
prezentovali aj sllčasnou domácou kom· 
pozlčnou tvorbou, ktorá je - podla cha· 
rakterlstlky v bulletine - jednou z do · 
mlnánt Ich repertoáru. 

Sympatický výkon podala 30. mája 
Viedenské komorné filharmónia pod tak· 
tovkou Claudia Traunfellnera. Hrali s 
elánom n pre mladých ludl ·typickým 
zanletenlm, hoci sa spočiatku nevyhli 
určitým nedostatkom. Hlavne Koncert 
pre dvoja husH a orchester d mol BWV 
1043 ). S. Bacha, ktorým sa uviedli, pO· 
sobll dosť rozpač ito, v dOsledku nie cel 
kom jasnej koncepcie dirigenta, ale a j 
nevyrovnaným zvukom sOlistov Wolfgan· 
ga Redlga a Betlny Gradlngaro't'Bj. Prf· 
llš sa sústreďovali na mlkroagogtku kaž· 
dej frázy a hudobný celok tak strácal 
potrebnú kompaktnost. V druhej časti 
programu - v Sonáte pre sléčlky C dur 
Rossiniho a v Suite v starom slohu G dur 
op. 40 "Z Holbergovtcb čias" E. H. Grle· 
ga - dokázall sa už viac koncentrovať 
a Ich výkon vyznel presvedčivejšie. Hos · 
tom orchestra bol ľáš náde jnt mladý 
pozaunista )11'1 Novotnt, vrtaz Medzlná· 
rodnej súťaže Pražská jar 1987. Spoloč· 
ne s klavlrlstkou Z. \ Ambrolovou pred· 
viedli Sonátu pre po~aunu, 12 slái!lko· 
vfch nástrojov a klavlr súčasného čes
kého s klndatefa Josefa. Matlja. J. !:'lavot
ný disponuje .mäkkým, kultivovaným tO· 
nom a obdivuhodnou intonačnou Istotou 

tohtoročného festiva lu patrili i oba In· 
štrumentálne recitá ly. 

Huslový recitál Michaila VajiDana s 
klavlrlstkou Dlnou )offéovou zo ZSSR 
( 27. mája 1 bol jednoznačným lnterpre· 
lačným vrcholom nielen komorných kon
certov, ale 1 celej XXXIII. Košickej hu· 
dobnej jari. Na pOdlu sme mali možnost 
sledovať spoluprácu dvoch umelcov od· 
Ušného typu - apoliOnskeho ( Va}mnn l 
a dlonýzovského (Jofféová ). Interpretač· 
ný prejav Va jmana charakterizovala vý
razová zdržanlivosť (nie askéza !), kým 
Jofféová s maximálnym zanietením pre· 
žlvala všetky nuansy hudby. Ich od!Hi· 
nos( nepôsobila rozdelujllco, a le naopak, 
vhodne sa doplňall. Kým M. Bnjman za· 
ručoval štýlovo presml, architektonicky 
dôsledne premysleml a koncepčne do· 
konale zvládnutú Interpretáciu diel, O. 
Jo!féová jeho snahy doplňa la miniatúr
nou drobnokresbou a dodávala 11udbe 
očarujllcl esprit. Obaja boli vlrtuOzml 
svojho nástroja, vynika júcimi dobrým hu· 
dobným vkusom, vďaka čomu vystihli 
zmysel každej Interpretovanej skladby, 
čl už šlo o Son6tu pra husle a klavlr 
G dur KZ 301 W. A. Mozarta, "Kreutz•· 
rovu" sonátu č. 9, A dur, op. 47 L. van 
Beethovena•, čl Prokoflevovu Son6tu i!. l 
f mol, op. BO. Kreutzerova sonáta, ktorá 
patr! k najnáročnejšlm skladbám hus· 
levej Uteratllry vôbec, tvorila drama
turglckll dominantu recitálu. V závere 
umelci dramaturgicky odvážne zasiahli 
do plynulého priebehu koncertu a svoje 
vystllpente ukončlll Fant6zlou na t'émy 
z opary Porgy a Basa Ivana Frolova. 
Ct už sme priaznivcami za sebou takto 
kontrastne postavených skladieb alebo 
nie, vďačíme M. Vajmanovl a O. )offéovej 
zn skutočne nevšedný umelecký zážitok. 

Druhý recitálový večer patril l. ilinu 
juhoslovanskému gitaristovi UroloYi Doj· 
i!lnqvlčovl. Nn KHJ vystdpll s progra· 
mam, v ktorom mohol plne dokumento· 
vaf svoju muzikalitu 1 mimoria dnu tech· 
niekt\ zručnosť. V prvej časti koncertu , 
pozostávaj11cej z diel G. Saoza, F. Sora 
a Dojčlnovlčových krajanov I. Padoveca 
n J. )ovli!lča, ·sa jeho hra vyznačovala 
vyrovnanosťou vo veden! hla~ov a bo· 
hatým, no dobre uváženým striedaním 
registrov. Do druhej polovice svojho re· 
cttálu zaradil efektnejšie skladby, ktorý· 
ml dokumentoval farebn6 bohatosť tohto 
- nn našich pOdlách ešte stále pomer· 
ne zriedka sa vyskytujllceho - nástro ju. 
V Legende de L'Amazoae H. V.llla-Loboso 
napriklad zvláštnym spôso!Jom hry imi 

toval zvuk maltiho bubna, v Grau )ota 
španielskeho skladatera 19. storočia 
F. Tarrega za s jeho Intonačne presná 
a vyrovna ná hra vo flažoletoch prlpomf· 
naia hracie hodiny. Dramaturgickým oži· 
venfm večera bola kompozične velmľ za
uj!mavá, orientálne ladená skladba Sa
kura Japonca Yoko Yukljlra. 

Na záver možno konštatovať, že 
XXXIII . ročník Košickej hudobnej jarl 
bol dôstoJným pokračovatelom tejto tra· 
dfcle hudobných sviatkov východosloven
skeJ metropoly. JANA BOCEKOVA 

Symfonické koncerty 
P rvý, otváracf kon· 

cert patril St6tuet 
fllharJD6n11 Kollce a 
jej šéfdirigentovi Rl· 
chardo•l ZimmeroYI. 
úvodnou skladbou ve· 
čera bola kant6ta 
Cauoriae (na text Já· 
na Bocatia) od Nor· 
barta Bodn6ra, ktorá 
v pôvodnej premiére 
odznela na minulo
ročnom TNSHT. Zre
dtgované dielo, v kto· 
rom a utor pracuje 
modálne, v gradá· 

clách využfva nlea torlku, do kontrapo
zlcte s tavia jednotllvé sólové nástro· 
je, orchester a miešaný zbor, je efekt· 
ne 1lčlnné a podnetné predovšetkým svo· 
J(m dynamickým profilom. Poslucháč, 
vnfmajllcl hudbu prostrednlctvom jej 
výrazu, sl prišiel na svoje, a to l vda· 
ka preclznemu výkonu orchestra a zbo· 
ru (ktorý pripravila zbormajs terka )illla 
Rác:llov6), ale 1 nemalej skl1senostl dl· 
rlgenta R. Zimmera s reprodukovanfm 
s6časnej slovenskej tvorby. 

Vyslovene vlrtuOzny charakter mala 
Skótska fan.tbla op. 4& pra husle 10 

sprievodom orchestra od Maza Brucha. 
Neobyčajne bravllrne, so strhujllcou mu· 
zlkalltou a temperamentom zahral sOlo· 
vý part soviets ky husllsta Valantln Sta· 
faoov, ktorého zmysel pre .kontlnuitné 
väzby medzi jednotllvýml časťami sklad
by, schopnost r ýchlych farebných pre· 
mien a vynlkaj6ca technika prlspell k 
udržaniu bezprostredného vztahu medzi 
poslucháčom a Interpretovaným dielom. 

Zlmmerove poňatie záverečnej Cajko•· 
ského Symfónia č. 5 e IDol bolo sta
vebne premyslené, jeho dirigentský vý· 
kon dobrý, čo vy11st!lo do adekvátne j 
zvukovej realizácie. 

Jediným zahraničným symfonickým te
lesom nn KH) bol Symfonlckt orchester 
Szombathely z Maliarska. Séfdlrlgent 
tohto telesa János Petró pre festivalové 
vyst11penle pripravil drama turgicky lá· 
kavý program. V prvej časti večera Sil 
v Koncerte pre husle, violončelo a or· 
chestar a mol ). ~rahmsa predstavll\ 
huslista Andrés Klu a violončelista Csa· 
ba Onczay. Interpretácia oboch umelcov. 

J. Tarlau. Kladom Laordenovho profilu 
je zmysel pre zvuk a ucelem1 muzikant· 
skll Hnlu, vlastnosti, ktoré v Turlnovej 
skladbe vyšlt na povrch, ale v záveref· 
nej SchuiDaanovej Symfónii Es dur if. 3 
sa stopercentne neuplatnili. Práve v net 
akoby z dirigenta vyprcha l tak prlslo· 
večný elán - nedostatočné gradácie a 
chýbajllce zvukové špičky poznačili ko· 
nečné _dotvorenie atmosféry .,Rýnskej' 
symfOnle. Najvydarenejšlm člslom večt· 
ra bol BeethOVBDO't' kl8't'lrny koncert e. 5 
Es dur s rakllskym sO!lstom Róbertoa 
Lehrbaumarom, ktorý poskytol klavlrne· 
mu partu v podstate všetko - tempera· 
mentným prejavom, v ktorom ball detal· 
ly vypracované do krajných medzi, all 
l neus tálou kontrolou výrazu strhol or· 
chester k peknému výkonu a publlkllll 
k nadšenému potlesku. 

Koilckt fllhariDonlckt orchester figu· 
rovni l na 'ďalšom festtvalovom podujat!, 
ktoré malo na programe rozsiahle sto
mlnlltové oratórium ). Haydna - Sh• 
rania. V naštudovanl dirigenta Fritu 
Waisa zo západného Berlina, BerliDtr 
Koauart·Choru a sOUstov z NDR - sop· 
ranlstky P. I. Strateovej, tenoristu 
P. Menzela a barytonlstu M. Hoffa za. 
znelo toto vrcholné dielo Haydna v Ko· 
šlclach prvýkrát. Celé koncepcia diela. 
v ktorej sa nachádzajú v kontrapozlcll 
citovo svlefe l lyrlcké časti a 1lseky mo· 
numentálne, však vyznela prlllš fádne, 
bez väčšieho výrazového napätia. Pozo· 
ruhodný výkon dirigenta tkveJ v tom, 
že Stvorenie dirigoval .spamäti, ale jebo 
snaha o dosiahnutie maxima nebola ko· 
runovaná 6spechom, čl už zo strany or· 
chestra alebo sOUstov. Perfektná prlpra· 
va sa odzrkadlila jedine v zborov9cb 
partoch, za ktorými bolo cftlf skl1sen0 
ruku dlrlgenta·zboNnajstra F. Welsa. 

Premiéru na košickom pOdlu malo 1 o 
tri dni neskOr uvedené dalšie kolosálne 
Haydnovo oratórium - Stabat mater. 
Dramaturgický "zámer" však nezastrel 
pritažllvoSt a sugestlvnosf diela, ktort 
vzniklo v 35. roku skladatelovho života. 
SloYensk6 filharmónia s Oliverom DM· 
nénylm, Slovansktm fllhariDonlckf• 
zborom a sOUstaml ). Valáikovou, ). Hor· 
skou, P. Menzelom (NDR) a ). Gallo• 
sa zhostili svojich llloh velmi dobre -
odrazUo sa to v poctivej práci všetkých 
protagonistov koncertu, ktor! predviedli 
kus ozajstného umenia. 

