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Múzeinictvo-problém aktuálny

Hudba sa z koncertDfch sieni

presťabonla

na p6dia letnfcb festlnlov ...
Snlmnta: K.

Vyskočil

Živý organizmus našei hudby
MILAN JEŠKO
<Oanai!ente lllvý pridávame komu11 i!i i!omulllje. llyt
•lak znamenA l pretrvbajťici, lllvotodaraf,
pohyblivý, frekventovanf, intenzlvny,. pest!rf,
rdlny, celistvý. Tolko, ba elte l viac pontíka
Dlla j&~ykovada na vyullitle významovaj po·
loby slova liyt.
Povaloval som za potrebné pripomentť tie·
to 1aujlmavé polohy slov llivf or&.anizmus
predtým, nell sa poktialm o sformovanie nle·
kolkfch myilienok na tému llvý org_a nlzmus
slonnskel hudobnej klllt6ry. Ak by som mal
cllarakterizova( sdl!asnosť slovenskej hudob·
Dlj kultdry - poulll som o•nai!enle: llv6,
lrekYentovan6, livotodarn6. . . Org_a nizmus
alonnskej hudobnej kultťiry, to je hudba,
kton op6iťa tvorivé dielne nailcb skladate·
lOJ, hudba taksvan6 vUna, ale aj rôzne typoyé oblasti- z6bavnej hudby. K organizmu
patri aj naie lĎterpretai!né umenie, muzlkol6·
IDYla, hudobn6 kritika· a. publicistika, sf6ra
hudobného llvota - ilrenle hudby na operafch a koncertDých javlsk6ch, amatérske bu·
dobDé hnutie, 1 ktorého rasttí abonenti bu·
dobDého umenia. Patri sem l hudobn41 ikol·
alto, ale l hudba na ikol6ch. Patri sem l i!in·
aoať vydavatellk6 a i!lnnosť initltAcU, kto·
rfch poslanlm je slovenskd hudobn6 kultlí·
ra ronlja(.
V tomto roku li pripomlname dve výroi!ia
udalosti, ktoré v lhote naiej spoloi!nosti IO·
~rall rozhodujtícu tílohu. Vznik Ceskosloven·
lkaj republiky znamenal pre slovensk"6 hu·
dobD6 kult6ru významný medznlk. Zai!all sa
'flt6rať molnosti a predpoklady jaj rozvoja
•Ottedy netuiené. Pravda, nebolo molné od·
run zabezpei!it' detky predpoklady, Slovan·
llto Da to nebolo ekonomicky dostatoi!ne pri·
,rnené. Hudobný !ivot sa obmedzil praktlc·
ty Ian na Bratislavu - a aj tam z6palil 1
••lkfmi ťalkosťami najmä flnani!ného rbu.
A predsa, ba napriek týmto m6lo lii!llvfm
Jf'fm desaťročiam kult6rnej samostatn01ti,
1kA1al sa organilmus slovenskej hudobnej
kult6ry zdravfm a llvotaschopným·.
Febru6r roku 1948 Je velké dátum v !ivota
lllal spoloi!nostl. Pre slovensk6 hudobn6.
olt6ru malo to, i!o IB po febru6rovf.ch UdB·
loltlach uskutoi!nilo, exlsteni!ný vfanam. Or·
11111mus nalel hudobneJ kult6ry dostal llv·
16 p6du pre not rast, priestor na to, aby sa
eobll s6merne ronlja( vietky jeho zlolky.
fo, i!o sa za ltyridsať pofebru6rových rokov
1 alonnskej hudobnej kult6re a pre ňu us·
ntoi!Dilo, imponuJe i!lslaml, faktami. Výpo111 zrodených hudobnfch lnitlt6cll, orches·
tro'J, opernfch s6borov, konzervat6ril, vyso·
Who hudobného i kolstva by dostatoi!ne u·
~l prudkf kontrast s tfm, i!o mala naia
lladba k dlspoalcli v minulosti. Novodobé
..., naieJ hudobnej kultdry sd dostatoi!ne
IÚIII a zmapované. Predsa by som vlak pri·
,...Dul existenciu troch •lovenských symlalckfch orchestrov. komorné orchestre, tri
llllrDé s6bory - dva mimo centra, spavo·

11, l!o preJavuJe anaky lllvota -

herné 1dbory, mlad6 Komorn6 operu, ea.ls·
tenclu troch kon~ervat6ril, Vysokej ikoly m6.·
zlckých umeni. M6me vlastn6 vydavaterstv6
1 bohatou produkciou gramof6nových platni,
Slovenský hudobný fond, ktorého po1lanlm
je podpora a ilrenle slovenskej hudobnej
tvorby v rovine skladatelskej, lnterpretai!nej
e mualkologlckej. M6me samostatn6 koncert·
nti agent6ru • poslanlm zabezpei!ova( dom6·
ce koncertné podujatia a vývoz l dovoz hu·
dobnfch telies a s61istOY. Tým, i!o chc6 itu·
dova( hudbu, stoja k dispozicii poi!etn41 radové ikoly umenia. S pofebru6rovým ŕono ·
jem hudobného !ivota na Slovensku s6vlsl a.J
vznik hudobných festivalov: k najstarilemu
fHtivalu v Treni!lanuych Tepliciach, ktorý
unikol ul v roku 1937 ako eur6psky festival
komornej hudby a po vojne pokrai!oval v po·
dobe Hudobného leta, pribudli fes~valy v
Pieiťanoch a v rade cfalilch slovenských
miest. MedziD6rodný festival iratislavské hu·
dobné slbnostl je od roku 1975 i!lenom Aeo·
cl6cle eur6pskych hudobnfch festivalov a zla·
kal li dobré meno aj v zahranli!l.
Speclflckou i!rtou n6iho festivalu je v POl·
lednýcb rokoch aj nyiovanle podielu slovan·
akej hudobnej tvorby. Je z koho a z i!oho •Y·
bera(. Stii!asn6 slovenskA hudobn6 tvorba je
itýlovo rozmanlt6 a mnohovrstevn6: jej vývojový obl6k alaha od skladieb vych6dzajd·
cich z klasickej eur6p1kej moderny, cez nie·
kolko tnovai!ných vin v cfalilch gener6cl6cb
al po najnovile tendencie mladých autorov.
Slovensk6 hudba mi svoje osobnosti v kal·
dej generai!nej skupine.
Organizmus slovenskej hudobnej kult6ry je
li'ff, pretole je l taký, ak4i sme významy pri·
plsali pojmu llvf: je pretrvbaj6cl, livoto·
darnf, pohyblivý, frekventovanf, intenzlvny,
pestrý, re6lny, celistvý.
Casto sa organizmus slovenskej hudobneJ
kuU6ry prirovnáva koiatejtícemu stromu. P6·
i!l sa ml toto prirovnanie. Molno cezeň vyslovU i cfalile konitato'fanie - toho dobré·
ho, 1 toho, v i!om sme alte nie spokojnl.
Pevný, rovno rastticl a koiatej6cl stro111 m6
mať aj pevn6 korene. Vcfaka 61illu nailch
blstorlko'f sa donad6me, le korene slovan·
akej hudobnej kult6ry liabaj6 hlboko do ml·
nulosti, podstatne hlbile, nel sme alte pred
nlekolkýml desa(roi!laml predpokladali. Aby
strom mohol koiatief, aby sa s6merne vyvl·
jal, staro1tlivý hospod6r vytriedi nellvotné
kon6re, aby vyr6stll a silneli tie potrebné. Za
to nellvotné povalujem v tomto prlpade nie
vidy sprbny prlstup nb detkých k cest6m
a spôsobom ilrenia naiej hudby - k dom6·
clm abonentom l smerom do zahranli!la. Tu
by sme mali pestovať iba zdravé, kvalitn6 a
livotaschopné kon6re. Viac starostlivosti nel
doposial sl vyliada i kllesnenle priestoru pre
velmi dôlelltf výhonok nalej hudobneJ kul·
t6ry - zlskanle tých, ktorl prljm6 slovan·
1k6 hudbu l hudbu vôbec za potrebn6 sťii!ast
nojho llvota.

Začiatkom roka uverejnil dvojt~ž·
dennlk Nové slovo dva prlspevky (dr.
Peter Maráky: Nad problémami mťí ·
zel, Nové slovo 2/88 ; Jozef Husár: Eš·
te ru z o mCizeách, Nové slovo 3/88).
v ktor~ch autori reagova li na mo j
článok (Edita Bugalová : MCizeum sťíčasť prltomnostl, Nové slovo 45/ 87).
Polemika, ktortl téma - mClzejnlctvo
- vyvolala ma velmi potešila a po·
tvrdlla moje presvedčenie, le je ul
najvyšši čas zača ť seriózne riešiť vla·
ceré otázky okolo koncepcie, v~voja
a perspektlvy slovenského mClzejnlc·
tva. Odpoved, ktorCl som do redakcie
poslala, však už neuzrela svetlo sve·
ta s oddOvodnenlm, že nie je P.otreb·
né ani vhodné ďalši článok publlko·
vať. Napriek tomu sl mysllm, le táto
témo. je až prlllš zrelá na to, aby sa
cestou výmeny názorov, sktlsenostl 1
poznatkov prispelo k vyjasňovaniu a
utrledovanlu mnoh~ch problémov.
Mtlzejnlctvo ako dlsclpllna zahtňa
v sebe cel~ komplex - v prenesenom
zmysle - vertikálne, horizontálne ale
1 diagonálne preplatených dtsctplln.
Ak uvažujeme o type mtlze~ vlasti·
vedného, je náplň jeho činnosti vel·
ml široká a rôznorodá. Vo vertlkál·
nom rozvrstvenl Ide o delenie podla
špectallzovan~ch odbornosti, v horizontálnom smere pre tieto subdisctpllny plati rozč lenenie práce podla
hladiska muzeálneho ( vedecko·v~s 
kumná, akvizičná, dokumentačná, ex·
pozičná, kulttlrno-výchovná, metodlc·
ká, publikačná ap.) a v diag-onále by
sa tieto činnosti mali v prieniku stre·
távať v ujednotenom systé~e koordinácie práce z hladiska vedeckého
uchopenia dlsclpllny - z }lladtska
muzeológie. Medzi m(lzejnlkml často
dlskutovan~. avšak dostal obsahovo
tba nekonkrétne naplnen~ termln
.,muzeológia" ako teória a metodika
mQzejnlctva stále ešte čaká na svo·
je konštituovanie. Vývoj v špeclallzo·
van~ch vedách však neustále pokra·
čuje, odbotnl<;t pracujdcl v m(lzeách
sa snažia drža ť s nim krok a t~m sa
stále viac prehlbuje priepasť medzi
špeclallzovan~m a všeobecn9m. me·
dz! potrebami jednotlivých odborov
a potrebami mClzea ako celku. Akdtnu
požiadavku na jednotnď koncepciu
práce m(lzel vyjadril muzeológ Josef
Beneš v článku O podiele mtlzejnlctva
na uspokojovani kultClrnych potrieb
socia listického človeka (In: Múzeum,
metodický, študijn~ a Informačný ma·
terlál pre potreby pracovnik-ov múze!
a galérU, 4/ 86:) ..... na -každom kro·
ku sa stretávame s nevyjasnen~mi o·
tázkaml poňatia a prlstupu, interpre·
tácle l pracovných postupov a met~d
práce, ale aj riadenia jednotlivých
činnosti. v ktor~ch existuje ešte stá·
Je vera živelnosti, s ubjektlvnej ná ·
hodnosti, ne jasnosti v cleJoch, pros·
triedkoch, pos tupoch a Ich overova·
nl. . . "
Tieto problémy, ktoré pôsobia na
vnťítornú štrukttlru a prácu mtlzel,
s(i okorenené naviac nekonpepčným
postupom rozvoja jednotllv~ch ,pracovisk. tvoriacich Inak pomerne hust(i
s ieť po celom Slovensku (krajské, ok·
resné, mestské vlastivedné m6zeá l .
Nejednotnosť koncepcie sa prejavuje
1 v kultCirn o·v~c hovnom poslanl t~ch·
to tnštltCic!l, to znamená v otázkach
pôsobenia múze! na vonkajšie pros·
tredle. Táto práca spočlv a len na In!·
clatlve, možnos tiach a schopnostiach
jednotlivcov, hoci by mala nies ť naj·
väčši podiel na rozmachu komplexného rozvoja sCičasnej socialistickej
kult(iry . MQzeum, ako živý organlz·
mus vo svojom regióne, by malo pri·
n ášo ť
najväč š i
vklad pre rozvoj
mies tnej kultCiry, svojim spôsobom
by malo byť Iniciátorom a budovate·
lom jej základov. Aby vša k bolo
schopné mapovať, dokumentov ať u
následne l verejnosti ponCiknuf súbor
ma teriá lnych a duchovných kvalit.
s(ibor kultCirno·hlstorlckých ~ hpdnOt
svojho regiónu , v každom zariadeni
by mali byf zas ~úpené všetky špecta·

Uzované odbory. Okrem dosial bež·
ných: všeobecná história, etnografi u,
archeológia, prlrodoveda, treba uva·
žovaf 1 nad dlsclpllnamt n ap(ňaj Clcl ·
mt pojem história kultCiry, ·kam treba
zahrn(lť umenie
(hudbu, llterattíru,
divadlo, tanec, výtvarnlctvo ), škol·
stv o, spoločensk~ život (spol ky, rôz·
ne kulttlrno-spoločenské podujatia,
športové a kcie) . Uvažovať treba 1 nad
ta k~ml -odbol.'llll!, ako sil technické pa mlatky, zdravotnlctvo.
Nás predovšetkým zaujlma proble·
matika histórie kultllry, menqvlte hiS·
tórte a dokumentácie hudby. Podla
(\stredných výkazov slovenských mO·
zer z roku 1986 je na celom Slovan·
sku Iba l l pracovnikov v oblasti hu·
dobného múze jnlctva. Ak uvedieme ,
že u nás jestvuje 66 mClzel a v Hudobnom oddeleni HO SNM pracuje 7
hudobn~ch vedcov, zostáva na rozdelenie približne 0,07 muzlkológa nu
jedno mtlzeum. Ak s l pri tom uvedo·
mlme stále a kútne jšiu potrebu hudob·
no-historických v~skumov u nás, kto·
r é z roka na rok nadobCidaj(i stále
viac cha rakter záchra nn~ch výsku·
mov (mimoria dny rozmach bytovej
v ~stavby a s tým sCivlslaca asanácia,
nedoceňovanle tzv. ,.papierov~c h " sta·
rožttnosti a s tým stlvlsiaca aktivita
v oblasti zberu druhotných surovln) ,
je toto člslo zarážajQce. Nehovoriac
už o tom, že hudbe pa tri ve lk ~ po·
diel na budovani kultúrneh-o zázemia
v miestnych podmienkach. Na zákla·
de v~skumu, zberu a dokumentácie
pamiatok z hudobnej histórie kon·
krétneho regiónu možno dramaturgie·
ky pripravova ť poduja tia z tvorby do·
máclch umelcov z dávnej l mene j
dávnej minulosti, pričom takáto po·
nuka ziska viac zainteresovaných po·
s lucháčov . .
Tento pohlad sa pravdepodobne v
mes tách s bohat~m kultCirnym záz&·
mim, menovite v centrách kulttlrne ho života zdá skreslený, pretoiE!, pro·
gram mClzel tam tvori Iba jednu čast
bohatej programovej ponuky. Vo vllč ·
šlne slovenských mies t a mestečiek
však tieto lnštltClcle predstavujtl je·
den z mála stánkov ku ltd ry (v regló·
ne l. ktorý by mal byt spoluzodpoved·
ný za vytváranie optlmálpych pod·
mienok pre rozširovanie kulttlrneho
obzoru svojich obyvatefov.
Problematika mCizejnej práce a pra ·
xe je však oveJa širšia. Dôležitou 11
Iba postupne sa vy jas ňujtlcou otázkou
je dokumentácia. Aj -h udobnl mdzejnl·
cl sa v s(lčasnostl venujQ jej riešeniu
v rámci rezortnej Cllohy ( CentrálnH
evidencia zbierkových predmetov v
mQzeách a galériách SSR - člastko ·
vá Clloha: Centrálna evidencia zbier·
kov~ch predmetov hudobnej povahy 1.
Rlešltelsk~
kolektlv pod vedenlm
zodpoved ne j rlešltelky dr. Ľuby Bal·
!ovej, CSc., sl stanovuje kritériá na.
spracovanie zbierok, vyplýva j(lce z
povahy jednotlivých f-ondov, pripravu je podk lady pr e Ic h s trojové spracovanie, zaoberá sa obsahovou H
technickou prlpra vou vydávania s6·
plsov ( Fontés ), plánuje prlpravu spo·
!očnej vedecko-výskumnej Cilohy publikova nej formou výstavy ap, Nadše·
nie a elán nle k olk~ch hudobno-mú·
zejných pracovnikov vša k brzdi ne·
dostatok technického, materiálneho a
kádrového vybavenia múze!. Zak11pe·
nie po č ltača pre regionálne mQzeum
je ta kmer neus kuto čnlteJn~ sen; re·
a lizácia. jednej výstavy pre pdborné·
ho pracovnlka , okrem zvládnutia zá·
kladov v še tk~ch remeseln~ch prác,
znamená neCinosné vypätie psychlc·
kých l ryzlck~ch sil; s ť a hov anie , pre·
vážanle vllč šlc h zbierk ových predme·
tov (hudobné n ástroje - kla vlr, organ, harmónium, prlp. nábytok) mOle
zabez peč it len pracovnlk s dostatoi!·
ným fy z l c k ~ m fundusom, početnou ro -·
dlnou o sllný,m i nervami. ..
Problémy s (i to však kal dodenné, ak tuálne a pálčivé, ktoré sa mlčanfm
nevyriešia.
EDITA BUGALOVA

Hflobné kalendárium
1.
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. - DUOdU aa Mllosla. xa•w.
leakf lladobaf uladater, ......
lllf amalac (•omnl 17. l . 1171)
-IO.~·

1. l . 11111 utvoril aa w Bratllla.e Onetowf
6ata. - 30. wfrcH!Ie
1. l . 1173 •o•nl taUaaaky bad. lkladat•l
Glaa rnaaeaco MaUpiero (aar.
ll. 3. 1112) - 15. vfro.l!le
4. 8. 1113 koaalo u v Martlae aekladajt·
·
ce •bromaldeDie Matice llovea·
akeJ - 125. vfroi!le
l. l . 1181 aarodll aa Heinrich Scbluaaaa,
ae•eckt operat apev6k (lyrlc·
ckt baryt6a), jedea • popnd·
l!fch laterpntov nojej doby 100. wfrcH!Ie
7. l. 1111 aarodll aa Graavllle Baatock,
aasUckt bad. akladater a dlrl·
aeat, pnudll u aajmi luter·
pnttaloa ati!aaaej aasl. hudby
a diel J. Sl. .Ua - 120. v:troi!le
It. l. 1931 •omnl Emil Kol6f, i!eakf hadob·
af akladatar a vydavater (nar.
4. 8. 1818) - 50. v:froi!l!_
10. l . 1711 narodil aa Johana Michael Vosl,
rak6aky apev6k ( baryt6n), oaob·
at prlatel r. Schuberta a Inter·
pret Jaho pleaal (1omnJ 19. 11.
1140) - 220. vtroi!le
10. l . 1111 aarodll u Laurl Ikonea, flnaky
hadobaf akladatel, pedas6s a
orsaala6tor, dlhoroi!af pnduda
avl•u flaakych hudobafcb akla·
datelov - 100. vtroi!le
11. l. 1883 •omnl J6a Kadawf, aloveaakt
peda161 a aberater ludovfcb
pleaa( (aar. 7. 4. 1110) - 105.
vfroi!le .
12. l . 1113 aomrel taUaaaky budolmf lkla·
dater Glovaaal GabrleU, ••Jater
cl!!_6movej hudby e polycb6rla·
kého ltflu raaého baroka (aar.
1557) - 375. ytroi!le
12. l. 1133 aomnl tallaaaky budobat alda·
dater Jacopo Peri, tvorca prvej
opery (aar. 20. l . 1511) - 355.
vfroi!le
13. 1. 1143 aarodll u Karel Richard Sebor,
i!aakt bad. akladater a dlriaeat
(aobrel 17. 5. 1903) - 145. vf·
roi!le
14. 1. 1193 narodil •• Alfred AleiUndraacu,
rumuaakf hudobnf akladater a
dlrlaeat, btyal:f umeleckf 161
Symfonického orcheatra Radlo
Bakurel~ - 95. vfroi!la
14. 11. 11113 aomrel WlUam BrooaiJ "Bil
Bill", amerlckf blaeaowf apev6k,
akladater a altarllta (nar. 21...
1193) - 35. wfrcH!le
tt. 11. 1931 aomrel Abraham Zelň Idelaoha,
lldovakf mulkol6s, lpeclallata
u orleat61aa hudba (aar. 14. 7.
1112) - 50. vtroi!le.
11. l. 1923 aarodll •• Zdenko Nov6i!ek, aloveaakf mallkol61, pedas61 •
or1aD1a6tor bad. llvota (1omnl
14. l . 11117) - 15. y:froi!le
17. 1. 1131 aomrel Lona1o Da Ponte, vlaat·
atm meDOm Emmaauele Coaes·
llaao, tallaaaky aplaovatel •
apola 1 Mataataalom, aaja1a6va·
aejll llbretlata nojeJ doby (nar.
10. 3. 1749) - 150. vfroi!le
11. ll. 1173 narodil u raktaky operat apa·
v6k Lao Sleaak, 6apelaf hlavne
ako laterpret pleaaf (1omrel 1.
1. 1941) - 115. vfroi!le
20. l. 1113 ao•rel Jan KPtltel VaAhal, i!as·
kf badobaf akladatel a haallata
(nar. 12. 5. 1739) - 175. vfro·
i!la
21. 1. '1111 narodil u Eric Blom, aasllck:f
maalkol6s a kritik, editor 5. vydania lexlk6aa The Grove'a Ole·
Uoaary of Mualc -·too. výroi!la
21. l. 1191 narodil u
alhny cremoňakf
bualiar Gluaeppe Antonio ~uar·
aerl, naaf "del Gaa6" (1omrel
17. 10. 1744) - 290. vfroi!le
21. 1. 1951 1omrel Stevaa Hriatli!, juhoalo·
vaaakf bud. akladater, dlrisent,
apola•akladatel a dlhoroi!af u·
mel. 161 Beosradakaj fllherm6·
Die (nar. 19. l . 1115) - 30. wf·
roi!le
22. l. 1903 aarodll u Jan Erml, i!eakf kle·
vlriata a hadoba:f pedas6s 15. vfroi!le
22. l. 1901 aarodll u JIPI EU61, i!elkf kle·,
ririata a bud. akladater ( aomnl
11. 5. 1•) - IO. vfroi!le
22. 1. 1913 narodil sa rak6aky badobnf
akladater Robert Schollam - 75.
vfroi!le
22. 1. 1921 narodil u
nemeckf budoba:f
akladater Karlhelu Stockhaaaea
- IO. vtroi!le
25. l . 1911 narodil u americkf hadobaf
akladater a .d lriseat Leoaard
Beraatela - 70. v:frol!le

lO ŽIVOTA

Slovenskei hudobnei spoločnosti
Aktivizova( . fudl, ktor[ ma jú vô fu pri·
ložlf ruku k dielu, svojou prácou zvyšo·
va f úroveň hudobnej kultúry a jel podiel na celkovom kultúrnom raste šlro·
kej verejnosti je prvoradou úlohou Slovenskej hudobnej spoločnosti. Dôkazom,
že ciele, ktoré st SHS vyt9čll a pri svo·
jom vzniku, nezostávajú Iba ,.na papte·
rl", a le pre mieňajú sa v rea litu,. bol seminár na tému " Využitie televiznych hu ·
dobn9ch programov pre deti vo v9chovno-vzuelá vace j č inn os ti " 3. júna 1988 v
stre disku Hudba a mládež Slovenského
hudobného fondu . Na prlprave poduja tia
sa podtera ll pracovnfcl Slovenskej hu ·
dobnej spolo č nosti, Slovenského hudob·
ného fond u a Ceskoslovenskej televlzle
a bolo ur č ené č lenom Bratlsla vs ko-zápa·
doslovens ke j odbo č k y Slovenske! hudob·
ne j sp oločno s t i.
Z ú čas tnili sa ho záu jemcovia z radov
pe da gógov, pracovnikov hudobn9ch od·
deleni knlžn lc, a ď a l ši kultúrno-o.s vetovl
pra covnfcl. Program seminára bol pestr9 . úvodn9 referát o rôznych typoch
televfznych programov pre dell s vtdeoukážka ml
pripravila
dr am a turgičk a
HRVPDM Cs. televfzle Ga briela Vy skočl
lová. V úvode načrtl a niektoré. problé·
my s pos tavenfm este tickej v9chovy nu
školách a zdôraznila úlohu mlmoškol·
skej č innos ti pri zvyšovani vkusu a citlivosti na umenie u det! a mládeže. Pre·
zentovala tri základné typy hudobn9ch
programov v televizll: l l programy, v
ktor9ch je hudba v prvom pláne, 21 programy, kde hudba· pôsobi ako čtnlter navodzuj(lcl alebo zdôŕazňuj(lct ~tmosféru
deja, 3 l progra my, využivajúce hudbu
ako zvukovú kulisu. Zdôraznlla možnosť
využitia hudby pre nonverbálnu komunikáciu - deti vnimaj(l celistvo, pritom·
nos ( slova nie je vždy nutná. Hlavnou
(llohou televiznych programov za pred·
pokla du, že budú vš eobecne pristupné
(predpokladá to technické vybavenie
!lkôl a kultúrnych stredisk prljimačml a
vldeotechnikou a dostupnosť nahrávok l
je lnllplrova f učltelov a kult(lrnvch pra·
covnlkov k novým foMlám činnosti, k
akt!vnemu narábanlu s progra.mom, k
rozvijantu nav.o den9ch tém vlas.tnou, ži·
vou prácou s deťmi.
ú stredná tnllpektorka pre Ma terské
školy MSMaTV SSR dr. Valeatlna Tra·
biDiovA sa zamerala na kritické hodno·
tenie vysielania pre deti predškolského

veku (s dôrazom na dve najfrekve ntov anejš ie relácie Slnleč~o a Ma telka). pr i
ktorom zdôraznila požiadavku zrozum ltelnosti, pristupnostl a púta vosti obsahu ,
postáv l realizácie, ktoré nie vždy l bu
presnejšie verml zriedka, najmä v Slniečku l zodpoveda j(! prlslušnej vekovej
ka tegórii. Referát podložila konkrétnymi
v9sledka ml prieskumu na m!lterských
školách. Z toho vyp19va l ma lá využlva·
nosf t9chto progra mov v praxi (s raz·
hla sov9ml reláciami je to o niečo lep·
š le, ale tiež nl.e Ideálne) . Ako jednu zo
základn9ch požiadaviek vysiela nia pre
Ma ter ské školy predos trela prlbliženle
s pôsobu práce s deťmi v št(ldlu práci
pedagógov v MS, aby mohla vzniknúť
a ktlvna n a dväznosť , rozvijante námetov
relácie v detskom kolektive. Na referát
reagova la zá stupkyňa reda kcie TVS s .
S t a roňová, ktorá poukázala na nemalé
problémy , sl1vlsla ce s autorskou pr! pra·
vou a re a llz a čn9mt podmienkami, pričom
zdôraznil a snahu CsT o úzku spoluprácu
autorov scenárov s pedagógmi, Yuďml z
praxe, ktor9 ch 11lohou je ustrážlt práve
primeranosť obsahu a vyjadrovacfch prostriedkov ur č enej vekovej kategórie. V
obdobne kritickom tóne bol lad~.n9 l re·
ferát dr. Ľuby Koplnovej, metodičky Pedagogického 11sta vu v Bratislave, ktorA
sl vzala ,.na mušku" vysiela nie pre základné školy. Kriticky hodnotila najmä
prillšnú dldaktlckost p1.1ogramov, ktoré
sú v sl1ča snostl v podstate tiež vyučov a·
nim, bez možnos ti tvorivého rozvija nla
učltelom . Aj dr. Koplnová
zdôraznila
nutnosť
aktivizácie vlastnej tvorivosti
deti, čo je základn9m prtncipom novej
koncepcie hudobnej výchovy n a základn9ch š kolách, dale j primeranosť. tej-ktorej vekovej kategórie, nutnosť metodickej postupnosti relácii v sl11ade s učeb·
nýml osnovami ; ve fm l rušivo pôsobia
zámeny programov oproti pôvodnému
plá-nu, ktoré časl·o učlterov zaskočia a
deti nie s(l pripravené na práve vysie·
la nl1 tému (resp. sl1 pripravené na úp!·
ne lnl1l . Spomenula tiež nutnosť spolu·
prá ce a utorov s pedagógmi, a to až do
konca realizácie programu .
Popoludni (žtar, už pred prerleden9m
publikom l sa uja l slova skladater )ural
Hatrik, ktorý má s prácou s deťmi dl·
horočné sk(lsenostt. V referá te nazva nom
,.Využitie televlznych hudobn9ch tva rov
na mlmetlcké hry s detml" vychádzal zo

