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Scéna 14. rofnika Bratislavských d!ezovýcb dni v Parku kultúry
a oddychu (28.-30. X. 1988) prepožičaná z Medzinárodného festivalu mágie, akoby symbolicky vyjadrovala, že ide takmer o kúzla
a čary, ak sa môže naia metropola opltovne stat džezovou oázou na
celoročnej púltl koncertného diania v oblasti džezového (ale aj rockového) života u nás. A tento zázrak sa už po ltrnásty raz jedným
dychom vyslovuje s menom neúnavného propagátora a organizátora
bratislavských džezových slávnosti ·- zaslúžilého umelca Petra Lipu.
Je to cennejlie o to viac, že Bratislavské d!ezové dni sa .v súčasnosti
stali jediným slovenským reprezentantfvnym a livotaschopným podujatfm daného druhu s medzinárodnou reputáciou, čoho dôkazom
je i tohtoročná prftomnost významných umeleckých osobnosti svetového džezu.

BOD '66 sa ntesll v znamen! výrazných
umeleckých v~konov pozoruhodných tnštrumentaltstov, a to predovšetkým v
prezentáci! moderného mainstreamu vyvieratdceho z čistého džezu, často nepoznačeného nánosmi prvkov rocku, fun ky či popu. Presvedčivé vfkony jednotU·
vfch iniitrumentallstov l Phil Woods.
Her'bie Hancock, Courtney Pine, Michel
Camilo 1 priniesli vrcholné umelecké zélltky a prekryll isté nedostatky bratislavsket diazovej prehliadky: neprltom·
nost speváckej osobnosti a blg-bandového telesa, nevyrovnaná a otbnu účasť
niektorfch zahraolčofch súborov 1Encl<o's Happy Swingers, Impuls, Fervet
Opus a dalšie J. ale predovletkfm mlolm6lou prezeotéolu do•éceho dlezu. V
budtlooosti bude treba v r6•cl jednotU·
vfch koooertofch večerov tiel sprehlad·
niť a zjedoodullť dramaturgiu na vystúpenie domáoehp sťíboru, zahran i čnej skupiny a vrcholné vystťípenle očakávanej
hvte:z;dnet osobnosti zo zámoria. Prinieslo by to výraznťí časovO tlsporu 1 možnost vtac sa sťistredlť na natatraktfvnejšle vystťipenla amerických umelcov, ktoré sa doteraz ča s to začlnaL! až po polnoel, po zdlhavých prestávkach a nevýrazntch a zbytočných vysttlpentach nie·
ktortch zahraničných sťiborov.
Ceskťi d!ezovťi scénu reprezentovala
d!ez·rocková HORKA LINKA využlvajťica
prvky popu, v ktorej najvýraznejšie zaujal hosťujticl americký sazoroolsta Darryl Kennedy s elektronickým dychovým
nástrojom EWI.
Ako som u! uviedol, kvantltatlvne ne-

Michel Ce111ilo

dostatočnou

sa ukázala tlčasť slovllnských džezových hudobnlkov: ,.farby"
nášho džezu obhajoval QUINTET DUSANA HOSCAVU, v ktorom sa spájajú skúsenosti popredného saxofonistu (D. H6l·
čava), hr6ča oa blcfch nástrojoch Jozefa
Soloku s amb!claml mladého talentova·
ného gitaristu MaUíia Jakabčica, ktorý
sa predsta vU úspešne už na minuloroč
ných BOD s vlastnou skupinou Stop-time.
Minimálne zastúpenie slovenského džezu
m alo ešte jeden svetlý moment - účasť
hráča na btcfch nástrojoch Jána Fabrlclkého v s lovensko-poJsko-madarskom konklá ve INTERJAZZ, kde Qčlnkovall at dalšf dobr! známi bratislavského publika:
výborný polský huslista K. Debski [na
BOD '63 uviedol svoju pozoruhodnú formáciu Strlng Connectton) a maďarsk!
spoluhráči snorooiata G. Caepregl a
brál! na basovej gitare P. Vaav6rl (účin·
k·o vall tiež nu BOD '67 so sl1borom Hungartan Jazz Quartet) .
M a ďa rským hudobnfkom patrilo a 1 11·
vodné vystl1penie bratislavskeJ džezovej
prehliadky. Hoc! sa sl1boru ATTILA MALECZ BOP ART ORCHESTRA a teho džezrockovým kompozlclám nedá po tnštrumentálnet stránk e nič vyčltať (zaujal
predovšetkým saxofonis tu L. Dés J. radost
z hry a invencia prýštlli až v závereč 
nom pr!duvku-.
01(ela ·presvedčivejšie vyznelo švédske
BRUS TRrb s mbderným malnstreamom
a lnšplratlvnym využltlm ludových hudobných motlvov. Klavirista A. Forsen.
hráč na kontrabase U. Akerhlelm a hráč
na bicfch nástrojoch G. Matthewson fa ..

Snimky : A. Palacka

Phil Wooda a Tom Harrell

žta v pôvodných kompozlclách z rovno·
cenného využitia jednotlivých nástrojov.
Menej tnšpiratlvne využlva proklamované podnety keltskej, škótskej a frskej
ludovet plesne reprezentant Velkej Br!·
tánle - skupina TALISKER; pozlUvnym
momentom Ich skladieb te však angafpvanosť textových výpovedi !The Strugg.
le Conttnues - Boj pokračuje a dalšie).
ENCKO'S HAPPY SWINGERS z Ffnska
so š tandardami swingovej éry v reper·
toárl a s nekoncertným výkonom baro·
vého charakteru, kubánsky sQbor FER·
VET OPUS (so speváčkou M. C. Valdeso·
vou 1 s nepriUehavým repertoárom a VIli·
ml voJne chápanou "džezovou" produk·
ct ou, ako a 1 rozpačitý Inštrumentálny výkon holandskeJ skupiny IMPULS, vyjadrujtlcl skôr amatérske nadšanle ne:! profesionálny prfstup, sťi názorným prfkladom sťiborov, bez ktorých by sa BOD v
duchu h11sla "menili býva niekedy viac",
určite zaoblšll.
O to viac potešila pozoruhodná 40mlntltová džezová suita Hudba za oknaml SKUPINY IGORA NAZARJUKA zo So·
vletskeho zväzu, ktorá nadviazala na Q·
spešné vystQpenle Tria V. Ganellna na
BOD '65. Vyu!ltlm a pretavenlm rozmanitých tradičných džezových podnetov do
osobltlll modern111 hudobnej reči pôsobivých sólových partov, taftactch z nevyčerpateJnet studnice tmprovlzačného bo·
hastva a podmaňujdcet sily vzájomného
porozu-m11nta, umofnlla uberať sa hudobnému toku jedinllčným spôsobom. Oplltovne preto treba poďakovať organizátorom za vyu!ltd mo!nost spoznávať vý·
znamné osobnosti zautfmavet sovietskej
d!8ZOYII~ SCény.
Americký saxofonista STEVE COLE·
MAN so skupinou FIVE ELEMENTS (Steve Coleman - saxofón, Graham Haynes

.- trCloka, james Welumun
kláv11sové
nástroje, David Gllmore - gitara. K11v!n
Bruc11 l!arrls - basová gitara a Larry
Banks - bt cle nástroje) vlastnými kom·
pozlclaml z debutového albumu Mother·
land Pulsll a z LP platne On The Edgv
Of Tomorrow potvrdil nielen s voje pozoruhodné kompozičné schopnos ti a s llu
svojeJ "rytmlcket mašinérie" , a le a j nw odolatelnosť tanllčného pocitu (skla dba
Wights Waltes For Wll!ghts ). inklinácia
k dtsco-runkovému modelu, čl "mnfšskym" náp11vom džezovej avantgardy.
čim sa zaradil medzi to najlllpšie, č o
sme na prehlladkll počull .
Umlll&ckým vrcholom BOD '88 sa však
stalo strhujtice vystťípente TRIA MICHE·
LA CAMILA z Domtnikánsklll republiky
[Michel Camllo - klavlr, Michail! Bowle
- kontrabas, Joel Ros11nblart - biele
nástroje). Ohromujtlca vttallta M. Caml·
la, klavfrneho virtuóza s brilantnou technikou, jlldného z natvýraznejš!ch talentov stičasného svetového džezu. má svoje
korene v flldlnečnet s ynkopácH tancov
(salso, songo, mer11ngue, calypso) a v
dal!llch podnetoch Judovej hudby karibskej oblasti a ostrova Sante Domingo,
nach4dzajilcich uplatnenie v podobe čis
tého dfezu, vzrušu jticlch harmónlf a Improvizácii. Dnes 33-ročný M. Cam!lo zfs·
kal popularitu svojou nahrávkou Whv
Not!, titulnou kompozfciou LP platne
Paqulta D'Riveru, ktorá vo verzii skupt[Pokra čov un l e nu 4. str. !

Hudobné

~kalendárium

3. 12. 1a83 aarodll sa raktisky budob·
ot skladater Aotoa Webera
(zomrel 15. 9. 19451 - 105.
vtro~le

3. 12. 1923 narodila sa MAria Callaso·
v6, slhna operné spev6~ka
gréckeho pGvodu - 85. vf·
rol! le
4. 12. 1898 narodil sa ruskf budobaf
skladater a dirigent Lev
KoaataatiaDvli! Kalpper 90. výro~le
!1. 12. 1983 zomrel
aameckt budobof
skladater
Karl
Amadeua
Hartmana, llak A. Weberna
(nar. 2. 8. 19051 - 25. vtroi!le
1. 12. 1933 aarodll sa polskt avant·
gardof skladater Henryk Ml·
kolal Góreckl - 55. vfroi!le
7. 12. 1883 narodil sa Pietro Ma•cagnl,
tallaoaky hudobný akladatel
a
dlrlfleDt,
predatavltel
operného verizmu (zomrel
2. a. 19451 - 125. vtroete
18. 12. 1908 narodil aa fraoc6zsky ba·
dobaf skladater, organlata a
pedagóR Olivier Meulaen 80. vtroi!le
ll . 12. la98 narodil sa Fraatilek Skvor,
i!eakf skladater a dlriReDt,
zaaleklllf umelec (zomrel
21. 5. 19701 - 90. vtroole
ll. 12. 175a narodil aa Carl Friedrich
Zelter, aemeckt sldadeter,
pedagóg
a
zbormaJster
(zomrel 15. 5. 18321 - 230.
vfroi!le
ll. 12. 1803 narodil sa fraac6nky ba·
dobof akladatel Hector Ber·
lloz (zomrel 8. 3. 1889 l 185. vfroi!le
14. 12. 178a zomrel aemeckt bud. skla·
dater a ~emballsta Carl Pbl·
llpp Emanuel Bach, autor
diela "Versuch llber die
wabre Art das Clavler za
aplelea" (aar. 8. 3. 17141 200. vfroi!le
14. 12. 11111 aarodll aa Richard Balka,
aameckf badobaf teoretik
p6aoblacl v Prahe, aynovec
· )6oa Nepomuka Batku (zOJD·
rei 24. 8. 1922 l - 128.
vtroola
14. 12. 1938 zomrel
Maurice Emaaael
fraacazsky akladater a ha·
dobaf teoretik, zaoberaJ6cl
aa deJinami atarovekel bud·
by (aar. 2. 5. 18821 - 58.
vf rol! le
18. 12. t7a3 zomrel Johann Adolf Haue,
aemeckf skladater, p(lsobla·
cl v Tallaaaku (nar. 25. 3.
1&99) - 205. výroi!le
ll. 12. 1893 narodil aa Vladimir Gol·
achmaaa, fraac6nky dlri·
gent ruského p6vDdu, spDlU·
pracoval 1 OaRilevovým Rus·
kfm baletom at Svédskym
baletom - 95. vfroi!le
18. 12. 1983 zomrel Wlafried ZllUg, ae·
meckf skladafef a dirigent,
llak A. SchDaberga (nar. 1.
4. 1905 l - 25. vfro~le
20. 12. 1918 zomrel Maz Brod, lldovakt
b6salk, libretista a hadobaf
teoretik, yfzaamaf predala·
vital Pralakel lkoly, ako pr·
vf z mlmoi!eského okruhu
spoznal hodnotu )a a6i!kovho
diela (aar. 27. 5. 1_8841 20. výroi!le
.
21. 12. 1128 narodil sa Samuel Caprlcor·
nua, aemackf akladater pG·
soblacl at na Sloveaaka
(zomrel lO. 11. 1885 l - 310.
•tro~le

22.. 12. 1858 narodil 18 taliansky oper·
at skladatar Glacomo PucclDi (zomrel 29. 11. 1924 l 130. vtro~le
23. 12. 1a93 narodil 18 alov•kt dlrl·
gent, pedax6~~t a or1aalz6tor
)Ao Strelec - 95. vtroi!le
23. 12. 1913 zoJQrel )An Fller-Kvetol, alo·
veoakt skladater, pedagóR e
teoretik, autor prvých alo·
veoskfch della hudby (Tr·
oava 19331; (nar. 9. 5. 18911
- 25. .vfro~la
24. 12. 1453 zomrel )oba Doostable, aa·
gllckt aldadatel obdobie
Ara DOYJ (aar. okolo r.
13aDI - 535. vtroi!le
'24. 12. 1908 zomrel belglckf akladater a
hadobaf teoretik Aagu,te
Fraocob Gevaert (aar. 31. 7.
1aza 1 - ao. vtroi!le
~5. 12. 172a oarodU aa oemeckt akla·
datel Johana Adam HJIIer
. (zomrel ll. l . 18041 - · 218.
vfroi!le ·
21, 12. 1913 zomreJ aemeckf akladatar,
busllafa a dirlReat Paal Hla·
deaalth (nar. l l. 11. 1895)
...... 2!1. vfroi!le
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SSK J
štatute nedostatočné prenlkunle s loven
sket hudobne( tvorby do zahraničia, bn
možno hovorlt o v~raznom poklese exportu naše( tvorby. Onlef sa uvádza, že
tednou z prlčln tohto stavu le nedosta točná propagácia našef hudby vo svete.
nedostatok notov ~ch materiálov, nedos·
tatočná koordinácia ln š tlt ťicll zao bern( ťi 
clch sa vydávanlm, ~lrenlm a sprostredkovávanlm našej tvorby doma, no na jmll
v zahr anič!. Ukazuje sn, že te nevyhnut·
né skončiť s člastkov~m a neplnohodnotn9m suplov11nlm činnosti jednotllv9ch

Inštitúcii, prlstúplf ku konkrétnym ru kovaniam s nimi a dosiahnuť v každom
smere profesionálny a koncepčn9 efekt.
Preds ednlctvo ďa lej prerokovaló Qlohy
vypl~v afúce z clt·ovanej anal~zy (zvere!
nlll sme Ich v HZ č. 24 v soráve z roko·
van la Slovenskej hudobnej rady) . Pred sednlctvo na pokon vzalo na vedomie Informáciu predsedu Slovenske! hudobnej
s poločno s ti prof. Miloša jurkoviča o plá ·
ne činnosti na budúce obdobie, prerokova lo predložené návrhy na vyznnmena ·
nla a schválilo návrhy za !hrnničn~ch ciest
na L š tvrťrok 1989.
-ml-

ll. hudobné dni ltudentov Európy sa uskutočnlll v Bonne 15.-19.
septembra 1988. Festival organizoval Zväz nemeckých ltudentov pod
zéltltou spolkového Ministerstva pre vzdelávanie a vedu v spolu·
práci s Rýnskou univerzitou Friedricha Wilhelma v Bonne.

Grupo Folklorlco de la Escuala UDiveraitarla da Maglatarlo da Malaga zo Spaalelaka, Spev4cky a tan~af s6bor Vyao·
kej iikoly techolckaJ vo Varian, Bi8
Baod PlcardakaJ uDiverslty nás prekvapll
nielen vynlkaj(lclml d žezov~ml Improvizáciami, a le . najmä šplčkov~m sólistom
v hre na tube.
CssR reprezentoval na festivale Mia·
iaaf zbor Koozarvat6rla v Bratlal!lYe,
ktor~ ťičlnkoval na troch konce rtoch pod
vedenlm dirigenta D. Billa. Potešltelné
je, že a j na takomto bohatom a pestrom
hudobnom festivale, kde umelecké školy
Európy reprezentovali vysoké hudobn é
š koly z NSR, Francúzs ka, Lu.xemburgu.
M a ďarska, P<Jrtugalska, Bulharska. Juhoslávie, Irska, Holandska a Svédska, vy·
nlkla umelecká ťiroveň bratlslavsk~ch
konzerva toristov, ktor! zaujali bohatou
dynamickou škálou v9rnzu, pôsoblv~m
umeleck9m pretavom a pozoruhodn ~m
repertoárom od vokálnej polytónie renesancie, cez barokové, klasické, romantické zbory až po sťičasnťi európsku
hudbu. Obecenstvo s nadšenlm prijalo
af diela slov ensk~ch s kladaterov. na imll
Eugena Suchoi'la, Jura ja Tandlera, Ivana
Hrušovs kého. V programe zazne li nf zbu·
ry študentov konzervatória Krlstlana
Seidmanna a Maxa Menšlkn. Mle šnn~
zbor konzerva tória dostal pozvanie účin 
kova ť na koncertoch v Spanlelsku, Taliansku n NSR. Umelecké kva l!ty telesa
vyzdvihol aj spolkov~ minister vzdelá·
vanla n vedy dr. JUrgen W. Mt!llemnnn.
DANIELA SLIACKA

Dňa 14. novembra zasada lo Predsed·
nlctvo ZSSKU. Pod vedenlm predsedu
zvllzu, doc. dr. Ladislava Burlasa, DrSc ..
zhodnotilo predchádznfťice
uzneseniu ,
vzalo nu vedomie predbežné hodnotenie tohtoročn~ch BHS doc. dr. Ladlsla·
varn Mokr~m . CSc. a program T~ždňa no·
vej s lovenskej hudobnej tvorby. Pritomnl venovali rozsia hlu pozornos ť materiálu MK SSR An n l~za spoločens kého uplat·
nenin s(lčas nef hudobnej tvorby a kon·
certného umenia v SSR v rokoch 1985·87.
Popri pozitlvnych črtách dotera fšleho v9·
vata sa v predloženom materiá li kon·

Stretnutie mladých

-, n\J\
Mlai aot zbor bratislavského koozenat6rla
Na festiv a l pricestova lo okolo 900 študentov z 21 krafln Európy, 46 hudobn~ c h telies rôzneho obsadenia, zamera.
n~ch na vážnu hudbu, džezrock a talk·
lór. Koncertovali nielen študenti, ktor!
sa ·prlpravujťi na umeleckťi drá hu, ale aj
medici, budúci Inžinieri, právnici a uči -

Snlmka : archiv a utorky
tella, ktor! sa venuj(! am a tér skemu pes·
tovanlu hudby. Students ké amatérske s ťi·
bory ukáza li. že vzdelávanie bez kul·
tťirnej dimenzie te pre vysokoškolské
štOdlum v mnoh~ch kraflnách nepred·
stavltefné. Obdivovali s me Medlclosk
Bluese at Spadaerauaemble z Nórska,

Klaviristi
v Dolnej
Krupej

• INTERPRETACNA Stl'tA! CSR - V. roi!nlk apedckej a6fale Hradec aad Monvlci 18.-23. 10. 1988. V t 1la d k y 1 6 fa le:
l . cena - Lenka Smldov6
2. cena - Yvona Skv6rov6
3. cena - aeudeleo4
l!estoé uzaaDia a odmenou: Lenka SkorDii!kovi
Matda Kloboai!kOY6
Kategória mail:
1. cena - oaudelen4
2. cena - )11'1 Sollenko
3. cena - Vratlllav Kfll
i!esta6 usaaDie 1 odmeaou: Vladimir Cbaalo
Oldficb Kfll
Prémie CHF sa oaJiepllu ioterpret6clu i!euel a6i!uaeJ lkladby:
- sa 6rlu vdovy s opery )uero Uk81'8ve od Otman MAcha
Yvooa Skv4rovel
- sa apev Argaaa s opery Zdravf oeaocnt od )lflho Paaen
)iflmu Sull eokovl

22. augusta sa na int erpretačnom se ·
mindri v Dolnej Krupej stretli ulJitelia
klavl r nej hry ĽSU z Ciech, Moravy a
Slovenska. Ouodnú predndšku k problematike výchovy k wortue j lnterprettlcii
mal zasl. um. Peter Toperczer . Zdôraz nil, 'le cielom pedagoglckdho snaženia
musi by( vypestovanie schopnosti 'tlakov
samostatne pracova(, pre'll( a precttlf
hranú skladbu. Za ujlm au~ a po uč n~ bol o demonštrovanie spôsobu vy učovani a
klavlrnej hry, ktorý sa, 'lial, u nds mdl o
uyu'llva.
Exup~ryho myšlienkou " sprdune u/dl ·
me l en srdcom" uviedol svo ju predndšku
Podnecovani e tvorivosti deti Juraj Hat·
rlk. Riešenie probl~mu tvorivosti z pohladu hudobndho skladatela bol o pre
ntls velmi podnetným. Na Interpretač 
ných kurzoch sa metodicky rozoberd a j
študijn!} notov!} materldl pre ĽSO. V tomto reku zasl . um. doc. Dagmar Simonkova prtpravll~ podrobn!} rozbor Albumu
pre mltlde'l á · ktavlrneho cyklu Detskd
sc~ny R. Schumanna. Prlspeuok zasl . um.
doc. Evy Fischerovej sa zasa venoval
problematike hudobnej pamlitl.

V časti semindra, venovanom prakttcsme mali mo'lnosf sledova( pedagogtck~ majstrovstvo Radosl ava Kvp plla, ktorý sa zameral na tdeovil
ntlpll'l hran!}ch skladieb, sp(jsob ekono·
mtck dho odstratlovanta ch!}b a nevyhnutn os ť poznania mo'lnostl ka'ld ~ho 'tlaka.
Svofe pedagogtck~ schopnosti predviedla
1 M'(lgda Statnochroru1, uCitelka Ľ!:cf. u
Cesk!}ch Bud~fovlcta c h. Predndšky, semt1Ulre a praktick~ vyučovania dopltiall večernd k oncerty.- .
k~mu vyučovaniu,

Organlzdtorom tohto podnet n~ho podufatia bolo združenie učitell2 klavtra pri
CHF u spoluprtlci s Ceskou a Sl oven skou hudobnou spoločnosfou.

