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Vianoce ... Niet vari Iného svia tku, ktor~ by nás In·
tenzivnejšie vťahoval do detstva , rodinného kruhu, kedy sa sentimentá lno s ť nepocltuje ako g~č a čistá detská radost rezonuje v každom z nás. Sme zrazu akýsi
lepš i, obdarťívame sa navzájom nielen materiálnym!
statkami, a le l dobrým slovom a pocitom spolupatrično s
ti. V takomto čase nás každ~ prejav nekultťírnostl, necitlivosti, vulgárnosti a mravnej otupenostl - predov šetk~m mladých Yud! zasiahne oveYu silnejšie ; zrazu
sme zaskočenr vlastn~m zl~m .svedom!m - pre stratu
kontinuity v odovzdávani morálnych zásad, ktoré sme
dostali od svojich rodičov a nko dlh z rozprávky
O troch grošoch máme povinnost Ich vrátit, čl postťíplť
da lej. Zanedba li sme c!tovťí v~chovu, akoby sa ona dedila automaticky , bez nášho cteYavedomého ťísilla. Došli
sm e pozoruhodne daleko v technickom pokroku, ale dodnes oblast spoločen s k~ch vied ne má v rámci vedeckotechnic kého rozvoju rovnoprávne postave nie. fS t~m sú-

ky sa ted11 opäť zaoberull v D.Pd stotll rovnak~ml pro blé·
mami - napriklad prlnc!pom kreativity, roky prokla
movaným, no dodnes v škole minimálne využlvaným a nielen na hodinách hudobnej v~chovy (naše de tt sú
hodnotené predovšetk~m za schopnost memorova ť kv un·
turn vedomosti, ale nenaučia sa Ich už tvoriv o u sa
mostatne aplikov ať v prax!J. Nemôžem tu podrobnr•
komentovať všetky referáty venované analýzam j.l obha Jobe rôznych pristupov k tednotliv~m zložkám hudobne j
výchovy; polemika o tom , ako napr. n o učlt dell správ ne intonovať, rytmizovať, čl učlf deti noty a leho s pieva(
ludové pesničky, utd .. te pre celkov~ dojem n epods ta tn l'i :
v návrhu na text záverečného uznesenlo mu za uj alo
požiadavka na posilnenie pod ľe lu spevácke! č inno sti,
intonácie a hlasovej ako oj pohybovej v~chov v o dj)ra1.
na aktivitu, tvorivosť u fa ntozljnos t žiakov. Prisfubom.
že sa lady okolo hudobnej v~chovy s kuto č n e pohli, tQ
plánované za vedenie estetickej v~chp vv Hk o povinného

Brána nielen do sveta hudby
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K muzikologickému
odkazu profesora

JOZEFA KRESÁNKA
( 1913 -

1988)

Pri hodnoten! zalcladatelslcého podielu prof. PhDr. fo·
zefa Kresdnlca, DrSc., na dynamickom vfívofl slovenske/
muzikológie a ur~ovanl feho miesta l v SlrSlch bddatelslcfích kontextoch sa už vtaclcrdt spomenula sila a presvedtJtvost, s akou tdto nesmierne rozhradend, htíževnatd
a pritom vzdcne skromnd bytos(, ktoref nedožltfích 75
rokov st koncom decembra prlpomlname, dokdzala nastolovat a rleSit aktudlne problémy vlastnet vedecke/
disctpllny a chdpat hodnotu čtastkovfích bddatelslcfích
vfísledkov vo svetle Ich spololJenskef užltolJnostt. Tematlckfí ambltus Kresdnkovfích prdc bol preto prlmdrne
ort enrovanfí na SirSi e k oncipované okruhy a súvislosti
uSeobecnet platnosti a zdrovetl bol vzdtalenfí od kablnetne( Spelculatlvnostl . Hlbka vedomost!, koncentrované
mysl enie a nafmä lnvenčnfí rozlet a muzikantský cltllvfí
uzfah lc hudbe, živený af profesiondlnym slcladatelskfím
Slcol enlm , mu umožnil/ dospte( lc ortgindlnym, žlvfím
rteSeniam a syntetlckfím uzdverom. Historickd podmle·
nenost alcéhokolvelc problému bola zdkladnou Kresd nkovou metodologtckou dtrektlvou, ktora zlskal od svofho
ul!ltela Z. Nefedléh o; hlbok o presvedčenfí o fef vSeobecne/ platnost i aplikoval fu neprestajne od svoJeJ dizertJič ·
net pr dce až po vrcholnfí syn/c.r ettclcfí dokument skú·
manta ontol oglclcých, noettckých a komuntkatlvnych
vlast nostl hudby - tri ptych k nižných prdc, venovanfích
IIUdobnému mysl eniu. Toto zakotvenie umožnilo vybudoval pevný argum entačný systém, vnútorne spdfaJúci
vSeobecné tvrdenia s (ednotllvfímt poznatk ami do dial ektického celku.
Zdro(om Kresdnkovef vedecke/ stratégie bolo popri
permanentne/ analfíze celku a post tltovanl Jeho Speclftc"úc h kvallt české estetické myslenie a klaste/cd nemec·
kd muzikológia. Kr esdnkovým cielom bolo prekona( Izolované pohlady a metódy bddanta, ktorých sa dopúStala
portemannovskd európska muzikológia: pod ndzvom .,hudobré myslenie" proklamoval superdlsclpllnu, ktoret po·
stanlm bolo Integrova( fedn otli'Vé dtsctpllny {hudobnú
akustiku, fyziológiu, psychológiu, estetiku, sociológiu} ,
ktor (} sa v dôsledku §peciallzdcte skamall samostatne a
l!asto izol ovane. Pritom neSlo o negdctu Speclflckosti
iednotlivýc h odvetvl muzikológie, ale o zelmer postavU
hudbu a hudobné mysl enie ako tet vfíkladova bdzu do
str edobod u, z k torého by sa vyfastloval ich vztah k (ed
not/ivým disclpllnam. Td to, postupne sa r odlaca stra
t~y ia nebola vSak prefavom prlklonu lc niektorým mód
llltm ul ntlm . poz namenava(úcl m vývof európsk eJ muz/ko
l
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vts! zasu jednos tranné preferovanie polytechnickei v ~
chovy vo výchovno-vzdeláva cej sústave na ťíkor estetlck~ch predmetov.) Hoci sa už ve ra rokov zdôrazňuje
[väč ši nou tba verbálne l v~znam estetickej výchovy pre
v~v o j hal'monlckel osobnosti. v skutočnosti si nechceme pripustiť, že pre rozvoj určit~ch vlastnosti. oko napr .
tvorivosti, emocionality, schopnosti empátie a sociálnej
komunikácie je estetická v~chova s kutočne nezastuplteYná. Prečo to spomlnam?
Minul~ mesiac ( 22.-24. ll.) prebiehala v Nitre už tretia
celoit6tna konferencia venované problematike hudob·
nej výchovy. Na prv~ pohYa d s náď úzko š pecializovaná
tému Osnovy a učebnice hudobnej výchovy z hradiska
súčasných a budúcich potrieb s a dot~k a l a celkqvet koncepcie našej vzdelávacej sťístavy u t~m al ďalšej perspektfvy v y učovaniu hudby v maters k~cll. základných
a s tredn ~ ch školách. To. ak~ v~znam s a priplsoval toIII}Uto podujatiu, dokladA aj účast v~n a mn~ch hudobn~ch tnš tltťícl! n a organizácii konferencie Zväz če s 
koslovens kých sklada teYov a koncertn~ch umelcov. Zväz
s lovenských i česk~ch skladatelov a koncertn~ch umel cov, obe národné hudobné spoločnosti, Ceský a Slovensk~ hudobný fond, ako aj Pedagogická fakulta v Nitre.
Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo š kolstva.
mládeže a teles nej výchovy SSR.
Výsledky tr ojdňového rokovania. v ktorom dominova li
pracovné zasadnutia venované anal~ze osnov a učebn!c
hudobnej výchovy, ukázali na nejednotnosť o neujasnenosť v o tázkach o!)sahovej náplne učiva, na nesystema.
tlckosf výuky, nedostatočnú technickú vybavenost učeb·
nl a nekvalitnťí odbornú pr!pravu učiteYov. Tieto problémy sa prejednával! už n a prvej takto zameranej konferencii v roku 1984. ktorá vlas tne po prv~ r az na cel o.štátne l platforme poukázala na dos lovn ka tastrofálnu s l·
tuáciu v hudobnej výchove. Zla!, na priek určlt~m čias t
kovým zlepšeniam, sa mnohé návrhy na riešenie nepriaznivého stavu dodnes nerealizova li, mnohé prls pev -

Sút:&Ktoo konfe rencie bola

predmetu a j na všetky typy s tredn~ch škô l. Bude však
treba veYml zvážit konkrétnu podobu predmetu. na čo
upozorňuje záverečn_é uznes enie: estetická v~ c h o v a bv
sa mala dôsledne chápať a ko polyes tetlcká , a bv v ne1
každá umelec kA dlsclpllnu, ted u u 1 hud bn. bolA po nl
maná a ko samostatn~ predmet.
Na začiat ku článku som spomlna lu vplyv umel eckéh (J
vzdelania na usmerňov a nie kladn~ch m o rAino ·c lt o v ~r: !J
vlastnosti. Nemá zmysel mufov.a t sl veci nu ružovo a
čakať, že sa po zavedeni es tetickej v~chovy razom aku
šlbnutlm čarovného prútika z vlk ov s tnnú ovc e. V~ch o
va je dlhodobá záležitos t . A na Ospech celého or ole kt u
bude určite vpl~vať spoločenské ohoclnotenle estetlc ket
výchovy. Pokia! hUQObnú v~chovu na zák l u dn~ch ško·
lách til!ia nekva llflk ovanl, , pripadne mál o e rud ovo ni uč i
tella, pričom sa č a s to hodina využiv u na dou čova n ie
ln~ch , .. dôležitejš!ch" predmetov. nemôžeme čak a ť. že s l
zfska medzi ostatnými v~chovn~ml činnos ťami p a tri č n ú
vážnosť. Aj v rámci konferencie vša k vvc:títp!! :.~!' · ··~ !
ktorého žiaci sťí nad šen~ml mllovnik ml ll uuiJy ; doká iu
k nej zauj a ť vl a stn~ tvoriv~ posto! u ne rubl Im problémy zvládnuf l pomerne zn ač n é penzum vedomosti.
Tento pedagó~ te vša k u č ttels kou o so bno s ťou v pravom
zmysle slova a dokAzol pos tavi( v rAm cl s voje j š koh
hudobnú výchovu na v~zn u m o v o rovnocennú úr ove ň ~
ostatnými predmetmi. Teda zanlet e n~ . v z del a n ~ u čitef
u zauj{mavo podaná lá tk u dokážu l dn es vzbu dl( za .
ujem a priviesť deti k umelecky hodno tne! hu d be. Prt·
kláň.am sa k názoru vtacer~ch refe1·entov, uby sa h u
dobná výchov.a otvor il a at populárnej hudbe a oomoh lu
su 1 tu hodnotovo zor!entovut. Nemalo bv to vš uk byt
na ťíkor našej Yudovej plesne. ktorá l dnes znamena
jedinečnú Identitu s vla s tn~m národom. p rfs luš n os ť ln t
kra jine a s po lo čens tvu ludf so s pol oč n~ml de jina mi
a trad!clou . A potre bu prtmknutla sa k vl us tn ~ m kore
ňom práve v tomt o s v l uto č nom obdo b! pociCuteme zv tAšr
lntenz!vne.
MARTINA HANZELOVA

vý1ctavka ut:ebnic a ul:ebnýc h pomílcuk hudoboei v v c h ov v
Fot11 · l. . H11 rvo •,,

.-.

Opäť

úspešní
m a l ~, približne 15-tlslcové mes
Gastel f ldardo, k tor~ leU na severe Taliansk a, neďa l ek o Ancony, te
prtzn a~n~, že ndklonost k hudbe sa tu
spdta s t radt ctou výr oby akordeónov,
o čo m svedl!l at " Museo Internacional e della fisarm ontcau. A pr dve tradl cia vý r oby akor deónov spôsobila, že
sa tu k aždo r očne z ači atko m októbru
kond sú ťaž "Premi o tnternacionale
eli ta dl Castelfidar do per solistl e
com pless/ di fisar mon /ca " , na letor e{
sl ma jú možnost zmeral sily ak or deo·
nist/ z cel ého sveta. Medzi účastnikov
t ohto ročnej sat aže ( 13.- 16. 10.) pat r Ul opäť žiaci z Konzervatória v Zlllne, lctor l "už viackrát o ptí§fall Talian· .
sko ako laur edtl t ohto medztndrod·
ného k ol bi!Ua. V zoznamoch Cíčast nl
k ov sa obtavlll at t a k ~ významné me.
ná ak o Fabiano· f amark, Luciano Blond/ni - vlfazi satažt v Kll ngenthal e.
súfaže CIA, at ď. Takme r u§etky vý ·
kony boli na velmi vysoket tírovnt,
nepatrnl r ozdiely sa ukd zall vo v lič 
~lcl! technic kých možnostiach gombl ·
bafa nu oprot i
p/a nov~m u
kov ého
ak ord eónu, pre tože stítažlli v ~etky nd
str oje spo l očn e . Prir odzene boli zvý hodnenl tt sútažlact , ktorl predvi edli
SVO/ r epertodr na ndstr ojoch Plgin nl,
Bugar i , Bor sinl a pod . Výkony hod·
not/la medzindr odnd por ota. Ru~iv ým
momentom bola alcusttlca niektorýc/l
súfažných priestorov , ale aj '!edostat ok prlpravn!Jch miest nosti. Počas sú t aže sa k aždg vel!er k onal verejný
k oncer t s v alným v st upom stíťa žta ·
ctch. Ol!tnlcovala tu elita akordeonl s·
t ou z Taliansk a - Muslchtni, USA - .
Art Va n· Dame, ZSSR, Polska, takže
si prt~ll na svoje at tt natndročnet§l
posl uc hdl!l. Velmi dobrý dojem v nds
zanechal l ak ordeónový sabor mesta
Castelftdarda; upútal ani nie tak kvalit ou tnter pretdcie a dokonalou súhr ou, ale predov ~etlcým neopakova ·
t elnou at m osf~rou a k ontaktom .s

Pre

te č k o

Pohlad oa expozlclu CSHM v Leolnsrade.
POZNANKA
S. A. Miku lik z Minska.

~· o tu :

A.

Macl ov!l

• S1'UETNU1'1 F. MD A Dľ CH TAL ENTOV .
Tak by su dal a nazval Smewnovslcd lc/u. .
vlrna súfaž, k toret XVII I. r ol!nllc sa u·
slcut ol!nll u dl1och 16.-21. l l . 1988 v
Hradc i K rá/o v ~ . Na r ozdiel od medzinélr odnef smetanovskef sú ťaže . let or a sa
k and v r elmc/ Pražskef jari, ie táto (ti ež
~ med zinélr odnou účas ť ou J ur l!ent'l naJmä
mladým !- posluclltltom alca d~ mil u
lconzer uatcfrtt.
•
To ht o ro k u i ch bol o 37, z toho len
osem zo Slóvenslca. f e t o ~ lc oda, že slave nski dozrievajúci umelci nevyužlvafú
vo väl!Sef mier e možnost por ovnelvat svo . ·
te kvall(y s vr stov nl km i z Ciech i zo zah ra 'l lť i a, úl!ast k t or ých je
momentdlne
sice minlmellna, al e or ganizdtori už podn 'kli úspe~ n ~ k r ok y na jeJ finančn ~
zabezpečenie .

Na pri ek tomu, že ú l!ast mladých kla·
vlristov zo Slove nsk a nebol a počet n d,
bola L'Celku úspe ~n d. V prve j kategórii
obsadil 3. miesto Mar cel Stefko z VSMU,
k tor ý ziska/ ;dr ove11 cenu profesor a Vdcl aua H ol zkn~cht a za naf/e p~iu l nter pretúciu skladby 20. storočia . Cenu v tejt o
kat egór ii - plan/no Pet r ol, letor a venoval odbor ový podnik C esk os lovensk~ hudobné n{f.stroje Hradec K rdlov~, spoluuspori ada t eľ stífaže, si do Minsk a odvie·
zol jedi ný wh r anll!ný tíl!astnllc, 24-r ol!ný Sergej Alexandr ov/ l! Mikulik. Pr va cenu v druh e/ kategórii a tiež Cenu pr of.
Vdcl ava H olzknechta zlslcala Diana Vlz vdriovd z br atislavského konzervatóri a.
SúfaZ vyvrc holila sldv nostným konc ertOrFJ laur eátov za spr ievodu Stdtn~/10
symfon ic kého orchestr a z Hradca Krdlové, pod taktovkou Mdria K lemensa.