Koncert učiterov [ŠU
Tieto koncerty ma jl1 vždy zvláštnu atmosféru. Menia s.a tu totiž úlohy - uči 
te!, stojaci na pódiu, sa stáva predmetom kritiky svojich žiakov, ktor! s ro·
dlčml tvoria väčšiu čast obecenstva. Ú·
loha to je nezávideniahodná, ale velmi
prospešná. Učtter -muzikant tu má možnosť demonštrovať svoje umelec;ké postoje a chápanie hudby konkrétnejšie než
kdekolvek Inde. Pre žiaka, ktorému bý·
va jeho pedagóg zvyčajne vzorom, sl1 to
mimoriadne silné s timuly do ďalšej prá·
ce.
Drama turgia koncertu, ktor9 sa kona l
v Klariskách 14. jl1na, vychádzala z d aných možnosti a z počtu ,.vytrvalcov" ,
ktor! popri ka ždodenn9ch povinnostiach

učltel a , rodič a,
vedia nájsť čas

manžela , funkcionára sl
na aktivne muzlcirovanle
a j za da n9ch ne!ahk9ch podmienok. je
·chvályhodné, že popri známych dielach
ako Huslov9 koncert G dur KV 216 W.
A. Moza rta (l. časf, ). Lukáč-husle l,
Koncert pre dvoje husli ). S. Bacha 1).
Lukáč , B. Kla ttová-husle). l a rgo F. M.
Veraclnlho ( B. Klattová l a dvoch ples ni
). Brahmsa v podani G. Bal ažovlč ov e j
( Delne blaue Augen, Ich sah al s Knil he
Blumen blUhnl, zara dUI do programu aj
diela me nej frekventované. Na \(oncerte
z nich odznelo: Nokturno č . l a Barkarola F. Klenja nsa (P. Buoc lk - - gitara ).
Trlosonáta pre dve flauty a kla vlr j.
Qua ntza, Idyla pre dve flauty a klavlr

zá kla dnej tézy, že ·prvotn9m podnetom
pre r ozvljanle vlastnej tvorivosti dlefafa
je sna ha niečo napodobniť. Tak ako pra·
ve k9 č lovek na pod obňoval prirodu 1
snahe ju tOVIádnuf, ta k deti napcidobňuj6
konanie dospel9ch a cez vnimanle oko·
ll tého s veta sa foMluje Ich vlastná- !YO·
rlvá schopnost. Preto je dôležité umofnlt deť om priamo vstúpiť do hudobnéhD
procesu, už extstu j(lceho, a na ňom sta·
vot Túto teóriu sl overuje v praxi, naj·
mä prácou s deťmi v stredisku Hudba a
mládež.
V diskusii sa vlaceri účastnici vyslo·
vU! k problému najzákladnejšiemu - k
ťa ž kostia m so zlska vanim techniky n
na j ml! vldeona hrávok (v ia zanosť na vy·
slelaci čas televizle nevyhovuje ani v
školách , nieto v mimoškolske j prácll.
VIera Ba ničo v á z P·ovažskej Bystrice po·
ukáza la na komerčnosf ponúkan9ch .ka·
zlet v požičovntach 11 problémy s Ich
dlstrlbl1clou (nesmo. sa posiela ť poštouj.
Zdenk a Ivanlčková z V9skumného ústil·
vu peda gogického v Bratislave hovorila
o sl a bom využlva nl už exis tujúcej lech·
nlky na školách (problémy s prenášanlm
apar a t11r, Ich kvalitou a pod. 1. Navrhla
vytvor iť špeciálnu konlltrukctu katedry.
v ktorej by bolo možné umlestnlf všetky
prfstroje, č o v!lak, sa mozrejme, predpo·
kladá špecia lizovanú učebňu. Oalšllll
podnetn9m .návrhom bolo (na základt
prlspevku o nov9ch možnostiach televiz·
nych programov, ktor9 pripra vila odbor·
ná asistentka Katedry ·hudobnej v9cbovy
PdF v Nitre Alena Jantčiková) vytvore·
nie jedného centralizovaného strediska.
vybaveného apa ra tO.rou, ktoré by slúžilo
vlacer9m tnštlt(lclám: predbežne by 511
mohll uroblt dohody s Inštitúciami, kto·
r é už techniku ma jú, o jej zapožlčlavanl.
resp. pos kytovan! služieb (nahrávanie
na videokazety vzorových hodin a pred·
nášok, výchovn9ch koncertov a pod. j,
ktoré by bolo možné využit na metodlc·
kých seminároch.
Jl1nov9 seminár na tému možnosti up·
la tnenla a kvalltativ.ne ho rastu lntenzlv·
ne sa rozš lrujO.cej "vldeokulh1ry" nebol
ojedinelým poduja tfm tohto druh . l ked
nemo~no oč a kávať , že by toto stretnutie
zainteresovaných radikálne zlepšilo jest·
vu j(lcl sta v, mnohé z pripomienok "tria·
ra u do čierneho" a dáva jú nádej, že leb
postupne bude možné realizov a ť. A o to
predovšetkým Ide. EVA CUNDERLlKOVl
E. Hábu ( ). Pl1člková , H. Kopsová-flau·
ta, M. Beladl č ová - kl a vlrl Elegla de la
da nza L. Brouvera, Summertime G. Un·
ter bergeru (P. Buoclk l a Kva rteto prt
š tyri Uauty A. Alabjeva. Zvlá šť toto čls·
lo upúta lo perfektn9m zvládnutim JNif·
tav, bezchybnou Intonáciou, ladenlm a
presvedčivou Interpre táciou. Dámske !lau·
tové kvarteto (K. Brejková, H. Kopsové,
J. Pllčlkova , A. Farkašová) podalo pro·
festonálny výkon. Nádejný, ale trochu
nesme19 gita ris tu P. Buoclk má zmysel
pre farebnosť n disponuje vermt dobrou
technikou. Krásny hlasov9 fond má so
pranlstka Gabriela Balažovtčová .
Celkový dojem z koncertu bol velmi
dobr9. Som pr esvedčená , že naše dell Sil
v dobrých rukách. Vď a k a našim hra~·
clm pedagógom za pekn9 večer a veta
elánu do ďalši e h koncertov.
MARIA GABOROVA

Mladi japoask6 čemballstka KaaUI
Okada, ktor6 v rokoch 1974-71 lh·
dovala v Bratislave na Vysokej lbll
md1lckých umeni v triede ZUIIIJ
Rdill!kovej, 1avUala koncom j6la •
pif do Bratlalavy. Vyatťiplla aj v dal·
ilch alovenakfch meat6ch na koaar·
toch apolu 1 IIIBIIOIOpranlstkou u...
Stolfovou·Bandovou a vlollatom Ml·
rlAnom Baado111 v prosra111e aosta•
oom 1 diel J. S. Bacha, G. F. HIMII
a ). Myallvel!ka. Predstavila sa ,....
ku v Treal!lanakych Tepllclacb, Dllnej Krupej (v rAmci Plelfaaakébt ...
tlvalu), Ruiomberku a Bojaiclac._
Na aafmke O. )urkovil!a l• K..U.
Okada v apoloi!aoatl doc. Ladlslan
Mokrého riadltafa Slovenakej fllw
m6ala (vpravo) a prof. Mll.c;tla fukovil!a rektora VSMU (vfavo).
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JUBILEUM V ZNAMENÍ úSPECHU
Jedným z najprlfažllvejšlch kultúrnych
podujati druhého Júnové ho t ~ždňa v
Bra tislave boll premiérové predvedenia
nových programov tanečnej l spevácke j
zložky Lúčnice, pripravené k 40. výročiu
založenia s úboru. Obidva mali niečo spoločné : okrem t radičnej umeleckej kvality a sympatického mladlckeho nadšenia
navyše netradlčnťí, novopoň a tú choreografiu l programovú s kl adbu.
Premiérový koncert speváckeho zboru
L1i.i!nice sa uskutočnil 10. jťína v kon ·
certnej s ieni Slovenskej filh a rmónie. Na
slávnostnom otvoren! vyslovili členovia
zboru s voje poďakovanie zasl. umelcovi
Stefanovl Klimovi, ktorý pôsobil 33 ro·
kov ako umelecký vedťícl a dirigent zbo·
ru a pričinil sa o jeho začlenenie medzi
najl epšie zborové telesá nn Slovensku.
Dlrlgentskťí taktovku prenechal na jeseň
v roku 1983 svojmu bývalému asistentovi Petrovi Hradllovl. Bratisla vs ké obe·
cens tvo a tf, ktorým Ježf na srdci rozvoj domácej zborovej aktivity, mOžu teda už päť rokov sledova ť vývoj tohto
.,s taronového" l ťíčnlčlarskeho zboru. Prip o meňme sl jeho na jdôležitejšie momen·
ty:
- Jill 1986: Koncertom v bra tislavskom
Pioniers kom paláci a následnou ťlča sfou
na medzinárodnej sllťažl s peváckych
zborov v anglickom Mlddlesbrough sa
deflnltfvne ukončilo obdobie hladanla
dra ma turgických koncepcii, umeleckých
prlstupov l nových speváckych osobnosU. Nová a sta r šie g enerácie členov zboru s polu s dirigentom vytvorili vyzretý
umelecký celok. Výsledkom boli dve prvé ceny na spomínanom, silne obsa denom fe s tivale vo Velkej Británii.
- december 1966: VIa nočné koncerty •
Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie
boli zťlročenfm 'dovtedajšej práce v celo·
večern om programe, v porovnani s rokom 1963 takmer ťíplne novom.
- február 1987: Účast na Týždni novej
slovenske j hudobnej tvorby bola sdčasne
dOkazom , že tento zbor s lahkosfou
zvládne aj náročné kompozfcle sdčas
ných skladatelov. Predvedenie Hrušovského Eja, studlosi a Zeljenkovej Zborohry patrilo k Interpretačným vrcholom
poduja tia.
S oprávneným záujmom teda očakáva
la vypreda ná Reduta jubilejný premiérový koncert. Už pohlad do programo·
vého bulletinu prezrádzal netradičné
dramaturgické riešenie - koncert bol
rozčlenený · ·do troch samostatn~ch blokov. V rámci nich sa odvfjal prierez zbo·
rovou tvorbou rôznych štýlových obdobi
s na h!ladnutlm do hudobných tradlcU
rOznych národov. zvukový zážitok bol v
jednotlivých častiach umocnený aj rôz-

nym obleče nlm a choreograt!ckýml prv·
kam! - zmenami postavenia h~asových
s kupin medzi skladbami, premiestňova
nim u pohybom l vo vnlltrl s kladieb
( choreograt!cká s polupráca Elena Jura sovová) .
Prvý blok bol venovaný klasickeJ zbo·
rovej tvorbe. Ak t1vodná skladba ). H.
Gallusa Heroes - fahko, vzdušne zasp!evaný madrigal - bola nepatrne poznamenaná troškou nervozity, v nasledujt1clch dvoch dielach talia nskych maj·
strov Sl, ch'lo vorrel m orlre C. Monteverdiho a Crucltlxus A. Lottl ho zbor naplno ukázal svoje kva lity - citlivo tvo·
rený, zamatový tón, zvukov(! a farebnú
zladenosť hlasov a scho pnos ť dramatlc·
kého stupi\ovanla prejavu. Tá sa preja vila aj v skladbe Locus Is te od A. Bruck·
nera. Speváci ju Interpretovali s vefkým
precltenlm, dirigent priam dotváral dielo na pódiu a zbor citlivo reagova l na
jeho gestá. Z celého koncertu boli a zda
najnáročnejšie posledné dve skladby bloku. Naštudovanlm Slovenskej plesne E.
S uchoňa vzdal! Jťíčnlčlnrl poctu nášmu
národnému umelcovi pri prlležltostl jeho osemdesiatych narodenln. Zložltll
fnkhlru diela zvládol zbor na vy_s okej 11·
rovni, čo je pozoruhodné vzhla dom na
málopočetnll mužskt1 hlasovú zložku. Za
takýmto výkonom sa skrýva dôkladné
štťídlum partov [s dirigentom v tomto
smere spolupracuje jeho aslstenka Ele·

Spn6oky &hor LCii!Dlca • cllrlsntom P. Hradllom

Koncert z tvorby Istvána Lánga
Jedným z typov monotema·
lieky orientovaných dramaturgických riešeni programov sil
autorské koncerty. Nie st1 všed·
nou a prlllš zaužlvanou formou
prezentácie tvorby, o to viac
st1 vltanou prlležltosfou na jmä
pre tých poslucháčov, ktorl majl1 záujem o hlbšl prienik do
tvorivej kompozičnej podstaty
sklada•tera.
Zväzy skladatelov český,
slovenský l
československý,
spolu so Slovenskou !llharmO·
nlou a Ma ďarským kultQrnym
strediskom boli porladatelml
koncertu z tvorby maďarského
skladatela Is tvána Lánga, 27.
aprfla v Moyzesovej sieni SF.
Výber z jeho komornej tvorby preds tavu a ut·o ra vytrlbeného kompozlčného štýlu a osobitej poetiky. Sled uvádzaných
skladieb potvrdzoval autorov
vyhranený rukopis, ktorý cha rakterizuje konštrukčnosť vo
výbere a spracovani materiálu,
neochudobňujllca vša k výrazovt1
spontánnosť a senzuálny dčl·
nok hudby. Autor sa .,pohráva"
s nástrojom, s k"dma jeho výra·
zové možnosti v oblasti zvuku,
kde upl a tňuje nové artikulačné
prvky s mierou a vkusom. U ·
vedené s kladby v tejto ucelenej dramaturgii pOsoblll ako
Ut1dle s atrlbťítom umeleckos·
ti. DYI prel6d16 a jedno post·
16dlum pre fagot a sláčikové
trlo (L. Hav lá k - husle, ). )lša - viola , J. Bárta - vlolon ·
čelo , L. Vanék fagot) zauja ll koncfzno sťou tvaru, v rámci
ktorého pôsobivo vyznela bohatá rytmická varlab1llt!l, U ·
platnená v prvom prelťídlu .,ká·
nonlcky". Cas ovo krátky met ·
rlcký posun hlasov v prlsne
kontrolova nom aleatOrnom pás·
me vytvára l ta k efektne rleše·
ný plynulý pohyb. Prltomnosf
konštruk č ného prvku bol a evidentná" aj v uplatneni sónlckel
zložky. Vo výrazovo kon trastne

na Ma tušová 1. Prvý blok uzavrela skladba I. Hrušovského Eja, studlosl, naplsa ·
ná na latinský text žartovne j stredovekej študentskej plesne. Tentokrát, možno pod vplyvom napätia, žartovno sť ne·
bola celkom presvedčivé, opllf však oča·
rlla hlasová technika zboru, v ktorej vy ·
nlkla náročná harmónia skladby, podopretá najmll hlbokými hlasmt. Ziada sa
na tomto mieste ocenlt skutočne velký
kus práce, ktorý so zborom odvádza je·
ho hlasová pedagogička Olga S!mová.
Vstup do druhého bloku programu,
určeného hudbe 20. storoč ia , bol prekvapujúci. Speváci spolu s dirigentom
pribehli na pódium v civilnom ob l ečen l.
RoztrQsenr po javisku sa začali ., hra ť s
hl asmi ". Zborohra l. Ze ljenku - veno·
va ná , ba priam ušltlt n u mieru tohto te·
lesa - J ťíčnlčlurom k tomu poskytla !l l·
roké .možnosti : rozmantté zvukové e fek ty, dynamické a farebné kontra~ ty, pre·
kva pt vé zvraty. Alleluja umerlckého skla·
da tela R. Thompsona pat r! ku kmeňovým
repertoárovým člslam zboru v posledných rokoch. Hradllova lntepretácla toh·
to diela, akcentujt1ca vystupňované dramatické kontrasty, sa pridržiava eurOpskych trad!cll. Možno b y bolo za ujímavé
konfrontova ť ju s americkou lnterpre·
táclou . V ďalšieh skladbách ( H. T. Burlelgh: Elljah Rock, P. Mc-Cartney- J.
Lennon: Michelle, M. Chadzldakls: IJis·
sos l. t1pravách popullirnych melódii, sa

ladenom postlddlu diferencova ná zvuková kvaltta nástrojov
vytvárala zaujlmavý dialóg plynule rozvljanej medltntrvnej Unie v pozlcll voči nervne vyznlevajťícemu
plzzlkátu sláčl·
kov. latel'llle&&6 alebo Refa&enle pre klavfr (I. Palovič) svojim názvom vzbudzovali očaká
vanie neobvyklého riešenia for·
my. I ked v diele zazneli farebne zaujlmavé plochy, dané •
netradičným vyludzovanfm tó·
nu alebo pôsobivým vyznenlm
pnralellzmov, sklaaba ako celok sa sukceslvnym radenlm
meditatfvnych llsekov a clustrov nevyhla určitému klišé.
Zvolená koncepcia zodpovedaJa danej forme, ale bez D.lOžnostl sledovať sdvlsld vývojovtl 1!nlu alebo vzájomné štruktt1rne
vzťahy. Pôsobivo vyznelo Pri·
blllne l mln1i.t pre basklarlnet
sólo (P. Drllčka) s volne riešenou formou a funkčným upJatnenlm artikulačných efektov.
Z6bleaky pre husle sólo (E. Pe·
rénylová) zauja li stavebnou sddržnosfou a vynallezavou variačnou prácou, v ktorej výz·
namnQ ťílohu zohráva rytmická
a sónlcká zložka. Zvukové nuansy dle'la ozvláštnené !lažoletml prechádzajdclml do nehudobných tónov a kultivovaná
disonancia vytvárali jemne dl·
ferencovanQ výrazovťí škálu.
SCihn&dia pre hoboj a sláčlko·
vé trlo (J. Kolá!' - hoboj, L
Havlák - husle, J. Jlša - vlo·
la, ). Bárta - violončelo) dôsledným konštrukčným rlešenrm
melorytmlckého prepracovania
faktťíry (nevynlmajdc sónlckodynamlcké )Svallty) a výsled·
ným zvukovým tvarom sa naj·
väčšmi približuje duchu expre·
sionizmu. K esteticky hodnotné·
mu zážitku výrazne prispeli Interpretačné výkony, ktoré suverénne zvládli technické a výra·
zové nuansy s kladieb.
OI!GA DUCHOVA

Jt1čntčlarl predstavili a ko tempera mentn í
mlad! fudla , takl, ak! st1 v každodennom
živote. \' Michelle zaujal sólista Igor Pa·
sek svojim čistým, lyrlckým tenorom .
Záver tohto bloku tvor ilo opäť velmi nli·
ročné d ielo Ft1ga V. Ba rka us kasa v
československe j
premiére.
Zaujlmavá
kompozfcla na džezovt1 tému sa zdá by ť
Interpretačne zatial v štád iu hfada nta
svojej konečnej pod oby.

úvod tretej časti programu prinieso l
pre obecenstvo prljemné prekvapenie .
Speváci - v ludových krojoch - vchlidzall do k once r tnej sie ne z foyer a splevajdc Svadobné spevy z Ho rehronia L.
Burlasa vystupovali po s tranách a udltó·
r ia na javisk o. Ne jedné mu zo s taršej ge .
nerácle Jllč nl č la r ov v hfadlsku sa až
dych zastavil pr i tomto pôsobivom doty·
k u so s pev om. V drama turg ickej kon·
cepcll poslednej časti našli miesto pop ri
ťípravách slov ensk ých fudových plesni
( H. Domanský: Servenle jab lt1 čko , A. Ze manovský: Prš! dážď, M. Smfd: Tancu J.
tancuj) !ll plesne Iných národov ( Z. Lu ·
káš: S humorom, A. Bražlnskas: Kupolo·
·kupole l o, O. Halma: Mlkulecká dedina.
V. Berdovlč: Lindo ). Nie všet ky dosa h o·
va ll umeleckým spracovanfm t1rovei'l
s kladieb predchádza júcich časti , no
spontánn os ť predvedenia a kva litná In·
terpretácla opäť vyvolali nad šenú reak ·
clu publika. V Domans ké ho skladbe su
predstavila sopránovým sólom Ma rta Ja ·
nfčk ová . Najviac za u ja li ťípra vy Kupolo·
-kupolefo a Tancu j, ta ncuj, najmä fa reb·
nosf ou hlasov a presved či v ý m výkonom.
Aplauz obecenstva · sl vynt1tl l ďalšie
prldavky. V záverečn om - Aká sl ml
krás na E. S uch o ňa - u ž Pe ter Hradil
dirigoval a j smerom k obecen stvu , kt oré
sa pripojilo k s pevák om na pódiu. L IÍ Č·
nl č la rl sa rozltlč!ll ludovou plesňou Pod
Roh áčom. Zostt1plac pritom z javiska vy ·
tvorili k ruh okolo hladis ka a po dospie·
vani sa rozptchll cez východy do šatn i.
Koncert môžeme p rávom kva li fi k o v ať
ako ďalši z medznfkov vo vývoji Lt1 čn l ·
ce. Zbor ppdal zrelý ·umelecký výkon,
blfžlacl sa k profesiona lite i prezentoval
sa objavnou dramat urgiou l choreogr a·
!lou (ktorej sa pod arilo udr žať mier u ú ·
nosnosti pohybového s tvárnenia pri zbo ·
rovom speve), vyspelou hlasovou kultťl ·
rou l pestrou paletou výr azový_ch pro·
strledkov. Celkový umelecký dojem u·
mocnlla suverénnosť, s a k ou zbor spieval o j najnáročne jšie skladby spamät i.
Ldčnlčlarom sa podaril o .naš tud ova ť pro·
gram, ktorý sa mOže staf ozdobou nášho
koncertného života a ktorý znesJe aj ná·
ročné kritériá t1spešne j reprezentácie
slovenskej zborove j kultt1ry v zahraničí.
)ANA PETOCZOVA

Zo záveru
Sofijských hudobných týždňov
v čase od konca mája do začiatku Jdla prebieha každoroč 
ne v Soru medzinárodný hu·
dobný festival, čiastočne prlpomlnajt1cl našu Pralskd jar či
BHS. Stavia predovšetkým na
domácom Interpretačnom záze·
ml, doplnenom Interpretmi zo
zahra ničia najmll sólistami
a kQillorn9ml telesami. Jeho
programový okruh vychádza z
klaslcistlcko·romantlckého repertoáru a klasiky 20. storočia ,
len so sporadtck9m včlenenlm
najnovšej tvorby. Zdá sa, te So!ljské hudobné tý!dne sd pripravované bez výraznejšfch čl
utšle vymedzených dramatur·
glckých dominánt, ktoré by
každoročne programovd ponu·
ku ozvláštňovali čl posdvall do
nových polOh.
Na festivale som sa zúčastni ·
Ja tesne pred jeho ukončenrm,
v dňoch od 19.-25. jdna. Ná·
plň piatich podujati, ktoré som
absolvovala, bola rozmanitá a
odrážala v Istom zmysle celko·
vQ orientáciu festivalu - gitarový recitál, orchestrálny a ko·
morný koncert, balet, večer
šansónov. Najväčši zátltok zanechal predovšetkým vynlkajll·
cl Státny aka demický symfonlc·
ký orchester ZSSR s J. Svetlanovom. Z dvoch večerov , zosta·
vených z tvorby ruských a sovietskych autorov, dramatur·
glcky pozoruhodnejšl bol prvý
koncert orchestra, venovaný jU·
blleu J. Svetlanova. Predstavil
sa na ňom nielen ako .d irigent,
ale aj skladatel, v kompozlcll
tlak J. A. Sa porlna. Jeho Rap·
sódla č. 2 nepochybne odrá!a
dlrlgt:tntsk"d skťísenosť - chá:
panlm orchestra a ko sa mostatného .,hudobného nást roja" l
virtuóznym využltfm jeho !Hrebných možnost!. Sláčikové

kva rteto Brandys z NSR - hu·
cl orlent·ované na hudobn\1 ll·
terntťlru širokého rozpätia od
klasicizmu a ž po najnovšiu sú ·
časnosť vo svojom vystllpe ·
nl zaujalo predovšetkým hud·
bou 20. storočia. Umiestnenie
6 bagatel A. Weberna ako Íl·
vodnej kompozlcie večera však
nebolo celkom šťastným rle!ie·
nim, funkcia ťívodnej skladby
a ž prlvelml .,baga telizoval a"
celkové vyznenie drobných, pOsoblvých mlnlatdr. Sláčikové
kvarteto domál!eho autora Sl·
meona Plronkova [ uvedené v
bulharskej premiére), ktoré pOvodne odznelo na Západoberlfnskom
hudobnom festiva le
pred dvomu rokmi v podani to·

ho Isté ho telesa, nadväzuje
kontakt s pos luchá čom bez ná ·
padného zjednodušovania tva ru ..v mene komunlk atlvn ost ľ .
Skladba ma za uja la dôrazom na
prácu s detailom, jasnými ob·
r ysmi, názna k om etnlckéhó za ·
kotvenia, u šl achtllos ť ou a vy ·
rovna nosťou výrazu. Z progra·
mu Svédskeho kráfovského ba ·
letu naj väčšmi upťl ta ll dva protipóly - choreogra!la na Yý·
ňatky z Ha ydnových symfónii
( J. Klllán) n u spOsob od l a hče ·
nej paródie klasického tanca u
choreografia na hudbu Koncer·
tu pre sláč i ky, k luvlr a biele B.
Ma rtini'! ( N. Kriste), balet be2
deja , no so závažným myšlienkovým posols tvom.
Stlčasťou fesllvalu bol toho
L'Oku 9. medziná rod n ý konkur:z:
mla dých operných spevákov.
organizovan ý ka ždé štyri roky.
Od nás sa na ňom zt1častnlla
Lenka Sm!dová. Do posledného.
t retieho kol a, ktoré prebiehalo
počnťíc Verdiho Rlgolettom v
rámci
nlek olkých
operných
preds tavení priamo na scéne ·opery (mali v ňo m sil né zas tt1 ·
penle najmä bulha r s kl s pevá ·
cl). sa však už neprebojovali! .
Nedá l:nl nespom enúť ď a l šie
významné k u ltťírn e podujatie .
ktor é som na vš tlvlla v čase
mOjho pobyt u v Sofii. Na šty·
roch poschodiach g alérie v bu·
dove Zväzu bulharských vý·
tvarných umelcov bola lnšta lo·
vaná výs tava so širo kou ťíčas 
fou doslova z celého sveta 6 . medzinárodné trienále realisticke j malby. Z našich vý·
tvarnlkov upt1tala pozornos ť
najma Agneša Slgetová i jeden
z jej vystavených obrazov zis·
kal na trienále jedno z ocene·
ni.
HANA URBANCOVA

34. Folklórny festival vo Východnej
Konal sa už tradične v prvý
júlový vrkend. Trojdňový festt·
val, ktorým vrcholt spoločn6
celoročné O.s111e a tvorivá práca vedO.clch a členov folklórnych sO.borov a skupin l orga·
ntzal5ných pracovntkov, je už
34 rokov jedným z významntch
podujatf ná§ho kultO.rneho 1
spoločenského života.
Za dobu svojho trvania sl Vý·
chodná vychovala cltllvé publlkum, ktoré tvorr už nlekolko
generácU. Jadro divákov vle
posO.dlf hodnotu hudobno·scénlckej produkcie, objaviť jej estetické hodnoty a kyOil nltp aj
na festival prichádza. Spokojnosť publika závisl od viacerých člnltelov - od programovej štruktO.ry festivalu, obsahu
a umeleckej O.rovne programov,
od autorských štábov a kolektrvov, ktoré sa podlelajO. na
tvorbe programov, ale predovšetkým od O.rovne a kvality
" materiálu~, ktorý so sebou prlneso. folklórne skupiny, sO.bo·
ry, pripadne jednotlivci.
Zvykne sa hovorU, že nál
folklór predstavuje nevyčerpa
taJný zdroj pokladov, ktorf
možno neustále novo poznáYat
11 Inšpirovať sa nrm. S11hlastm",
treba z .neho len cltllvo vybe·
rat a narábať s ntm, aby jeho
spracovanie nevyO.stllo do stereotypu a zároveň rešpektovalo
11utentlcké kvality. V tejto s11vlslosti možno badať v ostatnom čase vzostup - počtom l
kvalitou - dedinských folklórnych kolektrvov, ktoré na
rest-tvaly [nielen do Východne!)
prinéšajO. vzácny folkiOrny materiál - starodávne plesne, tance a zvyky zo svojho prostre•
dia. Takto sd predstavltelml
azda najautentlckejšlch foriem
rolkiOrnyoh tradtcll v sO.čas
nosti. Potvrdl11 to nielen O.čast
nicl tohtoročnej Východnej, ale
t nedávne! IV. celoslovenskej
prehliadky dedinských folklOrnych skuptn, ktoré sa konala
v marci toho roku v ZHlne. Začtnajd sa tak ukazovať výsled·
·kY ntekolkoročnej systematic·
kej metodicke! soolupréce osvetových zariadeni a .na!mll Os·
vatového dstavu v Bra-tislave
prl výchove a školenr vedO.clch
skuprn.
Výber a spracovanie materiá·
lu zohráva dOlefltO. O.lohu at
v práci amatérskych folklOr·
nych sO.borov. Ich vystO.penia
vo Východnej mail v§eobecne
vyspelO. . umeleckO. O.roveft. Tvorcovia sO.borových kompoztcll
vsadl11 predovšetkým na choreogratlcko-tanečnO.
zložku, a
myslfm, fe O.spešne.
Niektoré tvoy pro~ramov vyvolávalO. svollm oodobn~ koncepčným rie!lenrm dojem stereotvou
rsoomeftme naorlklad
časté 7.llverečné ,.masové~ scé·
nv. prntš.nO. pravidelnosť a! fed·
notvárnost v strtedanl progra·
mov~ch čtsal bez sna.hv o vvtvorenle oestrejšlch scénických
ohra7.ov a oodobnel .
Prollramová !ltruktO.ra festivalu má \.lŽ nlekofkn rokov svoju
ustálen11 a osvedčenO. podobu.
Okrem hudobno·scénlck~ch programov zahtfta al Yhtavy (v

tomto roku boU štyri - ľ.udo
Y9 odev a sO.časnost, Odievanie
ll odevné doplnky, Krojové št(ldie Martina Benku a rezbárska
výstava Kresané do dreva 1. da lej tradičný sprievod slávnostne vyzdobenou Východnou (neuskutočnil sa pre nepriaznivé
počasie) ll letné večerné zába vy.
Na tohtoročnej Východnej od·
znelo celkom devl1t hudobnoscénických programov. Prvý večer festivalu patr[ už tradične
programu Pozdrav z Východnej.
Pestrá mozaika hudby, plesni
a slova je pozvánkou na jednotlivé festivalové programy
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1 protra•a

jeri!lka a X. OadraJka.