VI ERA HORVÁTHOVÁ

V r dmcl realtzdcle hudobnov!}chovn!}ch
k oncertov pre ZS vytvoril skladatel Juraj Hatrlk hudobnodramatickú kompoztciu "Ceruen~ jablčko " , určenú de(om
mladšieho ~kolskdho veku. Z bohat~ho
rozprdvkovd ho koša ndmetov bota dobra
so zlom sl autor za dejovú osnovu vybral prtbeh pripomtnafúcl Dobšinsk~.ho
r ozprtlvku Dve sestry.
Skladatel pripravil detsk~m u divdkovl
časovo n endročný program, funkčne prepotený vlastným sprtevodn!}m slovom,
umo'ltlujúctm lahšle chdpanle hudobnovyfadrovactch prostriedkov a zdôraztlujúcim podstatu re'lljno -dramaturglck~ho
zdmeru v jednotltv!}ch obrazoch kompa·
ztcie. v~etečn!}ml otdzkami nabdda 'liakou nielen k zamysleniu sa nad vlastnosfamt a konanlm človeka , ale súčasn e
Ich bezprostredne vfahute do budovania rozprdvkov~ho prtbehu, Nm podnecute l vlastnú detskú tvor/vos( a fantd ziu - ntl.hodne vybra n~ deti z obecenstva sa spol upodielajú na r ealizdcil pred st avenia v úlohdch vtd~lkov, oviec al ebo
tanečntkov na Ulbave.
Zdkladn~ symboly boja dobra so zl om
predstavu/ú dve ludov~ plesne - Ce'rvern1 jabl_čko (znak DobrdhoJ a Ce§em
sl hlavičku (znak Zl~ho - Namyslen ~
ho). Autor siahol za radovou plestlou ztf.
merne; jef hudobnt1 výstavba a charakter v!}ra'LOvých prostriedkov prindšajú
hudobn!} obsah, ktor!} mO'le die(a bez
probl~m ov pochopi( a spolu s text om
umo'ltlute zdrovetl bezprostredn~ etlck d
a ideovd pôsobenie.
Na začiatku prlbehu sa predstavl pra-

covitd, vlastnd dc ~ra baču STamku Zuzanka ( B. BerkyovtlJ. Spolu s de(mt
spieva Cerven~ jabl čko, vyvoldvajúce asocidcle dobra. Td lsttl protagonlstka obsadila aj úl ohu nevlastnej sestry - pyš·
nej, do seba zahľade nej Vlery-parddnl·
ce, s k torou si zasa všetci zaspievajú
pesničku "Cešem st hlavičku". ( Sopr a·
nlstka uspokojila niel en Istotou vokdlne·
ho pretavu, ale aj presvedčivým hereck!}m gestom.)
Jednotliv~ sc~ny dokreslujú hudobn~
mottvy týchto dvoch piesnt-symboltk v
skladatelskej úprave na text zodpovedajúci obsahu dan~ho obrazu. Zdmer
tohto podfarbenia hudbou je, aby det·
sk!} dlvdk nielen vi zudlne vntmal lndlvidutflne postavy, ale aby si vštmal at
hudobn!} mottu prevažujúceho ,_symbolu", ktorý te skrytý vo variačnom spracovani.
Postavy r odičov vytvorili M. Nagyovd
{zld macocha) a J. Peter {ote c - bača
Slamka/. Ich vokdlna ltnla l hereck~ vý ·
kony boli nendsiln~, prirodzen~, presved ·
Uud. Hudobný sprievod viedol J. Hatrlk
(klavlr l za spoluúčlnkovania J. Bartoša
(trtíbkaJ , J. Durdlna [hoboj) a R. Kd·
kon/ho ( akordeón a bubonJ.
Napriek tomu, 'le predstavenie sa realizovalo na pomerne malom, úzkom vy·
medzenom priestor e {na tavtsku pred
oponou v k inosdle Domu ROH boli umiestneni hudobntci l spevdci), autorovt
i účinkufúctm sa podarilo naplni( oča 
ktiuan!} zdmer. Sc~nick~ pcnadle vhodne
dotvdrall kresl e n ~ obrazy predstavujúce
; ed notllv~ scény.
JANA TARINOVÁ
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Druh9 abonentn9 koncert cyklu A a B (27. a 211. 10.)
patril Slovenskému komomému orchestru s hrajúcim
a dlrlgujúclm n6r. umelcom Bohdanom Warchalom, s
prfležltostou pre sólistku telesa Andreu Sest6kov6. Pô.x_odná dramaturgická llnia - záber do súčasnej slovenskej tvorby l Suchoň - vfber zo & skladieb pre sl6i!iky, op. 19) a českej tvorby mlnul9ch storoči (z pred·
klasikov J. V. Stamic - Mannhelmská symfónia č. 2
A dur, J. Benda - Koncert pre husle a orchester G dur,
- z romantikov A. Dvoťák : Serenáda pre sláčlkov9 orchester E dur op. 22) bola v reallzácll pozmenené. Na
úvod večera zaznela 5. sinfonia T. Albinoniho.
S radosťou môžeme konštatovať, že aj do 40. koncertnej sezóny SF vstúpil SKO s pln9m nasadenlm svojho interpretačného nadšenia, atribútmi vysokej umelecke( profesionality l náročnosti voč.i sebe. A tak sme
vo štvrtok l kedy -som $oncert sledovala l zažili dvojnásobne svlatočn9 yečer: zasltlžllo sa o to jednak umenie
warchalovcov a Ich sólistky, jednak atmosféra predvečern osláv 70. v9ročla Cs. štátnosti a 20. v9ročla • feder atlvneho usporiadania krajiny, na čo upozornll zvuk
slávnostn9ch sálv (prirodzene, že Ich v Redute počuť
bolo - keď počas koncertov vnlmame už nlekolko rokov l subtllne jšle zvonenie električiek ... ).
Alblnonl vedia česk9ch predklaslkov v9raznetšle odhall! osoblt9 prlstup warchalovcov k realizácii dvoch
hudobn9ch št9lov: barokov9 autor bol podan9 lmpulzlvnejšle, šťavnato, l'ozohrane s vervou (pri rešpektovani
noblesy menuetu), predklaslcistl so správnym odstupom
od prlllšnet bezprostrednosti. Teda o niečo umiernenejšie, ale aj tu v rešpektovani primárneho muzlclrovanla,
so špeclflck9ml kompozlčn9ml, a le at v9razov9ml prvkami tejto sviežej hudby.
- Husrovt kODcert G dur, predstaven9 v bulletine ako
dielo Jana Jlflho Bendu (s otáznikom), bol dobrou prlležltostou pre sólistku Andreu Sestákovú. Už viackrát
,konštatované l overené devlzy umelkyne - práca s tónom, ktor9 je kultlvovan9 a zvukovo s9ty, jej muzikálne tvarovanie hudobn9ch myšlienok, samozrejmé zvládnutie technlck9ch požiadaviek, sme vnlmall ako stlčast
št9lového kreovania tohto diela, v ktorom našla uplatnenie pre svoj temperament, ale l vkusnú, striedmu
emotlvnost a lyriku. V partnerstve warchalovcov vyznela táto predklaslclstlcká novinka našich koncertn9ch
sieni sviežo a nanajv9š pôsob!VIO.
Nie ta k jednoznačne sme prijali Dvof6kovu Seren6du.
Isteže bola pripravená l uvedená s muzlknntsk9m entuz iazmom, s vyzdvlhnutlm kantablllty l hravej rozospievanostl. No zatial čo v pomal9ch častiach táto hudba
aj "d9chala", r9chle úseky, Interpretované s velkou
dávkou Interpretačného temperamentu, poznačila prlllšná nervnost.
VIERA RE2UCHOVÄ
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Abonentný cyklus Slovenskej filh armónie pokračoval
v dňoch 3. a 4. 11. koncertom, ktor9 ma z hla diska
dramaturgie prlllš nenadchol.· SymfoDlckt orchester Ce..
koslovenského rozhlasu v Bratislave, Slovenskf filharmonlckf zbor, sóllltl JevgeniJa Gorochovakala ( mellosopr6n) a Georgii ZaatavnyJ (baryt6n), zbormaJster Valeatla lllla a. h. a dirlgeat FiodÓr Hluli!eako predviedli
v druhej polovici koncertu kaatjtu P. I. CaJkovakého
Moekva, dielo, ktoré nestavia jej velkého tvorcu do
najpozttlvnejšleho svetla. V kontexte pozoruhodne protirečivej tvorby Cajkovského reprezentu'je kantáta Moskva
skladbu v9sostne prfležltostntl, prehnane majestátnu
a v prevažnej miere možno aj povrchntl, nekoncentrovanú. Jej umelecké a Ideové posolstvo sa uberá približne
t9m lst9m smerom ako Predohra 1812, alebo jedno z
najpopulárnejšlch potpourrl - Talianske capriccio. Jedlnou devlzou skladby je páčlvost spoč!vajtlca na melodickej a Inštrumentačnej lnvencll tvorcu. O tieto devízy
sa opierala koncepcia dirlgen:ta F. Hluščenka a obidvoch
z(lčastnen9ch sólistov. Umelci pozbavlli hudbu nadmernej dávky pompéznosti, stlstred!H sa skôr na čistotu
vokálneho prejavu, na modelovanie každej frázy, každého tónu. J. Gorochovskaja disponuje nádherne zafar~
n9lJl. s9tym mezzosopránom a d.ostatočn~m· ·technlck9m
potenciálom, využ!vajtlclm metódy ruskej vokálnej školy.
Pevne zasaden9 spodn9 a stredn9 register a ostr9. kovov9 vrchn9 register sa naplno prejavili najmä v druhej
árU mezzosopránu kantáty Moskva. Prejav barytonls tu
G. Zastavného Inklinoval skôr k vokallstlckému " kozmopolitizmu", hoci sa nezrlekol povestnej velkorysosti a
"psychologlzácle", typlck9ch čtt všetk9ch velk9ch sovietskych barytónov a basov. Symfonlck9 orchester Cs.
rozhlasu mal po tohtoročn9ch BHS čo doháňať a podobne ako orchester SF na otváracom koncerte sezóny, aj
SOCR podal v9kon, ktor9 čiastočne zacelil ranu z!skantl
v rámci festivalu. Na obidvoch abonentn9ch koncertoch
sa hrá~! SOCR-u nachádzali vo väčšej pohode, nevlazla
stlhra, sólové pasá!e boli Intonačne čistejšie a presvedčivejšie. Ťažko postldlt, do akej miery vpl9val na zlepšen9 v9kon hráčo v orchestra prlstup dirigenta - ten
bol precízny, podložen9 elegantnou technl·kou rtlk a
umeleck9m nadhladom. Plat! to aj o prvej polovici programu, v ktorej zaznelo brilantné entré - predohra
k Ruslaaovt a Ľudmile od M. l. Gllnku a Coacertino
pre klarlaet a orchester E. Suchoňa. V gltnkovskom ohňostroj( zažiarili predovšetk9m plechové dychové nástroje l až na niektoré ma lé zaváhania lesn~ch · rohov) .
no žiadnej sekcii nemožno uprieť kvalltn(l Interpretáciu
nefahkej kompoz!cle. V Suchoňovom Concertine exceloval bulhl,lrsk9 klarinetista IlJa Glavaaov. jeho prístup
a interpretačná koncepcia :znesie oaj tie najprfsnejšle
hodnotiace kritériá. Technicky mimoriadne dlsponovan~
hudobník sa doslova hral s každ9m detailom vynlkajtlcej
kompozície. v tejto hre dominovala srce akási nonšalantnosť a elegancMI, :za ňou sa však skr9vala absolútna koncentrácia na v9kon, úsll1e vd~chnut život každému tónu sólového partu. Glavnnovova hra obsahovala
všetko, čo velk9 v~kon obsahova ť má: technickú vyspelosť, farebntl a dyn.amlcktl pestrost, vyr.o vnanost registrov. Obdivoval som najmä lahodné mäkké pianissimo:
v ktorom sa tón nevytrácnl a nestráca! svoju charakteristiku. Suchoňóvo Concertino pre klarinet a orchester
možno teda považovať za nra jvydnrenejšle č!slo programu tretieho abonentného koncertu Slovenskej fllhat~mó 
nle.
IGOR JAVORSKt

Ka:zuo Ohno -

legenda s6i!asného Japonského tanca

Jeseaaé mesiace ale s6 oa rôzne hudobné festivaly v
Európe chudobné. V roku 1987 k nim pribudla nové
lastovli!ka - DRA20ANSK2 DNI sOCASNEJ HUDBY, ktorfch 2. roi!nlk prebiehal v prvfch desiatich dňoch októbra t. r. Ide naozaJ o festival hudobaf? Rad praktlckfch a teoretickfch poduJati zasvätentch moderaému
taacu, vfstava grafiky, 32 programovtch bulletinov v
32 grafických rieleniach, muzikologick6 konferencia ako
s6i!asť festivalu a niekofka koacertov 1 oblasti dlezu
svedi!l o stretnut( viacerfch m61 súi!asného umeDla.

Pozaunista a skladateJ Vinko Globokar
Snfmky : an:hlv l!/

Stretnutie umení súčasnosti
Drážď ans ké dni súčas nej hudby nie s(l zatial festivalom "medzlnárodn9m", nie sú členom žiadnej medziná rodnej organizácie. Kto teda tvor! publikum tohto rozsiahleho podujatia? Okrem htstky z a hranl č n9ch pozorova telov Ide prevažne o návštevníkov domácich, prlchádzaj(lcich na koncerty popoludnl, večer čl v noel. Or·
ganlzátorl festivalu sl a le na nezáu jem nemôžu sťažo
vať; na väč šinu podujat! obdržali nlekolkonásobne viac
objednávok ako bolo k <dispozicii. Je to nezvyčajné a
velkorysé: vstupenky sa na zá klade programu objednávaj(l plsomne, objednávatel Ich dostane dobierkou domov, teda vyhne sa zháňaniu, vystávaniu pred pokladnicami. Problémy vznlkaj(l ale (hlavne pre zahraničného
(lčastn!ka l počas festivalu. Koncerty sa uskutočň u jú v
rôznych slei\ach a divadlách rozlahl9ch Drážďan, niekedy l vyše 10 kilometrov od seba vzdtalen9ch. Tu neporad! a nepomôže nikto, Iba funguj(lca mestská dopra va. Je toto azda jedln9 faktor neprldávajúcl festivalu na
a trakUvnostl a progreslv!te, problém, ktor9 treba v
bud(lcnostl vyriešiť : dianie festivalu skoncentr ova ť do
luds k9ml nohami obsiahnutelného okruhu. Iniciátorom a
stredobodom podujatia je Drážďanské centrum pre súčasnú hudbu. V ňom funguje naozaj informat!vne tla čové stredisko, v ňom sa uskuto č nil 1 rad rôznych akeU. Tu bolo l oficiálne otvorenie, prv9 koniorn9 koncert. Medzi jeho host! patrili o. l. a 1 popredn! reprezentanti politického a kult(lrneho života NDR. Toto konštatovanie nechce byť protokolovou správou, chce byť
Informáciou o záujme a Istej forme mecenášstva z na jvyššej (lrovne. Bez nej by nebolo myslltelné pokryť
sumy vyrovnávaj(lce sa každému Inému vo svete uznávanému špič kovému festivalu. Už program koncer tu so
Sostakovii!ovtm piesňovfm cyklom Satiry a s Tili!enkovfm Sl6i!lkovfm kvintetom položil vysoko latku kvality
a zauj(mavostl. Večern9 symfonlck9 koncert sa niesol
v atmosfére s lávnostnosti a v znamen! hudby, ktorú naz9vame angažovanou. Angažovane, nepl agat!vne a pÍ·esvedčlvo pôsobili také diela
ako Obetiam Hirolimy
K. Peadereckého, Pozri moJe oi!i U. Zimmermanaa, ako
l kolekt!vna kompozlcla P. Deuaua, R. Wagaera-Régeayho, B. Blachera, K. A. Hartmanaa a H. W. Heazeho
2ldovak6 kroaika. Z technlck9ch dôvodov, žlal, nezazne·
ll Orchestrálne piesne o nlekolko dni neskOr zosnulého
nestora súčasnej hudby NDR E. H. Meyera.
Očelom t9chto riadkov n ie je vymenovať všetko, čo
na festivale zaznelo, pristavím sa Iba pr i podujatiach.
ktoré boli azda rozhodujúce a v Istom zmysle nové.
K nim patril nepochybne portrét Sofie GubaJdullnoveJ.
Kolk! z nás poznajú jej hudbu? Umelkyňa, tvoriaca už
vyše št vrťstoročie v Moskve dostala Iba v poslednom
obdob! možnos t prenikn(lf so svojou hudbou za hranice
vlasti a nemá ešte profllov(l gramofónov(l platňu. A jej
hudba? Ťažko ju charakterizovať nlekolk~ml s lovami:
ázljsk9 (otec Tatár) a rusk9 (matka) pôvod sa v jej
hudbe prejavuje bohatou -osciláciou medzi intelektom.
intulciou a vrúcnosťou. Je to hudba, ktorá sl vyžadu je
náročného poslucháča chápajúceho poéziu farieb a skladatelklno krédo: žijeme vo svete, ktor9 nemOže byť v rukách jedinca. Stretnutie s hudbou l osobné stretnutia s
Gubajdul!novou boli zaujímavé. Mimochodom, v hladisku sedela a j Irina Sostakovlčová. Jej pr!tomnost bola
vzácna hlavne 11a koncerte Nového moskovského symfonického
orehestra
1
GeanadiJom
Roldestvenskfm, na ktorom zaznela Sostakovii!ova 15. symaia, Prok-oflevova Rusk6 prodohra a Musorgského piesňovf cyklus Bez slnka. Klavírny part tohto cyklu dostal
n ov9 šat / ' orchestrálnu verziu z pera Edlsona Denisaval
Jednou z cen trá lnych tém festivalu bola 2. viedenská
š kola, ktorej bolo venované muzlkologlcké kolokvium a
nlekolko koncertov. Je paradoxné, že napriek časo vému
odstupu 2. viedenská š~ola je stá le zdrojom otázok čl
pochybnost! o úlohe, ktor(l zohrala. Dvojdňové kolokvium uv!talo popredn9ch odborníkov z NSR, ZSSR, Ru kúska, Svajčlarska, Dánska a samozrejme l domácich
muzikológov. ProvokaUvne otá.zky, tvrdenia, praktické
názory, oprášené fakty, n ové hfadls ká (v~znam rusk9ch hudobnlkov začla~ku 20. storoč ia - Golyšev). otáz. ky technickej stránky dodekafónle, tvorili pestrú paletu
· kolokvia. Takmer sa však zabudlo na Schtinbergov etick9 postoj, na jeho umelecké konzekvencie. Konferencia
však potvrdila, že Schtinberg a jeho žiaci zanechali posolstvo, ktoré nemožno ob!sf a ktor9m je naša súčas
nost hlboko poznačená. jed n~m z .koncertov doplňa júclch muzlkologlcké rozpravy bol plesňov9 recitál M. HaJ6uyoveJ. Plesne Adorna, Berga -a Kfénka zazneli v jel
podan! fasclnujúco. ·s obdivuhodnou In tenzitou vnútor·

ného nap!l tla a lyrickej krásy. Podobné kvnll ty pt·ezentovala l a merická mezzosopranistka Christina AscherovA
Interpretáciou plesni Schtinberga, Ber~a . Weberna 1
Zemlinského. Skoda, že tieto kompozlcle sú na našich
pódiách eš te s tále exotickou raritou . . . Vrc holom kon
certov zo sta ven~ch z tvorby 2. viedenskej školy bolo v y
s t(lpenle súboru Ensemble Modera pod vedenfm ln,:to
Metzmachera z NSR. Nadšené obecens tvo bolo očare né
priam neuverlteln9ml sc hopno s ť a m i Interpretov ako 1
lnterpretovan9ml die lami. Ligetiho Koncert pre klavlr
a orchester, Kurtágov cyklus pre soprán a komurnf orchester Posolstvá zosnuleJ R. V. Trusowovovej a Impresie pre malf orchester lsanga Yuna tvorili progr am jedného koncertu, Webernových Päť orchestrélnych kusov
op. 10 a Sesť orchestrálnych kusov op. i 1v komornom
obsa den! J. Schtinbergova Komorné symfónia a Ber~ uv Kumornt koncert pre klavír, husle a 13 dychových aástroJov .zazneli na druhom koncerte s(lboru. 'l'ažko slovami
vyjadrlt koncentráciu, expresiu, prehlad, vyclzel o va nos ť
a dynamické napätie Ich interpretácie. Skoda, že a j tleto skladby zaznievaj ú len pr!ležltostne. Neobvli'\ujme
však publikum, skôr azda pôjde o vzťah, záujem č i nezáujem Interpretov.
MoJe telo sa stalo pozaunou bol názov jedného z no č
n9ch koncertov. Jedln9m aktérom bol pozaunista Vinko
Globokar. Zámerne plšem aktérom, pretože- jeho vystúpenie oscilovalo medzi perfektnou Interpretáciou, hudobn9m divadlom a doslovn9m čarodejnlctvom. Všetko,
čo zaznelo a čo sme videli, vzniklo pre toh to hudobnlka. H. Pouaeur, L. Berla, J. Wyttenbach využili vo svojich kompoz!clách jeho o jedinelé schopnosti a odvahu
podáva ť perfektné v9kony hraničiace s klauniádou. Glo·
bokar predniesol a j cel9 r ad vlastn9ch skladieb [ale!Jo·
Impr ovizácii? J. ktoré rovnako potvrdili ojedinelosť jeho
osobnosti. Pozauno je naoza j akoby orga nlck9m pred!·
žen!m jeho tela, ovláda ju ako muzika nt l herec.
K vrcholn9m podujatiam patrilo l hosťo v a nie dvoch
pofsk~ch súbor ov. Jedn9m z nich bol Teatr Nowy, esperhaent61ne divadlo z Poznane. Jaausz WisDlewski je autorom Nočnej modlitby nemocaého, akejsi moderne j variant y mys térll, v ktorej Ide o blbl!ck(l legendu s trateného sý'na (Goldoniho bábka Pinocchia l: syn hlad á otca,
otec synu, do deju vs tupuje rad ubsurdn9ch konkrét nos!!. Hladujúci stretávajú chudobu, vojny, bohatstv o,
fudskost, neludskost, dobro a zlo ... Napokon -sa ná jdu.
Hudobne je táto hra sline pozn ač ená tancom m lnul9ch
st oroči (Jerzy Satanowskl ). hudbu nie je stredobodom.
skôr pomáha hercom rozohrávať situácie plné sarkastickej expresie. Poznanča nl a odišli z Drážďan s obrovs k9m
Cispechom, bolo to Ich prvé vystúpenie v nekapltallstlckej kra jine. Varlavskf s6bor blclch Distrolv bol druMm
pr!jemn9m pofsk9m prekvapením. Vyše 10 r okov ex ls tu
j(lce zoskupenie má na svojom konte už cel9 rad pre
mlér skladieb jemu venovan9ch. Interp retácie t9ch to
hudobnlkov sl zasluhuj(l rovnaké prívlastky aké sm e
použili v pr!pade Ensemble Modern. Gubajdulinovej die
lo Na zai!latku bol rytmus sa vyznačovalo - l keď to
lyrlck9m <;harakterom. Ly rizmus
znie paradoxne s kladby vychádza z rytmického modelu, ktor9 sa .,Iba"
senzitívne od vl ja ; v tejto Interpretácii s ojedinelou senzibilitou a precíznosťo u. Typom pr ogramovej hudby
19. s t oročia bol Trltóa Z. Rudllóského. Táto antická
legenda efektne kompozične spracovaná. poskytla Inter.
pre tom pr!ležltost demonštrova t svoje maj strovs tvo. V
podani varšavského súboru zaznelo l jedno z klúčov9 c h
diel súčasnej hudby - Plelades I. Xeaakisa. Brilantn os ť
a komplikovanosť partitúry op!lf umožnila prezentovaf
vysokú školu hry na blc!ch nástrojoch. Ovácie nemali
konca-kra ja !
Oa l šou ozdobou festivalu bolo hosťovanie [prvé v s o
ctalistlcke j kra jlne 1 ma js tra súčasného japonského tanca 82-ročného umel ca! Kazuo Ohno patri k najznámel
ši~ preds tavltefom Butch, tanca, ktorého ·názov vzni ká
z japonsk9ch slov tanec a v9raz. Vznikol v Japonsku
pred štyridsiatimi rokmi a jeho zmyslom je .. rozpráva ť "
o vzniku a zániku človeka, o každej fáze lásky a života
Neodvážlm sa tvrd!t. že sme umelcovi rozumeli, odchádzali sme však naplnení dojmom dlferencovan9ch, vnútorne prežlt9ch pohybov duchaplného agilného starca.
Informovala som o zlomku desiatich festlvalov9ch dni.
na ktor9ch odznelo okolo 100 skladieb z a hranlčn9ch a
domácich autorov. Ak som v úvode uviedla , že Dráž
ďa ll'Sité dni s(lčasnej hudby ešte nemaj(l medzinárodnú
ozvenu, plat! to len vzhladom na úča st zahranlčnéhl>.
publika. Oroveň, kvalita l obsaho'lá. náplň jednotllv9ch
podujati však rozhodne pret'ástJa.. ·lokálny rámec.
AGATA. SCHINDLEROVÄ

o práci dirigenta mz•mo hlavného centra hudobného diania
Po ukončeni štúdia väčšina tvojich ko·
legov zostala pôsobiť v Bratislave. Pre·
č o si sa ty rozhodol pre Košice?
- Pre každého za či n a júceho dirigentu
je najdôležite jši pravi del n ~ konta kt s OL:·
chest rom. V posled nom. 1'0 ČJ1 ik u š túd ia
mt túto možnosť posk ytla Štátna filh a r mó nia ~:o!;i ce. Pri mojo m rozhod ova ni
za~éz il a aj s ku t očnos ť, že ten to orches·
ter mal blizky vzťah k d ielu môjho sta ·
rého otca jozefa Gr ešáku , rodá ka z v ý·
c hod ného Slovenska.
Nakofko sa tu splnili tvoje predstavy
o präci dirigenta ?
- Siedmy r ok pôsobim v šFK. z t oho
štv rtú sezónu a ko šé fdirigent [na jmlod~~ v republike pozn. a ut.). na vyše
d ruhý r ok ex te rne d irigujem operu Štát·
ne ho divadlo. Za toto pomerne krá tlw
obdobie som a bsolvova l vyše 200 vys tú·
pení doma i v za hr a nič!.
Dvesto vystúpeni to je
Kde všade si účinkoval?

skutočne

dosť.

Na Slovensku som s po lupracoval
so všetk9mi orchestra mi, v Cechá ch s
českob u d e jo vl c k ým , kartovar sk ým a da l·
šími. vystu pova l som v M ĽR, NDR, NSR,
Spanielsk u, na Ku be a l.
Pre dirigenta je nesporne dôlelité mat'
v orchestri, kde trvale pôsobi, dobré
" zázemie" . ..
-

ŠFK je kolek tiv preva žne mla dýc h
h rá č ov . je tvárn y, d o bre sa s nTm pra·
c u je, l ked sú tu Is té, už dlho pretrvá va júce problémy.
Konkrétne?
- Napr iek t omu, že toht o r o ku prebieha už jubile jná 20. sezóna ŠFK, orchester e~,t e s tá le nie je d o bud ova n ý.
Ce lk ovo ch ýba ešte dvaná st až š trnást
hr áčo v . Za pos ledných sedem ro kov bol
jeho stav r ozši rený Iba o dve miesta ,
n •·ttrm> " Rr•!! 1s lave bo!a za ložená napr .
Komorná opera. Dalej m á me problémy
priestorové ho c ha ra kte ru. Sm e len pod·
nájomnikml PK O a z to ho vyplývajú
dalšie o bmedzenia - minimálna možnost individ uá lneho c vlčenlo u delených
s kúšok, č o d osť nega tivne o v p l y vňuje na·
šu pr ácu. V tejto situácii by ná m is te
prospela v !lčš l u intervenciu zo s tra ny
mestských, pr ipadne i krajských orgánov. Eš te v !lčš le per soná lne ť až ko s ti sil
v or ches tri oper y. Tam sú vo ve lkej miere od káza ní na výpomoc hr áč ov zo ŠFK.
Neúplnf stav orchestra arejme U•ltu·
je aj reperto6r telesa.
- Každý dirigent sa snažl vtlačlt or·
ches tru pe č a t vlustnej osobnosti a roz·
hod u júclm s pôsobom o v p lyvniť jeho repe r tbár . Spoč l a tlku som uvád zal na pO·
de ŠFK viac pozdnor oma ntlc kýc h sklad ie b [A. Bruc kneru a G. Ma hlera l a diel
klasikov 20. s toroči a. Tiet o svoje záu jm y
som musel obmed zlt je dna k kvô li obsade niu orchestru, jedna k kvôli vkusu pub·
lllt u, ktor é sn zame riava pre dovšetkým
na
známe , "osvedčené" roma ntické
s kladby, d ie la z obdobia klasic izmu a
voká lno-symfonické sklad by, čo sa od·
ráža aj v ná vštevnosti týchto podujati.
Prbe al nal!rtol zauj(mavf a v sú·
časnosti aj · dosť p6ll!ivf probl6m, d'ale·
ko presahuj6cl hraniU wfchodného Slo·
[ D o k o nče nie

venska - problém dramaturgie koncer·
tov, ktoré by okrem poliadavky kvalitnej a štýlovo obsiahlej ponuky (vráta·
ne súčasnej hudby) mail podchycovať
!iiroké vrstvy obvvatefstva. Tomuto úče
lu slú:ll rozdelenie koncertov do urči 
tých cy.klov - večerné,- pre závody, pre
mládel, ~alej hudobné odpoludnia venované učňovskej mládeli, matiné pre
deti a výchovné koncerty. Ako tieto sociálne skupiny reaguj6 na valu ponuku
a ako sa ty ako dirigent pozerái na návštevnosť svojich koncertov?
- V posledne j dobe je vďa ka spomí·
nanému prerozde leniu do cyklov, ako. a j
zásluhou ná boru, celkove uspoko jivá náv·
števnost. Horšie je to s kultúrou percepcie u publika . Problémy sú hla vne s mlá·
dežou, u ktorej sa evidentne prejavuje
a bsencia estetickej výchovy. Na koncert y prichádza zväčša nepripravená , bez
vnútornej zainteresovanosti. Zo skúse·
nosti vidíme, že tieto problémy miznú
na tých stredných školách, kde sú za nletenl ped a ~ógovla a propagátori kultúrneho života.
Podla môjho názoru problém kultúr·
nej úrovne kolického publika s6visi aj
s demografickou sltu6ciou mesta, preto·
že väl!ilna z dneinfch takmer 250 000
obyvatefov sa prisťahovala do Kolic iba
v posledných tridalatich rokoch, takže
sa elite nestihla stotožniť s kultúrnou
tradiciou mesta ako takou. To je napokon globálny problém novovzniknutých
welkomiest.