Predposledný koncert sa výkonmi, ale 
l nie velmi vynallezavou drama turgiou 
vymykal z rámca festivalových podujali. 
OkreD) llvod·ného Psychogramu pre ot· 
chestar nemeckého s kladatera J. Metlu 
sl dirigent Hubert Krosa (z NDR) prevy· 
stúpenle s košickou fllharmónlou pri· 
pravu Mozartov Koncert pre klatlr 1 
orchester A dur č. 23 a na záver Beetbo· 
vanoYu Symfóniu F dur č. &. Nedostatky 
v sllhre, v zachytení nálad jednotlivých 
časti a ko l nesllstredenosf charakterlzo· 
vall Interpretáciou tohto večera, s kto· 
rým sa .. stotožnil" v Moza rtovom kon 

Symfonický orchester Szombathely ( Ml:R l s dirigentom J. Petróom. 

a le predovšetkým vtolončellstu , nlesi tJ 
rys nevyčerpaternej svtežestl, pričom po· 
zornostl neušla ani sna ha dirigenta o 
vytrlbenle jednotlivých hlasov spletitej 
brahmsovskej partitúry. Druhú . polovicu 
večera vyplnil Bartóko't' Koncert pre or· 
chester, v ktorom maďarský súbor pre· 
svedčil o vskutku výborných paramet· 
roch. Z tohto nelnhkého diela vyžaroval 
dojem lnhkostl a muzikantskej vitality, 
dOraz nn mlnlatllrnu kresbu, a le aj kon· 
cepclu celku. Zvlášf sympatickým javom 
bolo priam bytostné zaangažovanie su 
každétlo člena orchestra, čo nemalou 
mierou prispelo k pr avdlvej výpovedi 
oboch skladieb a nemenet pravdivé-mu 
vrelému pri ja tiu Ich Interpretácie obe· 
censtvom. 

Nn ďalšom koncerte sa s domácou 
fllha!'lm0nlou pohostinsky predstavil 
ipanielsky dirigent Hurbano Rulz Laur· 
dan, ktorý sl nn 11vod . svo jho programu 
pripravil tri Fantastické tanca u nás má· 
lo hrávaného španielskeho Impresionis tu 

certe l rumunský klavirista l . l. · Pr ... 
nar. 

Výrazným bodom resUvalu bolo záve· 
rečné vystdpente )an6i!kovej fllharm6ail 
Ostrava s dirigentom Tomáio111 Koutll· 
kom a klaviristom Stanlsl8't'OID Zémlllr· 
sktm. Kvalitný fond telesa sa pre javil 
už v úvodne j Weberovej predohra· c.,... 
strelec, ktorá zaznela priam vzorovo. 
Vskutku pekným kultivovaným prejavom 
a eleganciou sa dokázal s náročným nA· 
st rojovým pradlvom vyrovna ( v HayU. 
vom populárnom Koncerte pre klavlr 1 
orchester D dur 1 S. Zámborský. Trlez· 
ve a presné gestá charakterizovali dô· 
verný kontakt dirigenta T. Koutnlka s 
telesom l v záverečnej raps6dli Taru 
Bulba, ktorou umelci pripome_null restt· 
valovému publiku 60. výročie úmrtia IM
la )!,n6i!ka. Koutnlk vyšiel zo základnej 
nála'iJy diela, uplatňujúc v ňom v pinet 

·miere svoj vlastný, osobitý lnterpretačnt 
názor, ktorý je moderný a bez zvyška 
presvedčivý ! JÚLIA BUKOVINSlA 



REVUE H.Z "· 
o džeze, Lýre, obecenstve, džezových dňoch a o sebe hovorí PETER LIPA 

M ohli by ate porOYaať altu6clu 'f elo
na•kom dleze " IO. rokoch, kedy 

ate nt6plU do hudobného llYota, ao a6-
l!aaau.ťou? Co aa saeallo, i!o l• lepfie, 
l!o horlia? 

- Hovor!f o existencii džezu z hla 
dLska ·l.llštit ucJ;onálneho zabezpOOenla .vte. 
dy e§te neboLo možné. Ceskoslavenský 
rozhLals obč.as pozval nleil:ooo na na!hrá
v.a.nle, koncerty sa roblll v b~vale.J vláld
'!lej budove. Boli to .taokz·vané Stlldlá mla
dých. NeskOr zlskall skOr populartzaočný 
I'OCk and roHový char élk:ter. Sporadidky 
sa hralo v 1\a'lora revue v Redute. TMo· 
čmnost však bola zále!Jotostou ni~ol
kých nad§enoov, z •k'l.orých niektor! zo· 
stali pr' džeze dodnes. Z najvernejšloh 
m·uslm spomend t Laoa Ged lard!ta a KaJrola. 
Ondre1čku. Pre da lš!C'h, napr i-kla d M11o
§a )Ul'lkov~ča a I'VaJ!la HO'l"Vátha zastal 
džez tba stal"'U lásko u z mlaJd.ost1, pre
(ože v s1lčaSI109tl sa mu už nevenujd. 

Dnes je s~tuác11a omnoho lepšia. Ak 
sa poor.leme len na rothloas, odvysiela
ná m1nutá'f v prlebebu t~dňa je štyri 
až pätnásabne väčš~ než wedy. Tele»l
zla v 60. rokoch vlasllne neex!.sroval!a. 
je to nové médLum, ale mysl!m sl, že 
aj ~u je d~u vJ;a.c, než p:red nleko~ký· 
mi rokmi. Na}d.Ole:!~tej.šou .,exlstenčnouw 
kategóriou sd koncerty - tých podst~
:ne .pribudlo. jedM k festivalom, ale aj 
pra!V1'ClellllýmL alebo nálhodlllýml poduja 
uaml. D:!ez sa abjatv.uje .na BHS, je w
častou KulUlmeho leilla. ~lcky k a! 
dý usporllllld.atei urobi aspoň jeden dže
'llrNý koncert. To predtým .nebý·valo. Sa
m.ozre,j.me, !e to s(lv.tsl a,J s tým, že j.e 
via<: ·hu.dOibn'kiov. Ci!e všetikoO sa alkos1 
roo;šlr lloO. Za velmi dOle!ltý považujem 
fekt, že a,J illo800 ofliclál:ne §k,oJstvo po
obVIarilo dvere džezu. BNliMslav.ské kon
zerYiatórlum n ielen oficiálne vzdeláiva 
Jludobnl:kov v Meze, ale je zároveň 11a.h. 
ňou novej generácie. 

SpomeauU ate koasenat6rlWII. Jeho 
priamy efekt Yldao " objanal aa ao
Yfch, mladfch oaobaoati. Ako ridlte Ich 
perapektln, tfkaJ6cu aa alillea uael•c
lt6bo sreala, ale •l laltltucloa61Deho 
podchyteala? 

- Ni e je toO r ·u!ová pe!.'S'PilatltliVa , Pri 
dreze zootan<l l en U na.jletpšl , naj,pNWoO
vernejšl. Aj oked sa nim moohl budd da· 
Jej zaoberať ~l'ii svojeJ tnej práocl. Je 
<)a$116, že z d.ne§n~h mladých hudolml· 
k!ov bude ·~e.zmenam na celý živo t Ma· 
tM Jakabčic. Olrol() neho st\ ďalš[ s6-
11st1 ktor! sá t iež dobr!, a le pre tých 
afe ntkdy nebude na pl'IVam mieste. Bu. 
d11 .sa :!lv.lt hud·bou, bwdltl hTa t, a:ran!o
vat, p1sat a okrem tolho sl .niekedy za. 
brajd aJj d:!ez. 

A čo sa týlka k·tmeel"tdVI TLe má na 
starosti SlOMkoo.cel't .Má vOOd< tolk() prá
ce so sv01}1m1 hviezdami popuJ.ámej hud
-by te cMe.z u! nestihne manažovať, sys
temattoky ho propagovať, predá!Va t a 
U$pW'ad1l.vať d:!ezO'olé koncerty ao51poň tak 
(a terarz budem max~llstldký), aby sa 
v ka.žid'OID k.ralj:stkoOm meste na Sloven
sk•u uskutiOIČnilo raiZ za §t!Vl'trok jedino 
vysttlipenie. CLfe, m ll!lidý človek to bud e 
mať z hladloska k.o:ncel"tmej člinlnos.tl tai:!· 
ké. Naop&k, z ·hfa:d'!Ska TothLasové'hooa
hrá."MMlLa dobré (za tie roky sa to už 

· ukázalo) . .V Opuse Je 91ltuácla tie:! ve·t
ml zl á. Dtez tu takmer nemá šance. Po
Mad vydava.tetsllVa na IV.šetlky svoje ti
t uly je dnes tot~ !komerčný. Jeho me
radlom je predané mn~tvo (na;prllkla d 
plat·ňa k.t·ol'lá som nahral v Opuse, vy· 
šla v' •laJk om m aJ.om näoklade, :!e mám 
IPOCI't ned-ocenenej práce ). V telev!zll sa 
dá s džezom u,pl<a.!tnlt t Lež i ba prlleŽII
tostne. 

Ako orguls6tor m6te určite " s6aobe 
aejak6 konkrétne podnety, kroky, člny, 

ktoré by ·bolo molaé u a6a " bud6caoa
tl nallsonť, niečo podobné ako SlDYeD
akf dlesowt festival " !lUne . . . 

- Som "samootalllne ·hospodá<r.La.oa .jed
notlkaw a svoje n~a:dy nemOfe.!n u&ku· 
točňOIVa t sám. V sllčasnoot~ máme za. se
bou nulitý a prvé dva r.očnlky S!oven· 
ského d~ového festLva~u. 2.lllnČ81Ilom 
90IDl ho nawrool, pretťl:!e som zlst.ll, že 
sQ tam ludLa. od'da.nl džezu. Ct je tento 
res:twa l v s111!aislllos.N dobrý, to sl nedo
voltm tndlt. A•kosl sa stretli z môjho 
područ!•a, pretože je dal eko. N$Uberá sa 
tým smerom ako Sra<tl!sla!Vské 'džezONé 
dni, ;pri ktorých som bol od začla.t®u 
p.resved·čený, že stí ka.!dým rok om leiP· 
§le . 

Co by som v.šak navrhova l ako PQd
net, čin, J1l sy>Stematl.cká práca v prie· 
·behu celého r.akoa. Urobl·t z d:!ezo.výcih 
dn! "cestovné dn1w po Slavensku. Da leJ 
by mO'hla a>OlllOcť džezová 'k.avloa-reň, ško
lenia, klinLk y, dielne, k de by sa hud.ab· 
n!cl mahll učU toohin~ke h:ry, impr ovi
záci-I a tv-<mbe. StaiČ llo by raz za pol 
11oka. Patre.bu:jeme k•va!Ltných lektorov. 
Nemáme lcih, pret·o!te sa u nás peda.go
gdki! !Venova l máJ.aklt•o. Ddk•ooca a j tnte.r· 
pret.ov, kt.orl sú na llalke'j llrovnl, že by 
mohli rozdá.vat z ttillo, čoO ma jd v se
be, je Jen málo. T,reba mndbo urobiť pre 
i)rapagáclu, cent:raltoz.ovať u nás všetky 
tnf.ormácle a vo·ooc džez aikoO talký, VY· 
sleloať hudobnl1kov na zahNurlčné festl· 
valy. 

o a , ak dalej! 
SpomnuU ate lektorow, dlesod diel

ne. To Je late ne u aú reaUsDYatela6. 
Okr .. toho, wo nete Je belaou pra11:oa, 
le laterpretl odch6dsaJ6 do sahraalčla, 
kde maj6 molau.ť ltudOYa( dias, sahrať 
.a a .dlesowfml hYiesdami, siakať 8k6H
aoatl " kluboch. T6to myllleaka ml ul 
napadla dbaeJile, lea amem, ek6 lD
Itlt6cla by aa o · to mala starať . . . 

- Je tu §anoa, !e by tie'to problémy 
m o.hlo rle§lt Zdxuženie pre džez v rámci 
SIO!Ve.nskej h\Ulobnej spo!OO!lost1. l'Cle 
všad< o zdr.u!enle Iud!, ~tor[ sa vo.lne 
schäd!Za JO. ( j.a som na.konlec v jeho vý
bore) , pQI'IOIZpráiVal~ sa a idd domov. 
Spoločnosť patorebuje staibilného preoov
nfka s presne určenou náiplňou, pll!llte . 

· ného0 a hla.v.ne zodpovedlného za t.d'tQ 
prácu. 