najml1 pre rozhlasových
[program v prla•
.mom vyslelant Ceskoslovenskébo rozblasu Bratislava 1. Dlhoročný autor, scenárista a reži·
sér programu PhDr. O. Demo,
CSc., pri jeho konclpovant must mať na mysU dvojaké publikum: v sále kultO.rneho domu l
pri r6dloprijtmačoch. A tak v
tento večer, ako v:l!dy, dominovala hudba a spev. Prvý program v priestore amfiteátra nazvaný Profily (námet, scenár a
réžia - V. Suchomer, P. Fe·
rlanc, V. Kot16rlk, V. Marušin)
bol vyhradený amatérskym folklOrnym sO.borom. Autori chce-U poukázať na vývoj a sO.časný
stav spracovania folklórneho
materiálu amatérskymi sO.bormt, ktoré v priebehu posled·
ných rokov oslávlll 30., 35. a
40. výročie svojho vzniku. Tento zámer však zostal pre mnohých v hladlsku akosi utajený.
Podrobnejš( sprievodný text by
určite pomohol jeho objasnenlp
a calkovému pochopeniu. Pdkladom, akO. O.lohu zohráva textová stránka prl niektorých tyurčená

poslucháčov

poch hudobno-s cénických predstaveniach a ako O.člnn~ mOže
na pomOct sklbentu jednotllvých
obrazov v jeden kompaktný a
pOsoblvý celok, bol program s
názvom Z rodného kraja . Pred·
stavoval inscenáciu rOznych
prejavov ludového umenia zá padoslovenského kraja (námet,
scenér, réžia - Ing. J. Leh·otský, V. Kysel, Ing. R. Ctmo ).
Každoročne je jeden restivalo·
vf program venovaný niektoré·
mu slovenskému kraju. Po minuloročnom východniarskom, v
ktorom prevládlll tanečný prejav, sa v tomto roku prezentovalo západné Slovensko najml!

dedlaakfcb lolklOrnycb •upla .,Nolitella tradlcil" autoroY J. MaSnlmloo.: H. Baka ljoa;ravá
svo}ou plesňovou a výtva rnou
kultdrou. Program zaujal .a l
koncepčným rtešentm. NeO.čln
kovaU v ňom celé folk:Iótne ko·
lektrvy, ale scénické obrazy
predstavovall mozaiku ludového umenia vytvorend zo zástupcov jednotllvých ober. Program
načrtol cestu, akou by sa mobU
uberať
hudobno-scénické
kompozlcle na našich festlva·
loc.h v budO.cicb rok·o ch. Samostatný blok je už tradične vyhradený aj dedinským folklórnym skupinám. Pod názvom Nosltella tradrcu (scenár a ré:l!la
- ). Materčik, PhDr. K. On·
drejka, CSc.) bol· v tomto roku
zostavený ako výber z najtlspešnejštch dčastnikov u:! spo·
mtnanej IV. celoslovenskej prehliadky dedinských follclórnycb skupin v Zlllne. Jednotlivé dedinské folklórne kolekttvy z celého Slovenska sa predstavm plesftaml a tradlclaml
zo svojich regiónov v ucelených zvykoslovných pásmach.
Balady - svojrázny umelecký
prejav nášho ludu - dostali
priestor v samostatnom komor-

IX. BARDEJOVSKÁ HUDOBNÁ JAR
IX. ročnlk Bardejovskej bu·
dobnej jari (marec-jO.n) obohatil koncertný život Bardejova o šesť koncertov: jeden sym·
tonický, jeden zborový, dva komorné a dva recitály.
Skutočným sviatkom bol otváracr koncert Státnej fllharmónie Košice s programom zostaveným z diel H. Berlloza, E.
lalu, C. Debussyho a M. de
Fallu. Sólový part v Lalovej
Spanlelskej symfónll decentne
s podmanivým šarmom predniesla huslistka Jela Spltkov4.
Pod taktovkou mladého ambl·
ctOzneho
dirigenta
Roberta
Stankovského teleso zažlarUo v
reprezentatfvnej podobe. Muzikantsky cltlacl Robert Stankov·
ský - je prlslubom pre dalšf
kvalltatlvny rast tohto telesa
(zaujal dlrlgovanrm spaml1tl
Berllozovej predohry Král Lear).
Dramaturgia koncertného !ivota pamätá aj na priaznivcov
zborového spevu, preto zaradi·

la vystO.penle Komorného miešaného speváckeho zboru Gaudeamus Vysokej školy technickej N. E. Baumanna v Moskve.
V jeho' podani 9Dle sl vypočull
diela ruských, sovietskych a
svetových skladatelov. Teleso
zaujalo vysokou .hlasovou kultO.rou, presnou intonáciou, ši·
rokou škálou farieb a dynamických nuansi, ktoré niekedy prechádzali až do tmprestonistlc·
kého koloritu.
Impulzivnym
spOsobom dirigovania zaimponoval umelecký vedO.ci Vladl·
mtr Leontdovlč 2lvov.
Na východnom Slovensku uf
viac ako 20 rokov pOsobi klavtrne duo Ludm1la Kojanová a
Pavel Novotný, ktorr do Barda·
jova zavttall bezprostredne po
O.spešnom vystdpenr na tohtoročnej Prehlladke slovenského
koncermého umenia v ZUine a
koncertnom turné v Maďarsku .
Koncert zostavený z diel W. A.
Mozarta (Sonáta B dur pre
štvorručný klavrr, KZ 358). F.

ne l11denom programe rovnomenného názvu, ktorý sa usku·
točntl v KultO.rnom dome vo
Východnej. Jeho hlavným úmerom bolo bllžšle spoznať
tento hudobný žáner, slovom ~
hudobnými prtkladml dokumentovať tem11tické okruhy ako aj
zasto.pente v tednotllvých re·
glOnoch Slovenska. U niektorých už s amotný námet vzbudzoval pochybnosti o ltlho za·
radeni do rámca festivalových
podujatr, no výsledok práce liU·
torského trmu (H. Kubalové,
PhDr. J. Pitková a Ing. arch. J.
Procházka 1 Zbflvll prrtomných
ta kýchto pochybnosti, ba pres-

Schuberta (Fantézla f mol pre
klavrr, op. 103 a
Grand Rondeau A dur, op. 107)
a F. Poulenca umožnilo tlčln
kujO.clm potvrdiť povest, ktorá
Ich predchádzala. Možno by sa
v Schubertových dielach :!lada Jo dynamicky velkoryse jšle vv·
stavanie melodických obldkov.
ale nlč to neubralo z priaznivého do}mu.
štvorručný

Komorný s (lbor Hal'monla an·
tiqua z Bratislavy (Peter Kosorrn - hoboj, Peter Stevek fagot, Karol Flllp ovlč - vio·
tončelo, Peter Mln6rlk čem
balo) patri k nlekolkým stlborom na Slovensku, ktoré sa systematicky venujd uvádzaniu
diel renesancie a ba roka. Výberom z tvorby J. B. Bolsmor·
tlera, F. Coupertna, J. B. Lully·
ho a G. F. Händela za nechali
rozpačitý dojem. Na koncerte
spoludčtnkovala Helena Gráfová (mezzosopranistka). ktore j
prednes velmi známych H11nd ·

ved č ll o opaku. Za radil , s a tiež
medzi typy progra mov, s ktQrý ·
ml by sa malo počitat v budtlclch ročntkoch festivalu. .,Ak
by som už do Východnej nemal
prečo prtst, určite by som pri·
šiel kvOll vystdpentu detských
folklórnych sdborov ~ - pove·
dal Istý náš popredný choreograf ludového tanca. Je to skutočne tak. Nuše detské folklór·
ne hnutie je na vysokej umeleckej tlrovni a to potvrdzujťl
aj vystO.penla detr vo Východnej v posledných rokoch. Pro·
gram nazvaný Ako deti krésu
našU (námet, scenár, réžia S. KohO.tek) voJne nadviazal na
minuloročný 1Ak·o deti kr és u
hl ada ll) a bol prehliadkou toho najlepšieho, čo momentálne
v oblasti detského folklórneh o
hnutia na Slovensku máme. Autor vyzdvihol tllohu a podle!
detského folklórneho hnutia prt
výchove detr a pri budovani
Ich !Íibšieho vztahu k estetickým a kultO.rnym hodnotám vôbec, práve prostredntctvom poz·
névanla našej ludovej kultdry.
Nedelné popoludnie a chvtle
lových árii poznačilo viacero
technických nedos tatkov.
V rámci Dnr kultúry PĽR v
Bardejove organizátori hudob·
nej jari zaradili koncert klaviristu, pedagóga krakovskej Hu·
dobnej akadémie Adrze)a PIkulu. Predstavil sklada telov
polskej a svetovej tvorby 19.
a 20. storočia: F. Chopina (Ba·
lada As dur op. 47, Mazurkfl
As dur, op. 24, Nocturno Des
dur op. 27 č . 2, Scherzo b mol
op. 31). K. Szyma nowského [výber z cyklu Mazurka op. 50, E·
tuda b mol op. 4, š. 3) F. Llszt
1Fanta!!_la quast Sona ta) a ar gentlnskeho skladatela A. GI·
nasteru 1Sonáta op.' 22 pre klavlr). V skladbách demonštro·
val svoj mladistvý sklon k
technickej brilancll, virtuozite
a citovej hlbk& výrazu.
Záverečný koncert p,!ltrll bývalým absolventom Hudobnej
školy a ĽSu v Bardejove. Účin·
kovall Valéria Kellyová (kl•vtr), Dana Rohálová (klavir),
Blažena Guthová (flauta) a Sta·
ntslav Bicák (fagot), ktor[ poz-''1
dravlll svoju š kolu pri prllell·
tostl je j 50-ročnice. ÚčlnkutO.cl
sa svojej zodpovednej tllohy

pred

programom
návštevnlkom
amfiteátra šesf ,.splevajQclch'
ludových hudieb, ktoré v minu·
losu viackrát Qspešne Qčlnko·
vall na tomto festivale. MliZI·
kanti a speváci z Brezovej pod
Bradlom, Clerneho Balogu, Mar·
gectan, RevQcej, 2aškova a Ter·
chovej Iba znovu potvrdili svo·
je kvaltty 1 životnost muzikant·
ských tradlcU týchto oblasn.
1Námet, scenár a réžia progra·
mu pod názvom Hrajte, muz!·
kanU - J. Dubovec a R. Ub·
rln.) V zéverečnom. programe
festivalu nazvanom Spo ločným
hlasom (námet a scenár ·PhDr. S. Svehlák, CSc., réžl.a zaslQžllý umelec J. Sevčlk ) sa
v pestrej zmesi hudby, tanca a
plesnr vystrledall slovenské a
české
folklórne kolektrvy .a
jednotlivci. Program obsahoval
nlekolko reprezentatfvnych čl·
sei a zaujlmavým režijným rle·
šentm umocnil zámer - oslavu
70. výročia za loženia spo l očné·
ho štátu Cechov a Slovákov.
Skutočným bombóntkom pre
návštevntkov tohtoročne j Vf·
chodňeJ 6olo vystO.pente zahr~·
nlčn~ch folklórnych sťlboro v v
programe VItajte pria telia (né·
met, scenár a réžia - l. Kova·
č.ovlč) . Ich repertoár umo!nll
tvorcom programu vytvorit pô·
soblvý, umelecky hodnotný ce·
lok, v ktorom prlblt~lll špecl·
rtcké ludové umenie l bohatost
ludových tradtcu štyroch kra·
jtn
Spantelska, Tadžickej
SSR, Kanady a Crny. Nad - v
pra vom slova zmysle - ume·
leckým zážitkom z vystO.penta
čtnskeho Sťlboru tradičný ch n6·
strojov z Na n~~:tnu zostal ot6z·
nik týkajO.ct sa umiestnenia
tohto telesa - profestonélnt·
ho, podla našich krltérU ,.!ll·
harm onického~ ansámbl u -do
prostredia a mrtteátra. Spantel·
sky folklórny sťlb or Santa Ce·
cllla z mestu Huesca prlnlesal
so sebou atmosféru arag6n·
skych karnevalov. Dominantu
tch vystťlpenla tvorili tempera·
mentné tance, no obdiv publl·
ka zlskall l pr.\ll,t.rásne melo·
dlcké plesne v poda ni 8 ·č len·
ného zboru. KultO.ru orlentél·
nych národov prtbltžll folklór·
ny sO.bor Za rntsor z Tadžickej
SSR. Sťlbor Moro.maguy Quebec
z Ka nady reprezentoval novšlu
kultťlru typ mestského tol·
klóru. Očtnkujťlcl zo za hranl·
čia ·so. vždy oboha tenlm festl·
valu , prlspteva jO. k n•ýšenlu l•·
ho medzlnát.odného význa mu u
posta venia v rámci medzln4·
rodnej nevládne! organizácie
C. l. O. F. F.
Východná . '88 nezaostala Zll
radom predchádza jO.clch roi!nl·
kov. Zanecha la však aj ntekol·
ko otáznikov týka jO.clch sa nie·
~ en tvortvo·umeleckej sféry, ale
aj celkovej kultťlry a kultdr·
nosti podujati . Odpoved na ne
však presa huje r ozsah tohto
prtspevku. )ANA OMACHELOVA
záverečným

sprljemňovalo

pred rodákmi zhostlll viac nef
sympaticky, ale Ba rdejovčanlu
tm svojou n á v š tevnos ťou ostali
dl:l!nt. Al zo strany ĽSU, ktoré
prevzala n ad koncertom patro·
nát, sa oprávnene oča kával vftč ·
š t záujem.
Koncerty IX. BHJ sa konali
na troch mies ta ch. V budQcnos·
tl treba viac dbat na pestrost
a prrta:l!livosť drama turgie fes·
tlvalu. Niektoré koncer ty hu·
dobnej )a rt boli spojené aj so
sprievodným slovom, ktoré vy·
chádza lo z konkrétnych pot·
rleb, rešpektujúc zloženie pub·
Uka ( vllčšlnu tvorlll mlad( lu·
dia). Ukázalo sa to ako pros·
pešný skutok. Bardejov je mu
to historické. Námestie ked·ysl
bolo plné hudby, dnes plné lu·
dl náhliacimi sa za nákupmi.
Stálo by za O.vahu vytvorit tu
stabllné koncertné pódium. Po·
dobne nevyužité je a j nádvorie
MsNV.
Nateraz prihlásených 60 ~·
ujemcov o členstvo v Klube hu·
dobnej mládeže čaká na stre·
chu nad hlavou. Koncerty prt
hudobnO. .mládef by mali byt vl·
taným doplnkom dramaturgii
jarného a jesenného koncert·
ného cyklu. SILVIA FECSKOVA

HUDOBNf: DIVADLO * HUDOBNE DIVADLO * HUDOBNE DIVADLO
ktor9
podla slov autora - "spočlva v snahe prepoJiť voká lnu, scénlckQ a hudobnolnštrumentálnu vrstvu
diela do jedného homogénneho celku. Mojou Ideálnou
predstavou je, aby hráči na nástroje 11č1nkoval1 priamo
( vzbudzujl1ce Ilúziu reálnej existencie javiskového svena javisku, aby sa svojimi motlvml, Inštrumentálnymi
ta) a "dlvadl·o predstavovania" (divák neprežlva, ale
a kciami spoluz11častňovali života na scéne, aby zhmot·
s odstupom hodnoti pred nim sa odvljajúcu "hru na
ňovall raz prostredie pre akciu spevákov a tanečnlkov,
divadlo", ktorá umožni zapnutie bohatej predstavova(
raz vn11torný svet hrdinov tejto magickej rozprávky, vyzložky v procese "pl'ekladanta" významov), z ktorých je
br11senej ako drahokam do tvaru jednoznačného etické·
mu bl!zky druhý typ. Stravinského prvé vokálno-inštruho symbolu" . Zatial však zostala predstava autora len
mentálne scénické dielo Slávik (z r. 1908-14) ešte ne·
Ideálnou. V tejto Inscenácii hráči boli sltuovanl tradlč·
obsahuje všetky tieto znaky, len naznačuje autorovu
ne pod javiskom, kde zvuk jednotlivýcJl nástrojov ko·
neskoršiu orientáciu štylizovaného scénlcko-hudobno· mornej zostavy nebol dostatočne zretelný. lnštrumendivadelného prejavu (napr. v Mejercholdovom naštudo·
tačné party komorného ansAmblu sláčikové kvartevani Slávika v r. 1918 sa uplatňuje prlnclp rozdelenia
to, drevené dychové kvarteto, plechové dychové trlo,
hudobno-scénických zložiek) a po stránke kompozičnej
čembalo, gitara a biele majl1 d0ležltl1 významovú
je možné rozoznať (popri Impresionistických zvukových
funkciu a vzhladom na technlcko-výrazov11 náročnosf
a nalógiách) charakteristické znaky Stravinského rukototo obsadenie vyžaduje vyspelých, v oblasti sólistickej
pisu "orglas tlcko·vášnlvého" tzv. ruského obdobia, ale
hry skúsených Interpretov (v tomto smere sa ukáz.all
aj anticipáciu jeho neskoršieho tzv. neoklasicistického
u orchestrálnych hráčov značné rezervy). Sťastný princ
obdobia.
(z r. 1978) odráža v oblasti kompozičnej práce l riešeJuraj Hatrlk svojou hudobno-scénickou kompozlclou
nia dramatlzmu typické znaky Hatr!kovej skladobnej
Sfastný princ stoji na podobných pozlclách v snahe o
dikcie, ktoré sa vykryštalizovali už v predchádzajúcom
"netradičné" (vzhladom- na romantlcktí tradlclu) poňa  · desaf ročl; bezprostredný základ štrukturálno-techm>lo·
tie operného žánru. V tomto ho možno prlrovnnf ku
glck·ej stránky je obsiahnutý v Dennlku Táne Savtčevo
Stravlnskému . Analogicky mu Ide o typ drumntlzmu .
vej pre soprán a dychové kvinteto (z r. 1976). Nastoluje sa tu (pre autora typický) kontrast protlkladných
kvalit, zvýraznených adekvátnou hudobnou rea)lzáctou.
Približne 50 min. dielo bolo v tejto lnscenácll zásahom
režiséra a dirigenta skrátené (asi o desa f mln11t l v pros·
pech dramatickej Qčlnnostl deja. Opllf zostáva dlskuttt·
bllným, či zrýchlenie deja nebolo žlad11ce len vzhladom
na tento (lluzlvny) · typ Inscenácie. Sfastný prtnc bol "poloscénlcky" a "polokoncertne" uvedený v r. 1981 v Pleš·
tanoch v Dome umenia aj na BHS v SND v tom Istom
roku v kompletnej verzii aj s požadovaným rozčlenenlm
lastovičky na vokálnu a baletn11 sólistku, kým v t-omto
naštÚdovanl bolo pôvodné rozdelenie funkci! jednej pos·
tavy negované vynlkan!m baletných pasáži lastovičky
(pohybové stvárnenie čiastočne pripadlo sopranistke).
Ziada sa ml poznamenať ešte nlekolko slov k hudbe,
ktoré podčiarkuje polyvýznamnosf obsahovej (v širšom
zmysle) zložky diela, v dOsledku čoho pôsob! dojmom
"polyštýlovostl" cez akcentáclu kon~rastných výrazových polOh, vnášanie "jednoduchých do pamäti sa
"vnucujl1clch" myšlienkových tvarov, ktoré však v cel·
l. Stravlntklj: Slhlk
kovom kontexte nadobl1daj11 symbollckl1 funkciu. Hatrlk
vedome využlva viacznačnosť rOzne štrukturovaných my·
šllenok (základ v Sfastnom princovi tvoria dva penta·
tonické sledy, volná 12-tónová organizácia v rámci sadz·
by, logické operácie na základe binárnych rozkladov generujl1c1ch odlišné vztahy J, v rámci kt·o rých nachádza
spoločné jadro umožňujúce vzájomnl1 konvergenciu. Ten·
to spOsob dovolu je na spoločnom principe asociovať analógiu napr. s tonálnou, modálnou, serlálnou organlzá ~
clou hudobnAho materiálu. Výsledná estetická prlbuznosť napr. s koncepciami tzv. retroštýlov v sQčasnej
hudbe nie je však rezultátom dobových módnych tren·
dov ( Hatr!k k tomu dospieva prakticky už v počtato~ 
nej fáze kryštallzácle svojho prejavu asi v 60-tych rokoch J, ale jeho vlastnej umeleckej reflexie sl1časného
sveta .
Na záver sl neodpustlm poznámku k uvedeným Insee·
náclám oboch diel - menej je niekedy viac. Aj v tomto
prlpade menej l!uzlvneho by odhalilo viaceré podstatné
.!ll·menzle, ktoré žlal, takto zostali divákovi skryté.
J. Hatrlk: Sťalhlf princ, Marta Nltranov6 v 61ohe matky
ZUZANA MARTINAKDVA
Snlmky: P. Meluš

Ilúzie o antiiluzívnych iaviskových dielach
Na pôde Slovenského národného divadla vznikla nová
Inscenácia dvoch javiskových diel 20. storočia - hudobno-scénickej kompozlcle Sťastný princ od Juraja
Hatrlk a a lyrickej opery Slávik od Igora Stravinského
- v realizačnom t-e ame tvorcov - hudobné naštudova·
nie mladý nádejný dirigent Dušan Stefánek, scénické
riešenie Milan Ferenčlk, kostýmy Helena Bezáková, choreografiu Karol Tóth, zbormajster Katarlna Bezáková,
réžia - Miroslav Fischer (v Ha trikovom diele popri čle
noch zboru a baletu SND účinkoval Bratislavský detský
zbor pri MDKO, zbormajster Elena Sarayová) a sólisti
opery SND, z ktorých najviac zaujal predovšetkým Peter Mikuláš v úlohe Sťastného princa a Jana Valášková
v ťllohe lastovičky (na premiére 24. 6.) a v úlohe stá·
vlka ! 30. 6. - prvú reprlzu 25. 6. som neabsolvovala).
Ilúziou tvorcov Inscenácie oboch diel zostalo Ich na~tudovanle lluzlvno-dlvadelnýml postupmi, · s dôrazom
viac na Ilustráciu skutoč.nostl námetového sveta rozprávky, ako nadčasovostl n polyvýznamovostl obsahu
cez náznak n štylizáciu. Vzhladom na charakter uvedených hudobno-javiskových diel, stojacich na pozlclách
antllluzlvneho divadla, ale aj celkový vývoj v oblasti
divadla 20. storočia, ukázal sa tento spôsob nie práve
najvhodnejšlm.
O čo vlastne tvorcom Inscenácie išlo? Podla slov režiséra M. Fischera v úvode programového bulletinu zá merom pravdepodobne bolo pr!bllžlt zložitú polysémnntlku hudobnej l textovej zložky oboch diel deťom l širokým vrstvám dospelých cestou zv!ditelnenla významov. Treba priznať, že sl vytýč111 náročný a ťažko real!zovatelný ciel i hrozi totiž uvedeným spôsobom lnscenovanla nebezpečenstvo s klznutla do roviny sledovania
[zo strany diváka) vonkajšieho "naivného" deja rozprávkového námetu a straty uvedomovania nadčasovos 11 n vtactírovňovej významovostl. Pri Inscenácii sa pri·
hlladalo na spoločné črty oboch diel - rozprávkový
námet (Sťastný princ nn motlvy rozprávky Oscara Wil·
da, Slávik podla Hansa Christiana Andersena), v kto·
rých zlo je znázornené spo ločnou postavou smrti (u Hatrlka to bola pôvodne Starena-Zima tu Inscenovaná ako
smrt) i scéna - podobná javisková rekvizita vysutej plochy, kde sú situované ťažiskové scény (na podstavci stoji socha Sťastného princa, ku ktorému po schodoch
.,prilieta" lastovička, prichádza sem aj Smrf, ~a vyvý·
~enom mieste, ku kt·o rému vedú schody sa pohybuje aj
Slávik) i viaceré režijné zásahy - napr. symbolická
funkcia svetelných efektov (sviečk y , kahance) v záv•e re
oboch Inscenácii.
Pokúsme sa však o konfrontáciu režijného stvárnenia, scény, výpravy a choreograrte baletnej zložky na
jednej strane a zámerov a utorov uvedených diel na strane druhej. U Stravinského je priamo programový ·a ntiromantický ( antliluzlvny) prlstup v oblasti hudobno-dramatickej tvorby. Dôraz kladie na hudobnú a dramatlcktí
zložku · a v stíčlnnostl s ostatnými divadelno-ja viskový·
ml prostriedkami vytvára akýsi "syntetický" útvar.
Stravinskij spôsobom' zobrazovania námetov, prekrý·
vanla význa mov, celkovou d!terencláclou hudobno-scénických zložiek (napr. rozdelenlm funkcie splevajúceho
a hrajúceho umelca ) predznamenáva vývoj tohto žánru.
resp. jedného závažného smeru, ktorý sa rozvinul (aj
vplyvmi orientálneho divadla) v 20. storočl. Jeho podstatné znaky teoreticky sformuloval Bertold Brecht. Pojednáva o dvoch typoch divadla - "divadlo prežlvanla"

DARGOMYžSKÉHO
SKLADATEĽSKÝ TESTAMENT
Hudobná fakulta VSMU uviedla v závere
školského roku 1987/88 dve premiéry a je·
dln11 reprlzu opery A. Dargomyžského Ka·
•ennf ho1f. Textovým podkladom diela je
jedna z tzv. malých tragédii A. S. Puškina.
Do slovenčiny ju vynikajúco preložila Lju·
ba Makovlcká. Ako je všeobecne známe
Pušktnove malé tragédie (medzi nimi je l
jedna výsostne hudobná - Mozart a Sallerl, do podoby opery spracovaná N. Rlmským-Korsakovom ) sú malé len rozsahom,
d(žkou, svojou hlbkou a dramatickou náplňou však patria k vrcholom svetovej dramatickej tvorby . Dnrgomyžského hudba sllu Pušklnovej juanovskej predlohy len u-

mieste treba menovaf navi'hovatelku scény a kostýmov Monu Hafsahlovú. Na nepatrnom ,.javlštlatku" VSMU (navyše zmenšenom o proscénlum - na jeho mieste sedel
orchester) vytvorila velmi pozoruhodný
scénický tvar, v ktorom dominovali jej nádherné kostýmy 1 mimoriadne prepracované vyu:H vanle svetelného parku (neraz v
jedinečných farebných tónoch zrejme
podla režisérovho zámeru). Kriška premy·
siene usmer11ova1 dramatický tok diela
(dobrú pohybovú spolupracovnlčku mal v
Helene Jurasovovej), vypointoval vrcholné
scény svetelnými efektami, no v herec kom
predvedenl bol limitovaný možnosťami a

mocňuje.

sc hopnosťa mi

Dargomyžsklj svoj operný. l s kladatelský
.,závet" už s!ce nestihol dokončiť, ale dielo
predsa žije na svetových operných scénach.
Zlal, nehrá sa tak čas to a ko by sl to jeho
genia lita zaslúžila (Mozartov Don Giovanni
je mu silným konkurentom) . Ovad a _záver
ned okončenej opery Dargomyžského dopi sal na s kladatelovo prianie Cézar Kjuj, ln~tr umentác l a je dielom nezištného N. Rlmského·Korsakova (do hudobného povedomia
verejnosti presadli l opery Musorgského a
' Borodlna). Vokálna lin la opery vychádza
dôsledne z d.ek lamačného prlnclpu, no naj·
pozoruhodnejšie je, ako je transformovaná
obrovskou -m elodickou a harmonickou nápaditosťou. Dargomyžského závet predpovedá vrcholné diela nielen ruskej opery 19.
storočia M. P. Musorgského a P. I. Cajkovského, ale l jed ineč né zjavy opery 20. storočia (Janáčka, Berga a Prokofieva l. Sko·
da, že toto pravdepodobne prvé slovenské
uvedenie diela malo Iba tri spom!nané predstavenia. l tak sa však nezabudnutelne za·
plsalo do histórie divadla - tvori vrchol
doterajšej Int erpretačne j činnosti operného
štťidliii a zároveň dôležitý dramaturgtcko·
Interpret ačný medznlk celého s lovens kého
divadelného kontextu.
.·s nápadom uvie sť Dargomyžského Kamenného hos ťa prišiel Branislav Kriška - a
sam a j pripravil jeho javlskovú podobu v
spolupráci s via cerými tvorca mi. Na prvom

Qčlnkujúclch.