Co by podla tvojho n6zoru mohlo
a malo v blizkej budúcnosti zleplllť spomlnand situáciu?
- V minulo m roku bola pri ŠFK založená Hudobná mládež, v celos lovenskom mera dle pôsobi Slovenská hudob·
ná s poločnos t a u nás bude me na ď ale j
podporov a ť činno sť Kruhov prlntelov hud·
by pre SFK, kt oré ho členovia sú velmi
a ktlvnl a s ú a j oporou v návš tevnos ti
našich koncertov. Okrem toho sa snaží·
me rozv íjať bl1žšle konta kty s niek torými
závodmi a ško la mi. Do nedávna sa nám
d arila spolupráca s Východoslovenskými
ž e lez ia rň am!, no zatial našim na jväčšlm
fispechom a zároveň prv ou lastovičk ou
s pomedz! vysoký ch š kô l je Vysoká š kola
technická, kde som svojho ča su viedol
zbor Collegium technlcum.
Dalilou formou ilreala hudobnej kul·
túry vo vailch podmienkach 16 zájazdy
po mestAch Východoslovenského krajo.
S ak:fm ohlasom 18 tu stretAvate?
- O naše koncerty Je v kraU pomer ·
ne velký záujem. Svedč[ o tom l skuto č ·
nost, že v podstate každý druhý kon·
cert, kto rý o dznie na pódiu Domu ume·
nla, je reprlzovnný v niektorom z východos lovens)<ých mies t. Vh viacer ých
väč šieh m estác h v kra ji už tie~ fungujú
Kruhy prla telov hudby, ktoré d~e pi·
nla svoju úlohu pri r ozširo vani okruhu
pra vide lnýc h ná vš tevníkov koncertov. Zo
všetkých s pomeniem aspoň KPH v Sečovclach a v Humennom. Na druhej stra·
ne v§ak v poslednom čas e klesá kfipyschopnost us porlada telov. Chcel by som
spomenúf eš te jeden problém, na ktorý
naráža me pri našich zá jazd och. Sú to
a kusticky · 1 pries torovo ne vyhovujúce
ko ncertné sálv. Ani v novo vybudovan ých
kultllrnych d omoch sa neráta s účinko 
vaním ta kého ve lkého teles a, ako je sym·
fonický orches ter.

Snímka : T. Trn
Aké mol nostl pr6ce mU so SFK mimo koncertného p6dla? ·
- Je to predovšetk ým spolupráca s
Ces koslovenským rozhlasom - zázna my
z koncertov a štúdiové nahrávk y s účas
ne j tvorby, v posle dných d voch r okoch
sme nahrali tri platne pre vyda va te lstvo Opus, opäť su rozvinuli styky s
Ces koslovenskou te levlzlou a v posled·
nom čase sa ná de jne ro zbehla s polupr á·
ca s gramofóno vou firm o u Pa cific z
Hong Kongu, kto rá chce s nami reallzo·
va t vä čš ie m nožstvo CD-platni.
S lnltit1íclaml, ktoré sl prbe menoval,
spolupracujú aj jednotlivci, pripadne sú·
bory, zostavené z hráčov SFK. Okrem
toho účinkujú pri rôznych prilelitostiach
v rámci kraja. Toleruje!i - čl podporu·
jei túto ich aktivitu ?
- Hráč i týchto prfležlt osti nemajú vera. Tým, že Ic h využiva jú, zlepšujú vl as tné Interp re t ač n é sc hopnosti a tým PL'l·
spieva jú k zvyšovaniu úrovne orches tra
a ko celk u. Mnoho záslužne j prá ce odvedtí d alej pri výchove profesionálnych l
amatér sk ych hudo bníkov v y u čov a ním na
konzerva tór iu a l ud ových š kolách umenia a taktiež na poll záujmovo-umelecke l· činn os ti.
Interpretačné úroveň hr6čov, o kto·
rei si hovorU, je jednfm z člnitefov, de·
terminujúcich ltandard orchestra. fialiim - okrem určujúcej úlohy lléfdlri·
genta a druhého dirigenta, ktorfm le v
je spoluprAca
SFK R. Stankovskf, hosťujúcich umelcov, prodovšetkfm dirl·
gentov. Aké je situácia v tejto oblasti?

- V sezóne - u na koniec a ni cez Ko·
šlckú hudobnfi jar - nie je, žla l, pre
nás dostupná svetová, ba čas to ani na ša In ter pret ačná šp i č k a, ako nupr . d l·
rlgenti Z. Košler , V. Neunwnn alebo
L. Pešek. Je t o dôsled kom stagnácie ho·
n orár ovej politiky, ale u 1 ned o statoč neJ
kooperácie medzi jednot livými agentúra ·
mi. v s účasnos ti je u nás nupr. minimá!·
na nadväznost Košic ke j hudobne j ja ri
na poduja tia Pražske j juri, hoci preble·
hu jú ta kme r simultánne, z práve meno·
va n ých d ô vodov. Pritom kuždý dobrý

Vráťme 18 elite k tvojmu účinkovan i u .
Ako iéfdirigent máš v SFK nielen ume lecké záväzky, ale muslii rleiit podstatne
lllriii okruh problémov, týkajúcich sa
prevádzky orchestra - niektoré z nich.
sl ul v našom rozhovore načrtol. Na
druhej strane, ako sme nf tiel qomina·
ll, presadzujell sa ako dirigent aj miao
tohto telesa. Ak dávaš do súladu obe
stránky svojej koncertnej činnosti?

- Možnost h os ť ova nia rád prijímam.
pretože vždy prináša nové skúsenosti,
ktoré sa s nažlm u piatnlf a j v práci s
m ojim orchestrom. Z istého h l adiska je
l v ďač nejšie, lebo sa obmedzuje č i s t e na
ume lec kú str ánku
skúšky, potom
predstavenie a le bo koncer t, kt orý sa vyda ri do bre ulebo m e nej dobre, ale t ým
to kon č i - k ým práca šéfqlr lgenta' zahŕň a v sebe podsta tne viac, vrá tane adm inistr a tívy,
r iešenia
rnedzlludských
vzťa h ov , atd., a td. A pr áve -preto, že
"šéfovanie" je n áročne j šo u s tránk ou práce d irigenta , mus i každý šéfd irigent zvá·
ž lť, ko lko čusu má v e n o v ať vlastnému
o rchestru a kol ko h os ť o v ský m vystú penia m. Myslim, že u m ňa je to pomer ne
v.yvážen é.
· Mohol by sl na zAver nállho rozhove·
ru povedať niečo o svojich najblllllch
umeleckfch z6meroch?
- V tejto sezóne vo vlastnom telese
uvediem o. l. Debussyho More a Proko·
fle vovu 5. symfó niu, dalej pripr avu jem
pre miéry s kladieb J. Pod pr ockého a v
rámci koncertu na Nove j s lo venske j tvorbe A. O če n á ša , T. Salvu a V. Bokesa .
Ok rem toho ma čaká účin k o v anie v
Hradci Krá lové, Ceských Budejoviciach
a v za h ra nič!: v M ĽR, P Ľ R, Kanade a
Španie lsk u.
Zhovára la sa : JANA BOCEKOVA
ko m erčnej

z l . s tr. )

ny Manha ttan Tra nsfer zlsknla v roku
1983 cenu Gr ummy. Sá m nazýva svoju
hudobnú r eč "džezom s k nrlbskou prlch utóu", pričo m akustic ké trlo je p reňho
zd ro jom doter az neob javen ých koncert·
ných možnosti, orchestrom, vvužlvajl1clm
v rovnakej miere ko ntrapunk t a j untso·
no. O tom sa mohl o pr.ésvedčlt aj bratiSlavské pu blikum.
'
Brllantnou h ráčs kou techniko u a fascin u Júcou muzi kalitou sa uviedla· aj d al·
s la hviezda sú~asného svetové hÓ džezové ho neba, 24-r očný · anglický čern ošs k ý
saxofonista COURTNEY PINE. Bra vfirny·
ml Inštrumentá lnymi v ýkonmi sa pred·
s tnv111 u j jeho spo luhráč i : kontra basista
Ernest Monthle a hráč na blc lch n4strojoch Murk Mondaslr. Hudobná reč C. PI·
nea vychádza z Coltt a nea, .ale jeho Štýl
sa rozví ja or iglná lnypt spôsobom do no·
vého
zvukového výrazu.
K omerčný
úspech to h~ o v ynlka jfice ho umelca je v
masovo· komun'Í kačných·
prostr iedkoch
podmi e n e n~ s ystémom prod ukcie. č fm sa
ničím nellšl od hviezd populárne j hudby .
To malo v prípa de bra tislavského účin
kovania za následok ne umožnenie . realizác ie rozhlasovej· nahrávky a te levízneho záznumu koncertu.
V 70·tych rokoch sa s talo hltom sklad ·

hosťu j ú ci dirigent č ! sólis ta je vždy velkým prlnosom pre mňa aj or chester pod·
netným n aštudov.a nim diel vlastnej proveniencie l svetovej hud obnej liter atúry,
u prirodzene, prftažliv ý a j pre obecen·
s tv o.

objavnostl čl nndblehanln
vkusu. Popt'l spol a hllvc l
r ytmic ke j sekcii kva rte ta bol jeho na j·
sla bším č l á nk o m saxofon is ta G. Osby.
pos luc háčs k emu

~Ptttŕ 1tttv1kl

ž zov& ť11i
ba Herbteh o Ha ncocka Chameleon a to·
to označenie ~ sy-mbolic k y Ýztahute aj
na .samého aútora , menlacebo svoje hu,
dobné fa r by .v rOznyč"h pros trediach. Nn
jedne j strané ho cha rakterizuje novátors ké vyulltle syntezátorov . a elektronic·
kých h~d o bný c h nás trojov v kome rčne
6spešriom prtlde disco u funky a v štýle
hudby ruslan. Headhunters , Rocklt, Future Shoc k a d alšie . Utuly dobylt hltparádové rebtlčky, kde ·tr6nll-i···v · s\ľsed srove
plesni Mic~a ela Jacksona, Billyho Jo!!la
čl skupiny Duran Dura n. Vysttípente s ku· ·
plny HEllBIE HANCOCK QUARTET [Her·
ble HancÓck ....:. kravir, Buster Willia ms
- kontrabas. Al Foster - biele nástro ic
a Greg Os bv
sa xofón l 0 11 BOD "Bil

vša k na dviazalo na Ha ncockov u a kus tlc·
kl1 mnlns treahlovt1 tvorbu, kto rá vychá·
dzala zo štylts tlky Kvin te ta Milesa Davisa v rokoch 19!13-1968, kde zohral Han cock kltlčo vli Cllo hu s následnou povestou najlepšie ho "d!ezového klaviristu. v
kompozlclách C. Porter a, Th. Monka a
H. Hancocka (Malden Voyaie) upútala
predovšetkým fare bná ha rmonická výs tavba klavírnyc h sól, zmysel pre medi·
ta tlvnu. · drobnokresbu, ekonomlcktí účin ·
nosf ·a logiku vy užltla Jednotlivých hu·.
dobný.ch prvkov u tema tic kej orrantzá ·
cie. Hancock ponll kol vnútornl1 hod notu
č i sté h o džezu. v yhýba júceho sa jedno·
duc he j kópii džezových trad lcli . džezu
bez sa m o6če l ného expe rime ntova nia a

Bratisla vský džezový ma ru tón uzavrelo
vystúpen ie s kupiny PHIL WOODS QUINTET ( Phil Woods - saxofón, Tom Harre ll - trúbka, trom bón, Ha l Galper klavír, Steve Gllmore - kontr abas, Bil l
Goodwln - biele nástr ojej. Phil Woods
so svo jim kvintetom je jednou z abso·
lút nych do miná nt ak ustic kého džezu. u
čom sve d čia nielen popredné umlestne·
nla v hodnoteniach odborných časopi 
soch, priazeň krit1 ky i čltate l ov Down
beatu, ale aj spolupráca s m nohými oso b·
nost aml svetového džezu. V repertoári
s úboru dominova li pôvodné kompozlcie
P. Woodsa ,' z k tor ých u púta la naprikl ad
s kla dba Huck 2E - ponáška na A. Brax
tona a jeho "matematické konfigurácie".
č l očaru j úc i výkon jedine č n ého trúbká·
r a T. Harrella. ne hybne pripraveného
"r ozk vitnúť " m edzi t ém ~tm l u só lam i v
pôsobivo m unisone č l ha rmonicke j pasá·
ži. Ma js trovstvo Phila Woodsa, džezove j
legendy v hre na altsaxofóne, ur obilo
sym bolickú bodku, či skôr v ý k r t čnlk za
prehli ad kou umelecky hodnotných snxo·
fo nls tov ·~BOD '88 vôbec.
BRANISLAV SLYSKO
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napi san le recen zte hudobK ebnéyhobolopodujatia
vždy také rados tné.
a ko JO to v prlpacle uvedenia Figarovej
svadby na scéne Semperovej opery v
Dr6žďanoch, bola by práca hudobného
t·ecenzenta naoza j jednoduchá. Prem iér u
tejto opery (23. a 25. 10.) bola zriedkavou delikatesou, harmonizujúcou hud obn o·d lva deln ou poc húťkou a uš rachtllou
zábavou v každ om ohra de. Zriedkaked y
je možné z hll'ildnut operné pred s tavenie.
v ktorom hudobné naš tudovanie, r éžiu

vuli s hudobným našt ud ovanirn u réžiou
do takej miery, že vzniklo né d·herné trothodinové hudobné divadlu, ktor é bol o
natolko pravdivé <1 pre s vedčivé , <~ k obv
a ni s divadlom nema lo nič spolo č n é .
Z n ačný podie l na tom to výsledku m a l
už s pomfnaný kolek tfv ml adých spevá
kov. Sotva možno niekde Inde vzhliadnuť tak nob lesného a rsttvé ho grófa· Almavivu a k o ho podal ani nie 3 0-r očn ý
Olaf Bär. Flgoro Hanso-}oachima Ketel·
sova ne bol jeho triedn ym protlv nlkom.

Hviezdne hodiny
v Semperovei opere
š pičkov é hodnoty, v
ktorom sa umelci. podie lajúc l na reall
zácll navzá jom nie doplňa jú, a le s p o l oč 
ne dosa hujú ideá lny c ier. Za hudobným
oaitudovanlm a za dirigentským pultom
obidvoch večerov stála osobnosť Petra
Schreiera. Pod jeho vedenfm sa odvíj a li d robnokresby, d ra ma tické s ituácie iJ
ve lké dynamické o blúky Mozart ovej hudby. Pod jeho ta ktov kou znela Staatskapelle Dresden pria m a ko s kvos t, Schrele·
tova s kúsenost a inteligentná muzikalitu vted la m la.Q$ sólis tický kolek tlv k vynika júclm výkonom. Vtipná réžia Christina Mlelitzovej s rša la zasa množstvom .
nápadov r ozohr ávajúclch milostné zápletky deja, jej r ežisérska š ť as tná ruka vytvára la životu absolútne prirodzené javis kové scény . A napokon kla sicist ická
(a nana jvýš pra ktická ) scéna a jej zodpoveda júce vkus né kostýmy kor ešpondo-

a scénä dosa huj ú

ale rovnocenným speváckym a herer.
kým partnerom . rozvfja júci m š pás a in ·
trigy lásky. Pre týchto dvoch, a le 1 dulšfc h stvárnite rov hla vných postáv bol
pohyb na ja visk u zre jme nie č !m prfje m
n9m . prlrodze n ýlm a pre to 1 napros to
uvo rne n ým. Magdalena Falewiczovlí s tetesnila doj!mavo a h lasovo prekrás nH
( ná dherná bola jej ária na začiatku
• 2. de jstva l postavu g rófky, Dagmar Pecková ( č l enka drážďans k ej opery l zv ilidl o.J
v9borne ú lohu š ikovné ho a prešibanéh o
Cherubína . Zu zankln ša rm vynikol v na študovan! Sabine Brohmovej. Me novan ie
pr eds tavlte fo v ďa l š! ch postáv by d oplnilo
vyda rený sólistic ký ansá mbe l, k tor ý ob·
držal takmer po každe j scéne dlhou·va
júcl potles k. Ten. kto mal m ožnosť dlv ať
sa poča s preds tavenia nie Iba na ja vls
ko , a le s l edo v ať l orchester a jeho dl
rigenta.
ve noval Petrovi !:ichrelerovt

Ol<~f

Blir, Dag mar Pet: kuw6 a Si.i hlo e llru hmuva ni.l s t:éne Ulri cha St:hreiber u
!:inlmku. nrchiv a utork '{

z vl á~ tny hold a úctu Schreier bol po č a li!
celého p redstavenia konzekvetný m 'Mozartovým pal'tnerom, bol priu teľsko u opo rou svojit:h spicvajúcic!J kolegov. Dirigentský pult bol stredobodom ce lého d iania, speváckym, hereck ým n !!Umozretme
muzikantský•l impulzom . Bol to predo·
všetk ým Sc hreler. ktorý baziroval nn
abso lútne zrozumile fn e1 dl'tlkulácll n<1
tavtsku " v orc he&t rl Drážďanského FI-

~ar u s 1
po č ut

te treba rozhodne pozr ie t a vyTáto lnscenlí ci<t vyvrá til a be:.t:
zvyšk u m yln(t domnienku, že s taré zámky bo il Ibu zbierkami s kvos tov a cnost·
n9ch vztahov, pot vrdll a na d ča sovost tak·
mer dvestoročné h o operného diela a l'a
dl so k tomu najza uj!mavejšle mu, čo (il
v súčus no st l ,možné na tliljto operne~ ~
scén11. vidiet.
AGA1'A SCHINDLEROVA'

Ešte jeden pohlad na Salzbu
c isca
dil u
c eho
o'l.iull

Aratzu, ktorý suo;e kvality potvrdrii u druhom obraze a nestarnúWaltera Berryho, kt or ý pat ri čne
ka ždý svo} vstup. Rr!'l.iu na sc~ne
predčasn e zos nul~ho Maura Pagana mal
Mwlwel Hampe.
Opera Arnolda Sclzänberga Moj'l.i!; 11
Ar on mal a u toht oroč n om pl dne fe sti ·
volu svoje posledn ~ tri r eprfzy. Je pre
nds pot e§iteln~, že zo speudckych výkonou u tomt o hudobne mimoriadne ná
ročnom diel e zauJala uynika jtíca hudobno-hereckd k r edcia zas /. um. Serge ja
K opčó.ka u tílohe kT1aza a spoluúčasť clalštch dvandstich sólistov SND u ensem/Jl ouý ch výstupoch.
Nafkompaktnej štm predstavením - lto·
ci niJako nebolo favorit om t oht oročn~h o
festivalu - bol podla m ňa Onos zo Serai lu . T oto dielo, neprduom stojace u tieni ostatných Mozartouých opier , pontíka

Hl

Tohtoročný hudobný festiva l u Sal zburgu sa niesol u znamení velkých dir igentský ch osobnosll, výko ny ktarých stí
pod najuäčšt m tlakom konfrontdcie ktorý z nich prevezme uedtícu pozl clu
po krdlou i salzbursk~ho f estivalu H er bertoui von Kara ;anoul. I keď je jeho ·
meno stó.le magnetom a jeho výkony stí
ešte stdle obrousk.Qm umeleckým zdžltlcom, sdm vyberd a t ypuje svoJho 1Ulstupcu.
Tohtoročn(J f estival bol otvorený preml~ro u posl edne; oper y W. A. Mozarta
La cl emenza di Tito. Toto pomerne mdlo uud dzan~ dielo, ktor~ Mozart napísal pr i prlležitost i k orunoudcie Leopol da ll. w česk~ho k rdla, na§tudoual Ric
cardo Muti, r~'l.iu mal Peter Breuner. Ti tulntí postavu Tita impozantne zulddol
GlJsta Winbergh a z ostat ných tíl oh
utkvela u(Jraznd hereck o-speudcka k re dcl a Vitelie Caroly Vanessouef. Hoci po
hudobnej strdnke bol a opera naštudouand výborne , bezradnd r~žla, ktord sa
a'l. priv elmt spoliehala na impozantntí
sc~nu a ef ektn~ kost ýmy (Enrica Job) ,
dielu do značnej miery u!:kodlla.
Druhou novou opernou lnscendclou
festivalu bol a Rossiniho Popolu!:ka. Riccardo Challly mal pred ttíto operu technic ky i uokdlne dobre pr ipraven(/ kol ekt lu. Nesporne najlepši výkon podala
predstavil elka titulneJ postau.' l. Anll'· Murray ou4. Bola to zat ial jej najväčši a speuc:!cka pr lležlt ost, ktortí Je( salzburskO
f estival pontíkol. Rada by som ešte vy·
zdvihla speudclr:y uýkcm tenorist u Pran-

W.

l{

Mozart : La cle•IIJU• di l'l1o -

veľke

speudck e prtležitosll cakmer vSel ·
kým účinkuJúcim . Hoc1 u tomto predstavení nebol1 opern~ hviezdy, predsa sme
pod taktovkou H or sta Steina poču li velml pekn~ výkony. Slubne sa uviedol mlad ý lyrický tenor ista Dean van der Wall
u úlohe Belmonta či Lilian Watsonou6.
u postave Blondy. Režis~r f ohannes
Shaaf nemal u predstauenl hlu c h~ miesta. Nenechdual speudkou odspieva( drie
na r ampe, al e rozohral, vypoi ntoval
vSetky drie, duetd čl ensembly. To vy·
Hein z
u'l.ili naj mä dvaJa skúsenej!:! Zednik ( Pedrlll o J - lllasouo crochu unave ne jš! a br avúrny, her ecky l speudcky
perfektný Kurt Rydl ako Osmtn. Co povedať na margo Constanze zvl ádla
úlohu po technicke j st r dnke bez najmensleho zakólísan1a. f et pevné výšky
na!ill uplatnen~e najmä v o uelkef tlrit
Martern all~ r Arc en a jej hereckd aktl-

pobfa d ata scéou

'88

u1ta bola na hr aniciach 'lo nglérstua.
Zasltížene mala 1 najuiičšt tíspech pri clakoua nt.
Co nesmi eme pr i prehlade opern'gch
inscendc it u Sal zburgu prehliad nuť, bol
vždy vy nikajúco priprav ený zbor uiedenskef Stdtnef opery {zbor majster Walter,
Hagen-Gr ollj, obzuló.šf u MoJžišovi a Aronovi a viede nskí f ilharmonici, podó.vafúci jeden lepsí výkon za druhým. ?'Jo
pr ekvapilo na tohtoročnom festivale, bol
ponukový list so zoznamom e!:te vol·
ných vstupeniek. Hoci sa usporiadatelia
snažia zlskaf pre f estival prttažliu~, kualltn ~, zndme t popu/drne osobnosti , jeho
úr ove11 nemd uzostu pntí tendenciu, ale
hladd svoJ druhý dych, aby z'liouu zts·
kal zdujem širok~ho publika, ako to
bfíualo u minulosti.