ANETA MACLOV .1

Ešte raz BHS
Nedá ml n ev ráti ť sa ešte r az k nášmu
vrcholnému festivalovému poduj atiu a
ne s po m entlť zástoj Cs. telev!zle v jeho
propagácii. Bol! to jednak už tr ad i čné
zá zna my z koncertov [tento rok až desa ť ! ]. a le a j tak pr epo trebné S p rav od a 1s tv o BHS, ktor é vyvola lo, alebo
as po ň malo v y v ola ť, ako sa nazdávam,
pat rl č ntl pozorn osť. Bol s n!m totiž spojený rad otázok, pri m lkros koplckom pohla de prer asta jtlclch až do problémových okruhov: 1. Vyslela'cl i!as spravodajstva. V š iršieh kontextoch znovu Iba
potvr dzu je "vážnos ť " pos tavenia naše i
hudobnej kulhlry v celospo ločens k o m
dlani. Zaradenie tejto nie nezau f!mavej
publicisticke j relác).e n a záver vysiela n ia druhého pr ográmu. považu jeme Zil
absurdné, nedôs tojné význ amu BHS a z
ekonomického h ladiska rpremietnu tého
do roviny kulttlrneho p ovznesenia náro-

Foto: J. r oo1K
da, zu str atenú l·nves ticlu. Náv rh: ski';'J
tenie s pravod a jstva z 10' - 13' na 6'- 7'
a teho zor adenie za Televlzne noviny.
2. Adreút spravodajstva. A k o ôsmi rrft
odvysielanými reláciam i prlbl!žlt priebeh
a atmosféru fes tiva lu bolo tvorcom tas·
né. (Nepovažujem zn potrebné na tomt o
mies te d i s k u tov a ť o autorskom a mo!lerátors kom pr!stupe Evy B a r tovlč o ve j, o
režiJnom poňatl Jazera Novona ani o
práci s kamerou Bohuša Synetu. J K om u
- to je už otázne. Odh a dn tl ť č i " navážlf" obsahov(! n odbor n(! tl r oveň v
prostredi kulttlrneho Igno rants tva a ne gr amotnosti te s ku točne problematické.
Ná vr h: do čas ne a hLavne premyslene sa
s klonU "k lidu nlž", nevystr ašlf ho zá fa hou stl č asnel hudby, nebá ť sa .,pol op atiZimov". Slovami J. L. Be llu - ..n a vkus
obecenstva su o bzer a ť len na tolko, a by
sa ono chladne neodvrátila od nedostlh·
nutelného pr e ňho znázornenia u vyletu·
jťic na vždy vyššie s tanovisko zahafovot
v ~tvory svo je ta jomstvam l, k to r ~ch pos·
tupné rozšlrenle nadcibtlda napravenle a
zušfachtenle umeleckého vkusu vô be c ~.
JURAJ DOSA

• HUDOBNt NÄSTROJE DO SVETA. Hoci ca odborovt podnik Ceekoslovenské
hudobné iDbtroje so sldlom lv Hradci Kr6lové podlela IDa celonetavef produkcii len
1,5 perc., patri k Jedntm s m6la Ýfrobcov, .ktor( vyr6baj6 takmer :celt 10rt1ment
klasických hudobntc~ ohtrojov. Znafky Petrof, Welobach, Riager-Klou, Scholze,
Amatl, Cerveoý, Lldl sa prostredolctvom obchodného zhodu Musicexport doat6val6
do celého neta.
Zal!latko• roka podnik pravidelne . prezentuje svoje výrobky na oajväl!iom vartrhu svojho ,druhu Music•eue IVO Frankfurte !Dad Mohanom, kde u1atv6ra prava!oú
vlli!i lnu pojlch kontraktov. Tohto roku vystavoval okrem toho na veltrhoch " Llpeku, Viedol, Ioosbrucku, Z6hrebe, Nikosll a v Brne. V lete lni talovall pracovolci
CSHN samoetatná indlvldu6lnu výstavu v Dubrovolku, v októbri vo Variave a v novembri • Lanio~erade . Manilmi prllelitostoýml vtstav.kami predstavili nafmll novloky
aj n aia! veraloostl - napr. v r6mci Dni novej techniky v N6rodoom technickom
m61eu v Prahe, na vtstave "Drevo - •oja profesia" v Bratislave, fi v Nltre prl
prllelltostl III. celo i~tnej konfereocle o hudoboef vfchove.
- AM -

Biendlny fest ival sa stal sv iatk om hudby cel ej Litvy. Znie t o priam neuver i te( ne, ale akor deón je v tejto soviet sk ej r epubl ike najobltíbenej~l hudobn!J
ndstroj, využlvaný vo v~etk~ch Zdnroch
hudby a pr istu puje sa k nemu bez akých .
lcolvelc predsudkov . V tejt o stívislosti sa
ml žiada spomentíf vel k olepa ndv§tevnosf na vsetlc!Jch k onc ertoch. Ak!J to
sen pr e nds, česk oslov enskýc h alcor deonistovl
V pr iebehu podujatia ( od 12. do 16.
ok tóbra; odzn elo 15 k onc ert ov, na lctor{jcll 11ystú pilo cel k ove 17 sólist ov (a k
pol!ttame a! k oncert §t udentov t am oj~ej
vysokej ~k o ly J. Z najzndmej~lch t o bol
zasl . um. Fr idrich Lips, zasl. um. Vjačes
lav Sem ionov a Jurij Dr anga z Mosk vy,
VI ktor Dukaltt?t enlco z Leningr adu IJ!ietci
vlfazi medztndr odných stíf aU,
Hen n Rebane z 7'alinu, Unto Jutila z Ftnsk a a i n/ . Dal ei vy sttípllo duo, zl ožené
z pedagógov vilnusk ého konzevatór ta,
due akor deónové tr id, 2 akordeónové kvintetá, Var šavsk é akordeónové kvinteto
( známe aj nd ~m u publ iku j a domdce
kvi nteto Concertino. Okrem toho sme
mali možnost vypol!uf si vynikatace
u.k ordeónov ~ or chestre: Akordeónov!} orchester z Klingenthalu, zložený z pr acovnikov zndmet f ir my na výrobu akor deónov Weltmei ster, vynlkajtíci alcor deónový or chester z Ri gy a domdct alcor deónový or chester z Vil nusu. A lcd ~lc oda,

že u nas nemaJtí akordeónové or chestr e
nttaktí t r adlc tu.
Na f estivale znela alcor deónovd hudba
vsetkých ždnr ov, od stíčasn e t moderny ,
predstavova nej dielami domdctch skla·
dat er ov Tam ullontsa, Svedasa, Bagdonasa a 1., ntH ho H atrllca, sovietsk y ch sk l ada t eľ ov Zubick~ho a Zol otariova a 1., až
po zdbavný a estrddny M ner predstavovanp natméi flnskyml a estónsk ymi
umelcami. Z estr ddnych akordeónový ch
stíbor ov vystapill stíbory Retro a Kaskdda.
Súl!asfou II. medzindrodného festival u
akordeónovej hudby bolo l sympózi um
pod ndzvom - Akordeón v súčasnet hudobnet lculttír e. Tot o pr acovné podutatte
viedol pr ofesor Alfred Mir ek, autor mnoh!Jch akorlleónových ~kôl. Bol o ml c fou
a pote~enlm vysttíplf na jednom z ko ncert ov ako 2redstavttel českoslov enského
akordeónového umenia a predviesť na$u llterattír u, nat ml1 diela H atr lka a na
sympóziu predni es( svoJ ref erdt o llterat are , pedagogike a dejtndch akordeónu v CSSR.
Očastntct ll. medztndrodného festival u akor deónovej hudby sa grupovali pr edov$etkým zo ZSSR, PĽR, BĽR, N DR a
Flnska. Or ganlzdcla festivalu bol a v!Jbor nd, l!o dokumentuJe už spoml naný f ak t o
ndvstevnost l na každom podujati, ako
l tíčast r ozhlasu a televlzie na sldvnostnom otvdracom a zdverečno m festlval ovom ko ncerte.
Na zdver Iba mald pozndmka - po
ndvr a'le z Vtrnusu mt ostala v sr dci lú·
tosf nad postavenlm akor deónu v naSei
hudobnet kulttíre. A tak ndm, alcordeonistom, neostdva nič Iné, len
naďalej
vytrvalo spolupracova( so skladatelml,
r ozvljaf pedagogik u a byt neustdl e v
kontak te s v!Jrobcamt ndstro jov, aby sme
udr žali krok so svetovým vývotom.

VLAD IMI R CUCHRAN

V tefto naozat Spil!kovet k onk ur en cii hrdl!ov z celého sveta obsadili na~~ ~t ude nti v oboch kategóriách " zla .
tý str ed u. Domov odchdd zali plni dOJ·
mov a zdžitkov.

MARTA JAN ICIKO\ .

Prlllo do redakcie

Akordeónový festival vo Virnuse
Od l. festiva l u ak or deónovet hudby vo
Vil nuse upl y nu l i dva r oky. Za ten l!as
pr esta ak ordeónu v Litovsk ej ZSSR sttípla. Pri odbor e kultúry mesta Vilnus bol a zal oiend v r oku 1986 Rada ak ordeónovej hudby , l!lm boli vytvo r ené podmienky v ďale ko vtil!~et mier e po z ýva ť
ak or deónových umelcov z c el~ h o Soviet skeho zvil zu, ak o aj k om o r n ~ akordeónov ~ zoskupenia a velk~ akor deónové
or chestre.

poslu c hdčml .

Jour Malonc: KoaDI'IIt ay.af6ala, partlhln, Opua Bratlelna
Bn1u Sachol: Mata•orl6•y pre klaYlr, Opua Bretlalua
Piotr Irtli! Cajluwllkll: Albua pre alidd, Opaa Breti.Ja•a
Najkrellla Yali!llcy, lklaYfr, Opua Bratial&Ya
Daldar ltardol: ltlnfraa akladby, Opae Bnti.Jua
Jnaf Zlapka: Oltaro•4i alconly a mai!ky ,,,. MJDoukn, Opaa Bntlllan
Dell .. bratA - •fber lldadlab •PN akorde6a. Opq BratliiMa
Joaaf Vallca: PraltUckt lkola hry aa akorda6aa, !()pu BntlalaYa
Malokarpatlllct kapala, DychOY6 hudba, Opu Bratlala•a
Peter C6a: Prlmo •are, Trt ald&a4i •bory a cappella, SHF
M..al6i Scbaeldar-TI'DIIQicf: Malak4i ~~~ory; SHF
Vffuoala• Kabli!ka: Jeaeaaa 10116te, •Iola a klaYfr, SHF
lrla SUihJOY6: VIYat latol, klarlaat 16lo, SHF
Pa•Dl Malnec: Pnltdla .Pn aalfch •ltarlatov, SHF

JUBILANTI
e

Michal Galovec, dl h o roč n~ hlav n ~
dir igen t ústrednej hudby Min isterstva
vnútr a oslávU s vo je pä ť desiatiny (19.
nov&mbr a ). Jeho činnosť te spä tá najml! s ústrednou hud bou MV, s .!st orou
abso lvoval r ad koncertov - od výchovných pre mládež, a ž po letné prQmenádne konq_erty, ťi čl nk o va l na v,l acerých
pr,ehlladkach a festi valoch dychových
hudieb f Pádlvého T re n č l n , Pod ta t r a n sk~.
fes tival] , spolupr acov al s Cs. rozhla som a televlzlou u rea lizoval l nlekofko
nahrávok pre Cs. hudobné vydavatelstvo
Opus. Venoval sa al s kl adatefskej tvorbe
predovšetkým pre dychové or chestre, v
roku 1978 ziska! l. cenu na s kl adatefske l
s tlťažl Pádlvého Tr enč !n . V stlč as n o s tl
pOsobl ako vedtlcl dychovéh o od bor u na
bra tislavs kom konzervatóriu.
e Jeden z na jtlspešne jšlch sklada tefov
s lovens kej populárne j hudby Andrej
Lieskovský sa 22. 11. dožil sedemdes iatpäť rokov. Ako dlh oroč ný reda ktor hu dobné ho vysie lan ia Cs. rozhlasu sa vo
velkej miere p ri činil o vzni k Ta neč 
ného orchestra Cs. rozhlasu, ktoré!lo bol

s poč i at k u a j umeleck ~ m vedúcim tt dl'd·
maturgom. Pre tento stl bor naplsll l
svoje n a jznám ejšie t anečné plesne (Po l
né kvety, Havan a, Ka mila, Skryl sa me
s Iac, Mé)j manže l l. komponoval a 1 sk lad
by tzv. vyššieh o populáru, v a l č ! ky, pol·
ky pre dychový or chester. Zo svoJu
tlspešntl skladatefs ktl tvor bu v oblasti
populárnej hudby ziska ! viacero oce ne ·
nl, v r oku 1972 Cenu ZSS.
Jaroslav Maier oslávil 7. 12. šestde
siate plate nar odenin y. Studova l organ il
kompoz!c lu na Hudobne j akadémii v Pr<> he a na Státnom konzervatóriu v Brat l
sla ve, po s k o nče n ! šttldll sa venov al a k·
tlvnej koncertneJ č i nnos ti u stlčasn e pôsobil ako redak tor v Cs. rozhlase. fe hú
hlavné pôso benie sa viaže k Cs. televizll,
kde bol d lhé r oky šéfred aktorom Hla v·
ne j reda kcie hudo bného vysielania. Bohatá je a 1 jeho skladatefská práca, k tu
rá obso h ute usl tris to opusov r ozli čn e J
scénickej hud by, symfoni cké, komorn~
diela, ples ňo vé cykly a opery. le uu tú ·
r om prvej s lovenskej telev!znel operv
f Noc pred nes m rte f nosťo u}.
-H-
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Celkom k onvenč nú dramuwrglu pr iniesol k oncert 10.
a ll. novembra. Slowenak6 filharmónia, 1óllsta Alexander )ablokov a dlrl~ent Oliver Dohn6yl - to bola Interpretačná zostava tohto podujatia. Drnmatu,r ilu tvorila symfonické b6seň B. Smetanu Z českfch luhú a
h6,,il, Cajkovského Husrovt kencert a Dvo~6kova "Osmli!ka . Neviem, ktorá z t~chto skladieb prilákala do Re duty t a k~ neobvyk l~ počet divákov ... Oliver Dohnányl
nasadil v Smetanovej s kladbe pôsob lv ~ m!lkk~ zvukov~ Ideál dosa hovaný klenutou kantilénou, prel!nanlm
z vu kov~ch plôch jedno tll v~ch sekcii u elimlnovanlm
prlkrych kontrastov u cezúr. Pravdu povediac, bol som
prl jemne prek v apen ~. pretože otázku frázov a nia som
považoval Z<J jeden z najdls kutabilne jšlch článkov dlrl ·
g ent s kého profilu O. Do hnányiho. Po pul árna s kladba v
dobrej interpretácll navodila v koncertn e j sieni prtaz.
nlvú atmosféru pre só listu A. )a biokovo, ktor ~ su rozh od ol p o pa sov a ť s k olosom husrovej koncertantnej litera túry, s Ca jkovského Koncertom D dur. Odhl!adnúc od
toh o. že túto skladbu má brat islavské publikum možnos ť poč u ť v rá mc i jednej sezóny viackrát, v~kon
A. fa bt okova som očakával so zveda vosťou. Trids a ťpäť
IJllnú t konta ktu hus lis tu s partitúrou tohto d iela odhall
všetky "pro" aj "kontra", v~nlmkou nebol a ni A. )ub·
!okov. Nejedného náv števnlk a koncertu rušili viacnáso bn é intonučné kolfzle, predovšetk~m v úse koch naplnených náročn~ml c hroma t(c kým! stupnlcovýml pastl žaml a lebo cez o kt ávov~ ml s kokmi. Kozmetické ch yby
k rásy takého druhu treba korektne prehliadnuť. a k nezasahujú rušivo do cel k ovej atmosféry reprodukcie d ie ·
la . Alexa nder ja blokov tento limit tolerancie vša k čias
točn e prekro č il. U meleck~ profll mladého huslistu ne·
ste výrazné č rty sovietskej hus rovej školy, ktorá sa
preja vil a n a bravúrne j technlkej pravej ruky rtá sa mi
zda la byt istejšia ako ra vá ruka 1 a v sc hopnosti d yna mizovať každú frázu vnútorným agoglckým
n apll tlm
mikrorubátom a výrazovou vefkorysos ťou . Napriek ne·
popleraternej rom anticke j pulzácll )ab lo kovovej hry, huslls ta os táv al "na zemi" , neutleka l sa k nedlsclpl!no·
vanému hedonizmu u svojvOI!. Cajkovského Koncert vyznel v jeho rukách s kôr s ubtllne než m a jes tátne, v mno·
horn na miía zapôsobil novo, čo v s úvislos ti s takým
..everg reenom" nemôžem konš t a tovuť vždy.
Vyvrcho lenlm š tvrtého abonentné ho večeru v Redute
bolo uvedenie Dvorákovej 8. symfónie. Po núka la sa
obzv l ášť lák a vá konfrontácia 8. symfónie "m ade by"
Ces ká filh a rmóniu s V. Neumannom v rámci BHS s koncepciou Olivera Dohnányiho, čo mladému slovenskému
di rigent ov i a {)rches tru SF rozhodne situ áciu nezl a hčo
vulo. Na udresu hráčov orchestra nemôžem vyslovlf ani
jed n o s lovo v ~čltky. Slovenská (llharmónla sa opl!f blysla n a dpriemern~m výkon om, z ktoré ho vyžarovala r ado sť z hry a s uvecénne zvládnutie hudobného textu. Za
všetk y vyd a re~ s ituácie spomeniem prekrásne duo klarine tov v druhej čas ti, ktoré podčlurklo krehkú nád·
heru Dvo i'á kovej hudby. Ol!ver Dohná nyl sil v 8. symfónii tak is to cltll "doma" , sústredil sa n a profilovanie
det!lilov, na zvuk ovll k ompuktnosť. Zvuková v~ s lednlca
su odlišovu)a od v~slednlce Ceskel filh a rmónie predo·
vše tk ~m menšlm zdOra z ľío vanlm sekcie plechov~ch n á·
s troj ov. Skoda všuk, že v Iskrivom Finále zanikol povest n ~ .,l!luf" truble k v záverečnom orchestrálnom tutti.
Al Dvoi·á kova symfónia teda v mnohom zau jala, nevybočlla z kv allt atlvnej úrovne celého koncertu a zavfšil a
vcel ku ús peš né pod u ja tie.
·
Dr uh ý raz v t ejto sezóne malo bratislavs k é pub!Lkum
mož n osť s ledov a ť v~kon Slovenského komorného orchea·
tra 11 Bohdanom Warchalom. Dvoj!ca ubonentn~ch kon-