Na prvej premiére dominovala hosťujl1ca
členka SND Jitka Saparová (Laura), ale ver ml prljemne prekvapila l Helena Grospltschová (Dona Anna). Suverénny v9.kon po·
dal Juraj Peter (Leporello}, prvotriedny herec l spevák. Pekné kreácie vytvorili 1 Roman Pauliny s hlasom krásneho tlmbr'u
(spieval 1 druhQ premiéru), podobne na o·
bach premiérach ste lesňoval Dona Carlosa
Zoltán Vongrey. Dobr! bol! obaja predsta·
vttelia Komtl1ra - na prvej premiére Vladimir Kubovčlk, na druhej Martin Ma lachovský. Leporello Vladlm!ra Kubovč!ka v
druhom predstavenl zaujal primárne sonór·
nym fondom a vzorovou artikuláciou, Dona
Anna Ingrid Mlchallkovej v ten Istý večer
decentným hereckým l speváckym prejavom. Najvllčšla zátaž na oboch premiérach
ležala na predstavltelovl Dona Juana Ľudo
vltovl Ludhovl. Na prvej nebol zjavne plne
disponovaný - v jeho prejave sa striedali
vydarené pasáže s menej vydaren ými. Na
druhej premiére vša k podal velmi pozoru·
hodný výkon, ktorý oprávňuje predpovedať
mu slubnú perspektlvu.
Profesionálny výkon odviedol orchester opery SND pod vedenlm Gerharda Auera. Nn
celkovom hudobnom naštudovanl sa podle·
rau 1 Dagmar Králová-Mallá, Eva Mazanovská, Rudolf Geri a Ondrej Saraj. Aslsten·
tom réžie bol tohor očný absolvent hudob··
nej teórie Pavol Smolfk.
IGOR VAJDA

VERDIHO RIGOLE~
OPÄŤ ·V BRNE
Trt roky chýbalo v repertoári Ja·
divadla v Brne jedno z najpopulárnejšlch diel Giuseppe Verdiho
Rigoletto. Dňa 26. mája 1988 sa tejto
opery priaznivci dočkali v obnovenej
premiére produkcie z roku 1980, tentokrát naštudovanej v talianskom origináli.
Režisér Inscenácie, V6clav Vlzaik
sa s týmto dielom nestretol po prvý
raz. jeho posledný pohlad na Rigo·
Jetta ostáva v rovine klasickej Inscenácie. Nehladá nové tvary a prlstu·
py, a le sa snaž! čo najvernejšie vykresllt detaily tejto až prlllš známej
opery. Takto niektoré miesta predsa
len zlskavajú prekvapivo nov9. aspekt.
Velmi vydarená je aj scéna Ladislava
Vychodila ; je štýlová, l ked sa na
prvý pohfad možno zdá prlllš jednoduchá. účinne využlva točňu na možnost rýchlej premeny scén, at jednot ·
llvých situácii. Tak napriklad divák
môže u zr ieť Interiér mantovského
paláca najmenej z Osmich uhlov pohladu. Oživuje sa tým tok deja a divák, ktorý pripadne talianskemu -textu nerozumie, sa nenud! pohladom na
jedlntí scénu 1 štyrldsa f mlnťit . Kos·
týmy Nadlldy Han6koveJ sa nevymy kajtí z rámca doby 16. storočia. v
'ktorom sa dielo aj podla autora, ilj
podla,.·jeho posledných brnenských Inscenátorov má odohrávať.
náčkovho

Titulnú 11lohu Rigoletta na premiére spieval Pavel Kamal, ktoréh o v
tejto ťilohe poznáme a j z posledne!
bratislavskej Inscená cie. Vokálne sa
umelec koncentruje najmll na tvorenie vysokých tónov, ktoré s\1 prakticky bezproblémové, hlas však v poslednej dobe dostáva prlllš nazálnu
ra rbu. Herecky je najzalnteresovanejšlm Interpretom Inscenácie, na niektorých -miestach by s a však hodilo

trochu ubrať z mimiky a gest, dodalo
by to s tvárňovane j postave roZ'hodmr
reálnejšie kont11ry. úlohu Vojvodu z
Mantovy stvárnil Milaa Voldficb, kto·
rý Ju (podobne a ko Kamas) spieva aj
v Bratislave. V brnenskej Inscenácii
pOsobl jeho zvodca reálnejšie a dO·
veryhodnejšle, pohyb ume lca na ja·
visku je elegantnejšl. Na premiére po·
dal vokálne solldny výkon, tvorenie
niektorých tónov mu však spôsobovalo určité fažkostl, ktoré z bratls·
lavskej Inscenácie nepoznáme. )aro·
Ilava }6n1k6 Interpretovala už viac krát Glldu ; postavu hrá s dtevčen ·
ským šarmom a prlznakom naivity.
Jej Gllda je výsos tne subretná, domi nujtíca najmll v só lových člslach ·a
dvojspevoch. Skoda, že sa nevydarila
zá verečná
kadencia árie. VýblSmú
charakterovú dvojicu Sparafucila a
Maddaleny vytvor111 Josef Kl6n a JUka Pavlová. v brnenskej Inscenácii
však neostávajú v pozad! a ni epizód·
ne úlohy, ktoré sl1 stvárnené s po·
vestnou profesionalitou. Za zmienku
stoji najmll Borsa Zdeňka Smaltata.
Marullo Richarda Haana, Ceprano Ja·
na Hladfka a Aana Barov6 ako Glo·
va nna.
Hudobné naštudovanie novej Insee·
nácle Rigoletta je výsledkom práce
dirigenta Jana Zbavltela. Dominuje v
ňom naj,mll dynamický prlst\lp a pri·
kladná spolupráca so spevákmi na ja·
vlsku. Neuškodilo by vša k na nlektorfch miestach mierne prtdar v tempe
(napr. tercet Maddalena-Sparafuclle Gllda ), č im by sa dosiahol efektne l·
ši spád toku Verdiho hudby (samozrejme za predpoklad u, že sa jednot·
ll vé party nebudil z lievať ) . Na scéne
brnenskej opery by tak vznikla vllč ·
šla .,lta llanlta" celkovej hudobnej
koncepcie tohto divácky vždy úspeš·
ného diela .
ALEXANDER HANUSKA
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IGOR DIBAK
OPUS stereo 9116 1872
K úspešne nupredujúclm "serlálový·m" edlclám gramo·
produkcie vydavaterstva OPUS patr! soUdne a systeme·
tlcky sa rozrastajúca kolekcia promov slovensk2ch skla·
datelov. l keď je reálnym predpoklad, že táto už značne
obsiahla dlskoantológla pôvodnej tvorby nenájde prntš
velký efekt v popularite - a z toho vyplývajticej ma·
sovej odozve, o to viac zaimponuje azda užšiemu, zato
však presvedčenejšlemu a zaujatejšiemu okruhu prlaz·
nlvcov. Jasné a jednoznačné je zacielenie a určenie tej·
to edlcle - je Informáciou a zároveň reprezentatlvnym
dokumentom. Tento fakt do slova a do pi91Ilena zohlad·
ňuje dômyselne vypracovaná základňa dramaturgie en
gros, ako l neomylné a vystlhujtica volba titulov· pri profllovanr jednotlivých tvoriacich osobnost!: nie J.e vecou
ani náhody, ani náhodllostl. Tieto zdanlivé samozrejmosti spomlnam, čl skOr zdôrazňujem práve preto, že taký·
mlto pr!vlastkaml možno dekorovať nie vera podobne
koncipovaných g ramo~nfmkov (ak sa vO bec nájde analo·
glcká "seriálová" väzba . .. l
V roku 1987 (rok výroby) sa na platni dostal k slo·
vu so svojim reprezentat!vnym výberom z tvorby Igor
Dibák (1947). S jeho skladbami máme možnosť sa stre·
távať približne(dve desiatky rokov, profil zachytáva ob·
doble od roku 1975 po rok 1979. Je to čas dozrievania,
etapa, v ktore j Dibák nachádza svoje konštanty, dáva
v kompoz!clách vyznieť svoju zvolenti a sformovanti es·
tetlckti orientáciu. Bud·ova l ju clelavedome a uvážllvo,
Dezaslahnutý hladanlm vlastnej tváre v perlpet~ách ex·
·perlnientu, v búrliváckych overovaniach tinosnosti kraj·
ných hranic technik a technológ!(. Vlastne už v raných
skladbách sl vytýčil svoj Ideálny predobraz, ktorý da·
lej len naplňal a prehlboval, nemenlac konfesiu, nevo·
Uac protichodné cesty, oblduc výstrahy zlomových 11·
sekov .. .
Kod1!1kovaný hudobný prejav je zretelný l v troch
prezentovaných Utuloch: komickej komornej opere v jed·
.nom dejstve op. 15 Svietnik (1975 J, v Divertimente pre
sláčikový 'Orchester op. 16 (1976) a napokon vo FantA·
zll pre violu a orchester op. 21 (1979). Je to Dibák, ob·
stuhnutý vo svojej skutočnej podobe, s typickými rukopisnými ťahmi 1 vo vystlhnutl žánrovo-druhového
spektra. Ak je je.ho tv·o rba zasttipená hudobnodramatlc·
kým opusom, celkom tste nejde o náhodu: bUzky vzťah
k vyjadrovaniu sa v tejto "vlacrozmerovej" ploche potvrdli opätovne aj v neskoršlch opusoch. Aj volba ná·
metu 'OSVeUuje dalšie stivlslosU. V Dlbákovej kompozl·
eli, v jeho duchovnej rovine našiel rezonujticu strunu
ltterárny odkaz Cechova s neopakovatelným jazykom,
psychológlou typov, situáci(, epizód. Rusko, najmä jeho
hudobná moderná klasika je zóna, ku ktorej Dibák In·
kllnuje a vracia sa ako k nevyčerpatelnému poučnému
fundamentu. Tu hladujme zárodky a stivlslostl s Dlb4·
kovou zálubou v scherzóznosti, humore s prlchutou gro·
tesky, sarkazmu, podporených motorickou razantnosťou
v rytmických modeloch. Vedia toho, na velkých prles·
toroch necháva skladater vyznieť l svoju podobu lyrlc·
kej meditácie, tu sa reallzuje s uvolnenostou, Invenčne,
presvedčivo a zdá sa l v prlllehavejšlch konttlrach.
Zdôrazňovať Interpretačné kv aUty orchestrov (SKO
Zlllna + J. Valta, saCR + O. lenárd) sa ml vldl "napôvodným" opakovanlm už velakrát vyslovených uznani
no zvlášť sa žiada prLstavlt pri lnterpretačngm podiele
nášho prvého violového sóllstu Mllana Teleckého. Vo
Fantázll, ktorá je napokon 1 raritou v slovenskej violo·
vej llterattire, preukáže svoje umenie a schopnosti po·
chopiť a zžlť sa s hudbou svojho stičasnU<a. Ctstotou a
jasnozrtvosťou zaimponuje aj Interpretačná zostava no·
vonaštudovaného Svietnika.
LfDIA DOHNALOVA

F-RANCúZSKA
KLAVIRNA HUDBA
Ca:mtlle satnt-Saens: Koncert pre klavlr a orchester
g mol; jean Francaix: Concertino pre klavlr a or·
chester; Albert Roussel : Koncert pre klavlr a orchester
op. 36. Klavlr: Sylvia Cápová-Vtzváryová. SF dlrtgujti:
Bystr!k Režucha a Tibor Frešo. OPUS 9310 1684.
V galérii predstavitelov slovenského klavlrneho umenia sa výrazne presadzuje stredná generácia vyhraňu·
jtictch sa interpretačných typov. Kladie pred seba nároc·
né tilohy a Ich riešenie dokáže velmi tmponujllco pre·
javU. Jednou z týohto štyridsiatnikov je aj Sylvia Cápová·VIzváryová. jej profllová platňa sa dramaturgicky zameriava na franctizsku koncertantn(l klavlrnu tvorbu z
prelomu 19. a 20. storočia. Volba programu tohto na
Interpretáciu nie práve lahkého orieška dáva umelkyni
možnost ťažlt zo svojich mimoriadnych klavlrtstlckých
1 výrazových schopnost!.
Stručne možno zhrntlt a sllčasne ozrejmiť •k valitu toh·
to tvorivého člnu do jedinečnej symbiózy navzájom sa
podmleňujtlctch Interpretačných zložiek: 1) v9razného
rytmického pulzovanta. Dodáva hudobnému prtidu spád,
pregnantnost a zároveň stmeluje širšie plochy výstav·
by ťlsekov, 2) širokého spektra dynamických prostrled·
kov od vzdušných pavučlnových pasáži, cez pradivo elegantnej hravej brilantnosti ( Satnt-Saens - najmä 2.
časf J. bravtiru virtuóznych tise kov ( dtt.o, finále l až po
hutné, mužsky kovovo vyznlevajtí.ce dynamické vrcholy.,
3 J fasclnujťícej suverenity a Qspešného zdolávania vir·
tuóznych problémov všetkého druhu vrátane nagätta pri
dynamickom narastanl, 4) podriadenia Iskrivého tvori·
vého temperamentu a vrtí.cneho prednesu premys~ené·
mu, no sugestlvnemu výrazové~ dotváraniu }ednotll·
vých partii skladieb. Pre Cápovll je totiž klavlr priestorom, kde dokáže sptevat, šepkať , burácať, elegantne sl
pohrávať, vtipne komentovať 1 v presvedčlvom dialógu
korešpondovať s orchestrálnym sprievodom. V tejto sťí·
vlslostl sa žiada vyzdvlhntit aj fak't, že na tomto gra·
•mofónovom titule je zafixovaný jeden z posledných štťl·
dlovf.ch výkonov dnes žlal už nebohého dirigenta nár.
umelca T. Frešu (Francatx, ROussel).
Na atraktlvnosť dramaturgie upozorňuje a j grafické
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riešenie (autor: Igor Imro) s portrétom umelkyne a na
druhej strane obálky výstižný, stručný komentár z pe·
ra dr. V. Režuchovej. Na záver môžeme zhrntit, že na
tejto platni sa stretáva dokonalé remeslo s profesionál·
nou poctivosťou a umeleckým majstrovstvom.
Za tieto kvality by preto nemala Cápavej nahrávka
chýbať v diskotéke mllovnlkov •klavlrneho umenia.
VLADIMIR CI.!IK

Z GRAMOFÓNOVEJ
PRODUKCIE
PANTONU
Vydavatelstvo Ceského hudobného fondu Punton, S il
popri stistavnej vydavatelskej starostltvostl o sťíčasnťl
tvorbu, venuje aj vydávaniu gramafónových debutov mi a·
dých umelcov, ako aj niektorým významným osobnos·
tiaro českého reprodukčného umenia. z poslednej ponuky vydavatelstva Panton, ktorá Iste bude zauj l m a ť a j
slovenských dlskofllov, treba na prvom mieste spornenOt štvorplatňový komplet slávnych huslových koncer·
tov [Dvorák, Brahms, Cajk·ovskiJ, Mendelssohn-Bartholdy,
Slbeltus) v tnterpretác11 Václava Hudečka. Dramaturgia
tohto nesmierne pozoruhodného a cenného gramofóna·
vého kompletu, zachytáva Hudečkovo fenomenálne hus·
llstlcké umenie na vrcholných dielach európskeho hu·
dobného romantizmu, ktoré aj v koncertnom repertoá·
rl patria k tým najhranejšlm, u publika najoblťíbenej ·
š!m, ale tnterprebačne k najtažš!m dielam. Najmä preto,
že sa tch v priebehu celého storočia skvelým spôsobom
zmocňovalt najvýznamne~te Interpretačné osobnosti. Hu·
deček kedysi zázračný talent, dnes zrelá osobnost,
vydáva .. tu svedectvo svojho doterajšieho umeleckého
rastu. ·
Nahrávky spomlnanýc.h skladieb vznikU v poslednom
obdobi a podla textu v prllohe sti realizované n a nA·
stoojl G. Guarnerlho, Iste budti tvorU významný medz·
n!k v umelcovom vývojl ·a trvale budtí dokumentova ť
jeho umelecké dozrievanie. Hudečkove výkony v týchto
dielach sl Iste zasltižla podrobnti analýzu, našim záme·
rom je podať aspoň základntl Informáciu a najinä upo::orntt dtskoftlov na tento titul. Dobre vieme, že svef
európskeho romantizmu je Hudečkovl najbllžš!, Inklinuje k nemu už svojim emoclonálným založenlm, doteraj·
šlm 9111erovanlm. V Interpretovaných dielach plne uplat·
ňuje svoj osobitý vrtlcny kantabilný tón, bohaté odtienky lyrtokých l dramatických plOch sil kreované s muztkantskou plnokrvnostou a pa.trlčným emocionálnym ná·
bojom. Cajkovsklj má adekvátnu melodlck(l vášntvost,
Slbellus seversktl nostalgiu a hlbavosť , Dvofák pravt1
spevnosť a bezprostrednosť melodických llnll. Mendelssohn·Bartholdy má patrlčritl eleganciu a švih a Brahms
tuozoflckQ medltatfvnost. úspešnost nahrávok jednotlivých Inštrumentálnych koncertov zvýrazňujti aj orchestrálne party, na ktorých sa podtelajQ Symfonický or·
chester Cs. rozhlasu v Prahe s dlrlgentamt Jlflm Bi!lo·
hlávkam (Stbellus, Cajkovsklj, Brahms), Václavom Sme·
táč.kom (Mendelssohn-Bartholdy) a Music! dl Praga s
Václa.vom Smatáčkom (Dvofák) . Výkony orchestrov sú
taktiež muzikantsky plnokrvné, spontánQe, plné bohatých kontrastných farieb a nálad. Z po~tivanta týchto
nahrávok bude mať potešenie aj najnáročne jšl dtskoftl,
pretože patria k tomu najlepšiemu, čo v posledných ro·
koch u nás z huslovej uterattiry na gramafónových platniach vyšlo. Artla, k·torá tento titul prevzala do svojho
e~portného katalógu, Iste nebude mat s jeho vývozom
velké starosti.
.Oalšlm cenným pantonovským kompletom je dvojpla tňový titul Orsaaov6 f68Y l!elk6ho baroka a klal.lky. Ho·
cl nie všetky skladby zasvietia Iskrivou Invenciou, Ide
o dramaturgicky exkluzJvnu nahrávku, kde na)mä výber, usporiadanie skladieb, kritický prepis a Ich reall·
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V6clu Hudei!ek

zácla doc. dr. jaroslavom Smolkom CSc., sú prlkladnou
edlt·orskou prácou. Komplet obsahuje 24 skladieb, poč··
n(lc Anonymami, janom Zachom, Josefom Segerom cez
Bohuslava Mati!ja Cernohorského a Františka Xavera
Brtxlho až k Jánovi Kl'tltelovt Vaňhalovl. Na realizácii
Ich skladieb sa podlelajú štyria organisti: jaroslav Vod·
rážka, }al'oslava Potmešllová, Petr Sovadlna a Ivan So·
kol. I napriek štyrom Interpretačným Individualitám mA
komplet náležlt\1 slohovO, reglstračnťí a tnterpretačn6
kompaktnost, zrejme aj zásluhou zasväteného reallzálo·
ra tohto projektu dr. Smolku.
zauj!mavým edičným prlspevkom Pantonu, ktorý llef
Artla prevzala do svojho exportného katalógu, le štvrt6
samostatná platň a amatérskeho vokálneho stlboru Br·
aenskf madrlgall1U (zriadený pri ZK ROH Prvej brnen·
skej strojárne) . Ich nová platňa obsahuje tri nároené
cykly: Ceské m adrigaly na slová !udovej poézie Bohu·
slava MartinO, cyk lus zbot·ov na slová ludovej poézie
Láska a smrt Petra Ebena a trojča stovťl hudobn(l poému
na verše Oldricha Mikuláška Tráva v hudobnom pret!·
močen( Petra Reznlčka. citl1vá dramaturgia tu dáva ved·
ra seba diela rôzneh o komp ozlčného naturelu a technl·
ky, avšak všetky sú na píSa né s velmi cltltvým spôsobom
pre yokálnu tecbnlku a zborovú fakttlru. N ajnáoočnej·
šou z nich je Ebenov cyk lus, patria ci aj k skladatelo·
vým profllujticlm dielam, na ktorom pozna ť skllsenll
ruku ma jstra zborovej vokálnej hudby. Brnenskl madrl·
gallstt, so svojim zborma jstrom josefom Pančlkom, sa
zhostll1 náročných titulov velmi zodpovedne a obdivu·
hodne, na}mä ak zvážime, že Ide o amatérs ky sťíbor .
Aj da lšie platne z ponuky Pantonu patria vokálne!
hudbe, tentoraz p lesň ovej a opernej. Mezzosopranistka
Olga Stiip4nod s a· nám za klavlrneho sprievodu Josefa
Hálu predstavuje náročným recitálom: prvá strana plat·
ne plesne Richarda Str aussa, druhá plesne Franza Llsz·
ta. Výber velmi pekný, citlivý a uvážený. Po prvý raz
sa stretávam so speváckym výkonom Olgy Sti!pánovej,
ktorá podla tidajov textu na obale po absolutóriu AMU
v r-oku 1975 v klavlrne j triede J. Pálen!čka, o osem ro·
kov neskOr absolvovala spev u K. Bermana. Na spevác·
ku prlpravu je ·to sice nezvyklý spOsob štťídla, ale Vý·
nlmky sti možné vždy. Podsta tný je celkový dojem a ten
nie je celkom presvedčlv~. Speváčk a ma zaujal~ lba .ln·
tellgentným. muzikálnym výkladom Interpretovaných
plesni, menej ma presvedčila o hlasových možnostiach.
jej hlasový volumen je zrejme obmedzen9 čo do nosnos·
tt 1 rozsahu výra zového registra. U plesni R. Straussa
postráda! som výraznejšej expreslvnej kantabllnostl u
Liszta zasa väčši romantlckejšl pátos a nosnost hlasu.
Komorný prejav speváčk y prezrádza muztkálnost a pau·
kazuje na staršie vzory nemeckej vokálnej školy.
Oalšta mezzosopra nistka Jitka Pavlod sólistka j a náč·
kovej opery v Brne je nášmu opernému publiku dobre
známa. jej operný recitá l obsahuje devä ť operných árii
zachytávajticlch slohový ambltus od Ch. W. Glucka, cez
A. Rejchu (Saphó). Donizettiho, Verdiho, Bizeta, Wag·
nera, Borodlna až k L. Ja náčkovi. Drama turgia Qlatne je
volená zrejme ako vedomá demonštr'licla . .speváčklnýc h
amblcll, jej hlasových a technických •možnosti, ktoré sa
tu v podsta te l keď nie bez výhrad prezentujti v dob·
rom slova zmysle. Speváčk a disponu je solldnou hlaso·
vou kult6rou, s o schopnosťou diferencovať lyrlckejšle a
dra matiokejšle pa rtie. Jej výkon v jednotlivých áriách
zrejme bude hodnotený subjektfvne, podla orientácie a
vkusu každého percipienta. Pre zaprisahaného verdlána
oudll hlasovo málo nosné, oceňujem vša k speváčklnu uni'
verzálnu schopnost, postlhmlt ·na profesionálnej úrovni
náročnosť tejto drama turgie . Osobne za najlepšie uk6l·
ky mezzosopranlstklnej llrovne považujem árie z opier
Glucka (Orfeus a Eury.<Jika ), Re jeh u ( Saphó ). Donlzettl·
ho (Favorl•tka) u najm!! janáčkovu Kostelnlčku (Co
ch vila.) z Jej pastorkyne, ktorti ako sa· z textu na obale
dozvedám, na ja visku ešte nespievala. Na cel-kovo vy·
darenej nahrávke má velký podiel výkon brnenskej
Státnej fllhaMlónle pod vedenlm národného umelca
Františka Jllka, ktorý skťísenou rukou viedol sólistku l
orchester cez všetky (lskalla jednotlivých partlttir a po·
da l kompaktn9 kvnlltný výkon.
MARIAN JUlll
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Z CINNOSTI SHF. Graham Melville Mason, ved1ícl hu·
dobného odd e lenia BBC London, 1.6. oboznámil v Klube
sklwdatelov poslucháč-ov s vývojom hudby vo Velkej Brl·
tánll, predst-avil .tri skladatelské generácie. K staršej
patria Elgar, Bridge, Vaughan Williams, k strednej TI·
ppett, Brltten, Wood, Maxwell Davies a k najmladšej ge.
nerác!! Ma.thews, Knussen, Benjamin a !nl. G. M. Mason
predsta vil autorov slovom a n!ekolkom!mltovou ukáž·
kou, čfm vzbudil záujem obecenstva o bližšie zoznámenie sa s britskou hudbou. Možno v nej vystopovať rôzne smery, štýly - od postromantlzmu, neoklaslclzmu,
ser!al!zmu, experimentovanie až po minima! music. Graham Melv!Ile Mason je velkým propagátorom slovenskej
hudby vo Velkej Británii. V diskusii hovoril o k-onkrét.·
nych projektoch, týkaj1ictch sa koncertov a nahrávania
platni, ktoré plánuje uskutočniť pre slovensk1i hudbu.
· V závere besedy zaujala na jm!!. téma poznávania brit·
skej, s lovenskej hudby a hudby Iných národov, pričom
sa s pomenul aj f-o lklór, ako jedinečný prejav každej
kultúry .
Osobnosť holandského skladatela Loulua Andrlaaae·
na, predstavitela m!nlmal!zmu, pr!bl!žlla poslucháčom
8. 6. Yvetta Lábska. Hovorila o minima! muste ako o syn·
tettckej hudbe vo vtzuáinej podobe prejavuj1icej sa v
performance art, ktoré je synkretickým umenfm využi·
vajúcim prvky divadla, filmu, výtvarného umenia, tan·
ca . .. Z hladiska estetického je dôležitý cle! •tohto sme·
ru. Možno nfm označ!t !nd!ckťí nlrvánu, grécku katar·
ziu, alebo rečou s 1ičasnfkov relaxáciu . Na prehr~vke maIt poslucháč! možnost vypočut sl skladby Mausoleum,
Veloctty, De T!jd , Melod!a od Lou!ssa Andrtessena.
S národným umelcom Bohdanom Warchalom, umeleckým ved1ic!m a dirigentom SKO, sa v Klube skladaterov
zhovárala o Interpretačnom Ideále telesa dr. Etela Cár·
ska. Toto dalšie stretnutie z cyklu besied o starej hudbe sa- konalo 16. 6. B. Warchal nastolil problematiku
dobovej ln·terpretácle na sta rých hudobných nástrojoch
a porovna l ju ~o svojou koncepciou "čistého zvuku" .
-YL• KLUB FERENCA LISZTA v Bratislave aj v sez6ne
1987/88 vyvljal bohat6 a r6znorod6 hudobno-onetov6
i!lnnosť. Zaujlmavé boli podujatia venované .livotu a
tvorba F. Liszta spojené 1 premlatanlm diapozltlvov (L.
Lukin: Od koUaky aJ po hrob, Legenda o sv. CaciUI, L.
Schleicher: Llszt vo Weimare, Elsenaclíu a Wartburgu,
Llszt v Kalocai). Uskutoontlo aa tleJ niekolko _predné·
lok o hlstorlckfch organoch na Slovensku a v Cech6ch
(P. Sujal, zaujlmavt bol spomlenkovt vei!er pri prlle·
litosti 175. vtroi!ia narodenia R. Wagnera (J. Varga).
Clanovia klubu sa z6i!aatnill na vlacartch koncartnfch
podujatiach: napr. organovt koncert l. Szab6a, Vlanoi!·
oé oratórium Saint-Saensa 1 dirigentom Ľ . Rajtarom, klavlrny recitál V. Cl.llka a maďarského klaviristu Rezali
Husaka, koncert huaUstky M. Pat·rUkovej. Z6alu.lnou je
aj starostlivosť i!lenov klubu o obnovu a udr.llavanie
pari!lka na ·R-udnayovom n6meatl pred obnovenou bustou
F. Liszta. Najbli.liie plánuje Klub usporiadať trojdňový
pozoávacl zájazd do Prahy, nazvant "Po stopách F. Linta", v dňoch 24.-27. septembra 1988.
- Sc h-