EVÄ RLAHOVA'

Sn!mka : arc hlv uu:rorkv

[eseň le o. i. sezónou džezových fe stiva lov v cudzine u 1 v Ceskoslovensku.
Džezové uda losti rôznych druhov sa
značne odlišu Jú u to nielen s vetovým č i .
lokálnym význa mom , ale l vlastným zam eran! m. Môžeme rozli šovať rôzne formy trudfcie, .. oficiálneho " džez blgbandovéh o zamer aniu, experimentá lne smery. fúzie s ' r oc kom, če rn ošs kým funky
š týlom, scénick ými akclumi a inými prvlwml. ak o 1 džez svetových !nš trument[tlnych š p i č iek. Džez v s účasnost! pred s tavuje to l1ú čle nttú hud bu, že Iba ve rml zried kavo sa dvaj a pos lucháči zhodnú na spoločnej stupnici kvulity. Tá
v ~ u k napr ie k tomu ex istuje ako určitá
š ta tis tická hodnotu merunf n u základe
ank iet či medzinárodných oh lasov. Obe
na jv ýzna mne jš ie domiíce džezové s tretnutia - Brat islavs ké džezové d n! [každO!·učne) l pra~ský Medzinárodný džezový festiva l (ra z zn dva roky]. majú
zvtičša š (as tnú r uk u a dar i sa Im pozýva( muzikantov medzinárodného významu. Okrem týchto festival ov však u nás
vládne džezové vák uum. koncerty. s vetovej úrovne v priebehu r oka chýbajú
a publikum oboch fes tivalov je riadne
vyhlndnu té ...
Hlavnou o sobnosťou, ktorá v ostatných rokoch p rispievala do nášho džezu novvmi prvkami je Jlfi Stlvin. Inšpirova l sa hudobným minimalizmom, scén ic ká tv ár jeho koncertov na dväzovala
na performance art, čo v jednom l druhom pr!pade predsta vovalo dosť výraz·
ný odk lon od džezového s veta. V posled nej dobe vša k a koby opäť nadviazal
na džezový vývoj, a to vo velmi šťast
nej k ombinácii komunikatívnosti s rečou
~účasn os t i. Stivfn
pritom použiva

altsaxof6n, Frank Gambale gitara,
John Patitucci basgitara, kontrabas,
Dave Weckl - bicie, elektronika). Corea •
tiež zredukoval svoj obvyklý bohatý in ventár elektrických klávesov, čl skôr odsunul do zvláštneho regálu na okraji
pódia a ovládal Ich na dlalku za po·
moci systému MIDI. Ako riadiaca klá vesnica mu na !č as tejšie slúžil l ah ký prenosný syntezátor YAMAHA KX5, ktorý
sa nosi na krku ako gitara. Prfručm1
klávesnicu, umiestnenú na klavfrl, použfval Corea v skladbe Spain na ovlá·
danie s krytého syntezá tora [ pravdepodobne Kurzwell 250), ktorý na nerozoznanie Imitoval zvuk sláčikov. Coreovo
klavfrne krfdlo Yamaha je tiež vybave,
né prevodnfkom MIDI, ktorý umožňuje
lu bovofnú kombiná ciu ak ustického zvu·
ku so syntezátorovou el"llktronllrou. Nezdá sa, že by túto možnost bol Corea
na koncerte využil. K vybaveniu patri l
prepážka z pJ.ex!skla, ktorá bráni tomu, a by sa na klavfr prenášal! rezonancie z velkého bubna, ktorý te umiestnený v jeho bezprostredne! blfzkostl. Na
elektroniku bol! zapojené a j biele. Ich
možnost! tak bol! rozšfrené l o ďalšie
elektronicky zfskané perkusfvne zvuky.
ktoré spúšťa l bubenfk paličkami, za pomoc! senzorov na svote t súprave. - Ale
to všetko vlastne patr! k bežnému vybaveniu každého "elektrického bandu"
a hudobnfk, alebo zasvätený poslucháč
sa dnes už bez týchto technických po·
zna tkov nezaobfde. Napriek značne ši·
rokým zvukov9m možnostiam Coreovej
skupiny
ostáva l však výsledok nezvyčajne triezvy. Platila zásada, že to, čo
pos lucháč počuje, to aj vid!. Na elektrické experimenty so zvukom a Iné od-

Stephana GrapeIU (Francúzsko) virtuóz oa džezových husliach
rastie cez swingovú nostalgiu. Jeho kom ·
btnácla temperamentu s techni ckou virtuozitou, muzikantský nad hlad a akustický zvuk evokujú ďalši u hudobnú osobnost z oblast! susedia cich
kultúr: v
Bratislave dnes d obre známe flamenco
Paco de Luciu a nie mene! expresfvne
tango nuevo a rgentfnskeho hráča na ban-

nom. Niečo z týcht o súvislosti sa ozvalo
1l keď nie práve na Jpresvedčlvejš !e 1 až
u estónske ! skupiny Radar, ktorej na tlepšfm č lenom bol ho sť ujúc! saxofonista
Lambit Saarsalu, a le úplného poslucháč
skeho ohlasu sa dočka l a a ž po!ská skupina Young Power. Jel doménou je uvoine ný muzika ntský prejav, v ktorom

DZEZV PRAHE
(elektrický a akustický džez na pražskom festivale)
motfvy zo slovenske ! a českej rudovej
hudby, čo je volba, ktorá zá roveň rieši
prob lém eplgonstvo kontra vlastná tvár,
tak9 delikátny pre európskych džezmenov. Pr itom sl vytvára možnosti na to,
aby viedol dialóg . s publikom aj v mlmohud obnel rovine: "U mrem, umrem"
venoval všetk9m ne prlaterom džezu.
"Ej vy le tiH Wik" naopa k tým, ktor! prlspell k r ozvoju čes koslo vens kého džezu,
nech ži jú kdekofvek. Jeho s kupina je
hr áčs k y vyrovnaná (Fra nmek Uhlff kontrabas, Cyril Zeleňák - bicie, Jaromir Sindler - gitara), jednotlivé s klad·
by velmi dobre diferencuje v zmys le
a tmos fér y l zvuku.
V hre japons kej plan!stky Aki Takase

Willem Breuker Kollektief z Holandua.
sg preHnala bol)atá zmes hudobných lnšpir áclf, pričom použiva la klaviatúru
tr a dičným 1 netradi čným spôsobom. Portugalská s pevá č ka Maria Joao, ktotá s
ňou vystupovala. m.apuie možnosti vokálneJ .tvor by 'IÓ všetkých smeroch: niektoré; repétltfvne
J?asáž~ llripomeml
pr!ekopnfcke na hrávky Merld!th Mankovej, Inokedy absolútna tvorivá uvoinenost vyvol á podobu s "diabolskými Utlin!ami" Dlamandy Galasovej. Táto· oblas t dnes poskytuje velký· prie.strir na
hYudanie· l tvorivé vyžitie sa.- ·a to jedna k v úplne disciplinovanom tvare; ·jednak v spontánneJ neobmedzovan'éi čln
nosti - podObne, ako kedysi níJ.prfklad
vo free džeze. ·
Chic Cprea, zaručen·á špička amerlc·
ké ho džozn; sa tentokrát predstavil v netyplckel polohe. Coreov akustlckt.'kla-vfr
tvoril len velmi tísporný r"ámec pre vyn ika jú ce inštrumentaine výkony hráčOv
je ho Elektric Bandu (Eric Marienthal -

bočen!a vlastne an! neostal čas, pretože všetc! bol! maximálne zamestnani
svojimi
nástrojmi. Coreov elektrický
džez predstavoval strhujúcu skúsenost
a zážitok pre oči a j uši, exh!bfclu v čis
to hud obnej rovine. Trojhodinový koncert nema l podobne ako dokonale
nakrútený flltm - žiadne slabé miesta a
u pl_y nul ako voda. Repertoár tvor111 hlavne skladby z posledných albumov, vrát a ne sólových platn! členov. Corea vydal
spolu s Elektrlc Bandom tri albumy: debut Elektrlc Band, Light Years, na ktorom badať, že dlžkou skladieb 1 štýlom sa snažil pren!kntít do rozhlasového vysielania, zatla! posledným titulom
je Eye of a Beholder, na ktorom elek-

Snfm.ky: J. Ezner
trlcké obsadenie -rozšfr!l o akustický
klavfr.
.
Koncert, ktorý bol rozhodne pre diváka 1 muzikanta lntenzfvnym · zážitkom,
však vyvolal 1 určitú skepsu: v te jto
technicky exponovaneJ produkctl je poslucháč fascinovaný ttm ako hrajú, no
menej už tým, čo hrá jú. Tvorlvý prfstup,
ktor9m st Corea predovšetkým zfskal
rešpekt, ostáva 'kdps! v pozad( . . .
.
Oalšou svetovóu ·legendou bol Stephana Gr. .élll, . 81-ročný francúz~ky virtuóz ·na džezových husliach, · významná osobnosť !!Wingovej éry a zakladafei •m tizlkantsket tradfcie, ktorá sa konči súčasnými (lžezovým{ huslistami Jeanom-Lucom "Pontym, Ó!dterom Lockwoodom, či L. Shankarom. Prl jeho vysttlpeni pookrial! plelen swlngovf fanúšik"evla, ale určite aj ml ildši-._ poslucháčl s
.. vážnelšfm" vkusom a mllovnfcl decent n ých melódlf. Grapelliho elán a vitall·
ta ma1ťí univerzálny -'tíčlnok . ktorq vre-

doneon Astora Ptazzolu, ktoré zatia! ča 
ká na naše objavenie, ale l progresivny bluesgrass amerického banjlstu Tonyho Trishkyho. Teda Grapelliho hudba
má svoje mies to v džezovom rodokmeni,
ale vďak a akustickému charakteru je
sprfbuznená s ďalšiml štýlovými oblasťami.

Tra ja ve! kf g itaristi džezového malnstreamu (Charlie Byrd, Herb ElUs a Barney Kassel), ktor! vystupujú pod názvom
Great Gultars, napriek tomu. že použivajú elektrické zosilňovače, zostáva jú pr!
prirodzenom gita rovom zvuku. Ich prinos tkvie v muzlkálnostl a vynaUezavostt Improvizovaných sól an! tu
velké mená nesklamal!. K džezovej hlstór!l m ôžeme dnes ráta ť aj vývojovtí
lfn!u chicagského blues. Na fest ivale ju
výborne pripomenul harlemský odchovanec Sugar Blue, n ie však natolko spe·
varn, alebo výkonom sprievodnej rytmiky, ako virtuóznym ovládanfm fúkacej
harmoniky.
Tr adič ný džez predstavoval kedysi najosvedčenej šiu cestu k m asovému publiku, pretože pre nepripraveného európskeho poslucháča to bola zo všetkých
džezových odnož! tá najpr!jatelnejš!a.
Medzitým sa vša k vystriedali poslucháč
ska generácie a stagnujúci štýl zfska l
miernu estrádnu prfchut Keď vystúpil
Kenny Ball & hts Jazzmen, býva lý hlavný
predstavtter britskej školy tradičného
džezu, divácke rady sa prertedlll a vlaceri sa zhodli v nlizore, že prišlo k festivalovému omylu.
úlohu spo!ahllvého
poslucháčskeho
magnetu zfskal! v 70. rokoch rockové
fúzie, spojenia, ktoré prospleva l! obom
str anám džezovej l rockovej - 1 keď
len na určitý čas. Potenciál komb!n,ácU
sa skoro vyčerpal, ale obidva tábory sa
z tohto stretnutiu predsa len niečomu
naučlll. Džez vo viacerých prvkoch omladol, stratil s voju akademlcktí výlučnosť
a znovu zfskal zdravú živelnosť. Tieto
spodné prúdy sa prejavujtí vo výraze, v
zvukových Ideáloch 1 v tom, do akej
miery stí hráči prfstupnf ostatným vplyvom, aj keď navonok stále hrajú džez.
Poklai teda dnes džez komunikuje s r ockom, deje sa to celkom neokázalo
a
skryto. Práve v tomto s mere poskytol
festiv al celý r a d podnetov. Tvorba skupiny NaJma bude určite rovnako blfzka
rockovému mysleniu ako džezovému skladba Best lužného mesta použfva zvukový materiál podobný rockovému, ale
hráčsky
ostáva
skupina
v
džeze.
Vynaliezavosť
klaviristu Zdeňka
Zdeňka a sazofonistu Frantilka Kopa
vyznela aj na medzinárodnom fóre.
V džeze 1 v rocku má dlhšiu históriu
combo s dychovou sekciou, teda akýsi
zvukovo netradičný big band , ku ktorého zlatým časom patrila éra soulu, kto·
rtí Driniesli presne .,šr a pa jú ce" černoš
ské skupiny. Podla tohto modelu vznikl!
na druheJ strane aj ansámbly rockových
a džezov~ch progreslvlstov Blood,
Sweat. and Tears, Don Ellls, ale 1 Frank
Zappu. Ne černošs ktí soulovú vetvu nad viazala celá generácia černošs kých funkových mualkantskýc h princlpálov s howmanov. na čele s Georgom Cl!nto-

ostro frázujtíca dychová sekcia necháva
ve!ký priestor spevákovi, scénickým akclám a naj roz!lčnejšfm prejavom showm anstva. Poliaci hrali s ve!kou chuťou a vyhladované publikum okamžite
zacftllo vo vzduchu elektrinu. Produkciu
však tr pe la určitou r oz trieštenosťou a
ak by s me Ich merali metrom spomenutých klasikov, tak týmto symQatlckým
mladfkom nec hýbal ani tak elán či hráč
ske schopnosti, a le skôr spoločná skúsenost a s ilná vedúca osobnost
Podobnú zostavu aj orientáciu, komblnujtícu hudbu so scénickými akciami,
predstavoval Willem Breuker KollekUef
.z Holandska. Sú to muzikanti as! o pol
generácie s ta rš!, hrajú však s
rovnakým elánom a tiež so značqý_m odstu·
pom a nad hladom. Hovor( sa, že nadhlad
je predpokladom zmyslu pre humor a
ten zasa podmienkou na produkovanie
dobrej hudby. Muzikanti vtedl! posluchá·
ča po klukatých cestičkách a stále prichádzal! s n!eč!Jrn novým. ledna zo skladieb l minimalistické variácie na Ich
znelku, trochu Ironický. pozdrav Je( Veličen stv u, holandskej krá!ovnej) bola ši·
tá v duchu a štýle Philipa Glassa, velmi
a utentickým spôsobom, vrátane drobných zvukových kresieb. Stýlová predloha, ktorá ziskala povest určitého chln·
du a mecha nicke j presnosti, tu odrazu
ožfva a vytvára swlngujúc! hudobný rituál, ktorý poslucháča vtiahne dovntítra
- ten sa zasa bles kove dozvie, ako m Ože pracovať mln!ma l music vo svojej autentickej podobe.
Na jspornejšou oblasťou pre dnešného posl ucháč a sú š tandardné džezové
blgbandy. Zla!, a ranžérsky talent Gila
Eva nsa predstavoval v tejto oblast! do·
star výnimku a európske pokusy vdýchnu( tejto forme nový život [na spOsob
Vienna Art Orchestra) sú tiež vzácne.
Tak ostáva len pr! technicky dokonalom
opakovani osvedčenej, ale_ [okrem fantíšlkov-špeclal!stov) dnes už velmi vzrušu·
Júce j formule, a ktí vo festlvalovom pr()grame predviedla medzlnárod!llé zoskupenie Peter Herbolzheimer Rhythm ComblnaUon & Brass, alebo naše orchestre
Gustáva Broma, čl Václava Zahradnfka.
Obidva pritom slúžil! vo väč š ine svo jho
progra mu a ko sprievodné telesá pre só·
listov, ktor! sa predstav!U Iba jedným
alebo dvoma čfslami (Georgii Garanjan,
Anca Perghel, Stjepko Gut, Peter Lipa,
Emil Vikllckf, a lebo znova všadeprftomný Franta Kop) . Ťažko povedať, či taká
blesková prehliadka letom svetom dnes
ná jde s vo je obecenstvo, al keď je pochopltelná u súborov, ktoré tak rtešla nedostatok vlastných sólistov. A tak u
poslucháčov na júspešnejšie vyšiel z toh·
t o stretnutia Kontraband Milana Svobo·
du, vlastne nadšenec ká .,žiacka" kapela
z džezových letn9ch kurzov vo FrS'dlnnte. ktorej členovia pochádzaj\1 z rôznych
miest v Cechách a na Mora v.e . V pôvodných Svobodových s kladbách to Iskri humorom ·..IJ energiou a mlad! muzikanti
Ich hra jú s ch uťou a elánom.
PETR DOROBA

•
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~LA li :-.iU~ľNA AKADÉMIA pri prllezi
toaU osemdesiatych narodenia Eugena
Suchoňa sa uskutoC!ulla 3. 11. v aule PdF
UPJS v Prelove. Jel uaporladatelml boU
Pedasoglck6 aakcla pri Vfchodo.lovanakel krajskeJ pobol!ke Slovanskej hudobneJ apoloi!nosU a Katedra hudobneJ vfchovy PdF UP)S v Prelove. V 6Yoduom
prlbovore PhDr. Teodor Llpt6k, CSc.,
zhodnotil yfmam osobnosti EUIIBDa Su·
chofta v kontexte n6roduat l aur6pakel
hudby. v uaaleduJ6com koncerte zo Sachoftovel komoritet tvorby uznali v po·
dani dom6clch lutarpratov SouaUua a
cyklus Ked 18 vlci silU s Obr6skov so
Slovenska, Usp6vauka s opery Kr6t6ava, ako al plnue Slrokf JarC!ok a ADI
ml le vei!er. Na sAver koncertu vyst6pll Luskf spev6cky zbor PdF UP)S •
dlrlseutom Igorom Gregom 1 yfberom
akladlab E. Suchoňa. HyJDDlck6 plaseft
Ak6 al ml kr6aua bola dGstolnfm vyvr·
cholaulm · celého poduJatia.
-IMNAVSTEVA BRITSKiHO GITARISTU.
V r6mcl i!aakoslovausko-brltskfch kul·
t6ruych stykov uadtlvll Konzenat6rium
v !iline v däoch 25.-27. okt6bra p6u
Gerath Balch, riaditel HudobneJ lkoly
v Caveudish, ktorf pGsobl al ako koacartnf umelec - gitarista. Poi!aa noJho
pobytu se o. l. s6i!astull gitarovej pre·
hr6vky liekov triedy prof. Lehotského,
Interného koncertu lkoly a hospitoval
na vyui!ovaclch hodlu6ch ĽSU. Nbltava
aasllckého vlrtu6za a padag6aa bola
obojstranne prospelu6. Prlalesla nové
poznatky, uadvlasaU sa nové prlatalstd.
umolulla porovnať anallckt systém hu·
dobuého lkolstva, spOsob vfui!by v zahranli!l a u ub, rozdiskutovať mnohé
odborné problémy a zabezpai!lla dalllu
popularls6clu i!eskosloveaskaj hudby vo
Velkej Brit6aU.
-KCVALN2 -2HROMA.ZDENIE AEFM. Na
nojoa 38. valnom ahromaldenl, usporiadanom v r6mcl hudobného fastlvalu
v Z6padaom Berline, 18 .UOC:l6cla aur6pskych budobafch festivalov, ktoreJ i!le·
aom 16 al BHS, zaoberala problémami
koprodukcii, markatla~eu. spoasorovaula.
Na symp6slu 18 a6i!astull o. l. prendaat
NSR Richard v. Welsdckar. Valné ahro·
maldaala priJalo aovtch i!leaov AsociA·
cle: fntivaly vo SchwabiDgeae (_NSR),
Martina Fraaca, v Ravenne a Turlae (Ta·
llaasko). Nateraz m6 Alocl6cla 52 i!le·
aov a 25 krajin. Valné shromaldanle
nolllo aovfch podpredsedov a ltyroch
aoyfch i!leaov yfboru. Buddce valné
ahromaldeale 18 uskutol!af v roku 1989
w Solil.
- ·
sOtA.Z. Od 23.-211. okt6bra 1989 sa v
Parme - Creme (Taliansko) uskutoi!at
l . medalaArodaA s6ťal kontrabasistov
Glovaaalho Bottealnlho. Na s6ťall 18 mOlu a6i!astalť kontrabasisti vo veku 18-32
rokov. S6ťal prebieha v troch ko16ch;
s6ťall se yflui!ae 1 dielami G. Bottealal·
ho. Prlhl6slť sa molao aa adruu: Concorso Botteslal - Premlo Maaeatl
Coaseoatorlo dl Musica "A. Bolto" 43100 Parma - Italia) do 30. j6aa 19119.
Z6plsaé 80 ODO Lit. Bllllle laform6cle v
redakcii H.Z.
STAJERSICA JESE~. usporad6vaa6 od
roku 1981 kaldoroi!ae v Grazi ( Rak6sko), je dlvadelnfm, hudobafm, liter6r·
.DYJD (symp6zlum), vftvarutm' a fllaovfm festivalom, preseutuj6cim zakaldfa
pod lafm aottom llrok6 lk61u umeleckat avantgardy. Tohto roku prebiehal
od 23. septembra do ll. novembra 1 pod·
titulom Vlna a aevlna a bol demoaltr6clou sllnej6ceho bola umeala proti blato·
rlckému l aktu6laemu fallamu. HudobnA
ftasť festivalu Hudobnf protokol sa tohto roku venovala mlkrotonAinel
hudbe v dielach A. HAbu, I. Vyluearad·
ského, S. Osterca, Ch. lvna, G. Scelslho,
). Carlllu, W. Daazmayra, O. Paadulu a l.
Paralelne prebiehala stťal mladfch skla·
datelov a hudobaé symp6alum aa tému
Vledeask6 lkola a h6kovf krll.
TIBOR KOVAC, absolveat bratislavského koaaervat6ria, t . i!. posluch6i! VysokeJ hudobneJ lkoly vo VIedni, dostal '
18ptembri t. r . prilelltosť, udelovau6 kaldoroi!ae jedaému vyalkal6cemu posla·
ch6i!ovl lkoly, vyst6plf aa samostatno•
reclt61l v Brahmsovet aleal vlede~~~Ského
Nusikvereiau. Tento koncert, ktort IB
atretoi 1 mimoriadnym ohlasom publika,
bol i!o do vfsaamu vyvrcholealm KovA·
l!ovfch doteraJIIch poi!etafch 6i!lakova·
ul. Istt aadleaf macan61 a61mu mladéIDU .bulliltoyl VOd dojmom Jeho hry Ye·
uoval majstrovské husle ). F. Homolku
1 roku 11144. Tibor KovAl! 18 v lete t. r.
rii!astall aj aa majstrovskom kune v
Polska, .ltorf viedol sorietltky husHita
Brou, a rak6sky prof. FrlscheniChlaxer.

OPR"VA
Prosfme, aby ste sl oprav11i chybntí
1nfiDrméclu o českos lovenských tíčastnf 
k.och na·· ~5. medzinárodne~ organovej
stltaži Ferenca Lls~t a v Buda pešti,_ zve- · "
rejnem1·: v minulom č f sle HZ. Správne
mé zntéť: .'·Z ~s. kandidátov do 2. kola
postt\pHI Zuzana Janáčko.vá [obdržala aj
·cenu za najlepšiu interpretáciu skladbY.
sd~asného maďa rského autora l a Zuzana Ni!mečl:l:ová.

\

eň otvoren· ch dv
Takmer každý týžderl čltame v novinách o tom, že niektorý podnik alebo
organizácia poriada Deff otvorených dve ·
rt. V oblasti kult(ay · bola v tomto sme·
re prvou last ovičkou veľkorysá akcia
Ceskef f ilharmónie Deti otvorených
dvert 15. októbra 1988. Bola zahrnutá už
v dramaturgickom pláne sezóny 1988-8!1
a dlho predtým dôkladne prlpravovana.
Cielom bolo povzbudi( záufem naf§ir §leho publika, nafmä mladfích ludt o um!:!·
lecka hudbu a v neposlednom r ade upa.
zornl f 1 na nevelml ute§en~ sačasn~ perspekttvy Ceskef filharmónie vzhladom k
zl~mu stavu Domu umelcov a nutnosti
teho celkovef rekon~trukcle.
Ceskd filharmónia ponakla zdufemcom
dva trofhodinov~ bloky hudby, v ktorých
sa v Dvoi'c:lkovef sieni a v Malef s~le
vystriedali vedla orchestra at ďal§le /il·
harm o ni c k~ umeleck~ kolekttvy, komor
n~ telesa a sólisti, poklal boli prdve v
Prahe k dispozicii. Program bol zosta·
vený tak, aby bol pestr.fí a zauflmavý
nielen pre pravldeln(lch náv§tevntkov
koncertov, ale aby zaufal at tých, ktor!
prtdu len zo zvedavosti a nemafú zatial
s vdžnou hudbou vel a skasenostf. Nebola
potrebnd žiadna zvldSt na propagačnd ak ·
cla, stačilo ozndmenie v program ovej
brožare na nova koncertna sezónu
a
v§etky vstupenky (vstup bol samozretme
zdarma) do oboch sál boli v priebehu
fedn~ho dl'ia rozobran~. Ako sa nakoniec
ukázalo, zišlo sa tu §t andardn~ koncert ·
n~ obecenstvo zložen~ hlavne z abonentov Ceskef fillzarmónle, potešitelná v§ak
bola at početná skupina mladých ludl z
radov Hudobne/ mládeže.
Z lniclattvy rladitela CF dr. Lubomtra
Ctžeka a vďaka pochopeniu Ceskoslovenskef televtzie bol dohodnutý priamy televtzny prenos cel~ho podufatla vo !)elmi výhodnom vysielacom čase, v sobotu
odpoludnia. Prostredntctvom
televtzle
mohli do zdkulisia ná§ho prv~ho orche stra nahliadnuť skutočne naf§i r§ie vrstvy
ludt z cele; republiky.
Derl otvorených dvert mal teda dve podoby. Poslucháčom v DvoFdkovef sieni
zalzrala nafprv Ceská filharmónia dve
čast i zo Smetanovef Motel vlasti a dva
Slovansk~ tance A. DvoFdka. Potom na·
stapll na pódium Pražský filharmonický
zbor a predniesol výber z chorálov f . S.
Bacha, pri čom obecenstvo malo možnost
porovna( at ich organova podobu v Interpretácii Ale§a Bdrtu. Vrcholqm t ohto hudobn~ho bloku bolo predvedenie Bachovho moleta č. 6 pod taktovkou hlavn~h o
zbormatstra - Lubomtra Mátla. Na záver
prvef časti predniesla Ceská filharmónia
Mozartov u Pražsktí. symfóniu, ktortí. na·
§tudovala pre nasledufúce velk~ koncert ·
n~ turn~ po Japonsku.
Po prestávke pokračoval koncert vy sttí.peniami fednotlivých súborov CF a
vybraných hostl. Filharmonický komor-

Spoločný

koncert
Spevácky zbor slovenských učitefov
( SZSU l a Ľudový spevokol učite!ov Slovenska [ĽSUS) - dva mužské zbory,
ktoré ma jtí dlhoročntí tradfclu, pozné naša verejnosť ako reprezentantov hudobnej kulttíry u nás doma i v za hranič!.
Oba zbory pracujt\ samostatne, a samostatne sa a j umelecky prezentuj11.
Uvédzu jtí zborovll tvorbu svetových autorov všetkých št9lových obdobf so
zvláštnym za meranfm na tvorbu slovenských skladate!ov. Pokia! SZSU mé stabilný tvar. ĽSUS, osvojac sl nové pra·
covné podmienky, stal sa reprezentantom Matice slovenskej. To podmlentlo
aj skutočnosť. že v hist6r11 oboch zbo·
rov sa realizovalo spoločné koncertné
vyst11penie - 13. októbra 1988 v Komornom divadle Domu kulttíry ROH v Banskej Bystrici.
Zbor Ma tice slovenskej [CSUS] sa stal
hosťom svojho staršieho kolegu a vyplnil
prv~ čas ť koncertného večeru tý,m naj ·
lepšfm z repertoáru, ktorý si vybudoval
za roky svojho pôsobenia. Pod umeleckým vedenfm Bronislava Varglcu. zbormajstra opery DJGT v Ba nskej Bystrici,
stíbor uviedol mužské zbory od E. Su·
choň a , Zd. Mikulu, B. Martintl, skladby
A. Zemanovského, O. Ferenczyho a M.
Novéka.
Vysttípenle Speváckeho zboru slovenských učlt é!o v pod vedenfm Petra Hradila pozostávalo z piatich skladieb.
Osvleženfm koncertného večera bolo
zltíčenie oboch zborov do jedného telesa.
' ktoré striedavo dirigova l! B. Vargic a
P. Hradil. V~ber zborov niesol v sebe
symboliku blfžiaceho sa štátneho sviatku
vzniku CsR - znela tvorba českých a
slovensk9ch sklada tel ov (Bella, Mikula.
Smetan«, Suchoň, Ferenc2;}', J anáček J.
P'rfteinná hudobné a tmosféra potvrdllu
ol'lodstatnenosť
umeleckej spoluprá ce
oboch zborov.
EVA MICHALOVA

rí včeskeifi harmónii

Cask6 filharm6oia so svolim šéfdirigentom nár. um. Václavom Neumannom
ný orchester zahral výber zo Suity pre
sláč iky L. fandčka, Karel Berman za
sprievodu fosefa Hálu zaspieval tri z Biblických piesni A. Dvoi'áka, predstavil :,a
at KUhnov detský zbor so svo;lm zbor majstrom f ii'tm Chválam. Zdver patril
o pät sy mfo nic/c~mu orchestru CF, letora
pod taktovkou svofho š~fdirige nta Vá cl ava Neumanna pr edniesl a Dvol'álcovu
ôsmu symfóniu.
V Malef sále vystapili Pražskt madrlgalisti, čembalistka Zuzana Riižlčkova,
klavirista ivan K lánsky, huslista Vdciav
Hudeče k, Due Boemi a K ocianovo kvarteto. Nezabudlo sa ani na ko m orn~ sabory, kt or~ nepatria oficiálne do zväzku
Ceskef filharmónie, ale sa zložen~ z fei
člen ov . Boli to Duo di basso, Collegium
musicum Pragense a Harmónia českých
filharm onikov. Bol a to teda reprezentatlvna prehliadka umeleckých sil Ceskef
filharmónie, aká nemá dosial vo viac
než deväťdesiat ročnet histórii astavu obdoby.
To bol zdklad, z kt o r ~ho vychádzala
Cs. televlzia; vedtí.ci dramaturg hlavne/
redakc ie hudob n~ho vysielania Stanislav
Vanek však hneď na. začiatku prt prav
vyltí.čll f ormu priameho prenosu k oncertov, nakolko sa obJavu/a vo vysiela ni

pomerne

často.