certov Slovenskej filh armónie (17. a 18. novembra) patril a hudbe Johanna Sebastian& Bacha, jeh o štyrom Brandenburskfm koncertom (i!. 3-6). Warch olovcl prllá kajll
do k oncert n ých s ieni vždy m nožstvo poslucháčov , no v
tomto prlpade n adväzovalo Ich vystúpenie z hladiska
záujmu n a predchádzajúce abonentné koncerty. Bratislava akoby sa vzmá halu z krlzy, ktorá sa v uplynulej
sezóne pre juvovala pol oprázdnyml pries tormi koncertných sá l. SKO, B. Warch al, cet~ rad popredn~ch sólls·
tuv za ktivizovunýc h v impozantn~ch kompozlclách J. S.
Bnc h a, to všetko vytvÓril o Ideálne gruvit ačné p ole pre
mllovnlkov kv ulitnej hudby a kvalitneJ Interpretácie.
Program koncertu mal svo je opodstatne nie - dva v~ 
ra zne sól!stické koncerty 1platy a š tvrt ~ l zazneli me-

dz! dvoma .. symfonickými " koncertmi r šies tym ll tre
tlm l . Prv~m čistom programu bol šiesty Brandenbursk~
koncert B dur. Kompozlclu, ktorá sa približuje ku kon ce pcii .. tuttl-koncertu " postupným ellm!novunlm vyhra·
neného vzfnhu sóla a pléna, .ponlmal B. Warchal o SKO
zuujlma vo komorne. Väčšmi a ko n o kvalitu zvukovej ma sy sa s ús tredili na vystihnutie drobn~ch detailov za ·
šifrovaných v polyfonlckom pradlve hlasov, v popredi
teda s tála skôr š truktúra, čo te v I nterpret ačnom prof!
le SKO pomerne vzácne. Po vydarenom prológu n asle doval pla ty Brandenbur s k~ koncert D dur pre sólovú
flautu, hus le a čembalo . Tu už, samozretme, zaznelo
typic ké "warchalovské" orchestrálne tuttl ako v~razov~
a j štrukturálny protipól sólového triu - Mllol )urkovll! ,
flauta , Petr Maceček , husle, Alexander Cattarlno, l!em·
bal o. Zdá sa l a vystllpenla SKO v rámci BHS '88 to ti ež
naznač ili) . že obdivovatelia nášho špič kového telesa bu·
dú núten! vo svoj!ch predstavách a očakávani a ch mierne " prelnd!f" v oblasti zvukového Ideálu sú boru. Ten
s meru je od povestného brlosa k vý razovému typu comodo, k umiernenosti o tlmenejš lm farbám. Zmeny v
zost ave orchestra n ašli s voj pochoplteln~ odraz v profilá cii základných lnterpret a čMch východisk a tendencii. Nič sa v šuk nezmenilo n a hráčskej zda tnosti čle·
nov SKO, hoci vekový priemer značne poklesol. Traju
sólis ti sa s vojim lnterpretučným prlstupom organicky
znčlenlll do ce lku, ich hra obsahovala vyclbrenú techniku r čo s a prej avil o na jm!l v precizne vyprocovane i
ornamentike l a a l š t ~ lovo korešpondovala s intenciaml SKO. 4. bra ndenburs k ~ koncert G dur pre sólové
husle a dve zobcové fl a uty zaznel v podani Andrey SestAkovej l č lenky SKO l. Gabriely Krčkovel a Jany Nov6·
kove(. A. Sestáková je mimoriadne disponovaná husllst ka, s ilná sólistické Individua lita. Svoje kvality potvrdila
aj na ploche Bachovho koncertu, no občas som mal do·
jem, akoby sa do subtllnej štruktúry bachovskeJ partitúry "nezmestila". V nlektor~c h úsekoch Jel hra kontr ustoval a s hrou dvoch Ilautlstlek, ktoré, hoci sa nevyhli
nlekolkým lnton a čn~m kollz!ám, podali velmi h odno tn~
a s listredený výkon. Treti koncert G dur vytvorll Ideá l·
ny epllóg k večeru s trávenému so S lovensk~m komorn~m orchestrom. jeho motorický charakter, dynamizmus,
permanentný pohyb v rámci hus tej faktúry úspešne ko·
runova l koncertné podujatie nas~tené prekrásnou hucl ·
bou a pozoru·hodn~ml Interpretačnými koncepcia mi. je
možné, že nejeden prlvrženec "warchalovského ba roka"
spred nlekolkých rokov o stal mierne frustrov aný, no
aj prlstup, ak9 hráči prezentovali na tomto podu ja t!.
musi a k ce ptova ť a pozltlvne hodnotU. A čo le hla vné každý z nás Iste rád vldl Bohda n a Warchala s husl am i
v r ukách.
24. a 25. nonmbra ovládl a Redutu Iná atmosféra. Mo numentálny lnterpretačn~ aparát pozostávaj úci z orch81tra Slovenake( filharmónie, Speváckeho zboru meata Bratillavy, štyroch sól!stov a dirigenta )uozasa Do·
markasa (ZSSR) preds túpil pre plnil konce r tnú sieň s
epochálnym Requiem Giuseppe Verdiho. Jeho zaradenie
do cyklu treba vidief predovšetk~m cez prl~mu 175. v ~ 
ročlu narodenia t alian skeho maes tra rto zatial stále
os táva u nás n ie dost at očne povšlmnuté 1. Verdiho Re·
qulem je skladbou, ktorá sa napriek mimoriad nej oblu·
be nemôže nikdy stat ošúchan~m evergreenom tak, ako
mnohé Iné populárne diela. Navyše , ak odznie v ob javnej dirigentskej koncepcii, a kou sa prezentoval lltovsk ~
dirigent J. Domarkas . Jej n a !markantnejšou črtou bola
tem pova výstavba; cel~ vokálno-symfonický kolos od znel v rekordnom čase. v priebehu osemdesiatich minút
[samozrejme, bez pauzy ). Verdiho omšov~ cy.klu·s te čas
to prtpodobňovan~ k obrovským b arokovým ná s tenn ~m
freskám a lebo k mlchelangelovskému Poslednému sd-

Vokálne matiné

HŽ

V rámci nedeln ých dopoludni v galérii
Mirbachovho pa láca sa 20, novembra v
rámci ma tiné predstavil i dve š tudentky
Ka ted ry operného a k oncertného spevu
HF - VSMU z triedy doc. Evy Bl ahove j;
sopranistky MAria Koblellka-Tkadli!lkowA
a Božena Berkyová. Ich program sledoval llntu od koncertných árll, cez ples·
ňo vú tvorbu, k operným áriám. Z koncertn~ch árii zuznela Mozartova Canzonetta rldente la calma l(V 210 a v Interpretácii M. Tkadlčlkovej. Už prvé dotyk y s hlasom tej to ml adej sopranistky
n a zn ač ili prednosti l úsk allu jej Interpretácie . K pred nost!um l ktoré sa zúr o·
č il i nielen v Moza rtovej hudbe) p atri t o,
že Tk ad lčl kov á disponuje hlasom schopn 9m boha tého farebného tleňovania. Berky ová v Mozartovej koncertnej 6rll Un
moto dl ~ioia ml sento KV 579 upozornll u s pe vn~m hl asom, ktorému je d aná
l a hkosť u technick á brilantnosť. Tieto
danosti vytvára lú záklaclJ1u, z kt orej je
možn é bud o vať u modelovat. Pozrime
vša k l na kritické a polemlcké s trán ·
ky prejavu. U oboch sopranistiek sme
mohli pozorovaf, že v zásade s rovna k ~ nt v~razov~m. hlasovým 1 farebn~m
n asade nim splevull koncertné operné
árie l ples ne . Tu snáď bol a o niečo pres·
vedčlvelšla T k adlčlk ová [vzhla dom
n '!
sc hopnosť práce s furebnýml registr uml ). Trnavského pleseň " Nad kollskou",
bola až privelm! drumutlcká . Ist~ ty p
opern ého kllšé v plesňovej tvorbe sme
po č uli i u B. Berkyovej [zhodou okol·
nos tf taktiež v pripude M. Schneidra-Trnavsk ého) . V plesl''ia ch, čl už je to Soata·
kovlčova Uspávanka, Chačaturlanova Romanca Niny, Dvof6kove Plsn6 milostné,

čl Kflčkove Dve plesne 1: cyklu Jaro Pa·
choiAtko sa nároky na lnterpretačn~ preja v zmnožuiú už l preto, že tu sa dostáva k slovu subtllnejšla selekcia v~r a zo 
vých prostriedkov, drobnokresba detailov, temná hra s tónom. Rozdiel medzt
opern~m spevom a Interpretáciou plesni
je asi taký, ako vo výtvarnom umeni
pohlad na olejomalbu a na perokres bu.
Ten rozdielny Ideál spomlnam preto, a by
som zobudil v oboch poslucháčk ach potrebu hladanla nových polôh a regls·
trov Ich vokálneho prej avu. Bolo by ne·
správne, keby výpočet týchto tvorivých
podlžnosti mal za nás ledok ochabnutie
ús tila a a mbicll. Ak by nešlo n a oza ! o
ta lenty, recenzia by sa dala " odblf" kul b ntn~mi frázami ; no mysllm sl, že škoda by bolo premrhuf prlležltosf na polemlckejšl tón. A to sa týka l lnterpretácil operných árii. Ct už v Mozartovej árii Zuzany 1: opery Fl11arova svadba,
6ril Dony Elvlry z opery Don Giovanni
·- u oboch sopranlsNek bola vtrazová
zložka čiastočne od izolovaná. Významové
!illácle s lova boli nedotknuté, akoby sa
spievalo n a solmizačné s labiky a nie n a
slovo, ktoré o niečom hovori. A to o čom
hovori, musi byt počuť v hlase, v speve, v dynamike, frázov anl, l v mimohudobných pretavoch. To sa týka 1 Puc·
clnlhu Arie Mimi z 3. dejstva opery Bohéma, alebo Dvofákove( Arie Terinky z
opery )akobln. Vo v~r aze nič nemožn o
obi s ť, ničoho sa nemožno v zduť. Tent o
ciel bude potrebné úzkostlivo sledovcl f
a nestráca( ho zo zretera. Na záver len
s tručná zmienka o tom, že kl avlrny part
ce lého koncertu velmi muzikálne dotvá·
r ul D. Stankonkf.
IGOR BERGER

Juozas Domarkaa

Foto: archlv HZ
du. Ta kto vedené paralely sú na mies te, n o často vedú
k predlmenzovantu dramatického fenoménu, k stieraniu
pevných kontúr Verd iho "palestrlnovs kej" partitúry. Do·
markus volil Pt'lstup v~razne klastclzulúci, dlsclpllnova netš l. Pritom v Dies lrae, v Tube mlrum , v Confutatls,
an i v závereč nom Libera me nechýbal! ostré dynamické
a kcenty, vyhrotené situácie, drásajlice forti slmo. Každá
fráza, k ažd~ motlvl cko-tema tl cký č l án ok m al pevne vy.
medzené kontúry, pričom nehrozllo, že by sa Domarkasovt vymkla z rlik jed n ot a, čl jednoliatosť hudobného
proces u. Pl a tformou, z ktore! vyrastala dlrle:entova koncepcia, bol a polyfónia. teda nie ohurujúca zvukovosť.
s a kou sa obč as v súvislosti s Verdiho s k ladbou stre·
távame. Obdivova l som llsllle J. Doma rkasa vyčlenlf zo
zvukove j masy aj s tredn~ regis ter ; velmi pekne a zretelne znel! violy a klarinety. čim ziska! výsledný tvar
na objeme a plastičnosti. Pozornos ti dirigenta neuš lo
a ni dOležltá funkci a tlmpanov a velkého bubna. Snahy
). Doma rk asa bol! vynikajúcim s pôsobom realizované
hráčmi orchestra Slovenskej f!lharmónle, kt or! poda li jeden ZO SVOj!Ch kvailtn~ C h V ~konO V fa j napriek troChu
prlškrtenému zvuku trúblek v Tube mtrum) . V orchestri
vládne slistredenosf a odhodlanie vyfažlf z partitúry
maximum účinku . Hráčom SF za to patri vďaka a obdiv.
Za štastný krok tr eba pokladať prizvanie Speváckeho
zboru mest a Bra tis la vy so zborma jstrom Ladislavom Ho161kom. Toto v ý nimočne vyvážen é zborové · teleso, ne·
zau jme ani tak zvukov~m objemom, ako prepr acovanostou jednotlivých p artov a drobnou clzelačnou prácou.
Napriek tomu, že s kupina basov a a ltov v Tube m!rum
troš k a zanikla v orchestrálnom tutt!, polyfónia Sa nctus
alebo polychórla v Libera me f ascinovali zrozumltel·
nosfou k aždej horizon tálnej llnle. V porovnani s tllharmonlckým zborom disponuje Spevácky zbor mesta Bratislavy kva litnejšou skupinou ten orov, čo sa prejavilo
n ajma vo fúge Sanctus. Teda s lová uznania pre hráčov
SF, platia v rovnakej miere aj pre vynlkatllco prlpraven~ch členov zborového telesa a pre Ic h zbormujstra.
Kvarteto sólistov vytvárali Magdaléna Ha(óssyov6, Ida
Klrllov6, Ser11el Larin a Peter Mlkul6il. Na Jproblemn ·
tlckejšim č lánk o m tohto zoskupenia bol tenoroví part
S. La rlna, oplera jllcl sa skôr o n a tural a ko o vypracovanll vokálnu techniku a v náročnom Ingemlsco spevák
nestačil ..s dychom". V rámci ansámblového spevu však
organicky zapad ol do kvarteta. Milo
ma prekvapila
M. Hajóssyová, ktorú som už neraz obdivoval v partoch
g ermánskych, anglosa sk~ch a sl ova ns k~ch autorov, no v
Requiem dokumentova la svoje možnosti v oblasti talian·
ského bel canto. Vari Iba v A~nus Del ch9bal charakteristick~ s tol c k~ pokoJ. čo však spadá s kOr do ko mpetencie dirigenta 1a teho s vlžn~ch temp) . Ak sa teda v tejto
recenzii častejš i e objavuje slovo vynlka túcl, vystihuje
to mOl pocit z predvedenia Verdiho kompozlcle asi no t·
lepšie.
IGOR )AVORSKf