P.rav<ICiu je, že vo svete je už mnoho 
§kOl , k am by sme mali ,posielať budob
nlkov. Ct už do Euró.py, na týždeň, me
sLac, polrok alebo aj do Ameriky na 
Bet'lklee Colledge s podmienkou, !e ak 

Zaal. um. Peter Lipa 

sa N.ráltLa, musia U'l'oblť trebács dvadsať 
prednášok po celom Slovensku. Je po
ltrebné, a by .prilnies!L metodl'k,u • . Vo svete 
elCl.ostu'Je m.n!ĎSt:vo pedl8gl()gloke J 11te.oo
t 1lr y .na .vyso'kej d-rovnl. Niekto }u nie 
musi kó pLt, treba }u prlllllest a <Ved1et 
s ňou nará.oof. Toto je cesta! Talk by 
sme sL vy.ohavaU dal$tu generáciu a us
p01koj1U tpofladllllv.ky m ladýoh - a'ko (l l 
hrať džez. 

PrlpomeauU 1te eloY6 Iao-:a Waaaar
bergera, ktorf tlel hDYorf, le metoclllta 
Je " .OčaaaoaU Da takeJ 6r.atal, le prle
marat hudobnfk dok61a ul6dauť tech
alku aaprfklad 'be -.opa tak, l* prfde 
a triumfuJe . . . 

- Ptl'l dne§nom systéme výuky m Ože 
a j pr.temem ý linter.pret byt dobrým. Aik · 
ale rue je osobnosťou, nestane sa n liWy 
tvariNým hooobnfkom, ktm"ý raz! oas.t.u 
vpred. Profesionálne a! rutllllérsky tech
nllklu SéiiDOlZre)me zvládne. 

Soa rada, le ate apomeaull Slona
akd hudollll6 apoiiM!aoať, pretole prbe 
pred aed6Yaom som 1a tam rDspr6Yale 
o Zdruleal pre dlea. Jahg penpektf'nl 
pracowafcl apoloboatt Yldla tak Isto ako 
YY, t . J. " priJati l!l.ateka, ktort .,y aa 
8taral yflul!ae o dias. 

- Tak je ·to él!j v Ceohá.ch. Tam sil 
oficiálne zamastmanl dvaja Iudia. A. 
Mal!zner je predsedom vede.nla, členmi 
sd všetOi t.eoretllcl. MysUm sl, :!e tu n iet 
o čo r·~rávlať. V§etko je Jasné! Len to 
nemá .k to UNllbi t. 

R·ada by .am pnlla k téme obecea
ltwa. Niekedy m6m dojem, a ukasuJd to 
l BraUalanké dlesowé dal, le dlesonJ
IIe ltfly - D&pliklad Juml bllp, free 
dles - publlkua taBle atr6ri. OmllOho ko
aualkatiYBelll Je dlesrock a lualOil mu
ale. 

- Som ttoh() Istého názoru. V pasled· 
n9'0h J.'Oklooh 18 aj predtým som bol spo
lutvOII'com d·ramaturgie festival u a aik 
zosta.Jvujem celovečeMý program, tak 
m ysllm Ilia .t•O, že zMier mus[ pamrU ne
jta:ke:j h viezde. Poclivedome J.u vyberállll. 
podl a orientácie na fdzle medzi rookom 
18 d'Žezom, pretOže to .Je na!Jkomunl.'klllltlV
:nej šLa farma džezu a vie naJv iac u,p11· 
ta t mladého posluchá'ča. N.QJPr!kla d BILly 
Cobham je u nás väčšta h viezda a•koO 
Omette Coleman. Prutom Bllly Cobham 
už vo svete veta ne:mll8mená a a j z h1a
d,ska hl,stórle zohral omndho väčli~u títo 
hu práve Ol"neitte Colema.n. V pr!paidoe 
Mi chel.a Breokera a )otma A•beTormnbie
ho s1ce tde o nusl•on, aJ.e napriek ~oonu 
stí to ve l,mi u znáva.nl umelc i. 

V atredlaku Hudba a ml6del SlDYeD· 
akého hudobného fondu 10a preda61a· 
la 61makom aa tému • t voj df esowej 
hudby. Pouamlala som 1a, ked' oa otb· 
ku, l!o al pred1ta vuj6 pod pojmom d!eJ, 

ltadeaU odpoyedeU ,.Upalw. SncMH ta 
lliel• o uleJ do.,rej propag6cU, ale •l 
o apo•faaaeJ orteat6cll obecea1tn ar
i!ltfm ameroa. 

- S.pev je objektliVIM oo')atraktlmeo}~l 
čl už pre oko alebo uocho a je Jl.ollljlpri
rodrzenejšfm l·u.d~ým bu.dOibným prejla
vom. To dáva väčšLu ~ou byť populú· 
nym. Sna!lm sa ·roblt hudbu •komun1ka.. 
·Uvnu, preto!e sa ml taká páči. Nekla
diem sa do roviny umelectk:ej. Všetky 
moje vzory st1 obecne komunl·k& !OVM, 
ak začnem Ray Ooo.rlesom a sko.nčlm 
Bobbym McFerrl:nom. 

Nakoniec - komualltatlwaoať aeaolao 
ponlonť sa ·DB8BUYDU kategóriu, .. 

- Naqpak, j1ll ju pova'fu·je:m za k loo
nd. Nechcem ~tevat doma v Izbe, ale 
pre Iudl, chcem Im !Ul'Obiť radost. 

Myalfte al, le e:slatuJe na Sloweuka 
dlesod ttwllcla? Napriklad " porona
Dl • polakou maRYou koasuaao1ťou 
dlesu, alebo altu6clou " Cech6ch .. . ? 

- Tradlclu nemáme! To by sme sl 

Snlmk.a: J. Strba 
zbytočíne robll1 !LÚIZ!e. Obecenstvo - to 
s11 I·ud~. lato:rl prtbli!ne desať - p llit· 
nálst r okov pOIČd.Yall big beat a rock 
ant'Cl tr·Olly a 1eréliZ Oipbne logicky pre.šU 
k džezu, preto!e zl.st111, že to je fo rma, 
•kt.orá 1m dlilva viac . Ked!e z mLnulastl 
nemáme .tvorcov - aUitOl'OIV a l nterpre· 
ttov, Jogl.cky tu · .nemOihU .byť an1 poslu
cháči. V každom me9te sice objoa.Yime 
jedného - dvoch taooošllkov pač'ON.a~)11-
c1Gh swl:ng u! pred tll"Ldosiat.l.ml rakmL 
Ked!e swling bol ,v tomto oibd·obl p<Jfp.U· 
l ámou hudbou, swlinigárov n ájdeme. Ale 
takých je málo. A m11QIVn.!•kOI\1 be bqpu 
e§te menej. Väčšmou sd to bývall hu· 
d•abn1c1, dnes pocsbúohá~1 v jednej oso. 
be. "Ctstých pocsLudhá;čovw je .velmi mál.o. 

Rada by 10m aa yr6Ula k Bratlalaw
akeJ lfra. Roapr6dUa aa po ael al pri
Ul oatr6 biUka a padll doltoaca •l ta
U hlasy, tle Lfru treba srullt. Co al 
•Y•Ilt• o Jel bu.d6caoatl? ~DkOYaU ate 
na podujati. Na featlwale takéhoto typu 
ale nebfya s•y.Jwm, le ·Da .ftom Yyatupu-
16 hudobalc! dleliD'fého ~:&~~~eraala. Ok
rem toho aa " Jeho proarame mlela al 
prflll IDJloho druho• a 16aroY. Nllikady 
m6m dojem, le Jedat• feattnlom chce
me Yyriellť 'fietll:y problémy tfkaj6ce 
aa meatillo'rfch 16.DroY. 

- Bratislavská lýre je vrobolným po
duijlélltlm raka a je na mieste, ak sa do
<týlka a.j in9Ch :!áinroV, nie len h!IIIIV!Ilé!ho 
prudu. Fe.sttval je· vel oký a má byt vel· 
:ký. Je tnou otázllrou, čl Brait lls.Larva nie je 
.preň prlJ1oš malá. 

Lýro treba ohá.part hl&t•ork:k y, pret·ože 
má za sebou ~lialc ako d'VIaldsa t rdkov 
exts'te.nole. v slovenskej po;pulá.r.nej h,uld
'be zohrala obrOIVISiktl O.lobu. V za.hr!llll1~l 
bo sice nebola vel"ká sl äv.a, ale pol gký, 
bu!.ha:roaký alebo sov~tsky m tenpret sl 
rád uvedi e do 9VOjho prqpagoa.l!n ébo ma
ter.iá·LU, ! e s,pleval na Srot1si a:vskeJ lýN. 
Le.nže doba sa zmenila. Aik bol festllval 
vo avo jlich ~La.tJkoch nde~lm fa:Illt&lltic· 
·k ým, dnes u:! neplill1 svoje poslanie. To 
a.le :neznamená, :!e by ho .bol o tJ.<eba 
7ll'ušlt T() vO'bec nLel Podarilo sa nám 
.ho vybudovať, m á aiké-talké meno , mé 
21111hranl.čné konllalklty a je bu čas, nAjsť 
mu podoibu , kitorá :bude niečo h01\1or1oť aj 
·V ane.šnej sUuác1L v populá·rneJ hud!be. 
TAtoO d laha je vša'k dl·hodobá, je to pro. 
oas, nepoda:r! sa preoo vyr lešl f z roka 
na rok, a le pos!JUipne. Len sa tre'ba db 
t.aho pustltl Treba sa zamyslie ť Md tým, 
čl má zm}ISel dnes s6ta:!U, k-to má s\1-
tažlť a a.kým !ij>Oisobom, preto.že byt pos
Je.ctným nie ·je prqe:mné. To sa týťka do
mácej sO.taže. V zalh.ranlčMrj prehllaidike 
nl kc y ne.vteme. a ké má postaveni e t en, 
kito sem pride za tú-lkWl\tí kra•jl41u. Ne
vieme, čl , po.vedzme, Ho la•ndsko zasw · 
.puje w mojšl Patejdl. Ok rem toho. rudta 

u! etablo-..a.:nf nemajú chuť ani záujem 
súťažiť. je na age1túrach, čt nemaj\1 ne
)aké mo!nost1 zaln:teresovať hudobntknv 
do w ta!e. Alkoo formou? Poved7me, pr 
vfch pltná.St Judi ZlO Zlatého slávika 
pôjde sá ťali( (- To som práve tenz 
vymyslel.) 

Lýra boLa d1hé ro·ky monopolaým po
dujartlm so §a.ncou pr!IV!ezť n LekOh() zo 
zahrani~l.a. Až potom prtš:ll Bratisl.wv
ské džezové dn1. Bolo by dobré zová:21f, 
čl lý,ra u:! n edospela ta-k daleko, že by 
sa mala stať samostoatmoo m§tlttlctOiľ 
p.rezentujúoou za.hioanltných umelcQV v 
priebehu celého roam. Tat< by sme zls
kal1 kon"fl'on.táclu, možnosti reciprocity 
- p~ovarua na~lch umelcov v za-· 
bran.Jtl. 

Na Lfre 1te úi!lakowaLl 1 omladenta 
combom. Jeho čleaowla p6aobla s6ronft 
aJ " lafch akupla6ch. Ako aa dokUeta 
prakticky sladU, dohoda6ť aa aa Yyatd· 
peaf, ak61ke? 

- Com'bo v te}to podo be vzniklo v 
roku 1986, ked sme odchádrzJall do Dán· 
sk.a, PakraČOV'anlm bolo natl'rávantk! pla t. 
ne v ro.ku 1987 a neskOr od maroa. '87 
do marca '88 sme spolu o'dohra ll desaf 
koncertov. 

V akfch meat6ch, lt6toch . .. ? 
Bold sme ~oO Flns~u v Pori, Bra tLslave, 

po.tom .na Bra:tlslavských d!ezových 
dftoch, potom ZllOI\1<11 v Sra.tlslolllve, 
'V ta.Jt.ansk001 Pal'el'llle, N~t.re, NDR a Ho
land.sfku. OdtLal sme sa v räotlll na Lýll'U. 
Chy9táme jeden koncert! v Ralkdslw a 
jeden v Belgicku. so. to však sparad!C· 
•ké ak-cle. Mám t(l.to. kape!lu r ád, a le ne
mMem sl doV'Ol1ť vyzvať .hu<lobn~kov, 
a by so DII110U hooll n.a•t!l"Valo, pretože by, 
som tch neu!h'dl. p.qprl· tných slk~~Jpilnáoll 
je hoonle so mnou pre n Lch o:!wenlm, 
J.en!e z hla.dl&ka <>l1g181Il !začného a ume
leckého problémom. ZOhrávame sa pred 
katd~ vyst~ znova. A<J m omentál· 
ne od nás ~hádza blibenlk Jan'ko Fab
r tcký. Co v~k zostáva, to je hudba, re
pert·oár a štýl. 