Der1 otvor ených dverl bol
akciou a tak at ;eho. t elevlz
na prezentacia hladala n ov~ cesty. Rozhovor y s umelcami sa striedali s histor ickými film ovými zábermi o významnýc h zahran ičných turn ~ orchestra, prestrihy do oboch k oncertnýc h sieni s k omentovanými ukdžkami archtvnych dokladov mi nulosti, sl ovo dostal riaditer
Ceske; filharmóni e l ma;ster husliar,
technik klduesových nástro;ov i mani pulant or chestra. A práve predstavenie
tých, ktor! normálne zostáva/ú ukryli u
anonymit e, alebo s nimi po slucháči vobec nepr ldu do styku, bol o vel mi zaufl·
mavou často u programu, lebo diváci tu
mali možnost nahliadnur priamo do .,kuchyne", do pr ozaického zdlculisia veľké
ho umenia a uvedomiť si , čo vSetko uy žadu;e a aká komplikouana ;e preuddzka
takéhoto velk~ho ústavu. Hoci nie ušet·
k o vy§lo presne podla predstáv real izač 
n~h o ttmu, na;mä z dôvodou nutnosti
dodržať časový limit prenosu i pre nový.
dosial nevyskúšaný typ programu, ma·
l~ cJzybičky krdsy neubrali na dobr om
do;me ceMho podu;atia, z ktor~ho môžll
mat Jeho realizdtori i ostatnt radosr n
pocit uspoko;enia.
JAROSLAV HOL ECEK
netradičnou

Zomrel Michal Karin
Po uabierke ab zastihla sprAva, le dňa 27. novembra t. r. zomrel zaslúžilý
umelec Michal Karlu. Narodený v roku 1908 v Bratislava, iltudoval hru na klavfrl vo svojom rodisku a vo Viedni. Po pôsobeni v rozhlasoch v Ostrave a v Br·
ae 18 v roku 1938 opliť natrvalo usadil v Bratislave, kde bol čiauý ako diri·
gent a aajmli klavirista, dlhoročaf a6Usta SF, člen klavfraeho tria, sprev6dzai!, pedagóg aa koaaervat6rlu a aa VSMU. Ospaiue reprezentoval sloveaakt
iaterpretačn6 umenie v početuých európskych lt6toch. premiérova! rad diel slovenských skladatalov a pravidelne nahrával pre rozhlas, telavlziu a gramof6D()vé vydavatetstv6. Venoval 18 aj kompoalcl a ravlzil klavfraych skladieb.
·
Slovaask6 hudobná kultdra v ftom str6ca vfaaamoého a nácneho človeka .
Casť jeho pamiatke!

KONKURZ
Slovenskf hudobný fond, · Bratiila.va, Fučfkova 29, prijme na zastupovanie na du·
bu ud 1. 1. 19119 do 31. 3. 1990:
- dramatur.l(a do Hudobného iuformai!aého strediska.
Predplsaué ndalania: VS bud. veda alebo bud. teória. pripadne konzervatórium.
znalosť 2 svetových jazykov. Tel. č .: 33 35 &9.
Riaditel Slovanskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz na miesto:
- a6mestafka umalackat prev6dzky.
Požadované vzdelanie: vysokolkolské umeleckého smeru, FF alebo VSE a zna losť Z cudzfch Jazykov. Možuosí nástupu l . l. 1989. PrihlUky prljfma a inf.
poskytuje k'dr. a personál. odd. Slovenskej filharmónia, Fučfkova 3, 811 Ol Bratislava. tel.: 333351-3.

OPUS, o. p.,

československé

hudobné vydavatelstvo

Bratislava,

Mlynské

Nl·

V! 73 prijme:

- samostatných odborafch redaktorov pre vUau hudbu,
požadované VS vzdelania hudobného smeru, pra:.: a znalosť cudzlch jazykov
vltaa6. Platové podmienky v zmysle platných predpisov. Nbtup možný ihnecl. ·
Z6ujemcovla, blAsta sa u léfredaktorky podniku osobne alebo ua čls. tel.
220-712,

- elektroinllalera,
poladované udalaale VS eiektrotechaického smeru, pra:.: vltaná. platové pod mienky v zmysle platafch predpisov. N6stup molnf ihaed.
Z6ujemcovia, h16ste sa osobne u vaddceho dtvaru nahr6v-ace1 techniky alebu
BB čls. tel. 223-235.

VARSAVSKf ZAPISNIK

\

Ako sa podeliť o dojmy a zážitky z takého množstva skladieb, aké ponúkal
tohtoročný festival Varšavská jeseň? je
možné zaujať objektlvne stanovisko k
projektu, ktorý je z.mesou rôznych kompoz ičný ch štýlov, experimentov, 1 t>seudoexperlmentov, rôznych poetlk, ale aj
na!vnosU ? A napokon, vnimanie tohtoročnej jesene v zrkadle spätného pohla du na obdobie z konca päťdesiatych a
šesťdesiatych rokov, keď sme bol! "pri
tom", ked sa rodila, či formovala pofská
hudobná avantgarda, poskytuje širšie
kritériá a súvislosti, nabáda konfronto v ať minulé so súčasným, viac zovšeobec·
ňovať ako klas1f1kovat. Asi takéto myš•
lienky ml vir111 hlavou počas festivalových večerov a neraz som sa nevdojak
vracal k rokom plodnejšim, podnetnej šfm, novátorskejšim. Napokon, je to asi logické. To, čo bolo avantgardou, zákoniSylvld Zyty~ska a Wolfsa~s Heinlser pri
te zosta rlo, kvalitu preverll čas, ná !hodJUaseroveJ.
notnejš ie diela ·s a hra jú dodnes a na novtl
ava ntgardu zrejme ešte čas nedozrel. A
"Uflarom Hlroszlmy, Polymorfla). diel H.
tak moje pohlody na podujatia celého
M. Góreckého, K. Serockého~ T. Sikor·
fe stivalu sú skôr zápiskami subjektivneskéh·o, B. Schäffera, samozrejme diel W.
llo pohladu v zrkadle spoml~nok nlek- • Lutoslawského (Muzyka 2alobna, jeux
da jšleho pravidelného návštev nika Varvénetiens, Trols Poemes d'Henrl Mtš<.lvs kej jesene.
chaux J a osta tných ako at búrlivých dls·
Pre ilustrác iu o rozsahu tohtoročného
kusU okolo nich? Toto tvorivé obdobie
varšavského festivalu azda nezáškodr
bude zrejme už len učebnicou európskej
niekolko úda jov. Prezentovalo sa tu 106
povojnovej avantgardy. Z tohto uhla poskiadaterov, z toho 37 pofských a 69
hladu zosta l! pre mňa aj na tohtoroč
zahraničných zo 16 krajin sveta (Argennom festivale v popredi záu~mu klasikotína, Ceskostovensko, Dánsko, Francúzvla avant~ard_y, ktor! svojimi na jlepšiml,
sko, Holandsko, japonsko, Kanada, Ma·
prlekopnickyml dielami, majú čo povedm·sko, Mexiko, NSR, S vajčlarsko, Svéddať at dnes, na.mä ·mladšim skladatelsko, Soviets ky zväz, USA, Taliansko, Versk~m. Interpretačným 1 inuzlkologlckým
ká Británia). Zaznelo 123 skladieb, z toho
generáciám.
45 od polských a 78 od zahraničných
autorov. Witolda Lutoslawského repreAk zač nem koncertam Symfonického
orchestra SUdwestfunk z Baden-Badenu
zentovalo 6 s kladieb, Luigiho Nona štyri.
pod taktovkou Michaela Gielena, neznapo dve skladby mali Pierre Boulez, Brian
Femeyhough, Gy(jrgy Llgeti, Krzysztor
mená to, že mu dávam primát; skôr
chcem zdôrazniť, že Išlo o prvé draPendereckl, Sa lvatore, Sciarrlno, Toru
Takemlts u a Iannls Xenakls.
maturgicky u Interpretačne zaujimavé
koncerty. K. Serockl bol pre mňa vždy
Tá to na p1·vý pohlad vefkolepá palera sklad a terov a skladieb bola Is te censkladatelom vefkého formátu, širokého
nou Informáciou o súčasnom stave hud·
kompozlčného záberu ;, indtvlduálnet Invencie. Jeho Ptanophon li.J ( 1976-78) s preby, o estetikách či POEltlkách v jednotlivých kra jlnách sve ta. Mohli sme pozoparovaným klavirom vo vynikajúcej Inrova( nadväzovanie (ale aj opakovanie
terpretácii Szabolcsa Eszténylho te nasa l na minulosť, počuli sme vera de plsaná s velkou fantá ziou pre zvukové
fa rby nástroja (reálne l prepracované).
centných, š tylisticky brilantne vvclzelovaných kompozicll menšich rozmerov.
je to hudba plná silnej expresie. ostrých
kontrastov a priam zvukových explózii.
avšak základnou dramaturgickou osou so
sta li klasické mená európskej povojnoStockhausenov Spte! (1952) bol m ilou
vej avantgardy.
spomienkou na darmstadtské roký a auVaršavská tesei\ dnes už ne má onen
torove prvé punktuallstlcké kroky, kedypunc avantgardného, novátorského festisl vyvolávajúce zdesenie, dnes s kôr nevalu, provokujúceho alebo dokonca šovinný úsmev. I na priek dobrej Interpretácii ma sklamal R!hm (Kiangbeschrelkujú ceho fe s tivalu a ko vo svojich počiat
koch. Skô1· by sa dalo povedať, že má
bung III] a Nano (A Carlo Scarpa archltetto ... ]. Dôvod ? Asi len jeden. Mnohocharakter klasickej prehliadkv modernej hudby s umiernenou atmosférou. Nlvravnosť zvukovej matérie nech sa tvákoho nič nešokuje, nik nepiska, nik ne ri a kokolvek umne, bez Invencie, myšvykrikuje svo j súhlas či nesúhlas, každá
lienkového náboja dnes už málokoho
uspoko tf. Zrejme rovnakého názoru bola
skladba dnes dostane spoločenský aplauz
aj velká časf publika, opúštajúca kon(presne ak-o u ná s na BHS a lebo na prehliadke novej tvorby) . jediným prejavom
certnú s ieň . . . M. Gle.len sa nám vša k
nekonformnostl te predčasný odchod z
vzápätl odvďačil celovečerným boulezovkoncertu, a lebo počas skladby. Prekva ským programom: Pil selon pli - Porpu júcejšie je však množstvo nevypreda tralt de Mallarmé ( 1958-62) pre soprán
ných koncertov . Domáce publikum zrea orchester. Bouleza budeme zre.tme ešte
telne dalo prednost koncertom s trad ič
len objavovať (aj u nás doma ? ). V atmo·
ne jšlm programom o najmä s ntraktlvsfére varšavského fe stiva lu znel pre mň a
ak-o dielo čistej lyriky, úchvatnej Inštrunejšiml sólistami pred koncertmi vý·hra dne najnovšej tvorby. Mojim na jv!lčšim
mentácie, priam lahôdkového zvažovania
prekvapenim bolo, že som na koncermiešania nás trojov s o skvele konclpova ·
n ý-m sopr ánom. Gielen s abso lútnou zna toch videl málo osobnosti pofského hu ·

!.nthoay a Mario di BOAaventurovl po predvedaal Llsetlho Klavlraeho koncertu.
Snlm·ky: W. Echei'lsld

dobného života, ktorých prltamnosf v
minulosti bola s amozrejmá. Vytratili sa
tiež d~sku sle v Klube kslengarza· (bola
tba jedna tlačová konferencia ·s W. Lutoslawskim ). ta kže som sa ·cltll a ko d·oma .. .

lostou a oddanos ťou od·hafova l v bou lezovs kej partitúre jedineč né zvukové
krásy [úc hva tná lmprovlsatlon ll) a do·
kézal, že Boulezovl právom patri jedno
z če lných miest v povojnovej hudobne j
avantgar-de.
..

A tak som s nosta lgiou spominal na
roky, ked do dejin hud by vstupovaH
svojimi "výbotm.l" L. Berla, j. Cage, S.
B~ssottl, N. Ca,"it!gllon1, F. Cerha, E. Denisov, M. Ka geJ,. F. Dona tonl, L. Ferrari,
B. Ma derna , K. Stockhausen, L. Nono a
-mnoh! dalši, ktorých .sme spoznávali práve vda ka Varšavskej jeseri1; Kde. •s ú . ča ·
sy premiér T. Balrda (Styri eseje, EtOty-. .
Id, Muzyka épi!l!niÍ:zn!l; Jútro1,~·w. Kllara
! Rif! 62; · aen'ar1q~Ut, .Sahmne), . K. · Pen.<1erec kéllo (Wyaitary ~zasu. 1 clstv. Tren-

Z hladiska spol očens kého, a le bezpocbyby a j umeleckého k najv!lčšlm udalos Ha m festivalu patrila premiéra Pendereckého· opery C!erna maska a záve reč ný autorský koncert W. LutDslawského. BoU to jed-iné dve podujatia, na kto·
ré boli .vs tupenlcv -vypredan~ dávrm pred
fesuvalooi ... " (K. Pendereck~bo opere sa
vrátim· -samostatným článkom vzhladom
~ fej zástoj v sllčasnom-- smerovani hudobného divadla). Tohtoro č n é jubileum
W. Lutoslawskéh-o ( rozhovor s nim pr i.-

. .

rovsky koncipovaný zvukový mas iv robrovský apará t s vefkým počtom plecho·
vých a drevených dychových nástrojov}
naznačoval, že autor je esteticky hlboko
spätý s nemecko u romantickou a nesko·
roromantlckou 1 expresionistickou tra diclou (o. l. citáty zo Schubertových
plesni). ktorú sa usiluje tr a n sponovať do
klimy súčasného hudo bného jazyka. Ak
ml c hýbala osobitosť hudo bného jazyk a,
obd ivoval s om skladaterovu k ompozičn ú
skúsenost, v ynachádzavosť a neohyč a jpe
hlboké filozofujúce meditácie.

predYedenl skladby Zeitläufig Patrlcle

nesieme v niektorom z ďalšieh čislel HZ 1
sl organizátori fe stlva lu uctili jednak uvedenlm star~{ch diel (Slá č ikové kvarteto, Grave, Partlt a, I:.al'icuch I) i novšlmt
diela mi Klavirnym koncertom a III. symfóniou. Klavlrnv koncert ( 1987-88 ). dedl kovaný K. Zlmm e~mano vl, te dielo vybrúsenej for my, vyclzelovaných detul·
lov, virtuóznej koncertantnostl. Sám a utor hovori. že vzorom k štvlizticll kla -

Z ostatného množstva festivalový ch
skladieb aspoľí letmo o dalšlch, no najma O Slovenskej filharmónii, ktorá SVO·
jim vystúpenim na Varšavskej jeseni za vŕšila svoj polský umelecký zájazd. Po
d lhých rokoch (1967), mala SF opäť
m ožnost k onf r on t o vať výsledky naše j súčas nej kom pozič nej tvorby a prezentova c
ich na takom význa mnom medzlnárod·
nom fóre. Pochopitefne, la hko te byt
múdrym po koncerte a fažšle je byt proro ko m pred nim. Možno však otvorene
povedať, že náš prvý orchester podal VÝ·
kon v plnom slova z.mysle spolahllv 9 u
r eprezentativnv, ktorý by azda v rámc!
BHS a lebo Pražskej jari bol aj vysok o
dr a ma turgicky aktlvny (Bagll'iskl, M.
Bázlik, Grešlí k, Messlaen ). avša k v kompozičných tr endoch t ohto ročného va rša vs kého fe s ti valu, resp. v k ontinuite (eh(J

O jeden 1 aafkrajiilch aUltkov sa postarali Chrlstiae Whittlesey a Michael Gleleu
v Bouleaovom Pli seloa pli.

vfrneho partu mu boli velk é ramantlcké
koncerty Liszta , Brahmsa a Chopina,
po slucháča však op!lf upúta konzekventno sť hudobnej reči, rytmicke j š truktúry
a celkového ustrojenia diela. Rovnako
Tretla symfónia má po formovej stránke v principe beethovenovsko-brahmsovský pôdorys, avšak skladaterova výpoveď
te výsostne súčasná , plná neustále vnútorne pulzujúceho napätia, žive j a spontánnej Invencie. (Rozhodne by obe die la
mali čo najskôr za zn i eť a j u nás. ) Vynika júcej Zlmmer ove j Inte rpretác ii a výbornému výkonu Národnej filharmónie
dbdal dirigujúc! s kladate f punc maximálnej a utentickosti.
Vráťme sa spä t do centra festivalu. Z
programov, ktoré miía osobne uspoko11li v maximá lnej miere, musim uviesť
koncer t z d iel Gyt>rgya Ligetiho, na ktorom od zneli f:tudes pour piano, premiér
llvre ( 1985) v technick y jedi ne č nom a
brilantnom predvedenl Volkera Banflelda a Kla vlrn v koncert ( 1958-88 ) v podanl Anthonyho di Bonaventuru a volské ho rozhlasového ·orchestra pod taktov·
kou Ma ria d i Bonaventuru. Kým prvé
dielo je ukážkou preclznel technlclstlc·
kej štylizácie klavlrist ických fines, dru •hé dielo, venované dirigentovi koncertu,
je založené na typickej llgetiovske j osobi te j harmonicke j a rytmickej štruktúre,
predovšet kým vo využlvanl simultánne
idúcich bi-metric kých mode lov.
K dra ma turgicky za u jímavým koncer tom pat ril a t konce1·t ka tovlckého r ozhlasového orchestra pod taktovkou jeho
bývalého šé fa jana Krenza . Počuli sme
Pa rtltu Pawla Szyma1ís kého, die lo za ujimavého a Individuálneho kompozi č né 
ho rukopisu, so sme.J ým u nekone č ným
rlešenim barokovej fo~my , na plnene t sviežou a osobitou invenciou l lnštrumentlí·
clou. Svetovou premiérou boli Szyma nowsk ého Masky. v Krenzovej Inštrumen tácii. Krenz svoj počin vysvetruje tým, že
už Szymanow ski rozmýš la! o Ich InŠtrumentácii a po vojne sa k tejto možnosti vrá tli Fltelberg, ktorý ho vlas tne
podnietil k jet rea lizácii. Inštrume ntálne
znenie Ma siek vyvolalo protichodné nií:wry, zrejme vša k iba na základe prvého poč utia. Cas a častej šie predvádzanie diela v orchestrá lnej verzii zlska jú
tomuto, Inak brilantne lnštrumentované m u d ie lu, zaslúženú popularitu (mne osobne vadilo použitie klavlr a v orchestrélnej sadzbe). Za u timavosťou bola il i
5. s ymfónia Romana Pa ieste ra. hoci sa
zna č ne
vymyka la našim preds tavá nt
avantgardne j huc! hy . Ské\ r neobrucknP. ·

pomerne vyhraneného a utors kého zá:ttl ·
mia prešiel bez väčšieho ohlasu a nerezonoval v odborných kruhoch tak , ak o
sme očakával! a dúfali.
Varšavská jeseň, to nie sú len velk é
diela, a le a j množstvo komornej liter atúry najrozličnejšieho inš trumentálne ho
čl voká lneho zoskupenia . V tomto smer e žiaducou s v i e žo sť o u· zaiskrili koncerty s literatúr ou pre biele nástro je, zvä č 
ša predvedené s obrovs kou hráčs k o u bra·
vúrou l jan Pllch, Sta nis law Skoczyl'isk!,
Sy lwla Zy tyľls k a , Wolfgang Helnlger) a
brilantný výkon The Klng's Singers s
vtipnými, duchaplnými sk ladbami Toru
Tu kemltsu, Andrása Szôli(jssyho s básií aml anonymn ých a utorov 15. storoči a
v úprave Ge offreyho Paola. Exkluzlvnvm vvstúpenlm bol koncert Yvar a M ~k 
hashoffa z tvor by Luk asa Fossa, Alvlna
Currana, Mortona Feldman a , no najmll
jeho muzikantsky spontánne a nenapodobite lné podanie výberu táng z Inte rnat-iona l Tango Collec tion, ktor ých vznik
pod.nletll sám Interpret u a utorov z trld·
slatic h kra lin sveta 1medzi Inými zaznelo a i TanR.o Music Ivany Loudovet). K
týmto požltlvnvm drama turgickým a Int erp reta čným m omentom festivalu patrilo aj Adagio pre jana Branneho pre husle a klavlr [P. Bogacz a D. Rusó ) od Ro·
mana Be rgera , ktoré zau ja lo práve hlbokou umeleckou a tnv en č n o u výpoveď o u ,
bez nároku na za radenie do š up liki>
ava ntga rdných s kla dieb.
Va r šavská j eseň teda op!lt pred ložliä
pos luchá čov! svo ju k aždor očn(! ve lkor ysú nádie lku s úča snýc h skladatelskýc h
názorov. Ako som už naznačil, nebol to
fest ival šokujúcej hudby, ani nových
prevratnýc·h kompoz i č ných trendov, č t
sólových únik ov . n a znač u júclch novú
"epochu" kompozičných výbo jov. SkÔr
stojaté vody, na š ťa s tie vo väčši ne s v ybrús enou skladotelskou technikou, renesancia klasikov avantgardy. Preziera vá
dramaturgia, vedomá sl súčasného stavu .
v tejto s ituácii kládla dOraz na celkovú s yntézu povo jnového vývoja , na kl asiku avantgardy l od Ivesa cez Pr o ko fle ·
va po Pendereckého ). už po s klada te l·
s ké debuty n a jmla dšich pofských auto·
rov. Zrejme sa ocitáme v dobe, keqy rekapitulácie nie sú z by to č né. O to viac
by preto bolo už it očné, aby sa s touto
l iterat6Wou vyrov.na la o i na ša koncertna
prax, č'!m by sme spJ.at111 dlh hodno·
tá-IJl, ktoré sú vo Va r šave i vo svete
dávno preverené a us tálené.
MARIAN JURIK

Hli

~.

REVUE H2

PETR DORUŽKA

ROCKOVÉ · izmy
Otázka kvality a tvorivého myslenia
v rocku 60-tych a 70-tych rokov
tom, že r-ocko·vá história má svoje
medoznlky, sa Isto vše~cl zhodneme.
Keby sme sl však pol•ožlli otá2Jku, čo
sO. rockové hodnoty a kde a ako ich
máme hladat, st.áll by sme na začiatku
dlhšeJ diskusie; pokial by sme dospeli
k ro1.1umn9m záverom, určite by sme Ich
v nasledujúcej sezóne museli opraviť,
alktu<~llzovat, .aby zo.dpovedali novému
rozvrhnutiu tvorivého potenciálu na jedillej
st·N lne a prevlád•ajl1ooho g9ča na strane
druhej. A t·o by sa rok Oo r<lk opakovalo neratz l d·osť dra.sttaky. Najv9raznejši posun v t•omto smere priniesla
zatial punk-rocková revo1l1cla v 70-tych
rok.ooh. Kedysi kluHLvovanl roc.k·ovl experlmentá.torl vtedy prešli d•o úlohy trocha opot.rebowm9·C'h a stagnutl1clc·h rocko.v9ch dinosaurov, zatl<~l čo nastupujú .
ca generácia pôsobl·la podla predchádzaj11clch krlté'rll trošku diletantsky, a le
prlit·om ukázala, akl1 sll.u maj(l v rocku
elementárne hudobné pos~upy , na lie·havost a tlprlmnost v}'!povede.