15. koncertná sezóna SKO žilina
úvodn~ koncert Státneho komornéh o orches tra v Ztl!ne v jeho jubilejnej 15. so·
zóne viedol host za dlrlgentsk9m pultom zas!. umelec Ľudovlt Ra jter, sólistom bol
kla virista Iv an Ga jan. Vstupntm čis tom do programu bola Symfónia D dur C. Ph. E.
Bacha. Po net dostal slovo sólista večera v klavlr nom parte Koncertu D dur, op. 37
J. Ha ydna. Tento . koncert je pre s voje vnútorné hodnoty neustále skúšo bn~m k u·
rneňom pre mnoh~ch, at zrelých, kl avlrnych virtuózov. Pre Ivan a Gr jan a spolu
so SKO - bol opať vhodnou prlležltosfou n a prezentovanie muzikantských da nosti.
Ml a d~ umelec nič nenecha l n a náhodu, dobre odhadnúc s ily, svoj v~kon n a jmll
v oblasti v~ra zu neus tále v rámct .prlpustnet normy gradoval. Takto ponlmaná kon ·
cepcla našla u dirigenta jednoznačné pochopen ie, u orchestra pa tri čnú istotu u u
poslucháča pri hodnoteni Intenzity hudobného zážitku, ten najprlaznlve jšl dojem .
Popri geniálnych dielach nachádza me v kompozičnom odkaze F. Schuberta nl
"oddychové" skladby, no vždy nás zaujme sila jeho melodick ého nápadu, spOsob
Inštrumentá cie a pod. V týchto Intenciách n a nás účinkov a l a j v~ber z baletne j
hudby Rosamunda op. 26: potešil a zauja l.
"Hfadačstvom" je poznačená jeho Symfónia č. 3 D dur, op. 200. Tu sa Schubert
už na mnoh~c h s tránkach partl_tliry vymaJ1u je s pod Vtplyvu vledensk~ch kl asik ov
a n achádza svo j vlastn~ štýl v roma nttzujúcej melod,ke a ha rmónii. Symfóniu de
tallne vypracova l dirigent Ľ . Ra jter, ktorý je zna lcom tvorby kl uslkov a romantikov
O to viac udivil a záverečná kollzta orchestra, ktorá však nedokáza la z m a zať d obr\•
dojem z progra mu úvodného vystúpenia SKO v novej sezóne.
IGOR TVRDO'N

•

SPOMINAME NA PROF. JANA STRELCA. 23. decembra si pripomlname 95. výslovenského zborového dirigenta,
života. Jeho bohat6 i!lnnosť " pe·
da~o~lcke( oblaatl sa vzťahuje nielen na vfchovu mnohfch erudovanfch zbormajstrov, pôsobiacich v poprednfch -slovenských zborovfch telesách, ale aj na jeho
zakladatelské p6sobenle .pri vytvárani profeslon61neho hudobného ikolstva na Slo·
vensku. Vfznamnou mierou prispel k vzniku bratislavského konzervatória, ktorlé
sa vytvorilo z Hudobnej a dramatloke( • akadémie a kde dlhé roky pôsobil aku
tajomnlk a pedagóg. V roku 1949 sa sta·! prvfm rektorom Vysokej lkoly m1blckfch
umeni, ·kde postupne zlskal · hodnosť ·docenta a vysokoškolského profesora. Nemenej
zblužnf je podiel prof. Strelca pri lnltltuclonallzovanl slov811ského koncertného
umenia : bol spolutvorcom itatlitu Slovenskej filharmónie- a nlekolko rokov stál
na čele tejto lnltlUícle. Sirokef verejnosti bol zn6111y predovlietkfm ako zanleteuf
propagátor zborového umenJa a zbormaj1ter poprednfch speváckych zborov (Spe·
vokol bratislavskfch ul!ltelov. Spevácky zbor slovenských ul!ltelov, BratislaVIki·
zbor a ll .
-H ročie narodenia prof. )6na Strelca, vfznamného
peda~óga a organlzAtora slovenského hudobného

s
V sept&mbrl tohto roku sa v Parlžl k onulu
medzinárodná
trúbková súťaž
M. Andrého, nu ktore j sa z\lčn s tnllo 58
Interpretov z celého svetu. jediný m!
účos tnlkml zo 'soclalls tlc k ých krnJ[n boll š tudent! u ubsol ventl VSMU v Bratislave Juraj Bartoi, Kamil Paprčka, Vladimir )aiíko so s voi[m pedagógom Kami loJII Rolikom , ktorého sa pýtam:
Bola

súťai

v

niečom vfnimočná7

- Každ(t súfa ž 1e svojim spôso bo m
špecifická , osoblt(t, a le túto po je j a bsolvovu nl pok lndám z u jednu z nu jvýznnm nejšlch vôbec. Uspot•ladatelom bol Muu rlce André, trúbklir, kt orý le dnes vrr:ho ln ým, špi č kovým Interpretom v hre
nn tom t o nást r o j!. Mimoriadn a bola náročnosť sútaže. ktorou sa práve odlišovala od os ta tn ých, doteraz u sporiad an ých. Z troch kôl už repertoár prvéh o
bol tuký n áročný, že z 58 kandidátov
su clo druhého prebojovalo len 20, neho
vorluc už o tom, že z celk ového počtu
/.lO možn ých ú č astnikov absolvovalo tú ·
to s úťnž len spomlnoných 58.
Ako ste boli spokojnf s vfkonmi vašich žiakov?
- Napr iek tomu, že chl apci nepostú-

-

Rížl

Z M RICEA ANDRÉHO V
pli! do ď alšieho kola, môžem poved a ť.
že hrall velmi pekne, vysoko nadprlea
merne. To ml po-t vrdli aj jeden z členov
poroty, s ktorým som mal možnosť svoje názory konfrontovať. Repertoár prvéh o k ola absolvoval štyr i kompozlcle rôz·
nych štýlových obdob! [ Hlndemlth: Sonáta č. l, Haydn: Koncert Es dur č . l,
Tomost: Koncert č. l , Telemann: Koncert
O dur č . l). pričom každá z nich sl vyžadovala Interpretáciu n a nás troj! Inéh o
ladeniu. My sme sice mal! štyr! nástro Je.
o tie sn však musel! dell! všetci tro ju.
AkOtny nedos ta tok kva lltnfch nás tro jov,
ktoré by ma l vlastn!t každý, bol velkým
handicapom prlpravy no takúto záv až nťi
sOťaž. Problematickým sa ukázal by! tiež
nedostatok notového ma teriálu repertoáru sťi ťaže . Niektoré z nôt skladieb druhého kola s me zlskall, žiar, až v Parlž l.
[Noty nám nebol! zaslané organizátorm!
s11ťa že , n a k olko z l1čas tnlf sme sa n a ne!
mohl! len súkro mnou cestou, n a vlastn é
náklady.]
Počuli

ste hrať vietkfch 58 účastnikov
mohli by ste vysloviť celkové
hodnotenie a pripadne pouk6zať na prednosti vfťazov?

súťaže,

- Porota pri hodnoteni n a jviac prl hl!odala na š týlovosť D svojský muzl
kon tský p refav . Technicky boli totiž všet ci Interpret! n a vysoke j úrovni. v splnen! t~chto kritéri! sa neodlišova li on f
našl chlapci. Prob lém, prečo nepostúpllt
do d ruhého ko la , bol o tázk ou výdrže. Fy zicky už nedokázali presvedčiv o zvliid
nuf posledn~ koncert prvé ho k ola. Len
ten ma l ša ncu dostDf su do finále, k to
celú túto .,hudobnú olympiád u" vydrža l
of fyzicky . To s u podarilo len št yrom
s úfažlaclm, ktor! boli zároveň ohodn o teni cenami no fvyšš!ml: l . Bu rns [U SA l.
2. Metr allle r [Svaf č.). 3. Noel [ Be l)(.].
4. Shlmodo rJup. l.
Myslite al. ie obst6t na sňťafl .také·
ho formátu je len otázkou vytrvalého
cvičenia, fyzickej kondlcie, alebo je to
z6lefltoať ovplyvnené al lnfmi faktorJIII ?
- Okrem každodenne! p octivej práce
na sebe tu zohráva velmi závužnú s tl
mulu lúcu ú lo hu k on kur e n č n~ boj. Moll
t ra ja žiaci malú d ls p ozlcle n o to, a by
úspešne zvládli tDkú to súťaž. U ná s . sú
pokl ada nl za n a jlepš ieh Interpre tov v
hre n a trúbke . Pomerne málo však m nlú možnost porovnáv a ť svo je vý ko n v v

o
Boria Krajnf, sólista Ces ke l filhnr mó ·
ni e sa preds tavil 8. n ovembra v Moyzesovej s renl SF bra tislavskému publl·
ku v celovečernom r ec itáli s progrDmom
zos taveným z klav!rne j tvorby fr an cúzskeho s kladatera Maurlcea Ravela.
Každý konta kt s menej známym umel ·
com je pre poslucháč-a a kýmsi zoznn ·
movaclm večierkom, v rámci ktorého SH
na koncertnom pódiu odhalufO )?Ostu pne
jeho technické 1 umelecké možnosti.
Kra ]ný fe výra zným preds tnvltelom tenden cii, ktoré preferuje če s k á klavlrna
š k ola: ús llla o čo n afdok on a le]šle techni cké stvál'nenle n otového záznamu, r ucloná lneho
zváženia
Interpretačných
pos tupov, prls neho rešpektovania š týlu
a až potom osobnostného vkladu. Z t oho vyplýva poznatok, že of v Krafného
preja ve s me mohl~ vystopovať t~ čo ch a ·
ra kterlzufe klavirls tlc ké remes lo v bo·
ha tom zastúpeni. Poktar s me však oča ká ·
vall vyvtnute fšl zmysel pre Impresionistické opalizovanle pastel ovýc h fa rieb,
Is tú mieru zvukovef raflnovunostl a výraznefšle citové d otvára nie hudobné ho
prúdu, n emohla by( n aša tOžba vždy a
na fm ll nie d osta to čne uspokojená.
Dramaturgia podujatia su zrejme usi lovala zohl a-dnU postupnosť Ravel ovho
k o mp oz lč ného v~vofa v oblast! klavlrne f
Večer
otvorili Hry vody,
tvorby. skl ad ba, ktorou sa hudobn!k po kúsil pre·
n.lest rešpektovanie š týlového prlnclpu
malia r s keh o lmpreslonl:limu nn možnosti
kluv!ra . Odva ha Invencie tvorcu, pr!z n ač 
ná hudobná Inteligencia, vytrlbený c it,
a le l 21mysel pre mieru l krásu form ovýc h proporcl! sa zasltlžlll o s lávu a
uzna nie Rave la. Kra jn~ l n apriek lmponu tťicem u zvládnutiu technického p ara metra nevyužil vše tky možnosti dynamlc ·
ko-farebného vypracov-a nia.
Pavana za zosnulú lnfantku te sklad·
bou o tri rok y s taršou a využ!tlm mo·
dali tv sa hlá si k vp lyvu Ravelovho pedagóga v k ompoz!cll G. Fauréh o. Kra jnéh o
Int e rpreta č ný prlstup s výrazným zamera n!m nD celo k zoh l adnll s tavebné proporci e opusu, no vzhlad om k exponova n ej objektlY'lte a rezerv ova né mu c itovém u d o tvá r aniu vyznel prlllš jednotvát'·
ne.
Prvú po lovicu progra mu uza tvorilo
še s ťdi e ln a
k lavirna s uit a Couperinov
náhrobok. Práve tento typ s klada tels kel
výpovede lnš plrovuný gala ntným s io~ om
hudby 18. storoč i a s logic kou, priam klu·
slckou kompozičnou výs tavbou, n ašie l v
Krujnéh o tvorivom natureli velmi povolanéh o vy kladača. Výstavba š iršieh ob·
túkov, pevn é držanie rytmu a sťíčasne
ods tup v emocionálne j sfére. ch arak·
terlzov all Kra iného Int e r pretač ný názor .
Ak úvodná č as ť programu s pomerne
vysoko zas túpenou mierou ukademlc k ostl nedosiah la v ýraznejšiu rezonan ciu. a,.
pos tupn á vnútorná uvo rnenos t lnterpre tll
s u plutnenl m tvorivého tempe ramen tu ::1
výraznej šieh o fantazijného vkladu p re·
budili prltomných z Is tej letargie. Dt·u·
hO po lovicu programu otvorll u troJlCil
kratš!ch s kl a dieb Inšpirovaných k ompozlč n 9mi prlnclpml výrazných repr ezen tant ov s ve t u hudby : odzne l Menuet no
men o Hay dn, Valčlk na spôsob Borodina
a sk ladba Na spôsob Chabrlera - pa rafriizu n a áriu z 2. dejs tv o Gounodovh u
Faus ta.
S tupľíovunle umeleckého zážit k u lh)·
kr ačovalo uved enim dvoch čast i z cyk 1u Zrkadlá (Bárka na oceáne a Odolie
zvonov) . Jedine čná dia lek tick á vllzbn
7.dttnllvej im provizác ie s dôkladn ým <le·

Akf je celkovf prloos a dotem z tohto
z6polenla pre d1
o voilch žiakov?

lO-dňového sCiťalného

- Prežili s me v Parlžl dn i pl né k rás ·
nych hudobných zážit kov. zlskull sme
množs tvo cenných Informácii u s kúse
nosti. Na súť a ž sme nešli za ú če l om zv!·
fDzlf - p redpokl ad ali s me obrovskú ko n kurenciu. Ja som sa chcel p re svedči!, č l
som v svoje j pedagogickej č inn osti n e ·
odbočil z llnl e sve tového peda gogického
trend u. Chlapci mo hli porovna! sv oje
výk ony. sch opnost i v te l na jtvrdšej k on kurenc ii u tým si upevniť dôveru k Sil ·
bc, ol k svotmu peda.~róg ovl. Mys l,nl.l;l'~e
ta k zlskall Inšpiráciu a chu r do dnl'se l
práce.
Pripravila: IVETA BIKSADSKA
Kvalitn ý ná s tro j - pod la všetkého tu
llun ske j proveniencie - um ožl1ova l m u
vych u tnávať množs tvo fin es uš lachtllé·
h o tónu. nosnej l š ť a vnat ej kantilény
Košva nec je typom huslistu, k to r ý sn
snužl čo nafve r nelšle t lm oč lf s kl é!d UtQ ·
rov zá mer bez toh o. a by sa do tohto
p rocesu sá m výdatnejšie zapo lll. Hoci
v je ho prejave sme po č uli ve lm i vydare
né vir tuózn e po lohy , ce lok a v~raz ~
hiera rchii je h o tvorivéh o zámeru stlí ll
výrazne v popredi. S prihlia dnu tim n11
ve k d isponu je obdivuhodnou disciplinou .
nie le všuk akad emi cký!

tall ným prepracova nlm fa ktOry, logika
harmonlck.ého myslenta sO jednoznuč·
ným svedec tvom ma js trovstva svojho
tvorcu . Kra fný naznačen!m Ravelovho
kompozlčného vývo fa s prekonávan!m jeh o Jednotlivých fá z dosia hol zdôvodnenie dramaturgie svojho vystúpenia a
v druhej polovici večera n l n ačr tnutie
vlastných klovlrlstlckých možnostr.

21. novembra vysttlpll v Koncertne j
sieni SF so samostatným programom 36ročný umelec z Velkej Británie, organista Paul Nancekievlll, v súčasnosti regensc horl dómu v Meldorfe na severnom pobrež! Schleswlg·Holstelnu, kde
má k dispozicii známy Marcussenovský
organ.

D1•amaturgla jeho vystúpenia pozostá·
va la z troch štýlových blokov, poradie
ktorých rešpektova lo chronologlckt1 postupnosť, Pl'lčom v k aždom bol jeden z
a utorov InterpretoveJ vlasti.
Na jrozslahlejš! bol blok barokových
-ma fstrov. Tvorba G. F. Händla bola zastOpená optimis tickou, Iskriv ou Slufoniou
1 orat6ria Šalamún. Z diela ). S. Bacha
zasa zaradil umelec chorálovú predohru
An WauerflUuen Babylona (BWV 853 b)
a r ozsiahle, velkolepé Prelúdium a fCigu
C dur (BWV 547). t ažlsko jeho Interpret a čného zámeru bolo sústredené v qd r·
žan! tempove ! tetivy a k o východis k a pre
doslahnutle rovnomerného plynutia hu·
dobného prúd u. Tomuto c lelu podrlado·
vaJ organis ta všetky zložky. Pravda, n iekedy sa ost a tné pa rametre oclta ll pr!llš'
na periférii, nezohladňova·l dosta t očne
d&tally, presnosť artikulác ie l lntonač
nt! ~ I s totu. V m o hutnej Bach ovej fllge
pri za h.us ťov a n! sadzby a s tupňovan! n <l·
pl!tlt: bola pevnos ť výstavby trochu ohrozen á, no Inten zit u ngoglckých výkyvov
nep rekr očila ťinos nťi mieru. Nancektevlll
vzbudzova l dojem, že sa zámerne vyhý·
ba pa tetlz,mu, čo fe črta vzbudzu fdco
sympDtlu, a le schvá lne nezafažovanle záverečn ýc h kadencii ne pôsobilo p ráve prirodzen e a u spokojujú co.

zDhro nlčnef k onkurencii. f Ked su vysky t
n e raz ZD d lhO dobu ša n ca, le spojené
s množs tvom prekážok. ] Ked Int erpre t
neclt l konkurenciu. jeho v ýkonnos ť ne·
r as tie ž!Dda n~m tempom. Bez trv aléh o
k ont a ktu so svetovým trendom o l v te Jt o
oblas ti nemožn o na p re dovať ta k. ako by
sa očakáva l o.