Aké a6 ohla1y " sahreali!l, napriklad 
'fO Flllaku? 

- To je f estt"Ja l .ve l,k ého formátu. Ne
·bol1 sme na ňom olwlezdy, a le jedni z 
á OJ.nku j1l.ctoh . Publ1.ltu, budobnlikom aj 
m ga:nlzAtorom sa na~ h udiba .páč~Ja, 
gu-a tulavaU nám, prLdávall sme. . . V Ho · 
landS!ou sme zaži11 úspeoh, a.k ý sa má· 
lakedy prLhodl. Jeho výsleclkom je, že 
tamo}šla f irma pt'41ljav1la záu jem o na
hraHe plame v iCh proo\llkt011. Mysllm 
sl , !e hráme na t<llkej I}OOWll, ako P.o· 
Uacl (I!Úe loch §plôky), a~bo Madar 1, 
Nemci . •.. 

Vala platila Ne6pro1aé r6Do je cha
rakterlatlck6 ak6r ao ul dlnovtm pola· 
tfm, ltddlowou pr6cou, Je dokladom 'fi· 
lai predch6dsaJdceJ orleat6&ie. V 16i!aa· 
aoatl nie hudba wlac roaprha, ťali 1 

testu, f6sU. Niekto pre lu wyaallel ••
sow dlesowt iaDa6D. Co apGaobllo t6to 
smenu, Ide o Jedaoduchf wfwoJ, .alebo o 
a6wlalolť ao smenou w obaadenl? 

- j e to l en jednoduchý vývoj. Mu51m 
ale myšlienku rozviesť. Dlhé roky som 
spleYal .po a.ngU~ky, pretože angllčtdinu 
pava:!u jem za d!erové esperanto. Ta k, 
a•ko o.perný spe.vák mus! ovládať zM<lad
nd 11<te.re~táTu v taliančl.!lle, tak som sa 
Ja arle.nt.aval na d'Žez.oV111 l'Lteralt'llNl v 
angllôtlne. Potom prlšlo obdobie, ked 
som chcel vstúpLt do dd.alnl.a v sloven
slkej pqpulárn6)j hudbe a musel som pNl
cova t so slovenslkýml textami. Slba.!lm. 
sa, a by boU dekl·am ov.ané, zrozum:liret.né, 
aby hraH d0le.žit1l. dlohu v mojOm pre· 
j.aNe. Preto snáď aj n ázov dtewvý ša.n
són. Vlíetk.o má n~ťasue a1j druh11 91Toa 
nu mLnce. V Qpuse si SIO!Va.I't vM y ob· 
jednáva aj aal811C'klt1 verziu ,pla tne. A n a 
ta.k d 'Platňu potom motno0 pozerať me· 
dzlnárodnými larHérl.aml. 

Z hladiska propag6cle do uhraaUU& 
by malo byť UlDcnnJmtm Yyd6nale an. 
gllckel nrsle plataf. 

- Žla l , sme len pät mlll6nový n~d 
a aik chceme, aby .sa naša hudba !)Očd
·vala a j v za.hranl!čl , m UISlme spievať po 
anglicky alebo nemeciky.AJ spevák z o
mnoho väčšej kll"ajliny, na•prfklad z Ja~ 
'Ponska , ak chce !ijrievať Y zahranJčl , mu. 
s! sa pr~bU dQ.pytu . Poda.rllo sa 
nám pre.ra.zlt do Ciech, to predtým ttež 
nebý.Yalo. 

Nechceli by ate aa s6nr pres.radlt 
niečo so Jimerow dramatu.rgle Bratlala'f. 
akfch dlesowfch dDf? 

- Chcem vel m i váme prezradH, :!e 
d·o dlnešné'ho dňa, 4:. J. 22. tána, ,ma nlk 
t.o ne.po!Lada•l , l!llby som rozmýšta l naťl 
dirama•turgtou test1Yoalu , Morý bude v dk
tóbrl . A,J ~prlek tomu r.ozmýšlam a mám 
určLté konta.kt y. Z väčšieh mLen môžem 
spomendť tri , kito.ré by mohli prlsť -
John Scof1eld, vyn~kajúct klavirista MI
chel Oamtllo , nórska Slpeváčka Kar.Ln 
I<.rog s anoglldkým saxofanllsi\Om Jolmom 
Surma.nom. Okrem toho uspor~d.ame Je
den väčši k.ocncert bluesovéh{) oharalk.te
ru na Pasienkoch. Máme ponU'ku na sku
pinu, lttar\1 vedd dvaja protagonisti ·
Bo Diddley a Ron Wood z Roll'lllg Sto
nes. 

Takl e aa m6me na čo teliť! 
Pripravila : YVETTA LABSKA 



REVUE HŽ 

ŤSTOROČIE TELEVÍZNEHO FESTIVALU 
"\ 

TOMAS HEJZLAR " 
ZLATÁ PRAHA" 

0 vzniku rnedz~nál'odného tele:vlzne.ho 
fes tliva I,u (MTF) Zlattá Pratha sa roz

hod lo na zasa:d111nl televlznej korn1sle 
OIRT v a uguste roku 11963 v Kyjeve. Tra
dielu ka~doročn9oh padujalt1, .k.toré by 
tvoril i v soclallstl~kýoh §táloch protipól 
k .vtedy najdOležltejšfun eu•r(lpskym tele
vlznym festl.valorn ( P·rlx Ita !La - 1957 
Can.nes - 1958, Monte Car lo a Montre: 
a ux - 1961, Berlin - 1962, Mnlch"OIV -
1964 atp. ). bol111 vtedy .poverená zalooif 
práve Cs. te levliZiia. 

Pr"Čl"ŽSk9 fest1val bol •teda prv9m a po 
d1h9 čas &J jedliným med.zmároclin9m 
CestLvalorn v socla!Lsl'lck9.oh .kNI:jtnách. 
Po prv9 raz sa uSlrutiQ'Onll v jllnl roku 
1964 v .pražskom Valdo§tejnskorn palác!. 
Od 1'dku 1974 sa ,kQDial v Obecnom do
me ,v roku 1980 bol prenesen9 do hlsto
'I'IOkej budovy prdského :Pialáca Salvarln 
v susedstve Václa:v:9kého námestia a od 
r oku 1985 tvor! jeho zázem.te Palác kul
túry •v Pra he. Tam t·oh.to .rok.u osláiVll aj 
25. výr.očle svojho tr.vam1a. 

Od r.oku 1974 v ~ta•túte tdhto .poduja
Ha nachádZ<IIIlle o'k<rern <ka.t egórle drama
ti ckej a j ka tegórtu budobnll, <ktor á sa 
v priebehu p!ltli}ástlch •rokov stala jeho 
neo·ctdelltefnou a neadmyslltellllou sllčas. 
tou. K tejto zmene viedlo organJ.zá.t<l
rov nlekofko dOv.acto:v. Okrem v·tedy pre
·ble:ha j\1ooho R'Oku českej hudby to bola 
skutočnost, že sa medlZ'Iča.som v rámci 
w clallst lck9ch štátov <konšt1ruoval! da l 
šie d:va podobné restwaly "' L1p.Sk.u a 
KraJkove; bolo preto nevyhnut'llé ~pecl
flkova t námetov9 ob'sa~h IPLľa~élHl fes
Hvalu a adl!š!t ·od novovznl:k.n111tý:ch. 
Rozšlrenlrn o hudobntí •ka-tegóriu ~raž
sk9 M'I'F z1Ska l nav,ll dimem1u svojho 
.pôsobenia: ~.rostredJk.ová.va pomanle 
kulttírnyc.h hod nOt d'O:rmych národov v 
oblasti. kto rá pre po.chqpe:nle a dorozu
menie v po.dslla'te nea>atrebuje slov. 

Už samotná .bllan cta p<>.čt,u sllt.ažných 
prl~ev.kov <V te.j'to oblasti napovedá, že 
záujem sa pe.runanentne zvyšuje. Zatial 
čo v .roku 1974 sa v hudObnej .kategórii 
obja.vllo 21 .sllťdn9ch jprlspe.V'kov, tohto 
r-Olku Ich bolo už tridsať. Na'jmenej i'e-
11\cll bolo prLhlásenýoh ov .rokoch 1975 
( 18 l a 1977 ( 19). eJtplózlia v počte na
st.a la v rok u 1984 - 34 prlspeV!kov -
J!edy sa v rámci R•oku českej hudby 
uskutO'Čnll! .aj dalšie ·ved·la:j.šle akcie -
prLpomeňme .na)prfklad .screenlng zahra
ničných prls peVIk-ov, lkl'or9ch mámet sa 
vzťahova l k českej hlldbe. 

T.rvalou stíoos tou jednotliiVých ročnl
.kov Zlatej Pra.hy .sil a j •t7N. volné tl'li>Q
ny. Na 1nlch sa st<retAWIIjtí na<šl 1 zahra
nič n! odbor.nlo! - ~pect.altstl , zamerani 
na telev!z.ne hudobné f.Umy, muzllkoló
govla, po,pula r ltzá<torl a !nl záujemci. V 
t omt<l ro.k,u, v 51J>OI'Uipr4·cl so ZCSSKU, sa 
hov.orllo na ,tému ,.S6časn6 tvorba na 
televlznej obrazov.keu. V ťívode stret'llu
tla prehovo rlll léfred·aktor HRHV Cs. 
televlzie v Prahe V6clav Peter a skla
dater, zasl6lllf umelec Josef Boh6č, ta
jomnlk ZOSSKU, k tor9 po;d'čl'airJrol .pre· 
dovšetkým špecUikáclu qpernéh<l diela 
na javisku a v televlzll, objasnll prlbll 
ženle ťleja ~výlr'~mtenlm dramatických 
prostriedko v a pripomenul a j patrebu 
pôvodných opern9oh diel pre det!. 

V aworenej dlskl\ls11 o·dznel potom .rad 
za,ujlma•vý.oh a ,podnel'll9<:h pr!!ijleVIkov. 
Na.prlklad režisér angllckej BBC Roy 
Tlpping poukázal 111a 111edost•a'tok krl·tl
kov. k:tor! by sa pra.vtdelne a fundova
ne znoberal! televlznyrni ·hudobn9rnl 

pro;g;Mm<lirnl, sllčasne pripomenul, že 
mnoh! sil špec·!allroV<a!JÚ predov~tkým 
·bud ako muzLkológov1a alebo ako tele
vlm1 špec1allstl a často hm ch9·ba spo
ločn9 p.ohlad 1!1 lk'VaHtmá publicistická 
,p.rax. Tt~plng zár.oveň wôrllZ!Illl nutnosť 
reprlwv'anla hudobn9ch snlmok ako ll
čLnného prosvrledlku V·o v9coove dl·váka 
k hudbe. Úlo hu a p asha!nle hodnotnej kri
tiky char~tel1iz<Jval .aj s6stupca RTV 
Italiano 1 Lugana l'. Plccolo; pri-pome
nul Uež ťažkosti s pre1Amtác1ou sťídobej 
hudby v celom svete. Televlzne adaiptá
cle hudobných snlmkov charakterizoval 
a~o ,.formu, ktorá mlliSI Ist nad dielo 
samo.tnéu, a;j ked tu <Jhý.ba dlhšia kon· 
tlinulta, kt.arau sa mMe pochváliť na
,prlklad .pOvoctná .roZhlasová tvorba. ZA
stupkyňa flnskej tele:vlne A. K . Bent
leyovA o.krem cUe lného nedostat.ku sil
časnej ·~parnej tvorby pre telev!zne 
BidaJptácle zdôraznila a.J nevyh.nutnosf 
sltUit<ačného vlastmého záujmu televlz
nyoh pracovnl.kov o sťlidohú hudbu. 
Tohtoročné vornA trib6na MTF sa sku

točoe stala otvoren-ou platformou refi
sérOY, dramaturgoY, teoretikov l tvor
cov. Vylaroval s nej vlest.raDnf dujem 

. o dan6 problematiku, profeslon6lna zna-
loaf a anaha di•kutované problémy ne
bagateUsovaf, ale ich otvorene rlallf. 
Z je:d!llanla 'tohto fÓN! bolo zrejmé, že 
Cs. televlzla sa mOlie ipred zabranlčný
ml llč•astnl.kml .prévom chváliť svojim! 
tera:fšlmL Wijleohml. To konečne ooenll 
aj prltomný zást~ca londýnskej ·BBC a 
tni zahra n10nl r efel'ltr}\1c1. Už samotn9 
zo2ll181111 pOvod.nýoh televlznych lnscena. 
eli, .Jtltoré reaHzova l.a !preŽSká televlzla 
v ~l}'IIlulýoh •l'IOkoch, mnohýc·h za•hra
nlčn9dh llčas·tnf,kov iprek•VaiPU. Prt;pomeň
me sl len 'V ·tl'tuloch, že po Podéšť()v9ch 
Troch ap.okryf·ooh a BoháčO'Vej televlz
nej opere .Oči 1tu v.znl•kl1 a:j dalšie pO
vodné diela, ·ktaré ;pre •pražsktí televlzlu 
nap!sali sllčasn! česk! .autor! Otrnar Má
cha (·Piremeny PrornébheO<Ve ) , Lu bo~ FI
šer (Večný Faust). Jan Hanuš (Spor o 
bohyňlu). dalej F. Konlček, .J. ' F. Fischer 
a in! (teraz sa chyst>a•j\1 pôvodné i nsce
nácie diel J. ·Fllasa a V. R·ledelbaucha ). 