V di\och 12.-18. jtlna 1988 sa konala celoštátnu sú·
faž o cenu Beethovenovho Hradca. Tohoročný, už 27.
ročn!k pripadol adeptom husrového umenia. Aký záujem
a stále vzostupný trend zrskava toto jedinečné umelec ké podujatie, vidief z množstva prihlášok, ale najm!! z
čoraz presvedčlvejšlch st1ipajťíc!ch výkonov. Náročné s1i·
ť a žné kritériá a výber repertoáru sa v Istom smere prlbllžuj1i nárokom významných zahraničných s1ifažl. Po·
pr! dominante, ktor1i tvori vo všetkých kategóriách Beethovenova hudba , je v požadovanom repertoár! Bach,
Mozart, skladby virtuózneho charakteru, niektorý z ro·
mant!ckých koncertov a jedno dielo určené s1ičasnému
českému , čl slovenskému skladatelov1. Teda je dostatok
prUe:UtosU, aby sl porota utvor!la celkový obraz o mtere talentu v celej jeho šlrke. Vek sťítaž!ac!ch, od 14 (l
mladšlch) do 30 rokov, zahrňuje všetky kategórie nášho
hudobného školstva. Je to obdobie, ked sa najjasnejšie
kryštal!zuj1i základy mladej, výraznej umeleckej oso b·
nosti.
Do malebného, !nšp!ruj1iceho prostredia zámku v
Hrade! nad Morav!cr prišlo 70 kandidá tov (z 90 prihlá·
sených ), aby zápolilo o čestné umiestnenie a reprezen·
tovalo seba 1 svoju školu, č! pedagóga. Desa ťčlenná po·
rota zložená z pedagógov konzerva tórU a vysok9._ch škOl,
ktorej predsedal zasl1ižtlý umelec prof. Antonin Mora ·
vec rozhodla takto:
l. kategória (do 18 rokov):
l . cena: Pavel SAFAR.IK, Konzervatórium Praha
2. cena: František KRUSINA, Konzervatórium Brno
Pavel HRDA, Konzervatórium Ostrava
3. cena: Andrea BEKOVA, Konzervatórium Praha
J1illus HORVÁTH, Konzervatórium Bratislava
Lukáš KUTA, Konzervatórium Praha
Cestné uznanie: Ladislav KUNDRAK, Konzervatórium
Bratislava
Cena MNV v Hrooc! nad Morav!cl za najlepšie prevedenie diela L. van Beethovena (Romanca F dur) : Pavel SAFAR.IK, Konzervatórium Praha
Prémiu CHF za prevedenie s1ičasnej českej skladby ( B.
Rehof: Závrat): František KRUSINA, Konzerva tórium
Brno
Prémia SHF za prevedenie s1ičasnej slovenskej skladby
(T. Frešo: Capriccio): Andrea BEK OVA, Konzervatórium
Praha
II. kategória [do 21 rokov):
l. cena: Marián LESKO, AMU Praha
2. cena: neudelená
3. cena : Petr BERNASEK, Konzervatórium Prnha
Tomáš HANUS, Konzerva tórium Brno
Vi!ra HLADIKOVA, Konzervatórium Praha
Cestné uznanie: Rudolf DRDLA, Konzervatórium Plzeň
Cena MNV v Hrade! nad Morav!cl za najlepšie predvedenie diela L van Beethovena (Sonáta Es dur, op. 12 J:
Marián LESKO, AMU Praha
Prémiu za predvedenie s1ičas nej českej skladby (J. Po·
dešva: Pl!.t kusov): Lenka ZUPKOVA, Konzerva tórium
Ostrava
Prémiu SHF za predvedenie s1ičasnej slovenskej sklad·
by (A. Moyzes: Balia da quas! una Fan tasia ): Tomáš HA·
NU_S, Konzervatórium Brno
'
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III. ka tegór1<1 l do 30 r okov J:
l. cena : Pavel DOLEZAL, AM U Pru ha
2. cena: Pavel WALLINGER, K,o nzerva tórl um Brn o

Dalibor HLAVA, JAMU Brno
3. cena: Milan SETENA, Konzervatórium Prnha

Cestné uznanie : Na dežda SLAVICKOV A. AMU Prah ll
Prémiu CHF za predvedenie súčasnej českej skla.d by (Ot .
Kvi!ch : Rondo ): Milan ŠETENA, Konzervatórium Praha.
P01·ota ohodnotila a 1 naj lepšie h sprevádza j1iclch k IH.
vlrlstov .
Pravda, čfs l a hovor!u tba velm i m á lo o umeleckej ú·
rovn! kandidátov a prfnos súťaže . Presnejši e tu charak ·
tet·!zuje vysoký, vcelku vyrovnaný šta ndard všetkých sú·
ťaž!acich, Ich pripra venosť, chuf 1 vôla v ydať zo seba
to najlepšie. NároĎný repertoár, najmä u finalistov, d.okonale odha lil kl ady l nedostatky Interpretácie. Ešte s tá.·
Je najvl!. čšfm úskalfm je práve hudba L. van Beethovena .
Skladby virtuózneho chara kteru postrádal! zasa väčšiu
exaktnosť prstovej l sláčik ovej techniky, nevynlma jťt c
!ntonačn1i preciznost. Poteš ltelný bol prlstup s1ifažia ·
ctch k s1ičasný m dielam: hrni! Ich spontá nne s tvorivým
prls tupom 1 pochopenfm skladatelovho zámeru. Pritom
vzostupná umelecká náročnosť zasahuje stále nižšie ve·
kové kategórie. Preto l " najlepši priemer" na dobré u·
mtestnente nestačf a ťaž ko sa presadzuje.
Rozp ačitý dojem už n lekolko rokov zanecháva velmi
slabá ťíčasf slovensk ýc h konzervatór!l a VSMU. Akoby
vl ádol nezáu jem, nlebo nebolo dosf odvahy vziať .na se ba riziko zodpovednost!. Je velká škoda nevyužlf jed.!nečn1i prlležltost, nedat šancu mladým a dokázat tak 1
pedagoglck1i 1iroveň našich odborných škôl. Talenty sú,
je tu 1 snaha samotných žiakov . Pritom je zrejmé, a ko
mOže ml adý 1ičastnlk pr! tom podujati proflt-ovat. Nemus! zlska t h ned ocenenie. No vedomie, že sa stáva
, zrazu rovnocenným partnerom huslistov z mnoh ých re·
nom ovaných učlllšt. že nadobúda širši rozhlad, nachá·
dza cenné pr!atelstvá, nové !nšp!rácte do ďalšej práce
významným a potrebným Impulzom pre jeho dalšl výV'Oj. Dodáva mu sebaistotu. Pedagóg má zase pr!ležltost
overlt sl dnnost! žia ka pr! s1iťažnom výkone, vidief jas·
nejšle jeho nedos tatky 1 prednost!, za myslieť sa nad
perfekctou vlastného pedagog!cké.ho postupu atd. Skola
by však mala daf vybranému ka ndidá tovi dostatok prle·
storu pre nál.'očnú prlpravu.
Nech sa akokolvek pozeráme na výhody č i nevýhod y
dnes ta k rozšfrených súťaži, ml adému Mien tu treba d ať
prlležltosf a postavlf ho do náročného s1i ťaž ného pro stredia čim skOr. Nesmieme sa báf 1 sklamanL Veď rovnako, ba možno ešte vtac, a ko samotné úspechy, 1 pre·
c hodné sk lamania pretavujú cit, odhalujfi hlbku duše ,
zocelujú povahu a nabádajú k väč šej pr.acovttostl.
Z Hradeckej s 1ifaže vzišl! m nohr, dnes už široko zná ·
mt umele!. Je to Iste dôkaz potrebnos ti a životaschop nost! tejt'O s1ifaže. Ak k tomu prirátame Ideálne prostre·
die, priam doj(mav1i sta rostlivost us por!ndatelov, pet··
fektnfi adm!nl s tra tivn o-organ!zač n1í prácu všetkých na
če le s rlad lte!om J. Suchánko m a všndepritomným tojomn!kom dr. I. Mi!rkom, spokojnosť 1ičastnfkov s poby·
tom l ťíprtmný záujem verejnost!, možno jej predpove·
dat ešte d lhťí u zdarn1i budúcnost.
ALBlN VRTEl!
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úspech Speváckeho z ru
mesta Bratislavy v P l

• Na 27. medzinárodn om hudobnom fes tivale v talianskej Strese v čase od 23. augusta do 18. septembra vy·
st1íp!a mnohl renomovan! sólisti a orchestre. Z .dvad·
slatlch koncertov je pl!.t venovaných laureátom medzinárodných s1itaž!. Predstavia sn na nich klaviristi Vladimir Ovč!n!kov [leeds 1987), David Allen Wehr (Santander 1987), Fidelio kvartet s klav!rom [Tr!est 1987),
huslistka Qian Zhou (s1ifaž M. Long·J. Th!baud, Par!ž
K jedným z na jvyspelejšlch amatérskych zborových
1987), a klavirista Ak!ra Wakaba yaS'hl (Brussel 1987) .
kolektrvov u nás, ktorý počas tejto náročnej sezóny do·
siahol nleko!ko významných ťíspechov nielen v domá·
Zo známych osobnost! 1ič!nkuj1i na festivale Vladimir
com meradle, ale 1 na za hra ničných pódiách, patrr Spa·
Krajnev, Peter Schreler, Magdaléna Hajóssyová, Nlco
van ~eel, Isaac Stern, Maurice André, Yehudi Menuhin. , deky zbor mesta Bratislavy pri MDKO v Br!!tlslave. Ct
u! spomenieme tlčasf v gréckom Kardltse, k-de zbor zisOtváracr koncert uvedie Moskovský f!lharmon!cký orkal 1. cenu alebo konfrontáciu na celoslovenskej s1ifaži
chester s dirigentom Dmitrijom Kltajenkom. Na ďalšieh
speváckych zborov dospelých, z ktorej sl teleso odnieskoncertoch vyst1ip! Concertgebouw orchester z Amster·
Jo hlawt1i cenu s1ifaže. K posledným patri reprezentácia
damu, Orchestre na1t1onal de Lyon, Netherlands Cham·
slovenského zborového Interpretačného umenia na meber Orchestra a Sollst! Venet1.
dzinárodnej s1ifaž! v západonemeckom Pohlheime ,.
VIedenské itétna opera pl6nuje v sezóna 19811-119
dňoch 27.-30. mája t. r .
uviesť nov6 lnacenéclu opery Chovanitlna od M. P. Mu2. medzinárodné zborové dn! (2. Internationale Chor·
sorgského, ktor6 bude dirigovať Claudlo Abbado. V hlavtage), ktoré sa kona li v srdci Hessensku, sa uskutočnili
ných 6loh6ch vystt\pl Ludmlla Sami!ukov6, Joanna Bopr! pr!lež!t·ostl 100. výročia založenia mužského spevácrowska, Paata Buri!uladza, a Vladimir Atlantov. S tfml
keho spolku "MGV Jugendfrewnd 1886". Táto centrálna
latfml spevákmi zo ZSSR, ale pod taktovkou Marka
oblast NSR, známa desiatkam! zborových telies a dlho·
Ermlera :& Moskvy bude obnovené lnacan6cia opery Bo·
ročným! udržiavanými a rozvljaným! tradlc!am! zbororia Godunov.
vého spevu, sa s~ala dejiskom verkoryso koncipovanéh o
festivalu, skut-očného sviatku hu-dby a zborového spe ·
vu. Vyše tr! a pol t!slc 1ičastn!kov festivalu prezento·
valo nielen šplčkov1i !nterpretačn1i 1iroveň s1ítaž!ac!ch
zborových tel!es, ale svojou 1ičastou v súťažnom zápo·
Jenr potvrdilo spontánny vzťah k spevu, plesni a k hud ·
be vôbec. Na prehl!adke zborového umenia. sa uviedlo
Riaditel Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje
celkom 48 zborovfch kolektlvov z 10 eur6pakych krajin,
konkurz na miesta:
ale l z ďalekého zAmoria (Flllplny).
- allatenta zbormajstra 1 povinnosťou vlasť CHFZ,
Okrem SZMB - jediného zástupcu zo Slovenska, su
kf. predp. VS odbr. zbor. dtrlg.,
počas jedného dňa 29. m4ja na pódiu pôsobivej, u·
- hlaného dramaturga, kv. predp. VSMU, FFUK-hud.
kust!cky kval!tnej koncertnej siene a v slávnostnom !es·
ndy, 10. r . praxe a aktlvna znalosť 2 cudzlch ja1ykov.
t!valovom stane vystrieda l! komorné velké zborové te ·
Prlhléiky so životopisom prljlma KaPO, SlovenskA fll·
lesé v kategór11 detských a mláde"nrckych zborov , ale
harmónia, Fui!lkova 3, 1118 Ol Bratislava, tel. : 333351·3.
aj v ka tegór!! ženských, mužských a miešaných zboro·
vých tel!es z CSSR (okrem SZMB aj Brnenský d!evčen ·
ský zbor a Akademické spevácke združenie Mora van z
Brna), Dánska, Bulharska, Juhoslávie, Ma ďarska,_ Polsku.
Nórska, TaUanska , F!l!p!n a host!telskej krajiny .
Riaditel Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje
Néi zbor se pod vadenlm svojho dirigenta a umeleckonkurz do orchestral SlovenskA fUharm6nla na miesta:
kého vad6caho Ladislava Holbka prezentoval vo vlet- hr6i!a na husliach,
kfch kategóriách - .lenskfch, mu.lakfch i mleianfcb
- hr6i!a na viole
speváckych zboi'OII'. S presvedčivým výra zom, dynamic Konkurz sa uskutoi!nl dňa 8. 9. 1988 o 13.00 hod. ,.
ky diferencovane a vokálne kultivovane zvládla .lanské
koncertnej lieni SF, Bratislava-Reduta, Fui!lkova 3. Pri·
zlolka zboru s1ifažný program z tvorby H. L. Hasslera
hltiky prljlma a luform6cle dujamcom poskytne KaPO
( Cantate Domine), B. Martin íl ( Otv!ran! lesa l zas!. um.
333351-3.
I. Hrušovského ( 2 východoslovenské ludové. plesne l. u
v konkurencii 10 .lanskfch zborov al vybojovala 3. miesto. Mu.llké i!ast' zboru sa vyrovnaným výkonom a pre pracovaným stvárnen!m skladieb G. P. Palestr!nu (Hodte
Christ us na tus -est). A. Dvofáka (Já jsem husia r J a nár.
Kdplm i!aaopls Hudobnf .llvot, roi!nlky 1989·1973 (aj
um. E. Suc hoňa (Ej, dziny, dziny d-om) zlskala 2. mies·
u6plné roi!nlky).
to. V ketagórll mleianfch zborov sa predstavilo 23 zbo·
Juraj Pott\i!ek, Schlffelova 48.
rových tel!es, z ktorých za uja li kvali tným! výkonmi zbo 1121 09 Bratlalava
rové telesá z Bt:R . SFRJ. Mt:R il CSSR. Brntlslavčania
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KONKURZY ·

INZERAT ·

presvedčili ko ncen trovan ým
výkonom. plasttckľm vý·
razom, homogénnosťou a sv iežo s ťou zvuku a zlakall 2.

miesto v klasickej piesni interpretáciou J. Stmbrackého
( Omnes gentes l a E. Rautavaaru (Suita de Lorca J. S tvá r ·
nenrm skladby l. Hrušovského (Okolo jánskych ohňov 1
sa zasa v V. kategórii fudovej plesne umiestnili aa l.
mieste. Za dollahnutle najvyiileho po~tu bodOv poreta
udelila SZMB hlavnfi - Majstrovská cenu atíťale a diri·
gentovi telesa L. Hol6skovi - Dirigentskú cenu.
Chvlle plné na pä tia a predsúťažnej koncentrácie, ale
i pracovných a ludských stretnuti patria už minulost!.
Osta li vša k dojmy z nadviazaných úprimných kontaktov.
zo srd e čnej prta-telskej a tmosféry ťíčastn!kov festivalu
a Ich h,ost!telov, pre ktorých te hudba a spev prostrled·
kom bližšieho s poznávunla a dorozumenin medz! Iudml
a ná rodmi.
-EK-

V čase .ked riarllltelstvo Dráždansk9oh hudobn9ch slávnosti zverejňuje po prv9krát pro·
gram fest1valu, konajaoeho sa
na prelome mája a j6na, vlád·
ne e~te hlboká zl<ma a obdobie hudabn9ch slávnosU znie
iba ak.o hudba bud.acnostl. Už
v tom čase je vook potrebné
objed·nat sl vstupenky teda rozhodnat sa. Korekcie tohoto rozhodnutia sa, vzhladom
na neustéle vzrastajace objed·
návky, .iba zriedka možné. Kedže zverejnené ,programy nie sú
v tom čase podrobné, ale Lba
globáLne, }edLn9m vodidlom 911
stáva téma festivalu, ktorá by
mala byt v ka~dlom prlpade naplnená na·}lepšLml Interpretmi.
Tohot•orOIČdlé .Drážďanské hudobné slá-vnosti sa us.kutočnl11 pod ná~vom Wagner a Verdi
v Drážďanoch. Teda ro.zhodnut\le muselo byt jasné - joedna
apeoo za druhou. Trto, na prv9 pohlad ·pl'otl sebe stojaci
sklada•tella, sa znášaH na festlvaJle velmi dobre. Po nlekollroh·odl:nov9ch
Wagnerov9oh
.,kiladách" sa stal Verdi zákonlt9m k altlall12Atorom. A azd.a
málOk•edy máme prrležttost na
takto zhustenom časovom prlesrore zlsl1t, čo týchto dvoch
worcov opery jedn()ma.čne spája. Aok chceme z .d.tvadla odisť
1181p·lnenr Ich umeleck9m od•k azom bez zvyšku, vyžadujú sl
obidvaja šplčkov9ch spevákov,
or-chester, dlrtgenta, réžiu ...,
proste V}'IIllkaja.ce hudobné dlva d·Lo. Ina·k sa stane obl1í'ben9
Nabucco fra~k,ou alebo nár·očn9
ParslfaJl nez.nesiteln9m a nekonečn9m prrva~om nezrozumt·118lnej masy. Takého Na bucca pon6k•la ltla,p dk•lad qpera z Deossau, v !ktorej nesede.lo žtal nič.
A taJk ma l di·Válk mož.nost trpleť dvojltlásabne
sacttne
sledovať utláčanie národa z deJa apery a saoosne p.režlvat l
katastrofy nepodaren9ch árU,
~msamblovle'k čl zborov. Na-šťastie s premiérou Pa•r sifala v
naštudovanl drážďanskej opery to dopa•dJ.o o niečo lepšie.
TAto Wa·g.nel'OVa legenda o ludskostl, lás ke, viere a nádeji sa
v réžii Theo Adama, ktar9 &ko
spevák prešiel 'lllekolk.onásabne rOznymt réž!Jn9ml rwlt~:~pis
ml, sloe vynárala z ta~ko;pAd ·
nej a konzervaUvnej scény, a•l e
tu sttuácll\1 zachránilo premyslené obsadenie s{)illstaml, ·p ri·
čom doslovn9m objavom bdla
Uta Prlewová v ťilohe Kundry,
a
vel,k .olepo
tnter.pret·ované
zbory. K ťipi'lllE!·J ,spoko}nostl hudobnej stránkT' chýbala a·le

SLÁVNOSTI HUDBY V DRÁŽĎANOCH

Skladater U. Zlmmermann (vlavo)

a sólista Staatskapelle Dresden P. Damm

väčšia

s g9ôom) , drážďanská
Staa.tska.peHe uviedJa
zasa (s v9born9m zborom Ceskoslovenského rozhlasu) Ve.rdl•bo .,Qu'Bt'lro pezzl sacr!", z
tlvtorby WBJgnera a Verdiho odmel 1 cel9 rad .predO'hier a
d·l'obnejšlch sk'lra•dleb, ktoré naplňa.JI hlavntl tému fesuvaliu.
Vy·V'rcholende narstalo voo1k
a.'f v závere festivalu a vda.ki8
•ntenpretom zvrtazl>l v dueli
Wagner Verdi joednozonaooe
ten druh9. StubtgaTtská opera
p()ll!ú·k·la v Téfli Glanca.r la del
Monaca (syna legendárne.h o tenoristu) Othella a•ko vyslovenťi poohťiťku bez ak9ch·k alvek lnsoenačn9ch vylomen1n a
s jedLneôn9m1 Ma'Sm1. VynLkajúce dueto }ago-OtheUo ( Berd
Welkol a Rarroo Sl.l'lktä) z 2. de.Jstva a vef.ká scéltla· Desdemony
7JO 4. de.Jsbva patrjlll k hvle~
nym moment·om spomin.a.n9ch
16 dni. Za Desdemonou sl zašIl Stuttgartčania do PN!Ihy a
priniesli do Drážda•n skvost celého festivalu vObec - Gabrielu Beňačkovú·Cápov.tl. A l ked
orchester stut~ga.rt'Skej opery
nepatrr k špičkám Európy, špa-

Snlmka: H. L. B(}hme
dynamičnosť

orchestl'B.
Toto tkonštatovanle Ide jednoznačne na vrub dirigenta Hansa v.onka, holandského šéfa
dTáždanskej. 'Opery. Za .poznámku a-zda .srojl, že .väčšina .z.ah·ranl•čn9ch festLvaliov9ch hosti
vyjadrovala s bouto preml~rou
spok.otnost, ·k9ffi domáci od·
chádzall z Parslfa.la pred.sa len
rozčarovanr. Vysvel1len!e? Wagner joe v nemeok9ch zemiach
,.doma" a nepochybne častejšie
lnscenov81119 aoko .kdekolvek Inde, teda l možnost krftérU je
väčšta.

FesU>val
pravda ·nespočlvoa.l
Iba v •p roblémov9ch a•lebo čtas
~očne
vy<laren9ch
večeroch .
Ved počas 16 dni sa uskutoč ·
ntlo dohroma·dy 120 poduJa.U
a tle ponakll .n&OrZa>j dosť Zlllujfma>V9ch momentov. K t9m
pat·r ili .repertoá'rové apery domáceho dLvad1a ako nBjprlklad
Tannhäuser,
Lohen.grln, Travlaobta, Falstatff, na ťirovnl sa
predsta.vlloa 1 Upská ~·ra s
Blúdiactm Htoland81tl·OlD. Velké
divadlo z Poma.ne sa ,pak·ťis~l•o
o Inscenáciu Verdiho Rekviem
[lepšie po stránke muzikálnej,

FIN LE ISTANBULSKEJ
BNEJ SEZÓNY

V rámc.t neustéleno :k olobehu sa apäf vystrted.alo veden1e IstwnbulSkého symfon.tckého orchestra. Rtadltelom je teraz namiesto tuttt-husllsw .k.onoerttn9 majster
a dalšr .huslista je jeho rz:ásrupcom. Aj ·šéfdl'l'lgent Ru. mun l. Ga·l at.t kanč• srofe llčmkavante. Pri ~omto telJid>e
v9meny (IDaljmene.J .raz za sezónu) ma•Já v&etcl členovia
orchestra šancu zarladltelovat .st. A~á mO~ byt umelecká 1koru::apcta pr! .tom~o neustálom st.rJ:edanl strá~!
(podobne je .tomu ·V •opere J, to sl možno ~Ivo .p red.stavlt.
.k onoor.tov orchestra v d11uhej polovici sezóny treba
spomeoot ,p red.ovšetk9m koncert českého dlir.tgenta Petra Vr.onsk~ho, tM or9 ne!ij)ol111e opalt.rlil me~l vrchobky
sezóny. Umelec mal šťastie a j ltla sólistku :' domáca ptanls~ka Verda Enuan s velk9ffi nadhla dom a v skvelej
technickej dispozicii z.a•hra1a Rachmanlnovu Rapsódiu
na Pagamnlho tému. Dvoi'Akova Novosvetská, mimochodom asta'tltl9.krát dakonal·e nepochopeltlá Veronikou Dudarovovou, zažtarlla v celej svojej íkráse a diOslova strhla ináč dosť rezel'vované tnstanbulské publlikum.
Turecká ,.eX!portná" husllsnka SUiDa Kan predndesla ak.o vždy velmi dobl'e Wlentawského 2. huslov9 k·on·
cer~. a•l e v dir.uhej pol.ov~cl večera sme ·boli svedlkaml
dosť problel1lo81t1ok·ého pred.v.edenla Beethove.niOvej 9.
Sym!órue. Na konto nemeckého dirigenta Ericha Bergela treba .pr~poč~ta;f škr~pajúcu sahru l čudné tem.pá
(volná oost obČBIS pr ~pomlnala pomal9 valčl•k) , no nemohol už .za ,;r.ozl.adené" doméoe s6LoV'é k•varteto. Tleto rnedosta.~ky ~lai nevyvážl.l a1nl v9bor.ne spievajúci opern9 zbor [zbormajsterka GISkcen Koray).
O ho:dnotn-9 zážt~ak sa postara:la sovietska husllst·ka
Llana Isakadze v Sibellov()m koncerte. Dlrtgent večera
Ranglm GISkmen prtprarvU 1patom v d:ruhetJ ,polovici koncel\tU velmi solfd:ne uved·enle Mablerovej 4. symfónie.
Zo Sovietskeho zväzu [Sovieti sa tu .v os.tatn()m čase
- i V -opere a balete - :slina frek•Vetlltoovanl) prlš!eJ aj
dirigent ďalšieho •k onoor.tu VJ.adimfr Fe1lOHjev (Haydn,
Catkovskl·j, Skrla.btn: Le Poéme de l 'Ex·tase) a muziclrova.l nar vysdkej úr.ov.nl. Z.S,to vystú'penle domáceho dirigenta Emina Gfivena Yasllcana pr~pomlnaJ.o skOr súboj v rln:gu , než dLrlgentsk9 výkon . .Odrn~esla to .h'la.vne
Jupiter. P·I'Dblemo~~~tlcké
Mozartova symfón1a C d1ur bolo a,J vystťi(penle .ta.JI.anského dlirlgeruta SUnna FrontaUnlho, k.tor9 rmá zásadlné tech.nlck-é problémy. jeho
slabš! v9.kon vyvážLia vyntkaojúca hra k·la.vlrneho dua
sestier Pekinelových v MendelssO'hnONom ·koncerte pre
2 klav!ry.
Oalšl Sov i-et Alexander Dmitrljev sprevádzal nemeckého violončelistu Wolfgang• Beottchera v Dvofékov om
vlo l o nče lovom koncel'te (!·ba priemerný v9•k on! l u po

z

scéna

hranlčUa

nlelskemu dlirlgentovl Garclovt Navarrovl sa spolu s nrm
podarhlo
vytvoruť
81dekvátne
pal"l'llel'St>vo so só.Ustaml. Drážďanská ·flllh.armónla, Aldo Ceccato, sólov9 pár Marta Notová
a Barry Anderson, nádhemé
:zJbory a Verdiho Lady Macbeth
vytv.oriU k:orunu festivalového
mara~tónu. Toto •k oncel"tné uved-enie .v ta.Jians.kom or.t.glnále
bolo triumfom, hvtez.dnou hodinou .t9ch na ,pódtu l v hladtsku. Akoby sa neuskutočnlil'O
niekde v strednej Európe, ale
a·k oby v tomt.o m:omente bola
konce11tná sieň Drážďan p.renesená d.o La. Sca.ly s Jel priznačnou atmosférou.
Okrem Wagnera a Verdiho
prehovori·! '" na festivale aj oo19 rad ďalšieh skJadatelov, ok rem opier zaznela celá paleta
Lných hudobn9ch podu}aU, okMm qpern9ch s611stov sa predsta.v.t.l 1 ce.19 rad da.!šlch Lnte~r
pret.ov. PlesňoV'é večery Pet•r a
Schl"elel'B, EdLth W,! ensovej čl
Ljubov Kasarnovs.kej potvrdili
oh9r t9chto speválkov, mlad9
basista Pa.ta BuTchaladze sa