V

Rocková estet!Jka omusl čas to brat do
s,poločens.ké a i!Ilé mlmohudo bné
f·aktory viac než hudobné. Jednoduc.há
hudobná stavba r-ocku z·váctza neraz na
scestie aj od·born~kov z ln9ch nudobn9ch
oblasti. A t.a.k sa asi muslme vzdať myšlienky, že p.ra.vldlá a kritériá rockovej
k.v a'ilty mož.no určit na mieste, ako by
to ur.člte bol·o mo~né v hudobnej obLasti, ktorej v9Jvoj je uklo.nčen9. Rock je
v priebehu svo}ho už trld!S<l ť.pät.ročného
v9vo ja neus.tále v pohybe - táto hudba
predstavuje žl.v9 org.a.nlzomus, a t·o by
sme mali mat na zrete·!!. Pret'Ože prá,ve
na základe tejto kontinuity vzniJká čle 
nitosť št9lov, ak'() aj h•od:noty, ktoré ma J·O. trvalej.šl charakter.
O..v<~hy

Už samoton9 poznarok, že by rook mohol prinies ť ttwalé hodnoty, znel velmi
odvážne. Po ptw91krát k tomu priši-o vo
chvlll, ked rock z1skal akoby sebauvedomenie. V 601tych rokoch sa v tejto
hudbe dostáva k slovu generácia odchovaná len rock·om - a to medzi hudobnlkml 1 medzi kritikmi ; dochádza k rozsiahlemu ma.pova.nlu žánru zvnútra, vyt'láTajtl sa krHériá kvality pre vtedy
ešte mlad(l rockov·l1 · h tstór~u. ktorej qporn9ml bodmi boli Little Rlohar.d, Elvls
Presley, Chuck Berry a da l~le o.sobnostl.
V'Zlniká však aj nová worba, ktorá akoby
prekročov.al.a hra•n lce žá·n1.1u: šLro.ké pole
umelcc:w hl.adá nové cesty - od Be.atles
a Boba Dylana, až po rockovú avant ga·r du ty,p u Vel•vet Underground čl práve sa formujúc! P~nk Flo yd. Po ďme teda
po atop6ch prosrniYDaho rocku.
Nikdy al aabolo jau6, 1!1 Joha
Cala chcel byt ElYliOa Prasleya,
FraakaastalDOYfa aat'fOl'oa, alebo
aladta Ch.oplaom. (.Nat FIDkalstaia, lotosraf • apolotalk uupl•Y V alYat UJtdersro111ld)
Prlekopnlcl l'OC'k u často balansovall n a
velmi úzke j hronlci a našli by sme rad
rp.r~padov, v k.tor9ch sa to to balansova nie začln.alo 1 s končilo v opojeni zvukov9•m l mo!nostaml glMry čl organa,
alebo v oča renl vlastnou hráčskou vir tuozitou; o dtla ! je už len •k;rôčlk k p rogll'amov6mu g9ču na.zV'<llnému pomp rock,
t. j. pompézny ro.ok. Ze m? žno balansovať aj s dlabol&kou predrvldavostou, z
ktorej dodnes behá mráz Pu chr-bte, dorka.zu·j(J. Iné p r llkl~dy pa tria k nim
sta.ré na hrá.v.ky Frankoa Zappu alebo spomfonan9oh Velvet Uin<lerground, s ktor9·
ml hráva l John Gu le.
EXJperlmen to vat sa dá v rocrku so všellčlm , ale k na j sllne}šlm lákadlám p atrili tr.adlc le vátnej hudby. Možno, fe
by sa k tejto úva he dobre h adil názov
Ako rocker! olljnoYell Y61au budltu;
pod tak9m titulom by UJlste mohol
vm~kn.út prLmerene vefkolep9 scenár,
ktor9 by U č il, a·ko prekll'.ač ufú progresLvni t-vo rcovia rooku n r.arntce hlt,p a.rády
a slahajl1 po v~š lch métach. . . Svo}ho
čas u rad posi.uc háčov tejto utópll nao.zaj
veril; a konečne, clef.om dobre pracujúceho šoublz:n lsu je vy.bvátrať p·ráve takéto m9ty. Ako to te<la bolo naozaj?

I. BEATLES

HZ

Začneme teda dôverne známym: nahrávky Beatles môžu slúžiť ako presná
daonliwl 60-tycJt rokov, t. j . tej doby,
v kitorej n iekto po Pl'Vŕkd'f vyslovil ~er ·

mfn ,.pro.greslvny rock" . Dnes už patri
do his tórie, al e svo}ho času to bol pek ne ho1.1l1c! te1.1mln, k·to r9 mohol znamenať
čokofvek : v žla.Onom
pr~pade to
však nebol hudobn9 št91, ale tvorlv9 pri·
stup, spočia tku O?Jnaču•jťlcl s kutočné experimenty, neskôr skôr sledovanie mód nych trendov.
Pozrime sl teda album Beatles z rok•u 1965; volá sa Rubber SOul a je predzvesťou v9bojov, ktoré ovládli rock v
mtsledu·júclch ľO!koch. Nájdeme tu prvé
prl.k lady inštrumentácie, ktorá sa vymyká vtedajšiemu poňatiu angllck9ch glta r.o.v 9ch skupin. V piesni Norwegian
Wood je naprikla d tr<tdl1íná št.ruktl1ra
naTtušená sltarom Georgea Harrisona,
ktorého n ástro·! tu vlas tne vystupuje v
roll akustlc.k ej gitary. V pomale•J balade
Gil•! nájdeme v sprievo de vokál, ktor9
napodo bňuj e dt•rikanle gHary. Ry.tmlcké
napätie jednotllvý.ch sla blk tu účinne
vy·važu.je lenivé tem;po balady. V túmto
smere postupova ll r<>clrovl tvarcovla ver.
ml opa trne: skhm·uť k ,.slaďá>k·u", k tovorbe emocionálne plybkej, to znamenalo
za,predat sa estetlck9m hfadts,k ám rodičovskej generácie, teda :m-adu vlastného
hudobné-ho presvedoonla. AIVšak vydanie
každého nového albumu Beatles dychtivo očakávali v šetci producenti - rutinéri, ktor! sl z nloh vybera li svieže
melódie a vr-úb!ova·l! na ne sláčikové
aranžmárn y a bezvýrazné vokály svojich
zverencov. Tak vz:n·l,k <tll cover versloua,
teda nahrávky prevzat9ch skladle·b, ·k t·O·
ré ud.ržo.vall v chode t•r adlcle s tredného
prúdu l repertoá·r nudn9ch spevá•kov rprež(lvavcov. Zvlášť v9datn9m s(lstom
pre nich bola skladba Yesterday, ktorá
dnes patri k časom preveren9m everg·ree.nom.
Nahrávky Beat les ,p rodukoval George
MaTtln, č lovek, kto rý zohr al v tvorbe
stku;plny dôležltl1 l1lohu, lebo zasa·hoval
vždy tak, a by svojim partne.rOiffi u-možnil u skll'točnU Ich h-udobné predsta vy,
keď oni sa-ml nevedeli u•ko. Beatles za
.nim raz .p rišli s baladou, ktorá sa nedala ~po.j!t ani s glta rov9m sprievodom,
ani s tn9ml ko mbináciami, a keď Mar·tl n navrhol oelkom logloky sláčlkov9 or.
ohester, autori sa zh·rozlll. Sláčlk<>vé
{<•va rteto() , to vša·k bolo nleč·O· celkom t.né,
Beatles súhlas ili a noah·ráMka Yest8'I'day
talk vst.(r,plla do hLstOrle. Pôvodne vyšla
v albume Help (1965) a stala sa poč lartkom dl.hého v9.vojového re ťazca. Jeho dalšlml článkami boH plesne Eleanor
Rigby a She's L ettvlng Home. Obe ma.jú
ikomorn9 s l áčlkov9 sprievod a pa tria spolu s Yesterda y - k vre'húlne·J tvorbe
s.klliPlny, a to práve vď.a.ka anej jemnej
rov.novárh e em6cll, ktor.ú sa taflko podari vtesnať do 1\0ICko vej plesne. Zvuka·
vé k•vallty tohto !ij)Ojen1a boli v ďa l šom
desa ~očl často sprac ovávané najdôkladlnejšie skuplnou ELO, kto rá použl·
vala s láč bkové ná.stroje na koocer·toch
l v štúdiu.
Mala tvorba Beatles vo svo jej dobe
ne,ja.k9 proUpól? Možno naov!'hnete RolILng Stones, skU(ptnu, ktorá boJa pôvodne koncl,pov•o!Ilá ako drsnejšia a su.rov·
!lia altern.utlv.a melodlok9cbh Beatles. Ala
v obdo bi ·r ookového prog·resu sa obe k<t pely pohybo vali st1'befme. S lá·č!:ky a s! •tar použl vali v.tedy aj Stones. H!adaj me dalej - okoloo r.aku 1966 bol rockúv9 svet už ovela rozm<ml•tejšl než v dobe, ked Stones 1 B4!a.tles de'b.utovall.

ll. VF. LVET UNDERGROC:-. D

V New Yorku vtedy .v}'IStupu•je sli:upi·
v~bko ostaotmé,
čo sa dovtedy v rocku pestovalo. Hrá
d•l•h é, hlasné a jedno ~várne pasáže, v
ktorých sa nesna:ZI poo.čl.a.točn9 motlov nltako rozv,}at - po prv9·k tJ.'át sa teda v
rocku uu>latňuje mooot(mnosf a hluk a ko
t.vorlvá m o tnost. Súdú bá experimen:táLna
hudoba s t9mlto pr:vlka•m•l pracovala už
p·r edt9m. Navoonok sa však zdá, fe sk.u;pLna r ezlg.nu.je ·na myšlienky rockového
po.krok·u a n a ln!lipLráclu z ln9ch žánrov. V reperroárl má pritom ale a j jemné až na ivné balilldy, ktoré prlnáša jl1
krehkú a z áJroveň ne otre.panú a surovli
lcrltlku. Prlllehav9 ná~ov skupiny - Za mat ové podzemie, Velvet Urnrdergro und,
je prev.zat9 tLtul ;ectnéno bra kového paperboaoku. Hlavnou posta vou tejto kape -

Frank Zappa
ly bol Lou Reed, autor pesnlčle·k, gita ·
rlsta a predovšet.k9m speváok, k.tor9 k
Dylanovej polohovorenej Intonácii pridal ostros ť ladu. Jeho muzbk'ant:sk9 prorbpól bol John Cale, klas tc.ky vzdelan9
hudobnlk pôvodom z Wa lesu, ktor9 prišiel do New Yor.ku š tudovať - na.jprv
u Ia nnlsa Xenaklsa a pot•om u La Monte Younga . ( SO.ča·sfou hnutia Fluxus, ku
ktorému vtedy You.ng 1 Cale pat·r lll, bola v tom čase aj Yo.ko On'O, ktorá sa
.pohy.bovala oo pomedzi v9Warného a
alkčného umenia.) l'lre eJrlstenciu Vel vet
Underg.r ound bolo stre.tnutle s v9WarnLkom Andym War.holom životne dôležité; ten sice naj - ak·o väčšina pubIlka - nevedel ,presne, o čo sa v hudbe
sku,plny Jedná, ale použH }u ako jeden
zo stavebn9ch prvkov pre svoju multlmedlálrnu šou The E~tplodias Plastic IDavltable, l l produk·ova l jej prvé album.
Tvár zostavy v.tedy ZIV9·razňovala Nlco,
herečka
uhroéllllčl·vého :l.jaJVU a
velmi
cb<ladná speváčka Reedov9ch balád.
Reedova mrazivá !y;rlka ne-vychádzala
z blues ako tex1y Rolling Stones, ale
z tvr.dého mest:skéhú poul lôného života,
teda zo s kutočného podsvetia l z kultúrneho unde.rground.u. Gale bol spolu autorom ra du plesni a svojou violou pomo.hol nahrá.vrkam k presne U'l'čenej dávke atonallty a chaosu, ktoré dodnes nesllra tlll ost.rost. Surovosť a odstup od
profesionality patriU k t·vorlvému .pr<>gra mu skupiny. Na n aíh·r ávkach to naj·
lerpšle dokumentujú dlllšle tnštrumentá'ine pasáže predov~t•k9m sedem·n ásfmlnfitová skla.d.ba SLster Ray z druhého
albumu (White Llnsht/Whlte Heat, 1967).
Záme-rom bolo na:krútl( ~pr.ostn!dn9
hudobn9 sprievod k telttu. Jeho autor,
Lou Reed vtedy počťírval Cecila Ta yl01ro
a Ornettea Cole:rp.ana a usiloval sa o
pa ra lelu rree d.žliU>vej spontánnosti s
rocko v9m zv.u kom. ,,Ked sme n a.krúoall,
ruči čka šla stále do červeného. Roblll
sme v t·om čase hearvy metal. . . Ak Sister Ray nie je priklad heavy metalu,
ta~ u~ nič" , tvrdi Lou Reed. V št·l1dlu
vytáčali napriek protes tom tec'hnlka gomblky doprav.a; trvá na svojom a skreslenie 1 nevyvá~nos t nahráVky ta k prenikli
až na v9llsok . Hudobnlcl s časov9m ods tu,pom priznávajú, .že to bolo nechcené
a z nalvlty, rad pos l·UOMčov v tom vldel tvorlv9 zámer: ..Závere/Iná g.ratulácla producentov! Tomovi Wilsonovl za
to, že na platňu dostal vernú kópiu koncertmého z vuku sk'upl·n y. Nl·k dy predt9m
som ne.počul tarktl a.uru vysok9c.h tónov
a skreslenf, ktoré via že ZVU·k do jedného renom6nu, vyohácblat)l1ceho z g.ramo·
tónovej pla.tne" , su môžeme docltat z
dobovej recenzie.
Ta~ va:nlkla tvorba, ktorá sa stala podo.bne ako Yesterda y od Beatles o drazov9m mostom, v tomto pr~pade pre
p tmk t-ock, no.v tl vlnu l pre heavy metal. S t9m rozdielom, že široká verejnost o VeLvet U.nderground dlho nič netu.lllla a sk·u,p1na sa sta la legendou .až
dlho po zániku vďaka SV<>jlm novo vlnov9m násled.nlk'Om .

na, ktorej tvorba neguje
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o oele·j kultúre h~pples sa vyjadroval
Lou Reed velmi pohf.da.vo. Pre neho to
bol da v denglavcav a ke d sa v lete
1967 mládež hromadne s ťahovala do Kall!ornle, Wrdll, že v New Yor·ku zostali
len U, ktor! naozaj za niečo sto ja. Kultové skupiny h·~~ples v:zml•k all predovšet~9m z Ich vlas tn9·ch r adoy ty.p lck9m
prlkla dom ball n.aprmkla·d Gra terut Dead
zo San Fran cisca. f'Mllk Za.pqJa a jeho
Mothers or lnventlon p oohádozali z L os
Angeles a mohli teda sledovať ge.nera č·
n:(l revoltu Mpples z be?Jprostredne j bllz-

kost·l . Zaprpa a ko wclálny komentator s i t
však pozeral z na•d'hfadu a ked myš
!lenky hlp,p les zls.kali charakter masa
ového hn.ut1a, udrž.oval sl ods t.up. Jediné.
čo ho s hlpples ~pája lo, bol Ideál !ndi
'Vid•u allunu, slobodnej ulllleleckej tvorby
a nedôvera k au.torHáilil. Jeho sk11plnu
pritom hrala najdlrvšlu kaafornskl1 hu dobn.(l ra.n.táozlu, Újprimne povedané, pred Sit<WOVIII.la v tejto oblas ti muzikantskú
š,plčku .

Tvorba Mothers of Inventlon vy·tvor!la
teda ďalši pól v.ted'<lljOOj rockovej š-kál y.
Zawa ovládal notov9 zá.pls, na poč1at ·
ku 60-tych rokov s·k ompono val hud·b u
k dvom drU'horad9m !limom; ako človek
s houdobn9m v~delanlm mal pred ost.atn9ml rookov9mi tv·orc<ttml ve!.k(l v9hodu
v tom, fe bol se•bestačn9 a nemusel
svoje predstavy o l.nštr·umentácll tlmo ·
čit producentom čl aronžérom. Na.p rle·k
rozma-mt9.m hudoobn9m odbočkám (o t9ch
sa eš:te Zlffiie.nlme) zostal jeho hlamou
doménou. rock, a to bez akéholko!vek
nádychu a kademlzmu. Naopa.k, ZaPipo.v
t.vorlv9 potenciál bol vyvážen9 dobrou
dá!V.kou humoru, ta'k fe nehrrozl'lo nebezpečenstvo , fe v:z.nlkne hud•ba na roc·kú
vé ZIVy.ldostl nel1nosne vážoo. Možno jeho tvorbu všeobecne ooorak'terizú·vat?
Zappov štrok9 hudobn9 obzor um~·ll
· vytvárať ove!a intenzlv.nejšle kontrasty,
prekvapenia , sk:rát~ka l1čtnnejšle :.aútutlt
na poslucháča. Robll teda to, čo je hlav.
n9m cielom každého roc.k·ového t-vorcu .
a pr~tom postupoval nra úr.oVInl. Súbetne
uplatňoval rad prostrledilrov, ku kt<>r9m
pat:rll surov9 rock, votr.tuó:rml hrá·či, r·r ee
džezové lmprovlzácle, citáty z vážnej
hudby, elek-tronická a vátna hrud:ba, ja·
vls kové akcie, hudobné komédie, eplc.kt\
textové celky. Od bn9c h rockerov sa
v šak llš l'l t9m, :2e mal na d•hlad, srool
lrónlo·u, ušttpat nosťou, vždy vystupov.al
z pozlcle rozumu a nľk:dy neob.na žll svo
je cLty. (To len na vys·vet lenle, pre čo na·
prlek zjavnému talen-tu svo jim v9z.na ·
mom neprerás tol Beatles. )
Každ9, kto hladá prellna nie rocku s
ta žšlml umelec.k9ml žá,n.r.aml, by na~le l
medzi Zappov9.ml nahrávkoaml množstvo
študijného m.aterlálu. Pa brla k nemu
mnohomlnuotové vo! né lmprovlzácle (LP
Freak Out 1966), .ara wm oo .. unuergroundovtch oratóril " z LP Alt•olutely
Fr.. (1967), najrô:r;nejšle ln§trumentál ky (LP Burat Weeay Saadwlch, 1969,
Hot l.ate, 1969) a preck w·še.tk9m drvo.j ·
album Uacte Meat (1969), ktoré pred ·
sta·vu; l1 dodnes ten nat.k·ra.Jnej šl v9bežo•k
Za·p povho :novát-ors~vu . K spomínan9n•
.,hudobn9m odboOkárn" patria symtonlc·
ké projekty (albumy ZOO Motela, 1971,
orcheatral Fuourlt••. 1979, The LODdOD
Syaphoay Orcheatra, 1983, The Perfect
Straaser, 1984) . Myšllen.kovo sa Zaipop a
hlásl! k Edgarovt Varooamu, ale ko mp<>.
zlčn e. má v o svo j ich symro nlok9c.h sklad ·
bách najbllžšle k Stravirnskému a občas
aj k Ivesovl. Nie je to teda worba, kt·o·
rá Ide v ú strety op tlmlsHokej pr edstave
z úvodu k.api toly? AJno, a le prizna;me
sl, že Zap;p.a predsta vuje v trldsa tročne j
r<lckovej hls tór!l osamote.n9 zjaov. Jehosymfonické skladby vzbudili 1.1na čnt1 po·
zornost , a to v rocko vej ve.rernostl, rovnako ako v opaOnom tábore, ktor9 tu
vid! v.hodnú p.r lležl·tost ako sa kulU•onatm •P010lt0a prlbllllf k rocJcu. Je
to dobré pre obe s tr...11ny : Frank Za.ppa

~~n.~~Žn~l~r~~~~~z0 ~~r~~~k~~l r~~:

zor - a to jé ten na j po<Lsta tnejši pri ·
nť>s. Zap.pa plne upla tnil svoje matstrov stvo v rockovej sf ére, ale v ko.ntexrte
vá!nej hudby jeho· talent ~J.'ošku b'le<loo
Stra vi nskij ma l predsa len viac l ski!'y.
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TADEAS SAL V A

r mov.mle
F o.monlckého
.myslenia

Dni a roky
s Witoldom
Lutoslawskim
..... keby bolo možné hudobné dielo vyrozpr6veť slovami,
bu!fba by sa stala celkom nepotrebnfm umenlm . .. "
Lutoslawaki
Začiatkom tohto roku sa dožil významného životného jubilea 75.
rokov jeden z najvýraznejších tvorcov súčasnej hudby, poiský skladateľ WITOLD LUTOSJ:.AWSKI. Jeho markantný kompozičný vklad formotvorne zapôsobil nielen na vývoj a smerovanie domácej polskej
skladateiskej bázy, ale obohatil a zasiahol celoeurópske orientácie
hudobného umenia. Množstvo skladateiov našlo v jeho tvorbe zdroj
tnšplrácie a poučenia, v jeho osobnosti múdreho a verkorysého kolegu, radcu, priateia. Jedným z tých, ktorých umelecký osud prajne
priviedol do kontaktu s majstrom Lutoslawsklm, je l náš skladatei
Tadeáš Salva. OpHtovné stretnutie s osobnosťou skladatera a jeho
tvorbou, uvedenou na tohtoročnom festivale Varšavská jeseň, mu bola
impulzom k vyznaniam a spomienke na Iudské i umelecké vzťahy
k jubilujúcemu autorovi. Okrem verbálnych prostriedkov siahol i k ďal
šiemu rozmeru svojho vyjadrovacieho arzenálu - k výtvarnému prejavu.

vtedy, keď Lutoslawskl nesllh·lasll s m ojimi postwpml v kompozičnej práci. Vyčltal ml, keď som v skladbe pou žil prvky, k•toré boli vlastné prl:nclpom i ných
sklada.te rov, alebo dO·k onca l jeho osobné. Zdôrazňoval, !e pri k olllip.onovani i",lUslm počllvaf výlučne svoje vnútorné pochody, tle zvažo va ť, clz.elo.vat, a ta k ich
dátva f na papier, pretože len v aute.ntlcikom hudobnom prejave spočí.va ve rkos( umenJ.u, Konzultác ie u Lut·oslavské.
<ho ma nesmierne obohatili a vyzbro jili
cennými vkladmi. Ko!llta k.t, čl už osobný,
alebo vo fo~e kore~pon{!encie je to naj v.zácnej šle, čo uchovávam vo svojom hu dobnom "a''"chlve«.
Rád by som sa zmienil ešte o ďa lšej
podobe stretnuti, a to o stret.nutlach s
hudbou Lll'toslawského. Zoznámil som sa
s ňou ešte pred n ašim osotmý.m kon.takrom. Pi"Vá skladba, ktorll som m al možnost spozna(, bo.Ja je:ho Muzy.ka žal obna
( Smťitočná ·h ud•ba). Keď som sl podrob·
ne preštudoval partltťic.u, bol som udivený z faktu, ak o mOže také veNmlepé
a hlboké dielo pozostá vať z ta.k prostého materiálu a vy stači ( s nim n a ploche
hudby •trvajlloej as:l pätnásť m Lnllt. ..

s osobnosf·o-u
M ojehudbyp.rvé20. stretnutie WITOLDOM
LU·
storočia

TOSLAWSKIM malo symbolický, pre mňa
P'"lam osud ový význam. Od onej chvlle
som vycltll, že tento člo vek, tento vel·k ý
u·m e lec sa sta ne na celý žtvot "duohov·
ným otco-m"
mojich profeslonálnyoh
<mlentácll.
Na Lutoolawského rad.u a odjporťi čanle
som za ča.! študova( kom,pozlclu v Ka<to·
Vlclac.h ('U prof. SzabelskMlo), no uňho
som mal privilégium vo forme vzácnych
extemých konzultácii. Táto ve:lkorysá a
nezištná ma•jstrova pon'lllka ma velmi po.
tešiLa. Poklardajťic to za štastnťi prlle!I·
tos.( a vec nevšed,nej cti, ·rárd som ju
vyu!Ival. Konzu'ltácl e u Lutoslawského,
aj ked sporadické, boli ve.l ml I:'Vori·vé a
podnetné pre mOj ď.a•l-šl sklaoda,telský r• ·OZ·
voj. Nav§tevoval som ho asi štyrtkrált
do rolka, zvyčajne vtedy, keď som dohotovil skla.d.bu. Zásadou Lutoslawského
tot iž bolo - nehovorlt a n~posudzovaf
kom,pozlclu, ktorá ešte lliie je definHI:v·
ne U'k onče ná . Zdôvodňoval to argume.n·
tom, !e jeho predtasný zásah do diela
môže spôsobU v iac Z'la, ako veci napomôcť, a tiež tým, že v pr~pade neukončenej kompozlcte sa nedá poS11dl( celkové cltenle mla dého tvorcu. Jednou z
jeho zásad bola a j teórLa dotýka}llca sa
rytmu, o k torom tv.rdiol, že je najdOležltejšl element v hudbe, pretože do-káže
VYII'vorl( dokonal(! fo~u; v organizme
kompozf.c.te je ry.tmus tvorcom a nosltefom g~radácll a prvkill kontrast·n osu myš·
lienok. !>al šla z viet, ktorll som sl uchotVa'! ako s ú čas ť kompozlčného kréda,
, je: "Keď dokážeš napls.a ť hilldobný tva!'
v t!'IVanl do pUť mlnťit pre jedÍnohlasný,
hudobný nást•roj a tento tva.r m.á správnu, vy.vážen'ťi dra.ma.turglu, potom jeho
7lllenle bude rovn·ako dobré, ak skladbu
pr~pl še š do partltťiry pre symfonický orcllester.w
Naše stretnutia prebiehali v harmonie.
kej atmosféN, no uw§e prdšlo l k dlslwllrmonlokým momentom, a to výlučne