V hudobnel kateg6rli sa tohto ·roku 
pred.tavllo 30 s6falnfch priapevkov, čo 
predStl!lvo valo •prd·bWiine 24 .hodin v ysie
lania. Na}dJhošl .progre<m 1ponťíklo Spa
ntelsko (efek·tlll9 sled melodlokýC'h šan 
sónov v ,podani S. RodrLg.ueza v málo 
1rwe:nčnej re.žljnej Q:pra<Ve - pLných 70 
.rn1ntl!tl ) , na~k'l"8-tšlm bol deväťm!nlltov9 
~ularlzat.no..náučn9 rprl~pevok o vývo
JI .flauty a o hre :na tomto nástroj! z 
egyptSke j prodlllkcle. Takmer vlatky prl
spnky - ok.rem amerl<:ké.ho dOkumen
tu z.o zač.la•tku 50. r'Ok-ov .o dl·rlgentskorn 
umeni sláMneho A. TOSiC8lllll!lLho - boli 
farebné a vymačovall sa dobrou tech
nickou kvalU.ou. 

V 1posledný·ch roktoch sa sta IQ už alko u 
sl tradfclou, že najjvlac snfun()k je zame
ran9<:h na baletné umenie . . Je do pocho
pltellllé, lebo ide o najl'llpšl ·spOsob, &ko 
,po:z.nat rôzne balet!llé smery a školy. 
Tohro roku 'bolo ·Ioto ,bfadlsko ešte V9-
raz.ne.jšle, lebo sme vL<Ielt nleJwfko Sk·U
točne š,pl&·ových prlspevtkov. 

Sovietsky teleyfsny pol'trét nirodnaj 
umelkyne ZSSR Mail Pllseckej prl bllžll 
t11t<l svet-oznámu mosk.ovskll prlmabale
rlnu v OfPtlke preslávenej umel1<yne aj 
človelka, k tor9 vie, čo od ~ivota a od s.vo. 
jej umeleckej činnosti mOže očakáva ť. 

.. Potrebuj8111 kvetluu" (s medail6nu tele•f•le NDR. - Berlin o prlmabalerlne )utte 
Deutschlandovet l 

.. Toscanlni: Televlzny .koncert" l slávny diri8ent na snlm·ke z ,prlspavku amarlckel 
spoločnosti NBC - New Yor k 1 

Bol to stdedrny ludský prod:ll , ktm·ý 
ne:pate.tlzo;val (<lik<J sme v minulosti žiar 
neraz vldell J. zato výs ledný tíčlnok bol 
o to v!l čšl. Pr~H k ltornu nefol111lá1ne, 
vecné a nov1ná<rsky n6pad1té otázky žur. 
n al1st<u, ktoT9 Pl1seok,ú p rLbllžll v celej 
šfť.ke jej osobnost!. P.rernýšfav9, spon
tánny a llpr~nme mle:nen9 televlzny por· 
~rét sl Iste plným prá·vorn zasl\1žll Cenu 
lntenizle. Z tett<J !profesi onálne d·oko
nal~J ~ec'hll11ky .,umeleaké'ho Interview" 
by srne sl mali wbraf .vzo;r 111 J .p.re n1e
ktoré n a oo ,.quast medailóny" . z k tor9ch 
vanl.e košlrova,n·ost, neosobltosf a často 
ej :nuda. 

Naproti t·ornu pobk6 snimka Zlat6 ka· 
člca na hudbu J. Maklakiewlcza ostala 
kdesi na .polooste svoJou .na:dby,to:čnou 
výrečnosťou obrazovej ta,bulácle, chao
tlz.morn, pred1menrovarmsfou s<:é.n. Tejto 
huoobnej roz.prá:vke chýbala dosta~očná 
prec!zovano.s.ť a predov.šet,k ým zmysel 
pre televl~u sk.ralt4<·u . Klaslc·k9 sta ro
varšavský prlbeh o Z;Bčarovanej prlincez
ne uplltal iba v r.ov! ne ro.zikošatenej de
kora'MMnostl kostýmov a scenér ll, menej 
vlastným dejom , ktorý sa v prlllšnom 
chaose strácal . A predsa by sme takýC·h
ro a ,pO'dobn9ch hudobnýo'h r.ozprávok 
potreboval! nel1re!<·orn a-j pre .našich mla
dých d!lvá<kov ... 

Prernárnen<Ju šancou bol a j prlllii ax
pertment6torskf pokus skladatera Johna 
Cagea, hudba ktorého namiesto typic
kého 6činku prekyapenla a Ioku v toh
torOčnom angllckom prlspevku div6cku 
pozornosť str6cala. Jeho a<bs·trah·O<Vanle 
ludských hlasových 7NUkov a toh ,pre
praco.vanle elektronl•okýml p<.rostrled·kaml 
už zašlo za hranl·ce peľlrnanentného di
vác.keh<J zá.ujmu, prebo ·jeho ,..h;utdobný 
s.prlevod" k snlmke bol Iba aJkous! málo 
pocll<Vanou i<uUsou. A 1talk sa po·zornosť 
o to viac sllstred!la !ba n:a obrazovú 
čast, Jdor á poskytla jeden z vrchťllných 
dojmov nielen tohtorOČillej prehllaldky, 
ale doterajšieh .ooletmých prlspevkov 
MTF vôbec. SplčkO•f Yfkon s6boru M. 
Cunnlnghama skutočne očaril -:- a.j ked 
mnc:;h! prltomnl - predovšetlk9m maši 
- tllto v.rcholnll .kre4c1u pr!l1š nedoce
nlll. je to v~k o táalka v9.vo}a, priprave
nosti n ášho publlka. Nazdávam sa, že 
osobltn9 Diplom rladltera festivalu Zla
tA Praha bol udelen9 na sp.rá.vnorn mies
te. Bolo •by potrebné, a·by srne .sa s ta
kými ~rc.hoLrnL svet·ového umenia, ak é 
srne mohli poclttt v l <md9nsikej. kreácii 
Body v priestore, stretavalt čaiSitej'Š!e; 
muslm e sa Ich učlt cllá.pa f, :poonávat , 
hoo•notlť , lebo lon:dýnslky :p.r!~pevok vy
soko ocenili na•}rnä cudlzlinoi. . . je ,teda 
náš divák •ta k <mAlo vyškolený? Kde sa 
stala chyba? · 

V tieni tohto nt1vát•orsky ,poňatého u 
dokonale n aštudovanéno a n·gllckého mu 
ter!Aln potom ostali <~i ta.ké výrazné 

hodnoty, s akými sa u.ž tradlčne pred· 
stavila d6nska televlzla - teatana 
choreografiou usnhaného Paula TIJII· 
ra. Taylor so svojim umeleok9m kolek· 
!Ivom prl,pra•vtl dok.onal6, umelecky l*
notn6 a televizae pftsobiv6 kre6cla u 
hudbu Wagnera, Baarmanna a Yorb, 
ale, bohužial, kon'kurencla tohto rcJb 
bola sllnej.š!a, a.ko v mLnuloot1, Mely 
dánska televliZla oslňovala .svoj!mt ba· 
letmi . Obld.ve čast! t<llkmer hodlllfMI 
dvCl'jsnlm·ky pod náz:vaml Rula a PIJIIM. 
nt po hrad boli v.záj.Qill!lle 'VYIVážené, ume· 
lecky výreooé a predo všel!ký.m tecbU· 
ky náro.čné a z !hladiska televlmebo 
záznamu cLtllvo zachy·t91llé. 

Osobne - &ko ·priamy llčastnl·k De· 
dá.v.nych Bé,ja.rtový·ch ·vysttl,pe.nl v Preht 
- som bol .trooha s·klatnaJn9 tým, oo 
mno.hl loni, ktor! mal'l m~ost OClili! 
Béjartovo matstrov•tvo ~ba z obrazoylá, 
hod.not lll v ďalšom prl·spe:Ww vyillt 

. Ano, bol tu perfek.tl!lý vý.koo, naviac po-
v9šený svojou fllorroflckou su.bstaoclol, 
ale predsa len - výlkon 111a javlsku llol 
v.tedy účLnnejšf. . . Preto som ·V pr!spet· 
.ku s6padonemeckej televisie KIIIJI Jli 
n6svom stolil!ka - sen • ityroch Ylae 
a ko samotnll choreogrofLu ocenil 111•· 
mavé prepojenie baletu s mylllllllbll 
slivDeho splsovatera E. lonesca !•• 
ra n6metu diala) a choreografa M. » 
jBllta. To bo~o. nazdávam sa, osobiteJ· 
šle a ko .tanečný v ýikoo (·zdal sa ml troC· 
ka fl18gmentárny a choreogralflcky 1111· 
nej vyvá·že.n9 alko 0$18Jt!llé Béja:rt.ove zna. 
me realizácie) . 

V 'tlake,jto siLnej konkturenc!L sa l•e. 
kov Pralskf komornf balet, prlllltt· 
vant talianskou televlziou r.ur•ao (ll 
pod náz:v.om. Hra v karty (aa b.., 
Stravinského) stal l·Pa druhoradou ú1f. 
žlrosťou , rOVIIlaJko ako baletJlé Ullllllll 
p~dnej kubá!lSikej, dnes .už tU. 
legendárnej prtmabaler lny AUcle ._ 
s produkcie havanskej telnllll. AD
sova v choreografll Alberta Meadlll"' 
tvorila ak.61l ,.hommage" aiHDij .. 
vAčka M. Callaaovej na menej hlldlllll 
hudbu FaUn Guerraru (.tvorca p&Nido 
zoval sláme operné árie). Naprlell • 
he protagonistky a K:ubálnskebo _. 
ného balet·u program 'V}'2lnel Iba ako PI' 
klliS lulanlčlacl s pqpularlaá.clou a * 
tam! a j g9čom, lebo .slévne opem6 • 
lód!e a elekt.r01fon·I.Ok9 wga.n sa preda 
len trochu ,,bl,)ll " ... 

O,pr otl už SJpornenutému sov!etaa. 
perfektnému p.rfspev1kU o Pl~ckej • 
tvorcom s NDR nepodarilo Jtlltu ~ 
Jandová predstaviť tak po11t!vae 1 
sky l umelecky prlfal lho, e j ked 
tl.ck9 názov Potrabuje10e kntlaa 
sl 111boval vLac. Bale·tka ostala 'll4 

cl ''11edzl ve~kou osoboosfou a trooba 
~ltno'tl hviezdičkou sv<o~k9ch kvalit. 

21 <~ 1 . tento rHZ sa prlliš dobre 
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stavila Inokedy tak á úspešná holandská 
spoločnosť NOS, kltore j prf~ev.ky z vl·a
ňajŠiko!l a.j predchád.z<a·júc1•ch rOkov U!Pú
tall omnoho viac. Toh<t·oročný Fotbalet 
<lllal poutkáz.a ť na ~poločen.ské p.rv.ky ba
letu a futbalu, ale okrem atraktlvneho 
a'metu zostalo Iba vera f,r6z v nadby
točných dial6goch bez hlbilieho vyuil
tla. Co tým asi C'hcel1 awt·or~ poveda ť...? 