prestáVIke u.vJeaol Mozaortovu Mala nočoo hudbu a sult:u z baletu Vték Ohrnvá•k
l. S!lrav·~nslrého. Dva veče
ry patrl.JI d.lir1gell!tovl Gilbertovi Vargovi [hlavné diela:
Bruokner: 4. Symfónta a Elgar Variácie ,.Enigma" ). Jeho vys.!JťiJpenla patrili ne5~porne medzi pozHlva sezóny,
mllll v§a!k smolu, že sa Jeho koncenty dostal!! do tesné·h o susedstva d~·ooh J<.oncel1tov mimoriadneJ ťirovne:
~pLva/kovov9ch Mosk-ovsk9ch virtuózov [ Mo~rt, Vlvaldl,
Cacclnl, Cari·SISiml, ltosslnl), s6Ust1: V. Splvakov -husle, St. Bunln - klavfr a T. Slňankela - spev, a Orchestra rMagglo Muslc1111e FlorenUno so skv.el9m Utom
Ughlm v sólavom ~PSnte ·Beevhoven.ovho huslového koncertu a fasclnujllclm Zublnom Mehtom za dlr1gentsk9m
pultom [Wa:g ner1Predohra k Majs!Tom •Sip6Válkl)lll a Caj kovského 4. symfónia). ~
Tolk,o 'b y .a:sl (v poz!Uvn'om 1 v nega.tfvnom zmysle l
stárlo za zmlenlku o zvyšku lrst81tlbulskei koncel'tnej sezóny. Qper.a ,p r.bpMVHa so svojim baletn9m sťiborom
premiéru trojice diel: tureck9 komponlsta Cenglz Tane
skomponoval l>a.Jet s tematlil<ou olympiády, nasledovaH
Polovecké tance z Borodinovej opery Knieža Igor [zbor.majster Zdenillk Bnlek J a záver{)lll Stbelrova l. symfónia
v z.aujlrmaJVom choreQglraftakom stvárnenl Oytuna Turfanda. Dirigent om bol sMly .sovietsky hosť Ellad Baglrov.
Dve .operné premiéry - Verdiho Tru·bad(l;r a dvojicu
Pucct>n~bo opier P.Jášf a G.la ool Schlcchl !Priniesli velmi
slušné s61.1 sttcké v}'lkony [v9'born9 ·tenorista Eool Uras
v ťilohe Man.rl.ca) . a~le ,podar~lo sa Im aj po rež! }nej
strAnke vymanU z doterajšeJ ltlev9raznost1. a koovenč
nostl (režiséri Aydln .Gtin, resp. Altan Gfinbay). Rovnako l hudobné n aštudovanie ·bolo v d·obr9ch rukách: Trubadúra velmi skúsene dlrlgovaol Rober.t Wagner, žtal,
už končiaci svoje lstanbulské fPOsdbenle, čo bude pre
istanbu•l Skll ~pe•ru tste ve~ká s~ra1a a Pucciniho
presne a tem.pew merutne viedol mlad9 t•a.Jiansky hos(
Aldo Tarchet.tl.
lsta:nbwlská sezóna sa skončUa, ale 15. júna sa rozbehne kolos 16. ISt·anbul·ského ~etného festivalu. Toho
l'Ok·U ·Je o niečo chudobnajš! !V oblasti orchestrálnych
.k oncertov vyst.úpLl Iba Ankarsk9 prez1dentsk9 orchester a po dJ\118. rk·onoerty maj\1 Orchester BBC Edward
Downes) a Lyonsk9 nár.odn9 orchester (E. Krivlne).
Zato komorné koncerty sťi zastúpené početne a kvalitne
(vystúpia komonné orchest11e 7JO ZSSR, Rakťiska a Ta lianSka , •od nés PMžálkovo. k•v!lll'lt·eto, zo s6Ustov to budú o. 1. I. Olatr.ac.h, sestry Peklnelov·é, J. J. Kantorow,
L. Jsakadze, J. Bolet, B. L. Gerber, C. Cesarl, G. dl Ste·
fano a.td. Vef!ké a ·re.prezent'atl·vltle je zastllpende džezov9ch a fo~krov9 oh sťibo11ov a sólistov. (J. Gar.barek,
A. P.lauola, Diuy Gllesple, M. Davis, Joan Baez, Serl'a·
nlto a mnoh! In!.)
Festl.valové podujatia sú ,trad ične ro2'mlestnené po roz.
llčn9ch <Utra•k tlvnych prlestorodh Istanbulu.
ROMAN SKlEPEK

oc4

Vladimir Spivakov

zasa; predstavil filko speváll sla·
hajťicl na rebrlče k svetovej 'PO·

pularHy. Ťa~ko sa bolo s tými·
t.o spevá•kmt po Ich .recitáloch
lrúčit, l ked žiaden z nich ne·
šet11111 prlda vkamt. Dráždanskj
K'ľ!tov9 zbor [ Kreuzchor) obo·
hat11 festival krlštálovo čistý·
ml predvedenlarmJ Schuberto·
vej Omše As dur, Bruckonero·
vej sk l81dby Te deum, ·l zrled·
kavo uvádzaného oratória ll·
raelltl na paštl C. Ph . E. Bacba.
K o2ldobäm festbv·a.lu patril Uef
BBC Symph-ony Orchest.ra Lon·
don, Lazar Bermann, Cappella
Sagittal"lana a oel9 rad dalš!ch
mien a sú•borov .
Značn9 záujem vzbudilo 13
premiér sťičasnej hud·obnej (vo
velkej
miere
d·ráždanske)J
tvorby, ku -k·tor9m patrUa l no·
vmk.a Uda Zlmme11man'lla Koncert pre olesn9 roh a .komorn9 ol'Chester. T·oto d)elo,
my~Lienkovo , ale l
tematiCky
vychádzajťice z tv·orby J. Ph.
Rameaua, venoval ZlmmermaDn
sóHstovl d•r áždanskej Staatska·
pelle, Petrovi Dammovl. Od·
vtaZIIIJlOSf, hravosť, labkosf (v
sača snej hud.be pojmy naozaj
v9ntmočné).
f·r encúzsky ~..
a kr.k,olomná náročnosť - to
sú charakteristické zna•ky tohoto nového diela, kt·oré v
DammDvom só.le, v naštudova·
nr domáce) Stattskapelle a pod
taktovkou sk•lada.tela za~name·
na·l o o.václe vedrúoe k opakova·
n1u poslednej časti novinky(!).
We ne,poohybne o skLadbu, po
k·tureJ siahnu špičkov! homls·
ti v rôznych kútoc·h h.udobné·
ho sveta, dielo, lkľorému sa uf
dnes hovori ,.k1oncert pre z6·
zračrn9 .Jesn9 roh" .
Sesl'llást dni s nudbou sama·
lo .skončiť, a.ko vždy, podu~·
tlamt bez a>ódU a st<l'Jech, kedy
sa mali ulice a pe-šie zóny .pre·
men!t ma znejaoe oázy. Neíl·
prosn9 dážď 1Jlll,IU'H ttlto pek·
nťi .tradfcl•u, l ked Z'Opár zborov a orchestrov .nesktlamalo
vytrvaJ19oh, pod z~plavou dálii·
nLkov stajaclch na dšenoov. AJ
poz,vánka na nočn9 •koncert
pod hol9•m nebom sa stala ne·
plamá. Impoz.anlln9 500-členný
zbor sl ne~pleva•l, desattlsl·
oo posluchá.čov, vystrojen~ch
dáždntk·ml a prš~p.láštami, od!·
šlo sk•la.mane d·om:ov. Ale ani
táto .,zmena.. neubrala nič na
atraJkUvnastl festJvalu . ktorj
na bud1ťicl rok p:redsta:vl repre·
zentatr.vny v9ber Olpernej, or·
chestrálnej a komornej tv·orby
z posledn9ch desatroči.
AGATA SCHI•NDLEROVA

REVUE HZ

"·

SBohdanom Wárchalom o starei hudbe a .ielen onei...
Otdzky interpretdcle stare/ hudby boli predmetom a tístrednou t~mou niekolkých besied a stretnut(, ktor~ sa v uplynuleJ sezóne uskutočn ili v rd mci pravidelných poduJatl v Klube
skladatelov SHF. Priniesli rad podnetných mymenok, ndzoro.
vých konfrontdcil, pontíkli priestor k diskustdm i polemikdm ...
16. fúna s ndr. umelcom Bohdanom Warchalom vied la dialóg, besedu a diskusiu moderovala dr. Etela Cdrska, Prind~a
me zdznam, ktorý spracovala pre neH casopis. ( red.}

Slovenskom komornom orO chestri
aa poplsalo vera novluovfch stránok, odviedlo mnoiltvo besied, je neustálym predmatom ťívah pre teoretikov a
kritikov. T·o znamené, ie je
at6le aktlvnou a aktivh:ujácou
16i!asťou slovenskej hudobnej
kuiUiry. SvoJou životaschopnou
tvorivosťou
podporuje cfaliie
vfrazoYé dimenzie orchestra,
provokuje k novfm kompozll!afm opusom slovenských tvorcov. Netreba vari opakovať mé••. hodnotiť to, l!o neukoni!llo
rut a ronlja sa v umeleckých
amblcl6ch 1 oduievneným nadlealm ďalej. Pouáka skôr moiaosť konfrontácie pýtať sa na
eajaktuélnejile tvorivá vreme
' 11ibore, na témy dua~ných
dDf v oblasti inter·preliicie 11ta.
nf hudby, na n6zory a postoje
amaleckáho vedáceho, huslistu,
dlrlsenta Bohdana Warchala ...
Koni!lte pnťí sezónu a Jno'ovaufm a6borom. Moino povedať, le ate pod drobnohladom
vletkfch, ktorl vém drila palca, ale najmä tých, i!o aledufá
10 subjektfvnou .kritickosťou Yale kroky. Zahran!l!n6 reprezen,JAn\r pokračovala l t. r. 1 jedaoma6ne prlaznivou odozvou,
uhr6nte pre OPUS l kooproduki!ná anlmky pre d6nsku a
aaslická firmu. To vietko, podi!larkuje priaznivá atmosfáru vo
valom Inovovanom aťíbore. Podla vb dosiahnuté ároveň koralponduje 1 predoilým vývojom...
.B. WaTcha l: PookLaf lide o
k\'la!Dt'Lila:tlvne zaobezpeOOn!e mo}lm lideállam bolo ma( pln~.
homogénny sláôLk•(}V~ zvuk typu Ba.rtókovho DI.<Vert:lmeiJit.a.
V počLa<točat~ch rOk·o ch sam
sl hré:OOv nemohol vyberať. Bol
9Qill vdačn~ každému, kto ml
prefaV'tl dÔV'el'u. V t~oh.to rokooh nel'i82 pOŽI8d<OIV18nú kv.alilu n.a·hirádzal'O nadšenie a elán,
čim sa pod&'no dosialmu( určitý kvaUt.:~tlv.ny :.t~ní1 a r :l u ten
u! mal .právo žlť. Dnes zl skať
hráčov rúe je problémom. Vyberáme !c h kom.kurrom, pretote kle predO<V~etlk~m o kv.alLtl\1.
V tejt-o stl-v.l slostl ma vždy napadne myšlle nika V. T.allcha:
,.lll'lteT!()ret181Čná ťl,l'O<Veň orchestra 1de tak da!le·ko, po k!a f slaha tl.roveň jednot~liv~ch hráOO.V."
Zaiv'!edLI sme v súbO!l'e sys tém
jldnoročn~i:h zml(w. Nie .p ret•o,
aby sa :zmlžil poci.t sociálnej
latoty hráčav, skôr ako 1st~ su.
mul k sQst.a.mej prác! na sebe.
Kvallmá t\rol/eň vy.ro.vnaného
sdboru a jeh'O ko ncertného maj.
stra ml potom ,p osky.t.uje pr.l estor aj pre ddlr:lgoV'al!lie. V súčasoostd je tQ pre mňa na}v ll č
!i.a devlza. Môže m hra ( a v u·r.
čltýo.h prlpadoch ak sl to
n&ročnos( partov vyžaduje da( pO'k}m a upresni( hrané aj
sestom. Na tóto tému pr&behlo v .m!inUilOSit! ve ra d-lskus!!, no
napnlek :rOzny,m post,o jom zostal
9001 presredčen~ o správnosti
svojho .názoru . Do•ka~uje to aj
prax.
B. C6rska: Teda aábor prijme
tala lnlclatfvu dlrlsenta...
B. Wa.rch.al: Hráči nemajQ náDietky, ba neNiz ma V ~Z:v.Q, a by
9001 nlek>toré •m iesta upresnU
,estom. Sá to teohn'lcky 1 mu·
ll!álllle vy~lf hráôt, ktor! moje predsta<Vy d01käžu adekvátne
reall.zO<Va( aJ bez podpory mojich huslf. Taikto môžem priamo, L~piiNiitfiVne O<V;pl yvnU c el~
tnter,preta:čn~ proces s kla!Lby.
B. C6rska: 06 aa to aj tak
eWpať, la ako dirigent, poskytljlta dl!il priestor tvori'Yému
vklaclu }adnotltvých i!lanoy l
Glkasl6m o n6r.oroch na laterpnt6clu uri!itej skladby. .•
8, W.a:rchaJ!: Poviem o SVJOjej
predstave a záv.ls! od koncer tn6ho ma~jsbra a 'ko ju uved1e do
ll.vQta . Aik pr~jmern názor flnébo, musi ma o ňom pNsvedčU.
CeLka.vQ k-Mca pclu však mus!
prlpra~l( jeden.
B. C6raka: Knntatlvna troYIII hr61!ov teda podmieňuje
illlllaliu, ala v atvlaloatl 1 roiYijaJ6cou aa kvantltatlvnou zloikoa sálloru 16vbla aj nové dra-

maturgické

amblclé. V r6mcl
mo!nl)stf a perspektlv čo je možné obsiahnťíť...
B. Warchal: NJe je ml c uq~ie
žiadne štýlové obdo bie a nl hu dOibný žáner. Uspokojuje l provo,kuje ma Iba jeho kval!ta. V
na~ioh začlatk·och sme v ba-ro.ku r~ašll na·jštršl zä'ber - od
V!.valdihu po Baloh.a, Hll.n.dla,
Telemannn. Tá t·o šLrk.a a rozrnanttosť nás vtedy m ohla us,po.
i<o jlt. Rád vŠia k objavujem neznámo, a bdlo treba I st ďalej .
R'Ozhod Qc.i m
bolo a je,
sťíčasných

do a kej rn!ery m a hudobná pods tata d.!ela doká.ž e zaujať, čl
ná-jdem v ňom refJexlu vlastnej
pra vdy.
E. C6raka: Ako by ata konkretizovali predstavy budácej
dramatursie. . .
B. WarC'ha~: Je množstovo !He.
ratúry, ktorá nám bola v s ta:l'Om obsadení ne<prfstu.!lilá. Hrávali sme sice 1 Dvol'áoka, Suka,
Bar.tó.ka, ale ohýtba la !m autent.tcttoa (nazva l by som ro zloč·l 
nom J. Caiká nás Ca,)kcwsklj, Cilk.
ker. f-e.ho Spomlen.ky sme už s
ús pechom uviedli, a le U'rčite sa
budú v!aoc páči ť, ak Ich zahráme v pôvodnej podobe a obsatieni.
E. Cárska: V aávislostl 1 nafnovllml trendami je redukovanie zvukovosti vfrazových dimenzii dnes ui belnou koncertnou praxou. Vy to nazývate zloi!inom, ale vo aYata sa tentó
trend presadzuje...
.s. Warchal: Rešpekt.ujem
1n~ch, ne.vsugel'!ťl.vam Lm moje
n ázory, ale v sti,vJs los ti s t~ml't.o
L!l'O<V~mi trendami mám Is té podozrenie, vypl~v.ajQc e a .J z ek-onomlok~ch sMm.ulov (menej fu.
dl v·lac za.robl) . To je jeden po.
'hla.d. ln~ mám ·na t~ch. ktor!
se!'I!67Jile bá<l18jti v h!l9toorlc k~ch
premeňooh a dolkážu ma presvedč!·(
o svoj~j hls tOT'Ioke.J
'pr<Wde. J.a S! svo j'u v.š a•k pod·r žlm a zOStéJVI8m vem~ in·ter,pre·tačne j
a.kitual!zác1d. mmuloot·l.
Naše ušl s(l zwykn.uté počú.vat
ln<ll<. D!alekltt!ika je v tom, fe
d.nešn~ posluclhá č za pren~la 
du, že z hudby m á niečo ziska(, mus! <počťíN'.a ( v s1llrade s
estetick~m1 Ldeálml dneška. Ako
sa kedySI!. v:laSilllle hNilo, o tom
;neex:lstujú záznamy, sú iba dohlady. Exis tujú teoreliic ké spisy,
podla k•tor ~ch sa sn'lllžfme čltas 
·točne orientova ť. Leopold Mo:/la:rt ,mal p~ám.ky naprlkldd
k v·~bratu. Podobne je to s hu ·
dobnýml nás trojmi. V:raciame sa
ku st>aT~m nástro.jom. Ony vša'k
boli konšu·uova né pre Iné llik·us.
t lc.ké pľl!e s tory a o tom. že bol!

IJled'Okooo lé,

sved·či

ro!llkt. že su

olkrem husll v§ettky vyvi ja .jú po-

d'!'les. Vývoj má naJpredova t a
jemu sa nielen podriaďuje, a le
,prta m ho v~ta každ~ hud 01bnl'k
- s l<'l.adatel aj ~nter p ret. Ked
SoO objaiVHo tem'Pero.vuné ladenie kla vira , Bach s k•o mponoval
dva cykly 24 skladieb p.re ten ·
to ná Sľi'Oij. Podobne Beet•hoven
a ďalši - nebrá111!1L1 sa pakro•k u. Prečo by sme sa my moll
vrát!( k prejavu, ktO!l'ý dnešnému čl ove ku nie Je vlast n~ . Hudba nemA byt len zaujimavé. Mus! !nšpiNJlV'a,f, na•plňaf čl o
velka, musi po má'haf vytvá,raf
oéz·or. P.oslucháč.a nemusl.u zaujlma f Jef p.r•lnci.py, technika.
Je (li!Yhou nás !:nteľlp.retov, a.by
sme sa v hudbe vyznal•! a pos kytl'! zážitok sebe aj ln~m .
E, Cérska: Premfilafáci muzikanti brťiaia svoje oézory, vy-

tv6rajťí

isté dobové kritérl6,
formuj6 sál!asné trendy. Svojim
tvorlYfm nepokojom provokujú
kaidého jednotlivca ku kryitallz6cll vlastných postojov. Haraoncourt vo svojeJ knihe .,Hudba - rei! zvukov" zdôrazňuje
prlnclp sťíi!amého poi!ťívanla
hudby, ktorý nemé spoi!lvať pri
lnterpret6cU iba na konfrontácii nuanaov, itýlových odchyllek, ale na celkovej profil6cli
lťíboru 1!1 interpreta, ktorých je
potrebné vnlmať v ich celostnom postoji (principe). Na druhej strane sťíhlaalm a názorom
A. Parrota, ktorý pri svojich
znai!ne progresfvnych, neraz
osobitných, ale predovletkfm
osobnostnfch názoroch na interpretáciu starej hudby v sá·
i!aanosti :vyslovil velmi oblek·
tlvny nbor: ,.M6m vlii!lle sympatia k Interpretovi, ktorý robi
to, v l!o veri, ako k takému,
ktorf sa podrlaclufe domnelámu vkusu publlka . .. " Sáhlaalm
a jeho nborom, pretoie nezdi
sa ml doatatoi!ne presvedi!lv6,
ak interpreti, ktorl ui majá
prax niekolkfch rokov, menia
neust6la n6zory. Niekedy aiJsolátne dlametr6lne. Myallm sl,
ie interpret l v rámci vlastnáho vf"roja by mal obh6JU nAzor na zbadné prlnclpy vlaatDého ltýlu a iba v detailoch
cizelovať a vylepiiovať doalah·
nuté...
B. Waroll'a<l : Pl'lot<1 t~m to ná zorom ne mám na.jm enšfc h námietok .
L. KACIC: Na margo Leopolda
Mozarta a Arcangela CoralUbo
dve malé poznámky, K otbkam
dotfkajúcich sa yibrata u Leopolda Mozarta chcem upraanlť,
le podla hullo•fch lkôl tej
doby - vlbrato bolo ozdollou.
Táto jeho formul6clu al teda
treba vysvetlovať ako ozdobu.
Ak naplni Corelll ,.Hrať ako je
tu naplsané" tak Iba v prlpade,
i a sa svojej predlohy nechcel
vzdaf. Sťí vyda:vatelstv6, ktoré
takéto presné ( 7) z6pisy vyd6 -

vajd. Iný, podobný tnie pred pokladanf ale dokázaný l
prlpad je u G. F. Händla, ktorý
vyslovene žiadal vydavatela u
presnf fixný z6pis jeho ozdôb.
Pri interpretačnom iitýle Warchalovcov brat bez vibrata by
bolo absurdné. V praxi existujfí rDzoe princfpy - odsfídiť
ich nemoino.
B. Warcha•l: Nechcem

bo jOva ť

proll novým trendom, Iba obháji( svo.je ná'ZOry - IL!lterpretovať
Každ~

hudbu lla'k, alko ju citlirn.
má prálvo na vlastný Mtzo-r, len pr!Uš NIC'IIooAlny po.st.0 j ma ned,okáže presvedč i t.
Ziska ma iba hlbO'ké emocionál.
ne prežJtle, rac!JOinálne nezaneohéva vo mne Qčl:nok . J.a mám
t.i ež ka ždú f.ré,zu teoretlC'ky zdO.
voônenú, a'le to s1l moje v·lastné
prl.ncl.py, ktoré sl za~laf pane -

chám ako š peciUkum nášho sú boru.
P. Pol6k: Hovorlll ate, !a sa
anailte zachovhaf poiladavky
vydavatera. On vlak môle zrevidovať fr6JiOYanie, tempo. Tleto veci máte možnosť upraault
a ·'ltonfrontovať. Ako pristupujete k autovému teztu . . .
B. Wta:rohal : NJe som ty,p interpreta, ktor~ sám báda. Aik
dostaalem dve p.artltÚl'y toho
Istého diela, vy'be.r!em sl tQ,
krtorá nat ur elu sllboru lepšte
VY'hovu,je a Je bLI<!šle k "mojej
praiVde .
E. Cér•ka: Ak sa vr6tlme k
aktualiz6cll
lnterpretal!n6ho
umenia, Ja potrebné zdôrazalf,
ie i!loveka obklopuje. OsvoJuje
sl to prostrednlctvom spole»eoosti, v ktorej 11}1, a ktor6 bo
c htiac-nechtiac formuje. Spomeniem slod W. Goetheho - onojuj al a nad:vlizuj na dedli!stvo svojich otcov. Pýtajme sa
- prel!o teda takf nbrat do
rokov mlnulfcb, a prel!o takt
z6ujem p dobu, ktor6 r.ohrala
v dejialcb podatatDt rolu. umoinlla na pleciach obro• zrodiť tivot aovf umenia nasmerovaa6 k novfm obzorom.
Hlat6ria ako lda61 umeleckf,
hlatorlckf, fllozoflckf. Ako lly
ste •Y charakterizovali v6i emi.
aentaý dujem o hudbu ater6...
.B. W<()['ah18l: Nemám mlmor l.adny záu jem o hud.bu sta•r ú,
.a·le o hudlbu dobro. O hudlbu
st.a,r.ú as! preto, že je v nej vefa hudby do brej. Cas preoobal
lwl!l•Lltu, preto v dostupn~ch materJá loc.h vari neexistuje hud,b a, ktOT.ú by som nemoho.l s
ohu to u lnter!pret01118 (. V dohlt~~d .
nej dobe sa ·t18'kto· snaflm uv~es(
do žlvo:t.a Z1mmeľlffiannove sym fónie pre vydav.aJtefs.tv• OPUS.
Verlm, že ke·b y Beethoven poč ul svoje diel a v dneillej lnterpretácll, bol by nad§en~.
E. Cérska: Mad.& t6 dobrd
hudbu patri popri apollllnuej
starej i aťíl!asa6. Vecf a roYaakfm zaoietenlm hréte l pre ·
mlé ry aloveaakfch autoroY.

B. Wa rchal : Slovens ké h udb<t
ml je blfzkta , pr eto že skladate-

I:La, ktor ýoh diela bráme v pre.
važnej miere, pl~u hud·bu kv<~~ 
l! t.nú H Než pret'O, re V7ln~ké v
prostredi, v Morom sám žijem
je ml bllzka a má ml čo
poveda ť . Skl<t d·M~I'i<l ml vo väč.
šl1le pripadov dôveru.jú, s(l·hl<t s!.a s mojtm názo!'om, a to je
óobr ý pocit, pretoo·e to svedči
o tom, že som pochopil ich z ámer .
E. Knmrlov6: Ideálne je, ak
sa stoto!nlme s autorom. Co
vlak roblte ak autor neaťíhlasl?
B. W.arohal: Sn~ažlm sa reaH~ovat zápis
čo na·jtp.reSI!lejšle,
pretože u nlek;toorýtc.h s·k·la d•él<te·
IO<V (na.pr. Ba.l'tóka) je zápis
neodv.olate t.n ~.

zápis sa snažlm prepre.sne, až potom na s leduje samotné tovorlvé práca.
Noty sa mOžu hra( presne a
skladba zostane bez na'PI1Ua .
Näzor skladatela , k1tor~ mám
z-ob.r.a t za svoj, ma musi naj skOr pres v•edčH . A'k robfm ti,pravy, súhl<asf s ntmt aj skll!llda~e l . Ct ,;l·atdfme na jedneJ strune" so sklad<atefom, to závtsl
od nás oboch - mterpreta 1
sklatda.tela .
E. C6r8ka: Hudba, podob.Da
ako veda, Je tesne nlazan6 se
svťljhb i!asom; je llvfm •trazom vflul!ne svojej doby. Plne
zrozumiteln6 mllie byť Iba cn
svoJu zaktuélnenost. Aktuálnosť
sa dak dnes ch6pe rozlll!ae,
mo!no povedať, !e u každého
interpreta, l!l sáboru po S\'8·
jom. Naplfiajfí ju estetická kritéri6 doby, interpretal!oé ipaclfli!nosti, nukové a vfrazoyf
zvl6iblostl - ale l ducbovao·fllolofick6 rezonancia so d l!aanostou, tep !ivota dneika.
Také Je teda aj auteotll!nosf
SKO z pohladu jeho vadáceho...
P. Polék: Vy ste umelec ea·
r6pakeho mena, pr6vom zn6•y.
MAte svoju pravdu, ktord reipaktujem. Je to aubjektlma
pravda, ktorej vlak muslta variť, lebo ňou dosahujete isti
bezprostrednosť, ilvost. Napriklad Bachova suity aktuallaa jeta v.rcholnfm spGaobom. Dokladáte trilky na miesta, na
ktorých v z6plae nle s6. PGsobl to ausestlvna, ale...
B. Warch<al: 11rUok je p re mňa
v ýrazov~ pl"''Sbl'ledOk, ktor~ vy.
tvára svo)'l.m pol a lebo celotó!llov~rn kmltanim
z v ~šené na ,plltle. A -myslfm sl, že sa ne ·
dopustim p.rehreŠ'kl\1, keď v ka ·
dencu starej hudby použijem
trblo:k a j tam , kde nle je pred·
·pfsaný. Nepova~ujem to za o zdobu t.mprov.l!začnélio c ha&NI:kte ru, ktorá by vyt.vá.ra la t.nú
me lódiu, ba dokonca kontra p un·kt. V}'itová'Nim nrm l,ba ak·
cent a nevnlmam ho ako zá sah.
P. Pol6k: Vo nojej doba dak
lmprovizai!n6 prax bola :Zlv6...
E. Céraka: WarcbaloYcl 'Vlak
do istej miery kaidou noYIMI
laterprat6ciou lmprovlzuj6, Da}ml pri spre'Yédzan! a6llatu. V
alel!om je takáto spoluprAca
late poui!n4. Zanechha laklu·
ku provok6cle, ktorA ned6 pe·
koj, &Umulu}e k uri!itej n6zorovej syot&a.
B. Warchal: Velmi rád !ij)l'e vádzam. (Pire mňta je to detek tLV\ka .) Najmä umelcov odll.šn~ch názocrov. Na.jskOr ma v§a.k
musia o n.lch presvedčiť, alebo
vy;prO<Vokova f, a'by som sa do s ta l d-o a ke.jsl Ln te r.pretačnej
ex·tázy, to ma in ~~> L·ruje k tlO·
v~m 1nter,pretaČIIl~.m ná.p.adom ,
Takéto p6d1ooVé k\OIIllf<I"ootácto sO
velmi osožné, p.reto sa Im neN ot ov~

~lm očU

brándm.

P. Pol6k: Text vlak mus( byť
jednozaal!aý, presvedl!lvf a maal zasiahnuť poaluch61!a . . .
E. Céraka: Clm viac fa mol
nosU konfrontovať lnterpret&t·
ná n6zory, tým aa vytvára vii!
ll predpoklad, ie nielen umelcl medai sebou, ale l pol!etaé
a rôznorodá publikum bude zasiahnuté na sprbnom mieste.
Diela hlat6rle sa n6m dnes )a vla " novom svetle. Ich pravdivosť súvisi s aktuálnosťou najmii preto, že do nich vstupuJe
adi!aaný !ivot. V takomto prfpade odhalujú obraz o duchov .
naj alla doby, vcl·a ka ktorej Jlli.
ouloaf presiahla st6roi!la a za•
sahuje nb svojou intenzitou.
Priprovlla ET ELA CARSKA

)
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Herderova cena 1988
- Roman Berger

le je vôbec l ah ké plsat o osobnost!,
a-ko Je R-o man Berge.r, o č lovelku
toaik~oh Lntelek•tuállnyc.h a lud sk~ch rozmerO'V, o sk lada·telovt - fHozofovJ s ~atk
zlo.žrto •t•varovano.u psyoh1:k ou. Vopred odhadujem, že asi nemOžem byt presn~. aonl
v~st.tž,n~. K na:plsanLu t ~ch-to r lad·k ov m a
však ln-špbruje moje dl·hod:obé pnla~t.el
stvo s nim, dathl]•ú ce sa .od roku 1952,
ked pnl·šlel do Brat.lsi!B.vy. Prla.telstv.o zna.
mená l klus spoloč.n ej cesty, spoločnéhoo
hladanla v~chodls:k, poznávanie.
Ak~

je Berger v~den9 z·bllzka moji)U
o.pt1k-ou m ladosllt l súčaSillostl? Bol a
ostal hla.dajúclm pnLnc1plálne Istot y, pre m ~š la.júc1m, česton~m. velmi seba k.rJII!ic·k ým, ale 1 nezmlerutelne kr~tlck ~m ku
vše tkému fW'>Illá lmemu, hJ.ú pemu, povrchn é-mu, mm!málne.mu, uskromňujúcemu sa
s ~,ymedzeným profes1análnym "kory·
tom (.v tOollltťl prlpade zlost•n e vyslovuje výrez "redl11>k olonl~mus" ). Berger nte
je " hydrológ·Oolll" pato'lmv a riek umenie,
svoje miesto sl hl•a dá v majáku s rozhladOolll na more, v k rorom sa zLleva}ú
všetky v.ody ludske•j •tv•Oil'll.vosN. Má vysoké nát'Oiky na seba 1 svojdch pr!altelov
( .. . a.le )a1t mu to flct, aby se n e.bál
WeriC!h), je takotný, 'preto v~čHokou
neuráža, je a.ngatovan~ pre dobr-o veci,
nLkdy .nebol samotárom ani egoisto m
(moono mal by byt väč~lm, aby sl u zurpova l čas a priestor ku komponovaru-u ).
HLboko zakorenený v mravnosti nléll~te ·
vuje chorých, ked treba, pomáha slovom
~ f.mom, s Vám()s ťou vzdátVa úctu a cti
sl prácu kolegov Sl) sm.ahou o obj6k•t1·
v-litu (motno prekonať woj vyhranený

ná zOiľ? N.le, ale s.nažH sa pochaplt
"delbu zásLuh").
Na -poč!.a~.ku ná§ho prd&telstva JtudovaJ hr-u na kla.vlr na VSMU u yrofesor ov F. Ka fendou a S. Ném&bba-Samorln&ketho. Podla mOjho tlSIUd·k-u bol v ~bor 
ným k loavlorl&tom, oo m-ikdy t.o ne-pnlpustll
[hral ml l. k la vl-mu soná.tu na kon-cerct·e
súča:Sllej hudby na P·r ažsl<e•J jar! k onoom
50. r okov) . V jehG hre bola vzácna vyváženo s ť rac-lonál·nej j)ráce na detad!Je i
ceLku s mome.ntom cLt()Vého a lntelektuálineho osvojend.a sľ skladby. Uf vtedy
:m~čal sl ,.pre seba" k-omponovať. Skr-om ne a s váhanlm soa p.rlznávaJ k skladatel st·v·u ked mt ukázal svoju prvll klarvl.r.ruu
soná·t.u. Ko 1.1to som ho musel prehovárať,
aby sa venova l skladbe profeslonálne
( f·a!ké sú defLni!Uvme roo-hod•nuUa Ber·
ge.ra ).