Paul Nancekievlll.

Fo to: <~ I' C h lv
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sovietsk eh o huslistu. vltaza Bac hovej sú ť aže z roku 1984 Alexeja Koivanca Zd
kla vlrneho partners tva Natálie Vlnogradovovej.
Pr ogram recitálu tvorlll kratšie koncerto ntné s kladby au torov z koncil m l·
nulého. prelomu 1 náš ho sto r oč ia . Do
starš!ch slohov nač rel Košvanec ož v
tre tom p~; ldavku (). S. Bach: Adagio zo
Son6ty g mol pre s6lo husle) . Mozaiku
portrétu, ktorý sa nám počas veče ra
postu pne nač rt áva !, vyznela pr e Drlvetl vého, d o lste l mie r y zdržanlivého hus·
lis tu velmi priaznivo. Hra l maximá lne
sQs tredene , bez technické ho čl pa ml!fového zakollsanla, bez a ké h oko lvek ni!·
zn aku s n ahy po efekte, s prirodzen ou.
nen tltenou elega n ciou . vlá č ne, so záv idenia hodnou Is totou intonácie n so š irokým spektrom spôsobov tvoren l<t tóuu .

ú vodné Rapsódia č . l Bé lu Bart6ka
vyznelo ešte ako ,. oťu káv a nie " prostredia, reakcii obecens tva. n o už s vys o·
kými profesionálnymi para me tram i. Ro·
manca op. 42 od Maxa Brucha s vollml
p lochami vyprovokova la už tvorivú Z3 ·
angDžova n os f ml ade f umelecke j dvouce
clo presvedč l ve j š!ch po lôh. Sevilla lsaoco
Albénizo [v tr an s kr ipcii l. Helfetza )
o tvorila svet tempera mentných špa nielskych rytmov, kde však kultlvov aňá ele ·
gancla do is tej mie ry osl ahlla bez pro·
st r ed n ost a spád ohn ivej š pan ielske!
hudby. s ume lcovým za loženlm vhodne
korešpondova l
Intele k tuá lsky
výr.tz.
dvoch· popul árnyc h s klad ieb Rodiona
Sčedrlna (Pocta Albenlzovl a Humore•·
ka) , pr i čo m n a jmä v Humores ke popri
lm ponujúcom zvládnutt flažoletových oo
lôh znu jal vtipným podanl m.
Päf melódii Serj!ejo Prokofieva upú td
lo práve ta k sviežou Invenciou a u tora.
a k o u f adekvátnym I nte rpretač n ý m stvé r nenlm. Patrili k sk la dbám. kto ré doká za li najv ia c t•ezonov uť v• srdc lach prltomnÝc h l zvä č šu ml adých l d ivákov
No záver vys túpe nia zaradil Košvon tJc
vylu icn e vir tuózne opus y - lednoč asf o
vú Son6tu č. 6 E dur, op. 27 pre sólové
husle Eugéna Ysayea, kde s me sa m ohli
kocha! v s uve rénn ej technike pasáži.
dvolhm utov, v Impo nujúcich grad áciách.
Strh u júcu bravúra , ale a1 presná ur tl
kulácla v záverečných Clj~6nskych •e16dl6c h Pabla Sarasateho vyvo la li n nd
še nó ovác ie d ivák ov, kt o t·f sl vyži ad cll l
od sovietske h o du a tri o rl davky (Tore! ·
ll. PaRanjnl, 1. S. Bach) .
VLADIMIR CIŽUC:

Druh~ blok patril romantickým au to·
rom. Prepatettzovaný opus Grand plAce
syJilphonlque, op. 17 Césara Francka nie
velmi vyhovoval umelcovmu založeniu.
Aj preto bolo !ažké ldentltlkovaf o a ký
Interpre tač ný
pohlad vlastne Ide. L!nlu, ktorá pomáhala dobre sa zorlento ·
vat v die loch barokových s klada te l ov
tu opus til, následkom čo ho sa sta vba
rozd robila na menšie, ra z vydareneJšie
n za uj[mavejšle ploc hy , ale al n a me·
nej v~razné a nepres v edčiv é Osek y. An·
dante e mol Samuela Sebastlana Wesleyho vyznelo vďaku klud n ému toku u ž
loglc ke fšle.
Z organovej tvorby a ut orov nášho storoč i u za radil anglic ký h os t Trlptyque
Jeana LanRalisea, kom pozlcl u komblnulúcu prvky modality s klasicistickými
postupmi. Z tohto t rojčas f ov é ho opus u
zauja lo kom pozične l Invenčne, a le l v
zmys le Ind ividuálne ho vkladu Interpre tu živ é, prska vkovlté l techni cky d os ť
exponované stredné Trlo. Novšie kom~ozlčné techniky n astolil poslucll ličom
zá verečn 9 Paean Kennetha Lelghtona.

29. novembra s me v konc et·t n el sien i
KIHrlslek prlvltu li sy-mpa tic ké ho mladého

V atraktlvnom prostredi Oblastnej g alérie M. A. Bazo"kého sa uskutočnilo niekorko
koncertov Trenčianskej hudobnej jesene. Po kub6nskom j~ltarlst o vl J. C ler c h o~l sa
na .k oncerte predstavila japonská klaviristka Rullli ltoh. ktorA spoluú či nkov a la
s )an Afk ovým kva rtetom z Brna.

HŽ

V poslednom (a dosť dlhom) i!aae smeronla aa adreaa baletu SND nejedna aellchotl•6 prlpomleaka •ol!l koaclponala
úkladnej dramatur~lckej at ameleckel orieat6cie sd bora. Pre·
to sa ad6, le ••deale dindla a baletného 16boru pre•ledlo
akutol!af "a6118h y praYet ch•fll", ked prinaU k hosfonala
d1roch mladfch amblcióiDych choreografoy Róberta Balogha
a Ondreja Sotha.
Nová, mladá krv, nové metó·
dy práce, nová životná filozofia - to všetko s(J komponenty mimoriad ne užitočnej a potrebnej zmeny llkvldujtlcej stereotypy. Obidva ja mladi umelci
siahli svoUm t projektami velmi
vysoko, výsledky Ich práce preto Is to vyvoláva j(! protichodné
názory. Rozhodujllce však je, že
R. Balogh a O. Soth provokujll
v tom na Uepšom zmysle slova,
nie je Im lahostajný názor diváka. Premiérovaným! lnscená·
clami predstupuj(J pred obecenstvo s vlne-menej vyhraneným
Judským a umeleckým postolom k tvorivému procesu. hna-

kompozlcll. V centre pozornos·
ti stoj! Requiem a pomalá čast
Klavlrneho koncertu A dur ·dva póly, medzi ktorými sa
odohráva dráma l~ého žl·
vola. Cielom hudobnej drama•
turgle je demonštrácia š(rky výrazového diapazónu kompozič 
ného štýlu W . A. Mozarta, troj·
dtelna choreografická meditácia je preto popretkávaná átrž·
kaml mnohých sklada telových
diel. V druhom. rokokovom v9jave, však poče t prestt:,lhov a
spOsob Ich realizácie už naráša kontinuitu myšlienkovej evo·
!(Jele, zmeny situácie pôsobia
unáhlene a chaoticky. Voči

nl tllžbou odovzda( maximum
z Ich kreatlvneho potenciálu.
Muzikanta, konkrétnejšie mu zikológa dráždia Inscenácie Eatha ducha ( R. Balogh l a Re·
quiem (O. Soth l predovšetkým
spôsobom volby hudobného m ateriálu. V obidvoch prlpadoch
Ide o choreografické projekty
postavené na základe pOvodne
netanečnej.hudby. Podobný pri·
stup už neraz stál v centre polemlk, diskusii, ostrých výmien
názorov. Isté však je, že ak
choreograf siahne po predlohe z okruhu pôvodne netaneč
nej ,h udby, vystavuje sa riziku,
že sa mu nepod arl pohybovo
adekvát.ne vyjadri( tvarové a sémantické charakteristiky hu·
dobnej štrukt(lry.
Róbert Balogh aJ Oadret Soth
yych6dsaJ6 ao ,spolol!aej fllo·
aoflckeJ paradismy, a protlre·
l!inl jednoty llYota a smrti,
ktor6 Je aakódovaa6 " a6ne
Laz et requiem. Fabula Extá·
zy qucha zasa huje vo svojom
Ideovom smerovani do sféry
konkrétna, k postave W. A. Moza rta, presnejšie k formnnov skému Amadeovl. R. Balogh sa
podujal na aelahklí 61ohu ahmotalf •lala podstaty lad·
akého
a jeho ahlslostl
aa fat6Iaej hre Mlíay a Smrti,
penoalflkonafmi
postavami
Coastaaae a Salleriho. Myšllen·
ka, ktorá je hodná obdivu, krá·
ča v llstrety možnostiam taneč 
ného umenia. Diskutabilné je
však práve hudobné riešenie
Extázy ducha - koláž, zostavená z viacerých Mozartových

technike

s••••

koláže niet dôvodu
- ak nezasahuje negatlvne do poetických a
estetických východisk sklada·
tela. ako je to v prlpade necitlivého použitia Klavlrneho kon·
certu d mol v Extáze ducha.
Scénu "stlperenla" Mozarta a
Salierlho považujem za nnt·
problematlckejšf moment Inscenácie. R. Baloghovi napriek tomu nemôžem uprieť vyaok6
dhku muaikallty, ktor6 118 aeorieatuje lea na aféru emoU•·
aeJ líl!laaoatl hudby, ale preJayuJe 118 takisto koaceatr6clou
na hudobaf tnr. Skoda len, že
vo fťige Kyrle elelson R. Ba·
logh Iba naznačil prlncfp cho·
reogrartcket polyfónle, že táto
lákavt1 pr!le21tosf nedotiahol do
konca.
V Extáze ducha žljá vedia
seba v obdivuhodnej symbióze
prvky klasického tanca a odvážnejšie v9razové prostriedky.
Kaidf detail participuje na
SU8eStfYD8j paycholOII!ldcll pOB•
t6• a altu6cll, o aamo6hlaoaU
aemftle byt' rei!. R. Balogh
správne odhadol výrazovtlános·
nos( Mozartovej hudby a expreslvne situácie (sólo Smrti, pas
de trols l koncipuje bez hudby.
v rýdzo pohybových "kaden·
clách". Inscenáciu Extáza du·
cha umocňuje surrealisticky
pôsobiaca scéna (Moae Hafll8b·
loY6 a. h.), trochu nevďačné je
kostýmové riešenie prológu a
epilógu.
Zatial čo v tvorivých lnten·
clách R. Balogha neustále Ilja
odkaz klasického tanca a ta niečo namietať

,

,

nečnej

. estetiky, Ondrej Soth
tn9m smerom. Na plat·
forme koloa6laeho Requlea
Gluaeppe Verdiho prea:eatafe ta·
ael!d dlndlo - · esprealoal•·
Uck6 drimu !eay, Mula, ll•o·
ta a Smrti. Jednoliaty obruz
zaQtočl na divákov razantnosťou,
nekompromisným gestom
pohybového stvárnenia troch
časU Requiem (Requiem Kv·
rle, Dies trne ·a Libera me). O.
Soth sa pri výbere týchto troch
ásekov Verdiho hudobnej fresky opieral o historické okolnosti vzniku diel a a o Ich mo·
kráča

tlvlcko-tematlckťi

prepojenosť,

čo

je rozhodne chvályhodné.
Takto prevedený zostrih omša
vyhovuje Sothovl aj z hladiska
dramaturgie Inscenácie (prolOg,
dramatické jadro a epHógl.
Tvorivé zámery O. Sotha pri
výklade Verdiho kompozlcte
vystihuj(! jej dramatlcktl monu·
mentalitu, no nie vždy s rov-

nakou ťictou rešpektutá este·
tlcké prlnclpy profllujáce Verdlho kompozi čný rukopis. In·
scenácta je bohatá nn originál·
ne riešenia situácie, nie je však
bezproblémová (čo Isto ani byt
nechcela! l. O. Soth sa prejavil
ako muzikálny choreograf, no
miestami sa nechal untesf
enormným ťisllfm po vyhrotenom expresionizme (na tomto
mieste by som radšej použil neoblťibený
pojem existencializmus l. V ťiseku Recordare, ktor9
je jedným z najpoetlckefšlch a
najsubtllnejšlch
momentov
protirečenia
skladby, miera
hudby a pohybovej akcie vo
mne vyvolala čosi ako skrat,
hoci nepopieram, že Ide o mimoriadne sugestfvnu
scénu,
choreograficky
riešená
nesmierne Invenčne . Inde uniká
Sothovl textova stránka, ako
napriklad v tcrcette Quld sum
mtser, kde ásmevy na tvárach
hlavných postáv P.rotlr~čla textu. No, na druhej strane, fascinovala ma Tuba mtrum; Lacrl·
mosa, Libera me ( opllf náznak
choreograflckej fťigyl. Ondrej
Soth majstrovsky vystihuje do·
konca aj vnátornlí pulzáclu hudobného procesu, čo dodáva
choreografU neustále nové Im·
pulzy a dynamizmus. Vyu!fva
kontrast - čt už pohybový alebo významov9; v spomfnanej
Tuba mtrum rieši majestátne
narast·a nte zvukovej masy "In·
verzný.m " pohybom Ztvota od
rampy smerom do hlbky jav!s~
ka, čo vyntkajáclm spôsobom

HZ

Pauer sa v tejto opere po'l<:fí.
§a vyrovna so životným odka
zom klasickej opery bulfy, z
hradiska hud obn~h o stv<lrnen /a
nadväzuje najmä na 1azyk čes
ke/
{čiastočne
a1 sverove!l
lcompozlčnet medzlvofnovef
a.

s n~mka :

umocňuje tlčtnok

katakllz.matlc -

kého obrazu.
Requiem a:aujme obdiYahodaoa lroaceatr6cloa ldeonj o·
rleat6cle a acéalckej akcie. Po·
čas
sedemdesiatich mlnťit te
celý Interpretačný aparát v permanencii, vývoj nie je rušený
prfchodml a odchodmi. Sotb
neváha siahnuť k polysémantlc·
k9m riešeniam, k rozvrhnutiu
akcie do viacerých významo·
vých rovin preblehajťiclch simultánne. Neaktivizuje Iba veJký Interpretačný ansámbel, no
s rovna·kým Qčlnkom zapája do
modelovania dramatickej llnle
vlastne jedlnťi rekvizitu
stoličku, symbol existencie člo
veka, jeho umiestnenia v ča ·
se a priestore. Pozornosti choreografa a režiséra neunlkajtl
ani kostýmy, povyšuje tch na
rovnocenný prostriedok koncipovania zložitého celku. Existencia ludstva te neustálym zápasom života a smrti, čo podčiarkuje vynlkaj ťica scéna evokujlíca pocit paranolcky obludnej temnej divadelnej scény,
nad ktorou domlnujtl postavy
Ztvota a Smrti. Svetelná réžia
v ničom nezaostáva za ostatn9·
ml článkami Inscenačného re·
tazca a ťispešne dotvára. tento
monumentálny obraz.
Je nesmierne ťažké obstahnur
všetky polohy Inscenácie Re·
qutem verbálnym spôsobom
sám na sebe som pocftll, 1-e

Naltudonalm Paueront opery Zdruf aemocaf (libreto
podla rowaomeaaet Molhlrovej bry apraconl akladatef) nt6·
pil operaf aeibor ND Praha do dallel aea:6ay - 1988-89. Prealéry iaacea6cle aa koaaU 13. a 17. októbra 1988, receaaona41 Je ledao ll pnfch reprilloyfch predatneal a: dňa 22. okt6bra. (Dielo bolo po Jlnfkr6t uwedeaé w r. 1970 w Tylovom
ilbadle.)
živSl sptúl dramattck~ho a komtck~ho deja. V teho opere
prevažuftí prekomponovan~ dta.
lógy a výstupy. Celkove možno
poveda(, fe at ked expoztcta
v l. dejstve je trocha nedramattckd, dobre fe spracovan~ 2.
detstvo a taktiež mnoh~ momenty 3. dejstva. VSak nie v§et.
ky, najmä komedtdlne polohy
libreta, na§li suol pendant at v
hudobnom spracovani; na mno·
hých miestach by välJSta vypotntovanosf zaiste prospela k umocneniu celkov~ho dotmu.