Be.náit6ke hry boli druhou sklad.bou,
ktorll som počťival na Va.r-šav~.>kej jeseni.
N.a•jskOr na g&neráiltke, na ·kotorll ma Lutoslawskl pozval, sme spoloOne sledovall z rUkOjplsu par~ltťiru a ,prlebah hudby.
P·o jej doznenl som osta l chv!Iu v t·lchom úžase, fascinovaný jej nesmiernou
thlbkou. Prec.ltol som až po oslovenl majstra, k.torý sledoval moje mLkve rea·k cle.
Po generáLke sme zotrva•U v ti!Vom rozhovore, dlho sme sl prezerali P'!IJI.'tltťi.ru
a :Ulová.rall sa o hud,be...
V roku 1963 oc!Qmela .na pódi u Varšavskej (ILharmónle premiéra LutlQsla w &.kého dieLa Trols Poémes de H. Mlchaux
pre zbor a velký symfonický orchester,
tttoré nadväzovalo vo výraze oo Bená:t&ke hTy, ·ale .vo svojej podsta te bolo neopal«:>vatelne jedinečné. Táto hud·ba má
v sebe sHu, kto rá pr lnťitl k pokore I toho na j'Väčšleho hrlešnl·ka hudby 20. stor.očla. Tu Lutosla wskl ruši všeťky bariéry klasickej formy. V ry.tmli)ko,melodl<:kých pos·tUiPOC·h otváoo brány hudby a!
tak ďaleko, že pol·tónový sy·&tém zlskava
neobmedzené .hranice a ry.tmus má ne·Vy~eJ.1Patelné možnosti.
C>alšlm dleJ()III, k·toré sa ml neustále
ozýva v pamäti, je Sláčikové kvarteto z
roku 1964, k-toré rua Vaclavskej jeseni
hra lo americké La Sal•le kvarteto. Bol
som vel•m l zvedavý, čo asi dokáže dnešný tvorca s tra dl~ným dru•h om... ? Ne'b udem opakova( slová o svojom užasnutl. Autoro:vl som blahotelal, doja·tý a fas.
clnova ný. .. Zatial ostatné stretnutie s
osobnosťou l tvor.bou Majstra sa uskutočn ilo na tohtOTočnej Var šavskej jesenl. .\ bolo azda o to V'Zácnej~le, !e sa
Usk'\litoč.nllo práve v roku je.ho jublle.a.
Na generá.J·ke 1 na koncerte, na k•torom odozonel Koncert pre kllélvlr a orclhester l 3. symfónia, oom maJ podobný pocit, ako oo koncer.te pred 24 rokmi, kedy som v jeho tvorbe é!tko oslovený a
fascinovaný pozorovoatel poslucháčsky
debutoval. Spomienky voňa}Q pr~t.oDIIIlos
fou - neodoká!e 1ch našt..o blf ani tLkot
stat'ýoh pond.u sov·lek, ktorých ozubené
kolieska merajťi tisicročia . .. mš wta.h
s majstrom Lutosla w skim 09tal taký ako
na počiatku. Ctstý, nezlätný, neakáza l ý . .

m odálno-har
je neoddeiHel
né od ce lkového vývoja jeho štýl u. MOžeme do k onca poveda(, !e p roces t()hlto
vývoja sa dá najz.re tel:nejšle s ledova ť
práve v oblasti ha.r.mónle, pretože Suchoň patri k t ým sk la'Cia.telom, v hudobn om myslenl k torých má h>Br.mónla prvo"
.radý význam. V prvom - n ajk·ootšom o.bd•o·b l (lk oolec dvadsiatych - začia tok
t:Tldslatyc.h rokov ), prebl e.ha·júclm v d.uchu novoromantlcke.j poetiky, sa Suchoň
opler al o široko cháopanťi d·Uirovomolov(t
tonalit u, (!stredným p.rv·k om ktorej bol
konson<Jontný tr ojzvuk, oosto rozšire.ný o
ďa l š ie doplnk ové tóny. F•ulllkčne•ha rmo nlcké spojen ia sl v hrubých .rysoch ešte
uchovali svoj význam, no boli oslabené,
čo spol u s l n tenzi vnym m od·u lačným pohybom viedlo k vzni ku m1motoná lnych
epizód (Sonáta pre husle, S l áčikové a
Klavlrne kvarteto 1. Pravda , v prve j polov let tridsia tych rokov sa ob}avujll
sk ladtby - M al á suita, Nox et soll.tudo,
Serenáda pre dychové kvinteto· kde
sa už zuč i najll č rtať tendencie, ktoré v
naS'led.u:jllcom , zrel om obdobi vývo·Ja pre .
vlád nu. (Podotýkam, že proces postup n ého dozrievania no,vých štyllst!cokých
javov je char.a.k te·r lstloký l pre ďalš ie
et.apy, čo svedtč l o kon tlnubte a vnllt,ornej pod mienenos t i ceJ,k ového tvori véh o
vý.vo ja s.kl.adatera. )
No.vé č r.ty S u c hoňovh o m odálno-harmoni C'k éh o myslen ia sú v dr.u hom ohdobt
( dr uhá polovica trid siatych - pl!ť des ia te r oky l l>Odm lene né ta k zmenou este·
tl cko ·oh ~ n h ovf!j st r llnkv jrho tvot·hv fn1l

r----1-1-

1.

~

le lt klavir, op . ll (hlavná téma). ,.pastorálny nápev" zo s~rednej ôasti Zal mu
zeme pod•kar.patskeJ, tre'tl a §testy obraz.
KrQ.tňavy (zbory Už sl ty, Kattlcltka. _. 11
Ej, pred hostincom ), druhé dejstvo Sv!!
topl u·k a (zbor Ej, našl hudc·l . .. )
Uvedený tonál ny systém poslúžil Su
choňovt l v ďalšieh prl·padoch, nap.ri
klad pri vytvál!'anl vokálnyc.h cha ra kter iS>tlk operných postáv, predsta vujllolch
sedlla·k ov: Starejš ieho, Oleň a a Ondreja
v t reťom obraze Krlltňav y, Moal'ky, Krúpu o Qleň·a v šiestom obraze tej Iste j
o.pery. V lýd lcko-m lxolýdlokej tónine je
1 monológ SteHnu zo šieste ho obrazu
Krlltt"lavy (z hladiska rozvlnU't la hu dob·
no-scénl okého de ja taký dôležitý) , kde
sa rozhodne od,pust lt Ondrejovi.
K výrazovým prost r led'ko m iýdo·mixo
l ýd lckej tóniny sa S~ hoň obracia 1 p.rL
stvárnenl Iných obrazov. Uvedieme napr.
lyric ko-medlta.tl vnu epizódu zo št'VI!"te )
čast i Baladicke j suity ( Anlmato), hrozi
vo -majestátn_u prlznačnú tému kantáty
Zalom zeme podkarpai'Skej, a lebo pokoj
nll, sebavedomťi tému druhej čast i ;z; fl ·
nále Metam o:rfóz.
Su·ch oň sa v§u•k neobmedzuje Jen na
pou.žlt.te všeobecne známych toná lnych
štru.k,tllr. Nachádza a up la t ň uje v modá ino-harmonickom systéme ·l menej známt~
tonlil.ne zosku.penl e so špeclfl·ckým ko lorUom. Ta.ká je napr. a lolstko -lok.rLj.sklt
t ónina, kt o·r á m á ve·l ké výoozo.vé a kom
pozlčné možnosti, na•koflko sa skladá z
dvoch tet.rachordov - celoQ"<< poltónové
ho a ce lo tónového - zjednoten ých s,po
l o l'n~·m tónom :
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subjektívneho k ObJektlvnemu ), ak o aj
snahou o jej výrazne národný charekter. Cha rakteris tickými č.rtaml toh·to o bdobia sil: r ozman itost modáln ych š!1rU'kt11r, modálna mnoh ovrstvovos f, post\llj)né
uvorň o·v.nn te d!s·onarncle a v dôsied·ku to ho obja'Venle sa disonantného súzvuku
a1ko ústredného prVIku systému, deflnl- .
tlvny prechod na pozlcle modálnE!!) technl•ky. M odál n·o·harmon loká §t·r u•kt·ú ra Suohoňo.ve j hud by sa stáva bohatšou a or·l glnálnejšou vďaka použitiu tón•l:n slo·ven.
ského folkl6ru ako a j d.al ši ch tónin ok.rem durovej a molovej . Stále vo lnejšle
chápe au tor tonalitu: opúšťa zá•k!a dný
zákon durove j a molovej tonallty - p r l ·tomnos( dominanty v tonlokoOm trojzvutku (tonika sa objav uje na.jčastej~le už
len na konci časti a leb() celého diela ),
f unkčné vztahy sa stávajll ne jasnými,
výraznejšie sa up latň uj ú len v kadenciách. Mnohotvárnejšou sa st.áva a'kordlka: pri zachovani základnej lll ohy terciových a kordoJV, medzi ktorým.! sa &tále ča stejšie objav·ujll nónové, undeclm.ové a terodeclmové ak o rdy, nie sil zried ka vosťou unl sllzvuky s Inou š~ruktllrou
kvartové, trl·tóno•vé,
koOmblillo·vané,
cLus tTové.
V prlklone k modálnym Šltruktllram
ro:dného f oi·k lóru v·l.det Suchoň ( a·k o a j
ďa l~ l predstavitelia m·Jadýoh európskych
n á•r odných škOl ) nielen pros ~rled ok na
dosiahnutie národnej svoj bytnosti, ale l
reálnu mož nosť, a ko sa vyslobodlf, podla slov Bar.tóka, spod "nadvl ády dur a
m ol. .. " V sklad bác,h z tohto obdo bia
( Balad1cká suita, Krll t ňa'Va, Obrázky w
Slovenska , Svätopl uk, Fantázia pre husle a klatv lr, Metamorfózy ) a tak tiež v
n lelk>tor ých dielach zo šesťdesiatyc h a se.
demdeslatyoh rokov (O človeku, Slovenská plese ň ) Suchoň použi va alol'Skll, l ýd !C'kll, mlxolýdlck ťi, f·r ýglok•ll, dórsku a
iné tóniny.
Osobl•tné miesto v modái.Jno-·h armonlc ,k·om systéme d~ruhého obdobia patri Iý·
d·o-mlx.olýdiCike j tónLne. Tťito tóninu čas 4o pou!Lva l Bartó,k 1 Szymanowski. B-ol o
by vša k omylom dol1lllll evaf sa, že Su ·
c.hoň sa tu opiera l o Ic h skťisenostl.
Skôr možno hovorlf o rovnakých alebo
zhodných fol klórnych prameňoch. Ako je
známe, ·tAto tónina sa vysky•tuje vo foUc
lóre duna js k ého regiónu (u SlovAkov,
Maďarov, Rum.u nov) a polského Podhalla
( tzv. podhalans.ká stupnloa ). Nezabúda! ·
me, že S uchoň od mallčk11 :nl v atmos fére ludového muzJclrova nla a slovenský (a tiež maďars.ký) fo l:kl6r ma'! " v
uchuw. Okrem toho počas št.Qdll mohol
dosta t Impul zy od V. Nová.k a a J. Su:ka
ved.úoloh hudobných osobnosti v,tedajšlebo Ceskoslovensk a, Mori sa !Ivo
ZB.lJijimal1 o slovenskO luldovll hudbu a
vytvor~ ll nejeden prl•k lad originálneho
sprac ovania jej modá'itnO-harmonlckých
zvláštn osti (Zboj'lllcka sonatloo a I.Jné
sklad,b y V . Nová·ka, Sukov R:adúoz . a Mahullertal .
Sf éra použitia l ýdicko·mlxolýdlckej tóniny je u S uc.hoňa široká. V pnvom r ade
sa to obrazy dedins kého ~pôsobu tlvota
a siOtVe.nskej pr lrody, kde je tá;to tóntna
chápaná spravidla v duchu fo l'klórnych
tradlcll, no pr itom ll pl ne modeme (jed·
n ým z dôlrozov toh to tvrdenlél sil prVlk y
poly,tonAlnostl ). J\ok o priklady môžeme
uvlest zá·verečnft čast SonHtiny pre hns-

Suchoň objavným
s,pôsobom vy užlva
tieto m ožnosti, o,p lerajúc sa jed·n ak o ce111 tóninu, jedna k o je j jedtnootllové ča<Stl.
K alolsko-lok,r Ljskej 1t6nlne sa Suchoň ob·
racia n.B'jčastej šle v tých prLpaodoch, ked
chce vyjadr i( emocio nálne zhus tenťi, af.
pochmťir.ne •t rad.l c kll a tmosfér u. Po pl'IVý
ra z sklléldatel "našie l " ~llto tóninu (na jskOr lntuHivne) v cykle Nox et solHudo.
NeskOr využil vý.razové motnostt al olsko·lokri·Jskej tóniny v sk lad,bách rôznych
žá.rurov.
<QsobLt.ne výz.namn'ťi tllohu hrá uvedená tónina ·v Krťitoo'Ve: s jej pomocou
au tor odlkrýva vedťicu psycholog.lok·tl 11n l u opery, spätú s motlvc>m vJny a trestu. )e záokladom modáLotllo-'ba·r monlcke j
na jdOiežltejšl.oh
hudobných
§truk't tlry
myšl'lenok opery (predovše<tkým intona.č 
ného komplexu zabitého Ja.na ), časU i
cel ých obrarov (pr vého, štwtého a plateho, llryVtkov druhého a šiesteho) .
Ost:Tedným prwkom alols ko-lok!l'Ijske j
tóniny je u Su choňa stírz:vuk pozostáva.jllcl z dvoch trLtónov, me.clzt kto rými je
vzdia lenost velkej sekll!ndy; niekedy je
r ozši•r ený o doplnkové tóny - č;lstťi k var .tu, vel•k ,Q (e.r ciu atď.
Z ďalšieh tónin, vy:značu·ji(ic l oh sa inwna č.nou ost rosťou a !lrl~načlliOsťou, s,pomenle<me d.ve, ktoré sltladlél!tel pouUva.
v r ovna kých významových stt.uáclách. Je
to hypolóns.ka tónina z dvoma 2'lvä č še 
nýmt sekundami ·(v te}to .tónLne je flautová téma z piateho obrazu Krllt ňavy l
a m.1mook tá·vová hem'lollcká St-upnica,
ta ktiež s d·vom.a zvä čoonýml sekundam i
(v te j:to tónine je téma-tnelódilla, symbol!zujťioa sm(l;tlacu vlast z dl'luhej časti Kontem plácll l:
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Spolu s mod.álnym l a kombllllovanýml
stupnLoaml, k toré vznbkll z pl"V'.kov fol.k lórooho modálno-barmonlokého systému,
nájdeme v skladbách z obdobia zrelosti
l niektoré tY·PY symetri ckých tónin ( ter mln Jur! joa Cholopova). Okrem najrozšl rene)šloh - chromatickej a celotónovej
- ktoré S uc hoň často pou.žlva zároveň
útrž.ko~te 1 v celistvosti, up.ťí:ta:va .p ozo:r.nost trl t6nová tórunta. Vyskytu je sa
n.f!<Pr. v Svl!tQPl ukovl, vo cJ:t.vHa ch ·v yostreni a hudobno-scénického (a lebo psy-
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OMODÁlNO- HARMONICKEJ šTRUKTúRE HUDBY
EUGENA SUCHOŇA
chologLckébo l d•Lania: nez.hody králQV·
sk9•c h synov v prvom dejstve [str. 36-37
l<lav. v9f.J. psycholQglc.ké odhalenie Svatopluka mladšieho, siahajúceho na ot·
cov život, v prv·om obraze tretieho dejst>Va; pomocou trHóno·vej tóniny dosahuje Suchoň pochimúrne·zlovestnú a tmosféru v p'redohre k druhému detstvu [ž.recl
vedú Milenu k obetnému ol'táru - me·
!ódia kl<qrlne.tu] a v epizóde ,prlbl!ženla
spri5<~.hancov v prvom obraze tretieho
dejstva. C~tujeme tému basového k lilll'i·
netu z predohry k druhému dejstvu :
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P~·lk l o-n . k
váva Sucho-ň

trl·tónovej tónine si zacho1 v 70-tych rokoch, pričom,
a.ko aj pred-t9m, ju použ!VIa prev-a žne v
ho•r lzontálnej l!nll (Symfonická foot ázia
na BACH, Contertlno pNl ktlartnet].
Ešte časte.j.šle sa vy·skytuje v Suc·h o·
ňove j hud·be symetrické zoskupenie p oltón-jeden a po l tôna [č!selné označenie
1- 3 -1-3; l
poltôn]. Sklada-tel ju
odvodil od genamlsotonlokého [z gréc·
keho genamLso-pqld·ruha; term!!Il soviet·
skeho !oLklorlstu A. Gor.Jwvenlk•a ) tetNI·
chordu, o ktorom hovor! J. Kresánek v
k nihe Slo venská ludová -pleseň zo sta·
novlska hud•o bného. Slovensk9 muztko·
lóg o!J.jav.u tento tetrachord v staroslo·
vanskom fol.k lóré a nazval h-o, a.naloglc'kY s jednou z tónin starogréckeho systému, chromatlck9m mezo:tetrac hordom.
(A. Gor.kovenko sa domnieva, že tóniny
s poldruhatônov9m1 vzd•lalenosťaml sú
,;tak Isto staré ako pen:tatonloké a d.l a·
tonické" a v súčasnost! sa vys k}'tujú .,u
mno·h 9ch národov slovans.k9ch, perzsko·arabsko ,tureerkých, obývajúcich oblasť
Stredozemného mora, a Ln9ch" [A. Gork o·venko: O systéme tónin so. zvllčšenou
sekundou v ludov9.ch piesňach. - V kn<l·
he: Pro.blémy tóntny, Mookva 1972). Po
prvý raz použil Suchoň •tóninu 1-3 v
Sv11toplu.kov1 na charakterizovanie po·
banského spôso·bu života a niektor9ch
psychologických čŕ.t hla'ln9ch postáv
opery. Potenciálne možnosti te}to tóniny
( v9znamové 1 kornp <>zlčné] sa mu 7Jdali
zau-Jlmavé a neraz ju použil v ďaLšej
tvorbe. Najčastej šie sa obrac'la k tónine
l -3 vtedy, ke d chce vyjadri( vzrušenie,
nepoko j, cHQvé napäNe. V takomto v9z·
name je použitá v tonálne•j štruktúre
Poeme macabre (rýchle časti), Symf o-

=

nlckej fa ntázie na BACH (hlavná časť
a rozvedenie]. V bal.'ltókovs.kom cy·k le
Kaleidoskop sú genamlsotonlcké tetraohordy jedn9m z prostrled<k ov stvárne·
nlia tanečného prvku.
Dru,h ým charakterlstickShm rysom Su·
cboňovej harmónie [sp<>lu s rozmanitosťou modálnych štruk·túr) je polymodál·
nosť. [Tá.to črta opli( zbližuje slovenské.
ho skladatera s Bart6kom a u oboch je
zrejme podmienená čei\pan!m z nle.k to·
r9ch zákonitosti folklóru miešanie
tón in existuje v slovenskej 1 v madarskej
piesni.] Tak ako Bartók, 1 Suoboň po·
už!:v a dva záikladné typy pol}'llllodálnostl:
v jednohlase - za sebou a vo vlachlase
- s ú časne. Prv9 spôso·b, bii'Zky strieda·
nlu tónin, sa real1zuje aj striedan!m rôz·
nych m odá!Jnych stu.pn!c, aj miešan!m
tónin s jednou tonlk·ou. Prf.klady striedania: tretia pleseň Záboja - c alols.ká
je Zl1llllle.nená d f.r ygic.kou, potom c aloi·
s ko- loklľij skou. Pl'Lklady 7Jmlešania: dr u·
h9 zošit Obrázkov zo Slovenska [č. 2
- d dórs ko,melodloká, č. 3 g harmonick á a dórska, č. 4 - F iónska a
f alols'ko-lokrljská], pomalá časť sklad·
by Sona ta rustl.ca (od c alolslm·lo.krLj·
skC!j po Aa 19dollllixol9dlakú]. Polymo·
dálnost vo vlac hlase nachádzame v plesnl Krú.pu zo šiesteho obrazu Krútňavy
v melódii: te.trachord p<>lttón-•tón v roz·
sahu z.v11čšenej kva:r.ty, v orchestri: c s
a lter!l!uojúcou terciou a dvoma variantmi
IV. st upň a ], v á-1'11 Katreny z treot!eho
obrazu, v prvej časti Sonaty rustLky, v
Svlltop luko:vl [·prvá pleseň Zá!ooja, alľlózo
Mileny z d·ruhého dejstva] atd. K poiy·
tonálnym štruktúram sa S uchoň obracia
1 v nlektor 9ch ep·i-z ódach d·r u.h ého de j·
sttVa Svlltopluka, partlt,ú ra ktorého sa
vyznačuje mimorladn<>u mnohotvárnos·
ťou tonálnej
harmónie [mu.žsk9 zbor
Náva, Náva, sóla 2reca].
Fakt, že Suchoň použ!va vo svojich
sk ladbách rôzne modálne Šltll'.u:k túry, ako
aj prlnc!,p y polymodality 1 polytonálnosN, sved č! o totožnosti jeho estetického
zamerania s nie·k torými v šeooocnýrni 1ten.
denctaml európskej hudby 20. storočia. Veď
spomenuté
m<>dálno-hal'mon·ic.k é
javy
mo~n o pozo;rovať v ~vorbe Ra:vela i Mes·
s1aena, HindemHha 1 Sc.htlnoorga, u nich
však, na rozdiel od Suchoňa (a nlek.to·
r9ch ďa l šieh predsta vltelov mladých ná!'o.dn9ch škôl nM ho storočia, predovšet.
kým Bartóka], nie sú späté s fol<klórnyml prameňmi.
Suchoňovská harmónia 60-tych r Oikov
sa vyznačuje novými rysmi, .kltoré sú
pod.m1e:nené prechodom k chromatike,
k použfvanlu úplného dvanásťtónového

systému [.tento proces sa začal už v Svit·
toplu-kovl], rozpracova!Ilfun te6Tie akordlky a hlada.n!m v oblasti štylisttoky, k toré ho núti [podla jeho slov) ,.konfr.on·
tO>Vat'' modálnu a se!'lál.nu tec hniku. Pr!·
nos tohto obdobia v oblast! harmónie
m ôžeme zM'núť takto:
l. odklon od !unkčne -harmonLc kých v.zťa
hov, pla tn9ch v klasickej tona llte, č1
presnejšie, !oh zámena I ným! spojeniaml, 2. úplné zrovno.prá.vnen!e disonan ·
cle.
Hybnou silou ha rmonického rozv 01ja,
-k torá nah·r ad!la princ!p f·U!Il•kčn9C·h vzťa·
hov, sa stalu striedanie hi!J:l'I nOnického na·
pllUa a uvornenla, z.mena nas9·tenost1 súzvukO>V, ktorá závis! od l·nte·r valového
zloženia, r o\?Jmlestnenla tónov a regls•tra. Oltrem toho, v harmoniok·om pohy·
be vzrastá úloha ďa lšieh fakitorov: ry;t·
mu, fakt-ú'ľy, dynamiky, ag<>giky, tlmbru
- k·toré, ak<> vlezme, nado budli v hudbe
tohto obdobia prvoradý význam.
Co sa týka zjednotenia harmonl·c.ké.ho
mater·l álu, jedn9m z prostrledikov jeho
doslahnu.tla sa stal princ!p .,lkooštru·k ·
čného lnter<valu" ( term!n R. Tre1111lerovej]. Spomenuté črty sa v koncentr ovaneJ podobe nachádz.ajú v Kontemplá·
clách a v zlo~ttejšej, spr .osbredkovanej
!OMle Sú pritomné aj v lnýah dielach
60-tych roko v.
K c.hara.kterlst.tck9m zna.k om štýlu suchoňo.vskeJ harmónie 60-tych rokov pat·
.ri 1 volné narábanie s dtsooanclou. Prejavuje sa v neobyčajne,] mnoho.tvárnostl
súz.vu·k ov [•terciové, k<var.tD>Vé, kv intové,
SCtPtill1lové, trttónové, clustroNé·sekundo.
vé a iné], v polyh al'monickom rozv.rstve·
nl hudobnej matél'ie, nezrleďka zdôra z·
nenom tlmbrovou diferenciáciou a v jednote hori.ZO!Iltálne·j a vertikálnej Unie,
'VY·Pl9va}úcej z po.užitla rovnakého materiá·lu. Podmienky skoordilnovanla me·
lódie a harmónie, cel•i st·vost.L zvukovej
maté.r ie, treba v tdleť ni elen v niek.t o·
:r9ch v~ooocn9ch tendenclácch, ch.arak·
·teristick9ch pre modernú hud,IJ.u, a to
najmä v .,zmene a kordtky na zá,k lade
no-vej k on cepcie disonancie " (J. Oho·
topov], no i v určH9oh po·vahových vlast.
nostlach sl<>vens.kého sklatda.teia, !:nkUnujúooho k dl•sc l.pl!ne a organirovanost i
hudobného myslenia.
Na prv9 .pohlad sa m ôže zdať, že uplta•t·
ňovanle princ1pu konštrukti'vLz.mu v tvor.
be 60-tych rokov sa neprtazn Lvo odrazilo na jej emocionálneJ st:rá!Ilke. N<> v
skutOČIIlOstl sa nič ta•k ého nestalo, .pre ·
·tože S uchoň je o·bdaxen9 schopnosťou
citlivo vn!ma ť z.vukov9 m ater'iá l a ,.kon·

šatrukt!vneu je uňho vždy pre.v erené ,.bezprostredne sluchov9m".
P:re tba'Nllónlu 70-tych T>Oko v sú cha·
rak-ter!stlc.ké zovšeobecňujúce, synte.tizu.
júce tendencie: spojenie dl<llt-onilk y, chrrO>m atl'ky i prvkov ser!álmej hudby na báze
modálnej techniky a organiZiu•júceho v9znamu a.kordLk y. V ch ápan! tonaltty za·
chováva Suchoň vernosť ttec·h n!ke ZIVU!ko.
vé.ho ce,ntra, k torú nte.k t or! sovietski vedcl ( J. tulln, J. Cholopo·v] ,považu,jú .Zla
r~v inutle s tarodávneho ostilnata a zá·
drže. Z roruto hladiska je postoj slo'Ven·
ského skladateia totožn9 s b<lll'IIIlon!oký·
ml princlpmi tak9ch vellokánov 20. storočia ako Stravinského, Btatrtó.k a, Prok o·
fieva, Messiaena.
Zvukov9m cen trom vol!Ile chápanej tonailty b9va u Suc•hoň.a jeden l u•bovolný,
tón a ústredn9m prv.k om ha.rmon ick éhOo
syst ému newled.k a poly;hi!!Jľm ontck9 sú·
zvuk, kt o·r 9 je vlastne ·r e:prezentanrom
.,syntetlak ého
dvanáSťZIV·wku"
( term!n
s'klada.teia]. Spomenuté z.vlášmosti hall>"
m ónle sa výrazne prejavil! v Symfonicke j f.antázil na BACH. 2ív·u kovým cenbrom je t u tón fis, ústredn9m prvtkom
polyha·rmonlcký komplex obsahu j úc! troj·
zvuk a septakord vo vzd·l.a leno:sti •lllJ8 le1
sekundy: H 3/ 5 + B7 (sem patri 1 z.vu·
ko vé centrum fis ).
Synte-t lzuj úce tendencie sú oči'vldné 11
v oblast! modálnej harmónie. Ved ra c.h ro·
matick9ch st upnlco·v9ch št ľUik.túr syme•t.
ric.kého modu 1-3 a br ~tónovéJho modu
sa v J.X!rtitúre Symfo ntoke:J Ian:tázle <>b·
ja.vu jú l prv k y 19dtc·k o -m1xol9dlckej tó·
ni ny (.;di a tonic·k ého totálu" , po.d.ra Su·
ohoňa] a seriálnych štru.kttÚiľ . V druheJ
skladbe 70-tych roko.v - Concertine p N
kla r i net a or chester - sa objaiV.ujú pr!·
rodzené m ody slovenskéh-o fol.k lóru: tý·
d i ckollllixol9d i.c.k9 a m olov9 so zväčše ·
ným I V. a VI. st u,pňom a s os tl.ná t:nym
alternuj-úclm VII. st upňom.
Na záver cb a.ra kterlsHky Suc•hoňovej
hudby z hlad:l ska modáLn o-harmoni ckej
Šlt.ru.k·túr y chcem zdô razniť , že slo'Venský
umelec sl dokázal vytvoriť svorj lndlvi·
duálny spôsob modálno•ha·ru:no n lckého
m yslenia , v ktol:'om sa pretavi li im,pulz y
zo slovenského fo lklôru 1 z m oderne!
s.vetovej ·tvorby a ktor 9 sl p:ritom ud·ržal
kootlnultu s ded i·čstvo.m hudobne j minulosti. Toto zaruč i lo Suchoňove j modál·
nej har;mónli neopa·kova te·l~losť In dividuálneho pr!stwpu ako aj u.nl.v erzá J,nost
svoj-bo obdobia, epochy.