Zo štytroch medailónov sa do popre
dia ptráv•om dosta l! d·va. Tokijská snlm
ka s dil'igentom Seijim Ozawom a iný
Ili hudobnikmi, k~o:rf VYiPOIVEda li o v.zťa 
llu dnešný·c.h )apan'9ký,ch hudobnf•kov k 
odkaa:u ped.agóg.a Hide.o Sal.ta, upút.al 
rov.na•ko málo a.ko flnsky takmer hodi
nový (!l portrét zatial iba dvadsaťroi!
n6ho skladatela a klaviristu Olll Musto
aena, umelca sice tnad:aJilého, ale o t.o 
viac propagačne zhý0k<8111ého (.na)pdkon 
o jeho kompozičných hod:nootá.oh je mož
n6 zatl.af al2'lda ~!'ocha UV<l•Žio•va t. .. ). 

V porovnani s týmto mlaldlčkom maJ.! 
z~Wloam.y dlri.gent.sk ýctl vý•kcmov sláWlych 
osobnosti A. TOSC<81111!n1'ho a L. BEmlliStei
na k l'atš1u st·Qpáž, .ale Ls.t.otne väčši a 
na.jm!l tnval•ej;šf di·váoky d>01pad. Bern
steina prezentovala západonemecká mo
hučská televlzia. P.rosto , bez pózov.ania, 
bez propag<an<ly - ved to hto r ok•u se
demdesiatročný slávny autor "West side 
story" ro na:po'k O'll aru ne:potrebuje. 
Snlmka .nazvoéllllá Leonard Bernstein y 
Salzau: Ked tam tak vpredu sto}lm • . • 
rasclnovala majstrovstvom dirigentäé
ho umenia, prlrodzenostou hodnou yef
kej osobnosti (a j ked troooa l!lJaturalls
t!ckou svoj.ráznyml vý.r<10m1 l, atmosfé
rou, ktorá zachytila okamihy umelcoveJ 
sk6lky s o.rchestrom mladých lnitru
mentaUstov. Te levl;zna ·Sii!llll1llka .sa n a
mlesbo .komentál.'a obmedzila Iba l!la ná. 
l'JOľY samom ýoh hrá:čov - a v t·om bo
la vnrú.~o11ná siLa <prl~p!liVIku, lkiborý sL.prá
vom vyslúžil ]'e.dJ\IU z cien. 

Dokument newyorskej NBC 1šlel ešte 
dalej : v čiernobtel~j ve.r.zll pripomenul 
Beethovenovu 5. symfóniu a Resplglhlho 
Rlmske plnle tak, <JJko l!iet•o skladby in
ter;pret.oval v ·ro'ku 1952 sl á·vny Tosca· 
ainl. Bol•o žtvotným dojmom h.fadiet n a 
;pres.né gestá, .na vel·éliVX.aMnú srroiiH~sť, 
na nes.pornťl geniálnosť leijtto legendy, 
ldorá nám Beethovena pr i•bllžil<a "v .krá
se .prl<lm o n ebeskej". M ohla by neja•ká 
cena takéto dok Oinalé umen i·e .vôbec o
ceniť? Bol to unikát, prvý za 15 rokov 
tnania hudobnej kateg6rie MTF! A azda 
aa dlhý čas posledný ... 
Poo~réty umelc·ov .patria kiu špecific

ky publiclstlck ýtm žálnr.om a v mtn.ul ostl 
ut neM z di•Vákom prlbllžll! ·osolmostl, 
kt.oré sl to n aozaj ~éľsl.fi~ll. Aj Bern
ste1nave m yšllen·k y pri štúdiu Stmvin · 
ského skladfiý' Sv!l toenla jari z obrezili 
mto ()Sobnosť !\pecllfil•aky :tele.vfznyml 
pr.o'St·r iedk•am1, čo sved,čf o n e.zaostUiPUer
nostl •te jto žánrovej oblasti. To Isté pla
ti ruj o sntmke ·s T·Osoanllnlm, a j ked tu 
vlastne nešlo o nič v~ac alko zá?Jnam 
koncertlll. Tým sa amer1dký ·p.r~eN·O'k 
člaSitočne odUšoval - a le špecHický ná
met si vyž.ad·ov.a l a.j i nú real12áciu. Ja
ponský prispevtok o Sa Lt.ových ž-ia.koch 
zasa pripomenul ústJred!né m ot·to praž
ského televf;rlilleho festLvaLu, že "obrazo:v. 
ka slúži dorozumeniu mediZI n árodmi" 
Pre.nLkanie ja,ponsk ý·ch ovply.vov do eu· 
rópS:kej hudby a 01pačne bol o toho jas
n9m dokladom . 
Hudobno-ťl ramrutLdké ťllela sú reaUzač 

ne ná:ročné na oos a j na fLnanč.né re
bezpeče.nle; preto ich obv Yikle býva me
nej. Aik sa na fesUva!e zllšli š-ty:ri re~e
vlzne Inscenácie, je t o .už. oza•jslnlý us
pech. Viedenské ORF reabzovala Leon· 
cavallovu operu K·omedianti v nenyčaj · 
aej polohe: nwtu·r.aliz.mu.s scény, ako t.u 
bežne ,poznáme, bol tento ra:z doeterm~
novaný prostredím televízneho štúdia, 
kde vý.tva r.nl•k v rt·chom prológu kresli 
pajáca, pot-om ho tJVaruje z l)oSre·lnej 
pla.ooty a na ko niec obl!eva čenvenou 
ta~bou - :sym bolom krvi. ·Bolo to mo
derné naJttur ali!Stlcky pOsob~vé sp raco
vanie.' odhal:u•)úce .hlbk·u trogiky deja 
e~e viac a.k·o :se.ba.r.ea!Lstl·cke}šla ,Jkos
tymácla" a m a;sk·érsk·e umoole. V na
prosto cl·vllnD'm .prostre-di a:~merne ob
naženého štúdi a plného prlsbl'OJOV, sve
tlel a m~krofónov je ·tent•o v~Lvý prl · 
beh lá'Sky a.j nená.vi!Sit l .gr.aid'OV·BnÝ s dá.v
kou s·urovosti, :z.dôrezňovane·j sympatttc
kou dr.avosťou hereok~ch p refaJVov. S«>e
václ L. GeiJJtHa (Oa!rrlto). G. Dthela (To
nlo l a E. Izykows'ká za cHILvého sp.rie
vodtU or chestra ORF dlrl·gova.né.ho H. 
Zaunerom prectn1.esli svoje IVOkállne par
ty na dobrej ú'!'OV'ni. Zá·vereooý perso· 
nlflikačný bátbkový výsrup bol už len tl
ch9m vyst\lipňo.v<llii!lfm predchádzaJj(lceho 
na. !It la Dob.rý né.pad, nezvyfa)né ( asda 
pr~ m~ohých divákov prllii iokuj6cal) 
rtaiizácia a p6sobivosť - tým vietkfm 
lak61anla starú operu oboh~tlli nový
al reallzai!nými prostriedkam•. 

Na}vylliiie ocenenie - Zlat6 Prahu -
11 odniesli belgickl tvorcovia za l!nsce
náclu trocha fant.a:s.t.tdkej, trocha sociál
no·revol.učne.j a a j ·ak,osl horkasto iro
nickej opery Deň Pluta, ktorú na text 
Paula van Hercka naplsal súčasný skla
dater Louis Marischal. Bolo to dobré 
zoznámenie sa s jed'i!lým z dnešnSrch 
9klaťlarelský·ch s.mel'OJV, ,k,tor ý ·troch•u k o
ketuje a j s m uzikálovým ! prwJ<amt á l<t 
veltkoflltn západnej proveniencie: zostá · 

v.a však stále v rovLne "serlóz~Rej" hud
by. Re alis•ti•cké 7NU>ky dlalekĎplsu, počf
ta•čove<j h·ry, využLtle ka.nkánOIVých po· 
pevkov a -podobných osvleiujitlclc'h prv
kov celkave,j !\trUikt~re neuškodill - je 
to l)r·Lrodzený vý.voj Qpery 20. storočia, 
ktorá .nechce zotrvať rv llnitenciách sta
romilstva. Autor neopú<!ltal hranice to
n ality, spe<váikom posk}'ltol dos.ta.tOtk miest 
s arfó:z,nyml pa.rHami (~o plat! aj o zbo
!'och l, orc.hester vy·baovll tnš'txumentač 
nou jasnosťou a !ar·blt·ostou. Scény na 
ná<lražf, v súdnej budo.ve, medzi 
chorými v bláznlinci a inde sviežo 
prel.null celý de·j opery (hovoxl o Plu
lovom dni, ktoxý je vraj ul'Čený Iba bo
hatým a O'lll ho prežívajú medzi plat
kom a sobotou l. Troška !a<rutastlčnostl 
á la K af:ka ale.bo !raonctízs.ky Ne•veux čl 
R•ibemont-Dessalgnes · tu nie je na ško
du, a.by ústredný maUv - milostný 
vzťa·h žur.nallstu a boha tej dievčiny -
ziska! llbretný spá'd. 

Belgičania talk pr.Ls.pell niečím novým, 
osobitým, Zléllt•l.al čo náiš M·OSt pre Kláru 
(tiež obdržal jerdlnu z cien l miestami 
trocha pokrivkával svojim archaizmom 
námetu libreta, k1torý si slkl.adater Jan 
F. Fiacher vy,tiV·Or11 sám. Treba však do
da.t, že to bola ll'llid:ba llla!Pfsaná .profe
s~onálne umne, prl.oom ~ektovala v 
mnohých pll.11tdáoh zálkonitootl televf.zne
ho médl.a. P.retOŽIO d•lelo l:sbo:tne bude na
šim! recenrentml •paltrične sam051tatne 
zhodnotené, prf.pameňlme h'o len nle\kol
kýml slav<aml S8llllotm.éno autora: "Sna
žil som sa, aby bu hutd.ba bola Z'l'OCml· 
mLtelná p.re šlr!le vrstrvy dív§kov, viac, 
ako keď tpf~em sym~onlc.k.ť\ hud,bu č! 
scénickú hud·bu pre divadLo. Tele:vrzna 
o,pera je tvar n~res!Wmaný a vlastne 
re Mar Iba o'hmatáVIéllllle ll'llavé terttór.!á ... " 
Spomienky tlspe.!\ného arehiltekta na 'Zá
~tky z mladosti a pnvý s!lmý citový 
vzťah, ktoré-ho tragioké zakončenie ho 
poznamenaJ.o na celý život, čaoom I.Stte 
odbor.m1 k•rt:Uk.u tprl.nť\11 k dôsledne·jšej 
an:aJý.ze. 

Stockholmská reallz6cia MOdrOftizov
ho hradu od Bélu Bart6ka nevytbočlla 
z be~n~ch televíznych I>~IJďl'OV a <ani 
spevácke výlkony (0. Tennf·}ord a B. 
sv.endé.noyá l mbmorladtne newyntkU. 