Miloslav Podakalakf " úlohe A.rgaaa.

L. Vacullk ISmrf} " komp«N~lclJ O. $otha aa hudba G. Verdiho.
Snf•mk a: J. Vav ro

O. Perntcn

uanrgardy a na/mä na tie vrst ·
vy jej hudobn~h o vy/adrovanla.
ktor~ poukazujtí na neoklasic/sticktí orlentdciu .
Pauer sa v llbretl! a; u hudbe usilufe o čo najväl!§lu struč 
nosf, skratkovitosť. o čo nai ·

Režitnej prlprauy opery sa u.
Jal hosfuttíci lJinoherný režis~r
Otto Sevčlk. V predminulej sezóne, ked inscenoval v ND
Straussovu Mlčanllvtí fenu, som
konStatoual, fe prefavll pre
operu len mal~ pochopenie. V
prlpade Zdrau~ho nemocn~ho
mal, nazddvam sa, uäčSie San·
ce na tíspech, najmä preto, fe
sa mohol tvorivo oprie( o inscenalJn~ postupy lJtnohry v
nej le M oll~ re predsa len viac
doma než v opere. Ztar, tieto
Sance dostatočne nevyu1.tl. SevlJtkovt sa nepodarilo dat opere tasng a vyhranený ndzor, z
ktor~ho by sa bol odvlfal aj
adelrodtny
Inscenačný
tvar.
Nafmä prv~mu dejstvu chýbalo
pevnejS/e uchopenie, vypolntovanie, vtip a rahJcosf. V druhom
slce bolo možn~ zaznamena( ur-

čttg koncepčne/Sl
prlstup, u
ktorom mali vtip a lahkosf svo te miesto, to vSak bolo predsa len trocha mdlo. Niektor~
sc~ny Seučtk kreoval s vtipom,
In~ s prtliSným zvelilJova nlm ,
niekde zasa prenikli typicky
opern~ maniére. Režis~r len mdlo viedol hlavných protagonistov k tvorbe situdcil ako a/ k
tvorbe komedtdlnych a hudobnodramatických typov, ponechal Im prlli§ntí volnos(, ktord
viedla k nevyvdžen~mu kreoua.
niu jednotlivých sc~n.
Sc~na hostuftíceho Jana DuSka poskytla velký priestor pre
herecktí akciu, ale kedfe re žis~r neuuvrovo.lcoual
hercov k
v§raznejStemu pretavu, zostala,
s vgntmkou viac zaludnených
sc~n, prdzdna. Zautlmav~ bolo
prepojenie iluztvnych a antiilu·
zlvnych prvkov sc~nograftckej
prdce, ako aj niektor~ ulacvýznamov~ kulisy {napr. postel,
ktord sa obrdtenlm st.ala katafalkom s rakvou) . Kostýmy
hostuftícej Ireny Grdfovej bolt
ko nctpouan~ u zmysle uyvdfenla historickej vernosti a symbolickosti. Pre žensk~ postavy
mohli byt snéfd trocha honosne/Sie.
Orchester pod vedenlm LeoSa Svdrovsk~ho podal spolahlivý výkon, najmä dychovd zlož
ka sa predstavila v najlep!om

opakovaný kontakt s dielom od ·
haluje s tále n ové a nové dl·
menzle. Silná a nefalšova.ná v~
poveď Ondreja Sotha te dOkazom, že mladý člo ve k dnešných čias nemá v rámci zásad·
ných m editácii nad podstatou
rudsket existencie ustlané n a
ružiach.
Pozltlvnou črtou predstavenia
Lux et requiem je výkon cel41ho baletného aťíboru, ktorý
Jstotne prešiel tvrdou prfpravnou prácou, no azda našiel v •
deflnltfvnom tva.re najrukolapnejšf dôka.z správne investovaného ťisllla. Plati to o sólových
výkonoch Nory MartlakoveJ·
Gallowll!o•af, D6lle G6llkonJ,
Aleny Mach61!ovej, Zuaaay StareJ, Llbora Vacullka, Igora Ho·
lodl!a, Juraja Sliku, Mikul6ia
Vojteka, Pavla Plieka, Jozefa
Solt6118 r.o vnako ako o nemenov-aných členoch zboru. Milo
ma prekvapila technická úroveľ\ hudobného zázna.mu, nezvyklá v SND - aj ona svedči o svedomitej prfprave mlo·
dých choreografov.
NovCi premiéru baletného a6boru SND (11. a 12. aovembra )
molao teda pr6Yom povaloYa(
&a a:6sah v praveJ chvili, aa po·
ku• o implantovanie ao•ého
ardea do orsaalamu tohto a6·
boru. Capeiaf poku1 by nemal
ostať o1amotaat, mal by byt
Impulzom k dalilm úapechoa
aloveaakel baletnej acfiay.
IGOR JA.VORSIC'f
svetle. LepS/e vySli expreslune
polohy orchestr dlneho par tu .
než neoklasicisticky odlahčen~
a vtipn~ výrazové roviny .
Hlauntí tílohu Argana stutlrntl Miloslav Podskalský. A/ ked
nemd pre tento part dostatolJne
nosný a u hlb§lch polohdcf!
znelý hlas, odviedol vcelku •
Standar dný výkon. HorSi e sl
počlnal v hereckom kreovanf
(akoby st až v 3. dejstve uue·
domU, že hrd hypochondra j .
Služobntí Tonlettu našt udovala
hostuttíca Marta .Filová. Hlasovo bol a na tomto predstauent
mierne indis ponovand, u oblas.
ti hereckej prdce zasa boli badatern~ jej menšie sktísenosti.
Hostujtíca
Jitka
Svobodová
studrn tla postavu Angeliky. Ma
hlas menSieho volumenu, zaujme však dobrou deklamdciou u
zrozumtternosfou
spievan ~hv
slova. V r dm ci r e'l.ijn ~ho pol1atia dala Angelike potrebn~ l!r·
ty mladistvosti a k omickosti.
Vysoko spoľahlivý speudck y 1
herecký výkon odviedla a/
zasl . um. Libuše Mdroud v tí/ohe vypočltavej manželky Bellndy. Vojtéch Filip ako Kleant
vystačil s viac-menej opotrebovanými opernými gestami. Po·
merne dobre kreovang humor
a zvelllJenle do diela uniesli
predstavitelia
ďalStch
mužských tíloh: Karel Petr, JoseJ:
Hafna, Karel Prasa, zasl. um.
Jaroslav Souček a zasl. um.JindFtch Jindrdk. Podarilo sa tm
vytvori( jednotliv~ t ypy postdv
z opery buJfy, škoda, že ich výkony neboli sfíčas(o u celkove
vý borne rozohrat~ho diela.

MILOSLAV. BLAHYNK A

Ludwig van Beethoven: Mass ln C major, op. 86
OPUS Stereo 9312 1947

*

h o a ko jeden z možných pr1st upov. muslme sl uvedo·
mU 111 to, že pre širokú p os luchá čsku obec táto nahráv ·
ka mOže byť jedným z východis k k vytváraniu vzť ahu
a záujmu o komparaUvny prlstup. A možno at k uvedomeniu sl obtekUvne platn9ch prlnclpov umenia - v
akceptovan! Interpretačných osobltostl, v lepšom pri·
pade rešpektovani osobnost{ v umenr . • •
VIERA RE!UCHOVA

Arto Noras
Slovak

Eugen Suchoň : SONG CYCLES
OPUS Stereo 9312 1830

Nn r ozdiel od Huyclna a Mozarta zložil Bee thoven t ba
dve omše. Omša C d ur vznikla v roku 1803 - šestnást
r okov pred slávno u Mlssou solemnis, ktorá svojou mo·
numental ltou za tienil a toto prekrásne a originálne kon·
clp ované d ielo. Text omšového ordlná r la tu totiž Bee·
thoven spracov al na s voje časy netradlčn9m spôsobom.
Otelo sa z ačlna bez Introdu kcie pr iamym nástupom zborov9ch basov. nemá árie, dvojspevy, a ni uzavreté zborové člslu, časti Sanctus u Benedictus tvoria tedln.9 celok
n vše tky zložky (sól o. zbor n orchester l Sil n a vzájom
pt•elln alú a jedinečným s pôsobom zapá ja jú do obdivu·
hodnej tema tickej práce, ktorá nie te sa moú če lná, ale
podriadená v9razu nefo!'málnej vrú cnej zbožnosti.
Na hrávk a Omše C dur. realizovaná koncom roku 1986
v Cs. rozhlase v Bra tislave, te po umel eckej l technlc·
kel st ránke vydarená. Jednotlivé hlasy sólis tov, zboru
a 1 nástrojových s kupin orchestru sú vyrovnané u strie ·
dava plasticky vys tupujú do popredia v súhlase s kom·
pozlčn9m zámerom s klada te ra. Kvarteto sólistov l Magdaléna Ha jóssyová - soprán, jitka Zerhauová - alt,
Peter Os wald - tenor a Pe ter Mikuláš - bas l te volené
š ťastne - nielen vzhladom na krásne hl asové materiály,
ktoré spolu dobre ladia, a le a i preto, že všetci sú prvo·
triednymi hudobnlkml so zmyslom pre ora torlálny š t91.
Zvlášť treba vyzdvihnú( prácu hos ťujúceho slovins ké ho
di rigenta Antona Nanut a, ktor9 nielen preclzne tlmočil
notový zápis, ale prejavil at hlboký cit pri odhafovanl
je ho zmyslu. Podarilo sa mu vystihnú( Beethovena.
ak9m skutočne bol - klaslclstom v ooužltl v9razov9ch
prostriedkov, no ~ o výr aze už umelcom nového storočia. Slovensk á filharmóni u nj Slove nský filh a rmonický
zbor, pripravený zbormajstrom Pavlom Procházkom nás
u 1 na n ahrávke presved čili o vysokých profes ionálnych
kva litách.
L)UBA MAKOVICKA

P. 1. Cajkovskij: Symfónia č. 5 e mol - op. 64,
Slovenská filharmónia, dirigent Stephen Gunzenhauer. Digital Recording.
OPUS Stereo 9310 1918
Ca jkovského .,Plata" patri k nathrávanetšlm dielam
tohto ruského romantika, u ktorého boli dominujúce
amblcle v s pojen! špectrlk ruskej hudby s unlv erzálnetšle platnými prlnclpml hudobného r omantizmu 19. stor.
OPUSovské vydanie z roku 1987 zárovei'l prezentuje ďa l
šiu kapitolu [v r ámci dlhodobej koncepcie l orchestra SF v spolupráci so zah ran ičnými dirigentmi. V tomto prlpude Ide o amerického dirigenta Stephena Gun·
zen hau ser a, hudobne vzdela ného v Rakúsku a NSR,
eta blov aného aj na európskych pódiách, v súčasnosti
pôsobiaceho s a merick9ml telesami.
Ca tkovského hudbu te však pred ovšetkým s lovanská.
v tejto poznámke tkvie jad ro pripomienok k v~stavbe
1 v9sl ednej podobe lnterpretá.cle 5. symfónie. Týka lú
sa predovšetk~m dlrlge ntovet umelecko·výrazovet koncepcie, kedže sl uved omu jeme. že ta k a ko je úloho u
orchestru podr ia diť sa dlrlgentovmu gestu, úl ohou re alizá toro v nahrávkv. nte te oponov ať mu, a le pripraviť
ude kvá tny záznam po s tránke zvukovo-technlcket, resp.
z ac hytiť neprlpustné Interpret a čné kazy n a jmä lnterpretoč n o· t ec hnl cket proveniencie . ..
Gunzenhauser prezentuje Cajkovského v polohe nona tv9š rac ionálnej. Nahráv ka nám prlpomlna prečltanú
partitúru, technicky dobr e zvládnutú l sna hy o tel čo
na tvernej šte ozv u če nie možno akceptova( Iba relatlvne l.
v ktorej však absen tujú práve tie Interpretačné špecifiká, ktoré sú sp ravidla vyčltatefné medzi ria dka mi. Mys ·
l!m na pr!stup k Interpretác ii diela, ktorý popri dobro m prečltan! par titúry zahti\a ešte vel a zložiek zo s féry
lntulcle: cit pre mieru. a le at pochopenie - l uchopenie . teda pozna nie au torových osobitosti. Ak by ml
chce li opo n ovať zástancov ia ,. s úča s n9ch Interpret ač ných
tendencii" - mysl!m, že by napriek preferovanlu určltet
strohos ti vo výrazovej s fére n ema li popi era ť základné
~ pectriká tvorby a kéh okofvek štýlu. A pre roma n tizmus
le 1ed ným zo základ ných Interpretačných atr..lbú tov at
prácrt s dynamický mi l u~oglcký ml nuansami. Nie som
v tomte smere zástancom preháňania - čl už Ide o
z!.lô r u zľlOvu nl e, čl zvý r aznen ie sentimentu, alebo kon·
1ra stn ého ,. burácania rortisslm", no Gunzenhuuserovl
by neuškodila práve väč š ia uv.olnenos ť. Hudo bné fr ázy
sú pádnejšie práve možnos ť o u ,.výdychu" . Drama tickú
funkciu pauzy obja vil vo výrazovej sfér e už Beeth o·
ven . . . All egro vtvo by nema lo zna men a ť ,.svižný PO·
chod'' u technická brilancla orchestra by su nemala
dem onš tr ovať na výrazovo funk č ných behoch . . . Ta kýchto .,drobnosti" a podrobnost! by so našlo ešte vt ac.
Ak prij meme Gunzenhuuserovu In terpretáci u Ca tkovské·

Platňa te jedným z prlspevkov Opusu k lublle tnému
roku národného umelca Eugena Suchoňa. Prináša na ·
hrávky teho štyroch plesňových cyklov v Interpretácii
našich popredných voka llstov. SO to cykly Nox et soli·
tudo l päť plesni pre mezzosoprán o orchester nn básne
Ivana Krasku) op. 4 z roku 1932, Ad as tra [päť plesni
pre soprán a orchester nn básne Stefana Záryho 1 op. 16
z roku 1961, Po hlad do neznáma l trt plesne pre vyšší
hlas a orchester na básne Petra Stille hu 1 z roku 1977
a Tri plesne pre bas a orchester (na básne Miroslavu
Válka, Petra Still chu a Jána Smreka l z roku 1984·85.
Plesňová lyrika zauj[ma v skl adaterovet tvorbe pomer·
ne malý priestor (je to spolu 16 plesni). no svoj[m VÝ·
znamom pa tr! k reprezentaUv ne j časti tohto žánru. Ako
plše Danica Stlllchová v sprievodnom texte, skl adotela
"od začiatku vzrušovala možnosť pretav i ť clo svoje(
hudby literárny svet". Poézia, ktor á ho lnšplru(e, nie
je každ odenná. Poväčšine sO to verše so slln9m rtlozoflckým nábojom, vyjadreným v zložitých básnických obr azoch. Náročné texty sl žiadajú adekvátne zhudobnenle, ktoré kla die vysoké nároky nielen no hudobm1
pred s t a vivos ť Interpretov. ale te stlčas ne skdšobným ka·

Cha.moor. Orchestra
Bohdan Warchal

ných bl~skavých virtuóznych ekvilibris tikách, ale v spo.
]en! s m yšlienkou ako nosn!kom poetiky dielo.
Arto Noras su v oboc h koncertoch preds tavil ako kon·
cepčne cltlacl umelec, pre ktorého technika te Iba
prostrledk.om pri vytváran! samotnej hudby s hlbkou te l
umelecke j výpovede. Poklal v Koncerte C dur využlva
viac brilantne j Iskrivej hravosti, až no dfohčeného tónu.
v Koncerte D dur viac zdôrazňuje duchovnú sféru dielu .
S dôslednosťou a kcentuje myšlienky, pasážam a virtuóznym kadenciám dodáva e leganciu ; zvornenlm tempa tva·
ruje a nuunsu je tón, fo!'muje výraz, proste .. tvorivo komponu je" svoj In te r pret ač ný podiel v Haydnovet hudbe.
Je elegantný, dôstojný, neprispôsobu je sa v súčasnos t i pre·
terova ne t striedmej strohosti a dodáva dielu ozón hu ·
dobnet origina lity . Všet ko to zdôrazňu je zamatový tón
strún Norasovho nástroj a. Jemu a teho výrazu sa podriaďujú 1 warcha lovcl. Obsadenlm
- na Haydna mier ·
ne komorným - muzlka ntskou rezonanciou a dOsled·
ným vedenlm dirigenta Warchala vytvorili dôstojný part·
nerský umelecký dialóg, prlznačn9 pre celú nahrávku .
OPUS sa teda na toht o ročný vianočný trh pripravuj&
s kvalitnými tltulmll
ETELA CARSKA

Velkf straussovskf koncert
Symfonickf orchester Cs. rozhlasu v Bratisla·
ve, dirigent Otto Aebi
OPUS Stereo 9310 2006

meňo m Ich vGkálno·technlck9ch schop nosti. Mená troch
zaslúžilých a jedného národného umelca s\1 v tomto
ohlade dos ta točnou zárukou Interpret a čnej kva lity. Stl.
to - Magda léna Blahušiaková (mezzosoprán). Magdaléna Hajóssyová [soprán). Pete r Dvorský (tenor l a Ser·
get Kopčák [bas).
Suchoňov9m plesi'lam, ktoré sme doteraz muli zväčš a
možnosť počuť Iba s kl avlrom, ·dodávo skladaterovo or·
chestrácl u nové výrazové dimenzie. Z to hto hladiska stl.
va ri najpOso blvejšle práve cy.k ly Ad astra a Pohlad
do ne.í náma. Cyklus Nox et soll tlffl o predstavuje rann é
štádium s kl adaterove t tvorby, t lm oč! ž ivotné Impresie
jeho ml adosti. Cyklus Tri plesne pre bas a orchester
sa z ačl na rezlgnovan9m pohladom n a dočasnosť lud·
sk9ch úslll [pieseň Ma llnconla). no n a r ozdiel od PO·
dobných nálad v piesňach H. Wolfa alebo J. Brah·
msu te oslavou ludských r adost! [Nuova s peranza
fi G!ocondlta, ktoré miest ami prlpr>mlna tú hudbu Krút ·
ňavy) .