V. JEGOROVOVl
( Rere r á.t prednesený n a JJ. muztkolo·
glckej k onrerencH v Bra,t!sla·ve, v sep .
tembri 1988)

S Valentinou jegorovovou o slovenskei hudbe
Dlhoroňni prlatefka slovenskej hudby, muzlkologlčka Valentina Jegorovod je absolventkou teoretlcko-skladatefskej fakulty moskovského 1-:onzorvatórla. V súčasnosti je kandlditka vied o umenf pracovnfč
kou Vlozvizov6ho vedecko-výskumného lnltltútu v odbore umenia
európskych socialistických kr•Jfn. Je autorkou viacerých monogram
(V. Dobiii, Symfónie A. Dvof6ka, E. Suchoň), vefkého počtu čl6nkov
a slovenskej hudbe (o. l. o E. Suchoňovl, A. Moyzesovl, o antlfallstlckom odboji v slovenskej -muzikológii a l.), redaktorkou početných
publlk6cli o slovenskej, českej a Inej stredo- a východoeurópskej
bud bé.
V .septembri t. r. sa v. Bratislave zúčastnila na muzikologickej konferencii o tvorbe E. Suchoňa. Pri tejto prfle!ltosti sme ju po!ladall
o rozhovor.
·

edy a •k de s te sa 2'!oznámill so slo·
vensk <>u hud:b ou, ktor9 skladatt el
stá l n a začiat-ku vášho d.l<h oročné h o kon·
ta1ktu s ňou a prečo vám prl•r ás tla k srd.
eu ?
- So slovensko u h-udbou som sa zoznám lla e§te poča s štú!diia na konze.r va ·
·tó.riu , ked som n a ra-d.u svoj-ho profe·
sur,1 R. I. Gru bera ,p!sa la dtplomov·ú prá·
eu o sk ladbá'ch -česk 9oh a slo vensk9ch
skladatelQ·V venova,n 9ch téme boja za
m ier . V práci sa analyzova.!! masové
!pies ne, kantáty a oratóriá. Osobltn9m.
nezabudnwteln9m dojmom na mňa zapôso bllo umellile SCUK·u. Odhal!lo ml krásu a svojrá.znos ť (melodlckťí , to nálnu,
r}'llmlc.k ú] slovens kéh-o folklóru. Neskôr
som poč ula Qpery E. S uchoňa a v.zkrie·
sen!e ). Cikkera, k·t·oré balk1tiež urobili
ata mňa silný dojem. Ta:k sa rod~! a
upe.vňoval môj záujem o slovenskú hud·
bu. Musfm vša.k pove da ť, že v prvých
rokoch po uokončen! ašpil'am.t·ú ry som sa
zaoberala prev.áfne čes kou hudoou. K
slovenskej ň.u<1be som sa vráitila neskôr,
keď sa ml ·ooskytla možnost pobytu v
K

n 9ch sklada teJov, stretmut! s hudo·bn!tk ·
ml hosťu j.úciml v ZSSR, a td. [Túto prácu vy.konávam 1 v súčasnos t!.]
Zo zoznamu vašic h prác možno vyč! ·
tať, že váš záujem sa súst·reďu,je predo·
v.še~k9m na tvorbu zaklada terov sloven·
skej hudobnej modemy. PoZ!náte tvorbu
skladate-IoiV starš!-ch gene·r áci! - napr!·
kla d J. L. Bellu, M. Moyzesa, v. Flguša~B}'S trého , A. Albrec<hta, F. Kafendu?
- Skladaterov do generácie A. Mo.yzesa, E. Suchoňa, J. Cl.lltkera a Iných po·
mám pomenej ten je'dn01U1vé diela,
a j to hla vne z notového záptsu. Nj ek oo·
r9lm z nlcll, zdá sa, chýbalo nao-zajstné
sokladatelské majst r ovstvo [ a občas 1 ta.
leillt). Jednako vše tc i sa úprLmne snaž!·
li priniesť prlmeran9 v.klad do formo ·
Bratislave ( na}mll na Tý.ždľioch novej
'V<linlla ná.r9dného hudobného umenia, re
tvorby] , kedy sa vy;bvorill kontakty sHIS
čo 91 resl.ťíž-la uznanie.
a začala som do st &va ť gNmofónové pla t.
Ktoré sú podl a vás hla1vné korene slone, notové a inforu:nač né materiály. Za ·
venskej národneľ hud.by, ktorej p!'V! pred·
čala som študovať nielen slovenskú hudstavitelia boli vyc<hovávan! na nemeckej
bu, no l dejiny a kullťú.r.u Slovenska,
kompoz ične j škole ?
člta l a som diela sloven~k 9ch prozaiiko.v
- ,. Gener~cla tzv. slovens kej hudobnej
a básn~kov [ ·~p1wu v prekladoch, patom
modeMy
sa formovala pod Vlplyvom ra·
v originá le] , z<>znamovala som sa s tvor'kťí.sko ·nemeckej hudobne! kuLtúry, naj·
bou slovensk9ch vý;tva'l'ln9ch umelcov,
mil nov<la'OOI.alfllt ~zrou. No zdá sa, že ne·
n a vštevovala som potros·tlnské vyst·úpe·
skôr, v obdob( štúdia u V. Nováka. za·
nla či nohe rn9ch divadiel, slo venské ldičaLL chápa ť a oceňovať bo haltS~vo a svoj.
my, atd. Ako sa prehlbovali m<>je poráznosť rodného folJ<Jóru . a v úprimnej
2l!labky o dejinách a kultú-re SliOvenSika,
sna•h e o vy;t.voren~ .. slCSveriskébo národ·
:rástli moje sym,pa>tle k slovenskému - n4·
' ného umeJúa dokáial! z neho mnOho
rodu, jeho ťa~kému osudu, k jeho boha čeJ'!pať, pričom k,ud9 po svQjoin pre·
tému a svojrá2lllemu ludovému 1 profe·
tvorU špec!Ucké zvláštnosti národilého
si<>nálnemu umen:lu. Snaož!la som sa vz.bu.
hudobného m~~enla (p ritom. majú 1 nte.
dl( zá ujem o slo venskú hudbu 1 u svo·
čo spoloooého, ako Di!!. to potíkázal prot.
jioh kra•janov - nielen t9m, le som pl·
L. Burt.as vo· svojej knl:he}. leb Zásluha
sala o hudbe, no l tým, že a.ko praoov·
v obla.s!Ji slovenskej kul.t'Oiry spočfva, pon!ôka se'kcle Spoločnosti sov letsko-~s
dla mňa, v tom, že dokázalt orga.ntoky
k oslo venskéh.o prla•telstva (od r . 1959},
~Jednotiť črty národ·n o·IudiOvého m ysle·
som sa poddelala na organizáci! konce.r.
nla a tradlcU· s k~čnou tecl:m!Jwu
tov súčasnej českej ~ ••slovenskej hudby ,
svofhť! Qbdol7!a, s V9oobytkaml v oblusti
več!e.r.kov za svllten9ch jubtleam ·v9zriam - ..

v9.raz·ov9ch pr<>striedko v, char<J..kter!stlc 1<9m1 pre európsk u a v šLršom meradle
1 svetov·ú hudbu.
A k9 je váš názor nl(} mlad.šie generá·
cle slovenskeJ hudby?
Kedže .už dávno sledujem roz.110j.
slovenske j hudby, prešlo predo- mnou už
n iekol•k o generáci! mlad9c h sklladatel ov.
Pamätám sa na velmi inloia t!vnu a ener·
getlc.kú mládež, k t orá v yšla na scénu
hud<>bného ži·vota v 60-tych rokoch: R.
Bergera, M. Bázli ka, J. Malovca, I. Pad.
ka, J. Hatr!'ka, D. Ma.rtLnčeka a 1n9oh.
Z tejto generácie by som vyčlenila Ilju
Zel•Jen.ku všestra nne -talen:tovanéh~
skladatera , lttor9 plonne pracoval v rôzny-c h žá.nr,och [·o·krem ope,r y] a mladšie·
ho Juraja Beneša, koto.rý V}'i~vorll celý
rad umelecky za uj!ma•v9oh opern9ch diel
( poznám jeho Cisárove nové ša·ty a Hos·
t ln·u, p:ravda, len v k lav!r nej verzH a z
n <J.tového zálplsu] . Tvorbu na jmladlšlch
sk iada.telov poznám pomenej. Pil'! poslednej návšate·ve sa mi podarill o vy,poč uť si
soná tu -p re violončelo a klav!·r V. Godá.
ra, ktorá na mňa urob ila velmd dobr9
do}em tak po s trá'Illke obsaohQ'Vej, ako 1
kompozlčného r iešenia.
Ako by ste za.radnt celikový ob:raz s.Jo·
vens ke<j hud·bY do rámca eurótpskej lw.d·
by?
Zdá sa ml, že vda·k a umeleckým
v9dobyt.kom sk lada.tel o v staršej a st.r ed nej generácie zau•jala slovenská hu>db<t
prLmeNiillé mte9to vo sV>eto.vej kul~úre.
stala sa rov.nocennou starš[m európskym
kuLtúram, no dosla•hla to - v dôsledku
existujúc1oh
spo ločens ko·hlstorick9oh
podmienok - :r9chlym temp om. V súčas.
nosti, d.omnlev.am sa, potVTdila a upev·
nolla svoju .twneleck·ú siln a svo}r &nosf,
má .,svo}u ~vá r".

Prlpr.rila: AL!BETA RAJTEROVl.

,,· .,

REVUE H2

JAN ALBRECHT
ľ A A N ZlfV R I N G ER

Afeditácia o viole
aša viola vždy fungovala ako ná
stroj strednej hlasovej polohy, a to
rovnako v komorných, ako i v orchestrdlnych skladbách, t eda prakticky bez
možnosti dominujúcej sólovef či vedúceJ
úlohy vôbec. v období baroka, ked sa
ambitus skladieb začal rozširovat smerom k diskantu i k basu, profilovali sa
ndstrofe krafných polôh na úkor ndstrojov strednef polohy. le to logický vývof,
ktorý motivoval explóziu literatúry pre
husle, začínajúcu v Taliansku a rozširuJúcu sa v celef Európe. Skoro rovnobežne st vydobývalo violo nčel o vedúcu pozíciu ako frekventovaný zdrof, čt komarno-sólový nástroj hlbokef polohy. Viola
i kontrabas ostali slúžiac/ml doplllufúcimi ndstrojmt, a to z r ôznych príčin: utola bola považovaná za nevyhranený ndstroj "ani ryba, ani rak", sto fact medzi
dvoma charakterovo vyhranenými polohami; kontrabas zasa stdl svofou polohou pod prahom fasnej vnímateľnosti
dikcie - prekračoval spodný Iimes ľud
ským hlasom navodenef oslovltelnostt.
rvary sa stali zrozumiteľnejšími tba na
základe zozrete lňu júcej pozície ndstroja
vyšších polôh, akým je napríklad vio-

N

lončelo.

Z toho vyplýva, že literatúra pre vio lu patrí v období baroka ku zriedkavostiam [1'e/emann, Bach a i.}. Počet vyhovujúcich diel sa podstatne zvýši, ak priradíme polohovo vyhovujúce skladby pre
gambu, omnoho hlbšieho, do konca 18.
storočia dožlvajúceho nástrofa staršieho
staveb n ~ho typu.
V obdobi klasicizmu sa situdcla principiálne nezmenila, ale posunula sa zrelme pod tlakom iných prtstupufúctch
okolnosti. UZ v baroku sa rozmdhafúcl
in!itrumentalizmus zachvdtil at violistov,
ktorí so svojím umením hry na tomto
nástroji chceli zrejme vystúpif z anonymity. Tefto okolnosti možno prtpísaf tav,
že okrem ni ekoľkých sondt vznikol väč·
ší počet sólových koncertov alebo dvofkoncertov. Prvenstvo patrí českým autorom - Stamtcovcom, l- Rejchovt, l- Bendovi, Vranlck~mu, Družeckému, Vaňhalo
vi, Br/x/mu, popri nich violou~ koncerty
komponovali aj inonárodní autori, ako
Graun, Dittersdorf, Hoffmetster, Mozart

a i.

v r omantizm e sa situdcia zmenila: hoci počet skladieb pre violu nevzrdstol ,
ožil zdujem o violu, tentoraz však z tných
príčin. Skladatelia hľadali nov~ výrazovo-timbrové účinky, čo Ich občas orient ovalo na violu. Altovo-barytó nový r egist er vyhovoval elegicko-meditatlvnym ntlladám, na tlmoče nie ktorých výnimočne
použili violu, ako to dokumentujú skladby Schumanna, Mendelssohna, Rubin·
steina, Berlioza. Sú to diela, ktoré sa
zameriavajú vedome na výrazové mož·
nosti a charakter istiky ndstrofa. Poprit om sa eSte vyskytujú diela, kto r~ sa
zrodili z klasicistických intencií uplatnil virtuozitu prenášajúc podla vzoru
klasiclstov brilantný !ltýl na violu, ako
to napríklad uskutočnil Weber. Casta
vznikli aj skladby z priateľských pohntítok, prípadne na obfednávku, alebo zo
snahy uplatni( vyntkafúci ndstrof [ Paganini}. tJalšou možnostou boli autorské
violové verzie skladieb pre iné - polohavo príbuzné nástroje [ Brahms, Reger:
klarinetoué sonáty J.
Oplne zmenenú situtlclu nastolila 20.
Možno ho nazvat zlatou baňou,
či zasľúbenou zemou violizmu. Predpokladom tejto zmeny bol ústup posled ných výbežkov brilantného štýlu, preni kanie idey novec vecnosti, odmocnenel
snahy nachddzat za ľúbenie v diskantu·
júcom melase a pasiondtnom vypätí heroických tónov nástrofa. Namiesto nich
sa do popredia dostáva záujem o novfí
farebný prínos do zvukového arzentllu,
návrat k duchaplne/ hre kontrapunktu/tí·
ctch hlasov, narastá príklon k hudobným r eminiscenciám na šfastn~ detstvo
hudby baroka.
storočie.

Spočiatku

určov ali

presun ztlufmu na
tento ndstrof profilovaní vi rtuóz i violy
{Hindemith , Terti s, BortsovskiJJ . Nové
origintílne diela písan~ pre violu upútali
záujem dalších autorov. Azda naj väč!iie
vyžarovanie vychádzalo od Hindemttha,
ktorý ako oslňufúci novodobý virtuóz do.. kázal vlastnú hru spájal s odvážnymi
hudobnými ideami.

LITERATUR FOR VIOLA
l.ileralure tor VIOla - Llll6rllure pour 11110

va publiktícia printl~a najnovšie sprtlvy
o histórii a stavbe violy, zoznam literatúry a poJedntlva o v!ietkých problémoch
spojených s violou. Už samotný obsah
prezrtldza !ilrku koncepcie tefto nedtlvno
vydanej prdce. Autor sa totiž venu je
morfológii a predhlstóril ntlstrofa, pri ntl!la zaujlmavé postrehy o korpuse, o kľú 
čoch, o hlavici, hmatnlku, f-ových ztlre·
zoch, o kobylke, struntku, du!ii a basovom trtlmcl, starostlivo sa venute prob·
l~mom strún, ladeniam, vyvracajúc ne·
sprtlvne teórie s ntlvrhmi na zlep~en te .
Okrem toho sa zaobertl ottlzkou etymológie ntlzvu, rozobertl problém menzúry,
hlasových polôh a prind!la podnety k posudzovaniu ntlstroja. S rovnakou starostl ivostou sa zapodieva so sltl/Jikom a uvd ·
dza kritériá k sprtlvnemu posudzovaniu
jeho kvality. V dal!lef kapitole sa autor
venufe histórii hry na viole, otdzkam or ganizácie vyučovania hry na tomto ndstroji a zhf11a ztlkladné ottlzky elementárne/ i progresívnej techniky.

Hindemith venoual svoj 2. violový koncert Dartusovt a Madeleine Milhaudovým,
Milhaud replikoval napisaním koncertu
Hlndemithovt. Zrodili sa tak mnohé die·
la pre vtolu, Htndemtth napísal 3 koncerty, 3 sondty s klavírom, 3 bez sprle·
vodu. Mllhaud md 3 koncerty a 3 skladby pre violu a klavír.
Pôsobenie Williama Prlmrosea tn!lptrovalo skladateľov v Amerike i v Európe.
Bartók pre neho tie!!. napísal koncert,
ktorý patrí k jeho frekventovaným dielam, napriek tomu, !le ho dotvoril teho
žiak Tibor Serly.
K uUachtllým zvyklostiam huslistov
súčasnosti patrí at hra na viole fP. Zuckermann, D. O/strach, l- Menuhin, l- Suk
a dal!ií}. Stívisí to s faktom, že sa zro dili ltlkavé a hodnotné skladby pre violu. v priebehu ntl!iho storočia napísali
skladby pre violu skladatelia ako StravinskiJ, Honegger, Martinu, Mal/piero,
Sostakovlč, Pendereckt, Schnlttke, Elacher, Kornauth, Kamlnskt, Reger, BoFk ovec, Vycptllek, Htlba, Tirák, Forster a tní.
AJ u ntís sa začala obfavovat viola;
okrem už hore spomenutých skladieb napísali diela pre violu l. Parlk, D. Martinček f dal!ite okrem už spomínaných

Jedtnečnfím príkladom dokumenttlcle
bohatého tnformačn@o a pramenného
materlc1lu je prtlca prof. Franza Zeyringera, rakúskeho violistu, bfívalého riadi tela hudobnej !lkoly v Piillau a bývalého prezidenta Medzlntlrodnef spoločnos
t l pre violu.

Zaujímavé sú v 4. kapitole uveden~
zmienky o povahe a činnosti medz/ndrodnej spol očnosti pre violu f lVG} ako
1 medzinárodnom violovom archlve V.
Primrosea {PIVA}. V 5. kapitole roza ·
bertl literatúru pre vtolu ako t spisbu

diel}, R. Berger, J. Kowalskl, M. Bázlik,
l. Zelfenka, V. Godtlr, L. Holoubek, V.
Bokes, l. Dlbtlk, J. Gahér, .P. Breiner, J.
Konečný, J. Hatrík, V. Kubička, A. V/skup a l.
Ntlhodtlo tu uvedený preh'fad mysltm
presvedčí čltatela o vývofovef explózii
tvorby pre violu. Nové mená na nebi Interpretov, ktorfímt sú Walfisch, Koch,
Atar, Arad, Tolpigo, Družinin, Bašmet,
v Cechtlch Cerný, Hyksa, Kodousek, Matltk, Spelina, P~ru!lka, Malý, dokres'fujtí
!itrku tohto nov~ho obzoru.
Je tsté, ~e literatúra pre violu, ktord
nemala žiadnu tradtctu v povedomt tvorcov, Interpretov a obecenstva, si vyžadovala o to ustlovnej!ltu prtlcu dokumenttltorov a historikov, ktort sprístupnili die-

Nadväzujúc na zoznam literattíry pre
violu a IJ/olu ďamour spfsanfí Wtlhelmom Altmannom a Vadtmom Borisov·
sk{im, zbieral Zeyrtnger po desatro/Jta
údaje o literatúre pre violu. Svoje dokumentačné vfísledky publikoval " desatročných odstupoch v neusttlle narastajúcich zoznamoch. Nateraz posledný
zvllzok vyšiel v roku 1985. Katalóg obsahuje až 14 000 skladieb pre violu v 270
obsadeniach, t. j. vtola s klavtrom, bez
klavlra, v natrozmanttej~tch ntlstrojových
kombtntlcltlch, a to v systematickom us·
porladanl pod'{a obsadenia. Pre tlustrtlctu stačí uvtest, že zoznam obsahute cca

o viole, v dal!iom odseku spomína vtolovtí dtskograflu Fran~otsa de Beaumon·
ta ako t otázku životopisu violistov. Nem~nej zdvažntl te ztlverečntl kapitola obsahufúca popri malom vecnom reg istri
o viole a zmienke o llterattíre aj súhrn nfí osobný a vecný register. Publtktlcta
obsahufe t mnohé ilustrdcte a notové priklady.
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la odberatelom a Interpretom a upozornili na existenciu skladieb, o ktorfích
pre rýchly rozvof literatúry nemohla
extstovaf pru!t.nd informdcta.

v tejto súvislosti treba vyzdvthnúf prtl·
eu ~peclallstov, dokumenttltorov a historikov, ktorfím vclačfme za to, že ntlm
ulahčllt prehlad o tom, čo exl stufe, aké
diela vyšli a ako Ich Interpret a peda·
góg m6že ztskat v prospech. obohatenia
repertodru . Rovnako d6Ie!lt~ sú t11.formdcte o htst6rtt, a osude vtoly, o violistoch,
o osobnostiach a rôznych spolkoch a Informačných centrách.

3000 skladieb pre violu s klavlrom. Uvedené sú af vydavaterstvd, prtpadne l roč ·
ntky vydania. Dielo Literatur filr Vtola
obsahuje t zoznam vydavate'fsk!)ch firiem
s adresami.
Zdverom sa zmienim e!lte o publtktlcti
Viola da braccto, ktorú vydal Franz Zey rfnger v r. 1988 vo vydavatel'stve Heller·
-Verlag, Milnch.en. Tejto knihe predchtl·
dzala prdca Mauricea W. Rtleyho The
History of the Viola, Braun-Brumfield,
Ann Arbor, Michigan, USA, 1979, ktord
Je zhrnuttm vtedaf~lch poznatkov a sktí sen ostl o viole a violistoch. Zeyrtngero -

Zeyrlngerova publiktlcla te hodnotnou
violistu ako l zdujem·
eu o charakter a vývoj sltlčlkovfích n d·
strojov vôbec. Vyplňuje citlivú med-zeru
Informovanosti violistov. Rle~l l mnohé
sporné ottlzky vzniku a r ozvoja ntlstrofa,
pokladajúc violu už na ztlklade svotho
ztlkladného kmer1ov~ho ntlzvu za pôvodný tvar určitého typu sltlčikov~ho nástroja, z ktorého sa iba vyvinuli väčšie
a menšie varianty. Vlollno je zdrobneli·
nou a slovo violone vyjadrufe opak asi
v zmysle "vlolisko". Slo·vo violonč elo te
opät zdrobnellnou a v doslovnom pre klade znamená "maltl ve'fktl viola".
príručkou ka!t. d~ho

v rtlmcl tohto článka nie te 1 mo~né
uv/est v!ietky zautímavé problémy, ktoré
autor rieši povestnou dôkladnost ou, ak
md k dispozícii historické dokumenty.
Chcem ale poukó.zat na zaujímavú kapt ·
t olu o bohate/ literatúre o viole, k tord
te našim čttaterom takmer nezntlma. Rovnako nie je u ntls známa ani tíloha a
činnost r ôznych združen!, v prvom ra ·
de činnost a poslanie Medzindrodnej spo ločnosti pre violu (Int ernationale VIola·
·Gesellschaft-IVG, ako t Primrose International Viola Archive PIVA}. Kniha tn formuje /Jitatera napríklad at o kongresoch violistov, na ktor!)ch sa na!it vto ·
Zisti nezúčastnili z r ôznych prtčln, pre ·
dov!ietkým v!lak preto, lebo o tch exist encii ani nevedeli.
Ako som spomenul, pre bohatstvo na·
stoleného materiálu nemožno detailne
hovori( o fednotlivfích problémoch. Mys lím sl, že sa občas a priebe~ne mo~no
osobitne zmtenif o niektor!)ch probl~
moch. Isté Je, !le ttlto publlktlcia.
venované! pomerne úzkemu kruhu člta
tel'ov, nie Je lacntl, predsa v~ak patr{
do rtík každého v iolistu, l ebo predsta ·
vuje
prostriedok
obohatenia
obzoru .
tn!iplruje
k
roz~lrovanl u
repert otl ru a predov!letkým stablllzuje mnohé do teraz vtlgne ntlzory o tomt o ntlstrojl, kto ·
rý st úspešne razt cestu za sttlle vä~ ·
~ou priazňou hudobnlkov, skladatelov i
obecenstva.

OPRAVA

Osprnedlňuleme sa autorMI l l!ltaterom, 'A • predch6daa1Cicom l!lsle Debolo uvedea~ meao JANA ALBRECHTA.
autora l. !!asti Medlt6cle o viole.
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