StťldLum kom,pozlole na VSMU u prof.

D. Kard~ a hneď sk:ve-1~ v~sledok absolventské d!lelo 11ransfoomácle pre orche9ter, dodnes hnamé e uooávané [ ·v~
raz " u zn évané" nemám rád a a>St élfll
Roman, ale je tena:z málo priestoru k
jeho an.al~ze). Dnes je zvytk om p~tat sa
kam patri ten a onen skl:adatel, do akej
.,prleha'a.doky ". Je d·odelre:t<lll1il11:, alearorl•k,
moda1Lsta, dJatootk, nedklasLk, sonorlsta, m !mlm aUs ta a!'d.? •MysHm, re amblcl ou Bergera bolo vždy hladanle s 'V oJh o v~chodlska. Kafdá .,§katulka" ooJa
by ptl'eňJlo prl:úZky·m -väzenlm. Zaool sk.tlmat hudobntl matértu, a'ko sa hovori "od
pLky". Po.Jožtl sl jed!lme mofml pŕe seba
otáz.ku: Co podtn1lknút s mnwlinou tónov
t netónov v čase l ,;nečase". Ak~ postup

~t ú.cll u mnoh ýc.h klúčcwých lektOr. Ot6z·
k.u - prečo som tu, krde vObec som t u

r
Snfmk a: R. l'ulák
zvoUC z tlslcov motnostf, aby sa docie Li l ždadan~ výsledok? Pri r.tešenl tejto
.,rovnice" treba ne.u stále prek račovať
SVIOI) tieň ( zd·11111Ltv~ t~e ň us,po.kojenla sa J.
.posúvať h~anlce sebe, Ln ter.pretom 1 posl-ucháčom . Ber.gerove skle'ťl.•by sú často
dlhé, r ozmerné a preto náročné na sústtredenle sa p.rl poč\1vool, vládne v nich
všalk. prlsna OO<Iiv!lznoost (nemožno "pre spa ť
l:n.terlú-dlum ), sl1 nana jv~š Lnter p.reta.č ne nár očné. Jlak~ml stl naprl·k lad
Kon:vergencle pre če lo sólo (Pod.flora-n ský l. a,Jebo Exodu s pre organ (Micha l ko ). Tu Jreba povedať, že mnoho "poh odln~ch
hráčov ICh povafovalo za ne nootel·né.
Je Iba samozreifné, že tento Ber gerov
prlstup k sebe, !Lud-be a svetu vOtbec
(-hudbu = m odel sveta 1 pl'ILvledla ho k

bolo a bude, aik ý je 21myse1 exl~e~cle,
aké mám pov4nnGSt~. k>a>m vedie cesta?
od.povecr n a ňu cLI·h o u Berge.ra vzdorovala ~ba mtultlvnemu a spontánne11u
lormu ii)Vanlu. Odpovede hladu ! postupne
v klasick eJ l súčasneJ be~tr.U, poézii,
v~.wa rnom umeni, di>Vadle, vo tlime, Yo
fyzike, k yberne.t.Lke, termodynamLke, histór ii, etnomuzJ.kológU, sémal!l.flt-ke, mate·
ma(·l•k e, psychológU, astron6mU, v n6bo·
ženstvách európskych 1 oolentál nych a
vo fl.lozGt.u (a ešte sl mysUm fe tento
úctyh odn~ ZOIZ11am je nfNlpln~) .'sám 0916·
va v obk h1čenl toltký"oh Informácii pri·
skromný a n azýva seba "hochštaplerom'
lnterdlsc·lpl•nárneho typu.
Allro pracovnlk hudobinoved.ného OSla·
vu SAV naplsaJ mnl)f.st!Vo štúdii cltdac
o-bjl!'k•tlvnu potrebu zmen.lf dosia; zaull·
van é ( "z.vyiko.vé") prístupy k analýze
hudby. My>Sll>m, že práve on ako človek
š-Irokého Zá•b el'u má na to plné ,prévo.
V t~cht o prácach je množst'Vo hlbokfch
n podnetných m yš~leno·k , pTlstu•pov - to
uož rue je Iba analýza, ale fllozof~a po·
ch apen.ta.
·
Ak~ Je teda Berger ? )e chodec, ktorý
sa neponáhl a k cle lu (predčasne a po·
vrch ne stan ovenému) pr iamou vyaslal·
tovanou cestou a nechce žať pr-Itom vav
riny v "9t: ~pových " vlt a.zswách. Voll lllu.
katé obchád.zky k atrtogralfo;v, ohcejt1c po.
znat podrobne cel~ terén (a možno aj
potešif sa nim). Jeho ci elom, za ktortm
Ide, Je azda tušen~ bod na honmoe.
kto r ~ sa úmerne vzďa luje pl"l bll.žovankl
sa k nemu.
T~ohto zopár sllr.tľôn~cll riad kov 90DI
n a.plsa l z na.dostl na:d tým, že m OJ prlater Roman Berger, :rememetrač s ruksa·
kom, pln~m m yšlienok, h.u:d.by, nádeji a
lá sky k dobru bal "zbadan~" v teréne
a ocenen ~ H6ľderovou cenou tohto roku
v máJI, ·kltorá mu bala odovzdané Yo
Viedni. Z.o srdca bl>athofel ám l
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ZELJENK~

Ladislavovi Holoubkovi
k jubileu
sedemdeslta.tym
n>~~•rodenl .
n ám zaSLúžilého umelca
:Loo~slava HoLoubka .d·lhoročn~
pr.J.atel a zMlec j.ubllantov·h o
diela a práce Ján Albrecht do
Hudobného žl!Vota okrem lmé.ho
naplsal: .. . . . Holoubk.Gva sna'ha byt sám sebou a neskr~:vat
sa za nad·by.toon~.m-1 sLova:ml,
.p rehna.nýmt n~precl<teným! ges.
tam.t pla ti rovnako pre jeho
Slk.ladatels ktl, a ko ~ dh.,tgentsktl
čdirmost a
p Lat( a;j pre jeho
,p ra kiltl dtý fl~vot. 'Dak, aik•o ne·
.p ozná neprliamu reč, ta ktdzovanle pri jedna.nl, je aj j eho ume.
lec.k~ prQ)atv prlaomočlary a. p.ros.
t~, bez ná:maku predst1eran·l a
a ozdobnosU, bez okll'ás a vy·po.čtta.vej re·f lmova.nOSitl. .. T-o, čo
07lllačujeme sl-ovom 'efek(, bolo ho loubkovsk ému sl•ovnlku l
ll<llturel.u cudzie, lebo ne'le.f alo
na pl'Lamej ceste, ktorou pr.t s tupoval k dielu, k rea!LzácH.
Halou bek celý svo.] fivot nebo.! č lovekom kompromisu, ú stwpku a dipJomac.te ani v umenl. • . "
Ladisla v Holoubeik sa 13. au gusta d'O'flva
sedemdesiatych
·pll!lltyoh narodenln. Prestupuje
1ch s tými tstýmt l·ud sk~l a
ume leck~ml kvalita-ml, aké mu
.p:r.liPioSB11 pr1a;t~r Ján A l·brech.t.
A zá.raveň s prl·budnwt~ml hod.
notami, k>toré V}'ltvorll v r01koch
pnacovného vol.na - et v jeho
prlpade bude lepšie hovor.lt o
tlvllzik.ovom volne. O tom, že sl
volný čas cen! a premieňa h o
na tvorbu, svedčia buste_j.úce
rady jeho komom ~Cih, V>Oik álnych l arohestlrálnych diel v čase, kaď sa rozLtl.čU s dJLr.tgent-Sikou aiktLvHo.u v dJt.vad:le.
Svedč.la · o t.om skladby, ktoré
sa PNW·~delne oc~tajú v kolekeU preh.ltadlk-avých t ~!d ň ov M ·
v~J sLavensl<eJ budby. Kap~oola
práce La.dlsloava Holoubka teda
ešte zďaleka nie }e u za>Vre~ ;í.
Na predvedenie má prlpraventl
svd)u druhú symf6n.t.u, po neJ
uf reaLI.rovaJ dalšie tvorl·vé plá.
ny.
NIAiktoré č.as!tl z k apLtoly sl1
vša:k uf uuw•r eté a skont'!ené.
A na I.Cih zálk•lade m:ožno kan!:ti!Jtovoaf, fe La.-d·~J.av Ho;Joubek
je aj v našom kontex·te, ked
najmä spoč ia tku ~ ~ miadá slv·
venstká hudba tla'ťl.·ala vlacnásobntl a•k Hv.L1>u, ponúka la a po·
t<rebovala obh ospoda!rovanle vla .
oer~c h svq)lch poll, mlmoolad ·
ne mn()h-ostiMl\Ilá osobnos ť. Vez.
mime bba Jedno z pali p.o
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·n lekolk o desaf.ročl v tvo rbe aj
v lntel'pretácU n atú·rodnejšle -.
a t·o slovensk.ú opennú k.ulttlru.
Na jeJ budovani má Ho loubek
mimoriadny pod•le.l a v jeJ h!LstórH m á nezastu.pHeloné mi-esto.
Holoubkov zástoj v slovenskej
hudobnej k-wttú·re Je v pravom
zmys-le slova bud·OIVIéllteiS\k~. A k
z.wráltame a·J študentské roky na
Hudobnej a dl'lamatlc•keJ atkadéml.l, patom Holo.ubek stál pni
sloven.Skej opere s v ~nlmkou
-p rvých šiestich - siedmich se.
zón a vyše štyri desa t-noč.l.a ju
SopO!.uformoval. V .rQkoch 1932-38
bO!! kJol'e:p etttorom Ka.r.la Ned bala v opere Slovenské-ho národného dhvadla - a p opri ~om
na§t-uodO'Val ta.k mer ~rl deslattky
o,perem~ch .tnscenáoll. v r.akoch
1938- 5'2 bol dlrlgentOolll v SND,
Je·ho vstupným tLbulom bol Verd-lho Rigoletto, nAsledn~-1 Dontzett.lho Don Pasq.ua le a -premlérovanle ope-r y )ooefa Roslmsk éhl) Caol:malk (1k je.j prla~nlvé .
mu ohlasu p.nlisipel L. Ho loubek
zásadnou hudobnou úpravou),
dalšia v rade bola Thomasova
M lg.nan, Pucciniho Madame Butterfly. Vycháóza}tlc v ústJrety
posJ.ovenčovan1.u 01pery SN.O v
štyrldsla·tyoh rokooh bol činn~
aj ak.o preklada-tel l•l brlet - a
ote)to f·unkcte sa ujlmal aj v ,poz.
dej š!ch rokoch, jeho slovensk ý
text v Kolíliclac h .~n.scello()VIBlflé
ho Slmtókovoho Moctrofúza .pa.t •r l v slovenskom kontexte k v~
choLný!m a.ntefa;klt>oon. Po oslobo.
den! sa IJaodlslav Holoubek za plsa,l pod mlldhé profLlové produkcle qpery SND - Korsa1ko ·
v ovu Snehulienku (<režds6r )uroj F.ledler). Kon}OIVIoovu Košto~mu a pamä tn1í prem·l éru Su ohoňovej Korťitňavy v decembri
1949 ( obe s reflsérom Kar.Jom
Jernekom ). Holoubek má podstatné zá>sluhy na za•r adenl a
llspeŠiliOIIl 1-nsceoočnom v ~sled
ku oper y MO!mčll od sťi~asné h o
•b ulth<mského au tora &uboml;ra
PJ..pikova. jeho hudobné na!tudovan le z oom:brbvsk é-ho Insee.
náote Eugena Onegina ostáva
podnes vzorO'Vé. S oko§lckou operou sa La·d:I!Slatv Ho 1-oo'bek stire ·
tol !Lvaj(:rá•t na jedno k.ra.tšle n
jed.no dlh-§t.e abdobl e, obe v ša·k
boH velmi ťinodné. Poča s prvého obdobia - v r-okoch 1955-58
ju priviedol <rko šéf 1 a'ko
d·~rl.gent na vy!>-okú umeleckú
úroveň, .rešpekttovanl1 v celo·
štátnom meNdle, 11llko spolu pracujtlc s progreslv.ny.ml reži·

sérml Kornelom Hájkom a Rra.
nts!JavOolll K~l§kom . Dôkladné sO.
naJmä lch na.študovan-l a Dona
Juana, KorSiéllkovovej MAJoveJ
noel a Cikkerovho Bega Ba}a·
z~da, výraz.ne oceneného na oo•loštátnej Oiwdelnej žat'Ve. Po
.ná>Vrate do Bratlsllélovy sa v ro·
•k·ooh 1958-68 Hol oubek venoval
vo zv~šenej m iere činnosti pedago81.okej, aik o externý peda·
góg dlr.l gova nla .na Vysokej škole mú.zlckých umeni a vedtlcl
QPerného štťidm te)tG Lnšt ~t-úcle,
pr.l'Čom pedagogické ci ele sle dova l a j alko dl<Vadelný d!irLgent
a o,pern~ šéf. Poo~kol mla.d~m
umelecké prlležlotostd., trfl)8zl-1vo
s Dl-ml pl'laoava.l. Mnoh! z protblov~ch tnte.rpretov Sjpevá·k ov a.j dirigentov - ďa;ktJjú za
mom ent umeleckéoo p.rlelomu
prá!Ve Holoubkovej od,va·he rJs ·ko vat, za k·torou stoji jeho tl.p·
i'lmn ~ 91'Cleč.n~ v.zfa.h k m badým,
za.člnajtlclm umelcom. Koncom
p ätdes.laltyoh a začba.tkom šesf ·
desi111tt ych rokov spá}a sa s menom Ladtslava Holoubk•a vä č~l
na Lnscenácll súčasnej ~rnej
·Worby v reper-t oá.rL brat-lsla vS'kej opery. Ohranlč u jtl Ju naštudO'Van-ta Jatnátka (Liška Bys.
t.nou ška - 1958, JeJ pastorkyňa
- 1968 ). V týclrto hraniciach
nachádzame dve význau.né n a·
št ud O'Wln~a opier Jána Ci kkera
(V7lkl'llesen1e, Mister Scrooge),
premi éry vliii.Stnýoh diel Rodina
a Profesor Mamlook l tl~šný
debut Mira Bázi,Hka (Peter a
Luola ). Holou.bek soa pod.plsa l
pod prvé českos l ovenské uvedenie Seba.llnovej opery Sk:rotenle zlej !eny, Egkovho Revlrora, Orffove-J Mlldrej feny, Ra.
ve lovej
S.panielskej
hodLrtky,
Prok oflevOVlho Prlbehu oza jstnéhto človE'ka. V ,polo.vi cl r o.ku
1968 Ho.lo ubek opä ť prevzal šé.
fav.ské 282-lo v KošlctiBch. v
priebehu n lll'kol-k ýoh sezón vy·
viedol súbor zo stagnácie ume.
leckej, dobud()Vall ho v zmysle
.pe.rsonálnOolll, v~.razne ovplyvnil
jeho dTama•tur.gl.cktl polit iku,
objavnú na•jmll vo sfére kl-a-s·l c·k ého dedlč.swa, dOk-umentoval
svoje k·u lmlnujllce dlnlgentské
schqp.nOSitl v na,študovan.l•a c h ne.
oolej desbat'ky opier, na·jml! v
.premiérovej
Ferenczyho Ne·
.v&ednej h umoreske, v spev áck y
Vftpra.covooej a v št~lovej bu tre
Cosi fan ~ut.te l v archestJrá l ne
.p la·stlckej Ká·tl Kabanov ovej.
Sk.Ja.da,telské uleloO LlHilslava
H oloubk•a obsah·uje takmer v~et .

k y ue~né žánre v pomer ne bo ha tom
počte
opU90'V, čo je
zv,!M t pozoruhod!né u OSGbnostl, ktGreJ hlav.n ým umeledtým
nástr,ojov nebolo •pero a noto·
vý pap.le.r, ale d·Lr.Lgentská tak tovka. Zdá sa, !e :nie ceLkom
docene.n é stl Holoublkcwe Skl adby komornejšieho charakteru,
predovšet-k9m kompozlc le vok á,l.ne. Do de:) Ln slov8illSikej hud by za.plsa l sa Holoubeik predo·
vše~k ým a·k o o.perný s.kledatel .
A•k prvé tni a.pery boli v sl ovensk,l)m konte~te z áslu tn~mt
poku smi o modercn~ hudobnod ramatick~ tltva<ľ pred Sucho·
ňov.ou K-l'útňaiVou a preklenuli
most medzi dielami BeHu, FI·
guša u Roslnské-hn - n a str ane jed-nej a pO'VQjnovou. v :;k la .
datel sko m ruikopl:se i vo vol be
dramatlckéh() tvaru pesu ou tx:..
hatou pOvodn ou tvorbou pos ·
ledn9ch desa t:ročl , opery z rokov šesfdesl:atych pr.ln1esll nové zábery náme,tové, tvarové 1
'kompozičné . Od štýllovo ne jed·
notnej l oha•r aiktenovo ned otla hnutej u harmooLc.ky miesta mi
n aivnej Stelly (:prepracovaná
ver.zla z rok-u 1947 je podst-a t -ne zrelšia u umelec ky kom•patk.t.neJšio l, v.ledla skla-da tel.ova
cesta k meta•for-lokému, barm e.
.nlcky oprostenému u k 11my se.~n~m smetanlzmom sa hl ásla cemu Svlt,an·•u a k nespom9m ..,
hudo bným k valitám rozprávka
vej T(tzby i-tentokrát so zamet· -

nou lnšpll'áclou ct·v otákovs.kou,
stra-ussovsky hutnou tnštr\llllell
t áclou a n.iekolikýml velkýml,
naozaj zrelo prekom.po.novan9Gl
plochami). Ked po šestnástloh
rl)koch p;rt.šlel Holoubek s tlll8·
rou Rodlm.a, bello olrolo dlelll
v iac dltskusll, než ono skutotne n!1Jkalo. Téma vhodná skDr
pre člnoh.r:u (•Predlohou bola
drá•ma l. Praohafa 1 narétala
miestam! sice na m.u1lltl.nely
openooj konvencl.e, a.Je drama
~Lciky funkOná hudobná zlo!ka,
Jaj ~tý!lová jednotnosť a kompo.
ztč né postu,py, n:a:d:vä~ujtloe oo
Stellu (lebo Sv•~talllle a Ttlfbcl
boli skOr zámernými n ávra-tml l
- o odvAžnosl!l stlčasn6ho nametu anl nehovoriac boU
rozhodne prLnosom nielen v
rámci sk•l<lidilltelove.j t.vor by. Dra.
mat lck y nllij.zOVIrete.jšl tvar pri·
náša ne!lporne Profesor Mam·
look, dielo silného myšl·lenl<o
vého a politicky neustále ak·
tuálneh.o náboja, v hudobnt1
zlofke ·u p.latňujúce pou-ž i Ne dvanásttónového systému, hudob·
ne na.výratznej~le ohatrakterlzo.
v&né rep!Lko.v~ml di alógmi v
štý.Je spreohgesan.g u ( u prellsa
.p rimá r ne spevnými! J a samostatnými orchestJrálnyml plocha·
ml. T·tlito oper-u a a•utorov vklad
označil Jura•) Ha1rtk za velkO
č-estn.l1 hru " . Toalká je 1 "twoiná a umelecká cesta Jubll\ljO·
ceho zaslúttl~ umel ca Ladls·
la.va Holoubka.

ZUZANA MAilCZELLOVl

VÄZBY DžEZU A MODERNEJ POPULÄRNEJ HUDBY
(Historizujúca úvaha o aktuálnej otázke)
moder.nej populé·r ·
V oblasti
nej hudby je otézka
vzťa·

tlu medzi žánrovými okruhmi a
nao)mä otázka medzi konjUJ\k<tu.
rélnyml preja:v.ml (dosahujtlcl·
ml platne s vysokými néklad·
ml, vypredané amftiteá·tre a
pod.) a med'Z.l menšl.novýml
žánrami ( čast.o vyža:cLujt'lclml aj
hmotnt'l dotácLu l nanajvýš na·
llehaNá. V akJt,u álnej spoločen·
skej slt uácll, ked lnštbtťlcle dO·kladne skúma,}ťl zmysluplnosť,
rentab L'Lnosť a
perspektlvnosť
vynakladaných lnvestlcll, vz.nl·k.
ne so š!ren!m náročnejš!ch prejavov džezu Ull'Čiite nemálo problémov. Nešk·odl preto prLpome·
ndť, že prepojenosť džezu a populárnej .hudby nemé len vnú·
tomé ( Ullllelecké J apod statnenie, ale Ich rozvoj nie je možné od seba oddeliť (a to má
vo svojom dôsled·k u tiež hospodér$ke konzek<Vencle. A preto ťiež teoretlzujťlce zamyslen-I e
o vzťahoch džezu a populárnej
hudby, by mohlo byt poc.Lne·tom k zau,j.atlu pra•kt!Cikýc·h postojov.
Vzťah
"dm - · populárna
hudba" má mnohé podoby a
~to podlleh-ll!Jťl v rôznorodých
vývojových et<a>pác•h zása·dným
zmeném. Rozpätie tohto vztahu
môžeme 'Vymectzlf pomocou kraJ·
nosU: džez a populáTna hudba
·mOžu 'byť totmné, a1le dochádza a J k Ich antagonistickému
odcudzent.u. Modemá ~>QPUlár
na hudba a džez ma.)ti spo.loč
od predlhl.st6r1u (afroamerlcký
hudobný follktló.r) a vo svo)l.ch
new011leá!lSkych začla.~koch, bo.l
dtez jednoducho sťlča s ťou . dobovej populá•r.nej hudby. Mäteme pojmov a nedorozUIJllenloa sa
ne:pretdHe dat.u jtl od "zlatého
veku džezu" - čiže od cLvddsla•tyc·h rokov. Vtedajšie '>becenstvo považovalo za df>ez, tie
na}rôznejšle druhy hudby: od
c1génskych k~ple.l (so saxol6nom), c.ez juhoamerLcké tance,
af po s l•ad kťl hud!J.u sláčbko
v~Ch orchestrov . .,K•r álom džezu" bol Pau l. w .n.teman a tltuLnťl ťllohu vo mme Džezový
apevák hral Al Jo.Ison. C!m po\lrchnejšle sa s term!nom ,.džez"
na•rébalo, tým pr!snejšle po~Oilll
podrobila tťlto éru sel(llkt!Wlej
kritike purlstloká džezové publlcbstl·ka. Teo.r etlcl (na-jmä poc1
veden!m F.r<mcťlza. HugueSia Panasslébo 1 sa pods tav111 za Ideál
.,č istého džezu", k.torélho zá«ladný.m predpokladom je kolek<t!vna Lmprovlzécla, ta k ako
je známa v neworleánskom dže.
ze (či že týmto sito m džeZONos'11 nepre~ll no~~pr. mnohé pozoruhodné na hrá'\lky rané·h o swingu). Daný pohfa d včlenil ostat. nd po.pul&r.nu hudbu medzi bezcennú komerciu, k•torá parazl·
tuje na umeleckej poten cll džezu. Pre dnešok po u čné, že to
bolo v dobe, ked Gershwln,
Berlin, Kern a ešte niektor!
da l~! . p!sall sné<f najk raj šie po.
pulárne pl·esne 'Všetk ých ci as.
Harmonlc'ké schémy týchto ples.
nl poskytujťl u ž desatročLa spolahlt.vý podklad pre lmprovlzá.
cle rôznych džezových smero v
a naopa~k strelillutla s džezom
boli pr e zmiEmen~ ch autorov
silným inšp~račný m zdrojom.
t ra swingu [vyvrcho lila v
obddbl
1935-40)
navodbla
zriedkavú pr!bu211lo.st (až zhodnosť) medzi džezom a módnou
pexpulé'l\no.u hudbou. DOl ežHý sa
stal prvok swingu (čiže u In·
lormovanejšleho obecen stva sa
už zt'lžll pr(llš široký pojem
džezu) a ml&r·a .,džezo·v ostl"
lcollsala v.o v.nťl.trl produ.k cle
jedno~llv ý·ch
orchestrov. Pre
,;krála swLn·gu " Bennyho Gou d1118lla a jeho orchester sa n apr.
stalo ty,pl•c ké rozdelenie re,per·
toáru do t roch ča st!: - populAme (kom erčné) plesne so spe.
v éčkam i, orche s~ré~ne sklad.
by, dôkla dne o~~ra n žo.v.ané s plochami pre tmprovlzéclu, - pro.
dukcla malých skupin (t.rlo,
k·v&rteto, sexteto) v nekom:prl)..
mlsne džezovej po l ahe [ spon·
t6rma lmprovl zécla, výrazné ·ryt.
mlcké nap!lotl e a pod . ). v w mto obdob! 11namenala sll nťl spo.
!očnú väzbu pre džez a popu·
16mu hudbu spoločná profesi onálna zá!kla dňa, záv is los ť na
tom Istom obecenstve a na r.ov.na .
k9ch komerčných mechaniz·
moch. Pre·to a:j kwpelnl cl naj·
v9znamnetš!oh a hud.obne naj·
potentnejšl ch orchest rov . <Lk o

n a.pr. Counrt Basie a ou.ke Elll.ng.
t on, nera z zdôrazňova li, že ich
h'lavným zámerom je hra ť hud.
bu, k·to rá sl udrž! Zá'lljem obecenstva, osta.ne predarjnou a za •bea:pečl orc<hestru exlstenC'IJu.
Vo väčšLne euró.pskych krajin tle.to stereotY!py 30. l'Oikov,
v mnohom predznamenali dal š! vývoJ. Pod džezom tu tak mer výlučne rozumeli pre.do·
v§.et·k 9m k omerčnú ča s ( swing

tos!ou nie kol k9Ch .amatérskych
n a:dšenoov.
v teoretick-ej t·enexil. z tej·
t o situáci e vznlkloa téza o pol arUe hodnotného džezu a k o·
merčnej po,pulárne 1 hudby. To·t·o nazeranie už w.v·t·hlo purls·
tick9 koncept .,buď alebo"
(buď je to čistý d žez, alebo to
nie joe džez 1. PredstavlteTom
to hto swingového na zerania je
n apr. unglick9 teor et i k Fr.l n c l s

cl hra ti neobyč.u jne nárocnú
hudbu, ktoré je až dodnes z
technloké·h o 1 výrarz:o.vého hla dl·ska, pre .mnohých leb kolego v v ta nečnýi:h a ~tM\ových
orchest'!'och, ne dost~JPná. Táto
hudba k se be pritl<~lhl:a t'lzke <t
naldšené obeoenstvo. Nekom.pr.o.
mlsné od·ttlhnlrtosf od hla vn éh o
prúdu populÁrnej hudby a od ·
trh.nutosf od kan.ven~ného spo.
loč.enského z.a č ienenol~. m al.u u 1