Po Int erpre tačne j stránke sd na jvydor enetšle oba prostredné cykly v podan! M. Hajóssyovet a P. Dvorskéh o.
Techn ic ká kv alita nahrávok nie te celkom rovnaké.
Podf a m ôjho n ázoru najlepši te zázna m tretieho cyklu.
realizovaný Svmtonlck9m orchestrom Cs. rozhlasu v
Bratisla ve pod ta ktovkou Ondreja Lenárda. Ostatné trt
cykly, ktoré vznikli v spolupráci so Slovenskou rtlhnr ·
mónlou [dirigent Libor Pešek). sO zvukovo podstatne
sl abšie 0 menej výrazné - najmä cyklus Nox et so li·
tu do.
L)UBA MAKOVICKA

Joseph Haydn:
Koncert C dur pre violončelo a orchester
Hob. Vllb/1
Koncert D dur pre violončelo a orchester
op. 101 Hob. Vllb/2
Hrá Arto Noras, Slovenskf komornf orchester
diriguje Bohdan Warchal
Digital Recording OPUS Stereo 9310 2004
Vý nim očný m
drama turgtck9m člnom vydavatefstva
OPUS bolo zlskanle svetového vi olonče listu Unskeho
pôvod u Ar tu Norasa na n a hrávku oboch Haydnových
v lol ončetovýc h koncertov. Isteže máme l my vynlkpJO ·
clch ma jstrov to hto nást roj a , ktor! Haydna hr ajtl., no
konfrontác ia .,zvonka" te atraktlvna nielen pre domá ·
clch dlskofllov - ale za u(lmavá l pre zahraničný trh .
A navyše, nuhrávka sa dostáva do rúk konzumenta rok
po 1ei realizácii. l to je Ospe c h .~
Oba konce rty Joseph a Haydna ponOka lú Interpretom predovšet kým só listovi - bohatý arzenál prostriedkov
na prezentáciu vlas tných dlspozfcll. Haydnova hud ba.
vyznačujú ca sa zväč ša prlehfad nou faktúrou, vo vlol ončelo v ýc h koncert och u platň u j e bohaté a diferencované
využitie techniky nástroja, brllnntnd virtuozitu , myšlien ·
kovú obsaž nos ť . Sólový nástroJ vša k neznie v sa m oúče l

Tento edičný titul OPUS-u oboznamu je konzumenta s
prierezom tvorby dvoch generácH rodiny Straussovcov
- otca johanna-seniora a jeho troch synov: Johanna
ml adšieho, Josefa a najmladšieho Eduard a. Johann
Stra uss·senlor te zastúpený Iba jedinou. no nepochybne
najznámejšou s kl adbou Radetzkého pochodom, ktor9 s a
s tal akýmsi hudobným s ymbolom starej monarchie.
Z trinástich člse l ponúkanej gramopl a tne pochádza z
pera " král a valčlkov" Johanna Straussa-juniora n ajviac
- osem. V tejto súvislosti by sa dalo oča káv ať , že pred
nostne budú zastúpené práve v a lčlky . Okrem natznámel
šleho - Na krásnom modrom Dunall op. 314 - repL'II '
zentule vša k .,kráfa" už tba jeden v alč lk - Po kl ad zo
známej operety Cigánsky barón. Dve uká~k y vytvára jll
pochody 1Indigo, op. 349 a známy Vstupný pochod z
operety Cigánsky barón 1. tri polky • [Trltsch-tra tsch,
op. 214; Zábavný vla k, op. 281; a Na polovačke op. 373 ).
Operetný žáner zas tu pu te predohra k o pe rete Ma r ink a.
op. 468.
Tvorbu senzltlvnetšleho ml a dšieho brata Josefa repre·
zen t utú dve polky l Moullnet, op. 57 u Džokejská polk a.
op. 278) a v a l čl k Akva rely, op. 258. Ta k. ako tv o rb ~
otca. at s kl adate fs ký odkaz najml adšieho z troch sv·
nov Edua rd u te orientov aná na pochodv. poutpourrta.
tance , z ktorých vln e ako tretinu predstuvutťi polky, na
platni zastúpené uká žkou s titul om Uvofnlf cestu!.
op. 45.
Všet ky nahráv ky dostali nové aranžérs ke rúcho od
samo tného dirigen ta O. Aeblho. Titul vznikol v koprO·
dukcll so šva tčľarsk o u firmou Electromustc AG a n:;
hrávky vznikli v dvoch termlnoch v roku 1987 v no
hrávacom štúdiu novej bud ovy OPUS-u nu Mlyns kých Nl
vách.
Titul možno odporuč iť všetk9m mll ovn!kom dnes u'klaslcke t zábavne! hudby char aktertzu túcei Vledei\ pre<l
chádzajúceho s t o r očia. Umelecká úrovei\ nahrávky, srt
mat ná dr am at urg ia a zrejme zámerná koprodukcln s CU·
dzou firmou sú zárukou, že sa titul pres udl ni elen n8
domácom tr hu a le a j v zahraničných kata lógoch:
'
VLADIMIR Cl!Jk

úspech
slovenského muzikológa
Spolkový minister vedy a výskumu RakCiaka ozn6all
dekrétom rozhodnutia habllitačnel komisie Dekusna
Fakulty spoločenských vied Viedenskej univerzity zo
dfta 24. júna 1988 o menovanl PhDr. Osk6ra Elacheka
za docenta na Hudobnovednom ústave Vledenaket uul ·
verzity po posúdeni jeho pr6ce Slovenské ludové hu·
dobné n6stroje. Doc. dr. O. Elschek, vedťicl vedeckf
pracovnlk Umeno:vedného
Cistavu
SAV
v
Brat!·
slave, .Je treti llovenskf muzlkol6g, ktorý habni·
toval na zahraničnej univerzite. N6i medzln6rodne usni.
vaný etnomuzlkol6R prednéiia od roku 1987 na Vie·
deoskej univerzite oa témy Porovn6vacia a tystematlck6 hudobn6 veda, :Uklady etnomuslkol6Rie a Hudobn6
veda súčasnosti. V naaledu)úcom obdobi tu prlpravute
kurzy o Met6dach hudobnet vedy a o Stredoeur6pskel
rodovej hudbe.
''1
Srdečne

blaho!el6•e!

HŽ 6

objektivom
Andreja&. Palacku.

8HS na smiech. ti na zaplakanie .

Pán f.ill. vraví L. Pešek, ak sa vám nepáči. tam sú dvere . .
na pódium! . . . A môžete zahrať prldavok!

Niekto spí duma v posteli, iní na koucerl ·
nom pódiu . . . Ale počka jte. už pride ff!

.. Pánové, jen si sednete!" ponúka Václav
Neumann cez prestávku koncertu svojich
známych .

Hla. skladater na koncerte! A na .. vlezenku''! Konefne je u hudbu 1!áujem aj u profesionálov.

Pán kolexa . vruvl te levízny re:ibér Hoby Novau, neviem ~i 18 hudba zneste televízne
, kritériá . . .

Aha, tudle! Ty budeš hrať du prestávky a ja pu nej .. . Inakš ie s a nehrám ( ze by to
bolo v Ceskoslovensku ? ).

''

Hž

Tak to. päjde slovenská hudba do sve ta ? Zatial je tu s
Cu:f.e sa to š uš oce. v tej tilovenskej hudbe ?

ň ou

biedne .
TP.x t v pod [ot n :
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So slovenskou hudbou v krajinách Ďalekého východu

'

Kde, ked y, kto <1 ako - to by mohll byť základné
Sest dnf pobytu v Pchjong jang u " preletela" ta k, že
otázky, na ktoré sa dá odpovedať: Pchjongjang a Pesme sl vlastne ani neuved omova li, a ko plynie čas. Sta·
k.lng, horúci Jú l roku 1988, delegácia Zväzu českosl o
rostllvost o nás bola obdivuhodné , dlsclpUna a presnosr
vensk9ch sklnda terov a koncertn9ch umelcov vedená je,.sekundové". Priznám sa, že patrlm ku "gul\mans kei
ho predsedom, národn9m umelcom Milanom Novákom . ..
chuntB" .. . a musim uznať. že k mimoriad ne obdivuhod. .. Len to .. a ko" sa nemôže zodpovedaf jedn9m slovom,
ným patrila l kórejské ku chyňa. ZauJimavé sl1 l výr obky
A preto radšej znovu. Od šedomodrej farby ...
z koreňa Zeň-šeň, ktoré patria k ťíspešným vývozným
Je s koré ráno tamojšieho času, kedy po ta kmer 19ar tiklom kórejskej kozmetiky a dietetiky. Tiet o, spolu
hodlnovom lete Bratislava Praha Moskva so vzácnym nerastn~m bohatstvom, tvoria základ ek oPchj ongj ang vystupujeme z Jletadla na horúcu pôdu, obnomiky štátu. No a to naj krajšie? Prlroda u čistota, a
klopenl vltajúclml kolegami a šlrou zeleňou {ate, aká
čl čistotu v prlrode. Vždy som bol chvélopevcom čisto 
to je zelei\1 l vôkol letis kového areálu.
ty severoeurópskych kra j{n - n o, tu by sa čistote moCesto do hotela vysokej medzinárodnej úrovne viedla
hol priučiť celý ,.európsky dom". Ale aby som len ne·
okolo ry žov9ch poll u v šedomodrom opare odráža júcej
chválil. poviem a j čo sa nám zdalo divné .. . Ak som
sa zelene okolit9ch lesov a pahorkatln; va r i knžd9 kilos pom lna l neuver l telnú~ dlsclplinova nost obč a n ov a po·
meter cesty sa na nás us mieva tvár Kim Ir-s ena, zobrariadok, ktorý s kutočne nie Je v žia dnom š táte Európy
zeného v nespoče tn om rade !'ôznych situácii ... Po Impočl Ázie, ale a j lst9 š týl systematického "d r il u" {kt01·v
za ntnom vjazde do hlavné ho mesta Kórejskej rudovovšak obyvatelia berú ako ťíplnú samoz rejm osť ). c h9bn l
demokratickej republiky žasneme nad vynlka júclml cesml ús mev u šantenie deti . .. Od mlada sú vychováv a né
tami, š iroko konclpovan9ml bulvál'm! a neuverlterne
k železneJ dlsclpllne a všetko l oni berú akos i primodernou a rchitektúrou. v ktorej sa dokonale snúbi
vážne ... Clovek sl p_rltom
musi vážiť, a ko s o ce lé
sl1č as nos ť s tradlclou.
obyvu ters tvo podielo na výs tavbe svo jeJ kra Uny. veď
A potom to začalo ... Tempo, na aké veru ani ube·
Jeden deň v t ~žd n l každ9 občan venuje 8 až 12 hodin
han9 človek .,európskeho domu" nest ač l. Náš tlmočnlk,
brigádnickeJ práci na stavbách {u tam sa veru muk á ll.
sympa tlck9 kunsthlstor~k. absolvent moskovskej vysoobdivuhodné je tiež, že v KĽDR neexistu je poje m .,bv·
kej škol y, nás s l1rl, dostávame program nášho pobytu tový pr oblém". Mladomanželia a utomaticky po so básl
a už nasleduje rokovanie o podpisani dohody o spoludostá vajú klťíče od moderného bytu! No napriek tomu
práci s našimi partnermi, Zväzom kórejsk9ch sklada te·
m l ten O.smev deti ch~ bnl ... a j tak nám v~uk osto io
rov. Rokovanie je dlhé, zvažuje sa každé slovko, všetko
na perách "kams hamlda ". čo te · po našom - duku má svoj v9znam .. . Partner i sl1 rozvážni, vysvetruiú svotem ...
je stanoviská. možnos ti l potreby. je však jasné, že otvára lú brány, chcťí ist po novom, chcťí viac ako doposia l
pozn a ť svet a jeho hudobné umenie ...
Návšteva rodného domu Kim Ir-sena v Manilongde,
V((azn9 oblťík {obdobn toho známeho v Purižl) a Pnm!it·
nik hrdinov - veža, ktorá je vyššia ako EHelovka, nás
hned uvád za iťí do Hlozofle Cuč-che, ktorá je základnou
bázou celej č innos ti tohto, v minulosti ta k ť a žko vojnaml s kúšaného národ a. Iste, pochop!t toto myslenie je
pre nás, Európanov, mimoriadne zložité a často sa v
priebehu náš ho pobytu v tejto čarokrásnej kra jine nevieme v y rovnať so sys témom plnenia spoločensky prospešn9c.h úloh, no, chtiac-nechtiac sl uvedomujeme, že le
to krajina, ktorá vzrás tla z vo jnov9ch ruln - a dokázala zázraky!
Hned v prv9 večer n avštlvlme koncert Kórejského štát·
neho sťíboru plesni u ta ncov. Predstavenie diriguje absolvent našej bratislavskej Vysokej školy mťízlck9ch
umeni, ktorému som pred nlekolk9ml rokmi robil oponenta diplomovej práce. Počina! sl v9borne a bol som
naňho {l na našu š kolu) nesmierne hrd9. Predstavenie
Deles6ciB ZCSSKU DB ·D hlteve rodDého domu Kim Ir·••·
DB.
{s vynlka Júclm. vyše stoč lenn9m mlešnn9m zbor_om a
symfonickým orchestrom l bolo riešené nekonvenčn_ým\
Lietadlo činskej spoločnosti [parádny Boenlng) nás
v9tvarno-sveteln9ml efektami, malo velmi dobr~ spád n
zo dve hodiny .,premiestnila" do Pekingu o mv sme
v preplnenom a uditóriu krásneho paláca sa stretlo s velk9m úspechom.
tento prechod pocitov ali ako prechod z parného kú ·
V r9chlom slede nasleduje prehlladka Historického
pela do rozhorťíčeneJ sauny. Ono ani tu nebolo viac
mťí zea , galérie starého l moderného v9tvarné ho umenia,
a ko tých 40 stupňov Celzia v tieni, ale neuveritelne sunávš tev a gigantic kej priehrady vyše 80 kilometrov od
chých, a ž zndúšajťíclch. Veru, sla bšie srdiečka by to tu
Pchjongjangu, ktoré v šes( {l l kilometrovom ťídoll zamali asi velmi ť a žké .. . Tempo však pokr a čuje celkom
hatal a rieku vteka jl1cu do mora a vyriešila systém zavla.,neeurópsky" da lej. Našl partne r i v Clnskej ludovej režovania na desnttislcoch hektároch.
publike v ničom nezaostali v konclpovnnl progra mu
Mimoriadne prekvapenie - v t om na jpozltivne jšom
za kolegami v KĽDR.
zmysle s lova - nás čakalo na treti deň nášho pobytu,
... len to ,.ako" sa opätavne nemôže zod povedať Jedkedy sa konala beseda s prehrévkou z tvorby sťíčas·
ným slovom. Takže opä( znovu.. . Od nebovom od rej
farby ...
n9ch českýc h a slovenských skladatelov pre našich kórejsk9ch kolegov. Zišlo sa Ich do trldsaf - a podu ja,
Popri suchom a horťícom vzduchu dalšie nóvum. Krás
tie sa pretiahla do neskorých pofudi\nlšich hodin. Otázna , bl ankytná obloha nám svie tila na ceste po outoky nebra li konca kraja a s ympa tický bol nl ohlas na
s tréde, meratúcet desiatky kilometr ov. z obrovského le·
gramofónové platne u notové materiály s tvorbou našich
tis ku do stredu v.vše desaťmiliónovéh o Pekingu. Priesskladaterov, ktoré sme hostltel om venoval!. Tu je PO·
torové dimenzie - šok pre Európana. Ale opli( a opäť
trebné poďakovať Ceskému a Slovenskému hudobnému
zeleň- teraz vlne vo forme bambusov9ch stromov, r yžu·
rondu. Vybavili nás propagačným materiálom, gramov9ch a kukuričných plan tá ži, no a červen~ch melónov
ptatňuml a mg-páskami z tvorby našich sklndatelov, al e
tolko, že našinca až zadúša pr! pohfa de na tú krásu -1 nahrávk a mi našich popredných koncertn9ch umelcov.
u chuť ... Mimochodom, v správach po náv rate domov
A veruže to bola .,ť ažké" hudba, lebo vefký kufor s tým·
som sa dočltal, že v teJt o ,.melónovej sezóne" každý
to cenným mat eriálom mal na letisku vlne ako 20 kg
Cii\an skonzumoval priemerne 40 kg červených meló·
nad proponovanú váhu!
nov. Som sice zlý matematik, a le pri miliarde u 200 miA opli( návšteva ... Siroko koncipované výstavba šporliónoch obyv atefov je to pekná kôpku melónlkov, že?
tového areálu s deviatimi monumentálnym! objektmi
Od nich by sme vari opli( mali preJs( k notém, lenže
patrila k dalšlm vefkým zážitkom. Moderný komplex
medzi nimi lež! Clnskv múr. .. Popravde nle celkom.
plaveckého bazéna {samozre jme s olympljsk9ml pa r aa le takých osemdesln t kilometrov za Pekingom l velkometra mi) mé 3400 miest na sedenie, daleJ sťí tu samo·
mestom, v ktorom je denne tolko ludl, ako má celé na·
sta tné športové ha ly pre hédzanl1, basketbal. t ažkťí _a tlešo Ceskoslovenské republik a] začina tento zázra k mltiku, sto ln9 tenis, bed minton, vzpler.anle a dalšie ol vmnul9ch storoč!. 'oomécl obyvatella s hrdosťou r ozpráva plj ské športy s kapacitou vyše 25 tisic sedadie l. Do
Jú o tom, že snlmky amerických kozmonautov pri " návtohto komplexu pa tri al novovybudovaný všešpor tovSr
števe" Mesiaca zaregistrovali na zemeguli tedlnú stavš tadión Ankol pre nemenej a ko 150 tisic návštevnikov
bu - Clnsky múr. Tento šesttlslckllometrový gigan t na sede nie a je krytý! Je to skutočne svetov9 unikát .
je to dlžka ce lej Európy, - sa tiahne ako nlt po stuved projekt napokon pred dvoma rokmi zv((azil v me·
r9ch hraniciach Crnv. Mali sme m ožnos t novštivlt reno·
dzinérodnej súfažl športových zariadeni vo Sva jčlarsk u l
vovanú čast, tvoriacu sťíčast turistických atr akcii, ktoNa celý areál su organicky napája novobudovnn9 pros
r~ch te len v samotnom Pekingu tolko, že sa za des ať
pekt Kwa ngbol, čo v preklade znamené Oslobodenie.
dni nášho pobytu v Clne nedali naplno obs iahn ut ...
Ukončeni e prác bolo plánované na september 1988. priZa kázané mesto [domov č!nskych cisárov), Pohrebisko
čom v9s tavba su začala len pred dvoma rokmi. V
dynastie Mlngov l kom s a hrab(! Habsburgovci), Chrám
Pchjongja ngu totiž l. jťíla 1999 prlvitajťí úč as tnikov
nebies, Letný pa lác, ZOO {s utešeným medved!kom Pan13. svetové·ho festivalu mládeže. A tento prospekt le
el ou, člnskym talizmanom - ktorý je, žlal, v rámci
vlastne moderné mestské sldllsko s 25 tisicml bytov. "clvllizécle" na vymretie), Botanické záhradu, Staré
Opätovne ná s fascinovala ~múdros( a smelosť urchitek ·
mes to s tlslckaml obchodikov, kde su predáva všetko.
tonického riešenia, jeho ťíčelnost, kvalitu a zároveň
čo sl len ludské telo 1 duch z ažiada ... No a tradičné
velkolepost l
člns ka operu? Podni kavosť, sO.časný trend č ln skeho
Návšteva koncertu Státnej fllh.ar.mónle l podotýkam, že
mysleniu, ktorý za desať rokov od proskrlbov anej .. kulprogram bol zostavený výlučne z diel sťíčusných kó·
túrne j revolúcie" tentor.az s ku toč ne urobil ten pr a v~
raJských s kluda telov], návš teva Státneho cirkusu {poskok, predostlera pred návštevn!k n činsku operu v ,.tuzor! - to nie je cirkus našich predstáv ; je to akrorlstlc ket verzii" - za Jeden a pol hodiny. Stálo to za to.
ba cia artistov na najvyšše J svetovej úrovni v Koloseu
a le zre jme to stoj{ za to l pre t9ch 18 m111ónov zahrapre tr!tisic névštevnlkovl Vypreda né... Pochopitelničných turistov, ktor! v tomto r oku navštivlll C!nsku
ne ... ), prehliad ka strednej školy, vybavene j nielen mlkfudovl1 repu bliku. Tu sa totiž t uristický ruch ťíplne sa·
rop očlto čml a na jmodernejšou elektronikou, kabfnkovýmozr e jme poč it a ako prin os do štátnej pokladnice ...
ml u čebl1a ml , bazénom a tel ocvič ň a mi, ale nl malou
A n ajmä umerlckf a kanndsk i tu risti sU spokotn!. služby
koncertnou sle•'ou, v kt orej nás uvltnl školsk~ orchesfungujú perfektne ...
ter; dalej stretnutie s predstavltelml nášho zastupltefTreba sa nám, pod nebovomodrou oblohou. opätovne
vrétif k pôvodnému posla niu našej návštevy. Jednoduché
ského úradu - a nticipova li najdôležitejšiu udalost ná~ ·
ho pobytu - podpis Dohody o vzájomnej spolupráci meby bolo konštat ov a ť. že splnila U če t .. . Ale akol - Tu
dzi Zv!lzom českoslovens k 9c h sklada terov a koncertných
sn veru nedis kut ovalo, partneri nám oznámili, že súhla·
umel cov a Zväzom skloda ter ov KĽDR.
sla so znenlm návrhu dohodv, muli pripravené preklady
Slá vnostnému ak tu , ktor9 prebiehal v nunajvýš dôs toj - v člnštine 1bože, tie znaky sú kr á sne. a ko malovnné.
a le kto Im mé rozumieť ?]. Situáciu v jazykovej "mu nom prostredi 1Akadémiu vied KĽDR l u vo velm i dob·
•·ej. prlatefskej atmosfér e, predchádzalo prijatie na šej
tácii" z ac hr u~ovnl tlačo vý a tašé ná~ho ve lv yslnnectvu
delegácie ministrom kultúry, ktor~ je súčas ne prezidendr. Lu jčlak. Zite v Pekingu necelé dvu rok v. a le ovlád a
tent o jazyk {ktorý su nám zdá ukousl dets kou hatlanl·
tom Asociácie kórejskýc h ume lcov. dotu!úcej všestrannú
čin n os t zv!lzu. Zv!lz zodpovedá zu d ramaturgiu v~etký c h
nou" J úplne suverénne ako roden~ Pekinč a n .. .
K hud o bnému živ otu v C!ne l u čl Pekingu. lebo v
teli es a sólis tov. umetec k ~ch úderiek {denne účlnkujú 
nllzor och na túto zem čl ove k musi c lll\p a ť je l r oz me ľv .
ctch priamo na pracovisk ách l. za vyduvutelskú či nnost .
P.tntcké. jazv kové. kan toná lne. bu .1 1. rasové od li šnosti l
proste je nk~ m sl ministerstvom hudby . . .