·Y.o sfé.re ~oncertný·oh .diel zau'j<!lapre
dov~e~kým kanadské televi:da prepisom 
Händlovho Mesi61a v obra00Vo podma
n)vej l.nte11pretácH so zvlášť Zlélujlma.vý
ml ".prelfnačkamti", u Lných s.nfmok má
l·okedy tak výraJZ~nýml (dlia E. Tllla a 
kamera G. Ouletta sl za,sliúžl.a mooova
nlel). Táto enl'otlvn.e .pôsobivá re.aHzácl.a 
toron.tskýoch ~v·orcov n:a~l:a svqj odraz aj 
v speváckych vý!~onoe'h, ktoré ·bol! na 
Slkutočne Š'plč.kovej úr.ovn1 ( spomenťlť 
treba .predovšet1tým tenol'!l&t•U Marka Du
bolsa s jeho prekrásne melým hlasom 
sýtteho zamatového :z.afanbem.La ). Tol'O'llrt
ské prfs.pevky si pr<liV~del:ne zachovávaj(! 
vyso.k11 úroveň .a člsroba rpreovede.nl.a toh
to oľ'atór.neho diela }u Lba poWTdlla. (ob
r.arová fabulácia neprehLu.šovala samot
nú hudobnú z~aiku, ale v.hodne ju do
plňala l. ZLa!, takillto kO!IlCe>n'tTácLu a 
~myse! pre osobľtosť postrád·ala väč§ma 
tohtoročných k·oncertantných prl~ev·kov 
MTF, ktoré boli lba ;p.rlemerné. 

p,o tprvý raz sa na MTF predstavila 1'8· 

nezuelsk6 televlzla s trochu m61o n'pa
ditým prlspevkom Sted·rOYečer.n6 noc 
(bol .pre nás zau:jlma:vý !ba zvlátll.t.nos
ťoo tamo·jšfoh zvyikov l. Doomatlc.ký tah 
celku s! alko-tak udržala plltdesiatmlnť\· 
tová i!lnska snlmka Odevy minultch sto
rOči s modern:ou tren51k·rlpcl.ou činskej 
pentaton11ky. 
Qč.akáv,aný austr6Isky prepis Stravin. 

ského Prlbehu voJaka ud1VIl, prekvapil, 
pouči.! (tžla·r, niekoho ad projekcie tiež 
V}'lpu<lll .. , l. Bol to •teahn~dky dokoonale 
stvárnený prl~volk, •lctorý pouM.Ziéll nn 
široké mažnosH televfznej štyltzácle. 
Efektnosť mala SVQ}\1 !•un.kciu, ·kolážov1-
tá elek·t·r·D'nllk.a rešpekttovala zásady mo
dernej transk.r~pcle v dobe d.amácic·h po
čitačov .a l!nýoh predlnosU n~ej doby. 
Dnsný n !lltura llzmus sa strieda.! s !'kl1V!Ou 
poetlck·OSWu, oocz,prá;v'.k·OIVÝ .prf•beh s dneš. 
nýml výd:oby.tkami ("preoal som svoju 
dušu ?Ja k·us pl•asťtiku"l 1. Ostrednou myi. 
lienkou nebol lba protivojnový podtezt, 
ale aj memento proll zneulltiu techn~ky 
... dnainaj dobe. Talk·álto výpoveď ,hJbo· 
k·~ho vnllitr.a bola ·v.ša.k za.ha.Iená do tech
nLky .ctok·onalej re.aliiZácie, k'rorá pr.Lamo 
fascLnoviala. ·&ofesl,anaHrmnus !Prevládal 
v ka.tdeij s&k:vencLI. - -a to je treba kvl
rovat ako nový poznatok, s kborým sa 
budeme čooa:z vl.ac stretá..,a.ť aj v na· 
ruCih podmienkach. 

A to by mohlo byt aj ť\strednou myš
llen:koo tohtoročného M'l1F: na .soo.rých 
dobrých tradfc:láah je /treba hlada•ť no
vé mo:!inostl, nezo!lwáJvaf na ťlosial:llll'u
tých výlsled•koch, nere~tovat iba kli
šé. Hud·obné IJ)rf~ev1ky julbllejného 25. 
l'OČI!lfka MTF Zlatá Pr.a•ha pOUikárell na 
vý-v·O!j, s ktorým sa stretávame nielen v 
prod.Uikclác:h teclmlc<ky týC'h natprogre
slvnej'šfch štúdii Európy a•j zámoria, ale 
a j v štátoch, kotoré sa a,ž donedávn-a pre
sadzova l! !ba spooa:d;tcky. Aj ·V tejto sfé· 
re by sme nemal L "zats,pať čas", ale -
l)rlmkln:uti k dobr~m tradlclám - smelo 
pozffi'af dopredu. SVe~ové t·rencty t·o vy
žadujú - a tohtom)čný MTF Zlatá Pre · 
ha ·pou.káza.l na hod,noty sk·utočne pre- · 
sved·č lvé . 

"Olli Musteoen - pianista a akladater, medzi 19. a 21. rokom" (mladý fínsky i kla· 
d&tel pri ioterpret6cll SYojlch skladieb' prfspno.k fl111kej televizle Yleltradio -
Helsl·nkl) 

"Leonard Bernstein v Salaau: Ked tam tali •pred u stojí. .. " (detailný 1áber dirl · 
gujúcebo tohtoro~oého sedemdesiatnika Bernsteina 1 produkcie z6padouemľckei 
te levi zle Z-DF - ·Maiaa l 

.. Most pre lC lá ru'' (Cs. televízia do hudobnej kategórie zadala. pôvodnú televtzuu 
operu :súčasného feského sklada-tela Jana F. Fischera v Téfli T·OIIIUa Simerdu l 
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ZÁCNE ČRIEPKY 
R Zi SKA 

S ezónnil llet.a,dlorna ľlnke ~Nl>ha- Tbill_ 
st prlstáva ·v cieli S'VOjej zhruba šty_ 

rH ls!c.kHometrov.e·j pt\ te· uprostred hlbokej 
noel. PočLatočná ·fá?Ja moje·j prvej za•hra
ntčnej slo,;obnej cesty by sa dal<Ldefloovat 
ako zvláštna zmes l!le$poČie't'n~<:h dojilllov. 
Sám , v neznámom prost-red!, chvUku 
'!)red polnocou, s trom:a !kusmi nie prá
ve najlahšej batofiny určenej na dvoj
.mesačn~ pobyt. Tejto realite zodpove
da la u.j moja pocitová sféra, v ktorej sa 
odzrkadlilo na!pät1e, Cmava z cesty, no 
rovmi ko nj pr~r.adzená ludstká zvedavosť, 
očaiká.v·a nle mnoh~dh zá-ži'tkov. Hoci mOj 
študt }n~ pobyt v TIJillsL je už hudbou 
minu losti, m.no.hé zo spo.rnlnan~ch pocl
'lov prežLv.am celk<o.rn konkrétne aj dnes. 
Prach 'Ulbudn uru a ešte nestihol pWiryt 
.tieto dva mesiace a 7ldá ·sa, že loh sot
vu vObec nle·kedy O.plille zakryje. Na
vždy su uložlll blboko •V mo1tom ·vedomi 
a aj ked z nich !pOStu;pom času ostanll 
ten ukést črl·epky, vždy budil mat ne
u.verlt·elnú SilU a Sdh;Opno'sf Vy.tVIOrlt 
y zácnu moza iku nevldamej k·rásy a hod
no'ty . 

Ked ml mojn ma terská zamestnávatel
sk á organizácia, Vys~á škola mllzlc
.k~ch umeni, poskyUa možn<Jsf zvolif sl 
lubovolntí huťlobm1 vysokú školu 'V So
vietskom maze, tbe:z; ·väčšieho zaváhania 
som sa r ozhodol práiVe •Pre TbiliSké štá•t
Jle ko.nzervatórLum. Ptri?Jnárn sa, že k 
comut•o r o2'lhodnutlu m a skôr ako t•l1žba 
detailne spozna ť systém 'V~U!ky huddbno
teoretlck9ch dLscJiplln viedla tllžba pre
nllknú t do p.r.ostred la, o k:tol'O'Ill som čas
to .počul v ro.z.prá·vanlach staršfch k·o
legov ak o o p!'ost·red( priam nas~.teno.rn 
obrovskou kuHiírnou trn'dlcl·ou, ludskou 
múdr os(Olu a dotbN>:tou. V mottl•ch cLovte
cta.jšfch tnt.antlln~·Ch 'PredsNIJ\Iách existo
valo Gruzlnsk·o ako alkásl wdla !ená exo
tické ikra-jbnn ZK11halená .hrub~ro záv.ojom 
môjho ,nepo.znanla. AJ tieto myšláenky ml 
mlmovor.ne prebehl1 hl.avo.u, ked som pr
v ý ruz v prljemnej dva.d1satstu'Pňovej no-

cl vstú,pll na gruz(ns.k.u pôdu. Moje roz
paky: "Co dale.J ... ?" sa vel•mi r~chlo 
roz·pl}lnull, ked lku mne pr!JS!Jj}jpll mlad~ 
muž s otáz·kou, čl S()IU z Ceskosloven
ska a čl som mll!Z~kant. Vootlko sllhlasl
l<l, o.bldvaja sme vedeli, že je všetko v 
poriadku a j.a som bo.! praca.vnlkom kon-
7l6l'v:atórta velmi vdačn~ za Ich prvo 
preukázantl službu. .cesta nočn~ro Tbi
lisi prebehLa v dru~om dLalógu s Josl
fom (alebo Sasom), mlad~m etnomuzl
kológom, ped.algógom Tbi!Lského štátne
ho konz9l'vatór!a. Vredy som ešte netu
šli, že s týml'o pr1jemn9m, mlldrym a 
rozhlade.n~m človekom st•rálvllln ZOIPár 
fasdnu•jllclc·h hodin v závere mO.Jho po
b~t.u . Nasledo.va u menej za!U!jlmavé uda
losu stlvLsilace s mojfm ubyt·ovarum v 
študen.tsk·om mesteč.ku 11blllskej uni'Ver
zlty a patom u~ prvé rá:no v Tbll1sl. 

Student.Sfké oroosteč'ko TIJIILskej štá·t·nej 
univerzity sa 1nachá:d'Ul v tnwooantnej 
mestskej šW>l'tl Ba,gebl. Le'žl v na,}v:zdda
lene.jšom sev·erozáipa~dnom ctpe mesta a 
hlbokou rakiLno.u je oddelená od no.v~ch 
sfdlLsk. Komplex šlestl<:h internátnych 
"karpusov" je obkl~en~ prekrásnou 
prlrodou, člst9ro vzdu'C'hom a v:.~:ácnym 
.pWiojo.rn. Stačf všalk -t:rldsafmtnt\tová ces
ta autobusom ·a človek sa oci'me v na j
ru~nejšej čas.tl TbHisl, lM mestskej tep
ne zvanel] prospekt · RUS!ta!Ve.ll, Šl!l'ok~ 
bulvár, hrdosť a p~cha každého Tblll
saru~, je ol•otálnym k·ontrast•om odlaihlej 
mests·kej perUérle. ~ládne .tu priam ne
uverľtelný Duch - na vo.zoV'ke a.J na 
§lrok~ch t~. prtestraoo~<:h chodln!rkoch. 
Pritom v~k nfkde nooh~·bailú mohutné 
stromy, či má :relená v~.sa.dba . Z v.táčej 
perspe.kitlvy v.znl•ká dojem, a~·Oiby T.b!llsl 
bolo ponorené v obr.wsk.Qilll parku. Ces
tou do miesta určenia, teda na kanze.r
v&órlum som ,p1w~ raz ,IJIWestoval do 
.prekrásnych "guld-bookov", zéllsvätený·ch 
krásam Gruz!n.ska ·a samotnému T.bll!sl. 
A ešte niečo som sl uvedomil pr! svo
j ich prv9ch do'tyk·och s Tblll~i : napriek 

Z6ber na §tudentaké mestečko Tbiliskej it6taej ualveraity Snimka: archiv autora 

l<omphu: lkalto so starou univerzitou z 12. atoročla Snlmka: archív autor a 

Národné akademické divadlo opery ,a baletu Z. Paliahillho v Tbilisi 

.neustálemu ruchu a davom lud( •tu ne
pan-uje nervozita, davová hys.t>érLa a bez
clelny zhon, ktor~ často vld!me ~o~ ull
cliach našLdh, stredoeurópskych miest. 
Oby·v<~~tella 'DbllLsi šfr1a o'kolo se>ba priam 
až st·O!IC·k~ pok.oj a vyrovnanosť. Velmi 
prijemná a tmosféra ma .priiVHala a j na 
pôde Tbllls'.kého štátneho 'konzervatória 
na GrLbojedo v.ovej ulici, 11zke.j, krlvo·l a
k&J uličky, paralelne.j s ProopeM!OOl Rus
-ta ve ll. štas.tno.u Zlhodou okol:n.osU som 
hned po vstupe d·o !oyeru starej budovy 
natra fil n.a l1udf, najkomp&t&ntnejš!ch v 
rozhodo.van! o mojom študt)nom pol\og
l'ame - p!'ore.ktorku pre vedeCko·v~s
kumnl1 člnnosf RuS>U'dan Cul'C1lilllJu (vše
obecne známu skôr ako .kalbatOI!lO Ru
sl·ko, čiže pani R. ) a .dekana školy, VI
liama Gurevlča, čiže ba'tono Villho. O 
oom, že n• p!'vé stretnut!le •prebehlo 
v znamen( pO'Ves.tnej gruzln&kej srdeč
n osti, netreba vari ani hovorlf; a bsen
tovala adcá:kolvek !llNllálnosf alebo od
meranosť. Mal som poctt, .akQby som 
t~·ohto ludf poonal už dávnQ pred svo
j(m prfchod·o.rn. V~ápä·U nasledovali da l
šie zoznámenia s p.recov:nl~ml rektorá·tu 
a dekaná·tu, prediOV~tk~m v~ s d.vo
ma ,pr.aco.v.nlč.k:arnl §tudUjného oddelenia 
K·eNno a Nnnou, mojlllnl r·ovesnfč.k•aml a 
v nasledu~úclch mesLacooh mojimi .,an
jelmi strážnymi". 