rozchod džezu s pop musi c jl!
deflnltLvny. Seperécla pokraču ·
vala aj v 2. časU 50. rGk·OV , po
nástUipe rodk and rO'llu. Džeze.
v! hudobn!cl a publicisti s os·
tlrou krlqikou prijali hudbu s
tv:rdým (neswlngovým) stereo ·
ty:p ným rytmom, s chudobnou
.ha rmoniCkou
vybaJvenOISfou
l.1hudba troch a•kot'd'OV") a ú s.
pechy hudobne nevzdela.ný.ch
šofé.rov nátkll8idných automob!·
lov. Džezová krHLka nepochopila rock and 'Tol1 a.k o nu.tnt'l
reak ciu na sterUnt'l ples ňovQ
n ad,produkelu, neooenila jeho
o,p lltovné s,popula.rlzova.rue prv .
kov afroamerLckej hudobnosti
[dôsledné 1 keď zjednodušené - vyuUUe bluesových prv.
kov) a Než jeho nový spoločenSký vplyv . Rýchla komér·
clalLzácla roc1k a.nd rollu (ill<llPľ.
móda ,.sla·dkých" slow rookov 1
zdam!Lvo diWala za pra<V{!u hla.
som, ktoré nás tu,p tejto hud.by
•p ovažova li z.a berz:významnťl epl.
ZÓOU . Až ľ·OZVoQj ·l'OC'k:u V 60.. TO ·
koch ( Be:a~t les, Ro!.l.lng Stones,
Ja nis J·oplinová a pod.), vy·vol.al
záu~em džezmenov, a to najma
hudobn!kov, k.torl hlada ll východiská z Izolácie od širšieho
o·kruhu o·becenst<Va.
•Ko ncom 60. rakov sa obno ·
vil prirodzený sklon džezu čer .
pat z v~raoo vých pr ostrled.kov
rpopulámej hudby a zárO'Vet\ a.j
mla dá generácia rockových hu.
d·o'bntkov nachád7!81a v džeze
nové podnety. Ako k on šootw)e
Lubom!.r Doružika (v Enc}'lklo·
pedll jazzu a modern! populár.
nl hudby) : "Pokrusy o syntézu
vy.chádzajú z oboch strán ; s.po.
jujťlclm pM'kom st'1 pritom spo·
!očné a fll'oameriC'ké pra m ene a
naj mä trad!cta blues. Rockov!
hudohn!CI prLjlmatťl z d:tezu najmil
vy.t<Vá.r:anle ITOZSiahlejšich
lmpro:vJzovaných sól a plOch.
.p rax spolo čného jamova nla (rl rto.
rG na.}no všie džewvé smery za .
-t lač iH do pozadia J a vyt·vára ·
nie nä;hodnýc.h alebo krár.kodob~ ch formácH šplč:k o.výc.h .h u·
dobn!.kov (.p aralelou džezového
All Star Bandu je roc·ková Su·
per Group). Džez.ov! hudobn!cl
sl z r.ooku vy.ber a.jú prv.ky ToQC ·
kove j ry.t,ml'ky (zvýra,zmenie pre .
h.ladného členenia záJdadnél:to
m et r a m.lesto v ol.ného ryt•m lc·
kého prúdu, typi<Ského pre f.ree
džez) a eie.ktrorfon1c.ké 1 elek ·
t-ronlcké nástro.je, prl.značné pre
ZV'U!k ový tdeá.l rocku." Torend
spé.janla džezu a r.ocku v 70.
rok-och vplynul do p odoby tzv.
fu sion music, k.tOIT·Ú a;kce,ptova·
lo rovnak·o džezové l rockové
obecenstvo ( tťl•to jed<potu dosia hla n a jmä f<mmá·Cia Milesa
Davisa a skupiny, k toré zosta·
v·m je j odchovanci, čl~e Weat·
her Report, Ma'ha vlshnu Or ·
chestra, Ret·ur.n To Forev8'1' <l
.pod.). Trend vzá>}omného ov·
.plyvň avanla džezu a rôznor.o·
dých smerov rocku a pop mu·
slc pok['ačuje a j v
rokoch
neobyča.}ne ,p lodným spôsobom
(napr. pop džez, funky, cr ossover a l. tendencie). Ok.rem to·
ho džezov! hud obn!cl dosahujú
oona.z výraznejšie Qspechy p rt:amo v ob lléiStl pop musLc. Mm
zvláš ť marumnmé priklady u ·
vedme pop df>ezo:vý k.oncep.t
Geor ga Be.ns ona, M bpa•rárdové
ús,pechy Herbleho Hanco.cka.
&pol uprácu džezového aran!éra
Qu·l·n cy.h o Jonesa s Michaelom
jack.so.nom, Integrovanie džezo.
vých hréčo.v v sprievodnej skup l•ne rock ového spe.vá-k<a Stmga
a pod. Spoj enie džezu a PQPU ·
l á·r nej hudby je neodmyslltel·
né. tiež v súčasnom systéme
odborného §k olst-v a. V siO'Ven·
ských sťlvl-sl ostlach prlipomeň ·
me, aké rýchle efe.kUvne v ~ 
led.ky pr ~ni:eslo vyučova nie dfre.
zu a populárnej hudby na Kon2:ervatór tu v Bratislave a rých.
le upl a~nenle absol ventov v pro.
resl oné lnej praxi.
Neustále preMbo.va nle lnteg·
orácie rôznorodých hudobných
smerov z.rejme ostarne Ul'Oujú ·
clm trendom a j v bl!,zoket bu ·
dúcno.sti a nepoc.h y,b ne t·l eto
snahy povedQ k novým, zaujl·
omav ým v ýsledkom. Bolo by ch y_
bou za.'Vr.lmG t tento vývoj z t\z.
kopr sých , k on zerva·t!v.nych po·
zl cli. R·ovna.ko u chy·bou by v šak
bol o negovanle histori cke ! kon.
Unutty a autonómny·oh hodnôt
jednotJI.vých trendov džezu <l
popul árne j hu dby.
IGOR. WASSER.BER.GEI

ao.

Louis Armstrong
musLc . Hudba džezo.ve.J oblasti
v Európe však čas to z!-skra l a
ďa'lšle , s·poiočensky a umel ec·
ky záva~né dLmenzle. V česke j
scéne chara k.ter l s~lckým pr!okladom je orc hester Osl.>bodeného
divadla. Z pr!snejšieh o hla!llska •tu postréd,am e ni ektoré p.rv .
ky ma júce v džez.a zék larln ý
'VýoZnam; v orchestri neboli vý r az.ne.jšl sólist i a tak lmpro.vizo-.
vané sóla tu nezohréval1 dOle·
ž l~ejšlu fu·rukc!u, h·ra r ytmlc•k ej
se·kcle a frázo,van!e nevytvára·
lo stchu j úce džezové napätie.
Na druhe'j strane ježek doku·
m entONa l neobyča·j.n.ú vynalieza v os ť P·ri včleneni diel či-c h dže·
zových pnvlw.v do svojich melodic k y a Inš t r umenta čne ~n 
v enčných skla dieb a dokumen·
otoval tak špičkovú podobu eu ·
r6psk eho pon!ma n l·a džezo.vej
populárnej hudby. Pre širenle
po,p.uiárnej hudby tej doby naj .
dôlefitejšim miestom boli noč ·
né podnlk y. Ta kúto prevédz.ko·
vú pod.o.bu populáwne j hudby
reiPI!'ezentovui na,pr . orch ester
Melody Boys R.A. Dvorského,
k<torý v rep er toári z.a.hrň o.v al
celú š!·r ku žá.nrov popu lárnej
h udby ( od · .,lu dovle·k " po do·
m á·cl a zuh r o n lčný swingový re .
pe11toMI. Pok•usy o koncetwn ý
aut·onomný džez. boll eSte spo ·
ločensky mAlo vpl yvnou zAieži

Sni mk y: autor
Newton (jeho. knLh a jazzo vé
scéna z .r . 1959, v y§l·a v česk om
preklade v r . 1973) , ktorý vt·l pne konšt.wtoval, že džez je v
postaveni hollywoo.ds·kého pr o·
ducenta, ktorý sl prial, aby v
žl•v.oto.pl snom filme o Mozartov! bol a scéna, kde M ozar.t hTá
na kl avir.l Na krásn om m odrom
Dunaji. Keď m.U vysvetlili, že to
nie je možné, opý.t.a l sa. že kto
mu to za káže? Newt·on k tomu
dodév<t
futuro·l o•g-lcky
platné
fXl u čen ie : " Medzi
džezom vo
viastn.om slova zmysle a medzi
komerčnou populá•!"nou hudbou
le r.oz.houne rozdiel. M ožn o. že
džez vo svojom vývoji dOj!le
otak da:lek·o, že bude l epšie n enazý.vaf ho t ým to m enom. Za t la! je vša'k dže~ vo sv o.jej podsta te, bez presne vymedzených
·h ra nic."
Ak éru sw ingu chura.kter.izo·
va lo prepo.jenle. nástup om mode.r.ného džezu nast.alo dlhotr·
vajúce rozdelenie. Modern ý džez
už vo svo,ti'C.h zači atk och ( Sty ·
r l dsia te roky) znamenal niečo
.nové, predtým n ebýval é. jeho
jednotlivé smery: bebop, cool ,
ha..rd bop, free džez a pod ., pri.
r1Jiesl! hud•bu vy.žadujú cu sl .n i e.
len š.p eciálne pripruvený ch hu
dobn fk o.v. Jill l ' pce!, ti wvan é.
pre tút o hudbu pr.pt'oH:!lG ol>e.
rP.n st vo. Už bel>op<lV t hucl vbnt ·

sv.oje neblaíhé dôsled k y. Mno ·
h ých hudobn!lkov viedla k nonkonformnej
uzaV~Ntostl ,
psy chtcký.m p oru ch ám, k sebaznlč u•}G c lm ná!Vy.ko.m
( nark o tl.ká,
aLk Oihol) ; s tým súvisela chu·
doba, t·ozvrárten ý rodlnn 9 živo t
a pod. Marg tné ~ne ,p .rtpomei\me.
že M m osf éra tej doby a ži.vot ·
né osudy tejto generácie nado·
'bud li v 80. !"Okoch novú a kt.uá l.
n ost, a to vď·alka filmom, k·toré
s
ro.manWzujúc lm
odstupom
spraco'V.all pod la blogra (l( Cha r .
lieho Pankera , Buda Powe!la a
ďalšieh predstavltel ov. Najl ep·
š! z týchto fllmo.v - Okolo pol .
noci - na t očil Bernard Taver ·
nier .
Kontrast<I!e k m odernému d1e.
z u, ktorý poprel zá•k onlt·osH z á .
·bav né ho priemyslu (jeh o jedi ným cielom sa st.a l<él sam o tná
neko mpro misn é hudba ), popu .
lárn<~
hu dba pre<! nást upo m
rock and rollu, dévala dlamet·
'!'á lne o.dllšný O'bre z. Sladké m e.
lódle. lntenzLvrne
opa.ko.vanle
swLngovýc.h f·or mul!ek . v tex ·
toch nekonečné expl oatovanie
romant lz.ujúcej lúl>ostnej terna ·
tik y. to všet ko bo li chara k.te·
rtstlcké znaky te jto éry. Zdalo
sa, že moderný džez sa u1 s
slwmercl.allzovaným svetom. 11
kU>t'Om
krarovniL
spevácke
hviezd y nikd y nestretne. že

•
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Vzácne čriepl<y
ľ Gruzínsl<a
Dokončenie

metom ná'šh·o .roohOtVoru. Soso
ei•!Ws:ký festival splnH fun.
hla·del na etnomuzl'k o·l ogtckú
kelu
účinného
d.opi,ngu
problemat~ku v celej jej kompre moje daJlšle pôso•benle v
pleX!Mst! a opieral sa p!'edoh.la~vnom meste Glruz!nsk.a. Pravvšetkým o a'ntrOipOI•oglcké vý du povediac, zažil som v Tb!chodtská. Vý.sledlk·om jeho s:kúl!s! celkom neoč·a.ká•vané studemanl a úva'h je nachádzanie
né tlr.! týždne a málokto w
nových a nových s(tv~sl.ostl meStlľedoeu;ró;pskych
cestovate·lOtV
dzi jedndtlivým1 etil1!llkaml, prdsa môže , ,pochváliť" tým, ~ v
čom ka.lllkaz.ská oblast má množ.
Otktóbrov.a.m Tbli)isl ma-l štastie
stv.o s,polo.čných čt.t s pre.ja'Vna sneh. An! po.v·e-t·Hl'll'Ostné anoml na Ba.l.káne, v Mpáoh a v
m á.Ue v n!·čom neslk ·r .esl.! li O!kúz.
• seve.rnej Európe. Svedči o t-om
lujúcu .a1t:mosféru mest.a. Z·OILila.
burdonová technika, použ!va.nie
mova1 som sa s nim Oip<lltcr:ne,
dlson anc!l, vzťah sólo burpostupne a v ďa ka .n dborným
don a fun··k clonálne vz.ta•h y busp.r le vodlcom aj sy·stemat!cky.
dované na se:k'u:nd'Ovom záklaZa tieto rady a cenné i:nforde. Sasov monológ ma úrprim mácle vd.ačlm
predovše~kým
ne povedané rasc'lnoiVIél.l. Navypraoavn!•kom K QiliZ·erva•tór!a. s
še, odohral sa v poslledných
·kt.a.rýml som sa denno-denne
dňOC·h môjho ~tudl~jného. poby·
stýk.al pri hosp~tác!áoh na vytu a môj mozog už bol naozaj
učov.a nl. V bud.OIVe školy som •
presýtený návalom lnfor>máCll a
stráv!! t·a·k mer vždy IWVú polozá.žHik•OiV. Ta•k ČIL ona•k , gruzínvicu dňa . SledO'V:al som predosky fol.klór a !Lturgický spev
všet•k ým orgau:J.!~aooú štruktúru
W·o.rl:a vo výsled:nom dojme z
tejto inštitúcie a pod1el hud obpoby,t.u samosta1tnn.í
ka,p ~tolu,
noteorettcký.ch dlscilpl!:n na cel•kltorá sa ml navždy vry je do
k·ovom obijeme Vý·U'ky. V tomto
pa.m!l'lo!.
smer.e som bol trocha sklamaPo nlekolkýc'h hodi:nác.h strá.
ný me tód·a.m! a o'bsa:hom vyučo .
ve.ných ka<ždý deň v ,p riestoroc ll··
vani-a - čo som otl\lorene poKo.nzerva.tó!'lla SOIII1 sa p.r a•vldel.
veda•l vl•a.cerým člen·o:m K-a.tedne vy.dával na svOije p otulky po
ry hudobej t.eór.ie, nech ml je
Thll!si. Ve!'lným! Sjprie.vodca.mi
teda odpustené, že sa n a tom·
ml bol! spoml•n ané pra.c-ov:n!č.ky
to mieste o tom ~mleňujem.
študijného. od'delenl:a KeH a NaNa jednotli'Výc-h prednáškach
n a, mladý f,blooof-e-steHk Bes!.k,
vo mne vzntk·al dojem, že ná'k·a·lba:tone liali, 'k•tm·á vyn!.kajúplňou u čebných plánov muzlclm spôsobom vyučUJje komorkológov sú vedomosti, ktoré sa
nú hru a kore.pet!ci'u. Sám by
v na~!ch .podmienkach požadusom sa v nes,po.četlnom mno.žjú na prl'jlmaclch pOthovo•r·ooh
swe pami,8Jt0ik sta~rého Tbd.l.!JSl
a sú náiplňou stlredoškolskýlch
str.atl:l, ta~o by som sa vedel
osnov. Ak.o prl:k:l•ad môžem u~or-lento.vat Moj! vzá.cnl hostiviest skutočtnosf, že hudobnej
tel·i a však wbraM zodpovednost
analýze prbnálež! v osnovách
za moje zoznámend.e sa s Ich
muzt:kológov Tbildského k•Oill:ZermLlo v.aným mestom na svoje
valtór.l•a jed'iná hod1na ,predná~
bed.r á, ta,k že okrem vl•zuá.lnych
ky a dve hodiny Lnd~v·lduálnej
zážJJtkoiV som nad:ob<udol aj nievýuky,
akýohsl
.k•onzul,tác!l.
ko lk.o vzácnyc:h ved•omosH o
A'Však, na druhej strane, d.obré
gruz1n·ske.j histórii.
výsledky som zaevidova:l u !nV hlstorLdkom mO.zeu som vJ.
št.rumenta.U-sto'V, k;torýc.h hudob.
del prvý d•o klad gll'UZ!nskej plnoteore.Ucký obzor je podstatsomnost:l :na7.v'ané
Mrurtýll'.! um
ne širši, než u nás. Zaujal! ma
~v!ltej Sušanwky pochádzajúce
hodJJny solfegg~a (•ktoré u nás
as! zo 4. storo:čl:a a súvtsd.ace
v podstate a:bsen~ujúl a najmä,
so štre.nlm klľeSťa!IlSitv.a v Grušpeciálne kurzy venované gll'Uzínsku. Na vlastné oči som vizinskej hud.be. Re§pekit a úct.u,
del 'majstrovské prá•c e sta·r ých
a:k\1 prec·h ová.vaj,ú aj mladi Grug.l'luz!nskyoh kovotll!pcov, tkáčav,
zlncl voč! vlastne•j hudobnej
tradlcU u ná·s bež:ne nevldmo.
Nejde vša·k Iba o pasl•v:ne znal·os.~ štll'u:kJturá,lnych zákon.Hos.
ti povestného g·ruz!nskeho trojaž päťhla.su, mladi lud!a folklór a~ktl.vne pestujú. Neraz som
ma.! mož:nosf sledovať stretnutie nleko.l.kých neznámych rudi,
k<toré sa pra,vUdel.ne končieva
l·o spevom č! už duchovných
a lebo ludových plesni. Rád by
som podot1k1()1, že v Gruz!nsku
nLet pr!.krej del!acej čiary medZi preja vom ludovým a duchovným,
l!tu•l'g~Ckým.
Idey
krest.am.stva zna,menajú pre Gru·
zlnca č·osl v.liac a.ko vieru. J(,restanswo je sy.mbolom Gru:ztnska, jehio hi:storlokej slá'Vy a
velkosti. P.re to je možné počuC
tú LSit'Ú pleseň v chráme a vzápätl za sto·lo.m.
Prednášky
zao•berajúoce
sa
gruz!nskym fol.k lórom boli pre
mňa tým
naja tra~tlvnejš!m a
na.j,poučnejš!m, s čim som sa
v rámc! hospitácii na Kon·z e·r va,tórt.u stll'6tol. Najväčšou m1.e Budova Gruzinskej filharmónie
rou m.! v •te}to obla•s ti od.kryl
oči práve onen ml'adý etnomuh.rnč.tarov,
k a~menárov.
Zla tý
zLkológ Soso. Zopáll' hodi:n, kto.
fond Gruz!nskej ~téJtnej galérie
ré som stll'ávll v jeh.o spoloč
o'bsa:h uje mna:!isbVo vzácnych
nosti, znamenali pre mňa obikon, šper'k·ov a kOil'unovačných
rov·ský prlsun ~nfo~má·c!l tý•kapredmetov. Vl'<le.l som kolekciu
júcioh sa priamo čl ne.prlléllll1o
dlel gruziMkeho na•Lvlstlckého
gruzlnskej nár·odnej lľudby. Tomal!ara N~ko PLrosma.n lho. sunálny zákll!lid, spočlvaj.úcl na
gestl.vne diela predsta.v.L telov
neok\tá.v ·o:vých modooh kw:n.'ltogruzlnskej výlwa.l'lnlokej a vantvej a k.vtn:tovej d!a.tonilky, podgar-dy začlaitk'U 20. storočia, ·k ·to.
stata gll'U:z!nskej . akordLky pre~·é sa
f.orun•QIVia,l•o pod sUným
feruj.úcej neterclové štlruk.túry
·v.plyv.am Pa·rl·ža ( Lado Gudla(lk •V.aJJ."tíkvlntJa.koNly, sekundkvJ;n.
šv.il4, Helena Aohvledlia n!, DaiVLd
ookor.dy, t<.vartsepta.k ordy, sep.
Ka.kabadze l. Jedným z na•jsLIInejta.k1ta•k ol'ldy,
.aktnonaJkord y,
šlch záž'L tkov bola ,pre mňa ná v.
kiVI!inltnona.koooy J.
využlva.júcej
števa tbi!.l.sikého skanzenu. m\1však aj tk.v~ntak·ordy, kvartsexzea pod holým nebom, okolo
ta k•oooy, se.p takordy a nonakor.
dy, mo.nocentrá.J.ny funk čný syskltaré:ho som každý deň pretém, vzájomná zrkadlovost f•un.
chádzal cestou z Lnterná-tu do
kčnýlch vzta-h.o.v, ne~muačná a
mest.a
a naopak. Múzeum grunetematlcká podstata gruz!nskej
zl.nskej arohttektúry lež! vysop!)lyfónle, d·ballekt·tka vert.!ká,Jy a
h·()ľ.!zontály, di'SOna.nole a konko nad mestom, v J?ia.r .k•u V.ake,
sonancie - to v.šet•k o boJ.o pred č!.že v P·ark•u vlfazst·v·a. Na plo-

T

che vyše 50 he.k.tá.roN vy bmlo ·
va•H g.r uzlnskl etnoglľafo.vi a n!\d.
,hernú vzorku stavieb z celého
-G ruzínska. VZin•IJkol ~:k kúzelný
kút s noopa•kovate l'IW.u atmosfé rou, do Maré·h o som sa neraz
cád vracal.
A•k sa človek nachádza v
centre staré•ho Tbdl isl, nepo t.rebuje von'koooom :naNštevova f
múz,eá - swmotné mesto je jedným rozl·a'hlým múzejným objek.tom,
I'IOZipd'E!SUera.júc.tm sa
pod sv!l.to.u horou Mttacmďndou,
na ú.pät! woch hars~ých maslvov. Okrem :r.mlenenej Mtacmtndy považuj-ú Tbi.!ásan!a za
symbOl! mesta r.ieku M«k.varl
(Kura l a chrám Me.techt s i.np~a.ntnou sk•u i{ptÚJr ou zalk 'l a·datera mesta, cá•ra Vachtan ga GOl'gasaldiho v tesnoan susedstve.
Nďe menšou pýcho-u obyva,telo'V
gruzlnskej me·tJ'OI(Ja.ly je posvä-t .
né miesto Pa•nteón, ležiace na
úboči MtacmLndy. Tu sú pachovani h'l,d1ncwta Gruzlnska - ll ja Ca.včavadre, AleXJande.r GrJ bo'Jedov, Ni'kolaJS
Bara•tašvUi,
Važa PšaiVela, Galalkttlon Tabi dz~ a mnoh! ml predsta.Vdt·e.l.!a
gruiZinskeho umen.ta, vedy a ~po.
J,očenského· ž.i voN1. Do kategó.rl·e muzeálnych exponátov možno sme.!o Z<JJrad.tf ka ždý kút
sta.rých krivolakých uličiek Le·
mujúclch r·ušné bul,váry v centre Tb!ll.st!. A·j v súčasnost,! sa
8il'c·Mtek.tú-r.a toh to mesta poko.r .
ne prt:spôsobu·je rázu starej arch!Jtektúry. V Tbi.HS·I nedochá dza k samoúčelnému demolova.
nlu starýc!\ objektov a Ich ná slednému .na.Jlradzovanlu mo.
·derný.ml Qbjek.taml. Je tu vera
"mod er.ného", no nikdy nie je
po.rušená ha.rmóni·a med:z,l starým a novým .
Počas dvoc'h
mes'NLco.v som
illeZla.ned•bá·va~l ani náv.števy k'Oncer.to.v a d ~vald.lel. z.tar. symfon.ická sezóna zača.la tri dlnl
pred mojim odle.tom, no vy.počul som sl nlekolko kvall'tný·ch
'k-omornýc.h podujati. Casta · som
zav!tal do zauj!ma;vej budovy
tbl!Hsk e j Qpery pro.je•k ·tovane j
podla mosl·Lm9kého vzo.ru. Dra.
maturgla operného· súbolľ·U obsahuje okrem k:Jaslokého európskeho repertoá•l'U td strhujúce
•t,Lt uly z gru·z fnskej proven!enc!.e. Dve dlel·a z.alkla'()ate ra gruzlnSike.j ná.radnej hudby Zacharďá'oo P<llla'švLUho Da1si (Súmrak l a Abeoolom a Eteri m a
zau.ja.l! net.radläne r .! ešenou syntéz•ou eurÓ'pskej tra·dlc!e a cha rek.te~~s tlckej g.ruz!ns•kej melod.~ky a akordi·k y
spoč!va,}úce•j
prá.ve na folklórnych preja•v.och .
Najviac ma však zaujalo dle.lo
súčasného 9kl-adate·ra G!ju Kan .

Nlko Plrosmaui: VrátDik
sky - a podla VYijad.renla muUch patrónov ro7JpráiVa ll velmi
pekne a t)',p lcky k'retnat.o. Pamiatke I. CaiVč·aiVadzeho veno·
vall Gruzlnci en·c:xrmne vysok1l
pozornosť, čo m a opä t Ustv.rd.ilo
v pres-vedčeni. ža aa svete je
.málo národov s takou hlb<Jkou
úctou voči \'lastlllej nár·odnttj
tra:d!cU.

Sn!mky: aut or
čel!.ho Hud'ba pre ~i·vých . Toto
scént·o ké dl-elo vy.vol·áV<I v prof-esLo.nálny.ch kruhoe:h neustále
poleml.ku, v~plý•vaj-úcu v pod sta•te z rô:z.ny'Cih pred-stáv o súčasnej opere a jej posla-nL Kom .
pozicra Gl.ju K·ančal•l!ho podla
m ôjho náz·(m u rlešl qperný p.roblém svojráznym, no sugestlvnym s.pôso.bom . St•ráca sa tu
av.Qj·kola;jnosC teXJtu a hudby;
hud'b a sa prihová-ra ,poslucháčo
v! svojimi •l manen1tným! vy'jad·r ovaclml pOO'Sitrledkamt· a mtkIsto nimi sk.l<rdater modeLuje
scéntckú a•k cLu. Hud'ba tu plni
fu.n,kc.lu symbolu
zachovania
ludského I'Odu, čim n adobúda
Kančel!ho dielo obr ovský spoločenský význam.

Na:vštl-vil som
činoherné
predstavenie v DLvadle Satu
RustaveHho - Sha'kespear.o.vho

K.rál a Leara. O sha,kespear ov
ských Lnscenáclách v .tb!.ILI.s:k·om
d·vvndle som veia po·čul už d·om a a presved,č·LI som sa, že Ich
úro:veň je naozaj svetová a v
mnohom ot>ja.vná. Páčilo sa rol
a j predstovenle mládežnlckeho
d'l~adelného sú•boru v stlr:hujOcej trag-!1ko médll Ma čie h a Sn manlšv\11 od Davida Kladl·a švi J,i·h o.
Mal &-om to štastie, že som
sa zúčastni:! na osla.vách 150.
výročia naroden~a -Uju Ca'Vča
v•a dzeho , nAr.odného bud.l•te!a ot.
ca Gruzle - a.ko o ňom čas-to domáci obyvatel1111 oovorl•a . Do
Tbll!st sa zi~ l-1 gruztnologov!a
z celého sveta, aby vz{!ali hold
velkej pos'ta.ve n •lelen gruz!nskych dej!n. Bolo sk-utočným
zá,~tt.k o~ počuť Ame~:lč&1a ariebo Angličana ro~práva ť gruzin.

Na1p okan bal by som neúprimný, a'k by som sa nezm!e.
ni! o mojich skúsenostiach s
gru:zlnskym v~nom. VIno je v
G·r u.ztnsku pova.f"ov&1é za posvämý náJpoj, ,preto aj moji[ hosWei·La za'r liadUI všet~o t.a:k, aby
som stihol de.gust.Q!Va C čo moo·
no n a}vlac 7ln:ačtek. Nemusel
som sa vôbec obáivaf vedlaj ·
šfch nežlad.ú cioh účinkov tých ·
to posedenl; Gruzi•n ct pristupu·
jú k·u konz.umácli ~ohto moku
·p riam s rl!tuál:nou obrad:nosto\1
a ne,pr1pú·šťtajú nekontrolované
nadmerné pQplja:nle. A som rád,
že som mail m~ost spoznal
Jahod·llJú c•h ut väč~iny pont1·knu.
tých značiek.
V mys.l·l

pu~ujem

d:o nedávnej
vytVét'a1jt!
stále mu:hutnej.šiu a kio.nkrétlnej.
šlu mozaiku zá~~tJkov. Práve ~u
však t.r eba rQZiprá'V&1le ukon·
č U , pretože by sa. zadste roz·
rástlo do .neúnosných rozmerov . Bol by som rád, keby sl
čLtater Meta .r!<lldky vysvetroval
a•k o prejav obd!.v.u a vďaky ad·
resovaný
mo}bm
gruz!nskym
pr!a:te·l om - menova,n ým aj ne.
menovaným. Tým, že ,p!šem o
ich G.ruzlnsku, o. Sllá•v nom Kafl'ltlt.
us!.lujem sa aspoň čtasroooe
~~atlt dl·h za ro, čim ma ob·
da.rova.U počas dvoc.h mesiacov
strávených medz! nlmt A hoci
som sa už velmi te-§!1 domov.
.~ádhemá kraj'l'na med~!. morom
fi •m a•jestá·t,nym Kaukazom ma
poz.namenala n<~ celý život.
m!nU.I•O.Std
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