možno poveda(, že je v podstate organizovaný ta.k, ako
v celom kult11rne vyspelom svete. Crnska hudobná kul ·
tl1ra mlí sice velmi s ta ré tradlcle, no dnes už pri inln
mnoh o podnetov z európskej o americkej kultúry. Hu ·
dobné školstvo konzerva torlálneho a vysokoš kolského
typu sl vychováva európsky školených hudobnikov a
špičky sú vysielané na za hraničné postgra duálne po by·
ty a stáže. Teoretický výskum sa sústreďuje v hudobnovedných ústavoch pri Akadémii vied . Repertoár symfonlc k ~ch u komorn~c h koncer tov mé európsky chnrak·
ter, ale s prlslušnou participáciou s ťič asn el činske j hud ·
by. Orchest re, ktoré s me muli m ožnos ť počuť, s ú tech ·
nicky výborne pripravené 11 hra jú s obrovským em o.
cloné lnym nábojom. Konce t·t y s me poč úv ali v sieni Pe
klngskej filharmónie s kapacito u dvetis ic miest {vypre·
dané!), kt ore j moderno sť u akust ické kva lit a nemé v
súčasnej Európe obdobu. V ~tátne j opere v Pekingu sa
bežne hrá sve t ov~ repertoár u predstaveniu oboha cujú
za h r aničn! Inter pret i : tu už bolo. žia l , po sezóne .
Obrovský zážitok sme muli na mimo riadnom preds taveni v zasadacej sieni Všečlnskeho zhromaždeniu l udovýc h zástupcov 1člnsky parla ment , s vyhrad en ~ m mies
tom pre Tchaj-vun ). Pred vyše desattlslc návštevník mi
tu vystupoval špan iels ky sťibo r Zarzuela l nie č o medzi
operou, operet ou a špa nlelsRym folklór om l na če l e s
tenorlstom Placidom Domingom. Dvu mesluce pred ním
tu ú č ink ova l Luciano Povuroitl a - ča k ajú t u našu L úč ·
nic ul
Oplif preht·ávku z diel česk9ch a slovensk~ch skla dii ·
te lov u besedu s našimi n ov~ml partnermi. Pre·
plnená sá lu v Dome te levizle, pripravená nat modernej st<J
ja ponská a udiotechnika. Ako su na hostltelov patri, kaž
dý sa na jprv predstav il - a už len to trvulo vyše po l
hod iny . . . Očustnlk ml s tre t nutiu boli s kl adatelia. kon certn! umelci, hud obnl teor etici, ria ditelia u šéfredukto··
rl. Stretnutie bolo velmi bez·prostredné, otvorené, zne la
na ňom našu 1 činsk o hudbu, debatovalo su o posl aní
hudby v dnešnom svete, o t radicllích, avan tgarde. a le
aj o Inštitucionálnej sieti u nás a v Cine, podiele hud·
by na vysielani v televlzll a rozhl ase. o vydavatelske t
činnosti a o filmovej hud be.
Crnske hudobné vyda vuterstvé ma111 zaujfma vú prax.
že okrem pôvodn9ch pa rtltťír l ach. ten kvalitn9 pu·
pier !) vydáva j(l každor oč ne at akési zbornikv komor ných skladieb s vojich súčas n ých a utorov; na konci ka ž·
dého zbornika je vždy zaradené s kladba niektorého európskeho alebo americké ho s kladn tela, v časovom r az·
pätl od ). S. Bacha po A. Schônberga. A. Copland n,
H. W. Henzeho, L. Nana, R. Sčedrl na l ď alšieh tvorcov
d ruhej polovice 20. storoč i a.
Počuli sme vera dobret hudby čl n sk ych sklndatel ov,
od trad i čnejšie pišuceho Chcen )l až po Tan Duna. !a u·
reá ta ISCM v roku 1986. Ko mpozičné remes lo ovlád ajú
našl kolegovia so sam oz re tmou profes ionalitou a napriek široke J rôznorodosti štýlov. dokážu umne spá ja(
výdobytky európske j hudobnej moderny s prvkam i čin·
skej národnej hudby. A na tzauj(mavetšle a najkrajšie je
vari to, že tu existuje vzá jomné rešpektovanie a nepovy.
šu je sa jed en ~ tý! nad d r uhý ... Naopak, rešpektuJe sn
každé dobré hudba . . . Ak s me su tešili, že domov po·
vezieme jeden prázdny kufor (pardón, bol to _kufr'.s ·
ko" 1. bol to vel ký omyl. Don iesli sme domov totiž tol ko
notového materiálu a gramopla tnl našich činskvch ko·
legov. že naše umelecké telesá a koncertn{ umelci s a
môžu celú sezónu ven ovať hudbe člnskych sklnd aterov ...
Patri sa spo m enúť. že uko v Kóre jskej fudovodemokratlckej republi ke, ta k 1 v Clne sme sa st retli s neo bv yk lou pozornosťou našich zastupitefských o r~ánov. I v I'e·
kingu sme dosta li cenné Informácie o spolu práci Ces·
koslovenska s Cinskou ludovou r epublikou : dozvedeli
sme sa, že pomáha me bud ovať gra ndióznu hydroelekt rá reň na severe krajiny, že to dobré pivo, ktoré sme pili
s u vyrába v piv ova roc h, kt oré sú bud ované za vý datne t
pomoci Ceskoslovens ku. V Cl ne pracu je celé ko lón li1
naš ich geológov - u vari nevyzrndlm a ni štátne an1
s ve tové tajomstvo, že úspechy v objavo ch ložisk rop v
na územi CĽR mOžu znamen a ť zlom v nazerani na ene r ·
getlcké zdro le do budúcnost i pre celťí zem .. .
A bežn9 život mestského Crňano? Zdá so, že je spoko l·
ný a po (ažkých r okoch takzvaneJ kultúrnej revol úc ie
clti perspektlvu. Také samozrejmosti, a ko r9chla do·
pra va (me tr o]. dostatok odevov a obuv i l a k tomu mo_
dernel a kvalitnej), a utá 1a 1 ked po väčšine štátne , su
zahrnnlčn9ch
zn ač iek,
pona jviac ja ponské], naviac
takmer sebestačnosť vo
výrobe
potravin. oudl o
a video technika na najvyššeJ svetove j úrovni, to sú tiež
znaky súčasného živo ta č l nskeho občana. A hudba .. .
Pochopltelne, tak a ko v cel om súčasno m vyspelom svete, vyhráva to hudba populárno. je nesmie rne mel? ~IC ·
ká, ka ntllénové, a ranžova né nu nerozoznanie od suč a~·
nej vrcholovej anglo-americkej hudby, no stále sl u dľ
žlav a a kýsi milý č ins k y ko lorit .. . A naviac, In te rpre ti
maJú zdravé a krásne hlasy . ..
Bol by som neťípl n9. keby som na záver toho .. uko".
neuviedol jeden ty,plcký, ale hu ta kmer typický život ný
pribeh súča s néh o Cl ňa nu - lntelek.tuél ii ... Nŕl~il spric
vodkyň a a tlmočnička , pani Liu, nám ho vyrozprával a a7.
ku koncu ná šho .pobytu. Liu pochádza z ·tzv. Intelektuá lskeJ rodiny, rodiči a sú dlhoročni členovia Komunlstlc·
kej struny Ciny. Mé dvoch súrodencov. Pred kultúrnou
revolúciou študova la fra ncl1zštinu a a ngličtin u na unl·
verzite v Pekingu. "Kultúrna revolťícla" zn amenala ko·
nlec štúdiám a r ozdelenie rod iny do rOznych kantono v
Ciny. Pochopltelne, rodina o sebe vôbec nevedela. Pu
prežiti ,.vefkého skoku" sa opä( stretli v Pekingu u n·•·
ša Liu bola odškodnené dokončenim svojich štúd ii
na Pa r lžs ke j Sorbone. Liu te vydaté. manžel je ar·
chltekt, ma jú 5-ro čného synčeka Ju ana. Ale. nesmú milf
dalšie dlefn, lebo u nej by to zna mena lo strntu zames tnania a pre ma nžela zrážku 20 perc. z m esnčnej mzd v.
Regulá cia pôrodnosti v C!ne je - z nášho hladlsk n
drastická ; zrejme nie t Inej cesty po .,boo me" pôrodnost i
z čias vel kého Mua ktorý zasu nuopnk. nútil Ciňunov
k mnohodetnosti, u'bv bot u Cina "velké "... Nuž, a l
takéto je dnešné C!nu. Usm ievavá n zdvorilá. uie nu
dôvernosti k nám Európanom f a le l a meric kým turis
tom ) predsa len akás i uzavretá. Sú to skúsenost i II.Sit:·
roč!. alebo ~~:enetl c k á záťuž čf n skeho múru? Nev iem.
no jedno je Is té : snnh u s(tčnsnej Clny po kontnkt och so
svetom je obrovská , kra jina t l stc r oč n ých l nHli cil .vomnl v.
al e iste otvára náruč své11J - u svet tento pr incíp hr v
pri ju l so sy mpa tia mi . ..
PAVOL BAGI;'\1
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