Netrvalo dLho a bol vypracovaný a,j 
šbU'dljný pl'ogra.m maje J stá~e. Kalbato.
no Rus!.ko a ·batono VIli vyhovel1 .kaž
dej m ojej žiadosti, t a.kže v programe fi 
gurovali predovšetk~m .hospttác1e na 
PTedná!Jkach a semliná.rooh zaoberajG
clch sa problematikou ov~uky hudobno
teoretlck~ch dl&<:~pllat v umeleck~cll §tu
d1Jn9'ch oďborooh a u mll!Z~kolôgov. 
Avšak prv~m bodom progN!mU (Sélllll·o
zrejme, po or.tclálnyoh au~llenc1áah u 
rek.t•ora Nodara Gab.unju a u pNXrekto
rov) bola moja tlč.asf na festWale ko
mornej h.ud·by v.o v~chodogruzlnskom 
mestečku Tela'VI, centre ov'inársd<ej oblas
ti, 7Nanej KachetLa. 

S,po·J.u s.o stovkou štude.nt.ov a nlekol
·k~m1 pedagógmi som sa ,presťtoval asi 
160 kllome.trov na v~·ChOcd. Mal som vel 
ktl radost, že pra•co.vnlct šk.oly ml tak 
poheitovo umožn!l1 z.tlčaS"tnif sa na tom
to podujati a hned musfm poveda.f , že 
desať dillf strávenýCh v Tela'VI bolo Istot
ne tým na)poučne.jšlm a najl!n'tenZivnej
šle prežH~m bodom pl'ogl'léliiilu stáže. Po
važujem preto za potrebné prlstaiVif sa 
pl'l telavskom !estlivale - semlillár! troš
k a d l hšie. Na akolu podobného charak
teru totiž nie sme u nás vôbec zvyk
nutl, čo je 1>/&l,ká šk·Oda. 

v záhlavr fest:l'V!8l<lvého bulletinu som 
našiel uveden~ch v!Jacer~ch patrónov 
poduja tia - MlmLst&rstvo kul~llry Gru
zlnske.j SSR, Štátny vý'bor IPre ·televlzne 
a rozhlasové .vys!e.!Janle, Soj.u7ikoncel't a 
Gtruz[n&ku štátnu fll.harm.6n1u. Skl\l'toč
nosť je všatk •t.a.ká, ~ IV}'nltka•j11<:1 festival 
- seml'nár, nazvan~ ,1Dar Lme", t. j. 
Dar vl.n.nej réve, je plod·om ne'V(dane 
obetave.j a činorodej práce nlekolkých 
jednot11vcov, preva!ne svetoznámych in
terpretov: ..klaw!rlstky El1so V1l'IS8ladoze, 
vlol·ončelistky Na.tálle Gutman, \h.usUst.u 
Olega Ka.gana a šéfa Gruz!ln&kej štátnej 
tnharm6n1e Jevgenija MačavarLa:n~bo, 
man·ažéra, onga.nl·zátara, moder~tora, tu
rJs tlckého sprieV'Od<:u v jed<nej asobe. 
TLto štyria Judlla stí ct.u§ou podujatia, 
k.to ré naOUl)j nemá obdoby. 

Desaf dn( v Te)avl, to bolo desa.ť dnf 
\oo.ntaktu s kvalLtnou muz!lko.u a s nek{)
nečn~ml debatamb, besedami, seminármi 
a ol'Voren~ml hodinami skvelých mter
preto,v. OkTem spomlnan~·ch umeLcov 
sam m al ,možnost poslldU majstrovstvo 
švajčlarsk.eho klarlilletlstu Eduarda Bru·n
nera, ,prvého klarlnetlst•u .Ba:vor.slkého 
fll'hanmoruckého ore'hestra, komomll spe
váčku z Leningradu Nelll Ll, )tlaM!rlstu 
Vaslllja Lobanova, L~tovt&k~ komorný o.r
ohester pod vede.nrm ,známeho Saul•osa 
S!>ndMoklsa, St\bor sólllsto•v Mos·kovskej 
štátne,] fllha.rmón1e s umeleok~m vedú
mm Jurijom Ba§met.am, velmi dobré 
Stá•tne sláčlJkové kvartet.o Gruz(nska. V 

· drama tu.rg11 koncel't-ov sa najčastejšie 
. . vyskyto.valo menO< Allreda Schlt,bkeho; 
dotffiy z predvedenia }eho HuslC>t'Vej so· 
náty č . l , VLolon'čelovej sonáty, Tr,och 
madrigalov pre soprltn .a klavfr. no pre-

dovšet.k~ro vel.kol~pej Trlov&j sonáty v 
Újpra ve pre .sláčtko.v~ orchest.er patria k 
t~·m, pri k(or~ch pr~padná verbaltzácla 
nemOže vystLhntíf IC'h hlbku a !ntenzu.u. 
Takl.sto MessLae.nav•o Kva!'tet·o na ·koniec 
čas!W úťt.nne obohat!.lo .program jedné· 
ho z .kan<:er:bO'V. Nech~ball mená A. Ho· 
negger, S. Prokof'jev, S. Nasi•dze, v. Lo· 
bamov (·kt·or~ sa ted-a predstavll aj ako 
skladatel). 

N·o nielen koncerty vyplnlll .telté!Jvsi!~ 
festival - seminár. O hudbe sa aj vera 
d1~&kut0'11alo. Bol som svedko m otvore· 
n~ch ho.dln Na'lalle GutmanoveJ, k·toré 
sfce nte je pedagogicky činná, n<> jej 
prfst·U!p k na>študovantu pr.vej časti Haycl. 
no.vho V•lolončelového 'koncel.'tu C dur 
v sebe obsahoval v.še'tko, s čim by mal 
s,právny pedagóg predstiíplt p red fiaka. 
Poučné bolo sledavaf hodtny klasliko.v 
pi81Il.1sti·ckej školy - Berity s. Mara.ntm· 
vej (žlatky H6.11ll'ich.a Neuhauza, ~toré· 
mu bol toh,torooo~ festival venova.nn 
Ľudmily H. Glnsbu•l'g.ave.J alebO< lll..athana 
E. ·Perelmaooa. A'] huslls~l Si pl'Lšl! na 
svoje iiUI hodinách A'brahaima Oh. Ster· 
,na a Olega Kagoo,a. Mlláčtl}{,om puhlltka 
- z vačooj miery mlad.ého a. nasmlemt 
2'lVeda1vého - sa stala hrdlm'ka fesUva· 
l·u, ElLso VLrsaladze. Tá nevá,hala a:pred. 
stú·pJia pred obecenstiVo n,a.prlek vyso. 
keJ horMke, Jen aby sa od'Vdačlla za 
permaoontne preuk<IJWVan~ obdliv a úctu. 
Náplň-ou festLva!Ju Dar Joze vša.k ne. 

bol.a Iba hudba. P.rv~ raz som sa tu 
&t-reto! s ma,jest6tn}'IID1 pamiatkami sláv· 
nej gruz(ns.kej mlinulostl, slahiaj0cim1 až 
do 5. stooročla. NapriGk ne-pri'&Zili pod· 
kaukazského poč&s!.a organizátori podu· 
j.at·La J!l.a čele s J, MačaJVarlanlm zarladUl 
n~l·ko pozoruh.odný{)h exkouT.zil do oko· 
Ha Telavl. Kaohe'tla je jedným z najbo· 
ha.t~fch gruzlnskych regiónov a j v zmys. 
le ~chova.n~ch hLstorlck~ch all'chltekto· 
nlck9-ch pamiatok . Vda/ka pe!'le.ktnej zo. 
sQladenostl prog:Nidllu fe&tl'Valu soon sa 
M'NlZ .ocUol v dedlillke Gooml, ktorá za. 
čaLa .plsaf svOij•u .hi.Stól'tllu v sllaroveku, 
čO'ho svedectvom je m01nwmentálna ella· 
dela a zvcmLca t~čilaca sa ood AJazao. 
sk·ou dolln.ou - z~obár.ň·ou vinnej ré· 
vy. ~omplex J.ka U.o so starou u.nitVerzl· 
t·ou, •kde .podla Vtšet,kt1ho št·udoval aj So· 
ta ·Rusta·vell, velk~ gnuzfns'ky renesan· 
čn~ poet, má d'Va obtekty; novšl pooh6· 
du z 12. stOiľočlla , no starš( už z 5. -
7. storočia. N.wtPOisabivejšlm !Pre ako je 
komplex bu'CIO'V man~ Al181Vel'dl, najvy~· 
š1a gruz!.nska ka•t6d.rála tohto ku,polo· 
vltého ty,pu z ll. storočia. ln~m druhom 
zážLtku bola pre mňa náiV~e:va domu 
AleJOandra Cavč.a'Vad?.eha, gruzLnskeho 
ná'rocLného budltela 19. st.oro.čla. Jeho 
vila ležf Up.!'QStred obrovs.kého ,pal\ku v 
Clna.ndall, pričom tnle je bez za.ujima· 
vOIStl, že v ;poldlkaulk<IIZSikom park!ll človek 
nájde su'btro,plckt\, ba aj tl'~lckú flóru. 

Nedá sa spomentlf všetl<·o, čoho som 
bol svedlko.m, no pred·sa len spomeniem 
ešte jednu udalost - návštevu úča.stn l· 
k·OIV fest!Yal·U - semLná!'u v m!esmom 
sovch-oze. T.u som spoznal, čo to zna. 
mená gruzflll!ska pohoastl.nnoof a gruz(n. 
sd<a slávnostná tabula. SpecLality v§e· 
Ualk6ho druhu a .katliZI·stencle, sk'Vostné 
gru:z(ns·ke v'no, .pre muzl•kan'ta zaiUjfma. 
.vý gruzlnsky, 1'6Sipel{.ttve kacheu.nskf 
fobklór, posta va tozv. t.amadu, t. J. -vedd· 
cebo sto la. . . to všet•ko na mňa z.at1čln· 
kov.alo· s v~o·čn·ou snou. Dokonca som 
sk'ťisU štastie aj ako t81Il.e'čnlk v klllcht· 
tLnsko.rn nátl'odnom tan<:ll 

V malom mestečku Tel<Wl som ;prežil 
nádhel'n~ch desaf dilll a pootru;pom času 
som ozlisUI, že .vlasbne tam, pod KtaUka· 
ZIO!IIl som za~U čosi, čo by sa dalo ozna· 
čJf za substaru::Lu S'l'UZ!nskelho žLvata. 
g.ruziMkych zvyklosU a najmä duše gru· 
zl'lliSkeho človek.a. Ešte velmi dl ho .po 
ná.vtl'a'te do TbllLsi som .trávil dthé chvf. 
le so svojli!nl no.vý!lnl pr!Jatelml v r-ozbo· 
·v:ol'och o ~tk~ch t~ch nestpočetných 
zá·žttkoch. Co však ·treba spomen'Cif, je 
faJk,t, 1.e o.rgan1Zá·tol'l1 festil.valu uva~uj6 
0 t-om, že by na nasledujrúce ročnl·ky 
pOoZ~,vaiL do p.ubUka pra·vldelille mladých 
hosti zo socLal1stlok~ch kra~]'!n, aby malo 
čim vLne Yudl možnost pociUt neuverl· 
tel;I'IJI haJI\mónlu 'Vše'tk9ch pdcloujatr . 

IGOR JAVORSKf 

[ Dok•011čen1e v budúcom čisle} 


